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 ل  ـــــديــــبـــام كــــــعـــع الــــفــــنـــل للـــــــعمـــــــال

  ســـــبـــحـــة الـــوبــــقــــن عــــع 
 



 شكـــــــــر وعـــــــرفـان
 الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو،

 الحمد هلل أن مّن عمينا بإتمام ىذا البحث وذلل لنا الصعاب والعقبات،

 والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل سيدنا محمد المبعوث بالخير والبركات،

 "من ال يشكر الناس، ال يشكر اهلل:" وعمال بقولو صمى اهلل عميو وسمم

 أتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان إلى األستاذة المشرفة الفاضمة 

رشادنا، ولم تبخل عمينا  " صولي ابتسام"  التي لم تدخر جيدا في توجيينا وا 

 .بنصائحيا القيمة فشكرا جزيال

 كما أثني بالشكر الوافر إلى جميع األساتذة الذين ساىموا في

 .توجيينا عمى مدار السنوات السابقة

 وأتقدم بالشكر إلى السيد رئيس لجنة المناقشة، وسعادة المناقشين 

 الكريمين عمى قبوليم مناقشة ىذا البحث، وعمى ما بذلوه 

 .من جيد ووقت في تصويب ىذه الدراسة

 وال يفوتنا في ىذا المقام أن نتقدم باالمتنان إلى جميع موظفي المكتبات، 

 .وخاصة موظفي مكتبة جامعة محمد خيضر ــ بسكرة

 

 

 



 إىــــــــــــداء
 : أىدي ىذا العمل المتواضع إلى

حسانا والدي الكريمين أطال اهلل   إلى من أوصاني بيما ربي برا وا 

 .في عمرىما ومتعيما بالصحة والعافية

 إلى جميع أشقائي وشقيقاتي كل باسمو 

 إلى جميع زمالئي وزميالتي ثانية ماستر تخصص قانون جنائي دفعة 

2013/2014، 

 إلى جميع رفيقات دربي طيمة ىذه السنوات 

 .سالف، أحالم، سمية، خولة، ىجيرة، رقية، رفيقة ونادية

 إلى جميع أقاربي وكل من يعرفني من قريب أو من بعيد،

 إلى كل من ساعدني في إعداد ىذا العمل ولو بالكممة 

 . الطيبة وشجعني في المضي قدما بكل صدق

 .أىديكم جميعا ثمرة جيدي المتواضع

 

 الباحثـــة                                                                         
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 السالبة لمحرية وحموليا محل العقوبات البدنية والسجين ال يعدو عن ة      منذ ظيور العقوب
لى إوالسبب في ذلك نظرة المجتمع   سجبلتو،إلىرقام السجن يضاف أكونو مجرد رقما من 

السالبة ـــ وال زالت ىذه العقوبات  قرانو في المجتمع الحر،أشروره وحرمانو من كل حق يتمتع بو 
                                            .لى يومنا ىذاإىي السائدة في دول العالم  ـــ لمحرية

 فقد ،ونظرا لآلثار السمبية ليذه العقوبات والتنديد بحقوق اإلنسان عامة والمساجين خاصة    
سعت الدول التي تحرص عمى تطوير أنظمتيا العقابية وجعل التأىيل االجتماعي ىدفا أساسيا 

 واالستعاضة عنيا بجممة من البدائل أىميا ،لمعقوبة إلى التضييق من نطاق ىذه العقوبات
                                                                            .العمل لمنفع العام

ىم بدائل النظام العقابي التقميدي التي تبنتيا أفيعد العمل لمنفع العام في الوقت الحالي من      
وىو نظام حديث  السياسة العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة،

ال  إ وتعاقبت عمى األخذ بو بعض الدول عمى سبيل التجربة األولية،اعتمدتوحيث  من نوعو،
 النجاح الذي حققو ىذا النظام كبديل عن العقوبة السالبة لمحرية جعمو ينتشر عمى نحو واسع أن

                                                             .في التشريعات العقابية المعاصرة

      فالعمل لمنفع العام الذي لجأت إليو معظم التشريعات وتبنتو في قوانينيا العقابية كانت 
نتيجة لمدراسات العممية المتعمقة بتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية، حيث أثبتت ىذه الدراسات أن 
العقوبة السالفة الذكر أصبحت ال تجد نفعا في ردع المحكوم عميو وحماية المجتمع، وذلك 

لضعف أثر الردع عمى المحكوم عميو، وتسببيا في تماديو في اإلجرام جراء احتكاكو بالجناة 
       .                                                    اآلخرين

تجنيب المحكوم عميو مساوئ الحبس الناتج عن جل أن المشرع الجزائري من إف     ولذلك  
  حذوىا في سن العقوبات حذانو إة فرنامقمواكبة التشريعات الالعقوبة السالبة لمحرية، ومن أجل 
  2005  فبراير06 المؤرخ في 05/04 من القانون رقم 05البديمة وذلك بالنص عمييا بالمادة 

عـادةون ـجـم السـيـظـنـون تـانـن قـمـضـتـالم  ةإدارتتولى " :ولـقـالـن بـوسيـحبـاعي لممـمـتـاج االجـ اإلدموا 
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األمنية والعقوبات البديمة طبقا   تنظيم العقوبات السالبة لمحرية والتدابيرنالسجون لضما
.  (1)"لمقانون

 66/156المعدل لؤلمر رقم   فبراير15المؤرخ في (2) 09/01 لذلك جاء القانون رقم       وتبعا
 05 وبالتحديد من المادة  وما يمييا01 مكرر05المتضمن قانون العقوبات إلضافة المادة 

                                                                                                                                                            . والتي تنص عمى العقوبة البديمة المتمثمة في العمل لمنفع العام ،06 مكرر05 إلى 01مكرر

       وتكتسي الدراسة أىميتيا في أنيا تعالج نموذجا عقابيا معاصرا ذا خصوصية واضحة، 
واسعة من الميتمين بالوسط العقابي،  وأىمية بالغة، فالعمل لمنفع العام يشغل اىتمام شريحة

ولذلك فإن ىذه الدراسة ضرورية لمفت اىتمام القائمين بو والمسؤولين عن تطبيقو نظرا لمميزات 
براز مدى نجاعة العمل لمنفع العام في  التي يمكن لو أن يقدميا لمنظام العقابي الجزائري، وا 

 .إطار إصبلح قطاع العدالة وتطوير قطاع التأىيل واإلدماج في إدارة السجون

   فأىم ما يميز موضوع العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس أنو تتنازع فيو فكرتان 
متباعدتان في ىذا الشأن مؤداىما أن كل من ارتكب جريمة ينبغي عقابو، ويكون ذلك غالبا 
بالعقوبة السالبة لمحرية مقابل ما اقترفو من ذنب في حق المجتمع، ومن جية ثانية ضرورة 
عادة إدماجو في المجتمع، وىذا ما دفع بالفقو والتشريعات المقارنة إلى  صبلحو وا  تأىيمو وا 

 .البحث عن بدائل كأساليب عبلجية متطورة، ولعل أىم ىذه البدائل العمل لمنفع العام

 :    ومن ىذا المنطمق نطرح اإلشكالية التالية

  ما مدى فعالية العمل لمنفع العام في تجسيد سياسة إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 
 مقارنة بعقوبة الحبس؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادة اإلدماج االجتماعي 2005 فبراير 06 المؤرخ في 05/04القانون رقم ـــ  (1) ، المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 .12، العدد 2005 فبراير 13لممحبوسين، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية 2009 فبراير 25 المؤرخ في 09/01 القانون رقم ـــ (2)
 .15، العدد 2009 مارس08لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
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  :   وتتمثل أسباب اختيار ىذا الموضوع في

في   )ألن العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة ظير حديثا في الدول الغربية: حداثة الموضوع: أوال
، وانتقل إلى الدول العربية بعد مدة، ولقد أخذ بو المشرع الجزائري في تعديل (القرن العشرين

 .2009لقانون العقوبات سنة 

 إلقاء الضوء عمى العمل لمنفع العام، والذي يعد اليوم من أىم بدائل العقوبة السالبة لمحرية :ثانيا
 .في التشريعات المقارنة

 تأتي ىذه الدراسة إسياما متواضعا لرفد المكتبة بدراسات متخصصة وجادة عن العمل :ثالثا
 .لمنفع العام

 :      أما عن أىداف دراسة موضوع العمل لمنفع العام فإنيا تتمثل فيما يمي

ـــ تحديد اآلثار السمبية لعقوبة الحبس عمى المحكوم عميو وعمى المجتمع عامة، والتي تؤدي إلى 
  .أخرى بديمة عنيا أىميا العمل لمنفع العام عقابية حتمية األخذ بنظم

التعرف عمى العمل لمنفع العام في التشريعات العقابية المقارنة عامة وفي التشريع الجزائري  ـــ
    .خاصة

ـــ تـســمـيـط الضوء عـمـى إجـراءات وآلـيـات تـطـبـيـق العمل لمنفع العام فـي مختـمف التـشـريـعـات  
                                                                                                                      .الـعــقـابـيـة المقارنة

 :     ومن أىم الدراسات التي تناولت موضوع العمل لمنفع العام نذكر

ـــ رسالة ماجستير، لممؤلف محمد لخضر بن سالم، بعنوان عقوبة العمل لمنفع العام في القانون 
الجزائري، حيث بين فييا المؤلف القواعد التي تحكم العمل لمنفع العام في القانون الجزائري فقط 

 .ولم يتطرق إلى مختمف التشريعات المقارنة األخرى

ـــ رسالة دكتوراه، لمدكتور عبد الرحمان بن محمد الطريمان، بعنوان التعزير بالعمل لمنفع العام 
حيث ركز فييا المؤلف بصفة أساسية عمى ما موقف الشريعة اإلسبلمية وقوانين العقاب 

 .واألنظمة السعودية من العمل لمنفع العام
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     وتبرز صعوبات دراسة ىذا الموضوع في أن ىذا الموضوع يتطمب منا االتصال بالجيات 
الرسمية قصد الحصول عمى إحصائيات حديثة، لكن واجيتنا صعوبات إدارية حالت دون ذلك، 
نظرا الشتراط بعض اإلجراءات المعقدة، والتي تأخذ وقت طويل لمحصول عمييا بالمقارنة مع 

 .المدة المتاحة إلنجاز ىذا البحث

    ومن جية أخرى فقد صادفنا نقص المراجع خاصة المراجع المتخصصة، لذلك فقد اعتمدنا 
في دراستنا عمى تحميل مختمف النصوص القانونية سواء في التشريع الجزائري أو في التشريعات 

 .المقارنة

    ولقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج المقارن والمنيج التحميمي، وذلك من خبلل مقارنة 
وتحميل النصوص القانونية الجزائية سواء في التشريع الجزائري أو بمختمف قوانين التشريعات 

 .العقابية المقارنة

 :   وقد تمت دراسة موضوع العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس من خبلل ثبلثة فصول
حيث خصص الفصل التمييدي لئلحاطة بكل ما يتعمق بالعقوبة السالبة لمحرية من حيث 

مفيوميا واآلثار التي تخمفيا ىذه العقوبة، وأىم البدائل المعتمد عمييا في مختمف التشريعات 
 .المقارنة

أما الفصل األول فقد تناولنا فيو ماىية العمل لمنفع العام وموقف التشريعات المقارنة منو، وذلك  
عن طريق بيان التطور التاريخي ليذه العقوبة، وتعريفيا وصورىا وأغراضيا، وكذا موقف 

 .التشريعات المقارنة من إقرار ىذه العقوبة البديمة

أما الفصل الثاني فقد تناولنا بو إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام وآليات تنفيذه ببيان 
شروط الحكم بيذه العقوبة وكيفية تقديرىا وكذا مختمف الجيات القضائية وغير القضائية في 

 .تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام

وانتيت ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج المتوصل إلييا، باإلضافة إلى االقتراحات التي 
 .توصمنا إلييا في ىذا البحث
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها

 الفصل التمهيدي

 ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها

     يعتبر سمب الحرية عقوبة أساسية في التشريعات الحديثة، بعد أن حمت محل العقوبات 
البدنية التي كانت سائدة من قبل، وعممت الدراسات العقابية عمى محاولة إيجاد أفضل السبل 

دخال التطوير عمييا حتى يمكن أن تحقق أغراضيا في مكافحة الجريمة،  لتنفيذ ىذه العقوبة، وا 
وخاصة تحقيق الردع الخاص لممحكوم عمييم، لذا فقد تنوعت ىذه العقوبة السالبة لمحرية 

المقترنة باألشغال الشاقة والسجن، والحبس، لكن ورغم ىذا التنوع في عقوبة سمب الحرية إال 
أنيا لم تسمم من انتقاد بعض من فقياء القانون الجنائي، وذلك لتضمينيا بعض المساوئ التي 

تحول دون تحقيق الردع الخاص، مما يدفع بالميتمين بالسياسة العقابية إلى إدراج بعض 
 .األنظمة البديمة ليذه العقوبة خاصة القصيرة المدة منيا

 :      ومن ىنا فقد ارتأينا أن نقسم ىذا الفصل التمييدي إلى مبحثين أساسيين ىما

 .ماىية العقوبة السالبة لمحرية: المبحث األول

 .بدائل العقوبة السالبة لمحرية: المبحث الثاني

 مفهوم العقوبة السالبة لمحرية: المبحث األول

تعتبر العقوبة السالبة لمحرية ركيزة النظام العقابي الحديث، والتي كان ينظر إلييا في      
الوىمة األولى أنيا العقوبة التي تكفل جميع أغراض العقوبة، ولكن بمرور الزمن أثيرت الشكوك 
حول فعاليتيا في مكافحة اإلجرام، وتعرضت ليجوم شديد لما تنطوي عميو من مساوئ، نظرا 
ألنيا لم تعد العقوبة التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وألن مختمف التشريعات العقابية 

 . الحديثة اتجيت إلى تبني بدائل العقوبة السالبة لمحرية لعدم جدوى ىذه األخيرة

     ومن ىنا سندرس في ىذا المبحث تعريف العقوبة السالبة لمحرية كمطمب أول، ثم نبين 
 .مساوئ ىذه العقوبة كمطمب ثان
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 تعريف العقوبة السالبة لمحرية :المطمب األول

العقوبة التي يكون في مضمونيا حرمان المحكوم عميو :"     يقصد بالعقوبة السالبة لمحرية  
من حريتو الشخصية، وذلك عن طريق إيداعو إحدى المؤسسات العقابية، إذ تسمب العقوبة ىذا 

 .(1)"الحق إما نيائيا أو ألجل معموم يحدده الحكم الصادر باإلدانة 

نما تختمف من حيث      ومن ىنا يتبين أن العقوبة السالبة لمحرية ليست عمى نوع واحد، وا 
ما مؤقتة، يستغرق تنفيذىا فترة زمنية  مدتيا، ويمثل ليذه العقوبة بالسجن المؤبد والمشدد، وا 

 :محددة والسجن والحبس، وىو ما سندرسو فيما يمي

 أنواع العقوبة السالبة لمحرية :الفرع األول

      لقد ظل الفكر العقابي ولحقبة طويمة من الزمن يركز اىتمامو عمى الفعل اإلجرامي 
، حيث كان يرى في العقوبة الرادعة خير وسيمة لمتكفير عن (الجاني)وأىمل الفاعل (الجريمة)

جرمو، ولكن مـع تطور السياسة الجنائية أصبح مـجـمـل التركيز عمى الجاني وخطورتو، مما 
استدعى أن تتطور األنماط العقابية، ومنيا العقوبة السالبة لمحرية، فأصبحت مدة العقوبة تطبق 

، وليذا (2)عمى حسب جسامة الجريمة من جية، وعمى حسب خطورة المجرم من جية أخرى
 .سنركز عمى أىم أنواع العقوبة السالبة لمحرية في جل التشريعات المقارنة

األشغال الشاقة ىي إحدى العقوبات المقررة لمجنايات، والتي تأتي بعد :  األشغال الشاقة:أوال
عقوبة اإلعدام في تدرج تمك العقوبات من حيث الشدة، وكانت تنحصر في التجديف بسفن 

، ويقصد بيذه (3)الممك، وبعد ظيور السفن الشراعية انتقمت ىذه العقوبة بالمناجم والموانئ
العقوبة تشغيل المحكوم عميو باألعمال البدنية الشاقة كتكسير الحجارة ونقميا، وال تزال بعض 

 من قـانـون 14/01الــدول إلى يــومـنا ىـذا تـعـمـل بـيـذه الـعـقـوبـة كـمصر مثال، وقد عـرفـتـيا الـمادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة أساسيات عمم اإلجرام وعمم العقاب ـــ دراسة تحميمية اجتماعية في عمم العقاب ــــــ عبد الكريم نصار،  (1)
 .195، ص 2011جييان الخاصة، العراق، 

 .196، 195ـــ المرجع نفسو، ص ص  (2)
 .57، ص1976، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، الموسوعة الجنائيةـــ جندي عبد الممك (3)
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تـشـغـيل المـحـكـوم عـمـيـو فـي أشـق األشـغـال الـتي تعـينيا الحكـومة مدة :" العقوبات المصري بأنيا
 ".حـياتـو، إن كانـت العـقوبة المؤبدة، أو المحكوم بيا إن كانت العقوبة مؤقتة 

خالليا بالغرض األساسي بالعقوبة السالبة لمحرية وىو       ونظرا لقسوة عقوبة األشغال الشاقة وا 
عادة إدماجو بالمجتمع كفرد صالح بو، فإن أغمب القوانين لم تأخذ بو،  إصالح المجرم وتأىيمو وا 

 .كالقانون الجزائري والفرنسي نظرا لشدتو وعدم تماشيو مع السياسة العقابية الحديثة

وىي عقوبة تأتي من حيث التدرج في الشدة بعد عقوبة اإلعدام الماسة بالحياة : السجن: ثانيا
وضع :" من قانون العقوبات المصري في16واألشغال الشاقة، وتتمثل عقوبة السجن طبقا لممادة 

المحكوم عميو في أحد السجون العمومية وتشغيمو داخل السجن أو خارجو في األعمال التي 
 . (1)" تعينيا الحكومة المدة المحكوم بيا عميو

   فنجد أن الفرق بين األشغال الشاقة والسجن في القانون المصري ليست العبرة فيو بمدة 
نما بطبيعة العقوبة ومكان تنفيذىا، فنجد أن عقوبة األشغال الشاقة تنفذ في  العقوبة، وا 

 .أما عقوبة السجن فتنفذ في السجون العمومية  (2)الميمانات

نما اكتفى بالنص      أما بالنسبة لممشرع الجزائري فإنو لم يتطرق إلى تعريف عقوبة السجن، وا 
 من قانون العقوبات عمى أنيا عقوبة أصمية مقررة لمجرائم التي توصف 05عمييا في المادة 

 :بأنيا جناية، وقد قسم المشرع الجزائري عقوبة السجن إلى نوعين

ويتمثل في سمب المحكوم عميو حريتو طيمة حياتو، وتتصف بأنيا عقوبة : ــ السجن المؤبد1
قاسية ذات حد واحد، فيي غير متدرجة وتفرض في أخطر الجرائم التي تفمت من عقوبة 

 . اإلعدام

 تـشـتـرك ىـذه الـعــقـوبة مع السـجـن الـمـؤبـد واإلعـدام فـي أنـيـا مـفـروضة فـي: ــ الـسـجـن الـمـؤقـت2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الجامعة الجديدة، مصر،  عمم الجزاء الجنائي ــ الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق ـــــ أمين مصطفى محمد، (1)
 .204، ص 2008

 .  203ىو مكان تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة في مصر، المرجع نفسو، ص: ـــ الميمانات (2)
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، 2009 من قـانـون العـقوبات لسنة 05الجنـايـات، وقد نص عمييا المشرع الجزائري في الـمادة 
عشرين سنة كحد أقصى، ولمقاضي  (20)خمس سنوات كحد أدنى و (05)وىي تتراوح بين 

السمطة التقديرية في تحديد مدة السجن بين الحدين، وذلك عمى حسب شخصية المحكوم عميو، 
 .وكذا عمى حسب ظروف التخفيف والتشديد

مقررة لمجنح والمخالفات فقط دون الجنايات، وتتراوح  وىي عقوبة سالبة لمحرية : الحبس:ثالثا
مدتيا بين حد أدنى مقداره أربعة وعشرين ساعة وحد أقصى مقداره ثالث سنوات، وتتمثل عقوبة 
 . الحبس في وضع المحكوم عميو في أحد السجون المركزية أو العمومية طيمة المدة المحكوم بيا

 من قانون 05، أما في التشريع الجزائري وحسب نص المادة (1)    ىذا في القانون المصري
العقوبات الجزائري، فإن الحبس يعد عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات كعقوبة أصمية 

 سنوات، وىو الحد العام 05سالبة لمحرية، ففي الجنح تكون مدة الحبس تتجاوز شيرين إلى 
المقرر لمجنح، ماعدا الحاالت التي يقرر فييا القانون حدودا أخرى، أما عقوبة الحبس في 

المخالفات فمدتيا تتراوح من يوم عمى األقل إلى شيرين عمى األكثر، وىذا عمى عكس المشرع 
 .الفرنسي والمغربي المذان تخميا نيائيا عن عقوبة الحبس في المخالفات

حبس بسيط وحبس مع الشغل، ويعتبر الحبس :     أما في التشريع المصري فإن الحبس نوعان
مع الشغل أشد في طبيعتو من الحبس البسيط، وأنو يتسم باإللزام  ويشتغل المحكوم عميو 

 .(2)بالحبس مع الشغل داخل السجون أو خارجيا في األعمال التي تعينيا الحكومة 

 آثار العقوبة السالبة لمحرية: الفرع الثاني

بالرغم من المحاوالت الحقيقية من المعنيين بأمور السياسة العقابية ورغبتيم في إصالح     
نـمـا في عـزل السجيـن  أوضاع السـجـون، إال أن الـمـشكـمة الحقيقية ال تقتصر في السجون فقط، وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار    أصول عمم الجزاء الجنائي، نظرية الجزاء الجنائي، أصول المعاممة العقابيةـــ سميمان عبد المنعم سميمان،  (1)

 .91، ص2001الجامعة الجديدة، مصر، 
 .92ـــ المرجع نفسو، ص (2)
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من محيطو األسري واالجتماعي واالقتصادي، وليذا فآثار العقوبة السالبة لمحرية تنصب في 
 .اآلثار السمبية لمعقوبة السالبة لمحرية عمى السجين، وتتنوع كذلك بين آثار اقتصادية واجتماعية

 عمى السجين آثار العقوبة السالبة لمحرية: أوال

إفساد السجناء     :      وىي اآلثار التي تصيب المحكوم عميو مباشرة، وتتعدد ىذه اآلثار منيا
 .واالضطرابات النفسية لمسجناء

السجين يجمع بين نوعيات مختمفة من المجرمين، بل يجمع بين من ألف : ــ إفساد السجناء1
اإلجرام وعرف أساليبو، والمخالف أو المجرم العادي البسيط المبتدئ، واجتماع ىؤالء في صعيد 
واحد يؤدي إلى تفشي اإلجرام بينيم، كالمجرم الضالع في اإلجرام والمتمرس عمى أساليبو يمقن 

من ىم دونو وأقل منو خبرة في اإلجرام، فبمرور فترة من الزمن داخل السجن يتعمم أشياء مذىمة 
ويخرج من السجن من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال اإلجرام، وىذا أمر مؤسف جدا وال أحد 

رشاد  يـستـطـيـع أن يـخـفـي الـحـقــيقـة، ومـما ال شـك فـيـو أن الـسـجــون الـعـربـيـة بـمـا فـيـيـا من وعـظ وا 
 .(1)أقل خطورة من غيرىا من السجون التي تنقصيا ىذه الميزة 

يعاني السجين من مجموعة من االضطرابات النفسية داخل : ــ االضطرابات النفسية لمسجناء2
السجن كالقمق والخوف من المستقبل أو المجيول، واالكتئاب واضطرابات النوم، ىذه 

االضطرابات أو اآلثار النفسية ناتجة بالدرجة األولى عن الروتين الذي يعيشو المحكوم عميو 
داخل المؤسسة العقابية، والذي يؤدي إلى إتالف ممكاتو الذىنية، وقتل روح اإلبداع لديو، وىو 

ما جعل السياسة العقابية الحديثة تعتمد عمى تنويع أساليب المعاممة العقابية بما يكفل تعمم 
المحكوم عميو واستفادتو من جية وتفادي إصابتو باالضطرابات النفسية من جية أخرى، وفي 

 ىـذا فـإنـو يـتـوجـب عـمـى الـمـؤسـسة الـعـقـابـيـة أن تـستعـين بأطـبـاء وأخصائـيـيـن نـفـسـانيين لـمـسـاعـدة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،                                                               البدائل الشرعية لمعقوبات الوضعية ــ بدائل العقوبات السالبة لمحرية في الشريعة اإلسالمية ـــــ حسني عبد الحميد،  (1)
 .3، ص2007دار أطمس العالمية، األردن، الطبعة األولى، 
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  الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها

 .(1)المحكوم عمييم من التخمص من االضطرابات التي يعانون منيا 

 اآلثار االقتصادية لمعقوبة السالبة لمحرية: ثانيا

    إن آثـار الـعـقـوبـة الـسـالـبـة لمـحرية قـد تـمتـد آثارىا فـي المجـتـمـع إلـى كل نـواحـي الحـيـاة 
 :خـاصـة االقتصادية منيا، وىو ما سنوضحو فيما يمي

من المعموم أن المحكوم عمييم يوضعون في سجون ويقيمون فييا  :ــ إرهاق ميزانية الدولة1
تنفيذا لمعقوبة المحكوم بيا عمييم حتى تنتيي ىذه المدة، ووضعيم في السجون يستمزم نفقة 

كبيرة تؤخذ من خزينة الدولة لإلنفاق عمى السجناء من مأكل وممبس ورعاية وكافة مستمزماتيم، 
وىذا يكبد الدولة نفقات كبيرة تضر بمصالح خزانة الدولة، السيما وأن عدد السجناء في ازدياد 

 .مستمر
   وقد أجريت إحصائية من قـبل الواليات المتحدة األمريكية أفادت أنيا تنفق عمى السجين 

الواحد ما يناىز عشرين ألف دوالر، بينما تنفق عمى الطالب الجامعي عشرة آالف دوالر في 
 .(2)العام الواحد

غالبية المحكوم عمييم من األصحاء القادرين عمى العمل، وبذلك فإن : ــ تعطيل اإلنتاج2
ضاعة لمكثير من الطاقات التي يمكن  وضعيم في السجون ىو تعطيل لقدرتيم عمى العمل وا 

، لذا فالسجن يحرم الدولة قوة (3)االستفادة منيا لو أمكن عقابيم بصورة أخرى خالفا لمسجن
 .إنتاجية كبيرة

  اآلثار االجتماعية لمعقوبة السالبة لمحرية:ثالثا

 ىي اآلثار المترتبة عمى تنفيذ العقوبة سواء :"   يقصد باآلثار االجتماعية لمعقوبة السالبة لمحرية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحث نيل اإلجازة في القانون الخاص، كمية المفهوم والفمسفة:بدائل العقوبات السالبة لمحريةـــ إبراىيم مرابيط،  (1)
 .54، ص2013، 2012العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زىرة أكادير، 

 .122،123ـــ حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص  (2)
، أكاديمية نايف لمعموم التدابير المجتمعية كبدائل لمعقوبات السالبة لمحريةـــ عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف،  (3)

 .71، ص2003األمنية، الرياض، 
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
تبني ثقافة السجن والتفكك : أثناء التنفيذ أو في الفترة الالحقة، وىي آثار كثيرة لعل أىميا

 .األسري

بحيث تصبح بديال عن الثقافة األصمية لممحكوم عميو، وبذلك يصبح : ــ تبني ثقافة السجن1
بعيدا عن مجتمعو بعد خروجو من السجن وينسمخ عنو وعن قيمو ليتبنى ثقافة وقيم السجن،      
فيظير ذلك من خالل سموكاتو وتعامالتو مع األشخاص المحيطين بو، فيصبح شخصا عدوانيا، 

باإلضافـة إلى الحساسـية المفرطة، والصعـوبة التي تحـول دون إدماجو فـي الـمجـتمع وتأقممو 
 . (1)معو، وكل ذلك ينعكس عمى تصرفاتو خاصة مع أفراد أسرتو 

يعد انييار أسرة السجين من أىم األسباب التي أدت إلى المطالبة  :ــ التفكك األسري2
باالستغناء عن العقوبة السالبة لمحرية، ذلك أن ىذه األخيرة أثبتت فشميا بتشتيتيا آلالف األسر 
دون أن تتمكن من حل مشكمة اإلجرام، وذلك بسبب قطع الروابط التي تربط السجين بمحيطو 

، فغياب المحكوم عميو عن أسرتو يحرميا من عائميا الوحيد وتتعرض لالحتياج (2)الخارجي
والمذلة مما يضعيا في ىاوية الوقوع في الجريمة، كما أن حبسو يؤدي إلى تصدع األسرة 

 .(3)وافتقار التضامن بين أفرادىا

 مشاكل العقوبة السالبة لمحرية :المطمب الثاني

    لقد جاءت العقوبة السالبة لمحرية لتحل محل العقوبات التي تتسم بالشدة والقسوة كالعقوبات 
البدنية وخاصة عقوبة اإلعدام التي كانت سائدة قديما، لكن ىذا ال يمنع من أن تتعرض بعض 

أنواع العقوبة السالبة لمحرية لنقد المعارضين، ودليميم أنيا تحتوي عمى مشاكل تتنافى ومبدأ 
 .اإلصالح والتأىيل االجتماعي الذي ىو ىدف السياسة العقابية المعاصرة

 :      وسنتعرض إلى أىم المشكالت المتعمقة بالعقوبة السالبة لمحرية فيما يمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57،58ـــ إبراىيم مرابيط، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .58ـــ المرجع نفسو، ص (2)
 .75ـــ عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف، مرجع سابق، ص (3)
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها

 (المؤبدة)مشكمة العقوبة السالبة لمحرية غير محدودة المدة  :الفرع األول

   يحتل السجن المؤبد أىمية خاصة في معظم الدول التي لم تعد تطبق عقوبة اإلعدام، ومن 
 وألغت عقوبة اإلعدام 1990ىذه الدول التشيك، حيث أصدرت قانون العقوبات في أول يوليو 

 .(1)وحل السجن المؤبد محل ىذه العقوبة 

    وقد أثارت استعانة الدول بالعقوبات المؤبدة المناقشات حول العقوبة السالبة لمحرية وآثارىا 
 :السيئة عمى المحكوم عمييم، والتي نجمميا في

  اآلثار العضوية :أوال

   فقد يصاب المحكوم عميو نتيجة طول مدة السجن بأمراض بدنية كالسل وفقر الدم وضعف 
 .الجسم

  اآلثار النفسية:ثانيا

    تتمثل اآلثار النفسية في سيطرة الشعور لدى المحكوم عميو بأن حياتيم داخل السجن تتسم 
بعدم اليقين، فضال عن عدم إدراكيم الواقعي لإلطار الزمني الذي يعيشون فيو، مما يؤثر عمى 

 . (2)صحة بعضيم العقمية 

  اآلثار االجتماعية:ثالثا

     وىي أكثر وقعا من اآلثار النفسية، إذ أن السجن لمدة طويمة غير محدودة المدة يشعر 
المحكوم عميو بالعزلة والتيميش االجتماعي، واالعتماد العام عمى مؤسسة السجون، وتحول 
السجناء المحكوم عمييم بعقوبات مؤبدة إلى أشخاص تابعين، مما يجعل من الصعب إعادة 

دماجيم في الحياة االجتماعية مرة أخرى  . (3)تأىيميم وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .208،209ـــ أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص ص  (1)
 .209ـــ المرجع نفسو، ص (2)
 .209ـــ المرجع نفسو، ص  (3)
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
     ولمتقميل من اآلثار السيئة لمعقوبة السالبة لمحرية المؤبدة المدة، فإنو البد من توفير البرامج 
العالجية المحددة والمنصبة عمى محاولة إصالح المشاكل السموكية لممحكوم عمييم،            

واالستعاضة بنظام اإلفراج المشروط في إطار االحتياطات والضمانات التي تسمح لمسجين 
 .(1)الذي تيذب سموكو داخل السجن بالخروج مرة أخرى لممجتمع بعد فترة محددة 

 مشكمة توحيد العقوبة السالبة لمحرية :الفرع الثاني

    لقد اتجيت الدراسات الحديثة في عمم العقاب إلى االىتمام بشخص الجاني بقدر أكبر من 
الجريمة التي ارتكبيا، وثارت فكرة توحيد المعاممة العقابية لمجاني أيا كانت الجريمة التي 

عادة إدماجو في المجتمع مرة  ارتكبيا، طالما أن الغرض من العقاب يتمثل في محاولة تأىيمو وا 
 .(2)أخرى

    وحسبيا فإنو لم يعد من داع لإلبقاء عمى تنوع العقوبة السالبة لمحرية وبدأت التشريعات 
الحديثة في األخذ بتوحيد العقوبة السالبة لمحرية، ومؤدى ذلك أن يصبح سمب الحرية كافيا 

 .(3)كمحتوى لمعقوبة بما يسمح بإصالح وتقويم المحكوم عميو
    وليذا ثارت مشكمة توحيد العقوبة السالبة لمحرية التي معناىا زوال الفوارق بين العقوبات 

السالبة لمحرية وحصرىا في نوع واحد ليس معناه عدم إمكانية التفريد التشريعي لمعقوبة، ذلك أن 
 . (4)معيار التفريد سوف يتغير من نوع العقوبة إلى مدتيا

    ولقد انقسم الفقياء بالنسبة لفكرة توحيد العقوبة السالبة لمحرية، فمنيم من أيد فكرة توحيد 
 .العقوبة السالبة لمحرية ومنيم من عارض ىذه الفكرة

 االتجاه الرافض لفكرة توحيد العقوبة السالبة لمحرية: أوال
 :     يستبد أنصار الرأي المعارض في فكرة توحيد العقوبة السالبة لمحرية إلى حجج أىميا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .209،210ـــ المرجع نفسو، ص ص  (1)
 .210ـــ المرجع نفسو، ص (2)
 .125ـــ سميمان عبد المنعم سميمان، مرجع سابق، ص (3)
 . 198ـــ عبد الكريم نصار، مرجع سابق، ص  (4)
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
ـــ أن األخذ بتوحيد العقوبة السالبة لمحرية تحت مسمى عقوبة واحدة كالحبس أو السجن مثال 1

رضاء الشعور بالعدالة الذي يجب أن يسعى المشرع إلى  يؤدي إلى غرض الردع العام وا 
تحقيقيا من خالل العقوبة، وىو األمر الذي يقتضي أن تقدر العقوبة ومدتيا ونوعيا حسب 
جسامة الجريمة المرتكبة، فالتوحيد يؤدي إلى ىدم التناسب بين جسامة الجريمة وجسامة 

 .(1)العقوبة

ـــ كما أن التوحيد يقتضي بالضرورة تغيرا شامال في قانون العقوبات، حيث أن ىذا القانون 2
يقوم عمى تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، وىذا التقسيم يقوم عمى تنوع العقوبات 

 .(2)المقررة لكـل نـوع مـن ىـذه الـجـرائـم، فالتوحيـد يقتضي بالضرورة تـغـيـرا لكل األمور

ـــ ويرى أنصار الرأي المعارض لتوحيد العقوبة السالبة لمحرية أن التعدد يضمن تطبيق النظام 3
العقابي الذي يخضع لو سائر المحكوم عمييم، فالعقوبة السالبة لمحرية يجب أن تكون متناسبة 

، وأن تفريد المعاممة القضائية لممحكوم (3)مع جسامة الجريمة، وىي ضمانة أكيدة لممحكوم عمييم
 .عمييم يكون من اختصاص القضاء دون غيره

ـــ ويستند أنصار ىذا االتجاه إلى رفضيم لتوحيد العقوبة السالبة لمحرية، عمى أن ىذا النظام ال 4
يسمح لمقاضي باختيار العقوبة المناسبة لحساب اإلدارة العقابية، وىذا يحرم المحكوم عميو مـن 

بـعــض الضـمــانـات الـتـي تـمـنحـو إيـاىـا حـيـاد السـمـطــة الـقــضـائــيــة فــي مـعـالـجــة األمـور مــن زاويـة      
 . (4)موضوعية مجردة 

  االتجاه المؤيد لفكرة توحيد العقوبة السالبة لمحرية :ثانيا

    يستند أنصار االتجاه المنادي بتوحيد العقوبة السالبة لمحرية، وفي مقدمتيم عمماء االجتماع 
 إلى عدة حجج لتدعيم وجيـة نظرىم، باإلضافـة إلى تفنيد حجج أنصار االتجاه المعـارض لتوحيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .199،200ـــ المرجع نفسو، ص ص  (1)
 .214ـــ أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص  (2)
 .129ـــ سميمان عبد المنعم سميمان، مرجع سابق، ص (3)
 . 139، ص2006، منشأت المعارف، مصر، أساسيات عمم اإلجرام والعقابـــ فتوح عبد اهلل الشاذلي،  (4)
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 .العقوبة السالبة لمحرية

األشغال الشاقة، )   وينطوي ىذا االتجاه الداعي إلى دمج كافة العقوبات السالبة لمحرية 
 .(1)عمى عقوبة واحدة تقوم عمى سمب الحرية  (السجن، الحبس

رد أنصار االتجاه المؤيد لتوحيد العقوبة السالبة لمحرية عمى أنصار : ــ دحض مبررات التعدد1
 : معارضي التوحيد وفندوا حججيم باآلتي

ــــ القول بأن الـتوحيد يحول دون تطبيق قواعد قانون العقوبات القائم عمى التـقسـيـم الثالثي لمجرائم 
أمر غير صحيح، حيث أنو يمكن أن تؤدي مدة العقوبة الموحدة السالبة لمحرية الدور الذي 
يؤديو في النظام الحالي تعدد العقوبات السالبة لمحرية، فتكون المدة معيارا لتحديد جسامة 

 .(2)العقوبة، وبالتالي لإلبقاء عمى التقسيم الثالثي لمجرائم

ــــ أن توحيد العقوبة السالبة لمحرية ال يفوت أغراض العقوبة، فنظام التوحيد سيؤدي حتما إلى 
الخاص والعام، وبذلك يتحقق الشعور العام بالعدالة، مادام أن : تحقيق غاية الردع بنوعيو

العقوبة السالبة لمحرية سوف تتغير وتتفاوت في مدتيا، فالجريمة الجسيمة ستكون مدة عقوبتيا 
 .(3)السالبة لمحرية أطول من الجريمة األقل جسامة 

ــــ بالنسبة لقول االتجاه المعارض لتوحيد العقوبة السالبة لمحرية بأن األخذ بيذا النظام يقتضي 
بالضرورة تغييرا شامال في قانون العقوبات عمى أساس أن قيام أحكامو عمى تقسيم الجرائم إلى  
جـنـايـات وجـنـح ومـخـالـفـات بالـنظر إلى مقدار الـعـقوبـة، فـإنو مـردود عـمـيـو، بـأن الـعـقـوبـة الـمـوحدة 

 يختمف قدر جسامتيا باختالف مدتيا، وىذا يجعل من اليسير تحديد نوع العقوبة بالنظر إلى

مداىا، فيمكن أن يطمق عمى العقوبة حين ال تتجاوز مدة معينة حبسا، فإذا جاوزت ىذه المدة 
يمكن أن يطمق عمييا سجنا، وتصبح في الحالة األولى عقوبة لمجنح وفي الحالة الثانية عقوبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 130ـــ سميمان عبد المنعم سميمان، مرجع سابق، ص  (1)
 .142ـــ فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابق، ص  (2)
، دار وائل، األردن، الطبعة وظيفة العقوبة ودورها في اإلصالح والـتأهيل ــ دراسة مقارنة ـــــ فيد يوسف الكساسبة،  (3)

 .61، ص 2010األولى، 



 

 17 

 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
 . (1)لمجنايات

ــــ أما بالنسبة لمقول بأن ىذا النظام ييدر ضمانات المحكوم عميو بترك االختصاص لمسمطة 
التنفيذية التي تعوزىا ضمانات القضاء، فيرد عمى ىذا القول بأن تصنيف المحكوم عمييم 

وتحديد طوائفيم وبيان النظام الذي يجب أن تخضع لو كل طائفة يجب أن يختص بو القاضي، 
 . (2)والسمطة التنفيذية تكون مقيدة بما يقرره القاضي

