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   مقدمة:

، وتطورت وتعقدت  وجودهإن الجريمة ظاىرة اجتماعية مرتبطة باإلنسان وعرفت منذ    
لما تخمفو  ونظرا لما تخمفووتطررىا،  أشكاليا وتنوعت مناىجيا ووسائميا مع تقدم المجتمعات

محل اىتمام العديد من  لوال تزابصفة عامة،كانت  الدولعمى  أضرارمن  ىذه الظاىرة 
  ومنيم في معالجتيا والقضاء عمييا.             سعيا ورجال القانون الباحثين والدارسين

 أساليبفاختمفت كانت ىدفيا االنتقام لمجماعة من المجرم  عقوبات األمرفي بداية  ليا تضعفو 
فكانت تقام  ،المذنب وقبيمتو أىل إلىىذا االنتقام بين القتل والتعذيب والنفي بل تعدت حتى 

ومع تطور المجتمعات  ،ذنب ارتكبو أحد أفرادىا بسبب أخرىاالحروب بين القبائل وتباد عمى 
 أفكارافظيرت لجاني وطرق المعاممة معو،االىتمام با الىلمجريمة وتحولت  النظرة تتغير  بدأت

مشكمة فيما  ...كان تفريد العقوبة وشخصية العقوبة وكذا المسؤولية الجنائية أىمياجديدة لعل 
وبالرغم من تعدد فروعيا  ف       .                    بينيا ما يعرف بالسياسة الجنائية

 االجتماعيالبحث في سبل الوقاية ووسائل التكفل  ىياال ان غايتيا االساسية   واىدافيا
لبرامج من خالل تطبيق ا ومنعو من ارتكاب الجريمة مرة أخرى  هاحتواءوذلك بإعادة  بالجاني

، وتوفير وسائل  الرعاية الالحقة لو  بعد  عمى ذلك التي تساعدالعالجية والتأىيمية واإلصالحية 
عاصرة وغيره من االتجاىات  الم االجتماعيبحركة الدفاع   االتجاهوقد تمثل ىذا  ،اإلفراج عنو

 يمكن القول أن المؤسسات العقابية لم تنجحو   و                                           .
جرائمو بعد استنفاذ عقوبتو السالبة  إلى صالح الجاني وتأىيمو ما يفسر عودتوفي إ الى حد ما
حرية لتفادي لملسالبةال ليذه العقوبات ما دفع بالعديد من الفقياء الى البحث عن بدائ لمحرية،

                                                                             .مساوئيا ومخمفاتيا المادية والمعنوية
برامج الرعاية بصورىا  فعودة المجرم الى اجرامو بعد استنفاذ عقوبتو قد يفسر  بفشل  و

 إلىالمختمفة الناتجة عن ازدحام السجون واحتكاك المساجين فيما بينيم مما قد يؤدي بالسجين 
     تنفيذ العقوبة، إثناء، ىذا اإلجرامتعمم طرق وميارات جديدة في ميدان 
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ة في المجتمع فسيقابل المحالة بوضع أقسى من العقوب إلىأما بعد انقضاءىا وخروج المجرم  
حد ذاتيا وىي عقوبة المجتمع والنظرة الدونية التي يقابل بيا والتيميش  حتى من طرف 

في وجيو سيؤدي بو  األبواباجتماعيا،فغمق  إدماجوالذي يقف حاجزا دون  األمرأصدقاءه 
 األمر ،بصورىا المختمفة واإلصالحجرائمو حتى وان نجحت برامج الرعاية  إلىالمحالة لمعودة 

البحث عن بدائل ليذه العقوبات السالبة لمحرية خاصة  إلىالفقو العقابي الحديث  الذي دفع
من أجل اصالح المجرم واعادة وبتكاليف أقل  ، تكون أنجعقصيرة المدة لما فييا من سمبيات

  اجتماعيا. ادماجو

 : النقاط التاليةالموضوع في  أهميةوتكمن 

تظير أىمية الدراسة في أنيا تبين الجيود المبذولة من طرف الباحثين والدولة عمى حد  -1
  إلىسواء في إصالح المجرم والبحث عمى العقوبة األنجع واألصمح لمنعو من العودة 

                       إجرامو، وجعمو بذلك  فردا صالحا في المجتمع.

تفات إلى ىذه الظاىرة والبحث في أسبابيا ودوافعيا من كما تبرز أىمية ىذه الدراسة في االل-2
                                   أجل معالجتيا والقضاء عمييا .

تظير ىذه الدراسة دور السياسات الجنائية سواء العقابية  والتجريمية أو الوقائية في معالجة  -3
دماجو                إجتماعيا .المجرم ومعاقبتو العقوبة المناسبة إلصالحو وا 

لقد خصصت الدولة الماليير من الدوالرات من الدينارات في سبيل إصالح المساجين إال  -4  
أن ىناك فئة تعود إلى إجراميا بل ىناك حتى من يطور إجرامو بعد انقضاء العقوبة . لذاك 

 الظاىرة                                                     كان إلزاما عمى الدولة أن تبحث عمى العقوبات األنسب واألنجع لمنع ىذه 

كما نتمني أن نكون ىمزة وصل بين الدراسات السابقة والقادمة اليادفة إلى إصالح المجرم -5
 والقضاء عمى الحس اإلجرامي بداخمو .
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و    ،من الدراسة ىو الوقوف عمى دور السياسة الجنائية التي انتيجتيا الدولة الهدفأما    
عادةالمجرم  إصالحالمتبعة في  األساليب من خالل العقوبات  سواءاجتماعيا  إدماجو وا 

   او العقوبات البديمة عنيا.السالبة لمحرية 

ذاتية والثانية  أسباب األولىقسمين اثنين  إلىفانقسمت اختيار الموضوع : أسبابعن و     
                                                                               موضوعية 

  ا                                                                         أ:األسباب الذاتية. 
جموعة من معتادي اإلجرام في ىو وجود م دفعنا الختيار ىذا الموضوعلسبب الرئيس الذي ا

لذلك نجدىم تارة  ،أصبح السجن ال يشكل ليم أي حرج وال يغير من نمط حياتيم شيئا منطقتنا
داخل السجن وتارة أخرى خارجو ما دفعنا لتساؤل والبحث عن عدم تأثير العقوبة أو الحبس 

                                    .اإلجراميعمى سموكيم 

                                                           :ب:األسباب المضوعية

بالبحث والدراسة ألنيا تمثل مشكل  ةمشكمة العود إلى الجريمة تعد من المواضيع الجدير  -1
تدل عمى وجود خطورة  ، فييالتي تعاني منيا أغمب المجتمعات ةمن المشكالت الخطير 

 يجب معالجتيا بالشكل الصحيح  إجرامية في داخل المجتمع

عادة إدماجو اىتمامبالرغم من  -2   ووذلك بوضع اجتماعيا المشرع بإصالح المجرم وا 
عادةيم السجون المتضمن قانون تنظ 55/54مقانون ل إال االجتماعي لممسجونين  اإلدماج وا 

        . ة إلييا عن وجو الخصوصوالعود بصفة عامة في معدالت الجريمة ارتفاعأنو ىناك 
من  االعتبارالعقوبة ما زالت لم ينظر إلييا بعين  انتياءمشكمة العود إلى الجريمة بعد  -3

طرف الباحثين خاصة في الجزائر وذلك ما يفسر قمة المراجع والدراسات في ىذا الموضوع 
. 

إال أن  ،عاموالجريمة بشكل السابقة عمم اإلجرام والعقاب  تناولت معظم الدراسات الفقييةولقد    
الدراسات التي تناولت مشكل العود إلى الجريمة قميمة جدا إن لم نقل نادرة خاصة في الجزائر ما 

 خارج الجزائر؛  يفسر مشكل ندرة المراجع  المتخصصة في الموضوع ومن الدراسات السابقة
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ت عبد ء بنلمعائدات لمجريمة لدكتورة : أسما واالقتصادية االجتماعيةدراسة بعنوان الخصائص 
 ولكن كانت الدراسة خاصة باإلناث دون الذكور..ويجرياهلل  بن عبد المحسن الت

   :إشكالية البحث

تعد مشكمة العود إلى الجريمة بعد انقضاء العقوبة من المشكالت التي تشغل الميتمين بأمور    
يمة وعوامل ظيورىا الجريمة وظاىرة اإلجرام ، فعمماء اإلجرام والعقاب يعطون في دراساتيم لمجر 

نتشارىا إىتماما خاصا بظاىرة العود . ألن ىذه األ ىذا خيرة تعتبر مؤشرا عمى خطورة المجرم وا 
 وعدم فعالية العقوبة التي تمقاىا من جية أخرى. من جية،

                                                                                  ؟معالجة مشكمة العود ما ىو دور السياسة الجنائية المعاصرة في وىذا مادفعنا لتساؤل عن : 
ل ىذه األسئمة الفرعية لإلجابة عن ىذه اإلشكالية يستوجب عمينا اإلجابة عمييا من خالو   و

                                                           التالية:

                                           ؟لجنائية وماىي فروعيا وأىدافيا ماذا يقصد بالسياسة ا -1
     ماىو دور السجون أو العقوبات السالبة لمحرية في إصالح المجر م لمنعو من العود  -2

                                                                                  ؟إلى إجرامو 
إصالح المجرم لمنعو من العود           إلى ىو دور بدائل العقوبات السالبة لمحرية في  ما-3

 ؟اإلجرام 

من المناىج البحث العممي  منهج إلجابة عن ىذه اإلشكالية كان لزاما عمينا إتباع أكثر من ول  
 ف.                                                                                        

كما ىو عميو من خالل وصف مختمف جوانب البحث ، اعتمدت بداية عن المنيج الوصفيف
إستعنت بالمنيج التحميمي لتحميل بعض النصوص  والوضع في الفقو والتشريع والقضاء 

 دة في قانون العقوبات والقوانين المكممة لو كما إستعممت المنيج المقارن لمقارنة القانونية الوار 
 .وبعض التشاريع األخرى الجزائري  التشريع وجية نظر

ماىية  األولفصمين اثنين تناولت في الفصل  إلىاما عن الخطة فقمت بتقسيم البحث 
نتناول تعريف السياسة  األولمبحث ، وذلك في مبحثين ، في الالسياسة الجنائية وظاىرة العود 
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الجنائية و خصائصيا  اما في المبحث الثاني نتناول ماىية ظاىرة العود في الجريمة و اسبابيا 
. 

اما في الفصل الثاني  فنتناول دور النظم العقابية في اصالح و ادماج المجرمين ، و  
ت العقابية في اصالح و ادماج الذي قسمتو بدوره الى مبحثيت االول نتناول فيو دور المؤسسا

المحبوسين ، و المبحث الثاني دور تدابير االمن و بدائل العقوبات في اصالح و ادماج 
 المجرمين.
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   ماهية السياسة الجنائية  : األولالمبحث 
 وخصائصها تعريف السياسة الجنائية : األولالمطلب 

 نإ  إ                                                        الفرع االول :تعريف السياسة الجنائية   
بشأنيا من خالل  التعارفتعريف ا لسياسة الجنائية ليس أمرا سيال، ولذلك فقد اختمفت وتعددت 

من  وىو أول  الفيمسوف األلماني فويرباخ عرفيا فقد،االجتيادات المبذولة من طرف فقياء القانون
" مجموع  استعمل تعبير السياسة الجنائية وذلك في بداية القرن التاسع عشر وكان يقصد بيا
كما          . 1الوسائل التي يمكن اتخاذىا في وقت معين في بمد ما من أجل مكافحة اإلجرام فيو"

فون ليزت بأنيا "المجموعة المنظمة من المبادئ التي تعتمدىا الدولة لتنظيم عممية  عرفيا كما
                                                                                          .2 محاربة الجريمة "

  . 3واعتبر دونديو دوفايير " أن دور السياسة الجنائية يكمن في مواجية الجريمة بالجزاء والقمع" 

 أنسيل ة مارك وقد تبمورت فكرة السياسة الجنائية أكثر فأكثر ببروز مدرسة الدفاع االجتماعي بزعام

صياغة قواعد وضعية في ضوء معطيات العموم الجنائية بغية  والذي عرفيا بأنيا "عمم وفن غايتيم
 .4التصدي لمجريمة"

والمالحظ أن أغمب التعريفات الحديثة لمفيوم السياسة الجنائية تسير في نفس ىذا االتجاه األخير   
حدو عرفيا بأنيا "تمك الوسائل الفنية  عبد السالم بنمركزة عمى األساس العممي، وىكذا نجد الدكتور 

5التي يعتمد عمييا المشرع عند تحديد سياسة التجريم والعقاب "
 

 

 

 

 

                                                           
1
  22. ص2:83العربية ، طبعة  النيضة، دار  أصول السياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور :  - 

2
   234ص ، 2:91طبعة  ،، مؤسسة نوفل بيروت العلم الجنائي دروس في:  ألعوجيمصطفى  - 

3
                                                                                           236: مرجع سابق . ص ألعوجيمصطفى  - 

4
                                                                                         621ص السابق     . مرجع:  ألعوجيمصطفى  - 

5
    .2222، الطبعة الرابعة  22ص،ردارا لنشدون ،  الوجيز في القانون الجنائي المغربيعبد السالم بن حدو :  - 
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                  خصائص السياسة الجنائية   :    الثاني الفرع

تحقيقيا تنطمق من رسم غايات وأىداف يراد ، تتميز السياسة الجنائية بمجموعة من الخصائص      
 " :في مجال مكافحة الجريمة، وسنعرض لبعض ىذه خصائص كما يمي

       :                                                                    الغائيةخاصية - 1  
القانون الجنائي الوضعي في مجاالت التجريم والعقاب والمنع  لتطويرالسياسة الجنائية  سعىت   ت

وذلك بتوجييو في مرحمة إنشائو وتطبيقو، فخالل مرحمة سن القواعد الجنائية ينبغي لممشرع االىتداء 
بمبادئ السياسة الجنائية ، أما خالل مرحمة التطبيق فينصرف التوجيو إلى القاضي الذي يتعين 

ستجدات والتطورات التي تعرفيا السياسة الجنائية ليستعين بذلك في تطبيق عميو اإللمام بآخر الم
ئم أىداف المشرع وغاياتو. فالسياسة الجنائية ال تطور النصوص التشريعية  النصوص وجعميا تال

نما تعمل أيضا عمى تطوير تفسير ىاتو النصوص بواسطة كل من الفقو والقضاء.                                                            فقط وا 

            :                                                           خاصية النسبية -  2
ميز السياسة الجنائية بخاصية النسبية لكونيا ترتبط بظاىرة اإلجرام التي تختمف أسبابيا تت  تت

تحديد السياسة التي تبين الجريمة وتجد الوسائل باختالف البيئة والظروف االجتماعية، لذلك فإن 
الوقاية منيا تتأثر تبعا لطبيعة ىذه البيئة، وبناء عميو فإن  بإيجاد أسموب العقاب عمييا أو الكفيمة

الوسائل التي قد تصمح لمكافحة الجريمة في دولة معينة قد تكون عديمة الجدوى في دولة أخرى 
                                                                                  واالقتصادية والسياسية لمدولتين.نظرا الختالف الظروف االجتماعية 

 :         لخاصية السياسيةا  - 3

السياسة الجنائية بالوضع السياسي القائم في الدولة والذي يوجييا ويحدد إطارىا،  ترتبط      
فالدول التي تسيطر عمييا األنظمة الديكتاتورية تختمف عن غيرىا من الدول ذات النظم الديمقراطية 

في تحديد السياسة الجنائية، فيناك إذن عالقة أساسية بين المسائل اليامة لمسياسة الوطنية 
      سياسة الجنائية.وال
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                                                                           :خاصية التطور - 4  
يز السياسة بذلك متغيرة ومتطورة، فأىم ما يمكانت ظاىرة اإلجرام ظاىرة اجتماعية، فيي  ذاإ    إ

الجنائية ىو حركتيا، فيي سياسة متطورة بحكم اعتمادىا عمى نتائج عمم االجتماع القانوني وما 
اىتدى إليو عمم اإلجرام والعقاب، كما تتأثر أيضا كما رأينا بالنظام السياسي السائد، ولدلك وجب أن 

 .1تراجع السياسة الجنائية باستمرار حتى تكون فاعمة

                                                        ةالسياسة الجنائيفروع    : الثانيالمطلب 
وسياسة الوقاية والعالج  أوالسياسة التجريم والعقاب  أساسينتكون السياسة الجنائية من فرعين ت  ت

الفرع                                                                                       ثانيا 
                                                             سياسة التجريم والعقاب : االول

 وسياسة العقاب في القسم الثاني أولقسمين سياسة التجريم كقسم  إلىينقسم ىذا الفرع بدوره 

 :اسة التجريم يس -أ 
سياسة التجريم إلى حماية المصالح االجتماعية والتي تقتضي حماية المجتمع من  تيدف    

االعتداء عميو، وتتضمن سياسة التجريم أيضا بيان القيم والمصالح الجديرة بالحماية العقابية، ومنع 
ماىي إلحاق الضرر بيا بإىدارىا وتدميرىا كميا أو جزئيا أو التيديد بانتياكيا ألن األضرار الجنائية 

إال نشاط مخل بالحياة االجتماعية، وكل مجتمع يحتفظ بقواعده وأفكاره وقيمو التي تضبط النظام 
االجتماعي. فالقواعد االجتماعية تنظم سموك األفراد والجماعات التي تمثميم، وبعض ىذه القواعد 

  2تيتم بيا سياسة التجريم فتنقميا إلى قانون العقوبات
ىذا اإلطار تباشر الدولة وظيفتيا الجزائية لحماية المصالح االجتماعية التي تسود المجتمع  وفي    

فتختار الجزاء األكثر صالحية واألقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع ألىمية ىذه المصالح. 
 بةفإذا قدرت الدولة أن المصمحة تستحق أقصى مراتب الحماية القانونية عبرت عن ذلك بالعقو 

  روف التشديد.ظرف العود من ظ،وىذا ما يجعل المناسبة لممصمحة المراد حمايتيا األقصى

                                                           
1
 ، المغرب 66مجمة القانون الجنائي،العدد - 

2
بحيث لنيل دبموم الدراسات العميا المتخصصة، كمية  ،الجانح السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث:محمد الغياط  - 

 82ص  ،3117  عموم التربية ، الرباط ، طبعة 
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 وفقا لظروف واحتياجات كل مجتمع وتتاثر ةبالحماية الجنائيوتتحدد المصالح الجديرة    
االقتصادي واالجتماعي والسياسي ويعتبر التجريم ىو أقصى مراتب الحماية  بتقاليده ونضامو

    1 التي  يخفييا التشريع عمى نوع معين من المصالح التي تيم المجتمع.

 فالقاعدة العقابية تشتمل عمى شقين : 
األول: التكميف بسموك اجتماعي معين، والثاني: جزاء جنائي يترتب عمى مخالفة ىذا التكميف وىو 
العقوبة وواضح مما تقدم مدى االرتباط الوثيق بين التكميف والعقوبة، فكل منيما يكمل اآلخر وال 

مراتب قيام لواحد منيما دون اآلخر وفضال عن ذلك، فإن التجريم كما قمنا يعني إضفاء أقصى 
الحماية التشريعية عمى مصمحة معينة ولما كان أسموب التعبير عن ىذه الحماية ىو الجزاء الجنائي 
فإنو البد أن يكون في إدراك وضع سياسة مضمون ىذا الجزاء ومدى خطورتو حتى يصير أحسن 

 تعبير عن نطاق التجريم الذي يراه المشرع. 
نوعيا ىي التي تعبر عن عنصر اإللزام في القاعدة ومن ناحية أخرى، فإن العقوبة ميما كان   

نما ىو تجريم مقترن بجزاء معينالعقابية. والتجريم ليس مجرد تجريم العتداء معين،  عند وقوع  وا 
                                                                         2معند التجري ىذا االعتداء ولذا فإن العقوبة ونوعيا يجب أن يكون ماثال أمام المشرع 

 : سياسة العقاب -ب
تبين سياسة العقاب المبادئ التي يتوقف عمييا تحديد العقوبات و تطبيقيا و تنفيذىا ، و تحديد     

المشرع ، ولذا سماه    العقوبات يأتي مكمل لمتجريم الذي ال يقوم وحده بدون العقوبة ، و يستأثر بو
القانوني ، أما تطبيق العقوبات و تنفيذىا فيتم في مرحمتين متعاقبين ىما التطبيق  دالبعض بالتفري

  و                              و                                   3القضائي و التنفيذ العقابي
بتطبيق العقوبة، إذ ال جريمة و ال عقوبة بدون قد ربطت جل التشريعات الجنائية إتيان الجريمة و 

  و                                                          نص قانوني تطبيقا لمبدأ الشرعية.
توضح السياسة الجنائية المتبعة في كل بمد اليدف من العقوبات في مراحميا الثالث التشريعية و 

في تحقيق ىذا اليدف. ومن خاللو فان العقوبات تتعدد بصورة والقضائية، وتبين الوسائل المتبعة 
ا يمجردة في نصوص تشريعية يضعيا الجياز التشريعي في الدولة، ويتولى الجياز القضائي تطبيق

                                                           
1
 .81-81ص ،  الجنائية أصول السياسة :أحمد فتحي سرور  - 

2
      .:2مرجع سابق ص  ، أصول السياسة الجنائية :أحمد فتحي سرور - 

 
3
 .12ص  2791طبعة  ، أصول السياسة الجنائية: احمد فتحي سرور - 
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 سبقوبناء عمى ما                                                                       ميدانيا.
                                                                         : المجال التشريعي-2           :      ن السياسة العقابية لكل بمد تتعدد في ثالث مجاالت ىي اف
العقاب بالتجريم تمام االرتباط، إذ ال جريمة بدون عقوبة، ولذلك فان العقوبة تأخذ وصفيا  تبطير   ر

حيث يتمثل محتوى ومضمون العقوبة   ، 1القانوني من كونيا المقابل لمواقعة التي يجرميا القانون
، والعقوبات ىما معا تطبيقيا لمبدأ شرعية الجرائم أو في إلحاق األذى بالجاني إما في حريتو أو مالو 

القانون  عدل، ويمزمء عمى المبدأ السابق تربط الجريمة والعقوبة عالقة سببية تفرضيا مبادئ الوبنا
الردع العام  حقلمدولة   إنتاج المشرع الجنائي الذي يعطي ألن ىذه العالقة من ومراعاتيا باحتراميا
 .عيةالشر وفق مبدأ  والخاص

                             عناصر: أربعة  عمى التشريعي المجال في وتقوم العقوبة

الح المحكوم عميو، فتنقص من حريتو صالمضمون: ويتمثل في العقوبة التي تمس بم -أ 
                                                                ، أو المعنوية.الشخصية أو حقوقو المالية

الجاني من طرف الدولة البد من ارتكاب جريمة تمس حقوق لتطبيق العقوبة عمى   السبب:  -ب
 -ج                     الغير، تكون ىي السبب في الحكم عميو بالعقاب أو التدبير المالئم.

المحل: إذ ال جريمة بدون فاعل ليا، بحيث ال يجوز الحكم إال عمى من ارتكب الجريمة عمال 
 -د                                                               بمبدأ شخصية العقوبات.

  مثل في نسبة تالم اإلدانة  قرارل حامال ن قبل القضاءم الذي يصدر موىو الحكجنائي: الحكم ال
 .المجرم  الفعل تدبير بحسب ظروف وأحوال ارتكاب ال م وتحديد العقوبة أوالمجر  الجريمة إلى

                                                                           : المجال القضائي -3
 عند تطبيق العقوبات إتباعياموضوعي ويتناول األسس الواجب  أحدىما ىو من شقينو   و 

جراءات تطبيق   حق الدولة في العقاب يتناول إثبات  إجرائي المنصوص عمييا، واآلخر  وا 
            ي                                                               وتنفيذىا.العقوبات 

  المنظمة  اإلجراءاتختيار العقوبة وفق عن ا عتبر القاضي الجنائي وحده المسؤولي  ي

                                                           
1

 289،ص23،عدد2:92التنمية،المجمة العربية لدفاع االجتماعي،سنة  أحمد فتحي سرور:سياسة التجريم والعقاب في اطار -
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ت بوسائل وتطبيق العقوبا في العقاب الدولة  حق ثباتفي ذلك إ لمخصومة الجنائية، ىدفو
متمثمة في المجمس  عميا وره في تطبيق القانون تحت رقابة سمطة د عادلة، فالقاضي ىنا يكمن

السمطة التقديرية  لمقضاء، وىذه  تحت ذريعة  ال يتعسف في استعمال الحق األعمى، حتى
والتعسفات التجاوزات  من المتقاضين أن تعطي ضمانة ىامة لحماية الرقابة العميا من شأنيا

  ف                                                                     القضائية.
السياسة الجنائية المعاصرة أخذت بمبدأ ضرورة فحص شخصية المجرم و بأىمية قياس ف

 لموصول  إلى غاية حقوق  1التدبير المالئم وفقا لدرجة خطورتو واىتمت بتخصص القاضي
األمر سواء تعمق  2مراحل الدعوى العمومية ية خالل جميع القانون توتوفيرا لضمانا اإلنسان
المجال  -4                                                     أو األحداث.   نبالراشدي
  ي                                                                            :التنفيذي

 و األخر ،عند التنفيذ امراعاتيتكون من شقين، أحدىما موضوعي يتناول األسس الواجب ي
وىو المرحمة   3وفقا ليذه األسسيبين اإلجراءات الواجب  إتباعيا لتنفيذ العقوبات  ،إجرائي

التي يتحقق فييا اليدف من ىذا االختيار) العقوبة ( ، وال يمكن تحقيقو ما لم تعمل السمطة 
الجاني، بل غير أن تنفيذ العقاب ليس لإليالم والتشفي واالنتقام من    ،4التنفيذية عمى تحقيقو
بعاده عن براثين  تأىيمو و إدماجو اليدف منو ىو إعادة                                                                             جرام.اإل  في المجتمع وا 

  5يالعقوبة وىحمة تنفيذ ر عمييا السمطة في م زذ العقابي عمى مبادئ أساسية ترتكويحتوي التنفي
مبادئ  -                                                                                    :

اعتماد  -                  احترام حقوق اإلنسان طبقا لممعايير الدولية لمعاممة المجرمين.
قواعد تأىيل المجرمين وحسن تنظيم السجون وتصنيف المجرمين وتوزيعيم عمى المؤسسات 

 العقابية واستعمال أساليب حديثة لتنفيذ العقاب

 تأىيل األطر المشرفة عمى تنفيذ العقوبات. -
                                                           

1
 .86ص   محمد الغياط، مرجع سابق  - 

2
 .2:96نونبر  :3الصادر في  51/44بقرار  من قواعد بكين المنفذة  33لى إ 21الفصول من  - 

3
 32-31 احمد فتحي سرور مرجع سابق ، ص  - 

 
4
 355نفس المرجع، ص  - 

5
 محمد الغياط، مرجع سابق   بعدها، وكذلك   وما  358نفس المرجع ص  - 
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 والمجتمع.خمق تواصل بين السجين  -
  :العالج سوف نتطرق إلييا فيما يميا عن سياسة التجريم والعقاب أما سياسة الوقاية و ذى

                                                   : سياسة الوقاية والعالج:  الفرع الثاني 
من جانب مجالي التجريم والعقاب، تيتم السياسة الجنائية بجانب الوقاية من الجريمة  لىإ  إ

صالحو إلعادة إدماجو في المجتمع  جية         من جية ثانية.وكذلك مسألة عالج الجاني وا 
 : : وقاية المجتمع من الجريمة  أوال
سياسة التجريم والعقاب عن قصور واضح في حماية المجتمع من الجريمة، ألنيا  أبانت    

تكتفي بتحديد األفعال المجرمة، والعقوبات المحددة لمرتكبييا، وال يكون التدخل إال بعد اقتراف 
الجريمة، وىذا ما أعطى سياسة الوقاية من الجريمة أىمية قصوى، ألن من مصمحة المجتمع، 

يمة مسبقًا، وليس االنتظار حتى وقوع الجريمة، ثم التدخل لمعاقبة الجاني بعد وقايتو من الجر 
 .ذلك، فماذا يتحقق لممجتمع من نفع بعد ارتكاب الجريمة، سواء عوقب الجاني أم ال 

سياسة المنع من الجريمة، ووقاية المجتمع منيا، برزت مع ظيور ما يسمى بالخطورة    
مدرسة اإليطالية الوضعية، فتوافر الخطورة اإلجرامية يدعو إلى التي جاءت بيا ال  1اإلجرامية

 . 2من توافرت لديو ضد اتخاذ التدابير االحترازية
فمسألة الوقاية من الجريمة، ومنع األشخاص من ارتكاب األفعال اإلجرامية، ظيرت مع    

التجريم والعقاب، المدرسة اإليطالية الوضعية، بعدما كان الفكر الكالسيكي يرتكز عمى ثنائية 
 وكان اليدف من العقاب ىو إيالم الجاني كمقابل عن ارتكابو لمجريمة. 

