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 :قال تعاىل

ءْء      } َن ىِّب  ي  ه بَناد  ح  ُف  امْء َنفُفورُف  أَأ َن  أَأ ىِّب   ع  وَن  أَأنَّر   وَن ، امرَّر اا   ُف ابُف  عَن َن                                       { الَأم  َن  امْءعَن َن
  من سورة احلجر50 ، 49                                                الآيتان 

 

 :قال تعاىل 

ْء       } مَن ُف اا   يف    وَن ْء  امْءق صَن يَناةٌة  َن ْء  حَن ْء  الَأمْءبَناب   أُأوو  لَّر ُف   {تَنتَّرقُفونَن  مَنعَن
  من سورة امبقرة179الآية                                        

 

 :قال تعاىل 

ا لَن وَن ...}      مَن ُكُف ِب   فَنةٌة  تَنأِأخُف ْء أِأ ن ااَّر   د  ن   يف   رَن
ّأ
ْء  ا نُفونَن  كُفننُف م  اَّر   تُف ْء م   اب  امْءيَنوْء   وَن

ا         ُفمَن اِبَن هَندْء عَن َن مْءيَنشْء وَن ر  ائ فَنةٌة  الآخ  نَن  طَن ن  َن  مىِّب  م    {امْءمُف ْء
  من سورة امنور02الآية                                            

 

 :قال تعاىل 

قُف        } ار  امسَّر ار قَنةُف   وَن امسَّر ا وَن ُفمَن َيَن يْءد  واْء أَأ عُف اء فَناقْءطَن زَن ا جَن ا ب مَن بَن لًال  كَنس َن نَن   َن َن ااَّر    مىِّب 

ز  زٌة           ُف عَن ااَّر ك  ٌة  وَن   {حَن
  من سورة املائدة38الآية                                                
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 إىداء
 

ىدم ىذا العمل ا١تتواضع إٔب الوالدين العزيزين، أطاؿ اهلل ُب عمر٫تا ، كألبسهما ثوب الصحة أ         
 . كالعافية ، الذاف يغمرا٘ب دكما بدعائهما، حفظهما اهلل

         إٔب رفيقة الدرب زكجيت الغالية، ٤تبة ككفاء، اليت ٓب تتوقف عن مساعدٌب كتشجيعي دكما، عندما 
 .ينتابٍت اليأس كالقنوط، كاحتملت الكثَت من اٞتهد كالعناء ، فلها كل الفضل كالشكر

 .      فراس تاج الدين/          إٔب مشعة القلب  كّٔجة الفؤاد  كلدم حبييب
     إٔب الشموع ا١تضيئة ُب بيتنا إخوٌب كأخواٌب األعزاء كأبنائهم كأزكاجهم ، الذين حبا٘ب اهلل ّٔم          

 .         حفظهم اهلل دكما
 . حبا كإحًتاما أساتذٌب الفضبلء  معلمّي ك إٔب من أناركا سبيلي بنور العلم كا١تعرفة 

 .          إٔب كل من ساعد٘ب من قريب أك من بعيد كلو بالكلمة الطيبة ُب إ٧تاز ىذه الرسالة 
. أصحاب البزة الزرقػػػاء  دكما خدمة للوطن كا١تواطن  إٔب العيوف الساىرة

 .ُب صمت ، ُب زمن ماتت فيو صحوة الضمَتكيتأ١توف ، إٔب الذين يعملوف بإخبلص ضمائرىم          
. لتحرير اإلنسافكنرباسا ٔب الذين يؤمنوف بالعلم أداة    إ

 .، حفظها اهلل كشعبها من كل شر كلئيم ٔب اٞتزائر الطيبة بلد العطاء الدائم              إ
سوريا الشهباء ، إٔب ليبيا اٟترة ، إٔب اليمن ٔب األبية، جرح األمة الذم ال يندمل، إٔب فلسطُت     إ

 .األصيل ، رفع اهلل عنهم الغنب كاحملن
 .ٔب كل ىؤالء ٚتيعا أىدم عصارة جهدم كٙترة عملي                  إ

 
 الباحث                                                                               
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 شكر كعرفاف 
 

 ، الذم أمد٘ب بالعزٯتة كالقوة،  الذم بنعمو تتم الصاٟتات            الشكر أكال هلل سبحانو كتعأب
ككفقٍت إٔب إهناء ىذه الرسالة، كما أعرب على شكرم اٞتزيل كإمتنا٘ب الكبَت ألستاذنا الفاضل الدكتور 

رغم األطركحة طاشور عبد اٟتفيظ، عميد كلية اٟتقوؽ ّتامعة قسنطينة ، الذم قبل اإلشراؼ على ىذه 
 .مشاغلو الكثَتة 

            كما أشكره أيضا على أنو ٓب يبخل علينا بتوجيهاتو السديدة كمبلحظاتو الصائبة ُب تقوٙب ىذا 
كأدامو اهلل خادما للعلم ك للوطن ، كنسأؿ اهلل العلي البحث، فلو مّنا كل الفضل ككافر اإلحًتاـ كالتقدير، 

العظيم أف ٯتد ُب عمره كأف ٬تازيو عنا خَت اٞتزاء، كأف يكوف كل ذلك ُب ميزاف حسناتو، كأف يبارؾ لو 
 .ُب صحتو كأىلو ككقتو كعملو 

كما ال يفوتٍت أف أتوجو بالشكر اٞتزيل لؤلساتذة األفاضل أعضاء ٞتنة ا١تناقشة األجبّلء ،             
 .الذين أتشرؼ بالوقوؼ أمامهم  طالبا متعلما 

قمم  أف يناقش ىذه الرسالة  عظيم ٨تضى بو ،كلشرؼنا،  كاعتزازناكإنو ١تن دكاعي فخر              
الذين ٓب يبخلوا علينا بوقتهم لقراءة ىذه ،  اٞتنائيقامات علمية كبَتة ٢تا باعها كمكانتها ُب ٣تاؿ القانوفك

 .  ك تقوٯتو ، فلهم كل الشكر كاإلحًتاـ ، كجزاىم اهلل عن ذلك خَت اٞتزاء الرسالة كمناقشة ىذا البحث
            كما ال أنسى من باب رد الفضل إٔب أىلو أف أتوجو بالشكر اٞتزيل إٔب كل من ساىم ُب 

 .إثراء البحث، كقدـ لنا يد ا١تساعدة كلو بالكلمة الطيبة  من قريب أك بعيد
 لباحث     ا
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 إىداء خاص
 

 ....                 إٔب  الذم رحل عنا فجأة
 ...                          إٔب الذم ٗتطفو ا١توت منا خلسة

 ...          درة العلم ك األخبلؽ كاألدب
 ...الربكفيسور حفيظ عاشور...                         أستاذنا الفاضل

 ......كأسكنو فسيح اٞتناف ُب جنة الرضواف...                 رٛتة اهلل عليو
 ...إٔب ركحو الطيبة الطاىرة..........                              طيب اهلل ثراه 

 ....               أىدم لو ىذا العمل كعربوف كفاء 
 

                                                                                         الباحث
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 قائمة المختصرات
 :باللغة العربية : أكال

 .قانوف العقوبات اٞتزائرم: ػػ ؽ ع 
 . ج قانوف االجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإػػػ ؽ 

 .قانوف تنظيم السجوف كاإلدماج االجتماعي للمحبوسُت: ػػ ؽ ت س إ  إ ـ 
 .قانوف تنظيم السجوف كإعادة تربية  ا١تساجُت: ػػ ؽ ت س إ ت ـ

 .قانوف مكافحة الفساد: ػػ ؽ ؼ 
 . قانوف اٞتمارؾ اٞتزائرم: ػػ ؽ ج 

 .قانوف العقوبات الفرنسي: ػػ ؽ ع ؼ
 .قانوف اإلجراءات اٞتزائية الفرنسي: ػػ ؽ ا ج ؼ

 .قانوف العقوبات اللبنا٘ب: ػػ ؽ ع ؿ
 .اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية : ػػ ج ر ج ج

 .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية: ػػػ د ـ ج 
 .٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تسجونُت: ػػ ـ ؽ ح أ ـ ـ 

 .دكف دار نشر: ػػػ د د ف 
 .دكف سنة طبع : ػػػ د س ط

 .دكف تاريخ: ػػ د ت
 .دينار جزائرم: ػػػ د ج 

 .طبعة : ػػ ط
 .جزء: ػػ ج 

 .صفحة: ػػػ ص 
 .صلى اهلل عليو كسلم: (ص)ػػػ 

 .ميبلدم : ػػ ـ 
 .ػػ ىجرمػػ ق 
 :باللغة الفرنسية: ثانيا
 

-Liste des principales abbreviations: 
 -ED :Edition . 

-OP .cit :Opére Citato(référence précédante cité). 

-P :Page . 

-Art :article. 
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 مقدمػػػػػة
 

         إف العدالة تقتضي أف يعاقب مرتكب اٞترٯتة على فعلتو كيناؿ جزاءه ا١تناسب، كقد استقر ذلك ُب أذىاف 
الناس على مّر التاريخ، كإف إختلفت نظرهتم ُب ىدؼ كأغراض ككسيلة العقاب، كالشّك أف تطّور آّتمع ُب العصور 
السابقة كحىت اآلف، صاحبو تطور ُب األفكار كالنظريات بالنسبة ١توضوع العقاب، فأصبح اإلقتناع راسخا أف العقوبة 

ليست إنتقاما من اٞتا٘ب ،  ك إ٪تا ىي كسيلة لتحقيق العدالة كٛتاية آّتمع ، لكل من سّولت لو نفسو العبث ٔتصاّب 
كقيم ىذا آّتمع كا٠تركج عن القواعد اليت ٖتكمو، كبذلك أصبح العقاب اٞتنائي ٛتاية للمجتمع كأفراده من تعدم 

 .ضعاؼ النفوس كآّرمُت من ارتكاب جرائمهم، كُب الوقت نفسو إصبلح للجا٘ب كتأىيلو 
          

لقد كاف للدراسات العقابية أثرىا الواضح ُب تبياف صور اٞتزاء اٞتنائي كأساليب ا١تعاملة العقابية كتطور٫تا عرب           ك
ٔب ىذه الصور كىذه األساليب ا١تنصوص عليها ُب القوانُت، بعيدا عن الفلسفة كالغاية من إالزمن، كال ٯتكن النظر 

ٗتتلف من مرحلة إٔب مرحلة ، كمن  تقريرىا كاعتمادىا، فهذه اٞتزاءات بتنوعها كتعددىا إ٪تا ترمي إٔب ٖتقيق فلسفة معينة
٣تتمع إٔب آخر، كإذا كاف اٞتزاء اٞتنائي يشكل رد الفعل االجتماعي الذم يوقعو آّتمع، ٔتا لديو من سلطات على 

يشكل التبعة القانونية اليت يتحملها اٞتا٘ب كأثر مًتتب على ما ارتكبو من فعل يشكل فإنو  اٞترٯتة، كمن ٙتة مقًتؼ
. جرٯتة

 

ا١تعربة عن عملية العقاب اٞتنائي، إٔب الوحيدة             كلقد كانت العقوبة اٞتنائية تشكل الوسيلة الواضحة كالصورة 
أف بدأ علماء القانوف اٞتنائي منذ القرف الثامن عشر باالنتقاؿ بالعقوبة من مرحلة اعتبارىا ٣ترد قصاص تستوجبو قواعد 
األخبلؽ أك ٣ترد اعتبارىا تعويضا عادال كمستحقا للمجتمع، إٔب مرحلة الوظيفة الوقائية للعقوبة، حيث ٬تب عليها أف 

. تلعب دكرا ُب ٛتاية آّتمع ٔتنع تكرار اٞترٯتة بالنسبة للمحكـو عليو أك لغَته من أفراد آّتمع
 

كنظرا للعيوب اليت ظهرت للعقوبة اٞتنائية، ١تا ٢تا من نتائج كآثار سلبية للمحكـو عليو ُب بعض اٟتاالت،               
تضح أف العقوبة ٓتصائصها كشركط توقيعها ، ال ٯتكن أف تقدـ حبل متكامبل ١تسألة الوقاية من اٞترٯتة، لذلك إبعد أف 

ٔب العقاب اٞتنائي كأساليب ا١تعاملة العقابية، خاصة لدل أنصار إهنجت الدراسات العقابية هنجا حديثا ُب النظرة 
جرامية إل٪تا تنظر إٔب ا٠تطورة ا إجرامية كأساس للعقاب، كإل، اليت ال تنظر إٔب جسامة الواقعة ا ا١تدرسة الوضعية

 (حًتازيةإلالتدابَت ا)حتمالية كقوع اٞترٯتة منو مستقببل، لذلك ًب تقدٙب صورة ثانية للجزاء اٞتنائي، كىو نظاـ إللفاعل، ك
، ينص عليها القانوف ُب  حًتازية معاملة فردية قسريةإلشّكل كسيلة متقدمة كحديثة نسبيا، كتعترب التدابَت امم الذ، 

 عجز العقوبة كاضحا، بعد لجرامية ا١تتوافرة لدل األفراد للدفاع عن آّتمع، كاليت جاءت بعد أف بدإلمواجهة ا٠تطورة ا
. ٞتا٘با تأىيل كإعادةستفادة من اٞتزاء اٞتنائي كوسيلة تقوٙب إلصبلحية ، اليت تقـو على اإلأف سادت األفكار ا

 

          كنظرا لذلك فقد تعالت النداءات كاألصوات للنظر ٢تذا اٞتا٘ب كضحية ٢تذا آّتمع الذم تركو ليصل إٔب ىذه 
ا١ترحلة اليت جعلتو يُقدـ على إرتكاب جرٯتتو ، لذلك  ظهرت فكرة أف يؤخذ ُب اإلعتبار ظركؼ ا١تتهم كظركؼ اٞترٯتة 

 .للقاضي السلطة ُب تقدير العقوبة ا١تناسبة لكل حالة تعرض عليو عند توقيع العقاب ، فكاف نتيجة ذلك أف ُمنِنحَح 
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 كجعلها تتسم بنوع من التحّضر كالتمّدف ، كاإلبتعاد عن فكرة ا           كإف كاف ىذا اإلٕتاه يقودنا إٔب أنسنة  قوانينن
الردع كاإليبلـ اليت كانت تعترب ٝتة آّتمعات ُب العصور القدٯتة ، إال أننا نشهد اليـو تزايدا فضيعا ُب إرتكاب اٞترٯتة 
كإعادة إرتكأّا ُب ٣تتمعنا اٞتزائرم بل كالعآب األٚتع ، ٦تا ٬تعلنا نضع العقاب اٞتنائي اليـو موضع ا١تساءلة كاإلهتاـ، 

لنتساءؿ عن مدل فعالية العقاب اٞتنائي ُب التشريع اٞتزائرم من عدمو ، كما ىي األسباب اليت تقف كراء ذلك ، كما 
 . ىي اآلليات اليت تكفل تفعيلو لصاّب آّتمع كاٞتا٘ب معا، كىذا البحث ٤تاكلة منا ٨تو ىذا ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ

 

 ، سينكّب على دراسة العقاب اٞتنائي بوصفو الصورة التقليدية للجزاء              غير أننا نشير إلى أف بحثنا ىذا
 دكف التعرض إٔب موضوع التدابَت ،، لذلك سوؼ نتناكؿ ىذه األخَتة(العقوبة اٞتنائية)اٞتنائي، أم إعتمادا على كسيلة 

  .ٔب دراسة مستفيضة كمستقلةإاإلحًتازية ألنو موضوع  ٭تتاج 
  

 أىمية الموضوع
 

 النظريةىمية األتظهر حيث ٖتديد أ٫تيتُت ، إحدا٫تا نظرية كأخرل عملية ،          رٔتا تظهر أ٫تية البحث من خبلؿ 
من خبلؿ أف موضوع العقاب اٞتنائي يكتسي أ٫تية بالغة ُب التشريعات ك٭تضى بإىتماـ كدراسات الباحثُت ُب ٣تاؿ 

ىذا العلم، السّيما ُب ظل ظهور أفكار جديدة تنادم بنبذ كل أشكاؿ العنف كاإليبلـ، كتركيز اٞتهد على إصبلح 
العو١تة قد أدت إٔب خلق بيئة مواتية ألشكاؿ ؼ، مع إزدياد الظاىرة اإلجرامية كإتساعها كتنوعهاخاصة اٞتا٘ب كتأىيلو، 

جديدة كمتوسعة من اإلجراـ بفعل ا٢تيكل ا١تتغَّت ُب التجارة كالتمويل كاإلتصاالت كا١تعلومات ، الذم أدل إٔب تكوين 
 كمن ٙتة فإف فعالية اٞتزاء البد أف تأٌب ُب جوىر، 1بيئة ال تنحصر فيها اٞترٯتة ضمن اٟتدكد الوطنية بل أصبحت عا١تية 

  .إىتماـ ا١تشرعُت كالباحثُت، لذلك كاف إختيارنا ٢تذا ا١توضوع أحد احملاكالت اليت تصّب ُب ىذا االٕتاه
 

 ٢تذه الدراسة فتربز من خبلؿ ٤تاكلتها معرفة األسباب، كتشريح معوقات عدـ فاعلية األىمية العمليةأما          
التغيَت على  إحداث  ٯتلكوف سلطة القرار ك١تن العقوبات اٞتنائية ُب اٞتزائر، كمن ٙتة إعطاء حلوؿ ميدانية عملية تقدـ 

  .مستول التشريع كالقضاء كالتنفيذ ، لعّلها تساعد ُب القضاء على أزمة العقوبة اٞتنائية اليت تتخبط فيها حاليا 

 

 
 

 أىداؼ البحث
 

         البحث يهدؼ أساسا إٔب معرفة السبب أك األسباب اليت تقف كراء إزدياد اٞترائم رغم كثرة القوانُت 
كالتشريعات العقابية، حىت أنو أصبح يسيطر الشعور لدل البعض بإنعداـ األمن كأصبح الفرد يكاد ال يأمن على نفسو 

كأىلو كمالو ُب الكثَت من األماكن ، لذلك فالبحث يهدؼ إٔب مساءلة العقوبة اٞتنائية ُب حد ذاهتا ، كبالتإب كضع 

                                                
 ًٞك٢ ػ٘حٕ ك٢ ضو٣ٍٍٙ ػٖ أقٞجٍ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ ٗطحم جُؼحُْ، ج١ًُ أُوحٙ /جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز جُٓحذن ج٤ُٓىج١ًُ أًىٙ  ٝٛٞ جأل1ٍٓ

، وٌجْس ك٢ ؾٍجتْ جُؼ٘ق ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ٞٞء جُٔطـ٤ٍجش (ٓٛطل٠) ٗوال ػٖ ػرىٕٝ ،2000ك٢ ٓإضٍٔٛح جُؼحٍٖ جُٔ٘ؼوى ذل٤٘ح  ك٢ أك٣ٍَ 

 .2011-2010، 2جُ٘ل٤ٓس ٝجُى٣ٔٞؿٍجك٤س، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ ػِْ جُ٘لّ جإلؾطٔحػ٢، ٤ًِس جُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس ٝجإلؾطٔحػ٤س، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ 
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أيدينا على مواطن األٓب  كتشخيص أسبابو ، كمن ٙتة توجيو ا١تشرع كالقاضي كمن لو سلطة التنفيذ،  للوصوؿ إٔب جعل 
إٔب الدراسة  هتدؼالعقوبة فعالة أك أكثر فعالية ٛتاية للمجتمع من جهة كإصبلح اٞتا٘ب من جهة أخرل، كٔتعٌت آخر 

 .ىا إستكشاؼ األطر الكفيلة بإعادة تفعيل ، كلعقوبة اٞتنائية ُب حد ذاهتاؿفحص القيمة العقابية 

 
 أسباب اختيار موضوع البحث

 
         األمر يعود إٔب كجود أسباب كثَتة كراء إختيار ىذا ا١توضوع كدفعتٍت إليو دفعا بالذات دكف غَته من ا١تواضيع ، 

 :كٯتكن إٚتا٢تا ُب النقاط التالية 
 

شخصي فمن خبلؿ مهنيت كخربٌب ا١تتواضعة ُب ٣تاؿ الشرطة القضائية ، عاينت كالمست عن قرب اإلزدياد \  أكالىاػ
ا١تذىل لئلجراـ كإتساعو كتنوعو ، كىذا من خبلؿ تصاعد منحى إحصائيات اإلجراـ ، حيث أف العقاب فقد فعاليتو 

كأثره ، فقد أصبحنا نسّجل اليـو  ُب الكثَت من األحياف تقدـ بعض آّرمُت إٔب مصاّب الضبطية بإرادهتم اٟترة من أجل 
 .ٖتقيق رغبتهم ، كقد تعجب عندما تعلم أهنا تتمثل ُب الزّج ّٔم ُب ا١تؤسسات العقابية

 

رغبيت البحث ُب ٣تاؿ علم العقاب ١تعرفة آخر األفكار ُب معاملة احملكـو عليهم ، للوصوؿ ّٔم  إٔب جعلهم  \ ثانيهاػ 
أفرادا صاٟتُت ، كمن جهة أخرل ٖتقيق الردع العادؿ ، الذم يؤدم إٔب إشباع حاجة الضحية النفسية سول كاف الفرد 

أك آّتمع ُب العقاب نتيجة ١تا سببو إرتكاب اٞترٯتة من إخبلؿ بتوازنو ٦تا فرض حقو ُب تسليط العقاب ا١تناسب،  
 .كبالتإب توسيع معارُب ُب ىذا آّاؿ

 

أردت أف تكوف ىذه الدراسة ٔتثابة تنبيو للفت األنظار إٔب ىذه الوضعية اٟترجة، كدؽ ناقوس ا٠تطر إل٬تاد \ ثالثها ػ 
حلوؿ سريعة ٢تذه  ا١تشكلة ألهنا تزداد يوما بعد يـو ، كبالتإب اإلىتماـ ّتميع جوانب ا١توضوع ككضعها ٖتت تصرؼ 
اٞتهات ا١تعنية على ا١تستول العلمي كالعملي ، السيما كأف موضوع العقاب شهد ٖتّوالت كتعديبلت كثَتة خاصة ُب 

 .السنوات األخَتة ْتثا عن الفاعلية ا١تفقودة 
 

ما دفعنا إٔب إختيار ىذا ا١توضوع ىو إٯتاننا العميق بأف العقوبة ليست ٣ترد جزاء بل ىي نظرية قائمة أف \رابعها ػ 
، كأف اٞتا٘ب البد أف ٭تّس مع ذلك بنوع من الردع كاإليبلـ كسيلة لئلصبلح ُب حد ذاهتا بل ليست غاية فهي  ،بذاهتا

يتماشيػػػػػاف كالضرر الذم أٟتقو بالضحية كآّتمع، كمن جهة أخرل مقابل اللذة كالفائدة اليت ٖتصل عليها من خبلؿ 
كالقاضي قبل غَته مطالب بأف يدرؾ ذلك ٘تاـ اإلدراؾ حىت يتمّكن من ٕتسيد السياسة العقابية اليت إرتكابو للجرٯتة، 

 .أنتهجها ا١تشرع على أرض الواقع
 

 الدراسات السابقة
 

         اٟتقيقة أف ىناؾ الكثَت من الدراسات كالبحوث، تناكلت العقوبة من حيث تعريفها، كتطورىا، كخصائصها، 
كأنواعها، ككيفية تنفيذىا ، كغَت ذلك ٦تا ىو متصل ّٔا ، غَت أهنا ُب رأيي أغفلت دراسة مدل فعالية ىذه العقوبة ُب 
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التشريعات ، كالسيما التشريع اٞتنائي اٞتزائرم ، كلعّل ىذا األمر يعود إٔب أف البحث ُب  مواضيع السجوف كأكضاع 
ا١تساجُت ، كاف يعّد من احملرمات كا١تمنوعات ٯتنع البحث فيها، كىذا لطبيعة النظاـ السياسي السائد ُب البلداف ، 

خاصة العربية منها، ٦تا جعل ا١تؤسسات العقابية أمكنة مغلقة ، ال ٬تب الوصوؿ إليها كالتحدث عنها، كلكن مع عصر 
اإلنفتاح ، أصبحت قضايا السجن كالسجوف ٗترج من ىذه الزكايا ا١تظلمة، كظهرت بعض الكتابات ُب آّاؿ العقايب ، 

كٗتصص بعضها حىت ُب السجوف كأحواؿ السجناء، كجامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، اليت كاف ٢تا الفضل ُب 
 : إلشراؼ على الكثَت من الرسائل اٞتامعية ذات عبلقة ّٔذه ا١تواضيع، كنذكر أىم الدراسات ُب ىذا آّاؿ

 

ا١تنفعة ا١تستقبلية للعقوبات اٞتنائية من منظور )، ٖتت عنواـ (2009)ػػػػػ دراسة الدكتور مضواح بن ٤تمد آؿ مضواح 
، الصادرة عن مركز الدراسات كالبحوث، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، كاليت إعتمدنا على بعض  (إصبلحي

أجزائها ُب ْتثنا ىذا ، كقد حاكلت تبياف فلسفة العقاب عرب التاريخ ، كركزت على سوسيولوجيا القضاء، كالبحث ُب 
تقوٙب كفاءة احملاكم ، كالنظاـ القضائي، ككيفية ٛتاية إستقبلليتو ك إعداد القضاة كٗتصصهم، كإعتمد صاحبها ُب ذلك 
على دراسة تطبيقية باإلعتماد على عينة لدراستو من السجوف السعودية، للوصوؿ إٔب الفرضيات اليت ًب اإلنطبلؽ منها، 

، كمدل إتاحة العقوبات اٞتنائية فرصا للنزالء (الردع ا٠تاص)كىي مدل ٨تاح العقوبات اٞتنائية ُب ٖتقيق ىدؼ 
لئلستفادة من برامج اإلصبلح، ك إدراؾ ا٢تدؼ من كجودىم با١تؤسسة العقابية، كبناء الثقة بأنفسهم، كنزع مشاعر 
الوصم  باإل٨تراؼ لديهم، كْتث ُب مدل ٧تاح الربامج اإلصبلحية ُب خفض مشاعر الكره كالنقمة على آّتمع من 

قبل النزالء، كمدل إستفادة السجناء من برامج الرعاية البلحقة، كعلى الرغم من كشفها لكثَت من مبلمح ا١تنفعة 
ا١تستقبلية للعقوبة اٞتنائية، لكنها تبقى مع ذلك ٕتيب على تساؤالت كإشكاالت العقوبة ُب آّتمع السعودم كُب 

 .النظاـ العقايب السعودم ، كالذم ٮتتلف  كثَتا على آّتمع اٞتزائرم كنظامو العقايب
 

، كىي دراسة (مدل فاعلية ا١تؤسسات اإلصبلحية )، ٖتت عنواف (2004)ػػػ دراسة الباحث السعودم العبيد 
إجتماعية لتغَت إٕتاىات نزالء ا١تؤسسات اإلصبلحية  ٨تو بعض القيم اإلجتماعية  كا١تعايَت السلوكية ، حيث حاكلت 

ىذه الدراسة البحث ُب مدل فاعلية ا١تؤسسات اإلصبلحية ُب تأىيل نزالئها ، كقد إعتمد الباحث على ا١تنهج الوصفي 
التحليلي، كذلك عن طريق عملية ا١تسح اإلجتماعي الشامل كإستخدـ إستبيانات ُب دراستو ، كقد توصل إٔب ٣تموعة 

 .من النتائج ضمنها خبلصة ْتثو
 

، (أثر كظيفة العقوبة ُب صبلح اٞتا٘ب كتأىيلو) ، بعنواف (2009)ػػػ دراسة الدكتور فهد يوسف الكساسبة ، األردف 
كىي مكونة من ٜتسة فصوؿ ، ْتث فيها كظيفة العقوبة اٞتنائية ُب جانب اإلصبلح كالتأىيل عرب تطور آّتمعات، 

كتطور فلسفتها ُب العقاب عرب الزمن، كما تعرض فيها إٔب ماىية العقوبة كأنواعها، األسباب ا١تؤثرة فيها، كسائل 
كضمانات ٖتقيق اإلصبلح كالتأىيل ، كمدل فاعلية ا١تؤسسات العقابية ُب اإلصبلح كالتأىيل، ك توصل إٔب ٚتلة من 

 .النتائح كاإلستنتاجات ضمنها هناية ْتثو
 

العقوبة الرضائية ُب الشريعة اإلسبلمية كاألنظمة اٞتنائية )، ا١تعنوبة  بػػ(2009)ػػػ دراسة الدكتور أٛتد الرباؾ، مصر 
،كىي عبارة عن رسالة دكتوراه ، فصل فيها الباحث بشكل دقيق أزمة العدالة اٞتنائية اليت  (ا١تعاصرة ، دراسة مقارنة

تعا٘ب منها أغلب الدكؿ ، كبُّت أسبأّا ك آثارىا ، كحاجة التشريعات اٞتنائية إٔب ضركرة العودة إٔب العقوبات الرضائية 
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التصاٟتية كحل كبديل عن العقوبة اٞتنائية التقليدية ، كما تعرض بشكل من التأصيل إٔب ٥تتلف ىذه العقوبات 
 .الرضائية مع مقارنتها مع الشريعة اإلسبلمية، كلقد إعتمدنا على ىذه الدراسة ُب الكثَت من جوانب ْتثنا

 
، اليت 2011فرنسا ،  ( ADALBERTO KARIM ONTONIO- أدالبَتتو كرٙب أكنطونيو)ػػ دراسة الباحث 

 Les peines( العقوبات البديلة ُب العآب)ا١توسومة بػػػػ (LIMOGED)ىي عبارة عن رسالة دكتوراه من جامعة 

Alternatives dans le monde ) حاكؿ فيها الباحث إعطاء نظرة مقارنة على العقوبات البديلة ُب كاقع ،
العديد من دكؿ العآب ، من أجل معرفة حقيقة فعاليتها، ككذا مدل ٘تاشيها مع حقوؽ اإلنساف، مقارنة مع العقوبة 

السالبة للحرية التقليدية ، اليت أبانت عن مساكئها ، ككذا مدل مسا٫تة ىذه العقوبات البديلة ُب تأىيل احملكـو عليهم 
. 
 

بإستثناء بعض               أما على مستول ا١تكتبة اٞتزائرية ، فإننا ٓب نقع على كتابات متخصصة ُب ا١توضوع ، 
 :الدراسات القليلة ىنا كىناؾ 

 

 670، ُب(فلسفة النظاـ العقايب ُب اٞتزائر كحقوؽ ا١تساجُت)، ا١توسومة بػػػ(2009)دراسة الدكتور بريك الطاىر ػػػػ 
، حاكؿ التعرض فيو إٔب فلسفة ( صفحة191)صفحة، على الرغم أف الكاتب ُب اٞتزء الذم خصصو ١توضوع البحث 

النظاـ العقايب اٞتزائرم، من خبلؿ تناكلو بصفة أكثر قاضي تطبيق العقوبات، مفهـو تفريد العقوبة، اإلفراج الشرطي 
كإجراءاتو كآثاره، ألف الباقي من صفحات الكتاب عبارة عن مبلحق ّٓموع القواعد كا١تواثيق الدكلية، كالقوانُت الوطنية 

 .ذات العبلقة بالنظاـ العقايب
 

، اليت حاكلت (السياسة العقابية ُب القانوف اٞتزائرم، دراسة مقارنة: )بعنواف  (2010)ػػػ دراسة  الدكتور خورم عمر، 
تبياف النظاـ العقايب ُب اٞتزائر، من خبلؿ التعرض إٔب ا١تؤسسات العقابية  كأنواعها ، كأنظمة اإلحتباس ا١تطبقة ُب 

 .التشريعات ا١تقارنة ك اٞتزائر 
 

السياسة العقابية ُب اٞتزائر كا١تواثيق الدكلية )ػػػ دراسة الدكتور عثامنية ٠تميسي ، ٞتامعة ٤تمد خيضر بسكرة بعنواف 
، كىي عبارة عن ْتث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه ُب القانوف العاـ ، تناكؿ فيها الباحث 2007، (ٟتقوؽ اإلنساف

مفهـو السياسة العقابية ُب اٞتزائر، كركز بشكل أساسي على نظاـ السجوف كا١تؤسسات العقابية، كأساليب ا١تعاملة 
العقابية ا١تطبقة ، ٍب مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات كمبدأ التدخل القضائي، ٍب خصص الباب الثالث من الدراسة إٔب 
ا١تعاملة العقابية كفقا للمواثيق الدكلية، كتعرض فيها إٔب ٣تموع القواعد النموذجية الدنيا ١تعاملة السجناء، ككذا مراجعة 

 .العقوبات كالعقوبات البديلة
 

بدائل )، كا١تعنونة بػػ2018-2017ػػػ دراسة الدكتور بولو٢تي مراد، اليت ىي عبارة عن أطركحة لنيل الدكتوراه ُب العلـو 
، حاكؿ فيها تقدٙب أىم البدائل اإلجرائية للدعول العمومية ا١تعركفة ُب عآب العقاب ا١تعاصر، (إجراءات الدعول العمومية

كتناكؿ أنواعها كأ٪تاطها بشكل من التفصيل، ٍب عرج على أىم البدائل ا١تبنية على الرضائية كا١تبلئمة اليت تبناىا ا١تشرع 
اٞتزائرم، كىي ٘تثل تصورا جديدا ينتقل فيو من عدالة عقابية قهرية إٔب عدالة رضائية تصاٟتية ، كبالتإب تعد أفضل 

 .كسيلة ٯتكن للقضاء اٞتزائي اإلعتماد عليها للحد من الزيادة ا١تذىلة ُب أعداد القضايا اٞتزائية
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             لذلك ٧تد أف ا١تكتبة العربية كاٞتزائرية غنيتاف با١تؤلفات العامة ا١تتعلقة باٞتزاء اٞتنائي كالعقوبة اٞتنائية ، 

لكن تناكؿ مدل فعالية ىذا العقاب ُب التشريع اٞتزائرم ٓب يتم التطرؽ إليو بصفة أساسية كمباشرة ، كإ٪تا يتم اإلشارة 
إليو أحيانا عرضا كبصفة عابرة ، كىو األمر الذم جعلٍت أقدـ على تناكؿ ىذا ا١توضوع  على اإلختبلؼ الكبَت آلراء 
الكتاب كالفقهاء ُب ىذا آّاؿ ، حيث أردت  أف تكوف ىذه الدراسة جامعة لشتات ىذه األفكار ، ألننا نعتقد أف 
جوىر العقاب ليس ُب كثرة القوانُت كالتشريعات كإ٪تا ُب مدل فعاليتو ، كالفعالية تعٍت إنزاؿ العقاب العادؿ بقدر إٍب 
اٞتا٘ب ، كىو الشيء الذم يضمن ٛتاية آّتمع من اٞترٯتة ، كمن جهة أخرل العمل على إصبلحو كتأىيلو ، كمن ٙتة 
إعادتو إٔب حضن آّتمع فردا صاٟتا سويا، لنحاكؿ أف نأخذ بيد ا١تشرع اٞتزائرم ليصل إٔب مبلحقة األنظمة العقابية 

 .اٟتديثة، بغية تبٍّت تنظيم أمثل للعقاب اٞتنائي العادؿ كالفعاؿ، كالذم يتماشى كخصوصية ٣تتمعنا اٞتزائرم
 

 اإلشكالية
 

، ٦تا فرض كجوب الوقوؼ            عليها  إف ىذا البحث ٭تاكؿ اإلجابة عن إشكالية أساسية تزداد حدة يوما بعد يـو
 عن ا بعيد،كبسيطة شكالية بطريقة مباشرةإلاىذه  اخًتت صياغة ، ك كجرأةموضوعيةبكل جدية، كطرحها بكل 

ما مدل فعالية العقاب الجنائي في  كىي، من تأكيل   اليت ٖتمل أكثر،كا١تصطلحات الغامضةلغوية التعقيدات اؿ
 كقبل ذلك ىل ىو فعاؿ حقيقة أـ ال ؟ كإف كاف مواجهة الجريمة كإصبلح الجاني في التشريع الجنائي الجزائرم؟

غَت ذلك ، فأين يكمن ا٠تلل كالعجز أماـ كجود ترسانة من التشريعات كالقوانُت ؟، ألننا نشهد اليـو تصاعدا مذىبل 
، كىذا ُب سياؽ الوضع (العود)ُب إرتكاب اٞترٯتة ، بل كُب إعادة إرتكأّا من طرؼ نفس آّرمُت كىو ما يسمى بػ

 .1العا١تي، فالدراسات كاإلحصائيات ا١تقدمة عن اإلجراـ ،  أّكدت أف اٞترٯتة تعرؼ زيادة كمية كنوعية  كل أ٪تاطها 
  

           كيتفرغ من ىذه اإلشكالية تساؤالت أخرل، تكوف إشكاليات ثانوية بالنسبة ١توضوع البحث ، كتتمثل ُب 
؟ كفقدت عناصر قوهتا كفعاليتها؟، كىل  ىل أصبحت العقوبة اٞتنائية تقليدية ْتيث أهنا أصبحت ال تواكب ٣تـر اليـو

ىذا يعٍت إنتهاء مدة صبلحيتها ؟ ، أـ أف ا١تشكلة تكمن ُب األفكار اٞتديدة اليت  جاء ّٔا مفكرك علمي العقاب 
كاإلجراـ ، تلك اليت  تنادم باإلصبلح كالتقوٙب كنبذ كل أشكاؿ الردع كاإليبلـ، على خبلؼ األفكار القدٯتة اليت تدعو  

ىل أننا ملزموف :إٔب االنتقاـ من اٞتا٘ب مثلما كانت عليو العقوبة ُب آّتمعات البدائية ؟ كىذا يطرح التساؤؿ التإب 
بالعودة للعمل ّٔذه األفكار كالوسائل القدٯتة ؟، خاصة أماـ تعإب األصوات الداعية إٔب إلغاء العقوبة السالبة للحرية 
السّيما قصَتة ا١تدة، اليت كثرت مساكئها كباف عوارىا، كإحبلؿ ٤تلها بدائل كآليات أخرل ألهنا ٓب تعد فعالة كفقدت 

 عناصر قوهتا ، كما الذم ٬تعل العقوبة اٞتنائية أكثر فعالية كنفعا للجا٘ب كللمجتمع كالضحية؟ 
 

           كلعّل ىذه التساؤالت ُب ىذا ا١توضوع يقودنا إٔب مساءلة ا١تؤسسة العقابية كاإلصبلحية أكثر من أم جهة 
أخرل ، كوهنا ا١تكاف الذم يرسل إليو احملكـو عليو بعد النطق باٟتكم كسريانو هنائيا باتا إلعادة تربيتو ك إصبلحو، كىي 
حلقة مهمة من حلقات ا١تنظومة العقابية، لنتساءؿ ىل إستطاعت أف توُب بالغرض الذم أنشأت من أجلو ؟ ، كىل 

                                                
، وٌجْس ك٢ ؾٍجتْ جُؼ٘ق ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ٞٞء جُٔطـ٤ٍجش (ٓٛطل٠)، ٗوال ػٖ ػرىٕٝ 2000 أٗظٍ ضو٣ٍٍ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز 1

 .جُ٘ل٤ٓس ٝجُى٣ٔٞؿٍجك٤س، ٍٓؾغ ْحذن 
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النصوص التنظيمية ا١توجودة حاليا تتوافق كغايات تأىيل احملبوسُت ك إعادة إدماجهم اجتماعيا؟ كإف كاف األمر غَت 
ذلك ، فهذا يدفعنا لنتساءؿ ما ىي ىذه ا١تعوقات كالعراقيل اليت تقف أماـ فعالية العقوبة اٞتنائية ُب اٞتزائر؟ ىل 

ا١تشكلة تكمن ُب القانوف أـ ُب القاضي أـ ُب ا١تؤسسة العقابية أـ ُب اٞتا٘ب أـ ُب آّتمع؟ أـ ُب ٚتيع ىؤالء معا ؟ 
 كماىي اآلليات الكفيلة بتفعيلها من الناحية العملية ؟ 

 

           ك من ٙتة فإف ٤تاكلة اإلجابة عن كل ىذه األسئلة تقودنا إلستكشاؼ ا١تنظومة العقابية ا١تطبقة ُب اٞتزائر، 
على ضوء النصوص التنظيمية ا١تتخذة ُب تطبيق قوانُت تنظيم السجوف ، با١تقارنة مع ما تنص عليو ا١تعاىدات 

كاإلتفاقيات الدكلية ُب ٣تاؿ رعاية السجناء كإصبلحهم ، كمن جانب آخر  مقارنتها بغَتىا من قوانُت كتشريعات دكؿ 
العآب، اليت عرفت نقلة نوعية ُب ىذا آّاؿ ، كىذا البحث ٬تعلنا نتناكؿ العقوبة اٞتنائية ُب التشريع اٞتزائرم بُت الردع 

 .كاإلصبلح التأىيل
 

 منهج البحث
 

           ما من شك أف معاٞتة مثل ىذه ا١تواضيع يفرض علينا أف نستعُت با١تنهج اإلستقرائي التحليلي ُب جوانب 
كثَتة من ىذه الدراسة، كذلك من خبلؿ عرض نظاـ العقوبات اٞتنائية كتعريفها كخصائصها ككيفية تنفيذىا ، كاستعنا 

ّٔذا ا١تنهج أساسا من أجل إستقراء القيمة الفعلية للعقاب اٞتنائي ، كما أننا سنستعُت با١تنهج التارٮتي ُب عرض التطور 
 التارٮتي للعقاب 

اٞتنائي كتطور فلسفتو كذلك ، كما ٧تدد أنفسنا ملزمُت ُب كثَت من مواضع البحث على اإلستعانة با١تنهج ا١تقارف ، 
لنربز كنبُّت كنقارف بُت ٕتارب الدكؿ كالشعوب ُب القوانُت كالسياسات اٞتنائية كالعقابية ، كما أف طبيعة الدراسة أحيانا 

 .تفرض علينا االلجوء أب بقية ا١تناىج األخرل عند اٟتاجة كاللزـك
 

 صعربات البحث 
 

 :            لعّل من أىم الصعوبات اليت اعًتضت سبيل ىذا البحث أ٠تصها ُب النقاط التالية 
ػػػػػػػ ضيق الوقت كاإللتزامات ا١تهنية كالعائلية ، اليت كانت عائقا كسببا ُب التأخر كثَتا ُب إهنائها ُب الوقت ا١تعقوؿ، لذلك 

