
 

  ةنالدكتورة شرون حسی

الجنائي  اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء

تشریع الجزائريفي ال  

 إعداد الطالبة :

 

ل شھادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائيمذكرة مكملة لمقتضیات نی  



 



  

  كلمة شكر و تقدير

  

ربنا لك احلمد حىت ترضى ، ولك احلمد اذا رضيت ، ولك احلمد بعد الرضى احلمد و    

  .بنا على نعمتك علينا و توفيقك لنا و على جزيل عطائك و فضلك ر الشكر لك يا

  .نتقدم بكلمة شكر و تقدير و احرتام 

اىل من وهبت لنا من وقتها الكثري نربسا أنار لنا طريق البحث و العمل ،  تاىل من كان    

و مل تبخل علينا بتوجيها�ا و آرائها السديدة و نصائحها الرشيدة اىل اليت كانت وراء اجناز 

  .شرون حسينة :الدكتورةهذا العمل املتواضع أستاذتنا الفاضلة 

  و على رأسها أساتذ�ا األجالء احلقوقونشكر كل أسرة قسم   

لمة شكر و عرفان إىل كل من ساهم يف اجناز هذا العمل من قريب ويف األخري نتقدم بك    

  .أو من بعيد و لو بكلمة تشجعية 

  

  

  

  

 



 
  بفيض أرادت االبداع إىل كل من تسمو روحه. 

  و اخفض هلما جناح الذل من :" إىل الذين أوصى �ما سبحانه و تعاىل فقال فيهما

 ".الرمحة و قل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا 

  إىل اغلى هبة ربانية، محلتين يف ظلمات ثالث و علمتين هجار الكلمات ، و سكبت يف

 .العبارات  أفراحي و احزاين

  إىل أمي االغلى من كل عزيز و نفيس. 

  إىل من قال ومل حيد عن درب الرقى و النظرة السامية ، اىل من امحل امسه بكل افتخار و اطلب

من اهللا أن ميد يف عمره أيب لك مين كلمايت بكل حب و حنني اهديك جوف أدبيا أجنبته 

 .بيل علمي أقالمي عساها تكون ردا على كل أيام الشقاء يف س

 أمحد أمني ، امين: اخوايت  إىل من �م و عليهم أعتمد إىل من هم سندي يف هذا الوجود إىل. 

  نور اليقني، اماين ، جهاد ، اميان : إىل حيب املنشود الذي كله خلود بقليب إليكن أخوايت . 

 ن عرفت �ا معىن احلياة جديت فطيمةإىل م . 

 لدفع قدما رغبة يف االستمرار لكم مين االهداء بكل ماجالت إىل من كلما�م زادتين االمان و ا

 .علية عيسى: مديري املبجل  به افكاري

  إىل من ملكن قليب و اريج بستاين و فوح الزهر فيه مجيع االلوان سكب نداه يف صديقايت

 .مسيكة، حنان ، اشواق ، امساء : الغاليات 

 اهللا و عبادة القراءة و العلم خري جامع بني البشر و االخوة يف ذي مجعتين بهال إىل روح الزميل 

 "سيف الدين قباب " 

 مراد عبيزة : من مجعتين �م االقدار و ساعدوين طوال مشواري الدراسي  إىل كل . 

 حممد وتوأم روحي صديقي فيضا من احلب االحرتام و متنوا يل النجاح . 

  .اىل وطين احلبيب                                                    
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  دمةــــــــــمق

كانت العقوبة في الماضي تحقق الردع العام واإلیالم للجاني للتكفیر عن ذنبه ، حیث 

اتسمت المعاملة العقابیة بأكبر قدر من الشدة والقسوة فقد كانت العقوبة في العصور القدیمة 

األولى للجزاء الجنائي ولكن سرعان ما تغیر الفكر العقابي، تغیر مفهوم العقوبة من الصورة 

الردع والقسوة واالنتقام من الجاني إلى محاولة إصالحه وتهذیبه و إعادة إدماجه في المجتمع 

من الجزاء ال یمكنه تحقیق غرض المجتمع من تحقیق العقاب ) النوع ( باعتبار أن هذا النمط 

جل النتائج التي تحققت من طرف المدرسة  19كشف التطور العلمي في أواخر القرن لذا فقد 

  .الوضعیة باستعمال التدابیر االحترازیة

ظهرت مدرسة الدفاع االجتماعي التي تبنت فكرة االهتمام بالمجرم  20ومع بدایة القرن 

بالجریمة ال بالمجرم دون الجریمة و أوجبت ضرورة تغییر النظام العقابي التقلیدي الذي اهتم 

فانصب محور اهتمامها حول كل العوامل التي أدت به إلى ارتكاب الجرم ویجب إصالحه 

خالل مرحلة التنفیذ العقابي وللوصول إلى الهدف من تطبیق الجزاء الجنائي المرتبط بمفهوم 

  .العالج العقابي

التنفیذ العقابي  كان الفقه التقلیدي یرفض تدخل السلطة القضائیة ودورها في مرحلة

واعتبره اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات ألن التنفیذ هو من اختصاص السلطة 

وبظهور أفكار مدرسة الدفاع االجتماعي التي أعطت الحریة لإلدارة في التقدیر .التنفیذیة

رغم من إال أنه بال. واالختیار بین أنواع الجزاءات الجنائیة وكیفیة تنفیذ ما على المحكوم علیه

وبما أن االتجاهات العقابیة . كل هذا التطور یبقى التنفیذ العقابي مجرد امتداد السلطة القضائیة

أعطت الحریة لإلدارة في تحدید المعاملة العقابیة المالئمة للمحكوم علیه كأن یستفید من نظام 

قوة وحجیة الحكم األمر الذي قد یمس ب.اإلفراج المشروط أوال، ومن نظام معاملة إلى نظام آخر

الجنائي الصادر وبما أن قوة األحكام ومضمونها عمل قضائي بحت واجب متابعة هذا التنفیذ 

  . ولهذا فإن الواقع العملي یفرض التدخل القضائي في هذه المرحلة
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  :أهمیة البحث

یكتسي البحث في موضوع اإلشراف على التنفیذ العقابي أهمیة بالغة باعتبار مرحلة 

لجزاء الجنائي تمثل إحدى مراحل السیاسة الجنائیة المعاصرة بل وأهم هذه المراحل تطبیق ا

والتي تبدأ بالتشریع ثم بالتحقیق والمحاكمة وأخیرا تطبیق الجزاء الجنائي، حیث أن هذه األخیرة 

  .تضمن السیر الفعلي و األجدر وتحقق الهدف من الجزاء الجنائي المقضي به

حة إلى التدخل القضائي في اإلشراف على تطبیق الجزاء ومن هنا بدت الحاجة واض

الجنائي وال یمكن ترك هذه االختصاص لإلدارة العقابیة وحدها وعزل القضاء عن التنفیذ وترك 

له التفتیش على المؤسسات العقابیة أو سماع الشكاوى من المحكوم علیهم یمثل هذا اإلشراف 

تكفلها لهم الدساتیر والتشریعات خالل مرحلة التنفیذ ضمانا حقیقیا لحقوق المحكوم علیهم التي 

  .وحمایتها من أي مساس أو تعسف قد یأتي من طرف اإلدارة العقابیة

تبرز أهمیة الموضوع من اإلشكالیة المطروحة والمتعلقة بالتدخل القضائي في مرحلة 

ضمن تنظیم السجون المت 05/04تطبیق الجزاء الجنائي، الذي أقره المشرع الجزائري في القانون 

هذا األخیر . وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین بتضمینه لنظام قاضي تطبیق العقوبات

إال أن القانون .یعتبر المشرف على عملیة العالج العقابي في مختلف المؤسسات العقابیة

بتشریح  الوضعي ال یخلو من النقائص التي یمكن أن تلحقه ، ومن هنا ارتأینا إنجاز بحثنا هذا

مواطن خلل السیاسة العقابیة في التشریع الجزائري من خالل إبراز دور التدخل القضائي في 

  .إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین 

  :لبحث إشكالیة ا

اعتمادا على ما أقره المشرع الجزائري على تطبیق الجزاء الجنائي من طرف قاضي 

بینها الدور اإلشرافي على عملیة العالج تطبیق العقوبات و خوله صالحیات متعددة من 

  :ومن هذا المنطلق طرحنا اإلشكالیة التالیة وهي. العقابي للمحكوم علیهم

ماهو دور  أو( ما هو أهم ما یمیز مبدأ األشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي ؟

  )قاضي تطبیق العقوبات ؟

طرق لإلشكالیات الفرعیة التي هي ولإلجابة على اإلشكالیة األساسیة تستوجب علینا الت

  :كاآلتي

  ماهي مختلف أسالیب المعاملة العقابیة في القانون الجزائري؟ 
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  ماهي السلطات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات لتمكینه تطبیق الجزاء الجنائي ؟

  :طة البحثـــخ 

   :األول الفصل 

  :وقسمناه الى ثالثة مباحثوتناولنا فیه أصول اإلشراف القضائي على التنفیذ العقابي 

  .مراحل تطور التنفیذ العقابي: المبحث األول

  .نشأة التدخل القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي: المبحث الثاني

  تطور اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي : المبحث الثالث

  :ثانيالفصل ال

  :إلى ثالثة مباحث وتناولنا فیه  مختلف أسالیب المعاملة العقابیة وقسمناه

  النظم التمهیدیة لإلصالح والتأهیل : المبحث األول

  إعادة التأهیل االجتماعي للمحبوسین : المبحث الثاني

  .إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین:  المبحث الثالث

  :الثالثالفصل 

  :وتناولنا فیه اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات وقسمناه إلى مبحثین

  تطبیق العقوبات  االختصاصات الرقابیة واالستشاریة لقاضي :المبحث األول

  قاضي تطبیق العقوبات ل التقریریة ختصاصاتالا: المبحث الثاني
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  : أسباب اختیار الموضوع 

 :التالیة لألسباب أساسا الموضوع لهذا اختیارنا یرجع

المرحلة  واعتبارها اإلجرامیة الظاهرة مكافحة في ودورها العقابي التنفیذ مرحلة بأهمیة اقتناعنا - 

 .الحدیثة العقابیة المعاملة أسالیب خالل من وٕاصالحهم علیهم المحكوم لتقویم المناسبة

الثاني  النصف بدایات في إال جدیا به االهتمام الباحثون یبدأ لم حیث ، الموضوع هذا حداثة  -

 .خصوصا الجزائري القانون في العقوبات تطبیق قاضي مؤسسة وحداثة عموما، العشرین القرن من

 هي ما الدراسة فهذه البحث، هذا في بسكرة في مجال القانونیة المكتبة منه تعاني الذي النقص - 

  .المكتبة لهذه إال إثراء

  :المنهج المتبع في الموضوع 

 المنهج على اعتمدنا حیث العلمیة المناهج بعض بین المزج الدراسة طبیعة اقتضت

 من الدراسة، هذه لتحقیق المضمون تحلیل منهج العقابي استعملنا التنفیذ مراحل في بیان الوصفي

 بأسلوب منها تعلق ما خاصة السجون، تنظیم بقانون الخاصة دراسة وتحلیل النصوص خالل

 تحلیل إلى باإلضافة العقوبات، تطبیق لقاضي الممنوحة و االختصاصات العقابیة المعاملة

  .العقابیة المؤسسات سیر مختلف و بتنظیم المتعلقة القوانین

  :الهدف من الموضوع 

في  القضاء تدخل مبدأ خصائص على الضوء تسلیط إلى أساسي بشكل الدراسة هذه فهد

  . الجزائري التشریع في العقابیة المعاملة یمیز ما وأهم الجزاء تنفیذ مرحلة

على  اإلشراف قضاء تنظیم في المتطورة التشریعات أكثر من الفرنسي القانون یعتبر

 بتأهیل إال تنتهي ال الجنائیة السیاسة مراحل من مرحلة العقابي التنفیذ في یرى فهو التنفیذ،

 تطویر إلى تهدف التي األنظمة من بمجموعة یقر نجده ذلك سبیل وفي ، علیه وٕاصالح المحكوم

 مؤسسة فأنشأ التوجه بهذا الجزائري المشرع تأثر ولقد.علیهم المحكوم العقابیة لمصلحة المعاملة

 أنشأ كما ،1المساجین تربیة وٕاعادة السجون تنظیم قانون بموجب الجزائیة األحكام تطبیق قاضي

                                                             
المتضمن قانون تنظیم السجون ، 1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة علم  25المؤرخ في  02- 72األمر رقم - 1

 .وما بعدها 197ص ، 1972فبرایر  22الصادر بتاریخ ، 15ر عدد .ج، وٕاعادة تربیة المساجین
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 االجتماعي اإلدماج وٕاعادة السجون تنظیم بموجب قانون العقوبات تطبیق قاضي مؤسسة

  .سلطات عدة القاضي لهذا ومنح ،2للمحبوسین

  
 

                                                             
المتضمن قانون تنظیم ، 2005فبرایر سنة  06الموافق 1425ذي الحجة عام  27في المؤرخ  04 -05القانون رقم - 2

 .وما بعدها 10ص ، 2005فبرایر  13الصادر بتاریخ ، 12ر عدد .ج، السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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بل إن  ، العقوبة باعتبارها جزاء فهي لیست حدیثة وٕانما تمتد جذورها عبر التاریخ اإلنساني

الذي تسیطر علیه غرائزه من ، ظهورها واستمرارها ارتبط أساسا بردود األفعال الطبیعیة لإلنسان

ویعمل دائما على مواجهة كل من یحاول ، كل ما یمس بمصالحه وحقوقهحب التملك ویرفض 

  .المساس بها بكافة الطرق المتاحة له

إال أن العقوبة عرفت تطورا كبیرا عبر العصور والثابت أنها شأنها شأن الجریمة فقد ظهرت 

  :أساسیةوقد تناولت في هذا الفصل ثالثة مباحث . بظهور اإلنسان على وجه األرض

  .مراحل تطور التنفیذ العقابي : حث األولالمب

  .نشأة التدخل القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي : المبحث الثاني

  .تطور اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي : المبحث الثالث
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  المبحث األول

  .مراحل تطور التنفیذ العقابي

حجمها  وسواء من حیث طبیعتها أ مرت العقوبة في تطورها بمراحل عدة تأثرت من خاللها

التطور التاریخي لمضمون  :أسلوب تنفیذها ویمكن حصر هذه المراحل في مطلب واحد وأ

  .التنفیذ العقابي

  .التطور التاریخي لمضمون التنفیذ العقابي : المطلب األول

أن محددا للعقوبة وٕانما یكفي  واألمر البسیط أن نضع تاریخا معینا أ ولیس من السهل أ

فقد مرت العقوبة بمراحل عدة ویمكننا إیجازها في .نقرر أنها قدیمة قدم المجتمع اإلنساني نفسه

  : هذه المراحل

  .الجذور القدیمة لفكرة التنفیذ العقابي : الفرع األول

  .سنتناول فكرة التنفیذ العقابي قدیما وكیف كان یتعامل معه اإلنسان

 .القدیمة التنفیذ العقابي في المجتمعات  -1

اإلجراء  وكقولنا أن التنفیذ العقابي ه، ارتبطت العقوبة بالجریمة ارتباطا لصیقا باإلنسان      

الجبري لمضمون الحكم البات الصادر من المحكمة المختصة وبناءا على أمر صادر من 

  .فوجود سلطة ذات سیادة أمر الزم لتنفیذ وتطبیق العقاب، 1سلطة التنفیذ

  .االنتقام من الجانيو لتنفیذ العقابي في المراحل األولى لإلنسانیة بفكرة الثأر أارتبط ا      

 : مرحلة االنتقام -1-1

 وأ ،االنتقام من جانب المجني علیه وفي هذه المرحلة ارتبط العقاب أساسا بفكرة الثأر أ      

شبه عزلة  ففي العصور األولى كان یعیش اإلنسان في، 2من جانب الجماعة التي ینتمي إلیها 

والذي انطلق في األساس كرد فعل غریزي على االعتداء الذي ، 3عن بقیة أقرانه من باقي البشر

، هلدفع الضرر عن نفسه وعن مصالح، عیتعرض له الفرد من قبل باقي األفراد في المجتم

ریزیة وهي عبارة عن ردة فعل غ، ماله وشرفه أ ووانتقاما لنفسه إذ ما جرح في كبریائه وكرامته أ

                                                             
 28ص ، 2011 ،عمان ،دار المناهج، دراسة مقارنة : تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، رجب علي حسین -1

 41ص  ،2001،اإلسكندریة ،منشأة المعارف ،علم الجزاء الجنائي أصول ،سلیمان عبد المنعم سلیمان 2-
وظیفة العقوبة ودورها في االصالح والتأهیل دراسة  ،فهد یوسف الكساسبة  ;28ص،المرجع السابق،رجب علي حسین -3

  32ص .عمان،2010، مقارنة
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وبالتالي لم تكن لها أیة ، تكون إلى ردة فعل حیوانیة تجاه االعتداء دافعها الغضب أقرب ما

  .1حدود وضوابط أ

وباعتبار االنتقام كان رد فعل غریزي فلم یكن یعبر بصورة دقیقة عن مفهوم العقوبة 

 والطبیعة أسواء من حیث ، ولم تكن ترتبط بالجریمة المرتكبة أیة عالقة ،كجزاء جزائي

ویكون االنتقام قوي ویمس بالحق في ، فقد یكون االعتداء بسیط ویمس بحق تافه، التناسب

ویكون االنتقام من عشیرة بأكملها ومن ، وقد یرتكب االعتداء من شخص واحد، الحیاة مباشرة

  .هنا كان االنتقام في بدایته بدون ضوابط وال حدود وال قیم

فكرة الحرص على مصلحة الجماعة ككل  ونمو  بین األفرادومع تطور العالقات البشریة 

وأصبح یشكل بالفعل عقوبة على السلوكات العدائیة التي ، عرفت فكرة االنتقام تطورا كبیرا

ومیز االنتقام حالتین أساسیتین األولى عندما یكون ، 2یرتكبها األفراد للمساس بمصالح الجماعة

  .ماعياالنتقام فردي والثانیة عندما یكون ج

  : االنتقام الفردي/ ا

وعند وقوع أي اعتداء على المجني علیه تدفع غریزة الثأر  ،في العصور البدائیة األولى

أساس یتبعونه في تطبیق العقوبة  والموجودة في داخله إلى الثأر بنفسه دون وجود أي قیود أ

وراءه روح االنتقام وقد  إذ تكمن، ولهذا كان رد الفعل غریزي وقد یكون أبلغ بكثیر من االعتداء

  .یمثل القانون العام لها والمتحكم في تلك المجتمعات وهو كان مبدأ القوة ه

و وبعد تكون األسرة كان لرب العائلة سلطة التأدیب ألفرادها إذا ارتكبوا اعتداءا أ

ین وقد انعقدت سلطة ممارسة هذا التأدیب إلى رب العائلة في مواجهة أفرادها المخالف.3مخالفة

بالطرد من جانب رب  ووالمرأة الزانیة كان یحكم علیهما بالموت أ، فاالبن العاق.آلداب العائلة

  .العائلة

فكان ، وفي حال وقوع االعتداء على أحد أفراد األسرة من أسرة أخرى ال ینتمي إلیهما

اني رب األسرة یتولى االنتقام من الجاني وعادة كان یتخذ صورة حرب مصغرة بین أسرتي الج

                                                             
، 2008، بسكرة رسالة دكتوراه جامعة، "اإلنسانالسیاسة العقابیة في الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق " ،عثامنیة لخمیسي-1

  59 ص

  60ص  ،المرجع السابق ،عثامنیة لخمیسي 2-
المرجع ،فهد یوسف الكساسبة. 29ص، المرجع السابق،"دراسة مقارنة: نفیذ العقوبات السالبة للحریة ت" ،رجب علي حسین 3

   33ص  ،السابق 



 العقابي التنفیذ على القضائي اإلشراف أصول                                                                 الفصل االول

 

 
10 

وبعدما تكونت العشیرة وللحفاظ على التقارب بین األسر وعلى العالقات بین  . 1والمجني علیه

القبیلتین كانت هذه الحرب تنتهي في الغالب بصلح یعقد بینهما بمقتضاه تحصل  والعشیرتین أ

وكان بمثابة ثمن لقاء اقتراف  2األسرة المعتدى علیها عن تعویض من المعتدي  والجماعة أ

، الجریمة ولكن یبقى االنتقام فردیا في حالة انتماء الجاني والمجني علیه إلى عشیرتین مختلفتین

لما كان یسببه من ضرر للعشیرة وٕاضعاف في  تم تقیید االنتقام وحصره في نطاق ضیق

لیه وكذلك القصاص تسلیمه إلى جماعة المجني ع أو مكانتها ومن تلك القیود خلع الجاني

ة ومن هنا ارتبطت العقوبة في العصور القدیمة . 3وتحریم االنتقام في مواسم وأماكن معین

بالجماعة والنظام الذي یحكمها ففي مجتمع العائلة أخذت العقوبة طابع التأدیب الذي یباشره 

المجرم لم كما أن العقوبات التي تطبق على ،وهي سلطة عیر مقیدة، رب العائلة على أفرادها

إذا كان الشخص المنحرف من  ،الطرد من العائلة وتكن محددة وقد تأخذ صور عدیدة كالقتل أ

  4.ویأخذ العقاب صورة الحرب إذا كان المجرم من خارج العائلة ،نفس العائلة

  : االنتقام الجماعي/ ب

تزامنا مع ظهور فكرة تغیرت في ظل نظام العشیرة فكرة االنتقام من الفردي إلى الجماعي       

ولما كلن االنتقام الفردي الذي كان سائدا في مجتمع العائلة وخوفا من نشوء  5الجماعة المنظمة

بقي االنتقام  ،العداوة بین العائالت والعشیرتین واالعتداء على المصالح المشتركة فیما بینهما

ا على تماسك القبیلة ویتمثل الجماعي الشكل األساسي لتنفیذ العقوبة وطرأ علیها تعدیال حفاظ

محل االنتقام الجماعي إذا كان الجاني والمجني علیه من 6هذا التعدیل في إحالل نظام الدیة 

  .7نفس العشائر التي تتكون منها القبیلة

في مجتمع العشیرة ارتبطت العقوبة برئیس العشیرة بماله من سلطة على أفرادها وأخذت 

وكانت ، الجاني باعتباره قد خرق نظام العشیرة ومنتهك ألعرافهاطابع االنتقام الجماعي من 

  .طبیعتها ال تختلف عنها في نظام العائلةو العقوبات في حدها أ
                                                             

  .42ص ،المرجع السابق،أصول علم الجزاء الجنائي،سلیمان عبد المنعم سلیمان ; 29ص،المرجع السابق ،رجب علي حسین 1
 42ص ،المرجع السابق ،سلیمان عبد المنعم سلیمان 2
 29ص،المرجع السابق، رجب علي حسین 3
 . 61ص ،المرجع السابق ،عثامنیة لخمیسي 4
 . 42ص ،المرجع السابق ،منعم سلیمانسلیمان عبد ال 5
  35ص  ،المرجع السابق،بةفهد یوسف الكساس 6
 33ص ،المرجع السابق،فهد یوسف الكساسبة ; 30ص ، المرجع السابق ،رجب علي حسین 7
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وحافظت على خصائصها ، أما في مجتمع القبیلة انتقلت سلطة العقاب إلى شیخ القبیلة

آثارها أسوء  ،تكون ادة ماالتي ع، االنتقامیة رغم بعض المحاوالت إلى الحد من فكرة االنتقام

كما أنها تفتح الباب على مصراعیه أمام الفعل ورد الفعل ، بكثیر من آثار الجریمة في حد ذاتها

تفادیا للحروب وفي حالة رفض المجني علیه  ،ویستمر الضرر إلى أمد بعید وتعویضه بالدیة

  .الدیة یلجأ إلى القصاص والذي یعتبر في مضمونه انتقام

یقتضي المماثلة بقدر ما  ووه، إتباع حكم العدالة لقمع الجریمة ونشر العدل وفالقصاص ه

إذن لیس مصطلحا  وفه، فالقصد واضح في مصطلح القصاص، یرتدع المجرم ویأمن البريء

  .1وداللته ترتبط مباشرة بأهداف التشریع الكبرى في إقامة العدل وقمع الظلم، أعمى

بة من وظیفة الوقایة التي لم تكن قد ظهرت حتى هذه ویتجرد االنتقام كأساس لفكرة العقو 

وٕانما كان االنتقام تعبیرا عن روح العنف التي كانت تسود المجتمعات .الفترة في األفق العقابي

ویالحظ على هذه الفترة من التاریخ البشري أنه لم یكن الهدف 2. آنذاك الثمن الطبیعي للعدوان

زاء صفة آلیة تفرضها طبیعة المجتمعات آنذاك لذا كانت من العقاب مكافحة الجریمة وكان للج

وتتجلى قساوتها أساسا في عدم ،تمتاز بالقسوة في نظامها العقابي ووحشیة طرق تنفیذها

وال من حیث الحجم فكان في أغلب األحیان الضرر المترتب ، تحدیدها ال من حیث الطبیعة

كما أنها ال تقتصر على الشخص ، تهاعلیها أضعافا مضاعفة للضرر المترتب عن الجریمة ذا

وفي بعض األحیان إلى قبیلته وهم ،المنحرف وٕانما تتعداه إلى عائلته وعشیرته والمجرم أ

أي معاقبة ، من عشیرته وذنبهم الوحید أنهم من أقارب الجاني أ و مأشخاص لم یرتكبوا أي جر 

  . 3یشكل في حد ذاته جریمة وعدوان  وأشخاص بدون ذنب وه

یزت بطغیان العقوبات البدنیة كاإلعدام وٕاتالف بعض الحواس والجلد وبتر األعضاء كما تم

االنتقام من الشخص واالنتقام عادة مایكون أكثر وحشیة من  والن الهدف ه، والكي بالحدید

 والسلوك المجرم بهدف إشباع غریزة االنتقام لدى المعتدي علیه وسلبه أغلى ماعنده إما حیاته أ

   .نزع أعضائه

                                                             
إصالح  : أشغال الندوة االقلیمیة حول،دراسة في ثقافة الحدود في االسالم،عدالة القصاص وهمجیة االعدام ، محمد حبش 1

 157ص ، 2009، الجزائر، العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة األمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة االعدام
  43ص  ،المرجع السابق،یمان عبد المنعم سلیمانسل 2
 62ص .المرجع السابق ، خمیسيعثامنیة ل. 3
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  : مرحلة التكفیر-1-2

إثرى انتشار األفكار الدینیة في تلك المجتمعات ولما كان شیخ القبیلة الذي یهدف إلى 

. تدعیم العقیدة الدینیة في نفوس األفرادو  تحقیق وحدة القبائل وترسیخ سلطانهم عمدوا إلي تقویة

بحمایة آلهة القبیلة  الذي یقومو فساد اعتقادهم أن شیخ القبیلة یستمد سلطانه من الدین وه

فالجریمة أصبحت تفسر ، وتحقیق مرضاتها وكنتیجة لهذا تغیرت النظرة إلى الجریمة والعقوبة

 ،بأن األرواح والشیاطین قد تقمصت جسد المجرم ودفعته إلى اقتراف الجریمة إلغضاب اآللهة

ریق التكفیر والعقوبة هي الوسیلة التي بها یرضي الشیخ اآللهة ویهدئ غضبها وبذلك عن ط

عن الجریمة ویتحقق التكفیر عن طریق إنزال العذاب بالمجرم لطرد هاته األرواح الشریرة التي 

فنجد أن .1انتقامي وتسكن جسده ومن هنا نرى أن االنتقام أخذ طابع دیني بعدما كان ثأري أ

  .هذه المرحلة تمیزت بالقسوة على الجاني واختالل التوازن بین الجریمة والعقوبة

وقد انعكس الفكر العقابي في مرحلة التكفیر على صورة العقوبة المطبقة بالفعل فنأخذ فرنسا 

الموت عن طریق  –عقوبة تقطیع األطراف األربعة  –حرق المحكوم علیه  : على سبیل المثال

الغرق وٕالى جانب ذلك عقوبات أخرى قاسیة كعقوبة التشویه وكذلك حرق اللسان بحدید 

ومن هنا نجد اختالل  ،عقوبة األخیرة بسبب جریمة الكذب واالهانة الدینیةوهاته ال،2ساخن

  .التوازن بین العقوبة والجریمة

  .التنفیذ العقابي في ظل نشأة الدولة وانتشار الدیانة المسیحیة -2

شهدت هذه المرحلة تطور وتغیرا ملحوظا في تغییر مضمون التنفیذ العقابي تزامنا مع 

كما لعبت الدیانة المسیحیة دورا كبیرا في التغییر الذي أحدثته ) الدولة  (ظهور فكرة الجماعة

في أساس العقوبة وفي صورها المطبقة من خالل مبادئ الرحمة والمغفرة التي كانت تساعد بها 

  .المجرم على النهوض من عثرته

  : التنفیذ العقابي في ظل نشأة الدولة -2-1

للعقاب وبزوغ أفكار جدیدة حلت محلهما كفكرة إصالح  نبذ فكرتي االنتقام والتكفیر كأساس

لیس من " إنسان" فقد دعت كتابات المفكرین والفالسفة إلى اعتبار المجرم  ،المجرم وتأهیله

                                                             
 30ص ،المرجع السابق ،رجب علي حسین - 1
 36ص ،المرجع السابق ،فهد یوسف الكساسبة ;  44ص ،المرجع السابق،نعم سلیمانسلیمان عبد الم 2
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صالح المجتمع القضاء على إنسانیته وٕانما یمكن إعادته عضوا صالحا في المجتمع ولهذا 

  . 1د االهتمام بها في مرحلة التنفیذ العقابي ظهرت العقوبات المخففة وتطور دور السجون وتزای

وهكذا تحولت العقوبة من أداة قمع في ید الحاكم لفرض سطوته إلى مجرد وسیلة شرعیة 

وأصبح ینظر إلیهم كمجرمین عادیین ولیس كخصوم . لحفظ األمن واالستقرار في المجتمع

  2.سیاسیین معادیین ألنظمة الحكم

 ومؤدى هذا النظام أن السلطة االجتماعیة تدع،االنتقاموالدولة ساهمت في الحد من 

ویتم ذلك بدفع ، األطراف المتنازعین بشأن الجریمة إلى التفاهم فیما بینهم عوضا على االقتتالو 

  3.إلى ذویه وأیدفعه المعتدي إلى المجني علیه  مبلغ من المال یعتبر تعویضا عن الضرر

                                                             
 48ص ،نفسهالمرجع ،المنعم سلیمانسلیمان عبد  - 1
 49ص،نفسهالمرجع  2
 44ص ، نفسهالمرجع  3
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  : المسیحیةالتنفیذ العقابي في ظل انتشار  -2-2

بعدما غلب الطابع الدیني على القبائل وكست العقوبة القاسیة عقائدهم وأفكارهم وبانتشار 

المسیحیة التي جاءت من أجل التخفیف من قسوة العقوبة وذلك باستبعاد صور العقوبات المبالغ 

  .1في شدتها ونبذ وسائل التنفیذ المنطویة على القسوة 

واضحا على الكثیر من قواعد التجریم وعلى وجه الخصوص تلك وقد تركت المسیحیة أثرا 

قضت على ، التي تتعلق بالمشاعر الدینیة كما أن المسیحیة لما نادت به من مساواة بین الناس

فكانت بعض القوانین ، نظام الطبقات بین األفراد التي كان لها أثرها أیضا عند تطبیق العقوبة

  .تخص العبید مثال كاإلعدام

التعالیم المسیحیة على التسامح في بدایة األمر على فكرة العقوبة ولكنها انتكست  أضفت

اقترنت ، 2هذه الروح في عصر اإلقطاع ومرد هذه االنتكاسة جمع السلطتین الدینیة والمدنیة

ومن ثم عادت القسوة وبلغت ، العقوبة في هذه المرحلة بالخطیئة واعتبرت األولى رد فعل للثانیة

  .الجرائم الدینیة كالزندقة والجرائم التي تمس مصالح الكنیسة أشدها في

ومن المالحظ أن الكنیسة نفسها انساقت في تیار القسوة بالنسبة للخارجین عن الدین والذین 

  .3یتهمون باإللحاد والسعر وما إلیها من جرائم ضد الدین المسیحي

العقوبة فكرة إصالح الجاني ورغم ذلك فقد أضفى الفكر الكنسي في العصور الوسطى على 

 .وتأهیله كهدف یحد من غلواه فكرة التكفیر

 

  

  

  

  

  

                                                             
  45ص ،المرجع السابق،ن عبد المنعم سلیمانسلیما - 1
 46ص ،نفسهالمرجع ،سلیمان عبد المنعم سلیمان 2
 .32ص،المرجع السابق ،رجب علي حسین 3
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  : التنفیذ العقابي في المجتمعات الحدیثة : الفرع الثاني

لقد دفعت العقوبات القاسیة كثیرا من المفكرین في القرن الثامن عشر إلى المناداة بالحد من 

المجرم وحقوقه األساسیة التي ال تختلف عن قسوتها ومهاجمتها لتعرضها مع آدمیة اإلنسان 

فقد  ،فبعد التطورات الهائلة التي شملت شتى المعارف والعلوم اإلنسانیة ،1حقوق غیر المجرمین

  . 2ارتقت البشریة في بعض جوانبها المعیشیة وبرزت أفكار جدیدة تعلي من قیمة اإلنسان

" ومونتسیكی"الفرنسیة ومفكریها أمثال  وكان على رأي هؤالء المفكرین نخبة من فالسفة الثورة

وقد مهدت آراء هؤالء الفالسفة لظهور المدارس العلمیة التي تهتم " جون جاك روسو"و"فولتیر"و

  .بدراسة مشكلة الجریمة وبصفة خاصة سیاسة العقاب من حیث أساسه وأغراضه

حركة التشریع وفلسفة الجزاء الجنائي موقف من الفكر القانوني السائد وحكم نقدي على 

وفالسفتها هم الذین تصدوا فیما مضى للعقوبات القاسیة والوحشیة ونادوا بإضفاء ، الوضعي

ولم تنظم هذه االجتهادات الفلسفیة في شكل حركات  ،الطابع اإلنساني على هذه العقوبات

   .3ومدارس فلسفیة ذات مالمح ومناهج خاصة إال منذ قرنین من الزمان

والواقع أن كل هاته المدارس العقابیة ، لباحثة في أساس العقاب وغایاتهتعددت االجتهادات ا

  .تعكس ظروف وحاجات وأفكار الحقب الزمنیة التي نشأت فیها وأنتجتها

ومما ، 4فالمذاهب والمدارس والحركات الفلسفیة في مجال القانون الجنائي عدیدة ومتنوعة 

حة الجریمة عالوة على السلطات المطلقة ساعد على ظهورها فشل السیاسات السابقة في مكاف

التي كان یتمتع بها القضاة في خلق الجرائم والعقوبات وبصفة خاصة القسوة التي كانت علیها 

  . 5العقوبات

  

  

  

                                                             
، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،- دراسة تحلیلیة وصفیة موجزة–أصول علم االجرام وعلم العقاب  ،محمد صبحي نجم 1

 103ص ، 2008،األردن
 47ص  ،المرجع السابق،مان عبد المنعم سلیمانسلی 2
 159ص ،نفسهالمرجع ،سلیمان عبد المنعم سلیمان 3
  160ص ،نفسهالمرجع  ،المنعم سلیمانسلیمان عبد  4
 103ص ،المرجع السابق ،محمد صبحي نجم 5
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  : التنفیذ العقابي في ظل المدرسة التقلیدیة : أوال

  و "بیكاریا" بزعامةلتقلیدیة األولى ا المدرسة : عرف هذا االتجاه العقابي التقلیدي اتجاهین

  ".كانط"المدرسة التقلیدیة الجدیدة للفیلسوف األلماني 

 : المدرسة التقلیدیة -1

أول من  وه "فیري "وكان الفقیه ، 1ظهرت هذه المدرسة في منتصف القرن الثامن عشر

شیزاري دي "أطلق اصطالح المدرسة التقلیدیة على الدراسات العلمیة التي بدأها العالم االیطالي 

  .18642عام " بیكاریا

" فیورباخ"واأللماني " بنتام"واالنجلیزي " فیالنجري"ومن أنصار هاته المدرسة العالم االیطالي 

  .وقد انتقد رجال هذه المدرسة النظام الجنائي القائم  آنذاك من حیث قسوة العقوبات

یقلد فیه غیره أال یكرر المجرم إجرامه وال  وأما عن هدف العقوبة في فكر هذه المدرسة فه

بعبارة أخرى إنذار الجاني والناس كافة سوء عاقبة اإلجرام لكي یجتنبوه وبهذا یتحقق الدفاع عن 

  .3المجتمع وبهذا فإن وظیفة العقوبة هي تحقیق منفعة اجتماعیة

منع المجرم من تكرار جریمته ومنع غیره من أن یقلدوه  وأن هدف العقوبة ه" بیكاریا"فیقول 

من الناس كافة ویعبر عن  وجرائم جدیدة في المستقبل سواء من نفس الجاني أ أي منع وقوع

فالردع العام یعني منع وقوع جرائم من أفراد المجتمع  ،هذا المعنى بالردع الخاص والردع العام

  .والردع الخاص مقصور على الجاني نفسه لكي ال یكرر جریمته مرة أخرى

یة التي كانت سائدة في أوروبا لعدم تناسبها مع مقدار العقوبات القاس" بیكاریا"ولقد هاجم 

كما أن قسوة العقوبات ال تكفي للردع وأنه من األفضل تهدید ، الضرر الناتج عن الجرائم

الجاني بعقوبة معقولة ومحققة التطبیق بدال من إرهابه بعقوبات وحشیة تشجع على اإلفالت 

  .منها

فیما عدا الجرائم السیاسیة كما طالب بإلغاء حق  بإلغاء عقوبة اإلعدام" بیكاریا"وطالب 

مبدأ حریة االختیار ومناداته األخذ بمبدأ شرعیة "بیكاریا "ومن النتائج التي توصل إلیها  ،العفو

  .4الجرائم والعقوبات 

                                                             
  25ص  ،المرجع السابق ،فهد یوسف الكساسبة  ; 32ص ، المرجع السابق ،رجب علي حسین 1
  60ص ،المرجع السابق، مدخل الى علم االجرام والعقاب،محمد صبحي نجم 2
  44ص  ،المرجع نفسه، الكساسبة یوسففهد   ; 33ص،المرجع السابق ،رجب علي حسین 3
 104ص  ،المرجع السابق، أصول علم االجرام وعلم العقاب،محمد صبحي نجم 4
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فقد فسر المنفعة االجتماعیة عند تطبیق العقوبة ال بد أن یفوق ألمها اللذة التي " بنتام"أما 

  . یتوقع حصولها من ارتكابها ومن الجریمة أحصل علیها 

فإنه یفسر المنفعة االجتماعیة على أساس اإلكراه النفسي إذ أن العقوبة یجب " فیورباخ"أما 

ترجع علیها فتصرفهم  وأن تولد لدى األفراد بواعث مضادة للبواعث اإلجرامیة تتوازن معها أ

  .1عن اإلجرام

 وتنعدم منفعتها للمجتمع منافیة للعدالة فأساس العقوبة ه إن العقوبات القاسیة والجسیمة التي

المصلحة االجتماعیة ویترتب على ذلك أنه ال ینظر في تحدید العقوبة إلى شخص مرتكبها 

  .2ومدى خطورته بل ینظر إلى مادیة األفعال ومدى ماتجلبه من ضرر على المجتمع

  : هاوٕاذا أردنا أن نقیم المدرسة التقلیدیة فإننا نقول أن

وخاصة مناداتها ، أرست مبادئ تعتبر ثورة في الفكر والسیاسة الجنائیة المعاصرة -1

 .والقضاء على االستبداد والتحكم من جانب القضاة، بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

 .أثناءها وخففت قسوة العقوبات وصور التعذیب سواء قبل تنفیذ العقوبات أ -2

    .3القانون دون تمییز بین طبقات المجتمعسعت إلى تحقیق المساواة أمام  -3

قد أخرجت العقوبة من الغیاهب التي " بیكاریا"وبهذا تكون المدرسة التقلیدیة وعلى رأسها 

إال أنها تعرضت إلى  ،وأعطتها بعدا أكثر إنسانیة وأغراض أكثر دقة ووضوح ،كانت تدور فیها

  : انتقادات شدیدة تمثلت أساسا في

أهملوا المجرم باعتبار أن األفراد و  التقلیدیة ركزوا على الجریمة بشكل كليأن فقهاء المدرسة 

إال أن ذلك لیس صحیحا إلى  ،أحرار ومتساوون في اختیاراتهم وبالتالي یخضعون لنفس العقوبة

وأسباب اإلجرام  ،حد ما إذ أن األفراد صحیح متساوون في اختیارهم إال أن ظروفهم مختلفة

كما أن ذلك ال یحقق العدالة ویتنافى في آن واحد مع المبدأ الذي تبنته  ،أیضا لدیهم مختلفة

  4.أن العقوبة لیست انتقاما وٕانما هي لتحقیق الردع والمدرسة التقلیدیة وه

                                                             
، إثراء للنشر والتوزیع،مبادئ علم العقاب ،محمد عبداهللا الوریكات ; 34ص ، المرجع السابق ،رجب علي حسین 1

  28ص  ،2012، األردن،عمان
 60ص  ،المرجع السابق ،االجرام والعقابمدخل الى علم  ،محمد صبحي نجم 2
 106ص  ،المرجع السابق ،أصول علم االجرام وعلم العقاب ،محمد صبحي نجم 3
 154ص، 2005،األردن ،عمان،دار الثقافة ،دراسة في علمي االجرام والعقاب، نبیه صالح 4
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سیؤدي  والقول بضرورة مساواة األفراد في مواجهة العقوبة ،كما أن النظرة التجریدیة للجریمة

الجریمة  وذلك الذي ارتكب ،بحیث أن الشخص الذي ارتكب الجریمة للمرة األولى ،إلى الالعدل

وهذا فیه مدعاة إلى التشجیع على ارتكاب ، للمرة الثانیة سیكونان متساویان في مواجهة العقوبة

رغم أن الخطورة اإلجرامیة لیست نفسها بالنسبة  ،عدة جرائم مادامت العقوبة ستكون واحدة

  .والمجرم العائد للمجرم المبتدئ

ومن جهة أخرى فإن إخضاع العقوبة لعملیة حسابیة أساسها اللذة المحققة من الجریمة 

في حین أن الضرر  ،واآلالم المترتب عنها یعني اعتماد الضرر المترتب عن الجریمة كمعیار

ا مع ما یعد تناقض والذي ترتب عن الجریمة قد حصل فعال والعقوبة ال تغیر في األمر شیئا وه

  .1ما أتت به المدرسة التقلیدیة

یؤخذ على المدرسة التقلیدیة تقیدها الشدید بالنصوص القانونیة والتزامها الصارم بالنماذج 

فلنقل تتنكر  والقانونیة المجردة مثلما تستخلص من إرادة المشرع الجنائي وهي في هذا تنكر أ

  .لزج بالجاني أحیانا في طریقهللعوامل الواقعیة الداخلیة دون شك في صنع اإلجرام وا

وهي  ،فالمدرسة التقلیدیة تربط بین العقوبة وجسامة الجریمة دون النظر إلى شخصیة المجرم

بالتالي ال تقیم وزنا للتفرقة بین المجرمین وال لتصنیفهم بحسب ما إذا كانوا مبتدئین أم مجرمین 