أن إصالح المجرم  –أحد رواد المدرسة الوضعية  –ففي جانب الوقاية يعتقد أنريكو فيرى     
فإصالح الخمل  3ليس كافيًا، ولكن يجب بذل المزيد من الجيود إلصالح وسطو االجتماعي

لمجتمع، من شأنو إبعاد األشخاص عن ارتكاب األفعال المجرمة، وبالتالي وقاية الموجود في ا
   إجرامو إلىمن العودة  منع المجرم من جية و المجتمع من اإلجرام

                                                           
1
 www.startimes.com/?t=12578418  عن موقع : جرامية، الدكتور محمد سعيد نمور،دراسة في الخطورة اإل - 

 
2
 .11، دار النيضة العربية، ص : 1976، طبعة السياسة الجنائيةأصول أحمد فتحي سرور،  - 

3
الدراسات العميا ، بحث لنيل دبموم السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغربمحمد الغياط،  - 

 .54، ص : 1222عموم التربية، الطبعة األولى   المتخصصة من كمية 

http://www.startimes.com/?t=12578418
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إن منع الجريمة ال يتحقق فقط عن طريق سياسة التجريم والعقاب، ولكن بوضع سياسة 
والبؤس، فالظاىرة اإلجرامية كما ىو  اجتماعية عادلة، ومحاربة الفقر والتيميش والحرمان

نما يؤججيا العامل االقتصادي  معروف، ال تعود لمعوامل النفسية أو الوراثية فقط، وا 
واالجتماعي، وتغذييا التوجيات الفكرية المتطرفة، ومرتعيا الخصب ىو اإلقصاء االجتماعي، 

 . 1م والتعسفوالميز العنصري، وبعض الممارسات غير الديمقراطية، وأساليب الظم
فالفقر قد يدفع إلى احتراف السرقة أو النيب، أو حتى االتجار في المواد المخدرة،     

مجرمة، واألمية قد تؤدي بالشخص بسبب الجيل  تسموكياواإلقصاء قد يدفع الفرد إلى اقتراف 
 إلى خرق النظام االجتماعي... إلخ. 

مة، فميس كل فقير سارق، وال كل أمي غير أن ىذه الدوافع، ليست وحدىا مبررا لمجري   
مجرم، ولكن عند إقامة سياسة اجتماعية عادلة، تتضاءل ىذه العوامل والدوافع، وال تبقى ىناك 

وتبعا لذلك  –عمى األقل في جانب العوامل االجتماعية واالقتصادية  -مبررات لإلجرام 
 ريمة. تنخفض نسبة الجريمة في المجتمع، وعندىا تتحقق وقايتو من الج

وقد عرفت سياسة الوقاية من الجريمة قفزة نوعية مع ظيور مدرسة الدفاع االجتماعي،     
مفيوم الجريمة، ورفض  –رائد الجناح المتطرف في المدرسة  –حيث أنكر الفقيو كراماتيكا 

وصف الشخص الذي يرتكب أفعال يجرميا القانون بالمجرم، وفضل وصفو باإلنسان 
واعتبره غير قادر عمى التأقمم مع مجتمعو، والسبب حسب كراماتيكا يعود المناىض لممجتمع، 

بالدرجة األولى إلى غياب عدالة اجتماعية، وكثرة االضطرابات الموجودة في المجتمع، وبذلك 
فإن إصالح المجتمع باعتماد سياسة اجتماعية عادلة، ىو بمثابة الخطوة األولى نحو وقايتو 

ساس أنكر كراماتيكا حق الدولة في العقاب، وطالب باعتماد تدابير من اإلجرام، وعمى ىذا األ
 . 2تربوية اجتماعية مانعة، والقضاء عمى الخمل االجتماعي

فقد دعى إلى  –رائد االتجاه المعتدل في حركة الدفاع االجتماعي  –أما مارك أنسل     
ألن من واجب الدولة حماية   3اعتماد سياسة المنع، أي فرض تدابير مانعة قبل وقوع الجريمة

المجتمع، وضمان االستقرار في حياة الجماعة، ولذلك تيتم السياسة الجنائية والسياسة 

                                                           
1
 22-22-7، ندوة السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، المنعقدة بمكناس بتاريخ السياسة العقابية :بمقاسم الفاضل - 

 .229، ص : 1225، المجمد األول، الطبعة الثانية، سنة 1225  دجنبر 
2
 .12، مرجع سابق، ص : أصول السياسة الجنائية :مد فتحي سرورأح - 

3
 .231أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص :  - 
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االجتماعية بموضوع الوقاية من الجريمة، ومنعيا مسبقًا، غير أن مسألة " منع الجريمة " تبدو 
في أن تتوجو سياسة بعيدة التحقيق، وذلك بفعل تداخل العوامل الدافعة لمجريمة، ولذلك يك
 .1المنع إلى الحد من اإلجرام، والتخفيف من العوامل التي قد تدفع إليو

ومن تم تعتبر وقاية المجتمع من الجريمة، إحدى أىم أىداف سياسة الدفاع االجتماعي الجديد 
التي أتى بيا الفقيو مارك أنسل، حيث اعتبر أن حماية المجتمع من المشاريع اإلجرامية ىو 

 .2تغى األساسي من ىذه السياسةالمب
لى التكفل باألشخاص الدفاع االجتماعي الجديد، تدعو  فالسياسة الجنائية حسب حركة ا 

الموجودين في ظروف صعبة، وخاصة األحداث منيم، حتى يحس ىذا الشخص باآلمان، 
يدة وىذا التكفل أو المساعدة االجتماعية ىو حق من حقوق اإلنسان، فالسياسة الجنائية الجد

ليا عدة جوانب اجتماعية، تتوخى تحقيق عدالة اجتماعية يحس الجميع في إطارىا بأىمية 
وىذه التوجيات من شأنيا حماية المجتمع من عواقب   3القيم المشتركة، وضرورة الحفاظ عمييا

 األفعال اإلجرامية. 
وخاصة بالنسبة وقد تبنى المجتمع الدولي ىذا التوجو الذي يدعو إلى الوقاية من الجريمة، 

لألحداث، وفي ىذا الصدد عقدت منظمة األمم المتحدة بتعاون مع المركز العربي لمدراسات 
مؤتمر يتعمق بمنع جنوح األحداث، وتم إقرار مجموعة  2:99األمنية والتدريب بالرياض سنة 

 التوجييية ". عمييا "مبادئ الرياض طمقأ  من المبادئ لمنع جنوح األحداث، وىي ما
ومن أىم ما جاءت بو ىذه االتفاقية، كتدابير وقائية لمنع األحداث من االنحراف والجنوح،     

ضرورة االىتمام باألسرة، باعتبارىا المدرسة األولى التي يتعمم فييا الطفل ويتمقى تربيتو، 
وكذلك الحرص عمى االرتقاء بالتعميم، وجعمو إجباري لما لو من دور تربوي وتوعوي بالغ 

، ثم دور المجتمع المدني في المساىمة في توفير بعض الخدمات وتوعية ومساعدة األىمية
األحداث اجتماعيا ونفسيا، وخاصة المدمنين عمى المخدرات، واألطفال المشردين، وكذلك دور 
وسائل اإلعالم في الوقاية من اإلجرام، وذلك باحترام مبادئ وأخالقيات المينة، وعدم بث أو 

المنحرفة، بل  تالسموكيالبرامج أو األفالم التي فييا تحريض عمى إتيان نشر األخبار أو ا

                                                           
1
 .142أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص :  - 

2
 - Marc Ancel : la défense sociale nouvelle. 3 ème édition, éditions Cujas, Paris. 

1981. 
3
  Marc  Ancel, op, cit. p : 300-301  - - 
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عمى العكس من ذلك عمى اإلعالم أن يضطمع بدوره التربوي التثقيفي، خاصة وأن لو دور 
 كبير في تشكيل قناعات وشخصيات األفراد، واألحداث منيم عمى الخصوص. 

داث، باالىتمام بالجانب االجتماعي كما أوصت مبادئ الرياض التوجييية لمنع جنوح األح
لألحداث، وذلك بتوفير الخدمات والمرافق الضرورية، كالصحة والتغذية والمأوى. فيذه إذن 
تدابير قبمية من شأنيا منع الحدث من اإلجرام، وبالتالي وقاية المجتمع من العواقب السمبية 

 لمعمميات اإلجرامية. 
قانونية المقارنة أىمية قصوى لمنع جنوح األحداث، ألنو وتعطي السياسة الجنائية في النظم ال

ييدد مستقبل المجتمع، وفي ىذا اإلطار تتوجو الدول المتقدمة إلى توفير عناية فائقة لمفئات 
الشابة، وتقدم ليم كل وسائل المساعدة االجتماعية، لتجنب سقوطيم في براثين الجريمة 

 وف غير مستقرة. واالنحراف، وخاصة أوالئك الموجودين في ظر 
غير أن سياسة المنع والوقاية من الجريمة، لم تستطع تحقيق األىداف المتوخاة منيا، وذلك 

لمجموعة من المعوقات والعقبات التي تحول دون تطبيق ما ىو موجود في المدونات القانونية 
 واألنظمة والمشاريع عمى أرض الواقع. 

قانونية  –قبمية العموم، يمكن القول أن توجو المشرع إلى اعتماد تدابير وقائية وعمى       
غير أن وقوع الشخص في  .يدخل ضمن توجيات السياسة الجنائية المعاصرة –واجتماعية 

إصالحو وتأىيمو واردة، ألجل إعادة  الجريمة ال يعني فقدان األمل فيو، ولكن تبقى إمكانية
 .مخالفة القانون  إلىومنعو من العودة  إدماجو في المجتمع

   إ                                                        سياسة التأهيل واإلصالح   : ثانيا
  لتأىيل واإلصالح ىي في الواقع  كانت وليدة السياسة الجنائية الوضعية التي اسياسة  نإ

المجرم ال من  المجتمع من التجريبي  ونادت بوجوب حماية يالتفكير العمماعتمدت عمى 
  اإلجراميةذا المجرم  وتحديد درجة خطورتو ىطر يق فحص شخصية  الجريمة وذلك عن

  وىكذا نرى أن مركز  ،لمواجية ىذه الخطورة  وعالجيا ةالكفيم التدابيرثم اتخاذ  وأسبابيا
أن  ىذاالتحول طبيعيا أمام وكان إلى المجرم قد تحول من الجريمةالثقل في السياسة الجنائية 

فحص شخصية  المجرم  جديدة إجرائية و موضوعية ليذه السياسة كضرورة  رتسود أفكا
ليذه السياسة  إنكما ، جيا باختيار التدبير المالئم لياوعال درجة خطورتو اإلجرامية لمعرفة

 .المجرم وتأىيمو إصالحمن خالل  الجريمة إلىدور فعال في مكافحة ظاىرة العود 
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  إصالح المجرم وتأىيمو لمحياة  إال أن سياسة الدفاع االجتماعي التي نادت بوجوب      
خصوصا  بالنسبة  لضمانات   1الوضعية عمى نحو أعمق من السياسة  االجتماعية أثرت

ية فالنظرة الجنائ عمييا التنظيم  اإلجرائي لمدعوى حرصأن ي العدالة الجنائية الذي  يجب
 وأن يكون ليا  أو مارك أنسل كان ال بد اإلنسانية عند زعماء ىذه السياسة سواء جراماتيكا

التي الدعوى الجنائية عمى الضمانات اإلجرائية خالل سائر إجراءات رالقسط األوفر في التأثي
ديمة  سمحت الق غير اإلنسانية في مختمف القوانين الوضعية فالنظرة يعرفيا القانون اإلجرائي 

المتيم عمى  لحمل  جميع ضماناتو اإلنسانية  خالل مراحل الدعوى ) كالتعذيب  بإىدار
بوصفو عضوا في المجرم  سياسة الدفاع االجتماعي فنظرت إلى جاءت  ى ( حتاالعتراف

المجتمع ويحتاج إلى تأىيل اجتماعي حتى يتمكن من االستمرار في انتمائو ليذا المجتمع 
 التفريد  ى ضوء معيار عم ع أيضاالموضو  المعنى من ناحية قانونوبتأكيد ىذا 

 

 

 

  نظمو كما لمعيارىا الموضوعي  وفقا ةينظر لمجريمالقضائي الحديث حيث القاضي ال 
نما  طبقا  لمجرمل  الشخصية  لمعناصر القانون وا 
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1
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 ظاىرة العود في الجريمة واسبابياما ىية    : المبحث الثاني
 :وتصنيف العائدين  المطمب األول : تعريف العود في الجريمة

 الفرع االول:تعريف العود في الجريمة
 –إلى بمده التي سافر منيا  ،من عاد يعود عودة وعودًا ويقال عاد محمد من سفره إذا رجع  العود لغة :-1

َوالَِّذيَن . وقولو تعالى:}  2}َوُىَو الَِّذي َيْبَدُأ اْلَخْمَق ُثمَّ ُيِعيُدُه{. ومنو قولو تعالى: 1فالعود بمعنى الرجوع
 . 3{َقاُلوا ُيَظاِىُروَن ِمْن ِنَساِئِيْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما

أثناء مناقشتيم لتكرار الجريمة بعد  ،في االصطالح : يذكر الفقياء بعضًا من مدلوالت العود في الجريمة -2
و الزنا. إال أنيم لم يذكروا تعريفًا العقوبة عمييا في المرة األولى ومن ذلك تكرار السرقة وتكرار الشرب أ

 لمعود في الجريمة. 

أقرب تعريف ليذا المصطمح: "أنو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى ُحكم فييا  ولعل
 .4نيائياً 

 -ويفسر ذلك بأن العود في الجريمة ينشأ من تكرار وقوع الجرائم من المجرم بعد الحكم عميو  
يقاع العقوبة المقررة شرعًا عميو. في إحداىا.  –نيائيًا   وا 

و الفقياء إلى تشديد العقوبة أو مضاعفتيا عمى المجرم الذي تكررت ومما يؤكد ىذا التعريف توج
  .5 ولم تردعو العقوبة األولى عن تكرار الجريمة –نوع واحد أو أنواع متعددة  –منو الجرائم 

 

                                                 

1
 .634صـ، 2ج والمعجم الوسيط، 315صـ ، لسان العرب :بن منظورا  - 

2
 .27اآلية رقم  سورة الروم،  - 

3
 .3اآلية رقم  ،سورة المجادلة  - 

4
 766صـ ،1، ، جاإلسالمي الجنائي التشريع عبد القادر عودة :  - 

5
 , 99, صـ11والمبسوط لمسرخسي, ج 76, صـ11روضة الطالبين لمنووي ج  - 
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 وىذه بعض المفاىيم لمعود في مختمف العموم الجنائية
 العود في وجية نظر عمم اإلجرام :

نظرعمم اإلجرام فيو مفيوم شامل يتضمن الوقاية والعالج بإعتبار مفيوم العود في وجية     
عمم اإلجرام يدرس الجريمة كحقيقة واقعة والعمل عمى دراسة أسبابيا ، والتوصل إلى أنسب 

 1الوسائل لموقاية منيا .
فالعائد في مفيوم عمم اإلجرام ىو من تكرر خروجو عمى القواعد القانونية التي تنظم    

قد جاء في توصيات المؤتمر الدولي الثالث لعمم اإلجرام في لندن أن العود يتضمن المجتمع و 
 صورتين :

الشخص الذي سبق الحكم عميو قضائيا بجريمة ثم ارتكب جريمة جديدة ، سواء ثبتت عميو  -1
 رسميا أم لم تثبت 

عمقة الشخص الذي سبق الحكم عميو قضائيا في جريمة ثم صدرت منو بعض األفعال المت -2
  2بنشاطو اإلجرامي نظرا لحالتو الخطيرة 

 العود في رأي عمم العقاب :
مدعمين رأييم بأن العائد ىو ذلك الشخص الذي نفذت فيو العقوبة بسبب جريمة سابقة    

  3الحبس ىو الوسيمة الوحيدة التي يمكن أن تظير عدم قابمية الجاني لإلصالح
 ظر القانون :نالعود في وجية 

يعتبر اشتراط وجود حكم سابق عمى الجريمة الجديدة ىو المحور األساسي لتوافر حالة العود    
في القوانين ، فالعود في القانون ىو  حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد الحكم 

                                                 
1
 م 1987مطبعة المعارف االسكندرية ط   -عمم االجرام -بنيام رمسيس  - 

2
ظاىرة العود الى الجريمة في الشريعة االسالمية والفقو الجنائي الوضعي مكتبة ذات السالسل –السماك احمد بن حبيب   - 

 م 1985الكويت ط  

3
 34م  1978القاىرة  المكتبة الحديثة  -عمم االجرام و العقاب–سالمة مأمون محمد   - 
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يقصد بالعود الوصف  : كما عرفو الدكتور عبد اهلل سميمانعميو نيائيا من أجل جريمة سابقة 
  1ي الذي يمحق بشخص عاد إلى اإلجرام بعد الحكم عميو بعقوبة بموجب حكم سابقالقانون

 
 .ئدين اتصنيف المجرمين الع: الثاني الفرع
  ه بعض االمثمة :لقد جرت عدة محاوالت من أجل إيجاد تصنيف العائد ين وىذ   
  . (Recless )تصنيف ركمس :1
، وقد ميز بموجبو بين نمطين من التصنيفات الميمة ضمن ىذا المجال تصنيف ركمسيعد    

من العود ، النمط األول ىو النمط الذي يعتبر فيو السموك اإلجرامي مينة أو تجارة ، ويدخل 
 : 2ضمن ىذا النمط الفئات اآلتية من العائدين

، وىؤالء يرتكبون مزيجا من جرائم األموال مثل السرقة السموك اإلجرامي العادي وذو  - أ
 والسطو .

خاصة تتخذ من اإلتجار في بعض األفراد من جماعات  -ب     - ب
، مثل الجرائم التي يرتكبيا أفراد بعض معينةالممنوعة تقميدا يسود في جماعات األشياء

 القبائل في اليند .
 مثل رجال العصابات األمريكية، الذين ينتظمون في جماعات إجراميةالمجرمون  - ج
 .المجرمون المحترفون مثل المزورين ومحترفو النقد  -د
أو لما يصادفونو من  ذبون لمجريمة بسبب شعورىم بالنقص، وىـؤالء يجو العياتو ذ -وى

 .عقبات تحول بينيم وبين سبل العيش الشريف
  .تصنيف معيد عمم اإلجرام :2

التابع لجامعة كمبردج بحثا عمى مائة من المجرمين العائدين أجرى أخيرا معيد عمم اإلجرام 
 :  3لمتعرف عمى خصائصيم ، قسميم إلى ثالث فئات وفقا ليذه الخصائص

                                                 
1
   04-02-4060رقم النشر  1998عبد اهلل سميمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء األول، الجريمة ، طبعة   - 

 .378-377ص 

2
  1965مصر،،القاىرة،المطبعةالعالمية  ،العود لمجريمة واالعتياد عمى االجرام:األلفي احمد عبد العزيز - 

3
،المممكة الرياض، الخصائص اإلجتماعيةواإلقتصادية لمعائدات لمجريمة :بنت عبد اهلل بن عبد المحسن التويجري  أسماء  - 

 م2011 العربية السعودية،
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من المجموع الكمي وال يعاني أفراد ىذه الفئة أية   ℅ 12غير المنحرفين وىؤالء يكونون  -أ
سوية مع الوسط الذي يعيشون فيو ، مية وفي استطاعتيم تكوين عالقات أمراض نفسية  أو عق
، ولذلك ون ليا قبل إقداميم عمى إرتكابياجرائم األموال التي يعد ارتكابويتخصص ىؤالء في 

، من ىذه الفئة ر من الجرائم قبل استكشاف أمرىمفإنيم ينجحون  غالبا في ارتكاب كثي
 المجرمون المحترفون .

االنفعالية ،   بالالمباالةيتمتعون   ℅ 32سبتيم وتبمغ نالمنحرفون العدوانيون النشيطون  -ب 
  .والجرأة اتيم بضيق نطاقيا وعدم استمرارىا، وتأخذ جرائميم طابع العنفوتتميز عالق

وتتكون ىذه    ℅ 52نسبة بالمنحرفون الخاممون السمبيون : وىم يشكمون الفئة األكبر  -ج 
عادة سرقات بسيطة ، الجرائم  الفئة من األفراد ذوي الشخصيات الضعيفة وىم يرتكبون

 الجنسية ، والشذوذ الجنسي ويتصف ىؤالء بانخفاض ذكائيم عن أفراد المجرمين السابقين 
 العود لمسموك اإلجرامي :  سباب ودوافع أ: الثانيالمطمب 

سنقسميا في دراستنا إلى أسباب  داخمية  وأسبابإن العود لمسموك اإلجرامي لو عدة عوامل     
 الفرع األول وأسباب خارجية في الفرع الثاني في جرم في حد ذاتو متخص ال

 . المرتبطة بالعائدوالخارجية األسباب الداخمية  : الفرع االول
 : األسباب الداخمية -أ

وىي المتعمقة بالفرد في تكوينو العضوي النفسي والعقمي ومن أىميا الوراثة والجنس والسن      
 والذكاء والمرض.

 . 1فيي انتقال خصائص األصل  األب إلى الفرع  االبن  بطريقة التناسل الوراثة: -
% من آباء المجرمين العائدين إلى الجريمة 66وقد أثبتت بعض الدراسات العممية أن نسبة 

مصابون بمرض عقمي أو من مدمني المخدرات والخمور إلى جانب كونيم مجرمين أصاًل. بل 
يرتكب جرائمو في الغالب دون أن يكون قصده  –سبب عامل الوراثة إن بعضًا من العائدين ب

نما السبب في ذلك عدم قدرتو عمى ضبط التحكم في  التكسب منيا أو االعتماد عمييا معاشو وا 

                                                 
1
 الوجيز في عممو183صـمبادئ عمم اإلجرام :د. رؤوف عبيد و ،119و  103صـ ،1ج ،عمم اإلجرام :د. بينام رمسيس - 

 .117د ميسر أنور عمي و د أمال عثمان ص  اإلجرام و العقاب
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دوافعو الداخمية لسيولة انقياده وراء ىذه الدوافع وذلك بعكس المجرم العائد ألسباب غير وراثية 
  . 1مثل الحاجة التكسب والعيش

فيو الذكر واألنثى واالختالفات بينيما في الحاجة لمجريمة والدافع ليا ونسبة الجنس:  -   
جرائم المرأة إلى جرائم الرجل ونوع الجرائم المرتكبة منيما وزمن وقوعيا واالختالف النفسي 

 والفسيولوجي بينيما. 
ذلك أن حاجة الرجل لمجريمة أكثر من حاجة المرأة ثم إن المرأة تابعة لمرجل في ىذه  وبيان    

 الحياة فالنفقة ليا وألوالدىا عمى الرجل.
كذلك فإن نسبة جرائم المرأة إلى جرائم الرجل نسبة ظاىرة في اإلحصاءات العالمية التي     

   2تقدر جرائم الرجل بضعف جرائم المرأة إلى خمسة أضعاف
وأما االختالف النفسي والفسيولوجي والجسدي بينيما فتكوين المرأة النفسي والفيسولوجي    

والجسدي يجعميا عاطفية وضعيفة أكثر من الرجل وغير قادرة عمى ارتكاب الجريمة والوقوف 
إضافة إلى كون المرأة تتصف  ،في مسرحيا إال تحت ضغوط شديدة تدفعيا الرتكاب الجريمة

 دائمًا بالحياء والعفة والمحافظة عمى سمعتيا وشرفيا في المجتمع
يرجع في الغالب إلى الجرائم المالية التي تدر مكاسب  –إال أن العود من المرأة في الجريمة 

  3مالية والتي ال تحتاج إلى قوة وعنف كالنيب والغصب والخديعة. وجرائم المخدرات
أن المرأة في جريمة الزنا ىي األكثر من الرجل في فعل الزنا باعتبارىا محاًل لو وسببًا  ويالحظ

في قولو  4في وقوعو من الرجل بإغرائيا لو. ولذا ُقدمت المرأة عمى الرجل في جريمة الزنا
ُْْخْذُكْم ِبِيَما َرْأَفةالالزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة وَ } تعالى:  ِديِن في     َت

                                                 
1
 .115صـ ،ظاىرة العود في الجريمة :أحمد السماك - 

2
  ..80صـ ،البن خمدون المقدمةو ،123المرجع السابق صـ - 

3
 .121صـ ،1ج ، عمم اإلجرام:د. رمسيس بينام  و ،130صـ ، ظاىرة العود في الجريمة :د. السماك - 

4
 .5-4ص 4الشوكاني ج فتح القدير :   - 
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فالمرأة ىي األصل في فعل جريمة الزنا وىي السبب في انتشاره بين الناس بما تقدمو   1{المَّوِ 
 من مغريات وتبرج وسفور. 

يمر اإلنسان في حياتو بمراحل تتصف بالضعف والقوة ولكل مرحمة أثرىا في وأما السن : 
ُقربو من الجريمة وقدرتو عمييا وتختمف الجريمة حسب اختالف سن شخصية اإلنسان من حيث 

المجرم وتطور مراحل حياتو في الناحية الجسمية والعقمية وحسب اإلحصائيات الصادرة من 
بعض الدول العربية كدولة الكويت ودولة مصر فإن النسبة األعمى من الجرائم تقع من اإلنسان 

 .352و  18في السن بين 
عمماء اإلجرام عمى إمكانية تأثير عامل السن عمى ظاىرة العود في الجريمة لما  وقد أكد   

 يتسم بو المجرم من سمات غير سوية تدفعو إلى معاودة جريمتو مرة ثانية وثالثة. 
إلى ذلك مدة بقاء المجرم في السجن منذ أول جريمة يرتكبيا حيث أن ليا أثرًا في  ويضاف    

جعمو إنسانًا يائسًا قد أظممت الدنيا في عينيو. فالسجن يمثل صدمة تيدم شخصية اإلنسان مما 
   3يدفعو لمعودة إلى الجريمة بعد خروجو من السجن

فيمثل الذكاء مجموعة من القدرات العامة والخاصة يستطيع بيا اإلنسان أن يحقق  : الذكاء-
لنفسو مكانة متميزة بين الناس. ويذىب بعض العمماء إلى أن الضعف العقمي سبب الرتكاب 
الجريمة وأن الذكاء يقي صاحبو من الوقوع في الجريمة. وبيان ذلك أن الذكي لو مقدرة عمى 

ما يفكر في ارتكابو من جرائم فيأخذ بالنافع ويترك الضار. أما الضعيف فيم عواقب األمور في
إال أن ىذا الطرح ليس بدقيق إذ  4عقميًا فال يممك ىذه القدرة ولذا يقع في الجريمة بيذا السبب

                                                 
1
 .2سورة النور, اآلية   - 

2
  مديرية األمن بجميورية مصر العربية. ات نشرة إدارة السجون بدولة الكويت + إحصائي - 

3
 ،د. ميسر أنور ود. آمال عثمان ،الوجيز في عمم اإلجرام والعقابو ،102ص ،اإلجرام في مصر :د. محمد البابمي - 

  .124صـ

4
وأصول  ،432صـ، د. حامد عبد السالم زىران ،وعمم نفس النمو ،199 ،193ص ،مبادئ عمم اإلجرام :د. عوض محمد - 

 186د. مأمون سالمة, ص ،عمم اإلجرام والعقاب
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يالحظ أن الذكي قد يندفع بذكائو الرتكاب جريمة بناًء عمى قدراتو العقمية في التخطيط لمجريمة. 
 قة دون عمم الناس بو.وتنفيذىا بد

وفي عصرنا الحاضر نالحظ أن بعضًا من الجرائم الخطيرة تحتاج إلى ذكاء وفطنة     
 الرتكابيا وأنو ليس من السيل لغير األذكياء ارتكاب مثل تمك الجرائم

نالحظ أن العود في الجريمة يكون من األذكياء أكثر من غيرىم وسبب ذلك مقدرتيم عمى  كما
 ممارسة الكثير من الطرق واألساليب في ارتكاب الجريمة عدة مرات. 

فإن اإلنسان في ىذه الحياة معرض ألمراض متنوعة إما عضوية أو نفسية أو  المرض :-
  والعودة الييا. ،مةعقمية وليذه األنواع تأثير في وقوع الجري

فاألمراض العضوية منيا عمى وجو الخصوص األمراض العضوية التي تنتشر في جسم    
اإلنسان فتؤدي إلى تيييج النزعة اإلجرامية فيو مثل مرضى اإليدز والسل والزىري. وسبب ذلك 
أن المصاب بواحد من ىذه األمراض يواجو مشاكل اجتماعية صعبة منيا نفور الناس منو 

يجد المريض نفسو مضطرًا الرتكاب الجرائم لتمبية مطالبو المرضية ، فوُبعدىم عن االختالط بو
 والمعيشية. 