 ــ مبررات أنصار االتجاه المؤيد لفكرة العقوبة السالبة لمحرية2

 :    يقيم أنصار ىذا االتجاه رأييم باالستناد إلى حجج أىميا

عادة إدماجيم في  ــــ إن اليدف المنشود لمنظام العقابي الحديث ىو إصالح الجناة وتقويميم وا 
المجتمع، وبالتالي لم يعد ىدف الجزاء الجنائي المتمثل في العقوبة ىو االنتقام أو حتى اإليالم،   

وىذا يستدعي ضرورة توحيد العقوبة السالبة لمحرية، ألن إصالح الجاني وتأىيمو ال يستقيم مع 
 .(3)إيالمو، بل يكفي سمب حريتو، إلخضاعو لبرامج إصالحية وتقويمية 

ــــ الحاجة إلى تصنيف المحكوم عمييم عمى أساس عممي سميم، يعتمد عمى فحص دقيق لكل 
محكوم عميو، ويعني ىذا استبعاد قيام التصنيف عمى أسس مجردة كنوع الجريمة ونوع العقوبة،  

ذا كان نوع الجريمة يتحدد عمى أساس نوع ومقدار العقوبة المقررة ليا، فإن استبعاد قيام  وا 
التصنيف عمى أساس نوع الجريمة، يعني في الوقت ذاتو استبعاد التقسيم التقميدي، فيكفي إذن 

 .(4)عقوبة واحدة سالبة لمحرية 

     وحسب رأينا فإنو يستحسن األخذ برأي االتجاه المطالب بتوحيد العقوبة السالبة لمحرية، ألن 
العبرة في تحقيق الردع العام ىي مدة العقوبة السالبة لمحرية، وألن الردع الخاص في الوقت 

صالحو عـن طـريـق بـرامـج إصالحـية، وألن معـيار  الـحـاضر أصـبـح يـرمـي إلـى تـأىـيـل الـجـانـي وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214ـــ أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص (1)
 .215ـــ المرجع نفسو، ص (2)
 . 61ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص (3)
 .140ـــ فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابق، ص (4)
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
زالة خطورتو اإلجرامية ال عمى  تطبيق العقوبة أصبح بالدرجة األولى يرتكز عمى الجاني وا 

 .أساس خطورة الجريمة المرتكبة

  مشكمة العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة:الفرع الثالث

    تتمثل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في الحبس القصير المدة، وتثار بصدد ىذا 
األخير ثالث مشكالت، إذ يجب بداية تحديد المقصود بو، وبيان ما يتعمق بو من مساوئ وأىم 

 :بدائمو فيما يمي

كما يتضح من ىذا العنوان، فإن الطابع المميز ليذا النوع :  المقصود بالحبس قصير المدة:أوال
من العقوبات ىو قصر مدتيا، وىو ما أثار عدة إشكاليات وأراء فقيية حول تحديد ىذه المدة، 

 . (1)وما ىو المعيار المناسب في ىذا المجال
    وقد تعددت اآلراء واختمفت حول تعريف عقوبة الحبس القصير المدة، وخصوصا فيما يتعمق 
بتحديد مدتيا، فذىب البعض إلى القول بأنيا تمك العقوبة التي ال يتجاوز حدىا األقصى ثالثة 

أشير، وذىب رأي آخر إلى أنيا أربعة أشير فأقل، واتجو فريق ثالث إلى أنيا ال تزيد عن ستة  
، ومما سبق يمكن القول أن العقوبة (2)أشير، وذىب رأي رابع إلى أنيا ال تزيد عن سنة 

القصيرة المدة ىي تمك العقوبة التي تتراوح مدة الحبس فييا بين ثالثة أشير كحد أدنى وسنة 
 .كحد أقصى

 :لمحبس القصير المدة جممة من السمبيات نوجزىا في:  مساوئ الحبس قصير المدة:ثانيا

ــــ أن الحبس القصير المدة يعجز عن إصالح وتأىيل المحكوم عميو، ألن المدة عنصر أساسي 
في ىذا اإلصالح، والمدة في ىذه العقوبة ال تكفي لتحقيق الردع الخاص، وليذا فيي غير ذات 
  جـدوى فـي السـياسة العقابية الحديثة التي ترى في الـعـقوبة السالبة لمحرية مناسبة لـتحـقـيـق غرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص  (1)
، ص 1999، دار النيضة العربية، مصر، الحبس القصير المدة في التشريع الجنائي الحديثـــ شريف سيد كامل،  (2)

06. 
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 . (1)اإلصالح والتأىيل لممحكوم عميو 

ــــ إن الحبس القصير المدة يزيد من ازدحام السجون، وبذلك فيو يؤدي إفساد المحكوم عمييم 
بدل إصالحيم، والذي يكون نتيجة اختالط المحكوم عميو بالمجرمين األشد خطورة، فيتحول 

الجاني الخطير إلى أحد عتاة اإلجرام نتيجة ىذا االختالط، الذي قد يعممو أساليب وطرق فنية 
 .(2)جديدة في ارتكاب الجريمة 

ــــ كما أن العقوبة السالبة لمحرية، ولو كانت قصيرة المدة، فإنيا ال توصم المحكوم عميو فقط 
بوصمة اإلجرام، ولكن يمحق ىذا الوصف كذلك أفراد أسرتو، وقد تجيدىم ماليا، وتحقرىم بين 
أقرانيم، وتنمي لدى الضعفاء منيم نزعة الميل لإلجرام، وخاصة إذا ما دعتيم الحاجة المادية 

 .(3)إلى اقتراف الجرائم

نظرا لممساوئ السابقة لعقوبة الحبس القصير المدة،    : بدائل عقوبة الحبس قصير المدة:ثالثا
برزت الدعوة إلى استبداليا بوسائل أخرى تجنبا آلثارىا السيئة، وليذا أوصى المؤتمر الثاني 

 1960لألمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاممة المجرمين الذي عقد في لندن سنة 
، كافة الدول بالعمل عمى أال يحكم قضاتيا الجنائيين قدر المستطاع بعقوبة قصيرة المدة، (4)

وقف التنفيذ أو االختبار القضائي، الغرامة أو العمل في ظل نظام من الحرية : وأن يحموا محميا
 .المشروطة، أو اإليداع في مؤسسة مفتوحة

    كما أوصى المؤتمر الخامس لألمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاممة المجرمين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .148ـــ فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابق، ص  (1)
 .205ـــ عبد الكريم نصار، مرجع سابق، ص (2)
 .220ـــ أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص (3)
ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر األمم المتحدة الثاني  (4)

 .1960 آب 19 إلى 08لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في لندن من 

www.UN.org/arabic/events/conferences/crime/conference:htm ،12/12/2013 ،16:30. 
 
 

http://www.un.org/arabic/events/conferences/crime/conference:htm
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معاممة المجرمين داخل السجون " ، وىو بصدد تناول موضوع ( 1)1975المنعقد في جنيف سنة 
 .بالبحث عن بدائل لمحبس، وتطبيقيا كجزاء لمجناة في المجتمع الحر" وفي رحاب الجماعة 

 بدائل العقوبة السالبة لمحرية: المبحث الثاني

   إزاء المساوئ السابقة لمعقوبة السالبة لمحرية ثار التساؤل عن مدى مالئمتيا في ضوء مبادئ 
السياسة العقابية الحديثة، وقد برزت الدعوة إلى استبداليا بوسائل أخرى تجنبا آلثارىا السيئة 

وكـذلـك في عـدم فـاعـميـتـيا في أداء دورىا في إصالح المحكوم عـمـيـو وتأىيمو إلعـادة إدمـاجـو فـي 
 . النسيج االجتماعي مرة أخرى

    فبدائل العقوبة السالبة لمحرية تعد الركيزة األساسية وأىم وسيمة لتحقيق الردع العام 
صالح وتأىيل المحكوم عمييم وجعميم أفرادا صالحين بالمجتمع، ذلك ألنيا تجنب  والخاص، وا 

 .الكثير من المحكوم عمييم غير الخطرين من دخول السجن

 تعريف بدائل العقوبة السالبة لمحرية: المطمب األول

العقوبات أو التدابير التي تكفل صيانة شخصية : "    يقصد ببدائل العقوبة السالبة لمحرية
الجاني من اآلثار السمبية لمحبس التي قد تترتب دون أن يكون ثمة مبرر لإلصرار عمى ىذه 

 . (2)"العقوبة استنادا عمى أساس عممي سميم

العقوبات التي تفرض عمى المحكوم عميو بدال من العقوبة السالبة :"     فبدائل العقوبة إذن ىي
 لمحرية قصيرة المدة، وبموافقتو واالبتعاد عن مساوئ العقوبة السالبة لمحرية، وال تخرج عـن ىـدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر األمم المتحدة الخامس  (1)

، واعتمدتيا الجمعية العامة بقرارىا 1975 أيمول 12 إلى 01لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في جنيف من
  .1975 كانون األول 10، المؤرخ في (30د ـــ  )3452

 .137ـــ حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص (2)
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صالح وتأىيل المحكوم عميو  .             (1)"العقوبة وىو تحقيق الردع العام والخاص وا 

ن االتجاه إلى البحث عن بدائل لعقوبة الحبس القصير المدة لم ينشأ في معزل عن      وا 
التطور الشامل لمقانون الجنائي، وذلك التطور كان نتيجة جيود عمماء الفكر الجنائي لمبحث في 

 . شتى مناحي العموم الجنائية األصمية والمساعدة

    وقد أسفر ىذا التطور إلى نتائج إيجابية، منيا العناية بشخصية الجاني وتحقيق الردع العام 
يجاد بدائل عن العقوبة السالبة لمحرية  . والخاص معا وا 

    ىذه البدائل تبرز أىميتيا من خالل إقرار مشروعيتيا كبدائل لمعقوبة السالبة لمحرية في 
 .الشريعة اإلسالمية وفي التشريعات المعاصرة

 مشروعية بدائل العقوبة السالبة لمحرية في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول

تجد بدائل العقوبة السالبة لمحرية مشروعيتيا في االتجاه اإلسالمي في السنة النبوية،       
 .وخصوصا في العقوبات التعزيرية التي يترك أمرىا لمقاضي ليقدرىا كيفما يشاء

ادرءوا الحدود عن :"     حيث ورد في الحديث عن الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم أنو قال
المسممين ما استطعتم، فإن كان لو مخرج فأخموا سبيمو، فإن اإلمام ألن يخطئ في العفو خير 

 . (2)"لو أن يخطئ في العقوبة 

    ولقد ثبت عن رسولنا الكريم تطبيق بديل لحد الحرابة والفساد في األرض التي حددت 
عقوبتيا في القرآن بقطع األيدي واألرجل من خالف، حيث قام الجناة بتعميم أبناء المسممين 

 . (3)القراءة والكتابة مقابل عدم تنفيذ الحد

:      ولتطبيق العقوبات البديمة في االتجاه اإلسالمي البد من توفر شروط نذكر أىميا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ندوة بدائل العقوبات السالبة، "بدائل العقوبات السالبة لمحرية مفهومها وفمسفتها "ـــ مضواح بن محمد آل مضواح،  (1)
 . 04، ص2012، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، لمحرية بالتعاون مع إدارة السجون الجزائرية

 .67ـــ إبراىيم مرابيط، مرجع سابق، ص (2)
 .67ـــ المرجع نفسو، ص (3)
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها

 .ـــ أن يكون البديل جائزا شرعا1
 .ـــ أن يحقق البديل مقصد العقوبة2
 .ـــ أال يخالف البديل نصا شرعيا وال حكما قطعيا3
 .ـــ أال يتعارض البديل مع عقوبة منصوص عمييا شرعا أو قانونا4
 .ـــ أال يكون البديل عبادة محضة5
 .ـــ أن يكون البديل عدال6
 .ـــ أن يوقع البديل عمى فعل محضور شرعا أو قانونا7
 .ـــ أال يمحق البديل ضررا لمجاني ال يتفق مع طبيعة العقوبة8
 .ـــ أن يكون المتيم مكمفا وذا أىمية تامة9

 . ـــ أن يصدر بالبديل حكم قضائي نيائي10
.(1)ـــ أن ينفذ حكم البديل تحت إشراف جية متخصصة11  

    وتأسيسا عمى كل ىذا، فال بد لكل محاولة عممية جادة تيدف إلى وضع ضوابط وشروط   
لبدائل العقوبة السالبة لمحرية أن تكون خالية من االضطراب وغيرىا من السمبيات، وأن تأخذ 

 :                                                                            بعين االعتبار اآلتي
.ـــ صياغة قوانين تتضمن مواد توجب استخدام بدائل كمما كان ذلك ممكنا  

ـــ صياغة مذكرة تفسيرية ليذه البدائل تتضمن إرشادات وموجيات حول البدائل التي يمكن 
.تطبيقيا  

.ـــ أال يحدث البديل ما تحدثو العقوبة األصمية من ألم بدني ونفسي لمجاني  
ـــ أال يكون البديل من جنس العقوبات البدنية التي ورد بيا نص في الشريعة اإلسالمية أو 

.القانون  
.ـــ أن ييدف البديل إلى درء العقوبة األصمية شكال ومضمونا  

.ـــ أال يترتب عمى البديل عقوبة تكميمية وال تبعية من تمك التي تترتب عمى العقوبة األصمية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28ـــ  مضواح بن محمد آل مضواح، مرجع سابق، ص (1)
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ـــ أال يترتب عمى البديل أي خرق لقانون حقوق اإلنسان والقواعد الدنيا لمعاممة السجناء، وقواعد 
.الحد األدنى لمبدائل  

.ـــ أال يتضمن البديل أي انتياك لكرامة اإلنسان بوصفو إنسانا  
ـــ أال يكون البديل عامال مساعدا عمى إحداث التكيف والتوافق النفسي واالجتماعي لمجاني، وأن 

يسيل عميو تطوير مستواه التعميمي والميني والوظيفي، وأن يساعده عمى االستمرار في دوره 
 .                                (1)االجتماعي األسري، وكسب قوتو وقوت أسرتو بطرق شريفة 

مشروعية بدائل العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات المعاصرة: الفرع الثاني  

    إن بدائل العقوبة السالبة لمحرية ىي نظام عقابي حديث في السياسة العقابية، حيث اعتمدتو 
 .، ثم تمتيا دول أوربا وأمريكا1908بعض الدول قبل أكثر من قرن، حيث بدأ في إسبانيا سنة 

    وقـد أضـحـت اليوم بـدائـل الـعـقـوبة السـالبـة لمحريـة مـن ثـوابـت السـيــاسـة الجنائية وركـنـا مـن 
أركــان العدالة الجنائية، وقد تم إدراجيا في العديد من مذكرات األمم المتحدة التوجييية، ففي 

، اتخذت التوصية الثامنة العمل (2)1980مؤتمر األمم المتحدة السادس المنعقد في كاراكاس 
عمى نشر التدابير البديمة في العالم عمى نطاق واسع، وذلك بإدخاليا ضمن التشريعات 

الجنائية، وعمى إقدام الييئات التشريعية عمى إحداث بدائل مناسبة لمظروف االجتماعية والثقافية 
 . الخاصة بكل بمد

 كانت توصيتو بوضع إستراتيجيات 1988    وفي اجتماع خبراء األمم المتحدة في فيينا سنة 
 .وسياسات تقمل المجوء لمحبس، وضرورة التوجو نحو إعمال لمبدائل

     وحضيت بدائل العقوبات بالحيز اليام في المؤتمر الدولي لمسجون الذي أنعقد بجامعة لستـر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29ـــ المرجع نفسو، ص (1)
ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر األمم المتحدة السادس  (2)

، واعتمدتيا الجمعية العامة 1980 أيمول05 آب إلى 25لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في كاراكاس من
 .1985 كانون األول15 المؤرخ في 171/35بقرارىا 
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 الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية العقوبة السالبة لمحرية وبدائمها
، والذي أوصى بالحد من توقيع العقوبة السالبة لمحرية لتالفي                                                     08/10/1994بإنجمترا في 

 .(1)اآلثار السمبية ليا 

    وقـد تـوسعـت بعـض الـدول فـي إعمال ىـذه البدائل وتـضمـينيا فـي قوانينيا كـالواليات الـمـتحدة 
األمريكية، فرنسا، السويد، ىولندا، إسبانيا، وبمجيكا، واعتمدت عمى بدائل من قبيل المراقبة 
االلكترونية وتعميق الحكم واإلفراج الشرطي والحبس المنزلي والعمل لمنفع العام، وغيرىا من 

 .(2)البدائل 

التي تقترح بدائال لمسجون،       (3) مجموعة من القواعد 1990    ولقد وضعت األمم المتحدة سنة 
وذلك إيمانا بأن ىذه البدائل قد تكون وسائل فاعمة لمعالجة المذنبين داخل المجتمع، بما يحقق 

 :نفعيم ونفع المجتمع بيم عمى السواء، وىذه التدابير بإيجاز العقوبات البديمة ىي

 .ـــ التحذير والتوبيخ و اإلنذار
 .ـــ إخالء سبيل المنحرف أو المجرم تحت شروط

 .ـــ العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية
 .ــ العقوبات االقتصادية والجزاءات النقدية
 .ـــ األمر بمصادرة األموال ونزع الممكية

 .ـــ التعويض
 .ـــ الوضع تحت االختبار القضائي

 .ـــ العقوبات المؤجمة
 .ــ األمر بتأدية خدمات لممجتمع المحمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70ـــ إبراىيم مرابيط، مرجع سابق، ص (1)
 .70ـــ المرجع نفسو، ص (2)
ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر األمم المتحدة الثامن  (3)

 ،، واعتمدتيا الجمعية العامة 1990 أيمول 07 آب إلى 27لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في ىافانا من 
 .1991 كانون األول14 المؤرخ في 45/110بقرارىا 
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  .ــ اإلحالة إلى مراكز العناية لمتواجد فييا في أوقات معينة

 .ــ اإلقامة الجبرية
           . ــ أي شكل من أشكال المعاممة غير اإليداع في المؤسسات العقابية

      وبصورة عامة فإنو عمى الرغم من الجيود الكبيرة التي يبذليا الباحثون والمتخصصين في 
عمم الجريمة والعـقـوبة والـقضاة لتأصيل البدائل وتطـبـيـقيا، فإن االضـطـراب يشوب إنـتـاج الكثير 

مـنيم، ويظير ىذا االضطراب في أوجو عدة منيا اإلخفاق في وضع ضوابط منبثقة عن 
المقارنة بين البدائل والعقوبات األصمية، وتطبيق بدائل قد يفوق ضررىا الضرر الناجم عن 

العقوبات، ويمكن إرجاع ىذا االضطراب إلى الصعوبة التي يواجيونيا في الموائمة بين 
معطيات االتجاه اإلسالمي واالتجاىات العممية المعاصرة في ىذا المجال وعدم تأىيل القضاة 
عمى العموم الحديثة ذات العالقة، ومقاومة بعض القضاة ألي تطبيق جديد ال يفيمونو ويتطمب 

 .  (1)منيم بذل جيود لتعممو وفيمو 

 أنواع بدائل العقوبة السالبة لمحرية: المطمب الثاني  

مدة العقوبة المحكوم :    إن بدائل العقوبة السالبة لمحرية متنوعة ومختمفة تبعا لعدة عوامل منيا
 .بيا عمى المجرم، والشروط الواجب توافرىا بو، أو المدة التي قضاىا أو سيقضييا بالحبس

    وتقسم بدائل العقوبة السالبة لمحرية في السياسة العقابية المعاصرة إلى قسمين العقوبات 
 .البديمة العينية التي سنوضحيا في الفرع األول، والعقوبات المقيدة لمحرية التي سنراىا كفرع ثان

 العقوبات البديمة العينية: الفرع األول

الغرامة الجنائية، المصادرة، والتعويض :     ىناك ثالث أنماط من العقوبات البديمة العينية وىي
صالح أضرار الجريمة  .وا 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28ـــ مضواح بن محمد آل مضواح، مرجع سابق، ص (1)
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وىـي أكثـر الـعـقـوبات الـبـديـمـة انـتشـارا في التطبيق العـقابي فـي التشريعـات :  الغرامة الجنائية:أوال

صالحية واقـتصادية فـي نـفـس الـوقـت،                                                                  الجنائية الـحـديـثـة، نظرا لكونيا عقوبة ذات جـدوى نفعـية وا 
أما فائدتيا النفعية فتتحقق في تحقيق الردع العام والخاص، كونيا تؤدي إلى انتقاص الذمة 

المالية لممحكوم عميو، وأما فائدتيا اإلصالحية فيي تحقق إصالح الجاني من خالل عقابو عن 
 .(1)الجرم الذي اقترفو، بعيدا عن السجن، فيتجنب مساوئو واآلثار السمبية التي يخمفيا 

    ويقصد بالغرامة إلزام المحكوم عميو بدفع مبمغ من المال المقدر في الحكم لصالح خزينة 
الدولة، وعمى الرغم من مزاياىا إال أنيا تثير إشكاليات متعددة، السيما ضعف قوتيا الردعية،   

كما أنيا قد تنقمب إلى عقوبة الحبس إذا تخمف المحكوم عميو عن دفعيا، وعمى الرغم من 
 .  ( 2)سمبياتيا إال أنيا تظل أحد البدائل العممية التي يمكن تطبيقيا في بعض الجرائم الخطيرة 

دون مقابل، بمعنى انتزاع ممكية األموال  إلى الدولة ىي نقل ممكية مال معين: المصادرة: ثانيا
أو األشياء التي استخدمت أو كانت معدة لالستخدام في ارتكاب جريمة من الجرائم، أو تمك 

 .(3)التي تحصمت عن ارتكابيا

   ولقد تباينت السياسات التشريعية بالنسبة لممصادرة، فبعض التشريعات اعتبرتيا عقوبة 
، وىناك تشريعات نصت عمييا 131أصمية، كما ىو الشأن في قانون العقوبات الفرنسي بالمادة 

كعـقوبة تكمـيمية في بعض الجرائم، وكتدبير وقائي في البعض اآلخر، كـقـانـون العقوبـات 
، في حـين تـشـريعات أخـرى اعتـبـرتـيا تدبيرا وقـائـيـا كـقـانون 3/2 والمادة24المصري في المادتين 

 .(4)العقوبات اإليطالي

صالح أضرار الجريمة:ثالثا يتمثل ىذا البديل في اقتطاع جزء من الموارد المالية :  التعويض وا 
 لمـجـانـي لـتـعـويـض الـمجني عميو عـما أصابو من ضرر جراء الجريـمـة الـمرتكـبـة، وتـعـد مـن أكـثـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة الثانية،   العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة وبدائمها ـــ أيمن رمضان الزيني، (1      )

.344، ص 2003            
.29 ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص(2      )  
.253 ـــ أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص(3)       
    382 ـــ أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص(4)     
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العقوبات البديمة عدالة، ألنيا تؤدي إلى حرمان الجاني من المكاسب المالية التي حققيا من 
لزام الجاني بإصالح األضرار التي  الجريمة، وتعويض المتضرر من األضرار التي لحقت بو، وا 

عادة األوضاع إلى ما كانت عميو قبل الجريمة، وبالتالي تفرض عميو التزامات  تسبب بيا، وا 
 . (1)وواجبات، وفي الوقت نفسو تحول دون دخولو السجن والتأثر بسمبياتو

صالح الضرر كالتشريع الفرنسي، فقد         ولقد أخذت كثير من التشريعات العقابية بالتعويض وا 
 من قانون اإلجراءات الجنائية أو كبديل لمعقوبة 469اعتبرىا كبديل لمدعوى الجنائية بالمادة 

 .(2) من قانون العقوبات الفرنسي132/43بالمادة 

صالح أضرار الجريمة يعد من أىم البدائل التي تضمن تحقيق      ونالحظ ىنا أن التعويض وا 
صالح الجاني وتأىيمو  .العدالة وا 

 العقوبات البديمة المقيدة لمحرية: الفرع الثاني

    الفكرة األساسية في ىذه العقوبات ىي تقييد حرية المحكوم عميو في ممارستو ألمور حياتو 
وقف تنفيذ العقوبة المعمق عمى : دون سمبيا كمية، وتتخذ ىذه العقوبة أنماطا متعددة أىميا

شرط، االختبار القضائي، واإلفراج المشروط، الوضع تحت المراقبة، واإلقامة الجبرية، والعمل 
 .لمنفع العام الذي ىو موضوع دراستنا

يقصد بوقف تنفيذ العقوبة تعميق تنفيذ العقوبة عمى شرط واقف خالل  : وقف تنفيذ العقوبة:أوال
فترة زمنية يحددىا القانون، فيو وصف يرد عمى الحكم الصادر بالعقوبة فيجرده من قوتو 

، وتعد ىذه الفترة بمثابة االختبار أو التجربة لممتيم، بحيث إذا انتيت المدة دون أن (3)التنفيذية 
 يـرتـكـب الـمـتيـم، خالليا جريمة جديدة أعـتـبـر الحكم كأن لم يكن وتزول كـافـة آثاره الـقـانونـية، أما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .299ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص (1)
، المتضمن قانون العقوبات الفرنسي المعدل والمتمم، الجريدة 1992 ديسمبر16 المؤرخ في 92/1336ـــ القانون رقم (2)

 .347، العدد 1992 ديسمبر23الرسمية لمجميورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 
 .31، ص2007، دار ىومة، الجزائر،  العقوبة موقوفة التنفيذ ــ دراسة مقارنة ـــــ مبروك مقدم، (3)
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إذا أخفق المتيم في ىذه الفترة بارتكابو جريمة جديدة أثناء تمك الفترة سقط وقف التنفيذ، وتطبق 

 .(1)عميو العقوبة السالبة لمحرية، إضافة إلى مالحقتو عن الجريمة الجديدة 

    فوقف تنفيذ العقوبة كغيره من البدائل األخرى لو شروط يجب توافرىا سواء بالجريمة 
المرتكبة، أو بالعقوبة المحكوم بيا عميو، أو حتى شروط خاصة بالمحكوم عميو في بعض 

 .البدائل، ونحن في غنى عن ذكرىا ألن ىذه البدائل موضوع بحث كامل

يعتبر نظام االختبار القضائي من أىم أساليب المعاممة العقابية،     :  االختبار القضائي:ثانيا
صالحـو، وذلـك عن طــريـق وضــعـو تـحـت اإلشــراف  ويـيـدف أساسا إلـى تــأىيـل المحكوم عميو وا 

والرقابة لمتأكد من احترامو لاللتزامات المفروضة عميو، والتي تقيد حريتو، باإلضافة إلى 
 . (2)إجراءات المساعدة المادية والمعنوية التي تساىم في تحقيق ىذا اليدف

    فبمقتضى نظام االختبار القضائي يوضع المحكوم عميو تحت االختبار القضائي لمدة 
محددة أو غير محددة، وفقا لما تراه وما تضعو السمطة المختصة من شروط، وتعيد بو لييئة 

مخصصة لـتـشـرف عمـى تـنـفـيـذه، فإذا أخل الجـانـي بأي شـرط مـن الشروط المفـروضة عميو، فإن 
المحكمة تحدد عقوبة تحكم بيا بموجب حكم يصدر عنيا، أو تنفذ بحقو العقوبة المحكوم بيا، 

 .  (3)والتي تم تعميقيا بموجب االلتزامات المفروضة عميو 

    ىذا ما دفع ببعض التشريعات إلى األخذ بنظام وضع تحت االختبار مدمجا مع نظام وقف 
تنفيذ العقوبة، كما ىو الشأن في التشريع الفرنسي، حيث ينطق القاضي بالعقوبة مع وقف 

تنفيذىا ووضع المتيم تحت االختبار القضائي، ويخضع الجاني لاللتزامات المفروضة عمى 
الموضوع تحت االختبار، فإذا نجح في االختبار أعتبر حكم اإلدانة كأن لم يكن، أما إذا فشل 

 .(4)نفذت عميو العقوبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .392ـــ عبد الكريم نصار، مرجع سابق، ص (1)
 . 388ـــ المرجع نفسو، ص  (2)
 .291ـــ  فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص (3)
، ص 2012، دار الخمدونية، الجزائر، العقوبة وبدائمها في السياسة الجنائية المعاصرةـــ محمد صغير سعداوي،  (4)

131. 
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    ولقد تباينت التشريعات العقابية في األخذ بيذا النظام تبعا الختالف الحاالت والقواعد 
واألسالـيـب الـتـي يـخـضع ليا، وااللتزامات التي تفرض عـمـى الجاني خالل فـتـرة االخـتـبار، ولكنيا  

تتفق في أنيا تترك لمقاضي أن يختار ما يناسب ظروف المتيم، ففي بعض الدول تشترط 
إرسال المجرم إلى السجن لفترة ما ثم يطمق سراحو بمراقبة قضائية، لكي يمقن درسا عن حياة 

 .(1)السجن ومعاناتو قبل أن يخضع لالختبار

وىو إطالق سراح المسجون قبل انتياء مدة عقوبتو إذا توافرت شروط :  اإلفراج الشرطي:ثالثا
معيـنـة، ويكون ىـذا اإلفراج مـعـمـقـا عمى شرط يـتـمثـل في إخالل المحكـوم عـمـيـو بالـتـزامـات مـعـيـنـة 
يفرضيا عميو القانون، فإذا تحقق ىذا الشرط كان ذلك قرينة عمى عدم جدارة المحكوم عميو بيذا 
اإلفراج، ولذلك يفرض القانون إعادتو إلى المؤسسة العقابية مرة أخرى ليمضي فييا ما بقي من 

 . (2)فترة العقوبة 

    والمشرع الجزائري عمى غرار التشريعات األخرى أخذ بنظام اإلفراج المشروط في المواد من 
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين150 إلى المادة 134  . من قانون تنظيم السجون وا 

يقصد بالمراقبة االلكترونية إلزام المحكوم عميو باإلقامة في مكان : المراقبة االلكترونية: رابعا
سكنو، أو محل إقامتو خالل أوقات محددة، ويتم التأكد من ذلك من خالل متابعتو عن طريق 

وضع جياز إرسال عمى يده يسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذا كان المحكوم عميو موجودا 
في المكان والزمان المحددين من قبل الجية القائمة عمى التنفيذ أم ال، حيث يعطي الكمبيوتر 

 .(3)تقارير عن نتائج ىذه االتصاالت 

    وىذا النظام يتطمب إمكانيات تكنولوجية وبشرية كبيرة، لذا فإنو لم يمق انتشارا وتطبيقا واسعا 
في أغمب التشريعات الجنائية، وخصوصا في البمدان النامية، وربما ىذا راجع إلى قمة  

 .اإلمكانيات ليذه الدول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .291ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص (1)
 .102ـــ مبروك مقدم، مرجع سابق، ص (2)
 .295ـــ المرجع نفسو، ص (3)
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وىو تحديد إقامة المحكوم عميو جبريا في مكان معين، وىو أحد :  اإلقامة الجبرية:خامسا

الـتدابـير التي تنص عمييا العـديد مـن الـتشـريـعـات العـقابية، سواء كتدبير مكمل لعـقوبة أصمـية أو 
تابع ليا، وتمك الصورة يمكن أن تكون ليا فعالية عالية إذا تم استخداميا كعقوبة أصمية ورئيسية 
توقع عمى مقترفي أنماط من السموكيات المجرمة قميمة الخطورة، فيكون إلزام الجاني باإلقامة في 
مكان معين وسيمة ىامة تحول بينو وبين تردده عمى األماكن، التي يعد تردده عمييا عامال فعاال 

في تقوية القيم المنحرفة والمبادئ الفاسدة في شخصيتو وسموكو، والمكان الذي يمزم الجاني 
 . (1)باإلقامة بو يمكن أن يكون مسكنو الذي يقيم فيو، أو أي مكان آخر يوصي ممف الحالة بو 

يعد العمل لمنفع العام من أىم البدائل، والفوائد المترتبة عميو كثيرة :  العمل لمنفع العام:سادسا
ومتعددة، لعل أىميا إصالح الجاني وتأىيمو من خالل إلزامو بالعمل في المشاريع النافعة، مما 

يبعده من مساوئ الحبس واالختالط بأرباب السوابق، كما أن من شأنو إكساب النزيل مينة 
شريفة تكون واقيا لو ضد البطالة، التي يمكن أن تقوده إلى سموك طريق الجريمة، عالوة عمى 

 . (2)أن قيام الشخص بيذه الخدمة يعود عميو وعمى أسرتو وعمى المجتمع بالنفع 

    وبالنظر إلى أىمية ىذه الوسيمة كبديل لمحبس، فقد أكدت عمييا العديد من المؤتمرات 
، المتعمق بقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية 1990الدولية لعل أىميا مؤتمر ىافانا ـــ كوبا ـــ 

، والمؤتمر الدولي لمسجون الذي انعقد في جامعة لستر بإنجمترا سنة (3)لمتدبير غير االحترازية 
1994(4) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .233، 232ـــ أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص ص (1)
 . 296ـــ فيد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص (2)
ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر أمم المتحدة الثامن لمنع  (3)

 واعتمدتيا الجمعية العامة بقرارىا 1990 أيمول 07 آب إلى 27الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في ىافانا من 
 .1991 كانون األول14 المؤرخ في 45/110

 .296ـــ فيد يوسف الكساسبة، المرجع السابق،  (4)
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 الفصل األول

 ماىية العمل لمنفع العام وموقف التشريعات المقارنة منو

     تمثؿ ماىية العمؿ لمنفع العاـ وموقؼ التشريعات المقارنة منو المقدمة الحقيقية لمخوض في 
كؿ ما يتعمؽ بيذه العقوبة البديمة، فمكي يكتب لو المزيد مف النجاح كبديؿ عقابي ينبغي توضيح 

 .ماىيتو عف طريؽ تعريفو، وبياف صوره وأغراضو، وكذا موقؼ التشريعات المقارنة منو

 :   وليذا سوؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

 ماىية العمؿ لمنفع العاـ: المبحث األوؿ

 موقؼ التشريعات المقارنة مف العمؿ لمنفع العاـ: المبحث الثاني

 ماىية العمل لمنفع العام: المبحث األول

ارتبط العمؿ بالعقوبة منذ القدـ، وعبر عنو في قوانيف العقاب بالعمؿ العقابي، وقد تطور     
العمؿ العقابي مع تطور العقوبة ووظيفتيا، وفي العصر الحديث ومع النداءات لمتقميؿ مف 

استخداـ الحبس القصير المدة واالستعاضة عنو بعقوبات بديمة لعؿ أىميا العمؿ لمنفع العاـ، 
ىذا األخير أصبح لو خصوصية مميزة عف باقي بدائؿ العقوبة، وسيتـ إبرازىا مف خالؿ ثالث 

:                                                                              مطالب
 .                                      التطور التاريخي لمعمؿ لمنفع العاـ: المطمب األوؿ

 .                                               تعريؼ العمؿ لمنفع العاـ: المطمب الثاني

.                  صور وأغراض العمؿ لمنفع العاـ: المطمب الثالث  
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 التطور التاريخي العمل لمنفع العام: المطمب األول

      فكرة العمؿ لمنفع العاـ ىي فكرة قديمة تاريخيا، فيي لـ تكف وليدة تطور السياسة العقابية 
الحديثة،  وليذا سندرس بوادر ظيوره في مختمؼ التشريعات المقارنة كفرع أوؿ، ثـ ثانيا فكرة 

.العمؿ لمنفع عند الفالسفة والفقياء، وأخيرا العمؿ لمنفع العاـ في الشريعة اإلسالمية  

بوادر ظيور فكرة العمل لمنفع العام في التشريعات المقارنة :الفرع األول  

      إذا كاف بعض فقياء القانوف الجنائي يروف أف فكرة العمؿ لمنفع العاـ تعتبر صورة حديث 
لمجزاء الجنائي، فإف آخريف يروف أف الحقيقة ليست كذلؾ مبرريف رأييـ بمطالبة السيناتور 

 أماـ الجمعية العامة لمسجوف، إال أف ىذه الفكرة ضمت 1883بيذه الفكرة في فرنسا منذ " ميشو"
 ليفرج عنيا، حيث أخذ ىذا القانوف 1920سجينة إلى أف جاء قانوف العقوبات السوفييتي لسنة 

                        .(1)بالعمؿ اإلصالحي كعقوبة لبعض الجرائـ التي تطبؽ في مجاؿ األحداث كبديؿ لسمب الحرية

، ثـ 1966ثـ بعد ذلؾ ظيرت فكرة العمؿ لمنفع العاـ في النظاـ األنجموسكسوني لسنة          
 الذي تمـ بالمرسـو المؤرخ في 1983، ولـ تأخذ بو فرنسا إال سنة 1980أخذت بو كندا سنة 

، ولـ تأخذ بو الدوؿ العربية إال بعد فترة، وىناؾ دوؿ لـ تأخذ بو إطالقا في 23/12/1983
تشريعاتيا كالمشرع السوري والمشرع األردني، رغـ وجود بعض الدوؿ اإلفريقية التي أخذت بو 

منذ مدة حتى قبؿ فرنسا مثؿ الزيمبابوي، وميما يكف فإف العمؿ لمنفع العاـ مع إخضاع المحكـو 
عميو لاللػتػزاـ بأداء عػمػؿ ذي نػفع عاـ يػعتػبػر نظاما حديثا في التشريػػع الفرنسي وتجربػػة حديثة 

، وليذا سندرس بوادره في فرنسا وفي بعض (2)في فرنسػػا مقارنة بدوؿ النظاـ األنجموسكسوني
 .                                                                           الدوؿ التي تبنتو

 وذلؾ في عاـ " ميشو"أوصى بالعمؿ لمنفع العاـ لممرة األولى نائب البرلماف  : فرنسا:أوال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في       عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائريػػػ محمد لخضر بف سالـ،  (1)
،      2011،2010الحقوؽ، تخصص قانوف جنائي، غير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر،

 . 07، 06ص ص 
 .80ػػػ مبروؾ مقدـ، مرجع سابؽ، ص (2)
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، لكف ىذه التوصية مرت دوف أف ينتبو إلييا أحد، وكاف عمى أنصار ىذا النظاـ 1883
 .  (1)االنتظار قرنا كامال ليرو توصيتيـ قيد التطبيؽ

، ىذا 1983 جواف10 الصادر بتاريخ83/466  وقد أدخؿ ىذا النظاـ مف خالؿ القانوف 
 مف قانوف العقوبات الفرنسي، 131/32 وحتى131/8القانوف الذي استقرت أحكامو في المواد

ألنو يمثؿ تضامنا مع المحكـو عميو مف خالؿ فرض " التضامف" ويدعى ىذا القانوف قانوف
األولى لجنة الدراسة : العمؿ لمنفع العاـ، وقد سبؽ إقرار ىذا القانوف أعماؿ وتقارير لجنتي دراسة

 .(2)1982، ولجنة المحافظيف حوؿ األمف لسنة 1977حوؿ العنؼ عاـ 

أدخؿ ىذا النظاـ بموجب قانوف تنظيـ المؤسسات العقابية اليوناني الصادر  :اليونان: ثانيا
، والذي دخؿ حيز التنفيذ بدءا مف األوؿ مف كانوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1989 لعاـ 1851بموجب القانوف رقـ 

 .                                                                       (3)1990الثاني سنة 

 مف ىذا القانوف يمكف لكؿ محكـو عميو بعقوبة سالبة 61   فبموجب الفقرة األولى مف المادة 
 شيرا أف يتقدـ بطمب إلى محكمة تنفيذ العقوبة يطمب فيو أف يقـو بعمؿ 18لمحرية ال تتجاوز 

يكوف :"  تنص بأنو61لمنفع العاـ كبديؿ عف العقوبة السالبة لمحرية، أما الفقرة الثالثة مف المادة 
ىذا العمؿ في إحدى الجيات العامة أو الييئات المحمية أو شخص مف أشخاص القانوف العاـ، 

 .                                                                                                                                      (4)"وبطبيعة الحاؿ فإف ىذا العمؿ غير مأجور

يأخذ القانوف األلماني بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ كأحد االلتزامات المفروضة في : ألمانيا: ثالثا 
 مف قانوف 56نظاـ االختبار القضائػي مع الوضع قيد التجربة، وىو ما نصت عميو المادة 

 . (5)العقوبات األلماني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

مجمة دمشؽ لمعمـو ، "العمل لمنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة ـــ دراسة مقارنة ـــ"ػػػ صفاء أوتاني،  (1)
 .449، 448، ص ص 2009، 02، العدد 25المجمد ، سوريا، االقتصادية والقانونية