  .حیة باالتساق الواقعيمتعادي اإلجرام فقد فكرة التقلیدیین مرتبطة بالنظري ومض

وهذه هي قضیة فلسفیة شائكة لیس من  ،كما أنها أیضا تحیزت إلى القول بحریة االختیار

السهل حسمها مما أدى بهم نفي تماما صفة التسییر عن أفعال اإلنسان وینكر كل دور للعوامل 

  .ارتكاب الجریمة و  أحیانا نح، الخارجیة في توجیه سلوك الفرد ودفعه

إما إنسان یتمتع بالوعي واإلرادة وٕاما فاقدهما ومن  والتقلیدیة تفرض بأن المجرم ه المدرسة

الصعب قبول مثل هذا المنطق فتصنیف هذا اإلنسان ال یتم بهذا الحسم فهناك صنف ثالث أي 

  .فئة وسطى 

وٕاذا كان ال  ،یؤخذ على المدرسة التقلیدیة أخیرا تمسكها بمبدأ المنفعة وحده كأساس للعقوبة

فمن ناحیة أولى تعددت تفسیرات هذا ، یمكن التشكیك في هذا المبدأ في ذاته فإنه وحده ال یكفي

                                                             
 80ص ،المرجع السابق.عثامنیة لخمیسي . 1
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ومن ناحیة ثانیة فإنه من الصعب تجاهل العدالة كأساس ، ینتقص من وضوحه والمبدأ على نح

  . 1للعقوبة

هدت هاته ورغم ذلك فإن هناك بعض االنتقادات التي وجهت إلى هذه المدرسة وقد م

أطلقت على نفسها اسم المدرسة التقلیدیة و  االنتقادات ظهور مدرسة جدیدة تفادت االنتقادات

  .الجدیدة

 : المدرسة التقلیدیة الجدیدة -2

تمسكت هاته المدرسة بالمبادئ الرئیسیة للمدرسة التقلیدیة األولى مع تفادیها لبعض 

قاد المتعلق بالمساواة بین جمیع الناس في االنتقادات التي وجهت للمدرسة القدیمة وخاصة االنت

  . 2العقوبیة مقدار حریة االختیار وبالتالي المساواة بینهم في المسؤولیة الجزائیة و

وجوفري وروسي  وكل من الفقهاء جیر  إلىویرجع الفضل في بلورة أفكار التقلیدیة الجدیدة 

أنصار هذه المدرسة یسلمون باختالف المسؤولیة الجزائیة وتنوعها  إن. 3وكذلك شارك لوكا

  .حسب درجة تمتع كل فرد بالحریة واالدراك والتمییز

وهكذا یتضح الخالف بین المدرستین التقلیدیتین بأن المدرسة الجدیدة بمبدأ المسؤولیة 

سط هذین الطرفین حسب المخففة ألنه بین كامل االرادة وفاقدها توجد فئة أخرى من األفراد وتتو 

القدر الذي ینقص من االرادة والتمییز لذلك فهي ترفض مبدأ العقوبة الموحدة على جمیع الجناة 

الى وجوب تناسب العقوبة مع درجة المسؤولیة الجزائیة بحیث تتفاوت بین أحد أدنى وحد و  وتدع

  .أقصى

العدالة المطلقة ألن كما رأى أنصار هاته المدرسة أن یجمعوا بین هدف الردع العام و 

  .4الجریمة شر والعدالة تقتضي أن یقابل الشر بشر مثله

  : ورغم ذلك هي أیضا وجهت لها جملة من االنتقادات من بینها

                                                             
 .  537ص ،1996،بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،والجزاءعلم االجرام  ،سلیمان عبد المنعم 1
مبادئ علم  ،محمد عبداهللا الوریكات   ; 107ص ،المرجع السابق ،علم االجرام وعلم العقاب أصول ،محمد صبحي نجم 2

 30ص  ،المرجع السابق، العقاب
 170ص  ،أصول علم الجزاء الجنائي ،سلیمان عبد المنعم 3
 107ص  ،علم االجرام وعلم العقاب أصول،محمد صبحي نجم 4
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لما نادت به من ظروف  اإلجرامصعوبة قیاس درجة حریة االختیار وفشلها في مكافحة  -

 .اإلجراممخففة وخاصة بالنسبة للمجرمین المعتادین على 

إفساحها المجال أمام العقوبات المقررة القصیرة المدة ومساوئها المتمثلة باالختالط  -

   .1الضار بالمحكوم علیهم

الذي اتسمت به  واإلطالقاستطاع التقلیدیون الجدد التخلص من طابع الجمود الشكلي       

ي تأثرت به دول وقد انعكس ذلك على حركة التشریع الوضعي الذ، أفكار المدرسة التقلیدیة األم

بصماتهم على التشریعات العقابیة من خالل أنظمة التفرید  إضفاءوهكذا نجح هؤالء في  ،عدیدة

  .القضائي ووالعف ،ووقف التنفیذ ،نشوء ما یعرف باألعذار القانونیة إلىتلك التي أدت ، العقابي

دى الجدد بحریة المدرسة التقلیدیة األم فقد نا إلىاستطاعت أن تتفادى النقد الذي وجه  

االختیار لدى اإلنسان لكنهم من ناحیة أخرى قد سلموا بوجود قیود عدیدة تحد من هذه الحریة 

   .2بیئیة ومیول نفسیة ، قیود وراثیة

هجرت المدرسة التقلیدیة الجدیدة الطابع المادي للتجریم وقد ترتب على ذلك ضرورة االهتمام 

مرتبطة بمدى جسامة الفعل بل أصبحت تتناسب مع بالشخص المجرم وهكذا لم تعد العقوبة 

  .درجة مسؤولیة المجرم ومدى تمتعه بملكة اإلدراك والتمییز والقدرة على االختیار

وكان من الطبیعي بالتالي إقرار مبدأ المسؤولیة المخففة لمن لم تنعدم لدیهم كلیة لملكات الذهنیة 

   3وكذلك التوسع في فكرة موانع المسؤولیة الجنائیة

 : المدرسة الوضعیة -3

ظهرت المدرسیة الوضعیة في أواخر القرن التاسع عشر على ید ثالثة من الفقهاء والمفكرین 

وظهور هذه  ،جاروفالو  فیري والقاضيو  والعالم الجنائي انریك ووهم الطبیب لمبروز  ،االیطالیین

  : المدرسة یعود لسببین أساسیین

ویتعلق بفشل المدرسة التقلیدیة في وضع سیاسة عقابیة كاملة من شأنها أن  : األول   

تقرر حلول أكثر نجاعة وفعالیة في مواجهة الجریمة كظاهرة اجتماعیة تهدد الحقوق والمصالح 

   .الفردیة والجماعیة

                                                             
  .108ص  ،المرجع نفسه،محمد صبحي نجم 1
 .541ص  ،علم االجرام والجزاء، سلیمان عبد المنعم 2
 .542ص  ،نفس المرجع 3
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ظهور حركة وضعیة فلسفیة في ذلك الوقت تستند إلى الواقع الملموس كما  : الثاني 

  .اسا على األسلوب العلمي القائم على التجربة والمشاهدةتعتمد أس

رغم أنها وألول ، ٕاخفاق المدرسة التقلیدیة یرجع بصفة أساسیة إلى إغفالها شخصیة الجانيو 

وعملت على إلغاء كل أشكال ، مرة نادت بأن یعامل الجاني معاملة إنسانیة تتناسب مع جریمته

  .في النهایة ألغت وجود الجاني من معادلة العقوبةإال أنها ، العقوبات المشینة والقاسیة

العوامل الداخلیة  : نوعین من العوامل إلىویرى أقطاب المدرسة الوضعیة أن الجریمة ترجع 

ویختلفون فقط في تغلیب أحدها على اآلخر ، كالتكوین العضوي والنفسي وعوامل خارجیة بیئیة

ارتكاب  إلىتدفع الشخص حتما  فإنهاذه العوامل ولكنهم یتفقون تمام االتفاق أنه متى توافرت ه

وهذا ینسف  ،منعدمة 1عدم ارتكابها وفي ارتكاب الجریمة أ اإلنسانالجریمة مما یعني أن حریة 

مبدأ حریة االختیار  وأنصار المدرسة الوضعیة أهم مبدأ قامت علیه المدرسة التقلیدیة وه

  .الجبریة  وویقیمون على أنقاضه مبدأ الحتمیة أ

ویرى أصحاب المدرسة الوضعیة أن سلوكات اإلنسان إنما تنتج أساسا من عوامل ال 

عوامل  إلىوجدت عوامل عضویة ونفسیة وشخصیة إضافة  إذاأي  ،یستطیع التخلص منها

وبالتالي فالجریمة هي ، خارجیة بیئیة واجتماعیة فعندئذ فان الشخص یقدم على ارتكاب جریمة

  .ل للفرد بردها وال یملك إزاءها أي قدر من الحریة نتیجة لعوامل دافعة ال قب

نفي المسؤولیة  إلىونفي حریة االختیار عن الجاني یقود ، اإلجرامیةوالتسلیم بحتمیة الظاهرة 

 ما ونوع من المسؤولیة االجتماعیة محلها وه وٕاحالل، الجنائیة القائمة على أسس أخالقیة

بالعقوبة نتیجة لتلك المسؤولیة ذلك أن العقوبة  جاءت به المدرسة الوضعیة كما ال یعترفون

ذاءا للمحكوم علیه ومادام مساق بسبب عوامل خارجیة وداخلیة دفعته إی وأ إیالماتتضمن 

  .إلیهتوجیه اللوم  وأ إیالمهللجریمة فال یجوز 

یرى أصحاب المدرسة  وٕانما اإلطالقوهذا ال یعني وان الشخص المجرم غیر مسؤول على 

ولكن باعتبارها مسؤولیة قانونیة واجتماعیة تتقرر دفاعا عن ، الوضعیة بمسؤولیته الجنائیة

                                                             
، محمد عبداهللا الوریكات ;142ص  ،المرجع السابق، الكساسبة فهد یوسف ; 80ص  ،المرجع السابق،عثامنیة لخمیسي 1

 .35ص ،مبادئ علم العقاب
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فالحریة حسب رأیهم قد حدثت ورتبت  ،المجتمع ووقایة له من احتمال وقوع جریمة في المستقبل

ارتكاب الجریمة  إلىقد تدفعه  ،أعلنت عن وجود خطورة إجرامیة معینة لدى مرتكبهاو ، آثارها

وهي أساس  ،فتكون بذلك الجریمة عالمة على وجود خطورة إجرامیة لدى الفاعل ،من جدید

مسؤولیته القانونیة تقرر بسببها اتخاذ تدابیر للدفاع عن المجتمع ضد انتشار خطرها وتحویله 

  .ضرر فعلي إلى

بالتالي فال وجود الجریمة و  إلىمن هنا یرى أصحاب المدرسة الوضعیة أن المجرم منساق و 

أن اللوم الذي تبنى على أساسه المسؤولیة األخالقیة  إلىوهذا یجر حتما  ،لحریة االختیار لدیه

الخاص هي ضرب من  ووان فكرة الردع سواء العام أ، غیر قائم وال أثر له في السیاسة الجنائیة

ومشاعره تختلف ، يأن المجرم لیس له نفس تفكیر الرجل السو  إذا ،خاطئالخیال وهي اعتقاد 

أن یكون منحل أخالقیا فال تعنیه القیم والمبادئ المتعارف  فإنماعن مشاعر غیره من الناس 

أن یكون تحت تأثیر  وٕاماوٕاما أن یكون مختل ال یشاطر الناس تفكیرهم المعتاد ، علیها اجتماعیا

تهدید العقوبة  انفعال قوي أزال بصفة عارضة قدرته على تدبر األمور وفي كل الحاالت فإن

  .1لیس له أي مفعول

ومن هنا كانت العقوبة ضرورة للدفاع االجتماعي وكتدبیر في مواجهة خطورة الجاني 

 إلىالتي أدت  اإلجرامیةعن طریق استئصال العوامل  ،التي كشفت عنها الجریمة اإلجرامیة

إزالتها وال تواجه الجریمة وتهدف إلى ، اإلجرامیةوبالتالي فان التدابیر تواجه الخطورة  ،ارتكابها

التي هي مجرد داللة وعالمة على وجود خطورة إجرامیة كاملة في الشخص ، في ذاتها

  2.المجرم

وتتخذ  ،تدابیر سابقة الرتكاب الجریمة ،والتدابیر في نظر أصحاب المدرسة الوضعیة نوعان

، یر وقائیةضد الشخص الذي یتبین من وضعه أنه قد یقدم على ارتكاب جریمة وهي تداب

والتي قد تأخذ طابع  ،تدابیر احترازیة ووتدابیر تالیة على وقوع الجریمة وتسمى تدابیر األمن أ

   3.اجتماعي كالحظر وعالجي كالوضع أ وعازل كالسجن أ وأ ،استئصالي كاإلعدام

                                                             
مكتبة النهضة ،العقاب دراسة تأصیلیة علمیة ،عبد الرحیم صدقي  ;81ص  ،المرجع السابق، عثامنیة لخمیسي 1

  82ص ،1994 ،القاهرة،المصریة
 161ص ،المرجع السابق، دراسة في علمي االجرام والعقاب ،نبیه صالح 2
 218ص ،2000،بیروت،الدار الجامعیة للطباعة والنشر،علم االجرام وعلم العقاب ،القهوجيعلي عبد القادر  3
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ومن هنا یرجع الفضل لرواد المدرسة الوضعیة في لفت االنتباه لشخص المجرم باعتباره 

وٕاغفاله من طرف المدرسة التقلیدیة أدى إلى فشل ، مكافحة الجریمة كظاهرة اجتماعیةأساس 

كما أن تنبیه للخطورة اإلجرامیة الكامنة فیه وضرورة معالجتها بالقضاء  ،كبیر في القضاء علیها

على أسباب االنحراف یرجع الفضل فیه للمدرسة الوضعیة وٕارساء أساس جدید للمسؤولیة 

  .1الجزائیة

ا أخذ على هذه المدرسة أنها اهتمت بالمجرم وأغفلت بصورة جذریة السلوك المجرم وم

مما جعلها تستبعد العدالة عن العقوبة كما أن الردع العام  ،ونتائجه الضارة على أفراد المجتمع

الذي یترتب عن العقوبة موجه بالدرجة األولى إلى األشخاص العادیین ولیس للمجرم في حد 

باإلضافة إلى نفیها كلیة لمبدأ حریة ، فرض وان تفكیره ونظرته لألشیاء مختلفة ذاته حتى على

االختیار لدى المجرم واعتباره منساق إلى الجریمة أمر غیر منطقي وال یتماشى وتمیز اإلنسان 

  . 2عن غیره من المخلوقات بالعقل واإلدراك

 : في ظل المدرسة التوفیقیة -4

والوضعیة تحمل في طیات أفكارها جانبا من ، التقلیدیة بقسمیهاوجد أن كال من المدرستین 

مما جعلها موضع نقد للعدید من الفقهاء ،وأخر من النقص والخلل،الصحة والصواب

كما أن ،فالسیاسة التقلیدیة أسرفت في االعتداد بالجریمة دون اعتبار لشخص مرتكبها،والعلماء

ولم تحفل بالفعل  ،لمجرم وخطورته اإلجرامیةالسیاسة الوضعیة بالغت في اهتمامها بشخص ا

  3ومدى جسامته وتجاهلت الردع العام وأحلت التدابیر االحترازیة محل العقوبة

وكان من المنطقي إزاء هذا التباین بین األفكار التقلیدیة والوضعیة إن ظهرت في أواخر 

 إلیه السیاسة التقلیدیةتوسطت أفكارها بین ما ذهبت ،القرن التاسع عشر بعض المدارس الفكریة

، باستخالص مزایا كل منهما وتالفي ما وجه إلیهما من نقد،الوضعیة لمحاولة التوفیق بینهماو 

ومن ثم صیاغتها وفق آراء تیار جدید یسعى إلى رسم سیاسة جنائیة تضم خیر ما في 

                                                             
 ،عبدالرحیم صدقي. 531ص ، 2000،االسكندریة، منشأة المعارف ،مبادئ علم االجرام والعقاب،عامرو محمد زكي أب 1

 83ص ، المرجع السابق
 166ص ،المرجع السابق ،نبیه صالح 2
 .79ص ،1973،القاهرة، 2ط،دار النهضة العربیة، العقابعلم ،محمود نحیب حسني 3
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ویضم ،دون التعرض للجانب الفلسفي من حیث حریة االختیار والحتمیة،المدرستین من مبادئ

   : وأبرزها 1،الوسطیة وهذا التیار تحت لوائه مدارس متعددة عرفت باسم المدارس التوفیقیة أ

  المدرسة التقلیدیة الحدیثة الفرنسیة    - أ

وأهم ،وكان لها دور هام في تقدم الفقه الجنائي فیهما،نشأت هذه المدرسة في فرنسا وبلجیكا

التوفیق بین المبادئ كل من المدرستین التقلیدیة وقد اجتهدوا في ،أنصارها سالي وكیش وجارو

فأخذوا من المبادئ األولى ما یتعلق بحریة االختیار ومن المبادئ الثانیة تفرید ،والوضعیة

العقوبة والتدابیر المانعة والوقائیة إلى جانب العقوبة ذات الدور الهام في الردع العام والردع 

سة حاولوا التوفیق بین مبادئ كل من هاتین وبالرغم من أن أنصار هذه المدر ،الخاص

  . 2الذي كان یغلب علیهم والمدرستین إال أن الطابع التقلیدیة ه

  "الوضعیة االنتقادیة "المدرسة الثالثة االیطالیة -ب

وسمیت بالثالثة باعتبار أن المدرسة التقلیدیة بقسمیها هي ،ظهرت هذه المدرسة في ایطالیا     

 "كارنفاله"والقاضي  "الیمینا"وتزعمها كل من القاضي  ،األولى والمدرسة الوضعیة هي الثانیة

سة وحاول أنصارها تفادي االنتقادات التي وجهت للمدر ،الطابع الوضعي ویغلب علیه االتجاه أو

لذلك أطلق علیها المدرسة ،الوضعیة من خالل التوفیق بین المبادئ واألفكار الوضعیة والتقلیدیة

  .الوضعیة االنتقادیة

عدت هده المدرسة الجریمة ظاهرة اجتماعیة حتمیة إذا توافرت عواملها التي قد تكون      

المنهج العلمي التجریبي  ویتأسس على ذلك أهمیة دراسة الجریمة استنادا إلى،خارجیة وداخلیة أ

وأقرت نظام التدابیر  ،الذي یقوم على المالحظة والتجربة تأثرا بأفكار المدرسة الوضعیة

إلى جانب العقوبة في مواجهة الخطورة  ،االحترازیة كوسیلة هامة في إصالح المجرم وتأهیله

، مستهدفة بذلك الردع العام والخاص ،اإلجرامیة على أن تطبق على المجرمین مكتملي األهلیة

                                                             

  283ص  ،المرجع السابق، مبادئ علم العقاب ،محمد عبداهللا الوریكات2
محمد عبداهللا  ;143ص  ،المرجع السابق،فهد یوسف الكساسبة ; 37 ص،مرجع سابقال،محمود نجیب حسني 2

 46ص  ،المرجع نفسه،الوریكات
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كما أخذت بتقسیمات المدرسة الوضعیة للمجرمین وتصنیفهم اال أنها رفضت فكرة المجرم 

  .1المیالد وبالطبیعة أ

مما یجعلها ذات جدوى في  ،ویرجع لهذه المدرسة الفضل في تهذیب اآلراء الوضعیة    

مع بین العقوبات والتدابیر االحترازیة والذي والیها یرجع الفضل في نظام الج ،التطبیق العملي

وكذلك الجمع بین الردع العام والخاص  ،أخذت به العدید من التشریعات الوضعیة الحدیثة

  2.ومحاولة التنسیق بینهما

 : االتحاد الدولي للقانون الجنائي  - ج

الفقیه ،"فون هامل" م بفضل مجهودات الفقیه الهولندي1889تأسس هذا االتحاد عام 

تبني  إلىوقد سعى هؤالء األقطاب " فوت لیست"والفقیه األلماني " أدولف برانس" البلجیكي 

، دون النظر لألسس التي قامت علیها المدارس السابقة اإلجرامسیاسة علمیة قادرة على مواجهة 

حیث الحظوا أن الجدل الدائر حول حریة االختیار والحتمیة على حساب العنایة بالمشاكل 

ازدیاد نسبة  إلىفي الوقت الذي أشارت فیه اإلحصائیات الجنائیة  ،العلمیة للسیاسة الجنائیة

 ،یدور من نقاش وجدل في میدان المسؤولیة الجنائیة فأعلنوا حیادهم التام اتجاه ما ،اإلجرام

لتحقیق أفضل النتائج في  واإلجراءاتواقترحوا سیاسة جنائیة سلیمة تستخدم أفضل السبل 

  .3اإلجرامیةحة الظاهرة مكاف

وتبنى رجال هذا االتحاد المنهج العلمي التجریبي في دراسة شخصیة المجرم ودوافعه 

اإلجرامیة بهدف إصالحه ومنعه من  سلوك سبیل الجریمة مرة أخرى وذلك باختیار الجزء 

قوبة أیا كان فالع، هذا الجزء الذي یأخذ صورتي العقوبة والتدبیر االحترازي، المناسب والمالئم له

اإلصالح فإنها تهدف إلى تحقیق الردع العام  والتخویف أ وغرضها سواء االستئصال أ

لذلك كان من األهمیة بمكان تصنیف ،4بتفرید العقاب إالوتحقیق هذا الهدف ال یتم ، والخاص

طائفة  إلىفصنفهم أعضاء االتحاد ، إجرامهم إلىلذلك بحسب العوامل التي أدت ، المجرمین
                                                             

مبادئ علم ، محمد عبد اهللا الوریكات ;284ص  ،المرجع السابق،أصول علمي االجرام والعقاب،محمد عبد اهللا الوریكات.د 1

 46ص  ،المرجع السابق، العقاب
 .62ص  ،2000،االسكندریة،منشأة المعارف،مبادئ علم االجرام والعقاب،فتوح عبداهللا الشاذليو  عامر ومحمد زكي أب 2
 144ص  ،المرجع السابق، الكساسبة فهد یوسف ;84ص  ،علم العقاب، محمود نجیب حسني 3
  284ص ،المرجع السابق، مبادئ علم العقاب ،محمد عبداهللا الوریكات 4
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وطائفة المجرمین بالتكوین  ،لتأثیر العوامل االجتماعیة إجرامهموهؤالء یعود  ،المجرمین بالصدفة

وتوقع على مجرمي هاتین الطائفتین العقوبة ، لتأثر العوامل الداخلیة إجرامهمالذي یرجع 

من أصابهم اختالل عقلي ونفسي و والى جانب هؤالء توجد طائفة المجرمین الشواذ أ ،المناسبة

لتدابیر  إخضاعهمویجب  ،وهم یشكلون حالة خطرة على المجتمع ،ال یصل لدرجة الجنون

بدال عنهما أن تظل هذه التدابیر مطبقة علیهم مازالت حالتهم  والعقوبة أ بجان إلىاحترازیة 

فأقر أعضاء االتحاد التدابیر االحترازیة كصورة ثانیة للجزاء الجنائي ومجال  ،الخطرة قائمة

وأن یحاط تطبیقها ، قصورها عن حمایة المجتمع ویكون حیث یثبت عجز العقوبة أتطبیقها 

بناءا على  إالفال توقع  ،بالضمانات الالزمة حمایة لحریات األفراد لئال تكون منفذا للنیل منها

  . 1ن یصدر بها حكم قضائيأنص قانوني وبعد ارتكاب جریمة و 

كان یسجل لهذا االتحاد فضل على الفقه والتشریعات الجنائیة الوضعیة الهتمامه  وٕاذا

واهتمامه بالتفرید التنفیذي للعقوبة والجمع بین ، الجانب القانوني إغفالدون  التجریبیةبالدراسات 

مجموعة حلول  وٕانمافإنه یؤخذ على تعالیمه أنها ال تكون مدرسة فكریة ، العقوبة والتدبیر

   2.كما أن أنصار االتحاد لم یحاولوا التنسیق بین أغراض العقوبة والتدابیر االحترازیة ،عملیة

   : الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي  - د 

، م بعدما حل االتحاد الدولي للقانون الجنائي1924تأسست هذه الجمعیة في فرنسا عام 

دولیة كما أنها اعتمدت األسس واستأنفت نشاطه بعقد المؤتمرات ال، وكانت تسعى لنفس مسعاه

فاعتمدت المنهج العلمي التجریبي واعترفت بالعقوبة ، نفسها التي اعتمدها االتحاد في برامجه

وكان  ،أنها لم تقر الجمع بین العقوبة والتدابیر إال، والتدابیر الوقائیة والتفرید التنفیذي للعقاب

  . 3م واختفت بسبب الحرب العالمیة الثانیة1937آخر مؤتمر عقد لها في عام 

  

  

                                                             
 300ص ،2007، االسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، مبادءئ علم االجرام وعلم العقاب، فوزیة عبد الستار 1
 64ص  ،المرجع السابق ،الشاذلي عبداهللا فتوحو عامر و محمد زكي أب 2
مبادئ علم  ،محمد عبداهللا الوریكات ;286ص ،المرجع السابق،أصول علمي االجرام والعقاب ،محمد عبداهللا الوریكات 3

 48ص ،المرجع السابق، العقاب
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  : في ظل حركة الدفاع االجتماعي -5

مارك "و "جراماتیكا و  فیلیب"نشأت حركة الدفاع االجتماعي على ید األستاذ االیطالي 

وقد أخذت حركة الدفاع الفرنسي من أفكار المدرسة التقلیدیة كما أخذت من  ،الفرنسي" آنسل

أفكار المدرسة الوضعیة ما رأت أنه صحیح ومفید لبناء سیاسة جنائیة فاعلة ومنتجة في 

بالتركیز على مبدأ الدفاع ،مواجهة ظاهرة الجریمة والحد من آثارها السلبیة على الفرد والمجتمع

  .وم واسع خاص بالحركةاالجتماعي ولكن بمفه

إذ أن مفهوم الدفاع االجتماعي كان وال یزال هدف من أهداف العقوبة والجزاء الجنائي وناد 

به كثیر من الفالسفة القدامى واتضح مفهومه أكثر بظهور المدارس العقابیة المختلفة إال أن 

المبادئ التي یقوم فجراماتیكا ینكر كل  ،مفهوم الدفاع االجتماعي یختلف عند أنصار الحركة

فالجریمة بالنسبة إلیه فعل مناهض للمجتمع والمجرم ویعتبره شخص ، علیها النظام الجنائي

  .والعقوبة یعتبرها إصالحا للفرد وٕاعادة تأهیله اجتماعیا ،صاحب سلوك ال اجتماعي

ویرى أن ما یعتبر جریمة في نظر القانون وفي نظر الدفاع االجتماعي بمجرد صورة من 

الذي یعد مظهر من مظاهر الخلل و  ،اجتماعيالفعل الال والصور السلوك المنحرف أ

بالتالي یترتب للفرد الذي و ،عدم استقرار في المجتمعو  نتیجة لالضطراب وأي ه ،االجتماعي

یترتب على و  ٕاعادة إدماجه في حظیرة المجتمع كمواطن صالحو .یصدر عنه الحق في تأهیله 

  .الهدفدابیر اجتماعیة المناسبة لتحقیق ذالك عاتق المجتمع اتخاذ الت

تحافظ على و  تحترم الطبیعة إنسانیةو ،فعالةو  هذه التدابیر یجب أن تكون دائما إنسانیةو 

ظروفه خاصة التي و  یتالءم وتحدد بناءا على حالة كل فرد منحرف على نحو ،الكرامة الفرد

تحقیق و  بحسب الحالة ٕانما تكونو  كما ال یجب أن تكون محددة ،أدت إلى انحرافه

 النفسیةو  عضویة ما یحیط بیه من ظروفو  الشخصیة الفرد یكون ذالك بدراسةو ،إصالح

  .1االجتماعیة و 

                                                             
 46ص ،المرجع السابق ،فهد یوسف الكساسبة ; 83ص ،المرجع السابق.عثامنیة لخمیسي 1
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 طالب جرماتیكا بنظام قانون جنائي جدید تختفي منه المصطلحات التقلیدیة مثل إبدال

 ،اع االجتماعيقانون العقوبات بقانون الدف ،1معیار مناهضة للمجتمع بالمسؤولیة الجزائیة 

المسؤولیة بالمسؤولیة و  ،الفرد ال اجتماعيو  المجرم حل محلها الفعل المضاد للمجتمع

  .الجزاء الجنائي بتدابیر الدفاع االجتماعي  ،االجتماعیة

عدم و  الفعل المضاد للمجتمع ولید اضطراباتأو كما یقول أیضا أن سلوك المنحرف 

الفعل تعق على عاتق الدولة ألنها لم تعمل على  ووك أفمسؤولیة هذا السل ،استقرار في المجتمع

القیود التي تفرضها علیه لذالك من واجب الدولة بذل و  التوازن بین حجات الفردو  تحقیق التآلف

تأهیله للحیاة االجتماعیة كما انه أنكر على الدولة حقها في و  كل ما تستطیع الفرد مع المجتمع

أن  ،إصالح المجرم وال تتفق مع مقتضیات الطبیعة الحرةعقاب الن عقوبة بنظره عاجزة عن 

أن صاحب هذا السلوك كان ضحیة ظروف و  الدولة هي المسؤولة عن السلوك المنحرف

فأنه ال یحق للدولة معاقبته بل علیها واجب تأهیله عن طریق التدابیر  ،االجتماعیة غالبة علیه

ز تدابیر الدفاع االجتماعي كبدیل العقوبة أهم ما یمیو ،2لیس عن طریق العقوبات و  االجتماعیة

  .3كما أنها غیر محددة إذ أنها ترتبط بمدى إصالح المجرم ،انه ال یجوز تنفیذها في السجون

من أهمها و  من النقدو  رغم كل هذه أفكار التي جاء بها جرماتیكا إال أن فكرته لم تخلو 

  .اآلراء التي وضعها لإلصالح االجتماعي 

فقد عمل على تصحیح مسار حركة الدفاع االجتماعي لیتفادى النقد أما مارك انسل 

 التي أنكر من خاللها القانون الجنائيو  الالذع الذي تعرف له جرماتیكا في أفكاره المتطرفة

ونجده یعترف بالقانون  ،فجاءت أفكار انسل أكثر اعتداال ،الجریمةو  المسؤولیة الجنائیةو 

یتفق مع جرماتیكا في ضرورة و ،المبنیة على أساس حریة اختیارالمسؤولیة الجنائیة و  ،الجنائي

ٕاعادة تأهیله بالوسائل العلمیة مناسبة و  ٕاصالح حال الجانيو  أن یكون الهدف من العقوبة ه

  .التي تساعد على إلغاء النزعة إلى جریمة بكافة الوسائل 

                                                             
  210ص ، المرجع السابق،علم الجزاء الجنائيأصول ،سلیمان  عبد المنعم 1
 115ص ،المرجع السابق،علم االجرام وعلم العقاب اصول ،محمد صبحي نجم 2
   214ص  ،المرجع السابق، أصول علم الجزاء الجنائي، سلیمان عبد المنعم 3
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البحث و ،ب الجریمةالظروف التي دفعته إلى ارتكاو  وذلك یتم عن طریق دراسة حالة المجرم

ٕانسانیته أثناء تنفیذ هذه و  مع احترام كرامته، ٕاصالحهو  عن السبل الفعالة في معالجة حالته

  .لیس االنتقام من شخصیتهو  إصالحه والتدابیر في مواجهته باعتبار أن الهدف ه

یمكن القول أن حركة الدفاع االجتماعي قد أضفت الطابع  اإلنساني على العقوبة باعتبار و 

والعنایة بشخصیة المنحرف  ،دعت احترامه والمحافظة على حقوقه األساسیةو ،أن الجاني إنسانا

والوصول إلى الطرق األنجع في القضاء ، بدراستها وتحدید عوامل وأسباب االنحراف لدیه

اإلصالح وٕاعادة التأهیل بدرجة  وكما أعطت المفهوم الحقیقي للغرض من العقوبة وه، علیها

والدمج في ذلك بین العقوبات والتدابیر  ،إلى تحقیق الردع الخاص والعام، باإلضافةأولى 

واالعتماد على العلم في تحدید األسلوب المفید والمنتج لتحقیق مواجهة أكثر فاعلیة ضد 

  1.الجریمة ولیس ضد المجرم

علما  قد أخذت معظم التشریعات الحدیثة بمبادئ الدفاع االجتماعي إلى درجة أن أنشأتو 

 یهتم بدراسة الحكمة من فرض الجزاء الجنائيو  یدرس بالجامعات،علم العقاب وقائما بذاته وه

اآللیات لتنفیذ هذا الجــزاء، حتى یكون التنفیذ في ذاته و  نسب الوسائلأو   تحدید أفضل الطــرقو 

تقییمه و  ٕاصالحهو  وتهذیب المجرم ،محققا للغرض الذي یستهدفه المجتمع بمنع وقوع الجرائم أوال

التشریع الجزائري واحد من و  .ارتكاب الجریمة ثانیا بعد حتى یكون أهال لالندماج في المجتمع

 ٕاعادة تربیتهمو  حیث تبنى بصفة صریحة نظام إصالح المحكوم علیهم ،هذه التشریعات

المتضمن قانون تنظیم  1972.02.10المؤرخ في  72/02تكییفهم االجتماعي بموجب األمر و 

إن تنفیذ األحكام الجزائیة "منه على  01/ 01إذ نصت المادة ، ٕاعادة تربیة المساجینو  سجـونال

 أمن األشخاصیحقق و  مصالح الدولةو  یصون النظام العام وهو  وسیلة للدفاع االجتماعي

 بیئتهم في راجهمإد تكییفهم بقصد إعادةو  یساعـــد األفراد الجانحین على إعادة تربیتهمو  أموالهمو 

  "المهنیة واالجتماعیة، ةالعائلی

                                                             
  84ص  ،المرجع السابق، عثامنیة لخمیسي 1
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  : المبحث الثاني

  .نشأة التدخل القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي

مهمة  وتوكل، الجزائي بالحكم النطق بمجرد ینتهي القضاء دور كان بالبعید لیس إلى وقت

 تماما مستقلة بصورةو.التنفیذیة السلطة من جزءا تعد التي العقابیةالمؤسسة  التنفیذ إلى إدارة

الجزاء  تنفیذ أن فكرة من وانطالقا، السلطات بین الفصل لمبدأا تجسیدالسلطة القضائیة  على

  .القضائیة السلطة صالحیاتضمن 'ال یدخل  الجنائي

القضاء   یلعبه الذي األساسي الدور ببروزو  الحدیث اإلجرام علم عرفه الذي التطور أن إال

 كل إلى یتعداه وٕانما الجنائي الجزاء عتوقی على فقط یقتصر ال والذي، الجریمة في محاربة

 المنحرف الفرد لدى اإلجرام عوامل على والقضاء التي تهدف إلى الحد من الجریمة اإلجراءات

شخص  من انتقام مجرد تعد لم العقوبة أن كما، من الخطر مستقبالالمجتمع  حمایة وبالتالي

 إلحاق وه منها الهدف  یعد ولم، تأهیله وٕاعادة إلصالحهجاد  عمل هي بقدر ما المنحرف 

 اإلجرام  عوامل على القضاء على العمل وٕانما، المنحرفبشخص  واإلیالم األذى من أكبر قدر

 إعادة إلى أدى، المجتمع منه وایجابي یستفاد ي سو   كفرد اجتماعیا إدماجه  وٕاعادة لدیه

، لإلصالح الحقیقيوالتي  تعد المجال  التنفیذ مرحلة على القضاء إشراف ضرورة في التفكیر

  : أساسیین مطلبین في المبحث هذا لتتناو  وقد

  الجزاء تطبیق على القضائي اإلشراف مبدأ أساس : األول المطلب

  العقوبات تطبیق قاضي نظام وطور نشأة : الثاني المطلب
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  الجزاء تطبیق على القضائي اإلشراف أساس: المطلب األول

، الجزائیة العقوبة تنفیذ على القضائي اإلشراف لمبدألم العا في النظم أغلبتبني  إن

 من أساسا ینطلق، فیه التدخل هذا حصر أرید الذي وٕاقرارها برفض الدور المحدود

  : یلي فیما حصرهایمكن الفقهیة والقانونیة والتي  األسس من مجموعة

  الجزائي طبیقالت مرحلة في القضائي دخلتلل الفقهیة األسس - : الفرع األول

 النظرة تطور من الجنائي التنفیذ مرحلة في القضائي للتدخل الفقهیة األسستنطلق 

 بعد، اعتبار محل الحدیثة العقابیة السیاسة نظر في الذي  أصبح ،الشخص الجاني إلى

 باعتباره، اإلجرامي السلوك على وكان التركیز ینصب باألساس، تماما معیب كان إن

 لهذا مصدرا یعد في حین أن الشخص المنحرف والجماعیة الفردیة المصالح یهدد خطرا

  .1من األذى به قد اكبر وٕالحاق منه االنتقام وجب وبالتالي الخطر

  تطور الغرض من العقوبة  : أوال

 بشخص األلم من قدر اكبر إلحاق أي، الزجر وه العقوبة من كان الهدف الوحید

 دور كان هنا ومن،ومنتجة ایجابیة كلما كانت وقاسیة شدیدة وكلما كانت العقوبة،الجاني

  .ینحصر أساسا في توقیع   القاضي

هي تعبر الجنائي الجزاء تنفیذ وطرق ظروف كانت وبذلك، قسوة وأكثرها الجزاءات أشد

أن  إال، ذالها حد في العقوبة من وحشیة أكثر فكانت لتحقیقه وتسعى، الهدف هذا أیضا عن

 تهدف وأصبحت، العقوبة من الهدف في كبیر تغیر إلى أدت الحدیثة الفلسفیةر انتشار األفكا

 الذي المجتمع إلى یعود حتى، لدیه اإلجرام عوامل على إلى إصالح الجاني وتهذیبه والقاضي

 من الغرض مفهوم فيالتغییر   وهذا ، وایجابي  وسوي جدید كشخص عاديمن  منه نفر

 بطبیعة الكبیر الرتباطها الجزائي التنفیذ مرحلة القاضي فيضرورة  إقحام  استلزم العقوبة

  2.الجاني إصالح ووه تحقیقا للهدف األساسيتنفیذها  وطرق وحجمها العقوبة

  

  

                                                             
القضائیة الجزائیة لسیاسة إعادة التأهیل االجتماعي في التشریع دور قاضي تطبیق األحكام  ،طاشور عبد الحفیظ 1

  14ص  ،2001، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائري
  18ص  ،المرجع السابق ،طاشور عبدالحفیظ2
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  الجنائیة المسؤولیةتطور مفهوم  : ثانیا

، المنحرف للشخص المادي بالسلوك مرتبط كان إلى زمن قریب مفهوم المسؤولیة الجزائیة

 إرادته وان جزائیا الفعل هذا عن المسؤو یعتبر مجرم بسلوك الفرد وبالتالي فإن مجرد القیام 

 سلوكایأتي  الذي الشخص أن ثبت عموما اإلنسانیة العلوم ویتقدم، والسلیمة مفترضةالحرة 

 بعض علیها تطرأ قد المفترضة الحرة اإلرادة وان، العقلیة قواه كامل یكون دائما في ال مجرما

 لم الجزائیة المسؤولیة فان وبالتالي، أخرى تارة منها وتنقص فتعدمها تارة،فیها فتؤثر العوارض

 إلى بالنظر قیامها مدى في البحث وجب بل، آلیة انطالقا من الفعل المادي بصورة تؤسس تعد

  . للشخص  المنحرف الحرة اإلرادة

ارتكاب   وقت العقلیة قواه بكامل یتمتع ال والذي عقلیا المختل الشخص أصبح هنا ومن

 لمنع الجریمة ارتكب الذي والشخص، تصرفاته على جزائیا مسؤوال یكون السلوك المجرم ال

 حالة في وجوده الجریمة ارتكاب إلى دفعه الذي والشخص، مسؤوال یكون ال وقوع جریمة أخرى

 في إال مسؤوال یكون وال العذر هذا من یستفید بردها له قبل  ال قاهرةقوة  وأ ،استفزاز قوي

 مفهوم في التغیر وهذا، الجرمیة النتیجة وتحقق تامة بصورة للجرمرغم ارتكابه  معینة حدود

   .1الجزائي التنفیذ مرحلة في القضاء بتدخلللمطالبة  بالكثیر  دفع الجزائیة المسؤولیة

  الجزائي طبیقالت مرحلة في القضائي للتدخل القانونیة األسس : الفرع الثاني

 الجزائي التنفیذ مرحلةعلى  القضائي اإلشراف بضرورة القائل االتجاه أصحاب حاول

 یمكن. نظریات عدة ظهرت وفعال، االتجاه هذا تدعم التي القانونیة األسس والمبادئإیجاد 

  : یلي مافی أهمها حصر

  األساس اإلجرائي : أوال

 تمنع والتي القضائي الحكم تنفیذ بمناسبة تثور التي اإلشكاالتعلى  األساس هذا ویقوم

 سند تضمنها التي الصورة بغیر حجمه وأ التنفیذ طریقةعلى  تؤثر أخرى تنفیذه أحیانا وأحیانا

  .التنفیذ

 مباشرة یمس  ما منها ،، ومتعددة كثیرة الجزائي الحكم تعترض تنفیذ التي التنفیذ وٕاشكاالت

 فان وبالتالي حضوریا الصادرة لألحكام بالنسبة الحال وه كما عدمه من للتنفیذ وقابلیة  السند

 فیثبت، اآلجال انتهاء بعد نافذة وتصبح، الحكم صدور تاریخ من تحسب آجال الطعن 
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 إال علیه تضفى ال النهائیة صفة یجعل مما بالحكم النطق لم یحضر جلسة إنه علیه المحكوم

  .1تنفیذه یجب وال نهائي غیر الحكم یصبح بالتاليو  التبلیغتاریخ  من اآلجال انتهاء بعد

 المراد الشخص یثبت بحیث، نفسه علیه المحكوم شخص حول األشكال ینصت قد كما

 أن وأ، االسم نفس یحمل خرآ شخص وٕانما، المعني بالحكم الشخص لیس أنهالتنفیذ علیه ب

بسبب انتحال  آخر لشخص موجه الحكم أن إال شخصه على تنطبقفي الحكم  المحددة الهویة

 الواجبة العقوبة حجم حول اإلشكاالت تنصت قد وثبت االنتحال بحكم كما، الغیر شخصیة

والتي  ضمها وأ العقوبات جب لنظریة تطبیقا  باتتعدد العقو   حالة الحال في وه كما التنفیذ

سندات  في المحددة تلكبالضرورة  والتي قد ال تكون التنفیذ الواجبة  العقوبة خاللها یقرر من

  .التنفیذ

من  تعتبر والتي  اإلشكاالت من النوع هذا وجود نأب االتجاه هذا أصحاب یرى هنا ومن 

الحكم  ىلع أساسا تنصب اإلشكاالت هذه أن كما، القضائیة األعمال من ءجز التقنیة الناحیة

مرحلة على  ضاءقال إشراف ضرورة یدعم قویا مبررا، القضائیة األعمال من جزءووه، القضائي

  .2منه الغرض یحقق وبما، وعادلة صحیحة بطریقة السند تنفیذ لضمان التنفیذ  الجزائي

  األساس القائم على ما للقضاء من دور في حمایة الحقوق والحریات : ثانیا

 الحكم أن باعتبار، معینا قانونیا مركزا یحتل لمحبوسا أن الرأي هذا أصحاب ویرى

 الحكم كان فإذا، إلیه بالنسبة اهب المساس یراد التي الحقوق حدد قد ضده الصادر القضائي