وأما األمراض النفسية فيي عامل من عوامل ارتكاب الجريمة إذ أن الصراعات النفسية    
درتو عمى الالشعورية قد تدفع اإلنسان إلى ارتكاب الجريمة عمى أمل التخمص مما يعانيو لعدم ق

 تحمل ىذه الصراعات النفسية. 
وأما األمراض العقمية فيي خمل يصيب اإلنسان في قواه الذىنية فيخل بتصرفاتو وأحاسيسو    

 الداخمية والخارجية مما يجعمو مؤىاًل الرتكاب الجرائم. 
يو وقد أكد بعض الباحثين عمى أن اإلنسان الذي لديو استعداد لإلصابة بمرض عقمي يكون لد  

  1استعداد الرتكاب الجريمة
والخالصة في تأثير األمراض العضوية والنفسية والعقمية عمى العود في الجريمة أن األمراض 
العضوية وآثارىا النفسية عمى المريض ليا دور ممموس في العود إلى الجريمة يظير ذلك في 

 الجريمة والعودة إلييا عدة مرات.  الرتكابالتحول لشخصية المريض فيكون أكثرحدة واستعداداً 
                                                 

1
  1997القاىرة ،،443ص ، الصحة النفسية :د. حامد عبد السالم زىران - 
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وأما األمراض النفسية فإنيا ليا تأثير نفسي ال شعوري حاد يسبب لممريض توترًا شديدًا يدفعو   
 الرتكاب الجريمة عدة مرات في محاولة منو لمتخفيف من ىذا التوتر. 

لك أن األمراض وأما األمراض العقمية فيي عامل ميم يؤدي إلى ارتكاب الجريمة عدة مرات ذ  
العقمية تؤدي إلى انحالل شخصية المريض وتفككيا فتنعدم لديو السيطرة عمى دوافعو الداخمية 

  1فيتجو إلى ارتكاب الجرائم عدة مرات
 : المستوى الثقافي

لى نوعية الثقافة التي حصل عمييا الفرد فتدني      ترجع إلى المستوى العممي والثقافي وا 
اإلنسان جاىاًل باألنظمة وبعواقب الجريمة فيقدم عمييا بل ويكررىا  المستوى الثقافي يجعل

كما أن نوعية الثقافة ليا دور أيضًا في التأثير اإليجابي أو السمبي في  –نتيجة لذلك الجيل 
 –نتيجة التأثر بالفكر اإلجرامي  –ارتكاب الجريمة فإذا كانت ثقافة الفرد ذات طابع إجرامي 

  2 .تحت تأثير ىذه الثقافة -عدة مرات  -الجريمة  فإنو سيندفع الرتكاب
 األسباب الخارجية  : - ب
توجد العديد من األسباب المحيطة بالمجرم والتي قد تؤدي بالضرورة إلى عودة اإلجرام نذكر    

 منيا : 
 عدم تقبل المجتمع لممفرج عنيم ومعاممتيم بالنفور واإلىمال :-1

الجريمة ، ويتضح  الرتكابيعتبر عدم تقبل المجتمع لممفرج عنيم من أىم عوامل العود     
ذلك من خالل شعور المفرج عنيم بالعزلة عن الجماعة المحترمة لمقانون وتظير مظاىر عدم 

  3يمي :  تقبل المجتمع لممفرج عنيم من المؤسسات اإلصالحية ما
 عدم تقبل المفرج عنيم كشركاء في العمل والتجارة  -
 عدم تقبل مصاىرة المفرج عنيم من المؤسسات اإلصالحية  -

                                                 
1
 176, صـعمم النفس الجنائي:د. محمد فتحي  , و198-197, صـ أصول عمم اإلجرام :د. مأمون سالمة - 

2
بحث في المجمة العربية لمدفاع  ، دور المؤسسات اإلعالمية في الوقاية من الجريمة :د. مصباح خيروو د. بدر الدين إمام - 

 .م1983سنة  ،15عدد  ،139صـ ،االجتماعي

3
الرياض ، 1ط،لمعائدات لمجريمة واالقتصادية االجتماعيةالخصائص  : يالتو يجر بنت عبد اهلل بن عبد المحسن  أسماء  - 

 60،صم2011



 

 

 
28 

 .عدم تقبل صداقة المفرج عنيم ألنيم يعتبرون مصدر لمشك والشبية  -
 كما وضعت العديد من النظريات في ىذا المجال ولعمى أىميا " نظرية الوصم"حيث     

رية التي وضعيا " ادوين لمرت " أن األفراد يرتكبون السموك اإلجرامي نتيجة تفترض ىذه النظ
رد فعل المجتمع نحوىم و قد ذكر أن االنحراف يتأكد و يثبت نتيجة معاودة الفرد االنحراف فترة 

و يضع " لمرت" تحميال  1لردود فعل المجتمع إزاءه إدراكوونتيجة  خبرتو الفردية و  ىبعد أخر 
تبمور االنحراف و المراحل التي يمر بيا حتى يصبح ثابتا ال يمكن معالجتو و  خاصا لعممية

 ىذه المراحل ىي: 
مرحمة االنحراف األولي: و ىو أول سموك يصدر عن الفرد كبادرة الختبارردة فعل  -1

 المجتمع إزاءه
 مرحمة قيام ردود فعل المجتمع : فعقوبة المجتمع اقصى من العقوبات القانونية  -2
 مرحمة تكرر االنحراف األولي و زيادة نسبتو و كميتو  -3
مرحمة قيام المجتمع بإتخاذ ردود فعل رسمية تأخذ شكل وصم المنحرف بوصمة  -4

 االنحراف و االجرام 
 لو مرحمة رد فعل المجرم بزيادة االنحراف لإلنتتقام من المجتمع مواجية وصمة المجتمع -5

 بالجريمة 
  2رم بمركزه االجتماعي الجديد كمجرمالمرحمة األخيرة ىي قبول المج -6

 : التفكك األسري -2 
إن التفكك األسري لو صورتين تفكك مادي و معنوي  فاألول يكون بغياب ممول األسرة     

كما يكون ، 3الذي يكون غالبا األب والثاني يكون بغياب مصدر الحنان والتي تكون عادة األم
بين األبوين ما يؤثر سمبا عن نفسية األوالد ما يؤدي بيم التفكك معنويا في حالة سوء العالقات 

 إلى اضطرابات نفسية قد تؤدي بيم إلى سبل االنحراف كتعاطي الخمور والمخدرات
                                                 

1
 40ص ،نفس المرجع :بنت عبد اهلل بن عبد المحسن التويجري  اسماء  - - 

2
  1974،مكتبة ذات السال سل، الكويت 3،طاسباب الجريمة وطبيعة السموك االجراميالدوري عدنان : - 

3
 1977 ،لبنان،بيروت ،دارالنيضة العربية ،االجرام والعقابمبادئ عمم :فوزية عبد الستار  - 
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 العوامل اإلقتصادية : -3

 ،إلى الجريمة أىم العوامل التي تدفع عمماء أن الوضع االقتصادي السيء منأكد بعض ال     
م المدرسة ااٌلشتراكية في عمم االجرام و قد 1850أسس كل من ماركس و إنجمز في سنة  ولقد

أكدت ىذه المدرسة الرابطة بين ظاىرة الجريمة و األوضاع االقتصادية السائدة و تعتمد ىذه 
المدرسة كمية عمى الوسط المادي فظاىرة الجريمة بمقتضى ذلك ىي نتائج الظروف االقتصادية 

ة تركيب النظام الرأسمالي ىو الذي ينتج تعبير أكثر دقاوت االقتصادية أو بفإنعدام المس
ضد و ىي بمثابة رد فعل  الرأسماليالنظام  ليذا الجريمة و كانت الجريمة بحد ذاتيا ىي الوليد

  .1االجتماعية السائدة في ىذا النظام  الالعدالة
  : األسباب المحمية المرتبطة بعقوبة المجرم العائد: الفرع الثاني

ويراد بيا مجموعة األسباب والوسائل التي يتم بيا تحديد نوع ومقدار العقوبة وطريقة تنفيذىا    
والحقيقة أن العقوبات عمى اختالف أنواعيا  ،عمى المجرم  بما يحقق الردع والزجر لو ولغيره

ذلك أن أىم وسيمة  ،لم تحقق الردع والزجر فإنو ال فائدة منيا في مكافحة الجريمة اذاومقاديرىا 
في ىذا األمر ىو العقوبة وتبقى الوسائل األخرى مساندة ليا في مكافحة الجريمة.  ويمكن 

 حصر ىذه األسباب في اآلتي: 
مالية أو غيرىا.  عقوبةسالبة لمحرية او ضعف العقوبة المقررة عمى المجرم أيًا كان نوعيا   -1

ذا أخذنا في االعتبار اليدف من العقوبة وىو تحقيق الردع والزجر فإن ضعفيا لن يحقق ذلك  وا 
  2بل ستكون اآلثار عكسية تتمثل في العود إلى الجريمة عدة مرات النعدام الرادع والزاجر

سو ضعف تأىيل السجين وعدم توعيتو بمخاطر جريمتو حيث يبقى في السجن مع نف   -2
وأفكاره ومع زمالئو في السجن  القاسم المشترك بينيم ىو الجريمة  عمى اختالفيا وأحاديثيم 

                                                 
1
 58ص : ،المرجع السابقيالتو يجر بنت عبد اهلل بن عبد المحسن  أسماء  - 

2
 .282صـ ،الجريمة والعقوبة :محمد أبو زىرة - 
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عنيا وكيفية ارتكابيا  وما ىي الحمول بل والحيل لمبعد عن العقوبة  مما يمكن أن يطرح أمام 
  1المحققين والقضاة

في موضوع العود في الجريمة ذلك أن قبول  عن اإلقرار وىذا من أىم األسباب قبول الرجوع -3
الرجوع عن اإلقرار من القضاة عمى إطالقو يمثل مكافأة لممجرم تغريو لمعاودة جريمتو عدة 

  2 مرات وبأساليب مختمفة تعّزز من غموض جريمتو
وجودىا  مما يجعل السجن مدرسة لتعميم اإلجرام  عدم تطبيق البدائل لعقوبة السجن  رغم  -4

وتعميم التحايل عمى المحققين والقضاة بل وتعميم ارتكابو الجرائم بطرق متعددة يصعب كشفيا 
  3والوقوف عمييا

أيًا كان نوعيا  ومعموم أن ىذه  إلغائيااألخذ بالتقارير الطبية  كمؤثر في تخفيف العقوبة أو  -5
يطاليا التزوير والتبديل كغيرىا من األوراق الميمة. وال بد من معالجة ىذه التقارير أوراق 

التقارير بضوابط في مصدرىا وطريقة إعدادىا بحيث تكون حقيقية خالية من التزوير وغيره مما 
 .يضعفيا ويقل من دورىا

م التوسع في إصدار العفو عن عقوبة السجن في مناسبات خاصة مرتبطة باألعياد واأليا -6
الوطنية وغير ذلك مما يكون سببًا في استغالل ضعاف النفس لتخفيف العقوبة أو إلغاؤىا عن 

 .المجرم فيندفع الرتكاب الجريمة مرة ثانية
القرآن الكريم  وجعل ذلك سببًا في تخفيف العقوبة  حسب نسبة المحفوظ من القرآن  حفظ-7

إال أن ىناك  ،ح اإلنسان وبعده عن الشروالحقيقة أن حفظ القرآن الكريم من أىم األسباب لصال
وال يتجاوز ىذا اليدف في حفظو  ،من يحفظ القرآن من أجل الحصول عمى تخفيف العقوبة فقط

                                                 
1
د.  ،وحكم الحبس في الشريعة اإلسالمية ،298ص ،2ج ،السجن وموجباتو في الشريعة اإلسالمية :د. محمد الجريوي - 

 .67محمد األحمد, صـ

2
 ،والمجموع لمنووي 233صـ ،7ج،وبدائع الصنائع لمكاساني ،390 – 385-344صـ ،قوانين األحكام الشرعية :بن جزيا - 
 48-47صـ ،20ج

3
, العدد 64االجتماعي, صـ , المجمة العربية لمدفاعجدوى إيجاد بدائل لمعقوبات الحبسية:امزازى محي الدين  د.. - 

 م.17،1984
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  ك       وىذ                                     1 لمقرآن  بدليل عودتو لمجريمة مرة ثانية
نقمت صحيفة "الخبر عن  حفظة القران الكريم فقد بالعفوعن عبد العزيز بوتفميقةما قام الرئيس ك

 مصادر "حسنة اإلطالع" أن إجراءات العفو التي أقرىا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة
بمناسبة العيد لفائدة المحبوسين المحكوم عمييم نيائيا والفائزين في مسابقة ''فرسان القرآن 

مشارك في المسابقة التي  0077محبوس فائز من ضمن  077وتجويده، شممت أزيد من 
2نظمتيا إدارة السجون في مختمف المؤسسات العقابية خالل شير رمضان

. 
والذي نراه أنو ال بد أن يعّزز حفظ القرآن بصالح الحافظ وتأكيد ذلك بشيادة القائمين عمى 

بسبب  –السجن وقناعة القاضي ثم أنو ال بد من وضع السجين  المفرج عنو بعد تخفيف عقوبتو 
تحت المالحظة والمراقبة حتى ُيطمأن عمى سالمة مسمكو وبعده عن الجريمة  –حفظو لمقرآن 

 ر فييا. والتفكي
تفعيل الرادع اإليماني والعقابي واالجتماعي وسبب ذلك يرجع إلى النشأة الضعيفة التي  عدم-8

يمر بيا المجرم من ضعف اإليمان وعدم االعتبار بالمحرمات والمحظورات الشرعية وعدم 
لخير الخوف من العقوبة بأنواعيا وعدم الحياء من اهلل ومن الناس فيخرج ىذا الفرد بعيدًا عن ا

  3وقريبًا من الشر تدفعو نوازع النفس األمارة بالسوء الرتكاب الجرائم المرة تمو المرة
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .105-104صـ  ،المممكة العربية السعودية ،اإلدارة العامة لمسجون ،دليل إجراءات السجون  - 

 
2
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3
 .1998،جدة ،المممكة العربية السعودية ،شركة عكاظ للنشر والتوزيع ،57صـ ،فمسفة العقوبة :د. فكري عكاز - 
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دماج إصالحالعقابية في  تدورا لمؤسسا : األولالمبحث   المحبوسين  وا 
 المحبوسين وإدماج إعادة إصالحدور البيئة المغلقة في المطلب األول: 

 ةالمغمق البيئةأساليب إعادة التربية و اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف في  ىناؾ العديد مف    
شمؿ مجموعػػػة مؤسسات نص عمييا المشرع الجزائري في قانوف تنظيـ السجوف الجديد، ت التي
مختمؼ األساليب المنتيجة  عفوؿ ، مـ في الفرع األمؤسسات البيئة المغمقة  سنتكمـ عفلذلؾ 
  .ماف الفرع في

 ة المغمقةئالبي تعريف األول: الفرع
، تعتمد  األلوافبشكؿ ممحوظ ، قاتمة  األسوارسجوف مرتفعة  بأنياعمماء العقاب لقد عرفيا    

نظاـ الحراسػة المشددة و المكمفة في الداخؿ و الخارج ، تكوف معاممة المساجيف فييا قاسية و 
  1بنظاـ االحتباس إخبلليـحريتيـ مسموبػة تماما مع إخضاعيـ لمجزاءات التأديبية في حالة 

مما يمـز أفرادا خطروف  إنيـمرتكبي الجرائـ عمى  إلىالعاـ الزاؿ ينظر  الرأي إف أساسعمى 
.أما في العصر الحديث فػاف نظاـ البيئة  2و ردعا ليـ إلضرارىـعزليـ عف المجتمع تفاديا 

 التأىيؿ إعادةتحقيؽ  إلى أساساالمعاممة العقابية ييدؼ  أساليبمف  أسموباالمغمقة يعد 
 طرؽ عبلجية داخمو إلى بإخضاعيـاالجتماعي لممساجيف 

عمى أف ىذا النظاـ ال يعزؿ المحبوسيف عزال تاما عف العالـ الخارجي بؿ قرر ليـ حؽ الزيارات 
و المحادمة ، حؽ المراسبلت ، حؽ الحصوؿ عمى الجرائد و الطرود و النقود الضرورية 

  3الستيبلكيـ الشخصي
  4صنفيف :  إلىو قد صنؼ المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغمقة 

 
 

                                                           
1
،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر 1991، الطبعة المانية ،  العقاب موجز عمم اإلجرام و عمماسحاؽ ابراىيـ منصور :    - 

 .181، ص 

2
، ديواف المطبوعات الجامعية   1988، الطبعة المانية ،  المدخل إلى عمم اإلجرام و عمم العقابمحمد صبحي نجـ: :    - 

 .67الجزائر ، ص 

3
 17/10مف قانوف  69الى  76المواد مف   - 

4
 مف نفس القانوف 28الى  88المواد مف  - 
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 : الــمــؤسـساتأوال: 
 : وىي المؤسسة التي نجدىا بدائرة اختصاص كؿ محكمة و تخصصمؤسسة الوقاية - 1

لمدة تساوي أو تقؿ  الستقباؿ المحبوسيف مؤقتا، و المحكـو عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية
 النقضاء مدة عقوبتيـ سنتاف أو أقؿ، عف سنتيف، كما تخصص الستقباؿ المحبوسيف الذيف بقي

 .والمحبوسيف إلكراه بدني
 وىي التي نجدىا بدائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي، وتخصص إعادة التربية: مؤسسة -2

تساوي أو تقؿ عف  الستقباؿ المحبوسيف مؤقتا، والمحكوـ عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية
إلكراه وكذلؾ المحبوسيف  خمس سنوات، ومف بقي منيـ النقضاء عقوبتو خمس سنوات أو أقؿ

 .بدني
المحكـو عمييـ نيائيا بعقوبة الحبس لمدة  : وىي مخصصة لحبس مؤسسة إعادة التأىيؿ -3

تفوؽ خمس سنوات وبعقوبة السجف،وكذلؾ المحكـو عمييـ معتادي اإلجراـ والخطريف، ميما 
 .المحكوـ بيا عمييـ وكذلؾ المحكـو عمييـ باإلعداـ تكف مدة العقوبة

 وتنقسـ إلى قسميف صة :ثانيا: المراكز المتخص
 وىي مخصصة الستقباؿ النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكـومراكز متخصصة لمنساء: -1

 .بدني عمييف نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية ميما تكف مدتيا، وكذلؾ المحبوسات إلكراه
أعمارىـ عف  وىي متخصصة الستقباؿ األحداث الذيف تقؿ مراكز متخصصة لؤلحداث: -2

بعقوبة سالبة لمحرية ميما كانت  سنة المحبوسيف مؤقتا، والمحكوـ عمييـ نيائيا 18عشر مماني 
 .مدتيا

و مرجع  العقابية استعماال في النظاـ العقابي الجزائري ، األنظمة أكمرو نظاـ البيئة المغمقة ىو 
ذلؾ النسبة العالية لمعقوبات القصيرة المدة التي تصدر عف المحاكـ الجزائية سنويا و التي ال 

  1يمكف معيا تسطير عبلج عقابي يتماشى و المفيـو المتعارؼ عميو ليذه العممية 
عمى شكؿ  2005مارس  29و  28العدالة يومي  إلصبلحو قد نظمت وزارة العدؿ ندوة وطنية 

ببناء مؤسسات  إشغالياورشات أىميا ورشة إصبلح المنظومة العقابية و الػتي أوصت في ختاـ 
خريطة  إعدادلبلحتباس و  اإلنسانيةعقابيػة وفؽ المعايير الدولية الحديمة تضمف الظروؼ 

                                                           
1
في التشريع  : دور قاضي تطبيق األحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل االجتماعيطاشور عبد الحفيظ :    - 

                                                                     892، ص  8111طبعة  الجزائري،
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خراجتصنيؼ المساجيف ي و انب الديمغرافالجية تراعي نشاط الجيات القضائية و عقاب السجوف  وا 
    1مف الوسط العمراني

 السجينإصالح  إعادة:أساليب المنتهجة في الفرع الثاني
دماجوالسجيف وتسييؿ عممية تأىيمو   إصبلح إعادةمف اجؿ  اجتماعيا اعتمد المشرع  وا 

  وأىمياالعممية  إنجاحالتي مف شأنيا  األساليبالجزائري مجموعة مف 
 المحبوسينتصنيف :1
 حسب الجنسأ:  -1

منعزؿ  يتـ ترتيب المحبوسات النساء دوف غيرىف مف المحبوسيف الرجاؿ بجناح خاص حيث
عف جناح الرجاؿ، وال يمكف ألي كاف الدخوؿ إلى ىذا األخير ميما كاناألمر إال لمضرورة 

 .القصوى أو القوة القاىرة
 حػسػب الػسػفب :  -1

 :سنيـ كما يمييتـ ترتيب المحبوسيف حسب 
 جناح األحداث  -
 .سنة 27إلى  18جناح الجانحيف البالغيف مف  -
 .جناح الكيوؿ -
 حسب الوضعية الجزائيةج : -1

 :فئتيف و نميز في ىذا الصدد بيف
: تتممؿ في المتيموف حيث يخصص في كؿ مؤسسة جناح خاص بالمحبوسيف الفػئة األولى -

  :المتيميف و ىـ
  . المتمبسوف بالجنح -
 .فئة التحقيؽ -
 .المحالوف أماـ محكمة الجنايات و لـ يحاكموا بعد -
 المستأنفوف -
 الطاعنوف بالنقض -

                                                           
1
، دار اليدى لمطباعة و 8117ة االدماج: المديرية العامة الدارة السجوف و اعادة االدماج، العدد الماني لسنة مجمة رسال - 

 16 النشر، ص 
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سالبة لمحرية  المحكـو عمييـ وىـ المحبوسيف الذيف صدرت في حقيـ عقوبات الػفػئػة المانية:
لعقابي دوف بارتداء المباس ا نيائيا ال مجاؿ فييا لبلستئناؼ والطعف بالنقض، وىـ ممزموف

  .غيرىـ مف المتيميف
 حسب خطورة الجريمةد :  -1
 يمكف أف تخصص بمؤسسات إعادة التربية وكذلؾ مؤسسات إعادة التأىيؿ أجنحة حيث   

 التربية المعتادة المحبوسيف الخطريف الذيف لـ تجد معيـ طرؽ إعادة الستقباؿمدعمة أمنيا 
 .مف قانوف تنظيـ السجوف 4فقرة  28ة ووسائؿ األمف العادية، وذلؾ وفقا لنص الماد

أو  الجرائـ الماسة بأمف الدولة اارتكبو يقتضي عدـ الجمع بيف المحبوسيف الذيف  فالمنطؽ   
الذيف ارتكبوا جرائـ  جرائـ القتؿ أو الجرائـ المتعمقة بالمخدرات ممبل، مع غيرىـ مف المحبوسيف

قد تترتب عف ىذا الجمع مف جية،  التيالسرقة أو الضرب والجرح، و ذلؾ لتفادي العواقب 
 . 1أخرى وتسييبل لعممية إعادة التربية مف جية

 حسب قدرة تحسيف حالتيـو :  -1
لبرنامج إعادة  واالستجابةقابمية كؿ محبوس لمتحسف  يتـ تصنيؼ المحبوسيف حسب    

مرة األولى نظرا سوابقو القضائية، فالمبتدئوف الذيف ارتكبوا جريمة لم اإلدماج، وذلؾ مف خبلؿ
إلييـ معاممة  أكمر مرونة وتقببل لمتأمير اإليجابي المتممؿ في إعادة إدماجيـ، لذلؾ توجو لكونيـ

فيوضعوف أيضا في جناح  خاصة بحيث يتـ وضعيـ في أجنحة خاصة بيـ، أما اإلنتكاسيوف
  :السجوف بنصيا مف قانوف تنظيـ 49خاص بيـ وىو ما نصت عميو المادة 

 ." المحبوس المبتدئ عف باقي المحبوسيف، ويتـ إيواؤه وفؽ شروط مبلئمةيفصؿ  "
 وبالتالي فإف ىذه التصنيفات ليا أىمية قصوى في تسييؿ تنفيذ برنامج إعادة التربية مف جية   
 جية أخرى فإف اليدؼ مف تطبيؽ العقوبة داخؿ المؤسسات ذات البيئة المغمقة ىو ومف   

الفكري واألخبلقي  راتو ومؤىبلتو الشخصية والرفع المستمر مف مستواهتربية المحبوس وتنمية قد
المجتمع في ظؿ احتراـ القانوف،وىو  وكذلؾ إحساسو بالمسؤولية وبعث الرغبة فيو لمعيش في

 .مف قانوف تنظيـ السجوف 88اليدؼ الذي نصت عميو المادة 

                                                           
1
والمعمومات القانونية  ، الطبعة األولى، مركز الدراساتقوانين ولوائح السجون في مصر :أمير سالـ -عبد اهلل خميؿ و د   - 

 0551مصر،لحقوؽ اإلنساف، القاىرة، 
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سيما  فر كؿ مؤسسة عقابيةتحقيؽ ىذا اليدؼ ألـز قانوف تنظيـ السجوف بضرورة تو  وألجؿ  
ومساعدوف  ذات البيئة المغمقة عمى مربوف وأساتذة ومختصوف في عمـ النفس ومساعدات
تطبيؽ  اجتماعيوف يوضعوف تحت سمطة المدير ويباشروف مياميـ تحت رقابة قاضي

  1العقوبات
بالتعرؼ عمى  يكمؼ المختصوف في عمـ النفس والمربوف العامموف في المؤسسة العقابية حيث

والعائمية،  مشاكمو الشخصية شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينو العاـ ومساعدتو عمى حؿ
والرياضية، وعميو توكؿ ليـ ميمة إعادة إدماج المحبوسيف  و تنظيـ أنشطتو المقافية والتربوية

 .مف قانوف تنظيـ السجوف 91معدة سمفا، طبقا لنص المادة  وفقا لبرامج عامة
 عممية إعادة إدماج المحبوسيف اجتماعيا ضمف نظاـ البيئة المغمقة، فقد نصت ؿ تدعيـومف أج
 مف نفس القانوف عمى أنو:" تحدث في كؿ مؤسسة عقابية مصمحة متخصصة 90المادة 

إعادة إدماجيـ  ميمتيا ضماف المساعدة االجتماعية لممحبوسيف، والمساىمة في تييئة وتسيير
 ."اجتماعيا

 نفسية واالجتماعية والصحية الالرعاية :2
  .الرعاية النفسية :أ-2
في داخؿ السجف تنشأ عبلقات إنسانية عميقة بيف المساجيف انفسيـ ، او بينيـ و بيف االعواف    

، و بذلؾ يمعب السجف دورا ىاما في اعادة بعث الميارات النفسية في نفوس المساجيف و منيا 
او تجنب المشكبلت النفسية الناجمة عف الجو المغمؽ ميارة االتصاؿ التي تساعدىـ عمى حؿ 

الذي تفرضو ظروؼ االحتباس ، مما يساعػػد عمى تنمية قدرات السجناء العقمية التي تساعدىـ في 
 .اعادة االندماج مستقببل في المجتمع

و الجؿ تحقيؽ ذلؾ ، فقد تـ تعييف مختصيف في عمـ النفس في كؿ مؤسسة عقابية تطبيقا لنػص 
دور  91و ىذا الجؿ االتصاؿ بالمساجيف ، و قد حددت المادة  05/04مف قانوف  89ادة الم

األخصائي في عمػػـ النفس و المتممؿ في التعرؼ عمى شخصية المحبوس و رفع مستوى تكوينو 
العاـ و مساعدتو عمى حؿ مشاكمو الشخصية و العائمية و ذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ بالمساجيف 

الفناءات أو في أي مكاف يتواجدوف بو حيث يبلحظيـ عف قرب و يتحدث معيـ داخػؿ القاعات أو 
                                       .        او عف طريؽ المقاءات الفردية بمكتب الفحص و العبلج

                                                           
1
 مف قانوف تنظيـ السجوف 45المادة  - 
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و األخصائي النفساني لنجاح ميمتو يعتمد عمى مجموعة ميارات مف خبلؿ اتصالو بالمساجيف و 
 1يىي تتممؿ ف

 :ميارات االتصاؿ المفظي -
ير عف مشاعره و التعب الحرية في ث تكوف لممسجوف كامػػؿيتـ بمكتب الفحص و العبلج حي

عطائو ، أيف يقـو األخصائي النفساني باالستماع إليو باىتماـو تطمعاتو أفكاره  ـاالعتبار البلز  وا 
و تزويده بصورة عف التصرفات الواجب التقيد بيا  أخرى أحيانا التوجيوو  أحيانامف خبلؿ التشجيع 

اتجاه المجتمع محاوال بذلؾ تغيير فكرة شخصية المجـر التي يحمميا عف نفسو و التي نمت لديو 
و  اآلخريفبدوف مشاكؿ و ال عقد نقص اتجاه  لمتأقمـداخؿ السجف ، مما يبعث مقة لديو تؤىمو 

 اندماجو في المجتمع. إعادةتساىـ في 

 :ميارات االتصاؿ الجسمي-
و دعوتو لمتخمػػي عف األفكار  أريكةو تقـو عمى وضع السجيف في حالة استرخاء تاـ فوؽ  

المزعجة و المقمقة ، حتى يتـ إدخاؿ أفكار سارة في تفكير المسجوف باالستعانة بالصػور 
يديو  أوجبيتو عمى  ألخرالجميمة و الموسيقى المريحة مع قياـ االخصائي بتمرير يده مف حيف 

 إلييالتحسس الحرارة المتدفقة 
 :ميارة االتصاؿ الجماعي  -

النفساني باصطحػاب سجيف أو أكمر لحضور الخطب و الدروس  حيث يقـو االخصائي    
الدينية التي يمقييا إماـ منتدب مف طرؼ مديرية الشؤوف الدينية داخؿ السجف بما يساعدىػػـ 

دينيـ في السجف ، كما يقـو بزيارات إلى مختمؼ أجنحة  عمى تحسيف سموكيـ و االلتزاـ بتعاليـ
االجتماعية لممساجيف مف خبلؿ محاورتيـ و ة و السجف لموقوؼ عمى المشاكػؿ الشخصي

تناوؿ الوجبات الغذائية  أوقاتمشاركتيـ بعض األلعاب و الجموس معيـ في الفناء و في 
فيحاوؿ خمؽ جو مف التآخي و التفاىـ بينيـ. و بالنسبػػة لممساجيف الطمبة و الممتينيف ، يعمؿ 

دروس و االستفادة منيا و التحضير األخصائي عمى تزويدىـ بنصائح تخص كيفية مراجعة ال
كما يقـو باالتصاؿ بأىالي المساجيف خبلؿ محادمتيـ فيتعرؼ عمى   لبلمتحانات دوف خوؼ،

فيقدـ ليـ بعض  أوليائيـ إماـطرؽ التعبير لدى المساجيف مف محيطيػـ األصمي و كذا سموكيـ 

                                                           
1
، مقاؿ منشور بمجمة رسالة اإلدماج ، العدد الماني: المرجع  دور األخصائي النفساني بالوسط العقابيامزياف وناس :  - 

 28السابؽ ، ص
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 .التوجييات البلزمة التي تخدـ المسجػوف أمناء تأدية عقوبتو
يث ح  ح                                                       :يارات االتصاؿ عف بعدم -

يتـ إصدار مجمة تحت إشراؼ األخصائي النفساني تسمح لممساجيف المساىمة فييا بكتاباتيـ ، 
كما يعمؿ األخصائي عمى تنشيط حصص تبث عبر اإلذاعة الداخمية لممؤسسة العقابية أيف 

مباشرة أو مسجمة توجو لممساجيف الذيف يمكنيـ متابعتيا عمى شاشة التمفػاز أو يقدـ خطابات 
 .الراديو مباشرة مف السجف

النص عمى وجوب استفػػػادة المحبوسيف  05/04و مف بيف االحكاـ الجديدة التي تضمنيا قانوف 
 (.58)المادة  مف الفحص النفساني عند الدخوؿ و الخروج مف المؤسسة

 .الجتماعية: الرعاية اب
لممساجيف لذلؾ حرص  ىيميةأعناصر البرامج الت أىـتعتبر الرعاية االجتماعية عنصرا مف     

المشرع الجزائري عمى تعييف مساعدات و مساعدوف اجتماعيوف في كؿ مؤسسة عقابية ) المادة 
( يشكموف مصمحة مستقمة تعمؿ عمى ضماف المساعدة االجتماعية لممساجيف و المساىمة  89

 .(90االجتماعي ) المادة إدماجيـ إعادةفي تييئة و تسيير 
و المادية و  األسريةاالجتماعيوف في دراسة مشاكؿ المساجيف  و يكمف دور المساعدوف  

تقتات  أسرةالمسجوف قد يترؾ وراءه  إفاالستعبلـ حوليا منذ لحظة دخوليـ السجف خاصة و 
بيا فترتاح  إخطارهمف جيده و تحيا لمجرد وجوده بينيا فيحاولوف إيجاد الحموؿ المناسبة ليا و 

  1بنفس مطمئنة ؿالتأىينفسيتو و ينقاد لمنظاـ و 
عمى أف يوضع المساعدوف االجتماعيوف تحت سمطة المدير و يباشروف مياميـ تحت رقابة 

 (89المادة)قاضي تطبيؽ العقوبػػات
الفراغ لممحبوسيف حتى ال يسقطوف  أوقاتكما يعمؿ األخصائيوف االجتماعيوف عمى تنظيـ    

في فػخ االستسبلـ لماضييػـ األسود ،و بالتالي اليأس مف التغيير في حالتيـ و التفكير في إيذاء 
عمى أف الرعاية االجتماعية تعتمد عمى وسيمة أخرى ليا مف الفعالية  أنفسيـ أو المحيطيف بيـ

الخارجي بيف المحبوس مف جية ،  صاؿما يساعد عمى تأىيؿ المسجونيف تتممؿ في كفالة االت
و أفراد أسرتو و أصدقائو و بالمجتمع ككؿ مف جية اخرى نظرا لما لو مف تأمير ايجػػابي عمى 

  نفسية المحبوس و يتـ ذلؾ بػ
                                                           

1
 868، اإلسكندرية جميورية مصر العربية ، ص 1992، طبعة  عمم العقابفتوح الشاذلي :   - 
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: حيث تمنح تراخيص لآلخريف لزيارة المحبوسيف المحكوـ  السماح بالزيارات و المحادمة  -
 عمييـ نيائيا أو مؤقتا داخؿ المؤسسة العقابية و قد جاء 

جديدة في ىذا المجاؿ دعما لحقوؽ المحبوسيف و أنسنة المعاممػػة و ذلؾ  بأحكاـ04 /05القانوف
 غاية الدرجة الرابعػةتوسيع قائمة األشخاص المستفيديف مف الترخيص بالزيارة إلى  مف خبلؿ

 لؤلصوؿ و الفروع، و الدرجة المالمػة لؤلصيار  
لمجمعيػات اإلنسانية و الخيرية و رجاؿ الديف بزيارة المحبوسيف متى تبيف أف في  الترخيص - 

 (  66/2.3زيارتيـ فائػػدة إلعادة إدماجيـ ) المادة 
إجراء المحادمة بيف المحبوس و زائريو دوف فاصؿ مف اجؿ توطيد أواصر العبلقات العائمية  -

،  69،  50) المواد  أخرىلممحبوس مف جية ،و إعادة إدماجو اجتماعيا أو تربويا مف جية 
119.) 

الترخيص لممحبوسيف باالتصاؿ بعائبلتيـ بمناسبة التحويؿ أو المرض أو البعد و ذلؾ  -
 (119، 72)المادتيف اؿ وسائؿ االتصاؿ عف بعدباستعم

تمكيف المحبوس مف الممارسة الكاممة لحقوقو الشخصية و العينية في حػدود أىميتو القانونية  -
التي يفرضيا القانوف )  اإلدارية اإلجراءاتو ذلؾ بتمقيو زيػػارة األشخاص المؤىميف و استيفاء 

 (.67المادة
كما تضمف القانوف الجديػد أحكاما أكمر مرونة لمتكفؿ بفئتي األحداث و النساء في مجاؿ  -

( نص في  119،  50الرعاية االجتماعية، فإلى جانب اعتماد نظاـ الزيارات دوف فاصؿ ) 
منو عمى صبلحية مدير مركػز إعادة تربية و إدماج األحداث أو مدير المؤسسة  125المادة 

( يوما، يقضييا 30الحدث المحبوس أمناء فصؿ الصيؼ إجازة لمدة مبلميف )  العقابية في منح
 إعادةلجنة  إخطارعند عائمتو أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيو و اشترط فقط 

الممغى ، كما رفع مجموع مدد العطؿ االستمنائية  األمرالتربية دوف أخذ رأييا كما كاف في ظؿ 
في كؿ مبلمة أشير التي كانت سابقا ، و في ىذا اإلطار نظمت  07ف أياـ بدال م 10إلى 

بغابة  2005أياـ خبلؿ صيؼ  09عطمة صيفية لفائدة عدد مف المحبوسيف األحداث لمدة 
 1مسيمة بوىراف أشرفت عميو الكشافػة اإلسبلمية الجزائرية

                                                           
1
، دار اليدى لمطباعة و 8117مجمة رسالة اإلدماج: المديرية العامة الدارة السجوف و اعادة االدماج، العدد الماني لسنة  - 

 08النشر، ص 
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ظروؼ احتباس مبلئمة و  ستفيد مفتعمى جعؿ المحبوسة الحامؿ 50في حيف نصت المادة    
حاؿ وضعيا لحمميا تسيػر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيؽ مع المصالح المختصة بالشؤوف 

 (51االجتماعية عمػى إيجاد جية تتكفؿ بالمولود و تربيتو ) المادة 
و  أخراعتماد نظاـ المراسبلت : بتبادؿ الرسائؿ بيف المحبوسيػف و أقاربيـ أو أي شخص  -

العكس شريطة أال يخؿ ذلؾ بأمف المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المساجػيف و إدماجيـ في 
واليدؼ مف كؿ ذلؾ الحفاظ عمى روابط االتصاؿ بيف المحبوس و محيطو (73المجتمع ) المادة

الخارجي فبل يحس بالوحػدة و انقطاعو عف أخبار أقرب الناس إليو خاصػة و أف نظاـ الزيارات 
تصر عمى فئة معينة ال تشمؿ كؿ معارؼ المحبوس و أصدقائو ،و يدخؿ في ىذا النظاـ مق

الحؽ في تمقي الحواالت البريدية او المصرفية و الطػرود و األشياء التي ينتفع بيا المحبوس في 
 .(76)المادة حدود النظاـ الداخػػمي لممؤسسة العقابية و تحت رقابػة إدارتيا

ؽ في تقديـ شكوى و تظمـ عند المسػاس بأي حؽ مف الحقوؽ السالفة عمى أف لممحبوس الح  
الذكر إلى مدير المؤسسة العقابيػة التخاذ كؿ اإلجراءات القانونية البلزمة في شأنيا ، مع تقييػد 

أياـ مػف اتصالو بو تحت طائمة إخطار قاضي  10حؽ المدير في الرد عمى ىذا التظمػـ خبلؿ 
 .مف طرؼ المحبوستطبيؽ العقوبات مباشرة 

و في المقابؿ قد يتـ الحد مف حؽ مراسمة المحبوس لعائمتو لمدة ال تتجاوز شيريف عمى األكمر 
أو الحد مف االستفادة مف المحادمة دوف فاصؿ و مف االتصاؿ عف بعد لمدة تتجاوز شيرا 

متى أخؿ واحدا أو المنع مف الزيارة لمدة ال تتجاوز شير واحد فيما عدا زيارة المحامي ، 
المحبوس بالقواعد المتعمقة بسير المؤسسة العقابية و نظاميا الداخمػػي و أمنيا و سبلمتيا أو 

 .(83اخؿ بقواعد النظافػة و االنضباط داخميا ) المادة 
 .:الرعايـة الصحيـة -ج

غاية لقد كفؿ المشرع الجزائري الرعاية الصحية لكؿ محبوس منذ دخولو لممؤسسة العقابية إلى 
اإلفراج عنو خاصة متى كاف المرض ىو العامؿ الذي كاف لو امر في انحراؼ المجػـر ، إذ 

عمى وضع المحبوس المحكـو عميو الذي مبتت حالة  05/04مف قانوف  61تنص المػادة 
مرضو العقمػي أو الذي مبت إدمانو عمى المخدرات أو المدمف الذي يرغب في إزالة التسمـ 

 و الرعاية الصحية تتناوؿ جانبيف: الوقاية و العبلج. متخصص لتمقيو العبلجبييكػؿ استشفائي 
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عمى النص عمى مجموعة  05/04حرص المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف  لقد:الوقاية -1
مف األحكاـ لمحيمولة دوف إصابة المحكـو عمييـ باألمراض سواء المتنقمة أو المعدية تشمؿ 

أماكف االحتباس سواء تعمػؽ األمر بالييكؿ المادي لممؤسسات قواعد الصحة و النظافة داخػؿ 
 .العقابية أو بالمساجيف

 الييكؿ المادي لممؤسسات العقابية:أ-1
يجب أف تقاـ مباني المؤسسة العقابية عمى حسب أصوؿ الفف اليندسي بحيث تشمؿ      

يجعميا معرضة لمشمس أماكف مخصصة لمعمػؿ و أخرى لمتعميـ و الترفيػو و أخرى لمنـو بشكؿ 
و اليواء الطمؽ و مزودة بالكيرباء ، مع تخصيص أماكف لدورات المياه يقضي فييا المساجيف 

 .حاجاتيـ
و مع ذلؾ أضاؼ المشرع أحكاما أخرى تساىـ في دعـ الرعاية الصحية داخؿ ىذه     

األماكف بيا  المؤسسات ، إذ وضع التزاما عمى عاتؽ طبيب المؤسسة العقابية أف يتفقد مجموع
و يخطر المدير بكؿ معاينة لمنقائص أو كػػؿ الوضعيات التي مف شانيا اإلضرار بصحة 

و ىػذا التخاذ التدابير الضرورية لموقاية مف ظيور و انتشػار األوبئة أو األمراض   1المحبوسيف
،كما اخضػػع كؿ   2المعدية حتى و إف اقتضى األمر التنسيؽ مع السمطات العمومية المؤىمة

المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة بالنساء و المراكز المتخصصة لؤلحداث إلى مراقبة 
لسير ىذه المؤسسات توجػو إلى  تقييميويقـو بيا القضػاة و حتى الوالي مع إعداد تقارير   3دورية

 .داخمو وزير العدؿ بما فييا مدى توفر شروط الرعاية الصحيػة
المحافظة عمى نظافة أماكف االحتباس جعؿ منيا المشرع الجزائري واجبا مف  عمى أف    

واجبات المحبوسيف ألنيػا شرعت ألجميـ بالدرجة األولى ، لذلؾ نص عمػى أف يعيف في كؿ 
مؤسسة عقابية محبوسيف لمقياـ بالخدمة العامة مف أجؿ المحافظة عمى النظافة مع مراعاة 

ئمة تعرض المحبوس لمعقوبات التأديبية في حالة اإلخبلؿ ، تحت طا4الظروؼ الصحية ليـ
بقواعد النظافة بأعماؿ مختمفة تشمؿ األماكف و صيانة المباني و نظافة المطابخ و الساحػات و 

                                                           
1
 17/10مف قانوف  71المادة  - 

2
 مف نفس القانوف 78المادة  - 

3
 و ما بعدىا مف نفس القانوف 22المادة  - 

4
 مف نفس القانوف 81و  81المادتيف  - 
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 . 1األماكف المشتركة
 نظافة المحبوس و تغذيتو:ب-1

تشمؿ نظافة المحبوس جسمو و مبلبسو لذا يجب عمى كؿ مؤسسة عقابية توفير      
اإلمكانيات البلزمة لمتابعة ذلؾ مف ماء ساخف و صابوف و استحماـ و حبلقة شعر و قص 

لؤلظافر عمى أف يتاح لممسجوف االنتفاع بيا بشكؿ دوري ، كما يجب تزويد المساجيف بمبلبس 
و شتاء و تختمؼ باختبلؼ نوع العمػؿ الذي يكمفوف بو  ، و  مبلئمة لمظػروؼ المناخية صيفا

ذلؾ بيدؼ عدـ إشعار المحبوس باالحتقار و رفع معنوياتو باستمػرار إلى جانب الحفاظ عمى 
 .صحتو

عمى ضػرورة فحص  05/04مف قانوف  58وفي مجاؿ الوقاية مف األمراض نصت المادة    
عنو و كمما دعت  اإلفراجمؤسسة العقابية و عند المحبوس مف طرؼ الطبيب عند دخولو الى ال

الضرورة لذلؾ ، و ىذا لتشخيػص حالتو و اتخػاذ اإلجراءات البلزمة التي تحوؿ دوف تعرض 
المحبوس لمرض ما أو تقديـ العبلج المناسب إذا ما تبيف أف المحبوس يعػاني أعراضا صحية 

 .معينة
المحبوس مؤقتا مف  48خبلؿ نص المادة  وفي نفس اإلطار أعفى المشرع الجزائػري مف   

العمؿ باستمناء العمؿ الضروري لمحفاظ عمى نظافة أماكف االحتباس و مف ارتداء البذلة 
طبيب المؤسسة العقابية، كما أوقؼ تنفيذ إجراء الوضع في العزلة كتدبير  رأيالجزائية بعد اخذ 

النفسػاني لممؤسسة العقابية و  يتأديبي ضد المحبوس عمى ضرورة استشارة الطبيب و األخصائ
 (85في حالػة اتخاذ ىذا اإلجراء يظؿ المحبوس محؿ متابعة طبية مستمرة ) المادة

و يدخؿ كذلؾ في مجاؿ الرعاية الصحية لممسجوف مف الناحية الوقائية توفير الغذاء المبلئـ    
و حالتو الصحية و نوع العمؿ الذي يؤديو حتى ال يصػاب بأمراض نقص   2لو حسب سنو

التغذية تجعمو يعجز عف القيػاـ بواجباتو ، و يسير طبيب المؤسسة العقابية عمى مراقبة نوعية 
 .الغذاء المقدـ لممساجيف في إطار مياـ مراعاة قواعد الصحة داخػؿ أماكف االحتباس

و يكوف في مرحمة الحقة عمى الوقاية ببياف الوسائؿ الواجب اتخاذىا إذا مبت : العـالج -2

                                                           
1
 مف نفس القانوف82المادة   - 

2
عمى أف يستفيد الحدث المحبوس مف وجبة غذائية متوازنة و كافية لنموه الجسدي و  17/10مف قانوف  119إذ تنص المادة  - 

 العقمي
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المػػرض أو وقعت اإلصابة بو فعبل ، و نظرا ألف العبلج الطبي حؽ مف حقوؽ المساجيف تمتـز 
عمى أف يستفيد المحبوس  05/04مف قانوف  57بو الدولة فقد نص المشرع الجػزائري في المادة 

في مصحة المؤسسة العقابية و عند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية  مف الخدمات الطبية
 .أخرى

و ذىب المشرع إلى أبعد مف ذلؾ حينما نص عمى وجوب إخضاع المحبوس الرافض لمعبلج 
لمعبلجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة إذا أصبحت حياتو معرضة لمخطر ) المادة 

ه الحالة النفسية السيئة التي يعيشيا المحبوس إلى ( ، ألف رفض العبلج في نظره مرد 64/3
بيف  1997.05.13درجة التفكير و العمؿ عمػى اإلضرار بنفسو ، و قد تـ إبػراـ اتفاقية بتاريخ 

وزارة العدؿ و وزارة الصحة و السكاف بخصوص التغطية الصحية الشاممػة عمى مستوى 
 طباء و الممرضيف العامميف بأماكف االحتباسفييا تكويف و ىيكمػة األ بما  1المؤسسات العقابية

و مف الناحية اإلدارية يتولى الطبيب فتح ممؼ طبي لكؿ سجيف مريض يسجؿ فيو كؿ 
المعمومات الطبية الخاصة بو السيما تاريخ الفحص، تاريخ الشفػاء، تحويؿ المحبوس لتمقي 

 .العػبلج خارج المؤسسة العقابية و عزلو عف باقػي المساجيف
و بالنسبة لمنساء المحبوسات الحوامؿ نصت االتفاقية عمى أف عممية الوضع تتػـ إجباريا 

 .بالمصحات العامة
في حيف إذا مبت وجود محبوس يعاني مف مرض عقمي أو مدمف عمى المخدرات أو أف مدمنا 

يتعيف وضعو بييكؿ استشفائي متخصص  61يرغب في إزالة التسمـ فإنو و حسب نص المادة 
 .ي العػػػبلجلتمق
و ذىب اىتماـ المشرع الجزائري بصحة المساجيف الى درجة مساءلة كؿ مستخدـ تابع إلدارة    

السجوف سبب تياونػو أو عدـ حيطتو أو عدـ مراعاتو األنظمة في تعريض صحة المحبوسيف 
 .2دج 50 000إلى  10 000لمخطر و معاقبتو بالحبس مف شيريف إلى سنتيف و بغرامة مف 

  
 التعميم و التكوين المهني -3
 التعميػػـ :أ-3
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يعمؿ عمى تكويف التفكير السميـ لممجـر مف  إذالمجـر  إصبلح إعادةلمتعميـ دور كبير في  إف
نص قانوف  وجية وعمى مؤل فراغ السجيف مف خبلؿ عممية المطالعة والدراسة وىذا ما جاء ب

عمى تنظيـ دروس في التعميـ العاـ و التقني وفقا لمبرامج المعتمدة  94في مادتو  05/04
رسميػػا لفائدة المساجيف و تـ تجسيد ذلؾ بإبراـ اتفاقية بيف إدارة السجوف و وزارة التربية الوطنية 

 (_أ1) الممحؽ رقـ  2006.12.26بتاريخ 

إطارىا المادي و البشري حيث يشمؿ التعميـ مختمؼ و مف أجؿ إنجاح العممية رسـ المشرع 
مف  89المستويات مف محو األمية ، التعميـ بالمراسمة و التعميـ الجامعي ، إذ تنص المادة 

نفس القانوف عمػى تعييف أساتذة في كؿ مؤسسػة عقابية يوضعوف تحت سمطة المدير و 
توقؼ االىتماـ بالتعميـ عند ىذا و لـ ي.يباشروف مياميـ تحت رقابة قاضي تطبيؽ العقوبات

لجامعية الحد فقط و إنما يسمح لممساجيف الحاصميف عمػى شيادة البكالوريا بمتابعة دراستيـ ا
 1بعد ترخيص مف وزير العدؿ

 :أما عف وسائؿ التعميـ فيي متعددة يمكف إيجازىا في
  إلقاء الدروس و المحاضرات :1
طرؼ  لممساجيف و وفقا لمبرامج المعتمدة رسميا مفو يتـ ذلؾ حسب المستوى التعميمي     

حيف يتـ تنظيـ تدريس ي وزارة التربيػة، إذ يتمقى األميوف مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب ف
مف يحسف القراءة و الكتابة تبعا لمستواىـ و في حدود اإلمكانيات المتاحة بالمؤسسة العقابية ، 

رات مناقشات ىادئة تنمي في المحبوس روح التفاىـ و عمى أف تتضمف ىذه الدروس و المحاض
 .اإلقناع العممي و ذلؾ بغرض استئصاؿ العنؼ مف نفسو

 الجرائد و المجبلت و الكتب توزيع :2
حرصا مف المشرع الجزائري عمى بقاء االتصاؿ المستمر لممساجيف بالعالـ الخارجي، نص في 

االطبلع عمى الجرائد و المجبلت  عمى حؽ المساجيف في 05/04مف قانوف  92المادة 
باعتبارىا مف الوسائؿ التي تمير الواقع المعػاش وطنيا و دوليا مف نواحي مختمفة اقتصادية ، 

اجتماعية ، مقافية و رياضية. كما تساىـ ىذه الجرائد و المجبلت في ترفيو و تسمية المساجيف 
 .تنمي الذكاءإذ كميرا ما تتضمف قصص و حكايات و نكت مسميػة و العاب 

و يدخؿ في مجػاؿ التعميـ تيذيب المساجيف عف طريؽ غرس و تنمية القيـ المعنوية فييـ ، 
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سواء كانت دينية أو خمقية ، إذ أف انعداـ الوازع الديني يكوف عامبل يدفع الفرد إلى ارتكاب 
يعاود التفكير الجرائـ دوف نػدـ أو تقدير لعواقب فعمو و أف مف شأف التيذيب الديني جعؿ الفرد 

و  .فيما ارتكب مف جـر ، و يحمو عمى التوبة و االستغفػػػار و اعتزاـ الطريؽ المستقيـ بعد ذلؾ
لممحبوس بممارسة واجباتو  66/3نظرا ليػذه األىمية فقد سمح المشػرع مف خبلؿ نص المادة 

 .الدينية و في أف يتمقى زيارة رجؿ ديف مف ديانتو

  :مى مجموعة مف الوسائؿ أىمياو التيذيب الديني يعتمد ع
تنظيـ المحاضرات و الدروس الدينية مف طرؼ رجاؿ ديف ذوي عمـ و خبرة لمتوصؿ إلى  -أ

 .نفوس المجرميف عف طريؽ مخاطبة عقوليـ بأسموب مناسب
إقامة الشعائر الدينية بتخصيص مكاف إلقامة الصبلة حتى ال تنقطع صمة المسجوف بربو  -ب

ىيمو بالتوبة و االستغفار و الندـ عمى ما اقترفو مف جرائـ فيصحو ضميره ، مما يساعد عمى تأ
ميداف الجريمة مطمقا، عمى أف يتـ فتح أماكف العبادة في غير مواعيد  إلىو يقرر عدـ العودة 

 .إلييـالعمؿ لممساجيف حتى ال يتذرعوا بمبلزمتيا لمصبلة بقصد التيرب مف العمؿ الموكوؿ 
أما بخصوص التيذيب الخمقي، فيتـ غرس و تنمية القيـ الخمقية في نفس المسجوف فتتشبع    

بمكاـر األخػبلؽ، و يقوـ بيذا الدور فريؽ مف المتخصصيف في عمـ التربية و عمـ النفس و عمـ 
العقاب عف طريػؽ اإلنفراد بالمسجػوف و تحميؿ شخصيتو و نفسيتو و محاولة معرفة األسباب 

و لئلجراـ ، و بالتالي إيجاد الحموؿ المناسبة عف طريػؽ استبداؿ النزعة اإلجرامية التي دفعت
بغرس القيـ األخبلقية في وجدانو و التي تشجع عمى نبذ الجريمة و احتراـ الغير و مؤاخػاتو و 

 .الحرص عمى عدـ اإلضرار بو
 
 

 :إصدار نشريات داخمية و مجبلت -03
عبروف مف خبللو عف أفكارىػـ بإنتاجاتيـ األدبية و المقافية ) بحيث تكوف فضػاء لممساجيف ي    

و قد تجسد ذلؾ مف خبلؿ إصدار المديرية العامة إلدارة السجوف و إعادة اإلدماج ( 93المادة 
لمجمة دورية سميت رسالة اإلدماج حيث خصص بيا جناح لممساجيف تحت عنواف نشريات 

مبلث مقاالت لمساجيف ، أخذت ىي  2005 أوتالسجػوف ، أيف تضمف العدد الماني لشير 
األخرى مف مجبلت صادرة بمؤسسات إعادة التأىيؿ و إعادة التربية تتممؿ في مجمة التيذيب 
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عف مؤسسة إعادة التأىيؿ بابار ، مجمة اإلدماج عف مؤسسة إعادة التربية بتبسة و مجمة منارة 
  1النزالء عف مؤسسػة إعادة التأىيؿ بسيدي بمعباس 

متابعة برامج اإلذاعة و التمفزة : تعتبر ىذه البرامج مف أىـ و أكمر الوسائؿ تأميرا عمى 04- 
مف قانوف  92الفػرد نظرا العتمادىا عمػى أسموب الخطاب المباشر ، لذا نص المشرع في المادة 

عمػى ضرورة تمكيف المساجيف مف متابعة برامج اإلذاعة و التمفزة ، مع إخضاعيا  05/04
قبة إدارة المؤسسة العقابية خاصة بالنسبة لمتمفزة إذ أف ظيور اليوائيات المقعرة أدى إلى لمرا

تخصص بعض القنوات األجنبية في التشجيع عمى الجريمة و العنؼ و فساد األخػبلؽ لذا 
 يتعيف منع المساجيف مف مشاىدة ممؿ ىذه البرامج حتى ال تأمر سمبا عمى عممية إعادة 

حسب إحصائيات المديرية العامة إلدارة السجوف و إعادة اإلدماج ، فإف  :تربيتيـتأىيميـ و  1)
مجاؿ التعميـ عرؼ ارتفاعػا في عدد الدارسيف بمختمؼ األطوار سواء في محو األمية أو التعميـ 

محبوس خبلؿ  500عف طريؽ المراسمة أو الدراسة الجامعية ، حيث انتقؿ عدد الدارسيف مف 
، كما أف عدد الناجحيف في شيػادتي البكالوريا و التعميـ  2006سنة  6594إلى  1994سنة 

ناجحا سنة  13بعدما كاف  2005محبوسا ناجحا في شيادة البكالوريا سنة  234االساسي بمغ 
 بعدما ما كاف ال 2005محبوسا ناجحا في شيادة التعميـ األساسي سنة  259و  1999
 2 1999ناجحيف في سنة  04يتجػاوز 

ي نتائج تعكس المجيػػود المبذوؿ مف طرؼ إدارة المؤسسات العقابية في تطبيؽ برنامج و ى
إعادة تأىيػؿ المساجيف و تحضيرىـ لمعودة إلى أحضاف المجتمع أفرادا صالحيف و مسمحيف 

 .بالعمـ بعدما ارتموا في أحضاف الجريمة
األحداث إلى لجنة إعادة التربية و قد اسند المشرع ميمة إعداد برامج التعميـ بالنسبة لممحبوسيف 

 .عمى أف يتـ ذلؾ اعتمادا عمى البرامج الوطنية
 .التكويف الميػني :ب-3
يعد التكويف الميني مف أنجع الطرؽ لتحقيػؽ التأىيؿ االجتماعي في البيئة المغمقة لذلؾ    

مف قانوف  95خصو المشرع بعناية خاصة مف حيث عدد أماكف التكويف ، فنص في المادة 
عمى أف يتـ التكويف الميني داخػؿ المؤسسة العقابية أو في معامؿ المؤسسات العقابية  05/04

                                                           
1
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الخارجية أو في مراكز التكويف الميني ، و يشترط أف يتماشى ىذا التكويف و  أو في الورشات
إمكانيات تشغيؿ المحكوـ عميو بعد إطبلؽ سراحو أو بالنظر لمعمؿ الذي يمكف أف يسند إليو 

 .  1خارجية أو بيئة مفتوحػة بعد إلحاقو بورشة
 .المؤسسة العقابية حسب نػوع التكويف و لتحقيؽ ىذا الغرض تـ فتح ورشػات داخؿ

و المعدلة  1987.07.26كما تـ إبراـ اتفاقية بيف وزارتي العدؿ و التكويف الميني بتاريػخ 
 : 2و التي حػددت مبلث طرؽ لتنظيـ التكويف الميني لممساجيف 1997.11.17بتاريخ 

 .ية في حدود إمكانياتياعمى مستوى الفرع الممحؽ الذي يمكف إنشاؤه داخؿ المؤسسات العقاب -
 .عمى مستوى احد الفروع بمراكز التكويف الميني -
 .فتح ورشات لمتمييف داخؿ المؤسسات العقابية تحت إشراؼ و متابعة مراكز التكويف الميني -

 25و قد نصت االتفاقية أيضا عمى أف المحبوسيف األحداث و البالغيف الذيف لـ يتجاوزوا سف 
يـ دوف استكماؿ فترة التكويف ، بإمكانيـ مواصمة ذلؾ عمى مستوى سنة و تـ اطبلؽ سراح

سنة ، و  30و  25مراكز التكويف األقرب لمقر إقامتيػػـ و استمناء بالنسبة لمف تتراوح سنو بيف 
 .يتـ ذلؾ باقتراح مف مدير التشغيؿ و التكويف الميني و مدير المؤسسة العقابية

و يسير عمى متابعة التكويف بالمؤسسات العقابية أساتذة مختصوف يتـ انتدابيـ مف طرؼ وزارة 
 .التكويف الميني

كما نصت االتفاقية عمى عدـ خضوع المساجيف المتحانات القبوؿ سواء عمى مستوى 
 المؤسسات العقابيػة أو عمى مستوى مراكز التكويف الميني ، و إنما يتـ توجيييـ نحو مختمؼ

أصناؼ مواد التكػويف حسب معايير خاصة و يتمقوف تكوينا حسبما ىو معتمد في مراكػز 
التكويف سواء مف حيث البرنامج أو الفترة الزمنية. و عمػى مستوى مراقبة سير التكويف الميني 
لممساجيف فقد نصت االتفاقية عمى أف يتكفؿ بو مدير المؤسسة العقابيػة و مممؿ عف مصالح 

لميني عمى مستوى الوالية تحت إشراؼ قاضي تطبيؽ العقوبات ، مع إعداد تقرير التكويف ا
تقييمي لسير العممية يرسؿ إلى وزارة العدؿ و وزارة التكويف الميني ،كما يمكف لمدراء مؤسسات 

بزيارات تفقدية لورشات التكويف عمى  ف المسؤوليف البيداغوجييف القياـالتكويف الميني فضبل ع
سسات العقابية الممحقة بيـ و مبلحظة مدى وجود الشروط المبلئمة لنجاح العممية مستوى المؤ 
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مدراء المؤسسات العقابية القياـ بزيػارات تفتيشية ألقساـ التكويف الخاصػػة عمى في المقابؿ .   و 
بالمساجيف عمى مستوى مراكزالتكويف الميني ، و اإلطبلع عمى الظروؼ التي يخضػع ليا 

 .دى التزاميـ بالنظاـ الداخمي لممراكزالمساجيف و م
و حتى يتـ تطبيؽ االتفاقية بشكؿ ايجابي مف حيث المحتوى و األىداؼ ،تـ إنشاء لجنة وزارية 

 :مشتركة تتشكؿ مف
 .مدير إدارة السجوف و إعادة التربية بوزارة العدؿ -
 .نائب مدير اعادة التربية بوزارة العدؿ -
 .وزارة العدؿنائب مدير حماية األحداث ب -
 .مدير التمييف و التكويف المتواصؿ بكتابة الدولة لمتكويف الميني -
 .نائب مدير مكمؼ بالعبلقات ما بيف القطاعات بكتابة الدولة لمتكويف الميني -
 .نائب مدير مكمؼ بيندسة البرامج بكتابة الدولة لمتكويف الميني -

تفاقية و تقـو بإرسالو لوزير العدؿ و كاتب تعمؿ عمى إعداد تقرير سنوي حوؿ ظروؼ تنفيذ اال
 (ب-1الدولة لمتكويػػف الميػػني ) الممحؽ 

و في ختاـ التكويف تمنح لممساجيف الناجحيف شيادات تمبت نجاحيـ دوف اإلشارة فييا أنيـ 
و ىذا حتى ال يكوف لذلؾ تأميرا عمى حصوليـ عمى عمؿ   1تحصموا عمييا خبلؿ فترة حبسيـ 

 .بعد قضاء فترة عقوبتيـ
و حسب اإلحصائيات المعتمدة مف طرؼ إدارة السجوف في مجاؿ التكويف، فقد بمغ العدد 

محبوسا ، و ىو في ارتفاع بنسبة  4686اإلجمالي لممحبوسيف المسجميف لمزاولة تكويف ميني 
 .2005% مقارنة مع سنة 61

و تجدر اإلشارة إلى أف نفقات التسجيبلت لمختمؼ االمتحانات الرسمية و كذا اقتناء لواـز 
 .التعميـ و معدات التكويف الميني تتكفؿ بيا المديرية العامة إلدارة السجوف

 السجين إدماجالمنتهجة في  إعادة  االسايب:الفرع الثالث
عادة اإلدماج اإلجتماعي جاء إلى  لممحبوسيف بأحكاـ جديدة تيدؼ قانوف تنظيـ السجوف وا 

اإلفراج المشروط، ونظاـ  إعادة إدماج المحبوس في المجتمع، ولعؿ أىـ ىذه األنظمة ىي نظاـ
 .إليو كمايمي الحرية النصفية وكذا إجازة الخروج وىو ما سنتطرؽ
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 .: نظام اإلفراج المشروط1
انتياء مدة  عميو الموقوؼ قبؿ ىوذلؾ النظاـ الذي يسمح مف خبللو بإطبلؽ سراح المحكـو   

النظاـ قديما حيث عرؼ  وقد ظير ىذا العقوبة المحكـو بيا عميو مقابؿ الموافقة عمى شروط،
 .التشريعات في العالـ في اإلمبراطورية النمساوية، مـ انتشر ليشمؿ معظـ

بدراسة حوؿ نظاـ اإلفراج المشروط و  18 ميرابو" في نياية القرف حيث قاـ الدكتور"غابلاير  
، طبؽ أوؿ مرة في فرنسا في 1847الفرنسية سنة  تقدـ بيا إلى الجمعية الوطنية

لينتقؿ بعد ذلؾ إلى البرتغاؿ و  1803 ةإنجمترا في تطبيقو سن ، و قد سبقتيا15/08/1885
  1ألمانيا

عادة ا لممحبوسيف في الفصؿ  إلدماجوأخذ بو المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف تنظيـ السجوف وا 
 أجازىاوبالتالي فيو يعد منحة  ،150إلى  134المالث مف الباب السادس في المواد مف 

 :الذي تتوفر فيو شروط شكمية وأخرى موضوعية المشرع، وجعميا مكافأة يجازى بيا المحبوس
 :الشروط الشكمية -أ

 ممممو القانوني، أو في شكؿ اقتراحفي وجوب تقديـ طمب مف المحبوس شخصيا أو  فتتممؿ   
مف  137 مف قاضي تطبيؽ العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية وىو ما نصت عميو المادة

ذلؾ قاضي تطبيؽ  قانوف تنظيـ السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، ليقـو بعد
  2لمبت فيو العقوبات بإحالة الطمب واالقتراح عمى لجنة تطبيؽ العقوبات

لمحدث المحبوس إذا قدـ طمب  تنص عمى تمؾ الضمانة التي منحيا المشرع 139أما المادة    
قاضي األحداث عند تشكيؿ لجنة تطبيؽ  اإلفراج المشروط وىي المتمممة في وجوب عضوية

دماج األحداث،،العقوبات  وذلؾ بصفتو رئيس لجنة إعادة التربية وكذا مدير مركز إعادة تربية وا 
مف قانوف تنظيـ السجوف عمى أف يتكوف ممؼ اإلفراج المشروط وجوبا  140المادة  تواشترط

 .عمى تقرير مسبب لمدير المؤسسة أو مدير المركز
 .حسب الحالة حوؿ السيرة والسموؾ والمعطيات الجدية لضماف استقامتو

 .شيرا 24ويصدر قاضي تطبيؽ العقوبات إذا كاف باقي العقوبة يساوي أو يقؿ عف 
مف سنتيف  لوزير العدؿ أف يصدر مقرر اإلفراج المشروط إذا كاف باقي العقوبة أكمر فيمك كما

                                                           
1
 .041، ص 0551، الدار الجامعيةباإلسكندرية و بيروتالعربية، عمم اإلجرام و عمم العقاب :د. عمي عبد القادر القيوجي - 

2
 11/14مف القانوف  004المادة  - 
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 .05/04مف قانوف تنظيـ السجوف بالقانوف  142طبقا لنص المادة 
 الشروط المػوضوعية :ب

وىي تتعمؽ في مجمميا بصفة المستفيد، ومدة العقوبة التي قضاىا  134ونصت عمييا المادة 
 : عميو وىي والمحكوـ بيا

 .أف يكوف محكوـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية -
 .حسف السيرة و السموؾ مع إظيار ضمانات إصبلح حقيقية -
 .بنصؼ العقوبة االختبارالمحبوس المبتدئ تحدد فترة  -
بمممي العقوبة المحكوـ بيا عميو عمى أف ال تقؿ عف  االختبارالمحبوس المعتاد تحدد فترة  -

 .سنة واحدة
 .سنة 15تكوف فترة اإلختبار لممحبوس المحكـو عميو بعقوبة السجف المؤبد بػ و  -
ألسباب صحية  ويمكف أف يستفيد مف نظاـ اإلفراج المشروط دوف شرط فترة اإلختبار، وذلؾ -

بقائو في المؤسسة العقابية  إذا كاف المحبوس مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع
 .قانوف تنظيـ السجوف 148طبقا لنص المادة 

تنظيـ  ولعؿ مف أىـ أىداؼ نظاـ اإلفراج المشروط وفؽ التعديبلت الجديدة في قانوف   
الذكر، وذلؾ بإعفائو  السجوف ىو إطبلؽ سراح المحكـو عميو الذي استوفت فيو الشروط السالفة

إدماجو مساعدة المحبوس عمى إعادة  مف قضاء العقوبة المتبقية لو، والغاية مف ذلؾ ىي
 .إجتماعيا

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة -2
ينطوي عمى تغيير في  األخيرالمشروط كوف ىذا  اإلفراجويختمؼ ىذا النظاـ عف نظاـ    

التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة أما كيفية تنفيذ الجزاء مف الوسط المغمؽ إلى وسػط حر، 
يقتصر عمى مجرد تعميؽ و رفع قيد سمب الحرية خبلؿ فترة تنفيذ العقوبة لمدة معينػة ال تتجاوز 

 .، و يواصؿ تنفيذ مدة العقوبة الباقية داخؿ الوسط المغمؽ أشير(  03مبلمة )
وبات بعد أخذ انو يجوز لقاضي تطبيؽ العق 05/04مف القانوف  130و قد نصت المادة     

رأي لجنػة تطبيؽ العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيؼ تطبيؽ العقوبة السالبة لمحرية لمدة ال 
إذا كاف باقي العقوبة المحكوـ بيا عمى المحبوس يقؿ عف سنة )  أشير(  03تتجاوز مبلمة ) 

 .( واحدة أو يساوييا 01



 

 

 
53 

ف خبللو ظروؼ المحبوس االجتماعية و و المشرع الجزائري بتبنيو ليذا النظاـ ،فيو يراعي م   
العائمية و ألسبػػاب إنسانية  ممحة تعترض حياة المحبوس أمناء تنفيذه لعقوبتو تقتضي وجوده 

خارج أسوار السجف ، لممساىمة في تقديـ ما تفرضو تمؾ األسباب أو الظروؼ مف واجبات. فقد 
قد يموت احدىـ فيكوف مف  يمرض احد أفراد أسرتو مرضا خطيرا يكشؼ عف دنػو اجمو، أو

المناسب خروج المحكـو عميو لكي يقؼ بجانب أسرتو في ىذا الظرؼ اإلنساني، فيعود المريض 
الذي أشرؼ عمى الموت و يشترؾ في تشييع جنازة مف مات منيـ ، و يمكف أف يكوف تعميؽ 

  1 العقوبة مؤقتػا لمناسبات سعيدة ممؿ تأدية امتحاف ممبل.
 الحرية النصفية : نظام2
 فإف نظاـ الحرية النصفية يقصد بو وضع المحبوس المحكـو عميو 104نص المادة  حسب   

اإلدارة ليعود إلييا مساء  نيائيا خارج المؤسسة العقابية خبلؿ النيار منفردا دوف حراسة أو رقابة
 .كؿ يوـ

تمكينو مف تأدية عمؿ أو الحرية النصفية لممحبوس في  مف نظاـ االستفادةوتتجمى الغاية مف 
العاـ أو التقني أو متابعة دراسات عميا أو تكويف ميني، حسب ما  مزاولة دروس في التعميـ

 .مف نفس القانوف 105المادة  نصت عميو
 :ويستفيد مف ىذا النظاـ

 .شيرا 24كؿ محبوس المحكـو عميو المبتدئ الذي بقي عمى انقضاء عقوبتو  -
الحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية وقضى نصؼ العقوبة وبقي عمى  المحكـو عميو الذي سبؽ -

 .شيرا 24انقضائيا مدة ال تزيد عف 
العقوبات  يوضع المحبوس في نظاـ الحرية النصفية بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيؽ حيث

مف 106المادة ) ؿبوزارة العدبعد استشارة لجنة تطبيؽ العقوبات مع إشعار المصالح المختصة 
 .السجوف( ـيتنظف قانو 
  :ويمتـز المحبوس المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية بمجموعة مف االلتزامات أىميا  

عمييا في  يمتـز بموجبو باحتراـ الشروط المنصوص 107تعيد كتابي وفقا لنص المادة  إمضاء
 الحقيقي في أماكف خارج المؤسسة وحضوره وبسموكيات، خاصة فيما يتعمؽ االستفادةمقرر 

تحديد أوقات الدخوؿ والخروج باإلضافة  وكذا  العمؿ أو الدراسة أو التكويف ومواظبتو واجتياده
                                                           

1
 .17/10مف القانوف  121انظر المادة  - 
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مف قانوف تنظيـ السجوف،  104إلى التزامو بالرجوع إلى المؤسسة فيكؿ مساء طبقا لنص المادة 
 اإلطار المحبوس المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية بحمؿ مبالغ مف الماؿ وقد يؤذف في ىذا

عادة الباقي منيا  لو بكتابة ضبط المحاسبة ألداء مصاريؼ النقؿ ممبل أو عند العودة تدفع وا 
  1عند المزـو

يساىـ في  القوؿ أف نظاـ الحرية النصفية يعتبر مف بيف أىـ األنظمة وأفضميا لكونو ويمكف   
والتكويف المينييف،  مييفتالمحبوسيف خصوصا إذا طبؽ ىذا األخير في مجاؿ ال إدماجعممية 

اإلجراـ، األمر الذي يسمح ليـ  اديعتوباألخص المحبوسيف الذيف ليـ مستوى دراسي معيف وم
اإلجراـ، بشرط أف تتناسب ىذه الميف  باكتساب ميف وحرؼ تساىـ عمى إبعادىـ عمى عالـ

مكانياتيـ  .المادية ومتطمبات سوؽ العمؿ والحرؼ مع مؤىبلتيـ وا 
تتجمى في التغير التدريجي لنمط حياة المحبوس  نظاـ فائدة عممية قصوىكما نجد ليذا ال   

 .أو الدراسة أو التكويف والمبيت ليبل داخميا نيارا خارج المؤسسة مع الشغؿ
 نظام إجازة الخروج :3
حراسة  أياـ دوف 10بيذا النظاـ منح مكافأة لممحبوس حسف السيرة والسموؾ أقصاىا  ويقصد   

رأي لجنة تطبيؽ  عمى أنو: " يجوز لمقاضي تطبيؽ العقوبات، بعد أخذ 129المادة  حيث تنص
 3بعقوبة سالبة لمحرية تساوي  العقوبات مكافأة المحبوس حسف السيرة والسموؾ المحكوـ عميو

في حيف تمنح أياـ، 10حراسة لمدة أقصاىا  سنوات أو تقؿ عنيا بمنحو إجازة الخروج مف دوف
ما أمناء فصؿ الصيؼ لمحدث المحبوس مف طرؼ مدير مركز إعادة تربية و يو  30إجازة لمدة 

األحداث أو مدير المؤسسة العقابية،كما يستفيد مف عطؿ استمنائية بمناسبة األعياد  إدمػػاج
أياـ في كؿ مبلمة أشير ، مكافأة لحسف سيرتػػو و  10الوطنية و الدينية مع عائمتو في حدود 

 .ف نفس القانوفم 125سموكو حسب المادة 
و يمكف أف يتضمف مقرر منح إجازة الخروج شروط خاصة، تحدد بموجب قرار مف وزير العدؿ 

 ." حافظ األختاـ
ألوؿ مرة ولـ يكف 05/04وما يمكننا قولو في ىذا الصدد أف نظاـ إجازة الخروج جاء بو قانوف 
 . 1972 منصوص عميو مف قبؿ في قانوف تنظيـ السجوف الصادر في سنة

                                                           
1
مقرر قانوف تنظيـ السجوف، يتضمف المحاضرات التي ألقيت عمى طمبة المدرسة الوطنية إلدارة السجوف بسور الغزالف، سنة  - 
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أياـ دوف أي حراسة، يغادر بمناسبتيا 10ىذا النظاـ بممابة عطمة تمنح لممحبوس مدتيا  ويعتبر
   1مكاف محدود ومعمـو يقيد في مقرر إجازة الخروج إلى لبلتجاهالمحبوس المؤسسة العقابية 

 :و يشترط في المستفيد مف ىذا النظاـ أف يكوف
 محكـو عميو نيائيا وحسف السيرة والسموؾ -أ

 سنوات 3محكـو عميو بعقوبة تساوي أو تقؿ عف  -ب
تطبيؽ  وتمنح اإلجازة بموجب مقرر صادر عف قاضي تطبيؽ العقوبات بعد أخذ رأي لجنة

حالة إخطار وزير  و إلغاؤه إال في يمكف الطعف في ىذا المقرر العقوبات،مع المبلحظة أنو ال
ويكمف .يوما 30مدة ال تتجاوز  في العدؿ لجنة تكييؼ العقوبات التي تفصؿ في ىذا اإلخطار

 :   دور ىذا النضاـ في
و   ف خروج المحبوس و اجتماعو بأسرتو يحقؽ فوائد عظيمة ، إذ يطمئف عمى أحواليـا -ج 

عمى أحواؿ المجتمع بصفػػة عامة فتيدأ نفسو و تممر معو المعاممة العقابية مما يساعد عمى 
ف ا -د                                                                   2تأىيمو و إصبلحو

التقرب مف أىمو اف إجازة الخروج تعد عطمة يكافأ مف خبلليا المحبوس و التي يستغميا في 
                              كانت ىناؾ مشاكؿ فيما بينيـ قبؿ اعتقالو                                    

كما تعد إجازة الخروج في ظؿ السياسة العقابية الحالية المطبقة في النظاـ الجزائري أنجع  -ؼ
و خصوصا  -عبلج لممشكمة الجنسيػة ، ذلؾ أف الحرماف الطويؿ مف إشباع الرغبػة الجنسية 

كميرا ما تنشأ عنػو اضطرابات نفسية و عصبية و يفضي كذلؾ  -في العقوبات الطويمة المدة 
، السيمػا و أف المشرع الجزائري لـ يسمح بإتاحة   3ظواىر شػاذة كالعادة السرية و المواطإلى 

المحبوس زيارات زوجية ) حؽ الخموة ( كما ىو عميو في بعض األنظمة المقارنػة التي تسمح 
 .لممحبوس أف يجامع زوجتو إف كاف متزوجا

وقد سجمت نتائج ايجابية في تزايد ممحوظ حيث بمغت حصيمة نشاط لجاف تطبيؽ العقوبات منذ 
إجازة  1186عمى مستوى المؤسسػػات العقابية حيث تـ منح  2005تاريخ تنصيبيا شير جويمية

                                                           
1
عادة اإلدماج اإلجتماعي  رعي لمديريةمحاضرة بعنواف " نظاـ السجوف في الجزائر " ألقيت مف المدير الف -  البحث وا 

 .6113مدرسة الشرطة بعنابة، جواف  لممحبوس، لؤلستاذ بف عيسى عمي، عمى طمبة

2
     (1)109، المرجع السابؽ، ص أصول اإلجرام و العقابمحمد صبحي نجـ:    - 

3
، الجزءاى الثاًي و الثالث ػلن االجتواع الجٌائي و ػلن السياسح الجٌائيح أو الىقايح و التقىين ،  علن اإلجرامرهسيس تهٌام:    - 

 .718-711الكتة القاًىًيح ، هٌشاج الوؼارف تاإلسكٌدريح ، ص 
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 .(ب-3) الممحؽ رقـ  2007مستفيد إلى غاية شير ديسمبر  7046، و بمغ العدد  1خروج 
 
 
 
 
 
 
 
 

دماجتربية  إعادةدور البيئة المفتوحة في  :الثاني المطمب  مينالمجر  وا 

 وشروط االستفادة منها: الـفـرع األول: تعريف البيئة المفتوحة
 تعريف البيئة المفتوحة :1

مراكز ذات  قانوف تنظيـ السجوف: " تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكؿ مف109المادة  نصت
والتي تتميز بتشغيؿ و  خدماتي، أو ذات منفعة عامة،طابع فبلحي أو صناعي أو حرفي أو 

 إيواء المحبوسيف بعيف المكاف"
المادة يتضح لنا أف مؤسسات البيئة المفتوحة تأخذ شكؿ مراكز ذات طابع  مف خبلؿ نص

 أو صناعي أو حرفي أو خدمات أو ذات منفعة عامة، وىي مراكز تابعة لممؤسسة حيبلف
يواء المحبوسيف يكوف بعيف المكافالعقابية، كما أف تشغيؿ   .وا 

تعتمد  نطاؽ الحراسة والبيئة المغمقة المعيودة و عميو تكوف الحراسة مخففة، كما فتخرج عف
لمطاعة وشعوره  أساسا عمى المقة الموضوعة في الشخص المحكـو عميو مف خبلؿ قبولو

 .بالمسؤولية
 1950عشر الذي عقد في الىاي سنة  الجنائي والعقابي الدولي الماني المؤتمر ياعرفكما   

 المفتوحة بأنيا مؤسسة تتميز بعدـ وجود عوائؽ مادية تحوؿ دوف المحكوـ عميو المؤسسة
مف تمقاء نفسو،  كالقضباف واألقفاؿ وزيادة الحراسة، ويتجو المحبوسيف فييا إلى احتراـ النظاـ

                                                           
1
، ص  8117افريل  86إلى  87أتىاب هفتىحح ػلى الؼدالح السياسح الؼقاتيح الجديدج في ظل اإلصالحاخ ، إدارج السجىى  - 
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وفي مف  ي فيو المقة في النفستنم بالبرامج اإلصبلحية التي القتناعوفبل يحاوؿ اليرب نظرا 
 .1يتعامؿ معو كما تنمي فيو الشعور بالمسؤولية الذاتية

عف أسباب و تاريخ ظيور ىذا النظاـ ، فإنيا ترجع إلى ظروؼ ما بعد الحرب العالمية المانية و 
التي بذلت مف أجؿ إعادة بناء ما تـ تحطيمو ، فكاف يتـ تخصػيص فئات مف  و المجيػودات

البناء ، ىذه   المحكـو عمييـ و وضعيـ داخؿ معسكرات متخصصة ليقوموا بعمميات إعادة 
العممية كشفت فيما بعد عف نجاعة المؤسسات المفتوحة و أفضميتيا في معاممة النزالء خاصة 

ي تتـ في وسط مفتوح تزيد في فرص إعادة تكييؼ النزالء ، و بعدما تبيف أف المعاممة الت
 المعاممة التي تتـ في سجف بالتػالي تكوف أكمر فاعمية في مكافحة الجريمة مف 

 الطرازالتقميدي
 
 شروط اإلستفادة من نظام البيئة المفتوحة: 2

: " يمكف أف يوضع في نظاـ البيئة مف قانوف تنضيـ السجوف  110حيث تنص المادة 
 ."المفتوحة لممحبوس الذي يستوفى شروط الوضع في نظاـ الورشات الخارجية

 :تتمخص شروط اإلستفادة مف ىذا النظاـ فيما يمي
 أف يكوف المحكوـ عميو نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية -
 المحبوس المبتدئ يجب أف يكوف قد قضى ممث العقوبة المحكوـ بيا -
 المحبوس اإلنتكاسي يجب أف يكوف قد قضى نصؼ العقوبة المحكوـ بيا -
 أف يكوف المحبوس يتمتع بحسف السيرة والسموؾ وأف يقدـ ضمانات إصبلح حقيقية -
 يجب مراعاة القدرات الشخصية الصحية واستعداده البدني والنفسي والحرفي -

 .ومدى احتراـ قواعد النظاـ و األمف
بعد  البيئة المفتوحة بناءا عمى مقرر يتخذه قاضي تطبيؽ العقوبات الوضع في نظاـ ويتـ

شعار المصالح المختصة بوزارة العدؿ، وىو ما نصت عميو  استشارة لجنة تطبيؽ العقوبات وا 
 .في فقرتيا األولى مف قانوف تنظيـ السجوف 111المادة 

 البيئة المفتوحة في: أساليب إعادة إدماج المحبوس نيالـفـرع الثا
تحت إشراؼ  مراكز البيئة المفتوحة عبارة عف مخيمات يقيـ بيا المحبوسيف ويعمموف اف 
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العامة المحددة في مقرر  موظفي إدارة السجوف، يكوف المحبوس فييا ممـز باحتراـ القواعد
والسموؾ والمواظبة  بشروط حسف السيرة الوضع في نظاـ البيئة المفتوحة، السيما فيما يتعمؽ

 .فيو االجتيادو عمى العمؿ 
حالة إخبللو بيا  باحتراـ القواعد المطبقة والمرتبطة بالتدابير المتخذة في ىذا المركز، وفي ويمتـز

إعادة إدماجو في المجتمع مف  فإنو يعاد وضعو في نظاـ البيئة المغمقة، وعميو تكوف كيفية
المفتوحة يسودىا جو قريب مراكز البيئة  خبلؿ تطبيؽ ىذا النظاـ بصفة أكمر مرونة، كوف أف

بصفة عامة، فيصبح المحبوس في وضع ال يحس فيو  مف جو الحياة العادية في المجتمع
والتوترات النفسية التي قد تحدث في  باإلذالؿ أو النقص أوالتيميش أو حتى اإلنفعاالت العصبية

 .البيئة المغمقة، فيحس وكأنو فرد في المجتمع
 العنصر والنفسي لممحبوس، كما يمنحو مقة بنفسو وىذا ىو يتحقؽ التوازف البدني وبذلؾ

واإلدماج  الفعاؿ في مساعدتو عمى إصبلحو وتأىيمو مما يؤدي إلى إنجاح اإلصبلح 
  1االجتماعي لو

البيئة المفتوحة يسيؿ عمى المحبوس بعد اإلفراج  مف نظاـ االستفادةباإلضافة إلى ذلؾ فإف 
إذ أف الظروؼ المحيطة بالعمؿ الذي يزاولو داخؿ تمؾ  المناسب، عنو وجود عمؿ في الوقت

تختمؼ عف طبيعتيا عف ظروؼ العمؿ خارج المؤسسة مما يكسبو خبرة خاصة  المؤسسة ال
تجدر اإلشارة إلى أف  كما أكمر استعداد ومقدرة عمى أداء عممو عمى الوجو المطموب ويجعمو

اختبلؼ نظرة أفراد المجتمع إليو، إذ  المشاكؿ األساسية التي تواجو المفرج عنو ناجمة عف
أف أمضى فترة طويمة بعيدا كمية عف المجتمع، و  يراودىـ الشؾ في مدى تأىيمو خاصة بعد

 .فقط اقتصرت عبلقتو مع المحبوسيف
لذلؾ يؤكد عمماء العقاب أف نظاـ البيئة المفتوحة يربط بيف المحبوس و المجتمع، ويجنبو 

 .البيئة المغمقة المشاكؿ التي قد تقع في إطار
يكوف نظاـ البيئة المفتوحة أحسف النظـ وأصمحيا لممحبوس كونيا تضمف تغييرنظرة أفراد  وعميو

النظرة إعادة إدماجو في  المجتمع اتجاه المحبوس المفرج عنو، وبالتالي تسيؿ عميو ىذه
 .المجتمع دوف تحفظات
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الييا في الفرع  التي سنتطرؽ ومف أبرز مؤسسات البيئة المفتوحة نجد الورشات الخارجية 
  الموالي 

 دور الورشات الخارجية في مــدى إعادة اإلدمــاج الفرع الثالث :
المؤسسات،  نظاـ الورشات الخارجية إحدى طرؽ استعماؿ اليد العاممة العقابية خارج يعد    

اإلدماج،فيو سياسة إعادة  عمى أساس أف العمؿ ىو إحدى الطرؽ التقميدية الناجعة في إنجاح
نظاـ يعطي فرصة لممحبوس العمؿ في الوسط الخارجي ضمف ظروؼ تختمؼ عف نظيرتيا في 

 .الوسط المغمؽ
 تعريؼ الورشات الخارجية: 1

المحبوس  مف قانوف تنظيـ السجوف: " يقصد بنظاـ الورشات الخارجية، قياـ 100المادة  تنص
مراقبة إدارة السجوف  العقابية، تحتالمحكـو عميو نيائيا بعمؿ ضمف فرؽ خارج المؤسسة 

العاممة مف المحبوسيف ضمف نفس  لحساب الييئات والمؤسسات العمومية، يمكف تخصيص اليد
 ." في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة الشروط، لمعمؿ في المؤسسات الخاصة التي تساىـ

 شروط اإلستفادة مف نظاـ الورشات الخارجية: 2
مف قانوف تنظيـ السجوف فإنو يوضع في الورشات الخارجية  101دة بالرجوع إلى نص الما   

 :كؿ محبوس تتوفر فيو الشروط التالية
 .المحبوس المبتدئ الذي قضى ممث العقوبة المحكوـ بيا عميو -
المحبوس الذي سبؽ الحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية وقضى نصؼ العقوبة المحكوـ بيا  -

 .عميو
 .وس بحسف السيرة والسموؾيجب أف يتمتع المحب -
يجب أف يصدر مقرر عف قاضي تطبيؽ العقوبات يتضمف الوضع في الورشات الخارجية،  -

 .الذي يشعر بو المصالح المختصة بوزارة العدؿ
 الورشات مف نفس القانوف عمى أنو يتـ تخصيص اليد العاممة العقابية في 103المادة  وتنص

الطمبات إلى قاضي  منيا، حيث توجو االستفادةالخارجية بناءا عمى طمب الييئة التي تريد 
 .العقوبات إلبداء الرأي تطبيؽ العقوبات الذي يحيميا بدوره عمى لجنة تطبيؽ

والخاصة  حالة الموافقة تبـر مع الييئة الطالبة إتفاقية تحدد فييا الشروط العامة وفي   
 مدير المؤسسة العقابية ممة مف المحبوسيف، ويوقع عمى االتفاقية كؿ مفالستخداـ اليد العا
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 .ومممؿ الييئة الطالبة
مف قانوف تنظيـ السجوف،  97وتقـو المؤسسة العقابية دوف سواىا حسب نص المادة    

 .بتحصيؿ المقابؿ المالي لصالح المحبوس عف عممو الفردي
 المحبوس مػدى تأمير الورشات الخارجية في إدمػاج: 3

قضاء  المحبوسيف في الورشات الخارجية ىبة منحيا المشرع ليـ، مف أجؿ تفادي ؿيعتبر عم
اإلدماج االجتماعي  كؿ العقوبة في وسط مغمؽ، فيذا النظاـ يعد مف بيف أىـ أنظمة إعادة

صبلحيـ فالتزاـ المحبوس بالعمؿ العقابي داخؿ ىذه  لممحبوسيف، بؿ يعد أحد أساليب تأىيميـ وا 
عامة لو تساعده عمى إعادة إدماجو السيما وأف المادة  الورشات وفقا لما تضمنتو اإلتفاقية يعدد

تسمـ لممحبوس الذي اكتسب كفاءة مينية مف خبلؿ عممو أمناء قضائو  " :تنص عمى أنو 99
 " لعقوبتو،شيادة عمؿ يـو اإلفراج عنو

ية يخمؽ روح المسؤولية لدى الورشات الخارج ومف ممة نخمص إلى القوؿ أف العمؿ في   
بالحفاظ عمى النظاـ واآلداب داخؿ ىذه الورشات وذلؾ طيمة  المحبوس، خاصة أنو يكوف ممـز

 باإلتفاقية مف جية، وخضوعو لمتعميمات المتعمقة بقواعد األمف والنظاـ مف جية المحددة المدة
في تحقيؽ  انة مكتسبةأخرى، مقابؿ تمقيو لمكسب مالي لقاء جيده وعممو فيذا دفع آخر وضم

 . سياسة اإلدماج
تشكؿ اإلىتمامات األساسية لوزارة العدؿ، واعتبارا  وعميو فتشغيؿ اليد العاممة العقابية أصبحت

الذي تكتسيو المؤسسات العقابية ودورىا الفعاؿ في تخفيؼ االكتظاظ  لمطابع التربوي واإلدماجي
والغابات  قطاعات الدولة األخرى كالفبلحةتعرفو المؤسسات فإنيا في حاجة ماسة لدعـ  الذي

عمى تحويؿ المحبوس  والصناعة وغيرىا مف القطاعات بما فييا القطاع الخاص، ىذا ما يساعد
وعالة عمى المجتمع إلى  وىو الشخص الذي أصبح بفعؿ تواجده في المؤسسة طاقة معطمة

يجابية في وتطويره كغيره مف خدمة الوطف  عنصر يساىـ عف طريؽ عممو بصورة فعالة وا 
 .1المواطنيف

 .المطمب الثالث :اآلليات الجديدة لمتابعة المحبوسين خالل مرحمة ما بعد اإلفراج
ينبغي أف نضع في عيف االعتبار أف عودة المفرج عنيـ حديما لبلندماج في حظيرة المجتمع    
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فعالة فإف أي مفرج مف جديد مشكمة عويصة متعددة الجوانب ، و أنيا ما لـ تواجو بإجراءات 
عنو حديما سيجد أبواب العمؿ الشريؼ موصدة في وجيو بطبيعة الحاؿ ، و عندئذ سيضطر 

. و قد جاءت التوصية الصادرة عف الحمقة   1اضطرارا إلى سموؾ طريؽ االنحراؼ مف جديد
" إف ببغداد بمايمي : 1973العممية العربية لدراسة قواعد الحد األدنى لمعاممة المساجيف سنة 

الحمقة تؤكد دور الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ كمرحمة مكممة لمتنفيذ العقابي و إجراء ال غنى 
عنو لحماية المجتمع و المفرج عنو مف خطر العودة إلى الجريمة " ، و أوصت بأف تحظى ىذه 

 الرعاية بما تستحقو مف اىتماـ بأف تعد لو األجيػػزة المتخصصة و المدربة ، و ترصد ليا
 األمواؿ الكافية و تتولى الدولة تنظيميا عمى نحو مباشر و دوف إغفاؿ لمساىمػػة 

الييئات و األفراد . و قد عنى المشرع الجزائري بما أوصت بو المؤتمرات الدولية و اإلقميمية ،و 
و ذلؾ  81و 80ما جاء في مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاممة المساجيف خاصة القاعدتيف 

 و أف المحبوس ىو إرث المجتمع ككؿ و ىو إدراكا من
ما يجعؿ ميمة إعادة إدماجو اجتماعيا ال تقع عمى عاتؽ وزارة العدؿ وحدىا ، بؿ تستدعي 

 .مساىمة مختمؼ قطاعات الدولة و المجتمع المدني
ىذا و قد نص قانوف تنظيـ السجوف عمى وضع آليات و مصالح و لجاف ، ميمتيا استكماؿ 

اإلدماج االجتماعي مف خبلؿ مد المفرج عنيـ حديما بالرعاية البلحقة ، و سوؼ تنفيذ عممية 
 : نتعرض إلييا فيما يمي

عادة  الفرع األول: المجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادةتربية المحبوسين وا 
 . إدماجهم االجتماعــي

، و  21وسيف في مادتو استحدميا قانوف تنظيـ السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحب
الغرض مف إنشػاء ىذه المجنة ييدؼ إلى إشراؾ كؿ قطاعات الدولة التي ليا عبلقة بعممية 

 .إعادة اإلدماج
و تعد ىذه المجنة الييئة العميا التي تسير عمى حسف تطبيؽ و فعالية السياسة العقابية الوطنية 

فاعميف في مجاؿ مكافحة الجريمػة ، ، مف خبلؿ تركيبتيا التي تشمؿ كافة القطاعات و كؿ ال
 . عمى غرار ما ىو معموؿ بو في األنظمػػة الراشدة في ىذا المجاؿ

المؤرخ في  05/429و قد تـ تنصيب ىذه المجنة بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 
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الذي حػدد و نظـ مياـ و سير ىذه المجنة الوزارية المشتركة المختصة بتطبيؽ  2005.11.08
 . 1التربية واإلدماج االجتماعػػػػي لممحبوسيف برامج إعادة

 .أوال: تشكيمة المجنة
أعبله عمى: يرأس المجنة وزير العدؿ حافظ  05/429مف المرسـو التنفيذي رقـ  2نصت المادة 

لبلطبلع عمى تشكيمة المجنة انظر )األختاـ أو ممممو و تتشكؿ مف ممممي القطاعات الوزارية
 .(أ-4الممحؽ رقـ 

و قد راعى المشرع في ضبط تشكيمة المجنة عمى أف مسؤولية تحقيؽ سياسة إعادة اإلدماج 
يتعدى حجميا ماديػػا و بشريا إمكانيات و ميزانية قطاع وزارة العدؿ لوحدىا ،و ىذا بإشراؾ 

 .جميع القطاعات الوزارية
 :يئات اآلتيةكما خوؿ المجنة في إطار ممارسة مياميا االستعانة بممممي الجمعيات و الي

 .المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف و حمايتيا -
  .اليبلؿ األحمر الجزائري -
 .الجمعيات الوطنية الفاعمة في مجاؿ اإلدماج االجتماعي لمجانحيف -

و يمكنيا أف تستعيف أيضا بخبراء أو مستشاريف لتوضيح المواضيع التي تدخؿ في إطار 
 .ميمتيا

، يتـ تعييف أعضاء المجنة بقرار مف وزير العدؿ حافظ  3مادة و طبقا لم مف نفس المرسـو
 .األختاـ لمدة أربػػػع سنوات، بناء عمى اقتراح مف السمطات التي ينتموف إلييا

 .(مف المرسوـ 05و  04) المادة  مانيا:مياـ المجنة
ر ،كما يمكنيا أف في إطار عمؿ المجنة تعقد اجتماعاتيا في دورة عادية مرة كؿ ستة أشي

تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة مف رئيسيا ،أو بطمب مف مممي أعضائيا ، و تتولى المياـ 
 :التالية

تنسيؽ نشاطات القطاعات الوزارية و الييئات األخرى المساىمة في إعادة اإلدماج -1
 .االجتماعي لممحبوسيف

اج المشروط و كذا النشاطات المرتبطة تقييـ وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة و نظاـ اإلفر -2
 .بمجاالت التشغيؿ في الورشات الخارجية و الحرية النصفية
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اقتراح كؿ نشاط في مجاؿ البحث العممي ييدؼ إلى محاربة الجريمة أو في مجالي المقافة -3
و اإلعبلـ بيػدؼ محاربة الجنوح و الوقاية منو و كؿ تدبير تراه يعمؿ عمى تحسيف ظروؼ 

 .بالمؤسسات العقابية الحبس
 .المشاركة في إعداد و متابعة برامج الرعاية البلحقة ليـ بعد اإلفراج عنيـ-4

أف ليا  05/04مف القانوف  21و ما يستخمص مف مياـ ىذه اآللية المستحمة بموجب المادة 
دور مزدوج وقائػي و عبلجي ، إذ يبدأ بنشاطيا التنسيقي بيف مختمؼ القطاعات لموقاية مف 

حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمػة و حبس الجناة بالعمؿ عمى تحسيف ظروؼ الحبس 
و أنسنتيا ، و مف مـ إعداد و متابعة تطبيؽ برامج إعادة التربيػة و اإلدماج ، ليمتد نشاطيا إلى 

 .ما بعد اإلفراج مف خبلؿ منػح المساعدة و الرعاية البلحقة لممحبوسيف المفرج عنيـ حديمػػا
و بغرض استكماؿ ىذا الدور البالغ األىمية ) و الصعب مف جية أخرى ( و تأميره االيجابي 

 .عمى المجتمع و المحبوس معا ، تـ استحداث إلى جانب المجنة أعبله آليات أخرى
 المصالح الخارجية إلدارة السجون :الفــرع الثاني

و التي استحدمت المصالح الخارجية إلدارة  05/04مف قانوف  113تطبيقا لنص المادة 
السجوف، و المكمفة بالتعاوف مع المصالح المختصة لمدولة و الجماعات المحمية بتطبيؽ برامج 

المؤرخ في  07/06إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، صدر المرسـو التنفيذي رقـ 
و الذي  1يات تنظيـ و سير المصالح الخارجية إلدارة السجػوفيحدد كيف 2007.02.19

مادة ، إذ نصت المادة األولى منو عمى تسمية ىذه المصالح الخارجية بمصطمح  16يتضمف 
المصمحة في حيف نصت المادة المانية مف الفصؿ الخاص باألحكاـ العامة: "أف المصمحة تنشأ 

روع ليا عند االقتضاء و بقرار مف وزير عمى مستوى كؿ مجمس قضائي و يمكف إحداث ف
  ."العدؿ

 :أوال: مياميػا
مف المرسـو أعبله مياـ المصمحة حيث تكمؼ بتطبيؽ البرامج المتعددة في  03حددت المادة 

 مجاؿ إعادة اإلدماج 
 :االجتماعي لممحبوسيف ، و بيذا الصدد تتولى عمى الخصوص

ألنظمة و ال سيما اإلفراج المشروط أو متابعة وضعية األشخاص الخاضعيف لمختمؼ ا -أ
                                                           

1
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 . الحرية النصفية أو التوقيػؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة
السير عمى استمرارية برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي بالنسبة لؤلشخاص المفرج عنيـ  -ب

 .بناءاعمى طمبيـ
الذيف تتولى اتخاذ اإلجراءات الخاصة لتسييؿ عممية إعادة اإلدماج االجتماعي لؤلشخاص  -ج

التكفؿ بيـ ، و تزويد القاضي المختص بناءا عمى طمبو أو تمقائيا بكؿ المعمومات التي تمكنو 
  .مف اتخاذ التدابير المبلئمة لوضعيػة كؿ شخص

تمارس المصمحة نشاطيا بالتعاوف مع السمطات القضائية و المصالح األخرى المختصة لمدولة 
   1و الييئات العموميةو الجماعات المحميػػة و المؤسسات 

 .مانيا: تنظيـ و سير المصمحة 
يدير المصمحة رئيس يعيف بقرار مف وزير العدؿ و تنيى ميامو بنفس األشكاؿ ، و يقـو   

 مستخدمي المصمحػػة 
بزيارة المحبوسيف الباقي عف تاريخ اإلفراج عنيـ ستة أشير قصد تحضيرىـ لمرحمة ما بعد   

 .تكوف الزيارة بناءا عمى طمب المحبوساإلفراج ، كما يمكػف اف 
و يمكف لمستخدمي المصمحة القياـ بتحقيؽ اجتماعي عمى المحكـو عمييـ أو المتيميف بطمب 

و يستفيدوف مف مساعدة و مساىمة و تعاوف كافة اإلدارات .مف السمطػات القضائيػة المختصػػة
  .و الييئات العمومية أمناء أو بمناسبة أداء عمميـ ومياميـ

و تمسؾ المصمحة ممفات األشخاص الذيف تتكفؿ بيـ ،و تعد تقريرا سنويا عف النشاط الذي 
تقـو بو إلى السيد وزير العدؿ، و ترسؿ نسخة منو إلى النائب العاـ وقاضي تطبيؽ العقوبات 

 .المختصيف
صدر قرار وزاري وحتى تضطمع ىذه المصالح الخارجية بمياميا عمى أحسف وجو، فقد    
المؤرخ  05/431يحدد كيفيات تنفيذ المرسـو التنفيذي رقـ  02/08/2006ػػرؾ مؤرخ في مشتػ
 الذي يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة االجتماعية و المالية لفائدة 08/11/2005في

  2المحبوسيف المعوزيف عند اإلفراج عنيـ
االجتماعية و المالية الممنوحة مف القرار الوزاري المشترؾ المساعدة  02و قد حددت المادة 

                                                           
1
 .16/17مف المرسـو التنفيذي  0انظر المادة  - 

2
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 : لفائدة المحبوسػػيف المعوزيف عند اإلفراج عنيـ كما يأتي
 .(مساعدة عينية )ألبسة، أدوية -1
 .(إعانة مالية )نفقات النقؿ و المحددة بألفيف دينار جزائري -2

ه بتقديـ مف المقرر الوزاري أعبله عمى توقؼ منح اإلعانة المشار إلييا أعبل 03و نصت المادة 
 .ممؼ

و يتعيف عمى مدير المؤسسة العقابية إعداد تقارير سنوية مفصمة تتضمف حصيمة المساعدات 
 . االجتماعية و الماليػػػة و إرساليا إلى السمطة الوصية

ممؿ ىذه الرعاية تحتميا جميع االعتبارات اإلنسانية و االجتماعية و الوقائية بؿ و االقتصادية 
في تحقيقيا بذؿ عناية خاصة لممحبوس المفرج عنيـ حديما بتدبير وسائؿ  أيضا ، إذا ما روعي

العمؿ الشريؼ ليـ ، و لتحقيؽ ذلؾ نػص المشرع الجزائري في قانوف تنظيـ السجوف عمى إنشاء 
مؤسسة عمومية تقـو بتشغيؿ اليد العاممة العقابية ، و قد بمػغ عدد المفرج عنيـ المدمجيف في 

  .2006الى سنة  2005مستفيد مف سنة  510منفعة العامة إطار األنشطة ذات ال
في إعادة اإلدماج االجتماعي  دور المجتمع المدني و الحركة الجمعويــة:الفـــرع الثالث
 لممحبوسين

إذا كاف نجاح تطبيؽ برامج إعادة التربية و اإلدماج مرتبط إلى حد كبير بمختمؼ اآلليات     
خاصة في ظؿ اإلمكانات و التدابير المستحدمة في ظؿ اإلصبلح التي بيناىا فيما سبػؽ و 

الجديد الذي تبناه قانوف تنظيـ السجوف ، إال أف عممية التأىيؿ و إعادة إدماج المحبوسيف بشكؿ 
الجديدة ، و التي تجعؿ  حقيقي و فعاؿ، يتوقؼ بتفيـ و تقبؿ المجتمع ألىداؼ السياسة العقابية

و أعضائو المنحرفيف كأحسف وسيمة لتقميؿ الفوارؽ بيف الحياة داخؿ مف تقارب المجتمع المدني 
 . 1السجف و خارجو

مف قانوف تنظيـ السجوف ليكرس احد المحاور اليامة في برنامج  112و قد جاء نص المادة 
إصبلح السجػػوف، و المتضمف إشراؾ المجتمع المدني في عممية إعادة التأىيؿ و اإلدماج 

 يف،و يمكف إشراؾ المجتمع المدني االجتماعي لممحبوس
بالعمؿ عمى توجيو و توعية المجتمع بالسياسة العقابية الجديدة و اآلليات لتطبيؽ ىذه العممية 
 .يفرض كسب مقة المجتمع والحصوؿ عمى مساىمتو الفعمية في سير ىذه اآلليات و المصالح

                                                           
1
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حدة اإلنمائي مف خبلؿ تنظيـ ىذا و قد سعت وزارة العدؿ بالتعاوف مع برنامج األمـ المت   
 12المنتدى الوطني حػوؿ دور المجتمع المدني في إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف يومي 

إلى تبصير المجتمػػع بدوره في محاربة الجريمة و مساعدة المحبوسيف  2005نوفمبر  13و 
 عمى االندماج، السيما و إف المنتدى عرؼ مشاركة واسعة لممممي الحركة 

والية مف الوطف إضافة  39جمعية ناشطة عبر  49الجمعوية إذ بمغ عدد الجمعيات المشاركة 
  1إلى ممممي مختمؼ الدوائر الوزارية

 :و تكممت أشغاؿ المنتدى باعتماد عدد مف التوصيات اليامة التي تيدؼ أساسا إلى
و إعانات  تقميص اليوة بيف السجف و المجتمع و فتح السجوف أماـ نشاط الجمعيات- 

 .المتطوعيف
 ترسيخ مقافة اإلدماج االجتماعي في سموؾ األفراد و نشاط الحركة

 .الجمعوية ترسيخ مقافة اإلدماج االجتماعي في سموؾ األفراد و نشاط الحركة -
تفضيؿ دور التعاوف بيف قطاعات الدولة و المجتمع المدني في مجاؿ إعادة إدماج - 

 .المحبوسيف
قصد تفعيؿ و تجسيد ىذه التوصيات عمى ارض الواقع ،شرعت إدارة السجوف و موازاة لذلؾ و 

 :في إبراـ عػدة اتفاقيات مع ىيئات الدولة و المجتمع المدني منيا
االتفاقية المبرمة بيف المديرية العامة إلدارة السجوف و المكتبة الوطنية الجزائرية بتاريخ -1

2004.12.21. 
يرية العامة إلدارة السجوف و جمعية أمؿ لمساعدة المساجيف بتاريخ االتفاقية المبرمة بيف المد-2

2003.10.02. 
االتفاقية المبرمة بيف إدارة السجوف و المنظمة الجزائرية لمكشافة اإلسبلمية بتاريخ -3

 .(ج-1) الممحػػؽ رقـ  2003.07.09
 .2001.02.19 االتفاقية المبرمة مع الجمعية الجزائرية لمحو األمية " اقرأ " بتاريخ-4

و قد حرصت إدارة السجوف عمى تجسيد مضموف االتفاقيات المبرمة مف خبلؿ سعييا الحميث 
لعقد اجتماعات جيوية مع جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجاؿ إعادة إدماج 

الصادرة عف  1976/06المحبوسيف اجتماعيا ، و ىذا ما ترجمو موضوع اإلرسالية رقـ 
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ة إلدارة السجوف و إعادة اإلدماج و الموجية إلى السادة النواب العاموف لممجالس المديرية العام
القضائية ،ألجؿ دعوة قضاة تطبيؽ العقوبات لتحضير مداخبلت حوؿ مبلمح فئػػػات المحبوسيف 

  .(ب-2القابميف إلعادة اإلدماج االجتماعي ) انظر الممحؽ رقـ 
بيف وزارة العدؿ و مختمؼ الوزارات الحكومية منيا  ىذا إضافة إلى اتفاقيات أخرى تـ إبراميا

و كذا مع وزارة العمؿ و الحماية االجتماعية في نفس  1997المبرمة مع وزارة الصحة سنة 
 .السنة

و عمى صعيد آخر عرؼ قطاع السجوف في ظؿ مسار اإلصبلح تفتحا عمى العالـ الخارجي، 
يمكف بترخيص مف وزير العدؿ أو النائب  بنصيا 05/04مف القانوف 36ىذا ما جسدتو المادة 

المختص إقميميا أف تستقبؿ المؤسسات العقابية زيارة الباحميف و الجمعيات و المنظمات  العاـ
 .الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع اإلنساني أو الخيري الميتمػػة بعالـ السجوف

: يمكف الترخيص استمناء بزيارة مف نفس القانوف ىذا المسعى بقوليا 66/2و عززت المادة    
المحبوس مف طرؼ أشخاص آخريف و جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبيف أف في زيارتيـ فائدة 

 .إلعادة إدماجو اجتماعيا
مف ىذا المنطمؽ ، و إدراكا مف المشرع لشمولية ىذا المسعى و الذي يتطمب إشراؾ و    

ومية ذلؾ الف حجمو يتجاوز إمكانيات وزارة مساىمة جميع الفعاليػات الحكومية و غير الحك
العدؿ وحدىا، تـ فتح السجػػوف عمى مختمؼ القطاعات الوزارية المعنيػة ، و كذا عمى فعاليات 
المجتمع المدني و وسائؿ اإلعبلـ كما يشمؿ ىذا التفتػػح كافة المنظمات و الجمعيات اإلنسانية 

 .و بعالـ السجوف بصفة عامة
أبرمت اتفاقيات مع مختمؼ القطات الوزارية و مختمؼ الييئات منيا اتفاقية  و في ىذا الصدد ،

 . 2004.04.05مع صندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة بتاريخ 
كؿ ىذه اإلجراءات ترمي إلى التقارب بيف المجتمع و أفراده المنحرفيف ،و تعمؿ عمى تغيير 

لـ يعد يقتصر عمى مجرد تقييد نظرة المجتمع المدني بخصوص دور المؤسسة العقابية الذي 
 لمحرية ، إلى جانب تعزيز ترقية حقوؽ اإلنساف في الوسط 

العقابي بفتح السجوف أماـ الزيارات الميدانية التي تقـو بيا المنظمات العاممة تحت لواء األمـ 
الناشطة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف و نسوؽ كمماؿ عنيا منظمة العفو  المتحدة و كذا المنظمػات

 دولية ، المجنة الدولية لمصميب األحمر ، منظمة ال
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و ىذا بغرض وقوؼ ىذه األخيرة عمى االنجازات اإلصبلحية التي (P R I)اإلصبلح الجنائي 
نسنة ظروؼ االحتباس ، فضبل أالمؤسسات العقابية و  عصرنوحققتيا إدارة السجوف في مجػاؿ 

نطمة المتعمقة بمعاممة مف تطبيؽ أحسف األ ةباالستفادعمى أف ىذه الزيارات تسمح إلدارة السجوف 
 المحبوسيف و تجاربيا في ىذا الشأف
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  ينالمجرموادماج اصالح و بدائل العقوبات في  تدابير األمن دور :المبحث الثاني

                                                        . ماهية تدابير األمن :المطمب األول
 .تدابير األمنمفهوم :الفرع األول

قانون العقوبات الجزائري تدابير األمن إال أن عمماء العقاب أكدوا عمى أنيالم يعرف    
في شخص مجموعة اإلجراءات التي يصدرىا القاضي لمواجية الخطورة اإلجرامية الكامنة

الوقائية االحترازية أو مرتكب الجريمة بغرض تخميصو منيا ,كما يطمق عمييا أيضا التدابير
فاليدف من التدابير ىو إصالح الشخص أو (واليدف منيا منع وقوع الجريمة أو منع إعادتو

. كما أنيا غير عق  وقائي وىذا ما نصت عميو المادة عالجو حتى ال يقع في الجريمة وىو
 فتكون المدة ىي، عن الشخص فيكون مرىون باستقامتو لمقاضي مدة اإلفراجمحددة بدقة فيترك

الحكم عمى فيحكم بالتدبير حتى عمى من ثبتت براءتو عمى عكس العقوبة يكون ،استقامتومدة
 من ثبتت إدانتو

وعرفيا بعض الفقياء " ىي مجموعة من اإلجراءات العالجية يرصدىا المشرع و يستعمميا     
عمى قعيا القاضي لمواجية األشخاص ذو الخطورة اإلجرامية أو األشياء الخطيرة بذاتيا ويو 

، كما عرفيا البعض االخر" بأنيا معاممة فردية قيرية ينص عمييا القانون لحماية الجاني قيرا"
 ."المجتمع من الخطورة اإلجرامية المنطوية في الشخص أو الشئ

 .خصائص تدابير األمن:الفرع الثاني

 غياب الصبغة األخالقية -1

المجتمع ويتم ذلك بتأىيل الفرد وبتحييده ينحصر الغرض من تدبير األمن في ضمان حماية 
 ،األفضمية في تدابير األمن لموسائل التربوية بإعادة وتربية األحداث تكون و عند الضرورة

ييدف  األمنيفالتدبير  ،والعالجية بمعالجة اإلدمان عمى الكحول وتعاطي المخدرات والجنون
 ويعني ذلك ،لمدفاع ضد ىذه الخطورة أسموبويعد مجرد  اإلجراميةمواجية الخطورة  إلى
 

                                                 

1- 1
 221ص ,احسن بوسقيعة ,الوجيز في القانون الجزائري دار ىومة لمطباعة  - 
 

 التدابير األمنية أو بدائل العقوبة في القانون الجزائري بعنوان  http://droit7.blogspot.comمقال منشور عن موقع   -2
 .3192أكتوبر،  99السبت،  بتاريج 

http://droit7.blogspot.com/
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تطبيق  إمكانيةوىذا ما يفسر  ،القائمة عمى الجريمة األخالقية المسؤوليةفكرة  إلىانو ال يستند  
 تدبير األمني عمى عديمي التمييز واالدراك كالمجنون والصبي . ال
 .عدم تحديد مدة تدابير األمن -3

وىذا ما أكدتو المدرسة الوضعية,حيث يقضي بيا أن تدابير األمن ليست  من المعروف   
ثم يكون  الحكم ويترك لقاضي التنفيذ تقرير تاريخ انتيائيا عمى ضوء نتائج التأىيل ومن قاضي

أن الجزائر عمدت بيذا  تاريخ انتياء التدبير مرىون بزوال الخطورة من نفسية الجاني .كما
 مازالتالتدبير إذ تبين أن حالة الخطورة  ثانية إلىالنظام بتحديد حد أقصى مع إمكانية المجوء 

.عند انتياء األجل
  

                                                                                                                                               . قابمية تدابير األمن لممراجعة واالستمرار -2
ممراجعة أثناء التنفيذ و ذلك ل  كونيا قابمة بير األمناخصائص تدخاصية من ىي أىم و    و

بقصد دوام مالئمة التدبير لتطور حالة الخطورة اإلجرامية التي يواجييــا و مرد ذلك انو من 
القضاء  الصعب عمى المشرع أو القاضي أن يحدد سمفا نوع التدبير و أن يقطع بأنو قادر عمى

حالة الخطورة لدى الفرد فقد تتغير الخطورة اإلجرامية بأن تزداد أو تنقص أو تتغير طبيعتو  عمى
إعادة النظر في التدبير المتخذ لمواجيتيا دائما و جعميا تتالءم مع ما  يجبر المشرع عمىمما 

وقت يحدث عمييا من تغير و عميو فإن التدبير المتخذ ليس تدبير نيائي فقد يتبين بعد تطبيقو ل
ما عدم فعاليتو في مواجية الخطورة اإلجرامية مما يقتضي تعديل مضمونو أو إبدالو بتدبير 

آخر أما إذا اثبت التدبير المطبق عمـى الجانـي فعــالية و قدرتو عمى مواجية الخطورة اإلجرامية 
تب عمى يتر  من جية اخرىو    و   ىذا من جية استمر تطبيقو دون السعي إلبدالــو أو تعديمو 

نما تظل ، ال تتنحى بمجرد أن تصدر حكمياأن تدبير األمن التي قررتالجية القضائية وا 
 آخر أوالتدبير الذي قضت بو ويمكنيا حسب نتائجو استبدالو بتدبيرمختصة بمراقبة تنفيذ

األحداث تعديل  ق ا ج "يجوز لقاضي 283كما جاء في حكم المادة  التخفيف منو أو التشديد
ما من تمقاء نفسو التدابير ومراجعتيا في كل وقت إما بنا عمى طمب النيابةىذه     "العامة .....وا 

غاية التدابير األمنية المستقبمية: االستعانة بتدابير األمنية ينذر بارتكاب جريمة عمى وجو  -2
فال يعير التدبير لمماضي الكثير من اىتمامو الميم إال لتحديد نوع الخطورة و  االحتمال ،

                                                 
1
                                                                                       222نفس المرجع.ص ,احسن بو قيعة  - 

2
                                                                                       227نفس المرجع.ص ,احسن بو قيعة  - 
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 .أسبابيا و بالتالي فالتدابير األمنية بطبيعتيا معاممة موجية إلى المستقبل

استبعاد قصد اإليالم: ال تحمل بتدابير األمنية معنى اإليالم فيي تطبق بقصد إعادة تأىيل  -5
العالج و الرعاية و ليس بالشدة و العقاب إال أن بعض التدابير يكون الجاني و التأىيل يكون ب

فيا اإليالم ظاىرا إذ تعرضت حرية الفرد و حقوقو لالنتقاص أو التقيد لكن اإليالم ىنا ليس 
 .مقصود لذاتو

التدبير ال تحمل معنى التحقير: ال ينظر الجميور لمن يخضع لتدابير األمنية التي ينظر  -6
لذي يخضع لمعقوبة فالناس تنظر لمن خضع لمتدبير عمى أنو فقد مقدارا من ا بيا لمجاني

سمطان إرادتو فيو ال يستحق االزدراء و التحقير ألنو أشبو بمريض بائس يستحق ان يعذر ال 
 .أن يالم

 وىذا ما يقتضي بكيفية ال يشعر، دابير األمن حاطو من كرامة الفردأن تكون ت كما ال يمكن    

.التدبير نظرة شائنة رد بأنو يعاقب من اجل خطأ وال ينظر المجتمع إلى من يخضع ليذافييا الف

  
 .والمقارن  أنواع تدابير األمن في القانون الجزائري :المطمب الثاني

 .تدابير األمن في القانون الجزائري :الفرع األول
 الجزائري تدابير االمن الى قسمين ع ر قسم المش

 : وىي تدابير األمن الشخصية :القسم االول  

 . الحجز القضائي في مؤسسة نفسية :1

مؤسسة مييأة ليذا  ق ع وضع الشخص بناء عمى قرار قضائي في 39عرفتو المادة     
وتم إثباتيا بعد ، الجريمة أو بعد ارتكابيا وقت ارتكاب الغرض بسبب خمل في قواه العقمية قائم
المريض نفسيا والذي كان لمرضو النفسي عالقة  أو فحص طبي. فالمحكوم عميو المضطرب

أصيب بيذا المرض النفسي بعد ارتكابو لمجريمة فانو يوضع في  بالجريمة المرتكبة أو انو
ليذا الغرض وال يجوز أن يتم ذلك إال بحكم قضائي بعد الخبرة الطبية  مؤسسة نفسية معدة

وضعو  ر أمام القضاء فال سبيل إلىذلك أن المريض نفسيا إذا لم يرتكب جريمة ولم يم ويعني
 .في ىذه المؤسسة وبيذه الكيفية

 الوضع في مؤسسة عالجية :2

                                                 
1
 222بوسقيعة, نفس المرجع.ص احسن  - 
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 ق ع.يخضع ىذا التدبير أيضا إلى حكم القضاء فتتناول ىذه التدابير 33المادة  عرفتو     

أنيم فما دام ، اإلدمان المجرمين المدمنين عمى الخمر أو المخدرات والذين يرتكبون جرائم بسبب
منو وقاية لممجتمع من إجراميم ثم  ال يمكنيم ترك اإلدمان فالقانون وضع ليم أسموب لمعالج

 359ومن ىذا القبيل ما نصت عميو المادة  ،عالجية جاء بتدبير الوضع القضائي في مؤسسة
وترقيتيا المتان تجيزان لجيات الحكم أن تمزم ىؤالء المتيمين بارتكاب  ق حماية الصحة 352و
ق الصحة بالخضوع لعالج إزالة التسمم  325المنصوص عمييا م  تعاطي المخدرات حةجن

 يجري في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية

 

  المنع من مزاولة مينة أو نشاط أو فن :3

 31المؤرخ في  32-16ق ع الذي الغي بقانون رقم  32وىذا ماكانت تنصص عميو المادة )   
 (3116ديسمبر 

عمى المحكوم عميو لجناية أو جنحة إذا ثبت لمقضاء إن لمجريمة التي ارتكبتيكون الحكم   
   و    أيا منيا. صمة مباشرة بمزاولة المينة أو النشاط أو الفن وانو يوجد خطر من تركو يمارس

حيث المتعمقة باإلجياضق ع بالنسبة لممحكوم عمييم بالجنح و ما نصت عميو م و 
عمل بأية صفة كانت في العيادات و دور انون ممارسة أي مينة أو أداء أيقيمنع عمييم بقوة ال

  الحواملخاصة تستقبل عادة النساءالوالدة أو في أية مؤسسة عمومية أو

ق ع بالنسبة لجنحة إساءة استعمال السمطة أو جنحة  929و929وما نصت عميو م    
 . غير مشروعاالستمرار في الوظيفة عمى وجو 

                                                                         سقوط حقوق السمطة األبوية:
شخص احد ويكون القضاء بو عند الحكم عمى احد األصول لجناية أو جنحة وقعت منو عمى

أو معنوي ويجوز مادي أوالده القصر وتقرير إن السموك العادي لممحكوم عميو يعرضيم لخطر
بعضيا وان ال يشمل إال واحدا أو أن ينصب ىذا السقوط عمى كل الحقوق السمطة األبوية أو

 بعضا من أوالده

عمى جواز تجريد المحكوم عمييم  9975_12_39المؤرخ في  36-75األمر رقم  وقد نص_

                                                 
1
  .221بن شيخ لحسين.مبادئ القانون الجزائي العام .دار ىومة ص  - 

2
   222رحماني.الوجيز في القانون الجنائي العام.دار العموم لمنشر.ص  منصور  - 
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من اجل  المحكوم عمييموكذا  3_5السكر العمومي لممرة الرابعة من السمطة األبوية م  من اجل
 .سنة 39تقديم الخمر لشربيا حتى السكر السافر إلى قاصر ال يتجاوز عمره 

 .تدابير األمن العينية : الثاني القسم

غالق المؤسسة   ويتعمق األمر بمصادرة األموال وا 

 : مصادرة األموال -9

استعماليا  صناعتيا أو بمصادرة األشياء المضبوطة كتدبير من تدابير األمن إذا كانت األمر   
ق ع الممغى  35كانت تجيزه م  أو حمميا أو حيازتيا أو بيعيا يعتبر في حد ذاتو جريمة)وىذا ما

 (3116ديسمبر  31المؤرخ في  32_16بقانون رقم 

فتكون المصادرة تدبير امن إذا كانت صناعة األشياء المضبوطة أو استعماليا أو حمميا أو 
  . في حد ذاتيا جريمة حيازتيا أو بيعيا تعتبر

والمواد و  ق ع بالنسبة لمنقود المزورة أو المقمدة والعالمات النقدية 312المادة  ما نصت عميو
 . األدوات المعدة لصناعتيا أو تقميدىا أو تزويرىا

 تطبيق المصادرة كتدبير امن أن بدان المتيم بل يجوز الحكم بيا ولو حصل وال يشترط في

 .يقضي ببراءتو أو بان ال وجو لمتابعتوالمتيم عمى حكم 

 

 : إغالق المؤسسة -3

 29_75من األمر رقم 9_7بإغالق المؤسسة نيائيا أو مؤقتا فأجازت م  وىو األمر      
أحكام  الحكم األمر بإغالق مؤسسة مؤقتا لمدة شير إلى سنة أو نيائيا في حالة مخالفة لجيات

 .المشروباتاألمر المتعمق باستغالل ميالت بيع 

 مثل توقيف المدارس المفتوحة بدون ترخيص أو ،المؤسسة من متابعة نشاطيا وىو منع

أو محالت  الصيدليات التي تبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة أو مؤسسات غير نظيفة
.لبيع الخمور تمارس فييا الدعارة   

 
 .والمقارن الفرع الثاني:  بدائل العقوبات في التشريع الجزائري 

                                                 
1
 .321أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص  - 

2
 .969بن شيخ الحسين، المرجع السابق، ص     - 
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 البديمة : مفهوم العقوبات -1
  عرف بعض الباحثين بدائل السجون بأنيا: " اتخاذ عقوبات غير سجنية ضد المذنبين    

 أو ىي "استخدام عقوبات غير سجنية بدال من العقوبات البديمة السجنية 
مفيوم اإلجراءات البديمة والمالحظ أن التعريف الثاني يخرج العقوبات المقيدة لمحرية عمومًا من 

ولكي تشمل " اإلجراءات  ،عن الحبس وأن التعريف األول يحصر البدائل في عقوبة المذنبين
البديمة عن الحبس " ما ىو عقوبة وما ليس بعقوبة، فاألولى أن تعرف بأنيا: )اتخاذ وسائل 

تخذة قبل وعقوبات غير سجنية بداًل من استعمال السجن سواء كانت تمك اإلجراءات الم
 .المحاكمة أو أثناءىا أو بعدىا (

ن ا  ا                                                 إنبدائل العقوبات في التشريع الجزائري :-2
مواكبة التشريعات العالمية فإنو حذا حذوىا في سن العقوبات  وسعيا منو فيالمشرع الجزائري 

 2222فبراير  22المؤرخ في  22/20من قانون  22البديمة وذلك بالنص عمييا بالمادة 
تتولى إدارة السجون  "المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 

.  "التدابيـر األمنيـة و العقوبات البديمة وفقا لمقانونضمان تطبيق العقوبات السالبـة لمحريـة و 
 22/122المعدل لألمر رقم  2220فبراير  22المؤرخ في  20/21وتبعا لذلك جاء القانون 

و ما يمييا والتي تنص عمى العقوبة  1مكرر  22المتضمن قانون العقوبات إلضافة المادة 
                                                                            وعقوبة الوحيدة التي نص عمييا المشرع الجزائري.  ،وىي الالبديمة المتمثمة في العمل لمنفع العام

العمل لمنفع  مكرر لم يعرفيا تعريفا صريحا إال أننا نقول أن عقوبة 05 ال انو  ضمن المادةا  ا
المجتمع تكفيراعن الخطأ المرتكب من طرفو العام ىي قيام الجانح بعمل يعود بالفائدة عمى 

 .  وذلك دون أن يكون ذلك مقابل أجرة
وقد خالف المشرع الجزائري في تصنيف ىذه العقوبة أي العمل لمنفع العام عن         

في حين أن ،باقي التشريعات المقارنة و أعتبرىا عقوبة بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية
                                                 

9) 1
   .932م ،ص 9992أبو ظبي ، اإلمارات العربية  ،الفكر الشرطي:أحمد الحويتي - 

2
                                                                                        120نفس المرجع،ص - 

3
 الشنقيطي،مقال بعنوان أنواع العقوبات البديمة التي تطبق عمى الكبار، ممتقى االتجاىات  محمد عبد اهلل ولد محمدن   - 

 العربية السعوديةالحديثة في العقوبات البديمة، المممكة 
4
عقوبة العمل لمنفع  السيد: مـــــازيت عمــــر قاضي تطبيق العقوبات ونائب عام مساعد بمجمس قضاء بجاية،مقال بعنوان - 

 www.startimes.com/f.aspx?t=3045039موقع .. العام،
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بعض التشريعات المقارنة اعتبرت عقوبة العمل لمنفع العام عقوبة تكميمية وأخرى 
اعتبرتيا عقوبة تبعية لمعقوبة الحبسية بعد فترة اختبار أو عقوبة أصمية وىو ماذىبت إليو 

 أغمب التشريعات المقارنة .
                                                    بدائل العقوبات في التشريع المقارن:-3
                                             شرط( :ى إيقاف التنفيذ )تعميق تنفيذ األحكام عم -1

أقدم البدائل التي لجأت إلييا التشريعات لمتخفيف من اآلثار السمبية  من يعد إيقاف التنفيذ    
بيذا البديل السماح لمقاضي بأن يصدر حكمة بالعقوبة مع  لمعقوبة السالبة لمحرية. ويقصد

بتعميق تنفيذىا لمده معينة، وذلك حال توافرت ظروف معينة من حيث  تضمين ىذا الحكم أمرا ًً
بالغرامة نوع الجريمة، وشخصية المجرم، ومدة العقوبة المحكوم بيا. فإذا كان الحكم صادرا ًً 

ذا كان صادراً  ،أمتنع أدائيا فإذا ما  المحكوم عميو وترك حراً  ة سالبة لمحرية أفرج عنبعقوب وا 
أنقضت المدة الموقوف تنفيذ الحكم خالليا دون أن يمغي إيقاف التنفيذ سقط الحكم بالعقوبة 

ال نفذت العقوبة الموقوف تنفيذىا مع العقوبة الجديدة. فكأن إيقاف التنفيذ  ،وأعتبر كأن لم يكن وا 
فإذا لم  ،شرط واقف خالل مدة معينة يحددىا القانون  بيا عمىىو تعميق العقوبة المحكوم 

 ،إيقاف التنفيذ أما إذا تحقق الشرط ألغى ،المحكوم عميو من تنفيذىا نيائيا يتحقق الشرط أعفى
من ىذا النظام تظير بوضوح في حاالت اإلجرام بالصدفة  والحكمة.ونفذت العقوبة المحكوم بيا

الجريمة.  ارتكاب إلى الشخص فتدفعو الناشئ عن ضغوط بعض الظروف االجتماعية عمى
ظروف خارجة في العادة  فيذا النوع من األجرام غير المتأصل في نفس من يرتكبو , يعود إلى

ديثة توجب منع المحكوم عميو بعقوبة سالبة عن إرادة الجاني. ومن ثم فإن السياسة العقابية الح
عن جريمة حدثت لظروف اجتماعية خارجة عن إرادة الجاني ولألسباب ال  لمحرية قصيرة المدة

من مخالطة غيرة من عتاة اإلجرام في السجن, فكان -ترجع لتأصل عوامل الشر واألجرام بداخمو
    األخذ بفكرة إيقاف التنفيذ

، 9888أول ما ظير في أوربا، وبالتحديد في القانون البمجيكي عام قد ظير ىذا النظام    
ومنو  تحت تأثير  1891عام  مارس 36ثم تبناه المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في

                                                 

1
 - s Pradel, Droit pénal, T. I, Introduction, Droit pénal général, Cujas, 1973 p. 556 et. 
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من قانون العقوبات الصادر  االتشريع المصري بدءً  االنتماء لذات العائمة القانونية  انتقل إلى
ع عقابي معاصر ال يسمح بتمك الرخصة لمقاضي، إفادة . ويكاد ال يوجد تشري9912في عام 

                                                       لصنف من المجرمين متوسطي وعديمي الخطورة اإلجرامية

ضع الو  -2                                                                                                   
 تحت االختبار )االختبار القضائي(:

مدة  المتيم بعقوبة ما, مع تقرير وضعو ىعدم الحكم عم يقصد بالوضع تحت االختبار     
المحكوم عميو  معينة تحت إشراف ورقابة جيات معينة. فإذا مرت تمك المدة ووفى

يكن.أما إذا أخل كأن لم  فإن الحكم الصادر باإلدانة يعتبر بااللتزامات المفروضة عميو
المحكوم عميو بيذا االلتزام خالل المدة فإنو يتعين استئناف إجراءات المحاكمة والحكم عمي 

فكأن نظام االختبار القضائي أو الوضع تحت االختبار يتضمن إيقاف .المتيم بالعقوبة
رجاء النطق بالحكم إلي فترة الحقة، مع إخض مؤقت إلجراءات المحاكمة عند حد معين اع وا 

التي يمكن أن يترتب عمى اإلخالل بيا أن  المتيم خالل تمك الفترة إلي عدد من االلتزامات
فيو نظام يحقق الدفاع عن المجتمع عن طريق حماية نوع من المجرمين .   تسمب حريتو

المنتقين بتجنيبيم دخول السجن وتقديم المساعدة اإليجابية ليم تحت التوجيو واإلشراف 
 . والرقابة

في الدول ذات النظام األنجموأمريكي. فطبق في إنجمترا عام  لقد نشأ ىذا النظام أوالو  ًً
وكان يجوز لقاضي  .بيدف إنقاذ األحداث الجانحين من دخول المؤسسات العقابية 9831

يمتزم فيو باحترام  من ارتكب جريمة ما تخل باألمن العام أن يكتب تعيدا يمزم الصمح أن ًً
ذلك أمكن توقيع عقوبة عميو  كًا حسنًا مقابل إطالق سراحو. فإن خالفاألمن وأن يسمك سمو 

شرافية من قبل  أو إبداليا بمبمغ من المال. ثم أستبدل بيذا التعيد فيما بعد إجراءات رقابية وا 
 بداية ظيور نظام الوضع تحت االختبار ىذه ىى الشرطة لمتحقق من سموك المتيم, وكانت

                                                 
1
 - s Pradel, Droit pénal, T. I, Introduction, Droit pénal général, Cujas, 1973 p. 556 et. 

2
 9969، دار النيضة العربية، 3، طاالختبار القضائي :د. أحمد فتحي سرور - 

3
 329تقرير مقدم إلى الحمقة الثانية لمكافحة الجريمة، ص تطبيق نظام االختبار القضائي عمى البالغين، :د. حسن عالم - 

4
 .71أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص    - 
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وقد أخذت بعض الواليات األمريكية بفكرة الوضع تحت االختبار، منيا والية  .بمعناه الدقيق
بصفو عامة في عام  أن أقر القانون الفيدرالي ىذا النظام ، إلى9829ماساشوشتس عام 

التشريع  الدول األوروبية أنتقل ىذا النظام فأخذ بو .ومن دول القانون العام إلى9935
ويتعمق نظام الوضع تحت االختبار بفئة .9957 والفرنسي عام 9952األلماني عام 

محيط المؤسسات العقابية.أي فئة من  المجرمين الذين يقتضي إصالحيم إبعادىم عن
المجرمين يعتقد من خالل ظروفيم وفحص شخصيتيم أنيم قابمين لإلصالح وعدم العودة 

لنوع الجريمة  وعمى ىذا فال ينظر.   لسبيل الجريمة دون الخضوع لعقوبة سالبة لمحرية
المرتكبة أو لجسامة الواقعة بقدر ماينظر إلى شخصية المحكوم عميو، ومدى إمكانية تأىيمو 
في الوسط الحر أي خارج السجن ومدى استعداده لتنفيذ االلتزامات المفروضة عميو، حتى 

 وتتنوع .يكون في مأمن من تنفيذ عقوبة سالبة لمحرية عميو إذا ما أخل بتمك االلتزامات
االلتزامات التي تفرض عمى الخاضع لالختبار بين تدابير مساعدة تستيدف مساندة الجيود 
التي يبذليا الخاضع لالختبار في سبيل تأىيمو اجتماعيًا. وقد تأخذ تدابير المساعدة صورة 

 معنوية، كإلزامو بحضور جمسات دينية وعممية معينة، وقد تأخذ صورة مادية 
بعمل ميني معين. وقد تكون التدابير ذات طابع رقابي تستيدف  مدهكإعانتو بمبمغ نقدي أو 

من االندماج في البيئة  كفالة احترام الخاضع لالختبار لاللتزامات المقررة وتمكينو
 االجتماعية.ومثال ذلك إلزامو باإلقامة في مكان معين، أو إلزامو بتقديم مستندات معينة إلى

ئم برقابتو كي يتعرف منيا عمى موارد رزقو وعمى مأمور االختبار أو إلى الشخص القا
ما قد تأخذ االلتزامات صور سمبية أخرى كاالمتناع عن ارتياد كك.األشخاص الذين يخالطونو

بعض أماكن الميو، واالمتناع عن االشتراك في بعض المسابقات واألنشطة الفنية والرياضية، 
يجوز لمقاضي )قاضي تنفيذ أو تطبيق و و .النقلأو االمتناع عن قيادة وسائل معينة من وسائل 
ىذه االلتزامات كمما دعت الحاجة إلى ذلك،  العقوبات أو لمأمور االختبار أن يضيف إلى

صالحو أو  وكمما ثبت أن االلتزامات المفروضة لم تعد كافية لتحقيق تأىيل المحكوم عميو وا 
من قبل أشخاص يمثمون فئة من الرقابة  تجريو   و .لم تعد تتالءم مع شخصية ىذا األخير

معاوني القضاء )ضباط االختبارفمقد ثبت أن الخاضع لالختبار ال يمكنو من تحقيق التأىيل 

                                                 
1
   9983،منشأةالمعارف9،طاالختبار القضائي:محمدالمنجي  - 
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لنفسو، إنما ىو دائمًا في حاجة إلى معاونة من قبل أخصائيين مؤىمين ومدربين عمميًا ومينيًا 
بأىمية ىذا النظام في عمى تقديم النصح واإلرشاد لمخاضع لالختبار وقادرين عمى إقناعو 
قاضي تنفيذ أو تطبيق )اإلصالح والتأىيل.ويجرى عمل ضباط االختبار تحت رقابة القضاء 

العقوبات( حتى نضمن عدم المساس بحريات وحقوق األفراد أو التعسف في تقيدىا بدون 
 .مبرر أو مقتضى

 وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت االختبار : -3

قف التنفيذ البسيط، يعرف التشريع الفرنسي نظام الجمع بين إيقاف فضاًل عن نظام و      
ىذا  إجراءات جنائية فرنسي(. ووفق 727إلى  728المواد من )التنفيذ والوضع تحت االختبار

في خالليا  ؛النظام يجوز لمقاضي أن يحكم بالعقوبة الجنائية مع إيقاف تنفيذىا مدة معينة
 .لعدد من القيود وااللتزامات ويخضع الموقوف تنفيذ العقوبة قبم

والواقع أن ىذا الجمع أريد بو تفادي ما قيل في شأن نظام إيقاف التنفيذ البسيط من كونو    
يقتصر عمى القيام بدور سمبي محض، ىو مجرد التيديد بتنفيذ العقوبة في المحكوم عميو إذا 

ضده العقوبة لنوع من  بإيقافيا، دون أن يخضع الموقوفة صدر عنو ما يجعمو غير جدير
يترك وشأنو دون  تدابير المساعدة أو الرقابة فالمحكوم عميو في حالة إيقاف التنفيذ العادي

ترجع و  و  إعانتو ومساعدتو عمى مقاومة العوامل اإلجرامية الكامنة داخمو أو المحيطة بو
قانون ييدف إلى عندما قدمت الحكومة الفرنسية مشروع  9953بدايات ىذا النظام إلى عام 

وقد تم إقرار ىذا القانون من قبل  .األخذ بنظام الوضع تحت االختبار مقترنًا بإيقاف التنفيذ
وتم إدماجو في قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي في المواد  9957عام  الوطنية الجمعية

يوليو  33وما بعدىا، والتي أعيد األخذ بيا في قانون العقوبات الفرنسي الجديد في  728

                                                 

1
 - .J. D. Bredin, Deux institutions nouvelles du Code de procédure pénale : le juge de 

l’application des peines et le sursis avec la mise à l’épreuve, JCP. 1959, I, 1517 ; J. Pradel, op. 

cit., p. 562 et s 
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                                                                                            و.( بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة52–923إلى  21–923المواد) 9993
يختمف نظام الجمع بين وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار الفرنسي عن نظام و    و

نظام  .ففي تبار العادي المعروف خصوصًا في النظام األنجموأمريكيالوضع تحت االخ
خضاع  الجمع الفرنسي يفترض أن يقرر القاضي اإلدانة والعقوبة مع إيقاف تنفيذىا وا 

المحكوم عميو لعدد من القيود وااللتزامات خالل مدة إيقاف العقوبة.أما في نظام الوضع 
ي عمى تقرير اإلدانة فقط تاركًا الحكم بالعقوبة تحت االختبار األمريكي فيقتصر دور القاض

في مرحمة تالية عند إخالل المحكوم عميو بااللتزامات المفروضة عميو خالل مدة الوضع 
  تحت االختبار

                                                       اإلعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها : -4  
العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة بإتباع  سمبيات جاىدت بعض التشريعات لمحد من    

   بعض وسائل المعاممة العقابية التي تتمثل في العفو عن العقوبة أو في تأجيل النطق بيا

لى ىذين النظامين ذىب المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد.فقدأجازت  وا 
لمحكمة الجنح أن تعفي المتيم من العقوبات إذا تبين أن تأىيل المتيم قد  59–923المادة 

الناتج عن الجريمة قد عوض، وأن االضطراب الذي أحدثتو الجريمة قد  تحقق، وأن الضرر
 : توقف.كما أجاز المشرع الفرنسي تأجيل النطق بالعقوبة، وليذا التأجيل صور ثالث

إذا ظير أن المتيم في سبيمو إلى التأىيل وأن  فإما أن يكون ىذا التأجيل بسيطاً  -9 
الجريمة عمى  وتالضررالناجم عن الجريمة في سبيمو لإلصالح وأن االضطراب الذي أحدث

إذا  وشك التوقف. ويشترط في جميع األحوال حضور الشخص بنفسو أمام المحكمة أو ممثمو
 ق.ع.الفرنسي(923 -61المادة كان شخصًا معنويًا )

يكون التأجيل مع الوضع تحت االختبار فيجوز لممحكمة في مواجية المتيم  كما قد -3 
الحاضر لمجمسة أن تؤجل النطق بالعقوبة تجاىو مع إخضاعو لعدة من القيود وااللتزامات 

من  26–923إلى  22–923وفقًا لما ىو معمول بو في نظام الوضع تحت االختبار )المواد 
                                                 

1
 - Cf.  Circulaire du 14 mai 1993, Commentaire des dispositions de la partie législative du 

nouveau Code pénal, Livre I à V, D. 1993-1994, 2051 ; R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 948 et s ; 

B. Bouloc, op. cit., p. 212 et s. 
2
 - P. Cornil, Sursis et probation, RSC. 1965, p. 51 



 

 

 
80 

تحت االختبار سنة عمى األكثر. ويجوز لممحكمة أثناء  قانون العقوبات(.وتكون مدة الوضع
تمك المدة أن تعفي المتيم من العقوبة نيائيًا أو أن تنطق بيا أو تؤجل النطق بيا لمدة 

 .أخرى. عمى أنو يجب الفصل في أمر العقوبة خالل سنة من أول تأجيل

وال التي توجد فييا قوانين وأخيرًا ىناك نظام التأجيل مع األمر ويتعمق ىذا النظام باألح -2 
ولوائح خاصة تفرض عقوبات معينة نتيجة اإلخالل بالتزام معين.في تمك الحالة يجوز 
لمقاضي الجنائي أن يؤجل النطق بالعقوبة المفروضة في تمك القوانين والموائح مع إلزام 

المحكمة أن  الالئحة.وىذا يفرض عمى المحكوم عميو بتنفيذ االلتزام الوارد في القانون أوفي
تحدد في األمر طبيعة االلتزامات والتعميمات التي يجب االمتثال ليا والقيام بتنفيذىا، وكذلك 

(.وال يصدرالحكم 66–923م)يفرض عمييا أن تحدد ميعاد لمتنفيذ يختمف عن ميعاد التأجيل 
لمتيم أو بالتأجيل مع األمر إال في الجنح والمخالفات دون الجنايات، وال يشترط فيو حضور ا

ممثل الشخص المعنوي. ويجوز لممحكمة أن تصدر التأجيل مع األمر مقرونًا بغرامة تيديدية 
إذا كان القانون أو الالئحة الذي تمت مخالفتو يقرر ذلك. ويمتنع تنفيذ ىذه الغرامة إذا نفذ 

أنواع  وكبقية .(67–923المحكوم عميو االلتزامات المقررة في القانون أو في الالئحة )م 
عمى  -التأجيل فإن التأجيل مع األمر يتقرر لمدة سنة عمى األكثر. غير أن ىذه المدة 

(. 68–923ال تمتد إذا تم تحديدىا من قبل المحكمة )م-خالف األنواع األخرى من التأجيل 
فإذا تم تنفيذ التعميمات الواردة باألمر في الميعاد المحدد فإن لممحكمة الحقفي أن تعفي 

م من العقوبة المقررة في القانون أو الالئحة أو تؤجل مرة ثانية النطق بيا. أما إذا حدث المتي
تأخير في التنفيذ فإن لممحكمة أن تعفي من الغرامة التيديدية مع تطبيق العقوبات الواردة 
ة إذا بالقانون أو الالئحة. فإذا لم يتم التنفيذ نيائيًا فإن لممحكمة أن تعفي من الغرامة التيديدي

كان لذلك محل وتقضي بالعقوبات المقررة، وليا أن تأمر بمتابعة التنفيذ عمى نفقة المحكوم 
  .(68–923عميو )م 

 :  نظام شبه الحرية -5

يقصد بنظام شبو الحرية إلحاق المحكوم عميو بعقوبة قصيرة المدة بعمل خارج المؤسسة      
إلزامو بالعودة إلى المؤسسة العقابية كل مساء العقابية دون إخضاعو لرقابة جية اإلدارة، مع 
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وعادة ما يكون ىذا النظام أسموبًا  وقضاءه فترة العطالت فييا، كل ذلك طيمة مدة العقوبة
تدريجيًا يمجأ إليو بشأن المحكوم عمييم الذين قرب موعد اإلفراج عنيم، أو من أجل تمكين 

عينة، أو الخضوع لعالج معين أو المحكوم عمييم من متابعة دراسة معينة أو مينة م
عقوبات فرنسي( . وبيذا النظام أخذ المشرع  36–923م )المشاركة في حياتو األسرية 

، إذ أجاز تطبيق نظام شبة الحرية عمى المحكوم عمييم الذين بقي عمى إتمام  الفرنسي
لذات (.ويخضع المحكوم عميو في ىذا النظام 35–923عقوبتيم مدة ال تزبد عمى سنة )م

األوضاع التي يعمل فييا أي عامل حر غير محكوم عميو.وبالتالي فيو يخضع لعقد عمل 
حقيقي ولمظمة التأمين االجتماعي. غير أن الخاضع ليذا النظام ال يتقاضى أجره من رب 

نما يتقاضاه من مدير السجن.عمى أن يستقطع من ىذا األجر مبمغًا  العمل مباشرة، وا 
د انتياء فترة شبيالحرية، ويخصص لتعويض المضرورمن يخصص لممحكوم عميو بع

 .%10الجريمة )المدعي بالحق المدني( فيما ال يجاوز نسبة 

الحرية بالعودة إلى المؤسسة العقابية عقب  وإلى التزام الخاضع لنظام شب وباإلضافة   
ن قبل انتياء فترة العمل بالخارج ؛ فإن ىناك عدد آخر من االلتزامات قد تفرض عميو م

قاضي تطبيق العقوبات، ال تخرج في مجموعيا عن االلتزامات التي سبق وأن أشرنا ليا عند 
الحديث عن نظام وقف التنفيذمع الوضع تحت االختبار، باستثناء ما يتفق مع طبيعة ىذا 

النظام. ومثال ذلك إلزام المحكوم عميو بمراعاة ساعات الخروج والعودة التي يقررىا القاضي 
اة الضوابط المحددة بمعرفة وزارة العدل بشأن حسن الييئة واليندام والمسمك الشخصي ومراع

 .واالنتظام في العمل وعدم التخمف عنو بدون عذر

ومما ال شك فيو أن نظام شبة الحرية يضمن تحقيق العديد من المزايا بالنسبة لممحكوم 
ظرًا لتغيبو طيمة فترة النيار، عميو.فيذا النظام يجنب المحكوم عميو االختالط بالسجناء ن

وبالتالي فإنو يتجنب عدوى الجريمة ممن ىم أشد منو خطورة.كما أن النظام يضمن لممحكوم 
عميو عدم االنفصام عن بيئتو الطبيعية ؛ فيو يضمن لو االستمرار في الدراسة ومتابعة أسرتو 

                                                 
1
 - J. Pradel, op. cit., p. 571 et s 

2
 - F. Casorlat, L’exécution de la peine en droit français, Rapport présenté au Colloque sur La 

phase exécutoire du procès pénal en droit comparé, Syracuse, du 28 septembre au 3 octobre, 

1988, p. 14. 
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جو العديد من الصعوبات، ومتابعة نشاطو الميني.وعمىالرغم من تمك المزايا فإن تطبيقو يوا
حيث من المتعذر غالبًا أن يجد المستفيد من نظام شبو الحرية عماًل مناسبًا نظرًا لفقد الثقة 
القائمة بشأنو من قبل أرباب األعمال.فضاًل عن أن اتصال المحكوم عميو بالعالم الخارجي 

سيساعد عمى دخول واختالطو لياًل بعد العودة من العمل بأقرانو في المؤسسة العقابية 
األشياء الممنوعة داخل السجن، وال يمكن مواجية ذلك إال بفصل المستفيدين من نظام شبة 

تفاديًا لتمك الصعوبات كانت بعض و     و.الحرية عن بقية النزالء داخل المؤسسة العقابية
، وبيذا أخذ  الدول قد طورت نظام شبة الحرية، آخذًةما يعرف بنظام "حبس نياية األسبوع

. ويتمثل 9962فبراير  95المشرع البمجيكي طبقًا لممنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 
ىذا النظام في إيداع المحكوم عميو السجن بعد ظير يوم السبت وحتى السادسة من صباح 

االثنين، عمى أال يزيد حبس نياية األسبوع عمى ثالثين مرة، وعمى أن تحسب كل مرة بيومين 
بس. بمعنى آخر فإن العقوبة يجري تنفيذىا عمى أجزاء، كل أسبوع ينفذ المحكوم عميو ح

يومين من أيام الحبس مضافا إلييا أيام العطالت ويستمر ىذا النظام إلى حين انقضاء 
 .كاممةً  العقوبة

                                                                                       العمل لمصالح العام: -6
أجل تدارك عيوب العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، أخذ المشرع الفرنسي  من     من

عقوبات(.  ق.8–929م)  في قانون العقوبات الفرنسي الجديد  بنظام العمل لمصالح العام
أيًا كانت  في مواد الجنح بعقوبة الحبس ويتقرر ىذا النظام بشأن المتيمين المحكوم عمييم

مدتو. وكذلك يستفيد من ىذا النظام المتيمين الذين صدرت ضدىم أحكامًا باإلدانة خالل 
بمعنى أن المشرع ال يأخذ في اعتباره الماضي  .الخمس سنوات السابقة عمى الجريمة

عمى عكس المشرع الجزائري الذي اشترط لالستفادة من ىذا االجراء ان -لممتيم  اإلجرامي
، مما يعطي مساحة تقديرية أكبر لمقاضي، الذي يمكن لو  - تيم مسبوق قضائيااليكون الم

بالتالي أن يقرر نظام العمل لمصالح العام في حاالت ال يمكن األخذ فييا بنظام إيقاف 
   .                               التنفيذ

عمرىم ست عشر سنة  يطبق ىذا النظام عمى البالغين وعمى األحداث البالغو    
فأكثر.وكذلك جعل المشرع الفرنسي مدة العمل واحد في شأن البالغين وفي شأن األحداث 
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ساعة عمل كحد أقصى.وال يتقرر العمل لمصالح العام إال إذا  321بحيث تصل لكالىما إلى 
كان المتيم حاضرًا بالجمسة وقبمو حين عرض عميو من جانب رئيس المحكمة. وفي حالة 

المتيم ليذا البديل عن الحبس تحدد المحكمة المدة التي يتعين أداء العمل خالليا، بما  قبول
 32ال يجاوز ثمانية عشر شيرًا، كما تحدد مدة ساعات العمل المحكوم بيا، وىي تتراوح بين 

ساعة سواء بالنسبة لمبالغين واألحداث. وىذا العمل ال يتقرر مع الحبس إذ أنو  240ساعة و 
                                                     و.الجزاء الجنائي لمعمل لمصالح العام من معنى لما و. كما أنو يتقرر دون مقابلبديل عن

الذي يقع  تتنفيذ العقوبالمصالح العام تحت إشراف قاضي  جرى تنفيذ العملوي   ي     و
صالح العام بكافة القيود التشريعية في دائرتو محل إقامة المحكوم عميو. ويتقيد العمل لم

والالئحية المنصوص عمييا بشأن العمل عمومًا، كتمك المتعمقة بأوقات العمل وجوانب األمن 
فرنسي(.ويستفيد   عقوبات 23–131الصناعي وعمل النساء والعمل الميمي ...الخ )م 

الضمان االجتماعي  المحكوم عميو أثناء القيام بالعمل لمصالح العام من كافة أحكام قانون
ذا ما سبب العمل لمصالح العام ضررًا لمغير  فيما يتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية. وا 

فإن الدولة تحل بقوة القانون في حقوق المجني عميو أو المضرور، وليا أن تقيم دعوى 
 (.ويجرى تحديد األعمال التي32–929المسئولية ودعوى الرجوع قبل المحكوم عميو )م 

يمكن القيام بيا لمصالح العام عن طريق مشاورات بين التجمعات العامة واألىمية وقاضي 
وأعضاء المجمس اإلقميمي لموقاية من اإلجرام وعادة ما تتصل ىذه األعمال  العقوبات تطبيق

نارة الطرق  صالح وترميم اآلثار التاريخية وا  بتحسين البيئة الطبيعية، كإعادة غرس الغابات وا 
                                                                            .ونظافة الشواطئ وأعمال التضامن ومساعدة المرضى والمعاقين

ذا ما تم تنفيذ العمل المحدد لممحكوم عميو ؛ فإن جية العمل، أي الجية التي تم العمل وا  و
ر االختبار بيذا وتسمم المحكوم عميو شيادة أو مأمو  لصالحيا تخطر قاضي تنفيذالعقوبات

تفيد تنفيذ العمل. أما إذا أخل المحكوم عميو بالعمل الموكول إليو تنفيذه، أو أخل بأحد 
عن جنحة عدم مراعاة االلتزامات الناشئة عن العمل  االلتزامات المصاحبة لمعمل أمكن عقابو
، والتي يتقرر ليا عقوبة الحبس عقوبات 23–222لمصالح العام المنصوص عمييا بالمادة 

 .سنتان وغرامة مائتي ألف فرنك

 نظام تقسيط العقوبات: -8
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–923أخذ المشرع الفرنسي بنظام تقسيط العقوبات في قانون العقوبات الجديد في المادة      
التي تقرر أنو "يجوز لممحكمة في مواد الجنح ولألسباب جدية طبية أو عائمية أو مينية  37

ماعية، أن ينفذ الحبس المحكوم بو لمدة سنة عمى األكثر بالتقسيط، خالل فترة ال أو اجت
تتجاوز ثالث سنوات وال تقل مدة كل تقسيط عن يومين".ويظير من ىذه المادة أن نظام 
تقسيط العقوبات ال يسري إال بشأن الجنح دون الجنايات ويصدر القرار بو من المحكمة 

في مجموعو من  العقوبات. ونمحظ أن ىذا النظام يقترب المختصة وليس من قاضي تطبيق
  . النظام البمجيكي المعروف باسم "حبس نياية األسبوع"سالف اإلشارة إليو

 أ                                                 الوضع تحت المراقبة االلكترونية : -8
أجل استحداث المواد  من 9997ديسمبر  99ر المشرع الفرنسي قانون في  دأص   ص

في قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي بغية ابتداع بديل آخر من  732/93إلى  723/7
بدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، أال وىو نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية 

ا، وىولندا، ، وذلك بعد نجاح تجربتو في دول أخرى، كالواليات المتحدة، والسويد، وبريطاني
وكندا. ويقوم ىذا النظام عمى ترك المحكوم عميو بعقوبة سالبة قصيرة المدة طميقًا في الوسط 

الحر مع إخضاعو لعدد من االلتزامات ومراقبتو في تنفيذىا الكترونيًا عن بعد. وقد بدأت 
في أربع مؤسسات عقابية، ثم في تسع في أول أكتوبر  2000تجربة ىذا النظام في عام 

 9محكوم عميو. ثم أصدر المشرع قانون توجيو وتنظيم العدالة  393، واستفاد منو 3113

 211بيدف تعميم ىذا النظام تدريجيًا عمى ثالث سنوات بحيث يستفيد منو  3113سبتمبر 
محكوم عميو في البداية ويضاف مئة مستفيد كل شير لموصول لثالثة آالف محكوم عيو 

  3116 نياية عام 

لالستفادة من ىذا النظام أال تكون مدة العقوبة المطموب تنفيذىا أو المتبقية أكثر من  ويشترط
عام، ويجري تطبيقو بعد موافقة المحكوم عميو بناء عمى أمر من قاضي التنفيذ أو بناء عمى 

(. والخاضع ليذا النظام يمزم 9-732م. )طمب النائب العام أو طمب من المحكوم عميو ذاتو 
يب عن محل إقامتو أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر من قاضي التنفيذ بعدم التغ

خالل ساعات معينو من اليوم، بما يتفق مع الوضع األسري والميني لممحكوم عميو.ويراقب 
                                                 

1
 http//:www.justice.gouv.f : الموقع االلكتروني لوزارة العدل الفرنسية راجع - 
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كاحمو  تنفيذ تمك االلتزامات الكترونيًا عن طريق ارتداء المحكوم عميو أسورة الكترونية في
ثانية. وتستقبل تمك اإلشارات عمى جياز مثبت في  21مترًا كل  51 تقوم بإرسال إشارة مداىا

العقوبات ويتصل بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابية  مكان يحدده قاضي تطبيق
عن طريق خط تميفون. كما قد يجرى التحقق من احترام االلتزامات المفروضة عن طريق 

ذا حدث وعطل المحكوم عميو 9-732م. )عميو العقابية لممحكوم  زيارات تجرييا اإلدارة (.وا 
، 39-229أجيزة المراقبة اإللكترونية فإنو يعد مرتكبًا لمجريمة المنصوص عميو في المادة 

 .ويكون ذلك سببًا إللغاء قرار الوضع تحت المراقبة االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

الفرع                        هاضوابط بدائل العقوبات ووسائل نجاح:  لثالمطمب الثا
 ضوابط بدائل العقوبات السالبة لمحرية االول :

نظرًا لكون التدابير البديمة عن عقوبة السجن قد تؤدي إلى عكس ما أريد منيا، سواء أكان    
ذلك بسبب سوء استعماليا، أم كان بسبب خطأ السمطة التي تتخذىا في تقديرىا، مما يعرض 

 .حقو  من ضياعالجاني لم
فالبد من وضع ضوابط ليذه البدائل تكون إطارًا شرعيًا ال يمكن تجاوزه ، ومن أىم ىذه 

 الضوابط ما يمي :
اتفاق البدائل المراد تطبيقيا مع حقوق اإلنسان األساسية بحيث ال تمحق ضررًا جسيمًا  -9

 بمكانتو في المجتمع .
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اتخاذ البدائل من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابتو من أجل إعادة النظر فييا عند  -3
 الحاجة ووقفيا إذا تحققت الغاية منيا أو إبداليا بالحبس إذا تبين أنيا غير مجدية .

موافقة المحكوم عميو عمى إخضاعو لمبديل، والسيما إذا كان البديل عماًل لصالح  -2
 .ن األداء الصحيح لمعمل إذا لم يكن الشخص موافقا عميو ابتداءالمجتمع ونحو ذلك، إذ ال يمك

اعتبار الظروف الشخصية واالجتماعية بالنسبة لممحكوم عميو ، وكذلك اعتبار ظروف  -2
                                     الجريمة ، كي يكون البديل متناسبًا مع حجم الجريمة .

حراج أمام العائمة  البعد عن التشيير بالجاني، وعن -5 كل ما يسبب آثارًا سمبية من وصم وا 
 .    1واألقران أو الجيران أو غيرىم

  

 

 

 

 . السالبة لمحرية بدائل العقوبات نجاحوسائل  :الفرع الثاني

قبل التطرق لوسائل نجاح تطبيق العقوبات البديمة عن الحبس البد من اإلشارة إلى بعض      
دون التطبيق، ألن المتتبع لإلجراءات القضائية يجد أن معدالت المعوقات التي قد تحول 

فيي في ازدياد وليست في نقص كما ىو المتوقع بعد  -إن لم تكن ثابتة  -اإلدخال لمسجون 
 االتجاه العام إلى العقوبات البديمة، ويرجع ذلك إلى أمور منيا:

أن اإلستراتيجية طبقت بطريقة كانت تعطي استخدام السجن أولوية في ذىن القضاء   -9
في حين أن العقوبات البديمة، كان ينظر إلييا عمى أنيا ىينة لينة ال تفي بالغرض المطموب من 

 معاقبة المجرم .

                                                 
لبنان  ،مؤسسة بخشون لمنشر والتوزيع ،التأهيل االجتماعي في المؤسسات العقابية التأهيل االجتماعي :العوجي مصطفى 1

 . 997,  996ص م 9992
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أن السجون تعد جزءًا من النظام الجنائي الرسمي لمدولة، وبالتالي فإنيا تعمل وفقا   -3
ضوابط وقوانين رسمية، ما يجعل القضاة يثـقون فييا وفي أدائيا لمعقاب المطموب، عمى عكس ل

 العقوبات البديمة التي ال تتضمن سجنًا ..

أن العقوبات البديمة ما زال يكتنفيا ويحول دون تطبيقيا الغموض، ما أدى إلى جدل   -2
 وسوء فيم بعض األحيان حيال استخداميا .

االتفاق عمى الجية التي تتولى تنفيذ العقوبات البديمة عن الحبس من جية وفي طريقة   -2
التنفيذ من جية أخرى، ما يجعل القضاة يتجيون إلى عقوبة السجن التي فييا سيولة ومساواة 

 . 1في التطبيق، وفييا عقوبة تردع الجناة

لمحكوم عميو دون إخضاعو وإلنجاح التدابير البديمة عن الحبس الرامية إلى إصالح ا   
لى تقويم سموكو والحيمولة بينو وبين االنحراف في المستقبل فال بد من مراعاة الوسائل  لمسجن، وا 

 اآلتية :
 تنشئة الرأي العام لتقبل مثل ىذه التدابير بشرح فوائدىا وبيان سمبيات عقوبة السجن . -9

ب -3 راز مدى فاعميتيا وتقبميا من تطبيق ىذه اإلجراءات البديمة عن السجن تدريجيًا، وا 
 المجتمع، وأن ىذه التجربة ناجحة .

العمل عمى توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى ىذه البدائل، حتى يثـقوا بيا  -2
 وبجدواىا .

توفير األنظمة الجزائية التي تسمح بتطبيق ىذه البدائل، ونشر التفاصيل اإلدارية  -2
 اني .الخاصة بالتطبيق العممي والميد

بعين االعتبار_ الفروق الفردية،  أن تتصف ىذه البدائل بالمرونة الكافية ، ويؤخذ فييا _ -5
 التي ىذه سمتيا . التعزيزاتوالسيما أنيا في إطار  ،االجتماعية واالقتصادية والمتغيرات

ومؤسسات  -القضاء والشرطة-توفير لقاءات عممية بين مؤسسات العدالة الجنائية  -6
االجتماعية لتأمين التوافق والتعاون بين ىذه المؤسسات وتنظيم الدورات التدريبية لكافة الخدمة 

 .  2مستويات العاممين فييا
    

                                                 
، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،  كبدائل لمعقوبات السالبة لمحرية التدابير المجتمعيةعبد اهلل بن عبدالعزيز : اليوسف  1

 . 926,  925صم 3112الرياض 
 . 313-311ص  ، ،مرجع سابق العوجي  مصطفى 2



 

 

 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خاتمة 
 ٕاعادةو في تأهیل المجرم دور السیاسة الجنائیة المعاصرة  القصیرة حول الدراسة  ههذبعد    

العقوبات  أشكالمستعملة في ذلك  مختلف  ،إجرامه إلىومنعه من العودة  اجتماعیا إدماجه
الجریمة في ارتفاع  إلى العود معدالت إن إال،عنها  العقوبات البدیلةالسالبة للحریة أو  سواء

 األسالیبه فشل هذه السیاسات وهذ إلىیكون الخلل راجع  إن إما خلل ما دوجو  یفسر مستمر
یكون راجع للظروف االجتماعیة المحیطة بالمفرج عنه حدیثا وما  إن وٕاما ، أهدافهافي تحقیق 

یالقیه من صعوبات في التأقلم واالندماج اجتماعیا لعدم وجود رعایة الحقة تعمل على عدم 
 وجعله فردا صالحا في المجتمع إجرامه إلىالعودة 

 نتائج الدراسة :  

جاء في  المشرع الجزائري العود على أنه ظرف من ظروف التشدید وذلك ما اعتبرلقد  -1
  .مكرر من قانون العقوبات 54المادة 

من قانون رقم  1 مكرر 05في المادة المشرع الجزائري  فلقد أقر بالنسبة لبدائل العقوبات -2
ولكن وضع لها     العمل لنفع العامبعقوبة   2009فبرایر  25مؤرخ في  01 – 09
روط كان أولها إن كان المتهم غیر مسبوق قضائیا وهذا الشرط ال یخدم بحثنا كوننا ش

المشرع الفرنسي فلم یراع الماضي  أما، الجریمة   إلىالعود مشكلة نبحث عن معالجة 
 للمجرم. اإلجرامي

عن بدائل للعقوبات السالبة للحریة     04-05لم یتكلم المشرع الجزائري في القانون  -3
بمعنى الكلمة ولكنه  ذكر بعض منها في الباب السادس في صورة تكییف العقوبة  

فاشترط  بارتاإلخكاإلفراج المشروط وجعل له شروط تمس حتى المعتاد وذلك بمدة 
قل العقوبة المحكوم بها علیه على أن ال ت 2/3 االختبار تساويتكون فترة  أن للمعتاد

 عن السنة .

م أصحاب هذه الفئة من سمات ما یتسئدین إلى الجریمة صغار السن وذلك لاأغلب الع -4
 غیر سویة 

یتحمل المجتمع النسبة األكبر في جرائم العود وذلك لما یالقیه المفرج عنه من صعوبات  -5
 م اإلجتماعيصنظریة الو  وهذا ما أكدته في التأقلم واإلندماج إجتماعیا 

 . الجریمة هن من ممتهنات البغاء إلىاغلب النساء العائدات  -6
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 : والمالحظ من خالل هذه الدراسة

اجتماعیا  وٕادماجهالسجین  إصالح إعادةان المشرع الجزائري لم یدخر جهدا في  -1    

تطبیق بدائل العقوبات كما هو الحال في  اماوأعطاه الرعایة المطلقة ،ولكنه بالمقابل أغفل تم

 الدول المتطور بالرغم من نجاعتها الى حد ما

بمعتادي االجرام بل حتى أنه جعل ظرف العود من ظروف  المشرع الجزائريعدم اهتمام  -2 

عقوبة العمل  التشدید ما یفسر حرمان معتادي االجرام من البدیل الوحید الذي أقره والمتمثل في

   . للنفع العام

یترك جله. ولتواكب التطور الذي یطال السیاسة الجنائیة   ولما كان ما ال یدرك كله ال
:نقترح  فإنناالمعاصرة   

العقوبات السالبة للحریة  بعض عن ءواالستغناأكثر فاعلیة   العمل بالعقوبات البدیلة-1
من سلبیات تضر  األخیرة هته قصیرة المدة كما هو الحال في الجنح والمخالفات لما في 

 والسجین على حد سواء .   خزینة الدولة 
تطبیق العقوبات المناسبة من طرف القضاة والتي تتالءم وطبیعة الفعل وشخصیة  -3

كبیر بالسیاسة  إلمامتخصص على المتهم وهو ما یستدعي ان نتوفر على قضاء م
                     ذات الصلة . األخرىوباقي العلوم  اإلجرامالجنائیة وعلم 

یكون مكانا لقضاء  إنواالندماج عوض  التأهیل  إلعادةجعل السجون مكانا  -4
العقوبة في ظروف سیئة ومحاولة جعل السجن مدرسة تربویة لتفادي عودة المجرمین 

   .مفتوحة بدال من السجون المغلقةوهو ما یجب االقتناع بالسجون ال إلیه
استشارة المجتمع المدني بمختلف مكوناته حول العقوبات البدیلة وفتح حوار مع  - 5

 .المؤسسات المعنیة 
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فعلى المصالح المجرم  إدماجفي  األهمالمرحلة  ألنها ةالالحقاالهتمام بالرعایة  -7

   .واإلذاللیحس المفرج عنه باالهانة  المعنیة ان توفر مناصب شغل دائمة والئقة حتى ال
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 ال ینظر له أن  یجب على المجتمع إن یتفهم ظروف المفرج عنه أو على األقل -8   
 دونیة واحتقار قد تأجج فیه نار الحقد واالنتقام. بنظرة

الحقیقیة  األسباببالتقرب منهم ومعرفة  اإلجرامیجب االهتمام أكثر بمعتادي  – 9   
  .واألنجع األنسبمن أجل معالجتها بالعالج  إلجرامهم
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 ملخص : ال

لقد عرف العصر الحدیث تطورات في شتى المیادین بما فیها المجال القانوني من أجل     

یعرف  بینه بما القضاء على الجریمة،  فاجتمعت جمیع المجهودات واالجتهادات مشكلة فیما

"فهي مجموع الوسائل التي  فویرباخ األلمانيبالسیاسة الجنائیة ، التي أول من وضع مفهوم لها 

 فیه". اإلجرامفي وقت ما في بلد ما من أجل مكافحة  اتخاذهایمكن 

المتعلق   04-05ونجد المشرع الجزائري وسعیا منه في مواكبة التطورات قد سن القانون  

االجتماعي للمحبوسین،فوضع بدلك العدید من االسالیب والطرق  اإلدماج وٕاعادةبتنظیم السجون 

 .إدماجه وٕاعادةمجرم صالح الإتعمل على التي 

أن ما یأرق العدید  ، إالمن طرف الدولة لتحقیق هده الغایة المبذولةولكن وبالرغم من الجهود   

إلى  من الباحثین هو مشكل العود إلى الجریمة واألسباب الحقیقیة التي تدفع بالمفرج عنه حدیثا 

الشباب في جرائم اإلدمان والمخدرات والنساء في جرائم العودة إلى إجرامه خاصة بالنسبة لفئة 

ما دعى بالعدید من الفقهاء عن البحث عن بدائل لهذه العقویات خاصة السالبة  ،اآلداب العامة

إلصالح المجرم ومنعه من العودة تكون أنجع  ببدائلللحریة قصیرة المدة لما فیها من مساوئ 

كثر بكل مجرم ودراسة حالته عن حدى من أجل تطبیق كما دعوا إلى اإلهتمام أ ،إلى إجرامه

العقوبة األنسب التي تهدف بالدرجة األولى إلى إصالحه وٕاعادة إدماجه وجعله فردا صالحا في 

     .المجتمع 
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