أماـ إنتهاء األجل ا١تخصص إل٧تازىا كدخوؿ مرحلة التمديد، ٓب يكن أمامي بُدّّ إالّ أف أفّر ّٔا إٔب أقاصي الصحراء 
باٞتنوب اٞتزائرم، إٔب عاصمة األىقار ٘تنراست ، كٛتلت معي مراجعي ككتيب كأكراقي ، ألعتكف كأعكف على 

 . إهنائها، كلقد كفقٍت اهلل تعأب ُب ذلك فلو كل الشكر كالفضل
ػػػػػػ عدـ كجود مؤلفات ككتابات تتناكؿ ا١توضوع بشكل مباشر كدقيق، كما ًب إيضاحو سابقا، ٦تا جعلٍت أحاكؿ ٚتع 

 .شتات كل ما كتب حوؿ ا١توضوع، كأقدمو على ىذا الوجو
ػػػػػػ عدـ اٟتصوؿ على اإلحصائيات الدقيقة كاٟتديثة ٓتصوص بعض جزئيات الدراسة ، ألف تقييم أك معرفة ٧تاح أم 

 رٔتا ٭تتاج إٔب القياـ بلنظاـ عقايب معُت أك فشلو ُب فًتة معينة ، ٭تتاج إٔب قراءة ك ٖتليل ك مقارنة كاستنطاؽ لؤلرقاـ ، 
بدراسة تطبيقية ميدانية، كرٔتا ىذا اٞتانب يشكل أحد أبرز نقاط ضعف ىذا البحث ، كلكن ىذا ٓب ٯتنع من أّ٘ب 
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إستعنت ٔتختلف اإلحصائيات اليت أمكنٍت الوصوؿ إليها من جهات ٥تتلفة ، كمن جانب آخر إعتمدت  على بعض 
الدراسات كالبحوث غَت القانونية ، ا١تتصلة إتصاال مباشرا ٔتوضوع الدراسة ، ُب علم االجتماع كعلم النفس، لسّد ىذا 

 .النقص، ك إعطاء حجية أكثر للبحث

 
 تقسيم البحث 

         أما من حيث ا٠تطة اليت ًب إعتمادىا ُب ىذه الدراسة ، كحىت يكوف البحث متوازنا، فارتأينا أف تكوف على 
 : شكل  بابُت كل باب ٭تتوم على ثبلثة فصوؿ كالتإب

 :مقدمة
 .كاقع العقاب الجنائي في الجزائر تشخيص  : الباب األكؿ

 .اإلشكاليات التشريعية:              الفصل األكؿ 
 .اإلشكاليات القضائية :              الفصل الثا٘ب

 .اإلشكاليات التنفيذية:              الفصل الثالث
 .ضمانات تفعيل العقاب الجنائي في الجزائر : الباب الثاني 

 .ٖتقيق مقتضيات مبدأ التفريد العقايب:              الفصل األكؿ 
 .تبٍت أنظمة البدائل اٞتنائية:              الفصل الثا٘ب

 .اإلصبلح العقايب ُب التشريع اٞتزائرم:              الفصل الثالث
 :خاتمة 
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 األكؿالباب 
كاقع العقاب الجنائي في الجزائػػػػر تشخيص 
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 منذ القدـ الوسيلة اٞتزائية اليت يعتمدىا صاحب اٟتق ُب العقاب ١تخاطبة مرتكيب اٞترٯتة العقاب اٞتنائيشكل        م
كنوعو ككيفية تنفيذه ٓب تتشكل دفعة كاحدة حىت صارت كآلت ١تا عليو اآلف العقاب قصاصا كزجرا كردعا، غَت أف نظرية 

 تبعا لكل ،دراكو للمجـر كللعقوبة مدل إ ك،، بل إف كل ما يرتبط بالعقوبة اٞتنائية كاف ٮتضع لفلسفة كفكر كل ٣تتمع
رّب أف أصبح مرحلة من مراحل تطور آّتمعات عرب التاريخ، فمنذ أف كاف صاحب اٟتق ىو آٍّت عليو ٔتفرده، إٔب 

، مرت العقوبة ٔتراحل كثَتة رافقتها تعديبلت  بعد ذلكٔب أف ظهر مفهـو الدكلةإٔب القبيلة إ رئيس العشَتة ٍبالعائلة 
. ٚتاعة آنذاؾ كل كتشّكبلت كتغَّتات تبعا لفلسفة 

 
سم آّتمع على من تثبت مسؤكليتو عن إالعقوبة، اليت ىي جزاء يوقع بم  ق دكماكسيلة العقاب اٞتنائي       كلقد كانت 

مع جسامة الواقعة اٞترمية ٖتقيقا للعدالة ، كالعقاب اٞتزاء  ككاف أىبل للمساءلة اٞتنائية ، كالبد أف يتناسب ،اٞترٯتة
نساف كالزمو أينما حّل كارٖتل ، كلقد إلاٞتنائي ليس كسيلة أك طريقة جديدة لعبلج العصاة كآّرمُت، بل كجد مع كجود ا

ُب العصور القدٯتة كنظرا ألف مفهـو ، ؼ1ك ال ٭تًـت آدمية االنساف، كحشية  اؿكاف ُب بدايتو يّتسم بالقسوة كالغلظة ك
 بعد با١تفهـو ا١تتعارؼ عليو اآلف ، ارتبط حق العقاب كالرد على اٞترٯتة باألشخاص الذين  أك يًتّسخ يظهرٓبالدكلة 

ف توسعت ىذه العبلقة لتكوف بُت أىل إتضرركا منها مباشرة فأصبحت العبلقة خاصة بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو فقط،ك
 .الضحية كقبيلتو ضد أىل اٞتا٘ب كقبيلتو، لذلك أطلق على ىذه ا١ترحلة ٔترحلة العدالة العقابية ا٠تاصة

 

اتسمت ىذه ا١ترحلة بالرد الغريزم على اٞترٯتة تغذيها غريزة حب البقاء ، فلقد ظهر ىذا اإلنساف ُب ىذه لقد ك        
 ُب بيئة ال يبقى فيها إال األقول كاألشرس ،ا١ترحلة بفطرتو الغريزية الفردية ، كقد عاش حياة ا٠توؼ كالصراع من أجل البقاء

من البشر كاٟتيوانات على حد سواء،حيث ُب ىذه ا١ترحلة كاف اإلنساف كاٟتيواف ٯتثل كل كاحد منها غذاء لآلخر كخطرا 
يتصّيده، ككاف القتل من األعماؿ اليت توفر العيش كاإلستمرار لكليهما يأتيانو بالغريزة، لذلك ارتسم ما يسمى بقانوف 

الغاب الذم مؤّداه أف قسوة اٟتياة ك كحشيتها ٕتعل كل فرد يعتقد أف بقاءه ُب فناء اآلخر، ٍب تطّور ٪تو االنساف كاألسر 
شباع غريزتو، فبدأت آّموعات البشرية بالظهور إنساف مع اآلخرين من أجل إلكانت اٟتاجة اللتقاء اؼكآّتمعات، 

 .لتقاط كالصيد كالرعي كالزراعة ٍب الصناعة كالتجارة إل ٘تثلت ُب مراحل ا،كعلى مراحل ٥تتلفة
 

ٔب سّيد العشَتة، ٯتارسو إنتقاـ الفردم فيو إلظهر نظاـ األسر ٍب نظاـ العشائر، كٔتقتضاه انتقل كاجب ا       بعد ذلك 
 أكثر عددا كأكسع امعتجعلى كل فرد من أفرادىا الذم ال٭تًـت قواعد العيش ا١تعموؿ ّٔا، ٍب جاء نظاـ القبيلة كاليت تعترب 

                                                
1

 : ُوى ضْ ضط٣ٍٞ ْٝحتَ جُؼوٞذحش جألًػٍ ذٗحػس ك٢ يُي جُُٓحٕ ك٢  جقىٟ ػٍٗ ٌٚٞز 

ق٤ع ضٍذ١ ك٢ ًٛٙ جُؼوٞذس ٣ى جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذٔإنٍز ػٍذس ٣ٓطوِٜح جُؿالو ، غْ ٣ؿٍٙ  ج٠ُ ػٔٞو ٓ٘ٛٞخ ك٢ ْحقس ػحٓس ضطى٠ُ ٓ٘ٚ : ػوٞذس جُـَ *

ِِْٓس قى٣ى٣س ذٚ ٠ٞم ٣ىنَ ك٤ٚ ػ٘ن جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ غْ ٣ـِن ػ٤ِٚ ، ٝضؼِن ػ٠ِ ٚىٌ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُٞقس ضٞٞف ؾ٣ٍٔطٚ ، ٣ٝرو٠ ِٓٛٞذح ػ٠ِ ًٛٙ 
ٝج١ًُ ٣طٌٕٞ ٖٓ هطؼس نٗر٤س : ػوٞذس ػٔٞو جُط٤ٍٜٗ*،1732جُكحٍ ُٔىز ٣ٞ٠ِس ضَٛ ج٠ُ ػىز أ٣حّ ، ُْٝ ٣طْ جُـحء ًٛٙ جُؼوٞذس ك٢ أٌٝذح ئال ك٢ ْ٘س 

وجت٣ٍس جٌَُٗ ٓػرطس ػ٠ِ ػٔٞو ُٚ جٌضلحػحش ٓهطِلس ٤ُط٘حْد ٓغ أ٠ٞجٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ، ٝهى غورص ًٛٙ جُِٞقس جُٔٓطى٣ٍز ذػالظ غوٞخ ، غود ك٢ 

جُٔ٘طٛق ٣ىنَ ك٤ٚ جُؼ٘ن ، ٝغورحٕ ؾحٗر٤حٕ ٣ىنَ ك٤ٜح ج٤ُىجٕ ، ٣ٝطْ ضى٣ٍٝ ًٛٙ جُوطؼس قٍٞ ٓكٌٞٛح نط٠ ٣ؼٍٜ ٝؾٚ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ 

ٝك٤ٜح ٣ٓحم جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ج٠ُ جُٓحقس جُؼحٓس ، : ػوٞذس جُؿِى *، 1848جُؿٜحش ، ٣ٝرو٠ ُٔىز ٣ٞ٠ِس ٣كىوٛح جُكٌْ ، ُْٝ ضِؾ ًٛٙ جُؼوٞذس جال ك٢ ْ٘س 

ػوٞذس جُؼَٔ جُٗحم ػ٠ِ *، ئ٠ُ ؾحٗد ػوٞذس جُْْٞ *٣ْٝ ؾِىٙ  ػ٠ِ ظٍٜٙ ػىوج ٓكىوج ٖٓ جُؿِىجش ، ٝض٘لً ًٛٙ جُؼوٞذس ذأِْٞخ جٗطوح٢ٓ ض١ٍ٤ٜٗ، 

 ػوٞذس * ػوٞذس جُكٍم ذحُ٘حٌ *(جألْطٞجٗس) ػوٞذس جُطكط٤ْ ػ٠ِ جُىٝالخ * ػوٞذس جُٗ٘ن *ػوٞذس غود جُِٓحٕ *هطغ جأل٠ٍجف  ػوٞذس *جُٓلٖ 

، جُٔ٘لؼس جُٔٓطور٤ِس ُِؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ٖٓ ٓ٘ظٌٞ جٚالق٢، (ٟٓٞجـ ذٖ ٓكٔى)ضوط٤غ جألٝٚحٍ ، ٣ُُٔى ٖٓ جإل٠الع ك٢ ًٛج أٗظٍ آٍ ٟٓٞجـ 

  .54 ـ 51، ٘  2009جُىٌجْحش ٝجُركٞظ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ،   ًٍُٓج٣ٍُحٜ،
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، ك ٔب ذات اٞتماعة أـ لغَتىاإذا كاف اٞتا٘ب ينتمي إْتسب ما ٗتتلف نتقامي إلصور رد الفعل افكانت  ،نطاقا من القبيلة
  . كذا ١تكانتو كمركزه فيها سواء كاف سّيدا أك نبيبل أك عبدا 

 

صبلح كالتأىيل تبلـز إلكصقلو فأصبحت فكرة ا العقاب اٞتنائي ٍب بتطور آّتمعات ك تقدـ اٟتضارات، ًب هتذيب       
 حيث مقاكمة الفبلسفة كا١تفكرين، ، ك يرجع الفضل ُب ىذا التغيَت ُب فلسفة كجوىر العقاب إٔبيبلـإلفكرة العقاب كا

، حىت أطلق على ىذه ا١ترحلة ُب ٣تاؿ العقاب اٞتنائيتصّدل عدد كبَت منهم لؤلفكار البالية كهنضوا بأفكار جديدة 
عصر النهضة الفكرية ُب أكربا، كيعود تاريخ بداية ىذه ا١ترحلة أب هناية القرف ا٠تامس عشر ك٘تتد حىت بداية القرف التاسع 

 كا٠تركج عن اٞتائرةعشر، كقد أطلق عليها أيضا عصر الرٛتة االنسانية، كقد كانت صرخة ضد القسوة كاحملاكمات 
دميتو، فظهرت كتابات إصبلحية ٛتل لوائها عدد من الفبلسفة آككانت مرحلة إلهناء إذالؿ اإلنساف كامتهاف  الشرعية ،

لعقاب ، رّسخت مبادئ كمثل الزالت ٘تّثل جوىر كٙترة اك ٔب اٟتكمإكا١تفكرين ا١تتنّورين كاف ٢تا تأثَت كبَت على تغَّت النظرة 
، كمن ضمن ىذه ا١تبادئ اليت تعتمدىا أغلب دكؿ العآب اآلف ، أف ٮتضع العقاب اٞتنائي للنص 1نسا٘ب ا١تستنَتإلالفكر ا

 .  القانو٘ب، كأف يتؤب القضاء تقريره كالنطق بو، ٍب  يوضع حيز التنفيذ من قبل سلطة التنفيذ
 

       كالتشريع اٞتزائرم كغَته من التشريعات األخرل ٓب ٮترج كيشّذ عن ىذه القاعدة ، فلقد خضعت اآلليات العقابية  
لظركؼ كل مرحلة من عمر آّتمع اٞتزائرم ، إٔب أف استقر على الوسائل اليت نشهدىا اليـو  كىي النص القانو٘ب للعقاب 

  .(التنفيذ)، أساليب ا١تعاملة العقابية للمحكـو عليهم  (القضاء)، سلطة تقدير كالنطق بالعقوبة ا١تناسبة  (التشريع)
 

       لذلك سوؼ نعرض ُب ىذا الباب ٥تتلف ىذه اآلليات القانونية اليت يعتمد عليها ا١تشرع اٞتزائرم ُب سبيل إنفاذ 
العقاب اٞتنائي من اٞتانب التشريعي كالقضائي كالتنفيذم ، كاليت تعترب كسائل كأدكات تنظم اٞتزاء اٞتنائي بشكل عاـ ، 

لنعرؼ كيف نّظم ا١تشرع اٞتزائرم ىذا اٞتانب، كما سنتعرض أب  تشخيص كاقع العقاب اٞتنائي ُب ٣تتمعنا اٞتزائرم، 
لنحاكؿ أف نسرب كنقّيم مدل فعاليتو ك٧تاعتو ، كنعرض أىم اإلشكاليات اليت يواجهها اليـو ، كعلى ىذا األساس أرتأينا 
تقسيم ىذا الباب إٔب ثبلثة فصوؿ ، نتناكؿ ُب الفصل األكؿ منو اإلشكاليات التشريعية اليت تعًتض العقاب اٞتنائي ُب 

اٞتزائر ، فيما خصصنا الفصل الثا٘ب إٔب اإلشكاليات القضائية ، أما الفصل الثالث فتم ٗتصيصو إٔب اإلشكاليات 
 .التنفيذية

 
 
 
 

                                                
1

ؾحٕ ؾحى ٌْٝٞ )،(1755 ـ 1689جُرحٌٕٝ ضٗحٌَو١ ٓٞٗط٤ٌٓٞ )،(1702 ـ 1632ؾٕٞ ُٞى )، (1679 ـ ٠1588ٞٓحِ ٛٞذُ )ٖٝٓ أٓػحٍ ٛإالء 

، (1755 ـ 1689كُٞط٤ٍ )، (1848ـ 1787ذِو٣ٍ٘ٞ ٢ٌْٝ )، (1832ـ 1748ؾ٢ٔ٣ٍ ذ٤٘طحّ )،(1794ـ 1738ض٤ُٗج١ٌ ذ٤ٌح٣ٌح )،(1778 ـ 1712

  .ٝؿ٤ٍْٛ ًػ٤ٍٕٝ ، ُٝوى قَٔ ٛإالء جُلالْلس ٗوى جُِٓطس ك٢ جُوٍٕٝ جُْٞط٤س ٝ أٗظٔطٜح جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س جُلحْىز

 .55، جُٔ٘لؼس جُٔٓطور٤ِس ُِؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ٖٓ ٓ٘ظٌٞ جٚالق٢ ،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٟٓٞجـ ذٖ ٓكٔى)آٍ ٟٓٞجـ :   ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ أًػٍ

 .24 ، 2008٘، كِٓلس جُؼوحخ ٝجُطٛى١ ُِؿ٣ٍٔس ، ذ٤ٍٝش، ُر٘حٕ، ٓؿى جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس (ػ٢ِ ٓكٔى)   ؾؼلٍ 
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 الفصل األكؿ 
إشكاليات تشريعيػة 

 
       عند تناكؿ اٞتانب التشريعي ُب العقاب اٞتنائي تربز إٔب السطح إشكاليات كثَتة كمتنوعة، لعل أ٫تها مايتعلق 

بكيفية صياغة العقوبات اٞتنائية، سواء كاف ذلك بالنسبة إلختيار نوع العقوبات ا١تستعملة ُب العقاب، أك بالنسبة للخطة 
اليت سار عليها ا١تشرع اٞتزائرم ُب ٣تاؿ التشديد كالتخفيف كالعفو، كيستوم ُب ذلك األمر بالنسبة للشخص الطبيعي أك 

 .الشخص ا١تعنوم 
 

، كوهنما العقوبتُت  (اإلعداـ)ك (سلب اٟترية)       لكن أىم عقوبتُت آثارتا الكثَت من اللغط كالنقاش، ٫تا عقوبيت 
األكثر استعماال كاستخداما منذ القدـ إٔب يومنا ىذا ١تواجهة آّرمُت خاصة ا٠تطرين منهم ، على الرغم من تراجع العديد 
من التشريعات ُب استعماؿ عقوبة اإلعداـ كالتخّلي عنها ُب السنوات األخَتة، ك ٭تاكؿ ا١تشرع اٞتزائرم ٤تتشما أف يسَت 

 .٨تو ىذا اإلٕتاه
 

        لذلك سنركز الدراسة ُب ىذا الفصل على ٚتلة ىذه اإلشكاليات اليت تثَت٫تا ىاتُت العقوبتُت دكف غَت٫تا، كذلك 
أل٫تية كل منهما ُب اٟتقل العقايب منذ القدـ إٔب يومنا ىذا، كىو ما سنعرض إليو من خبلؿ ا١تبحث الثا٘ب ا١تعنوف 

، كلكن قبل ذلك سنتعرض  (بإشكاليات عقوبة اإلعداـ)، كا١تبحث الثالث ا١تعنوف (بإشكاليات العقوبة االسالبة للحرية)
إٔب كيف عاِب كنّظم ا١تشرع اٞتزائرم مسألة العقاب اٞتنائي من الناحية القانونية، من خبلؿ ا١تبحث األكؿ ا١تعنوف 

 .، لنعرؼ خطتو ُب ىذا آّاؿ كاإلشكاليات ا١تثارة كا١تًتتبة عنها(بآليات  تشريع العقاب اٞتنائي)
 

 االكؿالمبحث 
  العقاب الجنائيآليات تشريع 
 

 غرار بقية التشريعات اٞتنائية مسَتتو ٓب يأخذ شكبل كاحدا، فعلىالتشريع اٞتزائرم عرب         العقاب اٞتنائي ُب 
ك نوعيتو كمقداره كتعدده بتعدد السلوكات آّرمة ، بدأ بالعقوبات البدنية ا١تاسة  ٔب شكل العقابإُب نظرهتا األخرل 
ٔب العقوبة السالبة اٟترية ككذا إرضاء للضمَت اٞتمعي الذم ٟتقو ضرر من جراء ارتكاب اٞترٯتة ، ٍب تطور إنساف إلّتسم ا

صبح يتحمل أيزاحم األشخاص الطبيعيُت ، الذم عًتاؼ با١تسؤكلية اٞتنائية للشخص ا١تعنوم إل، كبا1العقوبات ا١تالية
                                              .ٞتزاء اٞتنائي عند ٥تالفتو لنصوص قانونية ٕتـر بعض االفعاؿ كالتصرفات توقيع اكيتعرض ؿاٞتنائية، أيضا ا١تسؤكلية 

 

، كنفرد (ا١تطلب الثا٘ب) العقاب اٞتنائي ا١تقرر للشخص الطبيعي ُب القانوف اٞتزائرمنتطرؽ إٔب سوؼ         لذلك 
، كلكن قبل ذلك ٬تب أف نتعرض أب تقسيم (ا١تطلب الثالث)  للعقاب اٞتنائي ا١تقرر للشخص ا١تعنوما١توإبا١تطلب 

. (ا١تطلب األكؿ)العقوبات اٞتنائية ُب القانوف اٞتزائرم ُب 
 

                                                
 .151 ، ٘ 2006، ػُٞٔس جُطؿ٣ٍْ ٝجُؼوحخ ، جُؿُجتٍ ، وجٌ ٛٞٓس ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ  ،(ُه٢ٓ٤ٔ )ػػح٤٘ٓس  1



 

19 

المطلب األكؿ 
 1 تصنيفات العقوبات الجنائية في القانوف الجزائرم

 

نظرا ألف العقوبات اٞتنائية أنواع عديدة كمن طبائع متمايزة، ككل طائفة من العقوبات ذات الطبيعة الواحدة ٢تا         
صور شىت، لذلك ٗتتلف كتتعدد تقسيماهتا ْتسب معايَت التقسيم اليت تتداخل أحيانا فيما بينها، كاليت ىي ُب الغالب 

جسامة )، لذلك ٧تد ا١تشرع اٞتزائرم يقسمها حسب معايَت متنوعة 2قانونية يتم استقرائها من نصوص التشريعات العقابية
: ، كىو ما سنوضحو كالتإب (ة العقوبة مد العقوبة ، موضوعة العقوبة  اٞترٯتة، طبيع

 

  الفرع األكؿ
 من حيث الجسامة  

 

 سلم 1966 جواف 08 ا١تؤرخ ُب 156 ػػ 66لقد حدد القانوف العقوبات اٞتزائرم الصادر ٔتوجب األمر رقم         
العقوبات من خبلؿ ا١تادة ا٠تامسة، اليت نصت على التقسيم الثبلثي للجرائم، إذ تواجو العقوبات الشديدة اٞتنايات 

ٔب إٔب الفرد أك أمبلكو، أك كاف موجها إعتداء موجها إلبوصفها أخطر اٞترائم كاليت ٘تس مصاّب جوىرية سواء كاف ا
 20 سنوات أب 05 ا١تؤقت من ككذا السجنعداـ تتصدر جرائم اٞتنايات إلمصاّب ىامة للدكلة، حيث ٧تد عقوبة ا

 05 كىي عقوبة اٟتبس من شهرين أب ، حيث تقابل بعقوبات مناسبة ٢تا،ٝتى اٞتنحمم ذ ٍب يأٌب النوع الثا٘ب كاؿ،سنة
، ٍب تأٌب 3دج20.000، ككذا الغرامة ا١تالية اليت تتجاكز (ستثناءات كاٟتاالت ا٠تاصةإلمع مراعاة بعض ا)سنوات  

الدرجة الدنيا من اٞترائم كىي ا١تخالفات كاليت تقابلها أخّف العقوبات مقارنة مع سابقيها، حيث كضع ٢تا ا١تشرع اٟتبس 
. دج 20.000دج أب 2.000ٔب شهرين على األكثر كالغرامة ا١تالية من إمن يـو كاحد على األقل 

 

الفرع الثاني  
 من حيث النوع  

 

ختبلؼ ُب كفاية العقوبات من عدـ كفايتها لتحقيق معٌت العقاب اٞتنائي ا١تقابل إل      كىو تقسيم يعتمد معياره على ا
. للجرٯتة ، كيعتمد على نوع العقوبة ا١تسطرة لكل جرٯتة كحسب نوع آّـر كظركفو 

 

                                                
، ٝٛٞ ضح٣ٌم ٚىٌٝ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ، ٝهى أونَ 1810 ٣ؼٞو ضح٣ٌم ٝٞغ ِْْ جُؼوٞذحش جُٔؼطٔى قح٤ُح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ئ٠ُ ْ٘س 1

 :جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ػىز ضؼى٣الش ػ٠ِ جُِْٓ أٜٛٔح جُٞجٌوز ك٢ جألٝجٍٓ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُطح٤ُس 

 .  ج١ًُ ؾحء ذط٤ٔٓس جُؼوٞذحش كأ٠ِن ػ٤ِٜح  ٓٛطِكحش جُٓؿٖ جُٔإهص ٝجُٓؿٖ جُٔإذى 1960 ؾٞجٕ 04 جُٔإٌل ك٢ 529 ــ 60ــ جألٍٓ ٌهْ 

 . ج١ًُ أوٌؼ ذىجتَ جُؼوٞذحش 1975ؾ٤ِ٣ٞس 11  جُٔإٌل ك٢ 624 ــ 75ــ هحٕٗٞ ٌهْ 

 ، ق٤ع ؾحء 1994 ٓح01ٌِ جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿى٣ى ج١ًُ ونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ك٢ 1992 ؾ٤ِ٣ٞس 22 جُٔإٌل  ك٢  683 ــ 92ــ جُوحٕٗٞ ٌهْ 
 .ذطؼى٣الش ؾ٣ٍٛٞس ػ٠ِ ِْْ جُؼوٞذحش كٟال ػٖ جُطه٢ِ ػٖ جُكى جألو٠ٗ ٝجالًطلحء ذحُكى جأله٠ٛ 

، جُٞؾ٤ُ ك٢ (قٖٓ )ُٝوى ضأغٍ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ذًٜٙ جُطؼى٣الش ٝأونِص ػ٤ِٚ ضؼى٣الش ًػ٤ٍز  ، ٣ُُٔى  ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ أًػٍ ذْٞو٤ؼس 

 .294 ، ٘ 2014، 14جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، جُطرؼس 
 .339،340، ٘ 2015، أٍٚٞ ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؿُجء، جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ٠رؼس (٤ِْٔحٕ)ػرى جُٔ٘ؼْ  2
ضْ ٌكؼٜح ج٠ُ . 2006  12 20 ذطح٣ٌم 23 ـ 06وؼ ٝذٔٞؾد جُطؼى٣َ جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ نالٍ هحٕٗٞ ٌهْ 2000ًحٗص جُـٍجٓس جُٔح٤ُس ج٠ُ ٝهص ه٤ٍٛ 3

 وؼ 20.000

، ٓرحوب هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ، ٗظ٣ٍس جُؿ٣ٍٔس ،ٗظ٣ٍس جُؿُجء جُؿ٘حت٢ جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ (ػرى جُوحوٌ)ــ ػىٝ 

 .285، ٘ 2010، 1ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس 

 .255 ، ٘ 2006، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، كوٚ ، هٟح٣ح ، ػ٘حذس،  جُؿُجتٍ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، (ٌٓ٘ٛٞ )ـــ  ٌقٔح٢ٗ 
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يصدر ّٔا اٟتكم دكف أف تلحق ّٔا أية عقوبات أخرل، فهي عقوبات كافية بذاهتا  اليت 1العقوبات األصلية فهناؾ        
لتحقيق معٌت اٞتزاء كعليو ٭تكم ّٔا منفردة دكف أف يكوف توقيعها معلقا على اٟتكم بعقوبة أخرل ، حيث توقع على 

عداـ ، السجن إلاحملكـو عليو بعد أف ٭تدد القاضي نوعها كمقدارىا من بُت العقوبات ا١تنصوص عليها ُب القانوف  كىي ا
 . 3، العمل للنفع العاـ2ا١تؤبد ، السجن ا١تؤقت ، اٟتبس ، الغرامة 

 
ىي عقوبات تلحق كتطبق بقوة القانوف كمرتبطة ّٔا كىي تًتتب عن العقوبة األصلية  اليت العقوبات التبعيةكىناؾ       

كبالتإب تبعيتها للعقوبة  جراءات اٞتزائية،إل من قانوف ا06كمرتبطة ّٔا كال يصدر اٟتكم ّٔا ،ككانت قد حددهتا ا١تادة 
. 4األصلية فهي غَت كافية بذاهتا لتحقيق معٌت العقاب اٞتنائي

 

        كتتمثل صورىا ُب اٟتجر القانو٘ب الذم ٭تمل معٌت حرماف احملكـو عليو أثناء تنفيذ العقوبة األصلية من مباشرة 
، كما أنو يشكل اٟترماف ( 07ا١تادة )دارة أموالو طبقا لؤلكضاع ا١تقررة ُب حالة اٟتجز القضائي إحقوقو ا١تالية، كتكوف 

 . 08من اٟتقوؽ الوطنية أبرز صوره للعقوبة التبعية حسب ما جاءت بو نصوص ا١تادة 
 

ٔب أف العقوبات التبعية اليت كانت إشارة إل      كجدير بالذكر ُب ىذا ا١تقاـ أنو ال ٯتكننا ترؾ موضوع العقوبة التبعية دكف ا
 أدمج بعضها ُب العقوبات التكميلية ا١تنصوص 07،08،09منصوص عليها ُب الفصل الثا٘ب من الباب األكؿ ُب ا١تواد 

، كاليت ىي نوع آخر من العقوبات اٞتنائية 2006 ديسمرب 20 ا١تؤرخ ُب 06/23 من القانوف رقم 09عليها ُب ا١تادة 
ذا نطق ّٔا القاضي ُب إال إ كال توقع ،تابعة لعقوبة أصلية ال ٬توز اٟتكم ّٔا منفردةكاليت تكوف ، (العقوبات التكميلية)

، كلقد أكضحتها 5٪تا تبقى مرتبطة بالعقوبة األصليةإحكمو، كىي عقوبات جوازية غَت كافية بذاهتا لتحقيق معٌت العقاب، 
ا١تادة )، ا١تنع من اإلقامة .6(11ا١تادة )ٖتديد اإلقامة: ، كتتمثل ُب من قانوف العقوبات اٞتزائرم كا١تواد التالية ٢تا09ا١تادة 
 (.08ا١تادة ) ، اٟترماف مباشرة اٟتقوؽ الوطنية كا١تدنية كالعائلية7 ( من ؽ ع ج12 

 

                                                
  ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ 5 4ٝ أٗظٍ جُٔحوز 1
، ٘ 1992، 01، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوْٓ جُؼحّ، جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُؿ٘حت٢، جُؿُجتٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ٠رؼس (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 2

429. 
 .255 ، ٘ 2006، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، كوٚ ، هٟح٣ح، ػ٘حذس جُؿُجتٍ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، (ٌٓ٘ٛٞ)  ٌقٔح٢ٗ 

  جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش  ، أٞحف جٍُٔٗع ذى٣ال ؾى٣ىج ػٖ ػوٞذس جُكرّ ه٤ٍٛ 2009 ك٤ل١ٍ 25 جُٔإٌل ك٢ 01 ــ 09 ذٔٞؾد هحٕٗٞ 3

جُٔىز ، ٝٛٞ جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ،ٝج١ًُ ٣ؼ٢٘ جُُجّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُو٤حّ ذؼَٔ ُِِٔٛكس أٝ جُٔ٘لؼس جُؼحٓس ُىٟ ٖهٙ ٓؼ١ٞ٘ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ذىٕٝ ٓوحذَ 

 . ٌٌٍٓ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 5ُٔىز ٓكىوز  ضكىوٛح جُٔكٌٔس ، ٣هٟغ ج٠ُ أقٌحّ نحٚس  ٌجؾغ جُٔحوز 

، ٓرحوب هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ، ٗظ٣ٍس جُؿ٣ٍٔس ، ٗظ٣ٍس جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ، جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس (ػرى جُوحوٌ)أٗظٍ  ًًُي ػىٝ

 .289، ٘ 2010، 1ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ٠رؼس 

ئٌضأ٣٘ح ػىّ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج جُؼٍ٘ٛ  ك٢ ًٛج جُٔوحّ  ألٗٚ ْٞف ٣طْ جُطؼٍٜ ج٠ُ ٓٞٞٞع جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ القوح ٖٓ ًٛج جُركع ًأقى ذىجتَ ػوٞذس 

 .جُكرّ 

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 8 7ٝأٗظٍ جُٔحوز 
 .18 ، ٘ 2009 ، 1، جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ، جُوحٍٛز، ٍٓٛ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُإلٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس ، ٠رؼس (ئ٣ٜحخ)ػرى جُٔطِد 4
 .430، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 5

 .19، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ئ٣ٜحخ)ػرى جُٔطِد 
. ؾى٣ٍ ذحإلٖحٌز إٔ ًٛٙ جُؼوٞذس الٗؿى ُٜح ض٘ل٤ًج ٤ٓىج٤ٗح ك٢ جُٞجهغ ، ق٤ع ٗلطوى ج٠ُ آ٤ُس جٍُٔجهرس جُط٢ ضٓٔف ذططر٤وٜح ذ٘ؿحػس 6  

 ، جُٔطؼِن ذط٘ل٤ً جألقٌحّ  جُوٟحت٤س جُهحٚس ذكظٍ ٝضكى٣ى 1975 12 15 جُٔإٌل ك٢ 80 ــ ٣ُُٔ75ى ٖٓ جُطل٤َٛ قٍٞ ض٘ل٤ً جإلهحٓس أٗظٍ جألٍٓ ٌهْ 

 جإلهحٓس  ،

  .1392 ، ٘ 1975 ْ٘س 102ؼ  ٌ، ػىو 
 ٣القع إٔ جُٔرىأ جُؼحّ جُٔوٌٍ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٛٞ إٔ ُِوٟحء ِْطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ جُكٌْ ذًٜٙ جُؼوٞذس جُط٤ِ٤ٌٔس ك٢ ؾ٤ٔغ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف أ١ جٜٗح 7

ؾٞج٣َس ، ٌُٖ ٓح ٣القع أٗٚ ٗٙ ٍٚجقس ك٢ ذؼٝ جُؿٍجتْ ػ٠ِ ًٛٙ جُؼوٞذس، جٗظٍ ٓػال ؾ٘كس ض٣َٞغ ٌٓ٘ٗٞجش ٖٓ ٖحٜٗح جالٍٞجٌ ذحُِٔٛكس 

،ًًٝج ؾ٘كس جالػطىجء ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ جُؼ٤٤ٖٓٞٔ نالٍ ٓرحٍٖضْٜ ألػٔحٍ ٝظ٤لطْٜ أٝ ُٔ٘حْرس ٓرحٍٖضٜح ،أٗظٍ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش96جُٔحوز )ج٤٘٠ُٞس 

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش184ٗٙ جُٔحوز 
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ٔب إعلى أيلولة بعض أمواؿ احملكـو عليو على أهنا  القانوف نص عليها، لمصادرة الجزئية لؤلمواؿ       في حين أف ا
ذا كاف إ٤تل السكن ) من قانوف العقوبات األمواؿ اليت ال ٬توز مصادرهتا كمصادرة غَتىا كىي 15الدكلة كاستثنت ا١تادة 

 من قانوف اإلجراءات 378 من ا١تادة 8 أب 2مشغوال كمكتسبا بطريق مشركع  ككذا األمواؿ ا١تشار اليها ُب الفقرات 
. (ا١تدنية ، ا١تداخيل الضركرية ١تعيشة الزكج كأكالد احملكـو عليو  ككذا األصوؿ الذين يعيشوف ٖتت كفالتو

 

ىو منع احملكـو عليو من مباشرة التصرؼ ُب أموالو كقد أصبح عقوبة تكميلية ٔتوجب تعديل ؼ الحجز القانوني        أما 
  بعدما كاف عقوبة تبعية، كاليت 2006 12 20 بتاريخ 23 ػ 06 الذم مّس قانوف العقوبات اٞتزائرم رقم 2006

. دارة أموالو طبقا لؤلحكاـ ا١تقررة ُب اٟتجز القضائي إألغيت ّٔذا التعديل ، كتكوف 
. سم آخر إعتبارم ٔتنعو من ٦تارسة نشاطو أك ٖتت أم إلػػ حل الشخص ا

ك مستخرج منو ُب أ أجازت للمحكمة أف تأمر بنشر اٟتكم ُب اٟتاالت اليت ٭تددىا القانوف 18ا١تادة : ػػ نشر اٟتكم
. جريدة أك أكثر أك بتعليقو ُب األماكن اليت يبيّنها على نفقة احملكـو عليو اليت ٭تددىا اٟتكم كال ٕتاكز مدة شهر

 .مهنةػػ ا١تنع من ٦تارسة نشاط أك 
. قصاء من الصفقات العمومية إلػػ ا

. ستعماؿ بطاقات الدفع إصدار الشيكات أك إػػ اٟتظر من 
. ستصدار رخصة جديدةإػػ تعليق أك سحب رخص السياقة أك الغائها أك ا١تنع من 

. ػػػ سجب جواز سفر 
 

الفرع الثالث  
 من حيث الموضوع 

 

        كضابط ىذا التقسيم يعتمد على نوع اٟتق الذم ٘تسو العقوبة سواء كانت بدنية أك ماسة باٟترية أك مالية أك ماسة 
ساف كلقد كانت أكضح العقوبات كأكثرىا تطبيقا إلفتستهدؼ كتوقع على جسم االيت العقوبات البدنية ، فهناؾ عتبارإلبا

ك٘تثّلت ُب الضرب كاٞتلد كاالعداـ ، كلقد زالت ىذه العقوبات باستثناء عقوبة االعداـ اليت أصبحت مثارا للجدؿ 
 .كالنقاش ُب التشريعات اٟتديثة

 

يبلـ كجوىر إلسلب اٟترية لتحقيق ا، حيث تستهدؼ ىذه العقوبات عقوبات سالبة للحرية          كما تقسم إٔب 
ما هنائيا أك ١تدة ٤تددة ك ألجل معلـو ٭تدده اٟتكم الصادر باالدانة، كنتيجة ألف إ، كيتحقق سلب اٟترية  للعقاب

 مقارنة بغَتىا من العقوبات ،العقوبات السالبة للحرية ٘تثل السواد األعظم من العقوبات ا١تطبقة على احملكـو عليهم
سراع ُب إلاٞتنائية كلسنُت طويلة ظهرت مساكئها كباف عوارىا ، لذلك تعالت األصوات ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية بضركرة ا

 .1الو٬تاد بدائل إلغائها كإ
 

اليت تستهدؼ الذمة ا١تالية للمحكـو عليو كتظهر ُب صورتُت عقوبة ، عقوبات الماليةاؿ         كما يوجد نوع آخر كىو 
 كىب مبلغ من ا١تاؿ يلـز بو احملكـو عليو ُب اٞتنح كا١تخالفات كتعترب من ىيالغرامة المالية ؼ، الغرامة كعقوبة ا١تصادرة 

                                                
 .263٘  ،  2006، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ػ٘حذس جُؿُجتٍ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،٠رؼس (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1
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ذا كانت إدج ، كتعترب عقوبة أصلية ُب مادة ا١تخالفات 2000العقوبات األصلية ُب مادة اٞتنح كتتجاكز كما ذكرنا 
ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػأؽ

ذا حكم على عدة أشخاص إ ك،٪تا ٭تكم ّٔا مع عقوبة السجن أك اٟتبسإ كال ٭تكم بالغرامة منفردة ك،دج 2000من 
 فقرة 310هنم يعتربكف متضامنُت ُب الغرامة كرد األشياء كا١تصاريف مع مراعاة ما نصت عليو ا١تادة إُب جرٯتة كاحدة ؼ

عداـ كالسجن إلٔب عقوبيت اإجراءات اٞتزائية، كال ٭تكم بعقوبة الغرامة ا١تالية مضافة إل من قانوف ا370رابعة ك ا١تادة 
. 1ا١تؤبد

 

بأهنا األيلولة النهائية أب الدكلة " بقو٢تا15لعّل أفضل تعريف للمصادرة ىو ما قدمتو ا١تادة ؼ لمصادرة ؿأما بالنسبة        
قهرا عن صاحبها كدكف  ، حيث تستوٕب السلطات العامة على أشياء ذات صلة باٞترٯتة"١تاؿ أك ٣تموعة أمواؿ معينة

ال ْتكم قضائي، كىي جوازية ُب إمقابل ، كىي تعترب عقوبة تكميلية ، كىذا يطلق عليو ا١تصادرة ا٠تاصة كاليت ال تكوف 
ال إ من قانوف العقوبات، أما ُب اٞتنح كا١تخالفات فبل ٬توز اٟتكم ّٔا ٬263تأّا  مثل ا١تادة إذا كرد نص بإال إاٞتنايات 

ذا نص القانوف على ذلك ، ُب حُت أف ا١تصادرة العامة ىي اليت تصيب كل أك بعض أمواؿ احملكـو عليو كقد تكوف إ
     .2يذاء احملكـو عليوإعدٯتة الصلة باٞترٯتة ، كقد كاف ا٢تدؼ منها ا١تبالغة ُب 

 

كىي تلك العقوبات اليت تناؿ من مكانة احملكـو ، عتبارإلالعقوبات الماسة با        أما النوع الرابع من ىذا التقسيم ىو 
٦تارسة  احملكـو عليو من حرماف، كمثاؿ ذلك 3جتماعية كقد ٕتعلو عرضة للتحقَت كالتصغَتإلبقيمتو انزؿ عليو ُب آّتمع فت

( 09ا١تادة )  تعليقو ُب بعض األماكنك، كنشر اٟتكم ُب جريدة أ 01 مكرر09حقوقو الوطنية ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 
. من ؽ ع ج

 

كمعيار مدة العقوبة ،عتمد معايَت أخرل ُب التقسيم إكجدير بالذكر أف ىناؾ من بالغ ُب ىذه التسميات ك        
خرل مؤقتة ، ككذا معيار اٟتد الواحد كاٟتدين ، حيث أف ىناؾ عقوبات ذات حد كاحد أٔب عقوبات مؤبدة كإكقسمها 
عداـ كالسجن ا١تؤبد ، كىناؾ ذات اٟتدين ،حد أدٗب كحد أقصى مثل اٟتبس كالسجن كالغرامة ا١تالية ، كىناؾ إلكعقوبة ا

. أ٫تيةأم من ٓب يوؿ ٢تذا التقسيم 
 

المطلب الثاني 
  العقوبات الجنائية المقررة للشخص الطبيعي

 

عقوبات جنائية، عقوبات )        لقد تبٌت ا١تشرع اٞتزائرم التقسيم الثبلثي للعقوبات اليت تلحق الشخص الطبيعي 
فرد ٢تا الباب األكؿ من قانوف العقوبات بعنواف العقوبات ا١تطبقة على األشخاص الطبيعية أ، كلقد (عقوبات ا١تخالفات 

. 4كما طبق عليو العقوبات األصلية كالتكميلية
                                                

 .265، 264، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1

 .264                          ، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 
 ، 03 كوٍز 15 ٖٓ م ع ؼ، ق٤ع ٣ؿَٞ جُكٌْ ذحُٔٛحوٌز قٓد ج٠ٍُٝٗ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 16، 2، 1ٌٌٍٓ 15ٌٌٍٓ، 15 أٗظٍ جُٔٞجو 2

، ض٘ل٤ً جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ، ٌْحُس (ذٖ ٣ّٞٗ )  ٝٓح ذؼىٛح ، ك٣ٍىز 165،ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، (ٌٓ٘ٛٞ)أٗظٍ أًػٍ ٌقٔح٢ٗ 

  179 ، ٘ 2013 ـ2012وًطٌٞجٙ ، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز  هْٓ جُكوٞم، 
 .428، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 3
 ٤ٗٞ٣ٞ 8 جُٔطؼِن هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  جُٔإٌل ك٢ 66 ـ 156، جُٔؼىٍ ُألٍٓ ٌهْ 71 ، ؼ ٌ ، ػىو 2004 ٗٞكٔرٍ 10 جُٔإٌل ك٢ 15 ــ 04أٗظٍ جُوحٕٗٞ 4

1966. 
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الفرع األكؿ 
 العقوبات المقررة للجنايات 

        العقوبات اٞتنائية ىي أشد العقوبات اليت ٯتكن أف ٭تكم ّٔا على الشخص الطبيعي ا١ترتكب ٞترٯتة كثبتت 
جن ا١تؤبد سمسؤكليتو اٞتنائية ، كلقد حددهتا ا١تادة ا٠تامسة من قانوف العقوبات اٞتزائرم كرتبتها ترتيبا تنازليا اإلعداـ ، اؿ

. ، السجن ا١تؤقت ١تدة تًتاكح بُت ٜتس سنوات كعشرين سنة 
 

الفقرة األكلى  
 موجبات عقوبة االعداـ في القانوف الجزائرم 

عداـ كسلم بفائدهتا كضركرهتا، رغم تراجعو إلف ا١تشرع اٞتزائرم تبٌت عقوبة اأ        ٔتراجعة قانوف العقوبات اٞتزائرم ٧تد 
ُب السنوات األخَتة كٓب يقطع موقفو ْتيث ٭تكم ّٔا كال ينفذىا ، كلكن ٯتكن القوؿ أنو جعلها العقوبة األشد لثبلث 

:  ٣تموعات من اٞترائم نتناك٢تا تبػػػػاعػػػػػػا
 

 . الجنايات المرتكبة ضد أمن الدكلة:المجموعة األكلى 
:  كٯتكن حصرىا ُب اٞترائم التالية        

القسم األكؿ جرائم ا٠تيانة بكاستهلتها  ػػػػ نصت عليها ُب الفصل األكؿ بعنواف اٞتنايات كاٞتنح ضد أمن الدكلة،
 . من ؽ ع ج62،63، 61كالتجسس ا١تواد 

عتداء ضد سلطة الدكلة كسبلمة أرض الوطن إلا، 64ػػػ جرٯتة التجسس اليت يقـو ّٔا األجانب ضد اٞتزائر ا١تادة 
. 77ا١تادة
رئاسة عصابات ، 84نشر التقتيل كالتخريب ا١تادة ،  توٕب قيادة عسكرية بدكف كجو حق مشركع81 ، 80 تُتػػػ ا١تاد

 اٞترائم ا١توصوفة 84نايات الواردة ُب ا١تواد اِب ، مع ارتكاب 86مسلحة أك تكوينها بغرض االخبلؿ بأمن الدكلة ا١تادة 
اإلعداـ عندما تكوف العقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف السجن ) 1 مكرر87 مكرر،87ا١تواد)بأفعاؿ إرىابية أك ٗتريبية 

حيازة أسلحة ٦تنوعة أك ذخائر تتعلق ٔتواد متفجرة أك أية مادة تدخل ُب تركيبها أك صناعتها دكف رخصة من ، 1(ا١تؤبػػػػػػػػد
 إدارة حركة ٘ترد أك تزكيدىا عمدا باألسلحة كالذخَتة أك أم مساعدات، ( فقرة ثانية7 مكرر 87ا١تادة )السلطة ا١تختصة 

 ١90.2تادة طبقا ؿ
 

 . الجنايات المرتكبة ضد األفراد:المجموعة الثانية 
صوؿ ، التسميم  ا١تادة ألصرار أك الًتصد، قتل اإلعداـ ٞترائم القتل ا١تشدد ا١ترتكب مع سبق اإلرصدت عقوبة ا        
أعماؿ العنف على قاصر دكف السادسة عشر ا١تؤدية أب ا١توت ، 263 القتل اذا سبق أك تبل جناية  أخرل ا١تادة ، 261

 272صوؿ الشرعيُت أك ٦تن ٢تم سلطة على آٍّت عليو أك يتولوف رعايتو  ا١تادة ألذا كاف اٞتا٘ب من اإحداثها إدكف قصد 
رتكاب التعذيب اك االعماؿ الوحشية عن ارتكاب ، ا فقرة ثانية274ػ ا٠تصاء ا١تؤدم أب الوفاة  ا١تادة ،الفقرة الرابعة

 293 ، 293حجز كخطف االشخاص كتعذيبهم  اذا كاف ا٠تطف ألجل تسديد الفدية ا١تادة ، 262جنايات ا١تادة 
 . 5 فقرة 148 ا١تادة ،مكرر فقرة ثانية

 

                                                
ٗظٍج ُطْٞغ ظحٍٛز جالٌٛحخ ٝجُطه٣ٍد جُط٢ جؾطحقص جُرالو  ك٢ كطٍز جُطٓؼ٤٘حش ًحٕ الذى ٖٓ ج٣ؿحو ٓؼحُؿس هح٤ٗٞٗس ُِطٛى١ ًُٜٙ جالكؼحٍ  كٌحٕ  جألٍٓ 1

 . ٌٌٍٓ ٝٓح ذؼىٛح 87 ج١ًُ ؾحء ذحُٔحوز  1995 كرٍج٣ٍ 27 جُٔإٌل ك٢ 11 ــ 95
  .262 ـ 261،ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 2
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 . الجنايات المرتكبة ضد االمواؿ :المجموعة الثالثة 
السرقة اليت ٭تمل مرتكبوىا أسلحة         بداية ٬تب أف نشَت أف ا١تشرع اٞتزائرم كاف يرصد ىذه العقوبة  بالنسبة ٞترٯتة 

ظاىرة أك ٥تبأة حىت كلو كانت األسلحة موضوعة ُب ا١تركبة اليت استقلوىا أب مكاف اٞترٯتة أك استعملوىا ُب تأمُت فرارىم  
 ، كأصبح 2006 12 20 الصادر ُب 23-06، كاليت ًب إلغائها ٔتوجب القانوف   من ؽ ع ج ١351تادة طبقل ؿ

ماكن مسكونة أك مستعملة للسكن كلو كانت أكضع النار عمدا ُب يعاقب على ذلك بالسجن ا١تؤبد، ككذلك جناية 
، اليت ًب الغائها طبقا لنفس القانوف كأصبح يعاقب عليها  395 طبقا للمادة١ترتكيب اٞتناية ، ككذلك ُب ا١تركبات 

١تادة ؿ  طبقالغاـ كا١تتفجراتألستعماؿ اإهتدٙب الطرؽ كا١تنشآت ببالسجن ا١تؤبد، أما بالنسبة لبقية اٞترائم ا١تتعلقة ب
، فبل يزاؿ يعاقب  مكرر417خطف كٖتويل الطائرات ا١تادة  ،403، كإذا نتجت عن ذلك كفاة طبقا للمادة 401

 .عليها بعقوبة اإلعداـ
 

ا١تادتُت )عداـ نّصت عليها بعض القوانُت ا٠تاصة مثل القانوف البحرم إلف عقوبة ا أٔبإكجدير باإلشارة         
ك ىبلؾ اك اتبلؼ سفينة كُب حق رباف السفينة الذم يلقي عمدا نفايات أكل من يعمد أب جنوح أك  : 500ك481

. 1(مشعة ُب ا١تياه االقليمية اٞتزائرية
 

عداـ ُب العديد من اٞترائم ، فقد استبعد ٔتوجب إل        كٯتكن القوؿ أف ا١تشرع اٞتزائرم يسَت ُب طريق تقليص عقوبة ا
 ا١تعدؿ لقانوف العقوبات اٞتزائرم عقوبة االعداـ ُب جنايات اختبلس ا١تاؿ العاـ أك 2001جواف 26القانوف ا١تؤرخ ُب 

ا٠تاص كتبديده كحجزه كسرقتو ا١ترتكبة من قبل ا١توظف كمن حكمو كاليت تكوف من طبيعتها االضرار ٔتصاّب الوطن العليا 
 الفقرة السادسة، كما أنو استبعدىا ُب جنايات سرقة كخيانة األمانة كالنصب اضرارا باحدل ا١تؤسسات 119ا١تادة 

 مكرر فقرة 382ا١تادة )العمومية كما ُب حكمها عندما يكوف من شأهنا أف تضر ضررا فاحشا با١تصاّب العليا لؤلمة 
(. 419ا١تادة )ذا كاف اٞتا٘ب موظف أك من ُب حكمو إ، كُب جناية التخريب (أخَتة

 

ك أعداـ ُب جرٯتة تزكير النقود إلتطبيق عقوبة اا١تعدؿ لقانوف العقوبات  2006 ديسمرب 20كما استبعد قانوف         
(. 198 ػػ 197ا١تواد )دخا٢تا أب أراضي اٞتمهورية إصدارىا كتوزيعها كبيعها كإالسندات اليت تصدرىا  ا٠تزينة العامة ك

. 351ػػ ألغى كذلك االعداـ ُب السرقة اذا كاف اٞتناة أك أحدىم ٭تمل سبلحا  ا١تادة 
. ( مكرر396 كا١تادة 395ا١تادة )ػػ ألغاىا كذلك ُب جرٯتة كضع النار ُب ملك الغَت أك ُب أمبلؾ الدكلة 

. ( فقرة أخَتة432ا١تادة )ػػ الغش ُب ا١تواد الغذائية أك الطبية  اذا تسبب ُب موت انساف 
 

 الصادر بتاريخ 18 ػػ 04ٕتار غَت شرعي للمخدرات كا١تؤثرات العقلية رقم إلكبصدكر قانوف قمع االستعماؿ كا         
 من قانوف ٛتاية 248 استبعد عقوبة االعداـ ُب جرائم ا١تخدرات، بعدما كاف منصوص عليها ُب ا١تادة 2004 12 25

 اليت كانت تنص على اٟتكم بعقوبة االعداـ ُب حق من 1985 فيفرم 16 ا١تؤرخ ُب 85 ػػػ 05الصحة كترقيتها رقم 
يصنع أك يستورد أك يصدر أك يبيع أك ينقل أك يتؤب عبور احملذرات اذا كاف طبع اٞترٯتة ٥تبل بالصحة ا١تعنوية للشعب 

. 2اٞتزائرم 
                                                

  .500 ، 481 ، جُٔحوض٤ٖ 1998 ؾٞجٕ 25 جُٔإٌل ك٢ 05 ــ 98  جُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 1996 جًطٞذٍ 23 جُٔإٌل ك٢ 80 ـ 76 أٗظٍ جألٍٓ ٌهْ 1
 ٍٟٗ جٕ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٝجٕ ؾحٗد جُٛٞجخ ك٢ جُـحء ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذرؼٝ جٍُٓهحش ٝ ؾٍجتْ  ض٣ٍُٝ جُ٘وٞو ٝٝٞغ جُ٘حٌ 2

ػٔىج ، جال أٗ٘ح ٍٟٗ أٗٚ أنطأ نطأ كحوقح ٝأؾٍّ ك٢ قن جُٔؿطٔغ ػ٘ىٓح جْطرؼى ًٛٙ جُؼوٞذس جٍُجوػس ك٢ ؾٍجتْ جالضؿحٌ ٝجُطٛى٣ٍ ًًٝج ٌَجػس 

 جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ جُٔهىٌجش 2004 12 25 جُٔإٌل ك٢ 18-04 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ 20 ٝ 19جُٔهىٌجش ٝجًطل٠ ذؼوٞذس جُٓؿٖ جُٔإذى  ٠روح ُِٔحوض٤ٖ 
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جنايات أمن الدكلة ، كُب ُب  تطبيق عقوبة اإلعداـ فلم يعد ينص عليها اال منك٢تذا فاف ا١تشرع اٞتزائرم قلص كثَتا 
، كُب بعض اٞتنايات القليلة ضد األمواؿ  مثل جناية التخريب كا٢تدـ بواسطة مواد متفجرة 1جنايتُت ضد األشخاص

. كٖتويل طائرة 
 ٓب تكن احملاكم اٞتزائرية تصدر األحكاـ 1992ذا عدنا أب تاريخ عقوبة اإلعداـ ُب اٞتزائر فانو أب غاية سنة إ        ك

باإلعداـ اال ُب حاالت نادرة جدا كعدد األحكاـ كاف ضئيبل جدا ُب ىذا ا٠تصوص ، كبظهور االرىاب ارتفع عدد 
 بأمر من رئيس الدكلة آنذاؾ ، ككاف تنفيذ االعداـ ُب مفجرم مطار 1994األحكاـ ا١تنفذة  أب أف ًب توقيفها ُب سنة 
. ىوارم بومدين  آلخر حكم نفذ ُب اٞتزائر 

        كٓب يأت ذكر كٖتديد لكيفية تنفيذ عقوبة االعداـ ُب القانوف اٞتديد ا١تتعلق بتنظيم السجوف كاعادة االدماج 
 من 198 ،ُب حُت نصت على ذلك ا١تادة 2005 فيفرم 06 بتاريخ 04 ػػػػػ05االجتماعي للمحبوسُت ا١تؤرخ ُب 

 اليت تنص على طريقة الرمي 1972 فيفرم 10 ا١تؤرخ ُب 02 ػػػػ 72قانوف تنظيم السجوف كإعادة تربية ا١تساجيػػػػن رقم 
  .بالرصاص

 

الفقرة الثانية 
 موجبات عقوبة السجن المؤبد 

ذ يضعها القانوف اٞتزائرم كعقوبة إ،  بعد اإلعداـ         تعترب عقوبة السجن ا١تؤبد أشد العقوبات بالنسبة للجنايات
: للعديد من اٞتنايات

. 65 التجسس الذم يؤدم أب االضرار ٔتصاّب الدفاع الوطٍت أك االقتصاد الوطٍت ا١تادة ػػػػػ
 . 89 ك88 ا١تسا٫تة ُب حركات التمرد ا١تادتُت ػػػػػ
. 205 تقليد أختاـ الدكلة كاستعما٢تا ا١تادة ػػػػػ
 . 214 التزكير ُب احملررات العمومية أك الرٝتية اذا كاف اٞتا٘ب موظفا ا١تادة ػػػػػػ
.  الفقرة الثالثة263القتل العمد ا١تادة ػػػػػ 

 

 عددا من اٞتنايات استبعد فيها عقوبة االعداـ كجعلها السجن 2006كلقد أضاؼ تعديل قانوف العقوبات لسنة         
كاصدارىا كتوزيعها كبيعها كادخا٢تا أب أراضي  (197ا١تادة )ا١تؤبد مثل تزكير النقود كالسندات اليت تصدرىا ا٠تزينة العامة 

ككضع النار ُب ملك الغَت  (351ا١تادة )ذا كاف اٞتناة أك أحدىم ٭تمل سبلحا  إ، ككذا السرقة  (198ا١تادة )اٞتمهورية 
. ( مكرر396 ، 395ا١تادتُت )أك ُب أمبلؾ الدكلة  

 

 ا١تؤرخ ُب 06 ػػػ 97كما أف عقوبة السجن ا١تؤبد ًب النص عليها ُب بعض القوانُت ا٠تاصة على غرار األمر رقم         
 منو على العتاد اٟتريب كاستَتاده 26 ا١تتعلق بالعتاد اٟتريب كاألسلحة كالذخَتة ، حيث تعاقب ا١تادة 1997 جانفي 21

كاالٕتار بو بدكف رخصة ، ككذا يعاقب بالسجن ا١تؤبد على حيازة ٥تزكف للعتاد اٟتريب أك األسلحة أك ذخَتهتا بدكف 
(. 34ا١تادة )رخصة 

                                                                                                                                                     
، ٝهى جٗؼٌّ يُي ػ٠ِ ضٜحكص ذحٌٝٗحش  جُٔهىٌجش ػ٠ِ جالضؿحٌ ذًٜٙ جُٔٞجو ُٔح  ٝجُٔإغٍجش جُؼو٤ِس ٝهٔغ جالْطؼٔحٍ ٝجإلضؿحٌ ؿ٤ٍ جٍُٔٗٝػ٤ٖ ذٜح

٣ؿ٤٘ٚ ٖٓ أٌذحـ ٠حتِس ،ٝقط٠ ٝجٕ ضْ ٞرطٚ كٜٞ ٣ؼِْ أٗٚ ُٖ ٣ؼىّ ، ق٤ع ٣طْ قٔح٣طٚ ٝضٞك٤ٍ  جُٔحٍ ُٚ ٝجُطٌلَ ذؼحتِطٚ ج٠ُ ؿح٣س نٍٝؾٚ ٖٓ جُٓؿٖ ،  

ًُُي الذى ٖٓ ٍٓجؾؼس ًٛٙ جُٞٞؼ٤س جُٔإُٔس ، نحٚس ٝإٔ ٛ٘حى  وٝال الَجُص ضطرن ػوٞذس جالػىجّ ك٢ ٞر١ ٤ًٔس ٚـ٤ٍز ٖٓ جُٔهىٌجش كٔح ذحُي 

 .ذحأل٠٘حٕ جُط٢ ضٟر١ ٤ٓٞ٣ح ك٢ ذالوٗح ، ْٝٞف ٗلَٛ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع القوح ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْس
 .297، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ )  ذْٞو٤ؼس 1
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اليت 14، ا١تادة 2005 أكت 23 ا١تؤرخ ُب 06 ػػػ 05كما أفرد قانوف مكافحة التهريب الصادر ٔتوجب األمر رقم ػػػػػػ 
. 1اليت تتناكؿ التهريب الذم يشكل هتديدا خطَتا 15تعاقب بالسجن ا١تؤبد على هتريب األسلحة ككذا ا١تادة 

 

ذ ٯتكن أف إف عقوبة السجن ا١تؤبد ال تعٍت بقاء احملكـو عليو ُب ا١تؤسسة العقابية طواؿ حياتو كالبد أف نشَت أ        
فراج ا١تشركط اذا كاف حسن السَتة كالسلوؾ، كأظهر ضمانات جدية لبلستقامة  خبلؿ فًتة اختبار ١تدة إليستفيد من ا

 . من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت(4 فقرة 134ا١تادة ) سنة 15
 

ذا أبلغ السلطات ا١تختصة عن حادث خطَت قبل كقوعو من شأنو إفراج ا١تشركط إل         كما ٯتكن اإلستفادة من ا
ستفادة من ىذا إل، كما ٯتكنو ا(135ا١تادة )ا١تساس بأمن ا١تؤسسة العقابية أك يقدـ معلومات للتعرؼ على مدبريو 

من قانوف تنظيم  (148ا١تادة )االجراء اذا كاف يعا٘ب من مرض خطَت أك إعاقة دائمة تتناَب مع بقاءه ُب السجن 
. 2السجوف

الفقرة الثالثة 
 موجبات عقوبة الحبس المؤقت  

سنوات كحد أدٗب 05        السجن ا١تؤقت عقوبة مقررة أيضا لبعض اٞتنايات كمضموهنا سلب اٟترية ١تدة تًتاكح من 
ذا ما إ (سنوات05)أف ينزؿ عن اٟتد األدٗب ات  سنة كحد أقصى ، كما يستطيع القاضي ٔتا أكٌب من صبلحي20ٔب إ

 من قانوف العقوبات كتوافرت شركطها ، كما أف لو سلطة تقدير العقوبة ا١تناسبة 53أعمل ظركؼ التخفيف طبقا للمادة 
كالسجن ا١تؤقت ُب القانوف اٞتزائرم يشمل ثبلث ، 3صبلحو كتأىيلوإبُت اٟتدين ٔتا يتبلءـ ككفاية اٟتد احملكـو بو ُب 

ٔب  إ05 سنة ، كسجن مؤقت من 20أب 10 سنوات كسجن مؤقت من 10ٔب  إ٣05تموعات ، سجن مؤقت من 
:  سنة 20

٧تد ىذه العقوبة ُب طائفة كبَتة من اٞتنايات نذكر  : سنوات10 الى 05السجن المؤقت من:  المجموعة األكلى
: منها

بيع أسلحة بيضاء كشرائها كاستَتادىا كصنعها ، (4مكرر 87ا١تادة )رىابية إلرىابية كاإلشادة باألعماؿ اإلاٞتنايات ا
 ك 107ا١تادة )جرائم االعتداء على اٟتريات ا١ترتكبة من قبل ا١توظفُت ، (3مكرر 87ا١تادة )ألغراض ٥تالفة للقانوف 

ا١تادة )االخبلؿ باٟتياء مع استعماؿ العنف ،(117 ك116ا١تادتُت )ٕتاكز السلطات االدارية كالقضائية ٟتدكدىا ، (109
(. 1/ 336ا١تادة )ىتك العرض ، (355

يعاقب القانوف ّٔذه العقوبة ُب بعض اٞتنايات ا٠تطَتة : سنة 20 الى 10 السجن المؤقت من : المجموعة الثانية
ٔب شخص يعمل ٟتساب دكلة أجنبية إخًتاع يهم الدفاع الوطٍت إجنايات أمن الدكلة كتسليم معلومات أك  :كنذكر منها

                                                
 زضحَُٝص ، الٓر٤ُ ، جُِٗق ، ض١ُ٤ َٝٝ ، جُرٍ ٝجه٢) ضطرن ػوٞذس جُٓؿٖ جُٔإذى ك٢ ٓإْٓحش جػحوز جُطأ٤َٛ ٢ٛٝ أٌذغ  ٓإْٓحش ػوحذ٤س ك٢ جُؿُجتٍ 1

 جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ 2005 ك٤ل١ٍ 06 ٖٓ هحٕٗٞ 2 ــ 46جُٔحوز ) ْ٘ٞجش ٣03هٟغ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُِ٘ظحّ  جالٗلٍجو١ ٣ؼٍُ ك٤ٚ ٤ُال ٜٗحٌج ُٔىز ال ضطؿحَٝ  (

 .299، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ )، أٗظٍ ذْٞو٤ؼس (جُٓؿٕٞ 
، ٓرحوب هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُوْٓ جُؼحّ، ٗظ٣ٍس جُؿ٣ٍٔس، ٗظ٣ٍس جُؿُجء جُؿ٘حت٢، جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ (ػرى جُوحوٌ ) ػىٝ 2

 .287 ، ٘ 2010، 01ٝجُط٣َٞغ، ٠رؼس 

٣ؿىٌ جُط٣ٞ٘ٚ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔوحٌذس  ٝهرَ إٔ ٗـحوٌ ٓٞٞٞع جُٓؿٖ جُٔإذى إٔ ًٛٙ جُؼوٞذس ضلٍٜ ػ٠ِ أنطٍ جُؿٍجتْ جُط٢ ضلِص ٖٓ ػوٞذس جالػىجّ ، ًُُي 

  جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ، 14 ، جُٔحوز 45ًحٗص جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُط٣ٍٗؼحش ضلٍٜ ٝض٘ٙ ػ٠ِ جالٖـحٍ جُٗحهس جغ٘حء ض٘ل٤ًٛح  ٓػَ هحٕٗٞ  جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ  جُٔحوز 

 ٖٓ هحٕٗٞ جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُط٤ٓٗٞس ، ك٢ ق٤ٖ  إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ضر٢٘ جألكٌحٌ  جُطوى٤ٓس جُط٢ ضىػٞ ج٠ُ هٍٛ جال٣الّ ك٢ جُؼوٞذس ػ٠ِ ِْد 10جُٔحوز 

 .ذٌَٗ ٓهلق،  ٣ٟٖٝٔ ًٍجٓس ٝقن جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ    ٗظحّ جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس  2009ٌُٖٝجُك٣ٍس كو١ ، ٝػ٠ِ جٍُؿْ أٗٚ أونَ ٓإنٍج ك٢ ضؼى٣َ 

 .444، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى هللا)جٗظٍ  جًػٍ ٤ِْٔحٕ 

 .31، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ)ػرى جُٔطِد 
 .287، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُوحوٌ)ػىٝ 3
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النشاط أك ، (3 فقرة 70ا١تادة )ذف إالتحليق بطائرة أجنبية فوؽ الًتاب اٞتزائرم بدكف ، (68ا١تادة )أك مؤسسة أجنبية 
حيازة أسلحة ٦تنوعة أك ذخائر أك ٛتلها ، (6 مكرر 87ا١تادة )رىابية إاإل٩تراط ُب ا٠تارج ُب ٚتعية أك ٚتاعة أك منظمة 

 ا١ترتكب على قاصر كاإلغتصابخبلؿ باٟتياء إلا، ( مكرر87ا١تادة )أك اإلٕتار ّٔا أك استَتادىا أك تصديرىا أك صنعها 
السرقة ا١توصوفة بتوافر ظرفُت ، (2 فقرة 336 ك2فقرة /335ا١تادتُت )ستعماؿ العنف إ يكمل سن السادسة عشر مع ٓب

. 1(353ا١تادة  )مشددين 
ٓب يعد القانوف يعاقب ّٔذه العقوبة ، حيث ًب   :ة سن20 الى 05عقوبة السجن المؤقت من  : المجموعة الثالثة

-06 سنوات، بعد تعديل قانوف العقوبات اٞتزائرم ٔتوجب القانوف 10 سنة إٔب 20إلغائها ، كتقصَت اٟتد األقصى من 
 .2 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23

 

عماؿ سلطتة التقديرية  عند ٖتديد إ ما يسمح للقاضي ب،        إف عقوبة السجن ا١تؤقت عقوبة متدرجة كذات حدين 
 ، كما 3صبلح احملكـو عليوإ، كلعل ما ٯتيز عقوبة السجن توجيو العقاب توجيها يساعد على ٢تاالعقوبة كاٟتد ا١تناسب 

أف تطبيق عقوبات السجن ا١تؤقت ٮتضع لنفس النظاـ ا١تطبق على عقوبة السجن ا١تؤبد من حيث مكاف تطبيقها ، كلكن 
 45ا١تادة )ٮتتلف األمر بالنسبة لنظاـ االحتباس، حيث ٮتضع احملكـو عليو بالسجن ا١تؤقت أب نظاـ اٟتبس اٞتماعي  

 ،  كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمجبوسُتا١تتعلق بتنظيم السجوف ( 2005 فيفرم 06  ا١تؤرخ ُب 05-04 من قانوف
 فيفرم 10 ا١تؤرخ ُب 02ػػ 72 رقم النصوص السابقة ، ا١تتعلقة باألمر كىذا على العكس من ذلك ٘تاما  مقارنة مع 

 ، فلم يكن ىناؾ ما ٯتيز عقوبة السجن ا١تؤبد عن السجن ا١تؤقت كال عقوبة اٟتبس اليت تفوؽ مدهتا مدة سنة1972
. 4فكل العقوبات كانت ٗتضع لنفس نظاـ االحتباس من حيث مكاف التطبيق أك نظاـ االحتباس

 

الفقرة الرابعة  
 الغرامة  

        الغرامة ا١تالية مبلغ مقدر من ا١تاؿ يلـز بدفعو احملكـو عليو بناء على حكم قضائي، كقد كاف قانوف العقوبات 
اٞتزائرم سابقا ٓب يتضمن ُب القسم العاـ جواز اقًتاف عقوبة السجن ا١تؤقت بعقوبة الغرامة ، غَت أف ا١تشرع تراجع عن 

 87ا١تادة )رىابية إلىذا ا١توقف، حيث نص على الغرامة مع عقوبة السجن ا١تؤقت ُب اٞتنايات ا١تتعلقة باألعماؿ ا
 80-76 رقم  من األمر499، 495 ، 485)ككذا نص عليها ُب بعض ا١تواد من القانوف البحرم ا١تواد ،  (4مكرر

 ا١تتعلق بالعتاد اٟتريب 1997 جانفي 21  ا١تؤرخ ُب 06 ػػػ 97 األمر رقم ، ككذا 5(1976 أكتوبر 23ا١تؤرخ ُب 
( . 37، 28 ، 27كاد آب) كالذخَتة

أجاز النص على الغرامة مع السجن ا١تؤقت  ٔتوجب تعديل قانوف  عندما         كلقد حاد ا١تشرع عن ا١توقف السابق
ف إ): على 05، حيث نصت ا١تادة 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23 ػػ 06 ككذا تعديل 2004 نوفمرب 10العقوبات ُب 

. (عقوبات السجن ا١تؤقت ال ٘تنع اٟتكم بعقوبة الغرامة
                                                

 .300، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُهح٘ ،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ) ذْٞو٤ؼس 1
 ْ٘س ، ٢ٛٝ 20 ج٠ُ 05 إٔ ٣٘ٙ ػ٠ِ ػوٞذحش ٓٗىوز ك٢ ذؼٝ جُؿ٘ح٣حش ، ٣ٟٝغ ُٜح ػوٞذس جُٓؿٖ جُٔإهص ٖٓ  ْحذوح نطحٌ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍئ 2

 10 ئ٠ُ 05، كأٚرف ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحُٓؿٖ ٖٓ ؾ٘ح٣حش ضو٤ِى أٝ ض٣ٍُٝ ٠حذغ ٢٘٠ٝ أٝ وٓـس ٓٓطؼِٔس ك٢ وٓؾ جًُٛد أٝ جُلٟس: قحالش ٓكىٝوز ٜٓ٘ح 

 (.207جُٔحوز )  ْ٘ٞجش ْؿ٘ح10 ئ٠ُ 05 كأٚرف ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ٖٓ ، جْطؼٔحٍ ٠ٞجذغ أٝ ػالٓحش أٝ وٓـحش نحٚس ذحُىُٝس(206جُٔحوز ) ْ٘ٞجش
 .446، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 3
 ْ٘س  ػ٠ِ جالًػٍ  20 ْ٘س ػ٠ِ جالًػٍ ُٔىز 30 ٓوحٌٗس ٓغ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ هْٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿى٣ى ػوٞذس جُٓؿٖ جُٔإهص ج٠ُ  غالظ وٌؾحش ُٔىز 4

، جُٞؾ٤ُك٢  جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن ، (قٖٓ ) ْ٘س ػ٠ِ جالًػٍ ًٔح ٗٙ ػ٠ِ ؾٞجَ جُكٌْ ذحُـٍجٓس ك٢ جُؿ٘ح٣حش  جٗظٍ ذْٞو٤ؼس 15ُٔىز 

 .302 ـ  301٘ 
 .496، ٘ 1977 04 10، جُٛحوٌز ك٢ 26ؼ ٌ ؼ ؼ ، ػىو  5
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الفرع الثاني  
 العقوبات المقررة للجنح  

 

 عقوبات اٞتنح ىي الدرجة الثانية ُب سلم العقوبات ُب القانوف اٞتزائرم ، كىي موضحة ك٤تددة طبقا للفقرة        
:  ، كىي تشمل ثبلث ٣تموعات ا من قانوف العقوبات كما أسلفنا سابق05الثانية  من ا١تادة 

.  سنوات ماعدا اٟتاالت اليت يقرر فيها القانوف حدكدا أخرل 05ٔب إػػػ اٟتبس ١تدة تتجاكز شهرين 
دج  20.000ػػػ الغرامة اليت تتجاكز 
. ػػ العمل للنفع العاـ 

 

ستثناءات اليت ٗترج عن القاعدة ، إلٔب أف ىناؾ تفاكت ُب أغلب عقوبات اٞتنح  كاليت يسودىا بعض اإكنظرا         
 سنوات حبس ُب غَت اٟتاالت اليت 05أف عقوبات اٞتنح تتجاكز الشهرين حبس كدكف تقوؿ بالقاعدة العامة حيث أف 

 سنوات حبس ، كسنوضح كنفصل ذلك 05ٔب مادكف الشهرين أك تتجاكز إيقرر فيها القانوف خبلؼ ذلك، سواء تنزؿ 
: ُب الفقرات التالية 

 
الفقرة األكلى  

 الحبس لمدة تفوؽ الشهرين  
: نتناكؿ اٞترائم اليت يعاقب عليها ّٔذه العقوبات         

كىي العقوبة ا١تقررة ٞتنحة السّب ا١توجو أب شخص بسبب انتمائو أب ٣تموعة  :  الحبس ما بين بضعة أياـ كأشهرػػػػ
 أشهر  كىي اٞتنحة الوحيدة اليت بقيت عقوبتها 06 أياـ أب 05 ( مكرر298ا١تادة )عرقية أك مذىبية أك أب دين معُت 

. تًتاكح بضعة أياـ كأشهر
: ٧تد ُب ىذا التحديد أربع حاالت أساسية : الحبس ما بين شهر كسنتين ػػػ

تعرض ضابط شرطة قضائية إلجراء فحص طيب لشخص : (2 مكرر فقرة 110ا١تادة ) أشهر 03من شهر أب / 1
. 1(299)جنحة السب ، (168)بيع أك توزيع أك تركيج يانصيب غَت مصرح ّٔا ، موقوؼ رغم أكامر ككيل اٞتمهورية

(. 196)التشرد ، 2(195)التسوؿ ، (100)جنحة التحريض على التجمهر غَت ا١تصلح :  أشهر 06من شهر أب / 2
(. 190) جنحة ا٫تاؿ ا١تكلفُت باٟتراسة ا١تتسبب ُب ىركب ا١تساجُت  :من شهر أب سنتُت / 3

 

: كفيها ٜتس حاالت :  الحبس ما بين شهرين كعدة سنوات ػػػ
. 3(298)ٔب األفراد  إجنحة القذؼ ا١توجو :  أشهر 06ٔب إمن شهرين / 1
جنحة دخوؿ موظف أك ، جنح اإلستمرار ُب ا١تشاركة ُب ٕتمهر غَت ا١تسلح بعد أكؿ تنبيو: أب سنة إمن شهرين / 2

(. 330)ترؾ األسرة ، (135)عضو من الضبطية القضائية ١تنزؿ أحد ا١تواطنُت بطريقة  غَت شرعية 
(. 144/1) جنحة االىانة البسيطة :ٔب سنتُت إمن شهرين / 3

                                                
 . أ03ٍٜٖ ج٣حّ ج٠ُ 06 ضؼحهد ٖٓ 299  ػرٍ جُٔحوز 2006ًحٗص ؾ٘كس جُٓد جُؼ٢ِ٘ جُٔٞؾٚ ُالكٍجو هرَ ضؼى٣َ 1
، ٌٝذٔح ٣ؼٞو يُي  ج٠ُ ٍٓجػحز جُظٍٝف جالؾطٔحػ٤س   (جُطٍٓٞ ٝجُطٍٗو) ٗالقع ك٢ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٗوٙ جٕ ُْ ضوَ جٗؼىجّ ك٢ ضطر٤ن ٛحض٤ٖ جُؿ٘كط٤ٖ  2

ُٜإالء جألٖهح٘  ٝقحُس جُؼَٞ ٝ جُكحؾس  ُى٣ْٜ ، ػ٠ِ جٍُؿْ أٗٚ جضٓغ وجتٍز جقطٍجف كثس ٓؼ٤٘س ٖٓ جُٔؿطٔغ ٜٓ٘س جُطٍٓٞ ٝجُطٍٗو  ٝجْطـالٍ جأل٠لحٍ 

 . جُوٍٛػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٚىٌٝ  هحٕٗٞ ٣ؿٍّ ًٛج جُلؼَ ٌُٜٝ٘ح ضرو٠ قر٤ٓس ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ 
 . أ06ٍٜٖ ج٣حّ ج٠ُ 05 جُكرّ ٖٓ 298 ًحٕ ٣ؼحهد ػ٠ِ جُوًف ٖٓ نالٍ جُٔحوز  2006 هرَ ضؼى٣َ ْ٘س 3
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اعطاء الغَت مواد ضارة بالصحة تسبب لو مرضا أك عجزا عن ، (188)جنحة ا٢تركب : ٔب ثبلث سنوات إشهرين / 4
(. 310)جهاض ببل نتيجة إلالتحريض على ا، (275/2)العمل 

 

: ىناؾ أربع حاالت : سنوات 05 أشهر ك03الحبس ما بين ػػػػ 
 التهديد باالعتداء أك العنف ، (100)جنحة التحريض على التجمهر غَت ا١تسلح : أشهر أب سنة 03من / 1

(. 287)ا١تصحوب بأمر أك بشرط 
جنحة العصياف ، (152)خراجها خفية  إفن كالقياـ بدفن جثة أك دجنحة انتهاؾ حرمة ـ:  أشهر أب سنتُت 03من / 2
(184 .)
(. 376)خيانة األمانة ، (223)جنحة اٟتصوؿ بغَت حق على كثائق ادارية :  سنوات 03 أشهر أب 03من / 3
جنحة عدـ ، (137)جنحة فض أك اختبلس أك اتبلؼ كسائل مسلمة أب الربيد :  سنوات 05 أشهر أب 03من / 4

(. 182)تقدٙب يد ا١تساعدة لشخص ُب حالة خطر 
 

: كىناؾ ثبلث حاالت ،  سنوات 05 أشهر ك06 الحبس مابين ػػػ
جنحة تسليم شهادة ١تن ال صفة لو ُب ، (150)جنح ىدـ أك ٗتريب أك دنس القبور :  أشهر أب سنتُت 06من / 1

(. 227)ذلك 
جنحة اٟتصوؿ ، (222) جنحة تزكير كثائق ادارية ، (154)جنحة اخفاء جثة:  سنوات 03 أشهر أب 06من / 2

(. 248)على صحيفة السوابق القضائية باسم الغَت بدكف كجو حق 
(. 300)جنحة التبليغ بوشاية كاذبة :  سنوات 05 أشهر أب 06من / 3

 

: ىذه آّموعات ٢تا حالتُت : سنوات 05 الجبس ما بين سنة الى ػػػػ
 جنحة شهادة الزكر ُب ، (185)جنحة العصياف الذم يقع باجتماع اكثر من شخصُت :  سنوات 03من سنة أب / 1

قرارات كاذبة  أك شهادة إدالء بأقواؿ أك إلجنحة ٛتل الغَت على ا، (234)مواد ا١تخالفات سواء ضد ا١تتهم اك لصاٟتو 
(. 236)كاذبة 

اصدار شيك بدكف ، (372)النصب ، (350)السرقة ، (264)الضرب كاٞترح  العمد :  سنوات 05من سنة أب / 2
.  من ؽ ع ج 304 ،  240،  219،  217، ػ 138باالضافة أب نصوص ا١تواد  ، (374)رصيد 

 

:  سنوات 05 الحبس من سنتين الى ػػػ
لتعدم بالعنف أك القوة على قاض أك موظف ، ا(191)التواطؤ على ا٢تركب ، (348) انشاء ٤تل ١تمارسة الدعارة 

(. 153)تشويو أك تدنيس جثة ، (148)عمومي أك أحد رجاؿ القوة العمومية ٔتناسبة آداء كظائفهم 
 

 ػػػػػ 1( سنوات05شهرين الى )ػػػػػ الخركج عن القاعدة العامة 
 

: كٖتتل ىذه العقوبات أكرب مساحة ُب قانوف العقوبات : حاالت الحبس لمدة تفوؽ الشهرين ػػػ
اٟتبس مابُت ، (... مكرر جنحة السب ا١توجو أب شخص بسبب انتمائو 298ا١تادة )ػػ اٟتبس مابُت بضعة أياـ كأشهر 

اٟتبس  مابُت شهرين ك بضع سنوات مثل ، من ؽ ع ج ( 299 ، 168، 2 مكررػ110 )شهر كسنتُت مثبل ا١تواد

                                                
 . ٝٓح ذؼىٛح302، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  1
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 اٟتبس مابُت ثبلثة أشهر ، (310، 1ػ 275 ، 188، 1ػ144، 330 ، 135، 1 ػػ 98، 298)نصوص ا١تواد 
، (182، 137، 376، 223، 184، 152، 287، 100)اٞتنح ا١تعاقب عليها بنصوص ا١تواد  سنوات 05ك
، (300، 248، 154، 227، 150)، اٞتنح ا١تعاقب عليها بنصوص ا١تواد  سنوات 05 أشهر ك06ٟتبس مابُت ا

، 372، 350، 264 ، 236، 234، 185)اٞتنح ا١تعاقب عليها بنصوص ا١تواد اٟتبس مابُت سنة كٜتس سنوات 
، اٞتنح ا١تعاقب عليها بنصوص اٟتبس مابُت سنتُت كٜتس سنوات ، (304، 240، 219، 217، 138،  374
(. 153، 191،148، 348)ا١تواد 

 

: ٌب آلٔب ىذه اٟتاالت تباعا كاإكسوؼ  نتعرض  : سنوات حبسا05 الجنح  التي تتجاكز ػػػ حاالت
رض الوطن أعرض تدبَت مؤامرة ضد الدكلة كسبلمة : سنوات 10اٞتنح اليت تًتاكح العقوبة فيها ما بُت سنة كاحدة ك/ 1
، (79)رض الوطن أعتداءات كا١تؤامرات ضد الدكلة كسبلمة إل ا١تساس بسبلمة كحدة الوطن ُب غَت حاالت ا، (78/2)

، ( مكرر160)شياء ٢تا صلة بثورة التحرير أك أك كثائق أك لوح تذكارم كمغارات كمبلجئ أتدنيس كٗتريب نصب 
ك أمانة باللجوء أب اٞتمهور ألخيانة ا، (375)تزكير شيك كقبوؿ شيك مزكر ، (372/2)النصب باللجوء أب اٞتمهور 

(. 378)ذا كاف اٞتا٘ب ٤تًتفا إ
تبلؼ أك ، إ(76)ٕتنيد مرتزقة ُب كقت السلم : نذكر منها : سنوات 10 سنتُت ك2اٞتنح اليت تًتاكح عقوبتها ما بُت / 2
صرار إلالضرب كاٞترح العمد مع سبق ا، (120)ذا كاف اٞتا٘ب موظفا عموميا إزالة سندات أك عقود أك أمواؿ منقولة إ

السرقة ، ( مكرر350)جنحة السرقة ا١ترتكبة مع استعماؿ العنف أك التهديد ، (266)كالًتصد  أك مع ٛتل أسلحة 
 )ضرارا بالدكلة أك باحدل ا١تؤسسات أك ا٢تيئات العمومية إصدار شيك بدكف رصيد ا١ترتكبة إكخيانة األمانة كالنصب ك

(. 432)بيع مواد غذائية فاسدة اذا أدل تناك٢تا  أب عجز عن العمل  ، (2مكرر   382
 ا يـو15ٕتاكز مالعمل عن ضرب القاصر ا١تؤدم أب عجز :  سنوات 10 سنوات أب 03اٞتنح اليت عقوبتها ما بُت / 3
 مكرر 303)، هتريب ا١تهاجرين (16 مكرر 303)عضاء ألٕتار باإل ، ا1(4 مكرر303)شخاص ألٕتار باإلا، (270)

30 .)
تدنيس كٗتريب ا١تصحف : نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ: سنوات 10 سنوات أب 05اٞتنح اليت عقوبتها ما بُت / 4 

 مكرر 160)تدنيس كٗتريب مقابر الشهداء أك رفاهتم ، ( مكرر160)تدنيس كٗتريب العلم الوطٍت ، (160)الشريف 
خبلؿ باٟتياء بدكف عنف على قاصر دكف السادسة عشر إلا، (2 /215)انتهاؾ حرمة منزؿ بالتهديد أك بالعنف ، (6
الفاحشة بُت احملاـر ُب غَت اٟتاالت اليت يكوف بُت األصوؿ كالفركع أك بُت اإلخوة كاألخوات ألشقاء من ، (334/2)

، (348 ك 343)شكاؿ الدعارة أبعض ، (342)ٖتريض القصر على الفسق كالدعارة ، (2مكرر 337) األب أك األـ
السرقة ا١ترتكبة مع توافر ، (354)السرقة ا١ترتكبة ُب الطرؽ  العمومية أك ُب ا١تركبات ، (1 مكرر389)ييض األمواؿ تب

(.   354)ظرؼ كاحد 
 ُب حالة توافر ظركؼ 01 ػػ 09  رقم قانوف ؽ ع ج باؿٔتوجب تعديل : سنة15 أب 05عقوبتها ما بُت اليت اٞتنح / 5

  .عضاءألٕتار باإل ا20 مكرر 303ا١تادة ، ٕتار باألشخاصإل ا4 مكرر 303ػ ا١تادة :معينة 
عتياد ًب تعديلها ٔتوجب إلمواؿ باأل  جنحة تبييض ا2 مكرر 389ا١تادة : سنة 20 ك10اٞتنح اليت عقوبتها ما بُت / 6

.  سنة 15 أب 05  من 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب  23-06قانوف 
 

                                                
  .15، ؼ ٌ، ػىو2009 ك٤ل١ٍ 25 جُٔإٌل ذطح٣ٌم 01ـ 09جْطكىغص ذٔٞؾد ضؼى٣َ هحٕٗٞ 1
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: ضاقة الى بعض القوانين الخاصة إلػػ با
 سنوات على جنحة مساعدة 10ٔب إ أشهر 06 بػػػػػ يعاقب1976 10 23 من القانوف البحرم ا١تؤرخ ُب 498ػػ ا١تادة 

خطار السلطات ا١تختصة عن موقع ىذه إأك جر سفينة تسَت بالقوة النوكية أك تنقل ٛتولة ٤تركقات أك مواد خطَتة دكف 
 .السفينة

، يعاقب 1997 01 21 ا١تؤرخ ُب 06-97رقم سلحة كالذخَتة أل من القانوف ا١تتعلق بالعتاد اٟتريب كا31ػػ ا١تادة   
 32ا١تادة ،  أك حيازتو بدكف رخصة 3، 2، 1قتناء عتاد حريب من صنف إ سنوات عن جنحة 10 أب 05باٟتبس من 

 سنوات، على جنحة اقتناء بدكف رخصة ألسلحة أك ذخَتة العتاد 10اٟتبس من سنتُت إٔب تعاقب بمن نفس القانوف 
 .كالتجهيزات من الصنف الرابع

 04ٕتار ّٔا رقم إلك اأ من القانوف ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية ، كقمع االستعماؿ 17 ا١تادة ػػ 
ىا عنتاج ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كصنإ سنة على 20 أب 10، يعاقب باٟتبس من 2004 12 25ا١تؤرخ ُب 18ػػػ

 سنة على التسهيل للغَت 15 أب 05 اٟتبس من 16ك15ا١تادة ، كحيازهتا كعرضها للبيع أك شرائها قصد بيعها أك ٗتزينها
يعاقب  : 2005 08 23 ا١تؤرخ ُب 06-05  ٔتوجب األمر رقم  من قانوف مكافحة التهريب12ا١تادة ، استعما٢تا

،  التهريب مع ٛتل سبلح نارم 13 ا١تادة ،  سنة على جنحة التهريب باستعماؿ كسائل النقل20 أب 10باٟتبس من 
 حيازة ٥تازف 11ا١تادة ،  أشخاص فأكثر03 سنوات  على التهريب ا١ترتكب من 10ٔب إ اٟتبس من سنتُت ١10/2تادة ا

 . سنوات حبس10أك كسائل النقل ا١تخصصة  للتهريب من سنتُت أب 
 تعاقب على رشوة 2006 02 20 الصادر ُب 01 ػػػ 06رقم كالوقاية منو  من قانوف مكافحة الفساد 25 ا١تادة ػ 

متيازات إلاتعاقب لنفس العقوبة  على  من نفس القانوف 26ا١تادة ككذا  ، سنوات10ا١توظفُت باٟتبس من سنتُت أب 
ختبلس إ 29ا١تادة ، كأيضا  الرشوة ُب ٣تاؿ الصفقات العمومية27ا١تادة ، ككذلك غَت مربرة ُب ٣تاؿ الصفقات العمومية 

.  استغبلؿ النفوذ31ا١تادة ،  الغدر١30تادة ، اا١تمتلكات من قبل موظف عمومي كاستعما٢تا على ٨تو غَت شرعي
 

شارة عادة ما تكوف عقوبة اٟتبس مصحوبة بالغرامة كمبلزمة ٢تا ، مثل جنح السرقة كالنصب كاصدار إل        جدير با 
، كأحيانا يكوف اٟتبس اختياريا مثل جنح التزكير  (376، 374، 372، 350ا١تادة )شيك بدكف رصيد كخيانة األمانة 

اسة بالشرؼ آبنح اِب، كبعض  (252، 246، 244، 243 كادآب)لقاب ألنتحاؿ الوظائف كاإ، جنح (228 ، 224)
جنح : ، كأحيانا تكوف عقوبة اٟتبس ٔتفردىا دكف النص على الغرامة ، انظر مثبل (299، 298تُت ا١تاد)عتبار إلكا

، تدنيس (157 ػػ155 ادتُتآب)ختاـ ا١توضوعة بأمر من السلطة العمومية أل، كسر ا(98ا١تادة )ا١تشاركة ُب التجمهر 
 249ك 248ا١تادة ُب سم الغَت ا١تنصوص كا١تعاقب عليها إنتحاؿ إ، جنحة (196ا١تادة )كٗتريب ا١تصحف الشريف 

. 1 2006قبل التعديل 
 

الفقرة الثانية 
دج  20.000 الغرامة المالية التي تفوؽ 

 يلـز ّٔا احملكـو ،        الغرامة كما ذكرنا سالفا عقوبة أصلية ُب مواد اٞتنح كا١تخالفات ، كاستثناء ُب بعض اٞتنايات
 ، كقد كانت الغرامة ا١تالية منذ صدكر قانوف العقوبات2ٔب خزينة الدكلةإ يدفع مبلغا ٤تددا كمقدرا ُب اٟتكم ،حيثعليو 

                                                
 .309جُٞؾ٤ُك٢  جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُهح٘، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (قٖٓ )ذْٞو٤ؼس  1
 .462، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى هللا ) ٤ِْٔحٕ 2

 .57، جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ)ػرى جُٔطِد 
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، كنظرا ألف ىذا ا١تبلغ أصبح زىيدا كال 1دج2.000 ىي 1966 06 08  ا١تؤرخ 156-66الصادر ٔتوجب األمر رقم 
 20 الصػػػػػػادر ُب 26 ػػػ 06 القانوفدج ٔتوجب 20.000يتماشى كمقتضيات العقاب فقد ًب تعديل ىذه القيمة لتصبح 

12 20062 .
 

الغرامة العادية ىي اليت تكوف ٤تددة ا١تقدار سلفا بُت ؼ        كالغرامة ُب القانوف اٞتزائرم غرامة عادية كغرامة نسبية ، 
حدين أدٗب كأقصى ، كىي األغلب ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم كاألمثلة على ذلك كثَتة ، كالغرامة النسبية ىي اليت 

يتحدد مقدارىا على أساس الربط بُت مقدارىا كبُت نسبية الضرر الناجم عن اٞترٯتة ، أك الفائدة اليت حققها اٞتا٘ب أك 
، كمثاؿ ذلك جنح متعهدم 3أراد ٖتقيقها من اٞترٯتة ، أك تربط بالتعويضات ا١تدنية اليت يلتـز بأدائها ا١تضركر من اٞترٯتة 

ا١تادة )ٕتاكز ربع الفائدة غَت ا١تشركعة ت اليت ال ٬تب أف الغرامة، كمثاؿ آخر (163ػ 162ػ161ا١تادة )٘توين اٞتيش 
ٓتصوص تزكير كاستعماؿ النقود أك األكراؽ أك األختاـ أك الطوابع أك الدمغات ا١تزكرة ، كمثاؿ عن قيمة ٤تل  (231

ا١تادتُت )، فتح بغَت ترخيص دار للقمار (374ا١تادة )اٞترٯتة  ْتيث تتساكل قيمتها  كما ىو ا١تثاؿ ُب ُب جنح الشيك  
165 ،166 .)

 

ختيار للقاضي ، كقد تكوف ٔتفردىا دكف إل        كالغرامة تقرر مع عقوبة اٟتبس ٔتفردىا أك تكوف جوازية يًتؾ فيها ا
( 141ا١تادة )نكراف العدالة ك (136ا١تادة )ك (118ا١تادة )دارية ٟتدكدىا إلعقوبة اٟتبس مثل جنحة ٕتاكز السلطات ا
ا١تادة )خبلؿ بالنظم ا١تتعلقة با١تنتجات ا١تعدة للتصدير، كإلا (170ا١تادة )٦تارسة كظيفة عمومية قبل تأدية اليمُت ، 

. سم الغَتإنتحاؿ إ( 247
 

  كاف يسود مبدأ التضامن ُب دفع 2006 12 20 الصادر بتاريخ 23-06        ك٬تدر التنويو أنو ٔتجرد تعديل 
 ىذا ا١تبدأ ، ْتيث ال ٯتكن أف تتحقق  ضذا تعدد  احملكـو عليهم ، كرٔتا ا١تشرع اٞتزائرم اقتنع باالٕتاه الذم ينقإالغرامة 

يبلـ خاصة اذا إلكظيفة الردع العاـ كال الردع ا٠تاص ، ْتيث أف تضامن احملكـو عليهم ُب دفع الغرامة ٬تردىا من خاصية ا
 ٓب 06 ػػ 23 اليت طا٢تا التعديل رقم 04 ْتيث أف ا١تادة،لذلك فا١تشرع عدؿ عن ىذا ا١توقف، كاف مبلغ الغرامة زىيدا 

، كبالنسبة لتنفيذ 4تتضمن اال النص على تضامن احملكـو عليهم ُب رد األشياء كالتعويضات ا١تدنية كا١تصاريف القضائية
. كراه البد٘ب إلٔب نظاـ اإمتناعو يلجأ إالغرامة يلـز احملكـو عليو بدفع الغرامة ٔتجرد أف يكوف اٟتكم هنائيا كُب حالة 

 

الفقرة الثالثة  
 عقوبة العمل للنفع العاـ  

  2009 فرباير 25 ا١تؤرخ ُب 01-09        تعترب عقوبة العمل للنفع العاـ عقوبة مستحدثة ٔتوجب القانوف  رقم 
 كما يليها اليت تنص 1 مكرر 05 ا١تتضمن قانوف العقوبات، حيث أضاؼ ا١تادة 156-66ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر رقم 

                                                
 ٣ٞج١َ ٓرِؾ ه٤ٔس جُـٍجٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ػ٘ىٓح ًحٕ جُلٍٗي جُل٢ٍٓٗ  ٓٓح٣ٝح آًٗجى ُِى٣٘حٌ 1966وؼ ك٢ ْ٘س  2.000 ًحٕ ٓرِؾ جُـٍجٓس 1

 310، ٘  (قٖٓ)  أٗظٍ  ذْٞو٤ؼس  1958 12 23 جُٔإٌل ك٢  1297 ــ 58 كٍٗي ك٢ٍٓٗ  ذٔٞؾد جالٍٓ ٌهْ 2000جُؿُجت١ٍ ،ٝقىوش جُـٍجٓس 
 ٍٟٗ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ  ضأنٍ ًػ٤ٍج ك٢ ضؼى٣َ ًٛٙ جُو٤ٔس ، ذك٤ع أٚرف جُوح٢ٞ ٣٘طن ذأقٌحّ  ض٘ٙ ػ٠ِ  كٍٜ جُـٍجٓس ٌُٜٝ٘ح ذ٤ٓطس ال ضإو١ 2

ج٠ُ ضكو٤ن ٝظ٤لس جُؼوحخ، ٢ٛٝ جُكحم جألُْ ذاْطٜىجف جًُٓس جُٔح٤ُس ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝ ٝجُط٢ ًحٗص ال ضطؿحَٝ ذٟغ جُىٗح٤ٍٗ، جٗظٍ ٓػال ؾ٣ٍٔس جٌٍُٓ 

،  جُٔطؼِن 1975 05 09 ٚحوٌز ذطح٣ٌم 37 ، ؼ ٌ ػىو 1975 04 04 جُٔإٌل ك٢ 26 ــ 75 ٖٓ جألٍٓ 01جُؼ٢ِ٘ جُٓحكٍ جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ْحذوح ذحُٔحوز 

 وؼ ، ٝجيج ضٌٌٍ جُلؼَ  ضٌٕٞ جُؼوٞذس 80 وؼ ج٠ُ 40ذؤغ جٌٍُٓ جُؼ٢ٓٞٔ ٝقٔح٣س جُوٍٛ ٖٓ جٌُكٍٞ، ضؼحهد ػ٠ِ ًٛج جُلؼَ ذـٍجٓس ٓح٤ُس هىٌٛح ٖٓ 

ٖٓ ٗلّ جالٍٓ، ًُٜج ًحٕ جُ٘طن ذًٜٙ  جُؼوٞذحش  ذًٜٙ جُكحُس ٣ٌُٓح   ( 02جُٔحوز )وؼ 500 وؼ ج٠ُ 160 أ٣حّ ْؿ٘ح ٝذـٍجٓس ٓح٤ُس ٖٓ 10 ج٠ُ 05ٖٓ 

 .٣ٝػ٤ٍ أق٤حٗح قط٠ جُٓه٣ٍس 
 .291، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جُوحوٌ) ػىٝ 3
 .292، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 4
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 يبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم تبٌت على غرار العديد من التشريعات كعلى العقوبة البديلة ا١تتمثلة ُب العمل للنفع العاـ ، 
صبلح إلالعمل للصاّب العاـ أحد الوسائل األساسية ُب عملية ا، اليت تقـو على جعل صبلح العقايب إلا١تقارنة فلسفة ا

. 1كالتأىيل للمحكـو عليو
 

 3 مكرر 05كا١تادة ،  اليت تتحدث عن النطق بعقوبة العمل للنفع العاـ1/2 مكرر 05 لذلك جاءت ا١تادة        
كبة العمل تناكلت عق 4 مكرر ١05تادة ، امكانية كقف تطبيق العمل للنفع العاـ إتطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ كعن 

. ال بعد صَتكرة اٟتكم هنائياإأهنا التنفذ تنص على   5 مكرر 05ا١تادة ، للنفع العاـ
 

كؿ  ا١تتضمن العقوبات أللعمل للنفع العاـ عقوبة أصلية بسبب النص عليو ُب الفصل اأف على الرغم من          
 أم أنو  ،ال أنو قيل عنها أهنا عقوبة أصلية غَت مستقلة بذاهتا ، بل جاءت كبديل لعقوبة اٟتبس،إاألصلية ، كما أسلفنا 

 ألهنا عقوبة بديلة عن اٟتبس كما جاء ،ال يسوغ اٟتكم ّٔا ُب حالة النطق بعقوبة الغرامة  أك اٟتبس مع كقف التنفيذ
عمل للنفع العاـ بأف تستبدؿ عقوبة اٟتبس ا١تنطوؽ ّٔا بقياـ احملكـو عليو ) 1 مكرر5النص على ذلك صراحة  ا١تادة 

. 2(بدكف أجر
تقييمها ، ألننا سنرجأ ذلك ، كمن ٙتة ذه العقوبة ككيفية تنفيذىا بالنسبة لوكسوؼ لن نفصل ُب ىذا ا١توضع         

ٔب أهنا أحد العقوبات األصلية لعقوبة إ ،، كلكن أردنا التوضيح كاإلشارة فقط٘ب من ىذه الدراسة  الباب الثاالحقا ُب منت
. اٞتنح ، رغم أهنا مستحدثة 

الفرع الثالث 
 العقوبات المقررة في المخالفات  

 

( 466 ، 440ا١تادة ) الرابع من قانوف العقوبات اٞتزائرم كتاب           لقد ًب النص على جرائم ا١تخالفات ُب اؿ
ف عقوبات أ كلقد قرر القانوف ، كٔب من درجة كاحدة كالفئة الثانية من ثبلث درجاتألالفئة ا :كقّسمها أب فئتُت

 ُب حُت أف الغرامة ا١تالية تًتكاح بُت حدم أدٗب ،ٔب شهرينإ كاٟتبس يًتاكح من يـو كاحد ،ا١تخالفات ىي اٟتبس كالغرامة
  .دج20.000ٔب حد أقصى إدج  2000

 
 

الفقرة األكلى  
 عقوبة الحبس  

 

: مدة اٟتبس ٗتتلف ْتسب الفئة كالدرجة اليت تنتمي اليها ا١تخالفة ، كنقدـ ىذا اٞتدكؿ لتوضيح ذلك            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ، 56، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ٓؿِس ج٣ٍُٗؼس ٝجُوحٕٗٞ ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ ؾحٓؼس جالٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز ، جُؼىو (ذحْْ) ٖٜحخ 1

 . ٝٓح ذؼىٛح 87 ، ٘ 2013 جًطٞذٍ 1443جُٛحوٌ  يٝ جُكؿس 

، جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ك٢ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س جُٔؼحٍٚز ، وٌجْس ٓوحٌٗس  ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس  وٓٗن  ، ٓؿِس ؾحٓؼس ُِؼِّٞ   (ٚلحء)ـ  أٝضحض٢ 

 .   ٝٓح ذؼى 425 ، ٘ 2009، 2 ػىو 25جالهطٛحو٣س  ٝجُوح٤ٗٞٗس ، ٓؿِس 

  جُٛحوٌ ػٖ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ج٠ُ جُٓحوز ٌؤْحء جُ٘ٞجخ جُؼح٤ٖٓ ُىٟ جُٔؿحُّ 2009 أك٣ٍَ 21 ٓإٌل ك٢ 02ٌٓ٘ٗٞ ٌهْ : ـ جٗظٍ ج٣ٟح ذحُطل٤َٛ 

 .  ذهٛٞ٘ ٤ًل٤حش ضطر٤ن ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ 36جُوٟحت٤س 
 .312، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘، ٍٓؾغ ْحذن ، (قٖٓ) ذْٞو٤ؼس 2
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االستثناء  مدة الحبس  الفئة                             

 
 

الفئة األكلى 
 مكرر 444 ػ ا١تادة 440ا١تادة 

أياـ أب شهرين 10
 

ٓتصوص اىانة موظف :   مكرر440ػػ ـ 
١تواطن  سّبو كشتمو ، عقوبة من شهر أب 

. شهرين 
ا١تشاجرة كاتبلؼ راحة :  مكرر 442ػػػ ـ 

 أياـ 10السكاف بالضجيج أك الضوضاء، 
. على االكثر

 
 

  الفئة الثانية

 
 لالدرجة األكؿ

 أياـ على األكثر 10العقوبة من  450 أب 449ا١تواد 

 
الدرجة الثانية 

 
 458 أب 451ا١تواد 

 
 أياـ على األكثر 05

 
الدرجة الثالثة 

 
 464  أب 459

 
 أياـ على األكثر 03

 
ف ٓب نقل منعدمة ُب الواقع إ        على الرغم من أف ا١تشرع اٞتزائرم ينص على ىذه العقوبات، لكنها قليلة التطبيق 

العملي ، على عكس ا١تشرع الفرنسي الذم ٗتّلى هنائيا عن عقوبة اٟتبس ُب ا١تخالفات ، كأضاؼ أب التطبيق منها 
. 1عقوبات تكميلية كعقوبات سالبة أك مقيدة لبعض اٟتقوؽ

 

الفقرة الثانية  
عقوبة الغرامة  

        قيمة الغرامة ٗتتلف أيضا باختبلؼ الفئة كالدرجة اليت تنتمي اليها ا١تخالفة ، كنوضح ذلك من خبلؿ ىذا اٞتدكؿ 
 :

 

قيمة الغرامة قبل تعديل قيمة الغرامة المادة الفئة 
2006 

الفئة األكلى 
 

مكرر  444 أب 440ا١تادة 
 

 مكرر 440ا١تادة 

دج  16.000دج أب 8000
 مكرر سّب ا١توظف 440استثناء ا١تادة 

١تواطن  أك اىانتو  يعاقب بغر امة من 
دج 20.0000دج أب 10.000

دج  1000 أب 100
 
 

دج 1000دج أب 500
 

الفئة الثانية  
درجة أكلى 

 
  450 أب 449

 
دج  12000دج أب 6000

 
 دج 500دج أب 100

 دج ا١تتعلقة بالنظاـ 12000دج أب 6000 458 أب 451الفئة الثانية 

                                                
 .318، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 1
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  درجة ثانية  
 
 

ػػػ ٥تالفات متعلقة 
 .باٟتيوانات

ػػ ٥تالفات متعلقة باألمن 
. العمومي 

. ػػ ٥تالفات متعلقة باألمواؿ

العاـ أك بالطرؽ العمومية أك األشخاص  
دج  10000دج أب 5000

 
دج  8000دج أب 4000

 
دج  4000دج أب 2000ػػ 

. دج 500دج أب 100
 
 

دج  500 دج أب 50
 

دج  200 دج أب 50
 

 دج  50 دج أب 20
الفئة الثانية  
درجة ثالثة  

دج  100دج أب 30دج  6000دج أب 3000  464ٔب إ 459

 
: مبلحظات عامة 

 

. ػػ ٓب يضع ا١تشرع اٞتزائرم حدا أدٗب لعقوبة اٟتبس مكتفيا دائما باٟتد األقصى باستثناء ٥تالفات الفئة األكٔب
 01ختيار بينهما، غَت أف قانوف ا١تركر ا١تعّدؿ رقم إلػػػ عادة يتم النص على الغرامة مصحوبة باٟتبس كيًتؾ للقاضي حرية ا

.  يعاقب بالغرامة كحدىا2001 08 19 ا١تؤرخ ُب 14ػػػ 
 

  لثالمطلب الثا
   العقوبات الجنائية المقررة للشخص المعنوم

 

        سوؼ لن ٩توض طويبل ُب مسألة اٞتداؿ الدائر بُت من ينادم بعدـ مسؤكلية الشخص ا١تعنوم عن اٞترائم اليت 
 اٞتداؿ لصاّب الفريق الذم ينادم ٔتساءلة الشخص ـف الواقع العملي حسألتقع من ٦تثليو كبُت من يقوؿ بعكس ذلك ، 

كاٟتاجة أب ىذا الكياف، الذم ال يستطيع أف يتحمل  للمجتمع ا١تعنوم كأصبحت حقيقة المفّر منها أماـ التطور ا٢تائل
، 1ليو التشريعات اٟتديثة كاعًتفت ْتقيقة مسؤكلية الشخص ا١تعنومإكىذا ما استجابت ، أعباءه الشخص الطبيعي ٔتفرده 

قرار النهائي ٔتسؤكلية الشخص إللذلك فقانوف العقوبات اٞتزائرم شهد تباينا كاضحا ُب ىذا األمر كمّر ٔتراحل أب غاية ا
. 2ا١تعنوم

 

 18 مكرر حددت عقوبات الشخص ا١تعنوم بالنسبة ٞترائم اٞتنايات كاٞتنح ، كا١تادة 18كٯتكن القوؿ أف ا١تادة         
 ُب الغرامة كحدىا ُب ٚتيع 2006 12 20 جرائم ا١تخالفات ، كقد حصرىا ا١تشرع اٞتزائرم منذ تعديل قانوف 1مكرر

اٞترائم ، أما العقوبات األخرل اليت ٯتكن تطبيقها على الشخص ا١تعنوم منذ  ىذا التعديل فقد طبق عليها عقوبات 
.  عديدة كمتنوعة سنأٌب على بياف ىذه العقوبات ذه العقوباتق كلكوف، تكميلية 

 
                                                

، 02، جُؼىو 22، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُِٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘ ، ٓؿِس ؾحٓؼس  وٓٗن ُِؼِّٞ جالهطٛحو٣س ٝجُٔح٤ُس ، ٓؿِس  (ٌٗح جذٍج٤ْٛ  جُؼطٌٞ) ٤ِْٔحٕ 1

 .344 ـ 343، ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جالٌوٕ ، ٘ 2006

 ؾحٓؼس ُٓٞٞو  ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُِٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘  ػٖ جُؿ٣ٍٔس جالهطٛحو٣س ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢،(٣ُٝز)جٗظٍ ج٣ٟح  ذِؼ٢ِٓ 

 .42 قط٠ 13 ٘ 2004ٓؼ١ٍٔ، ض١ُ٤ َٝٝ،  ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس  
  جالٍٓ 1969 12 31 جُٔإٌل ه٢ 107 ــ 69ٍٓقِس ػىّ جالهٍجٌ ذحُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س غْ ٍٓقِس جالهٍجٌ جُؿُت٢  أٍٓ :  ُوى ٍٓش ذحٍُٔجقَ جُطح٤ُس 2

 جُٔطؼِن ذحألْؼحٌ ٝهٔغ جُٔهحُلحش جُهحٚس ذط٘ظ٤ْ 37 ــ 74 ، أٍٓ ٌهْ 55 ، جُٔحوز 66 ج٠ُ 44ٓطٟٖٔ هحٕٗٞ جُٔح٤ُس ُط٘ظ٤ْ ؾ٣ٍٔس جٍُٛف  جُٔٞجو 

 .69، جٍُٔؾغ  ٗلٓٚ، ٘  (٣ُٝز  )جالْؼحٌ، أٗظٍ ذِؼ٢ِٓ 
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الفرع األكؿ 
 العقوبات المالية  

 يطبق على الشخص ا١تعنوم عقوبيت الغرامة ك ا١تصادرة كعقوبات مالية ، فبالنسبة للغرامة ُب التشريع اٞتزائرم        
  :نصت عليها عديد ا١تواد صراحة نذكر منها  

اليت ك ، مكرر حددت بصورة كاضحة مبلغ الغرامة ا١تالية ا١تقررة للشخص ا١تعنوم ُب مواد اٞتنايات كاٞتنح18 ا١تادة ػػ
ف أتساكم مرة أب ٜتس مرات اٟتد األقصى الذم ينص عليو القانوف بالنسبة  للشخص الطبيعي عن ذات اٞترٯتة ، غَت 

تعاقب الشخص ا١تعنوم على جرٯتة تبييض األمواؿ بغرامة ، اليت  7 مكرر 389 كما جاء ُب نص ا١تادة ، ىناؾ استثناء 
.  مرات اٟتد األقصى ا١تقرر للشخص الطبيعي04ال تقل عن 

 عندما الينص القانوف على عقوبة الغرامة بالنسبة لؤلشخاص الطبيعيُت سواء ُب 2 مكرر 18ػػ كما تناكلت ا١تادة 
: اٞتنايات كاٞتنح ، فقد كضعت سلما لذلك ْتسب اٟتد األقصى كالتإب 

.  دج عندما تكوف اٞتناية معاقب عليها باالعداـ أك السجن ا١تؤبد 2.000.000
. دج عندما تكوف اٞتناية يعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت 1.000.000ػػ 
. دج بالنسبة للجنحة 500.000ػػ 
 

 مرات 05 أف الغرامة ا١تالية ٖتسب تساكم من مرة أب 1 مكرر 18        أما ُب جرائم  ا١تخالفات فقد كّضحت ا١تادة 
. 1اٟتد األقصى للغر امة ا١تقررة للشخص الطبيعي ُب القانوف الذم يعاقب على ذات اٞترٯتة 

 

ضافتو أب ملكية الدكلة دكف مقابل ، إنزع ملكية ا١تاؿ من صاحبو جربا كاليت تعٍت كالمصادرة أما بالنسبة لعقوبة          
يبلما يستهدؼ الذمة ا١تالية للمحكـو عليو، كتشًتؾ مع الغرامة ُب كوهنما عقوبتُت إىي من العقوبات ا١تالية اليت ٖتقق ؼ

ماليتُت ، كلكنهما ٗتتلفاف ُب أف الغرامة تنشأ للدكلة كمجرد حق دائنية، كىو حق شخص ُب ذمة احملكـو عليو ّٔا، بينما 
 على ا١تاؿ بعينو، كأف الغرامة تكوف عقوبة أصلية كقد تكوف أحيانا تكميلية اا١تصادرة ذات طابع عيٍت ، ألهنا تنشئ حق

أك تدبَتا  بينما ا١تصادرة ىي عقوبة إما بديلة ُب مواد ا١تخالفات، أك تكميلية ُب اٞتنايات كاٞتنح كبعض ا١تخالفات
. 2حًتازياإ
 

الفرع الثاني  
  3 العقوبات التكميلية

 

ككما ًب اإلشارة إليو سابقا، أف العقوبات التكميلية ال ٯتكن أف توقع على ا١تتهم ، إال إذا نص عليها القاضي صراحة      
ُب حكمو ا١تتضمن للعقوبة األصلية ، فهي ال تلحق باحملكـو عليو بقوة القانوف كالعقوبات التبعية، كإ٘تا يتعُت النطق ّٔا 

                                                
 م ع  ؼ ، ق٤ع ٣ؼحهد جُٗهٙ جُطر٤ؼ٢ ذـٍجٓس ال ضوَ ػٖ ه٤ٔس ج٤ُٗي 374ٛ٘حى قحُس  ضطؼِن ذؿ٘كس جٚىجٌ ٤ٖي ذىٕٝ ٤ٌٚى جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ 1

،  (قٖٓ) ٍٓجش ه٤ٔس ج٤ُٗي ، ٌجؾغ ذْٞو٤ؼس 5 ج٠ُ 1ٝجُ٘وٙ ك٢ ج٤ٍُٚى ، ٝجيج جػطرٍٗح  إٔ جُكى جاله٠ٛ ٛٞ ه٤ٔس ج٤ُٗي كحُـٍجٓس ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٖٓ 

 .322ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُالٖهح٘ جُٔؼ٣ٞ٘س ك٢ ظَ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓحْطٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ (٤ِْٜس) قٔال١ٝ  2

 .106، ٚٝ 2014 ـ 2013ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز ،
ّّة هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، ًحٕ جُٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘ ٣طؼٍٜ ج٠ُ جُـٍجٓس ٝج٠ُ ػوٞذحش أٝ أًػٍ ٖٓ جُؼوٞذحش 2006 ٣ؿد جالٖحٌز ج٠ُ أٗٚ هرَ ضؼى٣َ 3  ج١ًُ ٓ

 ـ جالهٛحء ٖٓ 3 ـ ػِن ٓإْٓس أٝ جقىٟ كٍٝػٜح  ، 2ـ قَ جُٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘   1:  ٌٌٍٓ  ٢ٛٝ 18 ٖٓ جُٔحوز 2جُطح٤ُس جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى 

 ـ ٜٗح٣ن ٍٝٗٗ 6 ـ ٓٛحوٌز جُٗة جُٔٓطؼَٔ ك٢ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس  ـٞ ٓ٘ؽ ػٜ٘ح ، 5 ـ جُٔ٘غ ٖٓ ُٓجُٝس ٗٗح٠ ٢ٜ٘ٓ أٝ جؾ٘ٔحػ٢ ،4جُٛلوحش جُؼ٤ٓٞٔس ، 

   2006 12 24 ٤ُّٞ 84 ، ؼ ٌ ٌهْ 2006 12 20   ذطح٣ٌم 23 ـ 06 ـ جُٞٞغ ضكص  جُكٍجْس جُوٟحت٤س ، ٝذٛىٌٝ ًٛج جُوحٕٗٞ  ٌهْ 7قٌْ جالوجٗس ، 

 .323، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘   (قٖٓ)كوى ػىّةٍ  ًٛٙ جُٔحوز ٝؾؼَ ًٛٙ جُؼوٞذحش ذٞٚلٜح ػوٞذحش أ٤ِٚس  ؾؼِٜح ػوٞذحش ض٤ِ٤ٌٔس ، جٗظٍ ذْٞو٤ؼس 
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سوؼ نتناكؿ ىذه العقوبات اليت تطاؿ الشخص ، لذلك 1ُب اٟتكم كجزاء إضاُب إٔب جانب العقوبة األصلية ا١تقررة 
: ٌب آل مكرر كا18ا١تعنوم ُب مواد اٞتنايات كاٞتنح بنفس الًتتيب الذم جاءت بو ا١تادة 

 

الفقرة األكلى  
 حل الشخص المعنوم  

هناء ٟتياتو تعد إ أم أهنا ّٔذا ا١تعٌت ،        تعترب عقوبة اٟتل بالنسبة للشخص ا١تعنوم ٔتثابة االعداـ للشخص الطبيعي
ستمرار ُب ٦تارسة نشاطو كلو ٖتت اسم آخر ، أك مع مديرين أك مسَّتين أك إلهنائيا ، كتفيد منع الشخص ا١تعنوم ا

 17ا١تادة )جراء تصفية أموالو مع احملافظة على حقوؽ الغَت حسن النية إل كينبٍت على ىذا ا،دارة آخرين إأعضاء ٣تلس 
. هناء كجوده القانو٘ب كالواقعي إ، أم 2(من ؽ ع ج

 

        ا١تشرع الفرنسي باعتبار أف عقوبة اٟتل ىي عقوبة خطَتة  منهية لوجود الشخص ا١تعنوم جعلها عقوبة جوازية، 
أعطى السلطة التقديرية للقاضي ُب اٟتكم ّٔا من عدـ ذلك ، كأف يقع ُب اعتباره التناسب بُت جسامة اٞترٯتة كظركؼ 
اٞتا٘ب، لذلك فقد ضّيق من تطبيقها كجعلها ٤تصورة كمقّيدة بشركط ، سواء فيما يتعلق باٞترائم أك باالشخاص ا١تعنوية 

. 3ا٠تاضعة ٢تا ، كىذا بسبب النتائج االقتصادية كاالجتماعية اليت تؤدم اليها 
 

 اليت سبق كأف 2006       ا١تشرع اٞتزائرم نص على عقوبة اٟتل كما ذكرنا ُب قانوف العقوبات ا١تعدؿ ٔتوجب قانوف 
  ) ، حيث نص ُب الفقرة الثالثة منها 2009 من قانوف العقوبات 26 مكرر 303أشرنا اليها ، ككذلك ا١تادة 

. ( مكرر من ىذا القانوف 18كتطبق على الشخص ا١تعنوم العقوبات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة ...
 

 19 ا١تؤرخ ُب 09 ػػ 03       أما ُب القوانُت ا٠تاصة فلقد أجاز ا١تشرع للقاضي اٟتكم بعقوبة اٟتل ٔتوجب القانوف 
سلحة كذلك من خبلؿ ألا١تتضمن جرائم ٥تالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث كانتاج كٗتزين كاستعماؿ ا 2003   07

ف قانوف الوقاية من الفساد أ، كما  (كُب ٚتيع اٟتاالت يتم اٟتكم ْتل ا١تؤسسة  ...) فقرة ثالثة كالناصة على 18ا١تادة 
 2010 08 26 ا١تؤرخ ُب 05 ػػ 10مر رقم أل ا١تعدؿ كا١تتمم با2006 فرباير 20 ا١تؤرخ ُب 01 ػػ 06كمكافحتو رقم 

، كأيض قانوف الوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كقمع (حل الشخص ا١تعنوم) الناصة على 53من خبلؿ ا١تادة 
 25 ، من خبلؿ ما جاء ُب آخر ا١تادة 2004 12 25 ا١تؤرخ ُب 18 ػػ 04كاإلستعماؿ غَت ا١تشركعُت ّٔا  رقم 

. 4( سنوات 05كُب ٚتيع اٟتاالت يتم اٟتكم ْتلّ  ا١تؤسسة أك غلقها ١تدة ال تفوؽ .... )بالنص على ىذه العقوبة 
 
 

                                                
 .49، ٘ 2013، 02، جُؼوٞذس جُطرؼ٤س ك٢ جُط٣ٍٗؼحش جُؿ٘حت٤س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُطرؼس (أقٔى )ػرى جُظحٍٛ  1
 .330، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُوحوٌ) أٗظٍ ػىٝ 2

 .108 ـ 107، ٍٓؾغ ْحذن ،  ٘ (٤ِْٜس )          قٔال١ٝ 
 /  ٗوال ػٖ . 289، ، ٍٓؾغ ْحذن ، (٣ُٝز ) ذِؼ٢ِٓ 3

*LECQNNU (PUAL), Dissolution, fermeture d’établissement des sociétés, Revue des des sociétés, éditeur Dalloz, 
Paris  Janvier, Mars, 1993, p 341 

  1983   1/ 63 جُٔحوز 1978ــ ٗٙ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ػ٠ِ ٌٍٞٝز ٝكؼح٤ُس  جُكَ  ًؼوٞذس ج٤ِٚس ػ٠ِ جالٖهح٘ جُٔؼ٣ٞ٘س ، ٍٓٗٝع هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

جُطؿحٌ )  ضوٍٛح ػ٠ِ جُؿٍجتْ جُؿ٤ٓٔس 39/ 131 جُٔحوز  1992 ، ضؼى٣َ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  1 كوٍز 37/ 131  جُٔحوز 1986، ٍٓٗٝع هحٕٗٞ 73/1جُٔحوز  

 (جُم ....ذحُٔهىٌجش ، جُٔٓحِ ذحُٔؼحُؿس جال٤ُس ُِٔؼِٞٓحش ، ض٤٣ُق جُؼِٔس ، 

، جُوحٕٗٞ جالٌو٢ٗ جُٔحوز 109 ، جُوحٕٗٞ ج١ٌُٞٓ ٗٙ ػ٠ِ ػوٞذس جُكَ جُٔحوز 47جُوحٕٗٞ جُٔـٍذ٢  ٗٙ ػ٠ِ ػوٞذس جُكَ جُٔحوز : جُط٣ٍٗؼحش جُؼٍذ٤س 

  ،جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ٝجُط٢ٓٗٞ ُْ ٣٘ٛح ػ٠ِ ػوٞذس جُكَ  ذحُ٘ٓرس ُالٖهح٘ جُٔؼ٣ٞ٘س، 36

 .295، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ُٝز ) ذِؼ٢ِٓ 4 

ؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ إٔ جالٖهح٘ جُٔؼ٣ٞ٘س جُؼحٓس ال ضهٟغ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ُؼوٞذس جُكَ ًحُىُٝس ٝجُؿٔحػحش جُٔك٤ِس ًحُرِى٣س ٝجُٞال٣س ، ًٝٛ ُطر٤ؼس 

 .296جُٞظ٤لس جُط٢ ضٔحٌْٜح ، ًًٝج الْطٍٔجٌ  ٤ٌٍْٝٝز جٍُٔكن جُؼحّ ، كٟال ػ٠ِ جُٔٓحِ ذٔرىأ ج٤ُٓحوز ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 
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الفقرة الثانية 
 سنوات  05 غلق المؤسسة أك أحد فركعها لمدة ال تتجاكز 

 عقوبة الغلق للمؤسسة بكاملها أك أحد 2 مكرر فقرة 18ٔب عقوبة اٟتل كضع ا١تشرع طبقا للمادة إ        باإلضافة 
دانة ّتناية أك جنحة اٟتكم ّٔذا اٞتزاء ١تدة ٭تددىا اٟتكم إلذ ٬توز للقاضي اٟتكم ُب حالة اإفركعها  ا١ترتكب للجرٯتة ، 

 لذلك فالغلق جزاء عيٍت يتمثل ُب منع الشخص ا١تعنوم من ٦تارسة كمزاكلة ، سنوات05على أف ال٬تب أف تتجاكز مدة 
ال ُب اٞترائم ا٠تطَتة ٞترائم إٔب عقوبة الغلق إنشاطو ُب ا١تكاف الذم ارتكب فيو أك بسببو جرٯتة ّٔذا النشاط، كال يلجأ 

 على ت كما نص، اْب ....، (1 مكرر177ا١تادة ) ، جرٯتة تكوين ٚتعية أشرار (13ا١تادة )ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية 
غبلؽ ا١تواقع إ... ) ُب جرائم ا١تساس بأنظمة ا١تعاٞتة اآللية للمعطيات 6 مكرر 394ىذه العقوبة بصفة صر٭تة ا١تادة 

. (اليت تكوف ٤تبل للجرٯتة
 

 07 09 ا١تؤرخ ُب 22 ػػ 96        كلقد استبعد ا١تشرع عقوبة الغلق بالنسبة ٞترائم الصرؼ ا١تنصوص عليها باألمر 
 02 06 ا١تؤرخ ُب 01 ػػ 05 ا١تعدؿ كا١تتمم للقانوف رقم 2012 02 13 ا١تؤرخ ُب 02 ػػ 12، ككذا األمر 1996
. رىاب كمكافحتو إلمواؿ ك٘تويل األ ا١تتعلق بالوقاية من تبييض ا2005

 

 2003 07 19 ا١تؤرخ ُب 09 03 من القانوف 18/3         كما ًب النص على ىذه العقوبة صراحة من خبلؿ ا١تادة 
سلحة الكيميائية كتدمَت تلك ألستعماؿ اإج كٗتزين اا١تتضمن قمع جرائم ٥تالفة أحكاـ اتفاقية حظر استحداث كانت

 . ( سنوات05كٚتيع اٟتاالت يتم اٟتكم ْتل ا١تؤسسة أك غلقها ١تدة التتجاكز ....)سلحة بالنص ألا
 

الفقرة الثالثة  
 سنوات  05تتجاكز  قصاء من الصفقات العمومية لمدة الإل ا

        اإلقصاء من الصفقة يعٍت منع الشخص ا١تعنوم كحرمانو من الدخوؿ أك التعامل ُب أية عملية يكوف طرفا فيها 
أحد أشخاص القانوف العاـ ، كيًتتب على ذلك منعو من ا١تشاركة بصفة مباشرة أك غَت مباشرة ُب أم صفقة عمومية ١تدة 

 39 ػػ131 اليت  أحالت اليها ا١تادة 34 ػ 131ٔب القانوف الفرنسي ٧تد أف ا١تادة إكبالرجوع ،  سنوات 05ال تتجاكز 
ستبعاد من السوؽ العاـ تشمل ا١تنع من ا١تسا٫تة بصفة مباشرة أك إل   قدمت شرحا أكثر توضيحا كىي أف عقوبة ا5فقرة 

غَت مباشرة ُب أية صفقة تكوف طرفها الدكلة أك مؤسساهتا العامة أك اٞتماعات االقليمية أك ٕتمعاهتا أك من طرؼ 
قليمية أك ٕتمعاهتا أك من طرؼ إلا١تؤسسات احملتكرة أك ا١تراقبة بواسطة الدكلة أك مؤسساهتا العامة أك اٞتماعات ا

ا١تؤسسات احملتكرة أك ا١تراقبة بواسطة الدكلة أك البلديات أك أحد ٕتمعاهتا ،كبناء على ذلك ٯتنع على الشخص  ا١تعنوم 
. ٤1تل ىذه العقوبة من ا١تشاركة ُب أم صفقة أك عملية تدار من طرؼ شخص معنوم عاـ

 

                                                
 .313 ، 312، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ُٝز) ذِؼ٢ِٓ 1

ؾى٣ٍ ذحالٖحٌز ج٠ُ جٕ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ػ٠ِ ؿ٤ٍ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ  ٗٙ ٍٚجقس ػ٠ِ ٓ٘غ جُٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘  ٖٓ قوٞم جنٍٟ ذحالٞحكس ج٠ُ 

  ًًٝج جُٔ٘غ ٖٓ جٚىجٌ 06 كوٍز 39 ـ 131 جُط٢ جقحُص ج٤ُٜح جُٔحوز 47 ـ 131جالهٛحء ٖٓ جُٛلوحش، ٢ٛٝ جُٔ٘غ ٖٓ جُىػٞز جُؼحٓس ُالونحٌ جُٔحوز 

 ذحُ٘ٓرس ُِؿ٘ح٣حش ٝ جُؿ٘ف ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ جٗظٍ ٤ٖ1992ٌحش جٝ جْطؼٔحٍ ذطحهحش جُٞكحء، ٝٗٙ ػ٤ِٜح ذٛلس ٣ٍٚكس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ُٓ٘س 

 . ٝٓح ذؼىٛح 315، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ُٝز)ذِؼ٢ِٓ 
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ٔب احملافظة على ا١تصلحة العامة كرد ىيبة ا١تاؿ العاـ ، ْتيث يتم استبعاد االشخاص إ        كهتدؼ ىذه العقوبة  أساسا 
  . 1بقاء على من يتعاملوف بنزاىة كعدالةإلا١تعنوية الذين ثبت ارتكأّم للجرٯتة كا

 

الفقرة الرابعة  
 عقوبات تكميلية أخرل

كنعٍت ّٔذا ا١تنع جتماعي إالمنع من مزاكلة نشاط مهني أك باإلضافة إٔب العقوبات السابقة ، ٯتكن تسليط عقوبة           
حرماف الشخص ا١تعنوم ٤تل العقوبة من حق مزاكلة مهنتو أك حرفتو أك نشاطو التجارم أك الصناعي ، كىذا خشية أف 

خرل كيعترب جزاء ا١تنع من مزاكلة النشاط أقل درجة من عقوبة اٟتل أك أترتكب عن طريقو أك بواسطتو أك ٔتناسبتو جرائم 
يبلـ احملكـو عليو ْترمانو من ٖتقيق مكاسبو كفائدتو لفًتة معينة أك بصفة إالغلق ، كتتحقق فعاليتو من حيث أنو يستهدؼ 

 فقرة ثانية من ؽ ع ؼ، أما القانوف ا١تصرم نص 39ػػػ131هنائية،  كلقد نص القانوف الفرنسي على ىذه العقوبة ا١تادة 
، اليت نصت على 1994 من القانوف ا١تتعلق بقمع الغش كالتدليس لسنة 06على ىذه العقوبة من خبلؿ نص ا١تادة 

 ، القانوف 125عقوبة منع النشاط ا١ترتبط باٞترٯتة ١تدة تساكم أك أقل من سنة ، أما القانوف اإلماراٌب فنص عليها با١تادة 
 من قانوف ا١تنافسة 50 من ؽ ع س، القانوف التونسي إعتربىا عقوبة تبعية ا١تادة 110 ك 108السورم با١تادتُت 
. 1992 من قانوف ٛتاية ا١تستهلك 41كاألسعار، كا١تادة 

 

 مكرر من ؽ ع ج أعطت السلطة التقديرية للحكم با١تنع ا١تؤقت ١تدة ال تتجاكز 18        كالبد أف نشَت أف ا١تادة 
 سنوات أك ا١تنع النهائي ، كيستوم ُب ذلك أف يكوف منع ٦تارسة النشاط بصفة مباشرة أك غَت مباشرة،كما أف تطبيق 05

 22 ػػ 96ر ػػػػػػػػػػـأل من ا05الؿ نص ا١تادة ػػػػػػىذه العقوبة ٬تد نفسو ُب بعض القوانُت ا٠تاصة ّترائم الصرؼ من خ
. 19962  07 09ؤرخ ُب ػػػػػػػػآب

 

كتكوف ا١تصادرة  كعقوبة تكميلية ، مصادرة الشئ الذم استعمل في ارتكاب الجريمة أك نتج عنهاكما ٯتكن        
ُب ىذه اٟتالة ٔتثابة جزاء للجا٘ب ، جراء فعل اٞترٯتة الذم اقًتفو، حيث تعرؼ بأهنا استحواذ الدكلة على أمواؿ ٦تلوكة 

 من ؽ 15للغَت كببل مقابل إذا كانت تلك األمواؿ ذات صلة باٞترٯتة ، أك أهنا من األشياء احملرمة قانونا، كعرفتها ا١تادة 
ٔب الدكلة ١تاؿ أك ٣تموعة من أمواؿ معينة، أك ما يعادؿ قيمتها عند اإلقتضاء إ  بأهنا األيلولة النهائية 2006ع ج لسنة 

3 .
 

هنا أال إ كاف كانت تبدك بسيطة كشكلية ، على الشخص ا١تعنومتعليق كنشر حكم االدانةعقوبة كذلك ٯتكن فرض     
جسيمة ٯتكن تعويضها مستقببل ، كرٔتا آثارىا ف كانت إ ، فالغرامة كا١تصادرة كلوتشكل عقوبة فعالة ك٘تثل هتديدا حقيقيا 

، كمعلـو ُب الغَت بعكس عقوبة نشر اٟتكم كتعليقو فهي ٘تس ٝتعتو كمكانتو كثقتو لدل زبائنو ك،ال تشكل هتديدا لكيانو
عآب ا١تعامبلت السّيما ا١تعامبلت ا١تالية كالتجارية تشكل السمعة رأس ماؿ الشخص ا١تعنوم ، كمن ٙتة فا١تساس ّٔا 

 ىذه العقوبة من أكثر العقوبات التكميلية شيوعا ُب التشريعات ا١تقارنة  كا١تستقر عليها تعتربلذلك  ٔب خسارتو،إيؤدم 
                                                

 ج١ًُ ضْ  1991 11 09  جُٔإٌل ك٢ 434 ـ91ٝذطر٤ؼس جُكحٍ ػ٘ىٓح ٗطٌِْ ػٖ جُٛلوحش جُؼ٤ٓٞٔس الذى  إٔ ٗؼٞو ج٠ُ هحٕٗٞ جُٛلوحش جُؼ٤ٓٞٔس  ٌهْ  1

 250 ـــ 02 ٣طٟٖٔ ض٘ظ٤ْ جُٛلوحش جُؼ٤ٓٞٔس، جٍُّْٔٞ جٍُتح٢ْ ٌهْ 2010 10 07 جُٔإٌل ك٢ 236 ـــ 10ٍّْٓٞ ٌتح٢ْ ٌهْ )ضؼى٣ِٚ ٍٓجٌج 

 جُٔطٟٖٔ جقىجظ ٍٗٗز ٤ٌْٔس 1984 05 12 جُٔإٌل ك٢ 652 ــ 84 جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جُٛلوحش، جٍُّْٔٞ جٍُتح٢ْ ٌهْ 2002 06 24جُٔإٌل ك٢ 

 .(نحٚس ذحُٛلوحش جُط٢ ٣رٍٜٓح جُٔطؼحَٓ جالهطٛحو١
 309 ، 306، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ  ، ٘  (٣ُٝز )ذِؼ٢ِٓ 2
 ..581، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، جُؿُجء جُؿ٘حت٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرىهللا) ٤ِْٔحٕ  3

 .278، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘  (٣ُٝز )   ذِؼ٢ِٓ 
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عتبار أف اعبلف اٟتكم باالدانة ٢تا طابع إذا نص القانوف صراحة عليها ، على إال إ  ْتيث ال٬توز اٟتكم ّٔا ،فقها كقضاء
  .٥تل بالشرؼ كاالعتبار كٯتساف مباشرة ٝتعة الشخص ا١تعنوم

 

 كايصالو أب علم عدد ،عبلف كاذاعة اٟتكم اٞتنائي الصادر ضد الشخص ا١تعنومإ        كتعّرؼ ىذه العقوبة على أهنا 
       ، كلقد نص كاؼ من الناس فيعلم اٞتمهور بعقوبة الشخص ا١تعنوم بسبب ا٠تطر الذم ٯتكن أف ينتج من نشاطو 

للمحكمة عند اٟتكم باالدانة أف تأمر ُب ) 2006 من تعديل 1 فقرة 18القانوف اٞتزائرم على ىذه العقوبة ُب ا١تادة 
عينها أك بتعليقو ُب األماكن  اليت باٟتاالت اليت ٭تددىا القانوف نشر اٟتكم بأكملو أك مستخرج منو ُب جريدة أك أكثر 

دانة ٢تذا الغرض إليبينها ، كذلك كلو على نفقة  احملكـو عليو على أال تتجاكز مصاريف النشر ا١تبلغ الذم ٭تدد اٟتكم با
. (، كأال تتجاكز مدة التعليق شهرا كاحدا 

 

ستمرار تطبيق ىذه العقوبة على غرار اساس كلضماف تنفيذ ىذه العقوبة كضع ا١تشرع عقوبة ١تنع األ     كعلى ىذا    
 دج أب 25.000يعاقب باٟتبس من ثبلثة أشهر أب سنتُت كبغرامة مالية من )معظم التشريعات، كاليت تنص على

ك ٘تزيق ا١تعلقات ا١توضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أك جزئيا، كيأمر أخفاء إك أتبلؼ إدج  كل من قاـ ب200.000
. (اٟتكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل

 

 حيث،  سنوات05تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاكز باإلضافة ١تا سبق، ٯتكن كضع الشخص ا١تعنوم         
تعترب ىذه العقوبة من االجراءات ا١تستحدثة كجزاء بديبل عن عقوبة الغلق استحدثتو بعض التشريعات الغربية كالتشريع 

١تا٘ب كا٢تولندم كالربيطا٘ب، حيث تنبٍت  فكرتو على أساس استبعاد آثار كقف النشاط نتيجة تطبيق عقوبة ألالفرنسي كا
يشّبو البعض ىذه العقوبة بعقوبة كقف تنفيذ اٟتكم ا١تطبقة على الشخص كضرار ٟتقوؽ الغَت، أل تتعدل اأينالغلق ، 

فهي تقرر ٛتاية ضد تكرار اٞترائم ك٘تس باستقبللية الشخص ا١تعنوم كما يراىا البعض أهنا تقًتب من صور  الطبيعي ،
لذلك فعقوبة الوضع ٖتت اٟتراسة القضائية ، شراؼ القضاء إضع الشخص ا١تعنوم ٖتت كالرقابة القضائية  ، حيث م

تفرض كصاية عليو، ْتيث ٕتعل الوكيل القضائي ينوب عن أعضاء الشخص ا١تعنوم ُب جزء أك كل السلطات، كيراقب 
. نشاطو الذم لو عبلقة باٞترٯتة ا١ترتكبة 

 

 من القانوف الفرنسي فقد 46  ػػ 131 أما ا١تادة 03 فقرة 39 ػػ 131        كلقد نص عليها القانوف الفرنسي ُب ا١تادة 
تناكلت قواعد تطبيقها ، حيث على القاضي مصدر اٟتكم تعيُت ككيل قضائيا ُب منطوؽ اٟتكم ، ٮتتاره من األشخاص 

 مارس 29 من قانوف العقوبات ا١تنشأة ٔتقتضى ا١ترسـو 35 ػػ 131ا١تسجلُت على القائمة ا١تنصوص عليها طبقا للمادة 
 ، ٯتكن للقاضي أف يعُت شخصا طبيعيا غَت موجود ُب القائمة كلكن يشًتط فيو 157 كاستثناء طبقا للمادة 1993

 أشهر 06على احملكمة أف ٖتدد مهمتو ، ك٬تب على ىذا الوكيل القضائي أف يقدـ تقريرا كل كا٠تربة كمؤىبلت خاصة ، 
ٔب قاضي تطبيق العقوبات على سَت ا١تهمة ا١تسندة اليو ، كيضّمنو كل ما يصل أب علمو من ٥تالفات أك إقل ألعلى ا

انتهاؾ اللتزامات الشخص ا١تعنوم،كاستنادا ٢تذا التقرير ٯتكن لقاضي تطبيق العقوبات أف يعرض ا١توضوع على احملكمة 
. اليت كضعت الشخص ا١تعنوم ٖتت اٟتراسة ، حيث ٬توز ٢تا إما أف ٖتكم بعقوبة جديدة أك تنهي اٟتراسة القضائية لو 

 

        أما عن التشريعات العربية كعلى رأسها ا١تشرع ا١تصرم فيعترب الوضع ٖتت اٟتراسة جزاء مدنيا ، ففي التشريعات 
 2003 لسنة 88 من قانوف البنك ا١تركزم كاٞتهاز ا١تصرُب كالنقد ا١تصرم رقم 06 فقرة 135االقتصادية نصت ا١تادة 
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تعيُت عضوا مراقبا ُب ٣تلس ادارة البنك ١تدة ٭تددىا ٣تلس ادارة البنك ،أما ا١تشرع االرد٘ب فقد سار على ىدل ا١تشرع 
. 1971 لسنة 23 من قانوف البنك ا١تركزم رقم 4 فقرة 46ا١تصرم ، حسب نص ا١تادة 

 

 مكرر فقرة أخَتة كعقوبة تكميلية ُب 18        كإذا رجعنا أب القانوف اٞتزائرم فقد نص عليها  كما ذكرنا عرب ا١تادة 
على   سنوات ، كأف تنصبّ 05ذ تشًتط أف ال تتجاكز مدة اٟتراسة إرتكاب الشخص ا١تعنوم جنايات أك جنح ، إحالة 

 غَت أف الشئ الذم يعاب على ا١تشرع ، رتكبت اٞترٯتة ٔتناسبتو إرتكاب اٞترٯتة  أك الذم إٔب إحراسة النشاط ا١تؤدم 
ال أنو ٓب ينص على إ ،قتبس ىذه العقوبة كما اقتبس الكثَت من النصوص كالعقوباتإف كاف قد إاٞتزائرم ىو أنو ك

 ، 46 ػػ 131 ا١تادة ُبجراءات تطبيق ىذه العقوبة على عكس ا١تشرع الفرنسي ، الذم بُّت كأكضح ذلك كما أسلفنا إ
. كىو الوضع الذم يطرح التساؤؿ ١تاذا ًب النص عليها طا١تا ٓب يوجد آليات تطبيقها كتنفيذىا 

 

، للعقوبات التكميلية للشخص 1 مكرر18 يتم ذكر ا١تادة ٓبف  إ        كالبد أف نشَت أنو ُب مواد ا١تخالفات حىت ك
ا١تستعمل ُب ارتكاب الشيء  على جواز اٟتكم ٔتصادرة تخَتة منها نصألف الفقرة اأ إال ،ا١تعنوم ُب مواد ا١تخالفات

. اٞترٯتة أك نتج عنها
 

الفرع الثالث  
 تخفيف كتشديد العقوبة بالنسبة للشخص المعنوم 

 

قد نظم ا١تشرع ظركؼ التخفيف كالتشديد بالنسبة للشخص ا١تعنوم، على غرار الشخص الطبيعي إذا توافرت        ك
، فبالنسبة 7 ، مكرر 5 مكرر53ظركؼ ذلك، أك عندما يرأل القاضي أنو جدير  بإعما٢تا ، كلقد حددتو نصوص ا١تواد 

 53من ظركؼ التخفيف ٔتوجب نص ا١تادة ىذا األخَت يستفيد  بالنسبة للشخص ا١تعنوم، ؼ نظاـ التخفيفإلعماؿ
 جاءت ّتوازية إفادة الشخص اليت ا١تتضمن قانوف العقوبات، 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23 ػػ 06 من القانوف 7مكرر 

حيث ٯتلك القاضي سلطة ٗتفيض الغرامة ا١تطبقة عليو أب ، ا١تعنوم بالظركؼ ا١تخففة حىت كلوكاف مسؤكال جزائيا كحده 
اٟتد االدٗب للغرامة ا١تقررة ُب القانوف الذم يعاقب على اٞترٯتة بالنسبة للشخص الطبيعي ، أما اذا كانت الغرامة ٤تصورة 

دٗب ، كيراعي القاضي عند ىذا ألبُت حدين أدٗب كأقصى فاف افادتو بظركؼ التخفيف يعٍت اٟتكم ٔتا ال ينزؿ عن اٟتد ا
. التحديد ظركؼ اٞترٯتة كالقدرات ا١تالية للشخص ا١تعنوم 

 

يعترب العود من أىم أسباب تشديد  ُب العقوبة بالنسبة للشخص ا١تعنوم، ؼنظاـ التشديدأما بالنسبة إلعماؿ         
مكرر  54 من ؽ ع ج ، حيث نصت ا١تادة 09 أب مكرر 05 مكرر 54 كاد من  آب ذلك العقوبة ، حيث عاٞتت

 أك جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص جناية ذا سبق اٟتكم هنائيا على الشخص ا١تعنوم من أجل إ) 05
 سنوات ا١توالية لقضاء العقوبة 05دج كقامت مسؤكليتو اٞتزائية خبلؿ 500.000الطبيعي بغرامة حدىا االقصى يفوؽ 

قصى أل مرات اٟتد ا10من جراء ارتكاب نفس اٞتنحة ٦تاثلة ٔتفهـو قواعد العود، فاف النسبة القصول للغرامة تساكم 
 . لعقوبة الغرامة ا١تنصوص عليها ُب القانوف اليت يعاقب على اٞتنحة بالنسبة للشخص الطبيعي 

 

        كعندما تكوف اٞتناية غَت معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي فاف اٟتد األقصى للغرامة ا١تطبق على 
دج عندما يتعلق األمر ّتناية معاقب عليها باإلعداـ أك السجن 20.000.000الشخص ا١تعنوم، ُب حالة العود ، ىو 

(. دج عندما تكوف اٞتناية معاقبا عليها بالسجن ا١تؤقت 10.000.000ا١تؤبد ، كيكوف ىذا اٟتد 
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 المبحث الثاني 
   إشكالية العقوبة السالبة للحرية

 

        لقد كانت العقوبة السالبة للحرية لسنوات طواؿ أداةن للعقاب اٞتنائي الفّعاؿ، كُأستعُت ّٔا ُب ردع كل من يعبث 
بالنظاـ االجتماعي كالسياسي كالديٍت ، كاتسمت بالشدة كالقسوة كااليبلـ ، ىذه الصفات اليت كانت ٝتة العقوبات 

اٞتنائية  ُب آّتمعات القدٯتة، فأنشأت السجوف ٢تذا الغرض كظّلت كفّية ٢تذا ا٢تدؼ، ككانت بديبل أفضل عن العقوبة 
البدنية، كاستمرت آّتمعات اٟتديثة ُب تبٍت ىذا النوع من العقاب ، كلكن بعدما أدخلت عليها عناصر اإلصبلح 

كالتأىيل أب جانب عناصر الردع كاإليبلـ، كألف أغلب تشريعات الدكؿ تقسم جرائمها إٔب ثبلث ٣تموعات تبعا ٞتسامة 
، فإف العقوبات السالبة للحرية تتعدد ، كتشّدد ك ٗتّفف ْتسب شدة كجسامة (جنايات، جنح ، ٥تالفات)كل جرٯتة 

 .اٞترٯتة ، فتزيد مدهتا كتقصر ك ٮتتلف أسلوب تنفيذىا تبعا ٞتسامة اٞترٯتة 
 

        غَت أف اإلسراؼ ُب تطبيق ىذه العقوبة على مر الزمن ، كميل القضاة للحكم ّٔا السيما العقوبة قصَتة ا١تدة ، 
أدل إٔب ظهور العديد من ا١تساكئ كالسلبيات ، ٦تا أدل إٔب التساؤؿ عن ٧تاعتها كفعاليتها ، نظرا لئلشكاليات الكثَتة 

اليت تثَتىا ، حىت قيل أهنا أصبحت تعا٘ب من أزمة حقيقية جلّية للبياف، لذلك فبعدما باف عوار ىذه العقوبة ، إتو 
التفكَت إٔب إلغائها هنائيا أك البحث ٢تا عن بدائل ، كلعّل أىم ا١تشاكل اليت أفرزىا تطبيق العقوبة السالبة للحرية مشكلتُت 

اشكالية : ، كثانيهما(ا١تطلب األكؿ)اشكالية تعدد العقوبة السالبة للحرية كتوحيدىا ُب عقوبة كاحدة:أكال٫تا:  أساسييتُت
 :، كاليت سنعرض إليهما ُب ما يلي(ا١تطلب الثا٘ب)العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة 

 

 المطلب األكؿ 
   إشكالية تعدد كتوحيد العقوبة السالبة للحرية

 

        لقد ظهرت ىذه االشكالية عندما تغَتت النظرة أب العقوبة السالبة للحرية ، حيث ٓب يعد يقصد ّٔا االيبلـ 
اٞتسيم ، بل أصبح ضماف تأىيل  كهتذيب احملكـو عليو ىو الغرض األساسي، كمن ىنا ظهر  اٞتدؿ بُت إلغاء التعدد  

كتوحيد العقوبة السالبة للحرية ، لذلك سوؼ نتعرض أب حجج كل فريق ، ٍب موقف القانوف ا١تقارف من ىذه اإلشكالية 
، ٍب نتناكؿ موقف ا١تشرع اٞتزائرم من ىذه ا١تسألة ، كلكن قبل ذلك ال بأس من التعرض أب مضموف ىذه االشكالية 

 .ككيف ظهرت
 

        إف التسلسل الزمٍت ُب النظرة أب العقوبة عرب العصور، ىو الذم كاف كراء ظهور فكرة التعدد ، ففي آّتمعات 
القدٯتة كانت تسود فكرة التشفي كالردع العاـ كغرض أساسي ككحيد للعقوبة اٞتنائية ، لذلك ظهرت كانتشرت العقوبات 

البدنية  بكثرة كاإلعداـ كاٞتلد كالتعذيب ، كما صاحبو من أعماؿ كحشية ، جعل العديد من ا١تفكرين ينددكف بشدة 
ّٔذه ا١تمارسات كطالبوا بإضفاء الطابع اإلنسا٘ب على العقوبة ، كىجر العقوبات البدنية، كثارت الشعوب على ىذه 

االنظمة االستبدادية  كتغذت من ىذه األفكار ، فكاف ٬تب أف يكوف ىناؾ بديبل ٢تذه العقوبات القاسية كالبحث عن 
نوع آخر ، فظهرت العقوبات السالبة للحرية كبديل ، كّٔذا بدأ السجن يأخذ دكره بشكل كاضح ُب آّاؿ العقايب، كبقي 

 .٥تلصا ٢تذه ا١تهمة سنينا طويلة
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        كلقد بقي الًتكيز منحصرا ُب ىذه ا١ترحلة على جسامة اٞترٯتة كحّدهتا دكف آّـر كخطورتو، ككانت العقوبة ٭تدد 
نوعها تبعا ٢تذا ا١تعيار، كٓب يكن يراعى إال الردع العاـ ، كلكن مع تقّدـ كتطّور الدراسات ُب علم العقاب ، كاليت ركزت 
على أف تكوف العقوبة السالبة للحرية طريقا إلصبلح احملكـو عليهم كهتذيبهم، فظهر ما يسمى بالردع ا٠تاص كغرض 

 .1أساسي للعقوبة، ككاف ٬تب ُب سبيل ٖتقيق ىذا الغرض، أف تتخلص العقوبة السالبة للحرية من مظاىر القسوة كاإليبلـ
 

        ك٢تذا جاءت الدعوة أب إلغاء كالتخلص من عقوبة األشغاؿ الشاقة ، اليت تقـو ُب جوىرىا على فكرة االيبلـ 
كالتكفَت عن الذنب، كبإلغاء ىذه العقوبة ا١تصاحبة لعقوبة سلب اٟترية ، يصبح تنفيذ ىذه العقوبة كاحدا كتصَت 

جسامتها كاحدة ، كبالتإب طرحت فكرة أنو ٓب يعد ىناؾ داع لتعددىا ، كيلـز توحيد العقوبات السالبة للحرية ُب عقوبة 
كاحدة ، حىت تتمكن اإلدارة العقابية من تصنيف احملكـو عليهم  على أساس خطورهتم االجرامية ، كمن ٙتة تفريد العقاب 

 .2لكل فئة ، كىذا النظاـ أفضل من نظاـ التعدد الذم يصنف احملكـو عليهم ْتسب نوع اٞترٯتة كالعقوبة احملكـو ّٔا
 

 الفرع األكؿ
 تأييد كمعارضة فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية 

تعود فكرة إثارة اشكالية توحيد العقوبة السالبة للحرية  للعديد من الفقهاء  كا١تفكرين ، منهم الفقيو الفرنسي         
، ُب 1835ُب سنة  (أكبر ماير) ، ٍب جاء من بعده الفقيو اال١تا٘ب 1830سنة  (Charle Lucas) (شارؿ لوكا )

، كما ٘تت اثارة ىذه الفكرة ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية ، حيث تولت (اصبلح احملكـو عليهم داخل ا١تؤسسات العقابية)كتابو 
 ٘تت مناقشة فكرة التوحيد ُب ا١تؤ٘تر األكؿ ُب لندفكاللجنة الدكلية اٞتنائية كالعقابية ىذا ا١توضوع ُب مؤ٘تراهتا الدكلية ، 

 فتونيسا)، ك٘تت ا١توافقة على اقًتاح تقدـ بو االستاذ البلجيكي 1878 ، ككذا ا١تؤ٘تر الثا٘ب ُب ستوكهوٓب  1872
Thonissen)  ٘تاثل من الناحية القانونية بقدر ا١تستطاع ت، الذم يرل أنو من ا١تبلئم  أم كاف النظاـ  العقايب أف

ثار التبعية اليت ٯتكن أف يًتتب عليها آلالعقوبات السالبة للحرية ، ْتيث ال يكوف بينها فرؽ غَت اختبلفها ُب ا١تدة ، كُب ا
، كا١تؤ٘تر الثا٘ب عشر 1935 ، كا١تؤ٘تر اٟتادم عشر ُب برلُت 1930بعد اإلفراج ، ٍب جاء ا١تؤ٘تر ا٠تامس ُب براغ سنة 

، حيث أقرت اللجنة الدكلية ُب ىذا ا١تؤ٘تر بأغلبية كبَتة التوصية اليت تدعو أب توحيد العقوبات السالبة 1951ُب برف  
يوصي ا١تؤ٘تر بأف تنمحي بُت العقوبات الفركؽ اليت تستند فقط أب طبيعة كجسامة )للحرية ُب عقوبة كاحدة، بقو٢تا 

خَت يربز توحيد ألف ا١تؤ٘تر اإاٞترٯتة لكي ٭تل ٤تلها نوع جديد من التفرقة يستجيب لضركرة تفريد العقاب ، كعليو  ؼ
، كخبلؿ نقاشات ىذه 3(العقوبات السالبة للحرية بضركرة أف تكوف العقوبة متناسبة مع شخصية اٞتا٘ب كليس نوع اٞترٯتة

ا١تؤ٘ترات برز إٕتاىُت متعارضُت ، أحد٫تا يدعو أب تأييد فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية ، كاآلخر يدعو إٔب رفضها 
 :، كقدـ كل طرؼ حججو كأسانيده ، كنعرض ذلك من خبلؿ الفقرتُت التاليتُت

 
 
 

                                                
، أٍٚٞ ػِْ جُؼوحخ، وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٝضأ٤ِ٤ٚس ُِ٘ظحّ جُؼوحذ٢ جُٔؼحٍٚ، ٓوحٌٗح ذحُ٘ظحّ جإلْال٢ٓ، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س  (أذٞ جُؼال) ػو٤ىز 1

 .169، ٘ 1991، 01جُؼٍذ٤س، ٠رؼس 
 .170 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2

 ٝٓح 392، ٘ 1996، 01، أٍٚٞ ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؿُجء، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ، جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ٠رؼس (٤ِْٔحٕ) ػرى جُٔ٘ؼْ 

 .ذؼىٛح
 :أٗظٍ  أًػٍ ك٢ ًٛج  3

جُٔىنَ ج٠ُ وٌجْس جُظحٍٛز جالؾٍج٤ٓس  ٝجُكن ك٢ جُؼوحخ ، جُؿُء جُػح٢ٗ، ، جٌُٔ٘ٛٞز  ٍٓٛ، ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جٌُٔ٘ٛٞز ،  ،  (أقٔى ج٠ل٢) ج٤ُٓى 

 . 98، ٘ 2004ـ 2003

 .171، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 
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 الفقرة األكلى 
  اإلتجاه المؤيد

 :        يسوؽ ا١تدافعوف عن فكرة التوحيد عددا من اٟتجج نورد أ٫تها 
ػػػػػػػ ٓب يعد ىناؾ مربر لتعدد العقوبات السالبة للحرية ، بعدما أصبح ىدؼ ٚتيع العقوبات السالبة للحرية ، ىو اإلصبلح 

 .1كالتأىيل ، كىذا عن طريق تنفيذ برامج اإلصبلح كالتهذيب اليت ال ترمي إٔب إيبلـ احملكـو عليهم 
ػػػػػػ إف تصنيف احملكـو عليهم ُب نظاـ التوحيد يتم بطريقة أفضل، حيث يعتمد على إجراء فحص دقيق ٞتميع اٞتوانب 
الشخصية كاإلجتماعية للمحكـو عليهم ، كيتم ىذا التصنيف باالستعانة با٠ترباء ا١تختصُت ُب ىذه اٞتوانب، الذين 

ينكبوف على دراسة الشخصية االجرامية للجناة ، حيث يتم توزيعهم على ٣تموعات متشأّة  من ىذه الناحية ، كتتلقى 
 .2كل ٣تموعة ا١تعاملة العقابية ا١تناسبة 

ػػػػػػػ إف نظاـ التعدد يعتمد على تقييم العقوبة السالبة للحرية أب نظاـ ثبلثي أك ثنائي ، كىذه الفركؽ ينظر اليها مؤيدم 
أنصار التوحيد على أهنا فركؽ نظرية ْتتة ، ألف الواقع العملي يكشف أف التنفيذ يتم بأسلوب كاحد، كىو الشيء الذم 

 .يقتضي كيعرز من إتّْباع نظاـ التوحيد
ػػػػػػ إف نظاـ التوحيد ليس صحيحا يفوت غرض العقوبة ُب ٖتقيق الردع العاـ أك ارضاء الشعور بالعدالة ،كما ىاٚتو مؤيدك 
نظاـ التعدد ، ذلك ألف الرأم العاـ يفرؽ بُت العقوبات من حيث اٞتسامة ْتسب مدهتا ، حيث أف العقوبة الطويلة ا١تدة 
ىي أكثر جسامة أيضا، كالعكس صحيح ، ٢تذا ٯتكن ُب ظل نظاـ التوحيد أف ٬تعل للجرائم ا٠تطرة اٟتبس طويل ا١تدة ، 

 .3كعقوبة اٞترائم األقل جسامة اٟتبس ا١تتوسط ا١تدة ، كّٔذا يتحقق الردع العاـ كإرضاء الشعور بالعدالة لدل الرأم العاـ
ػػػػػػػػػ يضيف مؤيدك ىذا االٕتاه أف التشريعات اليت تطبق نظاـ التعدد ،مع ذلك تفرد نوعا من ا١تعاملة ا٠تاصة لبعض طوائف 
احملكـو عليهم ، حيث يتم تصنيفهم تبعا لظركفهم كليس لنوع اٞترٯتة  كالعقوبة ، كلعل ٗتصيص جناح للمجرمُت البالغُت 

كجناح آخر للمجرمُت األحداث، أك ٗتصيص مؤسسات عقابية للجناة ا١تبدئُت كأخرل ١تعتادم اإلجراـ، يؤدم أب أف 
ا١تشرع يسَت على خطى نظاـ التوحيد ، كيعًتؼ ضمنا بضركريتو  ك٧تاعتو رغم عدـ تطبيقو ، فضبل على ذلك أف إلغاء 

 .4صور القسوة ا١ترتبطة بالعقوبة كاألشغاؿ الشاقة ،يعد خطوة للسَت ُب إتاه مباركو نظاـ الوحيد
ػػػػػػػ إف اللجوء أب نظاـ التوحيد تقتضيو الضركرة ، ذلك ألف ىذا النظاـ يواكب تطور الفكر العقايب كصور اٞتزاء اٟتديث، 

كىذا بعدما ًب استحداث ما يسمى بالتدابَت االحًتازية ، اليت ٘تثل الصورة الثانية للجزاء اٞتنائي ، الذم جاءت لتسد 
النقص ُب العقوبة كسلبياهتا، كمن ٙتة اختيار اٞتزاء ا١تناسب حسب حالة كل ٤تكـو عليو ك طائفتو، باإلضافة أب ذلك 
أف الفكر العقايب اٟتديث يقـو على فكرة اإلصبلح كالتأىيل أكثر من أم غرض آخر، كىذا ٬تعل من العقوبة السالبة 

للحرية تنفذ دكف إىدار لكرامة احملكـو عليهم  كخالية من مظاىر القسوة كاإليبلـ ، كىذا ٬تعل أف إفراغ العقوبة السالبة 
للحرية من ىذه ا١تظاىر كاألشغاؿ الشاقة ، يبقى فيها إال عقوبة السجن كاٟتبس ، كال فرؽ بينهما ُب التنفيذ إال من 

 .5خبلؿ ا١تدة احملكـو ّٔا فقط ، كىذا ما يؤدم أب تعزيز فكرة توحيد العقوبة السالبة للحرية 
ػػػػػػ كيستميت أصحاب ىذا االٕتاه ُب الدفاع عن نظاـ التوحيد ، قو٢تم أف تطبيق ىذا النظاـ ال يؤدم أب إحداث خلل ُب 
النظاـ القانو٘ب ا١تتعارؼ عليو ُب قانوف العقوبات كقانوف االجراءات اٞتزائية،أك يؤدم أب حدكث اهنيار تشريعي أك قضائي 

                                                
 .99 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 1
 .175 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 .72 ، ٘ 2010، 02،  جُٔٞؾُ ك٢ ػِْ جُؼوحخ ، هٓ٘ط٤٘س، جُٔطرؼس جُؿ٣ٜٞس هٓ٘ط٤٘س، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُطرؼس  (ج٢ٌُٔ)  وٌوِٝ 3
 .177، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 4
 .176 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، 5
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، كما يركج لو معارضو ىذا النظاـ، ألنو ٯتكن استبقاء التقسيم الثبلثي أك الثنائي للجرائم ، كيتم التمييز بُت ىذه اٞترائم 
عن بعضها عن طريق مدة العقوبة ، فتكوف العقوبة طويلة ا١تدة للجنايات  كاالقل منها للجنح  كىكذا ،كبالتإب يتم معرفة 

 .1نوع اٞترٯتة من خبلؿ مدة اٟتبس احملكـو ّٔا 
ػػػػػػػػػ من جهة أخرل يضيف ىذا االٕتاه أنو ليس صحيحا أنو ُب ظل نظاـ التوحيد يًتؾ مصَت احملكـو عليهم لتعسف 

االدارة العقابية ، كبالتإب حرمانو من الضمانات ا١تكفولة لو با١توازاة مع نظاـ التعدد، فالضمانات تبقى مكفولة خاصة اذا  
 .2كانت ٖتت إشراؼ قضائي

 

 الفقرة الثانية 
  اإلتجاه المعارض 

        يدافع أنصار ىذا الفريق عن نظاـ التعدد، كيقدموف بدكرىم حججا ُب ذلك تقدح ُب اٟتجج السابقة، كيصفوف 
 :نظاـ التعدد بأنو أنصف نظاـ  ك٬تب اإلبقاء عليو  ١تزاياه العديدة 
، يؤدم بالطبيعة أب اىدار فكرة  (السجن أك اٟتبس)ػػػػػػػػ إف األخذ بتوحيد العقوبة السالبة للحرية ، ٖتت مسمى كاحد 

الردع العاـ  كإرضاء الشعور بالعدالة ، فالتوحيد يؤدم أب ىدـ التناسب الذم استقر لدل الرأم العاـ بُت جسامة اٞترٯتة 
كجسامة العقوبة ، كيضعف من األثر التهديدم للعقوبة ُب نفوس الناس ، ألنو استقر لدل اٞتميع أف عقوبة السجن 
ا١تؤبد أك ا١تشدد تواجو اٞترائم اٞتسيمة كا٠تطَتة ،أما اٟتبس فيوضع كيقابل اٞترائم البسيطة اليسَتة اٞتسامة ، كيؤدم 

 .3توحيد العقوبة إٔب تساكم اٞتسامة لدل اٞترائم ا٠تطَتة كالبسيطة ، حىت كاف اختلفت ُب ا١تدد
ػػػػػػ إف التوحيد يؤدم أب إحداث نوع من التغيَت ُب البنياف القانو٘ب ا١تتعارؼ عليو منذ زمن ، حيث اف اٞترائم مبنية على 

، كيعرؼ نوع اٞترٯتة من عقوبتها ، بل اف اختبلؼ احملاكم كتعددىا يعود أب (جنايات،جنح، ٥تالفات)التقسيم الثبلثي 
اختبلؼ اٞترائم كاختبلؼ درجة جسامتها، كالقوؿ بالتوحيد يؤدم أب اهنيار معيار ىذه التقسيمات ، كاهنيار النظاـ 

 .4التشريعي السيما اختصاص احملاكم
ػػػػػػػ إف القوؿ بالتوحيد يؤدم أب ا١تساس ٔتبدأ أصيل ، كىو التفريد التنفيذم للعقاب ، حيث ينبٍت على ذلك اخضاع ٚتيع 

احملكـو عليهم لنظاـ كاحد ، طا١تا حكم عليهم  بعقوبة كاحدة ، بعكس نظاـ التعدد الذم يسمح بتصنيف احملكـو 
عليهم تبعا ٞتسامة جرائمهم كخطورهتم االجرامية ،ا١تستمدة من طبيعة اٞترٯتة كظركفها ، كبالتإب فتعدد العقوبات يكشف 

 .5عن شخصية اٞتا٘ب أكثر ٦تا يكشفو نظاـ التوحيد
ػػػػػػػ إف إتباع نظاـ التوحيد الذم يصاحبو ٘تييز طوائف احملكـو عليهم  تبعا ١تدة عقوبتهم ، ال على أساس نوع العقوبة 

السالبة للحرية كما ُب نظاـ التعدد ، يؤدم ذلك أب حرماف القاضي من اختيار العقوبة ا١تناسبة ، تبعا ٞتسامة اٞترٯتة ، 
٦تا ٬تعل احملكـو عليهم ٖتت تصرؼ اإلدارة العقابية ا١توكلة ٢تا عملية التنفيذ، ٦تا ٭تـر احملكـو عليهم  من ضمانات  

 .6ا١توضوعية كاٟتيدة اليت يتسم ّٔا العمل القضائي
 
 
 

                                                
 .72، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٢ٌُٔ)وٌوِٝ 1
 .72جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 .151، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 3
 .172، ٍٓؾغ ْحذن، ٘   (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 4
 .71، ٍٓؾغ ْطرن،  ٘ (ج٢ٌُٔ)وٌوِٝ 5
 .99، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ُطل٢) ج٤ُٓى 6
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 الفرع الثاني  
 موقف التشريعات المقارنة من فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية 

 

        لقد استجابت العديد من التشريعات األجنبية لنظاـ توحيد العقوبة السالبة للحرية ، كجعلت العربة ُب التمييز 
، الذم ٚتع ثبلث 1881بينهما باإلستناد إٔب مدة العقوبة كليس نوعها، كنذكر منها قانوف العقوبات ا٢تولندم لسنة 

عقوبات سالبة للحرية ُب عقوبة كاحدة كىي اٟتبس، ٍب تلتو تشريعات دكؿ من أمريكا البلتينية كقانوف عقوبات بورتوريكو 
 بعد 1948، ٍب القانوف اال٧تليزم لسنة 1941، كوستاريكا 1931، ا١تكسيك 1914، الباراقوام 1902لسنة 

إصداره قانوف العدالة اٞتنائية الذم كّحد العقوبة السالبة للحرية ُب عقوبة كاحدة ، كىي اٟتبس البسيط ، كقد ألغى ىذا 
، تشيكسلوفاكيا آنذاؾ 1950القانوف عقوبة األشغاؿ الشاقة كعقوبة اٟتبس مع األعماؿ الشاقة ، ٍب تبعهم آّر 

1951، بلغاريا 1950
ألغى عقوبة السجن كٓب يبق إال 1975 يناير 01، كذلك ٧تد أف القانوف األ١تا٘ب الصادر ُب 1

 .2عقوبة كاحدة ىي اٟتبس الذم جعلو مؤقتا أك مؤبدا
 

، كىذا عندما أخذ ُب مشركع قانوف 1960        أما عن القانوف الفرنسي فقد بدأ بإلغاء األشغاؿ الشاقة سنة 
، ٍب جاء قانوف 3 كما بعدىا131 بعقوبة اٟتبس كعقوبة سالبة للحرية كحدده طبقا للمادة 1978العقوبات لعاـ 

، كأخذ بفكرة تقسيم العقوبات السالبة للحرية إٔب عقوبتُت أحد٫تا 1992 يوليو 22العقوبات الفرنسي الصادر ُب 
للجنايات كاألخرل للجنح تتفاكت من حيث ا١تدة تبعا ٞتسامة الفعل كخطورة آّـر ، حيث جعل عقوبة اٞتنايات 

ا١تادة ) عاما كحد أدٗب 15 عاما كحد أقصى ك30لؤلشخاص الطبيعيُت  تتمثل ُب السجن ا١تؤبد  متفاكتة بُت 
 سنوات كحد 10، مع تدرجها بُت (131/3ا١تادة)، أما عقوبة اٟتبس فهي عقوبة اٞتنح  كنصت عليها  (131/1

، كما اعتمدت بعض التشريعات األخرل كالربازيل كاألرجنتُت 4(131/4ا١تادة ) أشهر كحد أدٗب 06أقصى  ك
 .5كاألكركغوام كنيوزيلندا كالسويد منهج دمج العقوبات السالبة للحرية ُب عقوبتُت فقط

 

، كإف كاف احتفظ بالتقسيم 1953        أما عن التشريعات العربية فنذكر أف القانوف ا١تغريب أخذ بفكرة التوحيد سنة 
، 6الثبلثي للعقوبات ا١تتماشي مع التقسيم الثبلثي للجرائم، إال أنو ٓب يتضمن إال عقوبة كاحدة سالبة للحرية ىي اٟتبس

السجن )ُب حُت القانوف ا١تصرم الزاؿ يأخذ بالنظاـ التعددم للعقوبة السالبة للحرية ، حيث قسمها أب أربع عقوبات 
، إال أف ىناؾ إتاه ٨تو السَت إٔب توحيد العقوبات السالبة للحرية إٔب عقوبتُت (ا١تؤبد ، السجن ا١تشدد،  السجن، اٟتبس

،ضف أب ذلك أف ا١تشرع ا١تصرم جرد ٫7تا السجن كاٟتبس، كىاتُت العقوبتُت ال يوجد بينهما فارؽ من الناحية التنفيذية 
 .جرد عقوبة األشغاؿ الشاقة من مظاىر القسوة ا١ترتبطة بطريقة التنفيذ

 
 
 
 
 

                                                
 .177، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 1
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 الفرع الثالث
  موقف المشرع الجزائرم

 

 27        ال زاؿ ا١تشرع اٞتزائرم ٭تافظ على نظاـ التعدد كينص عليو ُب عدة مواضع من النصوص القانونية ، فا١تادة 
من قانوف العقوبات اٞتزائرم تقسم اٞترائم تبعا ٠تطورهتا إٔب جنايات كجنح ك٥تالفات ، كتطبق عليها العقوبات ا١تقررة 

 من نفس القانوف على العقوبات األصلية ُب مواد اٞتنايات ىي اإلعداـ، 05للجنايات كاٞتنح كا١تخالفات، كتؤكد ا١تادة 
 سنوات، كترصد ١تادة اٞتنح عقوبات اٟتبس ١تدة 20 سنوات ك05السجن ا١تؤبد، السجن ا١تؤقت ١تدة تًتاكح بُت 

دج، 2000 سنوات ػػ ماعدا اٟتاالت اليت يقرر فيها القانوف حدكد أخرل ػػ الغرامة اليت تتجاكز 05تتجاكز شهرين أب 
دج أب 2000أما العقوبات ا١تقررة للمخالفات فهي اٟتبس من يـو على األقل إٔب شهرين على األكثر ، الغرامة من 

 .دج20000
 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية يقر ا١تشرع اٞتزائرم التقسيم 09 ، 08، 07        أما ُب التنظيم القضائي ٧تد ا١تواد 
الثبلثي ، كىذا عندما ٭تدد مدهتا تقادـ الدعول العمومية ُب مواد اٞتنايات، اٞتنح، ا١تخالفات، إضافة إٔب ذلك قّسم 

 ، 248قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم احملاكم إٔب ٤تكمة اٞتنايات ، ٤تكمة اٞتنح، ٤تكمة ا١تخالفات ، طبقا للمواد 
 ، حيث بُت كل ٤تكمة كنوعية األفعاؿ ا١تكّيفة جنايات أك جنح أك ٥تالفات ، كاحملكمة ا١تختصة بالتصدم لكل 328

 .1كاحدة 
 

 من كل ما سبق أف ا١تشرع اٞتزائرم تبٌّت نظاـ تعدد العقوبات السالبة للحرية ، كتأثر باالٕتاه التقليدم لنخلص        
الذم يعتمد على تقسيم اٞترائم تبعا ٞتسامتها جنايات ، جنح، ٥تالفات ، ككضع لكل جرٯتة العقوبة ا١تخصصة ٢تا، كمن 

ٙتة فهو ٓب يتأثر باإلٕتاه ا١تنادم بتوحيد العقوبات السالبة ، على غرار الكثَت من تشريعات دكؿ العآب اقتناعا منو بأف 
 .       نظاـ التعدد أفضل كأ٧تع على األقل خبلؿ ىذه ا١ترحلة

 بعد عرض مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية ، كتبياف حجج كل فريق ككيف تعاملت معها         يمكن القوؿ
بعض التشريعات األجنبية كالعربية ، أف اٟتجج  اليت أثارىا أصحاب فريق التوحيد ،ٓب تصل إٔب إقناع أغلبية تشريعات 
 :الدكؿ بالتخلي عن نظاـ التعدد كتبٍت نظاـ التوحيد كما ًب توضيح كتبياف معناه، كيظهر ذلك من خبلؿ النقاط التالية 

 

  أف أصل فكرة نظاـ التوحيد ٓب تكن فكرة موحدة منذ النشأة األكٔب ٢تا، فهي نشأت ُب فرنسا كما ذكرنا سنة
، كا٢تدؼ األساسي لدل ىذين 1835ُب أ١تانيا سنة  (أكبرماير)، ٍب تبّناىا (شارؿ لوكا) على يد 1830

ا١تفكرين ىو رغبتهما ُب ٗتليص العقوبات ُب التشريعات األكربية من عقوبة األشغاؿ الشاقة اليت تقـو على 
 .2اإليبلـ الشديد للجا٘ب ٟتملو على التكفَت عن ذنبو، كبالتإب كاف ا٢تدؼ إنسانيا ْتتا

  من جهة أخرل أف ا١تؤ٘ترات الدكلية اليت أثارت ىذه الفكرة كدعت اليها كانت منذ هناية القرف التاسع عشر كٓب
، الذم ٛتل  (مؤ٘تر باريس) 1895إٔب سنة  (مؤ٘تر ستوكهوٓب) 1878تلق التأييد الكامل من ا١تؤ٘ترين منذ 

عنوانو ا١تفاضلة بُت التقسيم الثبلثي كالتقسيم الثنائي إٔب جنح ك٥تالفات دكف اٞتنايات، كٓب يتوصل إٔب إتفاؽ 
موّحد ُب ىذا، ٍب بقي ىذا ا١توضوع على حالو ، كٓب يتم إثارتو طيلة أكثر من نصف قرف، ليطرح من جديد سنة 

                                                
 . 155 ـ 154، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 1
 .73، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٢ٌُٔ) وٌوِٝ 2
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، كٓب يتم إٗتاذ أم قرار كاضح كاكتفى ا١تؤ٘تركف بإبداء الرغبة ُب إزالة الفوارؽ القائمة ُب  (مؤ٘تر برف) ُب 1951
 .النظاـ التعددم على طبيعة اٞترٯتة كجسامتها ، كالًتكيز على تفريد العقوبة فقط 

 

 ، ىناؾ من يرل أف النداء إٔب توحيد العقوبات السالبة للحرية ىو مطلب يرمي إٔب إرساء فقو عقايب جديد،         لهذا
كيتعارض ٘تاما مع الفقو الذم يقـو عليو نظاـ التعدد، الذم يهدؼ إٔب نبذ الوصف التقليدم للعقوبة من األساس، 

، ٢تذا نرل 1كإحبلؿ ٤تلها تدابَت اجتماعية كقائية تبدك ١تن ينادم ّٔا  أكثر فعالية ٮتص عملية التأىيل كٖتقيق الردع العاـ
من كجهة نظرنا تأييد األصوات اليت تنادم بإبقاء نظاـ التعدد ،ألف نظاـ التوحيد ال يقـو على نتائج علمية ملموسة ، 

فضبل أف الدكؿ اليت طبقت ىذا النظاـ ٓب يظهر لديها أم اختبلؼ أك ٘تّيز كاضح بالنسبة لدرجة العود ، على غرار الدكؿ 
 .اليت تتبٌّت تشريعاهتا نظاـ التعدد

 

        كما أف أغلبية التشريعات ُب العآب تؤيد ك٘تيل إٔب نظاـ التعدد  كٖتافظ عليو، ك٬تدكف فيو نظاما يتماشى مع فكرة 
تصور الشعب للعدالة ، كيتماشى مع فكرة الذنب كحرية اإلختيار، كما يستلزمو من عقاب كيتفق مع قياس العقوبة على 
درجة خطورة الفعل، كبالتإب ال يوجد نظاـ ٯتّكن من حرية اإلختيار للعقوبة ا١تناسبة إال ُب نظاـ التعدد الذم يقدـ عدة 
عقوبات سالبة للحرية ، كّٔذا فاف ىذا النظاـ معركؼ منذ قركف كترّسخ مفهومو ُب أذىاف أفراد آّتمع كيثقوف فيو أكثر 

 .مقارنة مع نظاـ التوحيد
 

، فإننا نرل أف إثارة فكرة التوحيد كإشكالية للعقوبة السالبة للحرية، من ىذا اٞتانب ال ما سبق من خبلؿ        ك
فت  تشكل ُب اٟتقيقة إشكالية حقيقية، تقدح ُب ىذه العقوبة كتؤرؽ ا١تشرعُت، مقارنة مع بقية ا١تساكئ كالعيوب اليت ُكصِن

 :ّٔا ، سيّما العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة ، كىو ما سنتناكلو ُب ا١تطلب التإب
 

 المطلب الثاني
 إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

 

         تعترب إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة أىم كأدؽ ا١تشكبلت العقابية اليت اعًتت ىذه العقوبة ، كذلك 
الرتباطها بفاعلية السياسة اٞتنائية كقدرهتا على ٖتقيق أغراض العقوبة خاصة الردع  كاإلصبلح ، كيعود ىذا اإلىتماـ ّٔذا 

ا١توضوع من قبل الفقهاء كعلماء العقاب ُب العصر اٟتديث، كوف العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة تشكل العقوبة 
، ككوف ىناؾ عدد كبَت من العقوبات قصَتة ا١تدة تتضمنها النصوص القانونية، 2الغالبة ا١تنطوؽ ّٔا على لساف القضاة

كبسبب تفضيل كميل القضاة للحكم ّٔذا النوع من العقوبات إعماال ١تبدأ التخفيف، حىت قيل أف القضاة كثَتا ما يتأثركف 
بعقدة اٟتد األدٗب، كمن جهة أخرل عدـ كجود بدائل أخرل لعقوبة اٟتبس، كل ىذه األسباب ٕتعل القاضي ليس لو بّد 

، على الرغم من أف جذكرىا ٘تتد إٔب النصف الثا٘ب من القرف التاسع عشر ، بعد اكتماؿ نظرية 3من إختيار ىذه العقوبة
1832الظركؼ ا١تخففة ُب فرنسا سنة 

4. 
 

                                                
 .74 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 1
، جُو٤ٔس جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس، وٌجْس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ  (٣ح٤ْٖ)ذٞٛ٘طحُس  2

 .66، ٘ 2012ـ2011ج٤ُٓح٤ْس، ؾحٓؼس ذحض٘س ، 
، جُؼوٞذس جٍُٞحت٤س ك٢ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس ٝجالٗظٔس جُؿ٘حت٤س جُٔؼحٍٚز، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس جُوحٍٛز (جقٔى) جُرٍجى 3

 ،2009 ٘ ،33. 
 .33 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 4
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        لذلك يركف أف اٟتبس قصَت ا١تدة يثَت الكثَت من السلبيات ، كٓب يعد ٬تد نفعا لتحقيق الردع العاـ ، كٓب يعد 
يصلح ُب تقوٙب كتأىيل احملكـو عليهم ، فضبل عن ٥تتلف اآلثار السلبية اليت ٗتلفها ىذه العقوبة على نفسية آّرمُت 
كأسرىم كعلى آّتمع ، الشيء الذم جعل الفقو ٮتلص إٔب أف ىذه العقوبة تنطوم على الكثَت من ا١تساكئ إٔب اٟتد 

 أكصى كافة الدكؿ أال ٭تكم 1960الذم جعل ضررىا أكثر من نفعها، حىت أف ا١تؤ٘تر الثا٘ب لؤلمم ا١تتحدة ُب لندف 
 .1قضاهتا اٞتنائيوف قدر ا١تستطاع بعقوبة قصَتة ا١تدة ، كأف ٭تلوا ٤تلها بدائل ٥تتلفة

 

        كلعل ىذه األسباب جعلت قسم كبَت من الفقو ينادم بإلغائها هنائيا كالبحث عن بدائل ٢تا، يواجهو قسم آخر 
يدافع عن ىذه العقوبة ، كيرل أنو من التطرؼ القوؿ بإستبعاد ىذه العقوبة، ألنو الزاؿ ٢تا دكرىا، كالذم يظهر بصفة 

، بل يركف أف ىذا النوع من العقوبات ىو 2خاصة إزاء نوع معُت من طوائف آّرمُت، فهي تشكل إنذارا قويا  ٢تذه الفئة
،  ٢تذا سنستعرض ىذه 3جزاء عادؿ للجرائم ا١تتوسطة أك تلك ا٠تفيفة اٞتسامة  كالضرر، ال تقتضي إال حبسا قصَت ا١تدة 

اإلشكالية كحجج كل فريق كمدل صحة أسانيد كل منهما، لكن قبل ذلك علينا أف نعرؼ ماذا نعٍت بالعقوبات السالبة 
 للحرية قصَتة ا١تدة ؟، كىل يثَت ىذا التعريف إشكالية ُب ذلك أـ ال؟

 

 الفرع األكؿ 
 (العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة) إشكالية تحديد المفهـو 

 

        ٬تب أف نشَت إٔب أف فكرة العقوبة قصَتة ا١تدة ليست فكرة قانونية ٤تددة، ذلك أف التشريعات ال تنص على ىذا 
ا١تصطلح ُب نصوصها القانونية، ٢تذا حاكؿ الفقو إعطاء تعريفات للعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة ، بناء على تصوره  

، كلعّل ىذا االختبلؼ يشكل ُب النهاية إشكاال آخرا ٢تذه العقوبة ، طا١تا ىناؾ اختبلؼ ُب 4ّٓموعة من ا١تعايَت
 :ٖتديدىا، كسنحاكؿ اإلشارة أب ىذه ا١تعايَت  بشكل موجػػػػػػػػػػػز

 

        ا١تعيار األكؿ يتمثل ُب ٪تط اٞترٯتة ، الذم يرل أف العقوبة ا١تنصوص عليها كجزاء القًتاؼ اٞترائم قليلة ا٠تطورة 
، كبالتإب ٬تب اإلستناد إٔب التقسيم التشريعي للجرائم ، الذم ٮتتلف من تشريع أب آخر ، فهناؾ 5(جرائم ا١تخالفات)

من يقسم جرائمو إٔب فئتُت جرائم عالية ا٠تطورة االجرامية ، كجرائم قليلة ا٠تطورة كالتشريع العقايب اإليطإب، كىناؾ من 
كالتشريع الفرنسي ككذا اٞتزائرم ،كعليو فالعقوبات  (جنايات ، جنح ، ٥تالفات)يتخذ تقسيم اٞترائم إٔب ثبلثة أ٪تاط 

 .6قصَتة ا١تدة حسب ىذا االٕتاه  ىي العقوبة ا١تنصوص عليها كجزاء القًتاؼ جرائم ا١تخالفات
 

        كىناؾ ا١تعيار الثا٘ب الذم اٗتذ من ٪تط ا١تؤسسة العقابية معيارا لتحديد العقوبة السالبة للحرية، ٔتعٌت أف العقوبة 
 .7السالبة للحرية ىي العقوبة اليت يتم تنفيذىا داخل ا١تؤسسة العقابية ا١تخصصة لتنفيذ العقوبات قصَتة ا١تدة

                                                
 .08، ٘ 1999، جُوحٍٛز،  وجٌ جُٜ٘ظس جُؼٍذ٤س ، 01، جُكرّ ه٤ٍٛ جُٔىز ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ جُكى٣ع، ٠رؼس  (٣ٍٖق ٤ْى) ًحَٓ 1
 .34 ، ٘ 03، ٍٓؾغ ْحذن، جُط٤ٜٕٔ ٌهْ  (أقٔى) أٗظٍ جُرٍجى 2
 .76، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ج٢ٌُٔ) وٌوِٝ 3
 .181، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 4
، جُ٘ظحّ جُؿٔؼ٢ ٝأغٍٙ ػ٠ِ ُٗالء جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ٖٓ ي١ٝ جُؼوٞذحش ه٤ٍٛز جُٔىز، وٌجْس ضطر٤و٤س  ػ٠ِ ُٗالء  (٣ٝ٘حٕ ػر٤ى وٛحّ)جُٓر٤ؼ٢  5

جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ذٔ٘طوس ج٣ٍُحٜ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِْ جالؾطٔحػ٤س، ٤ًِس جُىٌجْحش جُؼ٤ِح، هْٓ جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ 

 .49، ٘ 2006جأل٤٘ٓس، 
 24، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 6
  49ـ48،  جُ٘ظحّ جُؿٔؼ٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ٝ٘حٕ ػر٤ى وٛحّ) جُٓر٤ؼ٢ 7
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        أما ا١تعيار الثالث الذم يعتمد على مدة العقوبة ، فعلى الرغم من منطقية ىذا ا١تعيار، إال أنو كقع االختبلؼ ُب 
 ، كفريق آخر اختار 1ٖتديد ىذه ا١تدة ، فهناؾ من حددىا بأهنا تلك العقوبة اليت ال يزيد حدىا األقصى على ثبلثة أشهر

، كما 3 ، كفريق ثالث جعلها تسعة أشهر ، أما الفريق الرابع فرفع اٟتد األقصى إٔب حدكد سنة2ستة أشهر كحد أقصى
 :انقسم الفقو ُب كيفية ٖتديد معيار ا١تدة إٔب إٕتاىُت 

 

حيث ٗتتلف التشريعات اٞتنائية ُب النص على العقوبات السالبة للحرية ، ففيها من : تجاه يعتمد على آلية التشريع ػػػػ إ
كضع حدين أدٗب كأقصى للعقوبة، ك ترؾ للقاضي سلطة ٖتديد العقوبة بُت اٟتدين، كىو الذم سارت عليو أغلب 

 .التشريعات العقابية 
حيث العربة با١تدة اليت ٭تكم ّٔا القاضي اٞتنائي ، بعد إعماؿ سلطتو :تجاه يعتمد على آلية الحكم القضائيػػػ إ

 .4التقديرية  كبناء على ظركؼ اٞتا٘ب كالضرر الذم أٟتقتو اٞترٯتة
 

 ٯتكن أف نقوؿ أف العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة ،تعتمد على ٚتيع ا١تعايَت ا١تذكورة كمن خبلؿ ما سبق،        
آنفا،  كال ٯتكن اإلعتماد على معيار مستقل ْتد ذاتو ، كبالتإب فهذا النوع من العقوبات تتقرر ُب حق من يرتكب اٞتنح 

البسيطة كا١تخالفات، كتنفذ داخل ا١تؤسسات العقابية ا١تخصصة لتنفيذ العقوبات قصَتة ا١تدة،كتًتاكح مدهتا من ثبلثة 
 .أشهر أب سنة

 

        إضافة إٔب ا١تعايَت السابقة  يضيف البعض معيارا موضوعيا ، كىو مدل امكانية تطبيق الربامج التأىيلية كاألخبلقية 
خبلؿ مدة العقوبة احملكـو ّٔا أـ ال ، فإذا كانت ا١تدة ال تسمح بتطبيق الربنامج االصبلحي اعتربت قصَتة ا١تدة ، أما اذا 

، كىذا ا١تعيار كما كصفو البعض معيار نسيب فا١تدة اليت تكفي لتأىيل 5طبق الربنامج اإلصبلحي كانت العقوبة طويلة ا١تدة
لتأىيل ٤تكـو عليو قد ال تكفي لتأىيل ٤تكـو عليو آخر، حيث يتوقف ذلك على مدل االستجابة اليت يبديها احملكـو 

، كىذا ا١تعيار أيضا ال ٯتكن التسليم بو فالقوؿ بإمكانية تطبيق 6عليهم تبعا لربامج التأىيل ا١تطبقة من اإلدارة العقابية
الربامج من عدمها للقوؿ بتحديد العقوبات القصَتة ا١تدة ، ٯتكن الرد عليو بالقوؿ أف احملكـو عليهم أصحاب ىذه 

العقوبات  ٚتيعهم توضع ٢تم برامج تأىيلية  سواء كانت قصَتة ا١تدة أـ كانت طويلة ا١تدة ، ك٬تب على االدارة العقابية 
 .كضع الربنامج ا١تناسب الذم يتماشى مع شخصية احملكـو عليو ككذا تبعا للمدة اليت سيمكث فيها با١تؤسسة العقابية

 

        ك٢تذه األسباب يواجو ىذا النوع من العقوبات إشكالية اإلستغناء عنها ، ٦تا جعل ا١تؤ٘ترات الدكلية توصي بتفادم 
اٟتكم ّٔا لعدـ فاعليتها، كبالتإب إ٬تاد بدائل ٢تا ، كىذا ما جعل الكثَتين ٯتيلوف إٔب إلغائها كعدـ اإلبقاء عليها هنائيا ، 

 .كأدل إٔب أف العقوبة السالبة للحرية أصبحت تتأرجح بُت البقاء كاإللغاء ، كىو ما سنتعرض اليو ُب الفرع ا١توإب 
 
 
 
 

                                                
، ٝٛٞ جالضؿحٙ ج١ًُ أ٣ىضٚ جُكِوس جُؼٍذ٤س جأل٠ُٝ ُِىكحع 1946ْ٘س  (ذٍٕ)ًٝٛج جالضؿحٙ أهٍضٚ ج٤ُٜثس جُى٤ُٝس ُِؼوٞذحش ٝجُٓؿٕٞ ك٢ جؾطٔحػٜح جُٔ٘ؼوى ك٢  1

 .156، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ن١ٌٞ 1966جالؾطٔحػ٢ ٞى جُؿٍجتْ جالهطٛحو٣س ذحُوحٍٛز ْ٘س 
ٍٓؾغ ْحذن،  (ػٍٔ) ٝٛٞ جالضؿحٙ ج١ًُ أنًش ذٚ ذِؿ٤ٌح ، ُٛٞ٘ىج، كِ٘ىج، ج٤ُٞٗحٕ، جُٜ٘ى، ج٤ُحذحٕ،  جٗؿِطٍج، ذؼٝ ٝال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس، ن١ٌٞ 2

 ٘156. 
 .156ٝٛٞ ٓح أنًش ذٚ ًَ ٖٓ ج٢ِ٤ُٗ ، ج٤ُٖٛ، كٍٗٓح، ج٣طح٤ُح، جْرح٤ٗح، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3
  28 ـ 27، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 4
 .156، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 5
 .102، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ُطل٢) ج٤ُٓى 6
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 الفرع الثاني 
 إشكاليػػػة اإلبقػػػػػاء كاإللغػػػػػػػػاء 

        أماـ ازدياد معدالت أصحاب العقوبات السالبة للحرية كتكّدس السجناء ،ثارت الشكوؾ حوؿ مدل فعاليتها ، 
٦تا جعل الفقو اٞتنائي ينقسم أب فريقُت ، قسم ينادم بإلغائها هنائيا كإحبلؿ ٤تلها جزاءات بديلة أخرل أكثر فعالية 

ك٧تاعة، كقسم آخر يرل أنو ال يزاؿ ىناؾ فائدة كضركرة ٢تا ُب سلم العقوبات أل٪تاط معينة من اٞتناة ، كسنتعرض ٟتجج 
 :كل فريق بالتفصيل تباعا

 

 الفقرة األكلى
  اإلتجاه المنادم بإلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 

          يقدـ أصحاب ىذا اإلٕتاه عددا من اٟتجج، حيث يرل أنو ٬تب ٗتليص قانوف العقوبات من ىذا النوع من 
 :العقوبات كيقدموف اٟتجج التالية 

ػػػػػػػ إف ىذه العقوبة ّٔذه اٟتالة أصبحت ال ٖتقق أم غرض من أغراض العقوبة اٞتنائية ، فهي ٓب تعد تردع آّرمُت  كتثنيهم 
عن إقًتاؼ اٞترٯتة، كما أهنا من جهة أخرل ال ٗتيف أفراد آّتمع كتزجرىم ، حيث أف أ٫تية السجن تكمن ُب الردع 

كالتخويف، كىذا األمر كراء ٕتّنب الناس كل ما يؤدم إٔب دخولو ، كىو ما أكدتو دراسة ُب ىذا اٞتانب تقوؿ أف الغالبية 
، حيث ٭تاكؿ الفرد ٕتنب دخولو 1 % 88,8العظمى من أفراد آّتمع كانوا ٮتافوف من السجن قبل دخولو نسبتهم 

بكل الطرؽ فإذا دخل احملكـو عليو بعقوبة قصَتة ا١تدة سقطت ىذه ا٢تيبة كانزاح  ىذا اٟتاجز النفسي كالرىبة من دخوؿ 
 .السجن ، كمن ٙتة يتحوؿ إٔب ٤تًتؼ إجراـ بصناعة آّتمع نفسو

 

          من جهة أخرل، ىذا النوع من العقوبة ال ٭تقق الردع ا٠تاص ، ألف قصر ا١تدة تقف حائبل أماـ إخضاع احملكـو 
، حىت كإف ًب إعداده ال ٯتكن تطبيقو بصورة جيدة ألف احملكـو عليو  (تربوم أك مهٍت أك تكويٍت)عليو لربنامج معُت 

 .2اليقدـ على اإلستجابة ٢تذه الربامج، ألنو يعلم أنو سيخرج بعد مدة قصَتة ، كبالتإب يرل عدـ فائدتو كجدكاه
 

          فضبل على ذلك أف عنصر اإليبلـ يكوف ضئيبل فيدفع احملكـو عليو إٔب اإلستهانة ّٔذه العقوبة ، كمن جهة 
أخرل أف الواقع العملي أثبت أف أغلبية مدة ىذه العقوبة يستهلك ُب اٟتبس ا١تؤقت  كإجراءات التحقيق كاحملاكمة 

كاإلستئنافات، ٦تا يؤدم إٔب عدـ فعاليتها عمليا، كذلك أف قصر ا١تدة ٭توؿ دكف التعرؼ بصفة جّيدة على الشخصية 
 .3اإلجرامية  للمحكـو عليهم

ػػػػػػػػ تسمح ىذه العقوبة باختبلط احملكـو عليهم ا١تبتدئُت بعتاة آّرمُت احملًتفُت، حيث يتلقوف على أيديهم أساليب كطرؽ 
جديدة ُب اإلجراـ، كبالتإب يصبح تأثَت القدكة السيئة عليهم بالغ األثر، كُب ىذا اٞتو ٮتف صوت الضمَت كٯتوت 

اإلحساس بالذنب لديهم ، ما ٭تو٢تم إٔب ٣ترمُت ٤تًتفُت ، كلقد أثبتت الدراسات ُب ىذا ا١توضوع ، أف غالبية  من ًب 
 .4إيداعهم السجن للمرة الثانية كانت جرائمهم أكثر خطوة من ا١ترة األكٔب

                                                
، جٍُٔوٝو جٍُوػ٢ ٝجالٚالق٢ ُرىجتَ جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس،  ٝوٌٝٛح ك٢ ك٢ ضط٣ٍٞ ٗٓن جُؼوٞذحش ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  1

 .79 ، ٘ 2013جُٔهط٤ٖٛ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ  جُلِٓلس ك٢ جُؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، هْٓ جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، 
 .76، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ج٢ٌُٔ) وٌوِٝ 2
 2010، جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ك٢ جُ٘ط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ذحض٘س،  (ْحٌز) ٓؼحٔ 3

 .113 ، ٘ 2011ــ 
 .157، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ ) ن١ٌٞ 4
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ػػػػػػػػ معركؼ أف من يدخل ا١تؤسسة العقابية ألكؿ مرة يصاب ٔتا يسمى بوصمة السجن، كعلى الرغم أف مدة العقوبة قصَتة 
ككجيزة ككانت جزاء ٞترٯتة بسيطة، أغلبها جرائم صدفة أك خطأ، تبقى ىذه الوصمة تبلحق ىذا اإلنساف طيلة حياتو ، 
فيفقد إحساسو باإلنتماء إٔب الشرفاء كاألخيار، كيشعر بانتمائو لفئة آّرمُت كاألشرار، ٦تا يقلل مركزه اإلجتماعي ك٬تعل 

قضية التقبل األسرم كآّتمعي لو أمرا صعبا  ٦تا يعرقل اندماجو، فتدفعو ىذه اٟتاؿ إٔب اإل٨تراؼ مرة أخرل، كينتقل ذلك 
  .1إٔب الزكجة كاألبناء ٦تا يهدد مستقبل األسرة بكاملها لسمعة أبيهم

ػػػػػػ من أىم أسباب إكتظاظ السجوف كجود عدد كبَت من أصحاب عقوبات اٟتبس قصَت ا١تدة ، ألهنا تشكل السواد 
األعظم من أصحاب العقوبات السالبة للحرية ، كاإلحصائيات الرٝتية تثبت ىذه الوضعية ، كإشكالية تضخم عدد نزالء 

السجوف  يثَت الكثَت من اإلشكاليات كعجز اإلدارة العقابية على إعداد كمتابعة برامج التأىيل كالتكوين بصفة جدية، 
 .ككذا التكلفة اليت تتحملها ا٠تزينة من مصاريف مضافة 

ػػػػػػػػػ  كال شك أف ىذه العقوبة تؤثر على أسرة احملكـو عليو، كذلك ألهنا تفقد معيلها ، ٦تا ٬تعلها عرضة للتفكك كاإلهنيار 
 .، فضبل على ما يلحقهم من أضرار معنوية بسبب نظرة الناس إليهم 

ػػػػػػػ أف العقوبة قصَتة ا١تدة يكّبد خزينة الدكلة نفقات باىظة ، نظَت ا١تصاريف اليت يتم انفاقها ُب إيواء احملكـو عليهم 
 .كإطعامهم كعبلجهم كرعايتهم كتأىيلهم

ػػػػػػػػػػ توصف العقوبة قصَتة ا١تدة بأهنا غَت عادلة، ألهنا تصيب غالبا الطبقات الفقَتة الذين يلجوف عآب اٞترٯتة بسبب 
 .2بؤسهم كفقرىم

 .           كل ىذه األسباب جعلت أصحاب ىذا اإلٕتاه ينادكف بإلغائها هنائيا ، ك إحبلؿ ٤تلها بدائل عقابية جديدة 
 

 الفقرة الثانية 
  اإلتجاه المنادم بضركرة إبقاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

          على الرغم ٦تا ساقو اإلٕتاه األكؿ من حجج تقدح ُب ىذه العقوبة، إال أف ىناؾ جانب من الفقو رغم كل ىذه 
 :السلبيات يرل  ضركرة اإلبقاء على ىذه العقوبة كعدـ التفريط فيها ُب سلم العقوبات ، كيسوؽ عددا من اٟتجج

على الرغم من كضوح العيوب السابقة كالقائلُت باستبعادىا ، فاف أغلب التشريعات اٟتديثة ال زالت تعًتؼ ّٔا، - 
 .كتعمل احملاكم على تطبيقها ُب نطاؽ كاسع 

ال زاؿ ىذا النوع من العقوبات ٭تقق الردع العاـ كا٠تاص ، خاصة آّرموف بالصدفة اليت تكشف جرائمهم عن خفة أك - 
طيش، أك استهانة ْتقوؽ الغَت، كجرائم اٞتركح كالقتل ا٠تطأ ، ٭تتاجوف ُب ذلك إٔب صدمة سلب اٟترية فقط ، حىت 

 .يفيقوا من ىذا اإلستهتار، ٬تعل توقيع العقوبة قصَتة ا١تدة لو أثره الفعاؿ ُب إنذارىم
من جهة أخرل أف ىذه العقوبة تشكل رادعا  كقائيا للعامة ٔتنعهم من تقليد اٞتا٘ب، كبالتإب إلغائها يشجع أفراد - 

، السّيما بالنسبة للمجرمُت ا١تبتدئُت، كٕتعل آّـر يوازف بُت الفائدة اليت سيحصل عليها من  آّتمع على تقليد آّـر
 .ارتكابو للجرٯتة ، كبُت ما يلحقو من أضرار إذا عوقب بسلب حريتو 

ال مناص من معاقبة آّرمُت الذين يرتكبوف جرائم غَت عمدية ، حيث ال ينم عن خطورة اجرامية كامنة ُب آّـر كفساد - 
ُب السجّية ، تقتضي العدالة أال يتم التشدد ُب العقوبة معهم ، كُب الوقت نفسو ال ٬تب معاقبتهم بعقوبة بسيطة أك 

استعماؿ جزاءا بديبل كالغرامة كغَتىا، ألف ُب ذلك استخفاؼ بالعقوبة قد يستغلو آّرموف ، ٢تذا أصبح اإلٕتاه راسخا 
                                                

 .76، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ج٢ٌُٔ)وٌوِٝ 1
 .183، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز  2
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بأف مواجهة مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصَتة ا١تدة ليس بإلغائها ، فذلك حل سطحي متجرد من أم طابع علمي، 
كإ٪تا يكوف اإلٕتاه األسلم كاأل٧تع حصر نطاؽ تطبيق ىذا النوع من العقوبات، لذلك فبدال من التفكَت ُب إلغائها ٬تب 

 .البحث عن الوسائل ا١تناسبة حىت يكوف تنفيذىا ٤تققا للغرض ا١تقصود منو
 

        ك٢تذا فقد تفطّنت ا١تؤ٘ترات الدكلية ٢تذا اٞتانب ، حيث جاء ُب تقرير مؤ٘تر األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة كمعاملة 
أف اإللغاء الكامل للعقوبات السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، غَت ٦تكن )، ُب الفقرة الثالثة 1960آّرمُت ا١تنعقد ُب لندف 

التحقيق عمليا، كال سبيل إٔب حل ا١تشكلة على ٨تو كاقعي، إال باإلقبلؿ من حاالت تطبيق ىذه العقوبات ، حيث ال 
 .(يكوف ٙتة مقتضى ٢تا

 

        لذلك إذا ٓب يكن ىناؾ مناص من توقيع ىذه العقوبة ، فإف أمر تنفيذىا ٬تب أف ٮتضع لقواعد معينة تكفل معها 
تبلُب أضرارىا كٖتقيق كظيفتها، كىو األمر الذم يقتضي ٗتصيص مؤسسات عقابية معينة ٢تا، ْتيث يتحقق فصل بُت 

 .آّرمُت احملكـو عليهم كآّرمُت ا٠تطرين الذين يؤدكف عقوبة طويلة ا١تدة
 

لعّل ىذا الرأم ىو األكٔب باإلتباع كالتطبيق، فالعقوبة قصَتة ا١تدة تبقى ٖتقق الردع العاـ كا٠تاص، فبل ٯتكن إنكار ك       
دكر اٟتبس ُب ٖتذير كتنبيو آّـر كأفراد آّتمع، من ارتكاب ىذا النوع من اٞترائم ، ألهنا مع قصرىا ٖتقق نوعا من عنصر  

اإليبلـ، خاصة إذا كانت تًتاكح مدهتا من ستة أشهر إٔب سنة ، فضبل على ذلك ىذا النوع من العقوبات فيو إرضاء 
 .للشعور بالعدالة ، ُب نوع معُت من اٞترائم البسيطة يقتضيها ىذا النوع من العقاب

 

         كمع ذلك يبقى للقاضي السلطة التقديرية اليت تبقى بيده دكما، يُعملها إذا رأل أف ظركؼ اٞترٯتة كشخصية آّـر 
تقتضي بعض البدائل اليت ظهرت حديثا ، كلكن يبقى ذلك ُب نطاؽ ضيق ، ألف التوسع فيها يفقد العقاب فعاليتو ، 

 .كىو الشيء الذم نعيشو ُب الواقع العملي، ٦تا يتطلب مراجعة ىذا اٞتانب ُب نظامنا العقايب
 

 المبحث الثاني
 إشكاليػة عقوبػة اإلعػداـ

 

        يشكل موضوع عقوبة اإلعداـ من أىم ا١تواضيع تناكال، إذ حضي  بنقاشات طويلة ، مشلت عديد اٞتوانب 
القانونية ،الدينية ، السياسية ،االجتماعية ك حىت اإلقتصادية ، كلقد أثارت جدال فكريا حاّدا ، كتعترب عقوبة اإلعداـ من 

أبرز القضايا اليت ٖتظى باىتماـ نشطاء حقوؽ اإلنساف ، ككثر النقاش حوؿ مشركعية ىذه العقوبة كعقوبة جنائية ، 
كانقسمت اآلراء بُت من ينادم بإلغائها كبُت من ينادم باإلبقاء عليها ، ذلك ألف اٟتق ُب اٟتياة يشكل أىم حق 

عكفت األدياف كالدساتَت كالتشريعات على كفالتو كٛتايتو ، ككاف ملهم الفقهاء كا١تفكرين ُب صياغة نظرياهتم ك 
اإلستماتة ُب الدفاع عنو عرب الزمن ، حىت أف الدكؿ تقاس درجة تقدمها بالنظر إٔب مدل إحًتاـ ىذا اٟتق كاٟترص على 

 .بقاء ضمانو ، بغض النظر على اٞتنس أك اللوف أك ا١تذىب أك الدين
 

       غَت أف بشاعة بعض اٞترائم كخطورة بعض آّرمُت، كاألثر السليب لئلٍب اٞتنائي ُب ضمَت أفراد آّتمع، جعل الفكر 
اإلنسا٘ب ٔتختلف مرجعياتو يعاكد النظر ُب ىذا اٟتق، بل كا١تساس بو، فتبّنت الدكؿ قوانُت ٕتيز إصدار ىذه العقوبة ُب 
جرائم معينة ، كوهنا الوسيلة الوحيدة إلستبعاد ىذا آّـر ا٠تطَت من آّتمع ، كالذم ال يرجى إصبلحو، كىذا عن طريق 
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إستئصالو هنائيا ، كمن جهة أخرل تعترب ىذه العقوبة كسيلة فعالة ُب تنبيو ضمائر كمشاعر بقية أفراد آّتمع، كذلك 
 .بضركرة إحًتاـ ٣تموعة من القيم كا١تصاّب ، تسمو على حق ىذا آّـر ُب اإلبقاء على حياتو 

 

       لذلك تباينت مواقف الدكؿ كاٞتماعات عرب التاريخ ُب تبٍّت ىذه العقوبة كاإلسراؼ ُب تطبيقها، كوهنا أحد 
ا٠تيارات الرادعة ُب اٟتفاظ على توازف كأمن آّتمع، كبُت من أنقصت من ٣تاؿ تطبيقها أك الغائها، إستجابة للفكر 

اإلصبلحي ا١تتجدد الذم ْتث ُب فلسفة العقوبة كرأل أهنا قاسية كال ٖتقق أغراض العقوبة اٟتديثة، ٍب سرعاف ما تبٌّت ىذا 
اإلٕتاه منظمات دكلية تناىض تطبيق عقوبة اإلعداـ، تبارؾ مسعى الدكؿ اليت ألغتها أك ّٚتدت تطبيقها ، كتنتقد مواقف 

 .الدكؿ اليت ال زالت تطبقها كتنّفذىا
 

حظي بنقاشات كثَتة، كُكتب فيو الكثَت ، كُقّدمت  فيو  (شكالية عقوبة االعداـإ)       على الرغم من أف موضوع 
، بقي ببل جواب شاؼ،  ( ىل نبقي على عقوبة اإلعداـ  أـ نلغها؟): عشرات التصورات كاٟتلوؿ ، إال أف ىذا السؤاؿ

بالرغم ٦تا قيل فيها كما سيقاؿ دكما، كستبقى ىذه العقوبة مثارا للجدؿ كالنقاش كاإلختبلؼ، ألف األمر يتعلق بأكرب 
 . 1(اٟتياة كا١توت)لغزين تواجههما اإلنسانية منذ كجودىا، كعجزت عن إ٬تاد تفسَت مقنع ٢تما، ك٫تا 

 

        كمن أجل التعرض إٔب كل ما سبق سنحاكؿ تناكؿ مفهـو ىذه العقوبة كتطورىا عرب التاريخ ، ٍب التعرض إٔب 
، ٍب نتناكؿ كاقع ىذه العقوبة ُب الدكؿ الغربية كالعربية، ٍب كاقعها ُب (ا١تطلب األكؿ)حجج فريقي اإللغاء كاإلبقاء ُب 

ا١تطلب )، ك٩تتم بالتعرض إٔب أىم ا١تساعي الدكلية ١تناىضة ك إلغاء عقوبة االعداـ  (ا١تطلب الثا٘ب )القانوف اٞتزائرم 
 .(الثالث

 
 المطلب األكؿ 

  عقوبة اإلعداـ كإشكالية اإللغاء كاإلبقاء
 

       تعترب ا١تشكلة ا١تتعلقة ٔتدل ضركرة إلغاء عقوبة اإلعداـ أك اإلبقاء عليها، من أىم ا١تسائل اليت أثارت جدال كبَتا 
فريق ٯتقت عقوبة اإلعداـ كيطالب بإلغائها، كفريق : من قبل ا١تنشغلوف بالدراسات العقابية، كلقد إنقسم الفقو إٔب فريقُت 

آخر يُػرَحّغب فيها كيؤيد كجودىا، كيطالب باإلبقاء عليها دكما ُب التشريع العقايب، كلقد أسس كل فريق موقفو على عدد 
من اٟتجج كاألسانيد ا١تختلفة، حيث أف ىذا اإلنقساـ أثار إشكالية حقيقية ٓب يتم حلها إٔب اليـو بالنسبة ٢تذا ا١توضوع 

، لكن قبل ذلك ٬تدر بنا تعريف عقوبة اإلعداـ بإ٬تاز من  (الفرع الثا٘ب كالثالث)الشائك ، كىو ما سنتعرض إليو ُب 
 .  (الفرع األكؿ)الناحية اللغوية كاإلصطبلحية كالقانونية، ٍب  تبياف كيف تطورت عرب الزمن 

 

 الفرع األكؿ
  مفهـو عقوبة اإلعداـ 

                                                
 09، ٘ 2005،  01، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جالذوحء ٝجالُـحء، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ ،  وجٌ جٌُطحخ جُؿى٣ىز جُٔطكىز ٠  (ْح٢ْ ْحُْ)جُكحؼ 1

 ٝٗوٛى ذًٜج جُوٍٞ جُلٌٍ جإلٗٓح٢ٗ جُٔطـ٤ٍ ػرٍ جُُٖٓ ٝػرٍ جُطح٣ٌم ، ًٝٛج قٓد جُٔؼطوىجش ٝجألو٣حٕ جُط٢ ضر٘حٛح ٝجػط٘وٜح ًَ ٓؿطٔغ ، ٌُٖٝ ٣ؿد إٔ 

٤ٍٗٗ إٔ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس كِٛص ك٢ ًٛج جألٍٓ ٝؾؼِص جُك٤حز  ه٘طٍز ػَٔ ُِك٤حز جألنٍٟ، ٝجُٔٞش ٛٞ قو٤وس الذى ٜٓ٘ح ال٣ؿد جُهٞف ٜٓ٘ح ، ألٗٚ 

 .ذىج٣س ُك٤حز أنٍٟ ذؼى جُٔٔحش  ضأض٢ ذؼى جُك٤حز جُى٤ٗح
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تناك٢تا الفقهاء ،  فبالنسبة للعقوبة اٞتنائية (إعداـ)ك (عقوبة )        ا١تبلحظ أف عقوبة اإلعداـ مكونة من كلمتُت 
، كما ًب تعريفها بأهنا جزاء يوقع باسم 1كا١تفكركف بعدة تعريفات، فهي إيبلـ مقصود من أجل اٞترٯتة كيتناسب معها

،  كما عرفت بأهنا ذلك اٞتزاء اٞتنائي الذم يقرره 2آّتمع تنفيذا ٟتكم قضائي على من تثبت مسؤكليتو عن اٞترٯتة 
، كىناؾ من عرفها على أهنا ذلك اٞتزاء الذم يوقع على مرتكب اٞترٯتة ١تصلحة ا٢تيئة 3ا١تشرع ١تن تثبت مسؤكليتو اٞتنائية

 عن ؿاالجتماعية، كىي عبارة عن أٓب يصيب اٞتا٘ب جزاء لو على ٥تالفتو هني القانوف كأكامره ، كفكرة األٓب ىذه ال تنفص
، أما بالنسبة لكلمة اإلعداـ فنفضل أف نفصل 4نظرية العقاب، فهي اليت تتميز ّٔا العقوبة عن غَتىا من الوسائل القسرية 

 .(الفقرة الثانية)، يعقبها التعرؼ على تاريخ كتطور عقوبة اإلعداـ (الفقرة األكٔب)ُب ٖتديد مفهومها من خبلؿ 
 

 الفقرة األكلى 
  التعريف اللغوم كاإلصطبلحي

        اإلعداـ لفظ مشتق من العدـ ، كالعدـ ىو فقداف الشيء ، كنقوؿ عدمت فبلنا أفقده فقدانا ، أم غاب عنك 
ٔتوت أك فقد ، كالعدـ يدؿ على ذىاب الشيء ، كأعدمو اهلل أم أماتو ، كاإلعداـ ىو ازىاؽ ركح احملكـو عليو، كىو من 
حيث خصائصو عقوبة جنائية فحسب، كىو من حيث دكره ُب السياسة اٞتنائية عقوبة إستئصاؿ، إذ يؤدم إٔب إستبعاد 

، ككلمة إعداـ ليست كلمة عربية، فاإلعداـ على ذنب 5من ينفذ فيو من عداد أفراد آّتمع، كذلك ٨تو هنائي ال رجعة فيو
ما أك إزىاؽ الركح  ىي كلمة تركية، ألف معٌت اإلعداـ باللغة العربية ىو اإلفتقار أك الفقر ا١تدقع ، إال أف الكلمة أصبحت 

 .6شائعة اإلستعماؿ كال سبيل لًتكها
 

        كاإلعداـ يقاؿ قضى القاضي بإعداـ آّـر كبإزىاؽ ركحو قصاصا ُب ٣تاؿ العقوبة أف احملكـو عليو بعد تنفيذ 
العقوبة يصبح عدما ال كجود لو، أما ُب اإلصطبلح فاإلعداـ ىو إزىاؽ ركح احملكـو عليو، كاستئصالو من آّتمع، ٔتعٌت 

                                                
 727، ٘ 2003، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٌٓ٘ٗٞجش  جُكِر٢ جُكوٞه٤س، (٤ِْٔحٕ) ػرى جُٔ٘ؼْ 1
 .13، ٘ 2009، جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝجُوٟحء ،جُطرؼس جأل٠ُٝ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُإلٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس  جُوحٍٛز ، (ػرى جُٔطِد ) ج٣ٜحخ 2
، أٍٚٞ ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؼوحخ ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ، جألٌوٕ، ٠رؼس أ٠ُٝ، (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٛق (كطك٢ ضٞك٤ن)، جُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى ) ٌذ٤غ 3

2010٘ ،169. 
 . ٝٓحذؼىٛح07، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س ، جُؿُء جُهحّٓ، وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ، و ش ، ٘ (ػرىجُٔحُي) ؾ٘ى4١
 01، ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ 2013، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س  ٝجألٛىجف جُـٍذ٤س، ٓؿِس جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ ، جُؼىو جٍُجذغ ، ٍٖٜ كرٍج٣ٍ (ٓكٖٓ)ج جُرى١ٝ 5

 .02، ٘ 2013كرٍج٣ٍ 
، ؾحٓؼس ؿٍوج٣س ، جُؿُجتٍ ، جُؼ٘ٞجٕ 2011 ،13،ئجػٔحٍ ػوٞذس جالػىجّ ، ٓؿِس جُٞجقحش ٝجُركٞظ ٝجُىٌجْحش ، جُؼىو  (قٔٞ ذٖ جذٍج٤ْٛ) كهحٌ 6

 جالٌُط٢ٍٗٝ 

http://elwahat.univ_ghardaia.dz_٘ ،270. 

 capital)ٝضؼ٢٘ ػوٞذس جُٔٞش، ٝٛ٘حى ٓٛطِف آنٍ أًػٍ ٍٖٜز   (death penalty)أٓح ًِٔس جإلػىجّ  ك٢ جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس  ٣وحذِٜح ٓٛطِف 

punishment)  جُط٢ ضٗطن ًِٔس ( جُؼوٞذس جُؼظ٠ٔ )ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ،(capital)  جٌُِٔس جُالض٤٘٤س ٖٓ(capitalis)  ٌِأِ )، جُط٢ ضؼ٢٘ قٍك٤ح ٓطؼِن ذحٍُأ

، ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٗص ػوٞذس جإلػىجّ ٢ٛ هطغ (ك٢ جُِـس جُالض٤٘٤سcaput ٌأِ ضوحذَ )ك٢ جُِـس  جُالض٤٘٤س ، جُط٢ ضؼ٢٘ قٍك٤ح ٓطؼِن ذحٍُأِ  (caput ضوحذَ

، ض٘ل٤ً ( ك٣ٍىز)ذٖ ٣ّٞٗ / ، أٗظٍ( ػوٞذس جُٔٞش)ٝضٍؾٔطٜح  (peine de mort)جٍُأِ ، أٓح ك٢ جُِـس جُل٤ٍٓٗس كحٕ ػوٞذس جإلػىجّ ٣وحذِٜح ٓٛطِف 
 .27، ٘ 1 ، ض٤ٜٕٔ 2013 ــ 2012جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ ضهٛٙ هحٕٗٞ ؾ٘حت٢ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ذٌٍٓز ، 

 :ُٝوى ػٍكص ػوٞذس جالػىجّ ضرؼح ُٔ٘ظٔس جُؼلٞ جُى٤ُٝس ذحُِـس جُل٤ٍٓٗس 

L’application légale de la peine de mort constitue le châtiment physique sous sa forme la plus sévère. capitale 

vient du latin (caput),la tête. La peine de mort a été appliquée de nombreuses façons au cours des siècles : 

la crucifiassions, l’immersion dans l’huile bouillante, l’écartement, l’empalement, le bucher, le broiement, la mise 

en pièce ,la lapidation et la noyade en sont des exemple . 

Actuellement, les condamnée sont exécuté  selon d’autres méthodes telles que l’injection mortelle, la chaise 

électrique, la pendaison, la fusillade ou encore la décapitation. 

Papiers libres 2003,la peine de mort, ,Amnesty International,p 05.     

http://elwahat.univ_ghardaia.dz_/
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، كتنفيذ ىذا اٟتكم ال ٬توز ألم فرد من األفراد مباشرتو، كإ٪تا تعُّت الدكلة لذلك 1سلب احملكـو عليو حقو ُب اٟتياة
 .2شخصا كي ينفذ اٟتكم ُب احملكـو عليو

 

       ككلمة اإلعداـ من األلفاظ ا١تعاصرة ، فهي تعٍت إزىاؽ الركح، كىذه اٟتقيقة تعرب عن معٌت القصاص ُب النفس 
كالقتل العمد، ْتيث أف إستعماؿ الفقهاء القدامى لفظ القصاص كالقتل، كاستعماؿ احملدثُت لفظ اإلعداـ جاء بنفس 

 .3ا١تعٌت، كال مشاحة ُب اإلصطبلح ْتيث ُب النهاية تؤدم معٌت إزىاؽ الركح
 

 الفقرة الثانية  
  تاريخ عقوبة اإلعداـ كتطورىا 

       لقد عرفت آّتمعات القدٯتة عقوبة القتل ، كقد تبلزمت مع اٞترٯتة دكما ، كتباينت آّتمعات ُب جعل ىذه 
العقوبة جزاءن ٞترائم خطَتة كالقتل كا٠تيانة كالتجسس كغَتىا، كبُت من جعلها جزاءن ٞترائم بسيطة ، كلقد كاف الغرض من 

تنفيذ العقوبة ُب بدايتها ىو اإلنتقاـ كالثأر، حيث يأخذ الفرد أك أسرتو مسؤكلية تنفيذ ىذه العقوبة كإزىاؽ ركح اٞتا٘ب، 
 . 4أين ٓب تكن توجد سلطة أك قوة ٮتضع ٢تا األفراد

 

       كىكذا تطورت ىذه آّتمعات البدائية من اإللتقاط إٔب الصيد إٔب الرعي إٔب الزراعة، صاحبها تطور ُب اإلعتقاد 
الديٍت ٢تذه آّتمعات على اختبلفها، كرافقتو أيضا فكرة اإلٯتاف باآل٢تة كمدل قوهتا ا٠تارقة ُب أذىاف الناس، كّٔذا ٖتوؿ 
مربر تنفيذ عقوبة اإلعداـ من اإلنتقاـ كالثأر الفردم أك اٞتماعي إٔب مربر إرضاء اآل٢تة كمنعا لغضبها كسخطها ، بسبب 
ما أذنبو اٞتا٘ب من خبلؿ ارتكابو ٞترٯتتو، فكاف ٬تب أف يتم معاقبتو بأشد العقوبات، كال يوجد أشد من عقوبة اإلعداـ، 

كلقد استأثر رجاؿ الدين ٔتهمة القضاء بُت الناس ، فعمدكا إٔب توقيع جزاءات دينية على كل من ٮتالف قوانُت آّتمع 
 .5كأعرافو إرضاء لآل٢تة كخوفا من غضبها إذا ٓب توقع

 

          كلقد صاحب ىذه ا١ترحلة تنفيذ العقوبة بوسائل كحشية غاية ُب القسوة كالتعذيب، كالطحن كالسحق حىت 
ا١توت بإستعماؿ عجلة التكسَت أك اٟتيوانات الضخمة كالفيلة، سلخ اٞتلد كنزع األحشاء، الصلب، الرجم، اٟترؽ، 

اْب ، كقد كاف قبل تنفيذ ىذه العقوبة يتم اللجوء إٔب ىذه اآل٢تة لئلحتكاـ إليها، أك ما ....تقطيع األكصاؿ، قطع الرأس، 
،حيث كاف يشكل كسيلة من كسائل إثبات اٞترٯتة كإسنادىا إٔب اٞتا٘ب، كلقد تنوعت كتعددت ىذه (بنظاـ احملنة)يعرؼ 

األساليب من إلقاء اٞتا٘ب ُب النهر أك إيقاد نار مسّعرة كرميو فيها، أك إجباره عن تناكؿ طعاـ مسمـو ، فإف ٧تى أُعترب 
 .6بريئا كإذا ىلك يكوف قد ناؿ جزاءه الذم يستحق

 

           ككانت ىذه القوانُت عبارة عن أعراؼ راسخة ُب ذىن كل فرد من ىذه اٞتماعات، يقبلها كيدين ٢تا بالوالء كال 
٬توز ا٠تركج عنها، ٍب بتطور آّتمعات عرؼ اإلنساف الكتابة، فقاـ بتدكين القوانُت اليت ٖتكم آّتمع كتنظمو ، ككانت 

مرحلة ٨تو التمدف كالتحضر، حيث ٭تدثنا التاريخ أف ىناؾ قوانُت عرفت ُب آّتمعات القدٯتة ، كتبت على ا١تخطوطات  

                                                
 .03، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٖٓ) جُرى١ٝ 1
 .270،  ٍٓؾغ ْحذن، (قٔٞ ذٖ جذٍج٤ْٛ) كهح2ٌ
وٌجْس كو٤ٜس ٓوحٌٗس، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُلوٚ ٝجُط٣ٍٗغ )، ػوٞذس جالػىجّ ٝٓٞهق جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ جالْال٢ٓ ٜٓ٘ح (ٝجتَ ُطل٢ ٚحُف ػرى هللا) ػحٍٓ 3

  (.39،٘ 2009، ٤ًِس جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ك٢ ؾحٓؼس جُ٘ؿحـ ج٤٘٠ُٞس ٗحذِّ، كِٓط٤ٖ، 
 28، ض٘ل٤ً جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز ) ذٖ ٣ّٞٗ 4
 .18، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْح٢ْ ْحُْ) جُكحؼ 5
 .19ـ18جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  6
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، فلقد عرفت  المدكنات القانونية في ببلد مابين كنُقشت على الصخور،ال زاؿ بعضها شاىدا على آثارىا إٔب اليـو
، كىو من التشريعات األكادية اليت سبقت قانوف ٛتورايب بقرنُت من الزماف، حيث تضمن عقوبة  (قانوف ببلالما)النهرين 

 الذم نص على ىذه قانوف حمورابي، ٍب جاء 1اإلعداـ على جرائم القتل كاغتصاب الفتيات كفض بكارهتن كزٗب الزكجة
، خطف إبن رجل 2 قبل ا١تيبلد، كجعلها جزاءن لبعض اٞترائم كالسرقات الكربل كزٗب ا١ترأة كاغتصأّا1700العقوبة قبل 

حر، إهتاـ شخص آخر بالقتل كعدـ إقامة الدليل على ذلك، سرقة ا١تعابد كأمواؿ الدكلة، إخفاء األشياء ا١تسركقة، 
مساعدة عبد ىارب من سّيده أك إيوائو، إحداث صدع ُب منزؿ شخص آخر فيعاقب اٞتا٘ب ْتشره ُب ذلك الصدع حىت 

اْب ، ككاف يتم تنفيذ العقوبة بوسائل تتسم بالشدة كالوحشية، ...ا١توت، الشهادة زكرا كعدـ استطاعة إثبات شهادتو،
  .4 جرٯتة34، كقد كصل عدد اٞترائم اليت يعاقب عليها باإلعداـ إٔب 3كاإلغراؽ، اإلحراؽ، كضع اٞتا٘ب على اٟتازكؽ

 

 فقد كاف يعاقب بعقوبة ا١توت على كل من يواقع امرأة بدكف رضاىا، كما يعاقب با١توت         أما القانوف اآلشورم
على جرٯتة الزٗب على ا١ترأة كالرجل إذا كاف الرجل يعلم أف ا١ترأة متزكجة، ككذا جرائم السحر، الضرب ا١تفضي أب 

 قبل ا١تيبلد، 1200 (مانو)السيما قانوف  المدكنات الهندية ، كما أف5اإلجهاض، إغتصاب ا١ترأة العذراء كفض بكارهتا
ا١تيبلد، كانت تعاقب با١توت على السرقة، الزٗب، إتبلؼ أمواؿ ا١تلك، كٯتتاز ىذا القانوف بأنو قانوف طبقي ٯتايز بُت 

 .طبقات آّتمع
 

كأشهره قانوف األلواح اإلثٌت عشر يتمّيز بالقسوة كالشدة، حيث كاف يعاقب  القانوف الركماني ُب حُت كاف        
باإلعداـ على جرائم القتل العمد، السحر، ا٠تيانة العظمى، اٟتريق، السرقة إذا حصلت ُب حالة تلبس، أك إذا كقعت ليبل 

 فقد  كاف يعاقب بعقوبة ا١توت على اٟتيوانات ا١تقدسة، كالسحر، ككتم  القانوف الفرعونيأك بإستخداـ السبلح، أما
 .6مؤامرة ضد الفرعوف أك سرقة ا١تعابد كا١تقابر، ا٠تركج عن ا١تلك كالتآمر عليو أك الثورة ضده، إىانة ذات ا١تلك

 
 : ، من خبلؿ سرد ٥تتلف قوانُت بعض ىذه آّتمعات القدٯتة، ٧تد أهنا تشًتؾ أغلبها ُب نقاط ثبلث كىكذا        

ػػػ تعاقب بعقوبة اإلعداـ على جرائم خطَتة كالقتل كالسرقة ا١تشددة كغَتىا، أك اتسمت بعدـ ا٠تطورة كالسحر كالسرقة 
 .البسيطة كغَتىا

ػػػ أف ىذه العقوبة ال تطبق على قدـ ا١تساكاة ، حيث يراعى الطبقة اليت ينتمي إليها اٞتا٘ب ، إذ ال تطبق على الطبقات 
 .العليا كا١تلوؾ كالكهنة كاألشراؼ ، كيقتصر تطبيقها فقط على الطبقات الدنيا من آّتمع

ػػػ تبٌت على فكرة االنتقاـ اإل٢تي، فهم يعتقدكف أنو ٬تب عليهم  تقدٙب ضحايا بشرية لآل٢تة ،حىت ال تعّم اللعنة على 
الشعب بكاملو إرضاء ٢تا، كمن ىنا يفهم سهولة قبوؿ عقوبة اإلعداـ كتضحية مشركعة من اٞتا٘ب ككوسيلة فعالة إلرضاء 

 .7اآل٢تة، كالناس ينظركف إٔب عقوبة ا١توت على أهنا أمر خارؽ كال يعتربكهنا شرعية إال إذا أمرت ّٔا اآل٢تة
 

                                                
  . 18، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْح٢ْ ْحُْ)جُكحؼ 1
 .273، جػٔحٍ ػوٞذس جالػىجّ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (قٔٞ ذٖ جذٍج٤ْٛ) كهحٌ 2
 .19، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْح٢ْ ْحُْ) جُكحؼ 3
 .09، ٘ 2007، 01، وجٌ جٌُٞجم ٍُِ٘ٗ ُ٘ىٕ ،جُطرؼس  (ٓكٔٞو)٤َْٜ ، ٣ٍٖؼس قٌٔٞجذ٢ ، ضٍؾٔس أ٤ٖٓ  (هحٖح) 4
 . 20جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 5
 .273، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (قٔٞ ذٖ جذٍج٤ْٛ) كهحٌ 6
 .25، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْح٢ْ ْحُْ) جُكحؼ 7
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         كلقد ظل الوضع على ىذه اٟتاؿ إٔب أف جاء القرف الثامن عشر كظهر فبلسفة كمفكركف نادكا ببشاعة ىذه 
، كتغَّتت النظرة  العقوبة كضركرة إلغائها أك التقليل منها، حيث ظهرت ا١تدارس العلمية اليت هتتم بدراسة اٞترٯتة كآّـر

للعقاب اٞتنائي، إذ ٓب يعد ىدفو اإلنتقاـ من اٞتا٘ب ، بل أصبح يهدؼ إٔب العبلج كاإلصبلح ، كمن ٙتة نظر إٔب عقوبة 
اإلعداـ على أهنا عقوبة قاسية مبالغ فيها، فاستجابت التشريعات ٢تذه اآلفكار اإلصبلحية ، كقصرت عقوبة اإلعداـ على 

جرائم قليلة ، أغلبها فيها اعتداء صارخ على األشخاص أك على كياف الدكلة ، كما صاحب تنفيذىا استعماؿ أساليب 
 .1إنسانية للتخفيف من أٓب ا١تنفذة عليو 

 

         كلقد إرتبطت عقوبة اإلعداـ ُب ىذه ا١ترحلة بسلسلة التغَتات السياسية اٞتذرية اليت مّيزت أكربا ، بثورهتا على 
الدكلة  كالكنيسة، حيث أدَّت إٔب تغيَت ماىو قائم من النظم االجتماعية كالسياسية كالعقابية، كمشلت سلسلة من 

 (فيورباخ)ك(بنتاـ)،ك(بيكاريا)اإلصبلحات القانونية إستجابة لبلفكار اليت أتى ّٔا فقهاء كمفكرين على رأسهم 
كأتباعو صدل كاسعا ُب األكساط  (بيكاريا)كغَتىم،الذين أسسوا ١تا يسمى بالنظريػػػػػػػػػػػػػػة التقليدية للعقاب، كالقت أفكار 

 ىذه العقوبة، 1786القانونية كالتشريعية ، السيما ُب ٣تاؿ التقليل من عقوبة اإلعداـ، حيث ألغت توسكانيا سنة 
كبفضل ىذه الكتابات كٕتربة توسكانيا إزداد أنصار ا١تعارضُت ٢تذه العقوبة كا١تطالبة بإلغائها، حيث استجابت دكؿ أخرل 

 .2لئللغاء  ٍب سرعاف ما عادت كقنَّنتها من جديد
 

        كأطلق على ىذه ا١ترحلة عصر الرٛتة اإلنسانية كعصر التنوير، بفضل كتابات الفبلسفة كا١تصلحُت ُب ٣تاؿ 
، ككاف ٢تذه ا١توجة اإلصبلحية أثرىا 3العقاب، اليت نددت بقسوة العقوبات كبشاعتها كاإلسراؼ ُب تنفيذ عقوبة اإلعداـ

 115 بتخفيض عدد حاالت عقوبة اإلعداـ من 1791ُب تشريعات الدكؿ، فقد قاـ القانوف الفرنسي الصادر ُب سنة 
ٓتصوص نفعية العقوبة كضركرة تشديدىا، فصدر قانوف  (بنتاـ)،  ٍب ما لبث أف تأثّر بكتابات 4 حالة فقط32إٔب 

 ليزيد من عدد اٞترائم ا١تعاقب عليها باإلعداـ أربع مرات، كبسبب أفكار ا١تدرسة التقليدية اٞتديدة ، فقد أضفى 1810
ا١تشرع الفرنسي العديد من من التعديبلت اٞتوىرية على القانوف السابق، بإتاه التخفيف من القسوة كالتعذيب ا١تصاحب 

 .18485للكثَت من أحكاـ اإلعداـ، لتلغى هنائيا من اٞترائم السياسية 
 

أنو شهد (ىنرم الثامن )        أما القانوف اال٧تليزم فقد عرؼ عقوبة اإلعداـ كأسرؼ ُب تنفيذىا، فقد عرؼ عن ا١تلك 
 سنة 11 شخصا، كيذكر أنو ُب ا٧تلًتا ذاهتا حكم على ثبلثة أطفاؿ ٓب تتجاكز أعمارىم 72000تنفيذ إعداـ أكثر من 

 سنة ، إلقتحامو منزال كسرقتو ملعقة ، 13 على كلد ٓب يلغ سنو 1910لسرقتهم زكجا من األحذية ، كما حكم سنة 
 سنوات  باإلعداـ ، كجدير بالذكر ُب ىذا ا١تقاـ أف القانوف اال٧تليزم 07كُب قضية أخرل حكم على طفل ٓب يتجاكز 

                                                
 .29، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز ) ذٖ 1ّٗٞ٣
ذحٚىجٌ أٝجٍٓ ٣ٍْس ك٢   (ج١ًُ ُْ ٣ؿٍؤ ػ٠ِ جُـحتٜح ٤ٌْٔح ) هحّ جإلٓرٍج٠ٌٞ ؾ٣َٞق جُػح٢ٗ ذحُ٘ٔٓح ج١ًُ ًحٕ ٖٓ أٗٛحٌ ئُـحء ػوٞذس جالػىجّ  2

 ج١ًُ جُـ٠ جُؼوٞذس ٜٗحت٤ح، غْ ؾحء جالٓرٍج٠ٌٞ كٍجٗٓٞج جُػح٢ٗ 1787  ضو٢ٟ ذؼىّ ض٘ل٤ً ػوٞذس جإلػىجّ ، قط٠  ٚىٌ هحٕٗٞ 1783، 1782 ، 1781

 ، ٝٓغ يُي كوى أ٠ٚٝ جال ضطرن جال ػ٠ِ جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذحُه٤حٗس جُؼظ٠ٔ ٝػ٠ِ جُٔؿ٤ٍٖٓ ج٣ًُٖ ضىٍ أكؼحُْٜ ػ٠ِ هٓحٝز 1796ٝأػحو ًٛٙ جُؼوٞذس ْ٘س 

 .63، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْحُْ جُكحؼ)ك٢ جُطرغ ٝجُٞق٤ٗس ك٢ جُط٘ل٤ً ٣ٓطك٤َ ٓؼٜح جٚالقْٜ ٝضو٣ْٜٞٔ ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ْح٢ْ 
، 01، ٝظ٤لس جٍُوع جُؼحّ ُِؼوٞذس ، وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ كِٓلس جُؼوحخ، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ٠رؼس  (ػٔحٌ ػرحِ) جُك٢٘٤ٓ 3

2011 ٘ ، 111. 
هطَ جالخ، جُوطَ جُرٗغ، جُط٤ْٔٓ، جالنٛحء جُٔطرٞع ذحُٞكحز هرَ جٗوٟحء جٌذؼ٤ٖ ٣ٞٓح، جنططحف جُٛـ٤ٍ جيج ) ٖٓ جُؿٍجتْ جُط٢ ًحٕ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحالػىجّ 4

قىظ ٓٞضٚ ذؼى جنططحكٚ، ؾٍجتْ جُؼ٘ق ٞى جُٛـحٌ ذوٛى جٛالًْٜ ، جهطٍجٕ جُلؼَ ذؿ٘ح٣س جنٍٟ، جُكرّ ذىٕٝ ٝؾٚ قن ، جيج جهطٍٕ ذطؼ٣ًد ذى٢ٗ ، 

 . 274، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قٔٞ ذٖ جذٍج٤ْٛ)جُم ، كهحٌ ....ٖٜحوز جٌُُٝ جيج ٗٗأ ػٜ٘ح قٌْ ذحالػىجّ  ٝضْ ض٘ل٤ًٙ ، جقٍجم ٍُٓ٘ جيج جوٟ جُٞكحز ،
 .111، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٔحٌ ػرحِ) جُك٢٘٤ٓ 5
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  تضاعف مرات عديدة عدد اٞترائم اليت ٭تكم 1800 جرٯتة باالعداـ، كُب سنة 50 كاف يعاقب على 1700لسنة 
 .1 جرٯتة يعاقب عليها باإلعداـ 350 أب 1870، ليصل ُب سنة 220فيها باالعداـ أب 

 

        لنخلص ُب األخَت أف القانوف اإل٧تليزم كاف من أشد القوانُت بشاعة ، فقد بالغ ُب تطبيق ىذه العقوبة كأسرؼ 
فيها ،إٔب اٟتد أنو يعاقب ّٔا ُب جرائم بسيطة، ال تستحق عقوبة ا١توت، كلكن بفضل أفكار بيكاريا  قاـ العديد من 

ا١تفكرين ُب ا٧تلًتا بتقدٙب عرائض إٔب الرب١تاف يطالبوف فيها بالغاء ىذه العقوبة، كارتبط ىذا ا١توضوع بفكرة اصبلح 
السجوف كٖتسُت أخبلؽ كمعنويات السجناء، كىكذا كانت ا٠تطوة األكٔب التقليل من من عقوبة اإلعداـ كعدـ اٟتكم ّٔا 
ُب العديد من اٞترائم ا١ترتكبة ، ٍب تشكلت ٞتاف قانونية درست آثار ىذه العقوبة على الرام العاـ، كخطوة ثانية ،ٍب إلغاء 

 .2ىذه العقوبة هنائيا كخطوة أخَتة
 

        كلقد تشابو األمر بالنسبة لبقية الدكؿ كإيطاليا كأ١تانيا كبعض الواليات ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية كسويسرا  
كغَتىم، حيث ظلت عقوبة االعداـ الوسيلة األ٧تع ُب ردع آّرمُت، ٍب ما لبث أف ظهرت أفكار إلغائها تبعا آلراء 

ا١تفكرين كا١تصلحُت ُب آّاؿ العقايب، كىو ما استجابت لو أغلب دكؿ أكربا بإلغاء ىذه العقوبة من نصوصها التشريعية 
 .كالعقابية هنائيا

 

        غَت أنو ما ٯتكن قولو أف األفكار التنويرية السابقة، أدت إٔب إعادة النظر ُب مشركعية كضركرية عقوبة اإلعداـ ، 
كارتقى الفكر اإلنسا٘ب إٔب أنو اصبح ينظر إٔب ىذا الكائن البشرم نظرة احًتاـ كتقديس، فبل يسمح بتعذيبو أك إهناء 

حياتو إال ألسباب جّدية، خاصة كأف أْتاث علم اإلجراـ توصلت إٔب أف سلوؾ آّـر نفسو ىو نتيجة إلجتماع عوامل 
متعددة ال يساىم آّـر فيها إال ّتزء يسَت، لذلك من الظلم إهناء حياتو كٖتميلو  كل ىذه الظركؼ، ٢تذا ظهرت أفكار 

 .بضركرة إحبلؿ بدائل لعقوبة اإلعداـ ، كالعقوبة السالبة للحرية دكف ازىاؽ ركحو
 
 

 الفرع الثاني 
  إشكالية إلغاء عقوبة اإلعداـ 

 

        لقد شّكل إنتقاؿ األفراد من العيش ُب ٣تتمعات بدائية، منغلقة على نفسها ال تؤمن إال بقيمتها كأفكارىا، إٔب 
٣تتمعات الدكلة اليت تقـو على تنازؿ األفراد إٔب سلطات تشريعية تسّن القوانُت، كقضائية ٖتفظ حقو كتقتص لو من أم 
ظلم أك حيف، كسلطة تنفيذية تعمل على تطبيق كتنفيذ كل ما تأمر بو السلطتُت السابقتُت، كُب ظل ىذا التغَّت طرأت 

، كيشكل (حقوؽ اإلنساف)على الوعي اإلنسا٘ب تغيَتات أدت إٔب ظهور ٣تتمع سياسي حقوقي يسعى إٔب بلورة مفهـو 
اٟتق ُب اٟتياة اٟتق األصيل لكل إنساف ، كظهرت منظمات دكلية ٛتلت على عاتقها لواء الدفاع عن ىذا اٟتق ، كلعل 

 .3ىذا التوجو كاف بشكل أساسي بعد اٟترب العا١تية الثانية، كأدت إٔب نشوء ٣تتمع دكٕب ٭تمل قيم ذات بعد عا١تي
 

                                                
ؾ٣ٍٔس جُـٕ، جالهٍجٌ ذطٍى ج٤ُٛى ، ًطحذس نطحذحش جُطٜى٣ى، جٗطكحٍ ٖه٤ٛس جُـ٤ٍ، ٝؾٞو ٖهٙ ) ًحٕ ٖٓ أْٛ جُؿٍجتْ جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذؼوٞذس جُٔٞش 1

قٔٞ )، كهحٌ (جُم....ٓطٌٍ٘ ك٢ ؿحذس أٝ قى٣وس ػحٓس أٝ ك٢ أٌٜ ٤ٚى جألٌجٗد، هطغ جالٖؿحٌ ٝجُطؿٍٞ ك٢ أٌج٢ٞ جُـ٤ٍ ، جُط٤٣ُق ، ٍْهس جُٔطحؾٍ، 

 . 274، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ذٖ جذٍج٤ْٛ

 .110، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٔحٌ ػرحِ) جُك٢٘٤ٓ 
 .73 ٝ 67، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ) جُكحؼ 2
، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ذ٤ٖ جالػطرحٌجش جُطو٤ِى٣س ُِطؿ٣ٍْ ٝجُركع جُؼ٢ِٔ ك٢ ٓحوز جُؿ٣ٍٔس ،أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ، هْٓ جُكوٞم ، ٤ًِس  (٤ْى١ ٓكٔى)جُك٢ِ٤ِٔ 3

 .414، ٘ 2012 ــ 2011جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ،ؾحٓؼس أذٞ ذٌٍ ذِوح٣ى ضِٔٓحٕ، 
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        ٢تذا تعالت األصوات إٔب ضركرة استبعاد عقوبة اإلعداـ من النصوص التشريعة كعدـ تنفيذىا، مهما كاف ا٠تطأ 
الذم إرتكبو اٞتا٘ب، ألف ذلك يشكل إ٨تيازا ك دفاعا عن اٟتق ا١تطلق ُب اٟتياة، كدعوة إٔب ضركرة أف تتوقف الدكؿ عن 

 .٦تارسة القتل ُب حق أبنائها ، ٖتت مسوغ الشرعية كالدفاع عن مصاّب الدكلة كٛتاية آّتمع
 
 
 
 

 الفقرة األكلى
  حجج اإلتجاه المنادم بإلغاء عقوبة اإلعداـ 

        لقد ساؽ ىذا اإلٕتاه العديد من اٟتجج القانونية كالفلسفية كالدينية كاإلجتماعية كحىت العاطفية، ليدافعوا عن 
  :1إلغاء ىذه العقوبة، اليت كصفوىا بأبشع الصفات

 

، فإذا كانت اٟتياة منحة 2كىي أكؿ حجة يسوقها أنصار ىذا اإلٕتاهاإلعداـ عقوبة قاسية، غير شرعية، غير عادلة، - 
من اهلل تعأب، فهو الذم ٯتنحها كىو الذم يسلبها كقتما يشاء، فبأم حق للدكلة أك غَتىا ٦تارسة ىذا السلب، فاإلنساف 

جاء كحيدا ٟتظة مولده، كسيصَت كحيدا ٟتظة ٦تاتو، كىو كائن فريد ُب ىذا العآب مهما كانت صفاتو ٛتيدة أك كانت 
عيوبو سيئة، كبالتإب ال ٯتكن تعويضو مهما كانت سيئاتو كعدكانو، كبذلك تصبح الدكلة ّٔذا العمل ٘تارس القتل ا١تنظم 
كا١تقصود، تنفذه بكل بركدة كبشكل عادم، كىذا اٟتاؿ ال يشبو حاؿ آّـر الذم يرتكب جرٯتتو ٖتت تأثَت أسباب ٓب 
يتوصل العلم حىت اليـو إٔب معرفة كل حقيقتها كأسبأّا، فهي ّٔذا عقوبة غَت شرعية كغَت عادلة البّتة، فضبل على ذلك 
أف ىذه العقوبة ال تقل قسوة عن جرٯتة القتل ،ألهنا تنطوم على اٟترماف من اٟتق ُب اٟتياة، كىي غَت عادلة ألهنا تطبق 

ُب اٞترائم األشد خطورة، كال يعقل أف تتساكل كافة اٞترائم ُب شدة خطورهتا، كّٔذا فعقوبة اإلعداـ من ىذا ا١تنطلق 
، كقد قالت إحدل ا١تناديات بضركرة إلغاء 3تتعارض مع مفهومي حق اٟتياة كالكرامة اللصيقُت بوجود ىذا الكائن البشرم

إذا كانت عقوبة اإلعداـ تشكل قتبل، فإف القتل يعترب خطأ ،سواء أكاف على يد فرد يزىق ركح إنساف  ):ىذه العقوبة
  .4(آخر، أـ على يد دكلة تقدـ على قتل ا١تواطنُت، فما من فارؽ بُت األمرين ، فيظل األمر قتبل كيظل القتل خطأ

 

 حيث تظهر عقوبة اإلعداـ على أهنا جرٯتة معاقب عليها بأخرل غَت معاقب عقوبة اإلعداـ تحمل نزعة اإلنتقاـ،- 
عليها، حيث يظهر أف ىذه العقوبة تتسم بنوع من اإلنتقاـ كاٟتقد، كىذا يناُب قيم كأخبلؽ آّتمعات ا١تتحضرة،ألف 

                                                
، ٘ 2008، ػِْ جُؿُجء جُؿ٘حت٢، جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤ن، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ، ٠رؼس (أ٤ٖٓ ٓٛطل٠)ٓكٔى  1

194. 
 أٝو إٔ أ٤ٍٖ ج٠ُ إٔ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔل٣ٌٍٖ ٖٓٔ جٗرٍٝج ُِىكحع ػٖ ًٛج جالضؿحٙ ٣ٜٝحؾٕٔٞ ًٛٙ جُؼوٞذس ، كرٗؼٞٛح ٖٝ٘ؼٞٛح ،ْٜٓ٘ جٌُحضد جالٗؿ١ُ٤ِ 2

، ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓٔ (أُر٤ٍ ًحٓٞ)، ج١ًُ قٗى ٌأ٣ح ػح٤ُٔح ُِٛلٞز ٖٓ جُٔؿطٔغ ٖٓ ًطحخ ٝكالْلس ٝٚكل٤٤ٖ ، ْٜٝٓ٘ 1955ْ٘س  (آغٍ ٤ًٍٖ٘ٞ)جُٔؿ١ٍ 

، ج١ًُ ٗؿف  (جُٔوِٛس  ؾِٞض٤ٚ )ج١ًُ ًطد ًطحذٚ  (أُر٤ٍ ًحٓٞ)ضؼح٠لٞج ٓغ وػٞز جالُـحء ُؼوٞذس جالػىجّ ، ؿ٤ٍ إٔ أقٖٓ ٖٓ وجكغ ػٖ ًٛٙ جُٔٓأُس ، ٛٞ 

ٌ  يُي ذه٤حٍ  ّٞة ك٤ٚ ك٢ ضؤٙ وٌٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ًٓ٘ ُكظس جُكٌْ ػ٤ِٚ ٝجٗطظحٌ جُط٘ل٤ً ج١ًُ هى ٣ٌٕٞ ٤ْ٘٘ح ج٠ُ ُكظس جُط٘ل٤ً  ٝهطغ ٌأْٚ، ُٝوى ٚ

ال ٣ٞؾى ذ٤٘٘ح ػحوُٕٞ ٌُٖ هِٞذح ضلطوٍ ذىٌؾحش ٓطلحٝضس ج٠ُ جُؼىجُس ، ٝػ٘ىٓح ٗطحُد ذكن جُؼ٤ٕ ٝجُك٤حز )جٌُحضد ٝجٍُٝجت٢ ، ٖٝٓ جُؼرحٌجش جُط٢ ٌٗٞوٛح 

، كحٕ يُي ٣ٓٔف ُ٘ح ػ٠ِ جالهَ إٔ ٤ٟٗق ج٠ُ أكؼحُ٘ح ٤ٖثح ٖٓ جُه٤ٍ ، ٣ؼٞٞ٘ح ؾُت٤ح ػٖ جٍُٗ ج١ًُ ٌَػ٘حٙ ك٢ جُؼحُْ ، ٝإٔ قن جُك٤حز ًٛج ج١ًُ 

٣ط٘حْد ٓغ جٌٓح٤ٗس جٚالـ جٍُٗ ٛٞ قن ٠ر٤ؼ٢ ٌَُ جٗٓحٕ قط٠ ٝجٕ ًحٕ ٣ٍٍٖج ، ٝذـ٤ٍ ًٛج جُكن ضٛرف جُك٤حز جُٔؼ٣ٞ٘س ٓٓطك٤ِس ، ٝال ٣كن ألقى ٓ٘ح 
ال ٣ٓطط٤غ أ١ كٍو ٓ٘ح ض٤ٛ٘د )...، غْ ٣طحذغ هُٞٚ (...إٔ ٤٣أِ ٖٓ جٚالـ ٖهٙ ٝجقى، ٝذحُطح٢ُ إٔ ٣ٛىٌ ك٢ قوٚ قٌٔح ٜٗحت٤ح ٣و٢ٟ ػ٠ِ ق٤حضٚ ،

ٗلٓٚ هح٤ٞح ٓطِوح الْطٛىجٌ قٌْ ٣ٓطأَٚ ذٔٞؾرٚ جًُٔٗر٤ٖ ًحكس ، ٓحوجّ أ١ ٝجقى ٓ٘ح ال ٣ٓطط٤غ جالوػحء ذحُرٍجءز جُٔطِوس ، ٝجٕ جُكٌْ ذحإلػىجّ ٣وطغ 

، أٗظٍ (...جُِٛس جالٗٓح٤ٗس ٝجُطٟحٖٓ جالٗٓح٢ٗ ٞى جُٔٞش، ٝال ٣ٛرف ًُٜج جُكٌْ أ١ ٍٖػ٤س جال جيج ٚىٌ ػٖ قو٤وس أٝ ػٖ ٓرىأ كٞم ٓٓطٟٞ جُرٍٗ

 / ٝٓح ذؼىٛح، ٗوال ػٖ 73، ٍٓؾغ ْحذن، (ْح٢ْ ْحُْ)أًػٍ جُكحؼ 

Camus )Albert(,Réfflexions sur la guillatine,edition calman lévey,1957,Thubautt,p 41 
، ٓ٘حٛظس ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُؼحُْ ك٢ جُؼِْ جُؼٍذ٢ ، جالْطٍجض٤ؿ٤حش جُلؼحُس ٝج٤ُ٥حش جُٔطحقس، و٤َُ جؾٍجت٢ ، (٠حُد)ْٝوحف  (٤ٍٓكص) ٌٖٔح١ٝ 3

 .www .penalreform .org ٘ ، 22 ، ٓٞهغ ، 2010جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُإلٚالـ جُؿ٘حت٢ ، 
، ػٟٞز ك٢ جالتطالف ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ ، ًٛج جُط٣ٍٛف  ٓوططق  (ٓح١ٌ ٤ُٛ٘)ض٣ٍٛف  إلقىٟ جُٔ٘حٟٛحش  ُؼوٞذس ُؼوٞذس جالػىجّ ج٤ُٓىز  4

 (.05 ـ 8)١ٍٓ٣ كٞوز،  جُىه٤وس / ، جُٔوىّ ٖٓ جإلػال٢ٓ  (١ٍْ ُِـح٣س)، ٖٓ ئٗطحؼ ه٘حز  جُؿ٣ٍُز ، ذٍٗحٓؽ  (قوٞم جإلٗٓحٕ)ٖٓ ١٣ٍٖ  ك٤ى٣ٞ ذؼ٘ٞجٕ 
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اٟتقوؽ أصبحت ذات طابع اجتماعي، فاإلعداـ يقضي على حق احملكـو عليو ُب اٟتياة، مع إف اٞترٯتة ٓب تقض على 
، كأنو ال ٬تب ٖتت مسمى ا١توازنة بُت استحقاؽ ك منفعة العقوبة ا١تناسبة، أف يلحق باٞتا٘ب أ١تا يكوف قاسيا، 1آّتمع

كيؤثر ُب عملية اإلصبلح ك ردع اٞتا٘ب كردع اآلخرين، كمن ٙتة ال ٬تب التضحية ْتياة كحريات اآلخرين بشكل مطلق 
 .2لغرض ٖتقيق ا١تنفعة

 

حيث يقوؿ أنصار ىذا اإلٕتاه أهنم بدفاعهم عن إلغاء عقوبة اإلعداـ ال يعني التعاطف مع القتلة كعتاة المجرمين، - 
إلغاء ىذه العقوبة فإهنم ال يدافعوف عن عتاة آّرمُت، إ٪تا يدافعوف عن اٟتياة نفسها ال على بعض اٟتاالت ا٠تاصة ، 
فتظل أفعا٢تم ٣ترمة كمدانة، ك٬تب أف ٮتضعوا إٔب عقوبات تتناسب مع خطورهتم اإلجرامية، مع فارؽ أساسي كىو أف 

ىذه العقوبات ال٬تب أف ٖترمهم من حقهم ُب اٟتياة، ألف العقوبة من منظور اٞتنائية اٟتديثة ىي ردع ك إصبلح ، ك٫تا 
إنو عندما نتصلب )، كُب ىذا السياؽ يقوؿ أحد ا١تدافعُت عن ىذا ا١توقف 3ىدفاف لن يتحققا عند تطبيق عقوبة اإلعداـ

ُب ا١تطالبة بإلغاء عقوبة اإلعداـ، فبل نقصد من كراء ذلك إنقاض رؤكس بعض آّرمُت ،ُب عآب يضحي ُب كل ٟتظة 
 .4(برؤكس العديد من األبرياء ، لكن ينبغي التأكيد من كراء ذلك على مبدأ حرمة كحصانة اٟتياة البشرية

 

إذ يؤكد ا١تدافعُت عن اإللغاء أف عقوبة اإلعداـ غَت مفيدة كغَت ٣تدية ، عقوبة اإلعداـ ال تشكل رادعا للجريمة، - 
فلم تقض على اٞترٯتة، كٓب تثن آّرمُت عن ارتكاب جرائم خطَتة ، كتبُت اإلحصائيات أف معدالت اٞترٯتة ٓب تنقص ُب 

، ٢تذا أظهرت عديد الدراسات 6، كما ٓب تزد نسبة اإلجراـ ُب الدكؿ اليت ألغتها5آّتمعات اليت الزالت تطبق ىذه العقوبة
 .7الدراسات أنو ال يوجد رابط بُت عقوبة اإلعداـ باعتبارىا رادعا ، كبُت نسبة اٞترائم ا١ترتكبة

 

لعّل أىم حجة يرتكزكف عليها أنصار اإللغاء لتقرير تنفيذ عقوبة اإلعداـ ال يمكن من إصبلح األخطاء القضائية، ك- 
موقفهم ، أف عقوبة اإلعداـ ال ٯتكن تبلفيها أك إصبلحها إذا نفذت  ُب احملكـو عليو، ٍب ثبت أنو برمء، ذلك أف 

حصوؿ أخطاء قضائية ُب اجراءات التحقيق أك احملاكمة، قد يؤدم إٔب إعداـ برمء، كحُت إكتشاؼ ذلك ال ٯتكن إنقاذ 
ىذا الشخص ألنو ًب إهناء حياتو، ك٢تذا فإف ا٠تطأ ُب إيقاع عقوبة اإلعداـ أمر ال ٯتكن معاٞتتو، مقارنة مع لو حصل 

                                                
 .415، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٤ْى١ ٓكٔى) جُك٢ِ٤ِٔ 1
ػرٍ ٓٞهغ ، 2010 12 25، ُٗػس جالٗطوحّ ك٢ ػوٞذس جإلػىجّ ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ذطح٣ٌم (ػ٢ِ ٠حٌم) جُٛحُف 2

ija175@btinternet.com 
 .22، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٠حُد)ٝ ْوحف (٤ٍٓكص) ٌٖٔح١ٝ 3
  Rostand (Jean) :Qelques discours (1964   1968) ,club humanist,1970 /، ٗوال ػٖ 111، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ) جُكحؼ 4

     
 غْ 1899 ، ئ٣طح٤ُح جُـص جُؼوٞذس ك٢ 1965،أٝ أُـطٜح ػ٠ِ ْر٤َ جُطؿٍذس ْ٘س 1934 ُوى غرص ُىٟ  ًَ جُىٍٝ جُط٢ أُـطٜح غْ ٌؾؼص ئ٤ُٜح ًحُ٘ٔٓح ػحّ 5

 1932، جْرح٤ٗح جُـ٤ص ْ٘س 1961غْ جػ٤ىش غْ جُـ٤ص ْ٘س ٣َٞ٤ٗ،1911ِ٘ىج جُـطٜح ك٢ ْ٘س 1974، غْ جُـ٤ص ٍٓز أنٍٟ ك٢ ْ٘س 1930ػحوش ج٤ُٜح ك٢ 

ك٢ ؿ٤ٍ قحالش جُؿٍجتْ جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ َٖٓ جُكٍخ ، أٝ جُط٢ ضطٗىو ك٢ ضطر٤وٜح ًٔح ك٢ 1978 غْ جُـ٤ص ذطؼى٣َ وْط١ٌٞ ْ٘س 1934غْ جػ٤ىش ْ٘س 

 ٖهٛح 250 ٖٓ 170ذؼٝ جُٞال٣حش ك٢ جُٞ ّ أ ، إٔ جُؿٍجتْ جُط٢ ضؼحهد ػ٤ِٜح ذحالػىجّ ظِص ك٢ جَو٣حو ، ٝك٢ وٌجْس أؾ٣ٍص ك٢ جٗؿِطٍج ذ٤٘ص إٔ 

أػىٓٞج ك٢ أٝجتَ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ  ٖحٛىٝج ض٘ل٤ً ػوٞذس جالػىجّ ٍٓز أٝ ٍٓض٤ٖ ك٢ ق٤حضْٜ ، ٝق٤٘ٔح ًحٗص ؾٍجتْ جَُ٘ٗ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحالػىجّ ًحٕ ٣طْ 

، أٗظٍ أ٣ٟح ك٢ 139 ـ 138، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ)جٌضٌحخ ًٛٙ جُؿٍجتْ ك٢ ْحقس جالػىجّ أغ٘حء ض٘ل٤ًٙ ًٛٙ جُؼوٞذس ػ٠ِ ٓؿٍّ ٓ٘طَٗ، جُكحؼ 

، أّْ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ك٢ جُٓؿٕٞ ٝٓىٟ جُطُجّ جُىٍٝ ذحُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ، وٌجْس ٓؼٔوس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حتـ٢ جُى٢ُٝ ، جُوحٍٛز (ٗر٤َ)ًٛج جُؼر٤ى١ 
 .113، 112، ٘ 2015، 01ٍٓٛ، وجٌ جٍُ٘ٗ جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُالٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس ، جُطرؼس 

 ػحّ 721 ٓوحذَ 2001 ؾ٣ٍٔس ٌكؼص ػحّ 554 ذ٤٘ص إٔ 1976 ك٢ ٓوحٌٗس قٍٞ ٗٓرس جُؿٍجتْ جٍُٔضٌرس ك٢ ً٘ىج هرَ ٝذؼى جُـحء ػوٞذس جإلػىجّ ْ٘س 6

أُق ٓٞج٠ٖ ، جٌضٌرص ك٢ جُٞ ّ أ ، 100 ؾ٣ٍٔس ػ٠ِ ٗٓرس 5,7 ذ٤ٖ ً٘ىج ٝجُٞ ّ أ ذ٤ٖ إٔ 1999، ٝك٢ ٓوحٌٗس أؾ٣ٍص ػحّ % 23 ،أ١ ذ٘ٓرس 1975

 جُق ٓٞج٠ٖ ، ق٤ع ال ضطرن ػوٞذس جإلػىجّ ، ذَ ئٕ ك٢ جُٞ ّ أ ذ٤٘ص جإلقٛحت٤حش أٗٚ 100 ؾ٣ٍٔس ػ٠ِ ٗٓرس 1,8 ػ٤ِٔس ئػىجّ ، ٓوحذَ 98ق٤ع ٗلًش 

ػ٠ِ جُ٘ٓرس ػ٤ٜ٘ح ك٢ جُٞال٣حش % 4,02جُق ٓٞج٠ٖ ، ٓوحذَ 100ػ٠ِ % 5,87 ٗٓرس جُؿٍجتْ ك٢ جُٞال٣حش جُط٢ ضطرن ػوٞذس جالػىجّ ذِـص 2005ػحّ 

  .22، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٠حُد)ٝ ْوحف  (٤ٍٓكص)جُط٢ ال ضؼطٔى ًٛٙ جُؼوٞذس ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ٌٖٔح١ٝ 
، ٝؾٔؼ٤س جُوحٕٗٞ (ACJS)، ٝأًحو٤ٔ٣ح ػِّٞ جُؼىجُس جُؿُجت٤س (ASC)ئْططالػحش جُؿٔؼ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس ُِؼِّٞ جُؿ٘حت٤س ) ٝهى أظٍٜش ئْططالػحش جٍُأ١ 7

 ٣ؼطرٍٕٝ %93ٖٓ ٓؿَٔ جالٖهح٘ جُٔٓططِؼ٤ٖ ٣ؼطرٍٕٝ جالػىجّ  ال٣ٍوع جُٔؿ٤ٍٖٓ ، ٝإٔ ٗٓرس % 84أظٍٜش إٔ ٗٓرس  ((LSA)ٝجُٔؿطٔغ  

 ..22،  جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (٠حُد )ْٝوحف  (٤ٍٓكص)جالػىجّ ًٍجوع ٤ُّ أهٟٞ ٖٓ ػوٞذس جُٓؿٖ ٓىٟ جُك٤حز ، أٗظٍ أ٣ٟح ٌٖٔح١ٝ 
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ا٠تطأ ُب عقوبة سلب اٟترية، حيث يتم اإلفراج عنو كتعويضو عن مدة حبسو خطأ، لذلك قيل إف العدالة ال يضَتىا أف 
 .1يفر مائة ٣تـر من العقاب بقدر ما يضَتىا إدانة برمء

 فمن ا١تعركؼ أف من بُت الوظائف األساسية عقوبة اإلعداـ ال تسمح بتحقيق أىداؼ العقوبة الجنائية الحديثة،- 
للعقوبة اٞتنائية اٟتديثة، كظيفة إصبلحو، كعقوبة اإلعداـ ال ٘تكن احملكـو عليو من ٤تاكلة اعادة تأىيلو كاصبلحو، فالردع 
يعٍت منع اٞتا٘ب من إرتكاب اٞترٯتة مرة ثانية مستقببل، لكن اإلعداـ ال يعطي للجا٘ب مرة ثانية، حيث يتم التخلص منو، 

 .2كإذا كاف الغرض من العقوبة ىو إبعاد اٞتا٘ب من آّتمع فيمكن ٖتقيق ذلك بعقوبة أخرل كالسجن ا١تؤبد
 

       كلقد دّلت التجارب أف آّـر سرعاف ما ينتابو الندـ الشديد على ما إقًتفت يداه بعد ارتكابو جرٯتتو، كليس بعد 
اٟتكم عليو باإلعداـ كقبل تنفيذه ، فيندـ على فعلتو ، كيدرؾ خطأه كىنا ال ٬تب مواجهة ىذه التوبة كالندـ بالقضاء 
عليو ، بل ٬تب فتح باب التوبة أمامو إلصبلحو ، كتصحيح إعوجاج سلوكو ، بل أف التجارب أثبتت أف الندـ كالتوبة 
ليسا بعيدين عن عتاة ككبار آّرمُت كرجوعهم إٔب جادة الطريق، بعد العفو عنهم ، فهناؾ دكما أمل يلوح ُب األفق ُب 

 .3إصبلح آّرمُت، لذلك ال ٬تب ا١تسارعة ُب القضاء عليو ك إهنائو 
 

، ألهنا ال تنفذ إال نادرا فالشهود يعزفوف عن الشهادة خشية كهتيبا، إذا ما عقوبة اإلعداـ توصف بأنها ليست يقينية- 
عرفوا أف العقوبة ىي اإلعداـ، كالقضاة عادة ما يتجهوف إٔب الرباءة، كتغليب الشك لصاّب ا١تتهم، ىربا من كطأة الضمَت، 

كاٟتاكم أك رئيس الدكلة يستعمل حقو ُب العفو ا٠تاص ُب أكثر اٟتاالت، فيخفض العقوبة إٔب السجن ا١تؤبد، ٕتّنبا 
 .لقسوة ىذه العقوبة كالتخلص من عيؤّا، كنظرا لكل ىذه األسباب من األجدر إلغائها

 

، حيث من بُت ا١تآخذ ك ا١تثالب اليت يطرحها أنصار ىذا اإلٕتاه أف عقوبة اإلعداـ قد تستغل ألغراض سياسية - 
عقوبة اإلعداـ ، قد تستعمل كوسيلة للتخلص من ا٠تصـو السياسيُت، خاصة كأف عقوبة اإلعداـ مقررة ٞترائم أمن الدكلة 

الداخلي كا٠تارجي، كا١تساس بالنظاـ العاـ، كعادة ما ٗتتص ٤تاكم استثنائية خاصة، للنظر ُب ىذه اٞترائم ، كىذا ما 
يساعد بعض السلطات السياسية اٟتاكمة على إستخداـ ىذه األداة لتصفية ك إضعاؼ ا٠تصـو السياسيُت، حىت كإف ٓب 

يتم اٟتكم ّٔذه العقوبة، أك صدر كقف تنفيذىا ، فإف جرعة الرعب اليت تنطوم عليها فكرة تقدٙب شخص إٔب احملاكمة 
ّتـر معاقب عليو باإلعداـ، ال لذنب ارتكبو سول نقده أك معارضتو للسلطات اٟتاكمة ،أك ٤تاكمتو أماـ قضاء ال تتوفر 

فيو ضمانات احملاكمة العادلة ، كىو أمر من شأنو إضعاؼ الرغبة ُب العمل السياسي كاإلحجاـ عن حرية التعبَت ك إعبلف 
، لذلك ٧تد أف الكثَت يطالب بإخراج اٞترائم السياسية من دائرة اٞترائم ا١تعاقب عليها باإلعداـ درءا ٢تذه ا١تخاكؼ 4الرأم

 .ا١تخاكؼ كاحملاذر، السّيما ُب الدكؿ اإلفريقية كالعربية ك اآلسيوية
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 فبل شّك أف تنفيذ عقوبة اإلعداـ على احملكـو عليو، تؤدم إٔب التخلص منو عقوبة اإلعداـ تزيد من عدد الضحايا،- 
هنائيا ْترمانو من حق اٟتياة ، فإف كاف فعلو قد خّلف أضرارا بالنسبة للمجٍت عليو كعائلتو أك آّتمع ،فاف قائمة الضحايا 

ستتسع لتشمل عائلة أفراد احملكـو عليو ّٔذه العقوبة، فإف كانوا أطفاال فقد تيّتموا، كإف كانت زكجة فقد ترّملت ، كإف 
كانت أما فقد تثّكلت، نتيجة فقد ا١تعيل كقسوة الفقد، أك رٔتا كاف معيبل كراعيا ألشخاص يعتمدكف عليو ُب عيشهم ، 
٢تذا إذا كاف ىناؾ ضحايا للجرٯتة، فإف اإلعداـ سينشأ مزيدا من ىؤالء الضحايا ، الذين ال ذنب ٢تم ُب كقوع اٞترٯتة ، 
كال ُب فعل مرتكبها ، تعجز اآلليات القانونية كآّتمعية مهما فعلت مداكاة ىذه األضرار اليت سببها الفقد نتيجة تنفيذ 

 .عقوبة اإلعداـ
 

ألف إنتظار تنفيذ حكم اإلعداـ عذاب مضاعف للمحكـو إنتظار تنفيذ االعداـ، إعداـ متكرر للمحكـو عليو، - 
عليو ، فعذابو سيكوف أكرب يتأرجح بُت أمل اٟتياة، كضركرة هتيئة النفس ١توت قادـ ، حيث سيعيش بُت اإلهنيار كا٢تيجاف 
، ألف فكرة ا١توت تعذبو كتبلحقو باستمرار، حىت ٯتوت نفسيا قبل أف ٯتوت جسديا، فالعذاب النفسي الناجم عن معرفة 

مسبقة للموت، سواء نفذ بعد دقائق أك نفذ بعد أسابيع أك سنوات، ٬تعل الشخص ٮتضع ١تعاملة كعقوبة فريدة ُب 
قسوهتا كال إنسانيتها ، فخبلؿ كل مرحلة من مراحل اإلنتظار، كمرحلة إجراءات اإلستئناؼ ، قد يعا٘ب السجُت صراعا 

مؤ١تا بُت توقعو لؤلمل يدغدغ أحبلمو باإلفبلت من ىذه العقوبة ، كبُت حاجتو إٔب اإلعداد إٔب موت كشيك ، ىذا 
الصراع يدفع بعض السجناء احملكـو عليهم باإلعداـ إٔب القنوط كالكآبة، إٔب اٟتد الذم ٮتتاركف فيو التخّلي عن طلبات 

 .1إستئنافهم كالرضوخ لئلعداـ ككأنو نوع من اإلنتحار
 

حيث يقولوف أنصار ىذا اإلٕتاه نظرا لكل ىذه العيوب كالسلبيات السجن المؤبد أفضل بديل عن عقوبة اإلعداـ، - 
اليت تنجر عن إعتماد عقوبة اإلعداـ ،فإنو ٬تب التوقف عن إستعما٢تا كعقوبة جنائية، كإحبلؿ ٤تلها بدائل أخرل 

كالسجن ا١تؤبد، الذم ىو أسوأ كأشّد عقاب رادع للمجرمُت ، فإذا كانت عقوبة اإلعداـ تقضي على معاناة آّـر مرة 
 .2كاحدة كينتهي عذابو، فإف السجن ا١تؤبد أشد كطأة كمعاناة مستمرة

 

 الفرع الثالث  
 إشكالية إبقاء عقوبة اإلعداـ 

 

        ُب اٞتانب ا١تقابل ىناؾ فريق آخر ال يزاؿ يدافع بشّدة ك باستماتة على ضركرة اإلبقاء على ىذه العقوبة ، ألهنا 
٘تثل الضماف الوحيد ١تمارسة الردع العاـ، كاإلبقاء على التوازف اإلجتماعي الذم تقتضيو العدالة ٕتاه ٣ترمُت ال يصلحوف، 

كالسبيل إٔب ٗتليص آّتمع من مضارىم إال باستئصا٢تم، ٢تذا أماـ ىذا االختبلؼ اٟتاد ُب كجهات النظر كالرؤل اليت 
يستند إليها كل فريق، سنحاكؿ تقدٙب حجج  فريق اإلبقاء ، فبالرغم من ٚتيع اٟتجج اليت ساقها الفريق األكؿ ، كتكتل 

ىذا االٕتاه مع ا١تنظمات الدكلية ١تناىظة عقوبة اإلعداـ كإلغائها كاإلنقاص منها، فإف ىناؾ آراء أخرل الزالت تنادم 
باإلبقاء عليها بشدة ، كتصفها بأهنا صماـ األماف للمجتمع، كإف كاف ٬تب حصر نطاقها ُب جرائم ذات خطورة معّينة ، 
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، 1على الرغم من أف ىناؾ فريق يطالب باإلبقاء عليها بصفة دائمة ، كالبعض اآلخر يطالب باإلبقاء عليها بصفة مؤقتة 
 :2لذلك سنحاكؿ أف نطرح أىم اٟتجج كأحدث اآلراء كاألسس القانونية كالواقعية اليت يستندكف عليها ُب ىذا ا١توضوع 

 

ألنو ال توجد  عقوبة العقوبة الوحيدة التي تحقق الردع في أقصى معانيو،يذىب أنصار اإلبقاء أب أف عقوبة اإلعداـ - 
ٖتقق الردع مثل عقوبة االعداـ ، فهي عقوبة ال تضاىيها عقوبة أخرل أشد منها، ُب منع ارتكاب اٞترائم ا٠تطَتة ، ألهنا 
تنزع من اإلنساف أغلى شيء لديو كىو حياتو، كقلما يوجد إنساف عاقل سوم ال ٮتشى ا١توت، ألف االنساف ُجبِنلَح على 

حب اٟتياة كحب العيش ١تدة طويلة ، فهي عقوبة ٓب يثبت ألم عقوبة على مر التاريخ اإلنسا٘ب أهنا ٖتقق الردع ُب أقصى 
معانيو، كظّلت إٔب غاية اليـو كسيلة هتديد لكل من تسوؿ لو نفسو ارتكاب اٞترائم اليت ٖتميها ىذه العقوبة ، كعلى الرغم 
أف أنصار اإللغاء يقولوف أهنا غَت رادعة ، فلقد أثبتت االحصائيات أف آّرمُت ٮتشوف اٟتكم ّٔا كتطبيقها، ألهنا تثَت ُب 

، كإذا كانت ىذه العقوبة فرضا ال تردع عتاة آّرمُت كما يقوؿ دعاة اإللغاء، كىذا أمر قليل 3نفوسهم ا٠توؼ كالفزع
اٟتصوؿ، فاألكيد أهنا عقوبة تردع بقية آّرمُت ، الذين سيفكركف مرار قبل إرتكاب اٞترٯتة عندما يعلم أف العقوبة تصل 

 .أب ا١توت 
 

حيث يرل أنصار االبقاء أنو طا١تا ال زالت ٣تتمعاتنا عقوبة اإلعداـ ىي جزاء عادؿ لمرتكبي الجرائم الخطيرة ، - 
مليئة بالتعصب كاألنانية كالكراىية كالعنصرية ،كتتصف بالوحشية أحيانا ، كالقتل كاالغتصاب كقتل األطفاؿ كغَتىا ، 

حىت أصبح آّتمع أحيانا ال يكاد يأمن على نفسو ُب ظل ىذه اٞترائم ا١تتوحشة، كنظرا لؤلضرار الكثَتة ا١تادية كا١تعنوية، 
اليت سببها مرتكبو ىذه اٞترائم للضحايا كأسرىم ، كاليت ال تشفى كال تلتئم هنائيا، فمن العدالة  أف يتم اإلقتصاص من 

فاعليها، كاليت تقتضي أف يعامل كل فرد ٔتا اقًتفت يداه، ك٬تب على آّتمع أال يتعاطف مع ىؤالء آّرمُت، كأال تأخذىم 
ّٔم شفقة أك رٛتة، كإال ُعدَّ مذنبا إذا استعمل ظركؼ الرأفة كالتخفيف ، فآّتمع الذم طّبق عقوبة اإلعداـ يكوف قد 

ين الذم يستحق، كاٞتزاء من جنس العمل  .سّدد للمجـر الدَح
 

ألف عقوبة اإلعداـ تستمد مربرات بقاءىا من تلك اآلالـ اليت عقوبة اإلعداـ تشفي غليل الضحايا كأكليائهم، - 
يتجّرعها الضحايا قبل موهتم ، كاآلالـ اليت يقاسيها أقربائهم، خاصة إذا ارتكبت اٞترٯتة بغلظة ككحشية أك ألسباب تافهة، 
أك أماـ ضعف الضحية كعجزىا عن الدفاع عن نفسها مقارنة بقاتلها، لذلك تنشأ رغبة أكلياء القتيل ُب الثأر كاالنتقاـ ، 
فتقـو الدكلة ٔتا ٘تلكو من قوة كسلطاف باالقتصاص من اٞتا٘ب ، فيكوف ىذا االقتصاص شافيا لصدكر الضحايا كأكليائهم، 

 .4كمانعا من االقتصاص الفردم ، كإال سنعود بذلك إٔب عهد آّتمعات البدائية 
 

فالضمَت اٞتماعي يشعر بعمق بضركرة معاقبة اٞتا٘ب كإٟتاؽ األذل بو عقوبة اإلعداـ مطلب غالبية أفراد المجتمع، - 
ُب موازنة بُت الفعل ا١تقًتؼ كالعقوبة ا١توقعة ، كيرل ىذا الضمَت ُب رجل الشارع العادم أف العقوبة الوحيدة للجرائم 
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 ك٢ كٍٗٓح وُّةص جالقٛحت٤حش جَو٣حو ػىو جُؿٍجتْ جُهط٤ٍز ذٔ٘حْرس جالهالٍ ٖٓ جٚىجٌ جالقٌحّ جُوح٤ٞس ذحالػىجّ ،نٛٞٚح ٖٓ ػىّ ض٘ل٤ًٛح ، كوى 3

 100، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ)، أٗظٍ جُكحؼ 1974 ػحّ 2321 ٝذِـص 1970 ػحّ 1616 ؾ٣ٍٔس ، ٝجَوجوش ج٠ُ 1254 1966جٌضٌرص ػحّ 

 .1976جُل٤ٍٓٗس ذطح٣ٌم  (le point)، ٗوال ػٖ جقٛحت٤حش ٌٓ٘ٗٞز ذٔؿِس 
ئٕ جذ٢٘ ًحٕ ٣ٓطـ٤ع ذ٢ ٝذٞجُىضٚ ػ٘ىٓح ًحٕ ٣وطَ، ٝأٗطْ ال ضؼطوىٕٝ أٗٚ ٢ًِ٘ٝ ُالٗطوحّ ٖٓ هحضِٚ ، )ــ  ٣وٍٞ أقى ج٥ذحء ج٤ٌُِٖٓٞٔ ج١ًُ جؿط٤َ جذ٘ٚ 4

 .89، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْحُْ جُكحؼ)، جُكحؼ (ْأ٠رن جُؼىجُس ذ٘ل٢ٓ ْٝأهطٙ ٖٓ جُوحضَ جيج أ٠ِن ٍْجقٚ، ٝجيج ذو٤ص أٗح ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز 

ــ ضؿىٌ جالٖحٌز ج٠ُ أٗٚ ٌؿْ ئٌضوحء  جإلٗٓح٤ٗس وٌؾحش  ػح٤ُس ك٢  ِْْ جُكٟحٌز ٝجُطٔىٕ، جال جٗٚ ال َجُص ٛ٘حى ٓؿطٔؼحش ُْ ضُ٘ع ٖٓ ٤ٍٔٞٛح 

 . جُؿٔحػ٢  كٌٍز جالٗطوحّ ٝجُطأٌ ، ج١ًُ ضٍجٙ ػُز ٝكهٍج، ٝضؼطرٍ ػىّ جألنً ذحُػأٌ ٓؿِرس ُِؼحٌ ٝجُل٤ٟكس ، ٝن٤ٍ ٓػحٍ ػ٠ِ ٓؿطٔؼحش ٚؼ٤ى ٍٓٛ
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ا٠تطَتة السيما جرائم القتل ىي ا١توت، كىذا الشعور الشعيب يطالب دكما با١تطالبة بالقصاص من اٞتا٘ب عن طريق ٖترؾ 
آّتمع ا١تد٘ب كعرائض إٔب السلطات ا١تختصة ،أك عن طريق كسائل االعبلـ ، كأحيانا عن طريق مسَتات ككقفات 

احتجاجية، كقد يصل األمر باٞتماىَت ا١تتعصبة أب ا٢تجـو على آّرمُت كاالقتصاص منهم كتسليط عقوبة ا١توت عليهم 
 .1بأنفسهم ، حيث يعتقد اٞتمهور ا٢تائج أف ذلك ىو العقاب ا١تستحق

فاألخطاء القضائية اليت يتذرع ّٔا أنصار اإللغاء كقوع األخطاء القضائية في عقوبة االعداـ غير ممكن الوقوع، - 
كاليت ٯتكن أف تقع ، فَتدكا عليها بقو٢تم إف كاف ُب السابق ٭تتمل كقوع أخطاء ُب التحرم أك التحقيق أك احملاكمة تؤدم 

إٔب  توقيع ىذه العقوبة على أشخاص بريئُت ، فإف األمر ٓب يعد يطرح اآلف ، ألف تطور العلـو كالتكنولوجيا كٗتصص 
العاملُت ُب ٣تاؿ ٚتع األدلة ، كا١تدة الطويلة اليت يأخذىا التحقيق كالتثبت ُب ٚتع األدلة اٞتنائية كاسنادىا أب ا١تتهم، 

 .2كا١تراحل الكثَتة اليت ٯتر ّٔا ، جعل أمر الوقوع ُب ا٠تطأ أمر غَت ٦تكن الوقوع إف ٓب يكن مستحيبل
 

فمن جهة أخرل يضيف أنصار ىذا االٕتاه ُب عقوبة اإلعداـ تمنع الوقوع في مساكئ العقوبة السالبة للحرية، - 
ردىم على فريق االلغاء بأف آّتمع ىو الذم جعلهم يرتكبوف جرائمهم ، فإف كل الناس يعيشوف ُب ىذا آّتمع ، كمن 
حسن اٟتظ أف ليس كل فرد فيو ٣ترما، كأنو بناء على ىذه النظريات الرباقة ، اليت ٕتعل من آّرمُت ضحايا، فإف ذلك 

يؤدم إٔب أف آّرمُت كاٞتناة يكونوف ٔتنجى من العقاب، كال ٬ترأ أحد على إيقافهم حىت يقًتفوا جرائم قتل بشعة ، كىم 
يتمتعوف بكامل قواىم العقلية ،فكيف يستطيع آّتمع إصبلح ىذه الفئة الضالة ؟، فضبل أف اإلجراءات اليت ٯتكن أف 
تتخذ ٕتاىهم تكلف الدكلة نفقات باىظة، كما أف التفكَت ُب حالة ضحاياىم ال ٭تظى ّٔذه العناية كالرعاية ، لذلك 

فآّرمُت ا٠تطرين يبقوف دكما على ما ُجبِنلوا عليو ، كال ينفع معهم إصبلح أك تقوٙب ، ألهنم سرعاف ما يعودكف إٔب طريق 
 .3اٞترٯتة ، ٢تذا ال مناص من استئصا٢تم من آّتمع

 

فَتل أنصار ىذا الفريق أف سبب إزدياد كحشية اٞترائم ُب آّتمعات، عقوبة اإلعداـ تمنع زيادة الجرائم الخطيرة ، - 
يعود أب الغاء ىذه العقوبة الرادعة ، أك عدـ تطبيقها من الناحية العملية ، رغم النص عليها ُب القوانُت كاٟتكم ّٔا 
قضائيا، كىم ال يؤمنوف باستقراء األرقاـ اليت قدمها أنصار االلغاء ، كقو٢تم أف ىذه العقوبة ال تؤد كٓب تؤد أب ازدياد 

اٞترائم ُب الدكؿ اليت ألغتها صراحة أك ضمنا ، كحججهم ُب ذلك أف الغاء ىذه العقوبة من الناحية القانونية ، قد سبقو 
منذ زمن طويل الغائها من الناحية العملية ، علما أف االلغاء ُب اٟتالتُت ٓب يتم إال عند تناقص الظاىرة االجرامية ، كىذا 

، باإلضافة إٔب ذلك أف ىناؾ دكال عديدة ألغت ىذه العقوبة ٍب 4التناقص بدكره يبقى مستمرا حىت بعد اإللغاء القانو٘ب
 .5أعادت العمل ّٔا مرة أخرل ككسعت من نطاقها كاستأنفت تنفيذ عمليات اإلعداـ 

                                                
 ُؼَ أكَٟ ٓػحٍ ٓح قىظ ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٓ٘ٞجش جألن٤ٍز ،ػ٠ِ ئغٍ ضُج٣ى ظحٍٛز نطق جأل٠لحٍ ٝهطِْٜ ك٢ أًػٍ ٖٓ ٝال٣س ٖٓ 1

جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ، كوى نٍؾص جُؿٔح٤ٍٛ ٓ٘ىوز ذًٜٙ جُؿٍجتْ ٝضطحُد جُِٓطحش ذططر٤ن ػوٞذس جالػىجّ  ػ٠ِ جُلحػ٤ِٖ، ًٛٙ جُؼوٞذس جُٔؿٔىز ًٓ٘ ْ٘س 

 .، ْ٘ؼٞو ذحُطل٤َٛ ك٢ ٓٞهق جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٖٓ ًٛٙ جُؼوٞذس القوح1993
 .289، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػ٢ِ) ذٞوكغ 2
 .97، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْحُْ جُكحؼ)جُكحؼ 3
 ؾٍجتْ ْ٘س 10 ٣وىٕٓٞ جٗٛحٌ ًٛج جُل٣ٍن جقٛحت٤حضْٜ أ٣ٟح ، ضوٍٞ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ٓػال ضٟحػق ػىو جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحالػىجّ ٖٓ 4

 ْحتن ٤ْحٌجش جألؾٍز نالٍ جُٓ٘ٞجش جُػٔح٤ٗس جُط٢ ْروص جُـحء ػوٞذس جالػىجّ ، ك٢ 42، ٝك٢ أُٔح٤ٗح ضْ جؿط٤حٍ 1968 ؾ٣ٍٔس ْ٘س 26 ج٠ُ 1964

 ؾ٣ٍٔس ٖٓ ٗلّ جُ٘ٞع جٌضٌرص ذؼى جالُـحء ، ٝك٢ كٍٗٓح ُٞقع جَو٣حو جُؿٍجتْ جُهط٤ٍز ذٓرد جالهالٍ ٖٓ جٚىجٌ جألقٌحّ جُوح٤ٞس 142ق٤ٖ إٔ 

 ؾ٣ٍٔس 2321  ُطرِؾ ْ٘س 1970 ؾ٣ٍٔس ػحّ 16016 ؾ٣ٍٔس ٝجَوجوش ج٠ُ 1254 1966ذحالػىجّ ، نٛٞٚح ٖٓ ػىّ ض٘ل٤ًٛح ، كوى جٌضٌرص ْ٘س 

 .100، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ)، جُكحؼ 1974ْ٘س 
، ج١ًُ ٣أيٕ ذططر٤ن ػوٞذس جالػىجّ ذحػطرحٌٛح أه٠ٛ ػوٞذس ُؼ٤ِٔحش جالضؿحٌ 2013 جػطٔىش ذ٘ـالو٣ٕ هحٕٗٞ جالضؿحٌ ذحُرٍٗ ٝجُوٟحء ػ٤ِٚ ُٓ٘س 5

 ،ج١ًُ ٣ٓٔف ذلٍٜ ػوٞذس 2012 ُٓ٘س 25، ٝجػطٔىش ٤٘٤ًح هحٕٗٞ هٞجش جُىكحع ٌهْ (2013 ُٓ٘س 3 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ 07جُٔحوز )جُٔ٘ظْ ذحُرٍٗ 

 2013 جُٛحوٌ ك٢ أك٣ٍَ 2013 ُٓ٘س 13جالػىجّ ػ٠ِ جكٍجو هٞجش جُىكحع ك٢ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿٍجتْ،أٓح جُٜ٘ى جػطٔىش ضؼى٣َ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٌهْ 

،ج١ًُ ٣أيٕ ذططر٤ن ػوٞذس  (http://egazette.nic.in/WriteReadData/2013/E_17_2013_212.pdfٓطحـ ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُط٢ٍٗٝ )

جالػىجّ ُٔؼحهرس ٍٓضٌر٢ ؾٍجتْ جالؿطٛحخ ػ٠ِ ٗكٞ ٓطٌٌٍ أٝ ؾٍجتْ جالؿطٛحخ جُط٢ ضل٢ٟ ج٠ُ ٝكحز جُٟك٤س ، ٝجػطٔىش ذحذٞج ؿ٤٘٤ح جُؿى٣ىز 
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أما القوؿ بأف عقوبة اإلعداـ عقوبة بشعة كحشية عقوبة اإلعداـ جزاء عادؿ لما اقترفو المجـر في حق الضحية ، - 
يتأذل منها الشعور اإلنسا٘ب ا١تتحضر، كيعود بنا إٔب زمن آّتمعات القدٯتة ، اليت تعقد أفراحا لتقتص من اٞتا٘ب بأبشع 
الوسائل ، فإف أنصار االبقاء يقولوف أنو كاف حلّي أف ال ينظر أب اٞتا٘ب  كتنسى الضحية ، ألف اٞترٯتة اليت ارتكبها  ُب 
حق الضحية حرمتو من اٟتياة ، كارتكبت بأبشع الوسائل كالطرؽ، فلماذا ال يتكلموف عنها ، أال تؤذم الشعور االنسا٘ب 
أيضا، ٢تذا فاٞتزاء من جنس العمل ، كاذا كاف ىذا آّـر قد ٝتحت لو نفسو قتل انساف برمء دكف ٤تاكمة عادلة ،فإف 

 .1إعدامو بعد ٤تاكمة عادلة ىو عُت العدالة كاٟتق كاإلنصاؼ
 

إف إلغاء عقوبة االعداـ سيؤدم ببل شك أب ا١تساكاة ُب العقوبة بُت اٞترائم ا١ترتكبة عقوبة اإلعداـ تحقق المساكاة، - 
، بغض النظر عن درجة خطورهتا ، فإذا كانت عقوبة السجن ا١تؤبد تطبق على جرائم القتل ، كما تطبق على جرائم 

أخرل كاللصوصية كقطع الطريق كاٟترؽ ا١تصحوب بالظركؼ ا١تشددة ،فإف آّـر يعرؼ مسبقا أنو سيواجو السجن ا١تؤبد 
فبل يتورع ُب ارتكاب جرائم أخرل مصاحبة للقتل كاللصوصية ، بل قد يصل بو األمر أب ارتكاب جرائم قتل أخرل 

 .2داخل السجن كقتل زمبلئو أك موظفي السجن ، طا١تا يعلم أنو سيعاقب بالسجن ا١تؤبد
 

فإذا كاف مناصرم اإللغاء يقولوف أنو ٬تب استبداؿ ىذه العقوبة عقوبة اإلعداـ أفضل من عقوبة السجن المؤبد، - 
بعقوبة السجن ا١تؤبد، فَتل أنصار اإلبقاء أف عقوبة اإلعداـ أفضل بكثَت من عقوبة السجن ا١تؤبد، ذلك ألف ىذا األخَت 

سيقاسي عذابا كمعاناة بطيئة قاتلة ال تنتهي ، تفوؽ معاناة ا١توت كعذاباتو، كىي عقوبة مكلفة للدكلة ١تا تتطلبو من 
نفقات باىظة للتكفل ّٔذا السجُت، من مأكل كمشرب كرعاية صحية كنفسية كتعليم كغَتىا، كّٔذا فعقوبة السجن ا١تؤبد 
الفائدة ترٕتى منها طا١تا أف احملكـو عليو سيقضي حياتو كلها داخل السجن ، فضبل على ذلك أف عقوبة اإلعداـ عقوبة 

 .3يقينية مقارنة مع عقوبة السجن اليت قد تنتهي با٢ترب أك العفو أك االفراج الشرطي
 

 ْتيث يسترسل أنصار اإلبقاء في الدفاع عن موقفهم بأف عقوبة اإلعداـ تطبيق لنصوص بعض التعاليم الدينية،- 
يقولوف كيف ال نعطي حقا للدكلة لتصفية ٣ترمُت عبثوا بأمن آّتمع كعّكركا صفوه؟، كأصبحوا يهددكا حياهتم ، ُب حُت 

تعّرض ىذه الدكلة حياة خَتة أبنائها من جنودىا ُب ساحات اٟترب للدفاع عن حرية الببلد كسبلمتها الوطنية ، فضبل 
على ذلك أف اعتماد ىذه العقوبة ُب النظاـ العقايب، ىو تطبيق لبعض التعاليم الدينية اليت تستمد ىذه العقوبة مشركعيتها 

منها، كلذلك ال يستطيع ا١تشرعوف إغفا٢تا أك الغائها مادامت التعاليم الدينية تنص على ذلك ، كلعل موقف الشريعة 
 .4اإلسبلمية من ىذا األمر خَت دليل على ذلك

 

 المطلب الثاني

                                                                                                                                                     
هحٗٞٗح ٣٘ٙ ػ٠ِ جػحوز ض٘ل٤ً ػوٞذس جالػىجّ ٝض٤ْٞغ ