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 اإلهــداء
 

أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف 
 إجناز هذا البحث، و أخص بالذكر الدكتورة " رحاب شادية".

أهدي هذا العمل إىل مجيع أساتذيت و أخص بالذكر املرحوم "بارش 
 سليمان"

 إىل أيب وأمي رمحها اهللا

 إىل زوجيت وأبنائي

 إىل مجيع أصدقائي

 أهديكم مجيعا مثرة جهدي املتواضع.
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سرعان ما تبني أن  ، لكنالصورة األوىل للجزاء اجلنائييف العصور القدمية العقوبة كانت   
يف منع  أساسا واملتمثل ،غرض اتمع من توقيع العقابمن اجلزاء ال ميكنه حتقيق هذا النمط 
فقد  الظاهرة اإلجرامية باعتبارها حتمية يف حياة اتمع و احتمالية يف حياة الفرد، لذا ومكافحة 

ال سيما ما تعلق منه بالنتائج احملققة من التاسع عشر العلمي احلاصل يف أواخر القرن  كشف التطور
ي ضد طرف رواد املدرسة الوضعية، و املتمثلة يف إجياد منط آخر من أمناط رد الفعل االجتماع

   .اجلرمية أال وهو التدابري
ويف بداية القرن العشرين ظهر مفهوم الدفاع االجتماعي املؤسس على فكرة مناهضة اتمع    

ملرتكب اجلرمية، األمر الذي أوجب ضرورة تغيري  النظام العقايب التقليدي، الذي كان منصبا على 
ح حمور اهتمام مدرسة الدفاع االجتماعي توجيه االهتمام باجلرمية دون ارم، هذا األخري أصب

باعتباره إنسان أخطأ نتيجة لعوامل بيولوجية، اجتماعية، أو نفسية، وعلى اتمع عند مواجهته 
للجرمية أن يتوخى إصالحه خالل مرحلة التنفيذ العقايب، وبصفة أساسية يف العقوبات السالبة 

دف، حيث تكون الفرصة متاحة إلعادة تأهيل للحرية، اليت تعترب املناخ األنسب لتحقيق هذا اهل
  .احملكوم عليه من خالل أساليب املعاملة العقابية

 العالج وألجل الوصول إىل األهداف املرجوة من تطبيق اجلزاء اجلنائي املرتبطة أساسا مبفهوم   

حقيقية يف ورة ثاالجتاه مرحلة التنفيذ، و يعترب هذا  التدخل القضائي يف فكرة تالعقايب، ظهر
، لكن هذه الفكرة متت مناهضتها يف مهدها من قبل الفقه التقليدي، حبجة املعاصر التشريع اجلنائي

ذلك قوهلم ضاف إىل ي ،مع وظيفة اإلدارة العقابية يتالءمال أن تنفيذ األحكام هو عمل مادي حبت 
باعتبار أن  ،السلطاتمبدأ الفصل بني  ىيف مرحلة التنفيذ هو اعتداء عل ضاءلقتفعيل دور ابأن 
، صادم بني السلطاتحيدث ت ذلك قد غريب قولوال ،لسلطة التنفيذيةليل صاختصاص أيعترب  التنفيذ

لإلدارة  تعطاليت أ الدفاع االجتماعي مدرسة أفكار بظهوراالجتاه التقليدي  لذا مت التخلي عن
 عدمل يإذ  ،احملكوم عليهعلى نفيذها ت ةأنواع اجلزاءات اجلنائية وكيفيبني حرية يف التقدير واالختيار 
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التنفيذ مرحلة  بل يترك هذا التحديد إىل ،للعقوبة أو للتدبري كافياً يتضمن حتديداً حكم اإلدانة
  .احملكوم عليه يةشخصبموعة من الظروف والعوامل اليت تتصل يف الغالب  الفعلي للجزاء وفقاً

عدم الفصل بني تنفيذ العقوبة وبني من أصدر احلكم  جبهذا التطور يف املفاهيم العقابية أو   
 ىلإ القاضي سلطةوجيب أن متتد  فالتنفيذ يف احلقيقة ما هو إال امتداد للدعوى اجلنائية ،باإلدانة
القاضي يف تصورها ه اليت ضاحملكوم به سوف حيقق أغرا كي يتحقق من أن اجلزاء ،تنفيذيالشق ال

هو  اهلدف من توقيع العقاب فإذا كان ، ميجراالفعل اإل بمرتكعلى  باحلكمذهنه حال النطق 
 اخصش يصبحكي  يةعوامل اإلجرامخمتلف المن  هعالجاالجتماعي للمحكوم عليه بالتأهيل إعادة 
   .ه املتوخى من تطبيقهاجلزاء عالج حقق غرضأن القاضي من  حتقق من الواجبف، يف اتمع انافع
، د املعاملة العقابية املالئمةحتديوطاملا أن االجتاهات العقابية احلديثة تعطي جلهة اإلدارة احلرية يف    

 ىلأو نقل احملكوم عليه من مؤسسة إ ،يكأن تقرر مثال إفادة احملكوم عليه من نظام اإلفراج الشرط
اجلنائي  احلكم وحجيةميس بقوة  ، األمر الذي قد خرآنظام  ىلنظام معاملة إ أو من ى،أخر
كان البد من قبول مشاركة  حبت حكام ومضموا عمل قضائيألأن حتديد قوة ا مباو ر،الصاد
، كما أن التعارض بني حقوق لحكم يف تنفيذ مضمونه ومتابعة هذا التنفيذاملصدر لالقضاء مرفق 

وارد، ومن مث فإن  احملكوم عليهم املقررة قانونا وااللتزامات املفروضة على اإلدارة العقابية أمر
  . الواقع العملي يفرض التدخل القضائي يف هذه املرحلة 

  أمهيـة املوضـوع
واملتعلقة بالتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء  املطروحةتربز أمهية املوضوع من اإلشكالية    

وإعادة اإلدماج املتضمن تنظيم السجون  05/04اجلنائي، الذي أقره املشرع اجلزائري يف القانون 
االجتماعي للمحبوسني بتضمينه لنظام قاضي تطبيق العقوبات، هذا األخري يعترب املشرف على 
عملية العالج العقايب يف خمتلف املؤسسات العقابية، وباعتبار أن العمل اإلنساين موسوم بالنقص 

طلق ارتأينا إجناز حبثنا فإن القانون الوضعي ال خيلو من النقائص اليت ميكن أن تلحقه، من هذا املن
تشريح مواطن خلل السياسة العقابية يف التشريع اجلزائري من خالل إبراز دور التدخل هذا ب
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القضائي يف إعادة اإلدماج  االجتماعي للمحبوسني، وإعطاء فكرة عن مدى أخذ املشرع اجلزائري 
كوم عليهم، باإلضافة إىل معرفة بأفكار مدرسة الدفاع االجتماعي احلديثة يف ميدان إعادة تأهيل احمل

النظام القانوين لقاضي تطبيق العقوبات، من خالل حتديد دوره يف ظل سياسة النقائص اليت اعترت 
 .إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم املنتهجة من قبل املشرع اجلزائري

اث اجلاحنني، وذلك ولقد استبعدنا من حبثنا هذا دور قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة لألحد   
لكون هذه الفئة ختضع من حيث املتابعة، والتحقيق، واحملاكمة، واملعاملة العقابية، إلجراءات 

 .خاصة ختتلف عن تلك املتبعة بالنسبة للبالغني

  الدراسـات السابقـة
قبل أن نتعرض ملختلف الدراسات العلمية السابقة اليت تناولت موضوع اإلشراف القضائي على 

اجلزاء اجلنائي، جتدر اإلشارة إىل أنه هناك قلة حمسوسة يف الدراسات اليت تناولت قضايا  تطبيق
أن املواضيع اليت تتعلق بالسجون و أوضاع املساجني هي   السجون، إن مل نقل هناك ندرة باعتبار

ن العربية، من التابوهات اليت مينع البحث فيها، وهذا لطبيعة النظام السياسي السائد يف خمتلف البلدا
العقابية أمر  ةمما جعل البحث يف املؤسسات العقابية املغلقة خاصة ما تعلق منها بأساليب املعامل

  .صعب املنال، وهو ما ملسناه من خالل حماولتنا تقصي خمتلف القضايا املتعلقة بالسجون والسجناء
اجلنائي يف صورته  من الدراسات اليت تناولت موضوع اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء   

دور : "، كتاب الدكتور طاشور عبد احلفيظ املوسوم ب"قاضي تطبيق األحكام اجلزائية "التقليدية 
، حيث "قاضي تطبيق األحكام اجلزائية يف سياسة إعادة التأهيل االجتماعي يف التشريع اجلزائري 

 72/02يف ظل األمر امللغى  تناول فيه املؤلف السلطات املمنوحة لقاضي تطبيق األحكام اجلزائية

  .املتضمن تنظيم السجون
أما بقية املواضيع اليت تطرقت هلذا املوضوع فهي ال تعدو أن تكون صفحات يف ثنايا بعض    

  .املقارنة تالكتب، و أغلبها تناولت اإلشراف القضائي يف خمتلف التشريعا
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  ثـالبح ةـإشكالي
لقد اعتمد املشرع اجلزائري مبدأ اإلشراف على تطبيق اجلزاء اجلنائي بإقراره لنظام قاضي     

تطبيق العقوبات، وخوله صالحيات متعددة متناسبة مع الدور املسند له و املتمثل يف الدور 
ن اإلشرايف على عملية العالج العقايب للمحكوم عليهم، ولتمكينه من تأدية هذه املهمة أنشأ له جلا

مساعدة مركزية و أخرى ال مركزية، متواجدة على مستوى املؤسسات العقابية، ولضمان حقوق 
احملكوم عليه من تعسف املشرف على عملية العالج العقايب أوجد جلنة طعن وزارية، فمن هذا 

  :املنطلق جاءت اإلشكالية الرئيسية اليت يعاجلها هذا البحث وهي 
  .يف إعادة إدماج احملبوسني اجتماعيا ؟ ما هو دور قاضي تطبيق العقوبات

بالنظر إىل أن عملية إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني تتم عن طريق برامج العالج العقايب  و  
حتت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، فإن هذا األخري مت تزويده بصالحيات متكنه من تنفيذ املهمة 

اإلشكالية األساسية تستوجب علينا التطرق لإلشكاليات املسندة إليه، ومن مث فإن اإلجابة عن 
  :الفرعية  اليت ميكن حتديدها يف اآليت

املتضمن تنظيم  05/04ما هي أساليب املعاملة العقابية اليت أدرجها املشرع يف القانون -
  .السجون؟

ما هي خمتلف االختصاصات املمنوحة لقاضي تطبيق العقوبات لتمكينه من تنفيذ برامج -
  .العالج العقايب؟

  منهـج الدراسـة
  :اتبعت يف هذه الدراسة منهج حتليل املضمون واملنهج املقارن على النحو التايل   
، من خالل دراسة الدراسة هذه لتحقيق حتليل املضمون منهجاستعملنا :منهج حتليل املضمون- 1

وحتليل النصوص اخلاصة بقانون تنظيم السجون، خاصة ما تعلق منها بأسلوب املعاملة العقابية و 
القوانني املتعلقة بتنظيم و سري  حتليلاالختصاصات املمنوحة لقاضي تطبيق العقوبات، باإلضافة إىل 

  .خمتلف املؤسسات العقابية
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راسة املنهج املقارن، من خالل حتديد أوجه التوافق و استعملنا يف هذه الد:املنهج املقارن- 2
، ال سيما ما 72/02و األمر امللغى  05/04االختالف بني النصوص القانونية املدرجة يف القانون 

  .تعلق منها باختصاصات قاضي تطبيق العقوبات و أساليب املعاملة العقابية 
رنة إلبراز أوجه التوافق و االختالف لتعميق وقد استعملته أيضا عند تطرقنا ملختلف األنظمة املقا

  . الفهم و ترسيخ الفكرة
  خطـة البحـث

الفرعية املطروحة، تناولنا هذا املوضوع يف  تعلى اإلشكالية الرئيسية وخمتلف اإلشكاليا ةلإلجاب   
  .ثالثة فصول

  :الفصل التمهيدي
  :وقسمناه إىل ثالثة مباحث اجلزاء اجلنائينشأة التدخل ا لقضائي على تطبيق وتناولنا فيه 

  .األسس الفقهية والتشريعية للتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي:املبحث األول 
  .اجلزاء اجلنائي تطبيقتطور اإلشراف القضائي على :الثاين املبحث 
  .مفهوم قاضي تطبيق العقوبات: الثالث املبحث 

  :الفصل األول
  :العقابية وقسمناه إىل ثالثة مباحث املعاملة وتناولنا فيه أساليب

  .وتصنيف احملبوسني فحص: األول  املبحث    
  .للمحبوسني االجتماعي التأهيل إعادة: الثاين  املبحث    
  .للمحبوسني االجتماعي اإلدماج إعادة: الثالث املبحث    

  :الفصل الثاين
  :وقسمناه إىل ثالثة مباحث اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتوتناولنا فيه 

  .االختصاصات الرقابية واالستشارية لقاضي تطبيق العقوبات:املبحث األول
  .االختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات:املبحث الثاين
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  .اللجان املساعدة له قاضي تطبيق العقوبات و تالطعن يف قرارا:املبحث الثالث
بة على اإلشكالية املطروحة، باإلضافة إىل اقتراحات بشأن و أينا دراستنا خبامتة تشمل اإلجا

  .املالحظات اليت يتم رفعها
  صعوبات البحث

هذا األخري يستطيع  ال يكاد خيلو أي حبث علمي من الصعوبات اليت ميكن أن تواجه الباحث،   
احلياة، ومل يكن  نابعة من إميانه العميق بأن فكرة نرية قد تغري جمرى شخصيةة قناعتذليلها بإرادة، و

رغد العيش الذي حنن نتمتع به حمققا لوال كفاح وتضحية من سبقنا، فالرسالة موصولة والسبل 
متعددة وما دور الباحث إال أن خيتار و يقرر بإميان نابع من القلب قد يغري جمرى حياته إذا أخلص 

  .نيته
و معنوي ومنها ما هو مادي، فاألوىل إن الصعوبات اليت واجهتنا أثناء الدراسة متعددة منها ما ه   

مشتركة بني مجيع الباحثني، وتتمثل يف تذليل الركون النفسي إىل الراحة وما يتطلبه من إرادة و 
عزمية دافعها اإلميان املشرق حلياة أفضل، و الثانية تتمثل يف قلة املراجع املتطرقة هلذا املوضوع 

  . 2005ن الصادر يف والسبب يف ذلك يعود إىل حداثة قانون السجو
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  التمهيدي لفصلا

نشأة التدخل ا لقضائي على تطبيق 
  اجلزاء اجلنائي
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فأهداف متثل مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي حلقة هامة من حلقات السياسة اجلنائية احلديثة،   
املؤسسات العقابية إىل خمتلف  وتسعى ،اجلزاء اجلنائي يتم التخطيط لتحقيقها يف املرحلة القضائية

الكامنة يف اإلجرامية  جل القضاء على اخلطورةأل اجلزائي تنفيذالوضعها موضع التنفيذ يف مرحلة 
كان مضمون التنفيذ العقايب يف العصور القدمية والوسطى خاليا من االعتبارات قد و.اجلناةشخصية 

الوظيفة " :ب مبا يسمى العقوبة  اصطبغتحيث  ،يناإلنسانية واالجتماعية الالزمة إلصالح اجلا
كفاح اتمع ضد اجلرمية ال يكون إال بإقصاء ارم  هذه األخرية مفادها أن ،"االستبعادية للعقوبة
ألا تؤدي ) خاصة طويلة املدة أو املؤبدة(من هنا ازدادت أمهية عقوبة اإلعدام  ،عن اتمع ككل

وإزاء العيوب اليت ظهرت للوظيفة االستبعادية للعقوبة  ،تمعيف النهاية إىل إبعاد احملكوم عليه عن ا
ملا هلا من نتائج سلبية على احملكوم عليه ذاته وعلى أسرته وعدم تناسبها مع اجلرائم القليلة اجلسامة 

بدأ االهتمام بغرض عقايب آخر للجزاء اجلنائي أال وهو غرض الردع  ،من وجهة النظر االجتماعية
. السياسة اجلنائية احلديثةالذي تسعى إليه و ،ريق التخويف أو بطريق اإلصالحالذي قد يتحقق بط

وتقتضي عملية تأهيل و إصالح ارم إخضاعه إىل برامج عالجية عقابية تستوجب تدخل القضاء، 
الختاذ القرارات املناسبة لكل حالة على حدة، وضمان حقوق احملكوم عليهم من تعسف اإلدارة 

  . العقابية

ألجل دراسة اإلشراف القضائي على التنفيذ يف صورته احلديثة بصورة تكاملية يستوجب علينا و   
معرفة األسس الفقهية والتشريعية اليت حتكم هذا املبدأ، مث التعرف على تطبيقاته يف خمتلف األنظمة 

ي عند أخذه املقارنة، لنصل يف األخري إىل تقصي النظام القانوين املعتمد من طرف  املشرع اجلزائر
  .بفكرة اإلشراف القضائي يف مرحلة التنفيذ
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  املبحث األول

  األسس الفقهية والتشريعية للتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي

لقد تطورت أهداف العقوبة عرب خمتلف العصور، انطالقا من االنتقام الفردي يف اتمعات     
البدائية مرورا باالنتقام اجلماعي، والتكفري اإلهلي، الردع العام، والردع اخلاص، وصوال إىل غرض 

تتطلب  العقوبة يف العصر احلديث واملتمثل يف إصالح و إعادة تأهيل ارم اجتماعيا، والذي
إخضاعه إىل برنامج عالجي يستوجب تدخل القضاء يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي الختاذ 

      1.القرارات املالئمة استنادا ملبدأ تفريد العقوبة

نتيجة هودات فقهية منفردة أو جمتمعة  وقد ظهر مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي 
املؤمترات الدولية، هذا ما سنتناوله يف املطلب األول، كما مت تأسيس فكرة مت التعبري عنها يف إطار 

التدخل القضائي هذه على أسانيد و أسس تشريعية متنوعة مرتبطة أساسا باهلدف من اجلزاء 
اجلنائي و باجلاين حمل توقيع هذا اجلزاء، هذا ما سنتناوله يف املطلب الثاين ويكون اهلدف يف النهاية 

  .تأهيل اجلاين اجتماعياهو إعادة 

  املطلب األول

  األسس الفقهية للتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي

مل تكن شخصية اجلاين حمل اعتبار يف الفكر العقايب التقليدي حيث كان االهتمام منصبا على    
ن تنفيذ اجلزاء اجلرمية دون ارم، وبتطور الفكر العقايب هجرت األهداف التقليدية املتوخاة م

اجلنائي، لتحل حملها املبادئ اإلصالحية اليت تأخذ شخصية اجلاين بعني االعتبار، ويعزى هذا التطور 
أساسا إىل جمهودات فقهية سامهت عرب خمتلف العصور على تطوير اجلزاء اجلنائي و املسؤولية 

ني االعتبار شخصية اجلاين يف اجلنائية مبا يتناسب و حتقيق سياسة الدفاع االجتماعي، اليت تأخذ بع
                                                        

  . تطبيقها بشكل فردي يتناسب مع السن واجلنس والصفات اخللقية والوضعية االجتماعيةنعين مببدأ تفريد العقوبة  . 1
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تقدير صور رد الفعل االجتماعي على اجلرم املرتكب، ومن مث فإن إصالح و تقومي احملكوم عليه 
  .أصبح غاية السياسات اجلنائية املعاصرة

 الفرع األول

  تطور مفهوم اهلدف من اجلزاء اجلنائي

ليدي على فلسفة الفعل اإلجرامي التام، ارتكزت املبادئ األوىل للعقوبة يف التفكري العقايب التق    
ومؤداه أن العقوبة جزاء عن الفعل الذي ارتكبه اجلاين، وتوقع من خالل التحليل الذي يقوم به 
القاضي معتمدا على إرادة املشرع املعرب عنها يف النصوص القانونية بصفة عامة ملختلف الظروف 

ومل تكن شخصية ارم حمل اعتبار  يف أية مرحلة  اخلارجية اليت دفعت ارم إىل ارتكاب اجلرمية،
  1.من مراحل اخلصومة اجلزائية، حيث ينصب احلكم اجلزائي مباشرة على الفعل اإلجرامي

غري أن هذا التصور مت هجره بصفة تدرجيية بفضل اهودات اليت بذهلا فقهاء كبار ال سيما    
، حيث أصبحت شخصية  ارم حمل "الو وفرييبكاريا ،جارف" رواد املدرسة الوضعية اإليطالية

اهتمام، وظهرت الدعوة إىل إجياد مؤسسات عقابية تعتمد على تنظيم عقالين وترمي إىل إعادة 
"  جاروفالو"إىل رفض مبدأ حرية االختيار، أما " فريي" تأهيل ارم ومحاية اتمع إذ نادى الفقيه 

اإلجرامية حمل املسؤولية كمعيار يقوم عليه رد الفعل فقد أكد على وجوب إدماج مفهوم اخلطورة 
أهم اجتاه " فيليبو غراماتيكا"االجتماعي ضد اجلرمية، و يعترب مذهب الدفاع االجتماعي بقيادة 

بقوله أن " مبادئ الدفاع االجتماعي"فقهي إصالحي، والذي عرب عنه بصفة صرحية يف مؤلفه 
اية اتمع بل جيب أن يذهب إىل ابعد من  ذلك بأن النظام القانوين ال جيب أن يقتصر على مح

  2يأخذ بعني االعتبار شخصية اجلاين يف تقدير العقوبة املقررة قانونا، املنطوق ا من طرف القاضي،

                                                        
 .وما بعدها 18: ، ص1991 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة - أمحد شوقي أبو خطوة، املساواة يف القانون اجلنائي.  1
طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق األحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأھیل االجتماعي في التشریع .2

 .18: ،ص 2001امعیة،الجزائر، الطبعة األولى الجزائري، دیوان المطبوعات الج
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، فعملت على أنسنة "مارك أنسل "أما مدرسة الدفاع االجتماعي احلديثة بزعامة املستشار األملاين 
طريق إعطاء اجلزاء اجلنائي دفعا جديدا يتمثل يف إعادة إدماج اجلاين الفكر العقايب احلديث عن 

اجتماعيا، وذلك باعتماد مفاهيم جديدة ختص إعادة التأهيل، و تفريد العقوبة، ودراسة شخصية 
  1.اجلاين، مع اإلقرار بضرورة تدخل القاضي يف مرحلة تنفيذ العقوبة

الجتماعي احلديثة كان هلا األثر البليغ يف الفكر وجتدر اإلشارة إىل أن مبادئ حركة الدفاع ا   
إذ أخذت ا أغلب التشريعات احلديثة ومن بينها التشريع اجلزائري من خالل  2اجلنائي املعاصر،

  ، املتضمن قانون تنظيـم السجـون06/02/2005املؤرخ يف  05/04نص املادة األوىل من القانون 

  :اليت نصت على ما يلي و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 

يهدف هذا القانون إىل تكريس مبادئ وقواعد إلرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع "  
االجتماعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة وسيلة حلماية اتمع بواسطة إعادة التربية واإلدماج 

د مفهوم جديد للجزاء و هكذا بفضل هذه اهودات الفقهية ظهر إىل الوجو 3".االجتماعي 
اجلنائي يأخذ بعني االعتبار شخصية اجلاين وتطوره خالل مرحلة تطبيق هذا اجلزاء، و بذلك تغري 
مفهوم اجلزاء اجلنائي، من جزاء ردعي حبت إىل جزاء إصالحي، و لكن مثل هذه التغريات ما 

 .املسؤولية اجلنائية كانت لتتحقق لوال التطورات اليت ظهرت يف جمال 

   

                                                        
 .275:، ص2002علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي اإلجرام والعقاب، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، .1
في صورتھ المعاصرة ھو حركة نظریة وعملیة تھدف إلى توجیھ القواعد والتنظیمات الجنائیة نحو  االجتماعيالدفاع .2

 .ل على استعادة المجرم من خارج المجتمع لیعاود االندماج فیھ مرة ثانیةالعم
لسنة  12رمسية رقم ال ، املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، اجلريدة2005.02.06املؤرخ يف  05/04القانون .3

2005.  
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  الفرع الثاين

 تطور مفهوم املسؤولية اجلنائية

لقد ظل مبدأ حرية االختيار مع قيام الثورة الفرنسية أساسا للمسؤولية اجلنائية و قاعدة لقانون    
 العقوبات، واليت تقضي بأن تكون العقوبة الواجبة التطبيق متناسبة مع خطورة الفعل اإلجرامي،

  . ه ارمالذي يعد فعال حرا و إراديا قام ب

و حبلول النصف الثاين من القرن التاسع عشر، بدأ هذا املذهب يف التراجع بفضل ما توصلت    
إليه بعض العلوم اإلنسانية من نتائج مثل الطب العقلي، وطب األعصاب، وعلم االجتماع، وعلم 
 النفس، واليت أثبتت أن ارمني املصابني يف ملكام العقلية غري مسؤولني عن األفعال اليت

يقترفوا، وبفضل هذه النتائج دخلت فكرة الالمسؤولية اجلزائية يف خمتلف التشريعات املعاصرة، 
وتعترب املدرسة الوضعية اإليطالية رائدة يف جمال املسؤولية اجلزائية بفضل ما توصلت إليه من نتائج 

، تتمثل أساسا يف مفادها بأن ارم يدفع إىل ارتكاب اجلرمية حتت تأثري عوامل داخلية وخارجية
الظروف االجتماعية واالقتصادية، وهكذا يبدو أن حتديد املسؤولية اجلنائية على مستوى جهة 
احلكم يظل حتديدا نسبيا لذا كان من الضروري مسامهة القاضي يف مرحلة التنفيذ، للتأكد مرة 

    1.ثانية من درجة هذه املسؤولية

  الثاينملطلب ا

 للتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي األسس التشريعية

إن تطور كل من مفهوم املسؤولية اجلنائية و اهلدف من توقيع اجلزاء اجلنائي، وصل إىل ضرورة    
التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي، إال أن الفكر القانوين املعاصر مل يكتف بإبراز 

أبعد من ذلك  بتكريس اجلهد يف البحث عن السند الذي مميزات هذا التدخل، بل ذهب إىل 

                                                        
 .20-19: طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص. 1
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يرتكز عليه هذا التدخل، و تتمثل األسس الفكرية اليت ترتكز عليها خمتلف االجتاهات الفقهية 
  :املستندة لفكرة التدخل القضائي يف اآليت 

واحلريات، أوهلا أساس إجرائي، و ثانيها األساس القائم على ما للقضاء من دور يف محاية احلقوق -
 .واألساس املبين على امتداد الشرعية يف مرحلة التنفيذ

  الفرع األول

  األساس اإلجرائي للتدخل القضائي

يقوم هذا االجتاه على فكرة أساسية مناطها أن كل القرارات الالزمة لتنفيذ اجلزاء اجلنائي طبقا      
للحكم و ختتص ا السلطة إلرادة املشرع تعد نوعا من إشكاالت التنفيذ و تعترب مكملة 

ومن أمثلتها أن يثور الرتاع حول تنفيذ  احلكم ذاته، على اعتبار أنه غري واجب التنفيذ  1القضائية،
أو بصفة أخرى يراد تنفيذه على غري احملكوم عليه، أو تنفيذه خبالف الشكل الذي قضى به، أو أن 

مبثابة حجر عثرة حتول  تح هذه اإلشكااليقوم الرتاع حول مدة العقوبة ذاا أو سقوطها، إذ تصب
  .دون تنفيذ احلكم

إن هذه النظرية وإن كانت قد جنحت يف تربير التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ، فإا أسست    
هذا التدخل على تطبيق احلكم اجلزائي كما نطقت به احملكمة، بينما التدخل القضائي الذي نبحث 

يأخذ بعني االعتبار الواقع التنفيذي، أي احتمال ضرورة تعديل له عن أساس قانوين فهو الذي 
  2.منطوق احلكم، أي التعديل يف طبيعة اجلزاء

   

                                                        
 .192:، صبدون سنة، مصر، جامعة عني مشس، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة- دور القاضي اجلنائي يف تنفيذ العقوبة، سيدهمرفيق أسعد .1
 .22:،ص2009الطبعة األوىل  بريك الطاهر، فلسفة النظام العقايب يف اجلزائر وحقوق السجني ،دار اهلدى،عني مليلة، اجلزائر،.2
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  الفرع الثاين

 األساس القائم على ما للقضاء من دور يف محاية احلقوق واحلريات

إن وجود احملكوم عليه داخل املؤسسة العقابية ميكن أن يكون له أثر على احلقوق واحلريات اليت    
القانوين  يتمتع ا كشخص طبيعي، انطالقا من هذه الفكرة حاول بعض الفقهاء إجياد األساس

  :للتدخل القضائي يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي، ويف هذا الصدد نعرض نظريتني مها

" فرود نتال"وترجع هذه النظرية إىل الفقيه األملاين :رية املركز القانوين للمحكوم عليهنظ- 1
املراكز القانونية منشأة بفعل القواعد القانونية، فإنه ميكننا اعتماد ذلك  تومؤداها أنه إذا كان

د مصدره يف كأساس قانوين ينبين عليه التدخل القضائي يف  مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي، فالتنفيذ جي
، إذ يولد عالقة قانونية وطيدة مابني الدولة من جهة، واحملكوم عليه من جهة ةالقواعد القانوني

تتدخل يف مرحلة التنفيذ لتصون وحتمي ما تبقى من حقوق للمحكوم  ةفالسلطة القضائي 1ثانية،
النظرية أيضا على  عليه، وهي متثل بذلك الضمانة احلقيقية هلذا املركز القانوين، كما تقوم هذه

واإلدارة العقابية، -باعتباره صاحب مركز قانوين معني  - احتمال نشوب نزاع مابني احملكوم عليه 
  . لتقر بذلك تدخل السلطة القضائية  يف هذه املرحلة 

تستند هذه النظرية إىل فكرة مؤداها حماولة ضمان :نظرية احلقوق الشخصية للمحكوم عليه-2 
ة قانونا للمحكوم عليه بسلب احلرية ، املنصوص عليها يف اإلعالنات، و املواثيق كل احلقوق املقرر

الدولية، و الدساتري، والنصوص التشريعية اليت تلزم اإلدارة العقابية بتكريسها وعدم املساس ا، 
ويف حالة تعرض اإلدارة هلذه احلقوق حيق للمحكوم عليه اللجوء إىل السلطة القضائية القتضاء 

  .قه حقو

                                                        
 .208:ص ،1978،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة-القضاء يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائيةعبد العظيم مرسي وزير، دور .1
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مل تسلم هذه النظرية من النقد إذ مل تقدم السند القانوين الذي على أساسه ميكن تدخل القضاء يف 
  1 .مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي حلماية هذه احلقوق

  الفرع الثالث

  األساس املبين على امتداد الشرعية يف مرحلة التنفيذ

أجل فرض رقابة قضائية عامة على شرعية ظهر التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي من    
التنفيذ، تطبيقا ملبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات يف مرحليت التجرمي و احملاكمة، وجيب أن يستمر إىل 

  .مرحلة التنفيذ

و ما جتدر اإلشارة إليه، أن استمرار مبدأ الشرعية إىل مرحلة التنفيذ يتم عن طريق فرض رقابة    
قضائية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي، فالسلطة القضائية تعترب الضامن الوحيد لتنفيذ اجلزاء اجلنائي من 

نفيذ هو نتيجة ومن مث فإن تقرير مبدأ الشرعية يف مرحلة الت خالل حفظ حقوق احملكوم عليه،
   2.منطقية لالختصاص القضائي يف هذه املرحلة من مراحل اخلصومة اجلزائية

وعليه ميكن القول، بأن فكرة التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي، ميكنها أن    
تساهم بشكل فعال يف حتقيق إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، لذلك جند أن أغلب 
التشريعات اعتمدته، متاشيا مع أفكار مدرسة الدفاع االجتماعي احلديثة واليت ترتكز على ثالث 

  :اور أساسيةحم

  .تفريد اجلزاء اجلنائي -
 .تدخل اجلهاز القضائي يف مرحلة تطبيق العقوبة-

                                                        
 .38:طاشور عبد احلفيظ ، املرجع السابق ، ص .1
 .220:ص عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق،. 2
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دراسة شخصية اجلاين أثناء مرحلة تطبيق العقوبة من أجل إخضاعه للعالج العقايب قصد حتقيق -
 .اإعادة تأهيله اجتماعي

اجلنائي يف النقاط  فمن خالل ما سبق ذكره، ميكننا حتديد دور التدخل يف مرحلة تطبيق اجلزاء
  :اآلتية

  .ضمان تطبيق مبدأ املشروعية -

  .   متكني مرفق القضاء من القيام بدوره األساسي املتمثل يف محاية الفرد واتمع -

وقد تبىن املشرع اجلزائري مبدأ التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي باستحداثه ملنصب 
من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي  23املادة قاضي تطبيق العقوبات، فقد نصت 
 يسهر قاضي تطبيق"على أنه  2005فيفري  06بتاريخ  05/04للمحبوسني الصادر مبوجب القانون 

العقوبات فضال على الصالحيات املخولة له مبقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشروعية 
العقوبات البديلة عند االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم تطبيق العقوبات السالبة للحرية، و

  1".لتدابري تفريد العقوبة

يتبني لنا من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد جسد اإلشراف القضائي يف مرحلة     
تطبيق اجلزاء اجلنائي، من خالل اعتماده لنظام قاضي تطبيق العقوبات، هذا األخري زوده بسلطات 

  .واسعة نابعة من املبادئ اليت أسست عليها السياسة العقابية احلديثة

  

  

  

                                                        
 .24:بريك الطاهر، املرجع السابق، ص.1
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  الثاين املبحث

 اجلزاء اجلنائي تطبيقتطور اإلشراف القضائي على 

لقد اختلفت اآلراء حول فكرة اإلشراف القضائي يف مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إذ    
ي عند الفصل يف الدعوى العمومية، وعليه فإن كل يرى االجتاه التقليدي بأن دور القضاء ينته

اإلجراءات املتخذة لتنفيذ احلكم اجلزائي هي من اختصاص اإلدارة العقابية تطبيقا ملبدأ الفصل بني 
 1السلطات، أما االجتاه احلديث فإنه يرى إلزامية مسامهة القضاء يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،

 ،ملؤمترات الدولية و أصبحت غالبية التشريعات احلديثة تأخذ بهوقد أيدت هذا الرأي خمتلف ا
أسندت هذه املهمة إىل قضاء مستقل عن القضاء العادي، و ذلك لعدة اعتبارات منها  حيث

خاصة  -مرحلة تطبيق األحكام اجلزائية  -خصوصية و نوعية القرارات اليت تتخذ يف هذه املرحلة
ات اليت يتخذها القضاء يف مرحلة التحقيق أو مرحلة  احملاكمة، وأا خمتلفة متاما عن تلك القرار

  .ألن مرحلة تطبيق العقوبة متميزة عن غريها  من مراحل اخلصومة اجلزائية 

ولكن أغلب التشريعات العربية مل تأخذ ذا االجتاه احلديث و ال تعرف إال تلك الوظيفة    
وم ا جهيت احلكم و النيابة بالرغم من النداءات املتكررة اإلشرافية العامة املعروفة تقليديا، واليت تق
رغم بعض احملاوالت املتواضعة لبعض املشرعني العرب، و  2اليت أطلقها الفقه العريب يف هذا امليدان،

من قانون اإلجراءات  511نورد على سبيل املثال املسلك الذي سلكه املشرع اللييب إذ نصت املادة 
اجلزائية اللييب على أن القاضي اجلزائي يف دائرة اختصاصه يعترب قاضيا للتنفيذ، وقد أسند مهمة 

  أما املشرع اجلزائري فقد سار على منهج املشرع   3.اإلشراف على تطبيق العقوبات لقاضي احلكم

مث القانون  72/02يف األمر  الفرنسي وااليطايل، بإصداره  لقانون خاص بتطبيق العقوبة متمثل
 . املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04

                                                        
: ص، 2009، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، -دراسة مقارنة -القانون اجلزائريعمر خوري، السياسة العقابية يف . 1

243- 244. 
  .116:، ص1970املرصفاوي حسن صادق و زيد حممد إبراهيم، دور القاضي يف اإلشراف اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . 2
 .123:، ص1975غازي، ليبيا،  ابن، الوطنية ،املكتبةالعقاب  علم مبادئ ، غايل ادوارد . 3
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  املطلب األول

 اجلزاء اجلنائي يف بعض األنظمة املقارنة تطبيقتطور اإلشراف القضائي على 

لكي نأخذ صورة واضحة عن التدخل القضائي بعد النطق باحلكم و تطبيق العقوبة يف بعض     
األنظمة املقارنة سنتعرف أوال على نظام قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي، مث نعرج على دراسة 

  .نظام قاضي اإلشراف اإليطايل

  الفرع األول

  م الفرنسياإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف النظا

مر التطور التارخيي لفكرة التدخل القضائي يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي يف فرنسا مبراحل    
، و 1945متعددة، ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل أساسية و هي مرحلة اإلصالح العقايب لسنة 

  .ية، ومرحلة التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائ 1972ديسمرب  29مرحلة قانون 

   مرحلة اإلصالح العقايب: أوال

كانت نقطة البداية لنظام التدخل القضائي يف مرحلة  1945جيمع العديد من الباحثني أن سنة    
خيتص قاض   "التنفيذ اجلزائي ،حيث ورد يف نص املادة التاسعة من برنامج اإلصالح العقايب ما يلي 

ة للحرية ملدة سنة أو أكثر ، بالنظر يف أمر نقل موجود يف كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالب
احملكوم عليه من مؤسسة إىل أخرى والقبول يف املراحل املتتابعة للنظام التدرجيي، وحتويل طلبات 

  1".1888فيفري  16اإلفراج الشرطي إىل اللجنة املنشأة هلذا الغرض باملرسوم الصادر يف 

                                                        
1. Cimonati.M, la nature de fonction du juge de l’application des peines, TH Bordeaux, 1965, p 09 
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العقابية بتفويض جزء من سلطاـا إىل ما كان يسمى بداية ب ووفقا هلذا الربنامج قامت اإلدارة 
، حيث طبقت أساليب حديثة ملعاملة السجناء، "قاضي تنفيذ العقوبات لدى املؤسسات العقابية"

  1.وقد منح يف البداية اختصاصات قليلة جدا وحمدودة

نيف و يبدي الرأي توسعت صالحيات قاضي تنفيذ العقوبات فيما بعد إذ أصبح يرأس جلنة التص   
يف طلبات اإلفراج املشروط، ويبت ذه الصفة يف كل ما يتعلق بنقل احملكوم عليهم من مؤسسة 
إىل أخرى، أو بتحويلهم من مرحلة إىل أخرى من مراحل النظام التدرجيي، ويبدي رأيه حول 

   2.طلبات اإلفراج املشروط

يذ العقوبات تطورا آخر، متثل يف دمج عرف نظام اإلشراف القضائي على تنف 1958ويف سنة    
وظيفة قاضي تطبيق العقوبات، رئيس جلنة التصنيف، ورئيس جلنة املساعدة املفرج عنهم، واليت 
كان يتوالها رئيس احملكمة املدنية يف نظام واحد وهو نظام قاضي تطبيق العقوبات طبقا للمادة 

  3.من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 721

  1972ديسمرب  29مرحلة قانون : ثانيا

، املعدل لقانون اإلجراءات 1972ديسمرب  29الصادر بتاريخ  1226- 72مبوجب القانون رقم    
اجلزائية الفرنسي عرف نظام اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبة اجلزائية تطورا آخر تعلق بتوسيع 

صات السالفة الذكر يتمتع بسلطة صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، فأصبح باإلضافة إىل االختصا
ختفيض العقوبة إذا كانت املدة املقررة يف حكم اإلدانة تساوي أو تقل عن ثالثة أشهر، أما إذا 
كانت تتجاوزها فيعود االختصاص لوزير العدل، و فيما خيص اإلفراج املشروط فكان دوره يتمثل 

                                                        
1. Coulon. J M, Du  juge de l’application des peines au juge de l’exécution des peines, Th, Bordeaux, 

1965, p 09.        
  . 44:طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص.2
 .69:، ص2004عصام عفيفي عبد البصري، قاضي تطبيق العقوبات، دار الكتب، مصر، الطبعة األوىل .3
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أصبح بإمكانه  1992،1العقوبات لسنة يف اقتراح املنح إىل وزيرا لعدل فقط، وبعد تعديل قانون 
ثالث سنوات ويعود  زاليت تكون فيها العقوبة ال تتجاو تمنح اإلفراج املشروط يف احلاال

  .االختصاص لوزير العدل فيما زاد عن ذلك

لقد كان قاضي تطبيق العقوبات يف هذه املرحلة يقوم بوظيفته يف إطار ترأسه للجنة تطبيق    
األخرية تضم ممثلني عن إدارة املؤسسة العقابية وكل أعضاء فرقة العالج العقايب، العقوبات، هذه 

وخبصوص نظام االختبار القضائي كان له سلطة تعديله بعد النطق به من طرف اهليئات القضائية 
  .املتخصصة

 باإلضافة إىل السلطات التقريرية كان قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي يترأس جلنة االختبار   
القضائي، ويعترب عضوا يف جلنة مراقبة السجون إذ أسندت له مهمة زيارة خمتلف املؤسسات 

  2.العقابية بصفة دورية وتقدمي تقارير سنوية بشأا

لقد اعترض غالبية املوظفني باملؤسسات العقابية على نظام قاضي تطبيق العقوبات يف هذه    
يتمتع ا  دون أي دعم مادي أو بشري، و اقترحوا  املرحلة، نتيجة للصالحيات الواسعة اليت كان

أن حيل مكانه قاضي اجتماعي أو قاضي إداري، فانعدام الرقابة على قراراته و حداثة نشأته كان 
  . هلما األثر البليغ يف توجيه املشرع الفرنسي إىل إنشاء حمكمة تطبيق العقوبات

  مرحلة تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية:ثالثا

هم تطور عرفه نظام اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبة اجلزائية يف فرنسا  يتمثل يف التعديل أ   
، والذي أنشأ مبوجبه املشرع الفرنسي إىل جانب 2004الذي صدر عن املشرع الفرنسي سنة 

قاضي تطبيق العقوبات حمكمة تطبيق العقوبات على مستوى حمكمة مقر الس، واليت تتكون من 

                                                        
ديسمرب  23بتاريخ  373و  347، اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية رقم 1992ديسمرب  16الصادر يف  1336-92نون رقم القا.1