 .449ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .449ػػػ المرجع نفسو، ص (3)
 .449ػػػ المرجع نفسو، ص (4)
 .10ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص (5)
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أحدىما تطبيؽ  : يأخذ التشريع الكويتي بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في صورتيف :الكويت: رابعا
ىذه العقوبة لوقؼ تنفيذ عقوبة الحبس البسيط الذي ال تتجاوز مدتو ستة أشير، وثانييما 

تطبيقيا عمى مف صدر أمر بتنفيذ الغرامة غير مدفوعة باإلكراه البدني، وىما ما نصت عميو        
 .(1) مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي235المادة 

يعد العمؿ لمنفع العاـ أسموب عقابي حديث في التشريع الجزائري، حيث أدرجو  :الجزائر: خامسا
/ 25/02 المؤرخ في 09/01المشرع الجزائري إثر تعديؿ قانوف العقوبات بموجب القانوف رقـ 

 .                                     ، وأدرجو ضمف العقوبات األصمية المقررة لمجنح2009

  فكرة العمل لمنفع العام عند الفالسفة والفقياء:الفرع الثاني

 أف فكرة العمؿ 1983في مقاؿ لو سنة " جوف برادؿ" يؤكد البروفيسور والفقيو الفرنسي     
الذي رأى في كتابو  (1738/1794)لمنفع العاـ تعود إلى الفقيو اإليطالي سيزار دو بيكارياف 

العقوبة األكثر مالئمة ستكوف شكال وحيدا لمرؽ :"  أف1764عاـ "الجرائـ والعقوبات" الشيير
أي الرؽ المؤقت، حيث يكوف المتيـ وعممو ػػػ بموجب نظاـ الرؽ ىذاػػػ في خدمة  العادؿ،

الجماعة، وبذلؾ تكوف ىذه الحالة مف التبعية التامة كتعويض عف الطغياف الظالـ الذي تسبب 
 .                                               (2)"بو الشخص مف خالؿ إخاللو بالعقد االجتماعي

يعيد جذور العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات العقابية إلى ما يسمى " جوف برادؿ"    البروفيسور
                                                                      1920التي ابتدعيا المشرع السوفييتي منذ عاـ " األعماؿ اإلصالحية دوف سمب الحرية"

 .(3) مف قانوف العقوبات السوفييتي27والتي تـ النص عمييا بالمادة 

بيذا النظاـ لمتقميؿ " ليزت" نادى الفقيو األلماني (القرف العشريف)    وفي بدايات القرف الماضي 
 ما أمكف مػف مساوئ وسػمػبػيػات العػقػوبػة السػالػبػة لمحريػة قػصػيػرة الػمػدة، وىػذا السػبػب ىػو مػا دفػع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .12ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 . 434ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (2)
 .434ػػػ المرجع نفسو، ص (3)
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   .(1)التشريعات العقابية المعاصرة لتبني ىذه العقوبة البديمة

يرى الكثيروف اليـو أف العمؿ لمنفع العاـ يعد فتحا جديدا في بدائؿ العقوبة السالبة لمحرية،                
 مف خالؿ التعويض عف الضرر الذي سببو السموؾ اإلجرامي : وىو غني بالنظر إلى نقطتيف

لمجماعة، وبػااللتزاـ بالتعػويض لممجػنػي عػمػيػو، وكػذلؾ مػف خالؿ تسػيػيػؿ عػمػمػية إدماج المحكػـو   
 .                                                (2)عميو والوقاية مف مخاطر السجف، وكؿ ذلؾ يبدوا كإصالح لمخمؿ المحدث مف قبؿ الجريمة

أف فمسفة العمؿ لمنفع العاـ  تكمف في " كريستيف الزرقيس"    وىو ما تراه أيضا البروفيسورة 
الوضع قيد التطبيؽ لبدائؿ العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة قادرة عمى تأسيس سياسة جنائية 

، إذ يسيـ في جبر ضرر الجريمة، ويعود بالنفع عمى الدولة التي تستفيد مف "تشاركيو " عقابية 
خدمات مجانية مفيدة، ويعود كذلؾ بالفائدة عمى شخص المحكـو عميو بإعادة تأىيمو، كؿ ذلؾ 

                                                                      .(3) عف طريؽ تعزيز شعوره بالتضامف االجتماعي نحوه

، وىي مختمفة "عقوبة تشاركيو مختمفة "     إذف يعد العمؿ لمنفع العاـ ػػػ كما عبر عنو الفقياء ػػػ 
فكرة الجزاء وفكرة التعويض، واجتماع ىاتيف الفكرتيف يسيـ في خمؽ : تحمؿ في أساسيا فكرتيف

إرادة االندماج االجتماعي لدى المحكـو عميو واالعتياد عمى السموؾ القويـ، وىذا ما جعؿ العمؿ   
 .                 (4)لمنفع العاـ دوف شؾ واحدا مف اإلبداعات األكثر أىمية في مئة السنة األخيرة 

باعتباره رائدا لحركة الدفاع االجتماعي الحديث أف حماية المجتمع " مارؾ أنسؿ"        ويرى
، فالدفاع االجتماعي ال يرتبط بشدة وقسوة العقوبة       (ىذا التعبير تجاوزه الزمف)مف اإلجراـ

عادة إدماجو في المجتمع، وبيذا يقترح  " مارؾ أنسؿ"وبالردع، بؿ بإصالح وتأىيؿ المجـر وا 
عادة تنظيـ الجزاءات الجنائية الموجودة في النظاـ القانوني    .(5)إصالح المنظومة القانونية وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.434 ػػػ المرجع نفسو، ص(1)       
.  435 ػػػ المرجع نفسو ، ص(2      )  
.435 ػػػ المرجع نفسو، ص(3)       
.   436،435 ػػػ المرجع نفسو، ص(4      )  
 مجمة المفكرػػ مجمة عممية محكمة     ،"العمل لمنفع العام عقوبة بديمة لمحبس في التشريع الجزائري" ، ػػػ فايزة ميموني(5)     

 .229، ص2010، العدد السادس، دار اليدى، الجزائر، ديسمبرمتخصصة في الحقوؽ والعمـو السياسيةػػ           
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 العمل لمنفع العام في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثالث

يعتبر العمؿ لمنفع العاـ إحدى صور تطور العقوبة ووظيفتيا، فقد مرت العقوبة بعدة مراحؿ 
كالتعذيب، واالنتقاـ، والتكفير، حتى وصمت إلى ما وصمت إليو اليـو مف ناحية االىتماـ 

بالجػنػاة، وتػيػذيػب سمػوكػيػـ بػتطػبػيػؽ أسالػيب عػقابػية ىػدفػيا مػسػاعػػدة الجناة عمى إصالح أنفػسيـ    
عادة الثقة إلييـ  .                                                      وا 

   والجزاء باألعماؿ النافعة التي تعود عمى المجتمع بالخير والفائدة ليس أمرا جديدا، فقد عرفتو 
المجتمعات منذ القدـ، ولو جذور دينية، تتضح مف نصوص القرءاف الكريـ وسيرة النبي الكريـ 

 .                                                 محمد صمى اهلل عميو وسمـ

  العمل لمنفع العام يتفق مع المبدأ الشرعي الحسنة تمحوا السيئة:أوال

وأقـ الصالة طرفي النيار وزلفا مف الميؿ إف الحسنات يذىبف السيئات ذلؾ :" قاؿ تعالى     
 .   144سورة ىود ػػػ اآلية " ذكرى لمذاكريف

    فقد دلت اآلية عمى أف الحسنات وعمؿ الخير فيو تكفير لمخطايا والذنوب، وقد فسرىا 
الصموات الخمس وما ألحؽ بيا مف التطوعات مف أكبر :" في مسند اإلماـ أحمد بأف" السعدني"

الحسنات، وىي مع أنيا حسنات تقرب إلى اهلل وتوجب الثواب فإنيا تذىب السيئات وتمحوىا، 
 .(1)"والمراد بذلؾ الصغائر

بسنده مف " وكيع"     وىذا المعنى نصت عميو السنة النبوية أيضا، فقد روى اإلماـ أحمد عف 
اتؽ اهلل حيثما : "قاؿ لي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: حديث أبي ذر رضي اهلل عنو، قاؿ

 .                                      (2)"كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحيا، وخالؽ الناس بخمؽ حسف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، أطروحة مقدمة         ، التعزير بالعمل لمنفع العام ــ دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية ــػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف (1)
   استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو األمنية، ، قسـ  العدالة  الجنائية،      

 .    100، ص 2013  غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
 .  100ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
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     ومف ىنا يتبيف أف الحسنة ال تنحصر بأفعاؿ معينة بؿ تشمؿ كؿ األفعاؿ الصالحة، سواء 
 .  لمفرد أو لكافة المجتمع

    أما مف حيث سبب النزوؿ فيذه اآلية نزلت في رجؿ قبؿ امرأة، فقد روى البخاري مف حديث 
إف رجال أصاب مف امرأة قػبػمػة فػأتػى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو                     :" ابف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ

:  قاؿ الرجؿ144سورة ىود اآلية  (..وأقـ الصالة  ):وسمـ فذكر ذلؾ لو فأنزؿ عميو قولو تعالى
 .                         (1)"ألي ىذه ؟ قاؿ لمف عمؿ بيا مف أمتي

     والحديث يوضح لنا أف الرجؿ لما ذكر خطيئتو أمره الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ باإلكثار 
مف الحسنات، ألنيا سبب لتكفير السيئات، فالحسنات في الشريعة اإلسالمية تتفؽ مع العمؿ 

 .لمنفع العاـ، حيث يقـو عمى التكفير عف الذنب والخطيئة بعمؿ فيو فائدة لممجتمع

  العمل لمنفع العام يتفق مع فعل الرسول صمى اهلل عميو وسمم           :ثانيا

كاف : "      روى اإلماـ أحمد في المسند مف حديث عمي بف عاصـ  بسنده عف ابف عباس قاؿ
أناس مف األسرى يـو بدر لـ يكف ليـ فداء، فجعؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فداءىـ أف 

ما شأنؾ ؟ قاؿ : يعمموا أوالد األنصار الكتابة، قاؿ فجاء يوما غالما يبكي إلى أبيو فقاؿ
 .(2)"الخبيث يطمب بذحؿ بدرػػػ الثأرػػػ واهلل ال تأتيو أبدا : ضربني معممي، قاؿ

     فيتضح مف السيرة النبوية أف الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ أمر األسرى بتعميـ أوالد 
 .     األنصار الكتابة كجزاء ألنو لـ يكف ليـ فداء، وىذا صورة قديمة لمعمؿ لمنفع العاـ

     فالعمؿ لمنفع العاـ ليس وليد تطور السياسة العقابية الحديثة التي تيدؼ إلى اإلصالح 
نما لو جذور عقائدية قديمة قدـ تاريخ البشرية، تظير مف خالؿ  عادة اإلدماج بالمجتمع، وا  وا 

 .                                                                                     النصوص القرآنية والسيرة النبوية الشريفة

 ولإلشارة فقط فإف الشريعة اإلسالمية اعتمدت عمى تقرير العقوبات البديمة وتطبيقاتيا تحت 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   101ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 .102ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
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وىي العقوبة التي يقررىا القاضي أو الحاكـ نتيجة الرتكاب الجاني                                                                  (العقوبة البدلية)مسمى 
لجريمة مف الجرائـ، لكف العقوبة األصمية حاؿ دوف تنفيذىا مانع مع قياميا، وذلؾ كما لو كانت 
الجريمة المرتكبة ىي القتؿ فعفى أولياء المقتوؿ، فإف العقوبة التي كاف مف المفروض أف تنفذ  

ىػي عػقػوبة الػقصاص، إال أنو عندما عػفػى أولػياء الدـ عف القاتؿ فػإف العػقػوبػة البدلػية تكوف ىي 
فمف عفي لو مف أخيو شيء فأتباع :" ، وذلؾ لقولو تعالى(1)الدية ألنيا بدؿ عف القصاص

 .  178سورة البقرة اآلية ." بالمعروؼ وأداء إليو بإحساف ذلؾ تخفيؼ مف ربكـ ورحمة

تعريف العمل لمنفع العام: المطمب الثاني  

     يعد العمؿ لمنفع العاـ مف أىـ بدائؿ العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في السياسة 
عادة  العقابية المعاصرة، وذلؾ ألنيا تقـو عمى أىـ أساس لمعقوبة وىو إصالح وتأىيؿ المجـر وا 

دماجو بالمجتمع، وجعمو فردا صالحا بو  . وا 

تمؾ العقوبة البديمة التي تقـو عمى إلزاـ الجاني   :"     ولذلؾ فقد عرؼ العمؿ لمنفع العاـ بأنو
بالقياـ بالعمؿ في إحدى المؤسسات الحكومية لعدد معيف مف الساعات، خالؿ فترة العقوبة سواء 
بصفة يومية أو لعدد معيف مف األياـ خالؿ أشير، يحددىا الحكـ الصادر، والذي يحدد كذلؾ 
المؤسسة التي سيقـو المحكـو عميو بتنفيذ الحكـ بيا، وكذلؾ نمط العمؿ الذي سيقـو بو وعدد 

، ويجب أف يحدد (فترة العقوبة )ساعاتو والفترة التي يجب عميو إتماـ تنفيذ تمؾ الساعات خالليا 
القاضي نوع العمؿ الذي سيمـز بو المحكـو عميو بأدائو في ضوء دراستو لخبرات الجاني       

ومياراتو الفنية وقدراتو البدنية والصحية والنفسية ومؤىالتو العممية التي يبينيا ممؼ دراسة 
 .                                                                                  (2)" الحالة

    فالعمؿ لمنفع العاـ ىو العقوبة البديمة التي تصدرىا جية قضائية مختصة تتمثؿ في القياـ 
 بعمؿ مف طرؼ المحكـو عميو لمنفع العاـ بدوف أجر بدال مف إدخالو المؤسسة العقابية لقضاء  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ، ، الجرائم الحدية والتعزيرية في الفقو الجنائي اإلسالمي ــ بحث فقيي مقارن ــ ػػػ الشحات إبراىيـ محمد منصور(1)     

.35، ص2011دار الفكر الجامعي، مصر،              
.208 ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص(2)       
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 .العقوبة السالبة لمحرية

نما ترؾ تعريفو لمفقو، فيعرفو األستاذ  عمر "     والمشرع الجزائري لـ يعرؼ العمؿ لمنفع العاـ وا 
قياـ الجانح بعمؿ يعود بالفائدة عمى المجتمع تكفيرا عف الخطأ المرتكب مف طرفو                                                                 :" بأنو" مازيت

 . (1)"وذلؾ دوف أف يكوف ذلؾ مقابؿ أجرة 

 في فقرتيا الثامنة بأف 131   أما المشرع الفرنسي فقد عرفو بقانوف العقوبات الفرنسي بالمادة 
العمؿ بال مقابؿ لمصمحة شخصية معنوية عامة أو جمعية مخولة :" العمؿ لمنفع العاـ ىو

 .                                                                                                                                                         (2)"مباشرة أعماال لممصمحة العامة 

      ومف ىذا يظير التبايف واالختالؼ في طبيعة العمؿ لمنفع العاـ حسب كؿ تعريؼ، ففي 
التشريع الجزائري يشترط أف يكوف العمؿ لمصالح العاـ، ويكوف نتيجة صدور حكـ قضائي 

قاض باإلدانة لصالح أحد المؤسسات أو الييئات العامة، ويكوف بدوف أجر، وال يجوز لممحكـو 
عميو القياـ بعمؿ لمنفع العاـ في المؤسسات العمومية االقتصادية وال في المؤسسات العمومية 

، أما المشرع الفرنسي فإف العمؿ يكوف بدوف مقابؿ لمصمحة (3)ذات الطابع الصناعي والتجاري
 .                       شخصية معنوية عامة أو جمعية مخولة مباشرة أعماال لممصمحة العامة

ذلؾ :"      مف خالؿ كؿ ما سبؽ يمكف أف نقترح تعريفا جامعا مانعا لمعمؿ لمنفع العاـ بأنو
العمؿ الذي يقـو بو المحكـو عميو كبديؿ عف العقوبة السالبة لمحرية لفائدة المجتمع لدى أحد 
األشخاص المعنوية، بغرض إصالحو وتأىيمو وتجنب إدخالو السجف واختالطو بالمساجيف، 

 ".                         وكؿ ىذا ال يتأتى إال بموجب حكـ قضائي، ووفؽ الشروط المنصوص عمييا قانونا 

 الطبيعة القانونية لمعمؿ لمنفع العاـ، ونطاؽ :     وسندرس في ىذا المطمب فرعيف أساسييف ىما
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يـو دراسي، مجمس قضاء بجاية، بدوف تاريخ،                  محاضرة حول العمل لمنفع العامػػػ عمر مازيت،  (1)
  www.startimes.com/F.aspx?t=30450392 ، 10/01/2014،11:1505، ص. 

 .79ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (2)
،                2013ـ، دار ىومة، الجزائر،الطبعة الثانية عشر،الوجيز في شرح القانون الجزائي العاػػػ أحسف بوسقيعة،  (3)

 .                                                                                                                                                          314ص

http://www.startimes.com/F.aspx?t=30450392
http://www.startimes.com/F.aspx?t=30450392
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 .                                           العمؿ لمنفع العاـ

 الطبيعة القانونية لمعمل لمنفع العام: الفرع األول

   اختمفت اآلراء الفقيية حوؿ تحديد الطبيعة القانونية لمعمؿ لمنفع العاـ ىؿ ىو عقوبة أـ 
 تدبير؟

     ويػرى البػعػض اآلخػر أف الػعػمػؿ لمنػفػع الػعػاـ يػحػمػؿ طػبػيػعػة خػاصػة تػجػمػع بػيػف الػعػقػوبػة 
والػتػدبػيػر، كػونػو يػحػمػػؿ فػي طػيػاتػو بػعػػض صػفػات العػقوبػة بػاعػتػباره كػبػديػؿ عػف عػقػوبػة الحػبس، 
وبعض صفات التدبير باعتباره ذو طابع تأىيمي وقائي ييدؼ إلى حماية المجتمع، ولتوضيح 

 .وجية نظرىـ سندرس الفرؽ بيف العمؿ لمنفع العاـ وبيف كؿ مف العقوبة والتدبير

  الفرق بين العمل لمنفع العام والعقوبة:أوال

     تعرؼ العقوبة عمى أنيا الجزاء الذي يوقع عمى مرتكب الجريمة لمصمحة المجتمع، 
والغرض مف العقوبة ىو حماية المجتمع بالدرجة األولى، فضال عف منع المجـر مف معاودة   

 .         (1)اقتراؼ جريمة أخرى، وكذلؾ منع الغير مف االقتداء بو 

 :    ويبرز الفرؽ بيف كؿ مف العمؿ لمنفع العاـ والعقوبة في

ػػػ أف العمؿ لمنفع العاـ ينطوي عمى تقييد حرية المحكـو عميو، حيث يفرض عميو التزامات 
 .تتطمب جيدا ووقتا لمقياـ بيا

ػػػ ييدؼ العمؿ لمنفع العاـ إلى تحقيؽ الردع العاـ المتمثؿ في تذكير الجماعة بسوء عاقبة 
 .المجـر ومنعيـ مف اإلقتداء بو

ػػػ يسعى العمؿ لمنفع العاـ إلى إرضاء شعور المجتمع بالعدالة، وذلؾ عف طريؽ التعويض،     
 . (2)حيث أف العمؿ الذي يقـو بو المحكـو عميو يعتبر كتعويض عف الضرر الذي سببو لممجتمع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .07ػػػ جندي عبد الممؾ، مرجع سابؽ، ص  (1)     
                                                 .432 ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (2)     
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    ويػخػتػمؼ الػعػمػؿ لمػنفع الػعػاـ عػف الػعػقػوبة مف حػيػث أنو يعػتبر بمثابة معاممة عػقابية مف نوع 
نما ييدؼ إلى تعميؽ الشعور بالمسؤولية لديو ما يسيـ في  خاص ال ييدؼ إلى إيالـ الجاني، وا 

عادة إدماجو في المجتمع  .تأىيمو وا 

  الفرق بين العمل لمنفع العام والتدبير:ثانيا

يػعػرؼ الػتػدبػيػر عػمػى أنو مجموعة اإلجراءات القيرية التي يرصدىا المجتمع مف أجؿ      
 .(1)مواجية الخطورة اإلجرامية الكامنة في الشخص التي تنبئ عف ارتكاب جريمة في المستقبؿ

     ويتشابو العمؿ لمنفع العاـ مع التدبير في طابعو التأىيؿ الوقائي، حيث يفرض العتبارات 
تتعمؽ بمصمحة الفرد والمجتمع معا، حيث يجنبو مساوئ الحبس، كما ييدؼ إلى حماية 

المجتمع كذلؾ، باعتبار أف العمؿ الذي يقدمو المحكـو عميو بالعمؿ لمنفع العاـ يعتبر تعويضا 
 .(2)منو لممجتمع عف الضرر الذي ألحقو بو 

     إال أف العمؿ لمنفع العاـ يختمؼ عف التدبير في أف ىذا األخير يفرض لمواجية الخطورة 
اإلجرامية التي عبر عنيا المجـر بارتكابو الفعؿ غير المشروع، فالتدبير ال يرتبط بالركف 

، وال يقصد بو اإليالـ، وىي أسس تختمؼ عف تمؾ األسس  المعنوي  لمجريمة، وال يعبر عف المـو
 .(3)التي يقـو عمييا العمؿ لمنفع العاـ

   ولعؿ أىـ ما يميز العمؿ لمنفع العاـ ىو اشتراؾ مف يمثؿ النفع العاـ كممثؿ الدولة مثال في 
تحديد معالـ النظاـ المتخذ، ورسـ صورتو، وفي عممية التأىيؿ االجتماعي، إلى جانب 

 . (4)األخصائي االجتماعي المكمؼ بمتابعة ىذا النظاـ

   وبعد إجراءنا ليذه المقارنة فإننا نتفؽ مع الرأي الذي لـ يعط لمعمؿ لمنفع العاـ طبيعة العقوبة 
نما أعطاه طبيعة خاصة تجمع بيف كؿ مف العقوبة والتدبير في آف واحد  .وال طبيعة التدبير، وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .215ػػػ عبد الكريـ نصار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .22ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .433ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (3)
 .434ػػػ المرجع نفسو، ص  (4)
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نطاق العمل لمنفع العام: الفرع الثاني  

      إف نطاؽ األعماؿ التي يستفيد منيا المجتمع تتمثؿ في األعماؿ اليدوية كاألعماؿ 
المتعمقة بحماية الطبيعة وبتحسيف البيئة، واالشتراؾ في حمالت النظافة والمحافظة عمى البيئة، 
وتجديد مقاعد الحدائؽ العامة، وأعماؿ التشجير وقمع األشجار اليابسة، وتنظيؼ األحراج بعد 

رشاد المصطافيف في أماكف  عطمة نياية األسبوع، وصيانة الحدائؽ العامة والمالعب، وا 
صالح األضرار التي تناؿ اآلثار  .(1)االصطياؼ، وتنظيؼ الشواطئ وا 

الطالء، النجارة، أعماؿ  )     ومف األعماؿ كذلؾ ما يتعمؽ بصيانة وتجديد المباني العامة 
وكذلؾ أعماؿ نقؿ وتفريغ البضائع، والعمؿ في  (الكيرباء، تصميح وتجديد األثاث المدرسي

                                                                                                                                                                                                                             .(2) المطاعـ المدرسية

      ومف األعماؿ كذلؾ القياـ باألعماؿ التي تحمؿ طابع التضامف االجتماعي القياـ بحفالت 
ترفييية لصالح جمعية خيرية تعنى بشؤوف المعوقيف، والقياـ بتقديـ المساعدة في مكاتب 
نسانية في مؤسسات األحداث واأليتاـ  المساعدة االجتماعية، وتقديـ خدمات اجتماعية وا 

 .                    (3)وغيرىا، كالمساىمة في التدريب الميني.. والمسنيف والمناوبة في مراكز الدفاع المدني

    ومف ىنا يمكف القوؿ أنو ال يكفي إلنجاح العمؿ لمنفع العاـ أف تقبؿ عميو المحاكـ، فنجاحو 
ليس مرىونا بصدوره عف المحكمة، بؿ بمدى توافر الفرص والمجاالت التي يمكف أف يمارس  
وينفذ العمؿ مف خالليا، فكوف ىذا النظاـ يقـو عمى تأدية منفعة عامة، البد مف أف يقع عمى 

عاتؽ اإلدارات والمرافؽ العامة ميمة توفير ىذه الفرص وىذه األعماؿ، وذلؾ مف خالؿ جداوؿ 
بنوعية وكمية األعماؿ الالزمة ليا بشكؿ دوري وعرضيا في المحاكـ، لتتمكف مف خالليا 
التوفيؽ بيف أحكاميا حيف تقرر ىذا النظاـ وبيف الفرص واألعماؿ المتاحة لتطبيقو، وبذلؾ 

 يسيؿ عمييا في ضوء المعمومات المتوافرة لدييا مف أف توزع المحكـو عمييػـ عمى األعماؿ التي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .431ػػػ المرجع نفسو، ص  (1)
 .431ػػػ المرجع نفسو، ص  (2)
 .                                                     432ػػػ المرجع نفسو، ص  (3)
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    .(1)تراىا مناسبة لحاالتيـ ومياراتيـ،وذلؾ ضمف اإلدارات والمرافؽ التي تحتاج مثؿ ىذه األعماؿ

خصائص العمل لمنفع العام: الفرع الثالث      

      يتميز العمؿ لمنفع العاـ بخصائص ميمة تحرص التشريعات العقابية عمى مراعاتيا، 
بعض ىذه الخصائص يشترؾ فييا مع العقوبة التقميدية، والبعض اآلخر يختص بيا وحده، وىذا 

 :               ما سنراه فيما يمي

                                   الخصائص المشتركة بين العمل لمنفع العام والعقوبة التقميدية:أوال

 :               يمكف إجماؿ ىذه الخصائص في مايمي

ــ خضوع العمل لمنفع العام لمبدأ الشرعية   1  

    العمؿ لمنفع العاـ كسائر العقوبات األخرى، فالقانوف ىو الذي ينص عمى العقوبة ويحدد 
نوعيا ومقدارىا بدقة، والقاضي وال يستطيع أف يحكـ بيذه العقوبة إال في الحاالت التي يفرض 
فييا ىذه العقوبة، وكذلؾ شروط تطبيقيا، وتترؾ التشريعات عادة لممحكمة سمطة تقديرية واسعة 

، (2)في تحديد طبيعة العمؿ وشروطو، وعدد الساعات وجية العمؿ، وكيفية انقضاء ىذه العقوبة
 05فالمشرع الجزائري مثال نص عمى كؿ ما يتعمؽ بتطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ بالمواد مف 

 .                                                           مف قانوف العقوبات الجزائري06 مكرر5 إلى 01مكرر

 ــ صدور العمل لمنفع العام بحكم قضائي                                                 2

     وىذا معناه أنو ال يجوز فرض العمؿ لمنفع العاـ إال مف قبؿ محكمة جزائية مختصة وفقا 
لمقانوف الذي ينظـ أحكاـ ىذا النظاـ، فال يجوز فرضو مف قبؿ سمطات الدولة اإلدارية، وال مف 

                                                                                                 .(3)قبؿ الييئات العامة التي سيتـ العمؿ لصالحيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  432ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، ديواف المطبوعات شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامػػػ عبد اهلل سميماف،  (2)

 .420، ص2005الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
 . 436ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (3)



 45 

 الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماىية العمل لمنفع العام وموقف التشريعات المقارنة منو
  ـــ خضوع العمل لمنفع العام لمبدأ الشخصية 3

، فال ينفذ العمؿ (1)     فالعقوبة ال توقع إال عمى الشخص المذنب وال توقع عمى أقاربو البريئيف
لمنفع العاـ إال المسئوؿ عف الجريمة، وضمف قواعد المسؤولية الجزائية، فال يجوز أف يمتد ليناؿ 

 .                                             أحدا غيره مف أفراد أسرتو أو ورثتو

  ــ  خضوع العمل لمنفع العام لمبدأ المساواة   4 
     بمقتضى ىذا المبدأ يفرض العمؿ لمنفع العاـ دوف أي تمييز بيف األفراد ممف تنطبؽ عمييـ 

شروط فرضو، وىو مبدأ ال يتعارض مع ما يترؾ المشرع لممحكمة سمطة تقديرية في تحديد 
طبيعة العمؿ المفروض عمى المحكـو عميو نظرا لمؤىالتو، وكذلؾ الحرية في تحديد عدد 
ساعات العمؿ ما داـ المشرع يترؾ لممحكمة حرية إعماؿ السمطة التقديرية في تحديد عدد 
مكانية التأىيؿ في  الساعات بيف حديف أعمى وأدنى، وذلؾ حسب جسامة الفعؿ المرتكب، وا 

 .                                                                                شخصية الفاعؿ وظروفو

  الخصائص المميزة لمعمل لمنفع العام :ثانيا

     إلى جانب الخصائص المشتركة بيف العمؿ لمنفع العاـ والعقوبة التقميدية ينفرد ىذا النظاـ 
:بخصائص مميزة ىي  

 ــ خضوع المحكوم عميو بالعمل لمنفع العام لفحص شامل ودقيق1

       تتطمب جميع التشريعات الناظمة لمعمؿ لمنفع العاـ ضرورة أف يسبؽ الحكـ بو  فحص 
شامؿ ودقيؽ لممحكـو عميو، وتحقيؽ اجتماعي عف شخصيتو، وظروؼ حياتو، ووضعو العائمي 
والمعيشي والميني وماضيو السموكي، وطبيعة وظروؼ ارتكابو لمجريمة، بحيث يأخذ بالحسباف 

، (2)ضرورة كونو حسف السيرة والسموؾ، وبأف ال يكوف في ماضيو ما ينبئ عف ميوؿ إجرامية
 02والمشرع الجزائػري حالو حاؿ كػؿ الػتػشػريعػات المػقػارنة حػيػث نص فػي المػنػشػور الوزاري رقػػـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 147، ص 2002، دار ىومة، الجزائر،مبادئ القانون الجزائي العامػػػ لحسف بف الشيخ ،  (1)
                 .86ػػػ مبروؾ مقدـ، مرجع سابؽ، ص (2)
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قاضي تطبيؽ العقوبات يقـو باستقباؿ المحكـو عميو :"  عمى أف21/04/2009المؤرخ في
ليتأكد مف وضعيتو االجتماعية والمينية والصحية والعائمية والتأكد مف صحة المعمومات التي 

 ".  يدلي بيا المعني

:ومما ال شؾ فيو أف الغاية مف ىذا اإلجراء تحقيؽ األىداؼ التالية  

 .      ػػػ التحقؽ مف أف المحكـو عميو أىؿ لمعمؿ مف الناحية الجسدية والسموكية والمينية
 .                                             ػػػ التأكد مف وجوده في المجتمع ال يشكؿ اضطرابا أو خطرا عمى اآلخريف

ػػػ تمكيف المحكمة مف فرض العمؿ األكثر مالئمة لشخصية المحكـو عميو وظروفو االجتماعية 
 .(1)واألكثر قدرة وفعالية في إعادة تأىيمو 

     وىنا نرى دقة عمؿ القاضي في ىذا النظاـ العقابي وخطورتو في آف معا، ألف عميو مراعاة 
ضرورات األمف والسالمة العامة، وعميو كذلؾ حفظ التوازف بيف حقوؽ المجتمع في الحفاظ عمى 

 . أمنو واستقراره، وحقوؽ األفراد، فال يضحي بأحدىا في سبيؿ اآلخر

 ـــ  ضرورة رضاء وموافقة المحكوم عميو بالخضوع لمعمل لمنفع العام قبل الحكم بو 2
      لقد نصت جميع التشريعات التي تبنت العمؿ لمنفع العاـ بأنو ال يمكف النطؽ بيذه العقوبة 
إال في حاؿ حضور المحكـو عميو في جمسة النطؽ بالحكـ، ورضاه بالخضوع ليذا النظاـ، ألنو 

يتطمب منو القياـ بعمؿ طوعي، ومف ثـ ال يمكف ضماف حسف تنفيذه إال إذا كاف موافقا عميو 
 الفقرة الثانية منو 01 مكرر 05وقابال لتنفيذه، وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري في المادة 

يتـ النطؽ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في حضور المحكـو عميو ويتعيف عمى الجية   : "بقوليا
القضائية قبؿ النطؽ بيذه العقوبة إعالمو بحقو في قبوليا أو رفضيا والتنويو في ذلؾ في   

 ". الحكـ
منع : "أف سبب استمزاـ ىذا الرضاء يكمف في" جاؾ ىنري روبرت"     ولقد أوضح الفقيو 

 األعػمػاؿ الجػبػريػة والػشػاقػة الػمػنصوص عػمػيػيػا فػي الػمػادة الػرابػعػة مػف الػمعػاىػدة األوربػيػة لػحػقػوؽ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مؤسسة بحسوف، بيروت، الطبعة األولى، التأىيل االجتماعي في المؤسسات العقابية ػػػ مصطفى العوجي، (1     )  
.  190، ص1993           
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اإلنساف، وفوؽ ذلؾ، فإف العمؿ ال يمكف أف يكوف لو أثر في اإلصالح إال إذا كاف المحكـو 
 .                                                                  (1)" عميو راضيا بآداءه 

    فالعمؿ لمنفع العاـ يقـو بتوافر مجموعة مف الشروط منيا ما ىو متعمؽ بالمحكـو عميو أو 
المدة المحكـو بيا عميو، وما يفرض عميو مف احتماالت التقويـ والتأىيؿ، والقياـ بما يفرض 

 .                                                                                                                           وموافقة المحكـو عميو بيا  (2)عميو مف التزامات، وىي أمور كميا تعتمد عمى الرضاء

 صور وأغراض العمل لمنفع العام: المطمب الثالث

    العمؿ لمنفع العاـ لو صور مختمفة سنوجزىا في الفرع األوؿ، ويعتبر أسموبا عالجيا بالمفيـو 
الحديث حسب السياسة العقابية الحديثة التي تنتيجيا معظـ التشريعات المقارنة، وتنادي بيا 

حركات الدفاع االجتماعي الحديثة والمعاصرة، سعيا منيا إلى تحقيؽ أغراض مختمفة تقدـ نفعا 
 .           بالنسبة لممحكـو عميو ولممجتمع في آف واحد وىو ما سنتطرؽ إليو في الفرع الثاني

 صور العمل لمنفع العام: الفرع األول

إما أف تكوف في صورة عقوبة أصمية أو عقوبة بديمة :       تظير صور العمؿ لمنفع العاـ في
لعقوبة الحبس أو الغرامة، وقد تكوف عقوبة بديمة لممالحقة الجنائية واإلدانة، كما قد تكوف في 

 .شكؿ عقوبة تكميمية لعقوبة أصمية أو كعقوبة مصاحبة إليقاؼ التنفيذ

   العمل لمنفع العام كعقوبة أصمية:أوال

     العقوبة األصمية ىي التي تمثؿ العقاب األصمي عف الجريمة، ويحكـ بيا القاضي دوف أف 
يكوف ذلؾ معمقا عمى الحكـ بعقوبة أخرى، وال يجوز أف تنفذ في المحكـو عميو إال إذا نص 

 ، وتأخذ بعض التشريعات بالعمؿ لمنفع العاـ كعقوبة أصمية (3)عمييا الحكـ الجزائي وبيف مقدارىا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                      

 .439ػػػ المرجع السابؽ، ص (1)
    ، منشورات الحمبي القانون الجزائي النظرية العامة لمعقوبة والتدابير االحترازيةػػػ محمد محمد مصباح القاضي،  (2)

 .77، ص2013الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى،  
 .230، ص2007، دار المطبوعات الجامعية، مصر،مبادئ عمم اإلجرام وعمم العقابػػػ فوزية عبد الستار،  (3)
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في بعض الجرائـ التي تقرر ليا عقوبة الحبس، وفي ىذه الحالة ينطؽ القاضي بالعمؿ لمنفع 
 .العاـ كعقوبة أصمية في حؽ المحكـو عميو، وال ينطؽ بعقوبة الحبس

     ومف التشريعات التي تقرر العمؿ لمنفع العاـ كعقوبة أصمية نجد القانوف االنجميزي، حيث 
يتمتع القاضي بحؽ إنزاؿ ىذه العقوبة بصفة أصمية في الجنح المعاقب عمييا بالحبس إذا لـ 

 .(1)يكف المحكـو عميو مسبوقا بالحبس خالؿ السنوات الخمس السابقة عمى الحكـ 

 وأطمؽ عمييا العمؿ 1999    ولقد أدرج التشريع التونسي العمؿ لمنفع العاـ كعقوبة أصمية عاـ 
 تـ النص في 2005لفائدة المصمحة العامة، ففي الباب الثاني مف المجمة الجزائية التونسية لسنة

 .(2)الفصؿ الخامس عمى إدراج عقوبة العمؿ لفائدة المصمحة العامة ضمف العقوبات األصمية 

، حيث أضاؼ 2009    أما المشرع الجزائري فقد استحدثيا في تعديؿ لقانوف العقوبات لسنة 
خاص بالعمؿ لمنفع  (الفصؿ األوؿ مكرر)إلى الباب األوؿ المتعمؽ بالعقوبات فصؿ بعنواف 

 . 06 مكرر05 إلى01 مكرر05العاـ، وقد حدد شروط وضوابط تطبيؽ ىذه العقوبة بالمادة 

  العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة لعقوبة الحبس القصير المدة :ثانيا 

     مف المعروؼ أف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ىي أحد أىـ البدائؿ لمعقوبة السالبة لمحرية، وقد 
نصت عمييا بعض التشريعات كعقوبة بديمة لعقوبة الحبس القصير المدة وليس كعقوبة أصمية 
أو تبعية، ويعني ذلؾ أف القاضي بعدما ينطؽ بعقوبة الحبس األصمية ثـ يرى أف شروط العمؿ 
لمنفع العاـ متوفرة يقـو باستطالع رأي المحكـو عميو بقبوؿ العقوبة البديمة مف عدمو، فإذا أبدى 
ىذا األخير موافقتو بذلؾ نطؽ القاضي مف جديد بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ كبديؿ لمعقوبة السالبة 

ويعد التشريع الجزائري أحد التشريعات التي تأخذ بالعمؿ لمنفع العاـ كعقوبة بديمة  لمحرية،
 .لمعقوبة السالبة لمحرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .37 ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص(1      )
 ، الجريدة الرسمية لمجميورية التونسية، المؤرخة في                      2005 جواف 06 ػػػ المجمة الجزائية التونسية، الصادرة في (2)     

 www-ejustice.tn/fileadmin/fishiers-site arabe/code، 46، العدد 2005 جواف 16           
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ولإلشارة فقط وحسب رأينا فإننا نرى بأف المشرع الجزائري اعتبر العمؿ لمنفع العاـ عقوبة        
واعتبر " العقوبات"بديمة عف عقوبة الحبس ولكنو أخطأ بإدراجيا ضمف الباب األوؿ بعنواف 

الفصؿ "العقوبات األصمية، ونص عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ تحت عنواف : الفصؿ األوؿ
نما في "األوؿ مكرر ، فبإدراجو لمعمؿ لمنفع العاـ بيذا الترتيب اعتبره كأنو عقوبة أصمية، وا 

 اعتبرىا كأنيا عقوبة بديمة لمحبس القصير 06 مكرر 05 إلى 01 مكرر05مضموف المواد مف 
 .المدة

  العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة لإلكراه البدني في الغرامة:ثالثا

     لجأت بعض التشريعات في استعماؿ العمؿ لمنفع العاـ بديال لإلكراه البدني في الغرامة 
غير المدفوعة التي عجز المحكـو عميو عف الوفاء بيا، حيث يقـو القاضي باستبداؿ قيمة 
الغرامة بعدد معيف مف الساعات يقـو المحكـو عميو بتأديتيا لمصالح العاـ عوض ممارسة 

 .اإلكراه البدني عميو

     ومف بيف التشريعات التي تقرر ذلؾ القانوف االيطالي، حيث يجد استبداؿ الغرامة غير 
المدفوعة بالعمؿ لمنفع العاـ أساسو في الحكـ الصادر عف المحكمة الدستورية االيطالية سنة 

 مف قانوف العقوبات االيطالي التي تنص عمى 136 الذي قضى بعدـ دستورية المادة 1979
 . (1)استعماؿ اإلكراه البدني في حالة عدـ قدرة المحكـو عميو عمى دفع الغرامة المستحقة 

    أما المشرع المصري فقد أخذ بالعمؿ لمنفع العاـ كبديؿ لإلكراه البدني باعتباره وسيمة 
لتحصيؿ الغرامة التي يمتنع المحكـو عميو أو يعجز عف دفعيا، والمنصوص عميو في المواد 

 .(2) مف قانوف اإلجراءات الجنائية 523 إلى 520مف

لممحكـو عميو أف يطمب :"  مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري520    فقد نصت المادة 
في أي وقت مف النيابة العامة قبؿ صدور األمر باإلكراه البدني إبدالو بعمؿ يدوي أو صناعي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .38،39ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص ص (1)
 //www.s/law.net/law/threads/12353: http،  1950قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لسنة ػػ (2)

30 /01/2014، 14:35.    

http://www.s/law.net/law/threads/12353
http://www.s/law.net/law/threads/12353
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 ".   يقـو بو

     كما يجيز القانوف األلماني لمقاضي استبداؿ الغرامة التي عجز المحكـو عميو عف دفعيا 
 شخص بإنجاز 7000 قاـ 1985بالعمؿ لمنفع العاـ، وتشير اإلحصاءات إلى أنو في سنة 

 .(1)أعماؿ لمنفع العاـ مقابؿ غرامات غير مدفوعة 

  العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة لممالحقة الجنائية واإلدانة :رابعا

     لقد أخذ المشرع األلماني بالعمؿ لمنفع العاـ كبديؿ لممالحقة الجنائية، ونص عميو في 
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية األلماني، والتي تقرر إيقاؼ المالحقة الجنائية مف 153المادة 

جانب النيابة بشكؿ مؤقت إذا وافقت المحكمة المختصة بذلؾ، وأبدى المحكـو عميو رضاه 
 .بالعمؿ لمنفع العاـ خصوصا في الجرائـ البسيطة

     كما منح القانوف في لوكسمبورغ لممحكمة سمطة إيقاؼ حكـ اإلدانة ووضع المتيـ تحت 
لزامو بأداء عمؿ لمنفع العاـ، شريطة أف تكوف الجريمة بسيطة وليست عمى درجة  االختبار، وا 

 .(2)مف الخطورة، وال تتطمب أكثر مف سنتيف كعقوبة سالبة لمحرية 

  العمل لمنفع العام كعقوبة تكميمية :خامسا  

نما توقع دائما إلى جانب        العقوبة التكميمية ىي عقوبات ثانوية لمجريمة، ال توقع وحدىا، وا 
 .(3)عقوبة أصمية، وال توقع عمى المحكـو عميو إال إذا نطؽ بيا القاضي

    ولقد أخذت بعض التشريعات بالعمؿ لمنفع العاـ كعقوبة تكميمية أو إضافية، ومف بيف تمؾ  
التشريعات نجد القانوف الفرنسي الذي قرر العمؿ لمنفع العاـ كعقوبة تكميمية لبعض الجنح 

  وما بعػدىا مف قػانوف العػقوبات الفػرنػػسي الػصادر سػنػة131/08والمخالفات، وىذا طػبػقػا لمػمػادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .39ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص (1)
        ، "بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة والواقع العربي.. عقوبة العمل لممصمحة العامة "ػػػػ أحمد براؾ،  (2)

  com.Ahmadbarak.www//:http، 11/02/2014 ،15:4503، ص. 
 .237ػػػ فوزية عبد الستار، مرجع سابؽ، ص  (3)
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1994(1). 

  العمل لمنفع العام كعقوبة مصاحبة إليقاف التنفيذ :سادسا

      قد يكوف العمؿ لمنفع العاـ كعقوبة مصاحبة إليقاؼ التنفيذ، وىو ما تبنتو بعض 
التشريعات مف بينيا القانوف األلماني الذي يجيز لممحكمة أف تقـو بإيقاؼ تنفيذ الحكـ إذا قبؿ 

المحكـو عميو بأداء عمؿ لمنفع العاـ، وقاـ بإصالح الضرر غير المشروع الذي نجـ عف 
 .(2) مف قانوف العقوبات األلماني56ارتكاب الجريمة، وىو ما تقرره المادة 

 مف قانوف العقوبات الفرنسي بأف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ يمكف 132/54     كما تقرر المادة 
أف تكوف مصاحبة إليقاؼ التنفيذ مع الوضع تحت االختبار، وبالتالي يمكف لمقاضي الحكـ 

عمى  المذنب بالعمؿ لمنفع العاـ أثناء خضوعو لالختبار القضائي، وىذا يكوف في حالة الحكـ 
 .(3)بوقؼ التنفيذ

 أغراض العمل لمنفع العام: الفرع الثاني

       إف العمؿ لمنفع العاـ يحقؽ أغراضا مختمفة سواء مف الناحية العقابية والتأىيمية أو مف 
 :الناحية االقتصادية، أو مف الناحية االجتماعية والنفسية، وىو ما سنتناولو في

  األغراض العقابية التأىيمية:أوال

 :     تتعدد األغراض العقابية والتأىيمية لمعمؿ لمنفع العاـ، ويمكف أف نجمميا في

يتميز العمؿ لمنفع العاـ عف غيره : ــ تعزيز مجموعة التدابير البديمة لمعقوبة السالبة لمحرية1
 مػف الػعػقػوبػات الػبػديػمػة بػكػونػو يػعػزز مػف مػسػاىػمػة الػمػجػتػمػع في مجاؿ العدالة الجنػائػيػة، ذلؾ أف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المعدؿ لقانوف العقوبات الفرنسي، الجريدة الرسمية                22/07/1994 المؤرخة في 94/684ػػػ القانوف رقـ  (1)
 .104، العدد 23/07/1994  لمجميورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 

 .03ػػػ أحمد براؾ، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .130ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (3)
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الػعػمػؿ يػنػفػذ فػي إطػار مػؤسػسػات الػدولة والػمجتمع، فػتػنػفػيػذه يػعػتػمػد بشكؿ أساسي عمى مساىػمة 

األفراد في تحقيؽ أغراضو، كما أنو يعد تعويضا عف الضرر الذي سببتو الجريمة ألمف المجتمع  
 .(1)واستقراره، كونو يؤدى بصورة مجانية 

لقد فشمت العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في تحقيؽ أىداؼ : ــ الحد من ازدحام السجون2
العقاب في الردع واإلصالح والتأىيؿ، بؿ أنيا أسيمت في نشر الفكر اإلجرامي والفساد بيف 

المجرميف بسبب اكتظاظ السجف بالنزالء، وصعوبة التصنيؼ داخميا وتطبيؽ البرامج 
، ىذا االكتظاظ انعكس سمبا عمى دور المؤسسة العقابية ككؿ، ما جعؿ العديد مف (2)التأىيمية

 .الدوؿ تستعيض بعقوبات بديمة أىميا العمؿ لمنفع العاـ

    فإحالؿ العمؿ لمنفع العاـ محؿ عقوبة الحبس سيؤدي حتما إلى الحد مف ازدحاـ السجوف، 
ويسيـ في تفعيؿ دورىا، حيث يتوفر المناخ المالئـ الذي يساعد إدارة السجف عمى تطبيؽ 
برامجيا التأىيمية لمعرفة األسباب التي دفعت بالجاني إلى ارتكاب الجرائـ ومعالجتيا، كما 

عادة اإلدماج في المجتمع  .(3)يعطي لمجاني المبتدئ فرصة التأىيؿ وا 

إف العمؿ لمنفع العاـ يمثؿ طريقة أكثر إنسانية لتسييؿ جيود : ــ إصالح وتأىيل المجرمين3
إعادة التأىيؿ االجتماعي لممحكـو عمييـ، وىذا ألنو يبقي الفرد في مجتمعو الطبيعي الذي 

 .سيعود إليو حتما فيما لو نفذ عقوبتو داخؿ أسوار المؤسسة العقابية المغمقة

    ويسعى العمؿ لمنفع العاـ إلى تنمية شعور المحكـو عميو بإمكانياتو وقدرتو عمى تأدية عمؿ 
نافع ومفيد لمصمحة المجتمع الذي خرؽ قوانينو ىذا مف جية، ومف جية أخرى يمكف الجاني 

الذي ال يممؾ عمال مف تعمـ مينة جديدة تفتح أمامو فرصة الحصوؿ عمى وظيفة يكتسب منيا 
قوتو مستقبال، مما يسيـ في إدماجو داخؿ المجتمع مف جديد وتجنب اختالطو بالمجرميف 

 .(4)الخطريف
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .440 ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (1      )
 .70ص ، ػػػ عبد اهلل بف عبد العزيز اليوسؼ، مرجع سابؽ( 2)     
 .70 ػػػ المرجع نفسو، ص(3)     
 .440 ػػػ صفاء أوتاني،المرجع السابؽ، ص(4)     
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العود في ارتكاب الجريمة في نظر القانوف ىو ارتكاب الشخص : ــ الحد من العودة لمجريمة4
لجريمة تالية بعد الحكـ عميو نيائيا مف أجؿ جريمة سابقة، وسواء تـ تنفيذ العقوبة المتعمقة بيا 

أو ال، أما مف وجية نظر عمـ العقاب فيعتبر عائدا إال إذا نفذت عميو فعال العقوبة بسبب 
 .(1)جريمة سابقة ثـ ارتكب جريمة تالية 

ف كاف السجف ييدؼ إلى إصالح المجـر وردعو حتى ال يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة        وا 
أخرى، فإف العديد مف الدراسات أثبتت عكس ذلؾ، وبينت فشؿ السجف في تحقيؽ الردع والوقاية 

 .  (2) مف الجريمة

 تؤكد اإلحصاءات إعادة 1994    فطبقا إلحصاءات السجوف في كؿ مف انجمترا وويمز عاـ 
 بالمائة مف المحكـو عمييـ الذيف تـ اإلفراج عنيـ خالؿ العاميف الالحقيف لإلفراج، 56اتياـ 

 بالمائة مف السجناء المفرج عنيـ يعودوف إلى 45وفي الجزائر أشار المدير العاـ لمسجوف أف 
 .(3)ارتكاب الجرائـ ويترددوف عمى السجوف في الجزائر

    كما دلت العديد مف الدراسات أف نسبة العودة لمجريمة عند المحكـو عمييـ بالعمؿ لمنفع 
العاـ أقؿ بكثير مقارنة مع نسبة العود عند المحكـو عمييـ بعقوبة الحبس السالبة لمحرية، وفي 

 ومف ثـ لعاـ 1983 و1981ىذا دراسة أجرتيا وحدة األبحاث في وزارة العدؿ بيولندا ما بيف 
 بالمائة ممف حكـ عمييـ بعمؿ لمنفع العاـ عادوا وارتكبوا جرائـ، بينما 42 تبيف أف نسبة 1988

 بالمائة عند مف حكـ عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية قصيرة المدة، والممفت 54بمغت ىذه النسبة 
لالنتباه أنو لـ يحصؿ عود لإلجراـ بيف فئة المحكـو عمييـ بالعمؿ لمنفع العاـ الذيف تراوحت 

 .(4) سنة سواء كانوا مبتدئيف أو عائديف24 و18أعمارىـ بيف سف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .44 ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص (1)     
 .72 ػػػ عبد اهلل بف عبد العزيز اليوسؼ، مرجع سابؽ، ص(2      )
 .304، دار العمـو لمنشر، الجزائر، صعمم اإلجرام والسياسة الجنائية ػػػ منصور رحماني، (3)     
 .222 ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص(4      )
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ييدؼ العمؿ لمنفع العاـ إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى : ــ تنمية الشعور بالمسؤولية5
المحكـو عمييـ، ألف تحقؽ ذلؾ الشعور سيدفعو إلى تأدية عممو بشكؿ يفيد المجتمع الذي قاـ 
بالتعدي عمى قوانينو مف خالؿ الجـر الذي ارتكبو، ويسيـ في األخير في عودتو إلى الحالة 

الطبيعية كعضو منتج وفعاؿ في المجتمع، وىو ما تسعى إليو السياسة الجنائية المعاصرة، أما 
 . (1)دخولو السجف سيؤدي إلى قتؿ روح المسؤولية بالنسبة لو، كما سيولد حب البطالة عنده 

  األغراض االقتصادية:ثانيا

    إضافة إلى األغراض العقابية والتأىيمية، ييدؼ العمؿ لمنفع العاـ إلى تحقيؽ أغراض 
تفادي إرىاؽ خزينة : اقتصادية تمكف الدولة مف الحفاظ عمى اقتصادىا، نجمميا في عنصريف

 .الدولة وتوفير اليد العاممة

إف تزايد لجوء القضاء إلى العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة : ــ تفادي إرىاق خزينة الدولة1
سيؤدي إلى زيادة أعداد المحكوميف بيا، وىذا سيترتب عميو نفقات باىظة ناتجة عف رعاية 
المحكـو عمييـ وتأىيميـ، يضاؼ إلى ذلؾ اآلثار السمبية االقتصادية األخرى، والمتمثمة في 
حرماف الدولة مف طاقات إنتاجية كاف مف الممكف أف يكوف ليا دور كبير في دعـ االقتصاد 
الوطني، وبذلؾ فاف الغرض االقتصادي الذي ييدؼ إليو العمؿ لمنفع العاـ ىو تفادي تمؾ 

 .(2)التكاليؼ التي أصبحت ترىؽ خزينة الدولة وتكبدىا خسائر كبيرة 

    وقد ذىب المؤتمر الخامس لألمـ المتحدة لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المنعقد في 
 : إلى أف نفقات السجف الباىظة تشمؿ1975جنيؼ عاـ 

ػػػػ نفقات التأميف واألجور التي يفقدىا السجناء طيمة مدة تنفيذىـ لعقوبتيـ، وذلؾ بسبب فقدانيـ 
 .ألعماليـ

 ػػػػ األعباء المالية التي تػتحمميا الدولة واإلدارة الػعػقػابػية إلعػادة أسػر السجػنػاء، فػضال عػف نػفػقػات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .72ػػػ عبد اهلل بف عبد العزيز اليوسؼ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .69ػػػ فيد يوسؼ الكساسبة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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عادة تأىيؿ السجناء  .(1)الطعاـ والمباس والعالج وا 

إف قياـ المحكـو عميو بأداء عمؿ لمنفع العاـ يمكف اإلدارات والييئات : ــ توفير اليد العاممة2
، بحيث يمكنيا ضمف ىذا  (2)العامة مف الحصوؿ عمى يد عاممة بطريقة قانونية وغير مكمفة 

النظاـ العقابي الحصوؿ عمى أعماؿ قد ال تممؾ ىذه الييئات الميزانية والتمويؿ الالـز لمقياـ بيا                        
ضاعة لمكثير (3) ، خصوصا وأف غالبية المحكـو عمييـ ىـ مف األصحاء القادريف عمى العمؿ وا 

 .مف الطاقات التي يمكف االستفادة منيا في عمؿ يعود بالنفع عمى المجتمع عامة

  األغراض االجتماعية والنفسية :ثالثا

    ييدؼ العمؿ لمنفع العاـ إلى تحقيؽ أغراض اجتماعية ونفسية كتفادي انسالخ المحكـو 
عميو عف مجتمعو، وتجنب الضرر الذي يصيب أسرتو، وتفادي ضرر االحتقار الذي تمحقو مف 

 :المجتمع، إضافة إلى التخمص مف الحرماف الجنسي بيف الزوجيف، وىو ما سنتناولو فيما يمي

وىو مف أىـ األغراض االجتماعية لعقوبة : ــ تفادي انسالخ المحكوم عميو عن المجتمع1
العمؿ لمنفع العاـ، ويظير ىذا االنسالخ بالنسبة لمجانح المبتدئ الذي لـ يسبؽ لو المثوؿ أماـ 
القاضي، وىذا االنسالخ يمكف تجنبو إذا قاـ المحكـو عميو بأداء عمؿ لمنفع العاـ بدؿ دخولو 

السجف الذي يكوف السبب الرئيسي الموجو لالنسالخ، ومع مرور الوقت يتعمـ ىذه الثقافة 
ويتشربيا ويجعميا المحور الرئيسي الموجو لو في السموؾ والتصرؼ حتى بعد خروجو مف 

، لذا فالعمؿ لمنفع العاـ يجنب (4)السجف، وبذلؾ تصبح ثقافة السجف بديال لثقافتو األصمية
 .المحكـو عميو مساوئ السجف وآثاره السمبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ػػػ قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحتجازية التي أوصى باعتمادىا مؤتمر األمـ المتحدة                (1)

 ، واعتمدتيا 1975 أيموؿ 12 إلى 01      الخامس لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المنعقد في جنيؼ مف
، 1975 كانوف األوؿ 10، المؤرخ في (30د ػػػ  ) 3452الجمعية العامة بقرارىا            

www.UN.org/arabic/events/conferences/crime/conference:htm              ،20/02/2014،09:45. 
 .01 ػػػ أحمد براؾ، مرجع سابؽ، ص(2)     
 .69 ػػػ فيد يوسؼ الكساسبة، مرجع سابؽ، ص(3      )
 .74 ػػػ المرجع نفسو، ص (4)     

http://www.un.org/arabic/events/conferences/crime/conference:htm
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العمؿ لمنفع العاـ يمكف المحكـو عميو مف   : ــ تفادي الضرر الذي يصيب أسرة المحكوم عميو2
التواصؿ مع أسرتو باستمرار وبشكؿ عادي، ما يضمف استقرار أوالده في دراستيـ وتربيتيـ 

ويحفظيـ مف الضياع واالنحراؼ الذي قد يتعرضوف لو لو قضى عقوبتو بيف أسوار المؤسسة 
 .الوحيد ألسرتو العقابية، وخاصة إذا كاف ىو المعيؿ

مف األغراض االجتماعية التي يمكف أف تحققيا عقوبة العمؿ لمنفع : ــ تفادي احتقار المجتمع3
العاـ ىو تفادي احتقار المجتمع لممحكـو عميو، فالعمؿ لمنفع العاـ الذي يقـو بو عوض دخولو 

السجف يمكنو مف تجنب النظرة السمبية لممجتمع اتجاىو، وحتى اتجاه أفراد أسرتو، وقد يكوف مف 
حساسو بمركب نقص مما يدفعيـ إلى  نتائج دخولو السجف انزواء أفرادىا وجرح كرامتيـ وا 

 .(1)مجموعة مف المشكالت الالمتناىية 

تيدؼ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ إلى تفادي ما يترتب : تفادي الحرمان الجنسي بين الزوجين :4
عمى العقوبة السالبة لمحرية مف المنع الذي يمحؽ الحياة الجنسية لممحكـو عميو، والذيف تربطيـ 

 .(2)عالقة زوجية، ما يؤدي بيـ أحيانا إلى التخبط في مشاكؿ نفسية بالغة التعقيد

أقدمت حكومة البرازيؿ عمى  (مشكمة الحرماف الجنسي)      وفي محاولة لحؿ ىذه المشكمة 
ترتيب لقاءات لذلؾ الغرض بيف األزواج في غرؼ معزولة تتوفر عمى نوع مف السرية واألمف، 

حيث تتـ ىذه العممية بشروط يجب توفرىا في السجيف، وتعتبر المممكة العربية السعودية 
 .(3)والمممكة الياشمية األردنية مف الدوؿ العربية التي تأخذ بيذا النظاـ داخؿ السجوف

   إال أنو في رأينا نرى بأف أنجع طريقة لتفادي مشكمة الحرماف الجنسي ىو األخذ بالعمؿ لمنفع 
العاـ كبديؿ عف الحبس ألنو يقي المحكـو عميو ىذه المشكمة وكافة المشاكؿ األخرى التي قد 

 .تنجـ عف وضعو داخؿ المؤسسة العقابية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .75 ػػػ عبد اهلل بف عبد العزيز اليوسؼ، مرجع سابؽ، ص(1)     
 .75 ػػػ المرجع نفسو، ص (2)     
 .256 ػػػ منصور رحماني، مرجع سابؽ، ص(3)     
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 موقف التشريعات المقارنة من عقوبة العمل لمنفع العام: المبحث الثاني

ف جاء في      يمثؿ تبني عقوبة العمؿ لمنفع العاـ مرحمة ميمة في تاريخ العقوبة، وىذا التبني وا 
إطار اإلصالح العقابي الذي عـ التشريعات العقابية المعاصرة، إال أنو انعكاس لمتغيرات 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، والتي أسيمت بشكؿ مباشر في إنتاج مفاىيـ وأفكار جديدة 
تختمؼ عف تمؾ التي كانت سائدة في القرف التاسع عشر، والمرتبطة باألغراض التقميدية لمعقوبة 

يالـ  .كجزاء وا 

   وقد أسيمت ىذه األفكار في إقناع الرأي العاـ بأف المجيود في اإلصالح العقابي يجب أال 
تقتصر عمى جيود قطاع العدالة أو اإلدارة العقابية فحسب، بؿ عمى القطاعات والفعاليات 

 .المساىمة كافة والتنسيؽ لتحقيؽ مستحقات ىذا اإلصالح المنشود

  وسنحاوؿ في ىذا المبحث استعراض أىـ التشريعات التي تبنت عقوبة العمؿ لمنفع العاـ مف 
 :خالؿ المطمبيف التالييف

 .عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات الغربية: المطمب األوؿ

 .عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات العربية: المطمب الثاني

 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريعات الغربية: المطمب األول

     ىناؾ العديد مف التطبيقات لعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات العقابية الغربية، مثؿ 
، والتشريع 1970الواليات المتحدة األمريكية، والتي عرفت تشريعاتيا ىذه العقوبة منذ عاـ

، 1979، والذي تـ العمؿ بو منذ األوؿ مف فبراير مف عاـ 1978االسكتمندي الصادر عاـ 
، والتشريع البرازيمي 1984 والذي تـ العمؿ بو عاـ 1983والتشريع االيرلندي الصادر عاـ 

، والذي نص عمى العمؿ لمنفع العاـ كعقوبة بديمة لعقوبة الحبس الذي تقؿ 1984الصادر عاـ 
 .(1)مدتو عف سنة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .211ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص  (1)
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      وسنحاوؿ في ىذا المطمب أف نتناوؿ بالتفصيؿ بعػض نماذج التشريعات العقابية التي 
أخذت  بالعمؿ لمنفع العاـ كبديؿ عف عقوبة الحبس، وسنبدأ باستعراض التجربة الفرنسية في 

تطبيؽ ىذه العقوبة معتمديف في ىذا عمى ما كتب مف قبؿ الميتميف في مجاؿ العقوبات 
 .البديمة، ثـ التشريع االنجميزي، اليولندي،  وأخيرا البمجيكي

 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الفرنسي: الفرع األول

     تعد التجربة الفرنسية األصؿ التاريخي لمختمؼ التشريعات األخرى كالتشريع الجزائري،     
التونسي، فالتشريع العقابي الفرنسي يعد اليـو واحدا مف أكثر التشريعات استجابة ومواكبة 

التجاىات السياسة العقابية الحديثة، وتوصؼ التجربة الفرنسية في مجاؿ العمؿ لمنفع العاـ بأنيا 
 . (1)األكثر تكامال ونضجا

    وقد عرؼ العمؿ لمنفع العاـ طريقو إلى نصوص قانوف العقوبات الفرنسي لممرة األولى في 
، حيث تـ النص عميو في المواد 1983 يوليو مف عاـ 10قانوف العقوبات الفرنسي الصادر في 

مف قانوف العقوبات كعقوبة أصمية بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية،    (43/3/5)إلى (43/3/1)مف
كما تـ النص عميو كعقوبة تكميمية لمعقوبة الموقوؼ تنفيذىا مع وضع المحكـو عميو تحت 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية  (747/8)إلى (747/1)الرقابة االجتماعية في المواد مف
 .، وىو ما سنتطرؽ إليو الحقا(2)الفرنسي

     ويشير الفقيو محمد أبو العال عقيدة إلى أنو حسب قانوف العقوبات الفرنسي الجديد لـ يعد 
السجف ىو العقوبة األولى التي تطبؽ عمى الجناة، بؿ يوجد العديد مف البدائؿ لو، فقد تـ إجراء 

 . (3)تعديالت تتفؽ ومعطيات السياسة الجنائية المعاصرة في المجاؿ العقابي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .446ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (1)
، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدؿ       2004 مارس 09 المؤرخ في 204/2004ػػػ القانوف رقـ  (2)

 .67، العدد 2004 مارس 10والمتمـ، الجريدة الرسمية لمجميورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 
 .129ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (3)
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  معنى عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الفرنسي:أوال

     العمؿ لمنفع العاـ ىو مف البدائؿ التي نص عمييا قانوف العقوبات الفرنسي الجديد الصادر 
، حيث يمكف لممحكمة أف تستبدؿ عقوبة الحبس التي صدرت في حؽ المحكـو 1994سنة 

عميو، بأف يقـو خالؿ مدة ما بعمؿ لمنفع العاـ دوف أجر، عمى أف تصدر ىذه العقوبة برضا 
المحكـو عميو الموجود في المحكمة وقت النطؽ بالحكـ، وال يمكف جمع عقوبة العمؿ لمنفع 

 .(1)العاـ مع السجف أو الغرامة، أو غيرىا مف العقوبات المانعة لمحقوؽ أو المقيدة ليا 

  تطبيقات عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الفرنسي:ثانيا

 :   ىناؾ ثالث صور لتطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الفرنسي وىي

وحسب ىذه الصورة يمكف لمقاضي في حاؿ ارتكاب : تطبيقو كعقوبة أصمية: ــ الصورة األولى1
شخص جنحة معاقب عمييا بالحبس أف يحكـ عمى المحكـو عميو بإلزامو بالعمؿ لمنفع العاـ 

 . الفقرة الثامنة قانوف العقوبات الفرنسي131بدال عنيا، وىو ما نص عميو في المادة 

وحسب ىذه الصورة يمكف لمقاضي الحكـ بيا : تطبيقو كعقوبة تكميمية: ــ الصورة الثانية2
كعقوبة تكميمية لبعض الجرائـ كاإلتالؼ واإليذاء، ومخالفات السير، وقد تـ النص عمييا بالمواد 

 .(2) مف قانوف العقوبات الفرنسي132/54 و131/17مف 

وحسب ىذه الصورة يمكف لمقاضي : تطبيقو مع نظاـ االختبار القضائي: ــ الصورة الثالثة3
الحكـ بيا عمى المذنب بالعمؿ لمنفع العاـ أثناء خضوعو لالختبار القضائي، ويكوف ىذا في 

 .(3)حالة الحكـ بوقؼ التنفيذ 

  أحكام عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الفرنسي:ثالثا

 :     تخضع عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في قانوف العقوبات الفرنسي لألحكاـ أو القواعد التالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .129ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 .225، 224ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص ص  (2)
 .130ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 مف قانوف العقوبات لسنة 131/8اشترط المشرع الفرنسي في المادة : ــ القاعدة األولى1
، لتطبيؽ تمؾ العقوبة، شرطا ميما في الجريمة المعاقب عمييا، وىي أف تكوف مف قبيؿ 1994

الجنح المعاقب عمييا بالحبس، دوف أف يضع شروطا معينة لنمط الجريمة أو درجة  خطورتيا، 
، وألـز القاضي بضرورة أخذ موافقة المحكـو (1)ودوف أف يشترط حدودا معينة لمدة عقوبة الحبس
 . عميو عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ قبؿ الحكـ بيا

     1994 مف قانوف العقوبات لسنة 131/8اتخذ المشرع الفرنسي في المادة : ــ القاعدة الثانية2
 مف قانوف العقوبات القديـ 43/3اتجاىا تشريعيا مخالفا التجاىو في الفقرة األولى مف المادة 

 لتطبيؽ ىذه العقوبة، أال يكوف المتيـ قد سبؽ الحكـ عميو خالؿ الخمس سنوات 1992لسنة 
السابقة الرتكابو الجريمة التي يحاكـ عمى اقترافيا، بعقوبة اقترافو جناية، أو بعقوبة الحبس 

 .(2)المشموؿ بالنفاذ الذي تزيد مدتو عف أربعة أشير

( 132/8)و (132/54) والمواد 132/57وضع المشرع الفرنسي في المواد: ــ القاعدة الثالثة3
 حدا أدنى لعدد ساعات العمؿ ىو 1994مف قانوف العقوبات الجديد لسنة  (131/7)والمادة 

 ساعة، عمى  أف يتـ تنفيذ العقوبة 240أربعيف ساعة، وحدا أقصى لعدد تمؾ الساعات ىو 
خالؿ ثمانية عشر شيرا مف تاريخ صدور الحكـ، وىو نفس االتجاه التشريعي الذي سار عميو 

 .(3)1992التشريع العقابي الفرنسي القديـ لسنة 

 مف قانوف العقوبات الفرنسي، فإنو يجوز إيقاؼ فترة 131/22    وطبقا لمفقرة األولى مف المادة
ثمانية عشر شيرا المحددة لتنفيذ العقوبة في حاؿ ظروؼ استثنائية لممحكـو عميو، سواء أكانت 

تمؾ الظروؼ صحية أو عائمية أو اجتماعية أو مينية، أما بالنسبة لألحداث الذيف تتراوح 
 سنة فإف المشرع الفرنسي لـ يفرؽ بيف عدد ساعات العمؿ ليـ، 18 إلى 16أعمارىـ ما بيف 

 وبػػيػف عػمػؿ الػبػالػغػيػف، وىػو اتجاه يػتػعػارض مع اتجاه الػمػشػرع في قانوف العقوبات الفػرنسي لسنة  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .225ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .225ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .87ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 ساعة كحد أقصى لعدد تمؾ 20 والذي كاف يقر تمؾ التفرقة، حيث حدد المشرع 1992
 .(1)الساعات، عمى أف يتـ تنفيذ تمؾ العقوبة خالؿ عاـ مف تاريخ صدور الحكـ

 الفرع الثاني

 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع االنجميزي

عرفت تمؾ العقوبة طريقيا لنصوص التشريعات االنجميزية ألوؿ مرة عندما تـ النص       
 تـ تطبيؽ ىذه 1979، وفي سنة (2)1972عمييا في قانوف العدالة الجنائية الصادر سنة 
 .العقوبة عمى كافة المحاكـ الجنائية في انجمترا

  تعريف عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع االنجميزي:أوال

، والذي تـ تطبيقو 1991      أستحدث قانوف العدالة الجنائية عقوبة العمؿ لمنفع العاـ سنة 
تمؾ العقوبة البديمة التي تضمف قياـ المحكـو عميو :" ، وعرفت بأنيا1992في شير أكتوبر 

بعمؿ لصالح المجتمع، وال يحصؿ المحكـو عميو عمى أجر إطالقا مقابؿ عممو، ويجب أف 
 ساعة كحد أقصى لممحكـو عميو 120 ساعة كحد أدنى و40تتراوح عدد ساعات العمؿ بيف 

الذي لـ يبمغ سف سبعة عشر سنة، بينما تطبؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ عمى البالغيف بعدد 
 ساعة كحد أقصى، والحكـ بيذه العقوبة جوازي 240 ساعة كحد أدنى و40ساعات بيف 

لمقاضي ويجب أف يمتـز المحكـو عميو بتنفيذ ساعات العمؿ خالؿ اثني عشر شيرا مف تاريخ 
 . (3)" صدور الحكـ، ويجوز لمقاضي أف يأمر بزيادة تمؾ الفترة إذا استدعت الضرورة لذلؾ

 إجراءات الحكم عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع االنجميزي: ثانيا

 لقد أقر المشرع االنجميزي عمى أف الحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ جوازي لمقاضي، فمو أف      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .226ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص (1)
 http://google.dz/?gws-rd=crfei=MmLFX،1972ػػػ قانوف العدالة الجنائية االنجميزي لسنة  (2)

sga514GYCg=1972K ،22/02/2014 ،15:01. 
 .222ػػػ أيمف رمضاف الزيني، المرجع السابؽ، ص  (3)
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يحكـ بيا إذا رأى أف حالة المحكـو عميو تسمح بقيامو بعمؿ لمنفع العاـ، كما لو أال يحكـ بيا، 
 .فمو السمطة التقديرية في إقرارىا مف عدميا

     ولقد ألـز المشرع اإلنجميزي القاضي قبؿ إصداره لمحكـ المتضمف تمؾ العقوبة، أف يقـو 
بشرح الغرض منيا واآلثار التي تترتب عمييا لمجاني، واآلثار التي سيتحمميا في حالة عدـ 

 .(1)تأديتو ىذا العمؿ بصورة مرضية 

، والذي "ضابط االختبار القضائي"    ويتولى اإلشراؼ عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ
يختص باختيار العمؿ الذي سيقـو المحكـو عميو بتنفيذه، ومتابعة تنفيذ المحكـو عميو بالعمؿ 

 .(2)لمنفع العاـ، وأسموب أداءه لمعمؿ

     وفي حالة امتناع المحكـو عميو عف تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، أو عف تأديتو لمعمؿ 
بصورة مرضية، أجاز المشرع لمقاضي بناءا عمى طمب ضابط االختبار القضائي إلغاء تطبيؽ 
ىذه العقوبة إذا لـ يبدي المحكـو عميو عذرا أو مبررا منطقيا ليذا االمتناع، واالكتفاء بتوقيع 

 .(3)غرامة ال يزيد مقدارىا عف مائة جنيو إسترليني، مع االستمرار في تنفيذ العقوبة 

     ويمكف لممحكـو عميو أف يطمب مف المحكمة عدـ تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وفي 
تمؾ  الحالة يحكـ القاضي بالعقوبة األصمية المقررة عمى الجريمة المرتكبة، وتشير اإلحصاءات 

 إلى أف التكمفة الشيرية لممحكـو عميو بعقوبة العمؿ 1997/1998التي أجريت في انجمترا سنة 
 جنيو إسترليني، في الوقت الذي كانت فيو التكمفة الشيرية لمسجيف 141لمنفع العاـ بمغت 

 .(4) جنيو إسترليني2070الواحد قد بمغت ما يقارب 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .222ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 .222ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .63ػػػ شريؼ سيد كامؿ، مرجع سابؽ، ص (3)
 .222ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص  (4)



 63 
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 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع اليولندي: الفرع الثالث

، والذي عدؿ بقانوف 1979     عرفت ىذه العقوبة طريقيا إلى التشريع العقابي اليولندي سنة 
جراءات تنفيذىا في التشريع 1981 ، وسندرس في ىذا الفرع تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ وا 

 .اليولندي

  تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع اليولندي :أوال

 عمى أنو يتـ تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ أثناء 1981      لقد نص القانوف الصادر سنة
المالحقة الجنائية، أو بموجب قرار يقضي بوقؼ المالحقة مف قبؿ المحكمة، كما يتـ تطبيؽ 

ىذه العقوبة كأحد الواجبات المفروضة مع تقرير العفو الخاص، أما القانوف الصادر سنة 
 فقد نص عمى أف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ يمكف أف تتضمف القياـ بتدريب ميني أو 2001

 .(1)تكوف لصالح جمعية اجتماعية 

   وقد جعؿ المشرع اليولندي الحكـ بتمؾ العقوبة جوازي لمقاضي في كافة الجرائـ المعاقب 
عمييا بعقوبة سالبة لمحرية واجبة النفاذ، بشرط أال تزيد مدة العقوبة عف ستة أشير، وىذا طبقا 

 .(2) مف قانوف العقوبات اليولندي22لممادة 

  إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام في التشريع اليولندي:ثانيا

     في حالة ما إذا توافرت الشروط الواجبة لمحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، فإنو يجب أوال 
ضرورة موافقة المحكـو عميو بتطبيؽ تمؾ العقوبة قبؿ الحكـ بيا، ويجب عمى القاضي بعد 

موافقة المحكـو عميو أف يحدد في منطوؽ حكمو عدد ساعات العمؿ، والفترة التي يجب خالليا 
 240تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، عمى أال يزيد عف الحد األقصى لعدد تمؾ الساعات عف

ساعة، أما بالنسبة لمحد األقصى لممدة التي يجب خالليا تنفيذ تمؾ العقوبة فإنو يختمؼ تبعا 
 الخػتػالؼ عػدد الػسػاعػات الػتػي صدر بيػا الػحػكػـ، فػحػدد الػمػشػرع سػتػة أشػيػر كحػد أقػصى لػتػمػؾ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .176ػػػ مصطفي العوجي، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .176ػػػ المرجع نفسو، ص  (2)
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 ساعة، فسنة كحد أقصى إذا كاف عدد 120المدة، أما إذا كاف عدد ساعات العمؿ ال يزيد عف 
 .(1) ساعة 240 ساعة و120تمؾ الساعات يتراوح ما بيف 

 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع البمجيكي: الفرع الرابع

، وسندرس في ىذا الفرع أوال 1994   أقر المشرع البمجيكي عقوبة العمؿ لمنفع العاـ منذ سنة 
 .تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وثانيا إجراءات الحكـ بيذه العقوبة في التشريع البمجيكي

  تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع البمجيكي:أوال

، وأقر بأنيا إما أف تكوف 1994     أقر المشرع البمجيكي عقوبة العمؿ لمنفع العاـ منذ سنة 
عقوبة تبعية لعقوبة الحبس، أو كشرط النقضاء الدعوى العمومية، ثـ بعد ذلؾ عدؿ قانوف 

العقوبات البمجيكي لتصبح عقوبة العمؿ لمنفع العاـ عقوبة أصمية إذا كانت الجريمة ال تتجاوز 
 .(2)خمس سنوات حبس

     والمشرع البمجيكي كغيره مف التشريعات اشترط بعض الشروط في المحكـو عميو كأف ال 
يكوف غير مسبوؽ قضائيا، وأف يبمغ مف العمر ستة عشر سنة فأكثر، وأف يصدر الرضاء سواء 

 . مف قانوف العقوبات البمجيكي37/3، وىذا طبقا لممادة (3)مف المحكـو عميو أو مف دفاعو 

  إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام في التشريع البمجيكي:ثانيا

 مف قانوف العقوبات البمجيكي، تقـو النيابة العامة باإلشراؼ 37/5   باالستناد إلى نص المادة 
عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ بواسطة أميف الضبط، لجنة المراقبة االجتماعية ومساعد 

القضاء بتقديـ التماسات لمجنة المراقبة المختصة بالعمؿ لمنفع العاـ، حيث يرسؿ أميف الضبط 
 في أجؿ أربعة وعشريف ساعة بعد أف يصبح الحكـ نيائيا نسخة منو إلى رئيس مصمحة المراقبة 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .177ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 ، F http://www ـshowthread/law/net/wla.ػػػ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ وقيمتيا المضافة لسمـ العقوبات، (2)

3401php/، 28/02/2014 ،14:03 03، ص. 
 .04ػػػ المرجع نفسو، ص (3)
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االجتماعية المختصة، وكذلؾ الفرع المحمي التابع لمصالح السجوف الذي يقـو بتعييف مساعد 
القضاء ثـ يقـو الفرع المحمي المختص التابع لممصالح القضائية لوزارة العدؿ بإرساؿ ىوية 

مساعد القضاء لمصمحة المراقبة االجتماعية، ويبمغ المحكـو عميو في أجؿ أقصاه سبعة أياـ، 
 .(1)وبعد حضوره يقـو مساعد القضاء بسماعو وتسجيؿ مالحظاتو، وتحديد مضموف العقوبة 

     وبعد ذلؾ يتـ إعداد اتفاقية يدوف فييا مضموف العقوبة، ويسمـ مساعد القضاء نسخة منيا 
إلى المحكـو عميو، كما تسمـ نسخة أيضا إلى مصمحة المراقبة االجتماعية في أجؿ ثالثة أياـ، 
وفي حالة عدـ تنفيذ العمؿ كميا أو جزئيا، يخطر مساعد القضاء مصمحة المراقبة االجتماعية 

التي تقـو باستدعاء المحكـو عميو وتبميغ دفاعو، وبعد كؿ ىذه اإلجراءات تجتمع المصمحة دوف 
حضور النيابة العامة وتحرر تقريرا بخصوص تطبيؽ عقوبة الحبس أو الغرامة، وترسؿ نسخة 

لكؿ مف المحكـو عميو والنيابة ومساعد القضاء، وفي ىذه الحالة تقـو النيابة العامة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة، مع األخذ بعيف االعتبار العمؿ المنجز مف 

 .(2)طرفو

 عقوبة العمل لمنفع العام في التشريعات العربية: المطمب الثاني

عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات العربية ال تزاؿ في بداية انتشارىا رغـ نتائجيا     
المحفزة التي تحققت لدى الدوؿ األجنبية التي عممت بيا، حيث تبيف أف ىناؾ ثالث دوؿ عربية 

، ولكف تطبيؽ ىذه (3)فقط أدرجتيا ضمف عقوباتيا في قوانيف العقاب، وىي تونس والجزائر وقطر
العقوبة ال يقتصر عمى ىذه الدوؿ الثالث إذ أف ىناؾ دوؿ تسمح بيا كبدائؿ لمحبس، دوف أف 

تدرجيا ضمف العقوبات األصمية مثؿ مصر والبحريف، كما أف ىناؾ مف يطبقيا كتدبير احترازي 
 .خاص باألحداث، كما ىو الحاؿ في لبناف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ص ص 2009 جانفي 11، مجمس قضاء إليزي، "عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع المقارن"ػػػ مسموب أرزقي، (1)

14،15. 
 .17،18ػػػ المرجع نفسو، ص ص  (2)
 .13ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (3)
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  الدول التي أدرجت عقوبة العمل لمنفع العام ضمن عقوباتيا األصمية:الفرع األول

  التشريع التونسي:أوال

    نص التشريع التونسي عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ضمف عقوباتيا األصمية ألوؿ مرة في 
 ".عقوبة العمؿ لفائدة المصمحة العامة" ، وأطمؽ عمييا مسمى1999 لسنة 89القانوف رقـ 

 تـ النص في الفصؿ الخامس (1)2005  ففي الباب الثاني مف المجمة الجزائية التونسية لسنة 
 :عمى أدراج عقوبة العمؿ لفائدة المصمحة العامة ضمف العقوبات األصمية كالتالي

 .في العقوبات وتنفيذىا: الباب الثاني

 العقوبات األصمية: الفصؿ الخامس

 .ػػ القتؿ1

 .ػػ السجف بقية العمر2

 .ػػ السجف لمدة معينة3

 .ػػ العمؿ لفائدة المصمحة العامة4

 .ػػ الخطيئة5

 .ػػ التعويض الجزائي6

 مكرر تـ النص عمى العقوبة السالبة لمحرية التي يجوز استبداليا بعقوبة 15    وفي الفصؿ 
لممحكمة إذا قضت بالسجف النافذ لمدة أقصاىا عاـ :" العمؿ لفائدة المصمحة العامة كالتالي

واحد أف تستبدؿ بنفس الحكـ تمؾ العقوبة بعقوبة العمؿ لفائدة المصمحة العامة، وذلؾ دوف أجر 
 ولػمدة ال تػتػجػاوز سػتػمػائة ساعػة بػحػساب ساعػتيػف عػف كػؿ يػـو سػجػف، ويحػكـ بيذه العػقػوبة فػي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 16، الجريدة الرسمية لمجميورية التونسية، المؤرخة في 2005 جواف 06ػػػ المجمة الجزائية التونسية الصادرة في  (1)

 .46، العدد2005جواف 
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 .   جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فييا بعقوبة سجف ال تتجاوز المدة المذكورة أعاله

     ووضع المشرع التونسي مجموعة مف الشروط لمحكـ بعقوبة العمؿ لفائدة المصمحة العامة 
كأف يكوف حاضرا بجمسة النطؽ بالحكـ، وأال يكوف عائدا، وأف يثبت لممحكمة رغبتو في 

 .اإلدماج في الحياة االجتماعية، وىو ما سنفصؿ فيو أكثر في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث

    ويتـ قضاء العمؿ لفائدة المصمحة العامة بالمؤسسات العمومية والجماعات المحمية أو 
الجمعيات الخيرية واإلسعافية أو الجمعيات ذات المصمحة القومية والجمعيات التي يكوف 

 .(1)موضوعيا المحافظة عمى البيئة 

  التشريع الجزائري:ثانيا

     استحدثت عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ألوؿ مرة في قانوف العقوبات الجزائري بموجب القانوف 
 . 2009 مارس 08 المؤرخ في 09/01رقـ 

يمكف الجية :"  مف قانوف العقوبات الجزائري عمى أنو01 مكرر05    وتـ النص في المادة 
القضائية أف تستبدؿ عقوبة الحبس المنطوؽ بيا بقياـ المحكـو عميو بعمؿ لمنفع العاـ بدوف أجر 

ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـو في  (600)ساعة وستمائة  (40)لمدة تتراوح بيف أربعيف 
شيرا لدى شخص معنوي مف القانوف العاـ وذلؾ بتوافر الشروط  (18)أجؿ أقصاه ثمانية عشر

 :التالية

 .ػػػ أف يكوف المتيـ غير مسبوؽ قضائيا1

 .سنة عمى األقؿ وقت ارتكاب الوقائع المجرمة (16)ػػػ إذا كاف يبمغ مف العمر ستة عشر2

 .سنوات حبسا (03)ػػػ إذا كانت الجريمة المرتكبة ال تتجاوز ثالث 3

 .ػػػ إذا كانت العقوبة المنطوؽ بيا ال تتجاوز سنة حبسا4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2005ػػػ الفصؿ الثاني مف المجمة الجزائية التونسية لسنة  (1)
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( 20)      يجب أف ال تقؿ مدة العمؿ لمنفع العاـ المنطوؽ بيا في حؽ القاصر عف عشريف
 . ساعة (300)ساعة وأف ال تزيد عف ثالثمائة 

      يتـ النطؽ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في حضور المحكـو عميو ويتعيف عمى الجية 
 ".القضائية قبؿ النطؽ بيذه العقوبة إعالمو بحقيا في قبوليا أو رفضيا والتنويو بذلؾ في الحكـ

 عمى إمكانية 09/01    فمف خالؿ كؿ ما سبؽ نجد أف المشرع الجزائري نص في القانوف رقـ 
استبداؿ العقوبة السالبة لمحرية بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ وفؽ الشروط والضوابط المنصوص 
عمييا، ومف الناحية العممية فإف القاضي يصدر الحكـ بالعقوبة األصمية، ثـ يعرض عمى 

المحكـو عميو إمكانية استبداؿ عقوبة الحبس المنطوؽ بيا بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ويجب أف 
يحتوي الحكـ الصادر فضال عف البيانات الجوىرية، النص عمى العقوبة األصمية في منطوؽ 

الحكـ، واستبداؿ الحبس بالعمؿ لمنفع العاـ، واإلشارة إلى حضور المتيـ في الجمسة والتنويو بأنو 
أعمـ بحقو في قبوؿ أو رفض عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وأنو في حالة إخاللو تطبؽ بحقو العقوبة 

األصمية، وبمجرد صيرورة الحكـ نيائيا ترسؿ نسخة منو إلى النيابة العمة المختصة بالتنفيذ 
 .(1)التي تقـو بدورىا بإرسالو إلى قاضي تطبيؽ العقوبات ليتولى تطبيؽ العقوبة 

  التشريع القطري:ثالثا

عقوبة " ، وأطمؽ عمييا المشرع القطري مسمى2009     استحدثت ىذه العقوبة في قطر سنة 
 . (2)، وقد أدرجت ضمف العقوبات األصمية لجرائـ الجنح"التشغيؿ االجتماعي

إلزاـ :"  عقوبة التشغيؿ االجتماعي بأنيا(3) مف قانوف العقوبات القطري63   وقد عرفت المادة 
 المحكـو عميو بأف يؤدي لػمدة محددة عػمال مػف األعػمػاؿ المػبػيػنة في جدوؿ األعماؿ االجتماعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المتضمف كيفيات تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ2009 أفريؿ 21، المؤرخ في 02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (1)
 .136ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (2)
 gulfuigration-eu/data، 2009 لسنة23، والمعدؿ بالعدد 11، العدد2004ػػػ قانوف العقوبات القطري لسنة  (3)

baze /legal-module /Qatar/Nasional legal framework /Anti-trafiffiching/2.1Penal 

code11.2004- ar pdf ،04/13/2014 ،10:36. 
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 مف نفس القانوف فقد حددت الجرائـ التي تطبؽ عمييا ىذه 23، أما المادة "المرفؽ بيذا القانوف
الجنح ىي الجرائـ المعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تزيد عف ثالث سنوات  :" العقوبة وىي

بالغرامة التي ال تزيد عف ألؼ لاير، أو بالتشغيؿ االجتماعي، أو بإحدى ىذه العقوبات، ما لـ 
 ".ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

 مف قانوف العقوبات القطري فقد بينت بأف عقوبة التشغيؿ االجتماعي ىي 57    أما المادة 
 :عقوبة أصمية، وقد نصت عمى ما يمي

 :العقوبات األصمية ىي

 .ػػػ اإلعداـ1

 .ػػػ الحبس المؤبد2

 .ػػػ الحبس المؤقت3

 .ػػػ الغرامة4

 .ػػػ التشغيؿ االجتماعي5

     ويجوز لممحكمة بناءا عمى طمب النيابة العامة أف تحكـ بعقوبة التشغيؿ االجتماعي لمدة 
ال تزيد عف اثني عشر شيرا، أو أف تستبدؿ ىذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي ال يتجاوز ىذه 
المدة بعقوبة الغرامة، وذلؾ في الجنح المعاقب عمييا بالحبس مدة ال تتجاوز سنة، وبالغرامة 

لاير،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، متى رأت المحكمة أف طبيعة الجريمة أو التي ال تزيد عف ألؼ 
 .(1)الظروؼ التي ارتكبت فييا تبرر ذلؾ

    ويكمؼ المحكـو عميو بعقوبة التشغيؿ االجتماعي بأداء األعماؿ المحددة في الحكـ الصادر 
لمدة ست ساعات في اليـو الواحد وفقا لألسموب والطريقة التي يصدر بتحديدىا قرار مف النائب 
 العػاـ، أما إذا امتػنع المحكـو عػمػيو عف تنػفػيػذ عػقػوبة الػتػشغػػيؿ االجتماعي تػكوف العػقوبة الحبػس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . مف قانوف العقوبات القطري01 مكرر63ػػػ المادة  (1)
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 .(1)لمدة أسبوع عف كؿ يـو مف مدة العقوبة لـ يتـ تنفيذه

 الدول التي طبقت عقوبة العمل لمنفع العام كبديل لمسجن: الفرع الثاني

    ىناؾ بعض الدوؿ تسمح بتطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ كبديؿ لمعقوبة السالبة لمحرية، 
رغـ أنيا لـ تنص عمييا ضمف عقوباتيا األصمية، وذلؾ وفؽ شروط محددة، ومف ىذه الدوؿ 

 : جميورية مصر العربية، ومممكة البحريف المذيف سنتخذىما كنموذجيف فيما يمي

  التشريع المصري:أوال

     لـ يتـ النص عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ضمف العقوبات األصمية أو التكميمية أو التبعية 
 مف قانوف العقوبات المصري  سمحت 18المدرجة في قانوف العقوبات المصري، إال أف المادة 

بإبداؿ السجف بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في حالة الحبس قصير المدة التي ال تتجاوز ثالثة 
أشير إذا طمب المحكـو عميو ذلؾ، ما لـ ينص الحكـ عمى حرمانو مف ىذا الحؽ، ىذه ىي 

الصورة األولى لعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع المصري، أما الصورة الثانية فقد تـ النص 
:  ، حيث جاء فييا1950 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لسنة 479عمييا في المادة 

لكؿ محكـو عميو بالحبس البسيط لمدة ال تتجاوز الثالثة شيور أف يطمب بدال مف عقوبة "
 وما بعدىا، وذلؾ ما لـ ينص 520الحبس عميو تشغيمو خارج السجف وفقا لما ىو مقرر بالمواد 

 ". الحكـ عمى حرمانو مف ىذا الخيار

 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى أف تطبيؽ ىذه العقوبة 520    وجاء في المادة 
يرتبط بمطالبة المحكـو عميو، لكف ىذا الحؽ ال يكوف إال إذا كانت مدة السجف المحكـو بيا 

لممحكـو :" ، حيث جاء فييا(2)ثالثة أشير فأقؿ، وتكوف المطالبة قبؿ صدور األمر بتنفيذ السجف
عميو أف يطمب في أي وقت مف النيابة العامة قبؿ صدور األمر باإلكراه البدني إبدالو بعمؿ 

 ، فالػمػحػكػـو عػمػيػو يػقػػـو بالعػػمػؿ بال مػقػابػؿ ألحػد جيػات الحػكػومة أو "يدوي أو صنػاعي يػقػـو بو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مف قانوف العقوبات القطري02 مكرر 63ػػػ المادة  (1)
 .140ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (2)
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البمديات مدة مف الزمف مساوية لمدة اإلكراه التي كاف يجب تنفيذىا عميو، وتعيف أنواع األعماؿ 
التي يجوز تشغيؿ المحكـو عميو فييا، والجيات اإلدارية التي تقرر ىذه األعماؿ بقرار يصدر 

مف الوزير المختص، وال يجوز تشغيؿ المحكـو عميو خارج المدينة الساكف بيا، أو المركز 
، وفي حالة إخالؿ المحكـو عميو بااللتزامات المفروضة عميو بعقوبة العمؿ لمنفع (1)التابع لو

العاـ فيرسؿ إلى السجف لمتنفيذ عميو باإلكراه البدني الذي كاف يستحؽ التنفيذ بو عميو، ويخصـ 
 .(2)لو مف مدتو األياـ التي يكوف قد أتـ فييا ما فرض عميو تأديتو مف األعماؿ

  التشريع البحريني:ثانيا

     لـ ينص المشرع البحريني عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ضمف العقوبات المقررة في قانوف 
العقوبات، إال أف قانوف اإلجراءات الجزائية منح المحكـو عميو بعقوبة السجف ال تتجاوز ثالثة 

 مف 337أشير حؽ المطالبة بتشغيمو خارج السجف بدال عنيا، وىو ما نصت عميو المادة 
لكؿ محكـو عميو بالحبس لمدة ال تتجاوز ثالثة :"  بقوليا(3)قانوف اإلجراءات الجزائية البحريني

أشير أف يطمب مف قاضي تنفيذ العقاب بدال عف تنفيذ عقوبة الحبس عميو، تشغيمو خارج 
 ". وما بعدىا371السجف وفقا لما ىو مقرر بالمواد 

 مف قانوف اإلجراءات الجنائية البحريني عمى أف لممحكـو عميو أف 371     وجاء في المادة 
يطمب في أي وقت مف قاضي تنفيذ العقاب قبؿ صدور أمر باإلكراه البدني إبدالو بعمؿ يدوي 

 .أو صناعي يقـو بو

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية البحريني فقد نصت عمى ضوابط الحكـ بيذه 372   أما المادة 
يشغؿ المحكـو عميو في ىذا العمؿ :" العقوبة ومدتيا والجية المختصة بتحديد نوع العمؿ بقوليا

 بال مػقػابػؿ ألحد جيػات الحكومة أو البػمػديػة مػدة مػف الزمػف مساوية لمدة اإلكراه التي كػاف يجػب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1950 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لسنة 521ػػػ المادة  (1)
 .1950 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لسنة 522ػػػ المادة  (2)
 www.droit.m ،46، العدد 2002 تشريف األوؿ 23ػػػ قانوف اإلجراءات الجزائية لمممكة البحريف، الصادر في  (3)

justice.dz/ligisl-fr-de-06-juil-08/code-proc-penale-avec-mod-06-pdf ،10/03/2014،20:30. 

http://www.droit.m/
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تنفيذىا عميو، وتعيف أنواع األعماؿ التي يجوز تشغيؿ المحكـو عميو فييا، والجيات اإلدارية 
التي تقرر ىذه األعماؿ بقرار يصدر مف الوزير المختص، ويراعى في العمؿ الذي يعرض عميو 

 ". يوميا أف يكوف قادرا عمى إتمامو في ظرؼ ست ساعات بحسب حالة نيتو

وفي حالة إخاللو بااللتزامات المفروضة عميو بموجب عقوبة العمؿ لمنفع العاـ كأال يحضر إلى 
المحؿ المعد لشغمو، أو يتغيب عنو، أو ال يتـ العمؿ المفروض عميو تأديتو يوميا بال عذر تراه 
جيات اإلدارة مقبوال، يرسؿ إلى السجف لمتنفيذ عميو باإلكراه البدني الذي كاف يستحؽ التنفيذ بو 

 .(1)عميو، ويخصـ لو مف مدتو األياـ التي يكوف قد أتـ فييا ما فرض عميو تأديتو مف األعماؿ

 الدول التي طبقت عقوبة العمل لمنفع العام كتدبير احترازي: الفرع الثالث

     ومف ضمف الطرؽ التي طبقت بيا عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في الدوؿ العربية، تطبيقيا 
كتدبير احترازي عمى فئة معينة، كما ىو الحاؿ في جميورية لبناف، حيث طبقت عقوبة العمؿ 

 .(2)لمنفع العاـ كأحد التدابير غير المانعة لمحرية عمى األحداث المنحرفيف والخطريف

     وقد أقر العمؿ لمنفع العاـ في لبناف عبر قانوف خاص ىو قانوف األحداث، فيو ليس مف 
العقوبات األصمية المدرجة في قانوف العقوبات المبناني، وقد ىدؼ المشرع المبناني مف خالؿ 

وضع قانوف خاص لمتعامؿ القضائي مع األحداث المخالفيف لمقانوف أو المعرضيف لمخطر إلى 
إبعادىـ ما أمكف مف اإلجراءات القضائية والتعامؿ معيـ بما يؤىميـ لمصالح واالستقامة 

 . (3)والحماية مف االنحراؼ

 مف قانوف األحداث المبناني عمى التدابير التي تطبؽ عمى األحداث كما 05  وقد نصت المادة 
 :يمي

  .التدابير غير المانعة لمحرية" ػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مف قانوف اإلجراءات الجزائية البحريني373ػػػ المادة  (1)
 .452ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص (2)
 .142ػػػ عبد الرحماف بف محمد الطريماف، مرجع سابؽ، ص (3)
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 .ػػ المـو1

 .ػػ الوضع قيد االختبار2

 .ػػ الحماية3

 .ػػ الحرية المراقبة4

 .ػػ العمؿ لممنفعة العامة أو العمؿ تعويضا لمضحية5

 .ػػػػ التدابير المانعة لمحرية

 .ػػ اإلصالح1

 .ػػ التأديب2

 (1)."ػػ العقوبات المخففة3

 عمى ضوابط تطبيؽ تدبير عقوبة العمؿ لمنفع العاـ مف نفس القانوف 11     ولقد نصت المادة 
يجوز لمقاضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية أف يتـ القاصر عمال لممتضرر أو :" بقوليا

عمؿ ذي منفعة عامة، في ميمة زمنية ولعدد مف الساعات اليومية التي يحددىا، وينفذ العمؿ 
 .تحت إشراؼ المندوب االجتماعي المختص

    ويمكف تمديد ميمة التدبير غير مانع لمحرية ماعدا الوضع قيد االختبار حتى سف الحادي 
والعشريف إذا كانت ظروؼ القاصر وتربيتو تستوجب ىذا التمديد، ويتخذ قاضي األحداث ىذا 

لى المندوب االجتماعي لى الشخص المسئوؿ عنو، وا   .(2)التمديد بعد االستماع إلى الحدث، وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، المتضمف قانوف حماية األحداث والمخالفيف لمقانوف والمعرضيف لمخطر المبناني، 422ػػػ المرسـو التشريعي رقـ  (1)
 .www.ppm-org/ar/content/1.31 ،15/03/2014 ،18:15، 2002 حزيراف 06الصادر بتاريخ 

 . مف قانوف حماية األحداث والمخالفيف لمقانوف والمعرضيف لمخطر12ػػػ المادة  (2)

 

http://www.ppm-org/ar/content/1.31
http://www.ppm-org/ar/content/1.31
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 مف قانوف حماية األحداث والمخالفيف لمقانوف والمعرضيف لمخطر فقد نصت 19     أما المادة 
لقاضي األحداث بناءا عمى تقرير عف الحدث كمدير المؤسسة أو المعيد الذي سمـ :" عمى أف

إليو، وعمى التحقيؽ، وبعد االستماع إلى الحدث، أف يبدؿ التدبير المتخذ بتدبير آخر أشد أو 
أخؼ منصوص عميو في ىذا القانوف وأف ينييو أو يعمقو بشروط يحددىا أف وجد في األمر 

 ".فائدة
 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام وآليات تنفيذىا  

 الفصل الثاني

  إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام وآليات تنفيذىا

وموقؼ التشريعات المقارنة       بعد تعرضنا في الفصؿ األوؿ إلى ماىية العمؿ لمنفع العاـ
منيا، نتطرؽ اآلف إلى إجراءات الحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ وآليات تنفيذىا ببياف شروط 

تنفيذ ىذه العقوبة، وتقدير مدتيا، ودور كؿ مف األجيزة القضائية وغير القضائية في تنفيذ ىذه 
العقوبة، سواء في التشريع الجزائري أو في بعض التشريعات المقارنة األخرى، كالتشريع 

 .الفرنسي والتونسي

 :   وقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف أساسييف ىما

 إجراءات الحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ: المبحث األوؿ

 آليات تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ : المبحث الثاني

 إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام: المبحث األول

     تعد عقوبة العمؿ لمنفع العاـ عقوبة بديمة مف األعماؿ المشروطة ال الحرة أو العادية، فيذه 
العقوبة ليا جممة مف الشروط التي تحكميا، منيا ما ىو متعمؽ بالمحكـو عميو أو بالعقوبة 
األصمية، وىي تخضع لمحددات قانونية تتعمؽ بالجية التي تتكفؿ بفرضو أو بكيفياتو ومدده 
وآجالو ومكاف آداءه، وليذا سنتطرؽ في المطمب األوؿ إلى دراسة شروط عقوبة العمؿ لمنفع 

العاـ، وفي المطمب الثاني سندرس جيات إصدار عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الجزائري 
 .خاصة وكذا بعض التشريعات المقارنة
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 شروط عقوبة العمل لمنفع العام: المطمب األول

إف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ال تطبؽ عمى كافة الجرائـ، وال يستفيد منيا كؿ األشخاص،         
ومػعػظػـ التػشػريػعػات الػتي تػبنت ىػذه العقوبة حددت شروطا لتطبيقيا، وقد سار المشرع الجزائػري 

 مكرر مف قانوف العقوبات الجزائري التي تبنت 05عمى نفس النيج مف خالؿ ما ورد في المادة 
 02معظـ الشروط الواجب توافرىا إلصدار ىذه العقوبة، كما تضمف المنشور الوزاري رقـ 

 كيفية تطبيؽ ىذه العقوبة وشروطيا، ومف خالؿ ىذا يمكف القوؿ 2009 أفريؿ 21المؤرخ في 
 .أف ىناؾ شروطا تتعمؽ بالمحكـو عميو، وشروطا تخص العقوبة األصمية المحكـو بيا عميو

  الشروط المتعمقة بالمحكوم عميو:الفرع األول

    لقد اشترط المشرع الجزائري في المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ أف يكوف غير 
 سنة عمى األقؿ وقت ارتكاب الجـر المنسوب إليو، وأف 16مسبوؽ قضائيا، وأال يقؿ عمره عف 

 .يوافؽ صراحة عمى استبداؿ العقوبة األصمية بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

  أن يكون المحكوم عميو غير مسبوق قضائيا:أوال

 53    حيث ينبغي أوال بياف المراد بالمسبوؽ، وقد تكفؿ المشرع الجزائري بتعريفو في المادة 
يعد مسبوقا قضائيا كؿ شخص طبيعي محكـو عميو :"  مف قانوف العقوبات بقوليا05مكرر 

بحكـ نيائي بعقوبة سالبة لمحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقؼ التنفيذ مف أجؿ جناية أو 
، فيذا النص يستبعد المخالفة "جنحة مف القانوف العاـ دوف المساس بالقواعد المقررة لحالة العود

، ويتـ التأكد (1)مف مفيـو المسبوؽ قضائيا، ويطبؽ في حدود القانوف العاـ دوف القوانيف الخاصة
مف كوف المحكـو عميو مسبوقا قضائيا أوال عف طريؽ صحيفة السوابؽ القضائية الخاصة بو 

 ، فإذا ثبت أنو غير مسبوؽ قضائيا (2) مف قانوف اإلجراءات الجزائية630طبقا لما حددتو المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، كمية القانوف، جامعة مجمة الشريعة والقانوف ،"عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري" ػػػ باسـ شياب، (1)
 .138، ص2013اإلمارات المتحدة، الكويت، العدد السادس والخمسوف، أكتوبر

، المعدؿ والمتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية 2006 ديسمبر20 الصادر في 06/22ػػػ القانوف رقـ  (2)
 .84، العدد2006 ديسمبر 24لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
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 مكنو القاضي مف فػرصػة استػبداؿ عقوبة الحبس بالعمؿ لمنفع العػاـ، أما إذا ثبت غير ذلؾ فإف
 .ىػذه الفرصة تسقط، ويكوف القاضي عندئذ مجبرا عمى الحكـ بعقوبة الحبس األصمية

   ولقد خالؼ المشرع الجزائري نظيره الفرنسي في ىذه المسألة، وأحذ بما يشبو القيد الذي كاف  
، حيث كاف يشترط لإلفادة بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ أال يكوف قد 1983يأخذ بو األخير بقانوف 

سبؽ الحكـ عمى المعني خالؿ خمس السنوات السابقة عمى وقوع الجريمة التالية بعقوبة عف 
 .(1)جناية أو جنحة بالحبس الذي يتجاوز أربعة أشير بدوف وقؼ التنفيذ

  أال يقل سن المحكوم عميو عن ستة عشر سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليو:ثانيا

    وىذا الشرط معناه أنو حتى يستطيع المحكـو عميو االستفادة مف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ 
كبديؿ عف العقوبة السالبة لمحرية يجب أال يقؿ سنو عف ستة عشر سنة وقت ارتكاب الفعؿ 

 .المنسوب إليو والمعاقب عميو بعقوبة سالبة لمحرية

 المتعمؽ 90/11    وىذا السف ىو الحد األدنى لسف العمؿ في الجزائر بموجب القانوف رقـ 
ال يمكف في أي حاؿ مف األحواؿ أف  "  منو عمى أنو 15بعالقات العمؿ، حيث جاء في المادة 

وىذا  ،(2)" سنة إال في الحاالت التي تدخؿ في عقود التمييف16يقؿ العمر األدنى لمتوظيؼ عف 
 .الشرط تقتضيو أيضا مختمؼ االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

    فالمشرع الجزائري لـ يضع حدا أعمى لسف المحكـو عميو المراد شمولو بعقوبة العمؿ لمنفع 
العاـ، وقد يكوف المعني متقاعدا لبموغو السف القانوني أو لسبب آخر، وال يستبعد أف يكوف السف 
كمانع  مف إفادة المحكـو عميو بالعمؿ لمنفع العاـ، وقد يستعاض عنو بوقؼ تنفيذ العقوبة إذا ما 

توافرت شروطو، عمى أف تمتع المعني بالدخؿ التقاعدي سيجعمو في وضع مريح عند تنفيذ 
 .(3)العمؿ لمنفع العاـ بحقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .138ػػػ باسـ شياب، مرجع سابؽ، ص (1)
 المتعمؽ بعالقات العمؿ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 1990 أفريؿ 21 المؤرخ في 90/11ػػػ القانوف رقـ  (2)

 .17، العدد 1990 أفريؿ 25الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
 .139ػػػ باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص (3)
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وال يجوز توظيؼ القاصر إال بناء عمى رخصة مف وصيو الشرعي، كما أنو ال يجوز استخداـ 
 .العامؿ القاصر في األشغاؿ الخطيرة أو التي أو تمس بأخالقياتو

  الموافقة الصريحة عمى عقوبة العمل لمنفع العام :ثالثا

   ويتـ ذلؾ في حضور المحكـو عميو بجمسة النطؽ بالحكـ، وبالتالي ال يمكف الحصوؿ عمى 
رضاءه خارج الجمسة أو بواسطة محاميو، وعمى القاضي أف ينبيو بحقو في رفض ىذه العقوبة، 

أما في حالة الموافقة فيجب أف تكوف صريحة، وبذلؾ فإف سكوت المحكـو عميو ال يعتد بو 
، ومف المبررات التي سيقت مف طرؼ الفقو الفرنسي لألخذ بيذا (1)كقرينة لقبوؿ ىذه العقوبة

الشرط  كوف رضاء المحكـو عميو مطموب نفسيا،  وىو ضمانة لتعاوف المحكـو عميو مف الجية 
المشرفة عمى مراقبتو، والجية التي يعمؿ لدييا، وىو دليؿ الوفاء واإلخالص لاللتزامات 

 .  (2)المفروضة عميو، وال سيما وأف ىذا النظاـ يقتضي االستجابة التمقائية ويأبى اإلكراه

    والرضاء مشروط قانونا حتى ال يصير العمؿ قسريا، وىو األمر الذي تمنعو المعاىدات 
ال يمكف فرض :" الدولية، كالمادة  الرابعة مف االتفاقية األوربية لحقوؽ، والتي تنص عمى أنو

عػمػؿ عػمػى الشخص بػطػريػقػة الػقوة واإللزاـ، وكذلؾ العيد الدولي لمحقػوؽ المدنية والسياسية لسنة 
1966(3)                                                                                     . 

    ويعتبر قبوؿ المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بدؿ دخولو السجف مكسبا مف المكاسب 
التي تكرس أحد مبادئ السياسة العقابية الحديثة الذي يتمثؿ في رضاء المحكـو عميو 

 .(4)بالعقاب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في النظم المستحدثة لمواجية الحبس القصير المدةػػػػ بوسري عبد المطيؼ،  (1)
 .101، ص2013العمـو القانونية ، تخصص عمـو جنائية، غير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة باتنة، 

 .439صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص ػػػ (2)
ػػػػ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، أعتمد وعرض التوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار   (3)

 .22/03/1976، بدأ النفاذ في 12/12/1966المؤرخ في  ( 21د ػػػ )ألؼ 2200الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 أياـ دراسية بالمعيد األعمى لمقضاء، تونس،    العقوبات البديمةــ العمل لفائدة المصمحة العامة ــ،ػػػػ حسف بف فالح،  (4)

 .07، ص13/11/2003
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 الفقرة الثالثة 01 مكرر05     ولقد نص المشرع الجزائري عمى موافقة المحكـو عميو بالمادة 
يػتػـ الػنطؽ بػعػقػوبػة الػعػمػؿ لػمنػفػع الػعػاـ فػي حػضػور الػمحػكػـو عػميو ويتعيػف عمى الجية  :" بػقػولػيػا

القضائية قبؿ النطؽ بيذه العقوبة إعالمو بحقو في قبوليا أو رفضيا والتنويو في ذلؾ في 
، أما المشرع التونسي فقد أضاؼ شرطا آخر يتمثؿ في ضرورة تعبير المحكـو عميو عف "الحكـ

، وىو ما اعتبره بعض فقياء القانوف الجنائي (1)ندمو عف الفعؿ الذي ارتكبو في حؽ المجتمع
 .شرطا غير مجدي كوف التعبير عف الندـ بالقوؿ ال يكوف صادقا دائما

 الشروط المتعمقة بالعقوبة األصمية: الفرع الثاني

 : مف قانوف العقوبات الجزائري وىي01 مكرر 05لقد وردت ىذه الشروط بالمادة    

  أال تتجاوز العقوبة المقررة لمجريمة مدة ثالث سنوات حبس :أوال

إف اليدؼ مف إيجاد عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ىو وقاية المجرميف المبتدئيف مف ولوج      
السجف، وذلؾ عندما يرتكبوف جرائـ ذات خطورة بسيطة سواء مف نوع المخالفات أو الجنح التي 
ال تتجاوز فييا عقوبة الحبس ثالث سنوات، ومف ثمة فإف ىذه العقوبة ال يمكف أف يستفيد منيا 
المحكـو عميو في مادة الجنايات، وحتى لو استفاد مف ظروؼ التخفيؼ، وأنزلت عقوبة الجناية 
إلػى مػا دوف الحد األدنى المقرر ليا تحت وصؼ الحػبػس، فػضال عػف استػبػعػاد الجػنػح الػمعػاقػب 

عمييا بالحبس لمدة أزيد مف ثالث سنوات، ولعؿ الحكمة مف ذلؾ كوف ىذه الجرائـ خطيرة 
، وحتى لو استفاد منيا ذوى الميوؿ اإلجرامية يمكف أف يرتكبوا جرائـ (2)وتمس عادة بالنظاـ العاـ

أبشع، لذا فمف األفضؿ وضع المحكـو عمييـ الذيف تزيد مدة عقوبتيـ األصمية عف ثالث 
 .سنوات بالحبس

 جنحة ومخالفة يمكف أف يطبؽ عمييا العمؿ 105    وفي ىذا الصدد نشير إلى أنو تـ إحصاء 
  نوعا مف الجنح والمخالفات في القوانيف الخاصة 41لمنفع العاـ، وذلؾ ضمف قانوف العقوبات، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .139ػػػ باسـ شياب، مرجع سابؽ، ص (1)
 .101بوسري عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص ػػ (2)
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 .(1)التي ال تتجاوز عقوبتيا ثالث سنوات كحد أقصى

 أال تتجاوز العقوبة المنطوق بيا سنة حبس نافذ: ثانيا

    وىو الشرط الثاني المتعمؽ بالعقوبة األصمية، والذي يجب توافره حتى يتمكف القاضي مف 
استبداؿ عقوبة الحبس بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ىو أال تتجاوز العقوبة المنطوؽ بيا سنة حبس 

 .نافذ، أما إذا تجاوز المنطوؽ الحكـ سنة فال مجاؿ الستبدالو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

    ويفيـ مف ىذا الشرط أنو عمى القاضي أف ينطؽ أوال بعقوبة الحبس، ويحدد مدتيا التي 
يشترط أال تتجاوز سنة حبسا نافذا، ثـ بعد موافقة المحكـو عميو بالعمؿ لمنفع العاـ يقـو القاضي 

 . باستبداؿ ىذه األخيرة بالعمؿ لمنفع العاـ

    وعادة ما توزع ساعات العمؿ عمى أكبر عدد مف األياـ لدواعي اإلصالح والتأىيؿ، أو 
لظروؼ المحكـو عميو، كما قد تجمع ساعات أسبوع كامؿ في يـو واحد أو يوميف لسبب يتعمؽ 
بظروؼ المؤسسة المستقبمة كحاجتيا لميد العاممة في أياـ العطؿ، وننوه إلى ضرورة التقيد بالحد 

 .(2)األقصى لمدة أداء العمؿ والبالغة ثمانية عشر شيرا

 مكرر مف المجمة الجزائية 15    وىػذا مػا أخػذ بػو الػمػشػرع الػتػونسػي أيػضػا في الػفػصػؿ 
 عمى أف مػدة العػقػوبة السالبة  لمحرية التي يجوز استبداليا بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ (3)التونسية

 ساعة بحساب 600ىي مدة أقصاىا عاـ واحد، ويكوف العمؿ بدوف أجر، ولمدة ال تتجاوز 
 .ساعتيف عف كؿ يـو سجف

    ويحكـ بيذه العقوبة في جميع الجنح والمخالفات التي يجوز فييا استبداؿ السجف بعقوبة 
 .العمؿ لفائدة المصمحة العامة في نفس ىذا الفصؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .102ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 .140، 139ػػػ باسـ شياب، مرجع سابؽ، ص ص  (2)
  16، الجريدة الرسمية لمجميورية التونسية المؤرخة في 2005 جواف 06ػػػ المجمة الجزائية التونسية، الصادرة في  (3)

 . 46، العدد2005جواف 
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 الفقرة الثالثة مف نفس القانوف عمى شروط الحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع 15    ولقد نص الفصؿ 
يشترط الستبداؿ السجف بعقوبة العمؿ لفائدة المصمحة :" العاـ بدال لعقوبة السجف، كما يمي

العامة أف يكوف المتيـ حاضرا بالجمسة، وأال يكوف عائدا، وأف يثبت لممحكمة مف خالؿ ظروؼ 
الفعؿ الذي وقع عميو مف أجمو التتبع جدوى ىذه العقوبة لمحفاظ عمى إدمػػاج المتيـ في الحياة 

 .  االجتماعية

وعمى المحكمة إعالـ المتيـ بحقو في رفض استبداؿ عقوبة السجف بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ 
 ".وتسجيؿ جوابو 

    فيفيـ مف نصوص المواد السابقة الذكر أف المشرع التونسي اشترط لكي يحكـ القاضي 
 :بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ يجب توفر الشروط التالية

 .ػػػ حضور المحكـو عميو بالجمسة وجوبي1

 .ػػػ أال يكوف المحكـو عميو مسبوقا قضائيا2

ػػػ أف يعبر لممحكمة عف ندمو الرتكابو الجريمة المحكـو بيا عميو، ورغبتو في اإلصالح      3
 .والتأىيؿ إلعادة اندماجو بالمجتمع ليصبح فردا صالحا

ػػػ أف تسجؿ المحكمة قبوؿ أو رفض المحكـو عميو استبداؿ عقوبة الحبس المنطوؽ بيا عميو 4
 .بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

    ومف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف جؿ التشريعات المقارنة تتفؽ في األخذ بشروط جوىرية 
وأساسية الستبداؿ العقوبة المحكـو بيا بالعمؿ لمنفع العاـ، ومف ىذه الشروط ما ىو متعمؽ 
بالمحكـو عميو، كأال يكوف عائدا، وأال يقؿ سنو عف ستة عشر سنة، وموافقتو باستبداؿ مدة 
الحبس المحكـو بيا عميو بالعمؿ لفائدة المجتمع وبدوف أجر، وشروط أخرى متعمقة بالعقوبة 

 .األصمية، كأف يحكـ القاضي بعاـ حبس نافذ، وغيرىا مف الشروط المذكورة سابقا
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 جيات إصدار عقوبة العمل لمنفع العام: المطمب الثاني  

يمكف الجية القضائية أف : " عمى أنو01 مكرر05     لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 ".تستبدؿ عقوبة الحبس المنطوؽ بيا بقياـ المحكـو عميو بالعمؿ لمنفع العاـ

    فيفيـ مف خالؿ نص المادة أف المشرع الجزائري قد أعطى لجيات الحكـ سواء عمى مستوى 
الدرجة األولى أو عمى مستوى االستئناؼ السمطة التقديرية في استبداؿ عقوبة الحبس بعقوبة 

 .العمؿ لمنفع العاـ، إذا ما رأى القاضي جدوى في إقرار ىذه العقوبة البديمة

 :    والجيات القضائية المخوؿ ليا إصدار عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ىي

 .ػػػ قسـ الجنح بالمحكمة1

 .ػػػ قسـ األحداث بالمحكمة2

 .ػػػ الغرفة الجزائية بالمجمس3

 .ػػػػ غرفة األحداث بالمجمس4

 (1).ػػػ محكمة الجنايات5

     فيجب عمى القاضي أوال أف ينطؽ بعقوبة الحبس األصمية ال عف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ،    
أي أنو بعد االنتياء مف إجراءات المحاكمة واالنسحاب لممداولة وتوفر كامؿ الشروط سواء 

المتعمقة بالمحكـو عميو أو مدة العقوبة المنطوؽ بيا، يقـو القاضي باستطالع رأي المتيـ في 
قبوؿ استبداؿ عقوبة الحبس األصمية بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ مع تحديد حجـ الساعات الواجب 

 .(2)أداءىا، وتنبييو بأف أي إخالؿ بالتزاماتو يؤدي إلى تطبيؽ عقوبة الحبس األصمية

     وبعد تعرفنا عمى الجيات القضائية التي خوؿ ليا المشرع الجزائري صالحية إصدار عقوبة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .64ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ (2)
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العمؿ لمنفع العاـ سنتعرؼ عمى البيانات الواجب توافرىا في مضموف الحكـ أو القرار كفرع 
 .أوؿ، ثـ سنتطرؽ إلى تقدير مدة العمؿ لمنفع العاـ كفرع ثاف

 مضمون الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل لمنفع العام: الفرع األول

    إضافة إلى البيانات الجوىرية التي يتضمنيا الحكـ أو القرار القضائي المتعمؽ بعقوبة العمؿ 
 :لمنفع العاـ يتعيف عمى القاضي ذكر ما يمي

   ضرورة ذكر العقوبة األصمية في منطوق الحكم وأنيا استبدلت بعقوبة العمل لمنفع العام:أوال

 أنو يتعيف عمى القاضي أف يذكر العقوبة األصمية 02    لقد أوجب المنشور الوزاري رقـ 
المتمثمة في الحبس في منطوؽ حكمو، ثـ بعد ذلؾ يعرض عمى المحكـو عميو عقوبة العمؿ 
لمنفع العاـ إذا ما توافرت الشروط الواجب توافرىا بو، أو العقوبة المحكـو بيا عميو، فإذا قبؿ 

تنفيذ العمؿ لمنفع العاـ فاف القاضي يقـو باستبداؿ عدد أياـ الحبس بساعات العمؿ المقررة ػػ أي 
ساعتيف عف كؿ يـو حبس ػػ،وتكمف أىمية ىذا الشرط في حالة ما إذا أخؿ المحكـو عميو 

 .بااللتزامات المفروضة عميو بموجب العمؿ لمنفع العاـ تطبؽ عميو عقوبة الحبس المنطوؽ بيا

    ىذا بالنسبة لممشرع الجزائري، أما المشرع االنجميزي فقد ألـز القاضي قبؿ إصداره الحكـ 
المتضمف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ وأنيا استبدلت عف عقوبة الحبس أف يقـو بشرح الغرض 

منيا، اآلثار التي تترتب عمى الجاني، والعواقب التي سيتحمميا في حالة عدـ تأديتو ىذا العمؿ 
 .(1)بصورة مرضية

    عمما أف المشرع االنجميزي منح لمقاضي سمطة تقديرية في إقرار عقوبة العمؿ لمنفع العاـ 
مف عدميا، فالقاضي ال يسأؿ المحكـو عميو قبولو أو رفضو ليذه العقوبة، بؿ أنو إذا رأى أف 
حالة المحكـو عميو تسمح بقيامو بأعماؿ لمنفع العاـ حكـ بو، فالحكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ 

 .(2)جوازي  لمقاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .222ػػػ أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص (1)
 .222ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
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 ذكر حضور المحكوم عميو في الجمسة مع التنويو في الحكم بقبولو أو رفضو لعقوبة :ثانيا  
   العمل لمنفع العام

      ما يميز عقوبة العمؿ لمنفع العاـ عف بقية العقوبات ىو أنيا ال يمكف أف ينطؽ بيا 
، فحضور المتيـ (1)القاضي ما لـ يكف المحكـو عميو قد حضر الجمسة ورضي بيا صراحة

إلزامي في جمسة النطؽ بالحكـ، فال يمكف التعبير ال عف الموافقة أو الرفض بواسطة المحامي، 
 .وينوه عف ذلؾ في الحكـ الصادر

     وقد بيف المنشور الوزاري المحدد لكيفية تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ طريقة الحكـ بيذه 
العقوبة مف خالؿ إصدار القاضي حكمو بالعقوبة األصمية، ويعرض عمى المحكـو عميو إمكانية 
استبداؿ عقوبة الحبس المنطوؽ بيا بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ويفرض ىنا أف القاضي قد توقع 
ذا كاف األمر كذلؾ أفاده بيذه  مف خالؿ المداولة قبوؿ المحكـو عميو بقبوؿ العقوبة البديمة، وا 

العقوبة مع ضرورة اإلشارة في حيثيات حكمو حسب الحالة بقبوؿ أو رفض المعني ليذه 
 .العقوبة

 عمى عدـ جواز توقيع عقوبة العمؿ 131/08     أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 
لمنفع العاـ عمى المتيـ الذي يرفضيا أو الذي لـ يكف حاضرا في الجمسة، ويجب عمى القاضي 

 .(2)قبؿ النطؽ بالحكـ أف ينبو الجاني إلى حقو في رفض العمؿ لمنفع العاـ وأف يعرؼ رده

    وتشير اإلحصاءات الفرنسية أف عدد األحكاـ الصادرة بالعمؿ لمنفع العاـ كاف في السنة 
 إلى 1986 حكما، ثـ ارتفع سنة 5698 إلى 1985 حكما ثـ ارتفع سنة 2319األولى لتطبيقو 

 . (3) حكما7478

    أما بالنسبة لمتشريع التونسي فقد بمغ عدد األحكاـ القاضية بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بداية 
  حػػكػػمػػا خػالؿ1058 حػػكػمػػا مػف بػيػنػيا3081 حػيػػػز الػتػػنػفػػيػذ 1999مػف تػػاريػػخ دخػػوؿ قػانػوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .84ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (1)
 .85ػػػ المرجع نفسو، ص  (2)
 .84ػػػ المرجع نفسو، ص (3)
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 .2009/2010الػسػنػػة السنة القضائية 

، مقارنة بالسنة القضائية التي 2010    وارتفع عدد األحكاـ القاضية بيذه العقوبة البديمة سنة 
بالمئة ما يؤكد توجو المحاكـ نحو مزيد تفعيؿ عقوبة العمؿ لمنفع 12.4سبقتيا بنسبة بمغت 

 . (1)العاـ

 2008     أما بالنسبة لتطبيقات عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في الجزائر فقد سجؿ سنة 
 2010، بينما تراجعت عاـ2009 عاـ 5.42 كمعدؿ العود لمجريمة ليرتفع إلى5.41مانسبتو

، ويأتي ىذا التراجع إلى تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ التي تعتبر عقوبة بديمة عف 2.40إلى 
 مف 2010 مف المحكـو عمييـ خالؿ867الحبس، وتشير أرقاـ وزارة العدؿ إلى استفادة 

 آالؼ مف المحكـو عمييـ الذيف استفادوا مف إجراءات عقوبة العمؿ لمنفع 4امتيازاتيا، ليرتفع إلى
، ما يعني أف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ خففت بشكؿ كبير مف (2) 2011 إلى2010العاـ مف

 .نسبة العود لمجريمة بالجزائر

تنبيو المحكوم عميو إلى أنو في حالة إخاللو بااللتزامات المترتبة عمى عقوبة العمل : ثالثا
 لمنفع العام تطبق عميو عقوبة الحبس األصمية

 عػمى ضرورة تػنػبػيػو الػمػحػكػـو عػمػيػو إلػى  02 مػكػرر05    إف تػأكػيػد الػمػشػرع الػجػزائػري بػالػمػادة 
إخاللو بااللتزامات المترتبة عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ يعيده إلى تنفيذ عقوبة الحبس 

 .(3)التي استبدلت بالعمؿ، وبيذا يعتبر المشرع الحبس أشد مف العمؿ

     ولعؿ مف أىـ نتائج اإلخالؿ بااللتزاـ بالعمؿ لمنفع العاـ في التشريع الفرنسي أنو قد ال 
يكمؿ المحكـو عميو العمؿ المكمؼ بو، وقد ال يؤديو طبقا لألصوؿ التي يجب أف يراعييا، وفي 
 :ىذه الحالة يصدر ضده أمر بالمثوؿ أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ، وىنا نفرؽ بيف حالتيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،    2997، يومية، تونس، عددجريدة المصدر، "حصيمة عقوبة العمل لممصمحة العامة : تونس" ػػػ ميدي الزعالمي، (1)     

 .09، ص (14/12/2010            )
 .              07، ص5620، يومية، العدد جريدة المساء، "2011 خالل2.40خفضت نسبة العود اإلجرامي إلى " ػػػ حناف س، (2)     
 .   141 ػػػ باسـ شياب، مرجع سابؽ، ص(3      )
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وفػي ىػذه الػحػالة تصػدر المحكػمة حػكػػما : ــ إذا كـان العـمــل لمـنفـع العام جـزءا مـنــفـــردا1
 .جػديػػدا  بالحبس أو بالغرامة، وليا أف توقؼ تنفيذ عقوبة الحبس إف ىي أرادت

وفي ىذه الحالة فإف المحكمة : ــ إذا كان العمل لمنفع العام مضافا إلى الحبس مع التنفيذ2
ليست ممزمة بإلغاء وقؼ التنفيذ، ويكوف ليا االختيار بيف التنفيذ الكمي أو الجزئي لمحبس الذي 

 مف 742/02، وىذا طبقا لممادة (1)أو زيادة فترة إلى ثمانية عشر شيرا كحد أقصى أوقؼ تنفيذه
 .قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسية

  ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل لمنفع العام:رابعا

     وىو مف الشروط الجوىرية في األحكاـ الصادرة بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ومقتضى ىذا 
الشرط أنو عمى المحكمة أف تحدد عدد ساعات العمؿ التي يجب أف يؤدييا المحكـو عميو سواء 
بالنسبة لمقصر أو البالغيف، وذلؾ بحساب ساعتيف عف كؿ يـو حبس محكـو بو ضمف العقوبة 
األصمية المنطوؽ بيا، ويجب أف يستكمؿ العمؿ خالؿ مدة تحددىا المحكمة بشرط أال تزيد عف 

 .، وبيذا فإف المشرع يحرص عمى حماية الحقوؽ والحريات الفردية(2)ثمانية عشر شيرا

 فذكر الحجـ الساعي مف الشروط األساسية والميمة، وليذا سنفصؿ فيو بالفرع الثاني ونبيف 
 .كيفية تقدير ساعات العمؿ ومعيار احتساب ىذه الساعات وأجؿ انجازىا،وتوزيع ساعات العمؿ

 تقدير مدة عقوبة العمل لمنفع العام: الفرع الثاني

  تقدير ساعات العمل:أوال

 عمى تقدير ساعات العمؿ لمنفع العاـ، 01 مكرر05     لقد نص المشرع الجزائري بالمادة 
 20 ساعة، أما بالنسبة لمقصر فحددىا بيف 600 ساعة إلى 40وحددىا بالنسبة لمبالغيف بيف 

 ساعة، والسبب في ذلؾ ىي أف العقوبة المقررة لمقاصر تكوف نصؼ عقوبة 300ساعة إلى 
 . مف قانوف العقوبات الجزائري50البالغ طبقا لممادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .94،93ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص ص (1)
 .  مف قانوف العقوبات الجزائري01 مكرر 05ػػػ المادة  (2)
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 كانت مدة العمؿ لممصمحة العامة 1992     أما المشرع الفرنسي في ظؿ القانوف القديـ لسنة 
 ساعة، 120 ساعة عمؿ، وال تزيد عف 20 سنة ال تقؿ عف 18 و16المقررة لألحداث بيف 

ومدة تنفيذىا ال تزيد عف سنة، إال أف ىذه التفرقة بيف األحداث والبالغيف ألغيت بموجب القانوف 
، إذ أف المشرع الفرنسي طبؽ مدة العمؿ المقررة لمبالغيف عمى األحداث، 1994الجديد لسنة 

 ساعة 240 ساعة عمؿ وال تزيد عف 40وبذلؾ أصبحت ساعات عمميـ ال يمكف أف تقؿ عف 
 .  (1)عمؿ، وأف ينفذ العمؿ خالؿ ثمانية عشر شيرا

    وبيذا فالقاضي الجزائي مقيد بأال ينزؿ عف الحد األدنى المقرر لساعات العمؿ لمنفع العاـ،    
 .وأال يتجاوز الحد األقصى المقرر ليا قانونا

  معيار احتساب ساعات العمل :ثانيا

إف المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري لحساب عدد ساعات العمؿ لمنفع العاـ ىو     
احتساب ساعتيف عمؿ عف كؿ يـو حبس مف العقوبة األصمية المنطوؽ بيا في الحكـ الصادر 

، وىي نفس المدة التي أخذ بيا المشرع التونسي، أي ساعتيف عف كؿ يـو (2)باإلدانة ضده
سجف، إال أنو يختمؼ عف المشرع الجزائري في أنو لـ يأخذ بالحد األدنى لمعقوبة بؿ أخذ بالحد 

 .(3) ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـو سجف600األقصى لمدة ىذه العقوبة، وىي أال تتجاوز

     أما المشرع الفرنسي فمـ يحدد معيار احتساب ساعات العمؿ لمنفع العاـ، بؿ ترؾ السمطة 
 ساعة 240 ساعة وال تزيد عف 40"التقديرية لمقاضي داخؿ إطار الحديف األدنى واألقصى

وفقا لما يراه مناسبا لظروؼ واحتياجات المحكـو عميو، بحيث ال تتجاوز ساعات العمؿ " عمؿ
 .(4)عددا معينا مف األياـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .87ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (1)
 . مف قانوف العقوبات الجزائري01 مكرر05ػػػ المادة  (2)
 . مكرر مف المجمة الجزائية التونسية15ػػػ الفصؿ  (3)
 .85ػػػ مبروؾ مقدـ، مرجع سابؽ، ص (4)
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  أجل انجاز ساعات العمل :ثالثا

لقد حدد المشرع الجزائري مدة إنجاز ساعات العمؿ خالؿ مدة أقصاىا ثمانية عشر شيرا،        
يمكف الجية القضائية أف تستبدؿ :"  مف قانوف العقوبات بقوليا01 مكرر05وىذا طبقا لممادة 

 40عقوبة  الحبس المنطوؽ بيا بقياـ المحكـو عميو بعمؿ لمنفع العاـ بدوف أجر لمدة تتراوح بيف
، وال تنفذ .." شيرا18 ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـو حبس، في أجؿ أقصاه 600ساعة و

 أي بعد استنفاذ كافة طرؽ الطعف العادية أو غير العادية أو (1)إال بعد صيرورة الحكـ نيائيا
 .بفوات المواعيد القانونية لمطعف

 مف قانوف العقوبات الفرنسي لسنة 131/22     أما المشرع الفرنسي وطبقا ألحكاـ المادة
 فقد حدد مدة تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في ثمانية عشر شيرا، خالفا لما كانت عميو 1994

 . في القانوف القديـ وىي مدة ال تتجاوز سنة عمؿ

     وبالنسبة لممشرع التونسي فقد نص عمى أف تتولى المحكمة ضبط األجؿ الذي يجب أف 
 .(2)ينجز فيو العمؿ عمى أال يتجاوز ىذا األجؿ ثمانية عشر شيرا مف تاريخ صدور الحكـ

والمالحظ ىنا أف كال مف المشرع الجزائري والفرنسي والتونسي اتفقوا عمى أف أجؿ إنجاز        
عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ال يتجاوز ثمانية عشر شيرا، إال أنيـ اختمفوا في تقدير عدد ساعات 

 .العمؿ بيف الحد األقصى والحد األدنى ليذه العقوبة

  توزيع ساعات العمل:رابعا

أما توزيع ساعات العمؿ التي يمتـز المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بآداءىا يوميا أو     
أسبوعيا، فإف المشرع الجزائري لـ يضبط معيارا معينا في توزيعيا أو جدولتيا، وترؾ السمطة 
التقديرية في ذلؾ لقاضي تطبيؽ العقوبات الذي يقـو بتوزيعيا عمى مدة أقصاىا ثمانية عشر 

 شػيػرا تػتػمػاشى مػع ظػروؼ الػمػحػكػـو عػمػيػو ومػؤىػالتػو وأوقػات فػراغػو، وكذا مع ظروؼ المؤسسة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مف قانوف العقوبات الجزائري06 مكرر05ػػػ المادة  (1)
 . الفقرة الثالثة مف المجمة الجزائية التونسية15ػػػ الفصؿ (2)
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 .(1)المستقبمة لو، ومدى توفر العمؿ فييا، ونوعو ومدى تناسبو مع مؤىالت المحكـو عميو

، أما (2)    أما المشرع الفرنسي فقد بيف بأف ساعات العمؿ ال تتجاوز عددا معينا مف األياـ
المشرع التونسي كالمشرع الجزائري لـ يبيف كيفية توزيع ساعات العمؿ التي يمتـز المحكـو عميو 

 .بيا يوميا أو أسبوعيا، بؿ ترؾ السمطة التقديرية لمقاضي في توزيعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .70ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .86ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (2)
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 آليات تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: المبحث الثاني

    نتعرض في ىذا المبحث إلى األجيزة التي تقـو باإلشراؼ عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع 
العاـ، حيث سنقـو بإبراز األجيزة القضائية المكمفة بتنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ كمطمب أوؿ،     

واألجيزة غير القضائية المساعدة عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ كمطمب ثاف في التشريع 
 .     الجزائري وكذا بعض التشريعات المقارنة األخرى

 دور األجيزة القضائية في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: المطمب األول

    تمعب كؿ مف النيابة العامة وقاضي تطبيؽ العقوبات دورا ميما في تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع 
 .العاـ، وىو ما سندرسو مف خالؿ الفرعيف التالييف

 دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: الفرع األول

ىػيػئػة قػػضػائػيػة خػاصػة، مػكػمػفػة بػتػحػريػؾ الػدعػوى : "تػعػرؼ الػنػيػابػة الػعػامة عػمػى أنػيا     
الػعػمػومػيػة ومباشرتيا أماـ القضاء الجزائي، وتسير عمى حسف تطبيؽ القوانيف ومتابعة مخالفييا 

 .(1)"أماـ المحاكـ، وتنفذ األحكاـ الجزائية عف طريؽ القوة العمومية 
     ولقد نص المشرع الجزائري بأنو يعيد في كؿ مجمس إلى نائب عاـ مساعد، باإلضافة 

لميامو األصمية القياـ بإجراءات تنفيذ األحكاـ والقرارات التي تقضي بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ 
رساؿ الممؼ المتضمف عقوبة : (2)عمى النحو التالي التسجيؿ في صحيفة السوابؽ القضائية، وا 

 .العمؿ لمنفع العاـ إلى قاضي تطبيؽ العقوبات

 التسجيل في صحيفة السوابق القضائية: أوال

 :    تقـو النيابة العامة بتسجيؿ وتنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ عمى النحو التالي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 06/22مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ــ عمى ضوء آخر تعديل بموجب القانون رقمػػػ محمد حزيط،  (1)
 .18، ص2007، دار ىومة، الطبعة الثانية، 20/12/2006المؤرخ في 

 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (2)
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 إلى كاتب محكمة محؿ الميالد،  01تقـو النيابة العامة بإرساؿ القسيمة رقـ: 01ــ البطاقة رقم1
وتتضمف ىذه األخيرة العقوبة األصمية مع اإلشارة أنيا استبدلت بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، 

 المنوه عنيا في (1) ىي التي تؤدي إلى تحديد جميع أحكاـ اإلدانة والقرارات01فالقسيمة رقـ
 .618المادة 

     فيقـو كاتب محكمة محؿ الميالد أو رجؿ القضاء المنوط بو صحيفة السوابؽ القضائية 
المركزية بمجرة استالمو قسيمة التعديؿ قيد أف عقوبة الحبس استبدلت بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، 

 .  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري626وىذا طبقا لممادة 

    وبيذا فإف الجيات المكمفة بإصدار أحكاـ أو قرارات اإلدانة ػػػ عقوبة الحبس ػػػ، تحرر وثيقة 
 وترسميا إلى كاتب محكمة محؿ الميالد أو رجؿ القضاء المنوط بو (2)"بطاقة التعديؿ"تدعى 

، ويشيػر 01صحيػفػة الػسػوابؽ الػقػضائػيػة ليقيد البيانات الموجودة ببطاقة التعديػؿ بالقسيمة رقـ
 .إلػى استبداؿ عقوبة الحبس بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

، والتي يجب أف تتضمف العقوبة 02البطاقة رقـ  تحرر النيابة العامة :02ــ البطاقة رقم2
 .األصمية وعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

 01 ىي الوثيقة التي تحتوي عمى بياف كامؿ بكؿ القسائـ الحاممة لرقـ02    والبطاقة رقـ
 .(3)والخاصة بالشخص نفسو

 ىي الوثيقة التي تجمع كافة أحكاـ اإلدانة الصادرة في حؽ الشخص المحكـو 02 فالبطاقة رقـ
، 02عميو، فإذا استبدلت عقوبة الحبس بالعمؿ لمنفع العاـ وجب تسجيؿ ذلؾ في البطاقة رقـ

 أف يتحقؽ مف الحالة المدنية لصاحب الشأف، 02ويجب عمى الكاتب قبؿ تحرير البطاقة رقـ
ال تطبؽ عميو أي :"فإذا كانت نتيجة فحص سجالت الحالة سمبية أشر عمى البطاقة كالتالي

  مػػف قػانػوف اإلجػراءات 631دوف إضافػة أي بػيػاف آخػر، وىػذا حػسػب نػص الػمػادة" شػيػادة مػيػالد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري623ػػػ المادة  (1)
 . قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري627ػػػ المادة  (2)
 . مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري630ػػػ المادة  (3)
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 .الجزائية الجزائري

 خالية مف اإلشارة إلى العقوبة األصمية 03تسمـ النيابة العامة البطاقة رقـ: 03ــ البطاقة رقم3
 ىي بياف األحكاـ القاضية بعقوبات مقيدة لمحرية 03، والبطاقة رقـ(1)وعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

صادرة مف إحدى الجيات القضائية بالجميورية في جناية أو جنحة، وتوضح ىذه القسيمة أف 
 .ىذا ىو موضوعيا

    وال تثبت فييا إال األحكاـ المشار إلييا فيما تقدـ، والتي لـ يمحيا رد االعتبار، والتي لـ تكف 
 .(2)مشمولة بوقؼ النفاذ الميـ إال إذا صدر حكـ جديد يجرد صاحب الشأف مف ميزة وقؼ النفاذ

    فالمحكـو عميو بعقوبة الحبس القصير المدة والتي استبدلت بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ ال 
، ألف العقوبة األصمية استبدلت بالعمؿ لمنفع العاـ وألنيا 03تسجؿ لو ىذه األحكاـ بالبطاقة رقـ

 .موقوفة النفاذ

     وتجدر اإلشارة إلى الحالة التي تتضمف فييا العقوبة األصمية عقوبة الحبس والغرامة، 
باإلضافة إلى المصاريؼ القضائية فإنيا تنفذ طبقا لمقانوف، ويطبؽ عمييا اإلكراه البدني طبقا 

 وما يمييا مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، حيث أف عقوبة الغرامة ال يمكف 600لممادة 
 .استبداليا بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ في القانوف الجزائري

  إرسال الممف المتضمن عقوبة العمل لمنفع العام إلى قاضي تطبيق العقوبات :ثانيا

فبمجرد صيرورة الحكـ أو القرار المتضمف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ نيائيا، ترسؿ نسخة مف     
ممؼ اإلجراءات إلى النيابة العامة المختصة لمتنفيذ، ىذا إذا كاف الحكـ سينفذ خارج دائرة 

االختصاص لممجمس القضائي، أما إذا كاف الحكـ سينفذ داخؿ دائرة االختصاص فإف النيابة 
العامة ىي التي تتولى إحضار الحكـ، أو القرار النيائي عف طريؽ مصمحة مختصة تحت 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ (1)
 . مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري632ػػػ المادة  (2)
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 .(1)إشرافيا إلعداد الممؼ الخاص بذلؾ

    ثـ تقـو بعد ذلؾ النيابة العامة عف طريؽ النائب العاـ المساعد المكمؼ بممفات النفع العاـ 
باستقباؿ نسخ مف ىذه الممفات عف طريؽ تطبيقو العمؿ القضائي، وعف طريؽ البريد في آف 

 :واحد، وتتضمف ىذه الممفات الوثائؽ التالية

 .ػػ نسخة مف الحكـ أو القرار النيائي1

 .ػػ صورة الحكـ أو قرار نيائي لتنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ2

 .ػػ نسخة مف شيادة عدـ االستئناؼ3

 .(2)ػػػ نسخة مف شيادة عدـ الطعف بالنقض4

أي عف طريؽ تطبيقو العمؿ القضائي :     ثـ تحوؿ لمسيد قاضي تطبيؽ العقوبات بنفس اآللية
 05لعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وعف طريؽ البريد لمشروع في تنفيذ العقوبة وفقا ألحكاـ المادة 

، وبذلؾ يكوف النائب العاـ (3) مف قانوف العقوبات، لمسير عمى تطبيؽ عقوبة العمؿ03مكرر 
 :المساعد أماـ خياريف

ػػػ إذا كاف المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ يقطف بدائرة اختصاص قاضي تطبيؽ 
العقوبات بالمجمس، فإف النائب العاـ المساعد يقـو بإرساؿ الممفات المتعمقة بعقوبة العمؿ لمنفع 
العاـ عف طريؽ تطبيقو القضائي، وعف طريؽ البريد إلى قاضي تطبيؽ العقوبات ليتولى تطبيؽ 

 . (4)العقوبة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، العدد السابع، بدوف مجمة المنتدى القانوني، "عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"،ػػػ محمد لمعيني (1)
 .        184، ص2010دار النشر، الجزائر، أفريؿ 

، ممتقى تكويني حوؿ العمؿ لمنفع محاضرة حول دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العامػػػ عمر جبارة،  (2)
 .03،04، ص ص 2011 أكتوبر05،06العاـ، فندؽ مزفراف، زرالدة،

 . 04ػػػ المرجع نفسو، ص  (3)
 .04ػػػ عمر مازيت، مرجع سابؽ، ص  (4)
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ػػػ إذا كاف المحكـو عميو يقطف خارج دائرة اختصاص قاضي تطبيؽ العقوبات بالمجمس، فإف 
النائب العاـ المساعد يقـو بإرساؿ ىذه الممفات بنفس اآللية، أي عف طريؽ تطبيقو العمؿ 

القضائي وعف طريؽ البريد إلى النائب العاـ المساعد بالمجمس الذي يقع محؿ إقامة المحكـو 
عميو بدائرة اختصاصو، ليتـ تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات 

 .(1)المختص

    ىذا بالنسبة لممشرع الجزائري، أما بالنسبة لممشرع التونسي فقد أوكؿ ميمة السير عمى تنفيذ 
دارتيا تحت إشراؼ النيابة العامة في مرحمة  عقوبة العمؿ لمنفع العاـ لممؤسسات العقابية وا 

أولى، أما في المرحمة الثانية فقد أوكؿ ىذه الميمة لقاضي تطبيؽ العقوبات بمساعدة مصالح 
 . (2) منو وما بعدىا336 بالمادة 2002 لسنة 92السجوف بمقتضى القانوف رقـ 

 دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: الفرع الثاني

 عمى دور قاضي تطبيؽ العقوبات في 2009 الصادر سنة 02     نص المنشور الوزاري رقـ 
عادة اإلدماج 22تنفيذ عقوبة العمؿ النفع العاـ، فبموجب المادة   مف قانوف تنظيـ السجوف وا 

االجتماعي لممحبوسيف يعيف قاضي تطبيؽ العقوبات بموجب قرار مف وزير العدؿ حافظ 
األختاـ، في دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليو مياـ قاض تطبيؽ 

 . العقوبات

 مف نفس القانوف فقد نصت عمى أنو يسير قاضي تطبيؽ العقوبات، فضال 23    أما المادة 
عف الصالحيات المخولة لو، بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف، عمى مراقبة مشروعية تطبيؽ 

العقوبات السالبة لمحرية، والعقوبات البديمة عند االقتضاء، وعمى ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير 
 .تفريد العقوبة

 05  وبيذا فإف لقاضي تطبيؽ العقوبات فيما يتعمؽ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ ما جاء في المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 04ػػػ عمر جبارة، مرجع سابؽ، ص (1)
، منشورات مركز ، قاضي تنفيذ العقوبات ــ نظام السجون ــػػػ الجميورية التونسية، وزارة العدؿ وحقوؽ اإلنساف (2)

 .03،04،05، ص ص 2006الدراسات القانونية والقضائية، 
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يسير قاضي تطبيؽ العقوبات عمى تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ والفصؿ :"  بقوليا03مكرر 
في اإلشكاالت الناتجة عف ذلؾ، ويمكنو وقؼ تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ألسباب ىنا إلى 

أىـ اإلجراءات التي يقـو بيا قاضي تطبيؽ العقوبات فيما يتعمؽ باستدعاء المحكـو عميو 
 ". صحية أو عائمية أو اجتماعية 

     وسنتطرؽ ىنا إلى أىـ اإلجراءات التي يقـو بيا قاضي تطبيؽ العقوبات فيما يتعمؽ 
باستدعاء المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وكذا لمحاالت التي يتـ فييا إيقاؼ تنفيذ 
العقوبة، واإلشعار بإنيائيا تمقائيا أو عند إخالؿ المحكـو عميو بتنفيذ التزاماتو، وكذا أىـ 

 .اإلشكاالت التي تعترض تنفيذ ىذه العقوبة

  استدعاء المحكوم عميو بعقوبة العمل لمنفع العام :أوال

يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات باستدعاء المحكـو عميو إلى مكتبو المتواجد خارج المؤسسة     
، ويػػجػػب أف يػػتػضػمػػف ىػػذا (1)الػعػػقػابػيػة بػواسػطػة مػحػضػر قػػضػائػي فػػي الػعػنػواف الػمػدوف بػالػمػمػؼ

 :االستدعاء البيانات التالية

 .ػػػ تحديد ساعة وتاريخ حضور المحكـو عميو

 .ػػػ اإلشارة إلى تطبيؽ حكـ قضائي يتعمؽ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

ػػػ تنويو المحكـو عميو بأنو في حالة عدـ حضوره في التاريخ المحدد باالستدعاء تطبؽ عميو 
 .(2)عقوبة الحبس األصمية 

     ويمكف لقضاة تطبيؽ العقوبات بسبب بعد المسافات، التنقؿ لمقر المحكمة التي يقيـ بدائرة 
اختصاصيا األشخاص المحكـو عمييـ، لمقياـ باإلجراءات الضرورية التي تسبؽ شروعيـ في 

 . (3)تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ويكوف ىذا وفؽ رزنامة محددة سمفا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .184ػػػ محمد لمعيني، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .184ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (3)
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 :     وبعد استدعاء المحكـو عميو يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات بما يمي

 ــ في حالة امتثال المحكوم عميو الستدعاء قاضي تطبيق العقوبات1

 :     يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات باإلجراءات التالية

 .ػػػ التعرؼ عمى ىوية المحكـو عميو كما ىي في الحكـ أو القرار الصادر بإدانتو

 . ػػػ التعرؼ عمى وضعيتو االجتماعية والمينية والصحية والعائمية

    ويمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات االستعانة بالنيابة العامة لمتأكد مف صحة المعمومات التي 
 .يدلي بيا المعني

ػػػ عرض المعني عمى طبيب المؤسسة العقابية بمقر المحكمة أو بمقر المجمس القضائي حسب 
الحالة، لفحصو وتحرير تقرير عف حالتو الصحية لتمكيف قاضي تطبيؽ العقوبات مف اختيار 
طبيعة العمؿ الذي يتناسب وحالتو البدنية، والذي يساىـ في إدماجو االجتماعي دوف التأثير 

 .(1)عمى السير العادي لحياتو المينية والعائمية 

 سنة، فإنو يتعيف عمى قاضي تطبيػؽ 18 و16     أما بالنسبة لفئتي الػنسػاء والقصر بيف
العػقوبات مراعاة األحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة بتشغيميـ كعدـ إبعاد القصر عف 

 .(2)محيطيـ األسري واالستمرار في مزاولة دراستيـ عند االقتضاء

يعيف فيو المؤسسة  (نموذج مرفؽ )     بعد ذلؾ يصدر قاضي تطبيؽ العقوبات مقررا بالوضع
 :التي تستقبؿ المعني وكيفيات أداء عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ويجب أف يشتمؿ ىذا المقرر عمى

 .ػػػ اليوية الكاممة لممعني

 .ػػػ طبيعة العمؿ المسند إليو

 .ػػػ التزامات المعني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (1)
 .ػػػ المرجع نفسو (2)
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 .ػػػ عدد الساعات اإلجمالي وتوزيعيا وفقا لمبرنامج الزمني المتفؽ عميو مع المؤسسة

 .ػػػ الضماف االجتماعي

ػػػ التنويو إلى أنو في حالة اإلخالؿ بااللتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ عميو 
 .عقوبة الحبس األصمية

ػػػ ويذكر عمى ىامش المقرر تنبيو المؤسسة المستقبمة عمى ضرورة موافاة قاضي تطبيؽ 
، وتبميغو عند (1)العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمؿ لمنفع العاـ وفقا لمبرنامج المتفؽ عميو

 .نياية تنفيذىا، وكذا إعالمو عند كؿ إخالؿ مف طرؼ المعني في تنفيذ ىذه االلتزامات

لى  لى المؤسسة المستقبمة وا      ويبمغ قاضي تطبيؽ العقوبات مقرر الوضع إلى النيابة العامة وا 
 .المصمحة الخارجية إلدارة السجوف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف

 ــ في حالة عدم امتثال المعني الستدعاء قاضي تطبيق العقوبات 2

بحموؿ التاريخ المحدد في االسػػتػػدعػػاء لػمػحػضػور، وعػدـ االسػتػجػابػة لػػو مػػف طػػرؼ الػمػعػنػي     
رغػـ ثػػبػػوت تػػبػػمػػيػػغػػو شػخػػصػيػػا باالستدعاء، ودوف أف يقدـ عذرا جديا مف قبمو، أو مف قبؿ أحد 

أفراد عائمتو أو معارفو، يتـ تحرير محضر بعدـ المثوؿ الذي يجب أف يتضمف عرض 
يرسؿ إلى السيد النائب  (تبميغ المعني، وعدـ تقديـ عذر جدي )باإلجراءات التي تـ إنجازىا

العاـ المساعد الذي يقـو بإخطار مػػصػمػحػة تػػنػفػيػذ الػعػقػوبػات الػتػي تػتػولػى بػاقػي إجػراءات 
 . (2)الػتػنػفػػيػذ بػصػػورة عػاديػة بػػالػنػسبػػة لػػعػػػقػوبػة الحبس األصمية

    أما المشرع الفرنسي فقد خالؼ المشرع الجزائري في بعض مف الجزئيات فيما يتعمؽ بمياـ 
قاضي تطبيؽ العقوبات في مجاؿ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، حيث نص في المادة 

 مف قانوف العقوبات الفرنسي بأنو يجب أف توجد بكؿ دائرة محكمة أعماؿ التي يقـو 131/36
 بيا المحكـو عميو بالعمؿ لممصمحة العامة، حيث يضع ىذه القائمة قاضي تطبيؽ العقوبات بعد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ (1)
 .185ػػػ محمد لمعيني، مرجع سابؽ، ص (2)
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 .(1)استشارة النيابة العامة وىيئات مكافحة الجريمة

    ويختار قاضي تطبيؽ العقوبات أنواع األعماؿ التي يقـو بيا المحكـو عميو، والجية التي 
يعمؿ لدييا، ويكوف قراره في ذلؾ قابال لمتعديؿ وفقا لمظروؼ الصحية والعائمية واالجتماعية 

 .(2)لممحكـو عميو

  إيقاف تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام:ثانيا

    يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات مف تمقاء نفسو أو بناءا عمى طمب المعني أو مف يمثمو أف 
يصدر مقررا بوقؼ تطبيؽ العقوبة أو تأجيؿ تنفيذىا إلى حيف زواؿ السبب الجدي في الحاالت 

 :التالية

 .ػػػ وقؼ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ألسباب صحية

 .ػػػ وقؼ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ألسباب عائمية

 .ػػػ وقؼ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ألسباب اجتماعية

    ويتـ إبالغ وقؼ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ لكؿ مف المعني والنيابة العامة والمؤسسة 
المستقبمة والمصمحة الخارجية إلدارة السجوف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف 

 .(3)بنسخة مف ىذا المقرر نموذجا مرفقا

    ولقاضي تطبيؽ العقوبات االستعانة بالنيابة العامة لمتأكد مف صحة األسباب التي يدلي بيا 
.                   (4)المحكـو عميو، وبانتياء السبب الجدي يستكمؿ المحكـو عميو تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ

 مف 131/22ولقد أخذ المشرع الفرنسي بجواز إيقاؼ تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في المادة
 قػانػوف العػقػوبػات الػفػرنػسػي إذا كػاف ىػنػاؾ سػبػب خػطػيػر يػتػعػمػؽ بالجانػب الصحي، أو العائمي أو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .89ػػػ محمد صغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (1)
  .89ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .02المنشور الوزاري رقـ ـ  (3)
 .186ػػػ محمد لمعيني، مرجع سابؽ، ص (4)
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 كأف يرتكب المحكـو عمية جريمة أثناء (1)الميني، أو االجتماعي لممحكـو عميو، أو لقوة قاىرة
 . تنفيذ عممو

   انتياء تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام:ثالثا

    ينتيي تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ بأداء المحكـو عميو لكافة التزاماتو، أو عند إخاللو 
 .بااللتزامات المفروضة عميو

 ــ انتياء عقوبة العمل لمنفع العام بأداء المحكوم عميو بالتزاماتو 1

إذا احتـر المحكـو عميو مختمؼ االلتزامات أثناء تنفيذ مدة العمؿ خالؿ اآلجاؿ المحددة، أو     
حتى قبؿ اآلجاؿ المحددة بالحكـ، فإف المؤسسة المستقبمة تقـو بإخطار قاضي تطبيؽ العقوبات 
بيدؼ تحرير ىذا األخير إشعارا بانتياء تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ثـ يرسمو لمنيابة العامة 

التي تقـو بدورىا بإرساؿ ذلؾ اإلشعار إلى مصمحة السوابؽ القضائية لمتأشير عمى البطاقة 
 .  ليصبح الحكـ كأف لـ يكف(2)، وكذا عمى الحكـ أو القرار01رقـ

 مف قانوف العقوبات 54 الفقرة 132    وانتياء تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ نصت عميو المادة
الػفػرنسي واعتبرت الحكـ كأف لـ يكف، وال تمتد ىذه اآلثػار إلى العقوبات والتعػويضات التػي تبقى  

 ، أو ضابط االختبار شيادة تأكيد تنفيذ العمؿ، وفي ىذه الحالة تكوف العقوبة(3)منتجة آلثارىا

كميا قد نفذت، ومف ثـ يتـ رد اعتبار المحكـو عميو بقوة القانوف، وذلؾ طبقا لنص المادة 
 .(4) مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي خالؿ خمس سنوات784/2

 ــ انتياء عقوبة العمل لمنفع العام بسبب إخالل المحكوم عميو بالتزاماتو2

     قد ال يقـو المحكـو عميو بااللتزامات المفروضة عميو، كأف لـ يقـ بالعمؿ عمى اإلطالؽ، أو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (1)
 .87ػػػ مبروؾ مقدـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .94ػػػ محمد صغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (3)
 .86ػػػ مبروؾ مقدـ، المرجع السابؽ، ص (4)
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لـ يكممو، أو لـ يؤده حسب األصوؿ التي يتطمبيا العمؿ، فبعد إخطار قاضي تطبيؽ العقوبات 
وضابط االختبار أو الموظؼ االجتماعي مف طرؼ المؤسسة المستقبمة يتعرض المحكـو عميو 

 مف قانوف العقوبات الجزائري،     04 مكرر05لجزاءات نص عمييا المشرع الجزائري في المادة 
في حالة إخالؿ المحكـو عميو بااللتزامات المترتبة عمى عقوبة العمؿ لمنفع :" حيث جاء فييا

العاـ دوف عذر جدي، يخطر قاضي تطبيؽ العقوبات النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة 
 ".لتنفيذ عقوبة الحبس المحكـو بيا عميو

    وىذه ىي النتيجة الحتمية إلخالؿ المحكـو عميو بااللتزامات الواقعة عمى عاتقو ألنو يكوف 
 مف قانوف العقوبات  02 مكرر05عمى عمـ مسبؽ بيا، ألف المشرع الجزائري نص في المادة 

ينبأ المحكـو عميو إلى أنو في حالة إخاللو بااللتزامات المترتبة عمى تنفيذ عقوبة :" عمى أنو
، وىو ما سبؽ اإلشارة "العمؿ لمنفع العاـ، تنفذ عميو العقوبة التي استبدلت بالعمؿ لمنفع العاـ

إليو سابقا بأف المحكـو عميو  ينوه في مضموف الحكـ أو القرار القاضي بعقوبة العمؿ لمنفع 
 . العاـ بأنو في حالة إخاللو بااللتزامات المفروضة عميو تطبؽ عميو عقوبة الحبس األصمية

    أما في قانوف العقوبات الفرنسي فإف المحكـو عميو يكمؼ بالمثوؿ أماـ المحكمة التي 
أصدرت الحكـ القاضي بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، والتي يمكنيا معاقبتو عف جنحة اإلخالؿ 

 مػف 434/42بااللتزامات الػنػاشػئة عػف عػقػوبة الػعػمؿ لػمػنػفػع الػعاـ المنصوص عمييا بالمادة 
 .(1)قانػوف العقوبات الفرنسي، والمعاقب عمييا بالحبس سنتيف وغرامة مقدرة بثالثيف ألؼ أورو

 فقد ألـز القاضي بإصدار عقوبة 2002    أما المشرع البمجيكي وفي القانوف الصادر سنة
بديمة لمعمؿ سواء الغرامة أو الحبس، وذلؾ عند النطؽ بو، وتطبؽ في حالة إخالؿ المحكـو 

 .(2)عميو بالتزاماتو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .456ػػػ صفاء أوتاني، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .13ػػػ مسموب أرزقي، مرجع سابؽ، ص (2)
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  اإلشكاالت المتعمقة بتنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام:رابعا

    ىػػنػاؾ بػعػػض اإلشػكاالت الػتػي يػخػتػص بػيا قاضػي تػطػبػيػؽ الػعػقػوبػات، خػاصة ما يتعمؽ 
 مف 03 مكرر05البرامج أو تغيير المؤسسة المستقبمة، وىو ما نصت عميو المادة  بػتعديؿ
يسير قاضي تطبيؽ العقوبات عمى تطبيؽ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، :" العقوبات بقوليا قانوف

، وىناؾ أيضا بعض اإلشكاالت القانونية والقضائية "في اإلشكاالت الناتجة عف ذلؾ والفصؿ 
 :التي تواجييا النيابة العامة في الميداف العممي لعؿ أىميا

ػػػ اإلشكاؿ المتعمؽ بصدور حكـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ مف محكمة الدرجة األولى بعقوبة 1
الشيريف حبس نافذ ثـ استبدلت بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، بحيث يفرج عف المحكـو عميو بعد 

استنفاذ العقوبة األصمية وتصبح عقوبة العمؿ لمنفع العاـ ال جدوى منيا، فما ىو مصير الحكـ 
 .(1)القاضي بعقوبة العمؿ؟ 

ػػػ صدور حكميف قضائييف يتضمناف عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، في فترات متقاربة مف جيتيف 2
قضائيتيف عمى أساس أف المحكـو عميو غير مسبوؽ قضائيا، لكف عند التنفيذ تواجو النيابة 

العامة وجود حكميف قابميف لمتنفيذ، فأي الحكميف واجب التنفيذ؟ ىؿ يتـ تنفيذ الحكـ األوؿ؟ أـ 
 .(2)الثاني؟ أـ دمجيما معا؟ 

بػعػد إرسػاؿ الػممػؼ لػقػاضػي تػطػبػيػؽ الػعػقػوبػات والػشػروع فػي تػنفيذ عقوبة العمؿ : ػػػ إشػكػاؿ آخػر3
يتراجع المحكـو عميو عف قبوؿ عقوبة العمؿ، فما ىو حكـ القانوف في في مثؿ ىذه الحاالت؟ 
ىؿ يعد مخال بااللتزامات؟ أـ تكيؼ ىذا الفعؿ عمى أنو جريمة جديدة؟ وبالتالي يمكف تحريؾ 
الدعوى العمومية ضده ومتابعتو بجنحة ىي عدـ مراعاة االلتزامات الناشئة عف العمؿ لمنفع 

 . (3)العاـ؟

  مف قانوف العقوبات الفرنسي، حيث 434/42وىذا مثمما ذىب إليو التشريع الفرنسي في المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .05ػػػ عمر جبارة، مرجع سابؽ، ص (1)
 .05ػػػ المرجع نفسو، ص (2)
 .05ػػػ المرجع نفسو، ص (3)
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قرر ليا عقوبة الحبس سنتاف وغرامة ثالثيف ألؼ أورو بعد أف كانت في القانوف السابؽ حبس  
 .سنتاف وغرامة مائتيف ألؼ أورو

ػػػ صػدور أحػكػاـ وقػرارات بعػقػوبػة الػعمػؿ غػيػابػيػا أو حضوريا اعتػباريا أو حضػوري غير  4
وجاىي، فإف تبميغ ىذه األحكاـ والقرارات مف شأنو أف يؤدي إلى تأخير تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع 

ال تنفذ عقوبة العمؿ :"  التي تنص عمى أنو06 مكرر05العاـ، وىذا يتعارض مع أحكاـ المادة
 التي تشترط تنفيذ العقوبة 01 مكرر05باإلضافة إلى ذلؾ المادة " إال بعد صيرورة الحكـ نيائيا

في مدة أقصاىا ثمانية عشر شيرا، في حيف أف إجراءات تبميغ األحكاـ والقرارات الغيابية 
 . (1)تقتضي مدة طويمة قد تستغرؽ ثمانية عشر شيرا فأكثر

 دور األجيزة غير القضائية في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: المطمب الثاني

    إضافة إلى األجيزة القضائية التي تعمؿ مف أجؿ التطبيؽ الحسف لعقوبة العمؿ لمنفع العاـ،      
عادة تأىيميـ  توجد أجيزة أخرى غير قضائية قائمة مف أجؿ ضماف الرعاية لممحكـو عمييـ وا 

دماجيـ في المجتمع، وأىـ ىذه األجيزة المصالح المساعدة عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ  وا 
خارج المؤسسات العقابية، والتي سندرس دورىا كفرع أوؿ، ثـ سندرس دور المؤسسات المستقبمة 

 .لممحكـو عمييـ كفرع ثاف

دور المصالح المساعدة عمى تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام خارج : الفرع األول
 المؤسسات العقابية

    وىي مصالح تابعة لوزارة العدؿ، وتختمؼ تسميتيا حسب كؿ بمد، فالجياز المشرؼ عمى 
تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في فرنسا بالتعاوف مع قاضي تطبيؽ العقوبات ىو مصمحة 

السجوف لإلدماج والمراقبة االجتماعية، وفي الجزائر المصالح الخارجية إلدارة السجوف المكمفة 
 .بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .06ػػػ المرجع نفسو، ص (1)

 



 104 

 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجراءات الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام وآليات تنفيذىا

  مصمحة السجون لإلدماج والمراقبة االجتماعية:أوال

 المعدؿ 1999 أفريؿ 13 المؤرخ في 99/276استحدثت ىذه المصمحة بموجب القانوف رقـ    
لقانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي، وقد أدخمت عمييا عدة تعديالت لعؿ أىميا الصادر سنة 

، وىي مصمحة ذات اختصاص والئي، فعندما تصدر محكمة الجنح أو المخالفات (1)2004
عقوبة العمؿ لمنفع العاـ تتولى النيابة العامة تنفيذىا عف طريؽ مصمحة السجوف، ويعيف مدير  

 :خصيصا ليا، وتيدؼ ىذه المصمحة إلى

ػػػ تعاوف اإلمكانيات ونشاط مجموع الموظفيف االجتماعييف في الوسط المفتوح والمؤسسات،      
 .يستدعي ضماف مواصمة حركة التربية االجتماعية ومالئمة طرؽ العمؿ

ػػػ تجمع اإلمكانيات في مصمحة ذات اختصاص والئي حتى يتحسف ترابط ميمة إعادة اإلدماج 
 .التي تقـو بيا اإلدارات العقابية مع السياسات العامة في مادة الحركة االجتماعية

ػػػ تعزيز قدرة عمؿ اإلدارة العقابية مف أجؿ وضوح أحسف، وتماسؾ أكبر لمييئة اإلدارية 
العقابية، خصوصا أماـ الشركاء كالمؤسسات والتجمعات التي تعمؿ لدييا المحكـو عمييـ لمنفع 

 . (2)العاـ

تقـو مصمحة السجوف لإلدماج : ــ ميام مصمحة السجون لإلدماج والمراقبة االجتماعية1
 :والمراقبة االجتماعية بالمياـ التالية

 .ػػػ انجاز البحوث االجتماعية قبؿ مثوؿ المتيـ أماـ القضاء

ػػػ مباشرة ومتابعة احتراـ االلتزامات المقررة مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات بخصوص 
 .األشخاص الموضوعييف تحت يد القضاء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي، الجريدة         2004 مارس09 المؤرخ في 204/2004ػػػ القانوف رقـ  (1)

 .67، العدد 2004مارس10الرسمية لمجميورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 
 . المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي204/2004ػػػ القانوف رقـ (2)
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 .ػػػ المساعدة عمى إعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص المحكـو عمييـ

 .ػػػ تحضير وتنفيذ األحكاـ القضائية

 .ػػػ ضماف المساعدة لألشخاص المفرج عنيـ

ػػػ تعتبر بمثابة ىمزة وصؿ بيف قاضي تطبيؽ العقوبات واألجيزة المستقبمة في إطار تنفيذ عقوبة 
 .(1)العمؿ لمنفع العاـ

يقـو مدير المصمحة : ــ مجال اختصاص مصمحة السجون لإلدماج والمراقبة االجتماعية2
 :بتقسيـ اختصاصاتو مع مدير المؤسسة العقابية، ويقـو بما يمي

 . ػػػ المتابعة الفردية لألشخاص

 .ػػػ تحضير وتييئة العقوبات

 .ػػػ متابعة األحكاـ الخاصة بالعمؿ خارج المؤسسة العقابية

   وبعد دراسة وضعية المحكـو عميو تتصؿ المصمحة المذكورة بالجية التي مف شأنيا أف 
 .(2)تستقبمو لتنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ

ػػػ يقـو مدير مصمحة السجوف لإلدماج والمراقبة االجتماعية بتعييف عامؿ أو موظؼ اجتماعي 
 :الذي يتكفؿ بما يمي

 .ػػػ تقييـ حالة المحكـو عميو

ػػػ الحصوؿ عمى شيادة طبية لممحكـو عميو لمتأكد مف إمكانيتو وقدرتو بالقياـ بالعمؿ الموكؿ 
 .إليو

 .ػػػ االتصاؿ بالجية المستقبمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .06ػػػ عمر جبارة، مرجع سابؽ، ص (1)
 . المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي204/2004ػػػ القانوف رقـ (2)
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 .ػػػ القياـ باإلجراءات اإلدارية الالزمة اتجاه الضماف االجتماعي

 .ػػػ متابعة تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وذلؾ باالنتقاؿ إلى مكاف العمؿ

 .ػػػ إخطار قاضي تطبيؽ العقوبات بكؿ طارئ قد يطرأ أثناء تنفيذ العقوبة

 . (1)ػػػ مد يد المساعدة االجتماعية والمادية لممحكـو عميو مف النقؿ واألكؿ

                       المصالح الخارجية إلدارة السجون المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين:ثانيا

 المتضمف قانوف 05/04 مف قانوف113    استحدثت ىذه المصمحة في الجزائر بموجب المادة 
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، حيث جاء فييا تنشأ مصالح خارجية :" تنظيـ السجوف وا 

تابعة إلدارة السجوف تكمؼ بالتعاوف مع المصالح المختصة لمدولة والجماعات المحمية بتطبيؽ 
برامج إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، فيذه المصالح تقـو بمتابعة األشخاص الخاضعيف 
لاللػتػزامات والشروط الخاصة المترتػبة عمى وضعيـ في أحػد األنػظػمة المنصوص عمييا في ىذا 
القانوف، كما يمكنيا أف تقـو بتكميؼ مف السمطات القضائية بإجراء التحقيقات االجتماعية،      

 ". ومتابعة األشخاص الموضوعيف تحت نظاـ الرقابة االجتماعية

 أحد األجيزة 2009 المؤرخ في 02     وتعتبر ىذه المصمحة حسب المنشور الوزاري رقـ 
المشرفة عمى تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ويتـ إنشاء المصمحة بدائرة اختصاص المجمس 

القضائي، ويمكف عند االقتضاء إحداث فروع ليا بموجب قرار مف وزير العدؿ، وسنقـو بإبراز 
 . تنظيـ ىذه المصمحة ثـ مياميا وسيرىا

يدير المصمحة الخارجية إلدارة السجوف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي  :ــ تنظيم المصمحة1
لممحبوسيف مدير المصمحة، الذي يعيف بموجب قرار مف وزير العدؿ حافظ األختاـ، وتنيى 

ميامو بنفس األشكاؿ، ويعد مسئوال عف السير العاـ لممصمحة، ويمثميا لدى السمطات والييئات 
 الوطنية، كما يمػارس السمطة السممية عمى جمػيع مستخدمييا، ويحدد التنػظيـ الداخمي لممصمحة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .07،06ػػػ عمر جبارة، مرجع سابؽ، ص ص (1)
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بموجب قرار مف وزير العدؿ ووزير المالية والسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية، وىو ما جاء في 
 .المحدد لكيفيات تنظيـ وسير المصالح الخارجية إلدارة السجوف (1)07/67المرسـو التنفيذي رقـ 

 كيفيات تنظيـ وسير ىذه المصالح 07/67لقد حدد المرسـو التنفيذي رقـ: ــ ميام المصمحة2
بتطبيؽ البرامج المعتمدة في مجاؿ إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف طبقا ألحكاـ القانوف 

، وفي ىذا الصدد تتولى المصمحة عمى الخصوص متابعة وضعية األشخاص 05/04رقـ
الخاضعيف لمختمؼ األنظمة، والسيما اإلفراج المشروط أو الحرية النصفية أو التوقيؼ المؤقت 
لتطبيؽ العقوبة أو العقوبات البديمة، والسير عمى استمرارية برامج إعادة اإلدماج االجتماعي 

بالنسبة لألشخاص المفرج عنيـ بناءا عمى طمبيـ، وتمارس ىذه المصمحة نشاطيا بالتعاوف مع 
السمطات القضائية والمصالح األخرى لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات 

 .العمومية

يػمػكػف لػكػؿ مػحػبػوس بػنػاءا عػمػى طػمػبػو أف يػػسػتػفػيػد مػف زيػارة مػسػػتػخدمػي   :ــ ســيـر الـمـصمـحــة3
المصمحة، كما يتمقى المحبوسيف الذيف بقي عف تاريخ اإلفراج عنيـ ستة أشير عمى األكثر 

 . زيارة مستخدمي المصمحة قصد تحضيرىـ لمرحمة ما بعد اإلفراج

    ويمكف ليذه المصمحة أف تقـو بإجراء التحقيقات الخاصة بالمحكـو عمييـ أو المتيميف،       
وكذلؾ وضعية األشخاص الموضوعيف تحت الرقابة القضائية، ومدى امتثاليـ المفروضة عمييـ 

، وىنا تبقى (2)لاللتزامات المفروضة عمييـ، ويكوف ىذا بتكميؼ مف السمطة القضائية المختص
صدر قبؿ إقرار  الحاجة قائمة لتدخؿ المشرع لتعديؿ المرسـو التنفيذي السالؼ الذكر، ألنو 

عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في قانوف العقوبات الجزائري، وذلؾ بتضمينو اإلشارة إلى عقوبة العمؿ 
 لمنػفػع الػعػاـ، لػكػنػيػا الػعػقػوبة الػتػي نػتػوقػع ليا أف تحػتػؿ قػمػة االىػتمػاـ بػسػبػب وجود مؤشرات عمى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحدد لكيفيات تنظيـ وسير                                                                                                2007 فبراير19 المؤرخ في 07/67 مف المرسـو التنفيذي رقـ07، 06، 05ػػػ المواد  (1)

المصالح الخارجية إلدارة السجوف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، الجريدة الرسمية لمجميورية 
 . 13، العدد 2007 فبراير21الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 .07/67  مف المرسـو التنفيذي رقـ09ػػػ المادة  (2)
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تزايد عدد المشموليف بيا، كما أف المشرع مدعو ألف يوضح المسائؿ المتصمة بالتشريع المذكور 
 .(1)والتي كشؼ عنيا التطبيؽ العممي لو

     ويستفيد موظفو المصمحة أثناء القياـ بمياميـ أو بمناسبتيا مف مساعدة ومساىمة وتعاوف 
مف قبؿ كافة اإلدارات والييئات العمومية، ويمسؾ عمى مستوى المصمحة ممؼ لكؿ شخص 

 :(2)تتكفؿ بو يحتوي عمى الوثائؽ التالية

 .ػػػ الوثائؽ ذات الطابع القضائي الضرورية لمتابعة اإلجراء المطموب

 .ػػػ الوثائؽ المتعمقة بالوضعية الشخصية والعائمية لمشخص المعني

 .ػػػ العناصر المتعمقة بمراقبة االلتزامات أو الشروط المفروضة عمى الشخص

ػػػ نسخة مف التقارير التي تعدىا المصمحة بخصوص الشخص المعني الموجو إلى القاضي 
عادة اإلدماج  .اآلمر أو المديرية العامة إلدارة السجوف وا 

    وال يطمع عمى ىذه الممفات إال القاضي اآلمر ومستخدمي المصمحة المؤىموف ليذا الغرض، 
تتمتع بالسرية، كما قد يرسؿ رئيس المصمحة  في نياية كؿ سنة تقرير عف الػنػشػاط إلػى  ألنيا

وزيػر العػدؿ حػافػظ األخػتػاـ، ويػرسػؿ نػسخة مػنػو إلػى كػؿ مػف الػنػائػب العػاـ وقػاضػي تطبيؽ 
العقوبات المختصيف، كما تسجؿ المصاريؼ الضرورية لسير المصمحة إلى ميزانية وزارة 

 .(3)العدؿ

 دور المؤسسات المستقبمة في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام: الفرع الثاني

    تمعب المؤسسات المستقبمة دورا ميما في تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، ذلؾ ألنيا تعد ىي 
عادة إدماجيـ بالمجتمع، فيي الوسط   الوسط الذي يعتمد عميو إلعادة تأىيؿ المحكـو عمييـ وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .148،147ػػػ باسـ شياب، مرجع سابؽ، ص (1)
 .07/67 مف المرسـو التنفيذي رقـ09 و04ػػػ المادتاف  (2)
 .07/67 مف المرسـو التنفيذي رقـ12 و11ػػػ المادتاف  (3)
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الذي يجنب المحكـو عميو مساوئ الحبس ومخاطره، وليذا سندرس في ىذا الفرع أوال تعريؼ 
 .المؤسسة المستقبمة، وثانيا االلتزامات الواجبة عمى المؤسسة المستقبمة لرعاية المحكـو عمييـ

  تعريف المؤسسات المستقبمة :أوال

المؤسسات المستقبمة ىي ذلؾ الشخص المعنوي الذي يستقبؿ المحكـو عميو بعقوبة العمؿ     
لمنفع العاـ، حيث يقـو ىذا األخير بالعمؿ لدى ىذه األشخاص المعنوية، ولقد اشترط المشرع 

 بأف تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ يكوف لدى مؤسسة عمومية 01 مكرر05الجزائري بالمادة 
تخضع لمقانوف العاـ، وبذلؾ فقد استثنى األشخاص المعنوية الخاصة، وىذا خالفا لممشرع 

الفرنسي الذي وسع مف ىيئات االستقباؿ لتشمؿ األشخاص المعنوية الخاصة كالجمعيات، ولكنو 
 . مف قانوف العقوبات الفرنسي131استوجب أوال الحصوؿ عمى ترخيص طبقا لممادة 

مف المجمة الجزائية التونسية عمى أنو يتـ قضاء 17    أما المشرع التونسي فقد نص في الفصؿ
العمؿ لفائدة المصمحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحمية أو الجمعيات الخيرية 

اإلسعافية أو الجمعيات ذات المصمحة القومية، والجمعيات التي يكوف موضوعيا المحافظة 
عمى البيئة، وبيذا نالحظ أف كؿ مف المشرع الفرنسي والتونسي أدرجوا الجمعيات كأحد 

المؤسسات التي تستقبؿ المحكـو عميو بالعمؿ لمنفع العاـ، إال أف المشرع الجزائري استثنى 
األشخاص المعنوية الخاصة ومنحيا فقط لألشخاص المعنوية العامة، ويقـو قاضي تطبيؽ 
العقوبات باالتصاؿ بمؤسسات القانوف العاـ عمى أساس إبراـ اتفاقيات معيـ تخص قياميـ 

باستقباؿ المحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، وعمى ىذه المؤسسات موافاتو باحتياجاتيا في 
 .(1)ىذا المجاؿ 

    وتقـو المؤسسات بعد استقباليا لممحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بوضع المحكـو عميو 
ضمف فريؽ مستعد الستقبالو، والحرص عمى احتراـ التوقيت،ألف العمؿ لمنفع العاـ يتـ وفقا لعدد 

 . (2)الساعات المحددة والحرص عمى أف يكوف العمؿ المقترح موافقا لقوانيف العمؿ المعموؿ بيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ  (1)
 .186ػػػ محمد لمعيني، مرجع سابؽ، ص (2)
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    ويجب عمى ىذه المؤسسات إخطار قاضي تطبيؽ العقوبات باحتراـ تنفيذ العقوبة، وكذلؾ 
عف الغيابات أو أي طارئ، كما تقدـ لقاضي تطبيؽ العقوبات ورقة الحضور الخاصة بالمحكـو 
عميو مرفقة بمالحظات عف كيفية إنجاز العمؿ، كما تحرص ىذه األجيزة عمى وضع األدوات 

 .(1)الالزمة إلنجاز العمؿ تحت تصرؼ المحكـو عميو

    كما تقـو المؤسسة المستقبمة بإخطار قاضي تطبيؽ العقوبات عند انتياء المحكـو عميو 
لاللتزامات المقررة في مقرر الوضع، لتمكينو مف تحرير إشعار بانتياء عقوبة العمؿ لمنفع العاـ، 

، ويجب عمييا أيضا إخطار قاضي تطبيؽ (2)ثـ إخطار النيابة العامة لتقـو باإلجراءات الالزمة
العقوبات إذا ما تعرض المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع  العاـ لحادث عمؿ، وذلؾ لمقياـ 

 .(3)بإجراءات التصريح أماـ مصالح الضماف االجتماعي

  االلتزامات الواجبة عمى المؤسسات المستقبمة لرعاية المحكوم عميو:ثانيا

     لممؤسسة المستقبمة مجموعة مف الواجبات التي يجب أف تمتـز بيا في تشغيؿ المحكـو 
 مف 05 مكرر05عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ، لعؿ أىميا ما ىو منصوص عميو بالمادة 

يخضع العمؿ لمنفع العاـ لألحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالوقاية :" قانوف العقوبات بقوليا
، وليذا فالمؤسسة المستقبمة عمييا مراعاة ما "الصحية واألمف وطب العمؿ والضماف االجتماعي

 :يمي

 ــ األحـكـام المتعـمقـة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمـل1

 عػمػى المؤسسات المستقبمة مراعاة األحكاـ المتعمقة بالوقاية 05 مػكػرر05    تػوجػب الػمػادة 
 المتعمؽ (4)88/07الصحية واألػمف وطػب الػعػمػؿ، ىػذه األخػيػرة مػنػصوص عػمػيػيا في الػقػانوف رقـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .186ػػػ المرجع نفسو، ص (1)
 .02ػػػ المنشور الوزاري رقـ (2)
 .89ػػػ محمد لخضر بف سالـ، مرجع سابؽ، ص (3)
، الجريدة الرسمية 1988 يناير24 المتعمؽ بالوقاية الصحية واألمف وطب العمؿ، المؤرخ في 88/07ػػػ القانوف رقـ (4)

 .04، العدد 1988 يناير27لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
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بالوقاية الصحية واألمف وطب العمؿ، حيث أنو ألـز المؤسسات المستخدمة ضماف الوقاية 
 أف تكوف محالت وأماكف العمؿ 04الصحية واألمف في وسط العمؿ، وقد أوجبت المادة 

ومحيطيا وممحقاتيا وتوابعيا بما في ذلؾ كؿ أنواع التجييزات نظيفة بصورة مستمرة، وأف تتوفر 
فييا شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العماؿ، كما يجب أف يستجيب جو العمؿ إلى 

شروط الراحة والوقاية الصحية مف إضاءة وتدفئة وتيوية، وتجنب جميع األضرار التي يمكف أف 
تصيب العماؿ بما فييـ المحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ خالؿ تنفيذ العمؿ الموكؿ 

 .إلييـ

     ويجب عمى المؤسسة المستقبمة تصميـ وتييئة وصيانة المؤسسات والمحالت المخصصة  
لمعمؿ مف طرؼ المحكـو عمييـ بعمؿ لمنفع العاـ، وممحقاتيا وتوابعيا بصفة تضمف أمف 

المحكـو عميو، كما يجب عمى المؤسسة المستقبمة توفير األلبسة الخاصة والتجييزات والمعدات 
الفردية ذات الفعالية المعترؼ بيا، مف أجؿ حماية المحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ 

 .(1)أثناء تأدية مياميـ

     ويجب عمى المؤسسة المستقبمة مراعاة أمف المحكـو عمييـ في اختيار التقنيات 
والتكنولوجيا، وكذا تنظيـ العمؿ، وأف تكوف التجييزات واآلالت واآلليات واألدوات وكؿ وسائؿ 

العمؿ مناسبة لألشغاؿ الواجب إنجازىا، وىذا لتجنب المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا 
 .    (2)المحكـو عميو أثناء تأدية عممو

 أف حماية العماؿ بما فييـ المحكـو عميو بعقوبة 88/07 مف قانوف 12     كما حددت المادة 
العمؿ لمنفع العاـ تكوف بواسطة طب العمؿ الذي يعتبر جزء ال يتجزأ مف السياسة الصحية 

 مػف نػفػس الػقػانػوف عػمػى أف طػب الػعػمػؿ الػتػزامػا يػقػع عػمػى عاتػؽ 13الػوطػنػية، واعػتػبػرت الػمػادة 
 الػمػؤسسػة المسػتخػدمة، وبالتالي المػؤسػسة المػستػػقػبمة لممحكـو عمييػـ بػعػقػوبة العمؿ لمػنفػع الػعػاـ، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عالمي، مجمس قضاء ورقمة، "عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري"ػػػ عبد السالـ أوديني،  (1) ، يـو دراسي وا 

 .12، ص2011 أكتوبر 31
 .12ػػػ المرجع نفسو، ص  (2)
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 . يجب عمييا التكفؿ بو، كما يمارس طب العمؿ في أماكف العمؿ نفسيا

     مما سبؽ نستنتج أف المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ لو نفس الحقوؽ التي يتمتع 
بيا العامؿ، وبالتالي يجب عمى المؤسسة المستقبمة لممحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ 

 .مراعاة جميع األحكاـ المتعمقة بالوقاية الصحية واألمف وطب العمؿ

  ــ األحكام المتعمقة بالضمان االجتماعي2

      يتمتع المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بحؽ الضماف االجتماعي كغيره مف العماؿ 
 09المؤرخ في  (1)85/34والمحبوسيف، وفي ىذا اإلطار نص المرسـو التنفيذي رقـ 

 المتعمؽ بالتأميف عمى المساجيف عمى مجموعة مف اإلجراءات التنظيمية المتبعة 1985فبراير
لمتأميف عمى تشغيؿ المحبوسيف، وىي نفسيا اإلجراءات المتعمقة بالتأميف عمى المحكـو عمييـ 

 .بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

   أــ التأمين عمى تشغيل المحبوسين

عادة اإلدماج مذكرة تحت رقـ        في ىذا اإلطار أصدرت المديرية العامة إلدارة السجوف وا 
 تتضمف اإلجراءات الواجب إتباعيا لمتأميف عمى المحبوسيف، منيا استحداث رقـ 2008/8590

تأميف خاص بكؿ مؤسسة عقابية، حيث يعتبر ىذا الرقـ بمثابة مرجع تستند إليو المؤسسة عند 
، (2)قياميا بالتصريح بقائمة محبوسييا المعنييف لدى الضماف االجتماعي التابعة ليا إقميميا

 بترقيمو، وفي حالة ما إذا 12ويشترط أف تتوفر بالممؼ الشخصي المصرح بو شيادة ميالد رقـ
تـ توقيؼ المحبوس عف العمؿ يتعيف عمى المؤسسة العقابية تقديـ إخطار كتابي لدى الوكالة 

  .(3)الوالئية لمصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعية التابعة ليا إقميميا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتعمؽ بالتأميف عمى المساجيف، الجريدة الرسمية 1985 فبراير 09 المؤرخ في 85/34ػػػ المرسـو التنفيذي رقـ (1)
 .09، العدد 1985 فبراير24لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة في 

 .12ػػػ عبد السالـ أوديني، مرجع سابؽ، ص (2)
عادة اإلدماج،عف عبد السالـ أوديني، 2008/8590ػػػ المذكرة رقـ (3)  الصادرة عف المديرية العامة إلدارة السجوف وا 

 .12مرجع سابؽ، ص
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 ب ــ التأمين عمى المحكوم عميو بعقوبة العمل لمنفع العام 

لقد قمنا سابقا أف التاميف عمى الػمػحػكػـو عػمػيػو بػعػػػقػوبػة الػعمػؿ لػمػنفػع الػعػاـ لػو نػػفػس       
عادة  إجػػراءات الػتػأمػيػف لػمعػامؿ الػمحبػوس، ولػقػد أصدرت المديرية العامة إلدارة السجوف وا 

التي أصدرت بأف التصريح لدى وكاالت الضماف  (1)2009/7706اإلدماج المذكرة رقـ
االجتماعي تقـو بو مصمحة إدارة اإلدماج، بعد أف يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات بمراسمة وكالة 

 .التأميف بقائمة األشخاص المحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

    ويجب عمى المؤسسة المستقبمة إخطار قاضي تطبيؽ العقوبات فورا في حالة ما إذا تعرض 
المحكـو عميو بعمؿ لمنفع العاـ لحادث عمؿ حتى يتسنى لقاضي تطبيؽ العقوبات القياـ 

 .بإجراءات التصريح أماـ مؤسسة الضماف االجتماعي

     ىذا بالنسبة لاللتزامات الواجبة عمى المؤسسة المستقبمة لممحكـو عمييـ بعقوبة العمؿ لمنفع 
العاـ في التشريع الجزائري، وىي نفس االلتزامات الواجبة عمى المؤسسات المستقبمة في التشريع 

التونسي، وىي في نفس الوقت تعتبر كحقوؽ لممحكـو عمييـ، فالمشرع التونسي نص في 
 عمى ضمانات المحكـو عمييـ والواجب إتباعيا مف طرؼ المؤسسة المستقبمة 18الفصؿ 
يتمتع المحكـو عميو بالعمؿ لفائدة المصمحة العامة بمقتضيات القوانيف والتراتيب :" بقوليا

المتعمقة بحفظ الصحة والسالمة المينية، وينتفع المحكـو عميو بعقوبة العمؿ لممصمحة العامة 
بنفس النظاـ القانوني لمتعويض عف األضرار الناتجة عف حوادث الشغؿ واألمراض المينية 

 ".المنطبؽ عمى المساجيف الذيف ينجزوف أعماال طمب منيـ القياـ بيا أو بمناسبتيا

يطبؽ عمى :"  مف قانوف العقوبات عمى أنو03/23    أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 
العمؿ لمنفع العاـ نفس النصوص التشريعية والالئحية الخاصة بالعمؿ ليال الخاصة بالظروؼ 

 .(2)"الصحية ومقتضيات السالمة وعمؿ النساء والصغار
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عادة اإلدماج، وأنظر2009/7706ػػػ المذكرة رقـ (1) عبد السالـ أوديني، :  الصادرة عف المديرية العامة إلدارة السجوف وا 
 .13مرجع سابؽ، ص

 89ػػػ محمد الصغير سعداوي، مرجع سابؽ، ص (2)
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يعد العمل لمنفع العام من العقوبات البديمة عن العقوبة السالبة لمحرية، حيث اعتمدتو        
عادة  وتعاقبت عمى األخذ بو مختمف التشريعات العقابية المقارنة  باعتباره وسيمة لإلصالح وا 

 . اإلدماج االجتماعي لممحبوسين

     فعقوبة العمل لمنفع العام تتميز بمجموعة من المميزات تؤىميا ألن تكون في مصاف 
عادة إدماجيم في المحيط  العقوبات البديمة األكثر نجاعة في إصالح المحكوم عمييم وا 

 .االجتماعي مرة أخرى

    فمقد أثبتت اإلحصاءات الجزائرية أن نسبة المحكوم عمييم في تزايد مستمر من سنة ألخرى، 
، أي بداية تطبيق ىذه العقوبة، وارتفع 2010 حكم قضائي سنة 867حيث وصل عددىم إلى 

 . إلى أربعة آالف حكم قضائي2010/2011عدد األحكام بيذه العقوبة في السنة القضائية 

    ولقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، فمن النتائج اإليجابية التي 
 :نممسيا لمعمل لمنفع العام ما يمي

ـــ أن العمل لمنفع العام يجنب المحكوم عميو مساوئ الحبس، وخاصة في الجرائم قميمة الخطورة، 
ويسيم في الوقت نفسو في الحد من اكتظاظ السجون، ولقد أثبتت ىذه العقوبة نجاحا كبيرا في 
عادة  الحد من العقاب، ومكافحة العود إلى الجريمة، والقدرة عمى الردع واإلصالح والتأىيل وا 

 .اإلدماج االجتماعي لممحبوسين

ـــ يعد العمل لمنفع العام إحدى أىم العقوبات البديمة، ويتميز عن غيره من البدائل بكونو يعزز 
مساىمة المجتمع في مجال العدالة الجنائية، ذلك أن العمل يتم في إطار مؤسسات الدولة 

 .والمجتمع، فتنفيذه يقوم بشكل أساسي عمى إشراك األفراد في تحقيق أىدافو

ـــ يبقي المحكوم عميو عمى صمة بالعالم الخارجي حتى ال يفقد عممو، كما تمكنو من اإلشراف 
عمى أسرتو، والقيام بواجباتو نحوىا، وىذا يبعد أفراد العائمة من نساء وأطفال من الوقوع في 

 .الجريمة، نتيجة لغياب الرقابة، أو نتيجة الحاجة المادية
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ـــ يمكن العمل لمنفع العام لممحكوم عميو مواصمة دراستو وتكوينو حتى يؤمن مستقبمو، خصوصا 
 .إذا كان قاصر

ـــ العمل لمنفع العام يولد لدى المحكوم عميو بعد انقضاء فترة عقوبتو، حب مواصمة العمل 
 .والرغبة في تحمل المسؤولية، نتيجة الحتكاكو بالوسط العممي

ـــ العمل لمنفع العام يعمم المحكوم عميو حب المثابرة عمى العمل، وتعمم حرفة يكسب بيا المال 
الحالل، فال يضيع مصدر رزقو ما من شأنو إبعاده عن الوقوع في ىاوية الجريمة من جديد 

 .نتيجة الحاجة المادية

ـــ يمكن العمل لمنفع العام من إتاحة فرصة عمل لممحكوم عميو بعد انقضاء فترة عقوبتو، حيث 
أنو قد يكسب ثقة األشخاص المسيرين لمشخص المعنوي، فيمنحون لو فرصة عمل دائمة تقيو 

 .شر الضياع بعد انقضاء عقوبتو

 :أما ما يؤخذ عن العمل لمنفع العام       

ـــ أنو يسبب صراع بين نقابات العمال، بسبب استقبال أعداد جديدة من العمال الذين ينافسون 
العمال األحرار، وىو ما يسبب مشكل البطالة، كما أن الكثير من المحكوم عمييم قد ال يجيدون 

 .األعمال التي يحكم عمييم بآداءىا

ـــ العمل لمنفع العام عقوبة غير رادعة، ألنو ال يتسم بالقسوة والشدة الموجودان في عقوبة 
 .الحبس

ـــ العمل لمنفع العام يشترط حضور المحكوم عميو بالجمسة، فعدم حضوره يمغي إمكانية قبول 
العقوبة أو رفضيا، مما يستوجب الحكم بعقوبة الحبس، كما أن ىناك من المحكوم عمييم من 

 .يفضل عقوبة الحبس بدل العمل لمنفع العام
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 :      من خالل هذه النتائج نقترح ما يلي

       اعتمادا عمى ما توصمنا إليو في دراسة ىذا الموضوع، ارتأينا أن نقدم بعض االقتراحات 
لممشرع الجزائري خاصة، ولمتشريعات المقارنة عامة، ونأمل أن تساعد ىذه االقتراحات في إزالة 

 .المبس الموجود في بعض من النصوص القانونية، وأن تساعد في إثراء المكتبة القانونية

نقترح عمى الجيات القضائية االستغناء عن العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، أو عمى  :أوال
األقل محاولة التقميل من الحكم بيا قدر اإلمكان، ألنيا تنطوي عمى عدة مساوئ، مما ال يتحقق 
معو الردع الخاص الخاص، ونقترح المجوء إلى العقوبات البديمة متى كانت تساىم في إصالح 
الشخص المنحرف، وتتناسب وحالتو، وخاصة العمل لمنفع العام، ألن ىذه العقوبة تحقق فائدة 

 .أكبر في إصالح المحكوم عمييم

التفكير في استحداث قسم خاص بالمبادئ العامة بالعقوبات البديمة ضمن القسم العام من : ثانيا
 .قانون العقوبات الجزائري، ليظم المبادئ العامة ذات الصمة بيذه العقوبات

التفكير في إمكانية نقل النصوص المتعمقة بالعمل لمنفع العام إلى قانون تنظيم السجون : ثالثا
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين، مع اإلشارة إلييا في قانون العقوبات الجزائري  .وا 

 المحدد لكيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية 07/67تعديل المرسوم التنفيذي رقم : رابعا
إلدارة السجون، وذلك عن طريق تعزيز دور ىذه المصالح في تطبيق العمل لمنفع العام، 

 .ولتخفيف العبء عن قاضي تطبيق العقوبات

تضمين تشريع العمل والضمان االجتماعي قواعد صريحة وواضحة تتعمق بعمل : خامسا
السجناء والمحكوم عمييم بالعمل لمنفع العام، لتعزيز دور ىذه العقوبة في إصالح وتأىيل 

 .المحكوم عمييم

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين، والمرسوم : سادسا تعديل كل من قانون تنظيم السجون وا 
دراج العمل لمنفع العام 07/67التنفيذي رقم  ، وذلك بتعديل المواد المتعمقة بالعقوبات البديمة وا 

ضمن ىذه المواد، واإلشارة صراحة إلى دور المصالح الخارجية إلدارة السجون في مجال 
 . تطبيق العمل لمنفع العام
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فتح المجال أمام المؤسسات ذات الطابع الخاص الستقبال المحكوم عمييم بالعمل لمنفع : سابعا
 .العام
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( 01)الممحق رقم 
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية

 العدل وزارة                                   
الوزير 

 
 2009 ريلفأ 21 في مؤرخ 02 رقم منشور                   

 العامين والنواب الرؤساء السادة إلى                      
 (36)القضائية المجالس لدى                         

 امالع لمنفع العمل عقوبة تطبيق ت كيفيا:الموضوع
 المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات عمى إمكانية 2009 فبراير 25المؤرخ في 09/01     ينص القانكف رقـ 

استبداؿ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ، لتعزيز المبادئ األساسية لمسياسة 
عادة اإلدماج االجتماعي لممحككـ عمييـ،  الجنائية كالعقابية التي ترتكز باألساس عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف كا 
كىك المبتغى الذم لـ يعد يرتكز عمى حبس األشخاص فقط، بؿ أضحى تحقيقو يتكقؼ، مف جية، عمى مدل 

احتراـ مبدأ تشخيص العقكبة عند النطؽ بيا، كمف جية أخرل، عمى مدل إمكانية العقكبة في إصالح 
المحككـ عمييـ نيائيا دكف المجكء المفرط لكسائؿ اإلكراه التي قد تنجر عنيا آثار سمبية عمى مختمؼ جكانب 
حياتيـ، فضال عف أف ىذه العقكبة البديمة تحقؽ ىذه الغاية كما تسمح بإشراؾ الييئات كالمؤسسات العمكمية 

 .في عممية إعادة اإلدماج
 مف  الكاردة ضمف الفصؿ األكؿ مكرر مف الباب األكؿ6 مكرر 5 إلى 1 مكرر5     كتنص المكاد مف 

 مجاؿ محددة البديمة العقكبة ىذه عمى الطبيعي، الشخص عمى المطبقة بالعقكبات المتعمؽ العقكبات قانكف
 .لتنفيذىا األساسية كالمبادئ بيا المتعمقة كالشركط تطبيقيا
 دكر تبياف إلى المنشكر ىذا ييدؼ عمميا، كتفعيميا األحكاـ ىذه تطبيؽ آليات كتكحيد تكضيح كبغرض    

 القضائية الجيات مصالح مختمؼكذا ك العقكبات تطبيؽ كقاضي العامة كالنيابة الحكـ قاضي كؿ مف 
 العاـ لمقانكف الخاضعة المعنكية األشخاص دكر إبراز عمى فضال العقكبة، ىذه تنفيذ بمتابعة المعنية

 .البديمة بيذه العقكبة نيائيا عمييـ المحككـ لألشخاص المستقبمة
 العام لمنفع العمل عقوبة بإصدار المتعمقة الشروطالــ أو

 التقديرية لمسمطة تخضع العاـ لمنفع العمؿ عقكبة فإف العقكبات قانكف مف 1مكرر 5 ةالماد بأحكاـ عمال     
 بالنظر المادة، نفس ضمف عمييا النص تـ التي كالشركط اإلجراءات احتراـ يتطمب تطبيقيا أف إال لمقاضي،

 :يمي فيما بديمة، كتتمثؿ عقكبةؾ العاـ لمنفع العمؿ لخصكصية
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 قضائيا مسبكقا عميو المحككـ يككف ال أفػػػ 
 إليو المنسكبة الكقائع ارتكاب كقت سنة 16 عف عميو المحككـ سف يقؿ ال أفػػػ 
 حبسا سنكات 3 مدة قانكنا المقررة العقكبة تتجاكز ال أفػػػ 
 افذا ف حبسا عاـ مدة بيا المنطكؽ العقكبة تتجاكز ال أفػػػ 

 بالمكافقة رأيو الستطالع بالعقكبة النطؽ جمسة حضكره يستكجب ما كذلؾ عميو، لممحككـ الصريحةػػػ المكافقة 
 .الرفض أك
 .نيائيا القرار أك الحكـ صيركرة بعد إال العاـ لمنفع العمؿ يطبؽ ال أفػػػ 

 يمكف أعاله، كرةؾالمذ الشركط تكافرت كمتى جزئيا، النفاذ مكقكفة بيا، المنطكؽ الحبس عقكبة نتكا إذا    
 .العاـ لمنفع العمؿ بعقكبة منيا، النافذ الجزء استبداؿ لمقاضي

 العام لمنفع العمل عقوبة مدة تقديرــ ثانيا
 يقضييا أف يجب التي لممدة كقصكل دنيا حدكدا العقكبات، قانكف مف 1 مكرر 5 المادة حددت      

 ضمف بو محككـ حبس يكـ ؿؾ عف ساعتيف بحساب كذلؾ القصر، أك لمبالغيف بالنسبة سكاء عميو المحككـ
 .بيا المنطكؽ األصمية العقكبة
 إمكانية عميو المحككـ عمى يعرض ثـ األصمية بالعقكبة حكمو يصدر القاضي فإف العممية، الناحية كمف     

 خالؿ تكقع، قد القاضي يككف أف ىنا كيفترض العاـ، لمنفع العمؿ بعقكبة بيا المنطكؽ الحبس عقكبة استبداؿ
 :يمي ما مراعاة مع كذلؾ البديمة بالعقكبة عميو المحككـ قبكؿ فرضية المداكلة،

 .لمبالغ بالنسبة ساعة 600 ك 40 بيف العاـ لمنفع العمؿ مدة تتراكح أفػػػ 
 .شيرا 18 حدكد في حبس يكـ ؿؾ عف ساعتيف بمكجب المدة تطبؽػػػ 
 .ساعة 300 ك 20 بيف لمقصر بالنسبة العاـ لمنفع العمؿ مدة تتراكحػػػ 

 العام لمنفع العمل بعقوبة يقضي الذي القرار أو الحكم مضمونــ ثالثا
 :يمي ما رؾذ يتعيف القضائي، القرار أك الحكـ يتضمنيا التي األخرل الجكىرية البيانات إلى إضافة    

 الحكـ منطكؽ في األصمية العقكبة ػػػ
 العاـ لمنفع العمؿ بعقكبة الحبس عقكبة استبداؿػػػ 
 العمؿ عقكبة رفض أك قبكؿ في بحقو أعمـ قد أنو إلى التنكيو مع الجمسة في المتيـ حضكر إلى اإلشارة ػػػ

 العاـ لمنفع
 عميو تطبؽ العاـ لمنفع العمؿ عقكبة عف المترتبة بااللتزامات إخاللو حالة في أنو إلى عميو المحككـ تنبيو ػػػ

األصمية  الحبس عقكبة
 العامة النيابة دورــ  رابعا
 بإجراءات القياـ ميمة األصمية، لميامو باإلضافة مساعد، عاـ نائب إلى قضائي مجمس ؿؾ في يعيد      
 :اآلتي النحك عمى العاـ، لمنفع العمؿ بعقكبة تقضي التي كالقرارات األحكاـ تنفيذ
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 القضائية السوابق صحيفة في التسجيلػػػ  1
 :منو 636 ك632 ك 630 ك 626 ك 618 المكاد السيما الجزائية اإلجراءات قانكف ألحكاـ تطبيقا      

 بعقكبة استبدلت أنيا إلى اإلشارة مع األصمية العقكبة تتضمف 1ـ رؽ القسيمة بإرساؿ العامة النيابة تقكـ ــأ
 .العاـ لمنفع العمؿ
 بكافة تنفذ األخيرة ىذه فإف الغرامة، عقكبة الحبس، جانب إلى األصمية، العقكبة تضمنت إذا أنو عمما   

 .القضائية لممصاريؼ بالنسبة الشأف ذاؾك قانكنا، المقررة الطرؽ
 .العاـ لمنفع العمؿ كعقكبة األصميةعمى العقكبة  2رقـ  القسيمة تتضمف أف يجب ػػػ ب
 .المستبدلة العاـ لمنفع العمؿ كعقكبة األصمية العقكبة إلى اإلشارة مف خالية 3 رقـ القسيمة تسمـ ػػػ ج
 قاضي يصدره الذم العاـ، لمنفع العمؿ مقرر في عميو المفركضة بااللتزامات عميو المحككـ إخالؿ عند ػػػ د

 تقييد مع نافذة، حبس عقكبةؾ عادية بصكرة لتنفذلممعني  1رقـ  القسيمة لتعديؿ بطاقة ترسؿ العقكبات، تطبيؽ
 .القضائي القرار أك الحكـ ىامش عمى ذلؾ
 عامال لمنفع العمل عقوبة تطبيق إجراءات ــ2
 القرار أك الحكـ مف نسخة ترسؿ نيائيا، العاـ لمنفع العمؿ عقكبة المتضمف القرار أك الحكـ صيركرة بمجردػػػ 

 .لمتنفيذ المختصة العامة النيابة إلى منيما مستخرج إلى باإلضافة النيائي
 منيما مستخرج إلى باإلضافة النيائي القرار أك الحكـ مف نسخة بإرساؿ الكقت نفس في العامة النيابة تقكـػػػ 

 .العقكبة تطبيؽ ليتكلى العقكبات تطبيؽ قاضي إلى
 العقوبات تطبيق قاضي دور: اخامس
 تطبيؽ عمى السير ميمة العقكبات تطبيؽ لقاضي العقكبات قانكف مف 3رر مؾ 5 المادة أسندت لقد      
 :يمي بما يقكـ الغرض كليذا العاـ، لمنفع العمؿ عقكبة

 العام لمنفع العمل عقوبة تطبيق إجراءاتــ 1
 :يمي بما العقكبات تطبيؽ قاضي يقكـ العامة، النيابة طرؼ مف بالممؼ تكصمو بمجرد      

 في أنو إلى االستدعاء ىذا في كينكه بالممؼ، المدكف عنكانو في قضائي محضر بكاسطة المعني استدعاءػػػ 
 (.مرفؽ نمكذج) األصمية الحبس عقكبة عميو تطبؽ المحدد التاريخ في حضكره عدـ حالة
 سمفا، محددة لرزنامة كفقا العقكبات، تطبيؽ لقضاة يمكف المسافات، بعد بسبب السيما االقتضاء، فعندػػػ 

 الضركرية باإلجراءات لمقياـ عمييـ، المحككـ األشخاص اختصاصيا بدائرة يقيـ التي ـؾالمحا لمقرات التنقؿ
 .العاـ لمنفع العمؿ عقكبة تطبيؽ في شركعيـ تسبؽ التي

 لالستدعاء المعني امتثال حالة فيــ أ
 :مف دؾليتأ عميو المحككـ باستقباؿ العقكبات تطبيؽ قاضي يقكـ *
 بإدانتو الصادر القرار أك الحكـ في مدكنة ىي ماؾ ىكيتوػػػ 
 .كالعائمية كالصحية كالمينية االجتماعية كضعيتو عمى التعرؼػػػ 
 :المعني بيا يدلي التي المعمكمات صحة مف دؾلمتأ العامة، بالنيابة االستعانة العقكبات تطبيؽ لقاضي يمكف 
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الحالة،  حسب المحكمة، بمقر أك القضائي المجمس بمقر العقابية المؤسسة طبيب عمى المعني عرضػػػ 
 الذم العمؿ طبيعة اختيار مف العقكبات تطبيؽ قاضي لتمكيف الصحية حالتو عف تقرير كتحرير لفحصو
 .آخر طبيب عمى المعني عرض يمكف الغرض، كلنفس االقتضاء كعند البدنية، كحالتويتناسب 

 ممؼ إلى تضـ، (مرفؽ نمكذج) شخصية معمكمات بطاقة العقكبات تطبيؽ قاضي يحرر ذلؾ، عمى بناء   
 .المعني

 المعركضة المناصب بيف مف عمال لو يختار كمؤىالتو، المعني شخصية عف فكرة كفؾ قد يككف أف كبعد*
 المينية لحياتو العادم السير عمى التأثير دكف االجتماعي اندماجو في ستساىـ كالتي كقدراتو، تتالءـ التي

 .كالعائمية
 مراعاة العقكبات تطبيؽ قاضي عمى يتعيف سنة، 18 ك 16 بيف ما كالقصر النساء لفئتي بالنسبة أما    

 في كاالستمرار األسرم محيطيـ عف القصر إبعاد دـكع بتشغيميـ المتعمقة كالتنظيمية التشريعية األحكاـ
 .االقتضاء عند دراستيـ مزاكلة
   المادة بأحكاـ كعمال المؤقت، الحبس رىف افؾ كالذم العاـ لمنفع العمؿ بعقكبة عميو لممحككـ كبالنسبة    
عادة السجكف تنظيـ قانكف مف 13  التي المؤقت الحبس مدة تخصـ لممحبكسيف، االجتماعي اإلدماج كا 

 ليؤدييا األصمية الحبس عقكبة مف المتبقية المدة تستبدؿ ثـ حبس يكـ آؿ عف عمؿ ساعتيف بحساب قضاىا
 .العاـ لمنفع عمال
 يفياتؾك المعني تستقبؿ التي المؤسسة فيو يعيف( مرفؽ نمكذج) بالكضع مقررا القاضي يصدر ذلؾ إثر *
 : الخصكص عمى المقرر ىذا يشمؿ أف كيجب العاـ، لمنفع العمؿ عقكبة أداء
 لممعني الكاممة اليكيةػػػ 
 إليو المسند العمؿ طبيعةػػػ 
 المعني التزاماتػػػ 

 المؤسسة مع عميو المتفؽ الزمني لمبرنامج كفقا كتكزيعيا ةاإلجمالي الساعات ػػػ عدد
 االجتماعي الضمافػػػ 
 الحبس عقكبة ستنفذ الكضع مقرر في المدكنة كالشركط بااللتزامات اإلخالؿ حالة في أنو إلى التنكيوػػػ 

 .عميو بيا المحككـ األصمية
 ببطاقة العقكبات تطبيؽ قاضي مكافاة ضركرة عمى المستقبمة المؤسسة تنبيو المقرر ىامش عمى رؾيذػػػ 

 ذاؾك تنفيذىا، نياية عند كتبميغو عميو المتفؽ لمبرنامج كفقا( مرفؽ نمكذج) العاـ لمنفع العمؿ عقكبة أداء مراقبة
 (.مرفؽ نمكذج) االلتزامات ىذه تنفيذ في المعني طرؼ مف إخالؿ ؿؾ عف فكرا إعالمو
لى المعني إلى الكضع مقرر يبمغ     لى العامة النيابة كا  لى المستقبمة المؤسسة كا   إلدارة الخارجية المصمحة كا 

 .لممحبكسيف االجتماعي اإلدماج بإعادة المكمفة السجكف
 لالستدعاء المعني امتثال عدم حالة في ــ ب
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 تقديـ كدكف باالستدعاء شخصيا تبميغو ثبكت رغـ المعني حضكر عدـ كعند المحدد التاريخ بحمكؿ      
( مرفؽ نمكذج )المثكؿ بعدـ محضر بتحرير العقكبات تطبيؽ قاضي يقكـ ،ينكيو مف أك قبمو مف جدم عذر

 العاـ النائب إلى يرسمو( جدم عذر تقديـ عدـ الشخص، تبميغ )انجازىا تـ التي لإلجراءات عرضا يتضمف
 بالنسبة عادية بصكرة التنفيذ إجراءات باقي تتكلى التي العقكبات تنفيذ مصمحة بإخطار يقكـ الذم المساعد
 .األصمية الحبس لعقكبة

 العام لمنفع العمل بعقوبة المتعمقة اإلشكاالت ــ 2
 التطبيؽ تعيؽ أف يمكف التي اإلشكاالت جميع تعرض العقكبات، قانكف مف 3 مكرر5 المادة بأحكاـ عمال   

 لحؿ إجراء أم اتخاذ الصدد ىذا في يمكنو الذم العقكبات تطبيؽ قاضي عمى العاـ لمنفع العمؿ لعقكبة السميـ
 .المستقبمة المؤسسة تغيير أك البرنامج بتعديؿ يتعمؽ ما في السيما اإلشكاالت ىذه
 العام لمنفع العمل عقوبة تطبيق وقفــ 3

 أك نفسو تمقاء مف العقكبات، تطبيؽ قاضي يمكف العقكبات، قانكف مف 3 مكرر 5 المادة ألحكاـ كفقا      
 متى الجدم، السبب زكاؿ حيف إلى العقكبة تطبيؽ بكقؼ مقررا يصدر أف ق،كميف مف أك المعني مف بطمب

 العامة النيابة مف ؿؾ إبالغ يتـ أف عمى لممعني، العائمية أك الصحية أك االجتماعية الظركؼ ذلؾ استدعت
 االجتماعي اإلدماج بإعادة المكمفة السجكف إلدارة الخارجية كالمصمحة المستقبمة كالمؤسسة كالمعني

 (.مرفؽ نمكذج)المقرر ىذا مف بنسخة لممحبكسيف،
 مف دؾلمتأ العامة، النيابة بمعرفة التحريات، ؿؾ إجراء االقتضاء، عند العقكبات، تطبيؽ لقاضي يمكف     
 .المقدـ المبرر جدية
 العام لمنفع العمل عقوبة تنفيذ بانتياء إشعارــ 4

 المحككـ تنفيذ بنياية (مرفؽ نمكذج )المستقبمة المؤسسة مف بإخطار العقكبات تطبيؽ قاضي تكصؿ بعد    
( مرفؽ نمكذج) العاـ لمنفع العمؿ عقكبة تنفيذ بانتياء إشعارا يحرر الكضع، مقرر حددىا التي لاللتزامات عميو
 بذلؾ لمتأشير القضائية السكابؽ صحيفة مصمحة إلى منو نسخة بإرساؿ بدكرىا لتقكـ العامة النيابة إلى يرسمو
 .القرار أك الحكـ ىامش كعمى ،01 رقـ القسيمة عمى
 

 .المنشور ىذا محتوى لتنفيذ بالغة أىمية أولي
 

 2009 أفريل 21 في بالجزائر حرر
 م  األختا حافظ العدل، وزير                                                                      

                                                                    الطيب بمعيز 
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 ( 2)الممحق رقم 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 : مجمس قضاء

 :     /قرار رقم
 :بتاريخ

 
 صورة حكم أو قرار نيائي لتنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام

 
 أك قرار نيائي حضكرم/ حكـ

 القسـ أك الغرفة المختصة
 ..................................مف مجمس قضاء............................................صدر في 

 .......................ك.................................ابف............................ثبت أف المدعك 
 ................................................بػػػػػ...........................................المكلكد في 
 ..............................................................................................الساكف بػػػػ 

 ............................................................................................المداف بتيمة
 ..........................................................................................المرتكبة بتاريخ

 مف قانكف العقكبات.............................................................قد حكـ عميو تطبيقا لممكاد
 .................................(ذكر العقكبة األصمية كالمستبدلة)................................العقكبة

 .................. في.................بػػػ 
            نظر لتنفيذ ػػػػ النيابة العامة                                                أميف الضبط 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :بناء عمى مقرر:                      الكتابة السابقة                    نفذت عميو العقكبة في

 ..........إلى...........لإلسـ كالمقب                     مكاف أداء العقكبة بمؤسسة                   مف
   

                         
                        نظر كحقؽ                                 النيابة العامة
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 (3)الممحق رقم 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ..........مجمس قضاء

 ...........مكتب السيد قاضي تطبيق العقوبات
 استدعـــــــــــــــــــــــاء

 .......................... قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء................                 نحف 
 ....................................................................                 ػػػ بعد اإلطالع عمى 

 .........................ك.........................ابف......................                 يدعك السيد
 ................................................................................                 المقيـ بػػػػ

 .............عمى الساعة.............يكـ.........           لمحضكر شخصيا لمكتبنا بمقر مجمس قضاء
........................................................................................................ 

تطبيق حكم قضائي يتعمق بعقوبة العمل لمنفع العام وننبو عمى أنو في حالة : الموضوع
 عدم    حضوره في التاريخ المذكور أعاله تطبق عميو

 .العقكبة األصمية لمحبس
 ...............في .......حرر بػػػػ ......................                                 سمـ في 

              ختـ المحضر                                                         قاضي تطبيؽ العقكبات
........................................................................................................ 

 .............مجمس قضاء
 مكتب قاضي تطبيؽ العقكبات                                            إعالف التسميـ

 ................................................................................                   بتاريخ
 ........المحضر القضائي بدائرة اختصاص مجمس قضاء..................                   نحف األستاذ

 ...........................................                   نشيد بتسميـ ىذا االستدعاء الخاص بالمدعك
 ............................................................................                  الساكف بػػػػ

 حامؿ بطاقة......................(*)مخاطبيفتنصيل المصاريف                            
 ..............اليكية 
 في ...............الصادرة عف...............رقـ                             (دج).................األصؿ
 (دج).................النسخة
  إمضاء المستمم(                                       دج)..................التنقؿ

                                                 المحضر القضائي
   (دج):...............المجمكع
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 (4)الممحق رقم

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة العدل

 ..........مجمس قضاء
 ..............قاضي تطبيق العقوبات

 

 بطاقة معمومات شخصية
 ــ ىوية المعني1

 :..........................................االسـ:..............................................المقب
 ...............................................ك:................................................ ابف

 :................................................................................تاريخ كمكاف الميالد
 :.........................................................................................مقر اإلقامة

 :.....................................................................ــ الحالة العائمية واالجتماعية 2
 ػػػ أعزب                      متزكج

 :.......................................................................................ػػػ عدد األكالد
 :...........................................................................ػػػ األشخاص المتكفؿ بيـ

 :...............................................................................ــ الوضعية المينية3
 :......................................................................ــ المؤىالت العممية والمينية4
 :.................................................................................ــ الحالة الصحية5
 :.................................................................................ــ معمومات أخرى6
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 ( 5)الممحق رقم 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ........مجمس قضاء

 قاضي تطبيق العقوبات
 /رقم        

 
 قرار يقضي بعقوبة العمل لمنفع العام/ مقرر الوضع بالمؤسسة لتنفيذ حكم

 
 ..............................قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء ......................... نحف

المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع 2009 أبريؿ 21 المؤرخ في 02ػػػ بعد اإلطالع عمى المنشكر رقـ
 العاـ

 القاضي.............................تحت رقـ............ القرار الصادر بتاريخ/ػػػ بعد االطالع عمى الحكـ
 (االسـ كالمقب)ضد المدعك .......................... (ذكر منطكؽ الحكـ أك القرار)................... بػػػػػ
 ..........................تاريخ كمكاف الميالد ......................... ك .......................... ابف

 ................................................................................................المقيـ بػػػ 
 .4 مكرر5 و3 مكرر5ػػػ بعد اإلطالع عمى قانكف العقكبات السيما المادتاف 

ذكر طبيعة العمؿ المسند )، لمزاكلة العمؿ (تعيينيا)في المؤسسة العمكمية .............ػػػ نأمر بكضع المدعك
 :كفقا لمبرنامج كااللتزامات التالية( ذكر عدد األياـ)، خالؿ (ذكر الحجـ الساعي لمعمؿ)في مدة  (لممعني

 (ذكر كضعية المعني )ػػػ الضماف االجتماعي
 . ػػػ في حالة اإلخالؿ بااللتزامات كالشركط المدكنة في ىذا المقرر تطبؽ عقكبة الحبس األصمية

  

 .........                                                                     حرر بمكتبنا في 

                                                                            قاضي تطبيق العقوبات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

عالمنا  ػػػ عمى المؤسسة المستقبمة إخطارم بنياية تنفيذ المحككـ عميو لاللتزامات المحددة في ىذا المقرر، كا 
 .  عف كؿ إخالؿ بتنفيذىا
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 ( 06)الممحق رقم
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 مدير أك رئيس المؤسسة المستقبمة

 :............ممؼ رقـ
 

 بطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل لمنفع العام
 :..........................................................................................ػػػ ىكية المعني

 صادر عف قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء ... في................. ػػػ مقرر الكضع رقـ
........................................................................................................ 

 تاريخ انتياءىا.......................إلى (تاريخ بدايتيا)..........مف: ػػػ مدة عقكبة العمؿ لمنفع العاـ
 ..........................................................................................ػػػ طبيعة العمؿ

 ..................................................................................ػػػ مالحظات المستخدـ
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
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عدد ساعات العمل  ساعة الخروج ساعة الحضور التاريخ
 المبرمجة

عدد ساعات العمل 
 المؤداة

 اإلمضاء

      السنة/الشير/01
      السنة/الشير/02
      السنة/الشير/03
      السنة/الشير/04
      السنة/الشير/05
      السنة/الشير/06
      السنة/الشير/07
      السنة/الشير/08
      السنة/الشير/09
      السنة/الشير/10
      السنة/الشير/11
      السنة/الشير/12
      السنة/الشير/13
      السنة/الشير/14
      السنة/الشير/15
      السنة/الشير/16
      السنة/الشير/17
      السنة/الشير/18
      السنة/الشير/19
      السنة/الشير/20
      السنة/الشير/21
      السنة/الشير/22
      السنة/الشير/23
      السنة/الشير/24
      السنة/الشير/25
      السنة/الشير/26
      السنة/الشير/27
      السنة/الشير/28
      السنة/الشير/29
      السنة/الشير/30
 

 .............المستخدم                                                                   
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 ( 07)ممحق رقم
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ..............مجمس قضاء

 .......قاضي تطبيق العقوبات
 ............./.............رقم

 
 
 

 محضر عدم مثول محكوم عميو بعقوبة العمل لمنفع العام
 

 ،...................قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء............ ػػػ نحف
  مف قانكف العقكبات،4 مكرر5 ك3 مكرر5ػػػ بناءا عمى المادتيف

 ، المتعمؽ بكيفية تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ2009  أبريل21  المؤرخ في2ػػػ بناءا عمى المنشكر رقـ 
 المكجو لمسيد......................المؤرخ في...............بعد االطالع عمى االستدعاء الشخصي رقـػػػ 

........................................................................................................ 
 الصادر عف .......................القرار رقـ/ ػػػ المحككـ عميو نيائيا بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ بمكجب الحكـ

 ..................................................كالمؤرخ في........................................... 
 .ػػػ كحيث أف المعني إلى مكتبنا في التاريخ المحدد كلـ يقدـ أم عذر جدم يبرر عدـ مثكلو

التخاذ اإلجراءات التي تدخؿ ...........ػػػ كبناءا عميو نحيؿ ىذا المحضر إلى النائب العاـ لدل مجمس قضاء
 .في اختصاصو كفقا لمقانكف

 
 
 
 

 حرر في مكتبنا..........                                                                   
                                                                      قاضي تطبيق العقوبات
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 (08)ممحق رقم
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ..............مجمس قضاء

 .......قاضي تطبيق العقوبات
 ............./.............رقم

 
 قرار يتضمن عقوبة العمل لمنفع العام/مقرر وقف تطبيق حكم

 
 ،...................قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء............ ػػػ نحف

  مف قانكف العقكبات،3 مكرر5ػػػ بناءا عمى المادتيف
 ، المتعمؽ بكيفية تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ2009  أبريل21  المؤرخ في2ػػػ بناءا عمى المنشكر رقـ 

بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ  المحككـ عميو نيائيا.......................ػػػ بعد االطالع عمى طمب المدعك
 ،..........................كالمؤرخ في.......................الصادر عف......القرار رقـ/بمكجب الحكـ

 (االجتماعية أك الصحية أك العائمية )ػػػ بعد االطالع عمى الكثائؽ المرفقة بالطمب التي تثبت الكضعية 
 .لممعني

 .......................................................................................ػػػ حيث يتبيف أف 
 .ػػػػ حيث أف ىذه الظركؼ تشكؿ سببا جديا يحكؿ دكف مكاصمة تنفيذ المعني لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ

 نقــــــــــــرر
 .....ابتداء مف...............كقؼ تنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ المحكـك بيا عمى المدعك: ــ المادة األولى

 ......................................................إلى.......................................
 يتعيف عمى المعني في حالة زكاؿ سبب كقؼ تنفيذ العقكبة، قبؿ التاريخ المحدد أعاله، :ــ المادة الثانية

 .إعالمنا فكرا بذلؾ
السيد النائب العاـ، المعني، مدير أك رئيس :  تبمغ نسخة مف ىذا المقرر إلى كؿ مف:ــ المادة الثالثة

 .المؤسسة المستقبمة كالمصمحة الخارجية إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف
 

 .......حرر في مكتبنا                                                              
                                                       قاضي تطبيق العقوبات 
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 (09)ممحق رقم
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ..............مجمس قضاء

 .......قاضي تطبيق العقوبات
 ............./.............رقم

 
 

 قرار عقوبة العمل لمنفع العام/إشعار بانتياء تنفيذ حكم
 

 ،...................قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء............ ػػػ نحف
  مف قانكف العقكبات،3 مكرر5ػػػ بناءا عمى المادتيف

 ، المتعمؽ بكيفية تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ2009  أبريل21  المؤرخ في2ػػػ بناءا عمى المنشكر رقـ 
 المتعمؽ بنياية تنفيذ.........(ذكر المؤسسة المستقبمة).........ػػػ بناءا عمى اإلخطار الكارد إلينا مف قبؿ

 .....................المؤرخ في......المحككـ عميو لاللتزامات التي حددىا مقرر الكضع رقـ
بانتياء تنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ ..........ػػػ نتشرؼ بإشعار السيد النائب العاـ لدل مجمس قضاء

 .........الصادر عف...القرار رقـ/بمكجب الحكـ..............المحكـك بيا نيائيا عمى السيد
مجمس ......./مف طرؼ محكمة.........................كالمؤرخ في................................

 ........................................بتيمة..................................قضاء
 
 
 
 

 .......حرر في مكتبنا                                                                  
                                                                    قاضي تطبيق العقوبات 
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 (10)ممحق رقم
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 ..............مجمس قضاء

 .......قاضي تطبيق العقوبات
 ............./.............رقم

 
 

 قرار / شعار باإلخالل بااللتزامات المتعمقة بتنفيذ حكمإ
 يتضمن عقوبة العمل لمنفع العام

 
 ،...................قاضي تطبيؽ العقكبات لدل مجمس قضاء............ ػػػ نحف

  مف قانكف العقكبات،3 مكرر5ػػػ بناءا عمى المادتيف
 ، المتعمؽ بكيفية تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ2009  أبريل21  المؤرخ في2ػػػ بناءا عمى المنشكر رقـ 

المؤرخ .......ػػػ بعد اإلطالع عمى اإلخطار بإخالؿ المعني في تنفيذ االلتزامات المحددة في مقرر الكضع رقـ
  (ذكر المؤسسة المستقبمة)......................كالكارد إلينا مف...........................في

 بعدـ تنفيذ ........................................ػػػ نتشرؼ بإشعار النائب العاـ لدل مجمس قضاء
 /لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ المحكـك بيا نيائيا عميو بمكجب الحكـ.................................... السيد

 مف طرؼ............................كالمؤرخ في..........................الصادر عف... القرار رقـ
 ............................................بتيمة.................................مجمس قضاء/ محكمة

 
 
 

 .......                                                                    حرر في مكتبنا
                                                                    قاضي تطبيق العقوبات                                                               
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 المصادر: أوال

 القرآن الكريم

 .ـــ عن رواية ورش

 ــ المواثيق الدولية1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمد وعرض التوقيع والتصديق واالنضمام بموجب ـــ 1
، بدأ النفاذ في 12/12/1966المؤرخ في  ( 21د ـــ )ألف 2200قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

22/03/1976. 

ازية التي أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة رقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحتـــ 2
، واعتمدتها 1975 أيمول 12 إلى 01الخامس لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في جنيف من 

 .1975 كانون األول10، المؤرخ في (30د ــ  ) 3452الجمعية العامة بقرارها 

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة ـــ 3
، واعتمدتها 1980 أيمول 05 آب إلى 25السادس لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في كاراكاس من 

 .1985 كانون األول 15المؤرخ في  ،171/35الجمعية العامة بقرارها

ـــ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحترازية التي أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة 4
، واعتمدتها 1990 أيمول 07 آب إلى 27الثامن لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين المنعقد في هافانا من 

 .1991 كانون األول 14، المؤرخ في 45/110الجمعية العامة بقرارها 

 ــ النصوص القانونية 2

، الـجـريـدة 1988 يناير 24 المتعمق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، المؤرخ في 88/07ـــ القانون رقم 1

 .04، العدد 1988 ينـايـر27الـرسـمـيـة لمجمهورية الـجـزائـريـة الديمقراطية الشـعبـيـة، الصادرة بتاريخ 

لمجمهورية   المتعمق بعالقات العمل، الجريدة الرسمية1990 أفريل21 المؤرخ في 90/11ـــ القانون رقم 2
 .17، العدد1990 أفريل 25الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 
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، المتضمن قانون العقوبات الفرنسي المعدل 1992 ديسمبر 16 المؤرخة في 92/1336القانون رقم ـــ 3
  .373 العدد، 1992 ديسمبر 23والمتمم، الجريدة الرسمية لمجمهورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 

 المعدل لقانون العقوبات الفرنسي، الجريدة الرسمية 22/07/1994 المؤرخة في 94/684القانون رقم ـــ 4
 .104، العدد 23/07/1994لمجمهورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 

، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي 2004 مارس 09 المؤرخ في 204/2004القانون رقم ـــ 5
 .67، العدد2004 مارس 10المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية لمجمهورية الفرنسية، الصادرة بتاريخ 

عادة اإلدماج 2005 فبراير 06 المؤرخ في 05/04ـــ القانون رقم 6  المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 فبراير 13االجتماعي لممحبوسين، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 .12، العدد 2005

 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 06/22ـــ القانون رقم 7
 .84، العدد 2005 ديسمبر24الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، الجريدة 2009 فبراير 25 المؤرخ في 09/01ـــ القانون رقم 8
 .15، العدد 2009 مارس08الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 ــ المراسيم3

 المتعمق بالتأمين عمى المساجين، الجريدة 1985 فبراير 09 المؤرخ في 85/34ـــ المرسوم التنفيذي رقم 1
 .09، العدد 1985 فبراير 09الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 المحدد لكيفيات تنظيم وسير المصالح 2007 فبراير 19 المؤرخ في 07/67ـــ المرسوم التنفيذي رقم 2
الخارجية إلدارة السجون المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين، الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية 

 .13، العدد 2007 فبراير21الديمقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 

 . المتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام2009 أفريل21  المؤرخ في 02ـــ المنشور الوزاري رقم 3

، منشورات قاضي تنفيذ العقوبات ــ نظام السجون ــالجمهورية التونسية، وزارة العدل وحقوق اإلنسان، ـــ 4
 .2006مركز الدراسات القانونية والقضائية، 
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  المراجع: ثانيا

 ــ الكتب 1

، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية الوجيز في شرح القانون الجزائي العامـــ أحسن بوسقيعة، 1
 .        2013عشر،

الجرائم الحدية والتعزيرية في الفقه الجنائي اإلسالمي ــ بحث فقهي ـــ الشحات إبراهيم محمد منصور، 2
 .  2011، دار الفكر الجامعي، مصر مقارن ــ

، دار الجامعة عمم الجزاء الجنائي ــ الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق ـــــ أمين مصطفى محمد، 3
 .2008الجديدة، مصر، 

، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة وبدائمهاـــ أيمن رمضان الزيني، 4
 .2003الثانية، 

 .1976، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الموسوعة الجنائيةـــ جندي عبد الممك، 5

البدائل الشرعية لمعقوبات الوضعية ــ بدائل العقوبات السالبة لمحرية في الشريعة ـــ حسني عبد الحميد، 6
 .2007، دار األطمس العالمية، األردن، الطبعة األولى، اإلسالمية ــ

أصول عمم الجزاء الجنائي، نظرية الجزاء الجنائي، فمسفة الجزاء الجنائي، ـــ سميمان عبد المنعم سميمان، 7
 . 2001، دار الجامعة الجديدة، مصر، أصول المعاممة العقابية

، دار النهضة العربية،            الحبس القصير المدة في التشريع الجنائي الحديثـــ شريف سيد كامل، 8
 .1999مصر، 

 ، أساسيات عمم اإلجرام وعمم العقاب ــ دراسة تحميمية اجتماعية في عمم العقاب ــ،     ـــ عبد الكريم نصار9
 .2011جامعة جيهان الخاصة، العراق،

، أكاديمية نايف ، التدابير المجتمعية كبدائل لمعقوبات السالبة لمحريةـــ عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف10
 .2003العربية لمعموم األمنية، الرياض،

، ديوان ، شرح قانون العقوبات الجزائي القسم العام ــ الجزء الثاني الجزاء الجنائي ـــــ عبد اهلل سميمان11
 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
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 .2006، منشأة المعارف، مصر، أساسيات عمم اإلجرام وعمم العقابـــ فتوح عبد اهلل الشاذلي، 12

، دار وائل،        وظيفة العقوبة ودورها في اإلصالح والتأهيل ــ دراسة مقارنة ـــــ فهد يوسف الكساسبة، 13
 .2010األردن، الطبعة األولى، 

 .           2007، مصر دار المطبوعات الجامعية ،مبادئ عمم اإلجرام وعمم العقابـــ فوزية عبد الستار، 14

 .2007، دار هومة، الجزائر، مبادئ القانون الجزائي العامـــ لحسن بن الشيخ، 15

 .2007، دار هومة، الجزائر،العقوبة موقوفة التنفيذ ــ دراسة مقارنة ـــــ مبروك مقدم، 16

 منشورات القانون الجزائي النظرية العامة لمعقوبة والتدابير االحترازية،ـــ محمد محمد مصباح القاضي، 17
 .2013الحمبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، 

مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى ضوء آخر تعديل بموجب القانون ـــ محمد حزيط، 18
 .2007، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،20/12/2006 المؤرخ في 06/22رقم

، دار الخمدونية،الجزائر، العقوبة وبدائمها في السياسة الجنائية المعاصرةـــ محمد الصغير سعداوي، 19
2012 .

، مؤسسة بحسون، بيروت، الطبعة التأهيل االجتماعي في المؤسسات العقابيةـــ مصطفى العوجي، 20
 1993األولى،

 .2006، دار العموم لمنشر، الجزائر، عمم اإلجرام والسياسة الجنائيةـــ منصور رحماني، 21

 ــ المقاالت 2

، كمية القانون، مجمة الشريعة والقانون، "عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري"ــ باسم شهاب، 1
 .2013جامعة اإلمارات المتحدة، الكويت، العدد السادس والخمسون، أكتوبر 

، يومية، العدد جريدة المساء، "2011 خالل 2.40خفضت نسبة العود اإلجرامي إلى "ــ حنان س، 2
5620 . 

مجمة دمشق لمعموم ، "العمل لمنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة ــ دراسة مقارنة ــ"ــ صفاء أوتاني، 3
 .2009، العدد الثاني،25، سوريا، المجمد االقتصادية والقانونية
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 مجمة عمميةـ مجمة المفكر، "العمل لمنفع العام عقوبة بديمة لمحبس في التشريع الجزائري"ــ فايزة ميموني، 4

   .2010دار الهدى، الجزائر، ديسمبر ، العدد السادس،  ـمحكمة متخصصة في الحقوق والعموم السياسيةـ

، العدد مجمة المنتدى القانوني، "عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"ــ محمد لمعيني، 5
 .2010السادس، بدون دار النشر، الجزائر، أفريل 

، يومية، تونس،          جريدة المصدر، "حصيمة عقوبة العمل لممصمحة العامة: تونس"ــ مهدي الزعالمي، 6
 .2997عدد

 ــ الرسائل الجامعية3

، بحث نيل إجازة في القانون الخاص، المفهوم والفمسفة: بدائل العقوبات السالبة لمحريةــ إبراهيم مرابيط، 1
 .2012،2013غير منشورة، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهرة أكادير، 

، أطروحة التعزير بالعمل لمنفع العام ــ دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقيةــــ عبد الرحمان بن محمد الطريمان، 2
مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة دكتوراه الفمسفة في العموم األمنية، قسم العدالة الجنائية، غير 

 .2013منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة النظم المستحدثة لمواجهة الحبس القصير المدةـــ عبد الطيف بوسري، 3
 .2013الماجستير في العموم القانونية، تخصص عموم جنائية، غير منشورة، كمية الحقوق، جامعة باتنة،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائريـــ محمد لخضر بن سالم، 4
الماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي، غير منشورة، كمية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2011، 2010ورقمة،

 ــ المحاضرات4
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 . 2011 أكتوبر 05/06العمل لمنفع العام، فندق زرالدة، 
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2009. 
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 .2012، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، العقوبات السالبة لمحرية بالتعاون مع إدارة السجون الجزائرية

 ــ المواقع اإللكترونية5

، بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة والواقع العربي... عقوبة العمل لممصمحة العامةـــ أحمد براك، 1
ptth:/ www.karrabdamhA.moc، 11/02/2014 ،15:45 .                                                               

، يوم دراسي، مجمس قضاء بجاية، بدون تاريخ، "محاضرة حول العمل لمنفع العام"ـــ عمر مازيت، 2
www.startimes.com/F.aspx?t=30450392،10/01/2014، 11:15 .
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 //www.s/law.net/law/threads/12353: http ،1950  قانون اإلجراءات الجنائية المصري لسنةـــ4
30/01/2014،14:35  .

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمتدابير غير االحتجازية التي أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة ـــ 5
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www.UN.org/arabic/events/conferences/crime/conference:htm،12/12/2013 ،
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sga514GYCg=1972K، 22/02/2014 ،15:01 .
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www.droit.m justice.dz/ligisl-fr-de-06-juil-08/code-proc-penale-avec-mod-06-pdf ،

10/03/2014، 20:30 .
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، www.ppm-org/ar/content/1.31، 15/03/2014، 2002 حزيران 06، الصادر بتاريخ المبناني
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 ملخص

     ىذه المذكرة دراسة تحميمية لتسميط الضوء عمى مدى فعالية عقوبة العمل لمنفع العام في 
التشريعات العقابية الحديثة في مواجية أزمة العقوبة السالبة لمحرية في ظل األصوات المنادية 
بإلغائيا أو الحد منيا قدر اإلمكان، عمى األقل بالنظر إلى العيوب التي أفرزتيا، وقد حاولت 
اإلجابة عن إشكالية ىذا الموضوع من خالل التطرق في الفصل التمييدي إلى ماىية العقوبة 
السالبة لمحرية ثم تقييميا وبيان أىم البدائل المعتمد عمييا في جل التشريعات المقارنة كالوقف 

تنفيذ العقوبة واإلفراج المشروط والعمل لمنفع العام، لنتناول في الفصل األول ماىية العمل لمنفع 
العام وموقف التشريعات المقارنة من ىذه العقوبة، في حين تناولنا في الفصل الثاني إجراءات 

الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام وآليات تنفيذه في التشريع الجزائري خاصة وفي التشريعات 
 .المقارنة عامة

     وخمصت الدراسة إلى إبراز الدور اإليجابي لعقوبة العمل لمنفع العام باعتبارىا أحد 
العقوبات البديمة التي أثبتت نجاعتيا في مختمف التشريعات المقارنة التي أخذت بيا، وليذا 

نطمح من المشرع الجزائري خاصة تصحيح القصور الموجود في بعض المواد وتوفير ترسانة 
من اآلليات وعدد كبير من الموظفين لمسير عمى تنفيذىا من قبل المحكوم عميو، كما نأمل أن 

 .تعمم ىذه العقوبة في تشريعات الدول التي لم تأخذ بو كالتشريع السوري مثال
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