 الحریة في الحق وه الجزائي بالحكم المستهدف الوحید الحق فان، للحریةبعقوبة سالبة  یقضي

 هذا بحكم فانه حقوقه باقي أما، مقیده حریته لمحبوسا تسلب بموجبه ویصبح الفرد لتيا

  .3تصادر أن وأ بالتبعیة تسقط أن یمكنبها وال  یتمتع یبقى القانونیة المركز

 فانه القضائي الحكم یقیدها لم التي األخرى الحقوق  بجمیع یتمتع یبقى المحبوس أن وبما

 وان، عدوان وأتجاوز  وأ تعسف أي لهذه الحقوق من حمایة إلى العادي یحتاج  یصبح كالفرد

 للقضاء وجب، القضاء هي والحریات الحقوق حمایة على المكلفة بالسهر الوحیدة الجهة

 وبین بینه یطرأ قد زاعن ألي تحسباو ، التنفیذ الجزائي لحمایة حقوق المحبوس مرحلة في التدخل

  .حقوقممارسة هذه ال مجال في العقابیة المؤسسة
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 ضرورة في أساسه التنفیذ الجزائي یجد مرحلة ىلع ضاءقال إشراف ضرورة فانهنا  ومن

إلى  بالنظر القضائي الحكم بمسها لمالتي ، لحقوق وحریات المحبوس القضائیة إضفاء الحمایة

  . 1بها  المنوط بالدور القضائیة الهیئة وقیامالقانوني للمحبوس  المركز

    التنفیذ مرحلة إلى الشرعیة امتدادعلى  المبني األساس : ثالثا

بسط  وه الجزائي التنفیذ مرحلة في القضائي التدخل أساسأن  الرأي هذا أصحابویرى 

 شمل والعقوبات الجرائم شرعیة مبدأأن  باعتبار، الجزائي التنفیذ مرحلة علىالمشروعیة 

 عقوبة ال بحیث والمحاكمة العقاب مرحلة ویشمل، بنص إال جریمةبحیث ال ریم جالت مرحلة

 لنفس بدورها فتخضع، الجزائي التنفیذ مرحلة إلىهذه الشرعیة  تمتدأن  وجب، بنص إال

 األسلوب وبنفس، القضاء طرف والمنطوق بها منالمقصى  العقوبة إال تنفذ ال بحیث المبدأ

، الفرد وه الشرعیة مبدأ منبالحمایة  لمرادا أن باعتبار، للقانون محالف بأسلوب تنفیذ فال

 لهذه وأحوج أولى المحبوس أن بل التنفیذ وأ العقاب وأ التجریم بمرحلةمر األ تعلق سواء

  .2الحر الشخص من الحمایة

 القضاء رقابة بسط خالل من الجزائي التنفیذ مرحلة إلى الشرعیة مبدأ استمرار یتمو 

 لشرعیة ضامن أحسن تعتبر  القضائیة السلطةأن  باعتبار، تنفیذ الجزاءات الجزائیة على

، علیهم المحكوم األشخاص حقوق ضمان على غیرها وأقدر من، الجنائیة لجزاءاتا تنفیذ

 تصرفاتها فان وبالتالي إداریة جهة العقابیة هي المؤسسة  إدارة اعتبارأن  إلى باإلضافة

  .األعمال اإلداریة مشروعیة على الرقابة إطار في القضاء لمراقبة تخضع

 الرقابة لبسط قانونیاأساسا  التنفیذ مرحلة إلى الشرعیة امتداد مبدأ اعتبر هناومن  

 عمالتشكل  المرحلة هذهأن  باعتبار ثانیة جهة ومن الجزائيمرحلة التنفیذ   على القضائیة

المرحلة  هذه الرتباط وحده القضاء اهب یختص التي لرقابة المشروعیة  إخضاعه وجب إداریا

 وجب إداریا عمالتشكل  المرحلة هذه باعتبارجهة ثانیة ومن ، جهة من القضائي بالعمل

  .3القضاء وحده بها یختص والتي المشروعیة لرقابة إخضاعه
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  : المبحث الثالث

  .تطور اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي

 وه یأتي بالشكل الذي لم الجنائي الجزاء تنفیذ مرحلة على القضائي اإلشراف مبدأ تبني إن

 المبدأ هذا تبني في الفضل لها كان التي لألنظمة بالنسبةعلیه الیوم وٕانما جاء تدریجیا حتى 

 من مجاالتهو  ووسائله التدخل شكل في، كبیر تطورامن عرف الز  ومع ،لألخذ بهالسباقة  وكانت

  .1آخر إلى نظام

  : شراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائيتطور اإل : المطلب األول

القضائي على تنفیذ الجزاء الجنائي في األنظمة المقارنة والنظام  اإلشرافسنتناول تطور 

  .الجزائري

  : االیطالي النظام في الجنائيالجزاء  طبیقت على القضائياإلشراف : الفرع األول 

 العقوبة تنفیذعلى  القضائي اإلشراف االیطالي أول نظام یتبنى مبدأ النظام یعتبر

 العقوبة إقرار وما نادت به ه بین هي من والتي الوضعیة تحت تأثیر أفكار المدرسة،الجزائیة

كما أقر  ، 1930وما یترتب عن ذلك من تدابیر احترازیة أقرها المشرع سنة  المدة المحددة غیر

 وذلك للحریة السالبة العقوبات تنفیذعلى  إدخال نظام الرقابة  القضائیة الوقت نفس في المشرع

  . آنذاك الجنائیة العلوم إلیه وصلت الذي وهذا تجاوبا مع التطور ،اإلشراف قاضي بإنشاء نظام

رغبة  للحریة السالبة العقوبات تنفیذعلى  القضائي اإلشراف نظام االیطالي المشرع تبني وقد

 الجزائي بالحكم النطق بعد علیه المحكوم حالة بدراسة تتكفل متخصصة جهة إیجادمنه في 

 قبل سلوكاته وكذلك المجتمع داخل حیاته على معتمدة الجوانب جمیع وتحلیل شخصیته من

 درجة تحدید إلى الوصول الوقت نفس وفي لدیه االنحراف أسباب لتحدید بدقةالجریمة  ارتكابه

 هذه على القضاءعلى الذي یساعد  للبرنامج اإلجرامیة لدیه وبالتالي إخضاعه الخطورة

  .اإلصالح لبرنامج علیه واستجابتهبحسب تطور المحكوم  العقوبة ومراجعة، الخطورة

على  قاضي یشرف انه على االیطالي العقوبات قانون من 144المادة   نصت هنا ومن

 اإلفراج بشان رأیه ویعطي الخارج في العمل بشان ویبت للحریة العقوبات السالبة تنفیذ

 عالج وسیلة أنهاعلى  العقوبة إلى تنظر والتي العقابیة ما یتماشى والسیاسة ووه، الشرطي
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 الوحید باعتباره والعالج اإلصالح عملیةعلى  یشرف من ومن یحدد مصیرها ه وان، وٕاصالح

 ضرورة مدى الوقت نفس في ویقدر، الجاني إصالح مدىیقیم تقییما صحیحا  أن یمكنه الذي

  .1من عدمه العقوبة تنفیذ في االستمرار

العقوبة  تنفیذ اإلشراف القضائي على إلى األخذ بنظام وبذلك كان المشرع االیطالي السباق

اإلجرام  بسبب أن األفكار النظریة التي أتى بها المفكرین في علم وهدا، السالبة للحریة

 علماء بزعامة وأوكذا المدارس الكبرى في علم اإلجرام أغلبها ظهر في ایطالیا  ،والحدیث

 عملیة أثناء علیه للمحكوم القانوني لمركز المشرع وهذا یعد اختالفا من قبل، ایطالیین ومفكرین

 وتطور التنفیذ أن مرحلة إلى باإلضافة، المرحلة حمایة حقوقه في هذه على منه وحرصا، التنفیذ

 جهة إلى تحتاج التنفیذ عملیة في بین األطراف المتدخلة خالفات تثیر قد اإلصالح عملیة

 مع تماشیا أخرى جهة ومن ،المرحلةهذه في  خالفات من یطرأ قد ما في الفصل بسلطة تتمتع

 إدماجه إعادة على والعمل بكافة الوسائل الجاني إصالح في والمتمثلة للعقوبة الجدیدة األهداف

  .االجتماعي

لتشریع للحریة في السالبة القاضي المشرف على تنفیذ العقوبات ویسمى  ا

 المؤسسة في ویباشر مهامه ،ویعین من بین قضاة المحاكم ،بقاضي اإلشرافاالیطالي 

 اإلشراف مكاتب توجد اإلشراف قاضى انبوالج ،دائرة اختصاصه في تقع التي العقابیة

 المحاكم بعضتمارس نفس المهمة بصفة دائمة لدى  قضاة ثالث وأ قاضیین من المتكونة

  .2إداریین بمساعده

 إلى االیطالي المشرع أضاف 1975 جویلیة 26 في المؤرخ 354 رقم القانون صدور وبعد

 أعضاء أربعة من یتشكل اإلشراف قسم تسمى  جماعیة قضائیة جهة لفرداقاضي اإلشراف 

 وخبیرین األولى للدرجة اإلشراف وقاض الستئناف قاض یقوم بوظیفةو  قاض اإلشراف وهم

 السجون قانون من 70و69 المواد علیه نصت ما ووه اولبالتداألقسام قراراتها  هذه وتتخذ

قضاة تطبیق العقوبات توجد  ووالى جانب قضاة المراقبة أ أنه على نصت والتي االیطالي

محاكم المراقبة والتي تختص أساسا في الطعن في قرارات قاضي تطبیق العقوبات وتصدر 

  .بشأنها قرارات قابلة للطعن
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واإلشراف على تنفیذ  ،العالج العقابي اإلیطالي بإعداد برنامج  اإلشراف قاض ویختص

 الخاصة التعلیمات إعطاء وكذا، والتدابیر االحترازیة المقررة بموجبهاالعقوبات السالبة للحریة 

 برامج أهداف لتحقیق الضروریة المساعدة وتقدیم، علیه المحكوم الحبحمایة حقوق ومص

 تحت والوضع واإلجازات الخروج تصاریح إلى تسلیم اإلضافةب ،التأهیل االجتماعي إعادة

م أ أما، المراقبة للحریة الخاضعین لألشخاصاجتماعیة  إدارة إشراف ا س  فتختص اإلشرافق

وكذا إلغاء التدابیر االحترازیة والقبول في نظام الحریة النصفیة ومنع  ،االختبار تحت بالوضع

  .اإلفراج المشروط

 وقاضي التنفیذ وه اإلشراف وأقسام اإلشراف قاضي إلى باإلضافة االیطالي النظام ویعرف

 وكذا القرار وأ الحكم في التي ترد األخطاء بتصحیح ویختص الحكم القاضي الذي أصدر

 قانون من 676 المادة في الوارد االختصاصات إلى باإلضافة ،اإلشكاالت العارضة المتعلقة به

 المترتبة القرارات وكذا العقوبة بانقضاء وأ الدعوى والمتعلقة بانقضاءاإلجراءات االیطالي 

  .1عنها

 خالال من بالسعياإلشراف  قاض خص التشریع االیطالي أن مالحظته یمكن ما أن إال

 عوامل على القضاء خالل من العقوبة من األهداف المرجوة  تحقیق العقوبة  المحكوم بها إلى

، سلفا محدد عقابي عالج برنامج إلى خضاعهإ خالل من، علیه لدى الشخص المحكوماإلجرام 

الحكم  تنفیذ سبةتطرأ بمنا التي النزاعات العارضة وترك، اجتماعیا على إدماجه العمل وبالتالي

  .اإلجراءات لنفس تخضع التنفیذ واعتبارها أعماال قضائیة لقاضي القضائي

 قاضي أن، االیطالي النظام في اإلشراف وقاض التنفیذ قاض بین التمییز معیار فان وعلیه

 ویحرص شر اختصاصاته على أساس الخصومة القائمة أمامهیبا الذي الحكمقاضي  والتنفیذ ه

 الجنائي  توقیع الجزاء من الهدف إلى اهتمامأي  إعارة على  ضمان احترام القانون دون ذلك في

 الحكم تنفیذ یكونن أل یسعى  اإلشراف قاضيأن  حین في ،مبدأ تفرید العقاب إلى ینظر الأي 

، علیه للمحكوم االجتماعي التأهیلوهي أساسا إعادة ، األهداف المنتظرة منه یحقق الجزائي

  .2 إداریة قرارات مجرد وٕانما قضائیة تعتبرالتي یصدرها ال  القرارات فان وبالتالي
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  الفرنسي النظام في الجنائي الجزاء طبیقت على القضائي اإلشراف: الثانيالفرع 

على  القضائيإلشراف ا وأ العقوبات تطبیق قاضيالتشریعي الفرنسي نظام عرف النظام 

، 1945 سنة الفرنسيالمشرع  به قامبي الذي العقااإلصالح  مع للحریة تنفیذ العقوبات السالبة

 عقوبات من للحریة سالبة عقوبة فیها تنفذ عقابیة مؤسسة كل فيیختص قاض " على أنهفنص 

 كما أخرى إلى مؤسسة من علیه المحكوم نقل أمر في العام لمدة تجاوز السنة بالنظر القانون

اإلفراج الشرطي  طلبات وتحویل التدریجي للنظام المراحل المتتالیةفي  القبول بتقریر یختص

  1"اللجنة المختصة إلى

على تنفیذ  القضائي اإلشراف بنظام اخذوا الذین األوائل من الفرنسي المشرع یعتبر هنا ومن

 یسمى وكان، محدودةو  جدا قلیلة اختصاصاته كانت البدایة في أنه إال ،العقوبات الجزائیة

 بذاتها قائمة مؤسسة أصبح أن إلى كبیرا طورا بعد فیما لیعرف العقوباتالبدایة قاضي تنفیذ 

 یرأس فأصبح، علیهم المحكوم هیلوتأ إدماج بإعادة یتعلق ما كلوتوسعت صالحیاته لتشمل 

 وكذا، أخرى إلى مؤسسة منالمحبوس  بنقل یتعلق ما كل في هذه التصنیف ویبت بصفته لجنة

  .2المراحل المختلفة بالنظام التدریجي ویبدي رأي حول طلبات اإلفراج الشرطي في القبول

 تمثل خراآ تطورا العقوبات تنفیذ على القضائي اإلشراف نظام عرف 1958 سنة وفي

 المفرج مساعدة لجنةیس ئور  التصنیف لجنةرئیس  العقوبات تنفیذ قاضي وظیفة دمجأساسا في 

 تطبیق قاضي نظام ووه واحد نظام في المدنیة المحكمةرئیس  یتوالهاوالتي كان ، عنهم

  .3الفرنسي الجزائیة اإلجراءات من قانون 721 للمادة طبقا العقوبات

تنفیذ  على القضائي اإلشراف نظام عرف1972دیسمبر 29 بتاریخ الصادر القانون وبموجب

 فأصبح العقوبات تطبیق قاضي صالحیات باألساس توسیع مس آخرا تطورا الجزائیةالعقوبة 

 المدة كانت إذا العقوبة تخفیض بسلطة یتمتع الذكر السالفة االختصاصات إلى باإلضافة

 فیعود تتجاوزها كانت إذا أما، أشهر ثالثة عن تقل وأ اإلدانة تساوي حكم في المقررة

 قاضي دور كان أن دوبع المشروط اإلفراج یتعلق بنظامفیما  كذلك، العدل لوزیر االختصاص

 باإلفراج القرار اتخاذ العدل أصبح یتمتع بسلطة لوزیر الرأي إبداء على یقتصر العقوبات تطبیق
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سنوات  ثالث تجاوزت إذا أما ،ثالث سنوات عن تقل بما المحكوم العقوبة كانت متى المشروط

  .1فیعود القرار إلى وزیر العدل

 فرنسا في الجزائیة العقوبة تنفیذ على القضائي اإلشراف نظام عرفه تطور أهم ویعتبر

 إلى الفرنسي المشرعبموجبه  انشأ والذي 2004 سنة الفرنسي المشرع عن رالتعدیل الذي صد

، المجلس مقر محكمة مستوى على العقوبات تطبیق محكمة تالعقوباقاضي تطبیق  جانب

 المادة علیه نصت ما ووه بمرسوم یعینون الحكممن قضاة  قضاةثالث  من تتكون والتى

  .الجزائیة الفرنسي  اإلجراءات قانون من 709/1

 المختصة الجهات أن على الفرنسي الجزائیة من قانون اإلجراءات 712/1ونصت المادة 

 العقوبات تطبیق ومحكمه العقوبات تطبیق قاضي هي درجة أول مستوىالعقوبات على  بتطبیق

طریق  عن للطعن قابلة تكون العقوبات تطبیق بمناسبةالقرارات التي تصدر عنهم  وان

والتي تتكون من رئیس غرفة  ،بتطبیق العقوبات بالمجلسالخاصة  الغرفه أمام االستئناف

  .2ومستشارین

الجزاء الجنائي في  طبیقعلى ت اإلشراف القضائي تطور : المطلب الثاني

  لنظام الجزائريا

 بموجب الجزائیة العقوبات تنفیذ على القضائي اإلشراف نظام الجزائري المشرعتبنى 

 تربیة وٕاعادة والمتضمن قانون تنظیم السجون 1972 فیفري 10 المؤرخ  في72/02األمر

 دائرة في یعین" انه على نصت والتي منه الفقرة األولى السابعة في المادة وبالضبط، المساجین

 من قرار بموجب، الجزائیة األحكام أكثر لتطبیق وأ واحد قاض قضائي مجلس كل اختصاص

  3." للتجدید قابلة سنوات ثالث لمدة العدل وزیر

  02/72 األمر ظل في القضائي اإلشراف: الفرع األول

، الجزائیة األحكام تنفیذ على اإلشراف في الجزائیة األحكام تطبیق قاضي دور یتمثل

 لقضائي١ اإلشراف ارتبط هنا ومن، تطبیقها شروط ومراقبة العالج وأنواع العقوبات وتشخیص

 باعتبار، والعالج العقاب تفرید جهة بمبدأ من الجزائري النظام في الجزائیة تنفیذ العقوبةعلى 
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 اإلجرامیة الخطورة وان اإلجرامیة الدوافع نفس لهم لیست جرائم محكوم علیهم بسببال أن

  .1حالة لكل المناسب العالج وضع عند ذلك مراعاة بما یتطلب ،شخص إلى آخر من تختلف

 إعادة اجل من نجاعة األكثر والطرق المناسبة العالج أسالیب باختیار ثانیة جهة ومن

 وال، المنحرفین لدى واحدة لیست اإلجرامیة الخطورة أن باعتبار، واإلدماج التأهیل االجتماعي

 سیاسة وان، آخر إلى شخص من تختلف اإلجرام عوامل أن كما، من حیث الدرجة تتساوى

 المنحرف والوصول الشخص حالة دراسة نجاحها لضمان االجتماعي تقتضىاإلدماج  إعادة

 الخطورة على بالقضاء الكفیلة العالجیة الطرق لوضع، أسباب االنحراف لدیه تحدید إلى

  .اجتماعیا المنحرف الشخص إعادة إدماجعلى  العمل وبالتالي اإلجرامیة

 بعد السجون لتنظیم قانون أول صدور وبمجرد الجزائري المشرع وان یتبین هنا ومن

 مواكبة یعد ما ووه الجزائیة العقوبات تنفیذ على القضائي االستقالل تبنى نظام اإلشراف

 اغلب وتبنتها االستقالل قبل انتشرت والتي، مجال السیاسة العقابیة في الحدیثة لألفكار

 إضفاء في أساسا تتمثل والتي، لألسس التي سبق تناولها طبقا العالم في التشریعیة األنظمة

 أخرى جهة ومن، للقانون وضمان تنفیذ العقوبة طبقا، العقوبات تنفیذ مرحلة على الشرعیة مبدأ

  .العقوبات السالبة للحریة تنفیذ أثناء المحبوسین األفراد حقوق ضمان

لمرحلة هذه في القضائي تقدیر اإلشراف    : ا

لمتضمن 02/72 األمر به جاء ما في مالحظته یمكن ما أنإال  لسجون تنظیم  قانون ا ا

ة  ی ة ترب د عا  المشرف القاضيتسمیة  وه، 07في القسم الثاني المادة  الجزائري جین المساوٕا

 واسعةتسمیة  وهي، الجزائیة األحكامتطبیق  قاضي اسم علیه العقوبات والذي أطلقتنفیذ  على

األحكام  أیضا تشمل بل، للحریة السالبة العقوبات فقط تشمل ال الجزائیة األحكام أن باعتبار

 كل األحكام تدخل الحرفي تفسیرها في التسمیة فان وبالتالي، التدابیر وكذا، بالغرامات الصادرة

 جهات یقتضي أن تختص  العملي الواقع أن حین في، اإلشراف قاضي اختصاص في الجزائیة

 إذ فعال حدثیما  ووه، للحریة سالبة بعقوبات تقضي ال التي الجزائیة األحكام تنفیذ في أخرى

   .2سواها دون فقطللحریة العقوبات  تنفیذ على الجزائیة األحكامتطبیق  قاضيدور  اقتصر
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كما أن المبررات الفقهیة والقانونیة للتدخل القضائي في مرحلة التنفیذ الجزائي تفید وجوب 

 إذ أن العقوبات، لها أساساالمبررات  هذه في تجد يلتوا ،السالبة للحریة التدخل في العقوبات

السالبة للحریة وحدها التي تخضع المحكوم علیه بموجبها لبرامج اإلصالح وٕاعادة اإلدماج من 

ومن جهة ثانیة ونظرا لطبیعة تنفیذ مثل هذه العقوبات ووسائل التنفیذ فیها قد تشكل تهدید  ،جهة

ومن ناحیة ثانیة . مما یتطلب إضفاء الحمایة القضائیة على هذه المرحلة ،حقیقي المحكوم علیه

نجده قد حصر التدخل القضائي في مرحلة  72/02فان المشرع الجزائري ومن خالل االمر 

مما یجعل هذا التدخل محدود جدا  ،في قاضي تطبیق األحكام الجزائیة فقط ،الجزائيالتنفیذ 

اإلشراف على  ووالدور الذي تقرر على أساسه تجسید المبدأ وه ،به المهام المنوطة إلىبالنظر 

وهي عملیة لیست بالهینة إذا ما علمنا أن على  ،وضمان تنفیذها طبقا للقانون ،تنفیذ العقوبات

لس قضائي  واحد قد توجد أكثر من مؤسسات عقابیة بحسب عدد المحاكم التابعة مستوى مج

مما یجعل من عملیة المراقبة واإلشراف من الناحیة العملیة تتجاوز قدرة القاضي  ،لها

  .1المشرف

كما أن تجسید مبدأ اإلشراف القضائي على تنفیذ العقوبات الجزائیة ارتبط بمفهوم العقوبة 

والتي تهدف بدرجة أساسیة إلى تفرید  ،المرجوة منها في ظل السیاسة العقابیة الحدیثةواألهداف 

ودراسة  ،اإلجرامیةوالخطورة  اإلجراموالمعاملة العقابیة للمحكوم علیهم بحسب عوامل  ،العقاب

كل حالة دراسة شاملة للوصول إلى وضع برنامج إصالح خاص لكل منحرف یخضع له حتما 

 وٕاعادة إصالحهلدیه وبالتالي العمل على  اإلجرامللقضاء على عوامل  ،العقوبةفي مرحلة تنفیذ 

وهي عملیة معقدة وتتطلب متابعة یومیة ودراسة .صالح في المجتمع ومن جدید كعض إدماجه

األمر الذي یتعذر على القاضي فرد على مستوى المجلس القضائي  ووه ،معمقة لكل حالة

السیاسة العقابیة  إفراغ إلىبه مما قد یؤدي  للمساجینالعدد الهائل  إلىالقیام به بمفرده بالنظر 

من محتواها بصورة كلیة ویكون عائقا أمام تحقیق األهداف المرجوة من وراء تطبیق مبدأ 

ما جعل أغلب األنظمة التي تبنت المبدأ تعمل على  ووه.القضائي على تنفیذ العقوبة اإلشراف

على مستوى  إشرافمحكمة  إلى باإلضافةحكمة أول درجة على مستوى م إشرافتعیین قضاة 

والتي تشكل مجملها النظام ، غرفة االستئناف على مستوى المجلس إلى باإلضافةأول درجة  
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ویحدد اختصاص كل متدخل في عملیة اإلشراف بشكل یتحقق  ،القضائي لتطبیق العقوبات

   .معه التكامل المطلوب في التدخل وبالتالي تحقیق النتائج المرجوة على أكمل وجه

إغفاله لتحدید الطبیعة القانونیة للتدخل  وه 72/02وما یمكن مالحظته أیضا على األمر 

 ،وهي قاضي تطبیق األحكام الجزائیة القضائي في مرحلة التنفیذ الجزائي بتحدید جهة واحدة

وبالتالي فان  ،قاضي ووالذي بالنظر إلى طریقة تعیینه وطبیعة تكوینه والصفة التي یحملها فه

واألعمال  ،األعمال التي یقوم بها بمناسبة مباشرته لمهامه تفسر على أنها أعماال قضائیة

   .أمام جهة قضائیة أعلى القضائیة تفترض أن یكون الطعن فیها ممكنا ویتم بالضرورة

الجزائیة بلجنة الترتیب والتأدیب المنصوص علیها  األحكامأن ربط عمل قاضي تطبیق  إال

 باإلضافة، اإلداريوهي لجنة یغلب علیها الطابع  ،من األمر السالف الذكر 24بموجب المادة 

لمراقبة وزارة  الجزائیة قابلة فقط األحكامجعل القرارات التي تصدر على قاضي تطبیق  إلى

الجزائیة هي أعمال  األحكامیوحي بأن أعمال قاضي تطبیق  ،إداریةالعدل وهي أیضا جهة 

  . 1بحتة إداریة

على تنفیذ العقوبات الجزائیة تبناه المشرع  اإلشرافومن هنا یمكن القول بأن نظام 

یقوم به قاضي ولیس  إداري إشراففي حقیقة األمر  وه 72/02بموجب األمر . الجزائري

 ،إشراف قضائي یجسد فعال استمرار دور القضاء كسلطة في تطبیق العقوبات التي قضى بها

  .المسجونوفرض حمایة قضائیة حقیقیة لحقوق 

القضائي على تنفیذ العقوبات  اإلشرافالتي تبنت مبدأ  األنظمةفي حین أن أغلب 

والتي تعتبر ذات  اإلشرافقوم بها قاضي عملت على تحدید وبدقة األعمال التي ی ،الجزائیة

 وأ درجة أول محكمة أمام سواء قضائیة جهات أمامطبیعة قضائیة وقررت لها طرق طعن 

 اإلداریةحددت بوضوح األعمال التي تعتبر من قبیل األعمال  كما، االستئناف جهة أمام

  .والتي ال یجوز الطعن فیها أمام الجهات القضائیة اإلشرافلقاضي 

  05/04االشراف القضائي في ظل القانون  : الفرع الثاني

نسبیا ا تطور  الجزائر في العقوبات الجزائیة تنفیذعلى  القضائياإلشراف  نظام وعرف

 قانون المتضمن 04/05 القانون بصدور 02/72 األمر في علیهكان ما بالمقارنة مع 
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 یتمثل، 2005فیفري60في المؤرخ للمحبوسین الجتماعيا اإلدماجوٕاعادة  السجون تنظیم

 التي الصالحیات بعض وتوسیعاإلشراف  لقاضي إضافیةصالحیات  أعضاء في باألساس

 لجنة محل حلت والتي، العقوبات تطبیق إلى استحداث لجنة باإلضافة شكلیة ما نوعا كانت

   .1العقوبات تطبیق قاضي یترأسها والتي، والتأدیب الترتیب

نفس  على الجزائريالمشرع  حافظ فقد العقوبة تنفیذعلى اإلشراف  بجهة یتعلق فیماأما 

على  العقوبات تطبیق قاضي قي أساسا والمتمثلة 02/72 األمر في علیها الهیكلة المنصوص

من بین  نیكو  أناشترط  أنه 04/05 القانون فيالمشرع  أضافه ماو  مجلس قضائي كل مستوى

ممن یولون عنایة خاصة بمجال القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي على األقل 

  .2السجون

 تنفیذ على القضائياإلشراف  مبدأ تبنى قد كان وان الجزائري المشرع أن القول هنا یمكن منو 

 والتوجهات، العقابیة مجال السیاسة في برزت الني الحدیثة األفكار مع تماشیا الجزائیة العقوبة

 الجزائیة العقوبة من الحقیقي للغرض إعادة صیاغة  من به جاءت وما، الحدیث اإلجرام لعلم الحدیثة

 ویعیق سلبا یؤثر قد بشكل ،للغایة وسطحي،كبیر حد إلى شكلي اإلشراف هذا جعل انه إال

  .3الجزائیة العقوبة تنفیذ علىاإلشراف القضائي  من األساسي الغرض
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  : األول الفصل خالصة

القضائي على تنفیذ العقوبات الجزائیة أنما جاء انطالقا  اإلشرافرأینا أن المطالبة بضرورة 

والذي أدى الى تغیر مفهوم العقوبة ، من المتطور الكبیر الذي وصل الیه الفكر الجنائي الحدیث

ووسیلة إلخضاع المحكوم علیه لعملیة إعادة  ،إذ أصبحت تعد وسیلة إلصالح المجرم، كلیة

بعد أن كانت تعرف على أنها إیالم یلحق بشخص المجرم كجزاء له عن ، اإلدماج االجتماعي

  .ارتكابه لسلوك مجرم ألحق ضررا بالمصالح الفردیة والجماعیة المحمیة قانونا

 العصر في العقوبة أهداف أهم بین من اجتماعیا رمالمج  تأهیل ٕاعادةو  إصالح ولهذا یعتبر

 تنفیذ مرحلة في القضاء تدخل یستوجب عالجي برنامج إلى إخضاعه یتطلب الحدیث،والذي

 التدخل هذا إسناد تم وقد العقوبة، تفرید لمبدأ تطبیقا المالئمة القرارات التخاذ الجزاء الجنائي

 .بالجانيو  الجنائي الجزاء من بالهدف أساسا مرتبطة فقهیة أخرىو  أسس تشریعیة على

 القانون مجال في حقیقیة ثورة الجنائي الجزاء تنفیذ مرحلة في القضائي التدخل أحدث

 الذي للتطور نتیجة صوره بكافة المعاصرة التشریعات غالبیة اعتمدته وقد عامة، الجنائي بصفة

 مرحلة في القضائي اإلشراف نظام الجزائري المشرع اعتمد وقد ،الجزائي مفهوم التنفیذ لحق

 توصلت ما عصارة تجسید في سباقا كان الذي الفرنسي بالمشرع منه تأثرا الجنائي الجزاء تنفیذ

 الحدیثة، االجتماعي الدفاع حركة مبادئ اعتماد في مجسدة العقابیة المعاصرة، األفكار إلیه

 على لإلشراف الجنائي الجزاء تنفیذ مرحلة في القضاء تدخل مقوماتها ضرورة بین من والتي

 المعاملة أسالیب تطبیق على والسهر علیهم، المحكوم حقوق كفالة ألجل العقابي، العالج عملیة

  .وشخصیة الجاني یتناسب بما العقابیة

 اعتماد خالل من الجزائري التشریع في الجنائي الجزاء تطبیق على القضائي اإلشراف جسد

 تنظیم المتضمن72/02األمر  في علیه المنصوص الجزائیة األحكام تطبیق قاضي نظام

 05/04 القانون في المدرج العقوبات تطبیق قاضي نظام ثم المساجین، تربیة وٕاعادة  السجون

 الممنوحة الصالحیات أن إال للمحبوسین، االجتماعي اإلدماج ٕاعادةو  السجون تنظیم المتضمن

 في والمتمثلة العقوبات تطبیق لقاضي األساسیة الوظیفة مع قد تتعارض العقابیة المؤسسة لمدیر

 والمخولة ا،تهمقتضیا أهم من المالیة الجوانب وتعتبر العالج العقابي عملیة على اإلشراف

 في الخلل مواطن تدارك وألجل العقابي، العالج على عملیة القائم إشراك دون لمدیرها أساسا

 المشرع قام ذكره، السالف األمر ظل في القضائي اإلشراف عملیة یحكم كان القانوني النظام
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 قاضي تعیین تحكم التي القانونیة جوهریة للقواعد تعدیالت بإجراء  05/04 القانون بموجب

 على اإلشراف مجال في معه الشخصیات العاملة بمختلف عالقته تحدیدو العقوبات، تطبیق

 .العقابي العالج عملیة
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قدیمة والوسطى في فقد كانت العقوبة في العصور ال،عندما كانت العقوبة هدفا في حد ذاتها

للنیل من حق من حقوق المحكوم علیه   تسلط خصیصاالتشریعات الوضعیة شر یقابل شر 

 كان من، اإلیالممن  وتعتبر وسیلة لتحقیق أكبر قدر، الذي لم یحترم حقوق األفراد والجماعة

 فكانت السجون تبنى، الطبیعي أن تكون السجون تستجیب في شكلها وفي مضمونها لهذه الغایة

ة للحریة یودعون فیها دون بشكل یوحي بالرهبة والخوف وكان المحكوم علیهم بعقوبة سالب

فأصبحت العقوبة لیست هدفا في حد ذاتها و إنما هي وسیلة لتحقیق  ،مراعاة لمبادئ التصنیف

لدیه  اإلجرامیةالمجرم والقضاء على عوامل الخطورة إصالح أهداف أخرى تتمثل أساسا في 

 . ابي داخل المجتمعاجتماعیا لیصبح فرد منتج وایج وٕادماجهتأهیله  إعادةوبالتالي العمل على 

كما أصبح الغرض أیضا هو عالج الشخص المنحرف باعتباره مریضا فأصبح المحكوم علیه 

یخضع خالل مدة سلب حریته لبرنامج یتضمن مجموعة من األسالیب التي تشرف على تنفیذها 

  .العقابیة اإلدارة

وكذا القانون  1972فیفري  10المؤرخ في  72/02والمشرع الجزائري عمل من خالل األمر 

على تبني أسالیب معاملة المسجونین من أجل تحقیق  2005فیفري  06المؤرخ في  05/04

وسعى ، وما تتطلبه ضرورة إعادة التأهیل االجتماعي للمساجین، األهداف المرجوة من العقوبة

 أن تكون مستوحاة من مجموعة القواعد الدنیا لمعاملة المسجونین المنبثقة عن جنیف وهو ما

  :ثالثة مباحث أساسیة إلىسیكون محل دراستنا في هذا الفصل والذي قسمناه 

  .النظم التمهیدیة لإلصالح والتأهیل :األولالمبحث 

  .إعادة التأهیل االجتماعي للمحبوسین :الثانيالمبحث 

  .مراجعة العقوبات :الثالثالمبحث 
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  :األولالمبحث 

  النظم التمهیدیة لإلصالح والتأهیل

شك أن الجاني یخضع أثناء فترة المحاكمة إلى فحص یستعین به القاضي عند استعمال ال 

األمر الذي یستدعي  ،في تحدید العقوبة المالئمة وتطبیقها على المحكوم علیه، سلطته التقدیریة

والجریمة ، یحتوي على كافة المعلومات التي أحاطت بالمجرم، وجود ملف لشخصیة المجرم

إلى المؤسسة العقابیة  ،ض السیاسة الجنائیة المعاصرة أن ینقل ملفه الشخصيوتفتر  ،المرتكبة

لكي تقوم بدورها من جدید بدراسة هذا الملف و إجراء الفحص الالزم  ،التي ستنفذ العقوبة فیها

ولذلك فإن ، وتحدید نوع المعاملة العقابیة التي تالئمه، على المحكوم علیه تمهیدا لتصنیفه

بمجرد وصول المحكوم ، مهیدیة التي ینبغي على المؤسسة العقابیة القیام بهامجمل النظم الت

  1.علیه

وال في طبیعتها وال في األنظمة المطبقة  ،إن المؤسسات العقابیة لیست واحدة في نمطها

فلكل نوع من هذه المؤسسات نظام خاص یأخذ بعین االعتبار فئة المحكوم علیهم الذین  ،فیها

ؤسسة كما أن المؤسسات ال تتوفر على نفس اإلمكانیات البشریة والمادیة تستقبلهم هذه الم

  . اجتماعیا وٕادماجهموكذا العمل على إعداد برامج تأهیل للمساجین  ،لضمان األمن داخلها

كما ، كما أن المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة یختلفون بحسب الجرم والمرتكب واحد

كما یختلفون من حیث خطورتهم اإلجرامیة وسوابقهم  ،یختلفون من حیث جنسهم وسنهم

فهناك مبتدئ والذي یحكم علیه ألول مرة بعقوبة سالبة للحریة وهناك المعتاد والذي   ،القضائیة

وعلیه فإنه ال یمكن أن تلتقي ، سبق الحكم علیه من جرم من نفس الطبیعة وعقوبة سالبة للحریة

كما ال یمكن أن تجتمع هذه الفئات في قاعة ، سة واحدةأو تجتمع هذه الفئات المختلفة في مؤس

یستعین القاضي    الن ذلك ال یتماشى والسیاسة العقابیة الحدیثة، واحدة داخل نفس المؤسسة

األمر الذي یستدعي  .في تحدید العقوبة المالئمة لشخصیة المجرم أثناء المحاكمة بالفحص 

وترتكز . التي أحاطت بالجریمة والمجرموجود ملف لشخصیته یحتوي على كل المعلومات 

المؤسسة العقابیة  إلىاألسس الحدیثة للسیاسة العقابیة على نقل الملف الشخصي للمحبوس 

                                                             
 190ص ،المرجع السابق،فهد یوسف كساسبة 1
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ومن ثم تحدید نوع . 1التي ستنفذ فیها عقوبته من أجل القیام بالفحص الالزم تمهیدا لتصنیفه

ظم التمهیدیة التي تعتمد علیها ولذلك فإن مجمل الن ،لشخصیتهالمعاملة العقابیة المالئمة 

  .الفحص والتصنیف: مختلف المؤسسات العقابیة في القیام بها عند وصول المحكوم إلیها هي

  : مطلبین إلىسنتناوله في هذا المبحث والذي قسمناه  وهذا ما

  .حكوم علیهمالمفحص  :األولالمطلب 

  .حكوم علیهمالمتصنیف  :الثانيالمطلب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، رجب علي حسین ; 251ص ،المرجع السابق ،فوزیة عبد الستار  ;ومابعدها 191ص ،المرجع السابق،طاشور عبد الحفیظ 1

 103ص ، المرجع السابق
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  . حكوم علیهمالمفحص  :األولالمطلب 

، إذ أنه من المفترض أن لكل فئة من هذه الفئات احتیاجات خاصة تختلف عن غیرها

أسالیب وبرامج  إلىكما أن كل فئة منها تحتاج  ،أیضا تختلف عن غیرها وظروف خاصة

ومن هنا كان توجیه المساجین ، خاصة إلعادة التأهیل تختلف حتما عن باقي الفئات األخرى

وترتیبهم داخل نفس المؤسسة الواحدة من أولى وأهم مراحل ، المؤسسة العقابیة المناسبة لهم إلى

  .المعاملة العقابیة الحدیثة 

، تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجینعرف المشرع الجزائري توجیه المساجین في قانون 

والى معرفة شخصیته وأهلیته ومستواه ، عند المحكوم علیه اإلجرامتحدید أسباب  إلىبأنها ترمي 

، الذهني واألخالقي والمهني وبالتالي توجیهه نحو مؤسسة مالئمة وفقا لمبدأ تفرید العقوبة

مركز  یحدث"ونصت في الفقرة الثالثة على الجهة المخول لها صالحیة المراقبة والتوجیه بما یلي

  ". التوجیه بقصد تشخیص العقوبات وتشخیص أنواع العالجوطني ومركزان إقلیمیان للمراقبة و 

 إلىوما یستشف هنا أن األشخاص المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة وقبل أن یوجهوا 

هذه المراكز الخاصة لدراسة حالة كل  إحدى إلىالمؤسسات العقابیة لتنفیذ عقوبتهم یوجهون 

وكذا البرنامج ، لدیه اإلجرامیةدرجة الخطورة الجریمة المرتكبة و  إلىمحبوس على حدى بالنظر 

 إمكانیةوعلى ضوء ذلك یتم تحید المؤسسة التي تتوفر على ، الذي یتماشى مع إعادة تأهیله

المؤسسة العقابیة  إلىوهذا یسمح بتوجیه كل محبوس ، تطبیق برنامج التأهیل وتحویله إلیها

  1. إلیهاالمؤهلة الستقبال الفئة التي ینتمي 

فیفري 10المؤرخ في  72/36ألمر الذي تجسد من الناحیة التشریعیة بصدور المرسوم وهو ا

المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیههم والذي نص في مادته األولى على استحداث مركز  1972

وطني للمراقبة والتوجیه بمؤسسة إعادة التربیة بالحراش وذلك قصد تشخیص العقوبات وتقریر 

األول بمؤسسة إعادة التربیة  ،وكذا مركزین إقلیمین للمراقبة والتوجیه ،هاالمعامالت الخاصة ب

  .2بوهران والثاني بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة

                                                             
  118ص  ،المرجع السابق ،عثامنیة لخمیسي 1
  119ص ،المرجع السابق ،عثامنیة لخمیسي 2
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المتضمن قانون تنظیم  72/02إال أنه من الناحیة الواقعیة فان ما جاء به األمر       

طبیق بحیث أن هذه المراكز الت إلىالسجون والمرسوم التطبیقي السالف الذكر لم یعرف طریقه 

  .لم تنشأ ولم تلعب أي دور في توجیه المساجین

مراكز  إلىرغم أن المادة السادسة من المرسوم السالف الذكر تنص صراحة على أنه یوجه    

شهر ومعتادي  18األشخاص المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة تزید عن ، المراقبة والتوجیه

المؤسسات العقابیة المختلفة  إلىویبقى توجیه المساجین ، عقوبتهم مهما كانت مدة اإلجرام

والتي وضعت معاییر خاصة للتوجیه  72/02 األمروما بعدها من  24یخضع لنص المادة 

ودرجة خطورة الفعل الجرمي الذي أتاه  ،وسنه، تتمثل أساسا في الوضعیة الجزائیة للمحكوم علیه

  .1ومدى استعداده للتحسن

وباعتبار أن المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة یتفاوتون فیما بینهم من حیث طبیعة      

الخطورة ، فهم یختلفون منى حیث الجنس والسن ،ودرجة خطورة الجریمة المرتكبة من قبلهم

ومن ثم فإن إمكانیة تجمیعهم في مؤسسة عقابیة واحدة أمر غیر  ،اإلجرامیة والسوابق القضائیة

من الناحیة العملیة أو من جانب المقاربة القانونیة لمختلف التشریعات المقارنة التي  مقبول سواء

فلكل فئة احتیاجاتها  ،أخذت باألفكار المعاصرة المتعلقة بسیاسة الدفاع االجتماعي الحدیثة

 بإعادةوبالتالي فان االختالف في البرامج الخاصة  ،وظروفها الخاصة تختلف عن غیرها

فمن هذا المنطلق كان فحص مساجین المؤسسة العقابیة الواحدة أول  ،حتمیة ةضرور التأهیل 

  وأهم مراحل المعاملة العقابیة 

الفحص هو الدراسة العلمیة والفنیة لشخصیة المحبوس  :حكوم علیهململالفحص العقابي    

للتعرف على شخصیة المحكوم علیه .یقوم بها مختصون في مختلف المجاالت المختلفة

بهدف الحصول على المعلومات الالزمة التي تتیح تنفیذ 2ولوجیة والنفسیة واالجتماعیة البی