 .، املتضمن قانون العقوبات الفرنسي املعدل و املتمم1992
 .46-45: طاشور عبد احلفيظ،  املرجع السابق، ص . 2
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من قانون اإلجراءات  1فقرة  709 قضاة حكم يعينون مبرسوم وهو ما نصت عليه املادة  ثالثة
على أن اجلهات املختصة بتطبيق العقوبات على  1 فقرة 712اجلزائية الفرنسي، إذ نصت املادة 

مستوى أول درجة هي قاضي تطبيق العقوبات وحمكمة تطبيق العقوبات، و أن القرارات اليت 
اسبة تطبيق العقوبة تكون قابلة للطعن عن طريق االستئناف أمام الغرفة اخلاصة تصدر عنهم مبن

  1.بتطبيق العقوبات بالس، واليت تتكون من رئيس غرفة ومستشارين

لقد عرف نظام قاضي تطبيق العقوبات يف فرنسا تطورا تدرجييا، ارتبط بتطور النصوص    
ة، إىل أن وصل إىل مرحلة متقدمة متثلت يف سيطرة التشريعية املتغرية بتغري األوضاع االجتماعي

إن االجتاه الفقهي السائد يف فرنسا يؤكد على ضرورة التوجه .السلطة التنفيذية على هذه املؤسسة
القضائي ألعمال قاضي تطبيق العقوبات، وكادت هذه الفكرة أن تتحقق مع انتصار االشتراكيني 

  2.ن فوز  األحزاب اليمينية حال دون ذلكيف االنتخابات التشريعية السابقة إال أ

من خالل ما مت ذكره جند أن املشرع الفرنسي مل يفصل بني مرحلة احملاكمة ومرحلة التنفيذ،    
فكالمها مدرج ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، عكس املشرع اجلزائري الذي أوجد القانون 

عي للمحبوسني مستقال عن قانون املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتما 05/04
اإلجراءات اجلزائية، فمن هذا املنطلق يكون املشرع اجلزائري قد أخذ بنتائج املؤمتر الدويل الثالث 

 3.، واليت من بينها العمل على وضع تشريع مستقل للعقاب1933لقانون العقوبات لسنة 

بدال " قاضي تطبيق العقوبات" مما سبق ذكره، نالحظ أن املشرع الفرنسي قد اختار اصطالح    
من اصطالح قاضي تنفيذ العقوبات مستندا يف ذلك على فكرة مؤداها استمرار الدعوى اجلنائية 
خالل مرحلة التنفيذ، أي أن دور القاضي ليس تنفيذ العقوبة و لكن االستمرار يف تطبيقها، وهذا 

                                                        
، املتضمن قانون 2004مارس  10، اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية بتاريخ 2004مارس  09املؤرخ يف  204/2004القانون رقم . 1

  .اإلجراءات اجلزائية الفرنسي املعدل واملتمم
 .48-47:طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق ، ص. 2
قانون و االقتصاد للبحوث القانونية و عبد الرؤوف مهدي، السجن كجزاء جنائي يف ضوء السياسة اجلنائية احلديثة، حبث منشور يف جملة ال. 3

 .284: ص 1978االقتصادية، العددان األول و الثاين لسنة 
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ناسبة للمحكوم عليه أو ما يطلق عليه التطبيق كانت مراحله األوىل صدور احلكم باختيار العقوبة امل
، ويقوم قاضي تطبيق العقوبات جبعل هذا التفريد القضائي تفريدا حركيا "التفريد القضائي للعقوبة"

  1.يهدف إىل إعادة تأهيل احملكوم عليهم اجتماعيا

و قد أثار جتسيد نظام قاضي تطبيق العقوبات يف التشريع الفرنسي عدة إشكاليات عملية و    
  :يلي أخرى فقهية، نوجزها يف ما

تتمثل اإلشكاليات العملية اليت أثارها نظام قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي يف حتديد العالقة -
  م من وضوح النصوص القانونية اليت حتكـم القائمة بينه وبني مدير املؤسسة العقابية، إذ أنه وبالرغ

  وظائف قاضي تطبيق العقوبات داخل املؤسسة العقابية،  فإنه يف الواقع العملي تصعب التفرقة  بني

  2.جماله وجمال مدير املؤسسة العقابية بسبب التداخل الشديد املوجود بينهما

حتديد الطبيعة القانونية لقرارات قاضي  أما املشكلة الثانية فتطرح على املستوى اإلجرائي وتتمثل يف
 .تطبيق العقوبات واليت سوف نتناوهلا بالدراسة الحقا

  الثاين الفرع

  اإلشراف القضائي  على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف النظام االيطايل

أقرت املدرسة الوضعية ضرورة تبين العقوبة غري حمددة املدة مع إنشاء جهاز يقوم على تنفيذها،      
عن طريق إصداره نظاما  1930وقد تأثر املشرع اإليطايل ذه األفكار ليقرر اعتمادها سنة 

لبة للحرية متكامال لتدابري األمن، و أقر إدخال نظام الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبات السا
وذلك بإنشاء نظام قاضي اإلشراف، حيث كان يتم اختيار قضاة اإلشراف من بني قضاة احملاكم 

                                                        
 .256:رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص. 1

2.Cristian Nils, la participation du juge à  l’application des sanctions pénale. Thèse, Genève, 
1974, p :117-118. 
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العقابية اليت تقع بدائرة اختصاصهم، إضافة إىل مكاتب  ةويباشرون مهامهم ضمن املؤسس
  .اإلشراف املشكلة من قاضيني أو ثالثة

ثل يف قسم اإلشراف يتواجد على مستوى وقد أضاف املشرع اإليطايل جهة قضائية أخرى تتم   
كل حمكمة إستئنافية، هذه األخرية تتخذ قراراا على شكل أوامر يف غرفة املشورة، وخيتص قاضي 
اإلشراف بتقرير برنامج العالج العقايب، كما خيتص بإعطاء التعليمات اخلاصة حبماية حقوق 

  1.ق إعادة تأهيله اجتماعياومصاحل احملكوم عليه، وتقدمي كل مساعدة ضرورية لتحقي

و إىل جانب قاضي اإلشراف عرف التشريع اإليطايل نظام قاضي التنفيذ، وهو القاضي الذي    
أصدر احلكم، و خيتص بتصحيح األخطاء املتعلقة مبادة القرار أو احلكم و بتخفيض العقوبة و 

من قانون  676ملادة بالفصل يف إشكاالت التنفيذ، باإلضافة إىل االختصاصات الواردة يف ا
أما اإلشراف  2اإلجراءات اإليطايل و املتعلقة أساسا بانقضاء الدعوى والقرارات املتعلقة عنها،

فيعمل على أن يكون تنفيذ احلكم حمققا لألهداف املنتظرة منه، وهي أساسا إعادة التأهيل 
  .االجتماعي للمحكوم عليه، وذلك يف إطار القانون

املشرع اإليطايل يف جمال التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء  ما يالحظ على مسلك   
اجلنائي، هو تعدد اهليئات املتدخلة يف هذه  املرحلة مع حتديد اختصاصات كل جهة، إذ جعل 
التدخل من أجل ضمان تطبيق القانون و محاية حقوق احملكوم عليهم من اختصاص قاضي التنفيذ 

تنفيذ و هو توجيه التنفيذ مبا حيقق أهداف الساسة اجلنائية من إصالح بينما جعل الشطر الثاين من ال
اجلاين باعادة تأهيله اجتماعيا من اختصاص قاضي اإلشراف، وهذا ما يزيد يف تعقيد عملية 
اإلشراف على تطبيق اجلزاء اجلنائي بصفة عامة، وهلذه األسباب وجهت للنظام اإليطايل عدة 

                                                        
  .251:سيدهم، املرجع السابق، ص رفيق أسعد.1
  .65:، ص2004عصام عفيفي عبد البصر، قاضي تطبيق العقوبات، دار الكتب، مصر، الطبعة األوىل .2
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قق الغرض من التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ، خاصة إذا تعلق األمر انتقادات من بينها أنه ال حي
 1.حبماية حقوق احملكوم عليهم

  الثاينملطلب ا

  تطور اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف النظام اجلزائري

اعتمد التشريع العقايب اجلزائري أهم األسس واملبادئ الفقهية و التشريعية املعمول ا يف    
التشريعات املقارنة واليت مت استعراض أمثلة منها، و قد شكلت إىل زمن قريب أنظمة منوذجية 

عن  لتدخل القضاء يف تطبيق العقوبة و استمرار وظيفته إىل ما بعد النطق باحلكم، و ذلك خروجا
 .للعمل القضائي ةالقواعد الكالسيكي

وقد سبق أخذ املشرع اجلزائري مببدأ اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي العديد من     
املراحل مهدت لظهوره، كانت بوادرها األوىل العهد االستعماري وبعد االستقالل ساير النظام 

التشريع الفرنسي، وأوكل مهام تطبيق العقوبة من  املطبق يف اجلزائر التشريعات احلديثة على غرار
إىل أحد أعضاء السلطة القضائية و هو قاضي تطبيق العقوبات، والذي ورد  72/02خالل األمر 

  ".قاضي تطبيق األحكام اجلزائية" ذكره يف نصوص هذا األمر حتت تسمية

  الفرع األول

  الفترة االستعماريةاإلشراف القضائي يف 

وهو تاريخ استقالل اجلزائر،  1962جويلية من سنة  05إىل غاية  1830لفترة من سنة متتد هذه ا   
وقد عرفت هذه الفترة الطويلة أنظمة عقابية موجهة من قبل املستعمر ضد مصاحل الشعب اجلزائري 
لبسط سيطرته و حتقيق مصاحله الغري مشروعة من خالل ب خريات اجلزائريني، وهذا ال يتأتى إال 

  .وانني ردعية هدفها األول قهر اإلرادة الشعبية القائمة على رفض التشريعات الفرنسيةبسن ق

                                                        
  .و ما يليها 49 :طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص. 1
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ومبا أن اجلزائر كانت تعترب يف نظر املشرع الفرنسي مقاطعة فرنسية فإن التشريعات الفرنسية هي 
زاء اليت كانت سائدة يف هذه الفترة باستثناء ما تعلق منها بنظام اإلشراف القضائي على تطبيق اجل

و استبعد تطبيقه يف اجلزائر،  إذ بقي التنفيذ  1958اجلنائي الذي اعتمده املشرع الفرنسي يف سنة 
العقايب يتم حتت رقابة و إشراف الدايات والبايات يف األقاليم التابعة هلم وبصفة مباشرة أو 

  1.بتفويض احلكام

جذرية، حيث كان االعتقال يتم وقد عرفت األنظمة العقابية يف العهد االستعماري إختالالت    
. على أسس ردعية غري عادلة أساسه دحر احلريات الفردية و القضاء على مقومات األمة األساسية

وقد كانت  العقوبات املطبقة على اجلزائريني ختتلف باختالف نظرة املستعمر هلم، و لضمان تطبيق 
كام اجلزائية للنيابة العامة مزودة يف ذلك السياسة العقابية الردعية للمستعمر مت إسناد تنفيذ األح

بامتيازات أمهها القوة العمومية، حيث كان اختصاص تنفيذ هذه األحكام مسند للجيش دون أي 
ضمانات ميكنها أن تكفل حقوق املساجني، املكفولة مبوجب ميثاق األمم املتحدة وخمتلف 

   2.املعاهدات الدولية

املتضمن متديد العمل بالتشريع  62/157زائري القانون أصدر املشرع اجل 1962يف سنة  و   
استبعاد األحكام املنافية للسيادة الوطنية، وذا األمر أعطى املشرع اجلزائري لنفسه  الفرنسي و

متسع من الوقت إلعادة سن تشريعات تتناسب وواقع اتمع اجلزائري، ومن ضمنها النظام العقايب 
  .املتضمن تنظيم السجون 72/02بصدور األمر اجلزائري الذي اكتمل بنيانه 

   

                                                        
1.Nasroune Nouar  Ourdia, Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit algérien, 

bibliothèque de sciences criminelles, tom 26, P: 38 
2. Ibid, p: 36.   
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  الفرع الثاين

  72/02اإلشراف القضائي يف ظل األمر 

ارتبط مبدأ اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي عرب خمتلف األزمنة و العصور بالتفريد    
  املتضمن تنظيم السجون مواكبة منه  72/02العقايب، و قد اعتمده املشرع اجلزائري مبوجب األمر  

لألفكار احلديثة يف جمال السياسة العقابية، واليت انتشرت قبل االستقالل واعتمدا أغلب األنظمة  
التشريعية يف العامل طبقا لألسس اليت سبق تناوهلا، وتتمثل أساسا يف إضفاء مبدأ الشرعية على 

ضمان حقوق   ىطبقا للقانون، ومن جهة أخرمرحلة تطبيق العقوبات، وضمان تنفيذ العقوبة 
  . للحرية ةاألفراد احملبوسني أثناء تنفيذ العقوبات السالب

مبوجب املادة السابعة منه منصب قاضي تطبيق العقوبات وأطلق عليه  72/02استحدث األمر    
ال تشمل ، وهي تسمية واسعة باعتبار أن األحكام اجلزائية "جلزائيةاقاضي تطبيق األحكام "اسم 

فقط العقوبات السالبة للحرية، بل تشمل أيضا األحكام الصادرة بالغرامات وكذا التدابري 
االحترازية، وبالتايل فان التسمية يف تفسريها احلريف تدخل كل األحكام اجلزائية يف اختصاص 

تنفيذ قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، يف حني أن الواقع العملي يقتضي أن ختتص جهات أخرى يف 
  1.األحكام اجلزائية اليت ال تقضي بعقوبات سالبة للحرية

األمر كانت مهمة القيام بتطبيق العقوبات مسندة  او جتدر اإلشارة أنه قبل تاريخ صدور هذ   
  .لوكيل اجلمهورية اليت توجد املؤسسة العقابية يف دائرة اختصاصه

ذ اجلزائي يف قاضي تطبيق األحكام التدخل القضائي يف مرحلة التنفي 72/02لقد حصر األمر 
اجلزائية فقط، مما جيعل هذا الدور حمدود بالنظر إىل املهام املسندة له و السلطات احملدودة اليت يتمتع 
ا  يف إطار إشرافه على عملية العالج العقايب، فسلطاته حمصورة يف إطار جلنة الترتيب والتأديب، 

                                                        
  .1972لسنة  15املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، جريدة رمسية رقم  1972.02.10املؤرخ يف  72/02مر األ. 1
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وهي جلنة يغلب عليها الطابع اإلداري،  72/02من األمر  24هذه األخرية منصوص عليها يف املادة 
باإلضافة إىل أن القرارات اليت يصدرها قاضي تطبيق األحكام اجلزائية قابلة فقط ملراقبة وزارة 
العدل وهي أيضا جهة إدارية، فمن هذا املنطلق ميكن القول أن اإلشراف على تنفيذ العقوبات 

زائري يف هذه املرحلة هو يف حقيقة األمر إشراف إداري يقوم به اجلزائية الذي تبناه املشرع اجل
قاضي، وليس إشراف قضائي جيسد فعال استمرار دور القضاء كسلطة يف تطبيق العقوبات اليت 

  1.قضى ا وفرض محاية قضائية حقيقية حلقوق السجني

إن عدم متتع قاضي تطبيق األحكام اجلزائية بصالحيات واسعة، يرجع إىل تعدد األطراف     
املسامهة يف عملية إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، حيث أنه خيضع على هذا النحو 

لنوع من السلطة  السلمية، ذلك أا  ال  ختول  له يف كثري  من احلاالت سلطة التقرير باعتبار أن  
العملية العالجية تتطلب  سرعة و مرونة يف اختاذ القرار  و هو ما ال يتماشى مع مركزه القانوين 

  . 72/02املدرج يف األمر 

ولتدارك النقائص اليت شابت اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف ظل األمر امللغى    
املتضمن تنظيم  05/04اجلزائري القانون ومواكبة منه للتشريعات العقابية املعاصرة، أصدر املشرع 

  .السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، و اعتمد مبوجبه نظام قاضي تطبيق العقوبات

  

  

  

  

                                                        
  ، 2009ولية حلقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، عثامنية خلميسي، السياسة العقابية يف اجلزائر واملواثيق الد. 1

  .154: ص    
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  الثالث املبحث

  مفهوم قاضي تطبيق العقوبات

 القضائي اإلشراف الوضعية يف األخذ مببدأ التشريعات ا أخذت اليت األساليب اختلفت لقد   

ومفاده أن  خيصص قاض  املتخصص القاضي بأسلوب أخذ من فمنها تطبيق اجلزاء اجلنائي،على 
لإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي، ويتميز هذا األسلوب بأن يتفرغ القاضي للقيام ذه املهمة 

احلكم فيعين أن يعهد إىل القاضي الذي أصدر  حىت يقوم ا على أحسن حنو، أما أسلوب قاضي
حكمه يف الدعوى املرفوعة على املدعى عليه مبهمة اإلشراف على تنفيذ هذا احلكم ويتميز هذا 
األسلوب بأن القاضي الذي أتيحت له دراسة ظروف احملكوم عليه من خالل دراسته للقضية 

  . احملكوم عليه يسهل عليه حتديد أفضل أساليب التنفيذ اليت حتقق تأهيل

املختلطة، والذي يقضي بأن تقوم حمكمة  القضائية احملكمة بأسلوب أخذت ومن التشريعات من   
مشكلة من أحد القضاة وبعض األخصائيني بالرقابة القضائية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي وأهم ما مييز 

ر لديه غري الثقافة هذا األسلوب هو وجود عناصر ذات خربة إىل جانب القاضي الذي ال يتوف
  . القانونية

العقوبة أسلوب القاضي  تطبيق علي القضائي اإلشرافيف  اجلزائري اعتمد املشرع وقد   
والذي سنتناوله بالدراسة يف هذا املبحث " قاضي تطبيق العقوبات"املتخصص و أطلق عليه اسم 

 .م القضائي اجلزائريمن خالل استعراضنا لتعريفه، وكيفية تعيينه وأخريا مكانته يف اهلر
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  األول املطلب

  تعريف قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينه

اعتمد املشرع اجلزائري نظام قاضي تطبيق األحكام اجلزائية يف ظل األمر امللغى، مث نظام قاضي    
تطبيق العقوبات يف ظل القانون احلايل املتضمن تنظيم السجون، وأفرد له قواعد قانونية تتضمن 

  .كيفيات و طرق تعيينه

  الفرع األول

  تعريف قاضي تطبيق العقوبات

 املتضمن  72/02األمر  يف سواء العقوبات تطبيق قاضي تعريف إىل اجلزائري املشرع يتطرق مل   

 السجون قانون تنظيم املتضمن 05/04القانون  يف وال املساجني، تربية وإعادة السجون تنظيم قانون

األمر  من 7املادة  إذ نصت دوره، حتديد على اقتصر وإمنا للمحبوسني، االجتماعي اإلدماج وإعادة
 تنفيذ األحكام متابعة يف ينحصر العقوبات تطبيق قاضي دور أن على السالف ذكره 72/02

 23 أما املادة تطبيقها، كيفية يراقب و العالج، وأنواع العقوبات يشخص أن بذلك وعليه اجلزائية،

 مراقبة السهر على يف يتمثل تطبيق العقوبات قاضي دور أن على فنصت 05/04القانون  من

 التطبيق وكذا ضمان االقتضاء، عند البديلة والعقوبات للحرية السالبة العقوبات تطبيق مشروعية

  . العقوبة تفريد لتدابري السليم

أن املشرع ، 05/04من القانون  23و املادة  72/02من األمر  7ما يالحظ من خالل نص املادة    
ية العالج العقايب من قد أضفى توجهات السياسة العقابية على الدور املسند للمشرف على عمل

  .خالل اعتماده أفكار مدرسة الدفاع االجتماعي احلديثة

جند أن املشرع قد أوكل مهمة تشخيص العقوبات و أنواع العالج  7و بتحليلنا لنص املادة  
  . لقاضي تطبيق األحكام اجلزائية، وهي مهام مسندة أساسا لألخصائيني النفسانيني أو االجتماعيني
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 الصالحيات إىل راجع وهذا العقوبات، تطبيق شرع اجلزائري بتجنبه لتعريف قاضيوقد أصاب امل

 أن كما العقايب، العالج واملتعلقة أساسا بعملية مبوجب قانون تنظيم السجون له واملمنوحة املتعددة

  .والقضاء للفقه منوطة تعريفه مسألة

بناء على ما سبق ذكره، ميكننا أن نعرف قاضي تطبيق العقوبات اجلزائري على أنه قاضي من    
بني قضاة الس القضائي، يتم تعيينه من طرف وزير العدل ملدة غري حمددة، دف متابعة تنفيذ 

  .العقوبات السالبة للحرية و حتديد أساليب العالج العقايب، و التعديل فيها عند االقتضاء

  الثاين الفرع

  كيفية تعيني قاضي تطبيق العقوبات

 جملس قضائي قاضي كل اختصاص دائرة يف يعني أنه على 72/02األمر  من 7 نصت املادة    

 قابلة سنوات ثالث ملدة العدل وزير من قرار مبوجب وذلك اجلزائية، األحكام لتطبيق أكثر أو واحد

 له توكل قاض أن ينتدب- االستعجال حالة يف-القضائي الس لدى العام للنائب للتجديد، وجيوز

  .مؤقتا العقوبات تطبيق قاضي مهام ممارسة

 حيدد مل أنه كما املعني، رتبة القاضي حيدد مل ما ميكن مالحظته على نص هذه املادة أن املشرع    

العام،  النائب إشراف حتت مبهامه أن يقوم إال أن اجلاري العمل به القاضي، هذا على املشرفة اجلهة
  .املساعدين العامني النواب بني من خيتار باعتبار أنه

 القضاة بني من تطبيق العقوبات قاضي يعني أن على 22 يف املادة 05/04رقم  القانونوقد نص    

 .املدة حتديد عدم وزير العدل مع قرار من ومبوجب األقل على القضائي الس رتب يف املصنفني

 جلنة احملدد لتشكيلة 17/05/2005:الصادر يف 05/180  رقم التنفيذي املرسوم من 4 املادة أن كما 

 تطبيق العقوبات منصب قاضي شغور حالة يف أنه على نصت سريها، وكيفية العقوبات تطبيق

 العام طلب النائب القضائي بناء على الس رئيس يقوم مانع، له حصول أو للجنة رئيسا باعتباره
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 ملمارسة ثالثة أشهر تتجاوز ال ملدة املطلوبة الشروط فيهم تتوفر الذين القضاة بني من قاض بانتداب

  1.العدل املختصة بوزارة املركزية مصاحل اإلدارة إخطار شرط مع العقوبات، تطبيق قاضي مهام

من خالل مقارنة النصني، جند أن ما تغري هو مسألة مدة التعيني، ومسألة حرمان النائب العام من 
  .سلطة التعيني املؤقت يف هذا املنصب

   مدة التعيني:أوال

كانت يف ظل قانون السجون القدمي ثالث سنوات قابلة للتجديد يف حني مل يتم حتديدها يف ظل 
القانون اجلديد، وأبقى املشرع اال مفتوحا، وقد أصاب املشرع يف عدم تقييده ملدة التعيني،واليت  

درة ملقررات التعيني، بإصدارها بصفة دورية مقررات جديدة تقتضي من شأا إرهاق اجلهة املص
إتباع طرق وإجراءات إدارية معقدة من شأا إعاقة مهام قاضي تطبيق العقوبات املوكلة له مبوجب 

  2.قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

  جتريد النائب العام من إمكانية التعيني مؤقتا:ثانيا

إن مسألة جتريد النائب العام لدى الس القضائي من إمكانية التعيني املؤقت يف منصب قاضي    
تطبيق العقوبات ولو يف حالة االستعجال، جاءت لتدعيم الرأي القائل بأن قاضي تطبيق العقوبات 

خمتلف هو قاضي حكم وليس قاضي نيابة األمر الذي يعفيه من مسألة السلطة الرئاسية، وحيرره من 
  3.الضغوط اخلارجية

  

  

                                                        
 .2005لسنة  35احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات، اجلريدة الرمسية رقم  17/05/2005املؤرخ يف  05/180أنظر املرسوم التنفيذي رقم .1
  .9:بريك الطاهر، املرجع السابق، ص .2
  . 9:املرجع نفسه، ص .3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


34 
 

     شروط التعيني: ثالثا

طبقا للقواعد العامة يف التشريع اجلزائري فإنه يستوجب أن تتوافر جمموعة من الشروط العامة    
لتويل منصب القضاء وتتمثل يف اجلنسية، املؤهل العلمي، السن، التمتع بالكفاءة البدنية، التمتع 

  .حسن السرية والسلوك باحلقوق املدنية والسياسية، 

  فإنأما الشروط اخلاصة اليت ينبغي توفرها يف القاضي لتويل منصب قاضي تطبيق العقوبات    

 عكس على تعيينه طريقة تبيان على اقتصر وإمنا ، السالف 72/02األمر  يتطرق هلا يف مل املشرع

 :أساسيني مها شرطني توفر على ، 02الفقرة  22 املادة نص يف الذي ،05/04 اجلديد القانون

 على القضائي الس رتب يف املصنفني القضاة بني من العقوبات تطبيق قاضي اختيار يتم أن - 1

 نائب عام عام، نائب ( النيابة قضاة بني من العقوبات تطبيق قاضي يكون أن ميكن وعليه : األقل

العملية  املالحظة  إن إال ،)غرفة رئيس مستشار، جملس، رئيس( احلكم  قضاة بني ، أومن)مساعد
  وهو ما يعترب  جمانبة  صرحيـة  ،)مساعد عام نائب( النيابة قضاة بني من خيتار لكيفية تعيينه تبني أنه

 رتب يف املصنفني القضاة بني للقانون، الذي نص على إمكانية تعيني قاضي تطبيق العقوبات من

 .قاضي حكم يف هذا املنصبالقضائي،  وهذا يعين على أنه ميكن تعيني  الس

 :السجون مبجال خاصة عناية يولون الذين القضاة بني من العقوبات تطبيق قاضي يكون أن- 2
شروط تعيني قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يتعني علينا  توضح تنظيمية نصوص يف ظل عدم صدور
 النصوص سريان منه ببقاء 173 لتحديدها، والذي نص يف املادة 05/04 االستعانة بالقانون

 72/02.1 لألمر تطبيقا التنظيمية املتخذة

                                                        
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04القانون . 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


35 
 

 واملرسلة 2000 ديسمرب 19 بتاريخ احملررة 01/2000 رقم املذكرة تضمنت فقد الشأن، هذا ويف 

 تطبيق األحكام قاضي اختيار شروط القضائية االس لدى العامون والنواب الرؤساء السادة إىل

 :ممثلة فيما يلي اجلزائية

 .وكفاءة جتربة وأكثرهم القضاة أحسن من العقوبات تطبيق قاضي يكون أن-

السجون، و يقصد بذلك أن يكون للقاضي الرغبة  بشؤون يهتمون الذين بني من يكون أن -
  .والصرب الكافيني للتعامل مع فئة املسجونني

 .ببهوتس تربره اليت املعايري اخلصوص على يربز مفصل بتقرير التعيني اقتراح إرفاق -

 .القصوى الضرورة عند إال أخرى وظائف له تسند ال وأن فقط، بوظائفه للقيام يتفرغ أن -

املصلحة من  هذه على املشرف القاضي ومتكني اجلزائية، األحكام تطبيق مصلحة وتنظيم هيكلة -
 .عراقيل وبدون صالحياته ملمارسة الضرورية والبشرية املادية الوسائل

املتواجدة  العقابية املؤسسات كل مستوى على اجلزائية األحكام تطبيق مصلحة إحداث وجوب -
 .الس مقر يف

لطبيعة  يرجع وهذا خاصا، تكوينا مكونا العقوبات تطبيق قاضي يكون أن البد فإنه كل وعلى   
 يفرض الذي األمر املناسبة، العالجية األنظمة تقرير بعملية القيام يستطيع لكي ميارسها اليت املهمة

 عمل تقريب من البد أنه وأبعادها، كما والعقاب التجرمي سياسة بفهم ومطالبا ملما يكون أن عليه
 تنظيم خالل من وذلك وتوحيد العمل اخلربات لتبادل البعض، بعضهم العقوبات تطبيق قضاة

   .الشأن هذا يف دراسية وأيام ملتقيات

ويف ظل غياب التكوين اخلاص لقضاة تطبيق العقوبات يف نظامنا القضائي فإنه ميكن االعتماد    
على اخلربة املهنية، لقاض أو أكثر لتوظيفها يف منصب قاضي تطبيق العقوبات، وهو ما نصت عليه 

 ، ومن شأن.."قاض أو أكثر...يعني مبوجب قرار من وزير العدل :" 05/04من القانون  22املادة 
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هذا االزدواج الوظيفي أن يضفي جو من التشاور وتبادل اخلربات يف جمال عامل السجون و إعادة 
  1.اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم

إن عملية اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي تقتضي يف بعض األحيان تعديل احلكم     
هل :القضائي كتعديل التدبري االحترازي أو إلغائه، و هذا الوضع يقودنا إىل طرح تساؤل مفاده 

ميكن أن يوجد تعارض حمتمل بني مبدأ حجية الشيء املقضي فيه و التغيري  الذي قد يطرأ على 
  زاء اجلنائي؟ اجل

 القانون خمالفة يف يبت الذي القضائي العمل تشمل ال احلجية أن يرى هذا االجتاه:االجتاه األول

 غري ال تنفيذي عمل مبثابة يعترب العمل هذا أن ذلك املخالفة، هلذه كجزاء يقرره القاضي ما و

 ال احلجية فإن وعليه اإلدانة، تقرير على املنصب القضائي العمل فهو تشمله احلجية ما أما
 على تعديا اجلزاء طبيعة و حدود يف التعديل يعترب ال بذلك و حده و عنصر اإلدانة إال تلحق

  .فيه الشيء املقضي حجية مبدأ
تعترب هذه الفكرة يف غري حملها ألن مفهوم احلجية يشمل نوع اجلزاء اجلنائي و مدته، و أي تغيري 

  .احلجية ينصب عليهما يعترب خروجا على مبدأ
يقضي أن تعديل احلكم القضائي ما هو يف الواقع إال طلب إعادة النظر يف مضمون :االجتاه الثاين

 املساس أن و اجلنائية، تنفيذ اجلزاءات جمال يف ظهرت اليت التطورات احلكم، وهذا األمر تقتضيه

 إطار يف ذلك و نائيةاجل لتحقيق السياسة الضرورية العمليات من و قد أصبح يربره، ما له باملبدأ

  .الشرعية إطار يف يتم أصبح املقضي فيه الشيء حجية مببدأ املساس فإن وهلذا معني، تشريعي
هذا الرأي مردود عليه حبكم أن مبدأ احلجية يكون شامال و عاما حبيث يغطي مجيع احلاالت دون 

   .التفرد حباالت معينة

                                                        
 .240: طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص. 1
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 احلجية مببدأ متس التنفيذ قرارات أن االجتاه يرى هذا وهو الرأي الراجح، إذ:االجتاه الثالث

 للمحكوم و إسنادها املادية اجلزاء، ومدته، والوقائع تشمل طبيعة احلجية أن ذلك مباشرا مساسا

األحكام اجلزائية له ما يربره، فاهلدف املتوخى  تعدل بواسطة قرارات التنفيذ قضاء عليه، وتدخل
سياسة إعادة اإلدماج االجتماعي بإتباع طرق و أساليب عقابية من تطبيق اجلزاء اجلنائي هو حتقيق 

تتغري بتغري تقدم سري عملية العالج العقايب، ومن مث فإن األحكام القضائية اجلامدة من شأا أن 
  1.تعيق حتقيق األهداف املرجوة من تطبيق اجلزاء اجلنائي

  ملطلب الثاينا

  يمكانة قاضي تطبيق العقوبات يف السلم القضائ

وفيه نتطرق إىل حتديد عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة، وحماولة حتديد الصف الذي 
ينتمي إليه هذا القاضي، فيما إذا كان من قضاة النيابة أو من قضاة احلكم، مث عالقته مبدير املؤسسة 

العالج العقايب  العقابية، ومن مث الوصول إىل حتديد نوع العالقة اليت حتكم املشرف على عملية
  .للمحكوم عليهم مع املسئول عن تنفيذ أساليب املعاملة العقابية

  الفرع األول

  عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة

تشرف النيابة العامة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، إال أن مسامهتها يف عملية العالج     
العقايب أصبحت جد حمدودة خاصة بعد أخذ جل التشريعات احلديثة مببدأ اإلشراف القضائي يف 

دها يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي مواكبة ألفكار مدرسة الدفاع االجتماعي، والذي يفرض استبعا
عملية إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم، كوا جهازا إداريا وليست سلطة قضائية تنطق 
باألحكام، باإلضافة إىل أن أعضاءها جيمعون بني صفيت القاضي واخلصم، وهذا ما تبناه املشرع 

                                                        
  . 137:، ص 1972سعد مرقس، الرقابة القضائية على التنفيذ العقايب، مطابع مدكور و أوالده، القاهرة، مصر، .  1
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أ اإلشراف ، والذي مبوجبه مت اعتماد مبد1972اجلزائري قبل صدور قانون تنظيم السجون يف سنة 
القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي بصفة رمسية من خالل استحداثه ملنصب قاضي تطبيق األحكام 
اجلزائية، إال أنه مل يستبعدها ائيا إذ ترك اال حمدودا لتدخلها يف هذه املرحلة، حبيث يضيق 

  . املذكورين سالفا 05/04والقانون  72/02ويتسع بني األمر 

فقدت النيابة العامة سلطتها الكلية املنفردة يف مراقبة تنفيذ األحكام  72/02مر فبصدور األ   
السالف ذكره، واليت تضمنت يف طياا  72/02من األمر  7اجلزائية، وهذا استنادا لنص املادة 

لقاضي يقوم تطبيق األحكام اجلزائية، ألجل  -يف حالة االستعجال -إمكانية انتداب النائب العام
ميكن تأسيس العالقة الوظيفية بني كل من قاضي تطبيق األحكام اجلزائية و النائب العام هذا 

  1 .بالتصور التقليدي لوظيفة النيابة العامة اليت تظهر كجهة اام

، جند أن املشرع قد حدد  اختصاص كل من 05/04وباستقرائنا لنصوص قانون تنظيم السجون    
من  10وقاضي تطبيق العقوبات، حيث نصت املادة –ائب العام وعلى رأسها الن–النيابة العامة 

، بينما تنص ))ختتص النيابة العامة دون سواها بتنفيذ األحكام اجلزائية (( على أنه  05/04القانون 
مراقبة مشروعية تطبيق  يسهر قاضي تطبيق العقوبات على((من القانون نفسه على أنه  23املادة 

والعقوبات البديلة عند االقتضاء وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابري تفريد  العقوبات السالبة للحرية
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  72/02من األمر  2فقرة  8، أما املادة ))العقوبة 

، "ختتص النيابة العامة دون سواها مبتابعة تنفيذ األحكام اجلزائية "املساجني، فنصت على أنه 
وعليه تشخيص العقوبات وأنواع العالج ومراقبة شروط تطبيقه،  وفقا " ... 3رة وتضيف الفق

  ".ألحكام هذا النص 

ما ميكن استخالصه من النصني األخريين أن املشرع قد اعترب مهمة قاضي تطبيق األحكام    
م اجلزائية مبا هلا اجلزائية امتدادا ملهمة النيابة العامة واستمرارا هلا، وهي مهمة تتمثل يف تنفيذ األحكا

                                                        
 .وما بعدها 158: احلفيظ، املرجع السابق ،صطاشور عبد . 1
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واملقصود هنا باملتابعة اجلزائية اإلشراف املادي على تنفيذ األحكام اجلزائية، . من قوة عمومية
فبمجرد صدور احلكم اجلزائي و صريورته ائيا تتوىل النيابة العامة نقل احملكوم عليه إىل املؤسسة 

ة السهر على التنفيذ الفعلي للعقوبة وزيارة كما تتوىل النيابة العام.العقابية املعنية و إيداعه فيها
املؤسسات العقابية يف أوقات حمددة، واحلرص على أن ال يبقى يف املؤسسة العقابية حمكوم عليه 

سلطة التعيني يف منصب قاضي  02-72انتهت مدة عقوبته، وهو ما يربر منح املشرع يف األمر 
  .العامتطبيق األحكام اجلزائية بصفة استثنائية للنائب 

ولو –، فيظهر األمر خمتلفا بدءا من عدم إمكانية النائب العام التعيني 05/04أما يف ظل القانون    
يف منصب قاضي تطبيق العقوبات، وانتهاء إىل دور هذا األخري الذي مل يعد –يف حالة االستعجال 

ق العقوبات السالبة يتابع تنفيذ األحكام اجلزائية، وإمنا أوكلت له مهمة مراقبة مشروعية تطبي
للحرية والعقوبات البديلة عند االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابري تفريد العقوبة، 

  .ويقودنا هذا األمر إىل ضرورة توضيح الفرق بني تنفيذ وتطبيق العقوبة

كانت العقوبة  ايقصد ا وضع احلكم القضائي بالعقوبة موضع التنفيذ، فإذ:تنفيذ العقوبات- 1
معناه إيداع احملكوم عليه املؤسسة العقابية، ويتم  ااحملكوم ا هي عقوبة سالبة للحرية فتنفيذه

  .مبستخرج حكم أو قرار جزائي يعده وكيل اجلمهورية أو النائب العام حسب احلالة

  .قدارهاأما إذا كانت العقوبة احملكوم ا هي الغرامة املالية فإن تنفيذها معناه حتصيل م

وهي املرحلة اليت تعقب مرحلة التنفيذ ومتتد يف العقوبات السالبة للحرية من :تطبيق العقوبات- 2
  .تاريخ دخول احملكوم عليه إىل املؤسسة العقابية إىل غاية خروجه منها

على الرغم من اختالفهما وطغيان الطابع اإلجرائي على مسألة تنفيذ العقوبات، فإن املشرع 
  1.واحد هو قانون تنظيم السجون ند عاجلهما يف قانواجلزائري ق

                                                        
 .14-13ص املرجع السابق، بريك الطاهر، .1
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وحتديد العالقة بني النائب العام وقاضي تطبيق العقوبات تتم عن طريق اإلجابة على السؤال 
  .هل قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي حكم أم قاضي نيابة؟:التايل

لعام هي عالقة رئيس فإذا كان قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة، فإن عالقته بالنائب ا
مبرؤوس، باعتبار أن أعضاء النيابة خيضعون للسلطة الرئاسية، أما إن كان قاضي حكم، فإن هذا 

  . األخري ال خيضع إال للقانون

يتبني لنا أن قاضي تطبيق العقوبات هو أقرب إىل  05/04من خالل حتليل بعض مواد القانون 
  :يةقاضي حكم منه إىل قاضي نيابة لألسباب اآلت

مل يعد للنائب العام سلطة تعيني قاضي تطبيق العقوبات يف حالة االستعجال، بل أكثر من ذلك -
احملدد لتشكيل جلنة   17/05/2005الصادر يف  05/180فإن املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي 

، قد أعطت سلطة التعيني يف منصب قاضي تطبيق العقوبات 1تطبيق العقوبات وكيفية سريها
باالنتداب لرئيس الس القضائي، بناء على طلب النائب العام يف حالة شغور املنصب، واملعروف 
أن رئيس الس ميارس صالحية اإلشراف فقط على قضاة احلكم، باعتبار أن دوره يقتصر على  

  2.منحهم النقطة السنوية املعتمدة يف الترقية

ن للنائب العام سلطة الطعن يف مقررات التوقيف ، متنحا05/04من القانون  141و 133املادتان -
اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، –على الترتيب –املؤقت لتوقيف العقوبة، واإلفراج املشروط 

فال يعقل أن يطعن النائب العام يف مقرر يتخذه عضو من النيابة العامة وهو الذي ميارس سلطة 
  3.رئاسية عليهم

                                                        
 .2005لسنة  35 رقماحملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات،اجلريدة الرمسية  ،17/05/2005املؤرخ يف  05/180املرسوم التنفيذي رقم .1
  .15: صاملرجع السابق، بريك الطاهر،  .2
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04رقم  القانون. 3
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رغم كل ما سلف ذكره، فإنه الزال تعيني أعضاء من النيابة العامة يف مهام قضاة تطبيق     
العقوبات، حيث أنه يف بعض االس ميارس وظيفة قاضي تطبيق العقوبات نائب عام مساعد أول، 

  :وهو نفسه الذي يستخلف النائب العام أثناء غيابه، فهذه الوضعية تطرح إشكاليتني ومها

  قانونية:األوىل

ذلك أن اضطالع شخص واحد مبهمة قاضي تطبيق العقوبات ومهمة نائب عام مساعد أمر غري    
مقبول من الناحية القانونية لتعارض صالحياما، ويظهر ذلك بوضوح يف مسألة الطعن يف 

  .مقررات توقيف العقوبة، واإلفراج املشروط اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات

  ةموضوعي:الثانية

  تتعلق مبصداقية قاضي تطبيق العقوبات عند املساجني إذا ما كان يف الوقت نفسه يشغل منصب    

يف النيابة العامة، إذ أنه ذه الصفة ميثل جهة اام ويطالب بتطبيق العقوبات أمام جهات احملاكمة، 
وبات، وضمان مث يسهر بالصفة األوىل أي بصفة قاضي تطبيق العقوبات على مشروعية تطبيق العق

  .حقوق املساجني ومراقبة إدارة املؤسسة العقابية

  الثاين الفرع

 عالقة قاضي تطبيق العقوبات مبدير املؤسسة العقابية

بالرغم من وضوح النصوص القانونية اليت متنح قاضي تطبيق العقوبات اختصاصات متنوعة     
نظيم احلياة اليومية للمحبوسني، فإنه يف تتعلق بالعالج العقايب، وختتص إدارة املؤسسة العقابية بت

الواقع يصعب التفرقة  بني كال االني، بسبب التداخل  الكبري بني صالحيات قاضي تطبيق 
العقوبات و سلطات مدير املؤسسة العقابية، ويتجلى هذا التداخل يف الصالحيات املمنوحة ملدير 

 :، نورد بعضا منها من خالل اآليت املؤسسة العقابية  واملرتبطة بعالج احملكوم عليهم
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تلقي الشكاوى من طرف احملبوسني اللذين هضمت حقوقهم، حيث يقيدها يف سجل خاص -
ويتأكد من صحة ما ورد فيها، مث يقوم باختاذ اإلجراءات املناسبة، فإذا مل يتخذ املدير أي إجراء يف 