 ،كما أن التصنیف یقوم على استثمار معلومات الفحص.التدبیر المحكوم به على النحو السلیم

  3.فهما نظامان متكامالن ال غنى ألحدهما عن اآلخر

  

                                                             
  119ص ،السابقالمرجع ، لخمیسيعثامنیة   ;99ص  ،المرجع السابق، عبدالحفیط طاشور 1
 191ص  ،المرجع السابق،الكساسبة فهد یوسف 2
 216ص ،المرجع السابق، مبادئ علم العقاب،محمد عبداهللا الوریكات 3
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  حكوم علیهملمأنواع الفحص العقابي ل:الفرع األول 

المحبوس  إیداعوآخر قبل  ،الحكمفحص قبل صدور  :الفحصهناك ثالثة أنواع من 

  .1في المؤسسة اإلیداعوفحص الحق على . المؤسسة العقابیة

  :للمحكوم علیهم على صدور الحكم الفحص السابق- أوال

یأمر به القاضي باالستعانة بذوي الخبرة من أجل تقصي مختلف الظروف التي یمكن أن 

لتأسیس حكمه  إلیهابحیث یعتمد علة النتائج المتوصل  ،ارتكاب الجریمة إلىتؤدي بالمتهم 

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الفحص  ،خاصة إذا تعلق األمر بالدعوى العمومیة

المتعلق بمراقبة  10/02/1972المؤرخ في  36-72ثامنة من المرسوم بمقتضى المادة ال

أن یأمر بوضع المتهم  ،یجوز لقاضي التحقیق: " المساجین وتوجیههم والتي تنص على مایلي

یوما ألغراض التحقیق الطبي النفساني والنص 20تحت المراقبة في أحد المراكز لمدة ال تتجاوز 

  .2"الجزائیة جراءاتاإلمن قانون  68علیه في المادة 

" من خالل تحلیلنا للمادة السالفة الذكر نالحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل عبارة 

فهذا التباین في المصطلحات مرده أن المشرع  ،"الفحص"بدال من عبارة " الوضع تحت المراقبة

  .أعطى السلطة التقدیریة للقاضي

  .للمحكوم علیهم في المؤسسة العقابیة اإلیداعالفحص قبل  - ثانیا

وهو  ،یدخل في نطاق دراسة علم العقاب هو الالحق على صدور الحكم بالجزاء الجنائي

: لتقریر المعاملة العقابیة المالئمة لكل طائفة ، تصنیف المحكوم علیهم إلىالذي یمهد السبیل 

، الفحص امتدادا للنوع األول ویجب أن یكون هذا النوع من، حتى یحقق الجزاء غرضه التأهیلي

وقد أخذ به  3مركز الفحص إلىذلك یكون بنقل ملف الشخصیة مع المحكوم علیه  إلىوالسبیل 

المتعلق بمراقبة المساجین  36-72المشرع الجزائري في المادة التاسعة من المرسوم 

                                                             
  252ص ،المرجع السابق،فوزیة عبد الستار 1
   53ص ، 2012،باتنة،مذكرة ماجستیر،"االشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي للتشریع الجزائري".بوخالفة فیصل 2
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في مركز واحد  72/36بحیث حصر المشرع الجزائري الفحص بموجب المرسوم ،1وتوجیههم

األمر الذي یجعل من عملیة المراقبة التي یقوم بها هذا المركز معقدة وصعبة بالنظر ، وملحقین

والمالحظ عملیا أن هذه المراكز لم تنشأ إلى غایة صدور ، العدد الهائل من المساجین إلى

  .05/04القانون 

  .في المؤسسة العقابیة اإلیداعالفحص الالحق على  - ثالثا

ویقوم به  ،العقابیةالفحص التجریبي وهو الذي یجري بعد دخول المحكوم علیه المؤسسة  هو

 إقامتهفیالحظون سلوك المحكوم علیه أثناء ، وحراس إداریینالقائمون على المؤسسة من 

ویعین ذلك في تحدید طریق ، والعالقة بینه وبین زمالئه، ومدى تجاوبه معهم، بالمؤسسة

  .2معاملته

  :كوم علیهممجاالت الفحص العقابي للمح :الثانيالفرع 

  .العقلیة و االجتماعیة المكونة لشخصیة المحبوس ،النفسیة ،الفحص الجوانب البیولوجیة یشمل

   :علیهمكوم للمح الفحص البیولوجي- أوال 

الذي یقصد به إخضاع المحكوم علیه لفحوصات طبیة وسریریة  3وهو الفحص الطبي العام

والتي یمكن من خاللها تشخیص العلل البدنیة التي قد ،متخصصة بحسب ما تستلزمه الحاجة

 ،كاألمراض المعدیة والمزمنة  أو أي خلل آخر في أعضاء الجسم ،تعرقل تأهیل المحكوم علیه

كما أن هذه العلل قد تكشف عن تحدید نوع المعاملة  ،یز على هذه األمراض وعالجهافیتم الترك

  .4العقابیة للمحكوم علیه بما یتناسب مع طبیعته البدنیة 

  : كوم علیهمللمح الفحص النفسي- ثانیا 

كدراسة  ،ویتركز هذا الفحص على دراسة شخصیة المحكوم علیه من الناحیة النفسیة

من األسالیب لهذا الفحص  مجموعةباستخدام  ،المستوى الذهني وقیاس درجة الذكاء والذاكرة
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كالمقابلة والمالحظة الستكمال بعض جوانب شخصیته كما قد یكشف هذا الفحص  عن إصابة  

ومن ثم توجیه المحكوم علیه للعمل  الذي  ،المحكوم علیه بعلل نفسیة فتوجه الجهود لعالجها

  . 1سب قدراته وٕامكاناته التي تتالءم مع ظروفه النفسیةینا

  : كوم علیهمللمح الفحص االجتماعي - ثالثا

والوسط االجتماعي الذي یعیش ، دراسة الحالة االجتماعیة لبیئة المحكوم علیه إلىویهدف 

بهدف ، ودرجة تعلیمه ،وأصدقائه  وزمالئه في العمل ومهنته ،وأوالده، كعالقته مع زوجته ،فیه

تمهیدا  ،ومعرفة العوامل التي دفعته لإلجرام، وماضیه اإلجرامي ،الكشف عن تاریخ حیاته

  2.وٕاعادة تأهیله اجتماعیا، الختیار األسالیب المالئمة لحل مشاكله االجتماعیة

  .كوم علیهمالمحتصنیف  :الثانيالمطلب 

، یجمع بین أفرادها ظروف متشابهة، یقصد بالتصنیف تقسیم المحكوم علیهم الى طوائف

ومن ثم ، ودرجة الخطورة، والعقوبة، ونوع الجریمة، والجنس ،للسن: تبعا، وأوصاف متجانسة

  .بهدف إخضاع كل طائفة للمعاملة العقابیة المالئمة لتأهیلهم، توزیعهم على المؤسسات العقابیة

الذي انعقد في مدینة الهاي ، وقد أثیرت مسألة التصنیف في مؤتمر القانون الجنائي الدولي

 فالمدلول األمریكي له یعني فحص المحكوم علیه وتشخیص. حول تحدید مفهومه 1940سنة 

 ،التشخیص فهو یشمل.برامج المعاملة المالئمة لشخصه إلىثم توجیهه ، اإلجرامیة حالته

علیهم على  فهو یعني توزیع المحكوم، أما المدلول األوروبي للتصنیف ،والتوجیه والمعاملة

طبقا ألسلوب ، فئات إلىوتقسیمهم داخل المؤسسة الواحدة ، المؤسسات العقابیة المختلفة

أي أنه الهدف  ،الفحصیعتمد التصنیف أصال على نتائج  و .المعاملة المخصصة لكل فئة

إذ ، وتبرز أهمیته باعتباره المقدمة األساسیة للتأهیل ،المختلفةالمرحلي لعملیة الفحص بأنواعها 

یتحدد على أساسه نوع المعاملة العقابیة وطبیعة المؤسسة العقابیة التي یجب إرسال المحكوم 

إذ  ،واحدةكما إنه یخفف من األضرار الناجمة عن اختالط النزالء في مؤسسة عقابیة .علیه إلیها

                                                             
 218ص  ،المرجع السابق ،أصول علم الجزاء الجنائي،الوریكاتمحمد عبداهللا  1
 192ص  ،المرجع السابق ،فهد یوسف الكساسسبة 2



 العقـــابیة المـــعاملة أســالیب                                                                                 الفصل الثاني

 

 
55 

قد یترتب علیه عدم اختالط المجرمین المبتدئین بذوي الخطورة  ،معزولةإن وجود أجنحة 

  :كاآلتيوبالنظر ألهمیة التصنیف یجب أن تكون أغراض تقسیم السجناء .1جرامیة الشدیدةاإل

فصل هؤالء السجناء الذي یحتمل أن یكون لهم تأثیر سيء في زمالئهم بسبب ماضیهم 

لتسییر عالجهم الهادف إلى إعادة  ،السجناء إلى فئات مقسوهكذا  أو فساد أخالقهم اإلجرامي

  .2تأهیلهم 

 عملیة الفحص العقابي قد تستمر طیلة وجود المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیةفإن 

لمعاملة ا وتغییر نمط، من تغییرات سواء في االتجاه االیجابي أم السلبي علیه یطرأ لمالحظة ما

فإنه یقوم على عدة   ،كما كشف الفحص العقابي الحدیث عنها، 3بین الحین واآلخر، العقابیة

  .یر هامة أسس أو معای

وقد اعتمد المشرع الجزائري التصنیف التشریعي الخارجي المنصوص علیه في القانون 

 والتصنیف الداخلي الذي تقوم به لجنة تطبیق العقوبات ومصلحة االحتباس داخل05/04

  .المؤسسة العقابیة

 05/04من القانون  2فقرة 24كما أخذ المشرع الجزائري بأسلوب التصنیف في المادة 

تختص لجنة تطبیق العقوبات بترتیب "  :یلي حیث نصت على ما، المتضمن تنظیم السجون

وجنسهم  ،أجلهازیع المحبوسین حسب وضعیتهم الجزائیة و خطورة الجریمة المحبوسین من و وت

  "لإلصالحودرجة استعدادهم  ،وشخصیتهموسنهم 

    :المحكوم علیهم أسس تصنیف: الفرع األول 

هذه المادة أن المشرع اعتمد أسلوب التصنیف تفادیا للمساوئ السالفة  یتجلى لنا من خالل

والتي قد تنجر عن االختالط بین المحبوسین من فئات مختلفة وفي الوقت نفسه تحضیر ، الذكر

واعتمد في ذلك مجموعة من المعاییر تتمثل أساسا  ،إخضاعهم لبرامج إعادة التأهیل االجتماعي

  4.السن والشخصیة ،ورة الجرم خط ،في الوضعیة الجزائیة

                                                             
 193ص  ،المرجع السابق ،كساسبةال فهد یوسف1
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و المقصود هنا بالوضعیة الجزائیة كمعیار  : ة للمحكوم علیهمأساس الوضعیة الجزائی

للترتیب هو ضرورة التمییز بین األشخاص المحبوسین و الذین سبق الحكم علیهم بعقوبات 

باعتبار أن الفئة  ،سالبة للحریة و المحبوسین الذین لم یسبق الحكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة

و هم األشخاص الذین ارتكبوا سلوكا مجرما و تم إنذارهم بتوقیع  ،األولى تعرف بفئة العائدین

الكرة من جدید بارتكاب نفس السلوك الجرمي أو سلوك  االجزاء الجنائي علیهم و رغم ذلك أعادو 

في حین أن  ،اتهمعالیة كامنة في ذ إجرامیةمعلنین بذلك عن وجود خطورة  ،من نفس الطبیعة

الفئة الثانیة تعرف بالمبتدئین و هم األشخاص الذین لم یسبق الحكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة 

وقد یكونوا من  ،عالیة إجرامیةوقد ال ینطوون في غالب األحیان على خطورة ، إنذارهمو لم یتم 

    1العارضینالمجرمین 

بخطورة الجرم كمعیار للترتیب هو طبیعة و المقصود  :للمحكوم علیهم اإلجرامیةالخطورة 

جنایات وجنح ومخالفات طبقا  إلىو الجرائم تقسم من حیث الجسامة  ،الجرم من حیث الجسامة

العقوبة المقررة  إلىللمادة الخامسة من قانون العقوبات الجزائري والذي صنف الجریمة بالنظر 

ها المشرع عقوبة السجن المؤبد أو فالجنایات هي األفعال التي قرر ل، لها من قبل المشرع

في حین الجنح والمخالفات هي الجرائم التي قرر لها المشرع عقوبة ، اإلعدامالمؤقت وعقوبة 

وبحسب هذا المعیار وجب عزل المحكوم علیهم بعقوبة السجن المؤبد عن ، الحبس أو الغرامة

  .باقي الفئات األخرى  عن باإلعداموعزل المحكوم علیهم  ،المحكوم علیهم بالسجن المؤقت

تفادي اجتماع هذه الفئات لما قد یترتب عن ذلك من تأثیر  إلىوهذا العزل یهدف أساسا 

ومن جهة ثانیة لكون أن كل فئة یفترض أن تخضع لبرنامج  ،سلبي لفئة على أخرى من جهة

رغم أن برامج إعادة  ،یختلف حتما عن البرامج المعدة لباقي الفئات األخرى اإلدماجإعادة 

یفترض أن تؤسس على مدى خطورة المجرم ولیس الجرم المرتكب من  االجتماعياإلدماج 

  2.قبله

ویعتمد هذا المعیار على تقسیم المحكوم علیهم وفقا للفئات  : للمحكوم علیهم أساس السن

تجنبا الختالط هذه الفئات ، والشباب والناضجین ،فیقسم هؤالء إلى فئات مثل األحداث، العمریة

العدید من المضار والمساوئ كما أن أسالیب المعاملة تختلف من فئة الى  إلىالذي یؤدي 
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وتخصیص في كل مؤسسة  ،أخرى وألجل هذا الغرض تم إنشاء مراكز متخصصة لألحداث

 27ن الذین لم یتجاوز عمرهم وقایة ومؤسسة إعادة التربیة جناح واحد أو أكثر بالمساجین الشبا

والحداثة بمفهوم قانون ،بالمجرمین البالغین، 05/04القانون من 28و27سنة طبقا للمادتین

والحكمة في الفصل بین األحداث ، سنة كاملة 18العقوبات الجزائري هو المحبوس الذي لم یبلغ 

لبیة على شخصیتهم والبالغین هو حمایة الحدث من االحتكاك وما قد یترتب عنه من آثار س

  .وكذا على استعدادهم إلعادة اإلدماج

وٕایداع كل ، تمثل أساس في الفصل بین الرجال والنساء : للمحكوم علیهم أساس الجنس

 1خشیة قیام صالت جنسیة بینهم فیما لو تم جمعهم في مكان واحد ،جنس في مؤسسة خاصة

إال أنه ، إنشاء مراكز متخصصة 29و  28في مادتیه  05/04فقد تضمن قانون تنظیم السجون 

أو ، في بعض األحیان تحتم الظروف العملیة وجود نساء و أحداث في مؤسسات الوقایة العادیة

مؤسسات إعادة التربیة إما لكون المحبوسات في انتظار المحاكمة و إما لوجود طعن أو قضایا 

  .2أخرى

 2005فیفري  06المؤرخ في  05/04قد كرس المشرع الجزائري نفس المبدأ في القانون و 

الذي ألغى بموجبه ، والمتضمن قانون تنظیم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین

لجنة تطبیق العقوبات على مستوى  إنشاءمنه والتي نصت على  24في المادة  72/02األمر 

 مؤسسة إعادةأو  كانت مؤسسة وقایة أو مؤسسة إعادة التربیة سواء، كل مؤسسة عقابیة

 وهو ما ،لجنة تطبیق العقوبات إلىسند االختصاص في ترتیب المساجین وتوزیعهم أو ، التأهیل

 ،نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر مع إضافة معیار جدید وهو معیار الجنس

وما یمكن مالحظته على المشرع الجزائري في مجال الترتیب والتوزیع داخل المؤسسة العقابیة 

الواحدة هو اعتماده على معیار خطورة الجریمة وهو المعیار الذي أخذ به المشرع سواء في 

في حین أن الخطورة مرتبطة بشخص المجرم ولیس بالسلوك  05/04أو القانون  72/02األمر 

قبل ارتكابه فهو عبارة عن خطر  اإلجراميباعتبار أن السلوك ، ما سبق وان رأیناك اإلجرامي

  .فهو ضرر لحق بتلك المصالح إتیانهبعد  أما، یهدد المصالح المحمیة
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أننا  إال ،من جهة أخرى أضاف المشرع الجزائري معیار درجة استعداد المحبوس لإلصالحو 

وتوجیه مبني على أساس ، قیقي للمساجیننرى أن تفعیل هذا المعیار في غیاب تصنیف ح

أمر  ،وتحدید عوامل وأسباب االنحراف لدیه، دراسة متخصصة ومعمقة لشخص محكوم علیه

  .   05/04وهو الشئ الذي أغفله المشرع الجزائري في القانون  ،مستحیل التحقیق

اعتمده المشرع یعتبر هذا األساس المعیار الرئیس الذي  : للمحكوم علیهم أساس مدة العقوبة

ویتمثل في الفصل بین المحبوسین المحكوم علیهم لمدة قصیرة  ،في تصنیف المحبوسین

  .والمحبوسین المحكوم علیهم لمدة طویلة 

  تصنیف مؤسسات البیئة المغلقة : الفرع الثاني 

من قانون  28وبناء علیه تم تقسیم مؤسسات البیئة المغلقة إلى عدة أنواع طبقا للمادة 

  1:السجون الحالي وهي تنظیم

هي مخصصة الستقبال المحبوسین  و، محكمةتوجد بدائرة اختصاص كل  :وقایةمؤسسة   - أ

من بقي  و، بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، المحكوم علیه نهائیا و، مؤقتا

وذلك حسب نص المادة  والمحبوسون إلكراه بدني، منهم النقضاء مدة عقوبتهم سنتان أو أقل

في حین یبلغ عدد ، مؤسسة وقایة على المستوى الوطني 80وتوجد حالیا . في الفقرة األولى 28

وهي وضعیة ، وهذا یعني أن هناك محاكما ال توجد على مستواها مؤسسات وقایة 192المحاكم 

  .خلقت صعوبات جمة من الناحیة العملیة خاصة في مسألة االستخراج والتحویل

إمكانیة استقبال المحكوم علیهم  ،الجدیدن بین التعدیالت التي تضمنها قانون السجون وم

ومن بقي منهم النقضاء مدة عقوبتهم  ،سنتینبعقوبات سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن 

  .أقلسنتان أو 

 كانت ال تستقبل إال المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة 72/02في حین أنه في ظل األمر 

أو من بقي منهم النقضاء المؤسسات العقابیة ، أشهر) 03(للحریة تساوي أو تقل عن ثالثة 

والهدف من ذلك هو تخفیف الضغط على األنواع األخرى من المؤسسات  ،ثالثة أشهر أو أقل

ورغم ذلك فإننا الزلنا نجد محبوسین تفوق مدة . العقابیة بسبب االكتظاظ وتفادي كثرة التحویالت

                                                             
 .السابق ذكره 05/04القانون  1
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وهذا أمر یصعب من ، م أو ما تبقى من عقوبتهم یفوق سنتین في مؤسسات الوقایةعقوبته

  .  1عملیة الترتیب والتصنیف للمحبوسین ویعرقل عملیات اإلصالح

 اختصاصتوجد بدائرة  في الفقرة الثانیة 28وحسب نص المادة  :التربیةمؤسسات إعادة   - ب

والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة ، وهي مخصصة الستقبال المحبوسین مؤقتا، كل مجلس قضائي

ومن بقي منهم النقضاء عقوبته خمس  ،سنوات) 05(تساوي أو تقل عن خمس  ،للحریةسالبة 

  .  والمحبوسین إلكراه بدني ،أقلسنوات أو ) 05(

  .سنة فإن المدة كانت تساوي أو تقل عن 72/02أما في ظل األمر 

مؤسسة في حین یبلغ عدد  35یبلغ عدد مؤسسات إعادة التربیة على المستوى الوطني 

  .36المجالس القضائیة 

حیث نجد  ،التربیةقیل سابقا في شأن مؤسسات الوقایة ینطبق على مؤسسات إعادة  وما

تبقى من مدة عقوبتهم یساوي أو یفوق  بها محبوسین تفوق مدة عقوبتهم خمس سنوات أو ما

  .سنواتخمس 

وهي مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس : مؤسسات إعادة التأهیل  -ج

والخطرین  اإلجرام  والمحكوم علیهم معتادي ،وبعقوبة السجن ،سنوات) 05(لمدة تفوق خمس 

 28باإلعدام وذلك في نص المادة مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها علیهم والمحكوم علیهم 

  .03الفقرة 

كانت مؤسسة إعادة التأهیل مكلفة بحبس المحكوم علیهم بأحكام  72/02وفي ظل األمر 

والمحكوم علیهم بعقوبة السجن والجانحین المعتادین ، سالبة للحریة لمدة سنة واحدة أو أكثر

  .مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم

  .یلمؤسسة  إلعادة التأه 11ویوجد على المستوى الوطني 

إال أن ترتیب المحبوسین وتوزیعهم بالطرق العلمیة  ،ورغم هذا التنوع في المؤسسات العقابیة

بسبب االكتظاظ وضیق المؤسسات العقابیة قد بنیت إبان الحقبة ، غیر معمول به كلیة

برنامج  إطارأال أنه في  ،لتحقیق هدف أخر غیر الهدف المنتظر منها حالیا االستعماریة

                                                             
 42ص  ،2009،الجزائر،ملیلةعین ،دار الهدى،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین،بریك الطاهر 1



 العقـــابیة المـــعاملة أســالیب                                                                                 الفصل الثاني

 

 
60 

فقد تم تسجیل عدة عملیات لبناء مؤسسات عقابیة حدیثة تستجیب ، السجونقطاع  إصالح

   1.للمعاییر الدولیة خاصة من حیث المساحة المخصصة لكل محبوس 

  

  

                                                             
 43ص  ،المرجع السابق،بریك الطاهر 1
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  :الثانيالمبحث 

  حكوم علیهمإعادة التأهیل االجتماعي للم

وتأتي مباشرة  ،تعتبر عملیة إعادة التأهیل االجتماعي من أهم المراحل في السیاسة العقابیة

والتي تستجیب ، بعد تصنیف المحكوم علیهم وتوجیههم للمؤسسات العقابیة المناسبة لحالتهم

یرمي التأهیل االجتماعي المعتمد من طرف غالبیة ،  إمكانیاتها لبرامج اإلصالح المقررة لهم

وتعزیز  ،راكیةبدعم قدراته الفردیة اإلد، األنظمة العقابیة المعاصرة إلى تنمیة شخصیة المحبوس

 ،واالنفتاح على الغیر مع غرس القیم األخالقیة االجتماعیة في شخصیة المحبوس ،ثقته بنفسه

كما یهدف الى مساعدة المحكوم علیه على نبذ بعض المفاهیم السلبیة وتبني أفكار أخرى 

  .1إیجابیة متطابقة مع القیم االجتماعیة السائدة تمهیدا إلعادة اندماجه في المجتمع

وهي  ،وتشمل عملیة إعادة التأهیل االجتماعي للمحبوسین التعلیم والتكوین باإلضافة إلى العمل

، أسالیب أثبتت التجربة فعالیتها في تهیئة المحبوس وتحضیره إلعادة إدماجه اجتماعیا من جهة

وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث  2.ومن جهة ثانیة القضاء على بعض عوامل االنحراف لدیه 

  : الذي قسمناه الى مطلبین 

   كوم علیهمالتعلیم والتكوین للمح: المطلب األول 

  كوم علیهمالعمل والرعایة الصحیة للمح: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 64ص  ،المرجع السابق،بوخالفة فیصل 1
 126ص  ،المرجع السابق،عثامنیة لخمیسي 2
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  : كوم علیهمالتعلیم والتكوین المهني للمح :المطلب األول 

أهم العوامل تقول أغلب الدراسات الحدیثة لعلماء اإلجرام أن الجهل ونقص التعلیم من 

كما أن التعلیم والتكوین من أهم أسالیب المعاملة العقابیة التي  ،المؤدیة إلى انتشار الجریمة

وتعكس اهتماما واضحا للمشرع الجزائري من خالل تنویع أسالیب ، تكفل تأهیل المساجین

  1.التعلیم والتكوین

  :تعلیم المحكوم علیهم: الفرع األول 

نظرا لما یشكله من وسیلة  ،التعلیم في نظام البیئة المغلقةاعتنى المشرع الجزائري ب

بعد أن أثبتت بعض  ،واألخالقي للمحبوسین ،ورفع المستوى الفكري ،الكتساب القیم االجتماعیة

أن األمیة تعد من العوامل المساعدة على ظهور اإلجرام  ،الدراسات في مجال علم اإلجرام

  2.وتفشیه داخل المجتمع

دور هام في النظام العقابي إذ یعمل على استئصال العدید من عوامل اإلجرام  یلعب التعلیم

، وذلك یقضي على الرغبة الكامنة في ذاته للعودة إلى عالم الجریمة من جدید ،لدى المحبوس

باإلضافة إلى الدور التهذیبي الذي یتحقق من خالله للمحكوم علیه وقد أثبتت العدید من 

ام الحدیث أن الكثیر من األشخاص المنحرفین یعود سبب انحرافهم الدراسات في علم اإلجر 

  .باألساس إلى حالة األمیة التي یعیشونها

فالتعلیم یوسع مدارك المحكوم علیه وینمي إمكاناته الذهنیة مما یعنیه على حسن فهم 

ویتحقق بتلقین المسجون المعلومات الضروریة والرفع من مستواه  ،األمور وتقدیر عواقبها

الذهني واالجتماعي بغرس قیم ومبادئ أخالقیة تساعده على التكیف داخل المؤسسة العقابیة 

كما أن التعلیم یقوي في الفرد القدرة على ضبط النفس مما یجعله أكثر استعداد ، وخارجها

ویساعد المحكوم علیه الذي لم یسبق ،زامات التي تفرض علیهالحترام النظام وتنفیذ مختلف االلت

له أن تلقى أي قدر من التعلیم أن یحصل على الحد األدنى من المعلومات التي تكفل له حل 

كما أن التعلیم یعتبر وسیلة ضروریة تمكنه من قضاء ، مشاكله االجتماعیة المرتبطة بالجهل

                                                             
 100ص  ،المرجع السابق،طاشور عبد الحفیظ 1
دار ،االجرام وعلم العقابعلم ،علي عبدالقادر القهوجي وفتوح عبداهللا الشاذلي ; 46ص ،المرجع السابق،بریك الطاهر 2

مبادئ علم االجرام وعلم  ،محمد زكي أبو عامر وفتوح عبداهللا الشاذلي ; 263ص ،2003،االسكندریة، المطبوعات الجامعیة

  257ص .العقاب
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اءة والرسم و بالتالي صرف تفكیره عن السلوك أوقات فراغه في النشاطات المفیدة كالقر 

   1.اإلجرامي 

على تنظیم دروس في التعلیم العام  94في مادته  04/ 05وفي هذا اإلطار نص القانون 

 ىاألول، تم تجسید ذلك بإبرام اتفاقیتین دوق، والتقني وفقا للبرامج المعتمدة رسمیا لفائدة المساجین

المتضمنة  تكوین و تأهیل ،2006.12.20یة الوطنیة بتاریخ  بین وزارة العدل و وزارة الترب

والثانیة  بین المدیریة العامة إلدارة السجون و إعادة البرنامج ،المحبوس في المؤسسات العقابیة

و الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد في مجال توفیر التعلیم و التكوین عن بعد لفائدة 

  . 29/07/2007المحبوسین المؤرخة في 

و من أجل إنجاح عملیة تعلیم المحبوسین حدد المشرع إطارها المادي و البشریة بحیث 

إذ نصت ،التعلیم بالمراسلة و التعلیم الجامعي ،یشمل التعلیم بمختلف المستویات من محو األمیة

من نفس القانون على تعیین أستاذة في كل مؤسسة عقابیة  یوضعون تحت سلطة  89المادة 

ولم یتوقف االهتمام بالتعلیم . دیر و یباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق العقوباتالم

عند هذا الحد فقط و إنما یسمح للمساجین الحاصلین على شهادة البكالوریا بمتابعة دراستهم 

       2.الجامعیة بعد ترخیص من وزیر العدل

  :والتي من أهمها، لقیام بتعلیم المسجونینوتتعدد الوسائل التي تستعین بها اإلدارة العقابیة في ا

فالتدریس في ، یقوم به مدرسون مدربین تدریبا خاصا :كوم علیهمس للمحإلقاء الدرو - 1

متفاوتة  ،باعتبار أن المعلم في السجن یخاطب فئات عمریة متباینة ،السجن یختلف عن خارجه

  3.من الناحیة العقلیة

إذ یتلقى األمیون  ،المعتمدة رسمیا من طرف وزارة التربیةویتم تعلیم المساجین وفقا للبرامج 

بینما یتم تنظیم الدروس تبعا لمستوى المحبوسین وفي حدود ، مبادئ القراءة والكتابة والحساب

على أن تتضمن هذه الدروس و المحاضرات مناقشات ، اإلمكانیات المتاحة بالمؤسسة العقابیة

واإلقناع العلمي بغرض استئصال العنف الكامن في هادفة تنمي في المحبوس روح التفاهم 

  .شخصیته

                                                             
 263ص  ،المرجع السابق،و فتوح عبداهللا الشاذلي علي عبدالقادر القهوجي 1
 103ص  ،المرجع السابق،طاشور عبدالحفیظ 2
 268ص  ،المرجع السابق،فوزیة عبدالستار 3
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من القانون  92نصت المادة : كوم علیهمعلى المح توزیع الجرائد و المجالت والكتب -1

على حق المساجین في االطالع على الجرائد والمجالت وذلك حرصا من المشرع  05/04

باعتبار هاته الوسائل التي ، الخارجيالجزائري على بقاء االتصال المستمر للمساجین بالعالم 

تمكن السجین من االطالع على األوضاع المعاشة وطنیا ودولیا من جمیع النواحي 

مما یجعلهم على اتصال بالمجتمع ویهیئ ذلك السبیل إلى  ،الثقافیة ،االجتماعیة ،االقتصادیة

یه وتسلیة المساجین بما كما أنها تساهم في ترف، إمكانیة تكیفهم معه عند انتهاء مدة العقوبة

وقد أوجب المشرع بإنشاء مكتبة لدى كل مؤسسة 1.تتضمنه من قصص وألعاب تنمي الذكاء

والسماح للمحكوم علیهم أما باالستماع أو بمشاهدة بعض البرامج التربویة التي یكون  ،عقابیة

   2.لها تأثیرا حسنا على إعادة تربیتهم

إذ ، ین لما له من أهمیة في إصالح المحكوم علیهمویدخل في مجال التعلیم تهذیب المساج

یمهد الندماجهم في المجتمع وتكیفهم معه بعد اإلفراج وذلك  عن طریق غرس القیم الدینیة في 

فانعدام الوازع الدیني غالبا ما یكون دافعا إلى ارتكاب الجرائم من دون اإلحساس ،3نفوسهم 

لتهذیب یجعل الفرد یعاود التفكیر فیما ارتكبه من فا ،بالندم أو تقدیر عواقب الفعل اإلجرامي

ویحثه على التوبة واالستغفار والندم على ما فات والعزم على عدم تكرار الفعل اإلجرامي ، جرم

ونظرا ألهمیة التوجیه والتهذیب الدیني رخص المشرع للمحبوس بممارسة ، الذي صدر منه

ویعتمد التهذیب الدیني  4ارة رجل دین من دیانتهوأقر له إمكانیة أن یتلقى زی، واجباته الدینیة

  : على مجموعة من الوسائل أهمها 

 وتلقي المحاضرات في ، متابعة برامج اإلذاعة و التلفزة واالطالع على الجرائد والمجالت

  5.المجال التربوي والثقافي والدیني

      بحیث ، 6دبیة والثقافیةإصدار نشریه داخلیة  یساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم األ

مع إخضاعها لمراقبة إدارة . تكون فضاء للمساجین یعبرون من خاللها عن أفكارهم 

                                                             
  .السابق ذكره،05/04القانون  1
 104ص  ،المرجع السابق،الحفیظ عبد طاشور 2
 267ص  ،المرجع السابق، اهللا الشاذلي وفتوح عبد القهوجي علي عبد القادر 3
 .القانون نفس من 3ف  66المادة  4
 .القانون  نفس من  92المادة  5
 05/04 من القانون  93المادة  6
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والتي یمكن أن تؤدي بصفة ، المؤسسات العقابیة خاصة ما تعلق منها بالبرامج  البصریة

مباشرة إلى التشجیع على انتشار الجریمة خاصة إذا ما تعلق األمر ببعض البرامج التي 

ومن ثم فإن حرمان المساجین من مشاهدتها ضرورة حتمیة مناطها ، بثها القنوات األجنبیةت

وقد اسند المشرع مهمة إعداد ، منع التأثیر السلبي على عملیة إعادة تأهیلهم االجتماعي

  1.برامج التعلیم بالنسبة للمحبوسین األحداث إلى لجنة إعادة التربیة

   .كوم علیهمللمحالتكوین المهني : الفرع الثاني

وقد  ،یعد التكوین المهني من أنجع الطرق لتحقیق التأهیل االجتماعي في الوسط المغلق

إذ نص في طیاتها  ،05/04من القانون  95نصت المادة  ،2خصه المشرع بعنایة خاصة

أو في معامل  ،المشرع الجزائري على ضرورة أن یتم التكوین المهني داخل المؤسسة العقابیة

ویشترط أن  ،أو في مراكز التكوین المهني، أو في الورشات الخارجیة، المؤسسات العقابیة

أو بالنظر للعمل الذي  ،یتماشى هذا التكوین وٕامكانیات تشغیل المحكوم علیه بعد إطالق سراحه

ض تم فتح ولتحقیق هذا الغر  ،3یمكن أن یسند إلیه بعد إلحاقه بورشة خارجیة أو بیئة مفتوحة 

كما تم إبرام اتفاقیة بین وزارتي العدل ، ورشات داخل المؤسسات العقابیة حسب نوع التكوین

  :والتي حددت ثالث طرق لتنظیم التكوین المهني للمساجین  1997.11.17والتكوین بتاریخ 

 على مستوى الفرع الملحق الذي یمكن إنشاؤه داخل المؤسسات العقابیة في حدود 

  .إمكانیاتها

  على مستوى أحد الفروع بمراكز التكوین المهني  

  فتح ورشات للتمهین داخل المؤسسات العقابیة تحت إشراف ومتابعة مراكز التكوین

  4المهني

و قد نصت االتفاقیة أیضا على أن المحبوسین األحداث و البالغین الذین لم یتجاوزوا سن 

بإمكانهم مواصلة ذلك على مستوى سنة وتم إطالق سراحهم دون استكمال فترة التكوین  25

 سنة، 30و 25مراكز التكوین األقرب لمقر إقامتهم، و استثناء الفئة العمریة التي تتراوح مابین 

و یتم ذلك باقتراح من مدیر التشغیل و التكوین المهني و مدیر المؤسسة العقابیة، و یسهر 

                                                             
 .السابق ذكره، 05/04 2ف  92المادة  1
  101ص ،المرجع السابق، عبد الحفیظطاشور  2
 102 ،المرجع نفسه3
 69ص  ،المرجع السابق،بوخالفة فیصل 4
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م انتدابهم من طرف وزارة التكوین على متابعة التكوین بالمؤسسات العقابیة أساتذة مختصون یت

المهني، كما نصت االتفاقیة على عدم خضوع المساجین المتحانات القبول سواء على مستوى 

و على مستوى مراكز التكوین المهني، و إنما یتم توجیههم نحو مختلف أالمؤسسات العقابیة 

هو معتمد في مراكز  أصناف فروع التكوین باعتماد معاییر خاصة، و یتلقون تكوینا حسب ما

  .التكوین سواء من حیث البرنامج أو الفترة الزمنیة

وعلى مستوى مراقبة سیر التكوین المهني للمساجین فقد نصت االتفاقیة على أن یتكفل به 

مدیر المؤسسات العقابیة و ممثل عن مصالح التكوین المهني على مستوى الوالیة تحت 

إعداد تقریر تقییمي لسیر العملیة یرسل إلى وزارة العدل مع  ،"قاضي تطبیق العقوبات" شراف إ

و وزارة التكوین المهني، كما یمكن لمدراء مؤسسات التكوین المهني فضال عن المسؤولین 

البیداغوجیین القیام بزیارات تفقدیة لورشات التكوین على مستوى المؤسسات العقابیة الملحقة 

ؤسسات ملنجاح العملیة، و في المقابل لمدراء ال بهم و مالحظة مدى وجود الشروط المالئمة

العقابیة القیام بزیارات تفتیشیة األقسام التكوین الخاصة بالمساجین على مستوى مراكز التكوین 

زاماتهم بالنظام المهني، و اإلطالع على الظروف التي یخضع لها المساجین و مدى الت

  .الداخلي للمراكز

كل ایجابي من حیث المحتوى و األهداف، تم إنشاء لجنة و حتى یتم تطبیق االتفاقیة بش

وزاریة مشتركة تعمل على إعداد تقریر سنوي حول ظروف تنفیذ االتفاقیة و تقوم بإرساله لوزیر 

  :العدل و كاتب الدولة للتكوین المهني، و تتشكل من 

  .ـ مدیر إدارة السجون و إعادة التربیة بوزارة العدل 

  .تربیة بوزارة العدل ـ نائب مدیر إعادة ال

  . ـ مدیر التمهین و التكوین المتواصل بكتابة الدولة للتكوین المهني 

  .ـ نائب مدیر مكلف بالعالقات ما بین القطاعات بكتابة الدولة للتكوین المهني 

  .ـ نائب مدیر مكلف بهندسة البرامج بكتابة الدولة للتكوین المهني 
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الناجحین شهادات تثبت نجاحهم دون اإلشارة فیها أنهم وفي ختام التكوین تمنح للمساجین 

تحصلوا علیها خالل فترة حبسهم، و هذا حتى ال یكون لذلك تأثیرا على حصولهم على عمل 

  1.بعد قضاء فترة عقوبتهم

  كوم علیهمالعمل و الرعایة الصحیة للمح: المطلب الثاني

اإلدماج االجتماعي للمساجین في یعتبر عمل المساجین من وسائل إعادة التربیة و إعادة 

البیئة المغلقة حسب السیاسة العقابیة الحدیثة التي أخذ بها المشرع ، فقد خصه بالدراسة في 

 الرعایة الصحیة لكل محبوس منذ دخوله ، وكفل05/04من القانون99إلى96المواد من 

عامل المباشر للمؤسسة العقابیة إلى غایة اإلفراج عنه خاصة متى كان هذا المرض هو ال

  ،المؤدي إلى انحراف المجرم

   حكوم علیهمالمعمل :الفرع األول 

كان العمل في ظل النظریات العقابیة التقلیدیة جزء من عقاب المحبوس، تفرضه الدولة علیه 

حیث كان العمل داخل المؤسسات العقابیة بمثابة جزء من العقوبة دون أي هدف یذكر، 

الحریة بل تتناسب قسوة العمل مع قسوة العقوبة في إطار إلحاق المحكوم بها إلى جانب سلب 

وتطور مفهوم  و بعد دخول الفكر العقابي الحدیث.أكبر قدر من األلم واألذى بشخص المجرم 

بدأت الغایات اإلصالحیة تبرز إلى السطح، إذ  العقوبة وأغراضها في علم اإلجرام الحدیث

وتحول بذلك العمل .یهم و لیس غایة في حد ذاتهأصبح العقاب وسیلة لتأهیل المحكوم عل

العقابي من عقوبة إضافیة إلى قیمة عقابیة قائمة بذاتها تتجه إلى تأهیل المحكوم علیه 

  .2وٕاصالحه

  :و یرتبط  العمل العقابي بأهداف أهمها 

إن انشغال المحكوم علیه بالعمل یقلل من التوتر  :تحقیق الغرض العقابي داخل المؤسسة ـ 1

الشدید الذي یمكن أن ینتابه داخل المؤسسة العقابیة و الناتج عن العزل و قلة الحركة ،  فتفكیره 

و  في العمل یبعد عن ذهنه فكرة التمرد الناشئة  عن البطالة، و أثناء العمل یعتاد العمال النظام

                                                             
  . .سابق ذكرهال05/04من القانون  163أنظر المادة  1
  246ص  ،المرجع السابق،عبداهللا الشاذلي وفتوح القهوجي عبد القادرعلي  2
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بعد انقضاء  االلتزام بالمواعید و الذي من شأنه المساهمة في اندماجهم بسهولة داخل المجتمع

  .فترة العقوبة 

، یمكن أن یساهم عمل المحكوم علیهم في نفقات المؤسسة العقابیة : اإلنتاجرفع مستویات .2

لكن هذا الهدف یأتي في المرتبة الثانیة بعد الهدف التأهیلي واالصالحي المتوخى من العمل 

  .العقابي

من خالل تزوید المحبوس بمهنة ، یعتبر التأهیل الهدف األساسي للعمل العقابي :التأهیل .3

مستقبلیة تعینه على كسب معیشته ومن ثم تحقیق اندماجه داخل المجتمع والحد من عودته الى 

 1.وفي هذا البعد یكتسب المحكوم علیه ثقة عالیة في نفسه، الجریمة

 وقد اعتمد المشرع العمل العقابي كصورة من صور إعادة التأهیل االجتماعي للمحكوم      

إذ تضمنت وجوب استفادة المحبوس ، 05/04من القانون  160علیهم من خالل نص المادة 

السیما الحقوق ، المعین للقیام بعمل أو بخدمة من أحكام تشریع العمل والحمایة االجتماعیة

حیث تتولى المدیریة العامة إلدارة وٕاعادة ، المقررة للعمال المتمثلة أساسا في التأمین واألجرة

وتضمن لهم التعویض المناسب  ،اج تأمین المحبوسین العاملین في نظام البیئة المغلقةاإلدم

وتتولى إدارة المؤسسة ، الخاص بحوادث العمل باإلضافة إلى احتساب الخبرة المهنیة المكتسبة

 ثالث على بتوزیعه تقوم و المحبوس عمل عن الناتج المالي المقابل تحصیلالعقابیة دون سواها 

 :متساویة حصص

  .االقتضاء عند القانونیة االشتراكات و القضائیة المصاریف و الغرامات لدفع ضمان حصة-

 .للمحبوس العائلیة و الشخصیة الحاجات القتناء تخصص للتصرف قابلة حصة-

 .عنه اإلفراج عند للمحبوس تسلم احتیاط حصة-

 شهادة لعقوبته قضائه أثناء عمله خالل من مهنیة كفاءة اكتسب الذي للمحبوس تسلم كما     

 2.حبسه فترة خالل علیها تحصل أنه اإلشارة من خالیة عنه اإلفراج یوم عمل

  3:هي المحكوم تأهیل إعادة یكفل الذي العمل في توفرها ینبغي التي والشروط

                                                             
 72ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 1
   05/04من القانون  163و  99الى  97أنظر المواد  2
 193ص  ،1989،الجزائر، 2ط،دیوان المطبوعات الجامعیة،،الموجز في علم االجرام والعقاب،اسحاق ابراهیم منصور 3
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 یدفعهم فإنه المنتج غیر العمل أما إتقانه، و به االهتمام على یحملهم ذلك ألن:منتجا یكون أن 1-

  .أدائه عن للكسل

 مع الحرف و الصناعة و الزراعة میادین یشمل بحیث أشكاله تتعدد بأن:متنوعا یكون أن 2-

  .قدراته و یتفق الذي العمل اختیار من المسجون تمكین

 نفسه المسجون یجد حتى األداء أسالیب و الحجم حیث من:الحر للعمل مماثال یكون أن 3-

  .علیه اإلفراج عند المؤسسة خارج األداء أسالیب و حجم مع متأقلما

 ألجور مساویا یكون ال أجرا یؤدیه الذي العمل نظیر المسجون یتلقى أن أي:بمقابل یكون أن-4

 الالزمة، المهنیة الخبرة یملك ال العامل المحبوس أن كون العقابیة، المؤسسات خارج العمال

 .العقابیة المؤسسة میزانیة ضعف إلى باإلضافة

 نهاشأ من مبادرة بكل تقوم أن العقابیة المؤسسة إلدارة یمكن العمل طرق تنظیم وبخصوص      

 تشغیل تتولى خاصة أو عمومیة هیئات مع االتفاقیات كإبرام الهدف، هذا تحقیق على تساعد أن

 العقابي العمل باستغالل العقابیة المؤسسة قیام أو التورید، و المقاولة نظام تأخذ و المساجین

 .المباشر االستغالل نظام تأخذ و بنفسها

 العمل لیشمل وسعه بل العقابیة، المؤسسات في العقابي العمل الجزائري المشرع یحصر لم       

 الورشات" إطار في عمومیة لخدمة المؤدیة والخاصة العمومیة المؤسسات و المصانع في

 العدل وزیر وصایة تحت التربویة لألشغال الوطني الدیوان وضع تم الشأن، هذا وفي ."الخارجیة

 .العقابیة العاملة الید بواسطة خدمة كل تقدیم و األشغال كل تنفیذ أجل من األختام حافظ

 .كوم علیهمللمح الصحیة الرعایة: الثاني الفرع

هي األسالیب الوقائیة الواجب اتباعها  ،المقصود بالرعایة الصحیة للمحبوس بالدرجة األولى

سواء تلك التي مصدرها ، للحیلولة دون أن یصبح الفرد المحبوس عرضة لمختلف األمراض

 من .أو التي تنتقل إلیه عن طریق العدوى من غیره من المحبوسین  ،المحیط الذي یعیش فیه

 یعود ذلك في والسبب الصحیة، الرعایة علیهم المحكوم سلوك تقویم إلى المؤدیة الوسائل أهم بین

 األسالیب بقیة إنجاح في المساهمة شأنه من العقوبة تنفیذ أثناء جیدة بصحة یلنز ال احتفاظ أن إلى

 .األخرى العالجیة

 و العقابیة، المؤسسات داخل الصحیة الرعایة الحدیثة العقابیة التشریعات مختلف اعتمدت وقد

 ذلك في والسبب لتأهیله، الزمة أنها باعتبار الدولة عاتق على یقع علیه للمحكوم حقا أصبحت
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 أو البدنیة بسالمته اإلضرار دون الحریة سلب على فقط مقصور الدولة حق كون إلى یعود

 بینه یحول مادیا عائقا یعد العقابیة المؤسسة داخل علیه المحكوم وجود أن إلى باإلضافة لنفسیة،ا

 إدارة عن یده غل بسبب العالج نفقات تحمل على قدرته عدم و المعالج، الطبیب إلى لجوئه وبین

 1.أمواله

 الصحیة الرعایة أغراض :أوال

 للمحكوم االجتماعي التأهیل إعادة تحقیق هو الصحیة الرعایة توفیر من األساسي الهدف إن

 :في المتمثلة و األخرى األهداف بقیة تحته تنطوي والذي علیهم،

- المرض یكون فقد والجریمة، المرض بین وطیدة عالقة وجود اإلجرام علم أبحاث أكدت 1-

 الرعایة فإن ثم ومن الجریمة، اقتراف على إقدامهم عوامل أحد -علیهم المحكوم لبعض بالنسبة

 علیهم المحكوم أجساد كانت فكلما األمراض، تلك مثل من عالجهم تحقق أن نهاشأ من الصحیة

  .اإلجرامي السلوك انتهاج وبین بینهم ذلك باعد كلما األمراض من سلیمة

 الرعایة وتكفل.علیه المحكوم نفسیة على أثرا تترك إجراءات من یسبقه ما و الحریة سلب إن 2-

 .تهاحد من التقلیل في أو الضارة اآلثار تلك إزالة الصحیة

 نجاح في تساهم جیدة بصحة الءنز ال احتفاظ إلى ناحیة من یؤدي الصحیة بالرعایة االهتمام 3-

 انتشار ب المجتمعیجن أخرى ناحیة ومن العقابي، العمل خاصة وبصفة األخرى العقابیة األسالیب

الجزائري  المشرع نظم الحدیثة االجتماعي الدفاع مدرسة ألفكار منه ومسایرة 2.األوبئة و األمراض

 المؤسسة دخولهم منذ 05/04القانون  من 65 إلى 57 المواد في للمحبوسین الصحیة الرعایة

  .العقابیة

  الصحیة الرعایة أسالیب:ثانیا

 اتخاذ لتشمل تمتد بل علیهم، للمحكوم العالج توفیر على الصحیة الرعایة تقتصر ال

 أسالیب تتضمن الصحیة الرعایة أن ذلك ویعني المرض، من لوقایتهم الضروریة االحتیاطات

 .عالجیة أخرى و وقائیة

                                                             
  198-197:ص ص ، المرجع السابق،فهد یوسف الكساسبة 1
  398ص  ،المرجع السابق،فوزیة عبدالستار 2
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 المؤسسة داخل یلنز لل الیومیة بالحیاة یتعلق ما كل الوقائیة األسالیب تشمل :الوقائیة األسالیب 1-

 و كاألكل العقابیة، المؤسسة في توفرها ینبغي التي الشروط و االحتیاطات في وتتمثل العقابیة،

  .1الترفیهیة و الریاضیة األنشطة جانب إلى یل،نز لل الشخصیة النظافة و الملبس،

 أقر المعدیة، أو المتنقلة األمراض بمختلف اإلصابة من علیهم المحكوم حمایة أجل ومن

 السجون، تنظیم المتضمن 04/05 القانون في علیها منصوص األحكام من مجموعة المشرع

 المادي بالهیكل األمر تعلق سواء االحتباس أماكن داخل والنظافة الصحة قواعد مجملها في تشمل

 .بالمساجین أو العقابیة للمؤسسات

 إقامة وجوب على المعماریة الهندسة قواعد تنص :العقابیة للمؤسسات المادي الهیكل -أ

 أخرى و للعمل، أماكن تخصیص إلزامیة بینها من معینة قواعد و أسس على العقابیة المؤسسات

 .بالكهرباء مزودة و الطلق الهواء و للشمس معرضة یجعلها بشكل للنوم أخرى و الترفیه، و للتعلیم

 المؤسسات، هذه داخل الصحیة الرعایة دعم في تساهم أخرى أحكاما المشرع أضاف ذلك ومع

 و داخلها المتواجدة األماكن مجموع تفقد مناطه العقابیة المؤسسة طبیب عاتق على التزاما وضع إذ

 التدابیر التخاذ هذا و،2 المحبوسین بصحة اإلضرار شأنها من التي النقائص بكل المدیر إخطار

 األمر اقتضى إن و حتى المعدیة األمراض أو األوبئة انتشار و ظهور من للوقایة الضروریة

 المراكز و العقابیة المؤسسات كل اخضع كما ،3المؤهلة العمومیة السلطات مع التنسیق

 حتى و القضاة م بهایقو ،4 دوریة مراقبة إلى لألحداث المخصصة المراكز و للنساء المخصصة

 توفر مدى فیها بما العدل وزیر إلى توجه المؤسسات هذه لسیر تقییمیة تقاریر إعداد مع الوالي

 .داخلها الصحیة الرعایة شروط

 بالدرجة المحبوسین واجبات من واجبا االحتباس أماكن نظافة الجزائري المشرع جعل وقد

 ن تعیی ضرورة على السجون تنظیم المتضمن05/04نم84 و 83المواد نصت األولى، إذ

 یتعرض النظافة بقواعد اإلخالل حالة وفي النظافة، بأعمال للقیام عقابیة مؤسسة كل في محبوسین

  .05/04 القانون من 83 المادة في علیها المنصوص التأدیبیة للعقوبات المحبوس

                                                             
 76ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 1
  .السابق ذكره، 05/04من القانون  60المادة  2
  .من نفس القانون 62المادة  3
 .من نفس القانون 33المادة  4
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 الالزمة الوسائل توفیر العقابیة المؤسسات على یجب :تغذیته حكوم علیه والم نظافة -ب

 االستحمام، و الصابون، و الساخن، الماء بتوفیر منها تعلق ما سیما ال المحبوس، بنظافة الخاصة

 إذ المالئمة، الفصلیة بالمالبس الدوري تزویدهم ویستوجب األظافر، قص و الشعر، حالقة و

 السجون تنظیم قانون من 48 المادة نصت وقد .به یكلفون الذي العمل نوع باختالف تختلف

 على للحفاظ الضروري العمل باستثناء العمل من مؤقتا المحبوس إعفاء إمكانیة على الحدیث

 كما العقابیة، المؤسسة طبیب رأي اخذ بعد الجزائیة البذلة ارتداء من و االحتباس، أماكن نظافة

 الطبیب استشارة ضرورة على المحبوس ضد تأدیبي كتدبیر العزلة في الوضع إجراء تنفیذ أوقف

 محل المحبوس یظل اإلجراء هذا اتخاذ حالة في و العقابیة للمؤسسة النفساني األخصائي أو/و

  1 .مستمرة طبیة متابعة

 مع تناسبا "وأ" ،"و" العبارة 05/04القانون  من 85 المادة في الجزائري المشرع استعمل

 عضویا مرضا مریضا التأدیبي التدبیر محل المریض یكون فقد، المعنیة المرضیة الحاالت

 األخصائي إلى حینها یحول نفسیة باضطرابات مصابا یكون وقد المختص، الطبیب على فیعرض

 خاص نوع من اهتماما تتطلب الصحیة رعایتها فإن حامل امرأة المحبوس كان ٕاذاو  النفساني،

 أو ترهقها شاقة بأعمال تكلف فال المستمرة، الطبیة الرعایة و المتوازنة التغذیة حیث من السیما

 على العقابیة المؤسسة إدارة تسهر الوضع حالة في و سلیما، تكوینا الجنین تكوین مقومات تضعف

 فيو  االجتماعیة، بالشؤون المختصة المصالح مع بالتنسیق تربیته و بالمولود تتكفل جهة إیجاد

 إحاطتها مع سنوات ثالث بلوغه غایة إلى معها بمولودها باالحتفاظ للمرأة یسمح ذلك تعذر حالة

   2.مالئمة احتباس بظروف

 لنفسیة منه مراعاة المحبوسة أمه عن الطفل لفصل سنوات الثالث سن المشرع حدد لقد       

 أن أكدت النفسیة الدراسات أن و خاصة الداخلیة، السجن بأوضاع تتأثر قد والتي الطفل،

 الخلل سببها الالحقة العمریة المراحل مختلف خالل الشخص تلحق قد التي النفسیة االضطرابات

 .األولى الخمس السنوات خالل للطفل النفسي النمو في

                                                             
  .05/04من القانون  85أنظر المادة  1
  .القانوننفس من  51.50المواد  2
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 للطفل المالئم الغذاء توفیر الوقائیة الناحیة من للمسجون الصحیة الرعایة مجال في كذلك یدخل و

 التغذیة نقص بأمراض یصاب ال حتى یؤدیه الذي العمل نوع و الصحیة حالته و ،1سنه حسب

 المقدم الغذاء نوعیة مراقبة على العقابیة المؤسسة طبیب یسهر و بواجباته، القیام عن یعجز تجعله

 .االحتباس أماكن داخل الصحة قواعد مراعاة مهام إطار في للمساجین

 التي األمراض عالج و علیهم المحكوم فحص العالجیة األسالیب تشمل :العالجیة األسالیب 2-

 مستقل طبي جهاز المهمة هذه ویتولى فیه، تواجدهم أثناء أو السجن دخول قبل سواء أصابتهم

  .تمریض هیئة و مختلفة تخصصات في أطباء من یتألف

 لفائدة الوقائیة األسالیب توفیر ضرورة المشرع أقر الالحقة، العالجیة األسالیب تكریس وألجل

 من المحبوس یستفید أن على نصت والتي ، 05/04 القانون من 57 المادة في المساجین

 أخرى، استشفائیة مؤسسة أي في الضرورة عند و العقابیة المؤسسة مصحة في الطبیة الخدمات

 للعالجات الرافض المحبوس إخضاع المشرع أوجب للمحبوس، الصحیة الرعایة بأهمیة منه وٕایمانا

 سببه العالج رفض ألن  ،2للخطر معرضة حیاته أصبحت إذا المستمرة الطبیة للمراقبة الضروریة

 .بنفسه اإلضرار في تفكیره إلى أفضت التي للمحبوس، النفسیة االضطرابات المباشر

 كل فیه یسجل مریض سجین لكل طبي ملف فتح الطبیب یتولى اإلداریة الناحیة ومن

 العالج لتلقي المحبوس تحویل الشفاء، تاریخ الفحص، تاریخ السیما به الخاصة الطبیة المعلومات

 نصت الحوامل المحبوسات للنساء بالنسبة و المساجین، باقي عن عزله و العقابیة المؤسسة خارج

 محبوس وجود ثبت إذا حین في.العامة بالمصحات إجباریا تتم الوضع عملیة أن على االتفاقیة

 حسب و فإنه التسمم إزالة في یرغب مدمنا أن أو المخدرات على مدمن أو عقلي مرض من یعاني

  .العالج لتلقي متخصص استشفائي كلبهیعه وض یتعین 61 المادة نص

 كل تجتمع محلیة لجان إنشاء على النص تم االتفاقیة، بنود تطبیق متابعة على السهر وألجل

 العدل وزارتي إلى ترسله تقییمیا تقریرا إثرها تعد لذلك، الضرورة دعت كلما استثنائیا و أشهر، ثالثة

  .الالزمة التدابیر التخاذ مشتركة وزاریة لجنة طرف من یدرس أین الصحة و

 إلدارة تابع مستخدم كل مساءلة درجة إلى المساجین بصحة الجزائري المشرع اهتمام وانصب

 المحبوسین صحة تعریض في األنظمة مراعاته عدم أو حیطته عدم أو تهاونه سبب السجون

                                                             
 05/04من القانون  119أنظر المادة  1
  .نفس القانونمن  64المادة  2
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 50.000,00 إلى دج 10.000,00 من بغرامة و سنتین إلى شهرین من بالحبس معاقبته و للخطر

  1 .دج

 ع أنهاالمشر  أقرها التي الصحیة اإلجراءات و التدابیر خالل من نظریا مالحظته یمكن ما

 غالبیة فضیق ذلك خالف على العملي الواقع أن إال للمحبوسین، الصحیة الرعایة فیربتو  كفیلة

 أن شأنه من أمر وهو معهم، یتعامل وبمن ببعضهم المحبوسین اختالط سبب االحتباس أماكن

 أن علمنا ما إذا خاصة خارجها، و العقابیة المؤسسة داخل المعدیة األمراض انتقال في یساهم

 ذات االستعماریة الحقبة منذ موروثة الوطن أنحاء مختلف عبر المنتشرة العقابیة المؤسسات بعض

 وارتفاع كالربو، المزمنة األمراض بعض انتشار في سببا تكون بأن كفیلة بذلك وهي ردیئة، صیانة

 للمعاییر تستجیب عقابیة مؤسسات ینشأ و یرمم أن المشرع على لزاما كان هذا الدم،ألجل ضغط

 العدید انتشار في سببا ابهغیا یعتبر األخیرة هذه المحبوسین، نفوس في الراحة بث ألجل الدولیة،

  .والنفسیة العضویة األمراض من

 :الثالث المبحث

  كوم علیهمللمح االجتماعي اإلدماج إعادة

 في إدماجهم إعادة و المحبوسین إصالح لمسألة بالغة عنایة أولت المعاصرة التشریعات إن

 اإلدماج إعادة و السجون تنظیم قانون في وردت التي القانونیة األحكام أن شك من ما و مع،لمجتا

 المعاملة في المقارنة األنظمة و القوانین إلیه وصلت ما عصارة تمثل للمحبوسین االجتماعي

 أخذت التي الحدیثة االجتماعي الدفاع حركة لمبادئ تكریسه حیث من سیما ال الحدیثة، العقابیة

 .اجتماعیا رمل المجتأهی إعادة طریق عن تمعالمج حمایة بمبدأ

 التدابیر من مجموعة المشرع استحدث العقوبة، تنفیذ من المنشود الغرض تحقیق ولضمان

 على مبني عقابي عالج إلى بإخضاعه علیه المحكوم سلوك على اإلیجابي التأثیر اأنهش من التي

 تنفیذ مرحلة خالل إصالحه یضمن بما اإلجرامیة، خطورته درجة مع تتناسب مدروسة علمیة أسس

 وٕاذا طبیعیة، بصفة تمعلمجا داخل للعیش عودته لتحضیر عنه اإلفراج بعد الحقا ورعایته العقوبة

 متنوعة، وأسالیب مختلفة مراحل سابقا رأینا كما تتطلب للمجرم االجتماعي التأهیل عملیة كانت

  .2مختلفة أسالیب أیضا تتطلب تمعالمج في إدماجه إعادة عملیة فإن

                                                             
  05/04من القانون  167المادة  1
 81ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 2
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 العقوبات مراجعة و الخارجي بالمحیط االتصال: األول المطلب

 04/05 القانون وكذا الملغى،72/02 قانون المتضمن األمر خالل من الجزائري المشرع عمل

 اتصال مبدأ تجسید على للمحبوسین االجتماعي اإلدماج وٕاعادة ظیم السجوننالمتضمن قانون ت

 هذه للعقوبة، الحدیث الغرض مع تماشیا العقوبات مراجعة ومبدأ الخارجي، بالمحیط المحبوس

 إعادة هو تطبیقها من المتوخى األساسي غرضها أصبح وٕانما اإلیالم منها الهدف یعد لم األخیرة

 تحقیق بینها من تعتبر والتي العقابي، العالج برامج طریق عن علیهم للمحكوم االجتماعي اإلدماج

 .العقوبة مراجعة مبدأ تجسید و الخارجي، العالم و المحبوس بین االجتماعي التواصل

 الخارجي بالمحیط االتصال: األول الفرع

وأثبت علم ، الخارجي بالعالم االتصال من العقابیة المؤسسات نزالء الماضي في یحرم كان

 ،الحدیث أن عزل المحكوم علیه عن المحیط الخارجي ال یخدم أبدا السیاسة العقابیة اإلجرام

 في یلنز ال اندماج وصعوبة الحریة، سلب عن الناتجة النفسیة األمراض تفاقم عنه نتج الذي األمر

 وبتغیرد بأي شكل في عملیة اصالح المجرم وٕاعادة وهذا ال یساع عنه، اإلفراج بعد معلمجتا

 السیاسة في علیها المستقر المبادئ أهم بین من یلنز لل االجتماعي التأهیل أصبح العقوبة أغراض

 یبقى ال حتى حتمیة ضرورة الخارجي بالعالم للسجین صالت توفیر فإن ثم ومن الحدیثة، العقابیة

 .عنه اإلفراج بعد جدید من یوماً  إلیه سیعود الذي تمعالمج عن عزلة في

 یمكنه إذ االجتماعي، اإلدماج أسالیب من أسلوب باعتباره االتصال أهمیة تبرز هنا من

 خالل الخارجي بالعالم اتصال كل افتقد الذي علیه المحكوم تصیب التي اإلفراج صدمة تخفیف

 لبرامج االستجابة على المحبوس تساعد التي السبل أحد باعتباره أهمیته تبرز كما العقوبة، فترة

   1.السجن داخل منها یعاني التي النفسیة الضغوط قسوة من التخفیف في الفعالة واألداة التأهیل

المتضمن قانون تنظیم  05/04وكذا القانون  72/02عمل المشرع الجزائري من خالل األمر 

دأ من خالل اتخاذ مجموعة السجون وٕاعادة االدماج االجتماعي للمحبوسین على تجسید هذا المب

 یتخذ و، من التدابیر التي تسعى في مجملها الى الحفاظ على صلة الشخص المحكوم علیه

 وتصاریح الخروج، المراسالت، و الزیارات في تتمثل متعددة صورا الخارجي معالمجتب االتصال

  .المذكور سابقا 05/04نالقانو  في المشرع جسدها

 

                                                             
   179ص  ،المرجع السابق، أصول علم االجرام وعلم العقاب،محمد صبحي نجم 1
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 المحادثة و بالزیارات السماح :أوال

أشخاص  أو أسرته أفراد من زیارات لتلقي علیه المحكوم أمام الفرصة العقابیة النظم أغلب تتیح

أسلوب  05/04ون  القان كرس قدو تأهیله، في تفید األشخاص ؤالءه صلته كانت إذ آخرین

 مؤقتا أو ا،نهائی علیهم المحكوم المحبوسین لزیارة التراخیص منح خالل من والمحادثات الزیارات

  :1یلي ما في وتتمثل العقابیة، المؤسسة داخل

 الترخیص من المستفیدین األشخاص قائمة توسیعفي الفقرة األولى على  66نصت المادة  -

 .لألصهار الثالثة الدرجة و الفروع، و لألصول الرابعة الدرجة غایة إلى بالزیارة

 في أن تبین إذا المحبوس، بزیارة آخرین أشخاص و الخیریة و اإلنسانیة للجمعیات الترخیص -

وهذا مانصت علیه نفس المادة المذكورة سابقا في  االجتماعي إدماجه إلعادة فائدة له تهمزیار 

 .الفقرة الثانیة 

 و القانونیة، أهلیته حدود في العینیة و الشخصیة لحقوقه الكاملة الممارسة من المحبوس تمكین -

 ضابط أو موظف، أي أو محامیه، و أمواله، في المتصرف و علیه، الوصي زیارة بتلقیه ذلك

 .67ي في نص المادة عموم

 للمحبوس، العائلیة العالقات تمتین هدفها فاصل دون زائریه و المحبوس بین المحادثة إجراء -

  .69ي حسب المادة االجتماع إدماجه عملیة تدعیم نهاشأ من والتي

 المؤسسة له توفرها التي الوسائل باستعمال بعد عن تهمبعائال باالتصال للمحبوسین الترخیص -

  .72ة وذلك حسب نص المادة العقابی

 منها تعلق ما سیما ال السجینات بالنساء للتكفل مرونة أكثر أحكاما 05/04 نالقانو  تضمن

 .ذكره سبق كما االجتماعیة، بالرعایة

  :المراسالت نظام اعتماد :ثانیا

 سببا ذلك یكون أال شریطة أخر شخص أي أو ألقاربه المحبوس مراسلة إمكانیة المشرع أقر

 في إدماجه و المحبوس تربیة بإعادة أو العقابیة، للمؤسسة الداخلي بالنظام اإلخالل في

 من الهدف و ،3بالهاتف بعد عنوسائل االتصال  05/430 التنفیذي المرسوم حدد دوق،2المجتمع

                                                             
  السابق ذكره، 05/04من القانون  72-69-67-66أنظر المواد  1
  . من نفس القانون 73المادة  2
  84ص ،المرجع السابق، فیصلبوخالفة  3
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 فالتخلي الخارجي، بمحیطه المحبوس تربط التي االجتماعیة العالقات على هو الحفاظ اإلجراء هذا

 .السجین نفسیة على سلبا یؤثر أن یمكنه الذي بالوحدة الشعور إضفاء شأنه من عنه

  .الخروج تصریحات :ثالثا

 ألسباب محددة، لفترة العقابیة المؤسسة بمغادرة للمحبوس السماح الخروج بتصریح المقصود

 المختص للقاضي المشرع أجاز وقد العقوبة، تنفیذ مدة من المدة هذه تخصم أن على استثنائیة

 حسب محددة لمدة الحراسة تحت بالخروج ترخیصا المحبوس منح استثنائیة، و مشروعة، ألسباب

  .1بذلك العام النائب یخطر أن على حالة كل ظروف

 تصریح بمنح المختص القاضي صفة یذكر لم المشرع أن نالحظ 56 المادة نص خالل من

 قاضي یكون فقد متعددة منحها عن المسئولة القضائیة الجهات أن إلى یعود وهذا الخروج،

 .االتهام غرفة أو العام، النائب أو الجمهوریة، كیلو  أو التحقیق،

 العقوبات مراجعة: الثاني الفرع

 كان هذا ألجل اإلصالح، لبرامج تقبله بمدى أساسا مرتبطة علیه المحكوم إدماج إعادة إن

 وحالة یتماشى بما وتعدل تراجع وبالتالي ا،ثر بهتتأ و الحركة هذه مع العقوبة تتماشى أن لزاما

 العقوبة بتكییف الجزائري التشریع في یعرف ما وهو االجتماعي تأهیله عملیة وتطور المحبوس

 بمراجعة والمقصود 05/04القانون  من السادس الباب من األول الفصل في المنصوص علیه

 بتعدیلها أو المحددة، المدة قبل ائهانهبإ إما تنفیذها أثناء العقوبةلى ع یطرأ كل تغییر هو العقوبة

  :یلي ما في نوردها صور عدة وتأخذ مؤقتا، بتوقیفها أو جزئیا،

  الخروج إجازة :أوال

 یتم بمقتضاه إذ الجدید، السجون تنظیم قانون بموجب مستحدث تدبیر الخروج إجازة تعتبر

 أسرته لمالقاة أیام عشرة أقصاها فترة خالل حراسة دون من السجن بترك للمحبوس السماح

 من 129 المادة في الصیغة هذه على المشرع نص قد و الخارجي، بالعالم واالتصال

 من المحبوس للحدث الصیف فصل أثناء یوما ثالثین لمدة إجازة تمنح حین يف 04/05القانون

 عطل من یستفید العقابیة،كما المؤسسة مدیر أو األحداث، إدماج و تربیة إعادة مركز مدیر طرف

                                                             
  .السابق ذكره، 05/04من القانون  56أنظر المادة  1
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 أشهر، ثالثة كل في أیام عشرة حدود في عائلته مع الدینیة و الوطنیة األعیاد بمناسبة استثنائیة

  1. وسلوكه سیرته لحسن مكافأة

 تنظیم قانون في الخروج إجازة نظام المشرع اعتمد:المستفید المحبوس إدماج إعادة في دورها-

 المباشر األثر لها فوائد تحقیق دفبه ا،به أخذت التي العالمیة التشریعات بقیة غرار على السجون

 :یلي ما في نوردها اجتماعیا علیهم المحكوم إدماج إعادة في

 على و أحوالهم على اطمئنانه بینها من كبیرة، فوائد یحقق بأسرته اجتماعه و المحبوس خروج إن -

 من المحققة النتائج معها تتطور و نفسه فتهدأ عامة، بصفة فیه یعیش الذي معلمجتا أحوال

   2.العقابیة المعاملة

 من التقلیل في األخیر هذا یستغلها التي و المحبوس، خاللها من یكافأ عطلة تعد الخروج إجازة-

  .اعتقاله نتیجة حدثت التي العائلیة المشاكل حدوث

 أن ذلك الجنسیة، للمشكلة عالج أنجع المعاصرة العقابیة السیاسة ظل في الخروج إجازة تعد-

 شأنه من – المدة الطویلة العقوبات في خصوصا و - الجنسیة الرغبة إشباع من الطویل الحرمان

 و السریة كالعادة شاذة ظواهر تفشي إلى مجملها في تفضي  عصبیة و نفسیة اضطرابات إحداث

 .)الخلوة حق (زوجیة بزیارات للمحبوس یسمح لم المشرع أن و السیما ،3اللواط

 واكب أنه الخروج لرخصة اعتماده یخص ما في الجزائري المشرع خطة خالل من نالحظ

 نفسیة على السجن وطأة تخفیف مناطها بدیلة طرق إیجاد على المنصبة المعاصرة العلمیة النتائج

 .السجین

 خالل من بینهما التفریق یمكننا الخروج رخصة و الخروج إجازة من لكل استعراضنا خالل من

 :اآلتي

 أفراد أحد كوفاة ملحة عائلیة و إنسانیة ظروف - استثنائیة حاالت في الخروج رخصة تمنح -

 كمكافأة تمنح الخروج إجازة بینما أیام، ثالثة تتجاوز ال و واحد لیوم تكون ما غالبا و-العائلة

 .أخرى اعتبارات دون للمحبوس

                                                             
  .السابق ذكره، 05/04من القانون  125أنظر المادة  1
 149ص  ،المرجع السابق،أصول علم االجرام وعلم العقاب،محمد صبحي نجم 2
  86ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 3
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 إجازة عكس علیه، محكوم أو متهم الجزائیة وضعیته كانت مهما للمحبوس الخروج رخصة تمنح-

 .فقط علیه المحكوم للمحبوس تمنح التي الخروج

 في التحقیق، الملف مستواه على یتواجد الذي المختص القاضي طرف من الخروج رخصة تمنح -

 .العقوبات تطبیق قاضي طرف من الخروج إجازة تمنح حین

  العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف :ثانیا

 15 المادة في علیه المنصوص العقوبة لتنفیذ المؤقت التوقیف نظام عن التدبیر هذا یختلف

 السالبة العقوبة تنفیذ قبل ائیایه نهعل المحكوم منه یستفید األخیر هذا أن في 05/04من القانون 

 التوقیف بینما القانون، نفس من 16 المادة في علیها المنصوص الحاالت توفرت للحریة إذا

 العقوبة من معینة فترة أمضى الذيعلیه نهائیا  المحكوم منه یستفید العقوبة لتطبیق المؤقت

 .للحریة السالبة

ن القانو  بموجب المستحدثة األنظمة و التدابیر أحد العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف نظام یمثل

 من الجزاء تنفیذ كیفیة في تغییر على ینطوي المشروط اإلفراج كان إذا انه ضمونهم04/05 الجدید

 و تعلیق مجرد على یقتصر العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف فان الحر، الوسط إلى المغلق الوسط

 تنفیذ یواصل و أشهر، ثالثة تتجاوز ال معینة لمدة العقوبة تنفیذ فترة خالل الحریة سلب قید رفع

  1.المغلق الوسط داخل الباقیة العقوبة مدة

  النصفیة الحریة:ثالثا

 طریق عن المساجین لتأهیل التدریجي النظام مراحل من مرحلة النصفیة الحریة نظام یعتبر

 رقابة أو حراسة، دون و منفردا النهار خالل العقابیة المؤسسة خارج علیه نهائیا المحكوم وضع

 اعتمده وقد ،لمجموعة من الشروط وااللتزاماتمع إخضاعه ، یوم كل مساء إلیها لیعود اإلدارة،

 من المحبوس تمكین ألجل ، 04/05 القانون من 104 المادة نص خالل من الجزائري المشرع

 تكوین أو علیا دراسات متابعة أو التقني، أو العام التعلیم في دروس مزاولة أو معین، عمل تأدیة

 مراقبة خالل من علیه المحكوم یكتسبها التي الثقة على النصفیة الحریة نظام یعتمد و .مهني

، 2بتطبیقه المكلف قبل من خاصا اهتماما النظام هذا یتطلب لذا العقابیة، المؤسسة داخل سلوكه

وتعتبر الحریة النصفیة من أهم الطرق لمراجعة العقوبة إذ أنها تحصر سلب الحریة في اللیل 

                                                             
  .السابق ذكره ،05/04قانون ال 1
  111ص  ،المرجع السابق، طاشور عبد الحفیظ 2
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مع تقییدها ببعض الشروط التي تحدد من طرف ویبقى المحبوس یتمتع بكامل حریته نهارا ، فقط

 بینه والفرق .1والتي تهدف باألساس للحفاظ على المحبوس وعالقته بمحیطه، المؤسسة العقابیة

 على بالمساجین فردیة اهتمامات له النصفیة الحریة نظام أن هو الخارجیة الورشات نظام وبین

 إذ كفرنسا، الدول من العدید طبقته لقد و.الخارجیة الورشات لنظام الجماعیة االهتمامات خالف

 أخرى دول في انتشر كما ، 1958 عام الصادر الفرنسي الجزائیة اإلجراءات قانون علیه نص

   2.ایطالیا و سویسرا و األمریكیة المتحدة الوالیات مثل كثیرة

، تنظیم لهاوبالتالي فإن العقوبة في حالة الحریة النصفیة تتحول من سلب الحریة الى 

أما لیال فیعود إلى المؤسسة العقابیة ، فیتمتع المحبوس بالحریة دون حراسة أو مراقبة نهارا

وبالتالي فهي تعمل على منح ، ویخضع لنظامها من مراقبة وتحدید للحركة وحراسة مباشرة

إعدادا له لالستفادة بكامل ، المحبوس فرصة إلثبات حسن التصرف بشكل جزئي في حریته

  . 3ریة في نظام اإلفراج المشروط أو بعد إنهاء التنفیذ الكامل للعقوبة السالبة للحریةالح

 المشروط اإلفراج نظام  :رابعا

 یتم وقد السجن أسوار خارج للعقوبة الجزئي التنفیذ صور إحدى المشروط اإلفراج نظام یشكل

 بصدور جوهریة تعدیالت إدخال لیتم فیما بعد ،الملغى 02/72 األمر في الجزائري المشرع اعتمده

ة األخیر  هذه المعاصرة، العقابیة السیاسة لتطور مواكبة السجون، تنظیم المتضمن 05/04ن القانو 

 اإلصالحیة العقابیة السیاسة سیر حسن تقییم خالله من یمكن مؤشر أهم المشروط اإلفراج اعتبرت

 :إلى نتعرض التفصیل من لمزید و میدانیا، المحققة النتائج تقصي خالل من

و نظام یسمح بتسریح المحكوم علیه الموقوف ه المشروط اإلفراج" :المشروط اإلفراج تعریف 1-

   4".بمؤسسة عقابیة قبل انقضاء العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه تحت شروط معینة

 المقضي الشيء حجیة مبدأ یمس أنه باعتبار النظام هذا تبني حول كبیر فقهي جدل ثار ولقد

 تشجیع في تكمن مزایاه أن إال أخرى، جهة من السلطات بین الفصل مبدأ یخالف و جهة، من فیه

 أحكامه من یستفید حتى خارجه و السجن داخل االنضباط و الحسن السلوك التزام على المحبوس

 التزم متى للمحبوس یمنح أنه بمعنى القانون، بقوة منه یستفید ال المحبوس أن عرفنا إذا خاصة

                                                             
  136ص  ،المرجع السابق، عثامنیة لخمیسي 1
  235ص  ،المرجع السابق، وفتوح عبداهللا الشاذلي القهوجي علي عبد القادر 2
 111ص ،المرجع السابق ،طاشور عبد الحفیظ 3
 64ص  ،المرجع السابق، بریك الطاهر 4
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 فترة طول استقامته خالل من حقیقة إصالح ضمانات قدم و العقابیة للمؤسسة الداخلي بالنظام

أي المدة الواجب قضاءها في المؤسسة العقابیة قبل أن یتقرر اإلفراج عنه  االختبار زمن

 یمكن" :والتي تنص 05/04 القانون من 134 المادة في الجزائري المشرع به أخذ ما هذا ،1شرطیا

 اإلفراج من یستفید أن علیه ام بهالمحكو  العقوبة مدة من اختبار فترة قضى الذي للمحبوس

  ."الستقامته جدیة ضمانات أظهر و السلوك و السیرة حسن كان إذا المشروط

 اإلدماج إعادة و السجون تنظیم قانون لنصوص استقرائنا خالل من : المشروط اإلفراج شروط-2

 اإلفراج شروط نستخلص أن یمكننا ، یلیها ما و 134 المادة سیما ال للمحبوسین االجتماعي

 . والقانونیة الموضوعیة المشروط

  :یلي فیما نوردها المستفید بصفة متصلة شروط وهي :الموضوعیة الشروط -أ

 .الحبس في أمضاها التي الفترة في العقابیة المؤسسة داخل حسنة سیرة للمحبوس یكون أن -

 مجاال تدع ال دالئل وجود خالل من الستقامته، حقیقیة إصالح ضمانات المحبوس یقدم أن -

  .في المجتمع اندماجه سهولة على للشك

 إظهار معیار أما استعماله، یساء أن یمكن ذاتیا معیارا السلوك و السیرة حسن معیار یعتبر

 من ذكرها السالف بالمعاییر األخذ و  ،2منه التأكد یصعب فضفاض فهو لالستقامة جدیة ضمانات

 یضیق أن المشرع على لزاما كان هذا ألجل المشروط، اإلفراج حاالت تطبیق مجال تقیید شأنه

 كافة إشراك بضرورة إلزامهم خالل من المشروط، اإلفراج منح على للمشرفین التقدیریة السلطة

 .جدیة وبصفة العقابیة المعاملة أسالیب تطبیق على المشرفة اإلطارات

  :اآلتي في القانونیة الشروط تتمثل :القانونیة الشروط -ب

 .یانهائ علیه محكوما المحبوس یكون أن   -

 هذه في و اإلجرام معتاد كان إذا ثلثیها و مبتدئ، كان إذا العقوبة نصف المحبوس یقضي أن  -

 یمكنه ال المؤبد بعقوبة علیه المحكوم المحبوس حین في سنة، عن العقوبة تقل ال أن یجب الحالة

   3.سجنا سنة 15 فعلیا قضائه بعد إال النظام هذا من االستفادة

                                                             
 88ص ،المرجع السابق ،بوخالفة فیصل 1
ص ،2006، 3ط،الجزائر، بوزریعة،دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع،الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة 2

336  
 .السابق ذكره 05/04من القانون 134المادة  3
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 یثبت ما أو ا،یه بهعل المحكوم المدنیة والتعویضات الغرامات و القضائیة المصاریف تسدید -

   1.عنها المدني الطرف تنازل

ت ملفا في البت بكیفیة المتعلق ، 01/05رقم المنشور بالتفصیل تضمنها شكلیة شروط إلى إضافة

   2:أهمها لمشروط اإلفراج

 .االقتراح أو الطلب -

 .الجزائیة الوضعیة -

 02 رقم القضائیة السوابق صحیفة - .

 .القرار أو الحكم من نسخة -

 .حبسه مدة خالل سلوكه و سیرته و المحبوس وضعیة عن العقابیة المؤسسة مدیر تقریر -

 قانون في المشرع تبناها التي اإلصالحیة السیاسة إن :المشروط باإلفراج المختصة السلطة 3-

 اإلفراج منح سلطة أمر في حسم حیث المشروط، اإلفراج نظام جوهري بشكل مست السجون تنظیم

 141 المادة بموجب و ، 72/02 األمر ظل في األختام حافظ العدل وزیر ید في محتكرة كانت التي

 قاضي" :ل توسیعها و التقریریة السلطة في القرار مركزیة عن التخلي تم 05/04القانون  من

 اإلفراج ملفات في بالفصل تختص التي و العقوبات، تطبیق لجنة نشاط إطار في "العقوبات تطبیق

 شهرا، عشرین و أربع عن یقل أو یساوي ما عقوبتهم من بقي الذین علیهم المحكوم لفائدة المشروط

 مدة عقوبتهم على الباقي و علیهم للمحكوم بالنسبة المشروط اإلفراج قرار اتخاذ على أبقى فیما

  .3األختام حافظ العدل وزیر اختصاص من شهرا عشرون و أربعة من أكثر

   :المشروط اإلفراج صور 4-

إذ ، 05/04 القانون من 148 المادة الصورة هذه على نصت :صحیة ألسباب المشروط اإلفراج-أ

 في ،راالختبا مدة في المتمثلة 134المادة لشروط استیفائه دون المحبوس منه یستفید أن یمكن

  :وهي الصورة هذه من االستفادة وشروط إجراءات أعاله القانون نفس من 149 المادة حددت حین

 انهشأ من التيو  الحبس، في بقائه و تتنافى إعاقة أو خطیر بمرض المحبوس إصابة وجوب-

  . النفسیة و البدنیة و الصحیة حالته على المستمر و السلبي التأثیر

                                                             
 .السابق ذكره 05/04من القانون  136المادة  1
  90ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 2
  .السابق ذكره 05/04القانون من  142المادة  3
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 بعد العقوبات تطبیق قاضي طرف من الصادر صحیة ألسباب المشروط اإلفراج مقرر یكون أن -

 مرفقا العقابیة، المؤسسة طبیب من مفصل تقریر على بناء مسببا، العقوبات تطبیق لجنة رأي أخذه

 .المرض هذا في أخصائیین أطباء ثالثة یعدها الحالة حسب عقلیة، أو طبیة، خبرة بتقریر

 من 135 المادة نص بموجب المستحدثة الصورة هذه :المّبلغ للمحبوس المشروط اإلفراج -ب

 قبل خطیر حادث عن المختصة للسلطات المبلغ المحبوس منها یستفید التي و ، 05/04القانون 

 عامة بصفة أو مدبریه على للتعرف معلومات یقدم أو المؤسسة بأمن المساس شأنه من وقوعه،

  .إیقافهم و مجرمین عن یكشف

 إلى یرجع األولى الصورة تقریر أن في یتمثل المشروط اإلفراج صورتي اعتماد من والهدف

 تقریر أما المحبوس، على صرفها یمكن التي المالیة السیولة توفیر جانب إلى اإلنسانیة االعتبارات

  .العقابیة للمؤسسة األمنیة االعتبارات إلى فیعود الثانیة الصورة

 عنهم للمفرج الالحقة االجتماعیة الرعایة: الثاني المطلب

 محددة مدة قضى الذي علیه المحكوم إلى توجه رعایة الالحقة االجتماعیة بالرعایة یقصد

 مادیا تحفیزه طریق عن معالمجت في دوره تفعیل على مساعدته بقصد العقابیة المؤسسة داخل

 عن المختلفة الیومیة الحیاة ظروف علیه تتغیر الحریة حیاة إلى عودته عند عنه فالمفرج ،1ومعنویا

 عنه المفرج حیاة نظام في المستجدة الحریة فإن ثم ومن العقابیة، المؤسسة في ألفها التي تلك

 الوضع هذا ولتدارك الجریمة، أوكار إلى إرجاعهنهما شأ من به الموسوم االجتماعي والوصم

 الفروع في سنتناولها عنهم، المفرج نفسیة في االستقرار بث نهاشأ من میكانیزمات تفعیل ینبغي

 :اآلتیة

  وصورها عنهم للمفرج الالحقة الرعایة أهداف: األول الفرع

 :اآلتي في نجملها متعددة صور و أهداف الالحقة االجتماعیة للرعایة

 عنهم للمفرج الالحقة الرعایة أهداف:أوال

   :التالیة النقاط في عنهم للمفرج الالحقة الرعایة أهداف حصر یمكننا

 .واالقتصادیة االجتماعیة النفسیة النواحي جمیع من األسرة أحوال متابعة 1-

 تمكنه حرفة إكسابه و السجین إصالح هدفه والمهني والدیني والنفسي االجتماعي التهذیب إن 2-

  .اإلجرام سبیل إلى إعادته شأنها  من عوائق دون من العمل سوق في االنخراط من

                                                             
 437ص ،المرجع السابق ،علم االجرام وعلم العقاب ،فوزیة عبدالستار 1
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  . عنه للمفرج الشریف العمل فرص توفیر على العمل 3-

 الحدیثة العلمیة الدراسات وأن خاصة الجریمة، إلى عنهم المفرج عودة من الحد على العمل-4

  1لالنحراف العود من الحد في عنهم المفرج رعایة نجاعة أثبتت

 للمفرج عنهم الالحقة االجتماعیة الرعایة صور:ثانیا. 

   2:اآلتي في إجمالها یمكن صور الالحقة االجتماعیة للرعایة

 جمعیات و خیریة جمعیات من المدني المجتمع مؤسسات دعم على ترتكز :التقلیدیة الصورة 1-

 .الدین رجال و تطوعیة

 بوظائف بالقیام للدولة الرسمیة المؤسسات بعض تفویض في تتمثل :الرسمیة شبه الصورة 2-

 .الالحقة الرعایة

 طریق عن الالحقة الرعایة وظیفة للدولة تسند حیث الصور، أهم من وتعتبر :الرسمیة الصورة 3-

 الجهود في المدني معالمجتو  الخیریة الجمعیات وظائف استبعاد دون من الرسمیة، المؤسسات

 إدماج إلعادة حتمیة ضرورة الواحد تمعالمج أطیاف جمیع تكاتف ألن الدولة، طرف من المبذولة

  .عنهم المفرج

 الجزائري التشریع في الالحقة االجتماعیة الرعایة :الثاني  الفرع

 في تعیقه قاسیة ظروف و عقبات و صعوبات حدیثا عنه المفرج المحبوس یواجه ما غالبا

 یسمى ما هذا و مع،لمجتا أفراد كبقیة العملیة الحیاة في االنخراط و معلمجتا في مجددا اندماجه

 النفس علم في یسمى ما وهو الناس بین و عنه المفرج المحبوس بین الثقة أزمة اإلفراج، أو بأزمة

   .3االجتماعي بالوصم

 ":بقولها المساجین لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة من 80 القاعدة روح إلیه نوهت وقد

  ." عنه اإلفراج عقب المسجون مستقبل إلى العقوبة تنفیذ من ابتداء العنایة توجه أن یجب

 الجریمة محاربة في مسؤولیته المدني معالمجت یتحمل أن الضروري فمن األساس، هذا وعلى

 أن یجب لذلك و المسجون، عن باإلفراج ینتهي اللمجتمع ا واجب أن إذ تهامسببا على القضاء و

                                                             
  92ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 1
  93ص ،المرجع نفسه،بوخالفة فیصل 2
 169ص  ،المرجع السابق،العقابعلم و  أصول علم االجرام ،محمد صبحي نجم  3
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 إلى دفة تهفعال الحقة برعایة عنه المفرج المسجون مد على قادرة خاصة أو حكومیة هیئات توجد

 1.مواقف العداء العفویة ضده وتسمح بتأهیله للعودة الى مكانه من المجتمع من تقلیل

 و متكاملة عملیة هي اجتماعیا المحبوس إدماج و تربیة إعادة عملیة أن یؤكد ما وهذا

 ة وأنهاخاص الحدیثة، العقابیة المعاملة مضمون ضمن تدخل الالحقة الرعایة أن ذلك متواصلة،

 مضمون مجمل من الثانیة المرحلة هي و اإلدماج إعادة و إصالح في المتمثل العقوبة هدف تكمل

منه على  124والذي نص في المادة ، 04/05 السجون تنظیم أقرها التي الحدیثة اإلدماج عملیة

 قد و ،"عنهم اإلفراج عند المعوزین و للمحبوسین تمنح مالیة و اجتماعیة مساعدةتؤسس " أن 

 المالیة و االجتماعیة المساعدة منح إجراء تنفیذ كیفیات و طریقة یحدد ،2 مشترك وزاري قرار صدر

 على المعوز المحبوس یتحصل بموجبها و عنهم اإلفراج عند المعوزین المحبوسین لفائدة

 یتعین و منها، المستفید المحبوس طرف من ملف إعداد یتم و مالیة، أخرى و عینیة مساعدات

 االجتماعیة المساعدات حصیلة تتضمن مفصلة سنویة تقاریر إعداد العقابیة المؤسسة مدیر على

 على الجزائري المشرع من حرصا و. - السجون إدارة - الوصیة السلطات إلى ترسل و المالیة و

 أن یمكنها والتي العملیة الحیاة واقع من استبعاده عن الناتجة المفرج تواجه قد التي الصعوبات إزالة

 على أعاله القانون من 115 المادة في نص اإلجرام، و االنحراف معاودته و میشههت إلى تؤدي

 .3العقابیة العاملة الید بتشغیل تقوم عمومیة مؤسسة إنشاء

 أهداف لتطلعات ترقى ال عنهم للمفرج العملیة الحیاة لواقع المنظمة القانونیة النصوص إن

 الرعایة توفیر خالل من اإلجرامي العود تقلیص األساس في والمتمثلة المعاصرة، العقابیة السیاسة

 .عنهم للفرج الالحقة االجتماعیة

 

 

  

 

                                                             
 .ومابعدها 192ص ،المرجع السابق،یك الطاهربر  ،من قواعد الحد األدنى لمعاملة المساجین 64أنظر القاعدة  1
  94ص  ،المرجع السابق،بوخالفة فیصل 2
  السابق ذكره،05/04القانون  3
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  لثانيا الفصل خالصة

  الدفاع حركة بمبادئ السجون تنظیم المتضمن02/72 األمر بموجب الجزائري المشرع أخذ

 تأهیل إعادة وهو العقوبة توقیع من المتوخى األساسي الغرض تحقیق بینها من ویعتبر االجتماعي،

 تستأصل بأن كفیلة عقابیة وأسالیب طرق إتباع خالل من اجتماعیا، علیهم المحكوم إدماج و

المتضمن  04/05 القانون في النهج هذا تأكد وقد المحبوس، نفسیة في الكامنة اإلجرامیة الخطورة

 . علیهم للمحكوم االجتماعي اإلدماج وٕاعادة السجون تنظیم

 منه مواكبة المحبوسین، تأهیل إلعادة المشرع أقرها خطوة أول والتصنیف الفحص یعتبر

 األساس في القائم التشریعي، التوجیه ذلك في اعتمد أنه إال المعاصرة، العقابیة السیاسة ألغراض

 تنظیم قانون بموجب ألغى و المرتكب، الجرم خطورة لدرجة وفقا العقابیة المؤسسات تقسیم على

 ولم الملغى األمر ظل في علیها منصوصا كان التي "والتوجیه المراقبة" مراكز الحدي السجون

 المعاصر، العقابي العالج مراحل من مرحلة أهم على تخلى قد الجزائري المشرع یكون ذابهو  تنشأ،

 . علمیة طرق و أسس على المرتكز

 من كل تشمل البرامج، من مجموعة المشرع أقر علیهم للمحكوم االجتماعي التأهیل وإلعادة

 اإلدماج إعادة في فعالة بطریقة المساهمة یمكنها أسالیب وهي العقابي، والعمل والتكوین التعلیم

 ثم ومن الجریمة، ارتكاب إلى المؤدیة االنحراف عوامل بعض على والقضاء االجتماعي

 .مجتمعنا في كبیر بشكل تفشت التي الجریمة انتشار من الحد في -البرامج هذه بفعل -المساهمة

 في المشرع وضع اجتماعیا، علیهم المحكوم تأهیل یكفل ال االجتماعي التأهیل بأن منه وقناعة

 منها سیما ال الخارجي، بعالمه االتصال للمحبوس تسمح التدابیر من جملة السجون تنظیم قانون

 في الخروج تصریحات من االستفادة یمكنه أنه إلى باإلضافة أقربائه، ومراسلة ومحادثة زیارة

 أقر العقابي، التفرید بمبادئ المتعلقة الحدیثة العقابیة األفكار مواكبة وألجل االستثنائیة، الحاالت

 التوقیف الخروج، إجازة" وتتضمن العقوبة، تكییف بتدابیر یعرف ما أو العقوبة مراجعة نظام

 الوصم وطأة تخفیف وألجل."المشروط اإلفراج نظام النصفیة، العقوبة،الحریة لتطبیق المؤقت

 دورهم لتفعیل متهلفائد والمعنویة المادیة التدابیر من جملة المشرع وضع ،للمفرج عنهم االجتماعي

 .معي المجتف

 من المكتسبة القانونیة المراكز وحمایة العقابي، العالج لبرامج السلیم التطبیق ضمان أجل ومن

 نظام في مجسدا ، تجسیدها على القضائي اإلشراف ضرورة المشرع أوجب علیهم المحكوم طرف
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 ظل في له الممنوحة تلك مع مقارنة واسعة ت وسلطاتبصالحیا زوده إذ العقوبات، تطبیق قاضي

  .المذكرة هذه من الثالث الفصل في بالدراسة نتناولها سوف التي وهي الملغى، األمر

  

  

  

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات
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 تطبیق على القضائي اإلشراف مبدأ مفهوم على الوقوف استطعنا ا للفصل األولدراستن في     

مفهوم  تغییر إلى أدى الذي و الحدیث، الجنائي الفكر طرف من إلیه المتوصل الجنائي الجزاء

 العصور في تعرف كانت أن بعد لتأهیل المجرم اجتماعیا، وسیلة أصبحت حیث العقوبة،

 كانت أن وبعد مجرم، سلوك ارتكابه عن كجزاء الجاني بشخص یلحق إیالم القدیمة على أنها

 تقاس الحدیثة العصور في أصبحت یلحق المجرم، الذي اإلیالم بمدى فعالیة العقوبة تقاس

 .المنحرف نفسیة في الكامنة اإلجرامیة نزع الخطورة في نجاحها بمدى

 ،الجزاء الجنائي تطبیق مرحلة في القضاء تدخل ضرورة الحدیثة التشریعات غالبیة أقرت     

 وقد أوجد للقانون، طبقا العقوبة تنفیذ وضمان علیهم، المحكوم وحریات حقوق حمایة أجل من

تطبیق الجزاء  مرحلة في تتدخل قضائیة هیئات 05/04 القانون خالل من الجزائري المشرع

المتهم نهائیا  بإدانة الجنائي الحكم صیرورة منذ تباشرها واسعة صالحیات ومنحها الجنائي،

 السالف القانون في المدرجة الصالحیات بین ومن المختصة، الجهات من تنفیذه وصدور أمر

 أخرى و استشاریة، و رقابیة، سلطات في والمتمثلة العقوبات تطبیق لقاضي تلك المقررة ذكره

  . المعنیة للجهات الالزمة االستشارات وتقدیم العقابي العالج عملیة مراقبة تمكنه من تقریریة،

اللجان  و قراراته في الطعن وطرق العقوبات تطبیق قاضي صالحیات الفصل هذا في وسنتناول

 :اآلتیة الخطة خالل من له المساعدة

  العقوبات تطبیق لقاضي واالستشاریة الرقابیة االختصاصات :األول المبحث

  العقوبات تطبیق لقاضي التقریریة االختصاصات :الثاني المبحث

  .له المساعدة اللجان و العقوبات تطبیق قاضي قرارات في الطعن :الثالث المبحث
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 األول المبحث

 .العقوبات تطبیق لقاضي واالستشاریة الرقابیة االختصاصات

تنفیذ  ضمان هو الجزائیة العقوبات تنفیذ على القضاء مرفق إشراف من المتوخى الهدف إن     

 یسمح بشكل العقوبة تكییف و المرحلة، هذه في المحبوس حقوق وحمایة للقانون، وفقا العقوبة

 الضروري من كان هذا ألجل باألساس، الجریمة على القضاء في إیجابیا دورا تلعب لها أن

 العقابیة السیاسة توجیه في فاعلة و حقیقیة بسلطات العقابي العالج ةعملی على تمكین المشرف

 المبحث هذا في سنتطرق و السلطات، مرتبط بهذه نجاحها ألن أهدافها؛ لضمان تحقیق

 .واالستشاریة الرقابیة باالختصاصات منها ما تعلق السیما لبعضها

 األول المطلب

 .العقوبات تطبیق لقاضي الرقابیة االختصاصات

التأهیل  إعادة عملیة مراقبة من تمكینه العقوبات تطبیق لقاضي الرقابیة بالسلطة المقصود     

داخل  المطبقة التأهیل إعادة لبرامج ومراقبته إلمامه خالل من علیهم، للمحكوم االجتماعي

 وتنصب بمقتضیاتها، اإلخالل حالة في االقتضاء عند والتدخل خارجها، أو العقابیة، المؤسسات

 .العقابي العالج أسالیب وكذا العقابیة، والمؤسسات علیهم، المحكوم على هذه السلطة

 علیهم المحكوم مراقبة اختصاص: األول الفرع

القانونیة  الضمانات خالل من علیهم للمحكوم خاصة معاملة الجزائري المشرع أفرد لقد     

  العقابیة، المؤسسات داخل التصنیف من بدءا الجنائي، الجزاء تطبیق مرحلة أثناء لهم المكفولة

 النصوص تطبیق ولضمان   المشروط، واإلفراج الخروج كرخص التحفیزیة وانتهاء بالتدابیر

 واسعة بصالحیات العقوبات تطبیق قاضي المشرع زود السجین، الداعمة لحقوق القانونیة

 كفالة المتضمن شقه في العقابیة، اإلدارة قبل من المشروعیة احترام مبدأ مدى بمراقبة متعلقة

 في الحق :منها بعضا نذكر العادي لإلنسان المقررة في تلك المتمثلة و علیهم المحكوم حقوق

 في الحق أمواله، في التصرف في الحق في الرعایة، الحق للسجن، الداخلي النظام معرفة

 ضروري هو ما حدود في إال أو جزئیة كلیة بصفة السجین منها یحرم وال والعمل، التعلیم

 1.قانونا المنصوص علیها لألوضاع وفقا االجتماعي إدماجه و تربیته إلعادة

                                                             
  .السابق ذكره 05/04من القانون  04المادة  1
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 تطبیق بمناسبة له الممنوحة تلك العقوبات تطبیق لقاضي الرقابیة االختصاصات أهم ومن

 بمالحظة وهذا علیها القائمین بمراقبة یضطلع إذ العقابیة، المؤسسات داخل الجزاء الجنائي

 أو العقابیة، للمؤسسات الدوریة الزیارات طریق عن علیهم للمحكوم المقررة الحقوقاحترام  مدى

 .علیهم المحكوم طرف من له المقدمة تلقي الشكاوى

 العقابیة المؤسسات في علیهم المحكوم زیارة :أوال

 المؤسسات زیارة خالل من دوریة بصفة المحبوسین بمراقبة العقوبات تطبیق قاضي یقوم

 على المطبق العقابي العالج عملیة تطور لمتابعة األمثل الطریق الزیارة هذه وتعتبرالعقابیة، 

 الرقابة أوجه أهم وهي بهذا الشكل  تمثل العقوبات، تطبیق قاضي من قبل علیهم المحكوم

 التأكد أو علیهم، المحكوم بأوضاع أساسا متعلقة فردیة قرارات یتم اتخاذ خاللها من إذ الفردیة،

  .1العقابیة الجنائیة السیاسة توجیه على تعینه األخیرة هذه السلیم لقراراته، التطبیق ضمان من

 أن ذلك علیهم نهائیا، المحكوم المحبوسین تشمل العقوبات تطبیق قاضي رقابة إن      

 العقابي العالج لعملیة إخضاعهم یمكن ال مؤقتا، والمحبوسین المؤقت، بالتنفیذ علیهم المحكوم

 البراءة قرینة وقیام األولى، للطائفة بالنسبة الجزاء ومدة طبیعة تغیر احتمال إلى راجع وهذا

 والمراكز العقابیة المؤسسات الجزائري المشرع أخضع الشأن هذا وفي .للطائفة الثانیة بالنسبة

 مجال في كل یقوم بها قضاة دوریة لمراقبة لألحداث المخصصة للنساء والمراكز المخصصة

  2:اختصاصه

 .األقل على الشهر في مرة التحقیق وقاضي األحداث وقاضي الجمهوریة وكیل-

 . األقل على أشهر ثالثة كل مرة العام االتهام و النائب غرفة رئیس-

  :یلي ما مالحظة یمكن، 05/04 القانون من 33 المادة لنص تحلیلنا خالل من

 ذكر على اقتصر إنما و العقوبات تطبیق قاضي صفة صراحة یذكر لم الجزائري المشرع إن-

 إدراج على منه 64 المادة نصت إذ الملغى األمر ظل في علیه كان ما عكس ،" قضاة"كلمة 

 .العقابیة المؤسسات زیارة لهم المخول القضاة قائمة ضمن الجزائیة تطبیق األحكام قاضي

 العقوبات تطبیق یقوم بها قاضي التي الدوریة الزیارات عدد یذكر لم أنه أیضا نالحظ-

 :احتمالین تطرح وضعیة وهي للمؤسسات العقابیة،

                                                             
  101ص ،المرجع السابق ، فیصل  بوخالفة  1
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علیهم  المحكوم لحقوق هضم و إغفال فیه الزیارات هذه عدد تحدید عدم إن: األول االحتمال-

 هذه وتنبع العقوبات، تطبیق قاضي بصفة اللصیق الرقابي الدور من وتقلیل األولى، بالدرجة

 الحدیث، العقابي للفكر المسایرة الجزائري المشرع اعتمدها التي األفكار خالل األصالة من

 عن علیهم المحكوم تأهیل إعادة خالل من االجتماعي للدفاع وسیلة من العقوبة تجعل والتي

 .قانونا حقوقهم المكفولة حفظ طریق

العقوبات  تطبیق لقاضي المسندة الدوریة الزیارات تحدید عدم تفسیر یمكننا  :الثاني االحتمال-

العقابي  العالج عملیة تستدعیه والذي العقوبات، تطبیق لقاضي المستمر االفتراضي بالتواجد

 .العقابیة المؤسسة مستوى على علیهم للمحكوم

 فعاال، دورا العقابیة المؤسسات إلى العقوبات تطبیق بها قاضي یقوم التي الزیارات تمثل     

 متابعة و شخصیته لمعرفة منه االقتراب خالل من لیهع المحكوم حالة متابعة من حیث تمكنه

 لوضعیته الالزم اإلجراء المختصین بمساعدة یقرر ثم العقابي، التفرید بما یستلزمه حالته تطور

 یلغیه، أو فیعدله، تقریره، سبق الذي التدبیر مع علیه المحكوم تجاوب مالحظة مدى خالل من

 1.ذلك األمر إذا استدعى علیه یبقي أو

باقتیاد  متعلقة قرارات یتخذ أن علیهم للمحكوم زیارته خالل من العقوبات تطبیق لقاضي یمكن

 استدعت أو القضاء، أمام مثوله وجب كلما العقابیة المؤسسة خارج الحراسة تحت المحبوس

 لمدة حراسة دون من بالخروج ترخیص منحه یقرر أن یمكنه العالج،كما تلقي حالته الصحیة

   2.حالة كل ظروف حسب وذلك استثنائیة، و مشروعة وألسبابمحددة 

 زیارة رخصة تسلیم بمهمة یضطلع العقوبات تطبیق قاضي فأن  05/04القانون  وحسب    

  3 :اآلتیة لألشخاص العقابیة في المؤسسة المحبوس

 كانت متى عمومي ضابط أو موظف أي أو محامیه أمواله، في والمتصرف علیه الوصي

 .مشروعة الزیارةأسباب 

 له المسندة المهمة لتنفیذ كافیة غیر العقابیة للمؤسسات العقوبات تطبیق قاضي زیارة إن      

 فتوسیع علیه، القائمین قبل من العقابي العالج برامج احترام مدى متابعة والمتمثلة في

 عدم أن إلى باإلضافة إلیه، المسندة القضائیة المهام أعباء تقتضیها ضرورة حتمیة صالحیاته

                                                             
  102ص  ،المرجع السابق ، فیصل  بوخالفة 1
  .السابق ذكره، 05/04من القانون  56المادة  2
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 یعقد أن شأنه من رئاسیة بسلطة إزاءهم یتمتع العقابیة المؤسسة له داخل مساعدین أعوان وجود

 المشرع دعم فقد ذكره تم ما إلى واستنادا العقابي، العالج بسیر عملیة المتعلقة اإلشرافیة مهامه

 التي الشكاوى فحص في ممثلة وأخرى رقابیة، بمهام بتزویده العقوبات تطبیق قاضي صالحیات

 .إلیه المرفوعة الدوریة والتقاریر المعلومات تلقي وكذا علیهم، المحكوم قبل من إلیه تقدم

 .والتقاریر المعلومات تلقي: ثانیا

 العقابیة المؤسسات بزیارة القضائیة السلطة ألعضاء اعترف قد كان وٕان المشرع إن     

 عن تقاریر بإعداد قیامهم إلزامیة إلى صراحة یشر لم أنه إال ذكرها، السابق 33 بمقتضى المادة

 تقریر بإعداد ورئیس المجلس القضائي العام النائب إلزام على األمر زیارتهم و إنما اقتصر

لدائرة  التابعة العقابیة المؤسسات لسیر شامال تقییما یتضمن ستة أشهر كل مشترك دوري

 الرقابة من نوع اإلجراء هذا ویعتبر األختام، حافظ العدل إلى وزیر یوجهانه و اختصاصهما،

  .الوصیة الجهات م بهاتقو  التي اإلداریة

تطبیق  لقاضي الدوریة التقاریر بتقدیم العقابیة اإلدارة التزام ضرورة حول كبیر جدل ثار لقد     

 شأنه من االلتزام هذا في أن البعض یرى إذ العقابي، العالج عملیة سیر حول العقوبات

 دستوریا، السلطات المجسد بین الفصل مبدأ مع یتنافى أمر وهو للقضاء العقابیة إخضاع اإلدارة

 العقوبات تطبیق قاضي یحاط أن ضرورة وزیر مرسي العظیم عبد الدكتور یرى هذا الشأن وفي

 همزة یشكلون واللذین العقابیة، بالمؤسسة الملحقون األخصائیون إلیه یرفعها التي علما بالتقاریر

  1.العقابي العالج عملیة على والمشرف العقابیة بین المؤسسة وصل

 تقتضیه أمر العقابیة المؤسسة مدیر طرف من الدوریة التقاریر تقدیم أن بدورنا نرى ونحن    

 إخضاع من شأنها التقاریر هذه بأن والقول الوظیفي، التكامل ویفرضه العقابي عملیة العالج

 والنهي األمر تقتضي الرئاسیة فالسلطة قانوني، أساس له لیس القضاء لسلطة العقابیةاإلدارة 

 .الوضعیة هذه في مفتقد أمر وهو والتطبیق یقابلها الخضوع

 .علیهم المحكوم شكاوى فحص :ثالثا

 من حق بأي المساس عند للمحبوس یجوز "أنه على04/05 القانون من 79 المادة تنص      

 و خاص سجل في قیدها علیه یتعین الذي العقابیة، المؤسسة مدیر إلى شكوى یقدم حقوقه أن

  .شأنها في الالزمة القانونیة اإلجراءات كل اتخاذ و فیها ورد ما صحة من فیها والتأكد النظر

                                                             
  104ص  ،المرجع السابق ، فیصل  بوخالفة 1
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 من أیام 10 مرور بعد العقابیة المؤسسة مدیر من شكواه على ردا المحبوس یتلق لم إذا      

 ."مباشرة العقوبات تطبیق قاضي إخطار له جازتقدیمها،  تاریخ

 المؤسسة مدیر إلى شكواه تقدیم المحبوس على یجب أنه المادة هذه خالل من لنا یتبین      

 و فیها والنظر خاص سجل في قیدها یتم إذ حقوقهم، من حق بأي المساس أوال عند العقابیة

 ردا تلقیه عدم حالة وفي شأنها، في الالزمة اإلجراءات كل واتخاذ فیها ورد صحة ما من التأكد

 تطبیق قاضي یخطر بها أن له جاز تقدیمها، تاریخ من أیام عشرة بعد مرور شكواه على

 إلى مباشرة شكواه بتقدیم المحبوس قام لو یحصل ماذا لكن یفصل فیها، لكي مباشرة العقوبات

 العقابیة؟ المؤسسة مدیر المرور على دون العقوبات تطبیق قاضي

اإلجراءات  قانون في المعروف اإلجرائي الترتیب قبیل من یعد ال المشرع أورده الذي الترتیب إن

  1.بحت تنظیمي غرضه منهجي ترتیب مجرد هو إنما و البطالن، تخلفه عن یترتب والذي

 اإلخالل شأنه من الجزائي الطابع یكتسي التظلم موضوع أن العقابیة المؤسسة مدیر رأى إذا

وقاضي  الجمهوریة وكیل إخطار علیه یجب أمنها، العقابیة وتهدید المؤسسة داخل العام بالنظام

 الجزاءات توقیع سلطة العقابیة المؤسسة لمدیر الجزائري المشرع خول وقد .العقوبات تطبیق

 أو أمنها، أو الداخلي، ونظامها المؤسسة بسیر المتعلقة القواعد المحبوس خالف التأدیبیة، إذا

 التدابیر هذه وتتخذ درجات، ثالث إلى صنفت التي و واالنضباط، بقواعد النظافة اإلخالل

  .المعني إلى االستماع بعد العقابیة المؤسسة مدیر من طرف مسبب مقرر بموجب

 أقر العقابیة، اإلدارة تصدرها أن یمكن التي التعسفیة للقرارات المحتمل التصدي أجل من و     

 الدرجة في المصنفة التدابیر ضد العقوبات تطبیق قاضي أمام للمحبوس التظلم المشرع حق

  : المذكور سالفا وهي  05/04من القانون  83المدرجة في المادة  الثالثة،

  .المحامي زیارة عدا ما واحدا شهرا تتجاوز ال لمدة الزیارة من المنع

 .یوما ثالثین تتجاوز ال لمدة العزلة في الوضع 

 خالل العقابیة المؤسسة ضبط كتابة لدى تصریح بموجب المحبوس طرف من التظلم یقدم

 قاضي إلى الملف إحالة ذلك بعد لیتم للمعني؛ المقرر تبلیغ تاریخ من تسري ساعة48  مدة
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 لیس و إخطاره، تاریخ من تسري أیام خمسة أجل في وجوبا فیه یفصل العقوبات لكي تطبیق

  1.أثر موقف التظلم لهذا

  :هو مایلي  05/04من القانون  84و  83مایمكن مالحظته من خالل نص المادتین 

 مفتقدا كان أمر وهو علیه، المطبقة العقوبات ضد للمحبوس التظلم حق الجزائري المشرع أقر-

 .الملغى األمر ظل في

 المرتبطة المحبوس نفسیة على تأثر أن یمكن الثالثة الدرجة عقوبات از بهتمتا التي الشدة إن-

 .العقابي العالج عملیة بسیر ارتباطا وثیقا

 الجزائیة، األحكام تطبیق قاضي صالحیات من الملغى األمر ظل في كان العزلة في الوضع-

 قاضي إخطار ثم االستعجال، حالة في المؤقت الوضع إال العقابیة المؤسسة یكن لمدیر ولم

  .2إلغائه أو اإلجراء هذا تثبیت تقریر له یعود العقوبات الذي تطبیق

یحال ملف التظلم إلى قاضي " ...عبارة  05/04 القانون من 84 المادة في المشرع استعمل-

 من الملف إلحالة أجال یحدد أن المشرع على ینبغي كان ،"تأخیر دون تطبیق العقوبات

 .المبرر غیر التأخیر عن الناتجة العقوبة إدراج و العقوبات تطبیق قاضي العقابیة إلى المؤسسة

 العقوبات تطبیق قاضي یعطي قد توفر إن أمر هو و للتظلم الموقف األثر المشرع یقرر لم-

 .تطبیقه قبل المقرر هذا مشروعیة مراقبة من یمكنه واسعا مجاال زمنیا

 عقوبات الدرجة من تظلم جهة العقوبات تطبیق قاضي من جعل قد الجزائري المشرع فإن وعلیه

هي  و موقف، أثر له یكون أن دون المحبوس، على العقابیة اإلدارة طرف من الموقعة الثالثة

الذي  األمر العقابیة، المؤسسات داخل التربوي الجانب على األمني الجانب تغلیب تأكد وضعیة

 العدالة إلصالح الوطنیة الندوة بمناسبة ألقاها كلمة في السجون إلدارة العام المدیر السید أكده

 للتحكم السجون 05/04 القانون أن صرح حیث ، 2005 مارس 29 و 28 یومي انعقدت التي

 ال وضع وهو ،3العقوبات تطبیق قاضي صالحیات حساب على وهذا المؤسسات أمن في أكثر

 والتي المشرع الجزائري، قبل من المعتمدة الحدیثة االجتماعي الدفاع حركة مبادئ مع یتناسب

 تبعا لمقتضیات الجنائي الجزاء تطبیق مرحلة في القضائي التدخل مبدأ إقرار بینها من تعتبر

 من طرف علیهم المحكوم وحریات حقوق باحترام مرهون تطوره األخیر هذا العقابي، العالج

                                                             
  .السابق ذكره، 05/04من القانون  84المادة  1
 .السابق ذكره،  72/02من األمر  69المادة  2
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فرض  مجال في العقوبات تطبیق قاضي صالحیات تقلیص فإن ثم ومن العقابیة، اإلدارة

 .توقیعها في اإلداري التعسف أبواب یفتح أن شأنه من التأدیبیة العقوبات

 العقابیة المؤسسات مراقبة اختصاص: الثاني الفرع

 شأن في المتخذة العقابي العالج برامج لتطبیق الطبیعي المكان العقابیة المؤسسات تعتبر   

 ظروف عصرنة و تطویر خالل من إصالحها على المشرع عمل وقد علیهم، تأهیل المحكوم

 العقوبات تطبیق لقاضي واسعة صالحیات المشرع أعطى المسعى لهذا و دعما االحتباس،

 الرقابي دوره تفعیل شأنها من التي و الملغى، األمر ظل في ابه یتمتع التي كان تلك مع مقارنة

 طرفه، من الموقع و المرقم الحبس سجل على اإلطالع في أساسا العقابیة تتمثل المؤسسة داخل

   1.حركتهم و المحبوسین وضعیة السجل هذا ویعكسالعامة،  النیابة طرف من أو

 العقوبات تطبیق قاضي تربط التي التكاملیة العالقة بخصوص سابقا تناوله تم ما خالل من

 دخلوا الذین للمساجین شهریة قائمة بإعداد یقوم األخیر هذا فإن العقابیة، بمدیر المؤسسة

 على الرقابي لعمله دعما العقوبات تطبیق لقاضي لیرسلها غادروها أو المؤسسة العقابیة،

  2.المؤسسات العقابیة

 تطبیق قاضي فمساهمة  ،3إلداراتها العقابیة المؤسسة أمن على الحفاظ مهمة المشرع أسند وقد

 تختلف القضائیة المهام طبیعة أن إذ محدودة، جد الداخلي نظامها على الحفاظ في العقوبات

 التكاملي الدور نعدم یجعلنا ال هذا و العقابیة، المؤسسة لمدیر المسندة اإلداریة عن الصالحیات

 على الرقابي القضائي الدور تضییق أن إال العقابیة، المؤسسة مدیر و العقوبات لقاضي تطبیق

 للمحكوم الموجهة العقابي العالج برامج تطویر على التأثیر شأنه من ظروف االحتباس سیر

  .علیهم

 على العقوبات تطبیق لقاضي الرقابیة السلطة امتداد یبقى الصالحیات، هذه رغم    

ذلك أن ، أمرا ثانویا العقابیة المؤسسة لمدیر السلطة هذه خولت المؤسسات العقابیة أمرا ثانویا

  . خولت هذا السلطة لمدیر المؤسسة العقابیة 05/04من القانون  37المادة 
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 العقابي العالج أسالیب تنفیذ مراقبة اختصاص: الثالث الفرع

 الجزائري المشرع أفرد وقد المفتوحة، البیئة أو المغلقة البیئة شكل العقابیة المؤسسة تأخذ    

 یتمثل إذ له، مساعدین و العقوبات تطبیق قاضي تطبیقها على یسهر منها، لكل طرق عالجیة

 علیه المحكومبها  یمر التي المختلفة األطوار تتبع في المغلقة البیئة نظام داخل عمله الرقابي

 و المرحلة، هذه في والمقررة المختلفة العالجیة الطرق تطبیق ومراقبة المؤسسة العقابیة، داخل

 سلطة یمارس كما العقوبات، تطبیق للجنة رئیسا بصفته أو فردیة السلطة بصفة هذه یمارس

 احترام مدى مراقبة في تتمثل النصفیة الحریة لنظام علیهم الخاضعین المحكوم على رقابیة

 بإصدار العقابیة المؤسسة مدیر یقوم بها  إخالله حالة االستفادة،وفي قرار في الواردة الشروط

 بذلك، العقوبات تطبیق قاضي ویخبر المؤسسة العقابیة إلى المحبوس إرجاع في یتمثل أمر

 بعد وذلك إلغائها، أو وقفها، أو الحریة النصفیة، نظام من االستفادة على اإلبقاء بعدها لیقرر

 .الخارجیة الورشات بالنسبة لنظام األمر ونفس  ،1العقوبات تطبیق لجنة استشارة

 فهو المفتوحة، البیئة نظام اتجاه الرقابیة السلطة نفس العقوبات تطبیق قاضي ویملك     

 الواردة لاللتزامات المستفید امتثال مدى على بالسهر المشروط اإلفراج نظام في إطار مكلف

 اإلفراج مقرر إلغاء یمكنه جدید باإلدانة حكم صدور أو بها إخالله وفي حالة المنح، بقرار

 الالزمة باإلجراءات بالقیام یكلف المشروط اإلفراج من االستفادة إلغاء قرار حالة وفي المشروط،

 التي عامةال بالنیابة ذلك في یستعین أن وله العقابیة، إلى المؤسسة علیه المحكوم إلرجاع

  2المقرر لتنفیذ العمومیة القوة تسخر أن یمكنها

 طرق إیجاد و الجریمة لمحاربة بدیلة حلول إیجاد في العالمیة التشریعات مواكبة أجل ومن     

 المشرع أدرج ، المجرمین إصالح في نجاعتها لعدم نظرا الحبسیة للعقوبة بدیلة جدیدة و

 جاء لذلك وتبعا البدیلة، العقوبات ذكره السالف 05/04من القانون 05المادة  في الجزائري

 قانون المتضمن 66/156المعدل لألمر رقم  2009فیفري  25المؤرخ في  09/01القانون 

 في المتمثلة البدیلة العقوبة على تنص والتي یلیها و ما 1 مكرر 05 المادة إلضافة 3العقوبات

 بالحكم و بالعقوبة و علیه بالمحكوم متعلقة لتطبیقهاشروطا  لذلك تبعا وأقر ، العام للنفع العمل

                                                             
  .السابق ذكره 05/04من القانون  107,24,23المواد  1
  .السابق ذكره 05/04من القانون  ،147المادة  2
 .2009لسنة  15المتضمن تعدیل قانون العقوبات الجریدة الرسمیة رقم  25/02/2009المؤرخ في  09/01القانون  3
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 مهمة أسندت فقد ذكره السالف 09/01من القانون  03مكرر  05 للمادة بالرجوع و ،1القرار أو

 تطبیق لقاضي تطبیقها ووقف تنفیذها، في إشكاالت الفصل و العام، للنفع العمل عقوبة تطبیق

 بالعنوان القضائي المحضر طریق عن علیه المحكوم باستدعاء األخیر هذا یقوم إذ العقوبات،

 المؤسسة طبیب على یقوم بعرضه لالستدعاء المعني امتثال حالة في و بالملف، المحدد

 اختیار و الصحیة من حالته للتحقق ذلك و آخر طبیب أي على الضرورة عند أو العقابیة،

 لیقوم المعني، تضم بملف معلومات بطاقة النهایة في لیحرر معه، یتناسب الذي العمل طبیعة

 مع المعروضة یتناسب المناصب من عمل منصب باختیار بعدها العقوبات تطبیق قاضي

 المحكوم علیه امتثال عدم حالة وفي .لحیاته العادي السیر عن التأثیر دون االجتماعي اندماجه

أو  عنه ممثل أي حضور وعدم شخصیا تبلیغه ثبوت رغم العقوبات تطبیق قاضي الستدعاء

 العقوبات تطبیق قاضي یقوم جدي، مبرر تقدیم تعذر أو الحضور لعدم مبرر لتقدیم ینوبه من

 لمصلحة یحوله الذي )المساعد العام النائب ( العامة للنیابة ویرسله المثول عدم بتحریر محضر

   2.األصلیة الحبس عقوبة تنفیذ إجراءات باقي العقوبات لتتولى تنفیذ

  العقوبات تطبیق لقاضي االستشاریة االختصاصات: الثاني المطلب

 بغرض لإلدارة، الرأي إبداء في تكمن العقوبات تطبیق لقاضي االستشاریة الوظیفة إن     

 إعادة برامج نتائج لتطور وفقا وهذا علیه، للمحكوم القانوني بالمركز یمس أي قرار اتخاذ

 بحكم العقوبات تطبیق لقاضي السلطة هذه المشرع خول وقد علیهم، الموجهة للمحكوم التأهیل

 والخبراء العقابیة، اإلدارة بمسیري مباشر احتكاك في تجعله والتي إلیه المهام المسندة طبیعة

 القانونیة األطر بتطور و.والمحبوسین لها، التابعین واألطباء المتخصصین االجتماعیین،

 و الملغى باألمر بدءا العقوبات، تطبیق لقاضي الوظیفة االستشاریة تطورت للسجون المنظمة

 .السجون الحدیث تنظیم قانون إلى وصوال

 72/02 األمر ظل في العقوبات تطبیق لقاضي االستشاریة االختصاصات: األول الفرع

 تنظم قانونیة بأطر إال العقوبات تطبیق لقاضي الرأي إبداء على القدرة تفعیل یمكن ال     

 االقتراح سلطة كانت 72/02 األمر بموجب الصادر السجون لقانون وفقا أنه حیث ذلك،

 و الرأي إبداء بإمكانیة یتمتع كان الذي الجزائیة، األحكام تطبیق منوطة بقاضي والمشورة

                                                             
 .المرجع نفسه، 09/01من القانون  2مكرر  5و  1مكرر  5أنظر المواد  1
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 بتقدیم المحبوسین توجیه مجال في یقوم كان حیث القرار، اتخاذ دون سلطة الرقابة ممارسة

 إصالحهم، برامج مع وتستجیب حالتهم مع تتالءم التي العقابیةالمؤسسة  إلى توجیههم اقتراح

 .التأهیل وٕاعادة اإلصالح برامج تجسید في التوجیه عملیة أهمیة إلى بالنظر بسیط دور وهو

 الجزاء تطبیق مرحلة في القضائي التدخل حصر قد المشرع أن نجد 72/02ومن خالل األمر 

 جدا محدود التدخل هذا یجعل مما فقط، الجزائیة األحكام تطبیق قاضي نظام في الجنائي

 لقاضي المسند االستشاري الدور فإن ثم ومن عاتقه، على الملقاة القضائیة إلى المهام بالنظر

 المهام إلى فباإلضافة القضائیة، وظیفته تشعب بسبب یفعل لم المرحلة في هذه العقوبات تطبیق

 العقوبات، تنفیذ على باإلشراف الجزائیة األحكام تطبیق یقوم قاضي إلیه الموكلة القضائیة

 مجلس كل مستوى على أنه علمنا إذا بالسهلة، لیست عملیة وهي للقانون وفقا تنفیذها وضمان

 عملیة یجعل مما لها، التابعة المحاكم عدد بحسب مؤسسات عقابیة ستة من أكثر توجد قضائي

،  72/02األمر تخللت التي للنقائص وتداركا.المشرفالقاضي  قدرة تتجاوز واإلشراف المراقبة

 لقاضي التأهیلي الدور تفعل أن یمكنها أقر المشرع نصوصا قانونیة مجسدة لقنوات استشاریة

 إعادة و السجون تنظیم المتضمن 04/05القانون  في علیها منصوص العقوبات، تطبیق

 .للمحبوسین االجتماعي اإلدماج

 05/04القانون  ظل في العقوبات تطبیق لقاضي االستشاریة االختصاصات:  الثاني الفرع

 فقط منوطة االستشاریة اآلراء وتقدیم والبت الفحص سلطة كانت 72/02وفقا لألمر       

 الجزائري، المشرع به جاء الذي الجدید التعدیل أن غیر الجزائیة، األحكام بقاضي تطبیق

 لقاضي االستشاریة اآلراء وتقدیم والبت الفحص سلطة تمارس مستقلة إنشاء هیئة في والمتمثل

 علیها أطلق والتي علیه، المحكوم حق في معینة قرارات بإصدار قبل مبادرته العقوبات تطبیق

 ،العقوبات تطبیق لقاضي االستشاري الدور من قلصت هذه األخیرة العقوبات، تطبیق لجنة

 صوت یرجح تساویها حالة وفي األصوات، بأغلبیة تتخذ التي التداولیة للقرارات نتیجة

 المحكوم بوضعیة الماسة العقوبات تطبیق لجنة تتخذها أن یمكن التي القرارات ومن.رئیسها

 أخذ بعد -العقوبات تطبیق تجیز لقاضي التي تلك منها نذكر العقابیة، المؤسسات أو علیه،

 القرارات وكذلك تطبیق العقوبة، بتوقیف مسبب مقرر إصدار -العقوبات تطبیق لجنة رأي

 و العقوبات لجنة تطبیق استشارة بعد تتخذ والتي المفتوحة، البیئة نظام في بالوضع المتعلقة

 .بذلك العدل بوزارة المختصة المصالح إشعار
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 في العقابیة المؤسسة لمدیر العقوبات تطبیق لجنة من المشورة طلب حق المشرع خول وقد     

 في للعمل تنظیمه إطار ضمن الداخلة للمحبوسین، المفیدة األعمال بعض بإسناد حالة قیامه

 قواعد وكذا والنفسي، البدني واستعداده للمحبوس الصحیة الحالة كانت متى المؤسسة العقابیة،

 الجهات على المشورة تقدیم یقتصر وال.بذلك یسمحان المؤسسة داخل النظام واألمن حفظ

 لقاضي الوالیة والي یقدمها التي كاالستشارة اإلداریة، الجهات بعض إلىتعداه  إذ القضائیة،

 1.المشروط اإلفراج حالة في العقوبات تطبیق

 األحكام تطبیق قاضي فیها اختص التي الحاالت المشرع عدل،05/04القانون  وبموجب      

األمر  في علیها المنصوص القرار اتخاذ سلطة دون الرقابة وممارسة الرأي بتقدیم الجزائیة

 یمكنه نادرة حاالت إال تبقى ولم تقریریة، إذ أصبحت لقاضي تطبیق العقوبات سلطات، 72/02

 قرار بإصدار العدل وزیر فیها یختص التي الحالة منها نذكر والرأي، االقتراح خاللها تقدیم من

 اإلفراج طلب یقدم " :یلي ما على 137 المادة نصت الشأن هذا وفي اإلفراج المشروط،

 تطبیق قاضي من اقتراح شكل في أو القانوني، ممثله أو شخصیا من المحبوس المشروط

 ".المؤسسة العقابیة مدیر أو العقوبات،

 األحكام بتنفیذ المتعلقة العارضة النزاعات في یتدخل العقوبات تطبیق قاضي أن نجد كما      

 أیضا یمكنه و القرار، أو للحكم المصدرة القضائیة الجهات فیها بالفصل تختص التي الجزائیة،

 السالبة العقوبة أصدرت قضائیة جهة آخر أمام ضمها، أو العقوبات، دمج طلب القیام برفع

 المكتوبة مالحظاته لتقدیم الجمهوریة؛ وكیل أو العام النائب إلى الطلب یرسل أن للحریة، على

  2.ثمانیة أیام خالل

 تطبیق لجنة أنشأ الجزائري المشرع أن إلى نخلص أن یمكننا ذكره، تم ما إلى استنادا     

 أحقیة من العقوبات تطبیق قاضي یحرم لم نفسه الوقت وفي خاصة، استشاریة العقوبات كهیئة

 .ذكرها سبق خاصة حاالت في أقرها بل أو الطلبات، اآلراء تقدیم

العقوبات  تطبیق لجنة" االستشاریة الهیئات بخصوص المشرع خطة على مالحظته یمكن ما    

 من المقدمة االستشارات أن إلى إضافة االزدواجیة، على تقوم اأنه"  العقوبات تطبیق وقاضي

 قاضي أو العقابیة لإلدارة ملزمة غیر أدبیة آراء فهي اإللزام، لطابع تفتقد الهیئات طرف هذه

                                                             
  .المذكور سابقا 05/04من القانون  130.111.96أنظر المواد  1
   .السابق ذكره  05/04من القانون  14المادة  2
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 االستشاریة لآلراء القانونیة األهمیةنهمل  جعلنابهذا ال ی فالقول العدل، وزیر أو تطبیق العقوبات

 .له الخاضع العقابي العالج ومسار علیه المحكوم بوضعیة األمر إذا تعلق خاصة

تطبیق  لقاضي االستشاریة الوظیفة تقلیص یجب أنه إلى الحدیث العقابي الفكر توصل لقد

بالعلم  كافیة درایة على لیسوا القضاة أن كما محضة، إداریة طبیعة ذاتنها أ باعتبار العقوبات

 بمعنى العكس، یفرض المنطق إن بل العقابیة، لإلدارة الرأي یبدون خبراء یجعلهم الذي العقابي

 في الرأي یضع الذي للقضاء، الرأي تقدم أن ینبغي العقابي بالفن العالمة العقابیة أن األجهزة

 نحو العقابیة المعاملة توجیه و علیه المحكوم حقوق لكفالة القضائیة من الضمانات إطار

   1.أهدافها

مدرسة  ألفكار مسایرة العقوبات تطبیق لقاضي یسند أن یمكن المشورة تقدیم أن نرى ونحن    

 المتبادل االستشاري التكاملي الدور نعدم یجعلنا ال بهذا القول لكن الحدیثة، االجتماعي الدفاع

 العقابیة المعاملة أسالیب فتنفیذ العقابیة، اإلدارة و العقابي العالج عملیة على بین المشرف

 تطبیق على القضائي باإلشراف إال تتحقق ال والتي علیهم، المحكوم بحمایة حقوق مرهون

 أطر وفق متینة علمیة أسس على یبنى أن ینبغي التبادلي التشاور ثم فإن ومن الجنائي، الجزاء

 إصدار عند الحكم قاضي تصورها التي العقوبة، تطبیق من المتوخاة األهداف تقتضیها قانونیة

 تطبیق قاضي استشارة مرحلة من االنتقال من البد العقابیة، المعاملة ألهداف وتحقیقا .حكمه

 طرق مع متناسبة حدة، على علیه محكوم لكل المناسبة القرارات اتخاذ مرحلة العقوبات إلى

  .العقابي العالج

 :الثاني المبحث

 العقوبات تطبیق لقاضي التقریریة االختصاصات

 عن الجنائي، الجزاء تطبیق مرحلة في القضاء دور تفعیل الحدیثة العقابیة السیاسة تقتضي

 مسار تطور تتبع من العقابي العالج عملیة على المشرف تمكن تقریریة بسلطات طریق تزویده

تطبیق یرتكز :" على مایلي  05/04وذلك في نص المادة الثالثة من قانون  التفرید العقابي

العقوبة السالبة للحریة على مبدأ تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملة المحبوس وفقا للوضعیة 

 الحیوي العصب التقریریة الوظیفة تعتبر المنطلق هذا فمن ،"الجزائیة وحالته البدنیة والعقلیة

 تنفیذه مكنی الجنائي الجزاء أن وباعتبار .الجنائي الجزاء مرحلة تطبیق في القضائي للتدخل
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 خارج منه جزء تنفیذ أو تنفیذه یتم أن یمكن كما المؤسسات العقابیة، داخل جزئیا أو كلیا

 العقابي العالج طرق فإن علیه، المحكوم لشخصیة الجزاء المالئم لنوع تبعا العقابیة المؤسسات

 اختالف فإن ثم ومن خارجها، المستحدثة عن تلك تختلف العقابیة المؤسسة داخل المطبقة

 المغلق الوسطین في_ األول في الفصل إلیها التطرق سبق التي_ العقابیة المعاملة أسالیب

 العقوبات، تطبیق قاضي من طرف الصادرة القرارات اختالف إلى بالضرورة سیؤدي والمفتوح،

 . علیه للمحكوم العقابي العالج بعملیة المتعلقة و

 العقابیة المؤسسة داخل العقوبات تطبیق قاضي قرارات: األول المطلب

 قرار في العقابیة المؤسسات داخل العقوبات تطبیق قاضي یصدرها التي القرارات تتمثل

 نظام في الوضع قرار النصفیة، الحریة نظام في الوضع قرار الخارجیة، الورشات في الوضع

  .الخروج رخصة منح المفتوحة، قرار البیئة

 الخارجیة الورشات في الوضع قرار: األول الفرع

الخارجیة  الورشات بنظام یقصد " بقوله الخارجیة الورشات أسلوب الجزائري المشرع عرف

إدارة  مراقبة تحت العقابیة، المؤسسة خارج فرق ضمن بعمل علیه نهائیا المحكوم المحبوس قیام

 المحبوسین من العاملة الید تخصیص یمكن .العمومیة والمؤسسات الهیئات لحساب السجون

 منفعة ذات مشاریع إنجاز في التي تساهم الخاصة المؤسسات في للعمل الشروط نفس ضمن

  1".عامة

 بالوضع المتعلقة الطلبات تقدم أن ضرورة اشترط المشرع أن نالحظ المادة، لنص باستقرائنا

 72/02 األمر ظل في كانت والتي العقوبات، تطبیق قاضي  إلى الخارجیة الورشات نظام في

 قاضي إلى یحیله ثم الطلب، على یؤشر الذي العدل، وزیر إلى توجه السجون المتعلق بتنظیم

 بقبول العدل وزیر ویختص باقتراحاته، مرفقا یدرسه أن بعد لیعیده األحكام الجزائیة تطبیق

 . رفضه أو الطلب

 حول رأیها بإحالة الطلبات إلبداء 05/04القانون  ظل في العقوبات تطبیق قاضي یقوم

 .المحبوسین من العاملة الید الستخدام والخاصة العامة بالشروط المتعلقة االتفاقیة

قانون  لتعدیالت مواكبة التربویة لألشغال الوطني الدیوان إنشاء تم أنه إلى اإلشارة وتجدر

الید  بواسطة الخدمات تقدیم إلى ویهدف العدل، وزیر وصایة تحت یعمل إذ األخیرة، السجون
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 على والحصول واالتفاقیات العقود إبرام ویمكنه المساجین، تربیة إعادة إطار في العقابیة العاملة

 .بغرضه الصلة ذات كل الرخص

 عامة شروطا للمحبوسین االجتماعي اإلدماج إعادة و السجون تنظیم قانون تضمن لقد

   1:اآلتي في نجملها الخارجیة الورشات نظام في المحبوس لوضع ینبغي توفرها

  .نهائیا علیه حكم قد المحبوس یكون أن-

  .إذا كان المحبوس مبتدئا، العقوبة بالمحكوم بها علیه  1/3ثلث  قضى قد یكون أن-

إذا كان المحبوس قد سبق الحكم ، العقوبة المحكوم بها علیه  1/2أن یكون قد قضى نصف -

  .علیه بعقوبة سالبة للحریة

 مع العقوبات، تطبیق قاضي یصدره مقرر على بناء الخارجیة الورشات نظام في الوضع یتم-

 .بالوزارة المختصة إشعار المصالح

 فسخها أو االتفاقیة في المحددة المدة انتهاء عند العقابیة المؤسسة إلى بالعودة المحبوس إلزام -

 .العقوبات تطبیق من قاضي بأمر

 ورشات في و التنقل، أثناء الخارجیة الورشة نظام في الموضوع المحبوس حراسة یتولى

 على االتفاقیة في النص یجوز و.العقابیة المؤسسة موظفو االستراحة، أوقات و خالل العمل،

   2.الحراسة من جزءا الجهة المستخدمة تحمیل

 :طریقتین وفق الخارجیة الورشات نظام في العمل تنظیم یتم

 لألشغال الوطني المكتب طرف من المباشر االستخدام طریق عن تكون:األولى الطریقة

 الجزائیة، العاملة الید بواسطة خدمة كل تقدیم و أشغال، كل تنفیذ إلى یهدف و الذي التربویة،

 و العدل وزارة لحساب االجتماعیة وترقیتهم المحبوسین تربیة إعادة إطار عملیة في وذلك

  .العمومیة الهیئات

 والمؤسسات الهیئات مع التعاقد طریق عن العقابیة العاملة الید فیها تستخدم:الثانیة الطریقة

 .عامة منفعة ذات مشاریع إنجاز في تساهم التي و الخاص، أو العام التابعة للقطاع

 الورشات نظام في الوضع بنظام المتعلقة القانونیة النصوص لبعض تحلیلنا خالل من

 :اآلتیة المالحظات إبداء الخارجیة،یمكننا
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القطاع  لفائدة الخارجیة الورشات نظام في العقابیة العاملة الید استخدام المشرع استثنى لقد-

  .الجدید القانون في صراحة ذلك یذكر ولم 72/021الخاص بموجب األمر 

من  مرحلة السجون تنظیم قانون بموجب المشرع اعتمده الذي الخارجیة الورشات نظام یعتبر-

 قاضي طرف من الوضع اقتراح یتم أن تقتضي والتي علیهم، المحكوم تأهیل إعادة مراحل

 إدارة أو العقوبات، تطبیق لجنة أو التأهیل، عملیة تطور على المشرف باعتباره تطبیق العقوبات

 قانونا المخولة الجهات وهي العقابیة، المعاملة أسالیب تنفیذ على المسؤولة المؤسسة العقابیة

 . التأهیل برامج إعادة لمتابعة

 االستفادة یمكنهم الذین األشخاص لتحدید الموضوعي المعیار على الجزائري المشرع اعتمد-

 ال إذ أنها آلیة، شبه تكون العقوبة مراجعة عملیة یجعل أمر وهو الخارجیة، الورشات من نظام

 العقابي العالج عملیة تطور متابعة في أساسا والمتمثلة للمراجعة األساسیة تأخذ العناصر

 .علیهم للمحكوم

 العاملة بالید االستعانة طلب تقدیم على الخارجیة الورشات نظام في الوضع نظام یتوقف-

 تطبیقه عن االستغناء فإن الطلبات تقدم لم فإذا العمومیة، المؤسسات طرف المحبوسة من

 من جزء النظام هذا أن اعتبرنا إذا العملیة الناحیة من مقبول غیر أمر حتمیة، وهو ضرورة

 .2علیهم العقابي للمحكوم العالج عملیة

 بعد إال الخارجیة الورشات نظام في الوضع قرار یصدر أن العقوبات تطبیق لقاضي یمكن ال-

فإن ، المذكور سابقا 05/180رقم  التنفیذي المرسوم إلى وبالنظر العقوبات، تطبیق لجنة وافقةم

 وبالتالي الرئیس، صوت یرجح األصوات تساوي حالة وفي تداولیة اللجنة تتخذ قراراتها بصفة

 .فقط القرار إصدار في یتمثل الخارجیة الورشات مجال في العقوبات تطبیق قاضي فإن دور

 ظل في كانت حیث الطالبة، الهیئة مع االتفاقیة توقیع سلطة العقوبات تطبیق لقاضي یرجع ال-

من  05/04نالقانو  في وأصبحت ممثله، أو العدل وزیر اختصاص من الملغى ألمرا

 اإلداریة اإلجراءات بسط قد المشرع یكون اإلجراء وبهذا العقابیة، المؤسسة اختصاص مدیر

 دوره كان إذ العقوبات، تطبیق قاضي صالحیات من قلص الوقت في نفس أنه إال للوقت، ربحا

 قانون ظل في دوره أما الطلبات، ودراسة االقتراحات تقدیم في یتمثل 72/02 األمر ظل في
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 تطبیق للجنة الطلبات إحالة على یقتصر شكلي،حیث یكون یكاد الجدید السجون تنظیم

 أما االتفاقیة، على العقابیة المؤسسة مدیر یوقع الموافقة علیها حالة وفي لدراستها، العقوبات

 الورشات نظام في الوضع بموجبه یتم العقوبات والذي تطبیق قاضي یصدره الذي القرار

   .1شكلي إجراء مجرد فهو الخارجیة

 .النصفیة الحریة نظام في الوضع قرار: الثاني الفرع

 العقابیة المؤسسة خارج علیه نهائیا المحكوم المحبوس وضع النصفیة، الحریة بنظام یقصد

 لتأدیة إما یوم، كل مساء إلیها لیعود ، اإلدارة من رقابة أو حراسة، دون و منفردا، خالل النهار

 2مهني تكوین أو علیا دراسات متابعة أو التقني أو العام التعلیم في دروس مزاولةأو  عمل

 :في تتمثل النصفیة الحریة نظام من لالستفادة عامة شروطا المشرع وضع لقد

 و قرارا أو حكما حقه في صدر قد یكون أن أي:علیه نهائیا محكوم المحبوس یكون أن 1-

 بذلك و لذلك، تنفیذا عقابیة بمؤسسة إیداعه تم و للحریة سالبة بعقوبة علیه قضى أصبح نهائیا،

 هو و النظام، هذا من االستفادة من بدني إلكراه تنفیذا المحبوسین و مؤقتا یستثنى المحبوس

 أو بالبراءة، بحكم سواء وقت أي في علیهم اإلفراج یتم قد هؤالء أن على أساس منطقي أمر

  .من دیون علیهم ما بتسدید

اإلدماج  إعادة و السجون تنظیم قانون میز هذا المجال وفي:العقوبة من معینة فترة قضاء 2-

 النقضاء الباقیة المدة تكون أن یتعین الذي المبتدئ، المحبوس بین للمحبوسین االجتماعي

 سالبة بعقوبة علیه الحكم سبق الذي علیه المحكوم بین و شهرا، عشرین و ألربع عقوبته مساویة

 عن تزید ال مدة انقضائها على بقي و العقوبة نصف قضى قد یكون أن یتعین الذي للحریة، 

  .شهرا 24

 نظام في الوضع أن یفید بما " یمكن " لفظ 106 المادة نص في المشرع استعمل قد و

 آلیة، بصفة یطبق ال أنه كما الشروط فیه تتوفر الذي للمسجون مقررا حقا لیس النصفیة الحریة

 المسجون مزاولة مدى أو العمل، توفر مدى المطلوبة، الشروط توفر إلى جانب یراعى إنما و

  .مهني تكوین أو علیا دراسات متابعته أو التقني العام أو التعلیم في دروس
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صالحیة إصدار  05/04القانون من 2 فقرة 106 المادة منحت :االستفادة مقرر صدور 3-

 لجنة استشارة بعد "العقوبات تطبیق قاضي" :ل النصفیة الحریة نظام في المحبوس مقرر وضع

حیث كان یختص به وزیر ، 72/02 األمر ظل في مفتقدا كان أمر وهو العقوبات تطبیق

  .العدل

 المؤسسة مدیر یأمر االستفادة، شروط ألحد خرقه أو بالتعهد المحبوس إخالل حالة في و

 نظام من االستفادة على اإلبقاء لیقرر العقوبات تطبیق قاضي ویخبر المحبوس، العقابیة بإرجاع

 .1العقوبات تطبیق لجنة استشارة بعد ذلك و إلغائها أو وقفها، أو الحریة النصفیة،

 بعد العقوبات تطبیق قاضي إخطار أوجب قد المشرع أن نالحظ المادة، لهذه بتحلیلنا

 یأباه أمر وهو العقابیة، المؤسسة مدیر طرف من النصفیة الحریة نظام إلغاء صدور مقرر

 أن باعتبار أثر أي له لیس الالحق فاإلخبار الحدیثة، التشریعات تدحضه مختلف و المنطق

 الذي الجوهري فالتعدیل العقوبات، تطبیق قاضي إخبار من فما الجدوى صدر، قد اإللغاء قرار

 المؤسسة مدیر لقرار ابقالمط المسبق الرأي اعتماد ضرورة به هو األخذ المشرع على ینبغي

  .العقابیة

 كبیر حد إلى یرتكز النصفیة الحریة نظام أن إلى التوصل یمكننا ذكره، تم ما خالل من

 العالج عملیة تطور على تنطوي ما غالبا والتي علیه، المحكوم یكتسبها الثقة التي على

 ما سیما ال خاصة، عنایة تطبیقه على المشرف طرف من النظام منح هذا یتطلب لذا العقابي،

   2.والمساعدة المستمرة بالرقابة منها تعلق

 المفتوحة البیئة مؤسسات في الوضع قرار:  الثالث الفرع

 أسالك وال أسوار، بال المشیدة الحدیثة العقابیة المؤسسات في المفتوحة البیئة نظام یتمثل

 فیها ویتمتع ونوافذ، أبواب لها عادیة مباني فهي مشددة، حراسة وال أقفال، و قضبان شائكة، وال

 وتتخذ.المؤسسة تلك فیه توجد الذي المكاني النطاق حدود في والخروج الدخول النزیل بحریة

 خدماتي، حرفي صناعي، فالحي، طابع ذات مراكز شكل الجزائري التشریع في هذه المؤسسات
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 من علیهم المحكوم الستفادة شروط عدة الجزائري المشرع وضع وقد 1.عامة ذات منفعة أو

  2.الخارجیة الورشات نظام في المقررة نفسها هي المفتوحة، البیئة نظام في الوضع

 تنظیم قانون من111 إلى109 من المواد في المفتوحة البیئة مؤسسات المشرع نظم

 تطبیق قاضي إلى المفتوحة البیئة نظام في الوضع مقرر إصدار سلطة بموجبه السجون، وأسند

 العدل وزارة في المختصة المصالح إشعار و العقوبات، تطبیق للجنة بعد استشارته العقوبات

 المفروضة لاللتزامات المفتوحة البیئة لنظام الخاضع علیه المحكوم حالة إخالل وفي بذلك،

 بنفس المغلقة البیئة نظام في العقابیة المؤسسة إلى رجوعه تطبیق العقوبات قاضي یقرر علیه

 بوزارة المختصة المصالح إشعار و العقوبات تطبیق استشارة لجنة بعد أي األولى، الطریقة

  . اإلرجاع بمقرر العدل

 الشيء العالجیة، األنظمة تقریر في فعال دور له العقوبات تطبیق قاضي أصبح وبذلك

 مجرد على النظام هذا ضمن دوره یقتصر كان حیث ،72/02الذي كان مفتقدا في ظل األمر 

 االستفادة قرار إصدار في الحق له الذي العدل، وزیر في والمتمثلة المركزیة للسلطة االقتراح

  .أو عدمه النظام هذا من

 .الخروج إجازة منح قرار:  الرابع الفرع

 قرار اتخاذ سلطة العقوبات تطبیق لجنة رأي أخذ بعد العقوبات تطبیق لقاضي المشرع أسند

 لمدة للحریة سالبة بعقوبة علیه المحكوم للمحبوس العقابیة المؤسسة من الخروج منح إجازة

 بعد وذلك أیام، عشرة تتجاوز ال زمنیة لمدة حراسة دون من عنها، تقل أو ثالث سنوات، تساوي

 تطبیق لقاضي تقدیریة سلطة الخروج إجازة قرار ویعتبر العقوبات، لجنة تطبیق استشارة

 الخروج إجازة منح قرار یتضمن ال .السلوك و السیرة حسن للمحبوس یمنحها كمكافئة العقوبات

 الحالة هذه مثل وفي العدل، وزیر یحددها خاصة شروطا تضمینه یمكن و استثناء شرط، أي

 تطبیق قاضي یتولى جهة فمن القرار، هذا إصدار في االزدواجیة نظام المشرع اعتمد أن نالحظ

 الخاصة بالشروط قرارا العدل وزیر یصدر أخرى جهة ومن قرار المنح، إصدار العقوبات

   3.إطالتها و لإلجراءات تعقید وفي هذا األول، القرار لتطبیق المرافقة
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 .العقابیة المؤسسة خارج العقوبات تطبیق قاضي قرارات: الثاني المطلب

التي  تلك عن العقابیة المؤسسة داخل العقوبات تطبیق قاضي یصدرها التي القرارت تختلف

یصدرها  أن یمكن التي بالتدابیر مرهون علیهم للمحكوم العقابي العالج فمسار خارجها، یصدرها

 خارج تتخذ أن یمكن التي القرارات أحاط قد المشرع فإن ثم ومن تطبیقه، على المشرف

  .المشروط اإلفراج و العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف في تتمثل قانونیة بأنظمة المؤسسة العقابیة

 العقوبة لتوقیف المؤقت التوقیف قرار:  األول الفرع

 أخذ بعد العقوبات تطبیق لقاضي یجوز انه على 05/04  القانون من 130 المادة نصت

 ال لمدة للحریة السالبة العقوبة تطبیق بتوقیف مسبب مقرر إصدار العقوبات لجنة تطبیق رأي

 أو واحدة سنة عن تقل المحبوس المحكوم بها على العقوبة باقي كان إذا ثالثة أشهر تتجاوز

 .تساویها

 :اإلجراء هذا من االستفادة شروط 1-

نظام  من االستفادة شروط نستخلص 05/04 القانون من 130 المادة لنص تحلیلنا خالل من 

 :هي و العقوبة، لتطبیق المؤقت التوقیف

 .ائیاه نهعلی محكوما المحبوس یكون أن-

 .تساویها أو واحدة سنة من اقل بها  المحكوم العقوبة باقي یكون أن-

 .أشهر ثالثة حدود في مؤقتا العقوبة توقیف یكون أن-

 05/04 القانون في الحصر سبیل على وردت :للعقوبة المؤقت التوقیف تطبیق حاالت 2- 

  : 1وهي

 .المحبوس عائلة أفراد أحد توفي إذا-

 الوحید المتكفل بأنه المحبوس وأثبت خطیر، بمرض المحبوس عائلة أفراد أحد أصیب إذا-

 .بالعائلة

 .امتحان في للمشاركة التحضیر-

 القصر، باألوالد ضرر إلحاق الحبس في بقائه شأن من وكان أیضا، محبوس زوجه كان إذا-

 .العجزة أو منهم المرضى اآلخرین العائلة أو بأفراد

 .خاص طبي لعالج خاضعا المحبوس كان إذا-
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 تنفیذ توقیف أن هو المشرع أوردها التي الحاالت خصوصیة من استخالصه یمكن ما

 مصلحة خاللها من رجح حیث تطبیقها، السجین مصلحة اقتضت إذا أمر ضروري العقوبة

  .الجزائري  المشرعذ بها أخ التي االجتماعي الدفاع حركة تحقیقا لمبادئ المحبوس

 أن عائلته، أفراد أحد أو القانوني، ممثله أو للمحبوس، جاز السابقة الحاالت توافرت إذا

 بدراسة یقوم األخیر هذا العقوبات، تطبیق لقاضي العقوبة تطبیق بتوقیف طلب بتقدیم یقوم

 العقوبات تطبیق قاضي بعدها لیقوم إخطاره، تاریخ من أیام عشرة مدة خالل فیه الطلب والبت

 خالل في العقوبات تطبیق لجنة لرأي المطابق العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف بإصدار مقرر

 رفضا السكوت هذا یعتبر رد دون من المدة هذه تجاوزت ما فإذا أشهر، تتعدى ثالثة ال مدة

 سبیل على محددة العقوبة توقیف مقرر إصدار یمكن التي أن الحاالت باعتبار ضمنیا،

 من والذي بطالنه، طائلة تحت التوقیف مقرر تسبیب المشرع أوجب فإن ثم ومن الحصر،

 أجل في الرفض أو العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف العامة بقرار النیابة إخطار ضرورة حاالته

 آجال لحساب بدایة القرار تبلیغ تاریخ ویعتبر في الطلب، البت تاریخ من أیام ثالثة أقصاه

 .العقوبات تكییف لجنة أمام فیه الطعن

مؤقت،  یكون علیه المحكوم حریة سلب أن في العقوبة لتوقیف المؤقت التوقیف آثار تتمثل

 .1 المحكوم بها العقوبة مدة من العقوبة توقیف فترة خصم عدم إلى باإلضافة

 قاضي فصل عدم عن المترتب األثر یوضح لم المشرع أن نالحظ ذكره، تم ما خالل من

 .العقوبة لتوقیف المؤقت التوقیف طلب في أیام ثالثة مدة في تطبیق العقوبات

 المشروط اإلفراج قرار: الثاني الفرع

 أدرج و الجدید، السجون تنظیم قانون خالل من المشروط اإلفراج بنظام المشرع أخذ

 جملة توفر وأوجب ،150إلى134 من المواد في السادس الباب من الثالث الفصل أحكامه في

 ،-األول الفصل في إلیها التطرق سبق- المشروط اإلفراج نظام من الشروط لالستفادة من

 حقوق كفالة إلى دفته  التي اإلجرائیة الشرعیة لمبدأ تحقیقا إتباعها بإجراءات ینبغي وخصه

 المحبوس طرف من الطلب تقدیم في خطواتها األولى وتتمثل بالدرجة األولى، علیه المحكوم
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 العقابیة، المؤسسة مدیر أو العقوبات تطبیق لقاضي أقاربه أو أحد القانوني، ممثله أو شخصیا،

  1.المشروط اإلفراج اقتراح تقدیم یتم أساسه على والذي

 "الحالة حسب العدل وزیر أو "العقوبات تطبیق قاضي إلى المشروط اإلفراج ملف تقدیم یتم

 بمحبوس یتعلق الطلب كان إذا و فیه، للبت العقوبات تطبیق لجنة على بدوره یحیله والذي

 رئیس بصفته األحداث قاضي عضویة العقوبات تطبیق لجنة تشكیلة تتضمن أن حدث فیجب

   .األحداث إدماج و التربیة إعادة مركز مدیر كذا و إعادة التربیة، لجنة

اقتراح  أو طلب إرفاق من اللجنة أمین یتحقق حیث اللجنة، ضبط أمانة لدى الملف یودع

 والغرامات القضائیة المصاریف دفع یثبت بما تسجیله قبل المشروط اإلفراج من االستفادة

 .عنها المدني الطرف تنازل یثبت بما أو المدنیة الجزائیة والتعویضات

 وترتیبها الملفات بتسجیل العام النائب قبل من معین ضبط أمین هو الذي اللجنة أمین یقوم

 تسجیل ویتولى تداولي، صوت له یكون أن دون اتهااجتماع وحضور ورودها، تاریخ حسب

 .اللجنة اجتماعات محاضر و التبلیغ المختلفة محاضر إعداد و فیها الطعن وحاالتمقرراتها 

 اإلستدعاءات الضبط أمین یحرر العقوبات، تطبیق قاضي قبل من تاریخ الجلسة تحدید بعد

 اللجنة أعضاء إلى -العقوبات تطبیق قاضي قبل من توقیعها بعد-یرسلها  و الجلسة، لحضور

 على احتوائه عدم الملف في نظرها أثناء اللجنة ألعضاء تبین إذا و معقولة، آجال في وذلك

 ال أن على الحقة، جلسة إلى المشروط اإلفراج في طلب البت تأجیل یمكنها المطلوبة الوثائق

  .2واحدا شهرا التأجیل مدة تتجاوز

 على األعضاء ثلثي بحضور علیها المعروضة الملفات في العقوبات تطبیق لجنة تتداول

 تطبیق قاضي صوت یكون األصوات تعادل حالة وفي مقرراتها باألغلبیة، األقل، وتتخذ

 العقوبات تطبیق قاضي یتخذه الذي المقرر ویكون اللجنة، رئیس مرجحا باعتباره العقوبات

 .تطبیق العقوبات لجنة لرأي مطابقا

اإلفراج  طلب في البت في العقوبات تطبیق لقاضي الضئیل الدور لنا یتبین الحالة هذه في

 في یتمثل الحقیقي ودوره اللجنة، أعضاء أحد صوت یعادل صوته أن باعتبار المشروط،

 .الرئیس باعتباره أعضائها، أغلبیة لقرار المطابق إصدار المقرر
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 إلى الملف من بنسخة مرفقا المشروط اإلفراج مقرر بتبلیغ العقوبات تطبیق لجنة أمین یقوم

 بین المتداول التبلیغات بسجل فورا استالمه على یؤشر تبلیغ، محضر بموجب العام النائب

 في العقوبات تطبیق لجنة بمقرر المحبوس اللجنة أمین یبلغ كما. العامة و النیابة اللجنة أمانة

 العام النائب تسجیل عدم و المشروط اإلفراج منح تم ما إذا.اإلفراج المشروط منح رفض حالة

 إلى منه نسخة ترسل و المشروط، اإلفراج منح قرار من نسخ تحرر ثالث المنح مقرر في طعن

 على المعني ملف في فتدرج الثالثة أما العام، النائب أخرى إلى و العقابیة المؤسسة مدیر

  1.العقوبات تطبیق لجنة أمانة مستوى

تطبیق  قاضي من لكل خول إذ المشروط، اإلفراج منح في المزدوج النظام المشرع اعتمد

فقاضي  سالفا، المذكورة الحاالت حسب المشروط اإلفراج قرارات إصدار العدل ووزیر العقوبات

 اقتراح في سلطته خالل من ذلك ویتجلى الحالة، هذه في أساسیا دورا یلعب العقوبات تطبیق

 قرار صدور بمجرد ینتهي ال دوره أن إلى إضافة العدل، وزیر على المشروط منح اإلفراج

 التزامه مدى متابعة خالل من عنه بالمفرج دائم اتصال على یبقى إنه بل المشروط، اإلفراج

 هذا وفي في المجتمع، اندماجه إعادة تسهیل على والعمل علیه، المفروضة وتطبیقه للشروط

 تطبیق قاضي یمكن ":یلي ما على ذكره السالف 05/04من القانون  145نصت المادة  السیاق

 المشروط اإلفراج مقرر یضمن أن الحالة، حسب األختام، حافظ العدل وزیر أو العقوبات

  ."مساعدة و تدابیر مراقبة و خاصة التزامات

تدابیر  و خاصة التزامات" مصطلح أورد قد المشرع أن نجد المادة لنص استقرائنا خالل من

یفتح المجال  أن شأنه من أمر وهو التدابیر، و االلتزامات نوعیة یحدد ولم ،"مساعدة و مراقبة

 االلتزامات تطبیق عنه المفرج التزام مدى مراقبة على المشرفة اإلداریة السلطة واسعا لتعسف

 إلى یتطرق أن بالمشرع حلیا كان التعسف هذا أبواب صد وألجل المنح، في مقرر المدرجة

 الخناق تضییق إن.عنه المفرج على تفرض أن یمكن التي العامة و التدابیر االلتزامات مختلف

 العشریة في الحظناه أمر وهو اإلجرامي، العود إلى أن یؤدي شأنه من عنه المفرج على

 .السوداء

 إصدار سلطة أسند قد المشرع أن المشروط، اإلفراج لنظام استعراضنا خالل من نالحظ

 من تخلص قد اإلجراء وهو بهذا القضائیة، المشاركة فرض مع إداریة لجهات مقرر المنح
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 بحریة المتعلق القرار اتخاذ بسلطة اإلدارة إنفراد و مفرطة، بمركزیة تمیز السابق الذي النظام

 الفكر ركائز في أما منحة، یعتبر كان القدیم المفهوم ظل في اإلفراج المشروط فنظام المحبوس،

 تأهیل إعادة إلى یهدف المفتوح، الوسط في التهذیبیة أسلوب للمعاملة فهو المعاصر العقابي

 عنه المفرج أن المشرع أقر الشأن هذا وفي ،في المجتمع  إدماجه إعادة و اجتماعیا المحبوس

   1.علیه المفروضة احترم االلتزامات إذا ه شرطیاعن مفرج یعتبر شرطیا

  الثالث المبحث

 .له المساعدة اللجان و العقوبات تطبیق قاضي قرارات في الطعن

 كان الجنائي الجزاء تطبیق مرحلة في القضائي التدخل لمبدأ الجزائري المشرع تجسید إن

 القانوني النظام بموجبه أقر إذ، المتضمن تنظیم السجون72/02األمر بصدور 1972 سنة في

 مساعدة بلجان وزوده أخیرا، العقوبات تطبیق قاضي ثم أوال، الجزائیة األحكام تطبیق لقاضي

 أقر حقوقهم كفالة وألجل علیهم، للمحكوم االجتماعي التأهیل إعادة برامج سیاسة لتحقیق

 التي العقوبات، تطبیق قاضي قرارات ضد الموجهة الطعون في قانونیة تتمثل مكنة المشرع

 .المكتسبة بمراكزهم القانونیة تمس أن یمكن

  .العقوبات تطبیق لقاضي المساعدة اللجان: األول المطلب

 :اللجان من نوعین في العقوبات تطبیق لقاضي المساعدة الهیئات تتمثل

 إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة في ممثلة مركزیة لجان في یتمثل:األول النوع

  .االجتماعي إدماجهم إعادة و تربیة المحبوسین

تطبیق  لجنة وهي العقابیة، المؤسسات مستوى على توجد محلیة هیئات في یتمثل:الثاني النوع

 .العقابیة بالمؤسسات والتوجیه للتقییم المتخصصة والمصلحة العقوبات،

 مدى و اللجان، هذه عمل آلیات و طرق على الضوء بتسلیط المطلب هذا في سنقوم

  .علیهم المحكوم تأهیل إعادة مجال في العقوبات تطبیق قاضي دور على تفعیل تأثیرها
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 إعادة و كوم علیهمالمح تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة: األول الفرع

 .االجتماعي إدماجهم

المتضمن تنظیم السجون وٕاعادة اإلدماج  05/04 القانون من 21 المادة بموجب استحدثت

 التي المؤسسات كل إشراك هو اللجنة هذه إنشاء من المرجو الغرض و للمحبوسین، االجتماعي

   .علیهم للمحكوم االجتماعي اإلدماج إعادة بعملیة لها عالقة

 تركیبتها إلى بالنظر وهذا العقابیة، للسیاسة السلیم التطبیق ضمان على اللجنة هذه تسهر

 هذه تنصیب تم قد و الجریمة، مكافحة مجال في الفاعلین كل و القطاعات كافة التي تشمل

 نظم و حدد الذي 2005.11.08 في المؤرخ 05/429التنفیذي رقم  المرسوم بموجب اللجنة

 واإلدماج التربیة إعادة برامج بتطبیق المختصة المشتركة الوزاریة اللجنة سیر هذه و مهام

  .االجتماعي للمحبوسین

 إعادة و كوم علیهمالمح تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة تشكیلة :أوال

 .االجتماعي إدماجهم

إدماجهم  إعادة و المحبوسین تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة یرأس

من  تتشكل و العاصمة، الجزائر مقرها ویكون ممثله، أو األختام، حافظ العدل، وزیر االجتماعي

  :1وهم الوزاریة القطاعات ممثلي

الدینیة  الشؤون وزارة -الوطنیة التربیة وزارة-االتصال وزارة-المالیة وزارة-الوطني الدفاع وزارة-

والتضامن  التشغیل وزارة-والعمران السكن وزارة -المهني والتعلیم التكوین وزارة -واألوقاف

إصالح  و والسكان الصحة وزارة-المستشفیات إلصالح و والسكان الصحة وزارة-الوطني

 المساهمات وزارة -التقلیدیة والصناعات المتوسطة و الصغیرة المؤسسات وزارة-المستشفیات

 وزارة-المرأة قضایا و باألسرة المكلفة الحكومة رئیس لدى المنتدبة الوزارة-اراتوترقیة االستثم

 وزارة-العمومیة األشغال وزارة -الثقافة وزارة-الخارجیة وزارة -المحلیة الداخلیة والجماعات

 وزارة-االجتماعي والضمان العمل وزارة-العلمي والبحث التعلیم وزارة-العمرانیة والبیئة التهیئة

 .و الریاضة الشباب

 خول كما الوزاریة، القطاعات جمیع إشراك اللجنة هذه تشكیلة ضبط في المشرع راعى لقد

 :اآلتیة الهیئات و الجمعیات بممثلي االستعانة -مهامها ممارسة إطار في- لها
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  .حمایتها و اإلنسان حقوق لترقیة االستشاریة الوطنیة اللجنة -

 .الجزائري األحمر الهالل -

 .للجانحین االجتماعي اإلدماج مجال في الفاعلة الوطنیة الجمعیات -

 .مهامها إطار في تدخل التي المواضیع لتوضیح مستشارین أو بخبراء أیضا تستعین أن ویمكنها

حافظ  العدل وزیر من بقرار اللجنة أعضاء تعیین یتم المرسوم، نفس من الثالثة للمادة طبقا و

  .إلیها ینتمون التي السلطات من اقتراح على بناء سنوات، أربع لمدة األختام

 إعادة و حكوم علیهمالم تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة مهام:ثانیا

 .االجتماعي إدماجهم

أن  یمكنها كما أشهر، ستة كل مرة عادیة دورة في اجتماعاتها تعقد اللجنة، عمل إطار في

 المهام تتولى و أعضائها، ثلثي من بطلب أو رئیسها، من بمبادرة عادیة غیر دورة في تجتمع

   1:التالیة

 اإلدماج إعادة في المساهمة األخرى الهیئات و الوزاریة القطاعات نشاطات تنسیق 1-

 .االجتماعي للمحبوسین

المرتبطة  النشاطات كذا و المشروط اإلفراج نظام و المفتوحة البیئة مؤسسات وضعیة تقییم 2-

 .النصفیة الحریة و الخارجیة الورشات في التشغیل بمجاالت

 الثقافة مجالي في أو الجریمة، محاربة إلى یهدف العلمي البحث مجال في نشاط كل اقتراح 3-

الحبس  ظروف تحسین شأنه من تدبیر كل و منه، الوقایة و الجنوح محاربة فم بهدو اإلعال

 .العقابیة بالمؤسسات

 .عنهم اإلفراج بعد علیهم للمحكوم الالحقة الرعایة برامج متابعة و إعداد في المشاركة 4-

 .الجریمة مكافحة إلى الهادفة اإلعالمیة، و الثقافیة النشاطات اقتراح 5-

 وقائي مزدوج دور لها أن إلى التوصل یمكننا اللجنة، هذه لمهام استعراضنا خالل من

 و الجریمة، حدوث من للوقایة القطاعات مختلف بین التنسیقي بنشاطها یبدأ وعالجي، إذ

 و إعداد ثم من و ،سالحب ظروف تحسین على بالعمل الجناة حبس و وقوع الجریمة بعد یستمر

 منح خالل من اإلفراج بعد ما إلى نشاطها لیمتد اإلدماج، و التربیة إعادة برامج متابعة تطبیق

  .حدیثا عنهم المفرج للمحبوسین الالحقة الرعایة المساعدة و
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إدماجهم  إعادة و المحبوسین تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة تعتبر

اإلدماج  إعادة یخص ما في العقوبات، تطبیق قاضي لنشاط داعمة مساعدة هیئة االجتماعي

 والتأهیل،التربیة  إعادة برامج لمختلف الدوري التقییم خالل من وهذا علیهم، للمحكوم االجتماعي

وأن  سیما ال الحدیث، الجنائي الفكر إلیه توصل ما عصارة تعتبر إلیها المتوصل فالنتائج

 من مستمدة علمیة وكفاءات بخبرات یتمتعون مختلفة قطاعات من عضویتها في الفاعلین

 هذه قرارات أن إال اإلجرامي، السلوك إلى المؤدیة العوامل و عملهم طبیعة بین الصلة الوثیقة

 المحكوم تأهیل إعادة في العقابي العالج عملیة أهمیة من المستنبطة تفتقد لإللزامیة اللجنة

 بتوصیات التام االلتزام تفرض قانونیة بآلیات یستأثر أن المشرع لزاما على كان ثم ومن علیهم،

 .علیهم المحكوم تأهیل إعادة على بالسهر للهیئات المكلفة بالنسبة اللجنة هذه

 .العقوبات تطبیق لجنة: الثاني الفرع

 05/04 القانون من 24 المادة بموجب المستحدثة اآللیات إحدى العقوبات تطبیق لجنة تعد

 اإلدماج و التأهیل إعادة برامج تطبیق على السهر في یتمثل العملي دورها سالفا، المذكور

 تجسید في اللجنة هذه تلعبه أن یمكن الذي الدور إلى بالنظر و علیهم، للمحكوم االجتماعي

 دراستها على سنعرج الحالي، السجون تنظیم قانون بموجب المستحدثة العقوبة تدابیر تكییف

 :اآلتي خالل من من التفصیل بنوع

  :العقوبات تطبیق للجنة القانوني اإلطار :أوال-

 لهذه القانوني النظام أورد المشرعنجد أن  05/04 القانون من 24 المادة إلى بالرجوع

 التي ،"االجتماعي مؤسسات الدفاع" عنوان تحت الثاني الباب من الثالث الفصل في اللجنة

 االجتماعي إعادة اإلدماج مجال في المشرع طرف من المسطرة السیاسة لتجسید تسعى

 المنصوص والتأدیب الترتیب لجنة من بدال العقوبات تطبیق لجنة استحداث تم وقد للمحبوسین،

  .المذكور سابقا 72/02 راألم من 24 المادة في علیها

المتعلق بتحدید تشكیلة لجنة ، 05/180صدر المرسوم التنفیذي رقم  17/05/2005وبتاریخ 

  . القانوني لنظامها مجسدة مادة 14 تضمن وقد ،تطبیق العقوبات وكیفیات سیرها

  

  



 العقوبات تطبیق قاضي اختصاصات                                                                          الثالثالفصل 

 

 
116 

على  05/180م رق التنفیذي المرسوم من 2 المادة نصت:العقوبات تطبیق لجنة تشكیل :ثانیا-

   :یلي كما العقوبات تطبیقتشكیلة لجنة 

 للنساء، المتخصص المركز أو العقابیة المؤسسة مدیر -رئیس العقوبات، تطبیق قاضي -

 للمؤسسة القضائیة الضبط كتابة مسئول -عضو االحتباس، رئیس -عضوا حسب الحالة،

 بالمؤسسة النفس علم في األخصائي -عضو العقابیة، المؤسسة طبیب -،عضو العقابیة

 المؤسسة من اجتماعیة مساعدة -عضوا العقابیة، من المؤسسة مرب -عضوا العقابیة،

 1.عضوا العقابیة،

والمساعدة  والمربي النفس علم في واألخصائي الطبیب یعین" أنه على الثانیة الفقرة وتضیف

 ."للتجدید قابلة سنوات ثالث لمدة السجون إلدارة العام المدیر من مقرر بموجب االجتماعیة

 اإلفراج طلبات في بالبت األمر یتعلق عندما األحداث قاضي عضویة إلى اللجنة وتتوسع

 إعادة مركز مدیر وكذا األحداث، تربیة إعادة لجنة رئیس بصفته الحدث المشروط للمحبوس

 إلدارة الخارجیة المصالح من عضو بإضافة التشكیلة تتوسع و .إدماج األحداث و تربیة

 العضو هذا تعین ویتم الخارجیة، األنظمة مختلف تطبیق بتقییم یتعلق األمر عندما السجون،

 للمادة طبقا وهذا للتجدید، قابلة سنوات ثالث لمدة السجون العام إلدارة المدیر من مقرر بموجب

  .نفسه التنفیذي المرسوم من الثالثة

 منطقي غیر أمر وهو العامة، النیابة ممثل إقصاء هو اللجنة هذه تشكیلة على یالحظ ما

 األحكام بتنفیذ الصفة مكلفة بهذه وهي العام، الحق ممثلة تعتبر العامة أن النیابة باعتبار

  .اللجنة تشكیلة إلى عضویتها إضافة المشرع على ینبغي هذا المنطلق فمن الجزائیة،

 إشراك هدفه تركیبي، تنوعب اللجنة تشكیلة أحاط قد المشرع بأن عامة بصفة القول یمكن

 لهم اللذین المحبوس، شخصیة تطور متابعة و العقوبة تنفیذ مجال في الفاعلة جمیع التیارات

 .العقابي واسعة في المجال خبرات

 العام، النائب یعینه ضبط أمین علیها یشرف بأمانة تزویدها تم اللجنة هذه سیر ولحسن

 المقرر بدور اللجنة أمین ویقوم العقوبات، تطبیق قاضي سلطة تحت تسییرها على ویسهر

 من االستفادة واقتراح طلب إرفاق من یتحقق أنه مهامه أهم ومن صوت تداولي، له ولیس

 والتعویضات والغرامات القضائیة المصاریف دفع یثبت بما قبل تسجیله المشروط اإلفراج
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 تاریخ حسب وترتیبها الملفات بتسجیل ویقوم عنها، المدني تنازل الطرف یثبت ما أو المدنیة،

  .ورودها

  :1یلي ما في العقوبات تطبیق لجنة أمین مهام وتتمثل

 . محاضرها وتحریر اللجنة اجتماعات حضور-

 .وتبلیغها اللجنة مقررات تسجیل-

 .والملفات البرید تسجیل-

 .اللجنة اختصاص ضمن تدخل التي المحبوسین وطلبات الطعون تلقي -

 لحضور اإلستدعاءات اللجنة أمین یحرر اللجنة، رئیس قبل من الجلسة تاریخ تحدید وبعد

 آجال في اللجنة أعضاء إلى -الرئیس قبل من توقیعها بعد- بارسالها بعدها لیقوم الجلسة،

 العقوبات تطبیق قاضي طرف من علیها ومؤشر مرقمة سجالت مسك علیه یجب معقولة،و

   .اإلداري سیر العمل لتنظیم

 رئیس منصب شغور حالة في أنه أعاله، المذكور المرسوم من الرابعة المادة وأضافت

 العام النائب من طلب على بناء القضائي رئیس المجلس یقوم له، مانع أو حصول اللجنة

 مع أشهر، ثالثة تتجاوز ال لمدة المطلوبة الشروط فیهم تتوفر الذین من بین قاضي بانتداب

 .بذلك العدل بوزارة المختصة المركزیةاإلدارة  مصالح إخطار

 إلى الضرورة دعت إذا وقت أي في تجتمع أن ویمكن شهر، كل واحدة مرة اللجنة تجتمع

 مدیر من بطلب أو لها، رئیسا باعتباره العقوبات تطبیق قاضي من استدعاء على ذلك بناء

 تاریخ ویحدد اجتماعاتها، أعمال جدول الرئیس یحدد االجتماع وقبل المؤسسة العقابیة،

   .أعضائها ویستدعي جمیع انعقادها،

 على أعضائها ثلثي بحضور صحیحة علیها المعروضة الملفات في اللجنة مداوالت تكون

 الرئیس صوت یكون األصوات تعادل حالة وفي األصوات، بأغلبیة مقررتها األقل، وتتخذ

  .مرجحا

 من األغلبیة مبدأ على المرتكزة التداولیة الطریقة أن اللجنة هذه عمل مبدأ على یعاب ما

 عنه ینتج قد األمر هذا و العقابیة، اإلدارة سلطة تحت تضعها و اللجنة عمل تعیق شأنها أن

 قاضي منح األنسب من كان لذا العقابي، العالج عملیة على المشرفة اآللیة القضائیة تعطیل
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 االستشاریة، اآلراء تقدیم إمكانیة أعضائها باقي إعطاء مع القرار اتخاذ العقوبات سلطة تطبیق

 العقابیة المعاملة برامج تجسید في القضاء دور وتفعیل علیهم حقوق المحكوم حفظ ألجل

   1.التأهیل االجتماعي إعادة إلى الهادفة

 قاضي مقرر مطابقة ضرورة على ذكره، السابق 05/01ي رقم الوزار  المنشور نص لقد

 تنظیم قانون من 138 المادتین ألحكام تطبیقا العقوبات، تطبیق لجنة لرأي العقوبات قتطبی

  .المذكور سابقا 05/180 التنفیذي المرسوم من 7 والمادة السجون

 الرئیس ویوقع االجتماعات، محاضر على والتوقیع المداوالت بسریة اللجنة أعضاء یلزم

 الطلبات جمیع في الفصل لیتم أصلیة، نسخ ثالث في المحررة مقرراتها على وأمین اللجنة

 رقم التنفیذي المرسوم من10 و09 و 08 للمواد طبقا وهذا تسجیلها، تاریخ واحد من شهر خالل

 العام النائب بمعرفة الملف یرسل وبانقضائه أیام، ثمانیة أجل في اللجنة مقررات في الطعون05

 .الطعن تسجیل تاریخ من یوم 15 أجل في العقوبات لجنة تكییف إلى

 للجنة الموكلة 05/04القانون من 24 المادة أوردت لقد:العقوبات تطبیق لجنة صالحیات 3- /

 :في ممثلة العقوبات تطبیق

 الذي بالتصنیف والعقاب اإلجرام علم في علیه یصطلح ما أو:المحبوسین وتوزیع ترتیب-

 .األول الفصل في إلیه تطرقنا

 إصالح أجل من وهذا:االقتضاء عند والبدیلة للحریة السالبة العقوبات تطبیق متابعة-

  .اجتماعیا تأهیله إعادة و المحبوس

اإلفراج  وطلبات العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف وطلبات الخروج إجازات طلبات دراسة-

 في علیها المنصوص سابقا، المذكورة العقوبة بتكییف بتدابیر متعلقة الطلبات وهذه:المشروط

  05/04من القانون  150إلى  129المواد من 

خول  لقد:الخارجیة الورشات و النصفیة والحریة المفتوح الوسط في الوضع طلبات دراسة-

 الخاصة المختلفة، العقابیة األنظمة في بالوضع المتعلقة الطلبات دراسة اللجنة لهذه المشرع

السالف  05/04 القانون من الرابع الباب في المذكورة االجتماعي اإلدماج وٕاعادة بإعادة التربیة

  .ذكره
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 والتكوین التعلیم في أساسا والمتمثلة: آلیاتها وتفعیل التربیة إعادة برامج تطبیق متابعة-

 .نفسیة المجرم في الكامنة اإلجرامیة الخطورة اجتثاث أجل من وذلك ،1المهني

في  05/04 القانون جاء بها والتي العقوبات تطبیق لجنة بإنشاء المتعلقة اإلصالحات تكمن و

 :اآلتي 

 إعادة أو وقایة، مؤسسة كانت سواء عقابیة مؤسسة كل في العقوبات تطبیق لجنة تنشأ-

 لجنة تواجد اقتصر أین 72/02األمر ظل في علیه كان ما عكس التأهیل، إعادة أو التربیة،

 الوقایة، مؤسسات دون التأهیل وٕاعادة التربیة إعادة مؤسسة مقر مستوى على لتأدیبوا الترتیب

 وٕاعطاء المتواجدة اللجان مختلف على المطروحة الملفات في الفصل في التأخر لتدارك وهذا

 . اإلدماج إعادة لسیاسة أكثر فعالیة حركیة

 األمر ظل في كانت إذ القرار، اتخاذ سلطة لها أصبح إذ اللجنة هذه صالحیات توسعت

 األنظمة إلغاء أو تعدیل، أو منح، بخصوص الرأي وٕابداء االقتراح مجرد على تقتصر 72/02

 أصبحت حیث القرار، مركزیة عن تخلى قد المشرع یكون وبهذا، واإلدماج إعادة التربیة وتدابیر

 .العقوبات تطبیق لقاضي األصیلة الصالحیات من العدل لوزیر القرارات المخولة

 إال والتأدیب الترتیب لجنة ظل في كان كما العقوبات، تطبیق لقاضي اللجنة رئاسة أصبحت-

 التداولیة الطریقة إلى بالنظر وتشاوریه، جماعیة أكثر العقوبات تطبیق لجنة عمل أنه أصبح

  .قراراتها في إصدار المعتمدة

 العقابیة بالمؤسسات والتوجیه للتقییم المتخصصة المصلحة:  الثالث الفرع

 ما تعلق سیما ال الجزائري، للمشرع العقابیة السیاسة توجهات على األثر بالغ الجنائي للفكر كان

المحكوم  إدماج و تربیة إعادة مجال في االجتماع علم و الطبیة والعلوم النفس علم بإدخال منها

وقد  واألخالقي، الفكري مستواهم من والرفع مؤهالتهم الشخصیة قدراتهم و تنمیة ألجل علیهم،

مؤسسة  كل مستوى على والتوجیه للتقییم متخصصة مصالح استحداث في التوجه هذا تجسد

تحدث في كل : "حیث ورد فیها  05/04 القانون من 90 المادة علیها نصت إذ عقابیة،

 والمساهمة للمحبوسین االجتماعیة المساعدة ضمان مهمتها متخصصة مصلحة عقابیةمؤسسة 

 ." االجتماعي إدماجهم إعادة تسییر و تهیئة في
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 العام الطب في مختصین مستخدمین من والتوجیه التقییم في المتخصصة المصلحة تتكون

 طرف من یعینون العقابیة، المؤسسة أمن و االجتماعیة والمساعدة النفس علم و والطب العقلي

 عددهم یحدد و السجون، إدارة مستخدمي بین من اإلدماج إعادة و السجون العام إلدارة المدیر

 كما المؤسسة، مدیر سلطة تحت األعضاء هؤالء یعمل و المصلحة، أهمیة نشاطات حسب

 1.تدخلها مجاالت في مؤهل شخص أي للمصلحة استشارة یمكن

 على یشكله الذي الخطر وتقییم علیه، المحكوم شخصیة دراسة المصلحة مهام بین من

 محبوس كل للمصلحة یوجه حیث ،2المجتمع  على والموظفین المحبوسین من غیره نفسه وعلى

 أو المؤسسة مدیر اقتراح على بناء فأكثر، سنتین لمدة للحریة سالبة بعقوبة علیه نهائیا محكوم

 مدیر من اقتراح على بناء السجون إلدارة العام للمدیر یمكن و.الطبیب النفساني أو األخصائي

 من االستفادة من الجرائم بعض ارتكب محبوس كل حرمان مقرر أن یصدر العقابیة المؤسسة

  .3اإلجراء هذا

 قدراته بقیاس الخاصة تلك وكذلك والنفسیة، الطبیة الفحوص لكل المحبوس إخضاع یتم

 حصصا المحبوس خاللها یتلقى أشهر، ثالثة إلى شهرین من تتراوح مدة في ،4المعرفیة والمهنیة

 الوسط من العنف من الوقایة ، االنتحار من الوقایة المخدرات، إدمان في میدان تحسیسیة

 إلدارة العامة المدیریة تعتمده برنامج وكل العقابي، الوسط آثار و التحسیس بسلبیات العقابي،

 الطبیب و االجتماعیة المساعدة و النفساني األخصائي من كل یقوم.إعادة اإلدماج و السجون

 تتضمن علیه محكوم بكل خاصة توصیات بإصدار العقلیة األمراض وطبیب األمن مسؤول

 العقابي، إصالحه برنامج خطورته، لدرجة المناسبة المؤسسة العقابیة صنف الخطورة، درجة

   5.اإلدماج إعادة و السجون إلدارة العامة بالمدیریة والمصالح المعنیة علیه للمحكوم تبلیغها لیتم

 لقاضي بالنسبة مهمة جد المصلحة ذهة هالمنوط الوظیفة أن إلى اإلشارة تجدر األخیر في

 خطورته تقییم و علیه المحكوم شخصیة بدراسة األمر تعلق إذا خاصة العقوبات، تطبیق

                                                             
، المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة  2005ماي  21من القرار المؤرخ في  03المادة  1

  2005لسنة  44الجریدة الرسمیة رقم 
  .02 المرجع نفسه المادة 2
  القرار المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة السابق ذكرهمن  14المادة  3
 04المادة  ،المرجع نفسه 4
  .المرجع نفسهالمادة الثامنة من  5



 العقوبات تطبیق قاضي اختصاصات                                                                          الثالثالفصل 

 

 
121 

 شخصیتهم، معرفة ومحاولة المحبوسین من باالقتراب بنفسه یقوم كان فبعد أن اإلجرامیة،

 العقابیة، بالمؤسسات والتوجیه للتقییم المتخصصة المصلحة من اختصاص المهام هذه أصبحت

  .عاتقه على الملقاة الحساسة الوظائف لبقیة العقابي العالجعملیة  على المشرف لیتفرغ

 .العقوبات تطبیق قاضي قرارات في الطعن: الثاني لمطلبا

 تضمن والتي علیهم، للمحكوم قانونا المخولة الوسیلة العقوبات تطبیق قاضي قرارات تعتبر

 جهة ومن جهة، من هذا االجتماعي تأهیلهم بإعادة المتعلقة العقابیة األنظمة من لهم االستفادة

 ومن البطالن، یشوبها قد العقوبات تطبیق لجنة عمل إطار في الصادرة القرارات هذه أخرى فإن

 یمكن والتي صفة، ذي لكل الممنوحة الطعون في ممثلة قانونیة مكنة أقر قد فإن المشرع ثم

  .العقوبات لجنة تكییف أمام تقدیمها

 المختصة والجهة للطعن، القابلة العقوبات تطبیق قاضي قرارات دراسة إلى نتطرق أن وقبل

  .القرارات لهذه القانونیة الطبیعة بتناول أوال نقوم ،1بالفصل فیها

 .العقوبات تطبیق قاضي قرارات طبیعة:  األول الفرع

 كونها إداریة، في العقوبات تطبیق قاضي یصدرها التي للقرارات القانونیة الطبیعة معرفة إن

 وطرق والمكلف بها تنفیذها كیفیة بتقصي لنا تسمح حیث بالغة، أهمیة تكتسي قضائیة أو

  .فیها الطعن

 ال والتي للعقوبة اإلداري التفرید بشأن یصدرها التي القرارات بین التفرقة یجب أنه والواقع

 هذا تحدث التي القرارات من وغیرها القضائیة، السلطة من الصادر بالحكم تتضمن مساسا

 أسلوب فیها یحدد قرارات من یصدره ما ذلك قبیل ومن إداریة، طبیعة فاألولى ذات األثر،

 أو الشأن، هذا في قرره أن سبق ما فیها یلغي أو معینة، حالة في یجب إتباعه الذي المعاملة

 المتعلقة القرارات من ذلك غیر إلى أخرى، إلى عقابیة من مؤسسة المحكوم بنقل فیها یأمر

 ذلك في یراعي أن دون القرارات تلك یصدر العقوبات تطبیق فقاضي العقابیة، المعاملة بسیر

 الرجوع یمكن لذا فیه المقضي الشيء لقوة تحوز ال اأنه  كما خاصة، أشكاال أو معینة، مددا

  2.فیها

                                                             
الخروج من قانون اجازة ، االفراج المشروط ، المتمثلة في التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  150الى المادة  129أنظر المادة  1

05/04.  
  138ص  ،المرجع السابق، بوخالفة فیصل 2
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 فلها الخارجیة المعاملة بصدد العقوبات تطبیق قاضي یصدرها التي األخرى القرارات أما

 كالقرارات القضائیة، السلطة من الصادر الحكم مضمون بالتعدیل تتناول فهي مختلفة،طبیعة 

 العقوبات تطبیق قاضي یصدرها التي القرارات طبیعة معرفة إن .المشروط المتعلقة باإلفراج

 تسبیب القضاة جمیع على أوجب القانون أن باعتبار تسبیبها، ضرورة من استقصاء تمكننا

 أحكام باستثناء األفراد، وحریات بحقوق لتعلقها طرفهم، من الصادرة القضائیة والقرارات األحكام

 االقتناع على تبنى فیها اإلدانة لكون الحیثیات، مقام األسئلة ورقة تقوم الجنایات حیث محكمة

  .العقوبات؟ تطبیق قاضي له یخضع هذا اإللزام فهل الشخصي،

 باستثناء العقوبات، تطبیق قاضي قرارات تسبیب مسألة إلى الجزائري المشرع یتطرق لم

 لتطبیق المؤقت التوقیف بقرار المتعلقة و سالفا المذكورة 05/041القانون  من 130 نص المادة

 قرارات باقي أن أو مقصود، غیر خطأ 130 المادة نص في ورد ما أن یعني هذا فهل العقوبة،

 تسبب؟ ال تطبیق العقوبات قاضي

مقررات  هناك أن خاصة یستوجبه، ما نرى ال فإننا االستثناء هذا یقصد المشرع كان إن

لتطبیق  المؤقت التوقیف قرار عن والنظام األمن على آثارها حیث من خطورة تقل ال یصدرها

اإلجراءات  كل أن خاصة الخروج، إجازة النصفیة، الحریة المشروط، اإلفراج قرار مثل العقوبة،

 هذا على القضائیة الطبیعة یضفي ال التفرد فهذا اللجنة، استشارة بعد أي الطریقة بنفس تتخذ

 وهي الجهة نفس وأمام الطریقة بنفس یتم فیه الطعن أن خاصة المقررات، من غیره دون المقرر

 القانونیة الطبیعة نفس علیه تضفي التي هي الطعن في الطریقة وهذه العقوبات، لجنة تكییف

 المقررات إلى منها اإلداریة المقررات إلى أقرب تجعلها والتي األخرى، لباقي المقررات

 یمكن فال قضائیة طبیعة ذات العقوبات تطبیق قاضي مقررات أن إذا قلنا أننا كما.القضائیة

 أمر وهو العامین، والنظام باألمن ماسة كانت ولو حتى یلغیها األختام أن حافظ العدل لوزیر

  .05/042 من القانون 161 المادة لنص مخالف

 .فیها للطعن القابلة القرارات:  الثاني الفرع

 بالمركز تمس عالجیة عقابیة أنظمة ،05/04القانون  بموجب الجزائري المشرع قرأ

 العقوبة، لتطبیق المؤقت التوقیف الخارجیة، الورشات نظام في وتتمثل علیهم، القانوني للمحكوم

                                                             
  .السابق ذكره 05/04 القانونمن  130أنظر المادة  1
  27-26: ص ص ، المرجع السابق، بریك الطاهر  2
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 تطبیق قاضي طرف من إما تكون إصدارها جهة أن حیث الخروج، رخص اإلفراج المشروط،

 أو تلغي، أن یمكن ذكرها السالف القرارات أن وباعتبار ،الحالة حسب العدل، وزیر العقوبات،أو

 یقر أن قانونا به المسلم فمن علیهم، بالمحكوم خاصة مكتسبة قانونیة مراكز أو تعدل تغیر،

 خالف على العملي الواقع أن غیر، لفائدتهم  المقررة الطعون في تتمثل مكنة قانونیة المشرع

 لتطبیق المؤقت التوقیف قرار وهما القرارات من فقط نوعین على الحق قصر هذا فالمشرع ذلك،

 .اإلفراج المشروط قرار و العقوبة

 أو للمحبوس، أجاز قد المشرع أن نجد 05/04 القانون من 133 المادة نص إلى بالرجوع 

 العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف مقرر في العقوبات تكییف لجنة أمام الطعن النائب العام،

 من أیام ثمانیة تتجاوز ال مدة في الطعون هذه رفع ویتم المشروط، المتعلقة باإلفراج والقرارات

  .موقف أثر وللطعن الرفض، أو بمقرر القبول، التبلیغ تاریخ

 مقرر في یطعن أن في الحق العام للنائب 05/04 القانون من 141 المادة منحت وقد

 طریق عن بالقرار تبلیغه بعد العقوبات، تطبیق قاضي طرف من الصادر اإلفراج المشروط

 لجنة أمام العام النائب طرف من المسبب الطعن رفع ویتم العقابیة، ضبط المؤسسة كتابة

 لذلك، معد سجل في الطعن تسجیل ویتم التبلیغ، تاریخ من أیام ثمانیة في مدة العقوبات تكییف

 أجل في العقوبات تكییف لجنة إلى النائب طریق عن الطعن مرفقا بشهادة الملف یرسل ثم

  .موقف أثر للطعن ویكون  ،1الطعن تسجیل تاریخ من یوما عشر خمسة

 قرارات في الطعن العدل لوزیر یجوز أنه على 05/04 القانون من 161 المادة وتنص

 العقوبة، لتطبیق المؤقت والتوقیف الخروج، رخص منح المتضمنة تطبیق العقوبات قاضي

 حیث العام، النظام أو األمن على سلبا یؤثر القرارات هذه تنفیذ متى كان المشروط اإلفراج

 محل بالقرار علمه تاریخ من یوما ثالثون أقصاه أجل في تكییف العقوبات لجنة إلى قراره یحول

  .الطعن

 الطعون في بالفصل المختصة اللجنة: الثالث الفرع

 العقوبات، تكییف لجنة عمل وطرق وصالحیات، تشكیلة، بتقصي الفرع هذا في نقوم

 . العقوبات تطبیق قاضي قرارات ضد الموجهة الطعون في المختصة بالفصل

                                                             
 140ص ، الرمجع السابق ، بوخالفة فیصل  1
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 جاء مستحدثة آلیة العقوبات تكییف لجنة تعتبر:العقوبات تكییف للجنة القانوني اإلطار :أوال-

 تكییف لجنة الختام، حافظ العدل، وزیر لدى تحدث" بقولها 143 مادته في 05/04بها القانون 

 القانون، هذا من 161 و 141 و 133 المواد في المذكورة الطعون في البت تتولى العقوبات

 األختام، حافظ العدل لوزیر فیها البت اختصاص یعود التي المشروط اإلفراج ودراسة طلبات

 05/181م رق التنفیذي المرسوم صدر وقد ،"بشأنها مقررات إصداره قبل فیها رأیها وٕابداء

 مقر منه الثانیة المادة وحددت  ،1وسیرها وتنظیمها لتشكیلتها المحدد 2005/05/17المؤرخ في

 في طعن هیئة اللجنة هذه وتعتبر اإلدماج، وٕاعادة السجون إلدارة العامة اللجنة بالمدیریة هذه

 اإلخطارات في فاصلة هیئة و العدل، لوزیر استشاریة وهیئة العقوبات، قاضي تطبیق مقررات

 .علیها المعروضة

 اآلتي األعضاء من العقوبات تكییف لجنة تتشكل: العقوبات تكییف لجنة تشكیل :ثانیا-

 2 :ذكرهم

 نائب برتبة السجون بإدارة المكلفة المدیریة عن ممثل -العلیا،رئیس المحكمة قضاة من قاضي-

 مؤسسة مدیر-عضوا الجزائیة، بالشؤون المكلفة المدیریة عن ممثل -عضو األقل، مدیر على

 وزیر یختارهما عضوین -عضوا العقابیة، المؤسسات بإحدى یمارس طبیب-عضوا  عقابیة،

 اللجنة، إلى المسندة بالمهام معرفة لها التي والشخصیات الكفاءات من بین األختام حافظ العدل

 بین من الرئیس ویعین مهامها، أداء في لمساعدتها بأي شخص تستعین أن للجنة ویمكن

 واحدة، مرة للتجدید قابلة سنوات ثالث لمدة العدل من وزیر بقرار اللجنة أعضاء یعین.أعضائها

  .السابقة الطریقة بنفس استخالفه یتم انتهائها قبل أي عضو عضویة انقطعت أن حدث وٕاذا

 حیث إداریة، صبغة ذات أنها العقوبات تكییف لجنة تشكیلة استعراض خالل من لنا یظهر

 لممارسة انتقائیة بطریقة اختیارهم یتم إداریون، هم األعضاء باقي فإن الرئیس أنه باستثناء

 مرة اللجنة تجتمع بأن المرسوم نفس من لخامسةا المادة نصت فقد اجتماعاتها أما عن مهامهم،

 .ذلك إلى الضرورة دعت كلما رئیسها من استدعاء على بناء تجتمع أن كما یمكنها شهر، كل

السجون  إلدارة العام المدیر طرف من تعیینه یتم موظف تسییرها یتولى بأمانة اللجنة هذه وتزود

 1:اآلتیة المهام لها تسند اإلدماج، وٕاعادة

                                                             
، لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها وسیرها المحدد لتشكیلة  17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  1

  2005لسنة  35الجریدة الرسمیة رقم 
  .المذكور سالفا 05/181من المرسوم التنفیذي  03المادة  2
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 -اللجنة اجتماعات محاضر تحریر -أعضائها واستدعاء اللجنة اجتماعات بتحضیر القیام-

 تطبیق لجان مقررات ضد المرفوعة الطعون وملفات البرید تلقي-وتبلیغها اللجنة مقررات تسجیل

 حافظ العدل وزیر إلى فیها یؤول االختصاص التي المشروط اإلفراج طلبات تلقي-العقوبات 

  .األختام

 الملفات بتوزیع بعدها لیبدأ انعقادها، تاریخ وتحدید أعمالها جدول بضبط اللجنة رئیس یقوم

 ویكون اللجنة، أعضاء على ویعرضه ملف كل عن ملخص المقرر ویعد على أعضائها،

 وفي األصوات، بأغلبیة قراراتها وتصدر األقل، على أعضائها ثلثي بحضور اجتماعها صحیحا

   2.مداوالتها بسریة ملزمون األعضاء ویكون مرجحا، الرئیس صوت یكون تعادل األصوات حالة

 11و  10والمادة  04/05 القانون من 143 المادة نصت:العقوبات تكییف لجنة مهام :ثالثا-

 :اآلتي في وتتمثل اللجنة، مهام على05/181من المرسوم التنفیذي رقم 

 التي شهرا، 24 عقوبتهم باقي مدة تفوق الذین للمحبوسین المشروط اإلفراج طلبات دراسة-أ

،  04/05القانون من 142 المادة في علیها المنصوص العدل، لوزیر فیها االختصاص یؤول

 مقرر إصداره قبل العقوبات تكییف لجنة على وجوبي أمر الطلبات لهذه العدل وزیروعرض 

 هذا وفي ، 143 المادة نص حسب وهذا فیها رأیها وٕابداء الملفات لدراسة اإلفراج المشروط

  :مایلي على  05/181التنفیذي رقم  المرسوم من العاشرة نصت المادة الصدد

 العدل، وزیر إلى فیها االختصاص یؤول التي المشروط اإلفراج طلبات في رأیها اللجنة تبدي"

  ." استالمها تاریخ من إبتداءا یوما ثالثین أجل في األختام، حافظ

 اإلفراج بمنح وحده األختام، حافظ العدل، یختص بها وزیر التي الخاصة الحاالت وفي

 فترة شرط مراعاة دون 3148 و 135 المادتین في علیها المنصوص وهي تلك المشروط

    04/05.القانون من 134 المادة علیها في المنصوص االختبار

 من 159 للمادة طبقا العدل وزیر علیها یعرضها أن یمكن التي الملفات في رأیها إبداء -ب

 الواجب الشروط كل من أو بعض من المحبوس بإعفاء المتعلقة الحالة وهي ، 04/05القانون 

 قانون في علیها المنصوص االجتماعي واإلدماج التربیة إعادة أنظمة أحد من توفرها لالستفادة

                                                                                                                                                                                                    
   .المرسوم التنفیذينفس من  06المادة  1
   .14.09.08.07المرجع نفسه أنظر المواد  2
   05/04من القانون  148والمادة  135أنظر المادة  3
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 للسلطات المحبوس یقدم عندما وهذا االختبار، فترة شرط من اإلعفاء كطلب تنظیم السجون،

 .القانون هذا من 135 المادة في محدد هو ما حسب أو معلومات بیانات

 المشروط؟ اإلفراج طلبات یخص فیما العقوبات تكییف لجنة رأي طبیعة هي ما-

 لجنةال لرأي القانونیة الطبیعة إلى 05/181 رقم التنفیذي المرسوم من العاشرة المادة تتطرق لم

  استشاري؟ رأي مجرد أم ملزم هو هل العقوبات تكییف

 المشرع خصها التي العقوبات تطبیق لجنة لرأي اإللزامي الطابع حول خالف ال كان إذا

 طبقا فیها وبالبت 05/04من قانون  3ة فقر  24 للمادة طبقا المشروط اإلفراج بدراسة طلبات

 والراجح العقوبات، تكییف لجنة رأي بخصوص تدبیر إلى یحتاج األمر فإن منه، 138 للمادة

 :اآلتیة لألسباب العدل لوزیر مقید استشاري غیر رأیها أن

   1.منه صادر قرار بموجب ومعینون العدل لوزیر إداریا یخضعون أعضائها كون-

 فیها، البت دون المشروط اإلفراج طلبات دراسة في المشرع حصرها صالحیاتها التي طبیعة-

وفي ظل  05/04القانون  من 143 المادة لنص طبقا مقرره الوزیر یصدر أن قبل وٕابداء رأیها

 من االستفادة طلبات في بالبت سواه دون یختص العدل وزیر كان ذكره، السالف 72/02األمر 

 .بشأنها المناسب القرار واتخاذ المشروط اإلفراج

 طرف من المقدمة علیها، المعروضة الطعون في الفصل العقوبات تكییف لجنة تتولى-ج

 في الطعن وكذلك العقوبة لتطبیق المؤقت التوقیف بمقرر یتعلق فیما المحبوس، العام أو النائب

 ویقدم 05/04القانون  من 133 المادة لنص طبقا العقوبة لتطبیق المؤقت رفض التوقیف مقرر

 .المقرر تبلیغ تاریخ من أیام خالل ثمانیة الطعن هذا

 النائب یقدمها والتي المشروط اإلفراج بمقررات المتعلقة الطعون في البت اللجنة تتولى كما

 المشروط اإلفراج مقرر صدور فور العقابیة المؤسسة ضبط كتابة طریق عن بعد تبلیغه العام

 القانون من 03 فقرة 141 للمادة طبقا المقرر هذا في الطعن التبلیغ تاریخ من أیام ثمانیة وله

 من ابتداء یوما أربعین و خمسة أجل في علیها في الطعون المعروضة اللجنة وتفصل 05/04

 من أخیرة فقرة 141والمادة  05/181التنفیذي من المرسوم  11للمادة  طبقا وهذا الطعن، تاریخ

 .له رفضا األجل هذا خالل الطعن ویعد عدم البت في 05/04 القانون

                                                             
  المذكور سابقا 05/181من المرسوم التنفیذي  4ر المادة أنظ 1
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 05/04ن القانو  من 161 للمادة طبقا علیها المعروضة إلخطاراتا في اللجنة تفصل -د 

 تطبیق قاضي مقرر أن الختام حافظ العدل وزیر علم إلى وصل إذا " أنه علىوالتي تنص 

 أو األمن على سلبا یؤثر القانون هذا من 141 و 130 و 129 للمواد طبقا المتخذ العقوبات

 .یوما ثالثین أقصاه أجل في العقوبات تكییف لجنة األمر على یعرض أن فله العام النظام

 باقي لقضاء العقابیة المؤسسة إلى المستفید علیه المحكوم یعاد المقرر إلغاء حالة وفي

  1."العقوبة

 طبقا اإلخطار، تاریخ من ابتداء یوما ثالثین أجل في اإلخطارات هذه في اللجنة تفصلو 

   05/181 التنفیذي المرسوم من الثانیة الفقرة 11للمادة

 من فإنه اللجنة؟ على األمر لهذا العدل وزیر عرض إلزامیة مدى حول سؤاال نطرح وهنا

 بعبارة جاء المادة نص كون إلزامي ولیس اختیاري األمر هذا أن منها نستشف 161 المادة نص

  ."...األمر أن یعرض فله...."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  05/04من قانون   141و 130و  129أنظر المادة  1
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  لثالثا الفصل خالصة

 قانوني نظام في الجنائي الجزاء تطبیق على القضائي اإلشراف الجزائري المشرع جسد

 األحكام تطبیق قاضي صورته السجون، تنظیم المتضمن الملغى األمر استحدث بموجب

 صورته في تزویده تم وقد ،05/04القانون  ظل في العقوبات تطبیق قاضي لتصبح الجزائیة،

 المعاصر، الجنائي الفقه اعتمدها التي األفكار لمصاف ال ترقى ضیقة جد بصالحیات األولى

 الجزاء تطبیق عملیة على للمشرف المقررة شابت الصالحیات التي للنقائص منه وتداركا

 .له الصالحیات المقررة من المشرع وسع الجنائي،

 للمحبوسین، االجتماعي اإلدماج إعادة و السجون تنظیم قانون تحلیل خالل من یمكننا

 إلى األخیرة هذه نقسم أن العقوبات، تطبیق قاضي صالحیات تحكم التي القانونیة السیما المواد

 تطبیق لقاضي الرقابیة باالختصاصات فالمقصود.تقریریة أخرى و استشاریة و صالحیات رقابیة

 إجمالها یمكننا علیهم،إذ للمحكوم االجتماعي التأهیل إعادة عملیة مراقبة من العقوبات تمكینه

 فحص خالل من وهذا ،علیهم للمحكوم المقررة الحقوق احترام مدى اختصاص مراقبة في

المجلس   رئیس أو العامة النیابة طرف من والتقاریر المعلومات تلقي أو المودعة لدیه، الشكاوي

 تنفیذ خالل من علیها والقائمین العقابیة المؤسسات مراقبة من إلى تمكینه باإلضافة القضائي،

 .العقابي العالج أسالیب

 لإلدارة الرأي إبداء في فتتمثل العقوبات تطبیق لقاضي االستشاریة االختصاصات أما

 لتطور وفقا وهذا علیه، للمحكوم القانوني بالمركز یمس أن یمكن قرار أي اتخاذ العقابیة بغرض

 .االجتماعي التأهیل برامج إعادة نتائج

 فإن المفتوح، الوسط إلى المغلق الوسط من تتغیر العقابیة المعاملة أسالیب أن وباعتبار

 تتمثل فاألولى آخر، إلى وسط من تختلف العقوبات تطبیق قاضي طرف من القرارات الصادرة

 نظام في الوضع النصفیة، الحریة نظام في الوضع الخارجیة، الورشات في الوضع"قرارات  في

 قرار في فتتمثل المفتوح بالوسط المتعلقة القرارات أما ".الخروج رخصة منح المفتوحة، قرار البیئة

  .المشروط اإلفراج قرار العقوبة، المؤقت لتطبیق التوقیف

 اتخاذ و للمحبوسین العقابي العالج بعملیة التكفل من العقوبات تطبیق قاضي ولتمكین

 مساعدة لجان الحدیث السجون تنظیم قانون بموجب المشرع أوجد بشأنها، المناسبة القرارات

 تربیة إعادة نشاطات لتنسیق المشتركة الوزاریة اللجنة في تتمثل محلیة، و أخرى مركزیة
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 و العقوبات تطبیق ولجنة المركزي، المستوى على االجتماعي إعادة إدماجهم و المحبوسین

 .العقابیة المؤسسات مستوى على للتقییم، المتواجدتان المتخصصة المصلحة

 ،السجون تنظیم المتضمن الملغى األمر تخللت الذي النقائص الجزائري المشرع تدارك لقد

بالسلطات  المتعلقة تلك سیما ال جذریة، تعدیالت وضمنهالسالف ذكره  05/04 للقانون بإصداره

 إضافة الداخلیة، وزیر ید في مجتمعة كانت والتي العقوبة تكییف بتدابیر المتعلقة الالمركزیة

كانت  والتي العقوبات تطبیق قاضي یرأسها التي العقوبات تطبیق للجنة التداولیة إلى القرارات

 . الملغى األمر في المدرجة والتأدیب الترتیب لجنة نظام ظل في استشاریة

 في طعن جهة السجون تنظیم قانون بموجب المستحدثة العقوبات تكییف لجنة وتعتبر

 یقدم أن یمكن والذي العقوبات، تطبیق لجنة إطار في الصادرة العقوبات تطبیق قرارات قاضي

   .العدل لوزیر استشاریة هیئة تعتبر كما أنها العامة، النیابة أو علیهم طرف المحكوم من
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  :خاتمة

القضائي على التنفیذ العقابي ومراحل تطوره  اإلشرافمن خالل استعراضنا ألصول 

فقد عرفت السیاسة العقابیة في .كان علیه في المجتمعات القدیمة وما أصبح علیه  تاریخیا وما

 اإلدماجالمتضمن تنظیم السجون وٕاعادة  05/04الجزائر تطورا ملحوظا بصدور القانون 

االجتماعي للمحبوسین وقد كان لصدور هذا القانون الفضل الكبیر في إدراج رؤیة عصریة 

مواكبا في ذلك ، عنهم اإلفراجفي المجتمع بعد  إدماجهمن وٕاعادة لمسألة إعادة تربیة المساجی

إذ جاء هذا القانون مطابقا ، مجمل النصوص والمعاهدات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر 

  .ألحكام الدستور ومعبرا عن االلتزامات الدولیة التي تعهدت بها البالد

 اإلدماجأجهزة بغرض تدعیم سیاسة إعادة كما أن المشرع من خالل هذا القانون استحدث عدة 

ألن الغایة من اإلصالحات هي مساعدة المحبوسین على العودة إلى المجتمع ، وتفعیل نشاطها

  .في أحسن الظروف

باعتبار العقوبة هي الوسیلة القانونیة لمحاربة الجریمة وٕاخضاع الشخص المنحرف لبرنامج 

بالتالي نالحظ أن المشرع الجزائري إعتمد بصورة كلیة و ، إلزالة الخطورة اإلجرامیة لدیه، عقابي

على العقوبات السالبة للحریة وخاصة العقوبات قصیرة المدة دون مراعاة فیما اذا كانت هذه 

فالزج به في المؤسسات العقابیة یؤثر سلبیا ، كوسیلة عالج للشخص المنحرف العقوبات تصلح 

  .ر له جو مناسب لالحتراف في االجرامعلى عملیة إصالحه بل في أغلب األحیان یوف

واللجوء الى ، ولهذا اقترح المشرع الجزائري االستغناء عن العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة

العقوبات البدیلة متى كانت تساهم في إصالح الشخص المنحرف وتتناسي وحالته وخاصة 

  .العمل للنفع العام والوضع تحت االختبار

على مرحلة المراقبة والتوجیه رغم  05/04ان المشرع الجزائري استغنى بصورة كلیة في القانون 

كان ینص على انشاء ثالث مراكز للمراقبة والتوجیه ورغم عدم تفعیلهم عملیا  72/02أن األمر 
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عنهم وٕاسقاط عملیة المراقبة والتوجیه تعد إغفاال ألهم اال االستغناء  72/02في ظل األمر 

رحلة من مراحل المعاملة العقابیة والعالج العقابي وهي مرحلة التشخیص والتي یتم من خاللها م

ووضع برنامج العالج المناسب له وتوجیهه الى ، تحدید عوامل االجرام لدى الشخص المنحرف

المؤسسة التي تتوفر على الوسائل المادیة والبشریة لتطبیق هذا البرنامج وال یمكن تصور سیاسة 

قابیة تستغني على هذه المرحلة یمكنها أن تحارب الجریمة أو تحقق اصالح لألشخاص ع

  .المنحرفین

على رعایة المحبوس اجتماعیا  05/04كما أن المشرع الجزائري وان كان قد نص في القانون 

دون أن ، داخل المؤسسة العقابیة أال أنه أشار فقط على المساعدة على حل المشاكل العائلیة 

، طبیعة هذه المساعدة والجهة التي تتكفل بها وما، كیفیة الرعایة االجتماعیة للمحبوسین یبین

ومنه یمكن القول ، وان المؤسسات العقابیة في الجزائر لم یوضع لها أي نظام داخلي اإلشارةمع 

، بأن الرعایة االجتماعیة للمحبوس داخل المؤسسة العقابیة في التشریع الجزائري شكلیة فقط

  .ي نتیجة طبیعیة لغیاب برامج عالج حقیقي وسیاسة إعادة إدماج فعلیةوه

ومن هنا اقترح ضرورة إیجاد إطار حقیقي للرعایة االجتماعیة داخل المؤسسة العقابیة تتابع 

من أول یوم یدخل فیه إلى المؤسسة العقابیة إلى أخر یوم و توفر لها الوسائل و  المسجون

  .اإلمكانیات

الجزائري تبني مبدأ األشراف القضائي على تنفیذ العقوبة الجزائریة سواء في  كما أن المشرع 

إال أنه بالرجوع الى قانون تنظیم السجون وٕاعادة ،  05/04أو القانون  72/02ظل األمر 

االدماج االجتماعي للمحبوسین ، وتبین أن الدور الذي یلعبه قاضي تطبیق العقوبات هو دور 

ا یتعلق بالمعاملة العقابیة أو بمتابعته لبرامج إعادة التأهیل واالدماج شكلي ال أكثر سواء فیم

       .االجتماعي 
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  ملخص الرسالة باللغتین العربیة و الفرنسیة

مرت العقوبة بمراحل عدة نظرا لتطورها 

وخاصة في ، في جمیع الجوانب المرتبطة بها

، على الجریمة مجال السبل الكفیلة بالقضاء

من خالل إخضاع الشخص المنحرف الى 

عوامل  للقضاء على، برنامج عالج عقابي

، جرامیةوالحد من خطورته اال، االجرام لدیه

  .ومن ثم اعادة تأهیله اجتماعیا في المجتمع 

والسیاسة العقابیة في الجزائر عملت على 

تبني المبادئ العامة للسیاسة العقابیة الحدیثة 

وانطلقت أساس من مفهوم الدفاع االجتماعي 

ضد الجریمة وتكییف العقوبة بشكل یسمح 

  .بتحقیق هذه األهداف النبیلة

لجزائر بقیت في تزاید اال أن الجریمة في ا

وحاالت العود تمثل النسبة األكبر من ، مستمر

مما یؤكد فشل ، نزالء المؤسسات العقابیة

السیاسة المتبعة في تحقیق مكافحة فعالة 

  . للجریمة والسلوكات االجرامیة

مما جعلني أبحث من خالل هذه الرسالة 

  .قاضي تطبیق العقوبات في الجزائر عن دور

سبب فشل السیاسة  وتوصلت الى أن

سواء من حیث محاربة ، العقابیة في الجزائر

أو في مجال ، والحد من أسبابها، الجریمة

أنسنة المعاملة العقابیة ألنه یعود أساسا إلى 

أن المشرع الجزائري تبنى أغلب المبادئ من 

الناحیة النظریة دون أن یوفر لها مجال تطبیق 

في  حقیقي مما أفرغها من محتواها وأفرزت

  .األخیر نتائج عكسیة

La peine a été consulté dans le passé 
des évolutions importantes, soit en 
matière de peine privative de liberté 
dans son contexte, qui signifie d'un coté 
une forme de sanction pénale parmi la 
gamme entière des réactions sociales 
face à l'infraction, et d'un autre coté elle 
figure comme maillon de la chaîne 
pénale qui va de la commission de 
l'infraction. 

La politique pénale en Algérie a 
adapté tous les principes pénales qui est 
basées sur le principe de la défense 
social contre le crime, pour protéger la 
société. 

Mais le crime en Algérie a évolue 
d'une façon terrible, ce qui prouve que 
la politique pénale en Algérie n'a pas 
accéder à son but. 

Ce qui m'a pousser à travers cette 
thèse à mener une recherche à propos de 
rôle du juge de m'application des peines. 

Et j'ai constaté que les raisons de 
l'échec de la politique pénitentiaire en 
Algérie, soit du cote concernant la lutte 
contre la crime et la réduction de ces 
causes, soit du coté concernant le 
traitement punitif humanisé car la 
plupart des principes ont été adaptés 
théoriquement sans leurs fournir une 
vraie application et il les à vidé de leurs 
contenu et ça donné finalement des 
résultats négatifs.     
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