   1.العقوباتمدة عشر أيام جاز للمحبوس الشاكي تقدمي شكواه لقاضي تطبيق 

مراقبة الرسائل املوجهة للمحبوس أو املرسلة إليه ما عدا تلك املوجهة إىل حماميه أو املوجهة  من -
  طرف هذا األخري إىل احملبوس ما مل متس بالنظام العام للمؤسسة العقـابية، أو بسري عملية العالج

  2.العقايب

إن احلياة داخل املؤسسة العقابية تقوم على أساس احترام النظام الداخلي هلا إىل درجة أن أحكام -
قانون تنظيم السجون تعطي هلا األولوية على حساب العالج العقايب الذي هو هدف العقوبة، فعدم 

ند املشرع سلطة احترام احملبوس للنظام الداخلي للمؤسسة يعرضه لتوقيع اجلزاءات التأديبية، اليت أس
من  72/02توقيعها إىل مدير املؤسسة العقابية مبا يف ذلك الوضع يف العزلة، الذي كان يف ظل األمر 

  .صالحيات قاضي تطبيق العقوبات

فإن مدير املؤسسة العقابية ميكنه التوقيع على  05/04من القانون  103باالستناد لنص املادة -
العاملة العقابية اليت يربمها قاضي تطبيق العقوبات مع اهليئات االتفاقيات املتعلقة بتخصيص اليد 

املعنية بالطلب بعد موافقة جلنة تطبيق العقوبات، ويف حالة إخالل احملبوس املوضوع يف نظام احلرية 
النصفية بالتعهد الذي التزم به أو حتلله من أحد شروط االستفادة من هذا النظام، يأمر مدير 

بإرجاعه إىل املؤسسة العقابية، ويعلم قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرر بعدها املؤسسة العقابية 
  .وقف أو إلغاء أو إبقاء هذه االستفادة

يعلم مدير املؤسسة العقابية قاضي تطبيق العقوبات والسلطات اإلدارية احمللية و عائلة املعين بوفاة -
   .جونمن قانون تنظيم الس 65احملبوس، وهذا طبقا لنص املادة 
                                                        

 .، املذكور سابقا05/04من القانون  79أنظر املادة . 1
 املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04، من القانون 74 -73: املادتني.  2
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يقوم املدير بتسليم رخص الزيارة ألصول احملبوس احملكوم عليه ائيا و فروعه إىل غاية الدرجة -
  1.الرابعة و زوجه و مكفوله و أقاربه باملصاهرة إىل غاية الدرجة الثالثة 

يتمتع مدير املؤسسة العقابية بكافة السلطات املتعلقة بالتسيري املادي للمؤسسة، فهو املسؤول -
إلداري ا واآلمر بصرف ميزانيتها وهي صالحيات انفرادية جتعل منه املسؤول األول عن ماديات ا

االحتباس دون أن يشاركه فيها قاضي تطبيق العقوبات ولو بإبداء الرأي بالرغم من أا تأثر سلبا 
  2-مثال ذلك أمن املؤسسة_على عملية العالج العقايب 

ة الضبط القضائية، ووجوده على هذه الصفة جتعل عالقته دائمة خيتص مدير املؤسسة برئاسة كتاب-
 سومستمرة بالنائب العام ووكيل اجلمهورية، خاصة إذا تعلق األمر بظروف االحتباس، كما ميار

سلطة رئاسية على أعوان احلراسة و أعوان إعادة التربية، وذه الصورة فهم خيضعون له فيما 
يف عملهم –ام واألمن، بينما خيضعون من جهة أخرى يصدره من تعليمات ختص حفظ النظ

إىل جلنة تطبيق العقوبات اليت يرأسها قاضي تطبيق العقوبات واليت ترسم هلم برنامج –التربوي 
  3.عملهم

ملدير املؤسسة العقابية وضباط إدارة السجون ممارسة صالحيات ضباط  05/04خول القانون -
يت ترتكب داخل املؤسسة العقابية أو خارجها مبناسبة تطبيق الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم ال

  4.أحد األنظمة العقابية املنصوص عليها يف هذا القانون

من خالل تطرقنا لبعض الوظائف اإلدارية املوكلة ملدير املؤسسة العقابية واليت تتداخل كليا أو 
، ميكننا أن خنلص إىل أن - ا اليت سنتطرق إليها الحق - جزئيا مع صالحيات قاضي تطبيق العقوبات

                                                        
 .68، 67، 66: املرجع نفسه، املواد.  1
 .160:عبد احلفيظ، املرجع السابق، صطاشور . 2
لسنة  15احملدد لكيفيات تنظيم املؤسسة العقابية وسريها، اجلريدة الرمسية رقم  08/03/2006املؤرخ يف  109-06املرسوم التنفيذي .3

2006.  
  .املذكور سالفا 05/04من القانون  171ملادة ا. 4
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صالحيات املشرف على عملية العالج العقايب تتعلق باجلوانب الفردية وتلك املوكلة ملدير املؤسسة 
  .العقابية ختص اجلوانب  اجلماعية 

غري أن هذه التفرقة تبقى نسبية، إذ ال يوجد يف قانون السجون ما مينع قاضي تطبيق العقوبات    
اخلارجية  تمجيع احملبوسني املوضوعني يف نظام الورشا(ل جمموعة من احملبوسني من اختاذ قرار يشم

 ، إمنا املمنوع عنه يف املقابل اختاذ مقررات تتداخل مع السـلطات التنظيمية)أو احلرية النصفية مثال
إذا رأى قاضي تطبيق العقوبات :ومثال ذلك  1أو اإلدارية العائدة بصفة حصرية لإلدارة العقابية،

أن قواعد األمن يف العمل غري حمترمة يف ورشات املؤسسة و أن املسؤول مل يتخذ أي إجراء رغم 
املالحظات املوجهة إليه، فله أن خيطر اإلدارة العقابية السلمية، وميكنه االتصال  مبفتش العمل، أو 

  .بصفة رمسية، ولكن ليس له أن يتخذ أي قرار ملعاجلة الوضع  األمر بإجراء حتقيق ملعاينة املخالفات

وإذا كان توقيع اجلزاءات مقترن خبرق النظام وقواعد األمن، فإن رفع هذه اجلزاءات مقترن هو 
اآلخر بعالمات اإلصالح وذيب السلوك من طرف اجلهة اليت قررته أي مدير املؤسسة، وهو ما 

اإلصالح اليت يظهرها احملبوس، ومثل هذا التقدير يرجع يف  جيعله أيضا خيتص بتقدير عالمات
  .األصل إىل قاضي تطبيق العقوبات املكلف قانونا باإلشراف على تطبيق طرق العالج العقايب 

مما سبق ذكره يتجلى لنا أن مدير املؤسسة العقابية هو املخول قانونا بتسيري الوضع املادي 
يأخذ األولوية على  كبالوضع العالجي للمحبوسني، وبذلللمؤسسة العقابية، الذي له عالقة 

حساب قاضي تطبيق العقوبات، كما أن دوره يتمثل يف محاية  النظام واألمن داخل املؤسسة وهذا 
  .على حساب برنامج العالج العقايب

                                                        
  .املذكور سابقا 109-06من املرسوم التنفيذي رقم  4و  3و 2أنظر املواد . 1
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ة تطبيق العقوبات هي عالق يإن العالقة بني إدارة املؤسسة العقابية وعلى رأسها املدير، وقاض   
تكاملية، أساسها إجناح عملية العالج العقايب وإعادة التأهيل االجتماعي للمحبوسني بإتباع طرق 

  .وأساليب عقابية سنتناوهلا يف الفصل األول
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  خالصة الفصل التمهيدي

يعترب إصالح و إعادة تأهيل ارم اجتماعيا من بني أهم  أهداف العقوبة يف العصر احلديث،    
تطلب  إخضاعه إىل برنامج عالجي يستوجب تدخل القضاء يف مرحلة تنفيذ اجلزاء والذي ي

أسس  اجلنائي الختاذ القرارات املالئمة تطبيقا ملبدأ تفريد العقوبة، وقد مت إسناد هذا التدخل على 
  . تشريعية و أخرى فقهية مرتبطة أساسا باهلدف من اجلزاء اجلنائي و باجلاين

ئي يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي ثورة حقيقية يف جمال القانون اجلنائي أحدث التدخل القضا   
بصفة عامة، وقد اعتمدته غالبية التشريعات املعاصرة بكافة صوره نتيجة للتطور الذي حلق مفهوم 
التنفيذ اجلزائي، وقد اعتمد املشرع اجلزائري نظام اإلشراف القضائي يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي 

منه باملشرع الفرنسي الذي كان سباقا يف جتسيد عصارة ما توصلت إليه األفكار العقابية  تأثرا
املعاصرة، جمسدة يف اعتماد مبادئ حركة الدفاع االجتماعي احلديثة، واليت من بني مقوماا 
ضرورة تدخل القضاء يف مرحلة تنفيذ اجلزاء اجلنائي لإلشراف على عملية العالج العقايب، ألجل 

الة حقوق احملكوم عليهم، والسهر على تطبيق أساليب املعاملة العقابية مبا يتناسب وشخصية كف
  .اجلاين

جسد اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف التشريع اجلزائري من خالل اعتماد نظام     
ن و إعادة املتضمن تنظيم السجو 72/02قاضي تطبيق األحكام اجلزائية املنصوص عليه يف األمر 

املتضمن تنظيم السجون  05/04تربية املساجني، مث نظام قاضي تطبيق العقوبات املدرج يف القانون 
و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، إال أن الصالحيات املمنوحة ملدير املؤسسة العقابية قد 

على عملية العالج  تتعارض مع الوظيفة األساسية لقاضي تطبيق العقوبات واملتمثلة يف اإلشراف
العقايب وتعترب اجلوانب املالية من  أهم مقتضياا، واملخولة أساسا ملديرها دون إشراك القائم على 
عملية العالج العقايب، وألجل تدارك مواطن اخللل  يف النظام القانوين كان حيكم عملية اإلشراف 

بإجراء تعديالت جوهرية  05/04ونالقضائي يف ظل األمر السالف ذكره، قام املشرع مبوجب القان
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للقواعد القانونية اليت حتكم تعيني قاضي تطبيق العقوبات، و حتديد عالقته مبختلف الشخصيات 
  .العاملة معه يف جمال اإلشراف على عملية العالج العقايب
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  األول الفصل
 العقابيـة املعاملـة أسالـيب
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لقد كان اهلدف األساسي من توقيع اجلزاء اجلنائي هو حتقيق الردع العام واخلاص، إذ كانت     
السجون تبىن بشكل يوحي بالرهبة و الكآبة لتحقيق اهلدف املتوخى من توقيع العقوبة، وكان 

 ولكن بتطور أغراض العقوبة تغريت النظرة إىل سلب احلرية، احملكوم عليهم يعاملون معاملة قاسية،
إذ مل يصبح هدفا يف حد ذاته و إمنا أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة ويف مقدمتها 
تأهيل احملكوم عليهم بإتباع برنامج عالجي تنفذه اإلدارة العقابية، وهكذا ظهرت املعاملة العقابية 
ني كأسلوب حديث يتوقف عليها درجة تأهيل احملكوم عليهم، و يعترب التشريع اجلزائري من ب

التشريعات العاملية اليت أخذت ذا األسلوب حتت إشراف قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، هذا 
 قانون املتضمن 1972.02.10 يف املؤرخ 72/02 األمر األخري استحدث نظامه القانوين مبوجب

  :على ما يلي األوىل منه املادة نصت إذ املساجني، تربية إعادة و السجون تنظيم

 و الدولة مصاحل و العام النظام يصون هو و االجتماعي، للدفاع وسيلة اجلزائية األحكام تنفيذ إن" 
 بقصد تكييفهم، و تربيتهم إعادة على اجلاحنني األفراد يساعد و أمواهلم و األشخاص أمن حيقق
 ".االجتماعية و املهنية و العائلية بيئتهم يف إدراجهم إعادة

 من األول الباب من الثاين العقابية، أدرجت يف الفصل السياسة هذه لتنفيذ آليات وضع كما   
 قاضي و التنسيق جلنة" االجتماعي، وتتمثل يف الدفاع مؤسسات عنوان حتت املذكور أعاله األمر
ومتاشيا مع التطورات اليت عرفتها السياسة العقابية احلديثة، وبالنظر إىل أن ".اجلزائية األحكام تطبيق

 توفر لعدم مل تعد قادرة على مواكبة هذه السياسة 72/02 القانونية املدرجة يف األمرالنصوص 
 أقر املشرع اجلزائري تعديله احملبوسني، تربية إعادة أنظمة تطبيق لضمان املناسبة اآلليات القانونية

 خيص فيما امللغى األمر انتهجه يف ظل الذي النهج على أكد الذي و ،05/04 القانون مبوجب
مستحدثة  أحكاماوتضمن القانون اجلديد العقاب،  توقيع لتربير االجتماعي الدفاع مببادئ األخذ

السيما تلك املتعلقة  األخريةالساحة الدولية يف احلقبة  أفرزامستنبطة من االنعكاسات اليت 
بضرورة التكفل حبقوق اإلنسان املتضمنة يف خمتلف االتفاقيات الدولية الشارعة أو تلك اليت 

من  االجتماعي للمحبوسني اإلدماج إعادةصادقت عليها اجلزائر، املتعلقة بوضع نظام ناجع يضمن 
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ا بالتفصيل يف هذا الفصل خالل استحداث آليات وأساليب ملعاملة احملكوم عليهم واليت سأتناوهل
  :على النحو اآليت

 .النظم التمهيدية لإلصالح و التأهيل :املبحث األول 

 .للمحبوسني االجتماعي التأهيل إعادة :الثاين املبحث

  .للمحبوسني االجتماعي اإلدماج إعادة: الثالث املبحث
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  املبحث األول

  النظم التمهيدية لإلصالح و التأهيل

يستعني القاضي يف حتديد العقوبة املالئمة لشخصية ارم أثناء احملاكمة بالفحص، األمر الذي    
يستدعي وجود ملف لشخصيته حيتوي على كل املعلومات اليت أحاطت باجلرمية وارم، و ترتكز 

اليت األسس احلديثة للسياسة العقابية على نقل امللف الشخصي للمحبوس إىل املؤسسة العقابية 
ستنفذ فيها عقوبته من أجل القيام بالفحص الالزم متهيدا لتصنيفه، ومن مث حتديد نوع املعاملة 
العقابية املالئمة لشخصيته، ولذلك فإن جممل النظم التمهيدية اليت تعتمد عليها خمتلف املؤسسات 

    1.الفحص والتصنيف: العقابية يف القيام ا عند وصول احملكوم إليها هي 

 ودرجة طبيعة حيث من بينهم فيما يتفاوتون للحرية سالبة بعقوبات عليهم احملكوم وباعتبار أن   
 اإلجرامية والسن، اخلطورة اجلنس حيث من خيتلفون قبلهم، فهم من املرتكبة اجلرمية خطورة
واحدة أمر غري مقبول سواء  عقابية مؤسسة يف جتميعهم ومن مث فإن إمكانية القضائية، والسوابق

من الناحية العملية أو من جانب املقاربة القانونية ملختلف التشريعات املقارنة اليت أخذت باألفكار 
 ختتلف اخلاصة وظروفها احتياجاا فئة املعاصرة املتعلقة بسياسة الدفاع االجتماعي احلديثة، فلكل

هذا  حتمية، فمن ضرورة التأهيل بإعادة اخلاصة الربامج يف االختالف غريها، وبالتايل فإن عن
   العقابية املعاملة مراحل وأهم أول الواحدة العقابية املؤسسة مساجني وتصنيف فحص كان املنطلق

  األول املطلب

 فحص احملبوسني

 النحو على تعريفه للحرية، إذ ميكننا السالبة العقوبة تنفيذ تفريد يف األوىل اخلطوة الفحص هو      
 النفسية العقلية عليه من كل اجلوانب احملكوم لشخصية ودقيقة معمقة دراسة هو:"اآليت

                                                        
 .190:، ص2010 فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها يف اإلصالح والتأهيل، دار وائل للنشر ،عمان، األردن ، الطبعة األوىل. 1
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 العقابية والنفسية املعاملة أسلوب اختيار تسهل معلومات إىل واالجتماعية و البيولوجية، للتوصل
 األكثر العقابية املعاملة أسلوب اختيار تسهل معلومات إىل واالجتماعية و البيولوجية، للتوصل

 1".عليه للمحكوم مالئمة

 األول الفرع

  احملبوسني فحص معايري

 تبعا امليادين يف خمتلف خمتصون ا يقوم احملبوس لشخصية والفنية العلمية الدراسة الفحص هو   
ميكنها أن تؤدي  اليت األسباب املختلفة حتديد إىل التوصل أجل وهذا من 2، اإلجراء هذا ملقتضيات

األنسب،  العقابية املعاملة اختيار أسلوب مث ومن الفعل اإلجرامي حمل الدراسة، ارتكاب إىل
 مالحظة يف واملتمثل العقابية املؤسسة موظفو به يقوم جترييب ويستكمل الفحص النظري بآخر

  :أنواع للحرية وهو السالبة العقوبة تنفيذ مدة طيلة احملبوس سلوك
 اإليداع على الحق وفحص العقابية، املؤسسة احملبوس إيداع قبل وآخر احلكم، صدور قبل فحص
 .املؤسسة يف

 احلكم صدور على السابق الفحص:أوال

اجلرمية،  ارتكاب إىل ميكن أن تؤدي باملتهم اليت من أجل تقصي خمتلف الظروف القاضي به يأمر   
العمومية،  بالدعوى األمر تعلق إذا حكمه خاصة لتأسيس إليها املتوصل يعتمد على النتائج حبيث

 املؤرخ 36-72 املرسوم من الثامنة املادة الفحص مبقتضى من النوع ذا اجلزائري املشرع وقد أخذ
 لقاضي جيوز" :يلي ما على تنص واليت وتوجيههم املساجني مبراقبة املتعلق 1972 فيفري 10 يف

                                                        
  .290 -289:صعمر خوري، املرجع السابق،  . 1
  .116: ، ص1992مصر، فوزية عبد الستار، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، . 2
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 ألغراض يوما 20 تتجاوز ال ملدة املراكز أحد يف املراقبة حتت املتهم بوضع يأمر التحقيق، أن
 1."اجلزائية اإلجراءات قانون من 68 املادة يف عليه والنص النفساين الطيب التحقيق

 الوضع" من خالل حتليلنا للمادة السالفة الذكر نالحظ أن املشرع اجلزائري قد استعمل عبارة   
فهل هذا التباين يف املصطلحات مرده عدم التدقيق يف ، "الفحص" عبارة من بدال"  املراقبة حتت

املصطلحات أو أن املشرع قصد فتح اال إلعمال سلطة القضاء التقديرية، باإلضافة إىل أنه حدد 
مدة املكوث يف املركز بعشرين يوما، وهي مدة قد تكون غري كافية ملعرفة نتائج الفحوصات 

  . لبعض احلاالت املستعصية

  العقابية املؤسسة يف اإليداع قبل صالفح: ثانيا

 اإلدارة به للحرية، تقوم السالبة العقوبة تطبيق تفريد يف األوىل الوثبة باعتباره اهتمامنا جمال وهو   
 اختيار إىل لتصنيفه، للتوصل متهيدا احملبوس شخص على اختبارات عدة إجراء العقابية ويتضمن

احملبوس،  إليداع السابق للفحص امتدادا الفحص من األول النوع ويعترب.2املالئمة العقابية املعاملة
 املساجني مبراقبة املتعلق 36-72 املرسوم من التاسعة املادة يف اجلزائري املشرع أخذ به وقد

 احلكم الذي مستخلص مشتمالته بني من حمبوس بكل خاص ملف ينشأ ، حبيث3وتوجيههم
  .العقابية املسند للمؤسسة الفحص إجراء يف يساعد

يف مركز واحد و ملحقني، األمر  36-72لقد حصر املشرع اجلزائري الفحص مبوجب املرسوم    
الذي جيعل من عملية املراقبة اليت يقوم ا هذا املركز معقدة وصعبة بالنظر إىل العدد اهلائل من 

، الذي ألغى 05/04املساجني، واملالحظ عمليا أن هذه املراكز مل تنشأ إىل غاية صدور القانون 
املتضمنة إلغاء مجيع النصوص املخالفة  172بالنص عليها صراحة يف املادة  "مراكز املراقبة والتوجيه"

                                                        
  .1972لسنة  15املتعلق مبراقبة املساجني و توجيههم، اجلريدة الرمسية رقم  1972فيفري  10املؤرخ يف  72/36ملرسوم رقم ا. 1
  كلية  حممد السعيد منور، املعاملة العقابية للسجناء بني الواقع والطموح، جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات و البحوث القانونية،.2
  .474:، ص1997، أكتوبر 06احلقوق، جامعة القاهرة، مصر، العدد   
  .، السابق ذكره 72/36من املرسوم رقم  9املادة .3
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، و اعتمد بصفة صرحية التوجيه التشريعي املبين 72/02هلذا القانون ال سيما ما تعلق منها باألمر 
املرتكب، وذا يكون املشرع قد  أساسا على تقسيم املؤسسات العقابية وفقا لدرجة خطورة اجلرم

أغفل أهم مرحلة من مراحل إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي، واليت يتوقف عليها جناح املراحل 
الالحقة باعتبار أن التوجيه أساسه فحص حالة احملكوم عليه من خمتلف اجلوانب، وبالتايل حتديد 

  .أسلوب املعاملة العقابية املالئمة

     العقابية املؤسسة يف اإليداع على الحقال الفحص:ثالثا

  على ، الذي جيرى"الفحص التجرييب":العقابية ب املؤسسة يف اإليداع على الالحق الفحص يعرف

 وحراس، وينطوي إداريني املؤسسة من يتواله موظفو و العقابية، املؤسسة دخول بعد احملبوسني
 العقابية املعاملة أسلوب على اختيار يساعد اآلخرين مما مع وعالقته احملبوس سلوك مالحظة على

  1.األنسب

  الثاين الفرع

  الفحص جماالت

  .احملبوس لشخصية املكونة واالجتماعية والعقلية،  والنفسية، البيولوجية، اجلوانب الفحص يشمل  

الضرورة،  عند املتخصصة الطبية خمتلف الفحوص إجراء به املقصود:البيولوجي الفحص-1
يتحدد  احلالة هذه للفعل اإلجرامي، ويف اليت صاحبت ارتكابه للمحبوس البدنية احلالةلتشخيص 

املؤدية إىل  البواعث للقضاء على األمراض هذه بعالج املوجه للمحبوس العقابية أسلوب املعاملة
االجتماعي  دون تطبيق برامج إعادة التأهيل حتول عائقا األمراض هذه تكون اجلرمية، وقد
  2.عالجها يستوجب مما للمحبوس

                                                        
  .117:فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص. 1
 .294: ، ص1973حممود جنيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية .2
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يهدف هذا الفحص إىل التأكد من احلالة العقلية للسجني من اجل حتديد نوع :العقلي الفحص-2
   1.املعاملة العقابية املالئمة حلالته

خاصة ما تعلق منها  للمحبوس بدراسة اجلوانب النفسية الفحص هذا يهتم:النفسي الفحص-3
ة اليت ميكنها أن تؤدي إىل ارتكاب الفعل اإلجرامي، بالذكاء و الذاكرة، االضطرابات النفسي

  2.فدراسة احلالة النفسية للسجني كفيلة بتحديد أسلوب املعاملة العقابية األمثل

 املؤسسة إيداعه قبل احملبوس فيها يعيش كان اليت البيئة دراسة به يقصد:االجتماعي الفحص-4
  وأصحابه، املستوى  العمل يف بزمالئه بأفرادها، صلته احملبوس األسرة، عالقة يف ممثلة أساسا العقابية

   3.املعيشي والثقايف، دف الكشف عن ماضيه اإلجرامي، متهيدا الختيار األسلوب العقايب األمثل

 البيولوجية اجلوانب مجيع من احملبوس لشخصية الشامل الفحص اجلزائري املشرع تناول    
 10 يف املؤرخ 36-72 رقم املرسوم من 10 و 05 و 04  املواد العقلية االجتماعية، يف والنفسية
  4:وتوجيههم، واليت تنص على ما يلي املساجني مبراقبة املتعلق 1972 فيفري

يلحق مبركز املراقبة والتوجيه طبيب نفساين وطبيب يف الطب العام يعينان من قبل :"04املادة -
واملربني واملساعدات االجتماعيات، وزير الصحة، وحيدد عدد االختصاصيني بعلم النفس 

  ".املوضوعني حتت تصرف مركز املراقبة والتوجيه مبوجب قرار وزاري مشترك

 تزود مراكز املراقبة والتوجيه وملحقاا بالتجهيز اخلاص بالدراسات واألحباث:"05املادة -
  ".البيولوجية والنفسانية، واالجتماعية

                                                        
 .354:، ص2007مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  فوزية عبد الستار،.1
  .219:حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص.2
  .405:، ص2009حممد عبد اهللا الوريكات، أصول علمي اإلجرام والعقاب، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  الطبعة األوىل . 3
 .293:عمر خوري، املرجع السابق، ص.4
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قبوله لإلقامة يف مركز املراقبة والتوجيه بإجراء خمتلف  إلزام املسجون عند ميكن:"10املادة -
الفحوص واالختبارات، وينبغي عليه أن خيضع للفحوص البيولوجية والنفسانية التقنية اليت يفرضها 

  ".القائمون على املعاجلة يف املركز

 05/04إن الفحص الذي تناوله املشرع يف املواد السالفة الذكر قد ألغي مبوجب القانون    

املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، باعتبار أن املشرع قد تناول 
  . مبقتضاه  التوجيه التشريعي املسبق

يف األخري، جيب التنويه إىل أنه ينبغي تضافر جهود كل من هلم العلم و اخلربة اليت تؤهلهم القيام     
ني واالجتماعيني، واألطباء املتخصصون، لكي يتحقق مبهمة الفحص، وهم األخصائيني النفساني

  .الغرض األساسي املتوخى منه وهو التصنيف السليم للمحبوسني املبين على أسس علمية

  الثاين املطلب

  تصنيف احملبوسني

اليت  الفحوص متقاربة، باالعتماد على خمتلف فئات إىل يقصد بتصنيف احملبوسني تقسيمهم    
السن،  املالئمة حسب العقابية املؤسسة حنو فئة كل توجيه عليهم، حيث يتمميكن أن جترى 

 وخطورة العقوبة ملدة تبعا خمتلفة جمموعات إىل توزيعهم ليتم واالجتماعية، العقلية واحلالة واجلنس،
 1.العدلية والسوابق املرتكبة اجلرمية

املقدمة األساسية للتأهيل، فعلى  ويعتمد التصنيف على نتائج الفحص، إذ تكمن أمهيته يف كونه    
أساسه يتم حتديد نوع املعاملة العقابية لكل حمبوس وطبيعة املؤسسة العقابية اليت جيب أن يرسل 

 التصنيف اجلزائري املشرع اعتمد وقد 2.إليها للحد من االختالط داخل املؤسسة العقابية الواحدة

                                                        
 .355:فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، املرجع السابق، ص.1
 .259:، ص1970عبيد حسنني إبراهيم، النظرية العامة للظروف املخففة، دار النهضة العربية، القاهرة، . 2
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 جلنة به ، والتصنيف الداخلي الذي تقوم05/04 التشريعي اخلارجي املنصوص عليه يف القانون
  .العقابية املؤسسة داخل االحتباس ومصلحة العقوبات تطبيق

  األول الفرع

  التصنيف مبادئ

تطبيق  عند مبادئ عدة للمحبوس مراعاة الشخصية للظروف والفنية العلمية الدراسة تقتضي   
حيث نصت املادة  1، ىن ملعاملة السجناءللحرية، واليت أكدت عليها قواعد احلد األد السالبة العقوبة

  :على أنه جيب أن تكون أغراض تقسيم السجناء كاآليت منها  67

فصل السجناء الذين حيتمل أن يكون هلم تأثري سيئ على زمالئهم بسبب ماضيهم اإلجرامي، أو -
 .فساد أخالقهم

  .تأهيلهمتقسيم السجناء إىل فئات لتسهيل سري عالجهم اهلادف إىل إعادة -

  :أما املادة الثامنة فقد تضمنت أسس الفصل بني املسجونني ونصت على ما يلي

جيب أن توضع الطوائف املختلفة للسجناء يف مؤسسات مستقلة، أو يف أجزاء مستقلة داخل تلك "
املؤسسات و أن تراعي يف ذلك اجلنس و السن والسجل اإلجرامي والسبب القانوين للحبس، وما 

  ."طائفة من طوائف العالج املناسبحتتاجه كل 

بتحليل هذه املادة ميكننا استنتاج القواعد العلمية املتبعة يف تصنيف احملكوم عليهم، و املتمثلة يف 
  2:اآليت

 .حبس الرجال يف مؤسسات مستقلة عن تلك املخصصة للنساء-

                                                        
 .1955ؤمتر األمم املتحدة يف جنيف عام جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء الصادرة عن م. 1
 .194:فهد يوسف الكساسبة، املرجع السابق، ص.  2
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  .فصل السجناء احملبوسني احتياطيا عن احملبوسني احملكوم عليهم ائيا-

  .فصل األشخاص على أساس خطورم اإلجرامية-

  .فصل السجناء البالغني واألحداث فصال تاما-

  الثاين الفرع

  التصنيف أسس

املتضمن  05/04 القانون من 2فقرة  24بأسلوب التصنيف يف املادة  اجلزائري املشرع أخذ    
ختتص جلنة تطبيق العقوبات بترتيب و توزيع احملبوسني "تنظيم السجون، حيث نصت على ما يلي

حسب وضعيتهم اجلزائية، و خطورة اجلرمية احملبوسني من أجلها، و جنسهم، وسنهم، و 
  ". شخصيتهم، و درجة استعدادهم لإلصالح

 السالفة للمساوئ وب التصنيف تفاديايتجلى لنا من خالل هذه املادة أن املشرع اعتمد أسل   
 حتضري نفسه الوقت خمتلفة ويف فئات من احملبوسني بني االختالط عن تنجر واليت قد الذكر،

 يف أساسا تتمثل املعايري من جمموعة ذلك يف االجتماعي، واعتمد التأهيل إعادة لربامج إخضاعهم
  .العقوبة، السوابق، احلكم اجلنس، السن، مدة

 مؤسسة يف جنس كل والنساء، وإيداع الرجال بني الفصل يف أساسا متثل:اجلنس أساس- 1
 .للنساء خمصصة مراكز إنشاء 29و 28 مادتيه يف 05/04 السجون تنظيم قانون تضمن خاصة، فقد

 بإيداع واألحداث، وذلك البالغني احملبوسني بني التمييز هو السن مبعيار املقصود:السن أساس- 2
 يف لألحداث، وختصيص خمصصة مراكز إنشاء خاصة، وألجل هذا الغرض مت مؤسسة يف فئة كل
 الشبان اللذين مل يتجاوز باملساجني أكثر أو واحد جناح التربية إعادة ومؤسسة وقاية مؤسسة كل

 األحداث بني الفصل يف واحلكمة، 05/04 القانون من 28 و 27 للمادتني طبقا سنة 27 عمرهم
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 على سلبية آثار من عنه يترتب قد البالغني، وما بارمني االحتكاك من احلدث محاية هو والبالغني
  .اإلدماج إلعادة استعدادهم على وكذا شخصيتهم

سنة للفصل بني املساجني داخل املؤسسة العقابية الواحدة غري  27إن اعتماد املشرع سن    
رع الفصل بني هذه مؤسس على طرق وأساليب علمية، فاالحتمال الراجح من  وراء قصد املش

الفئة العمرية هو درجة اخلطورة اإلجرامية لكل فئة، إال أن هذه األخرية مناطها الفحص العلمي 
  . الدقيق  لشخصية ارم، واليت أمهلها املشرع اجلزائري كما سنتناوله بالدراسة الحقا

يف تصنيف  يعترب هذا األساس املعيار الرئيس الذي اعتمده املشرع:أساس مدة العقوبة- 3
 ملدة عليهم احملكوم واحملبوسني قصرية ملدة عليهم احملكوم احملبوسني بني الفصل احملبوسني، ويتمثل يف

تنظيم  قانون من 28 للمادة طبقا أنواع عدة إىل املغلقة البيئة مؤسسات مت تقسم عليه طويلة، وبناء
 1:السجون احلايل وهي

 مؤقتا احملبوسني الستقبال خمصصة حمكمة، وهي كل اختصاص تواجد بدائرة:وقاية مؤسسة- أ
 النقضاء منهم بقي سنتني، ومن أقل من أو تساوي ملدة للحرية سالبة بعقوبة ائيا عليهم واحملكوم

  .بدين إلكراه واحملبوسني أقل أو سنتان عقوبتهم مدة

، وهذا يدل 192مؤسسة وقاية على املستوى الوطين، يف حني يبلغ عدد احملاكم  80وتوجد حاليا 
على عدم وجود مؤسسات الوقاية على مستوى بعض احملاكم، فهذه الوضعية خلقت مجلة من 

  .الصعوبات العملية ال سيما تلك املتعلقة باالستخراج والتحويل

، إمكانية استقبال مؤسسة الوقاية للمحكوم 05/04ومن التعديالت اليت أدرجها املشرع يف القانون 
للحرية تساوي أو تقل عن سنتني، ومن بقي منهم النقضاء مدة عقوبتهم عليهم بعقوبات سالبة 

كانت ال تستقبل إال احملكوم عليهم ائيا بعقوبة  72/02األمر   غري أنه يف ظل. سنتان أو أقل

                                                        
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04القانون  .1
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سالبة للحرية تساوي أو تقل عن ثالثة أشهر، أ و من بقي النقضاء عقوبته ثالثة أشهر أو أقل، 
هو ختفيف الضغط على أنواع املؤسسات العقابية األخرى بسبب واهلدف من وراء ذلك 

  .االكتظاظ و كثرة التحويالت

إال أن الواقع العملي على خالف ما تناولناه نظريا، ففي حاالت متعددة جند حمبوسني تفوق مدة 
عقوبتهم سنتني يف مؤسسة وقاية، وهو وضع ميكنه أن يعرقل عملية اإلدماج بسبب صعوبة ترتيب 

   1.صنيف احملبوسنيو ت

 احملبوسني الستقبال خمصصة قضائي، وهي جملس كل تتواجد بدائرة:تربية إعادة مؤسسة-ب
 بقي سنوات، ومن مخس عن تقل أو تساوي للحرية سالبة بعقوبة ائيا عليهم مؤقتا، واحملكوم
  .بدين إلكراه واحملبوسني أقل أو سنوات مخس النقضاء عقوبته

ما ميكن مالحظته هنا أن املشرع اجلزائري رفع مدة العقوبة للمحبوسني الذين ميكن استقباهلم    
ويبلغ عدد . واليت مل تكن تتجاوز السنة 72/02مبؤسسات إعادة التربية باملقارنة مع األمر 
 جملس، و هي وضعية 36مؤسسة، و عدد االس  35مؤسسات إعادة التربية على املستوى الوطين 

 .ميكنها أن تعيق عملية اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم كما سبق ذكره

 عليهم احملكوم حلبس خمصصة عددها أربعة على املستوى الوطين، وهي:التأهيل إعادة مؤسسة- ج
 اإلجرام معتادي عليهم السجن، واحملكوم وبعقوبة سنوات مخس تفوق ملدة احلبس بعقوبة ائيا

  .باإلعدام عليهم واحملكوم عليهم ا احملكوم العقوبة تكن واخلطرين مهما

 أمنيا مدعمة أجنحة املادة هذه من 3و 2 الفقرتني يف املصنفة باملؤسسات ختصص أن ميكن   
  .العادية األمن ووسائل املعتادة التربية إعادة طرق معهم جتد مل اللذين اخلطرين احملبوسني الستقبال

                                                        
 .42: بريك الطاهر، املرجع السابق، ص. 1
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لقد أدمج املشرع اجلزائري ارمني اخلطرين ضمن الفئة العمرية اليت توجه إىل مؤسسات إعادة    
  .امللغى ختصص هلم مؤسسات خاصة الستقباهلم 72/02التأهيل، بعد أن كانت يف ظل األمر 

أن املشرع اجلزائري قد اعتمد التوجيه  05/04من القانون  28ما يالحظ من خالل نص املادة 
ريعي يف حتديد أصناف احملكوم عليهم اللذين يوجهون إىل املؤسسات السالف ذكرها، و التش

بالتايل فإنه قد قام بتحديد قواعد توجيه املساجني سلفا وهو ما يفرغ هذا األسلوب من املعاملة 
خصية العقابية من حمتواه، ألنه يراعي فقط العقوبة احملكوم ا أو باقي العقوبة وهذا ال عالقة له بش

احملكوم عليه ودوافع اإلجرام لديه باعتبار أن  طول مدة العقوبة ال تعين بالضرورة وجود خطورة 
 . إجرامية

 األوىل الفئة توضع حبيث املعتادين احملبوسني وبني املبتدئني احملبوسني بني الفصل:السوابق أساس-د
 قانون من 28 للمادة طبقا التأهيل إعادة مؤسسة يف توضع الثانية الوقاية، والفئة مؤسسات يف

 .السجون تنظيم

 مؤقتا احملبوسني واملتهمني اإلدانة حكم حقهم يف صدر الذين احملبوسني بني الفصل:احلكم أساس-ه
 بدنيا واملكرهني مؤقتا احملبوسني وضع الذكر، فإنه يتم السالفة 28 للمادة بدنيا، فطبقا واملكرهني

  .التربية إعادة ت مؤسسا أو الوقاية مؤسسات يف

  :و منيز يف هذا الصدد بني فئتني

  تتمثل يف املتهمون حيث خيصص يف كل مؤسسة جناح خاص باحملبوسني املتهمـني:الفئة األوىل-

  : و هم 

  . املتلبسون باجلنح  - 

  .فئة التحقيق -   
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  .احملالون أمام حمكمة اجلنايات و مل حياكموا بعد - 

  .املستأنفون -   

  .بالنقض الطاعنون -   

احملكوم عليهم الذين صدرت يف حقهم عقوبات سالبة للحرية ائيا ال جمال  وهم:الفئة الثانية-
فيها لالستئناف والطعن بالنقض، وهم ملزمون بارتداء اللباس العقايب دون غريهم من املتهمني، 

إذ يتم تطبيق  ويطبق عليهم أنظمة احتباس ختتلف باختالف العقوبة املنطوق ا من طرف القاضي،
نظام  االحتباس اجلماعي، وهو نظام يعيش فيه احملبوسون مجاعيا ليال و ارا كقاعدة عامة، عكس 
نظام االحتباس االنفرادي املتمثل يف عزل احملبوس عن باقي احملبوسني ليال و ارا، ويطبق على 

ات، وميكن أن يتخذ هذا احملكوم عليهم بالسجن املؤبد على أن ال تتجاوز مدة العزلة ثالث سنو
النظام شكل تدبري وقائي ملدة حمددة بالنسبة للمحبوس اخلطري، كما يطبق نظام العزلة على 
احملبوسني املضربني عن الطعام إىل غاية إاء إضرام، كإجراء وقائي، وميكن اللجوء إىل نظام 

ئما لشخصية احملبوس، االحتباس االنفرادي ليال، عندما يسمح به توزيع األماكن، ويكون مال
  1.ومفيدا يف عملية إعادة التربية

ما ميكن مالحظته من خالل أنظمة االحتباس املعتمدة من طرف املشرع أنه قد أخذ بالقواعد  
  .السابق ذكرها 1955الدنيا ملعاملة ارمني، اسدة يف اتفاقية جنيف لستة 

يعترب التصنيف من أهم اجلوانب اليت اهتمت السياسة العقابية احلديثة ملا له من تأثري يف اختيار    
املعاملة العقابية املالئمة واليت يتم بواسطتها إعادة تربية احملبوس وإصالحه، لذلك ينبغي أن تتسم 

                                                        
 السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنياملتضمن تنظيم  05/04من القانون  64، 46، 45:أنظر املواد. 1
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نامج التأهيلي وفقا األسس اليت يقوم عليها التصنيف باملرونة لتمكني القائمني به من رسم الرب
  1.لشخصية احملبوس وما قد يطرأ عليها من تغيري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .476: حممد السعيد منور، املرجع السابق، ص. 1
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  الثاين املبحث

  للمحبوسني االجتماعي التأهيل إعادة

يرمي التأهيل االجتماعي املعتمد من قبل غالبية األنظمة العقابية املعاصرة إىل تنمية شخصية     
احملبوس، بدعم قدراته الفردية اإلدراكية، و تعزيز ثقته بنفسه، و االنفتاح على الغري مع غرس القيم 

على نبذ بعض  األخالقية االجتماعية يف شخصية احملبوس، كما يهدف إىل مساعدة احملكوم عليه
املفاهيم السلبية وتبين أفكار أخرى إجيابية متطابقة مع القيم االجتماعية السائدة متهيدا إلعادة 

 1.اندماجه يف اتمع

ويشمل التأهيل اجلانب االجتماعي والنفسي والصحي، والتأهيل املهين والتعليمي، والتهذيب    
الديين واألخالقي وحىت اخلدمات الترفيهية اليت يكون توفريها أمرا ضروريا، ويقصد بالتأهيل جممل 

اخلدمة  األساليب املتبعة يف املؤسسات العقابية، واملتمثلة يف اإلجراءات اليت تقوم على أسس
  2.االجتماعية، اليت يقصد من ورائها إصالح احملكوم عليه وإعادة إدماجه يف اتمع كفرد سوي

و تعترب عملية إعادة التأهيل االجتماعي للمحبوسني من أهم املراحل يف السياسة العقابية، وتأيت     
حلالتهم، واليت  مباشرة بعد تصنيف احملكوم عليهم و توجيههم للمؤسسات العقابية املناسبة

تستجيب إمكانياا لربامج اإلصالح املقررة هلم، وتشمل عملية إعادة التأهيل االجتماعي 
للمحبوسني التعليم والتكوين باإلضافة إىل العمل، وهي أساليب ميكن أن تساهم بصفة فعالة يف 

ء على بعض عوامل يئة احملبوس وحتضريه إلعادة إدماجه اجتماعيا من جهة، ومن جهة ثانية القضا
  .االحنراف لديه 

  

                                                        
 .220-219، ص 1993التأهيل االجتماعي يف املؤسسات العقابية، دار املنال، بريوت ،لبنان،  الطبعة األوىل  مصطفى العوجي،. 1

,Unil.nl,25/02/2011 http://www. 2مصطفى شريك ,2008 ,نظرة على قانون السجون اجلديد: نظام السجون يف اجلزائر .  
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  املطلب األول

  .التعليم والتكوين املهين للمحبوسني

لقد أثبتت الدراسات احلديثة لعلماء اإلجرام أن اجلهل و نقص التعليم من أهم العوامل املؤدية    
اليت تكفل إىل انتشار اجلرمية، كما أن التعليم و التكوين املهين من أهم أساليب املعاملة العقابية 

تأهيل املساجني، و قد ساير املشرع اجلزائري هذا االجتاه من خالل تنويع أساليب التعليم و 
  .التكوين و أماكنه

  الفرع األول

  تعليم احملبوسني

ترمي خمتلف األنظمة العقابية املعاصرة إىل إعادة التأهيل االجتماعي للمحبوس، ولتجسيد هذا    
س و مساعدته على القيام بعمل يف اتمع الذي  يعيش فيه على الوجه األخري ينبغي  توجيه احملبو

الذي يتفق مع القانون، عن طريق إصالحه وذيبه بغرس القيم االجتماعية لتصبح جزءا هاما من 
شخصيته، و ال يتأتى ذلك إال باستئصال العوامل الدافعة إىل اجلرمية ومن بينها اجلهل، ولذلك فإن 

ذا العامل، فالتعليم يوسع مدارك احملكوم عليه وينمي إمكاناته الذهنية مما يعينه على التعليم ينتزع ه
حسن فهم األمور و تقدير عواقبها، و يتحقق بتلقني املسجون املعلومات الضرورية و الرفع من 
مستواه الذهين و االجتماعي بغرس قيم و مبادئ أخالقية تساعده على التكيف داخل املؤسسة 

و خارجها، كما أن التعليم يقوي يف الفرد القدرة على ضبط النفس مما جيعله أكثر  العقابية
استعدادا الحترام النظام و تنفيذ خمتلف االلتزامات اليت تفرض عليه، و يساعد احملكوم عليه الذي مل 
 يسبق له أن تلقى أي قدر من التعليم أن حيصل على احلد األدىن من املعلومات اليت تكفل له حل
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مشاكله االجتماعية املرتبطة باجلهل،كما أن التعليم يعترب وسيلة ضرورية متكنه من قضاء أوقات 
  1.فراغه يف النشاطات  املفيدة كالقراءة و الرسم و بالتايل صرف تفكريه عن السلوك اإلجرامي

و التقين على تنظيم دروس يف التعليم العام  94يف مادته  05/04و يف هذا اإلطار نص القانون     
وفقا للربامج املعتمدة رمسيا لفائدة املساجني، وقد مت جتسيد ذلك بإبرام اتفاقيتني، األوىل بني وزارة 

 املتضمنة تكوين و تأهيل احملبوس يف، 2006.12.20العدل و وزارة التربية الوطنية بتاريخ 
دة اإلدماج و الديوان الوطين والثانية بني املديرية العامة إلدارة السجون و إعا، املؤسسات العقابية

للتعليم والتكوين عن بعد يف جمال توفري التعليم والتكوين عن بعد لفائدة احملبوسني املؤرخة يف 
29/07/2007.  

و من أجل إجناح عملية  تعليم احملبوسني حدد املشرع إطارها املادي و البشري حبيث يشمل   
 89لتعليم باملراسلة و التعليم اجلامعي ، إذ نصت املادة التعليم مبختلف املستويات من حمو األمية ، ا

من نفس القانون على تعيني أساتذة يف كل مؤسسة عقابية يوضعون حتت سلطة املدير و يباشرون 
ومل يتوقف االهتمام بالتعليم عند هذا احلد فقط و إمنا . مهامهم حتت رقابة قاضي تطبيق العقوبات

شهادة البكالوريا مبتابعة دراستهم اجلامعية بعد ترخيص من يسمح للمساجني احلاصلني علـى 
  2.وزير العدل

  :وتتعدد الوسائل اليت تستعني ا اإلدارة العقابية يف القيام بتعليم املسجونني، واليت من أمهها

يقوم به مدرسون مدربني تدريبا خاصا، فالتدريس يف السجن خيتلف عن :إلقاء الدروس- 1
  3.املعلم يف السجن خياطب فئات عمرية متباينة، متفاوتة من الناحية العقلية خارجه، باعتبار أن 

                                                        
  ،  2003علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذيل، علم اإلجرام و علم العقاب، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، .  1

 .263:ص   
  .103: طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص.  2
 .268: مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق، ص فوزية عبد الستار،.3
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و يتم تعليم  املساجني وفقا للربامج املعتمدة رمسيا من طرف وزارة التربية، إذ يتلقى األميون مبادئ 
القراءة و الكتابة و احلساب، بينما يتم تنظيم الدروس تبعا ملستوى احملبوسني و يف حدود 

نيات املتاحة باملؤسسة العقابية، على أن تتضمن هذه الدروس و احملاضرات مناقشات هادفة اإلمكا
  . تنمي يف احملبوس روح التفاهم و اإلقناع العلمي بغرض استئصال العنف الكامن يف شخصيته

حرصا من املشرع اجلزائري على بقاء االتصال املستمر :توزيع اجلرائد و االت و الكتب-2 
على حق املساجني يف االطالع  05/04من القانون  92للمساجني بالعامل اخلارجي، نص يف املادة 

على اجلرائد و االت، باعتبارها من بني الوسائل اليت متكن السجني من اإلطالع على األوضاع 
نواحي، االقتصادية ، االجتماعية ، الثقافية ،مما جيعلهم على اتصال املعاشة وطنيا و دوليا من مجيع ال

باتمع ويهيئ ذلك السبيل إىل إمكانية تكيفهم معه عند انتهاء مدة العقوبة، كما أا تساهم يف 
ترفيه و تسلية املساجني مبا  تتضمنه من قصص و العاب تنمي الذكاء، و لتفعيل هذا العامل يف 

الجتماعي للمحبوسني ينبغي إنشاء مكتبة داخل املؤسسات العقابية تساهم بشكل عملية اإلدماج ا
فعال يف تعليم املساجني و إعادة تربيتهم من خالل اختيار نوعية الكتب و املؤلفات اليت ميكنها  أن 

  1.تتماشى و أهداف سياسة  عملية التأهيل االجتماعي للمحبوسني

ساجني عن طريق غرس القيم الدينية يف نفوسهم، فانعدام و يدخل يف جمال التعليم ذيب امل  
الوازع الديين غالبا ما يكون دافعا إىل ارتكاب اجلرائم من دون اإلحساس بالندم  أو تقدير عواقب 
الفعل اإلجرامي، فالتهذيب الديين جيعل الفرد يعاود التفكري فيما ارتكبه من جرم، و حيثه على 

على ما فات و العزم على عدم تكرار الفعل اإلجرامي الذي صدر منه،  التوبة و االستغفار و الندم
و نظرا ألمهية  التوجيه والتهذيب الديين رخص املشرع للمحبوس مبمارسة واجباته الدينية، و أقر 

  2.له إمكانية أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته

                                                        
1 . Bettahar Touati, organisation et système pénitentiaire en droit  algérien,  Office national 

des travaux éducatifs, 12ème édition, 2004, p 56. 
  .املذكور سابقا 05/04من القانون  3فقرة  66املادة . 2
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  : و يعتمد التهذيب الديين على جمموعة من الوسائل أمهها 

نظيم احملاضرات و الدروس الدينية من طرف رجال دين ذوي علم و خربة للتوصل إىل ذيب ت-أ 
  .نفوس ارمني عن طريق خماطبة عقوهلم بأسلوب مناسب

إقامة الشعائر الدينية بتخصيص مكان إلقامة الصالة حىت ال تنقطع صلة املسجون بربه، مما -ب 
لندم على ما اقترفه من جرائم فيصحو ضمريه و يقرر يساعد على تأهيله بالتوبة و االستغفار و ا

عدم العودة إىل ميدان اجلرمية مطلقا، على أن يتم فتح أماكن العبادة يف غري مواعيد العمل 
  .للمساجني حىت ال يتذرعوا بأداء الصالة للتهرب من العمل املسند إليهم

قية يف نفس املسجون فتتشبع أما خبصوص التهذيب اخللقي، فيتم غرس و تنمية القيم اخلل    
مبكارم األخالق، إذ يقوم ذا الدور فريق متخصص يف علم التربية و علم النفس و علم العقاب 
عن طريق اإلنفراد باملسجون و حتليل شخصيته و نفسيته و حماولة معرفة األسباب اليت دفعته 

وصول إليها إال عن طريق معرفة األسباب  لإلجرام، و بالتايل إجياد احللول املناسبة و اليت ال ميكننا ال
الدافعة إىل ارتكاب الفعل ارم، لنصل يف النهاية إىل وضع خمتلف احللول اليت ميكنها احلد من 

  1.اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسية احملكوم عليه

إصدار نشريات داخلية و جمالت حبيث تكون فضاء للمساجني يعربون من خالهلا عن - ج 
   2.ارهم بإنتاجام األدبية و الثقافيةأفك

و قد جتسد ذلك من خالل إصدار املديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج لة دورية 
  ".نشريات السجون "، حيث خصص ا جناح للمساجني حتت عنوان "رسالة اإلدماج "مسيت 

على الفرد نظرا العتمادها على أسلوب من أهم الوسائل تأثريا  تعترب الربامج السمعية البصرية-د 
 05/04من القانون  92اخلطاب املباشر، هلذا فإن املشرع مسح مبتابعتها من خالل نص املادة 

                                                        
 .44-42:، ص2005جملة رسالة اإلدماج، املديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، دار اهلدى للطباعة و النشر، العدد الثاين لسنة  .1
  .، املذكور سابقا05/04من القانون  93املادة . 2
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املتضمن تنظيم السجون، مع إخضاعها ملراقبة إدارة املؤسسة العقابية خاصة ما تعلق منها بالربامج 
تشجيع على انتشار اجلرمية خاصة إذا تعلق األمر البصرية، واليت ميكن أن تؤدي بصفة مباشرة إىل ال

ببعض الربامج اليت تبثها القنوات األجنبية، ومن مث فإن حرمان املساجني من مشاهدا ضرورة 
حتمية مناطها منع التأثري السليب على عملية إعادة تأهيلهم االجتماعي، و قد اسند املشرع مهمة 

 األحداث إىل جلنة إعادة التربية على أن يتم ذلك اعتمادا إعداد برامج التعليم بالنسبة للمحبوسني
  .على الربامج الوطنية

  الفرع الثاين

  التكوين املهين للمحبوسني

من القانون  95عاجل املشرع اجلزائري طرق وأماكن التكوين املهين للمحبوسني يف املادة    
خل املؤسسة العقابية، أو يف معامل ، إذ نص يف طياا على ضرورة أن يتم التكوين املهين دا05/04

املؤسسات العقابية، أو يف الورشات اخلارجية، أو يف مراكز التكوين املهين، و يشترط أن يتماشى 
هذا التكوين و إمكانيات تشغيل احملكوم عليه بعد إطالق سراحه، أو بالنظر للعمل الذي ميكن أن 

و لتحقيق هذا الغرض مت فتح ورشات  1حة،يسند إليه بعد إحلاقه بورشة خارجية أو بيئة مفتو
داخل املؤسسة العقابية حسب نوع التكوين، كما مت إبرام اتفاقية بني وزاريت العدل و التكوين 

  2:و اليت حددت ثالث طرق لتنظيم التكوين املهين للمساجني 1997.11.17بتاريخ 

  .العقابية يف حدود إمكانيااعلى مستوى الفرع امللحق الذي ميكن إنشاؤه داخل املؤسسات -

  .على مستوى أحد الفروع مبراكز التكوين املهين-

  .فتح ورشات للتمهني داخل املؤسسات العقابية حتت إشراف و متابعة مراكز التكوين املهين-

                                                        
 .102:طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص. 1
  .االتفاقية املتعلقة بتكوين املساجني مهنيامن  01املادة . 2
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سنة  25وقد نصت االتفاقية أيضا على أن احملبوسني األحداث و البالغني الذين مل يتجاوزوا سن   
سراحهم دون استكمال فترة التكوين بإمكام مواصلة ذلك على مستوى مراكز  و مت إطالق

سنة، و يتم  30و  25التكوين األقرب ملقر إقامتهم، و استثناء الفئة العمرية اليت  تتراوح ما بني 
ذلك باقتراح من مدير التشغيل و التكوين املهين و مدير املؤسسة العقابية، و يسهر على متابعة 

باملؤسسات العقابية أساتذة خمتصون يتم انتدام من طرف وزارة التكوين املهين، كما  التكوين
نصت االتفاقية على عدم خضوع املساجني المتحانات القبول سواء على مستوى املؤسسات 
العقابية أو على مستوى مراكز التكوين املهين، و إمنا يتم توجيههم حنو خمتلف أصناف فروع 

معايري خاصة، و يتلقون تكوينا حسب ما هو معتمد يف مراكز التكوين سواء من  التكوين باعتماد
  . حيث الربنامج أو الفترة الزمنية

و على مستوى مراقبة سري التكوين املهين للمساجني فقد نصت االتفاقية على أن يتكفل به مدير    
 قاضي "ية حتت إشراف املؤسسة العقابية و ممثل عن مصاحل التكوين املهين على مستوى الوال

، مع إعداد تقرير تقييمي لسري العملية يرسل إىل وزارة العدل و وزارة التكوين "تطبيق العقوبات 
املهين، كما ميكن ملدراء مؤسسات التكوين املهين فضال عن املسئولني البيداغوجيني القيام بزيارات 

حقة م ومالحظة مدى وجود تفقدية لورشات التكوين على مستوى املؤسسات العقابية املل
الشروط املالئمة لنجاح العملية، و يف املقابل ملدراء املؤسسات العقابية القيام بزيارات تفتيشية 
ألقسام التكوين اخلاصة باملساجني على مستوى مراكز التكوين املهين، و اإلطالع على الظروف 

  .للمراكزاليت خيضع هلا املساجني و مدى التزامهم بالنظام الداخلي 

وحىت يتم تطبيق االتفاقية بشكل اجيايب من حيث احملتوى و األهداف، مت إنشاء جلنة وزارية     
مشتركة تعمل على إعداد تقرير سنوي حول ظروف تنفيذ االتفاقية وتقوم بإرساله لوزير العدل و 

  :كاتب الدولة للتكوين املهين، و  تتشكل من

  .ية بوزارة العدلمدير إدارة السجون و إعادة الترب-
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  .نائب مدير إعادة التربية بوزارة العدل-

  .نائب مدير محاية األحداث بوزارة العدل-

  .مدير التمهني و التكوين املتواصل بكتابة الدولة للتكوين املهين-

  .نائب مدير مكلف بالعالقات ما بني القطاعات بكتابة الدولة للتكوين املهين-

  .الربامج بكتابة الدولة للتكوين املهيننائب مدير مكلف ندسة -

ويف ختام التكوين متنح للمساجني الناجحني شهادات تثبت جناحهم دون اإلشارة فيها أم    
حتصلوا عليها خالل فترة حبسهم، و هذا حىت ال يكون لذلك تأثريا على حصوهلم على عمل بعد 

  1.قضاء فترة عقوبتهم

  املطلب الثاين

  صحية للمحبوسنيالعمل والرعاية ال

يعترب عمل املساجني من وسائل إعادة التربية و إعادة اإلدماج االجتماعي للمساجني يف البيئة    
 96املغلقة حسب السياسة العقابية احلديثة اليت أخذ ا  املشرع،  فقد خصه بالدراسة يف املواد من 

ذ دخوله للمؤسسة العقابية إىل ، و كفل الرعاية الصحية لكل حمبوس من05/04القانون  من 99إىل 
  .غاية اإلفراج عنه خاصة مىت كان املرض هو العامل املباشر املؤدي إىل احنراف ارم

   

                                                        
  .املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  163انظر املادة .  1
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 الفرع األول

  عمل احملبوسني

كان العمل يف ظل النظريات العقابية التقليدية جزء من عقاب احملبوس، تفرضه الدولة عليه دون    
أي هدف يذكر ، وبعد دخول الفكر العقايب احلديث بدأت الغايات اإلصالحية تربز إىل السطح ، 

  1.إذ أصبح العقاب وسيلة لتأهيل احملكوم عليهم وليس غاية يف حد ذاته

  :قايب بأهداف أمههاويرتبط العمل الع

إن انشغال احملكوم عليه بالعمل يقلل من التوتر الشديد :حتقيق الغرض العقايب داخل املؤسسة- 1
  الذي ميكن أن ينتابه داخل املؤسسة العقابية والناتج عن العزلة وقلة احلركة، فتفكريه يف العمل يبعد

عتاد العمال النظام و االلتزام باملواعيد، عن ذهنه فكرة التمرد الناشئة عن البطالة، وأثناء العمل ي 
 .والذي من شأنه املسامهة يف اندماجهم بسهولة داخل اتمع بعد انقضاء فترة العقوبة

  ميكن أن يساهم عمل احملكوم عليهم يف نفقات املؤسسة العقابية، لكن:رفع مستويات اإلنتاج -2

  .يلي واإلصالحي املتوخى من العمل العقايب هذا اهلدف يأيت يف املرتبة الثانية بعد اهلدف التأه

  يعترب التأهيل اهلدف األساسي للعمل العقايب، من خالل تزويد احملبوس مبهنة مستقبلية:لتأهيلا-3

 تعينه على كسب معيشته ومن مث حتقيق اندماجه داخل اتمع واحلد من عودته إىل اجلرمية، ويف
  2.يف نفسه هذا البعد يكتسب احملكوم عليه ثقة عالية

وقد اعتمد املشرع العمل العقايب كصورة من صور إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم    
إذ تضمنت وجوب استفادة احملبوس املعني للقيام  ،05/04من القانون  160من خالل نص املادة 

                                                        
  عماد حممد ربيع و فتحي توفيق الفاعوري و حممد عبد الكرمي العفيف، أصول علم اإلجرام والعقاب، دار وائل للنشر،عمان ، األردن،  . 1
 .216: ، ص2010الطبعة األوىل   
 .217: عماد حممد ربيع و فتحي توفيق الفاعوري و حممد عبد الكرمي العفيف، املرجع السابق، ص.  2
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رة للعمال بعمل أو خبدمة من أحكام تشريع العمل و احلماية االجتماعية، السيما احلقوق املقر
املتمثلة أساسا يف التأمني و األجرة، حيث تتوىل املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
تأمني احملبوسني العاملني يف نظام البيئة املغلقة، وتضمن هلم التعويض املناسب اخلاص حبوادث العمل 

ؤسسة العقابية دون سواها حتصيل باإلضافة إىل احتساب اخلربة املهنية املكتسبة، و تتوىل إدارة امل
  :املقابل املايل الناتج عن عمل احملبوس و تقوم بتوزيعه على ثالث حصص متساوية

  .     حصة ضمان لدفع الغرامات و املصاريف القضائية و االشتراكات القانونية عند االقتضاء-

  .حصة قابلة للتصرف ختصص القتناء احلاجات الشخصية و العائلية للمحبوس-

  .حصة احتياط تسلم للمحبوس عند اإلفراج عنه-

كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خالل عمله أثناء قضائه لعقوبته شهادة عمل 
  1.يوم اإلفراج عنه خالية من اإلشارة أنه حتصل عليها خالل فترة حبسه

  2:والشروط اليت ينبغي توفرها يف العمل الذي يكفل إعادة تأهيل احملكوم هي    

ألن ذلك حيملهم على االهتمام به و إتقانه، أما العمل غري املنتج فإنه يدفعهم :أن يكون منتجا-1
  .للكسل عن أدائه

مع متكني  بأن تتعدد أشكاله حبيث يشمل ميادين الزراعة و الصناعة و احلرف:أن يكون متنوعا- 2
  .املسجون من اختيار العمل الذي يتفق و قدراته

من حيث احلجم و أساليب األداء حىت جيد املسجون نفسه متأقلما :أن يكون مماثال للعمل احلر- 3
  .مع حجم و أساليب األداء خارج املؤسسة عند اإلفراج عليه

                                                        
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  163و  99إىل  97د أنظر املوا.  1
 .193:، ص2006إسحاق إبراهيم منصور، موجز علم اإلجرام و علم العقاب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة .  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


74 
 

را ال يكون مساويا ألجور أي أن يتلقى املسجون نظري العمل الذي يؤديه أج:أن يكون مبقابل - 4
  العمال خارج املؤسسات العقابية، كون أن احملبوس العامل ال ميلك اخلربة املهنية الالزمة، باإلضافة 

  .إىل ضعف ميزانية املؤسسة العقابية

وخبصوص تنظيم طرق العمل ميكن إلدارة املؤسسة العقابية أن تقوم بكل مبادرة من شأا أن     
هذا اهلدف، كإبرام اإلتفاقيات مع هيئات عمومية أو خاصة تتوىل تشغيل تساعد على حتقيق 

املساجني و تأخذ نظام املقاولة و التوريد، أو قيام املؤسسة العقابية باستغالل العمل العقايب بنفسها 
  .و تأخذ نظام االستغالل املباشر

ل وسعه ليشمل العمل يف مل حيصر املشرع اجلزائري العمل العقايب يف املؤسسات العقابية، ب   
  1".الورشات اخلارجية"املصانع و املؤسسات العمومية واخلاصة املؤدية خلدمة عمومية يف إطار 

ويف هذا الشأن، مت وضع الديوان الوطين لألشغال التربوية حتت وصاية وزير العدل حافظ األختام  
  .العقابية من أجل تنفيذ كل األشغال و تقدمي كل خدمة بواسطة اليد العاملة

  الفرع الثاين

  الرعاية الصحية للمحبوسني

من بني أهم الوسائل املؤدية إىل تقومي سلوك احملكوم عليهم الرعاية الصحية، والسبب يف ذلك     
يعود إىل أن احتفاظ الرتيل بصحة جيدة أثناء تنفيذ العقوبة من شأنه املسامهة يف إجناح بقية 

  .األساليب العالجية األخرى

                                                        
 .ملتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيا  05/04من القانون  103إىل  100املواد من . 1
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وقد اعتمدت خمتلف التشريعات العقابية احلديثة الرعاية الصحية داخل املؤسسات العقابية، و    
أصبحت حقا للمحكوم عليه يقع على عاتق الدولة باعتبار أا الزمة لتأهيله، والسبب يف ذلك 

  سية،يعود إىل كون حق الدولة مقصور فقط على سلب احلرية دون اإلضرار بسالمته البدنية أو النف

  باإلضافة إىل أن وجود احملكوم عليه داخل املؤسسة العقابية يعد عائقا ماديا حيول بينه وبني جلوئه 

   1.إىل الطبيب املعاجل، و عدم قدرته على حتمل نفقات العالج بسبب غل يده عن إدارة أمواله

  أغراض الرعاية الصحية: أوال

و حتقيق إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم إن اهلدف األساسي من توفري الرعاية الصحية ه   
  :عليهم، والذي تنطوي حتته بقية األهداف األخرى و املتمثلة يف

 -أكدت أحباث علم اإلجرام وجود عالقة وطيدة بني املرض واجلرمية، فقد يكون املرض - 1
لرعاية أحد عوامل إقدامهم على اقتراف اجلرمية، ومن مث فإن ا -بالنسبة لبعض احملكوم عليهم

الصحية من شأا أن حتقق عالجهم من مثل تلك األمراض، فكلما كانت أجساد احملكوم عليهم 
  . سليمة من األمراض كلما باعد ذلك بينهم وبني انتهاج السلوك اإلجرامي

وتكفل الرعاية .إن سلب احلرية و ما يسبقه من إجراءات تترك أثرا على نفسية احملكوم عليه- 2
  .ك اآلثار الضارة أو يف التقليل من حداالصحية إزالة تل

االهتمام بالرعاية الصحية يؤدي من ناحية إىل احتفاظ الرتالء بصحة جيدة تساهم يف جناح - 3
األساليب العقابية األخرى وبصفة خاصة العمل العقايب، ومن ناحية أخرى جينب اتمع انتشار 

دفاع االجتماعي احلديثة نظم املشرع اجلزائري ومسايرة منه ألفكار مدرسة ال2.األمراض و األوبئة

                                                        
 .198- 197: فهد يوسف الكساسبة ، املرجع السابق ، ص. 1
 .398:فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب، املرجع السابق، ص. 2
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منذ دخوهلم املؤسسة العقابية  ،05/04من القانون  65 إىل 57الرعاية الصحية للمحبوسني يف املواد 
  .إىل غاية اإلفراج عنهم

أساليب الرعاية الصحية:ياثان  

ال تقتصر الرعاية الصحية على توفري العالج للمحكوم عليهم، بل متتد لتشمل اختاذ االحتياطات    
الضرورية لوقايتهم من املرض، ويعين ذلك أن الرعاية الصحية تتضمن أساليب وقائية و أخرى 

                                                                                                                      .عالجية

تشمل األساليب الوقائية كل ما يتعلق باحلياة اليومية للرتيل داخل املؤسسة :األساليب الوقائية-1
العقابية، وتتمثل يف االحتياطات و الشروط اليت ينبغي توفرها يف املؤسسة العقابية، كاألكل و 

  1.و النظافة الشخصية للرتيل، إىل جانب األنشطة الرياضية و الترفيهية ،امللبس

ومن أجل محاية احملكوم عليهم من اإلصابة مبختلف األمراض املتنقلة أو املعدية، أقر املشرع جمموعة 
تشمل يف جمملها قواعد  ،املتضمن تنظيم السجون 05/04من األحكام منصوص عليها يف القانون 

ة داخل أماكن االحتباس سواء تعلق األمر باهليكل املادي للمؤسسات العقابية أو الصحة والنظاف
   .باملساجني

  تنص قواعد اهلندسة املعمارية على وجوب إقامة املؤسسات:اهليكل املادي للمؤسسات العقابية- أ

العقابية على أسس و قواعد معينة من بينها إلزامية ختصيص أماكن للعمل، و أخرى للتعليم و 
  .الترفيه، و أخرى للنوم بشكل جيعلها معرضة للشمس و اهلواء الطلق و مزودة بالكهرباء

و مع ذلك أضاف املشرع أحكاما أخرى تساهم يف دعم الرعاية الصحية داخل هذه املؤسسات،  
إذ وضع التزاما على عاتق طبيب املؤسسة العقابية مناطه تفقد جمموع األماكن املتواجدة داخلها و 

                                                        
 .21إىل  10من  حددت جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة ارمني هذه األساليب يف املواد. 1
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و هذا الختاذ التدابري  1املدير بكل النقائص اليت من شاا اإلضرار بصحة احملبوسني، إخطار
الضرورية للوقاية من ظهور و انتشار األوبئة أو األمراض املعدية حىت و إن اقتضى األمر التنسيق 

و كما اخضع كل املؤسسات العقابية و املراكز املخصصة للنساء  2مع السلطات العمومية املؤهلة،
يقوم ا القضاة و حىت الوايل مع إعداد تقارير  3املراكز املخصصة لألحداث إىل مراقبة دورية،

تقييمية لسري هذه املؤسسات توجه إىل وزير العدل مبا فيها مدى توفر شروط الرعاية الصحية 
  .داخلها

الدرجة األوىل، وقد جعل املشرع اجلزائري نظافة أماكن االحتباس واجبا من واجبات احملبوسني ب  
املتضمن  تنظيم السجون على ضرورة تعيني حمبوسني يف كل  05/04من   84و  83إذ نصت املواد 

مؤسسة عقابية للقيام بأعمال النظافة، ويف حالة اإلخالل بقواعد النظافة يتعرض احملبوس للعقوبات 
  .05/04من القانون  83التأديبية املنصوص عليها يف املادة 

جيب على املؤسسات العقابية توفري الوسائل الالزمة اخلاصة بنظافة :بوس و تغذيتهنظافة احمل- ب
احملبوس، ال سيما ما تعلق منها بتوفري املاء الساخن، و الصابون، و االستحمام، و حالقة الشعر، و 
قص األظافر، ويستوجب تزويدهم الدوري باملالبس الفصلية املالئمة، إذ ختتلف باختالف نوع 

من قانون تنظيم السجون احلديث على إمكانية  48وقد نصت املادة . الذي يكلفون به العمل
إعفاء احملبوس مؤقتا من العمل باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن االحتباس، و 
من ارتداء البذلة اجلزائية بعد اخذ رأي طبيب املؤسسة العقابية، كما أوقف تنفيذ إجراء الوضع يف 

أو األخصائي النفساين للمؤسسة /ضرورة استشارة الطبيب والعزلة كتدبري تأدييب ضد احملبوس على 
  4.العقابية و يف حالة اختاذ هذا اإلجراء يظل احملبوس حمل متابعة طبية مستمرة

                                                        
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  60املادة .1
 . 62املرجع نفسه، املادة .2
  . 33املرجع نفسه، املادة .3
  .املذكور سابقا 05/04من القانون  85أنظر املادة . 4
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تناسبا مع احلاالت " أو"، " و"العبارة  05/04من القانون  85استعمل املشرع اجلزائري يف املادة    
التدبري التأدييب مريضا مرضا عضويا فيعرض على الطبيب املرضية املعنية، فقد يكون املريض حمل 

املختص، وقد يكون مصابا باضطرابات نفسية حيول حينها إىل األخصائي النفساين، و إذا كان 
احملبوس امرأة حامل فإن رعايتها الصحية تتطلب اهتماما من نوع خاص السيما من حيث التغذية 

فال تكلف بأعمال شاقة ترهقها أو تضعف مقومات تكوين املتوازنة و الرعاية الطبية املستمرة، 
اجلنني تكوينا سليما، و يف حالة الوضع تسهر إدارة املؤسسة العقابية على إجياد جهة تتكفل 
باملولود و تربيته بالتنسيق مع املصاحل املختصة بالشؤون االجتماعية، و يف حالة تعذر ذلك يسمح 

ىل غاية بلوغه ثالث سنوات مع إحاطتها بظروف احتباس معها إ اللمرأة باالحتفاظ مبولوده
  1.مالئمة

لقد حدد املشرع سن الثالث سنوات لفصل الطفل عن أمه احملبوسة مراعاة منه لنفسية الطفل،    
واليت قد تتأثر بأوضاع السجن الداخلية، خاصة و أن الدراسات النفسية أكدت أن االضطرابات 

الل خمتلف املراحل العمرية الالحقة سببها اخللل يف النمو النفسي النفسية اليت قد تلحق الشخص خ
  .للطفل خالل السنوات اخلمس األوىل

و يدخل كذلك يف جمال الرعاية الصحية للمسجون من الناحية الوقائية توفري الغذاء املالئم للطفل  
التغذية  و حالته الصحية و نوع العمل الذي يؤديه حىت ال يصاب بأمراض نقص 2حسب سنه،

جتعله يعجز عن القيام بواجباته، و يسهر طبيب املؤسسة العقابية على مراقبة نوعية الغذاء املقدم 
  .للمساجني يف إطار مهام مراعاة قواعد الصحة داخل أماكن االحتباس

تشمل األساليب العالجية فحص احملكوم عليهم و عالج األمراض اليت :األساليب العالجية- 2
قبل دخول السجن أو أثناء تواجدهم فيه، ويتوىل هذه املهمة جهاز طيب مستقل أصابتهم سواء 

  .يتألف من أطباء يف ختصصات خمتلفة و هيئة متريض
                                                        

 .51، 50: املرجع نفسه، املواد. 1
 .على أن يستفيد احلدث احملبوس من وجبة غذائية متوازنة و كافية لنموه اجلسدي و العقلي 05/04من القانون  119تنص املادة .2
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وألجل تكريس  األساليب العالجية الالحقة، أقر املشرع ضرورة توفري األساليب الوقائية لفائدة    
على أن يستفيد احملبوس من اخلدمات الطبية  واليت نصت، 05/04من القانون  57املساجني يف املادة 

يف مصحة املؤسسة العقابية و عند الضرورة يف أي مؤسسة استشفائية أخرى، وإميانا منه بأمهية 
الرعاية الصحية للمحبوس، أوجب املشرع إخضاع احملبوس الرافض للعالجات الضرورية للمراقبة 

ألن رفض العالج سببه املباشر االضطرابات  1الطبية املستمرة إذا أصبحت حياته معرضة للخطر،
  .النفسية للمحبوس، اليت أفضت إىل تفكريه يف  اإلضرار بنفسه

و من الناحية اإلدارية يتوىل الطبيب فتح ملف طيب لكل سجني مريض يسجل فيه كل    
عالج املعلومات الطبية اخلاصة به السيما تاريخ الفحص، تاريخ الشفاء، حتويل احملبوس لتلقي ال

خارج املؤسسة العقابية و عزله عن باقي املساجني، و بالنسبة للنساء احملبوسات احلوامل نصت 
يف حني إذا ثبت وجود حمبوس يعاين .االتفاقية على أن عملية الوضع تتم إجباريا باملصحات العامة

نص  من مرض عقلي أو مدمن على املخدرات أو أن مدمنا يرغب يف إزالة التسمم فإنه و حسب
  .يتعني وضعه يكل استشفائي متخصص لتلقي العالج 61املادة 

  وألجل السهر على متابعة تطبيق بنود االتفاقية، مت النص على إنشاء جلان حملية جتتمع كل ثالثة   

أشهر، و استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك، تعد إثرها تقريرا تقييميا ترسله إىل وزاريت العدل   
  .درس من طرف جلنة وزارية مشتركة الختاذ التدابري الالزمةو الصحة أين ي

و انصب اهتمام املشرع اجلزائري بصحة املساجني إىل درجة مساءلة كل مستخدم تابع إلدارة   
السجون سبب اونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته األنظمة يف تعريض صحة احملبوسني للخطر و 

  2.دج 50.000,00دج  إىل 10.000,00 و بغرامة من معاقبته باحلبس من شهرين إىل سنتني

                                                        
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  64املادة . 1
 .املذكور سابقا 05/04من القانون  167املادة . 2
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ما ميكن مالحظته نظريا من خالل التدابري و اإلجراءات الصحية اليت أقرها املشرع  أا كفيلة    
بتوفري الرعاية الصحية للمحبوسني، إال أن الواقع العملي على خالف ذلك فضيق غالبية أماكن 

هم ومبن يتعامل معهم، وهو أمر من شأنه أن يساهم يف االحتباس سبب اختالط احملبوسني ببعض
انتقال األمراض املعدية داخل املؤسسة العقابية و خارجها، خاصة إذا ما علمنا أن بعض املؤسسات 
العقابية املنتشرة عرب خمتلف أحناء الوطن موروثة منذ احلقبة االستعمارية ذات صيانة رديئة، وهي 

انتشار بعض األمراض املزمنة كالربو، وارتفاع ضغط الدم،ألجل  بذلك كفيلة بأن تكون سببا يف
هذا كان لزاما على املشرع أن يرمم و ينشأ مؤسسات عقابية تستجيب للمعايري الدولية، ألجل 
بث الراحة يف نفوس احملبوسني، هذه األخرية يعترب غياا سببا يف انتشار العديد من األمراض 

  .العضوية والنفسية
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  الثالث املبحث

  للمحبوسني االجتماعي اإلدماج إعادة

إن التشريعات املعاصرة أولت عناية بالغة ملسألة إصالح احملبوسني و إعادة إدماجهم يف اتمع،    
و ما من شك أن األحكام القانونية اليت وردت يف قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج 

صلت إليه القوانني و األنظمة املقارنة يف املعاملة العقابية االجتماعي للمحبوسني متثل عصارة ما و
احلديثة، ال سيما من حيث تكريسه ملبادئ حركة الدفاع االجتماعي احلديثة اليت أخذت مببدأ  

  .محاية اتمع عن طريق إعادة تأهيل ارم اجتماعيا

موعة من التدابري اليت من ولضمان حتقيق الغرض املنشود من تنفيذ العقوبة، استحدث املشرع جم  
شأا التأثري اإلجيايب على سلوك  احملكوم عليه بإخضاعه إىل عالج عقايب مبين على أسس علمية 
مدروسة تتناسب مع درجة خطورته اإلجرامية، مبا يضمن إصالحه خالل مرحلة تنفيذ العقوبة 

بصفة طبيعية، وإذا كانت  ورعايته الحقا بعد اإلفراج عنه لتحضري عودته للعيش داخل اتمع
عملية التأهيل االجتماعي للمجرم تتطلب كما رأينا سابقا مراحل خمتلفة وأساليب متنوعة، فإن 

  .عملية إعادة إدماجه يف اتمع تتطلب أيضا أساليب خمتلفة

  األول املطلب

  العقوبات مراجعة و اخلارجي باحمليط االتصال

املتضمن قانون  05/04مللغى، وكذا القانون ا 72/02 عمل املشرع اجلزائري من خالل األمر  
تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني على جتسيد مبدأ اتصال احملبوس باحمليط 
اخلارجي، ومبدأ مراجعة العقوبات متاشيا مع الغرض احلديث للعقوبة، هذه األخرية مل يعد اهلدف 

سي املتوخى من تطبيقها هو إعادة اإلدماج االجتماعي  منها اإليالم وإمنا أصبح غرضها األسا
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للمحكوم عليهم عن طريق برامج العالج العقايب، واليت تعترب من بينها حتقيق التواصل االجتماعي 
  .بني احملبوس و العامل اخلارجي، و جتسيد مبدأ مراجعة العقوبة

  األول الفرع

  اخلارجي باحمليط االتصال

كان حيرم يف املاضي نزالء املؤسسات العقابية من االتصال بالعامل اخلارجي، األمر الذي نتج عنه    
  تفاقم األمراض النفسية الناجتة عن سلب احلرية، وصعوبة اندماج الرتيل يف اتمع بعد اإلفراج عنه،

يف ستقر عليها دئ املمن بني أهم  املباوبتغري أغراض العقوبة أصبح  التأهيل االجتماعي للرتيل 
سجني بالعامل اخلارجي ضرورة حتمية حىت ال للالسياسة العقابية احلديثة، ومن مث فإن توفري صالت 

  .اإلفراج عنهيوماً من جديد بعد إليه سيعود يبقى يف عزلة عن اتمع الذي 

فيف ذ ميكنه ختاإلدماج االجتماعي، إز أمهية االتصال باعتباره أسلوب من أساليب من هنا ترب    
 فترةاخلارجي خالل امل صدمة اإلفراج اليت تصيب احملكوم عليه الذي افتقد كل اتصال بالع

لربامج التأهيل احملبوس على االستجابة ساعد اعتباره أحد السبل اليت تب، كما تربز أمهيته العقوبة
  1.خل السجنداالضغوط النفسية اليت يعاين منها ف من قسوة يخفواألداة الفعالة يف الت

و يتخذ االتصال باتمع اخلارجي صورا متعددة تتمثل يف الزيارات و املراسالت، وتصاريح    
  .املذكور سابقا  05/04جسدها  املشرع يف القانون  اخلروج ،

  السماح بالزيارات و احملادثة: أوال

تتيح أغلب النظم العقابية الفرصة أمام احملكوم عليه لتلقي زيارات من أفراد أسرته أو أشخاص   
أسلوب  05/04آخرين إذ كانت صلته ؤالء األشخاص تفيد يف تأهيله، وقد كرس القانون 

                                                        
، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -دراسة حتليلية وصفية موجزة- لم اإلجرام و علم العقابحممد صبحي جنم، أصول ع.1
 .179:ص
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داخل الزيارات واحملادثات من خالل منح التراخيص لزيارة احملبوسني احملكوم عليهم ائيا، أو مؤقتا 
  1:املؤسسة العقابية، وتتمثل يف ما يلي 

  توسيع قائمة األشخاص املستفيدين من الترخيص بالزيارة إىل غاية الدرجة الرابعة لألصول و -

  . الفروع، و الدرجة الثالثة لألصهار 

الترخيص للجمعيات اإلنسانية و اخلريية و أشخاص آخرين بزيارة احملبوس، إذا تبني أن يف  -
  .له فائدة إلعادة إدماجه االجتماعي زيارم

متكني احملبوس من املمارسة الكاملة حلقوقه الشخصية و العينية يف حدود أهليته القانونية، و ذلك  -
  .بتلقيه زيارة الوصي عليه، و املتصرف يف أمواله، و حماميه، أو أي موظف، أو ضابط عمومي

ل هدفها متتني العالقات العائلية للمحبوس، واليت إجراء احملادثة بني احملبوس و زائريه دون فاص -
  . من شأا تدعيم عملية إدماجه االجتماعي

الترخيص للمحبوسني باالتصال بعائالم عن بعد باستعمال الوسائل اليت توفرها له املؤسسة  -
  .العقابية

ا تعلق منها أحكاما أكثر مرونة للتكفل بالنساء  السجينات ال سيما م 05/04تضمن القانون  -
  . بالرعاية االجتماعية، كما سبق ذكره

  . اعتماد نظام املراسالت: ثانيا

أقر املشرع إمكانية مراسلة احملبوس  ألقاربه أو أي شخص أخر شريطة أال يكون ذلك سببا يف     
وقد   2اإلخالل بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، أو بإعادة تربية احملبوس و إدماجه يف اتمع،

                                                        
 .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  72، 69، 67، 66: أنظر املواد.1
 .املذكور سابقا 05/04القانون من  73املادة . 2
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و اهلدف من هذا اإلجراء هو   1وسائل االتصال عن بعد باهلاتف، 05/430حدد املرسوم التنفيذي 
احلفاظ على العالقات االجتماعية اليت تربط احملبوس مبحيطه اخلارجي، فالتخلي عنه من شأنه 

  . إضفاء الشعور بالوحدة الذي ميكنه أن يؤثر سلبا على نفسية السجني

  .روجتصرحيات اخل: ثالثا

املقصود بتصريح اخلروج السماح للمحبوس مبغادرة املؤسسة العقابية لفترة حمددة، ألسباب     
استثنائية على أن ختصم هذه املدة من مدة تنفيذ العقوبة، وقد أجاز املشرع للقاضي املختص 
ألسباب مشروعة، و استثنائية، منح احملبوس ترخيصا باخلروج حتت احلراسة ملدة حمددة حسب 

  2.كل حالة على أن خيطر النائب العام بذلك ظروف

نالحظ أن املشرع مل يذكر صفة القاضي املختص مبنح تصريح  56من خالل نص املادة    
اخلروج، وهذا يعود إىل أن اجلهات القضائية املسئولة عن منحها متعددة فقد يكون قاضي 

  .االامالتحقيق، أوكيل اجلمهورية، أو النائب العام، أو غرفة 

  الثاين الفرع

  العقوبات مراجـعة

إن إعادة إدماج احملكوم عليه مرتبطة أساسا مبدى تقبله لربامج اإلصالح، ألجل هذا كان لزاما     
أن تتماشى العقوبة مع هذه احلركة و تتأثر ا، وبالتايل تراجع وتعدل مبا يتماشى وحالة احملبوس 

يعرف  يف التشريع اجلزائري بتكييف العقوبة املنصوص  وتطور عملية تأهيله االجتماعي وهو ما
، واملقصود مبراجعة العقوبة هو كل 05/04عليه يف الفصل األول من الباب السادس من القانون 

                                                        
، الذي حيدد وسائل االتصال عن بعد و كيفيات استعماهلا من طرف 11/2005/ 08املؤرخ يف  05/430أنظر املرسوم التنفيذي رقم . 1

 .2005لسنة  74، اجلريدة الرمسية رقم .احملبوسني
 .، السابق ذكره05/04من القانون  56أنظر املادة . 2
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تغيري يطرأ عل العقوبة أثناء تنفيذها إما بإائها قبل املدة احملددة، أو بتعديلها جزئيا، أو بتوقيفها 
  : وردها يف ما يليمؤقتا، وتأخذ عدة صور ن

  إجازة اخلروج: أوال

تعترب إجازة اخلروج تدبري مستحدث مبوجب قانون تنظيم السجون اجلديد، إذ مبقتضاه يتم     
السماح للمحبوس بترك السجن من دون حراسة خالل فترة أقصاها عشرة أيام ملالقاة أسرته و 

، 05/04من القانون  129ة يف املادة االتصال بالعامل اخلارجي، و قد نص املشرع على هذه الصيغ

يف حني متنح إجازة ملدة ثالثني يوما أثناء فصل الصيف للحدث احملبوس من طرف مدير مركز 
مبناسبة  ةإعادة تربية و إدماج األحداث، أو مدير املؤسسة العقابية،كما يستفيد من عطل استثنائي

يام يف كل ثالثة أشهر، مكافأة حلسن سريته األعياد الوطنية و الدينية مع عائلته يف حدود عشرة أ
  1.وسلوكه 

اعتمد املشرع نظام إجازة اخلروج يف قانون تنظيم :دورها يف إعادة إدماج احملبوس املستفيد-
السجون على غرار بقية التشريعات العاملية اليت أخذت ا، دف حتقيق فوائد هلا األثر املباشر يف 

  : تماعيا نوردها يف ما يليإعادة إدماج احملكوم عليهم اج

  إن خروج احملبوس و اجتماعه بأسرته حيقق فوائد كبرية، من بينها اطمئنانه على أحواهلم و على -

أحوال اتمع الذي يعيش فيه بصفة عامة، فتهدأ نفسه و تتطور معها النتائج احملققة من املعاملة 
  2.العقابية

احملبوس، و اليت يستغلها هذا األخري يف التقليل من إجازة اخلروج تعد عطلة يكافأ من خالهلا -
  .حدوث املشاكل العائلية اليت حدثت نتيجة اعتقاله

                                                        
 . املذكور سابقا 05/04من القانون  125املادة .  1
  .149: ، ص2002حممد صبحي جنم، أصول اإلجرام و العقاب، دار الكتب القانونية، مصر، .  2
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تعد إجازة اخلروج يف ظل السياسة العقابية املعاصرة أجنع عالج للمشكلة اجلنسية، ذلك أن -
من شأنه  –و خصوصا يف العقوبات الطويلة املدة  -احلرمان الطويل من إشباع الرغبة اجلنسية 

إحداث اضطرابات نفسية و عصبية تفضي يف جمملها إىل تفشي  ظواهر شاذة كالعادة السرية و 
  ). حق اخللوة( السيما و أن املشرع مل يسمح للمحبوس بزيارات زوجية  1اللواط،

نالحظ من خالل خطة املشرع اجلزائري يف ما خيص اعتماده لرخصة اخلروج أنه واكب النتائج 
  .عاصرة املنصبة على إجياد طرق بديلة مناطها  ختفيف وطأة  السجن  على نفسية السجنيالعلمية امل

من خالل استعراضنا لكل من إجازة اخلروج و رخصة اخلروج ميكننا التفريق بينهما من خالل 
  :اآليت

  ظروف إنسانية و عائلية ملحة كوفاة أحد أفـراد - متنح رخصة اخلروج يف حاالت استثنائية  -

و غالبا ما تكون ليوم واحد و ال تتجاوز ثالثة أيام، بينما إجازة اخلروج متنح كمكافأة -ائلةالع
  .للمحبوس دون اعتبارات أخرى

متنح رخصة اخلروج للمحبوس مهما كانت وضعيته اجلزائية متهم أو حمكوم عليه، عكس إجازة -
  .اخلروج اليت متنح للمحبوس احملكوم عليه فقط

ج من طرف القاضي املختص الذي يتواجد على مستواه امللف التحقيق، يف متنح رخصة اخلرو -
  .حني متنح إجازة اخلروج من طرف قاضي تطبيق العقوبات

  التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة :ثانيا 

من  15خيتلف هذا التدبري عن نظام التوقيف املؤقت لتنفيذ العقوبة املنصوص عليه يف املادة     
 أن هذا األخري يستفيد منه احملكوم عليه ائيا قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف 05/04القانون 

                                                        
  .512-511، ص 1970رمسیس بھنام، علم اإلجرام ،  منشاة المعارف باإلسكندریة ، مصر، الطبعة الثالثة  .  1
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، بينما التوقيف املؤقت لتطبيق نمن نفس القانو 16 ةإذا توفرت احلاالت املنصوص عليها يف املاد
  .العقوبة يستفيد منه احملكوم عليه ائيا الذي أمضى فترة معينة من العقوبة السالبة للحرية

ميثل نظام التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أحد التدابري و األنظمة املستحدثة مبوجب القانون    
مضمونه انه إذا كان اإلفراج املشروط ينطوي على تغيري يف كيفية تنفيذ اجلزاء من  ، 05/04اجلديد 

رد تعليق و رفع الوسط  املغلق إىل الوسط احلر، فان التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة يقتصر على جم
قيد سلب احلرية خالل فترة تنفيذ العقوبة ملدة معينة ال تتجاوز ثالثة أشهر، و يواصل تنفيذ مدة 

  1.العقوبة الباقية داخل الوسط املغلق
  احلرية النصفية:ثالثا 

يعترب نظام احلرية النصفية مرحلة من مراحل النظام التدرجيي لتأهيل املساجني عن طريق وضع    
كوم عليه ائيا خارج املؤسسة العقابية خالل النهار منفردا و دون حراسة، أو رقابة اإلدارة، احمل

من القانون  104ليعود إليها مساء كل يوم، وقد اعتمده املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 
قين، أو ألجل متكني احملبوس من تأدية عمل معني، أو مزاولة دروس يف التعليم العام أو الت ،05/04

و يعتمد نظام احلرية النصفية على الثقة اليت يكتسبها احملكوم . متابعة دراسات عليا أو تكوين مهين
عليه من خالل مراقبة سلوكه داخل املؤسسة العقابية، لذا يتطلب هذا النظام اهتماما خاصا من 

م احلرية النصفية له والفرق بينه وبني نظام الورشات اخلارجية هو أن نظا 2قبل املكلف بتطبيقه،
و لقد .اهتمامات فردية باملساجني على خالف االهتمامات اجلماعية لنظام الورشات اخلارجية

طبقته العديد من الدول كفرنسا، إذ نص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي الصادر عام 
  3.ويسرا و ايطاليا، كما انتشر يف دول أخرى كثرية مثل الواليات املتحدة األمريكية و س1958

   

                                                        
 .السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني املتضمن تنظيم 05/04القانون . 1
  .111:طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص. 2
 .235:علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص.3
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  نظام اإلفراج املشروط: رابعا 

يشكل نظام اإلفراج املشروط إحدى صور التنفيذ اجلزئي للعقوبة خارج أسوار السجن وقد    
ليتم فيما بعد إدخال تعديالت جوهرية بصدور  امللغى،  72/02اعتمده املشرع اجلزائري يف األمر 

مواكبة لتطور السياسة العقابية املعاصرة، هذه األخرية املتضمن تنظيم السجون،   05/04القانون 
اعتربت اإلفراج املشروط أهم مؤشر ميكن من خالله تقييم حسن سري السياسة العقابية اإلصالحية 

  :من خالل تقصي النتائج احملققة ميدانيا، و ملزيد من التفصيل نتعرض إىل

سراح املذنب من مؤسسة عقابية قضى  اإلفراج املشروط هو إطالق":تعريف اإلفراج املشروط- 1
فيها شطرا من العقوبة احملكوم عليه ا شرط أن يبقى على سلوكه احلسن يف رعاية و حتت رقابة 

 1."املؤسسة أو أي جهة أخرى تعترف ا الدولة حىت يستويف مدة عقوبته

ة الشيء املقضي فيه ولقد ثار جدل فقهي كبري حول تبين هذا النظام باعتبار أنه ميس مبدأ حجي    
من جهة، و خيالف مبدأ الفصل بني السلطات من جهة أخرى، إال أن مزاياه تكمن يف تشجيع 
احملبوس على التزام السلوك احلسن و االنضباط داخل السجن و خارجه حىت يستفيد من أحكامه 

وس مىت التزم بالنظام خاصة إذا عرفنا أن احملبوس ال يستفيد منه بقوة القانون، مبعىن أنه مينح للمحب
الداخلي للمؤسسة العقابية و قدم ضمانات إصالح حقيقة من خالل استقامته طول فترة زمن 

  :و اليت تنص 05/04من القانون  134، هذا ما أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة 2االختبار

يستفيد من اإلفراج ميكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة احملكوم ا عليه أن " 
  ."املشروط إذا كان حسن السرية و السلوك و أظهر ضمانات جدية الستقامته

                                                        
 .254:، ص1961،دار املعارف القاهرة، مصر، -أصوله و تطبيقاته-كمال دسوقي، علم النفس العقايب.1
   بفترة االختبار املدة اليت يتعني على احملبوس قضاءها من العقوبة احملكوم ا عليه يف املؤسسة العقابية، قبل أن يتقرر اإلفراج عنه بقصد .2
 .شرطيا  
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من خالل استقرائنا لنصوص قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج :شروط اإلفراج املشروط - 2
و ما يليها ، ميكننا أن نستخلص شروط اإلفراج  134االجتماعي للمحبوسني ال سيما املادة  

  . وط املوضوعية والقانونية املشر

    : و هي شروط متصلة بصفة املستفيد نوردها فيما يلي:الشروط املوضوعية -أ  

  . أن يكون للمحبوس سرية حسنة داخل املؤسسة العقابية يف الفترة اليت أمضاها يف احلبس - 

جماال  أن يقدم احملبوس ضمانات إصالح حقيقية الستقامته، من خالل وجود دالئل ال تدع -
  .للشك على سهولة اندماجه يف اتمع

يعترب معيار حسن السرية و السلوك معيارا ذاتيا ميكن أن يساء استعماله، أما معيار إظهار    
و األخذ باملعايري السالف ذكرها من  1ضمانات جدية لالستقامة فهو فضفاض يصعب التأكد منه،

، ألجل هذا كان لزاما على املشرع أن يضيق شأنه تقييد جمال تطبيق حاالت اإلفراج املشروط
السلطة التقديرية للمشرفني على منح اإلفراج املشروط، من خالل إلزامهم بضرورة إشراك كافة 

  .اإلطارات املشرفة على تطبيق أساليب املعاملة العقابية وبصفة جدية

  :تتمثل الشروط القانونية يف اآليت:الشروط القانونية -ب

  .بوس حمكوما عليه ائياأن يكون احمل -

أن يقضي احملبوس نصف العقوبة إذا كان مبتدئ، و ثلثيها إذا كان معتاد اإلجرام و يف هذه  -
احلالة جيب أن ال تقل العقوبة عن سنة، يف حني احملبوس احملكوم عليه بعقوبة املؤبد ال ميكنه 

 2.سنة سجنا 15االستفادة من هذا النظام إال بعد قضائه فعليا 

                                                        
  ، 2006و التوزيع، بوزريعة،  اجلزائر، الطبعة الثالثة  راحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دار هومة للطباعة و النش.1

 .336:ص    
 املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  134املادة . 2
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تسديد املصاريف القضائية و الغرامات والتعويضات املدنية احملكوم عليه ا، أو ما يثبت تنازل  -
  1.الطرف املدين عنها

املتعلق بكيفية البت يف ملفات ، 05/01إضافة إىل شروط شكلية تضمنها بالتفصيل املنشور رقم 
  2:اإلفراج املشروط أمهها

  .الطلب أو االقتراح -

  .يةالوضعية اجلزائ -

 .02صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 .نسخة من احلكم أو القرار -

  .تقرير مدير املؤسسة العقابية عن وضعية احملبوس و سريته و سلوكه خالل مدة حبسه -

إن السياسة اإلصالحية اليت تبناها املشرع يف قانون تنظيم :السلطة املختصة باإلفراج املشروط- 3
م اإلفراج املشروط، حيث حسم يف أمر سلطة منح اإلفراج السجون مست بشكل جوهري نظا

من  141و مبوجب املادة  ،72/02اليت كانت حمتكرة يف يد وزير العدل حافظ األختام يف ظل األمر 
قاضي تطبيق " :مت التخلي عن مركزية القرار يف السلطة التقريرية و توسيعها ل 05/04القانون 
يف إطار نشاط جلنة تطبيق العقوبات، و اليت ختتص بالفصل يف ملفات اإلفراج املشروط  "العقوبات

  لفائدة احملكوم عليهم الذين بقي من عقوبتهم ما يساوي أو  يقل عـن أربع و عشرين شهرا، فيما 

  أبقى على اختاذ قرار اإلفراج املشروط بالنسبة للمحكوم عليهم و الباقي على عقوبتهم مـدة أكثر

  

                                                        
 .136املرجع نفسه، املادة . 1
  .املتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط الصادر عن وزير العدل حافظ األختام 2005.06.05املؤرخ يف  05/01املنشور رقم .2
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   1.من أربعة و عشرون شهرا من اختصاص وزير العدل حافظ األختام 

   :صور اإلفراج املشروط- 4

  إذ ،05/04من القانون  148نصت على هذه الصورة املادة :اإلفراج املشروط ألسباب صحية-أ

املتمثلة يف مدة االختبار، يف حني  134لشروط املادة  هميكن أن يستفيد منه احملبوس دون استيفائ
  :من نفس القانون أعاله إجراءات و شروط االستفادة من هذه الصورة و هي 149ددت املادة ح

وجوب إصابة احملبوس مبرض خطري أو إعاقة تتناىف و بقائه يف احلبس، و اليت من شأا التأثري -
  .السليب و املستمر على حالته الصحية و البدنية و النفسية 

ألسباب صحية الصادر من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد أن يكون مقرر اإلفراج املشروط  -
أخذه رأي جلنة تطبيق العقوبات مسببا، بناء على تقرير مفصل من طبيب املؤسسة العقابية، مرفقا 

  .بتقرير خربة طبية، أو عقلية، حسب احلالة يعدها ثالثة أطباء أخصائيني يف هذا املرض

من  135الصورة املستحدثة مبوجب نص املادة هذه :اإلفراج املشروط للمحبوس املبلّغ- ب
و اليت يستفيد منها احملبوس املبلغ للسلطات املختصة عن حادث خطري قبل  ،05/04القانون 

أو بصفة عامة  وقوعه، من شأنه املساس بأمن املؤسسة أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه
  .يكشف عن جمرمني و إيقافهم

اإلفراج املشروط يتمثل يف أن تقرير الصورة األوىل يرجع إىل واهلدف من اعتماد صوريت 
االعتبارات اإلنسانية إىل جانب توفري السيولة املالية اليت ميكن صرفها على احملبوس، أما تقرير 

  .الصورة الثانية فيعود إىل االعتبارات األمنية للمؤسسة العقابية

   
                                                        

  . املذكور  سابقا 05/04من القانون  142املادة .  1
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


92 
 

  الثاين املطلب

  فرج عنهمالالحقة للم االجتماعية الرعاية

  يقصد بالرعاية االجتماعية الالحقة رعايـة توجه إىل احملكوم عليه الذي قضى مدة حمددة داخل    

 1املؤسسة العقابية بقصد مساعدته على تفعيل دوره يف اتمع عن طريق حتفيزه ماديا ومعنويا،
ملختلفة عن تلك اليت ألفها فاملفرج عنه عند عودته إىل حياة احلرية تتغري عليه ظروف احلياة اليومية ا

يف املؤسسة العقابية، ومن مث فإن احلرية املستجدة يف نظام حياة املفرج عنه والوصم االجتماعي 
املوسوم به من شأما إرجاعه إىل أوكار اجلرمية، ولتدارك هذا الوضع ينبغي تفعيل ميكانيزمات من 

  :يف الفروع اآلتية شأا بث االستقرار يف نفسية املفرج عنهم، سنتناوهلا

  الفرع األول

  أهداف الرعاية الالحقة للمفرج عنهم وصورها

  :للرعاية االجتماعية الالحقة أهداف و صور متعددة جنملها يف اآليت

  أهداف الرعاية الالحقة للمفرج عنهم:أوال

  2:ميكننا حصر أهداف الرعاية الالحقة للمفرج عنهم يف النقاط التالية 

  .األسرة من مجيع النواحي النفسية االجتماعية واالقتصاديةمتابعة أحوال -1

إن التهذيب االجتماعي والنفسي والديين واملهين هدفه إصالح السجني و إكسابه حرفة متكنه -2
  .من االخنراط يف سوق العمل من دون عوائق من شاا إعادته إىل سبيل اإلجرام

  .ه العمل على توفري فرص العمل الشريف للمفرج عن-3
                                                        

 .437:فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق، ص. 1
 .447-446: عمر خوري، املرجع السابق، ص. 2
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العمل على احلد من عودة املفرج عنهم إىل اجلرمية، خاصة وأن الدراسات العلمية احلديثة أثبتت -4
  .جناعة رعاية املفرج عنهم يف احلد من العود لالحنراف

  صور الرعاية االجتماعية الالحقة:ثانيا

  1:للرعاية االجتماعية الالحقة صور ميكن إمجاهلا يف اآليت

ترتكز على دعم مؤسسات اتمع املدين من مجعيات خريية و مجعيات :الصورة التقليدية-1
  .تطوعية و رجال الدين

تتمثل يف تفويض بعض املؤسسات الرمسية للدولة بالقيام بوظائف الرعاية :الصورة شبه الرمسية-2
  .الالحقة

عن طريق وتعترب من أهم الصور، حيث تسند للدولة وظيفة الرعاية الالحقة :الصورة الرمسية-3
املؤسسات الرمسية، من دون استبعاد وظائف اجلمعيات اخلريية واتمع املدين يف اجلهود املبذولة 
من طرف الدولة، ألن تكاتف مجيع أطياف اتمع الواحد ضرورة حتمية إلعادة إدماج املفرج 

 .عنهم

 الفرع الثاين

  الرعاية االجتماعية الالحقة يف التشريع اجلزائري

ما يواجه احملبوس املفرج عنه حديثا صعوبات و عقبات و ظروف قاسية تعيقه يف اندماجه  غالبا   
جمددا يف اتمع و االخنراط يف احلياة العملية كبقية أفراد اتمع، و هذا ما يسمى بأزمة اإلفراج، 

                                                        
 .449:املرجع نفسه، ص. 1
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 أو أزمة الثقة بني احملبوس املفرج عنه و بني الناس وهو ما يسمى يف علم النفس بالوصم
  1.االجتماعي

  :من جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املساجني بقوهلا 80و قد نوهت إليه روح القاعدة 

  ". جيب أن توجه العناية ابتداء من تنفيذ العقوبة إىل مستقبل املسجون عقب اإلفراج عنه" 

و على هذا األساس، فمن الضروري أن يتحمل اتمع املدين مسؤوليته يف حماربة اجلرمية و القضاء  
على مسبباا إذ أن واجب اتمع ال ينتهي باإلفراج عن املسجون، و لذلك جيب أن توجد هيئات 

يل من حكومية أو خاصة قادرة على مد املسجون املفرج عنه برعاية الحقة فعالة دف إىل تقل
   2.وطأة الوصم االجتماعي

وهذا ما يؤكد أن عملية إعادة تربية و إدماج احملبوس اجتماعيا هي عملية متكاملة و متواصلة،     
ذلك أن الرعاية الالحقة تدخل ضمن مضمون املعاملة العقابية احلديثة، خاصة و أا تكمل هدف 

رحلة الثانية من جممل مضمون عملية اإلدماج العقوبة املتمثل يف إصالح و إعادة اإلدماج و هي امل
تؤسس " منه على أن  114، و الذي نص يف املادة 05/04 احلديثة اليت أقرها تنظيم السجون

، و قد صدر قرار "مساعدة اجتماعية و مالية متنح للمحبوسني و املعوزين عند اإلفراج عـنهم
املساعدة االجتماعية و املالية لفائدة حيدد طريقة و كيفيات تنفيذ إجراء منح  ،3وزاري مشترك

احملبوسني املعوزين عند اإلفراج عنهم و مبوجبها يتحصل احملبوس املعوز على مساعدات عينية و 
أخرى مالية، و يتم إعداد ملف من طرف احملبوس املستفيد منها، و يتعني على مدير املؤسسة 

ساعدات االجتماعية و املالية و ترسل إىل العقابية إعداد تقارير سنوية مفصلة تتضمن حصيلة امل
و حرصا من املشرع اجلزائري على إزالة الصعوبات اليت قد .- إدارة السجون  - السلطات الوصية 

                                                        
 .169:حممد صبحي جنم، أصول اإلجرام و العقاب، املرجع السابق، ص.  1
 .من قواعد احلد األدىن ملعاملة املساجني 64القاعدة  انظر. 2
الذي یحدد كیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة االجتماعیة و  2006.08.02انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .3

  المالیة لفائدة  
 .2006لسنة  62المحبوسین المعوزین عند اإلفراج عنھم، الجریدة الرسمیة رقم    
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تواجه املفرج الناجتة عن استبعاده من واقع احلياة العملية واليت ميكنها أن تؤدي إىل ميشه و 
من القانون أعاله على إنشاء مؤسسة عمومية  115معاودته االحنراف و اإلجرام، نص يف املادة 

  1.تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية

إن النصوص القانونية املنظمة لواقع احلياة العملية للمفرج عنهم ال ترقى لتطلعات أهداف    
السياسة العقابية املعاصرة، واملتمثلة يف األساس تقليص العود اإلجرامي من خالل توفري الرعاية 

  .الجتماعية الالحقة للفرج عنهما

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                        
 .، املذكور سالفا05/04ن القانو.1
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  خالصة الفصل األول

املتضمن تنظيم السجون مببادئ حركة الدفاع  72/02أخذ املشرع اجلزائري مبوجب األمر     
املتوخى من توقيع العقوبة وهو إعادة تأهيل   االجتماعي، ويعترب من بينها حتقيق الغرض األساسي

و إدماج احملكوم عليهم اجتماعيا، من خالل إتباع طرق وأساليب عقابية كفيلة بأن تستأصل 
املتضمن  05/04اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسية احملبوس، وقد تأكد هذا النهج يف القانون 

  .م عليهم تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحكو
يعترب الفحص والتصنيف أول خطوة أقرها املشرع إلعادة تأهيل احملبوسني، مواكبة منه ألغراض    

السياسة العقابية املعاصرة، إال أنه اعتمد يف ذلك التوجيه التشريعي، القائم يف األساس على تقسيم 
نون تنظيم السجون املؤسسات العقابية وفقا لدرجة خطورة اجلرم املرتكب، و ألغى مبوجب قا

اليت كان منصوصا عليها يف ظل األمر امللغى ومل تنشأ، وذا " املراقبة والتوجيه"احلدي مراكز 
يكون املشرع اجلزائري قد ختلى على أهم مرحلة من مراحل العالج العقايب املعاصر، املرتكز على 

  .أسس و طرق علمية 
قر املشرع جمموعة من الربامج، تشمل كل من وإلعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم أ   

التعليم والتكوين والعمل العقايب، وهي أساليب ميكنها املسامهة بطريقة فعالة يف إعادة اإلدماج 
 - االجتماعي والقضاء على بعض عوامل االحنراف املؤدية إىل ارتكاب اجلرمية، ومن مث املسامهة

  . مية اليت تفشت بشكل كبري يف جمتمعنايف احلد من انتشار اجلر -بفعل هذه الربامج
وقناعة منه بأن التأهيل االجتماعي ال يكفل تأهيل احملكوم عليهم اجتماعيا، وضع املشرع يف    

قانون تنظيم السجون مجلة من التدابري تسمح للمحبوس االتصال بعامله اخلارجي، ال سيما منها 
نه ميكنه االستفادة من تصرحيات اخلروج يف احلاالت زيارة وحمادثة ومراسلة أقربائه، باإلضافة إىل أ

االستثنائية، وألجل مواكبة األفكار العقابية احلديثة املتعلقة مببادئ التفريد العقايب، أقر نظام مراجعة 
التوقيف املؤقت لتطبيق  إجازة اخلروج،"العقوبة أو ما يعرف بتدابري تكييف العقوبة، وتتضمن 
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وألجل ختفيف وطأة الوصم االجتماعي للمفرج ".نظام اإلفراج املشروط ،العقوبة،احلرية النصفية
  .عنهم، وضع املشرع مجلة من التدابري املادية واملعنوية لفائدم لتفعيل دورهم يف اتمع

ومن أجل ضمان التطبيق السليم لربامج العالج العقايب، ومحاية املراكز القانونية املكتسبة من طرف 
أوجب املشرع ضرورة اإلشراف القضائي على جتسيدها ، جمسدا يف نظام قاضي احملكوم عليهم 

تطبيق العقوبات، إذ زوده بصالحيات واسعة مقارنة مع تلك املمنوحة له يف ظل األمر امللغى، 
  .وهي اليت سوف نتناوهلا بالدراسة يف الفصل الثاين من هذه املذكرة
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 الثاين لفصلا

 اضي تطبيق العقوباتاختصاصات ق
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القضائي على تطبيق  فيف دراستنا بالفصل التمهيدي استطعنا الوقوف على مفهوم مبدأ اإلشرا    
اجلزاء اجلنائي املتوصل إليه من طرف الفكر اجلنائي احلديث، و الذي أدى إىل تغيري مفهوم 

بعد أن كانت تعرف يف العصور القدمية  العقوبة، حيث أصبحت وسيلة لتأهيل ارم اجتماعيا،
على أا إيالم يلحق بشخص اجلاين كجزاء عن ارتكابه سلوك جمرم، وبعد أن كانت تقاس فعالية 
العقوبة مبدى اإليالم الذي يلحق ارم، أصبحت يف العصور احلديثة تقاس مبدى جناحها يف نزع 

  .اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسية املنحرف
من هذا املنطلق، أقرت غالبية التشريعات احلديثة ضرورة تدخل القضاء يف مرحلة تطبيق اجلزاء    

اجلنائي؛ من أجل محاية حقوق وحريات احملكوم عليهم، وضمان تنفيذ العقوبة طبقا للقانون، وقد 
 هيئات قضائية تتدخل يف مرحلة تطبيق اجلزاء 05/04أوجد املشرع اجلزائري من خالل القانون 

اجلنائي، ومنحها صالحيات واسعة تباشرها منذ صريورة احلكم اجلنائي بإدانة املتهم ائيا وصدور 
أمر تنفيذه من اجلهات املختصة، ومن بني الصالحيات املدرجة يف القانون السالف ذكره تلك 

، متكنه املقررة لقاضي تطبيق العقوبات واملتمثلة يف سلطات رقابية، و استشارية، و أخرى تقريرية
  .من مراقبة عملية العالج العقايب وتقدمي االستشارات الالزمة للجهات املعنية 

اللجان  يف هذا الفصل صالحيات قاضي تطبيق العقوبات وطرق الطعن يف قراراته و لوسنتناو   
  :من خالل اخلطة اآلتية املساعدة له

  ق العقوباتاالختصاصات الرقابية واالستشارية لقاضي تطبي: األول ثاملبح
  االختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات: املبحث الثاين
  .اللجان املساعدة له الطعن يف قرارات قاضي تطبيق العقوبات و: املبحث الثالث
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  األول ثاملبح
  .االختصاصات الرقابية واالستشارية لقاضي تطبيق العقوبات

إن اهلدف املتوخى من إشراف مرفق القضاء على تنفيذ العقوبات اجلزائية هو ضمان تنفيذ    
العقوبة وفقا للقانون، ومحاية حقوق احملبوس يف هذه املرحلة، و تكييف العقوبة بشكل يسمح هلا 
أن تلعب دورا إجيابيا يف القضاء على اجلرمية باألساس، ألجل هذا كان من الضروري متكني 

شرف على عملية العالج العقايب بسلطات حقيقية و فاعلة يف توجيه السياسة العقابية لضمان امل
حتقيق أهدافها؛ ألن جناحها مرتبط ذه السلطات، و سنتطرق يف هذا املبحث لبعضها السيما ما 

  .تعلق منها باالختصاصات الرقابية واالستشارية
  املطلب األول
  .تطبيق العقوباتاالختصاصات الرقابية لقاضي 

املقصود بالسلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات متكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل     
االجتماعي للمحكوم عليهم، من خالل إملامه ومراقبته لربامج إعادة التأهيل املطبقة داخل 

تضياا، وتنصب هذه العقابية، أو خارجها، والتدخل عند االقتضاء يف حالة اإلخالل مبق تاملؤسسا
  .السلطة على احملكوم عليهم،  واملؤسسات العقابية، وكذا أساليب العالج العقايب

  الفرع األول
  اختصاص مراقبة احملكوم عليهم

القانونية  تلقد أفرد املشرع اجلزائري معاملة خاصة للمحكوم عليهم من خالل الضمانا     
، بدءا من التصنيف داخل املؤسسات العقابية،و انتهاء يجلنائاملكفولة هلم أثناء مرحلة تطبيق اجلزاء ا

بالتدابري التحفيزية كرخص اخلروج واإلفراج املشروط، و لضمان تطبيق النصوص القانونية الداعمة 
حلقوق السجني، زود املشرع قاضي تطبيق العقوبات بصالحيات واسعة متعلقة مبراقبة مدى احترام 

العقابية، يف شقه املتضمن كفالة حقوق احملكوم عليهم و املتمثلة يف  ةدارمبدأ املشروعية من قبل اإل
احلق يف معرفة النظام الداخلي للسجن، احلق يف : تلك املقررة لإلنسان العادي نذكر بعضا منها
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الرعاية، احلق يف التصرف يف أمواله، احلق يف التعليم والعمل، وال حيرم منها السجني بصفة كلية أو 
ال يف حدود ما هو ضروري إلعادة تربيته و إدماجه االجتماعي وفقا لألوضاع املنصوص جزئية إ

  1.عليها قانونا
ومن أهم االختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تلك املمنوحة له مبناسبة تطبيق اجلزاء    

ة مدى احترام اجلنائي داخل املؤسسات العقابية، إذ يضطلع مبراقبة القائمني عليها وهذا مبالحظ
احلقوق املقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية، أو تلقي 

  .الشكاوى املقدمة له من طرف احملكوم عليهم
  زيارة احملكوم عليهم يف املؤسسات العقابية: أوال
ؤسسات العقابية، يقوم قاضي تطبيق العقوبات مبراقبة احملبوسني بصفة دورية من خالل زيارة امل   

وتعترب هذه الزيارة الطريق األمثل ملتابعة تطور عملية العالج العقايب املطبق على احملكوم عليهم من 
قبل قاضي تطبيق العقوبات، وهي ذا الشكل متثل  أهم أوجه الرقابة الفردية، إذ من خالهلا يتم 

التأكد من ضمان التطبيق السليم  اختاذ قرارات فردية متعلقة أساسا بأوضاع احملكوم عليهم، أو
   2.لقراراته، هذه األخرية تعينه على توجيه السياسة اجلنائية العقابية

 احملكوم ائيا، ذلك أن عليهم احملكوم احملبوسني تشمل العقوبات تطبيق قاضي رقابة إن   

 راجع العقايب وهذاالعالج  لعملية إخضاعهم ميكن مؤقتا، ال واحملبوسني املؤقت، بالتنفيذ عليهم

 للطائفة قرينة الرباءة بالنسبة قيام و األوىل، للطائفة بالنسبة اجلزاء ومدة طبيعة تغري احتمال إىل

ويف هذا الشأن أخضع املشرع اجلزائري املؤسسات العقابية واملراكز املخصصة للنساء .الثانية
  3:جمال اختصاصه واملراكز املخصصة لألحداث ملراقبة دورية يقوم ا قضاة كل يف

  .وكيل اجلمهورية وقاضي األحداث وقاضي التحقيق مرة يف الشهر على األقل-
  ..)).رئيس غرفة االام والنائب العام مرة كل ثالثة أشهر على األقل-

                                                        
  .   املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  4املادة . 1
  .452: املرجع السابق، ص وزير عبد العظيم مرسي،. 2
 .،السالف ذكره05/04من القانون  33املادة . 3
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  :، ميكن مالحظة ما يلي 05/04من القانون  33من خالل حتليلنا لنص املادة 
إن املشرع اجلزائري مل يذكر صراحة صفة قاضي تطبيق العقوبات و إمنا اقتصر على ذكر كلمة -
منه على إدراج قاضي تطبيق  64، عكس ما كان عليه يف ظل األمر امللغى إذ نصت املادة "قضاة "

  . األحكام اجلزائية ضمن قائمة القضاة املخول هلم زيارة املؤسسات العقابية
مل يذكر عدد الزيارات الدورية اليت يقوم ا قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات  نالحظ أيضا أنه-

  :العقابية، وهي وضعية تطرح احتمالني
إن عدم حتديد عدد هذه الزيارات فيه إغفال و هضم حلقوق احملكوم عليهم :االحتمال األول-

قوبات، وتنبع هذه األصالة بالدرجة األوىل، وتقليل من الدور الرقايب اللصيق بصفة قاضي تطبيق الع
من خالل األفكار اليت اعتمدها املشرع اجلزائري املسايرة للفكر العقايب احلديث، واليت جتعل من 
العقوبة وسيلة للدفاع االجتماعي من خالل إعادة تأهيل احملكوم عليهم عن طريق حفظ حقوقهم 

  .املكفولة قانونا
الزيارات الدورية املسندة لقاضي تطبيق العقوبات  ميكننا تفسري عدم حتديد: االحتمال الثاين-

بالتواجد االفتراضي املستمر لقاضي تطبيق العقوبات، والذي تستدعيه عملية العالج العقايب 
  .للمحكوم عليهم على مستوى املؤسسة العقابية

فعاال، حيث متثل الزيارات اليت يقوم ا قاضي تطبيق العقوبات إىل املؤسسات العقابية دورا    
متكنه من متابعة حالة احملكوم عليه من خالل االقتراب منه ملعرفة شخصيته و متابعة تطور حالته مبا 
يستلزمه التفريد العقايب، مث يقرر مبساعدة املختصني اإلجراء الالزم لوضعيته من خالل مالحظة 

غيه، أو يبقي عليه إذا مدى جتاوب احملكوم عليه مع التدبري الذي سبق تقريره، فيعدله، أو يل
  1.استدعى األمر ذلك

متعلقة باقتياد  تميكن لقاضي تطبيق العقوبات من خالل زيارته للمحكوم عليهم أن يتخذ قرارا   
حالته  تاحملبوس حتت احلراسة خارج املؤسسة العقابية كلما وجب مثوله أمام القضاء، أو استدع

                                                        
1. SAMUEL.S, la participation du juge pénal a la réalisation du traitement du délinquant majeur, Th, 

Université de Montpellier, 1974, p 154. 
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ترخيص باخلروج من دون حراسة ملدة حمددة  الصحية تلقي العالج،كما ميكنه أن يقرر منحه
  1.وألسباب مشروعة و استثنائية، وذلك حسب ظروف كل حالة

فأن قاضي تطبيق العقوبات يضطلع مبهمة تسليم رخصة زيارة احملبوس يف  ،05/04وحسب القانون 
  2:املؤسسة العقابية لألشخاص اآلتية

ف أو ضابط عمومي مىت كانت أسباب الوصي عليه واملتصرف يف أمواله، حماميه أو أي موظ
  .الزيارة مشروعة

إن زيارة قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات العقابية غري كافية لتنفيذ املهمة املسندة له واملتمثلة    
يف متابعة مدى احترام برامج العالج العقايب من قبل القائمني عليه، فتوسيع صالحياته ضرورة 

لقضائية املسندة إليه، باإلضافة إىل أن عدم وجود أعوان مساعدين له حتمية تقتضيها أعباء املهام ا
داخل املؤسسة العقابية يتمتع إزاءهم بسلطة رئاسية من شأنه أن يعقد مهامه اإلشرافية املتعلقة بسري 
عملية العالج العقايب، واستنادا إىل ما مت ذكره فقد دعم املشرع صالحيات قاضي تطبيق العقوبات 

هام رقابية، و أخرى ممثلة يف فحص الشكاوى اليت تقدم إليه من قبل احملكوم عليهم، بتزويده مب
  .املرفوعة إليه وكذا تلقي  املعلومات والتقارير  الدورية

  .تلقي املعلومات والتقارير:ثانيا
إن املشرع وإن كان قد اعترف ألعضاء السلطة القضائية بزيارة املؤسسات العقابية مبقتضى    
السابق ذكرها، إال أنه مل يشر صراحة إىل إلزامية قيامهم بإعداد تقارير عن زيارام، وإمنا  33ة املاد

اقتصر األمر على إلزام النائب العام ورئيس الس القضائي بإعداد تقرير دوري مشترك كل ستة 
جهانه إىل أشهر يتضمن تقييما شامال لسري املؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، و يو

وزير العدل حافظ األختام، ويعترب هذا اإلجراء نوع من الرقابة اإلدارية اليت تقوم ا اجلهات 
  .الوصية

                                                        
  .املذكور سابقا 05/04من القانون  56املادة .1
 .67:املرجع نفسه، املادة.2
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لقد ثار جدل كبري حول ضرورة التزام اإلدارة العقابية بتقدمي التقارير الدورية لقاضي تطبيق    
العقوبات حول سري عملية العالج العقايب، إذ يرى البعض أن يف هذا االلتزام من شأنه إخضاع 

ويف هذا اإلدارة العقابية للقضاء وهو أمر يتناىف مع مبدأ الفصل بني السلطات اسد دستوريا، 
الشأن يرى الدكتور عبد العظيم مرسي وزير ضرورة أن حياط قاضي تطبيق العقوبات علما 
بالتقارير اليت يرفعها إليه األخصائيون امللحقون باملؤسسة العقابية، واللذين يشكلون مهزة وصل بني 

  1.املؤسسة العقابية واملشرف على عملية العالج العقايب
دمي التقارير الدورية من طرف مدير املؤسسة العقابية أمر تقتضيه عملية وحنن نرى بدورنا أن تق   

العالج العقايب ويفرضه التكامل الوظيفي، والقول بأن هذه التقارير من شأا إخضاع اإلدارة 
العقابية لسلطة القضاء ليس له أساس قانوين، فالسلطة الرئاسية تقتضي األمر والنهي يقابلها 

  . وهو أمر مفتقد يف هذه الوضعيةاخلضوع والتطبيق  
  .فحص شكاوى احملكوم عليهم:ثالثا
جيوز للمحبوس عند املساس بأي حق من حقوقه، " على أنه 05/04من القانون  79تنص املادة    

أن يقدم شكوى إىل مدير املؤسسة العقابية، الذي يتعني عليه قيدها يف سجل خاص و النظر فيها 
  .ها و اختاذ كل اإلجراءات القانونية الالزمة يف شأاوالتأكد من صحة ما ورد في

أيام من تاريخ تقدميها،  10إذا مل يتلق احملبوس ردا على شكواه من مدير املؤسسة العقابية بعد مرور 
  ".جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة

العقابية أوال  املؤسسة مديريتبني لنا من خالل هذه املادة أنه جيب على احملبوس تقدمي شكواه إىل    
عند املساس بأي حق من حقوقهم، إذ يتم قيدها يف سجل خاص والنظر فيها و التأكد من صحة 

 بعد شكواه على ردا تلقيه عدم حالة ويف كل اإلجراءات الالزمة يف شأا، ما ورد فيها واختاذ
 يفصل لكي مباشرة العقوبات تطبيق قاضي ا خيطر أن له جاز تقدميها، تاريخ من أيام عشرة مرور

                                                        
 .453: وزير عبد العظيم مرسي، املرجع السابق، ص. 1
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فيها، لكن ماذا حيصل لو قام احملبوس بتقدمي شكواه مباشرة إىل قاضي تطبيق العقوبات دون املرور 
  على مدير املؤسسة العقابية؟

إن الترتيب الذي أورده املشرع ال يعد من قبيل الترتيب اإلجرائي املعروف يف قانون اإلجراءات 
  1.البطالن، و إمنا هو جمرد ترتيب منهجي غرضه تنظيمي حبت والذي يترتب عن ختلفه

 اإلخالل شأنه من اجلزائي الطابع يكتسي التظلم موضوع أن العقابية املؤسسة مدير رأى إذا   
 وقاضي اجلمهورية أمنها، جيب عليه إخطار وكيل وديد العقابية املؤسسة داخل العام بالنظام
اجلزاءات التأديبية،  توقيع العقابية سلطة املؤسسة ملدير اجلزائري املشرعوقد خول . العقوبات تطبيق
 بقواعد اإلخالل أو أمنها، أو الداخلي، ونظامها املؤسسة بسري املتعلقة القواعد احملبوس خالف إذا

هذه التدابري مبوجب مقرر مسبب من  درجات، وتتخذ ثالث و اليت صنفت إىل واالنضباط، النظافة
  .املعين إىل االستماع بعد املؤسسة العقابيةطرف مدير 

و من أجل التصدي احملتمل للقرارات التعسفية اليت ميكن أن تصدرها اإلدارة العقابية، أقر املشرع    
حق التظلم للمحبوس أمام قاضي تطبيق العقوبات ضد التدابري املصنفة يف الدرجة الثالثة، املدرجة 

  :املذكور سالفا، وهي 05/04من القانون  83يف املادة 
  .املنع من الزيارة ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا ما عدا زيارة احملامي

  .الوضع يف العزلة ملدة ال تتجاوز ثالثني يوما
 48 مدة خالل العقابية املؤسسة ضبط كتابة لدى تصريح مبوجب يقدم التظلم من طرف احملبوس   

 العقوبات تطبيق قاضي إىل امللف إحالة  ليتم بعد ذلكاملقرر للمعين؛  تبليغ تاريخ من تسري ساعة
 أثر التظلم و ليس هلذا إخطاره، تاريخ من تسري أيام مخسة أجل يف وجوبا فيه يفصل لكي
  2.موقف

  :هو ما يلي 05/04من القانون  84و  83ما ميكن مالحظته من خالل نص املادتني 

                                                        
 .35:السابق، صبريك الطاهر، املرجع :ملزيد من التفصيل أنظر. 1
 .، املذكور سابقا05/04القانون من  84أنظر املادة  .2
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العقوبات املطبقة عليه، وهو أمر كان مفتقدا يف أقر املشرع اجلزائري حق التظلم للمحبوس ضد -
  .ظل األمر امللغى

إن الشدة اليت متتاز ا عقوبات الدرجة الثالثة ميكن أن تأثر على نفسية احملبوس املرتبطة ارتباطا -
  .وثيقا بسري عملية العالج العقايب

كام اجلزائية، ومل يكن الوضع يف العزلة كان يف ظل األمر امللغى من صالحيات قاضي تطبيق األح-
ملدير املؤسسة العقابية إال الوضع املؤقت يف حالة االستعجال، مث إخطار قاضي تطبيق العقوبات 

  1.الذي يعود له تقرير تثبيت هذا اإلجراء أو إلغائه
حيال ملف التظلم إىل قاضي تطبيق "... عبارة   05/04من القانون  84استعمل املشرع يف املادة -

، كان ينبغي على املشرع أن حيدد أجال إلحالة امللف من املؤسسة العقابية "دون تأخريالعقوبات 
  .إىل قاضي تطبيق العقوبات و إدراج العقوبة الناجتة عن التأخري غري املربر

مل يقرر املشرع األثر املوقف للتظلم و هو أمر إن توفر قد يعطي قاضي تطبيق العقوبات جماال -
  . ن مراقبة مشروعية هذا املقرر قبل تطبيقهزمنيا واسعا ميكنه م

 عقوبات من تظلم جهة العقوبات تطبيق قاضي من جعل قد اجلزائري املشرع فإن وعليه   

دون أن يكون له أثر موقف، و هي  ،احملبوس على العقابية املوقعة من طرف اإلدارة الثالثة الدرجة
وضعية تأكد تغليب اجلانب األمين على اجلانب التربوي داخل املؤسسات العقابية، األمر الذي 
أكده السيد املدير العام إلدارة السجون يف كلمة ألقاها مبناسبة الندوة الوطنية إلصالح العدالة اليت 

قد وسع صالحيات إدارة  05/04قانون ، حيث صرح أن ال2005مارس  29و  28انعقدت يومي 
 2السجون للتحكم أكثر يف أمن املؤسسات وهذا على حساب صالحيات قاضي تطبيق العقوبات،

وهو وضع ال يتناسب مع مبادئ حركة الدفاع االجتماعي احلديثة املعتمدة من قبل املشرع 
لة تطبيق اجلزاء اجلنائي تبعا اجلزائري، واليت تعترب من بينها  إقرار مبدأ التدخل القضائي يف مرح

ملقتضيات العالج العقايب، هذا األخري تطوره مرهون باحترام حقوق وحريات احملكوم عليهم من 
                                                        

 .املذكور سابقا 72/02من األمر  69املادة . 1
 .38: بريك الطاهر، املرجع السابق، ص. 2
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طرف اإلدارة العقابية، ومن مث فإن تقليص صالحيات قاضي تطبيق العقوبات يف جمال فرض 
  .عهاالعقوبات التأديبية من شأنه أن يفتح أبواب التعسف اإلداري يف توقي

  الفرع الثاين
  اختصاص مراقبة املؤسسات العقابية

العقابية املكان الطبيعي لتطبيق برامج العالج العقايب املتخذة يف شأن تأهيل  تتعترب املؤسسا   
احملكوم عليهم، وقد عمل املشرع على إصالحها من خالل تطوير و عصرنة ظروف االحتباس، و 
دعما هلذا املسعى أعطى املشرع صالحيات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات مقارنة مع تلك اليت 

ل األمر امللغى، و اليت من شأا تفعيل دوره الرقايب داخل املؤسسة العقابية كان يتمتع ا يف ظ
تتمثل أساسا يف اإلطالع على سجل احلبس املرقم و املوقع من طرفه، أو من طرف النيابة العامة، 

   1.و حركتهم ويعكس هذا السجل وضعية احملبوسني

ية اليت تربط قاضي تطبيق العقوبات مبدير من خالل ما مت تناوله سابقا خبصوص العالقة التكامل   
املؤسسة العقابية، فإن هذا األخري يقوم بإعداد قائمة شهرية للمساجني الذين دخلوا املؤسسة 

أو غادروها لريسلها لقاضي تطبيق العقوبات دعما لعمله الرقايب على املؤسسات ، العقابية
  2.العقابية

فمسامهة قاضي تطبيق  3املؤسسة العقابية إلدارا، وقد أسند املشرع مهمة احلفاظ على أمن   
العقوبات يف احلفاظ على نظامها الداخلي جد حمدودة، إذ أن طبيعة املهام القضائية ختتلف عن 
الصالحيات اإلدارية املسندة ملدير املؤسسة العقابية، و هذا ال جيعلنا نعدم الدور التكاملي لقاضي 

العقابية، إال أن تضييق الدور القضائي الرقايب على سري ظروف  تطبيق العقوبات و مدير املؤسسة
  .االحتباس من شأنه التأثري على تطوير برامج العالج العقايب املوجهة للمحكوم عليهم

                                                        
 .السجون، املتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية ملؤسسات 23/02/1972من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  2أنظر املادة . 1
   .129: طاشور عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص.2
 .1972لسنة  18السجون، اجلريدة الرمسية رقم  مؤسسات بأمن املتعلق 23/02/1972 يف املؤرخ الوزاري القرار من 5و  3املواد  .3
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العقوبات على املؤسسات  تطبيق لقاضي الرقابية السلطة امتداد يبقى الصالحيات، هذه رغم   
 املؤسسة ملدير السلطة هذه خولت 05/04 رقم القانون من 37 املادة أن ثانويا، ذلك أمرا العقابية
  .العقابية

  الفرع الثالث
  اختصاص مراقبة تنفيذ أساليب العالج العقايب

املفتوحة، وقد أفرد املشرع اجلزائري طرق  البيئة أو املغلقة البيئة شكل العقابية املؤسسة تأخذ   
قاضي تطبيق العقوبات و مساعدين له، إذ يتمثل عمله عالجية لكل منها، يسهر على تطبيقها 

 املؤسسة داخل عليه احملكوم ا مير اليت املختلفة األطوار يف تتبع املغلقة البيئة الرقايب داخل نظام
 السلطة هذه ميارس و املرحلة، هذه يف واملقررة املختلفة العالجية الطرق تطبيق ومراقبة العقابية،
 عليهم احملكوم على رقابية سلطة ميارس كما العقوبات، تطبيق للجنة رئيسا هبصفت  أو فردية بصفة

 االستفادة، قرار يف الواردة الشروط النصفية تتمثل يف مراقبة مدى احترام احلرية لنظام اخلاضعني
احملبوس إىل املؤسسة  املؤسسة العقابية بإصدار أمر يتمثل يف إرجاع يقوم مدير ا إخالله حالة ويف

 نظام احلرية من االستفادة على ليقرر بعدها اإلبقاء العقوبات بذلك، تطبيق قاضي العقابية وخيرب
 بالنسبة األمر ونفس 1العقوبات، تطبيق جلنة استشارة بعد إلغائها، وذلك وقفها، أو النصفية، أو

  .اخلارجية الورشات لنظام
 يف مكلف فهو املفتوحة، البيئة نظام اجتاه الرقابية السلطة العقوبات نفس تطبيق قاضي وميلك   
 ويف املنح، بقرار الواردة لاللتزامات املستفيد امتثال مدى على بالسهر املشروط اإلفراج نظام إطار
 إلغاء حالة ويف املشروط، اإلفراج مقرر إلغاء ميكنه باإلدانة جديد حكم صدور أو ا إخالله حالة
 إىل عليه احملكوم إلرجاع الالزمة باإلجراءات بالقيام يكلف املشروط اإلفراج من االستفادة قرار

                                                        
  .، املذكور سابقا05/04من القانون  107، 24،  23: املواد. 1
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 لتنفيذ العمومية القوة تسخر أن ميكنها اليت العامة بالنيابة ذلك يف يستعني أن وله العقابية، املؤسسة
   1.املقرر

إجياد طرق جديدة   يف إجياد حلول بديلة حملاربة اجلرمية و  ومن أجل مواكبة التشريعات العاملية   
، أدرج املشرع اجلزائري يف املادة و بديلة للعقوبة احلبسية نظرا لعدم جناعتها يف إصالح ارمني 

املؤرخ يف  09/01وتبعا لذلك جاء القانون السالف ذكره العقوبات البديلة،  05/04من القانون  05
 1مكرر  05إلضافة املادة  2،باتاملتضمن قانون العقو 66/156املعدل لألمر رقم  2009 فيفري 25

، وأقر تبعا لذلك شروطا 3و ما يليها واليت تنص على العقوبة البديلة املتمثلة يف العمل للنفع العام
 03مكرر  05بالرجوع للمادة  و 4،باحلكم أو القرارلتطبيقها متعلقة باحملكوم عليه و بالعقوبة و 

، و الفصل يف ة تطبيق عقوبة العمل للنفع العامفقد أسندت مهمالسالف ذكره  09/01من القانون 
ستدعاء احملكوم ، إذ يقوم هذا األخري بالقاضي تطبيق العقوباتإشكاالت تنفيذها، ووقف تطبيقها 

حالة امتثال املعين لالستدعاء يقوم ، و يف عليه عن طريق احملضر القضائي بالعنوان احملدد بامللف
أو عند الضرورة على أي طبيب آخر و ذلك للتحقق من  ،بعرضه على طبيب املؤسسة العقابية

ليحرر يف النهاية بطاقة معلومات تضم ، حالته الصحية و اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب معه
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعدها باختيار منصب عمل من املناصب املعروضة ل ،مبلف املعين

حالة عدم امتثال احملكوم ويف  .عن السري العادي حلياتهيتناسب مع اندماجه االجتماعي دون التأثري 
رغم ثبوت تبليغه شخصيا  وعدم حضور أي ممثل عنه أو   عليه الستدعاء قاضي تطبيق العقوبات

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير  ،ه لتقدمي مربر لعدم احلضور أو تعذر تقدمي مربر جديبمن ينو

                                                        
  .147: املرجع نفسه، املادة. 1
 .2009لسنة   15املتضمن تعديل قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية رقم  25/02/2009املؤرخ يف   09/01القانون . 2
مقابل        دون أن يكون ذلك ، عقوبة العمل للنفع العام هي قيام اجلانح بعمل يعود بالفائدة على اتمع تكفريا عن اخلطأ املرتكب من طرفه .3

 .أجرة
 .املذكور سابقا 09/01من القانون  2مكرر  5و  1مكرر 5التفصيل أنظر املواد ملزيد من . 4
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الذي حيوله ملصلحة تنفيذ العقوبات ) النائب العام املساعد( عامة للنيابة ال ويرسله  حمضر عدم املثول
  1.لتتوىل باقي إجراءات تنفيذ عقوبة احلبس األصلية

  املطلب الثاين
  االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات

إن الوظيفة االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات تكمن يف إبداء الرأي لإلدارة، بغرض اختاذ أي    
قرار ميس باملركز القانوين للمحكوم عليه، وهذا وفقا لتطور نتائج برامج إعادة التأهيل املوجهة 

املهام  ةعليهم، وقد خول املشرع هذه السلطة لقاضي تطبيق العقوبات حبكم طبيع مللمحكو
، واألطباء املسندة إليه واليت جتعله يف احتكاك مباشر مبسريي اإلدارة العقابية، واخلرباء االجتماعيني

و بتطور األطر القانونية املنظمة للسجون تطورت الوظيفة .املتخصصني التابعني هلا، واحملبوسني
االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات، بدءا باألمر امللغى و وصوال إىل قانون تنظيم السجون 

  .  احلديث
  الفرع األول

  72/02مر االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات يف ظل األ
ال ميكن تفعيل القدرة على إبداء الرأي لقاضي تطبيق العقوبات إال بأطر قانونية تنظم ذلك،    

كانت سلطة االقتراح واملشورة  72/02حيث أنه وفقا لقانون السجون  الصادر مبوجب األمر 
ممارسة الرقابة دون منوطة بقاضي تطبيق األحكام اجلزائية، الذي كان يتمتع بإمكانية إبداء الرأي و 

سلطة اختاذ القرار، حيث كان يقوم يف جمال توجيه احملبوسني بتقدمي اقتراح توجيههم إىل املؤسسة 
العقابية اليت تتالءم مع حالتهم وتستجيب مع برامج إصالحهم، وهو دور بسيط بالنظر إىل أمهية 

  .عملية التوجيه يف جتسيد برامج اإلصالح وإعادة التأهيل
جند أن املشرع قد حصر التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء  72/02خالل األمر ومن    

اجلنائي يف نظام قاضي تطبيق األحكام اجلزائية فقط، مما جيعل هذا التدخل حمدود جدا بالنظر إىل 

                                                        
 .املتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و شروطها  2009أفريل  21املؤرخ يف  02أنظر املنشور الوزاري رقم . 1
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 املهام القضائية امللقاة على عاتقه، ومن مث فإن الدور االستشاري املسند لقاضي تطبيق العقوبات يف
هذه املرحلة مل يفعل بسبب تشعب وظيفته القضائية، فباإلضافة إىل املهام القضائية املوكلة إليه يقوم 
قاضي تطبيق األحكام اجلزائية باإلشراف على تنفيذ العقوبات، وضمان تنفيذها وفقا للقانون وهي 

ستة مؤسسات عملية ليست بالسهلة، إذا علمنا أنه على مستوى كل جملس قضائي توجد أكثر من 
عقابية حبسب عدد احملاكم التابعة هلا، مما جيعل عملية املراقبة واإلشراف تتجاوز قدرة القاضي 

، أقر املشرع نصوصا قانونية جمسدة لقنوات 72/02وتداركا للنقائص اليت ختللت األمر . املشرف
ها يف القانون استشارية ميكنها أن تفعل الدور التأهيلي لقاضي تطبيق العقوبات، منصوص علي

 .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04

  الفرع الثاين
  .05/04االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات يف ظل القانون 

كانت سلطة الفحص والبت وتقدمي اآلراء االستشارية منوطة فقط بقاضي  72/02وفقا لألمر   
اجلزائية، غري أن التعديل اجلديد الذي جاء به املشرع اجلزائري، واملتمثل يف إنشاء تطبيق األحكام 

هيئة مستقلة متارس سلطة الفحص والبت وتقدمي اآلراء االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات قبل 
مبادرته بإصدار قرارات معينة يف حق احملكوم عليه، واليت أطلق عليها جلنة تطبيق العقوبات، هذه 

تتخذ  نتيجة للقرارات التداولية اليت، خرية قلصت من الدور االستشاري لقاضي تطبيق العقوباتاأل
ومن القرارات اليت ميكن أن تتخذها .بأغلبية األصوات، ويف حالة  تساويها يرجح صوت رئيسها

ليت جتيز جلنة تطبيق العقوبات املاسة بوضعية احملكوم عليه، أو املؤسسات العقابية، نذكر منها تلك ا
إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق  -بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات- لقاضي تطبيق العقوبات

العقوبة، وكذلك  القرارات املتعلقة بالوضع يف نظام البيئة املفتوحة، واليت تتخذ بعد استشارة جلنة 
  .العدل بذلك ةتطبيق العقوبات و إشعار املصاحل املختصة بوزار

ملشرع حق طلب املشورة من جلنة تطبيق العقوبات ملدير املؤسسة العقابية يف حالة وقد خول ا   
قيامه بإسناد بعض األعمال املفيدة للمحبوسني، الداخلة ضمن إطار تنظيمه للعمل يف املؤسسة 
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العقابية، مىت كانت احلالة الصحية للمحبوس واستعداده البدين والنفسي، وكذا قواعد حفظ النظام 
وال يقتصر تقدمي املشورة على اجلهات القضائية، إذ تعداه .داخل املؤسسة يسمحان بذلكواألمن 

إىل بعض اجلهات اإلدارية، كاالستشارة اليت يقدمها وايل الوالية لقاضي تطبيق العقوبات يف حالة 
  1 .اإلفراج املشروط

اليت اختص فيها قاضي تطبيق األحكام  تاحلاال  عدل املشرع، 05/04و مبوجب القانون    
، إذ 72/02اجلزائية بتقدمي الرأي وممارسة الرقابة دون سلطة اختاذ القرار املنصوص عليها يف األمر 

أصبحت لقاضي تطبيق العقوبات سلطات تقريرية، ومل تبقى إال حاالت نادرة ميكنه من خالهلا  
خيتص فيها وزير العدل بإصدار قرار اإلفراج  تقدمي االقتراح والرأي، نذكر منها احلالة اليت

املشروط من  جيقدم طلب اإلفرا"  :على ما يلي 137املشروط، ويف هذا الشأن نصت املادة 
احملبوس شخصيا أو ممثله القانوين، أو يف شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير املؤسسة 

  ." العقابية
ت يتدخل يف الرتاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام كما جند أن قاضي تطبيق العقوبا   

اجلزائية، اليت ختتص بالفصل فيها اجلهات القضائية املصدرة للحكم أو القرار، و ميكنه أيضا القيام 
برفع طلب دمج العقوبات، أو ضمها، أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية، 

العام أو وكيل اجلمهورية؛ لتقدمي مالحظاته املكتوبة خالل مثانية على أن يرسل الطلب إىل النائب 
   2.أيام
استنادا إىل ما مت ذكره، ميكننا أن خنلص إىل أن املشرع اجلزائري أنشأ جلنة تطبيق العقوبات     

كهيئة استشارية خاصة، ويف الوقت نفسه مل حيرم قاضي تطبيق العقوبات من أحقية تقدمي اآلراء أو 
  .بل أقرها يف حاالت خاصة سبق ذكرها ،تالطلبا

جلنة تطبيق العقوبات "ما ميكن مالحظته على خطة املشرع خبصوص اهليئات االستشارية    
أا تقوم على االزدواجية، إضافة إىل أن االستشارات املقدمة من طرف " وقاضي تطبيق العقوبات 

                                                        
 .، املذكور سابقا05/04من القانون  130، 111، 96:أنظر املواد. 1
  .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  14ملادة ا. 2
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ملزمة لإلدارة العقابية أو قاضي تطبيق  هذه اهليئات تفتقد لطابع اإللزام، فهي آراء أدبية غري
العقوبات أو وزير العدل، فالقول ذا ال جيعلنا مل األمهية القانونية لآلراء االستشارية خاصة إذا 

  .تعلق األمر بوضعية احملكوم عليه ومسار العالج العقايب اخلاضع له
االستشارية لقاضي تطبيق لقد توصل الفكر العقايب احلديث إىل أنه جيب تقليص الوظيفة    

إدارية حمضة، كما أن القضاة ليسوا على دراية كافية بالعلم  ةالعقوبات باعتبار أا ذات طبيع
العقايب الذي جيعلهم خرباء يبدون الرأي لإلدارة العقابية، بل إن املنطق يفرض العكس، مبعىن أن 

رأي للقضاء، الذي يضع الرأي يف إطار من األجهزة العقابية العاملة بالفن العقايب ينبغي أن تقدم ال
  1.الضمانات القضائية لكفالة  حقوق احملكوم عليه و توجيه املعاملة العقابية حنو أهدافها

وحنن نرى أن تقدمي املشورة ميكن أن يسند لقاضي تطبيق العقوبات مسايرة ألفكار مدرسة    
نعدم الدور التكاملي االستشاري املتبادل بني الدفاع االجتماعي احلديثة، لكن القول ذا ال جيعلنا 

املشرف على عملية العالج العقايب و اإلدارة العقابية، فتنفيذ أساليب املعاملة العقابية مرهون حبماية 
حقوق احملكوم عليهم، واليت ال تتحقق إال باإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي، ومن مث 

أن يبىن على أسس علمية متينة وفق أطر قانونية تقتضيها األهداف فإن التشاور التباديل ينبغي 
  .املتوخاة من تطبيق العقوبة، اليت تصورها قاضي احلكم عند إصدار حكمه

وحتقيقا ألهداف املعاملة العقابية، البد من االنتقال من مرحلة استشارة قاضي تطبيق العقوبات     
 . حمكوم عليه على حدة، متناسبة مع طرق العالج العقايبإىل مرحلة اختاذ القرارات املناسبة لكل 

 
 
 
 
 
 

                                                        
   .450 -449: وزير عبد العظيم مرسي، املرجع السابق، ص. 1
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  املبحث الثاين
  االختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات

تقتضي السياسة العقابية احلديثة تفعيل دور القضاء يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي، عن طريق     
العقايب من  تتبع تطور مسار التفريد تزويده بسلطات تقريرية متكن املشرف على عملية العالج 

، فمن هذا املنطلق تعترب الوظيفة التقريرية العصب احليوي للتدخل القضائي يف مرحلة 1العقايب
وباعتبار أن اجلزاء اجلنائي ميكن تنفيذه كليا أو جزئيا داخل املؤسسات . تطبيق اجلزاء اجلنائي

منه خارج املؤسسات العقابية تبعا لنوع اجلزاء  العقابية، كما ميكن أن يتم تنفيذه أو تنفيذ جزء
املالئم لشخصية احملكوم عليه، فإن طرق العالج العقايب املطبقة داخل املؤسسة العقابية ختتلف عن 

إليها يف  قاليت سبق التطر_تلك املستحدثة خارجها، ومن مث فإن اختالف أساليب املعاملة العقابية 
من  ةق واملفتوح، سيؤدي بالضرورة إىل اختالف القرارات الصادريف الوسطني املغل_الفصل األول 

 .طرف قاضي تطبيق العقوبات، و املتعلقة بعملية العالج العقايب للمحكوم عليه 

  املطلب األول
  قرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل املؤسسة العقابية

تتمثل القرارات اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات داخل املؤسسات العقابية يف قرار الوضع    
يف الورشات اخلارجية، قرار الوضع يف نظام احلرية النصفية، قرار الوضع يف نظام البيئة املفتوحة، 

 .قرار منح رخصة اخلروج

   

                                                        
معاملة احملبوس يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل يف "على ما يلي 05/04نصت املادة الثالثة من القانون . 1

 ".وفقا للوضعية اجلزائية و حالته البدنية و العقلية
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  الفرع األول
  قرار الوضع يف الورشات اخلارجية

يقصد بنظام الورشات اخلارجية " اخلارجية بقوله  الورشات أسلوب اجلزائري شرعامل عرف   
قيام احملبوس احملكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج املؤسسة العقابية، حتت مراقبة إدارة 

  .السجون حلساب اهليئات واملؤسسات العمومية
يف املؤسسات اخلاصة اليت  ميكن ختصيص اليد العاملة من احملبوسني ضمن نفس الشروط للعمل

  1."تساهم يف إجناز مشاريع ذات منفعة عامة
باستقرائنا لنص املادة، نالحظ أن املشرع اشترط ضرورة أن تقدم الطلبات املتعلقة بالوضع يف   

املتعلق  72/02نظام الورشات اخلارجية إىل قاضي تطبيق العقوبات، واليت كانت يف ظل األمر 
إىل وزير العدل، الذي يؤشر على الطلب، مث حييله إىل قاضي تطبيق األحكام بتنظيم السجون توجه 

  .اجلزائية ليعيده بعد أن يدرسه مرفقا باقتراحاته، وخيتص وزير العدل بقبول الطلب أو رفضه 
بإحالة الطلبات إىل جلنة تطبيق العقوبات  05/04يقوم قاضي تطبيق العقوبات يف ظل القانون  

  .االتفاقية املتعلقة بالشروط العامة واخلاصة الستخدام اليد العاملة من احملبوسـني إلبداء رأيها حول
الوطين لألشغال التربوية مواكبة لتعديالت قانون  نوجتدر اإلشارة إىل أنه مت إنشاء الديوا   

السجون األخرية، إذ يعمل حتت وصاية وزير العدل، ويهدف إىل تقدمي اخلدمات بواسطة اليد 
ة العقابية يف إطار إعادة تربية املساجني، وميكنه إبرام العقود واالتفاقيات واحلصول على كل العامل

  .الرخص ذات الصلة بغرضه
لقد تضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني شروطا عامة ينبغي    

  2:توفرها لوضع احملبوس يف نظام الورشات اخلارجية جنملها يف اآليت
  .ائيا عليه حكم قد احملبوس يكون أن-

                                                        
   .املذكور سابقا 05/04من القانون  100املادة .1
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  . مبتدئا احملبوس كان إذا عليه،  ا احملكوم العقوبة 1/3 ثلث قضى قد يكون أن-
 عليه احلكم سبق قد احملبوس كان إذا عليه،  ا احملكوم العقوبة 1/2 نصف قضى قد يكون أن-

  .للحرية سالبة بعقوبة
 إشعار مع العقوبات، تطبيق قاضي يصدره مقرر على بناء اخلارجية الورشات نظام يف الوضع يتم-

  .بالوزارة املختصة املصاحل
 من بأمر فسخها أو االتفاقية يف احملددة املدة انتهاء عند العقابية املؤسسة إىل بالعودة احملبوس إلزام -

  .العقوبات تطبيق قاضي
 و العمل، ورشات و يف التنقل، أثناء اخلارجية الورشة نظام يف املوضوع احملبوس حراسة يتوىل     

 اجلهة حتميل على و جيوز النص يف االتفاقية.العقابية املؤسسة االستراحة، موظفو أوقات خالل
  1.احلراسة من جزءا املستخدمة

  :طريقتني وفق اخلارجية الورشات نظام يف العمل تنظيم يتم
 و التربوية، لألشغال الوطين املكتب طرف من املباشر االستخدام طريق عن تكون:األوىل الطريقة
 إطار يف وذلك اجلزائية، العاملة اليد بواسطة خدمة كل تقدمي و أشغال، كل تنفيذ إىل يهدف الذي
  .العمومية اهليئات و العدل وزارة حلساب االجتماعية وترقيتهم احملبوسني تربية إعادة عملية

 التابعة واملؤسسات اهليئات مع التعاقد طريق عن العقابية العاملة اليد فيها تستخدم:الثانية الطريقة
  .عامة منفعة ذات مشاريع إجناز يف تساهم اليت و اخلاص، أو العام للقطاع

من خالل حتليلنا لبعض النصوص القانونية املتعلقة بنظام الوضع يف نظام الورشات اخلارجية،   
  :ميكننا إبداء املالحظات اآلتية

لقد استثىن املشرع استخدام اليد العاملة العقابية يف نظام الورشات اخلارجية لفائدة القطاع -
 .ومل يذكر ذلك صراحة يف القانون اجلديد 72/02،2اخلاص مبوجب األمر امللغى 

                                                        
   .، املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني05/04من القانون  4فقرة  102املادة .1
 .املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، 72/02من األمر  143املادة .2
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يعترب نظام الورشات اخلارجية الذي اعتمده املشرع مبوجب قانون تنظيم السجون مرحلة من -
تأهيل احملكوم عليهم، واليت تقتضي أن يتم اقتراح الوضع من طرف قاضي تطبيق مراحل إعادة 

أو إدارة املؤسسة  العقوبات باعتباره املشرف على تطور عملية التأهيل، أو جلنة تطبيق العقوبات،
العقابية املسؤولة على تنفيذ أساليب املعاملة العقابية، وهي اجلهات املخولة قانونا ملتابعة برامج 

  .عادة التأهيل إ
اعتمد املشرع اجلزائري على املعيار املوضوعي لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من -

نظام الورشات اخلارجية، وهو أمر جيعل عملية مراجعة العقوبة تكون شبه آلية، إذ أا ال تأخذ 
. ج العقايب للمحكوم عليهمالعناصر األساسية للمراجعة واملتمثلة أساسا يف متابعة تطور عملية العال

يتوقف نظام الوضع يف نظام الورشات اخلارجية على تقدمي طلب االستعانة باليد العاملة احملبوسة -
من طرف املؤسسات العمومية، فإذا مل تقدم الطلبات فإن االستغناء عن تطبيقه ضرورة حتمية، 

لنظام جزء من عملية العالج العقايب وهو أمر غري مقبول من الناحية العملية إذا اعتربنا أن هذا ا
  .للمحكوم عليهم

ال ميكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يصدر قرار الوضع يف نظام الورشات اخلارجية إال بعد -
فإن ، املذكور سابقا 05/180موافقة جلنة تطبيق العقوبات، وبالنظر إىل املرسوم التنفيذي رقم 

فإن  حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس، وبالتايلاللجنة تتخذ قراراا بصفة تداولية ويف 
  .طدور قاضي تطبيق العقوبات يف جمال الورشات اخلارجية يتمثل يف إصدار القرار فق

ال يرجع لقاضي تطبيق العقوبات سلطة توقيع االتفاقية مع اهليئة الطالبة، حيث كانت يف ظل -
من اختصاص مدير  05/04صبحت يف القانون األمر امللغى من اختصاص وزير العدل أو ممثله، وأ

املؤسسة العقابية، وذا اإلجراء يكون املشرع قد بسط اإلجراءات اإلدارية رحبا للوقت، إال أنه يف 
 72/02نفس الوقت قلص من صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، إذ كان دوره يف ظل األمر 

يف ظل قانون تنظيم السجون اجلديد يكاد  يتمثل يف تقدمي االقتراحات ودراسة الطلبات، أما دوره
يكون شكلي،حيث يقتصر على إحالة الطلبات للجنة تطبيق العقوبات لدراستها، ويف حالة املوافقة 
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عليها يوقع مدير املؤسسة العقابية على االتفاقية، أما القرار الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات 
   1.خلارجية فهو جمرد إجراء شكليوالذي يتم مبوجبه الوضع يف نظام  الورشات ا

  الفرع الثاين
  .قرار الوضع يف نظام احلرية النصفية

املؤسسة العقابية خالل  جيقصد بنظام احلرية النصفية، وضع احملبوس احملكوم عليه ائيا خار   
ل أو النهار منفردا، و دون حراسة، أو رقابة من اإلدارة ، ليعود إليها مساء كل يوم، إما لتأدية عم

  2.مزاولة دروس يف التعليم العام أو التقين أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهين
  :لقد وضع املشرع شروطا عامة لالستفادة من نظام احلرية النصفية تتمثل يف

أي أن يكون قد صدر يف حقه حكما أو قرارا و أصبح :أن يكون احملبوس حمكوم عليه ائيا- 1
سالبة للحرية و مت إيداعه مبؤسسة عقابية تنفيذا لذلك، و بذلك يستثىن  ائيا، قضى عليه بعقوبة

احملبوس مؤقتا و احملبوسني تنفيذا إلكراه بدين من االستفادة من هذا النظام، و هو أمر منطقي على 
أساس أن هؤالء قد يتم اإلفراج عليهم يف أي وقت سواء حبكم بالرباءة، أو بتسديد ما عليهم من 

  .ديون
ويف هذا اال ميز قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج :قضاء فترة معينة من العقوبة- 2

االجتماعي للمحبوسني بني احملبوس املبتدئ، الذي يتعني أن تكون املدة الباقية النقضاء عقوبته 
ة، مساوية ألربع و عشرين شهرا، و بني احملكوم عليه الذي سبق احلكم عليه بعقوبة سالبة للـحري

  .شهرا 24و الذي يتعني أن يكون قد قضى نصف العقوبة و بقي على انقضائها مدة ال تزيد عن 
مبا يفيد أن الوضع يف نظام احلرية النصفية  " ميكن" لفظ  106و قد استعمل املشرع يف نص املادة  

راعى  إىل ليس حقا مقررا للمسجون الذي تتوفر فيه الشروط كما أنه ال يطبق بصفة آلية، و إمنا ي

                                                        
 .53، 52: بريك الطاهر، املرجع السابق، ص. 1
 .املذكور سابقا 05/04من القانون  105، 104: أنظر املواد. 2
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جانب توفر الشروط املطلوبة، مدى توفر العمل، أو مدى مزاولة املسجون دروس يف التعليم العام 
  .أو التقين أو متابعته دراسات عليا أو تكوين مهين

  صالحية إصدار مقرر 05/04من القانون  2فقرة  106منحت املادة : صدور مقرر االستفادة-3 
بعد استشارة جلنة تطبيق " قاضي تطبيق العقوبات: "نصفية لوضع احملبوس يف نظام احلرية ال

  .العدل وزير به خيتص حيث كان ،72/02األمر  يف ظل وهو أمر كان مفتقدا العقوبات
و يف حالة إخالل احملبوس بالتعهد أو خرقه ألحد شروط االستفادة، يأمر مدير املؤسسة العقابية 

العقوبات ليقرر اإلبقاء على االستفادة من نظام احلرية بإرجاع احملبوس، وخيرب قاضي تطبيق 
  1.النصفية، أو وقفها، أو إلغائها و ذلك بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات

بتحليلنا هلذه املادة، نالحظ أن املشرع قد أوجب إخطار قاضي تطبيق العقوبات بعد صدور    
العقابية، وهو أمر يأباه املنطق و تدحضه  مقرر إلغاء نظام احلرية النصفية من طرف مدير املؤسسة

خمتلف التشريعات احلديثة، فاإلخبار الالحق ليس له أي أثر باعتبار أن قرار اإللغاء قد صدر، فما 
اجلدوى من إخبار قاضي تطبيق العقوبات، فالتعديل اجلوهري الذي ينبغي على املشرع األخذ به 

  . ار مدير املؤسسة العقابيةهو ضرورة اعتماد الرأي املسبق املطابق لقر
من خالل ما مت ذكره،  ميكننا التوصل إىل أن نظام احلرية النصفية يرتكز إىل حد كبري على الثقة    

اليت يكتسبها احملكوم عليه، واليت غالبا ما تنطوي على تطور عملية العالج العقايب، لذا يتطلب منح 
خاصة، ال سيما ما تعلق منها بالرقابة واملساعدة هذا النظام  من طرف املشرف على تطبيقه عناية 

   2.املستمرة
   

                                                        
 .املذكور سابقا 05/04من القانون  107املادة . 1
 .111: السابق، صطاشور عبد احلفيظ، املرجع . 2
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  الفرع الثالث
  قرار الوضع يف مؤسسات البيئة املفتوحة

يتمثل نظام البيئة املفتوحة يف املؤسسات العقابية احلديثة املشيدة بال أسوار، وال أسالك شائكة،     
وال قضبان و أقفال، وال حراسة مشددة، فهي مباين عادية هلا أبواب ونوافذ، ويتمتع فيها الرتيل 

تتخذ هذه و.حبرية الدخول واخلروج يف حدود النطاق املكاين الذي توجد فيه تلك املؤسسة
املؤسسات يف التشريع اجلزائري شكل مراكز ذات طابع فالحي، صناعي، حريف خدمايت، أو ذات 

وقد وضع املشرع اجلزائري عدة شروط الستفادة احملكوم عليهم من الوضع يف نظام 1.منفعة عامة
  2.البيئة املفتوحة، هي نفسها املقررة يف نظام الورشات اخلارجية

من قانون تنظيم السجون،  111إىل  109نظم املشرع مؤسسات البيئة املفتوحة يف املواد من     
وأسند مبوجبه سلطة إصدار مقرر الوضع يف نظام البيئة املفتوحة إىل قاضي تطبيق العقوبات بعد 
ة استشارته للجنة تطبيق العقوبات، و إشعار املصاحل املختصة يف وزارة العدل بذلك، ويف حال

إخالل احملكوم عليه اخلاضع لنظام البيئة املفتوحة لاللتزامات املفروضة عليه يقرر قاضي تطبيق 
العقوبات رجوعه إىل املؤسسة العقابية يف نظام البيئة املغلقة بنفس الطريقة األوىل، أي بعد استشارة 

  . جلنة تطبيق العقوبات و إشعار املصاحل املختصة بوزارة العدل مبقرر اإلرجاع
 الذي الشيء العالجية، األنظمة تقرير يف فعال دور له العقوبات تطبيق قاضي أصبح وبذلك   
 االقتراح جمرد على النظام هذا ضمن دوره يقتصر كان حيث ،72/02 األمر ظل يف مفتقدا كان

 أو النظام هذا من االستفادة قرار إصدار يف احلق له العدل، الذي وزير يف واملتمثلة املركزية للسلطة
  .عدمه
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  الفرع الرابع
  .قرار منح إجازة اخلروج

العقوبات سلطة اختاذ قرار منح  تطبيق جلنة رأي أخذ أسند املشرع لقاضي تطبيق العقوبات بعد    
للمحبوس احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي ثالث  العقابية إجازة اخلروج من املؤسسة

دون حراسة ملدة زمنية ال تتجاوز عشرة أيام، وذلك بعد استشارة جلنة  من سنوات، أو تقل عنها،
تطبيق العقوبات، ويعترب قرار إجازة اخلروج سلطة تقديرية لقاضي تطبيق العقوبات مينحها 

إجازة اخلروج أي شرط، و  حال يتضمن  قرار من. السلوك و السرية حسن للمحبوس كمكافئة
استثناء ميكن تضمينه شروطا خاصة حيددها وزير العدل، ويف مثل هذه احلالة نالحظ أن املشرع 
اعتمد نظام االزدواجية يف إصدار هذا القرار، فمن جهة يتوىل قاضي تطبيق العقوبات إصدار قرار 

رافقة لتطبيق القرار األول، ويف املنح، ومن جهة أخرى يصدر وزير العدل قرارا بالشروط اخلاصة امل
  1.هذا تعقيد لإلجراءات و إطالتها

  املطلب الثاين
  .قرارات قاضي تطبيق العقوبات خارج املؤسسة العقابية

ختتلف القرارت اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات داخل املؤسسة العقابية عن تلك اليت    
ليهم مرهون بالتدابري اليت ميكن أن يصدرها يصدرها خارجها، فمسار العالج العقايب للمحكوم ع

املشرف على تطبيقه، ومن مث فإن املشرع قد أحاط القرارات اليت ميكن أن تتخذ خارج املؤسسة 
  .العقابية بأنظمة قانونية تتمثل يف التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة و اإلفراج املشروط
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  الفرع األول
  قرار التوقيف املؤقت لتوقيف العقوبة

على انه جيوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي جلنة  05/04من القانون  130نصت املادة     
تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية ملدة ال تتجاوز ثالثة 

  .أشهر إذا كان باقي العقوبة احملكوم ا على احملبوس تقل عن سنة واحدة أو تساويها
  :شروط االستفادة من هذا اإلجراء-1 

نستخلص شروط االستفادة من نظام  05/04من القانون  130من خالل حتليلنا لنص املادة      
  :التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، و هي

  .أن يكون احملبوس حمكوما عليه ائيا-
  .أن يكون باقي العقوبة احملكوم ا اقل من سنة واحدة أو تساويها-
  .يكون توقيف العقوبة مؤقتا يف حدود ثالثة أشهر أن-
  1:وهي 05/04وردت على سبيل احلصر يف القانون : حاالت تطبيق التوقيف املؤقت للعقوبة- 2
  .إذا تويف أحد أفراد عائلة احملبوس-
  .إذا أصيب أحد أفراد عائلة احملبوس مبرض خطري، وأثبت احملبوس بأنه املتكفل الوحيد بالعائلة-
  .ضري للمشاركة يف امتحانالتح-
إذا كان زوجه حمبوس أيضا، وكان من شأن بقائه يف احلبس إحلاق ضرر باألوالد القصر، أو -

  .بأفراد العائلة اآلخرين املرضى منهم أو العجزة
  .إذا كان احملبوس خاضعا لعالج طيب خاص-
يف تنفيذ العقوبة أمر ما ميكن استخالصه من خصوصية احلاالت اليت أوردها املشرع هو أن توق   

ضروري إذا اقتضت مصلحة السجني تطبيقها، حيث رجح من خالهلا مصلحة احملبوس حتقيقا 
  .  ملبادئ حركة الدفاع االجتماعي اليت أخذ ا املشرع اجلزائري
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إذا توافرت احلاالت السابقة جاز للمحبوس، أو ممثله القانوين، أو أحد أفراد عائلته، أن يقوم    
طلب بتوقيف تطبيق العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات، هذا األخري يقوم بدراسة الطلب  بتقدمي

والبت فيه خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ليقوم  بعدها قاضي تطبيق العقوبات بإصدار 
مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة املطابق لرأي جلنة تطبيق العقوبات يف خالل مدة ال تتعدى 

ة أشهر، فإذا ما جتاوزت هذه املدة من دون رد يعترب هذا السكوت رفضا ضمنيا، باعتبار أن ثالث
احلاالت اليت ميكن إصدار مقرر توقيف العقوبة حمددة على سبيل احلصر، ومن مث فإن املشرع 
أوجب تسبيب مقرر التوقيف حتت طائلة بطالنه، والذي  من حاالته ضرورة إخطار النيابة العامة 

ر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ البت يف بقرا
  .الطلب، ويعترب تاريخ تبليغ القرار بداية حلساب آجال الطعن فيه أمام جلنة تكييف العقوبات

تتمثل آثار التوقيف املؤقت لتوقيف العقوبة يف أن سلب حرية احملكوم عليه يكون مؤقت،     
  1.ضافة إىل عدم خصم فترة توقيف العقوبة من مدة العقوبة احملكوم اباإل
من خالل ما مت ذكره، نالحظ أن املشرع مل يوضح األثر املترتب عن عدم فصل قاضي تطبيق    

  .العقوبات يف مدة ثالثة أيام يف طلب التوقيف املؤقت لتوقيف العقوبة
  الفرع الثاين

  قرار اإلفراج املشروط
أخذ املشرع بنظام اإلفراج املشروط من خالل قانون تنظيم السجون اجلديد، و أدرج أحكامه    

أوجب توفر مجلة من الشروط ، و 150إىل  134يف الفصل الثالث من الباب السادس يف املواد من 
، وخصه بإجراءات -سبق التطرق إليها يف الفصل األول- لالستفادة من نظام اإلفراج املشروط 

ينبغي إتباعها حتقيقا ملبدأ الشرعية اإلجرائية اليت دف إىل كفالة حقوق احملكوم عليه بالدرجة 
وس شخصيا، أو ممثله القانوين، أو األوىل، وتتمثل خطواا األوىل يف تقدمي الطلب من طرف احملب

                                                        
 .تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنياملتضمن  05/04من القانون  133، 132، 131:املواد.1
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أحد أقاربه لقاضي تطبيق العقوبات أو مدير املؤسسة العقابية، والذي على أساسه يتم تقدمي اقتراح 
  1.اإلفراج املشروط

" أو وزير العدل حسب احلالة" يتم تقدمي ملف اإلفراج املشروط إىل قاضي تطبيق العقوبات   
ق العقوبات للبت فيه، و إذا كان الطلب يتعلق مبحبوس حدث والذي حييله بدوره على جلنة تطبي

فيجب أن تتضمن تشكيلة جلنة تطبيق العقوبات عضوية قاضي األحداث بصفته رئيس جلنة إعادة 
  2.التربية، و كذا مدير مركز إعادة التربية و إدماج األحداث

فاق طلب أو اقتراح يودع امللف لدى أمانة ضبط اللجنة، حيث يتحقق أمني اللجنة من إر   
االستفادة من اإلفراج املشروط قبل تسجيله مبا يثبت دفع املصاريف القضائية والغرامات اجلزائية 

  .والتعويضات املدنية أو مبا يثبت تنازل الطرف املدين عنها
يقوم أمني اللجنة الذي هو أمني ضبط معني من قبل النائب العام بتسجيل امللفات وترتيبها حسب 

ورودها، وحضور اجتماعاا دون أن يكون له صوت تداويل، ويتوىل تسجيل مقرراا  تاريخ
بعد حتديد تاريخ . وحاالت الطعن فيها و إعداد حماضر التبليغ املختلفة و حماضر اجتماعات اللجنة

اجللسة من قبل قاضي تطبيق العقوبات، حيرر أمني الضبط اإلستدعاءات حلضور اجللسة، و يرسلها 
إىل أعضاء اللجنة وذلك يف آجال معقولة، و إذا  -توقيعها من قبل قاضي تطبيق العقوباتبعد -

املطلوبة ميكنها تأجيل البت يف  قتبني ألعضاء اللجنة أثناء نظرها يف امللف عدم احتوائه على الوثائ
  3.طلب اإلفراج املشروط إىل جلسة الحقة، على أن ال تتجاوز مدة التأجيل شهرا واحدا

تداول جلنة تطبيق العقوبات يف امللفات املعروضة عليها حبضور ثلثي األعضاء على األقل، ت   
وتتخذ مقرراا باألغلبية، ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت قاضي تطبيق العقوبات مرجحا 

                                                        
ع لقد خول القانون إمكانية تقدمي اقتراح اإلفراج املشروط من طرف كل من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير املؤسسة العقابية ضمانا لعدم ضيا. 1

 .حق السجني يف االستفادة من اإلفراج املشروط
 . 05/04انون من الق 139، 138: أنظر املادتني. 2
  .املذكور سابقا  05/180من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة .3
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باعتباره رئيس اللجنة، ويكون املقرر الذي يتخذه قاضي تطبيق العقوبات مطابقا لرأي جلنة تطبيق 
  .لعقوباتا

يف هذه احلالة يتبني لنا الدور الضئيل لقاضي تطبيق العقوبات يف البت يف طلب اإلفراج    
املشروط، باعتبار أن صوته يعادل صوت أحد أعضاء اللجنة، ودوره احلقيقي يتمثل يف إصدار 

  . املقرر املطابق لقرار أغلبية أعضائها، باعتباره الرئيس
عقوبات بتبليغ مقرر اإلفراج املشروط مرفقا بنسخة من امللف إىل النائب يقوم أمني جلنة تطبيق ال   

العام مبوجب حمضر تبليغ، يؤشر على استالمه فورا بسجل التبليغات املتداول بني أمانة اللجنة و 
كما يبلغ أمني اللجنة احملبوس مبقرر جلنة تطبيق العقوبات يف حالة رفض منح اإلفراج .النيابة العامة 

املشروط و عدم تسجيل النائب العام طعن يف مقرر املنح حترر  جإذا ما مت منح اإلفرا.وطاملشر
ثالث نسخ من قرار منح اإلفراج املشروط، و ترسل نسخة منه إىل مدير املؤسسة العقابية و أخرى 

   1.إىل النائب العام، أما الثالثة فتدرج يف ملف املعين على مستوى أمانة جلنة تطبيق العقوبات
اعتمد املشرع النظام املزدوج يف منح اإلفراج املشروط، إذ خول لكل من قاضي تطبيق    

العقوبات ووزير العدل إصدار قرارات اإلفراج املشروط حسب احلاالت املذكورة سالفا، فقاضي 
تطبيق العقوبات يلعب دورا أساسيا يف هذه احلالة، ويتجلى ذلك من خالل سلطته يف اقتراح منح 

اج املشروط على وزير العدل، إضافة إىل أن دوره ال ينتهي مبجرد صدور قرار اإلفراج اإلفر
املشروط، بل إنه يبقى على اتصال دائم باملفرج عنه من خالل متابعة مدى التزامه وتطبيقه 
للشروط املفروضة عليه، والعمل على تسهيل إعادة اندماجه يف اتمع، ويف هذا السياق نصت 

ميكن قاضي تطبيق العقوبات أو وزير  ":ما يلي على السالف ذكره  05/04من القانون  145املادة 
العدل حافظ األختام، حسب احلالة، أن يضمن مقرر اإلفراج املشروط التزامات خاصة و تدابري 

  ".مراقبة و مساعدة
                                                        

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر، الطبعة األوىل -النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقـه–محدي باشا عمر،قانون تنظيم السجون . 1
  .72:، ص2006
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دابري التزامات خاصة و ت" من خالل استقرائنا لنص املادة جند أن املشرع قد أورد مصطلح   
، ومل حيدد نوعية االلتزامات و التدابري، وهو أمر من شأنه أن يفتح اال واسعا "مراقبة و مساعدة

لتعسف السلطة اإلدارية املشرفة على مراقبة مدى التزام املفرج عنه تطبيق االلتزامات املدرجة يف 
 خمتلف االلتزامات و مقرر املنح، وألجل صد أبواب هذا التعسف كان حليا باملشرع أن يتطرق إىل

إن تضييق اخلناق على املفرج عنه من شأنه أن .التدابري العامة اليت ميكن أن تفرض على املفرج عنه
  .يؤدي إىل العود اإلجرامي، وهو أمر الحظناه يف العشرية السوداء

 نالحظ من خالل استعراضنا لنظام اإلفراج املشروط، أن املشرع قد أسند سلطة إصدار مقرر   
املنح جلهات إدارية مع فرض املشاركة القضائية، وهو ذا اإلجراء قد ختلص من النظام السابق 
الذي متيز مبركزية مفرطة، و إنفراد اإلدارة بسلطة اختاذ القرار املتعلق حبرية احملبوس، فنظام اإلفراج 

يب املعاصر فهو أسلوب املشروط يف  ظل املفهوم القدمي كان يعترب منحة، أما يف ركائز الفكر العقا
للمعاملة التهذيبية يف الوسط املفتوح، يهدف إىل إعادة تأهيل احملبوس اجتماعيا و إعادة إدماجه يف 
اتمع، ويف هذا الشأن أقر املشرع أن املفرج عنه شرطيا يعترب مفرج عنه ائيا إذا احترم 

  1.االلتزامات املفروضة عليه
  
  
  

   

                                                        
 .ملذكور سابقاا 05/04من القانون  3فقرة  146املادة .  1
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  ملبحث الثالثا
  .اللجان املساعدة له قاضي تطبيق العقوبات و تقراراالطعن يف 

يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي  كان يف سنة   يإن جتسيد املشرع اجلزائري ملبدأ التدخل القضائ   
املتضمن تنظيم السجون، إذ أقر مبوجبه النظام القانوين لقاضي تطبيق  72/02بصدور األمر  1972

األحكام اجلزائية أوال، مث قاضي تطبيق العقوبات أخريا، وزوده بلجان مساعدة لتحقيق برامج 
وألجل كفالة حقوقهم أقر املشرع مكنة قانونية سياسة إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، 

وجهة ضد قرارات قاضي تطبيق العقوبات، اليت ميكن أن متس مبراكزهم تتمثل يف الطعون امل
  . القانونية املكتسبة

  األول باملطل
  .اللجان املساعدة لقاضي تطبيق العقوبات
  :تتمثل اهليئات املساعدة لقاضي تطبيق العقوبات يف نوعني من اللجان

  املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربيةيتمثل يف جلان مركزية ممثلة يف اللجنة الوزارية :النوع األول
  . احملبوسني و إعادة إدماجهم االجتماعي

يتمثل يف هيئات حملية توجد على مستوى املؤسسات العقابية، وهي جلنة تطبيق :النوع الثاين
  .والتوجيه باملؤسسات العقابية مالعقوبات، واملصلحة املتخصصة للتقيي

ى طرق و آليات عمل هذه اللجان، و مدى تأثريها على سنقوم يف هذا املطلب بتسليط الضوء عل
  . تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبات يف جمال إعادة تأهيل احملكوم عليهم

  الفرع األول
  .اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة إدماجهم االجتماعي

املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج  05/04القانون  من 21استحدثت مبوجب املادة    
االجتماعي للمحبوسني، و الغرض املرجوا من إنشاء هذه اللجنة هو إشراك كل املؤسسات اليت هلا 

  .عالقة بعملية إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم
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تسهر هذه اللجنة على ضمان التطبيق السليم للسياسة العقابية، وهذا بالنظر إىل تركيبتها  اليت     
تشمل كافة القطاعات و كل الفاعلني يف جمال مكافحة اجلرمية، و قد مت تنصيب هذه اللجنة 

الذي حدد و نظم مهام و سري  2005.11.08املؤرخ يف  05/429مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
اللجنة الوزارية املشتركة املختصة بتطبيق برامج إعادة التربية واإلدماج االجتماعي هذه 

  1.للمحبوسني
  .تشكيلة اللجنة: أوال 

يرأس اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة إدماجهم    
اجلزائر العاصمة، و تتشكل من االجتماعي وزير العدل، حافظ األختام، أو ممثله، ويكون مقرها 

  2 :ممثلي القطاعات الوزارية وهم
وزارة الشؤون الدينية - وزارة التربية الوطنية-وزارة االتصال-وزارة املالية-وزارة الدفاع الوطين-

وزارة التشغيل والتضامن -وزارة السكن والعمران- وزارة التكوين والتعليم املهين- واألوقاف
وزارة الصحة والسكان و إصالح -سكان و إلصالح املستشفياتوزارة الصحة وال-الوطين

وزارة املسامهات وترقية - وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة والصناعات التقليدية-املستشفيات
وزارة الداخلية -الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باألسرة و قضايا املرأة-االستثمارات

وزارة التهيئة العمرانية -وزارة األشغال العمومية- وزارة الثقافة-ة اخلارجيةوزار - واجلماعات احمللية
وزارة الشباب و -وزارة العمل والضمان االجتماعي-وزارة التعليم والبحث العلمي-والبيئة
  .الرياضة

-لقد راعى املشرع يف ضبط تشكيلة هذه اللجنة إشراك مجيع القطاعات الوزارية، كما خول هلا  
  :االستعانة مبمثلي اجلمعيات و اهليئات اآلتية -ارسة مهامهايف إطار مم

  .اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان و محايتها -
                                                        

، احملدد و املنظم ملهام و سري اللجنة الوزارية املشتركة املختصة بتطبيق برامج إعادة التربية واإلدماج االجتماعي 05/429املرسوم التنفيذي رقم .1
   .2005لسنة  74للمحبوسني، اجلريدة الرمسية رقم 

  .01املرجع نفسه، املادة . 2
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  . اهلالل األمحر اجلزائري -
  .اجلمعيات الوطنية الفاعلة يف جمال اإلدماج االجتماعي للجاحنني -

  .املواضيع اليت تدخل يف إطار مهامهاوميكنها أن تستعني أيضا خبرباء أو مستشارين لتوضيح 
و طبقا للمادة الثالثة من نفس املرسوم، يتم تعيني أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل حافظ 

  .األختام ملدة أربع سنوات، بناء على اقتراح من السلطات اليت ينتمون إليها
  .مهام اللجنة:ثانيا
ميكنها أن  ارة عادية مرة كل ستة أشهر، كميف إطار عمل اللجنة، تعقد اجتماعاا يف دو    

  1 :تتوىل املهام التالية وبطلب من ثلثي أعضائها،  وجتتمع يف دورة غري عادية مببادرة من رئيسها، أ
تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و اهليئات األخرى املسامهة يف إعادة اإلدماج االجتماعي - 1

  .للمحبوسني
البيئة املفتوحة و نظام اإلفراج املشروط و كذا النشاطات املرتبطة تقييم وضعية مؤسسات - 2

  .مبجاالت التشغيل يف الورشات اخلارجية و احلرية النصفية
اقتراح كل نشاط يف جمال البحث العلمي يهدف إىل حماربة اجلرمية، أو يف جمايل الثقافة و - 3

ن شأنه حتسني ظروف احلبس اإلعالم دف حماربة اجلنوح و الوقاية منه، و كل تدبري م
  .باملؤسسات العقابية

  .املشاركة يف إعداد و متابعة برامج الرعاية الالحقة للمحكوم عليهم بعد اإلفراج عنهم- 4
  . اقتراح النشاطات الثقافية و اإلعالمية، اهلادفة إىل مكافحة اجلرمية- 5

هلا دور مزدوج وقائي وعالجي، من خالل استعراضنا ملهام هذه اللجنة، ميكننا التوصل إىل أن    
إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بني خمتلف القطاعات للوقاية من حدوث اجلرمية، و يستمر بعد وقوع 
  اجلرمية و حبس اجلناة  بالعمل على  حتسني  ظروف  احلبس و  أنسنتها، و من مث  إعداد  و متابعة 

  ىل ما بعد اإلفراج من خالل منح املساعـدةتطبيق برامج إعادة التربية و اإلدماج، ليمتد نشاطها إ

                                                        
   .املذكور سابقا 05/429م التنفيذي رقم من املرسو 4و  3 :أنظر املواد. 1
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  .و الرعاية الالحقة للمحبوسني املفرج عنهم حديثا
تعترب اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة إدماجهم    

االجتماعي هيئة مساعدة داعمة لنشاط قاضي تطبيق العقوبات، يف ما خيص إعادة اإلدماج 
  تماعي للمحكوم  عليهم، وهذا  من  خالل  التقييم  الدوري  ملختلف برامج  إعادة التربيـة االج

و التأهيل، فالنتائج املتوصل إليها تعترب عصارة ما توصل إليه الفكر اجلنائي احلديث، ال سيما وأن 
صلة الفاعلني يف عضويتها من قطاعات خمتلفة يتمتعون خبربات وكفاءات علمية مستمدة من ال

الوثيقة بني طبيعة عملهم و العوامل املؤدية إىل السلوك اإلجرامي، إال أن قرارات هذه اللجنة تفتقد 
لإللزامية املستنبطة من أمهية عملية العالج العقايب يف إعادة تأهيل احملكوم عليهم، ومن مث كان لزاما 

ات هذه اللجنة بالنسبة للهيئات على املشرع أن يستأثر بآليات قانونية تفرض االلتزام التام بتوصي
  .  املكلفة بالسهر على إعادة تأهيل احملكوم عليهم

  الفرع الثاين
  .جلنة تطبيق العقوبات

 05/04القانون  من 24تعد جلنة تطبيق العقوبات إحدى اآلليات املستحدثة مبوجب املادة    

إعادة التأهيل و اإلدماج دورها العملي يتمثل يف  السهر على تطبيق برامج ، املذكور سالفا
االجتماعي للمحكوم عليهم، و بالنظر إىل الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه اللجنة  يف جتسيد تدابري 
تكييف العقوبة املستحدثة مبوجب قانون تنظيم السجون احلايل، سنعرج على دراستها بنوع من 

 :التفصيل من خالل اآليت

جند أن  05/04من القانون  24بالرجوع إىل املادة :باتالقانوين للجنة تطبيق العقو راإلطا- 1
مؤسسات "الثاين حتت عنوان  باملشرع أورد النظام القانوين هلذه اللجنة يف الفصل الثالث من البا

، اليت تسعى لتجسيد السياسة املسطرة من طرف املشرع يف جمال إعادة "الدفاع االجتماعي
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استحداث جلنة تطبيق العقوبات بدال من جلنة الترتيب اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، وقد مت 
  1 .املذكور سابقا 72/02من  األمر  24والتأديب املنصوص عليها يف املادة 

املتعلق بتحديد تشكيلة جلنة تطبيق ، 05/180صدر املرسوم التنفيذي رقم  17/05/2005وبتاريخ 
  .ا القانوين مادة جمسدة لنظامه 14العقوبات وكيفيات سريها، وقد تضمن 

على تشكيلة  05/180 من املرسوم التنفيذي رقم 2نصت املادة :تشكيل جلنة تطبيق العقوبات- 2
  2:جلنة تطبيق العقوبات كما يلي

مدير املؤسسة العقابية أو املركز املتخصص للنساء، حسب  -قاضي تطبيق العقوبات، رئيس -
-الضبط القضائية للمؤسسة العقابية ،عضومسئول كتابة  -رئيس االحتباس، عضو - احلالة، عضوا

مرب من  -األخصائي يف علم النفس باملؤسسة العقابية، عضوا - طبيب املؤسسة العقابية، عضو
  .مساعدة اجتماعية من املؤسسة العقابية، عضوا -املؤسسة العقابية، عضوا

ريب واملساعدة يعني الطبيب واألخصائي يف علم النفس وامل" و تضيف الفقرة الثانية على أنه 
".   االجتماعية مبوجب مقرر من املدير العام إلدارة السجون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

وتتوسع اللجنة إىل عضوية قاضي األحداث عندما يتعلق األمر بالبت يف طلبات اإلفراج املشروط 
دة تربية و إدماج للمحبوس احلدث بصفته رئيس جلنة إعادة تربية األحداث، وكذا مدير مركز إعا

و تتوسع التشكيلة بإضافة عضو من املصاحل اخلارجية إلدارة السجون، عندما يتعلق  3.األحداث
األمر بتقييم تطبيق خمتلف األنظمة اخلارجية، ويتم تعني هذا العضو مبوجب مقرر من املدير العام 

ثالثة من املرسوم التنفيذي إلدارة السجون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وهذا طبقا للمادة ال
  .نفسه

                                                        
قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، : ، فإن جلنة الترتيب و التأديب تتكون من ما يلي 1989فيفري  14استنادا لقرار وزير العدل املؤرخ يف  .1

وعند االقتضاء أخصائيون يف علم  مرب أو مساعدة اجتماعية-رؤساء احلراس املساعدين-رؤساء احلراس-أطباء املؤسسة-مدير املؤسسة-ارئيس
 .ممثل وزارة الشباب و الرياضة -ممثل عن مفتش الشؤون الدينية-ممثل عن مفتش العمل-ممثل عن مديرية التربية-النفس يعينهم رئيس اللجنة

  .، املذكور سابقا05/180املرسوم التنفيذي رقم .2
  .3املرجع نفسه، املادة . 3
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ما يالحظ على تشكيلة هذه اللجنة هو إقصاء ممثل النيابة العامة، وهو أمر غري منطقي باعتبار أن    
النيابة العامة تعترب ممثلة احلق العام، وهي مكلفة  ذه الصفة بتنفيذ األحكام اجلزائية، فمن هذا 

  .ا إىل تشكيلة اللجنةاملنطلق ينبغي على املشرع إضافة عضويته
ميكن القول بصفة عامة بأن املشرع قد أحاط تشكيلة اللجنة بتنوع تركييب، هدفه إشراك مجيع   

التيارات الفاعلة يف جمال تنفيذ العقوبة و متابعة تطور شخصية احملبوس، اللذين هلم خربات واسعة 
 .يف اال العقايب

نة يشرف عليها أمني ضبط يعينه النائب العام، ويسهر وحلسن سري هذه اللجنة مت تزويدها بأما   
على تسيريها حتت سلطة قاضي تطبيق العقوبات، ويقوم أمني اللجنة بدور املقرر وليس له صوت 
تداويل، ومن أهم مهامه أنه يتحقق من إرفاق طلب واقتراح االستفادة من اإلفراج املشروط قبل 

والغرامات والتعويضات املدنية، أو ما يثبت تنازل  تسجيله مبا يثبت دفع املصاريف القضائية
  1.الطرف املدين عنها، ويقوم بتسجيل امللفات وترتيبها حسب تاريخ ورودها

   2 :وتتمثل مهام أمني جلنة تطبيق العقوبات يف ما يلي
  .حضور اجتماعات اللجنة وحترير حماضرها -
  .تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها-
  .وامللفاتتسجيل الربيد -
  .تلقي الطعون وطلبات احملبوسني اليت تدخل ضمن اختصاص اللجنة -
وبعد حتديد تاريخ اجللسة من قبل رئيس اللجنة، حيرر أمني اللجنة اإلستدعاءات حلضور    

إىل أعضاء اللجنة يف آجال معقولة،  -بعد توقيعها من قبل الرئيس-اجللسة، ليقوم بعدها بارساهلا 

                                                        
  .املتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، املذكور سابقا  05/01أنظر املنشور الوزاري رقم . 1
  .  ، املذكور سابقا 05/180من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة . 2
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سجالت مرقمة ومؤشر عليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات لتنظيم  سـري  و جيب عليه مسك
  1.العمل اإلداري

وأضافت املادة الرابعة من املرسوم املذكور أعاله، أنه يف حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو    
حصول مانع له، يقوم رئيس الس القضائي بناء على طلب من النائب العام بانتداب قاضي من 

الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، مع إخطار مصاحل اإلدارة  بني
  .املركزية املختصة بوزارة العدل بذلك

جتتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر، وميكن أن جتتمع يف أي وقت إذا دعت الضرورة إىل ذلك     
سا هلا، أو بطلب من مدير املؤسسة بناء على استدعاء من قاضي تطبيق العقوبات باعتباره رئي

العقابية، وقبل االجتماع حيدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاا، وحيدد تاريخ انعقادها، ويستدعي 
  2.مجيع أعضائها

تكون مداوالت اللجنة يف امللفات املعروضة عليها صحيحة حبضور ثلثي أعضائها على األقل،    
  3.وتتخذ مقرراا بأغلبية األصوات، ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

ما يعاب على مبدأ عمل هذه اللجنة أن الطريقة التداولية املرتكزة على مبدأ األغلبية من شأا    
أن تعيق عمل اللجنة و تضعها حتت سلطة اإلدارة العقابية، و هذا األمر قد ينتج عنه تعطيل اآللية 
القضائية املشرفة على عملية العالج العقايب، لذا كان من األنسب منح قاضي تطبيق العقوبات 

ظ حقوق سلطة اختاذ القرار مع إعطاء باقي أعضائها إمكانية تقدمي اآلراء االستشارية، ألجل حف

                                                        
 نظام يف الوضع ـ املشروط اإلفراج منح مقررات ـ العقوبات تطبيق جلنة اجتماعات حماضر ـ العام الربيد ـ:سجل هي السجالت هذه. 1

 ـ العقوبة لتطبيق املؤقت التوقيف ـ اخلروج إجازة ـ املفتوحة البيئة مؤسسة يف الوضع ـ اخلارجية الورشات يف الوضع ـ النصفية احلرية
 العقوبات تطبيق قاضي تقارير فيه وتقيد بشرط عنهم املفرج مراقبة ـ الطعون ـ باحملبوسني اخلاصة التبليغات ـ العامة بالنيابة اخلاصة التبليغات

 بامللفات خاص والثاين العقوبات تطبيق بقاضي خاص األول املشروط لإلفراج سجالن ـ املشروط اإلفراج مقرر إلغاء ـ اخلارجية املصاحل اريروتق
   .اخلتام حافظ العدل لوزير تؤول اليت

   .، املذكور سابقا05/180من املرسوم التنفيذي رقم  6أنظر املادة . 2
 .03: املتعلق بالبت يف ملفات اإلفراج املشروط، املذكور سابقا، ص 05/01املنشور الوزاري رقم . 3
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احملكوم عليهم وتفعيل دور القضاء يف  جتسيد برامج املعاملة العقابية اهلادفة إىل  إعادة التأهيل 
  1.االجتماعي

السابق ذكره، على ضرورة مطابقة مقرر قاضي تطبيق  05/01لقد نص املنشور الوزاري رقم    
من قانون تنظيم السجون  138العقوبات لرأي جلنة تطبيق العقوبات، تطبيقا ألحكام املادتني 

  .املذكور سابقا 05/180من املرسوم التنفيذي  7واملادة 
يلزم أعضاء اللجنة بسرية املداوالت والتوقيع على حماضر االجتماعات، ويوقع الرئيس وأمني    

اللجنة على مقرراا احملررة يف ثالث نسخ أصلية، ليتم الفصل يف مجيع الطلبات خالل شهر واحد 
وتقدم  ،05/180من املرسوم التنفيذي رقم  10و 09و   08خ تسجيلها، وهذا طبقا للمواد من تاري

الطعون يف مقررات اللجنة يف أجل مثانية أيام، وبانقضائه يرسل امللف مبعرفة النائب العام إىل جلنة 
  .يوم من تاريخ تسجيل الطعن 15تكييف العقوبات يف أجل 

االختصاصات  05/04من القانون  24د أوردت املادة لق:صالحيات جلنة تطبيق العقوبات- 3
  :املوكلة للجنة تطبيق العقوبات ممثلة يف

أو ما يصطلح عليه يف علم اإلجرام والعقاب بالتصنيف الذي تطرقنا :ترتيب وتوزيع احملبوسني-
  .إليه يف الفصل األول

من أجل إصالح احملبوس و وهذا :متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند االقتضاء-
  .إعادة تأهيله اجتماعيا

دراسة طلبات إجازات اخلروج وطلبات التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة وطلبات اإلفراج -
وهذه الطلبات متعلقة بتدابري بتكييف العقوبة  املذكورة سابقا، املنصوص عليها يف املواد :املشروط

  .05/04من القانون  150إىل  129من 

                                                        
 .126: بريك الطاهر، املرجع السابق، ص. 1
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خول  لقد:اخلارجية تطلبات الوضع يف الوسط املفتوح واحلرية النصفية و الورشا دراسة-
املشرع هلذه اللجنة دراسة الطلبات املتعلقة بالوضع يف األنظمة العقابية املختلفة، اخلاصة بإعادة 

  .السالف ذكره 05/04التربية وإعادة اإلدماج االجتماعي املذكورة يف الباب الرابع من القانون 
 1واملتمثلة أساسا يف التعليم والتكوين املهين،:تابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياام-

  .وذلك من أجل اجتثاث اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسية ارم
  :يف اآليت 05/04و تكمن اإلصالحات املتعلقة بإنشاء جلنة تطبيق العقوبات واليت جاء ا القانون 

سواء كانت مؤسسة وقاية، أو إعادة التربية،  ةتطبيق العقوبات يف كل مؤسسة عقابيتنشأ جلنة -
أين اقتصر تواجد جلنة الترتيب  72/02أو إعادة التأهيل، عكس ما كان عليه يف ظل األمر 

والتأديب على مستوى مقر مؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل دون مؤسسات الوقاية، وهذا 
لتدارك التأخر يف الفصل يف امللفات املطروحة على خمتلف اللجان املتواجدة وإعطاء حركية أكثر 

  .فعالية لسياسة إعادة اإلدماج 
 72/02إذ أصبح هلا سلطة اختاذ القرار، إذ كانت يف ظل األمر  توسعت صالحيات هذه اللجنة-

تقتصر على جمرد االقتراح وإبداء الرأي خبصوص منح، أو تعديل، أو إلغاء األنظمة وتدابري إعادة 
التربية واإلدماج، وذا يكون املشرع قد ختلى عن مركزية القرار، حيث أصبحت القرارات 

  .حيات األصيلة لقاضي تطبيق العقوباتاملخولة لوزير العدل من الصال
أصبحت رئاسة اللجنة لقاضي تطبيق العقوبات، كما كان يف ظل جلنة الترتيب والتأديب إال أنه -

أصبح عمل جلنة تطبيق العقوبات أكثر مجاعية وتشاوريه، بالنظر إىل الطريقة التداولية املعتمدة يف 
  .إصدار قراراا

   

                                                        
   .املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 05/04من القانون  95،  94: أنظر املواد. 1
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  الفرع الثالث
  املتخصصة للتقييم والتوجيه باملؤسسات العقابيةاملصلحة 

كان للفكر اجلنائي بالغ األثر على توجهات السياسة العقابية للمشرع اجلزائري، ال سيما ما   
تعلق منها بإدخال علم النفس والعلوم الطبية و علم االجتماع يف جمال إعادة تربية و إدماج احملكوم 

الم الشخصية والرفع من مستواهم الفكري واألخالقي، وقد عليهم، ألجل تنمية قدرام و مؤه
جتسد هذا التوجه يف استحداث مصاحل متخصصة للتقييم والتوجيه على مستوى كل مؤسسة 

حتدث يف كل مؤسسة "حيث ورد فيها  05/04من القانون  90عقابية، إذ نصت عليها املادة 
يئة و  اعية للمحبوسني واملسامهة يفعقابية مصلحة متخصصة مهمتها ضمان املساعدة االجتم

  ".تسيري إعادة إدماجهم االجتماعي 
تتكون املصلحة املتخصصة يف التقييم والتوجيه من مستخدمني خمتصني يف الطب العام والطب    

العقلي و علم النفس واملساعدة االجتماعية و أمن املؤسسة العقابية، يعينون من طرف املدير العام 
حيدد عددهم حسب أمهية  وون و إعادة اإلدماج من بني مستخدمي إدارة السجون، إلدارة السج

نشاطات املصلحة، و يعمل هؤالء األعضاء حتت سلطة مدير املؤسسة، كما ميكن للمصلحة 
  1.تدخلها تأي شخص مؤهل يف جماال ةاستشار

كله على نفسه من بني مهام املصلحة دراسة شخصية احملكوم عليه، وتقييم اخلطر الذي يش   
حيث يوجه للمصلحة كل حمبوس حمكوم عليه  2وعلى غريه من احملبوسني واملوظفني على اتمع،

ائيا بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنتني فأكثر، بناء على اقتراح مدير املؤسسة أو األخصائي النفساين 
و ميكن للمدير العام إلدارة السجون بناء على اقتراح من مدير املؤسسة العقابية أن .أو الطبيب

   3.اجلرائم من االستفادة من هذا اإلجراءيصدر مقرر حرمان كل حمبوس ارتكب بعض 

                                                        
لسنة  44بتنظيم و تسيري املصلحة املتخصصة باملؤسسات العقابية، اجلريدة الرمسية رقم املتعلق  2005ماي  21من القرار املؤرخ يف  3املادة .1

2005.  
  .2: ةاملرجع نفسه، املاد.2
 .14:املرجع نفسه، املادة.3
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يتم إخضاع احملبوس لكل الفحوص الطبية والنفسية، وكذلك تلك اخلاصة بقياس قدراته املعرفية    
يف مدة تتراوح من شهرين إىل ثالثة أشهر، يتلقى خالهلا احملبوس حصصا حتسيسية يف  1واملهنية،

، الوقاية من العنف من الوسط العقايب، التحسيس ميدان إدمان املخدرات، الوقاية من االنتحار 
بسلبيات و آثار الوسط العقايب، وكل برنامج تعتمده املديرية العامة إلدارة السجون و إعادة  

يقوم كل من األخصائي النفساين و املساعدة االجتماعية و الطبيب مسؤول األمن وطبيب .اإلدماج
حمكوم عليه تتضمن درجة اخلطورة، صنف املؤسسة  األمراض العقلية بإصدار توصيات خاصة بكل

العقابية املناسبة لدرجة خطورته، برنامج إصالحه العقايب، ليتم تبليغها للمحكوم عليه واملصاحل 
   2.املعنية باملديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

لقاضي تطبيق  ةمهمة بالنسب يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن الوظيفة املنوطة ذه املصلحة جد   
اإلجرامية، فبعد  هالعقوبات، خاصة إذا تعلق األمر بدراسة شخصية احملكوم عليه و تقييم خطورت

أن كان يقوم بنفسه باالقتراب من احملبوسني وحماولة معرفة شخصيتهم، أصبحت هذه املهام من 
، ليتفرغ املشرف على عملية اختصاص املصلحة املتخصصة للتقييم والتوجيه باملؤسسات العقابية

  .العالج العقايب  لبقية الوظائف احلساسة امللقاة على عاتقه
  املطلب الثاين

  .الطعن يف قرارات قاضي تطبيق العقوبات
تعترب  قرارات قاضي تطبيق العقوبات الوسيلة املخولة قانونا للمحكوم عليهم، واليت تضمن هلم    

تعلقة بإعادة تأهيلهم االجتماعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى االستفادة من األنظمة العقابية امل
فإن هذه القرارات الصادرة يف إطار عمل جلنة تطبيق العقوبات قد يشوا البطالن، ومن مث فإن 
املشرع قد أقر مكنة قانونية ممثلة يف الطعون املمنوحة لكل ذي صفة، واليت ميكن تقدميها أمام جلنة 

  .تكييف العقوبات
                                                        

 .4: املرجع نفسه، املادة.1

  
  .بق ذكرهاملادة الثامنة من القرار املتعلق بتنظيم و تسيري املصلحة املتخصصة باملؤسسات العقابية، السا.2
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بل أن نتطرق إىل دراسة قرارات قاضي تطبيق العقوبات القابلة للطعن، واجلهة املختصة بالفصل و ق
  .الطبيعة القانونية هلذه القرارات لنقوم أوال بتناو  1فيها،

  الفرع األول
  .قاضي تطبيق العقوبات تطبيعة قرارا

إن معرفة الطبيعة القانونية للقرارات اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات يف كوا إدارية، أو    
  .وطرق الطعن فيها قضائية تكتسي أمهية بالغة، حيث تسمح لنا بتقصي كيفية تنفيذها واملكلف ا

واليت ال تتضمن  والواقع أنه جيب التفرقة بني القرارات اليت يصدرها بشأن التفريد اإلداري للعقوبة
مساسا باحلكم الصادر من السلطة القضائية، وغريها من القرارات اليت حتدث هذا األثر، فاألوىل 
ذات طبيعة إدارية، ومن قبيل ذلك ما يصدره من قرارات حيدد فيها أسلوب املعاملة الذي جيب 

أمر فيها بنقل احملكوم من إتباعه يف حالة معينة، أو يلغي فيها ما سبق أن قرره يف هذا الشأن، أو ي
مؤسسة عقابية إىل أخرى، إىل غري ذلك من القرارات املتعلقة بسري املعاملة العقابية، فقاضي تطبيق 
العقوبات يصدر تلك القرارات دون أن يراعي يف ذلك مددا معينة، أو أشكاال خاصة، كما أا ال 

  2.حتوز لقوة الشيء املقضي فيه لذا ميكن الرجوع فيها
تطبيق العقوبات بصدد املعاملة اخلارجية فلها طبيعة  يأما القرارات األخرى اليت يصدرها قاض   

خمتلفة، فهي تتناول بالتعديل مضمون احلكم الصادر من السلطة القضائية، كالقرارات املتعلقة 
من اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات متكننا  تإن معرفة طبيعة القرارا. باإلفراج املشروط

استقصاء ضرورة تسبيبها، باعتبار أن القانون أوجب على مجيع القضاة تسبيب األحكام والقرارات 
القضائية الصادرة من طرفهم، لتعلقها حبقوق وحريات األفراد، باستثناء أحكام حمكمة اجلنايات 

، فهل هذا حيث تقوم ورقة األسئلة مقام احليثيات، لكون اإلدانة فيها تبىن على االقتناع الشخصي
  .اإللزام خيضع له قاضي تطبيق العقوبات؟

                                                        
التوقيف : و املتمثلة يف 150إىل املادة  129املادة  ن، م05/04يف القانون  ةميكن الطعن يف القرارات املتعلقة بتدابري تكييف العقوبة الوارد. 1

  .املشروط، إجازة اخلروج جاملؤقت لتطبيق العقوبة، اإلفرا
Stefani.G, lavasseure.G, criminologie  et  sciences pénitentiaire, Ted Dalloz, 1976, p 310. 2 
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، باستثناء نص تالعقوبا قتسبيب قرارات قاضي تطبي ةمل يتطرق املشرع اجلزائري إىل مسأل   
05/04من القانون  130املادة 

املذكورة سالفا و املتعلقة بقرار التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة،  1
خطأ غري مقصود، أو أن باقي قرارات قاضي تطبيق  130ادة فهل هذا يعين أن ما ورد يف نص امل

  العقوبات ال تسبب؟ 
إن كان املشرع يقصد هذا االستثناء فإننا ال نرى ما يستوجبه، خاصة أن هناك مقررات    

يصدرها ال تقل خطورة من حيث آثارها على األمن والنظام عن قرار التوقيف املؤقت لتطبيق 
راج املشروط، احلرية النصفية، إجازة اخلروج، خاصة أن كل اإلجراءات العقوبة، مثل قرار اإلف

تتخذ بنفس الطريقة أي بعد استشارة اللجنة، فهذا التفرد ال يضفي الطبيعة القضائية على هذا 
املقرر دون غريه من املقررات، خاصة أن الطعن فيه يتم بنفس الطريقة وأمام نفس اجلهة وهي جلنة 

هذه الطريقة يف الطعن هي اليت تضفي عليه نفس الطبيعة القانونية لباقي تكييف العقوبات، و
كما أننا إذا .املقررات األخرى، واليت جتعلها أقرب إىل املقررات اإلدارية منها إىل املقررات القضائية

قلنا أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات ذات طبيعة قضائية فال ميكن لوزير العدل حافظ األختام 
من  161يها حىت ولو كانت ماسة باألمن والنظام العامني، وهو أمر خمالف لنص املادة أن يلغ
  05/04.2 القانون

  الفرع الثاين
  .القرارات القابلة للطعن فيها

عقابية عالجية متس باملركز القانوين  ة، أنظم05/04أقر املشرع اجلزائري مبوجب القانون    
ات اخلارجية، التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، اإلفراج للمحكوم عليهم، وتتمثل يف نظام الورش

املشروط، رخص اخلروج، حيث أن جهة إصدارها تكون إما من طرف قاضي تطبيق العقوبات، 
وباعتبار أن القرارات السالف ذكرها ميكن أن تلغي، أو تغري، أو ، أو وزير العدل، حسب احلالة

                                                        
جيوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب : "على اآليت 05/04من القانون  130تنص املادة  .1

  .."للحرية ال تتجاوز ثالثة أشهر، إذا كان باقي العقوبة احملكوم ا على احملبوس يقل عن سنة واحدة أو يساويها ةبتوقيف تطبيق العقوبة السالب
   .26،27:بريك الطاهر، املرجع السابق، ص.2
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عليهم، فمن املسلم به قانونا أن يقر املشرع مكنة تعدل مراكز قانونية مكتسبة خاصة باحملكوم 
قانونية تتمثل يف الطعون املقررة لفائدم، غري أن الواقع العملي على خالف ذلك، فاملشرع قصر 
هذا  احلق على نوعني فقط من القرارات ومها قرار التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة و قرار اإلفراج 

  .املشروط
جند أن املشرع قد أجاز للمحبوس، أو النائب  05/04من القانون  133ادة بالرجوع إىل نص امل   

املتعلقة  تالعام، الطعن أمام جلنة تكييف العقوبات يف مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة والقرارا
باإلفراج املشروط، ويتم رفع هذه الطعون يف مدة ال تتجاوز مثانية أيام من تاريخ التبليغ مبقرر 

  .، أو الرفض، وللطعن أثر موقفلوالقب
للنائب العام احلق يف أن يطعن يف مقرر اإلفراج  05/04من القانون  141وقد منحت املادة    

املشروط الصادر من طرف قاضي تطبيق العقوبات، بعد تبليغه بالقرار عن طريق كتابة ضبط 
أمام جلنة تكييف العقوبات يف املؤسسة العقابية، ويتم رفع الطعن املسبب من طرف النائب العام 

مدة مثانية أيام من تاريخ التبليغ، ويتم تسجيل الطعن يف سجل معد لذلك، مث يرسل امللف مرفقا 
بشهادة الطعن عن طريق النائب إىل جلنة تكييف العقوبات يف أجل مخسة عشر يوما من تاريخ 

  .ويكون للطعن أثر موقف 1تسجيل الطعن،
على أنه جيوز لوزير العدل الطعن يف قرارات قاضي تطبيق  05/04القانون من  161وتنص املادة    

العقوبات املتضمنة منح رخص اخلروج، والتوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، اإلفراج املشروط مىت 
كان تنفيذ هذه القرارات يؤثر سلبا على األمن أو النظام العام، حيث حيول قراره إىل جلنة تكييف 

  .جل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ علمه بالقرار حمل الطعنالعقوبات يف  أ
   

                                                        
   .74: محدي باشا عمر، املرجع السابق، ص.1
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  الفرع الثالث
  اللجنة املختصة بالفصل يف الطعون

هذا الفرع بتقصي تشكيلة، وصالحيات، وطرق عمل جلنة تكييف العقوبات، املختصة  نقوم يف   
  .بالفصل يف الطعون املوجهة ضد قرارات قاضي تطبيق العقوبات 

العقوبات آلية مستحدثة جاء ا  فتعترب جلنة تكيي:للجنة تكييف العقوبات يناإلطار القانو- 1
حتدث لدى وزير العدل، حافظ اخلتام، جلنة تكييف "بقوهلا  143يف مادته  05/04القانون 

من هذا القانون، ودراسة  161و  141و   133العقوبات تتوىل البت يف الطعون املذكورة يف املواد 
اختصاص البت فيها لوزير العدل حافظ األختام، وإبداء رأيها  طلبات اإلفراج املشروط اليت يعود
املؤرخ يف  05/181 وقد صدر املرسوم التنفيذي رقم، "فيها قبل إصداره مقررات بشأا

منه مقر هذه اللجنة  وحددت املادة الثانية 1احملدد لتشكيلتها وتنظيمها وسريها، 17/05/2005
باملديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، وتعترب هذه اللجنة هيئة طعن يف مقررات قاضي 

  .تطبيق العقوبات، وهيئة استشارية لوزير العدل، و هيئة فاصلة يف اإلخطارات املعروضة عليها
  2: ضاء اآليت ذكرهمتتشكل جلنة تكييف العقوبات من األع:تشكيل جلنة تكييف العقوبات- 2
ممثل عن املديرية املكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير - قاضي من قضاة احملكمة العليا،رئيس-

ا ومدير مؤسسة عقابية، عض-ممثل عن املديرية املكلفة بالشؤون اجلزائية، عضوا- على األقل، عضو
العدل حافظ األختام من  عضوين خيتارمها وزير- طبيب ميارس بإحدى املؤسسات العقابية، عضوا-

بني الكفاءات والشخصيات اليت هلا معرفة باملهام املسندة إىل اللجنة، وميكن للجنة أن تستعني بأي 
يعني أعضاء اللجنة بقرار من .شخص ملساعدا يف أداء مهامها، ويعني الرئيس من بني أعضائها
حدث أن انقطعت عضوية أي  وزير العدل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا

  .عضو قبل انتهائها يتم استخالفه بنفس الطريقة السابقة
                                                        

 :نة تكييف العقوبات وتنظيمها وسريها ،اجلريدة الرمسية رقم، احملدد لتشكيلة جل17/05/2005املؤرخ يف  05/181املرسوم التنفيذي رقم . 1
  . 2005لسنة  35

 .3: املرجع نفسه، املادة 2
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يظهر لنا من خالل استعراض تشكيلة جلنة تكييف العقوبات أا ذات صبغة إدارية، حيث أنه    
فإن باقي األعضاء هم إداريون، يتم اختيارهم بطريقة انتقائية ملمارسة مهامهم، أما  سباستثناء الرئي

خلامسة من نفس املرسوم بأن جتتمع اللجنة مرة كل شهر، كما ان اجتماعاا فقد نصت املادة ع
  .ميكنها أن جتتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إىل ذلك

وتزود هذه اللجنة بأمانة يتوىل تسيريها موظف يتم تعيينه من طرف املدير العام إلدارة السجون  
  1:وإعادة اإلدماج، تسند هلا املهام اآلتية

تسجيل - حترير حماضر اجتماعات اللجنة - القيام بتحضري اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها-
  لطعون املرفوعة ضد مقررات جلان تطبيق العقوباتتلقي الربيد وملفات ا-مقررات اللجنة وتبليغها

  .تلقي طلبات اإلفراج املشروط اليت يؤول االختصاص فيها إىل وزير العدل حافظ األختام-
يقوم رئيس اللجنة بضبط جدول أعماهلا وحتديد تاريخ انعقادها، ليبدأ بعدها بتوزيع امللفات على 

ويعرضه على أعضاء اللجنة، ويكون اجتماعها أعضائها، ويعد املقرر ملخص عن كل ملف 
صحيحا حبضور ثلثي أعضائها على األقل، وتصدر قراراا بأغلبية األصوات، ويف حالة تعادل 

  2.األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويكون األعضاء ملزمون بسرية مداوالا
من املرسوم  11و 10ادة وامل 05/04من القانون  143نصت املادة :مهام جلنة تكييف العقوبات- 3

  :على مهام اللجنة، وتتمثل يف اآليت 05/181التنفيذي رقم 
شهرا، اليت  24دراسة طلبات اإلفراج املشروط للمحبوسني الذين تفوق مدة باقي عقوبتهم -أ

، وعرض 05/04من القانون  142يؤول االختصاص فيها لوزير العدل، املنصوص عليها يف املادة 
الطلبات أمر وجويب على جلنة تكييف العقوبات قبل إصداره مقرر اإلفراج  وزير العدل هلذه

، ويف هذا الصدد نصت 143املشروط لدراسة امللفات وإبداء رأيها فيها وهذا حسب نص املادة 
  :يلي على ما 05/181املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي رقم 

                                                        
   .، املذكور سالفا05/181من املرسوم التنفيذي رقم  6املادة .1
    . 14، 9، 8، 7املرجع نفسه، أنظر املواد .2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


143 
 

 يؤول االختصاص فيها إىل وزير العدل، تبدي اللجنة رأيها يف طلبات اإلفراج املشروط اليت" 
  . "حافظ األختام، يف أجل ثالثني يوما إبتداءا من تاريخ استالمها 

 ويف احلاالت اخلاصة اليت خيتص ا وزير العدل، حافظ األختام، وحده مبنح اإلفراج املشروط وهي

دون مراعاة شرط فترة االختبار املنصوص عليها  148،1و  135تلك املنصوص عليها يف املادتني 
  .السالف ذكره 05/04من القانون  134يف املادة 

من القانون  159إبداء رأيها يف امللفات اليت ميكن أن يعرضها عليها وزير العدل طبقا للمادة - ب
وهي احلالة املتعلقة بإعفاء احملبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توفرها  ،05/04
الستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية واإلدماج االجتماعي املنصوص عليها يف قانون تنظيم ل

السجون، كطلب اإلعفاء من شرط فترة االختبار، وهذا عندما يقدم احملبوس للسلطات بيانات أو 
  .من هذا القانون 135معلومات حسب ما هو حمدد يف املادة 

  ات فيما خيص طلبات اإلفراج املشروط؟ما هي طبيعة رأي جلنة تكييف العقوب-
إىل الطبيعة القانونية لرأي جلنة تكييف  05/181مل تتطرق املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي رقم 
  العقوبات هل هو ملزم أم جمرد رأي استشاري؟

إذا كان ال خالف حول الطابع اإللزامي لرأي جلنة تطبيق العقوبات اليت خصها املشرع بدراسة 
 138وبالبت فيها طبقا للمادة  05/04من القانون  3فقرة  24بات اإلفراج املشروط طبقا للمادة طل

 يمنه، فإن األمر حيتاج إىل تدبري خبصوص رأي جلنة تكييف العقوبات، والراجح أن رأيها استشار
  :غري مقيد لوزير العدل لألسباب اآلتية

  2.ن مبوجب قرار صادر منهكون أعضائها خيضعون إداريا لوزير العدل ومعينو-
طبيعة صالحياا اليت حصرها املشرع يف دراسة طلبات اإلفراج املشروط دون البت فيها، وإبداء -

  .05/04من القانون  143رأيها قبل أن يصدر الوزير مقرره طبقا لنص املادة 
                                                        

من  148حادث خطري قبل وقوعه من شأنه املساس بأمن املؤسسات العقابية، واملادة خاصة باحملبوس املبلغ عن  05/04من القانون  135املادة .1
  .خطري أو إعاقة دائمة تتناىف مع بقائه يف احلبس خاصة باحملبوس املصاب مبرض 05/04القانون 

   .املذكور سابقا 05/181من املرسوم التنفيذي  4أنظر املادة .2
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السالف ذكره، كان وزير العدل خيتص دون سواه بالبت يف طلبات  72/02ويف ظل األمر 
  . االستفادة من اإلفراج املشروط واختاذ القرار املناسب بشأا

تتوىل جلنة تكييف العقوبات الفصل يف الطعون املعروضة عليها، املقدمة من طرف النائب العام -ج
العقوبة وكذلك الطعن يف مقرر رفض أو احملبوس، فيما يتعلق مبقرر التوقيف املؤقت لتطبيق 

ويقدم هذا الطعن خالل  ،05/04من القانون  133التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة طبقا لنص املادة 
  .مثانية أيام من تاريخ تبليغ املقرر

كما تتوىل اللجنة البت يف الطعون املتعلقة مبقررات اإلفراج املشروط واليت يقدمها النائب العام بعد 
ه عن طريق كتابة ضبط املؤسسة العقابية فور صدور مقرر اإلفراج املشروط وله مثانية أيام من تبليغ

وتفصل اللجنة يف  05/04من القانون  03فقرة  141تاريخ التبليغ الطعن يف هذا املقرر طبقا للمادة 
قا للمادة الطعون املعروضة عليها يف أجل مخسة و أربعني يوما ابتداء  من تاريخ الطعن، وهذا طب

، ويعد عدم البت 05/04فقرة أخرية من القانون  141واملادة  05/181من املرسوم التنفيذي  11
  .يف الطعن خالل هذا األجل رفضا له

واليت تنص  05/04من القانون  161إلخطارات املعروضة عليها طبقا للمادة اتفصل اللجنة يف  - د
اخلتام أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات املتخذ طبقا إذا وصل إىل علم وزير العدل حافظ  "على أنه 
من هذا القانون يؤثر سلبا على األمن أو النظام العام فله أن يعرض األمر  141و 130و 129للمواد 

  .على جلنة تكييف العقوبات يف أجل أقصاه ثالثني يوما
  1".لقضاء باقي العقوبة ويف حالة إلغاء املقرر يعاد احملكوم عليه املستفيد إىل املؤسسة العقابية

 11وتفصل اللجنة يف هذه اإلخطارات يف أجل ثالثني يوما ابتداء من تاريخ اإلخطار، طبقا للمادة 

  .05/181الفقرة الثانية من املرسوم التنفيذي 

                                                        
   .خاصة مبقرر اإلفراج املشروط 141خاصة مبقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة و املادة  130املادة  خاصة مبقرر إجازة اخلروج، 129املادة .1
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حول مدى إلزامية عرض وزير العدل هلذا األمر على اللجنة؟ فإنه من نص املادة  وهنا نطرح سؤاال
فله أن "....نستشف منها أن هذا األمر اختياري وليس إلزامي كون نص املادة جاء بعبارة  161

  ...".يعرض األمر
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  خالصة الفصل الثاين

جسد املشرع اجلزائري اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي يف نظام قانوين استحدث    
مبوجب األمر امللغى املتضمن تنظيم السجون، صورته قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، لتصبح قاضي 

ال ، وقد مت تزويده يف صورته األوىل بصالحيات جد ضيقة 05/04تطبيق العقوبات يف ظل القانون 
ترقى ملصاف األفكار اليت اعتمدها الفقه اجلنائي املعاصر، وتداركا منه للنقائص اليت شابت 
الصالحيات املقررة للمشرف على عملية تطبيق اجلزاء اجلنائي، وسع املشرع من الصالحيات 

  .املقررة له
سني، السيما ميكننا من خالل حتليل قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبو   

املواد القانونية اليت حتكم صالحيات قاضي تطبيق العقوبات، أن نقسم هذه األخرية إىل صالحيات 
فاملقصود باالختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات .رقابية و استشارية و أخرى تقريرية

مجاهلا يف اختصاص متكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم،إذ ميكننا إ
وهذا من خالل فحص الشكاوي املودعة ، مراقبة  مدى احترام احلقوق املقررة للمحكوم عليهم

لديه، أو تلقي املعلومات والتقارير من طرف النيابة العامة أو رئيس الس القضائي، باإلضافة إىل 
  .ذ أساليب العالج العقايبمتكينه من  مراقبة املؤسسات العقابية والقائمني عليها من خالل تنفي

أما االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات فتتمثل يف إبداء الرأي لإلدارة العقابية 
بغرض اختاذ أي قرار ميكن أن ميس باملركز القانوين للمحكوم عليه، وهذا وفقا لتطور نتائج برامج 

  .إعادة التأهيل االجتماعي
العقابية تتغري من الوسط املغلق إىل الوسط املفتوح، فإن القرارات  وباعتبار أن أساليب املعاملة   

الصادرة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ختتلف من وسط إىل آخر،  فاألوىل تتمثل يف قرارات 
الوضع يف الورشات اخلارجية، الوضع يف نظام احلرية النصفية، الوضع يف نظام البيئة املفتوحة، "

أما القرارات املتعلقة بالوسط املفتوح فتتمثل يف قرار التوقيف املؤقت " .قرار منح رخصة اخلروج
  .لتطبيق العقوبة، قرار اإلفراج املشروط
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ولتمكني قاضي تطبيق العقوبات من التكفل بعملية العالج العقايب للمحبوسني و اختاذ القرارات    
جلان مساعدة مركزية و  ثاملناسبة بشأا، أوجد املشرع مبوجب قانون تنظيم السجون احلدي

أخرى حملية، تتمثل يف  اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة 
، مإدماجهم االجتماعي على املستوى املركزي، وجلنة تطبيق العقوبات و املصلحة املتخصصة للتقيي

  .املتواجدتان على مستوى املؤسسات العقابية
املشرع اجلزائري النقائص الذي ختللت األمر امللغى املتضمن تنظيم السجون، لقد تدارك    

السالف ذكره وضمنه تعديالت جذرية، ال سيما تلك املتعلقة بالسلطات  05/04بإصداره للقانون 
الالمركزية املتعلقة بتدابري تكييف العقوبة واليت كانت جمتمعة يف يد وزير الداخلية، إضافة إىل 

لتداولية للجنة تطبيق العقوبات اليت يرأسها قاضي تطبيق العقوبات واليت كانت القرارات ا
  .  استشارية  يف ظل نظام جلنة الترتيب والتأديب املدرجة يف األمر امللغى 

وتعترب جلنة تكييف العقوبات املستحدثة مبوجب قانون تنظيم السجون جهة طعن يف قرارات    
 إطار جلنة تطبيق العقوبات، والذي ميكن أن يقدم من طرف قاضي تطبيق العقوبات الصادرة يف

  .احملكوم عليهم أو النيابة العامة، كما أا تعترب هيئة استشارية لوزير العدل
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  امتةاخل
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يعترب التدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي من بني أهم املبادئ األساسية اليت        

اعتمدا مدرسة الدفاع االجتماعي، هذه األخرية أقرت ضرورة االهتمام بشخصية اجلاين  واليت مل 
صبا على حيث كان االهتمام من تكن حمل اعتبار من قبل خمتلف مدارس الفكر العقايب القدمية،

  .اجلرمية دون ارم 

أفرد املشرع اجلزائري قانونا خاصا بتنظيم السجون صدر  ومواكبة منه للفكر العقايب املعاصر   
ال سيما ما  ، تبىن من خالله أفكار مدرسة  الدفاع االجتماعي،72/02مبوجب األمر  1972سنة 

األحكام   نظام قاضي تطبيق" ، جسده يفتعلق منها مببدأ التدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي
، وزوده بصالحيات جد حمدودة ال ترقى لتطلعات الفكر اجلنائي املعاصر، واليت تعترب من "اجلزائية

بينها محاية حقوق السجني من تعسف السلطة اإلدارية العقابية، ومبصادقة اجلزائر على خمتلف 
ان كان لزاما عليها أن جتد السبل القانونية الكفيلة االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنس

بذلك، حيث قامت بتغيريات جذرية يف جمال إصالح العدالة، كانت عصارا إصدار القانون 
املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، والذي تدارك من خالله  05/04

امللغى، خاصة ما تعلق منها بتوسيع صالحيات قاضي املشرع اجلزائري النقائص اليت ختللت األمر 
، وكذا توسيع سلطاته "قاضي تطبيق العقوبات" تطبيق األحكام اجلزائية، والذي أصبح يعرف ب 

  .التقريرية املتعلقة بتدابري تكييف العقوبة، اليت كانت حكرا على وزير العدل

ديد املتعلق بتنظيم السجون جلنة ومن أجل ضمان حقوق احملكوم عليهم استحدث القانون اجل   
تكييف العقوبات، وهي جلنة استشارية لوزير العدل وجهة طعن يف قرارات قاضي تطبيق 
العقوبات، و لتمكني املشرف على عملية العالج العقايب من إجناز املهام املنوطة إليه، مت إنشاء جلان 

  .على املستوى املركزي مساعدة له على املستوى احمللي باملؤسسات العقابية، وأخرى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


150 
 

إن أسلوب املعاملة العقابية املعتمد من قبل املشرع حال دون توخي النتائج املرجوة من اعتماد    
نظام اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي، واليت من بينها التقليل من العود اإلجرامي، 

لقة بدراسة شخصية املنحرف، لتقصي وهي نتيجة ال ميكن أن تتحقق إال بإتباع أساليب علمية متع
األسباب املؤدية إىل ارتكابه للفعل ارم بإتباع أسلوب معاملة عقابية مالئم لشخصيته، و يعترب 
الفحص والتصنيف أحد أهم األساليب املتبعة يف ذلك، واليت هجرت من قبل املشرع اجلزائري بعد 

تنظيم السجون، والذي تضمن يف طياته أن كان منصوصا عليها يف ظل األمر امللغى املتضمن 
، 05/04ضرورة إجناز مراكز للمراقبة والتوجيه، هذه األخرية مل تنجز إىل غاية صدور القانون 

حيث اعتمد من خالله املشرع التوجيه التشريعي املنعزل عن األساليب العلمية املتبعة من قبل 
  .العقابيةالعاملية احلديثة يف جمال املعاملة  تخمتلف التشريعا

إضافة إىل ما مت ذكره فإن املشرع قد تبىن اإلشراف القضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي مبتورا،    
والسبب يف ذلك يعود إىل إشراك مدير املؤسسة العقابية يف عملية العالج العقايب من خالل منحه 

ات و لو باإلستشارة، صالحيات التسيري املادي للمؤسسة العقابية دون تدخل قاضي تطبيق العقوب
ولقد مت تزويد مدير املؤسسة .مع العلم بأن برامج العالج العقايب مناطها الرئيس اجلوانب املادية

العقابية بسلطات واسعة يف جمال احملافظة على األمن و االستقرار داخل املؤسسة وهو أمر ميكن أن 
  .للمحكوم عليهم ةميس باملراكز القانونية املكتسب

وانب النظرية اليت حتكم نظام قاضي تطبيق العقوبات املعتمد من قبل املشرع مبوجب إن اجل   
ميكن اعتبارها وثبة حنو التوجه اإلصالحي للجزاء اجلنائي، إال أن الواقع العملي  05/04القانون 

على خالف ذلك، فالتشعب الوظيفي لقاضي تطبيق العقوبات ينم على عدم وجود اهتمام جدي 
لطة املختصة،كما أن جهة وطريقة تعيينه غامضة، فاألصل أن يتم تعيني قاضي  تطبيق من قبل الس

العقوبات من بني قضاة احلكم كما هو سائد يف غالبية الدول املعتنقة هلذا النظام ومن بينها فرنسا، 
إال أن االنتقاء العملي على خالف ذلك، فتعيينه يكون من بني قضاة النيابة وبرتبة نائب عام 
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ساعد على األقل، و تنصيبه يكون من طرف وزير العدل، فهل يعقل أن يكون املشرف على م
  عملية العالج العقايب خصما؟ 

 ولضمان احلفاظ على حقوق احملكوم عليهم أوجد املشرع مكنة قانونية تتمثل يف الطعون اليت   
العقابية،  ةات مدير املؤسسميكن تقدميها على املستوى احمللي  أمام قاضي تطبيق العقوبات ضد قرار

أو على املستوى املركزي أمام جلنة تكييف العقوبات، و املتخذة بشأن التدابري املتعلقة بعملية 
العالج العقايب، وهو أمر غري مستصاغ من الناحية القانونية فكان أوىل باملشرع أن يوجه سبيل 

حلماية الفعلية حلقوقهم، فالواقع العملي الطعن القضائي ال اإلداري لفائدة احملبوسني ألجل توفري ا
يؤكد أن غالبية الطلبات املتعلقة بتدابري تكييف العقوبة ال سيما ما تعلق منها باإلفراج املشروط 
تكون مرفوضة باعتبار أا ختضع للتقدير ال التقييد، مادام أن املشرع مل يلزم اجلهات املعنية 

يف القرارات املتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة، فهل هذا يعين أن  بدراستها بالتسبيب القانوين، استثناءا
إدراجه كان عفويا أو أنه فاضل بني وقف تنفيذ العقوبة وبقية تدابري تكييف العقوبة؟ وهل هذا 
يعين أن هذا التفاضل مناطه التباين يف طرق الطعن املقررة لكل تدبري؟ وهو أمر غري وارد يف خمتلف 

  .نظمة جلهات الطعن يف هذه القرارات  النصوص القانونية امل

يف ختام حبثي هذا توصلت إىل أن اإلشراف القضائي يف مرحلة التنفيذ اجلزائي الذي اعتمده    
املذكور سابقا، مل يرقى إىل مصاف أفكار مدرسة الدفاع  05/04املشرع اجلزائري يف القانون 

ية أو العملية، ولتدارك مواطن اخللل اليت االجتماعي احلديثة، سواء تعلق األمر باجلوانب النظر
  :شابت النظام القانوين لقاضي تطبيق العقوبات أقترح ما يلي

تعديل طريقة تعيني قاضي تطبيق العقوبات، فاألفضل أن يتم مبرسوم رئاسي باقتراح من الس -
ئاسية التدرجية،  األعلى للقضاء، وجيسد على املستوى العملي، وهذا من أجل ختليصه من التبعية الر

واليت ميكن أن تأثر على نزاهته الوظيفية و مردوده العملي، املتعلق باإلشراف على عملية العالج 
  . العقايب
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وضع حدود فاصلة بني اختصاص قاضي تطبيق العقوبات و اختصاص مدير املؤسسة العقابية، -
ارية، و يندرج ضمنها التنظيم بأن يسند هلذا األخري و العاملون معه األعمال ذات الطبيعة اإلد

الداخلي للمؤسسة و توجيه سري العمل فيها و احملافظة على النظام و توقيع اجلزاءات التأديبية ومنح 
املكافئات، أما قاضي تطبيق العقوبات فيعهد إليه مبراقبة مشروعية النشاط اإلداري، و تعديل مدة و 

نزاع ميكن أن يثور بني احملكوم عليه  وبني إدارة أسلوب تطبيق  اجلزاء اجلنائي، و الفصل يف كل 
  .املؤسسة العقابية

ضرورة تسبيب مجيع القرارات املتخذة من طرف قاضي تطبيق العقوبات خاصة ما تعلق منها -
بتدابري تكييف العقوبة، وبالتايل توفري ضمانات إضافية حلقوق احملكوم عليهم باعتبارها لبنة أساسية 

  .ادة تأهيلهم االجتماعيتساهم يف حتقيق إع

سن قواعد قانونية أكثر مرونة تضمن لقاضي تطبيق العقوبات وملختلف اللجان املنصوص عليها  -
يف قانون تنظيم السجون إمكانية اختاذ التدابري الالزمة من أجل حتسني ظروف السجن و إعادة 

  .اإلدماج

العقابية، ألن استبعاده قد يؤثر على إشراك قاضي تطبيق العقوبات يف التسيري املادي للمؤسسات -
  .عملية سري العالج العقايب

حتسني ظروف االحتباس، فبعض املؤسسات العقابية املتواجدة يف خمتلف أحناء الوطن ترجع إىل -
  .احلقبة االستعمارية

العقوبات من شأنه تفعيل الدور التشاوري بني  تطبيق جلنة تشكيل يف العامة النيابة إدخال-
 . عملية العالج العقايب أعضاء اللجنة، ومن مث حتقيق األهداف املتوخاة منخمتلف 
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إلغاء التوجيه التشريعي اجلامد املبين على أسس غري علمية، و اعتماد التوجيه العلمي املرتكز على -
دراسة اجلوانب النفسية واالجتماعية اليت أدت إىل ارتكاب الفعل ارم، فمعرفة السبب أمر 

  .ستئصال البواعث اإلجراميةضروري ال

العقابية يف الفصل األول  ةمن خالل تصفحنا لقانون تنظيم السجون، وتعرضنا ألساليب املعامل-
تناولنا أسلوب الرعاية الالحقة للمفرج عنهم، واليت افتقدت ملسامهة املشرف على عملية العالج 

تطبيق العقوبات إىل ما بعد مرحلة العقايب، ومن مث فإنه ينبغي أن يفعل الدور اإلشرايف لقاضي 
  . اإلفراج بتكوين جلان تساعده يف هذه العملية
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  قائمة املراجع
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  قائمة املصـادر واملراجـع 
I -املصـادر قائمة  

  النصوص الرمسية
 القوانيـن : أوال

اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية  ،1992ديسمرب  16الصادر يف  1336-92القانون رقم -1
 .، املتضمن قانون العقوبات الفرنسي املعدل و املتمم1992ديسمرب  23بتاريخ  373و  347رقم 

اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية  ،2004مارس  09املؤرخ يف  204/2004القانون رقم - 2
  .الفرنسي املعدل واملتمم ، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية2004مارس  10بتاريخ 

املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج  2005.02.06املؤرخ يف  05/04رقم  لقانونا- 3
  .2005لسنة  12االجتماعي للمحبوسني ، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن تعديل قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية رقم  25/02/2009املؤرخ يف  09/01القانون - 4
  . 2009لسنة  15

  األوامــر:ثانيا 
املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني،  1972.02.10املؤرخ يف  72/02األمر 

  .1972لسنة  15اجلريدة الرمسية رقم 

  النصوص التنظيميـة: ثالثا 
  املراسيـم-أ

املتعلق مبراقبة املساجني و توجيههم، اجلريدة  1972فيفري  10املؤرخ يف  72/36 رقماملرسوم -1
  .1972لسنة   15الرمسية رقم 

احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات،  ،17/05/2005املؤرخ يف  05/180املرسوم التنفيذي رقم - 2
 .2005لسنة  35 رقماجلريدة الرمسية 
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، احملدد لتشكيلة جلنة تكييف العقوبات 17/05/2005املؤرخ يف  05/181املرسوم التنفيذي رقم - 3
  . 2005لسنة  35وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية رقم 

، املتعلق بتحديد و تنظيم اللجنة 11/2005/ 08املؤرخ يف  05/429املرسوم التنفيذي رقم - 4
امها و الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة إدماجهم االجتماعي و مه

  .2005لسنة  74سريها، اجلريدة الرمسية رقم 
، الذي حيدد وسائل االتصال عن بعد 11/2005/ 08املؤرخ يف  05/430املرسوم التنفيذي رقم  - 5

  .2005لسنة  74و كيفيات استعماهلا من احملبوسني، اجلريدة الرمسية رقم 

احملدد لكيفيات تنظيم املؤسسة  ،08/03/2006املؤرخ يف  109-06 التنفيذي رقماملرسوم - 6
  .2006لسنة  15العقابية وسريها، اجلريدة الرمسية رقم 

  القــرارات-ب
، املتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية 23/02/1972القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف - 1

  .ملؤسسات السجون

السجون، اجلريدة الرمسية  مؤسسات بأمن واملتعلق 23/02/1972 يف املؤرخ الوزاري القرار -2
  .1972لسنة  18رقم 

الذي حيدد كيفيات تنفيذ إجراء منح املساعدة  2006.08.02القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف -3
لسنة  62االجتماعية و املالية لفائدة احملبوسني املعوزين عند اإلفراج عنهم، اجلريدة الرمسية رقم 

2006.  

املتعلق بتنظيم و تسيري املصلحة املتخصصة باملؤسسات  2005ماي  21القرار املؤرخ يف -4
  .36رقم  44العقابية، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن تشكيل جلان الترتيب و التأديب يف مؤسسات  1989فيفري  14القرار املؤرخ يف -5
زائر و السجون و اختصاصاا، الذي أورده بريك الطاهر يف كتابه فلسفة النظام العقايب يف اجل

 .565حقوق السجني، ص 
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   املناشــري- ج

  املتعلق بكيفـية البت يف ملفات اإلفراج  2005.06.05املؤرخ يف  05/01املنشور الوزاري رقم -1

  . املشروط الصادر عن وزير العدل حافظ األختام

 الرؤساءللسادة  واملرسلة 19/12/2000بتاريخ  احملررة 01/2000رقم  الوزارية املذكرة- 2

  .اجلزائية األحكام تطبيق قاضي لشروط اختيار واحملددة القضائية االس لدى العامني والنواب

املتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع  2009أفريل  21املؤرخ يف  02املنشور الوزاري رقم - 3
 .العام و شروطها

  التفاقياتا- ج
  االتفاقيات الدولية-

  .1955جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة يف جنيف عام 
  االتفاقيات الداخلية-
املتضمنة تكوين ، 2006.12.20االتفاقية املربمة بني وزارة العدل و وزارة التربية الوطنية بتاريخ - 1

  .املؤسسات العقابية و تأهيل احملبوس يف

االتفاقية املربمة بني املديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج و الديوان الوطين للتعليم - 2
، املتضمنة توفري التعليم والتكوين عن بعد لفائدة 29/07/2007والتكوين عن بعد املؤرخة يف 

  .احملبوسني

املتضمنة تكوين املساجني ، 1997.11.17االتفاقية املربمة بني وزارة العدل و التكوين بتاريخ  - 3
  .مهنيا
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II - قائمـة املراجع  
  املراجع باللغة العربية

  القواميس- أوال
، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، الطبعة )عريب-فرنسي( قاموس قانوين: تركي ر، كبايب م

  .1992اخلامسة، 
  الكتب .ثانيا

  الكتب املتخصصة -أ

دار النهضة  دور القاضي يف اإلشراف اجلنائي، إبراهيم،زيد حممد -حسن صادق املرصفاوي- 1
  . 1970القاهرة، مصر،  العربية،

اجلزائر،  عني مليلة، دار اهلدى، بريك الطاهر، فلسفة النظام العقايب يف اجلزائر وحقوق السجني،- 2
   .2009الطبعة األوىل 

و أوالده، القاهرة،  سعد مرقس، الرقابة القضائية على التنفيذ العقايب،  مطابع مدكور- 3
   1972مصر،

طاشور عبد احلفيظ، دور قاضي تطبيق األحكام القضائية اجلزائية يف سياسة إعادة التأهيل - 4
  .2001ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -االجتماعي يف التشريع اجلزائري

 .2004عصام عفيفي عبد البصري، قاضي تطبيق العقوبات، دار الكتب، مصر، الطبعة األوىل - 5 

مصطفى العوجي، التأهيل االجتماعي يف املؤسسات العقابية، دار املنال، بريوت، الطبعة األوىل - 6
1993 .  

النهضة  ،دار-دراسة مقارنة-وزير عبد العظيم مرسي، دور القضاء يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية- 7
 .1978العربية ، القاهرة ، 
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  الكتب العامة- ب

، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  بوسقيعةأحسن - 8
  .2006بوزريعة،  اجلزائر، الطبعة الثالثة 

العربية، أمحد شوقي أبو خطوة، املساواة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة - 9
   .1991 مصر، القاهرة،

إسحاق إبراهيم منصور، موجز علم اإلجرام و علم العقاب، ديوان املطبوعات اجلامعية، -10
  .2006اجلزائر، الطبعة الثالثة، 

 ،اإلسكندرية املعارف، إنسانية، منشأةسياسة جنائية  اجلديد، االجتماعيالدفاع  عالم،حسن -11
  .1991 مصر،

  .1970رمسيس نام، علم اإلجرام ، منشاة املعارف ،اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة، -12

عبيد حسنني إبراهيم، النظرية العامة للظروف املخففة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -13
1970.   

 و اإلسكندرية جلامعيت احلقوق كلية العقاب، و اإلجرام علمي القهوجي، القادر علي عبد- 14
  .1984 بريوت، لبنان، الطباعة، و للنشر اجلامعية الدار العربية، بريوت

علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي اإلجرام والعقاب، منشورات احلليب احلقوقية، -15
  .2002 بريوت، لبنان،

عماد حممد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، حممد عبد الكرمي العفيف، أصول علم اإلجرام -16
  . 2010والعقاب، دار وائل للنشر،عمان، األردن، الطبعة األوىل 

، دار الكتاب احلديث، - دراسة مقارنة-عمر خوري، السياسة العقابية يف القانون اجلزائري -17
  .2009القاهرة، مصر، الطبعة األوىل 
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فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها يف اإلصالح والتأهيل، دار وائل للنشر، عمان، -18
  .2010األردن، الطبعة األوىل 

  .1992 مصر، فوزية عبد الستار، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،-19

مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  فوزية عبد الستار،-20
   .2007مصر، 

  .1961،دار املعارف القاهرة، مصر،-أصوله و تطبيقاته-كمال دسوقي، علم النفس العقايب-21
  .2002حممد صبحي جنم، أصول اإلجرام و العقاب، دار الكتب القانونية، مصر، -22

  ،- دراسة حتليلية وصفية موجزة-أصول علم اإلجرام و علم العقابحممد صبحي جنم،  -23

   .2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

حممد عبد اهللا الوريكات، أصول علمي اإلجرام والعقاب،دار وائل للنشر، عمان،األردن، -24
  .2009الطبعة األوىل 

  .1973حممود جنيب حسين، علم العقاب، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية -25
 اجلامعية اجلزائر، املطبوعات العقاب، ديوان و اإلجرام علمي يف املوجز مينا، فرج نظري-26

  .1993 الثانية  الطبعة

  اـالت  -ثالثا

  .1962الة اجلنائية القومية، العدد الثالث لسنة - 1

 .1978جملة القانون و االقتصاد للبحوث القانونية و االقتصادية، العددان األول و الثاين لسنة  -2

  .1997جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، العدد السادس لسنة - 3

  .2005جملة رسالة اإلدماج، العدد الثاين لسنة  -4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


161 
 

  الرسائل اجلامعية:رابعا
عثامنية خلميسي، السياسة العقابية يف اجلزائر واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه، - 1

  .2009جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة- رفيق أسعد سيدهم، دور القاضي اجلنائي يف تنفيذ العقوبة - 2
  .جامعة عني مشس، مصر، بدون سنة

  املقاالت:خامسا

، نوفمرب 05الد ، 03أمحد األلفي، ختصيص املؤسسات العقابية، الة اجلنائية القومية، العدد -1
1962.   

عبد الرؤوف مهدي، السجن كجزاء جنائي يف ضوء السياسة اجلنائية احلديثة، جملة القانون و - 2
 .1978االقتصاد للبحوث القانونية و االقتصادية، العددان األول و الثاين لسنة 

حممد السعيد منور، املعاملة العقابية للسجناء، بني الواقع والطموح، جملة احتاد اجلامعات العربية  - 2
 .1997، أكتوبر 06للدراسات والبحوث القانونية، كلية احلقوق جامعة القاهرة، العدد 

  املراجع باللغـة الفرنسيـة-

1-Bettahar Touati , Organisation et système pénitentiaire en droit algérien, Office national des 

travaux  éducatifs, 12ème édition, 2004 .    2-Stefani, Lavasseure.G, Criminologie et sciences 
pénitentiaire,Ted Dalloz ,1976. 

3-Nasroune Nouar Ourdia, Le contrôle de l’exécution  des sanctions pénales en droit algérien, 
bibliothèque de sciences criminelles, tom 26. 

4-Cimonati.M, La nature de fonction du juge de l’application des peines, TH Bordeaux, 1965. 

5-Coulon.JM, Du juge de l’application des Peines au juge de l’exécution des peines, TH, Bordeaux, 

1965. 
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6-Samuel.S, Aa Participation du juge pénal à la réalisation du 
traitement du délinquant majeur, TH, Université de Montpellier, 
1974. 
7-Cristian Nils, La participation du juge à l’application des sanctions 
pénale. Thèse, Genève, 1974. 

  املواقع اإللكترونية -

نظـرة علـى قانـون    :نظـام السجـون يف اجلـزائر  ,2008,شريـك فىـطـمص 
                                                         ,25/02/2011http://www.unil.nl,   السـجون اجلـديد 
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  الفهرس
  مقدمـة
  اجلزاء اجلنائينشأة التدخل ا لقضائي على تطبيق :التمهيدي الفصل

  األسس الفقهية والتشريعية للتدخل القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي:املبحث األول
   تطبيق اجلزاء اجلنائيللتدخل القضائي يف مرحلة   األسس الفقهية: املطلب األول 

  .. تطور مفهوم اهلدف من اجلزاء اجلنائي:الفرع األول     
  تطور مفهوم املسؤولية اجلنائية:الثاين  الفرع      

  تطبيق اجلزاء اجلنائيللتدخل القضائي يف مرحلة  األسس التشريعية :الثاينملطلب ا
  األساس اإلجرائي للتدخل القضائي: الفرع األول       
  األساس القائم على ما للقضاء من دور يف محاية احلقوق واحلريات:الثاين الفرع     
  األساس املبين على امتداد الشرعية يف مرحلة التنفيذ: لثالثا الفرع     

 اجلزاء اجلنائي  تطبيقتطور اإلشراف القضائي على   :الثاين املبحث
  اجلزاء اجلنائي يف بعض األنظمة املقارنة تطبيقتطور اإلشراف القضائي على  :املطلب األول 

  اجلزاء اجلنائي يف النظام الفرنسي تطبيقاإلشراف القضائي على : الفرع األول     
  اجلزاء اجلنائي يف النظام االيطايل تطبيقاإلشراف القضائي  على : الثاين الفرع     

  اجلزاء اجلنائي يف النظام اجلزائري تطبيقتطور اإلشراف القضائي على :الثاينملطلب ا
  اإلشراف القضائي يف الفترة االستعمارية: الفرع األول      

  72/02 اإلشراف القضائي يف ظل األمر: الثاينالفرع       
  طبيق العقوباتمفهوم قاضي ت: الثالث املبحث
  تعريف قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينه:األول املطلب

  تعريف قاضي تطبيق العقوبات: الفرع األول 
  كيفية تعيني قاضي تطبيق العقوبات:الثاين الفرع   

  مكانة قاضي تطبيق العقوبات يف السلم القضائي :املطلب الثاين 
  عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة:الفرع األول       
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  عالقة قاضي تطبيق العقوبات مبدير املؤسسة:الثاين الفرع       
  خالصة الفصل التمهيدي

 العقابية املعاملة أساليب: األول الفصل
  النظم التمهيدية لإلصالح و التأهيل:  األول  املبحث

 بوسنيفحص احمل :األول املطلب 
 احملبوسني فحص معايري:األول الفرع      
  الفحص جماالت:الثاين الفرع      

  تصنيف احملبوسني:  الثاين املطلب
  التصنيف مبادئ:األول الفرع      
  أسس التصنيف:الثاين الفرع      

 للمحبوسني االجتماعي التأهيل إعادة: الثاين املبحث 
 والتكوين املهين للمحبوسنيالتعليم :األول املطلب 

 تعليم احملبوسني :األول الفرع      
  التكوين املهين للمحبوسني :الثاين الفرع      

 الصحية للمحبوسني الرعاية و العمل:الثاين املطلب
 عمل احملبوسني:األول الفرع     
 الصحية للمحبوسني الرعاية :الثاين الفرع     

 للمحبوسني االجتماعي اإلدماج إعادة: الثالث املبحث
 العقوبات مراجعة و اخلارجي باحمليط االتصال:األول املطلب 

 اخلارجي باحمليط االتصال:األول الفرع     
  العقوبات مراجعة: الثاين الفرع     
  الالحقة للمفرج عنهم االجتماعية الرعاية :الثاين املطلب 

  الالحقة للمفرج عنهم وصورهاأهداف الرعاية : الفرع األول     
  الرعاية االجتماعية الالحقة يف التشريع اجلزائري: الفرع الثاين     
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  خالصة الفصل األول
 اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات :الثاين لفصلا

  االختصاصات الرقابية واالستشارية لقاضي تطبيق العقوبات:املبحث األول
   .لقاضي تطبيق العقوبات الرقابيةاالختصاصات : املطلب األول

  اختصاص مراقبة احملكوم عليهم:الفرع األول      
  اختصاص مراقبة املؤسسات العقابية:الفرع الثاين      
  اختصاص مراقبة تنفيذ أساليب العالج العقايب: الفرع الثالث     

  االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات: املطلب الثاين
  72/02االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات يف ظل األمر : الفرع األول     
  05/04االختصاصات االستشارية لقاضي تطبيق العقوبات يف ظل القانون : الفرع الثاين     

  االختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات:املبحث الثاين
  بات داخل املؤسسة العقابيةقرارات قاضي تطبيق العقو:املطلب األول

  .قرار الوضع يف الورشات اخلارجية:الفرع األول     
  قرار الوضع يف نظام احلرية النصفية: الفرع الثاين     

  قرار الوضع يف نظام البيئة املفتوحة:الفرع الثالث     
  قرار منح إجازة اخلروج: الفرع الرابع     

  .تطبيق العقوبات خارج املؤسسة العقابيةقرارات قاضي :املطلب الثاين
  قرار التوقيف املؤقت لتوقيف العقوبة: الفرع األول      

 قرار اإلفراج املشروط: الفرع الثاين   

  اللجان املساعدة له قاضي تطبيق العقوبات و تالطعن يف قرارا: املبحث الثالث
  اللجان املساعدة لقاضي تطبيق العقوبات: األول باملطل  

 اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني و إعادة إدماجهم :الفرع األول

  االجتماعي
  جلنة تطبيق العقوبات :الفرع الثاين     
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  العقابيةاملصلحة املتخصصة للتقييم والتوجيه باملؤسسات  الفرع الثالث     
  قاضي تطبيق العقوبات تالطعن يف قرارا: املطلب الثاين  
  قاضي تطبيق العقوبات تطبيعة قرارا :الفرع األول    
 القرارات القابلة للطعن فيها :الفرع الثاين 

  .اللجنة املختصة بالفصل يف الطعون :الفرع الثالث
  خالصة الفصل الثاين

 اخلامتـة

  قائمة املصادر واملراجع 
  الفهرس
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  ملخص الرسالة باللغتني العربية والفرنسية

  اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي

يعترب اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجلنائي أحد أهم املبادئ اليت أرستها مدرسة  الدفاع    
االجتماعي احلديثة، و قد مت األخذ به من طرف غالبية التشريعات املعاصرة، ومن بينها التشريع 

تضمن تنظيم امل 05/04اجلزائري من خالل تبنيه لنظام قاضي تطبيق العقوبات، املدرج يف القانون 
  . السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

مت اعتماد اإلشراف القضائي يف مرحلة تطبيق اجلزاء اجلنائي؛ لضمان التطبيق السليم لربامج    
إعادة التأهيل االجتماعي، و تفعيل دور القضاء يف هذه املرحلة، و كفالة حقوق احملكوم عليهم اليت 

  .اإلدارة العقابية أثناء تنفيذ برامج العالج العقايبميكن أن متس من طرف 

أقر املشرع سلطات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات؛ ألجل ضمان تأدية املهام املنوطة إليه    
واملتمثلة أساسا يف مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند 

  .لتدابري تفريد العقوبة االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم
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LE CONTROLE JUDICIAIRE DANS L'APPLICATION DES 
SANCTIONS PENALES 

             Le contrôle judiciaire dans l'application de la sanction pénale est l'un des plus 

importants principes établis par l'École de service social moderne. Il a été adopté par 

la majorité de la législations contemporaines dont la législation algérienne, incorporé 

dans le système juridique du juge de l'application des peines, inscrit dans la loi 

05/04, contenante l’organisation des prisons et la réinsertion Sociale des détenus. 

    Le  contrôle judiciaire a été adopté dans la phase de l'application des sanctions 

pénales pour assurer l'application correcte du programmes de réinsertion sociale, et 

activer le rôle du pouvoir judiciaire en assurant les droits, garantis par la loi, des 

condamnés,  qui peuvent être affectés par l'administration pénitentiaire lors de la 

mise en œuvre des programmes de traitement pénitentiaire. 

   Le législateur a donné des pouvoirs étendus au juge d'application des peines pour 

assurer l'exécution des tâches qui lui sont assignées, et qui sont essentiellement : le 

contrôle de la légalité de l'exécution des peines privatives de liberté et des peines de 

substitution, le cas échéant, et d'assurer l'application correcte des mesures 

d'individualiser la peine.  
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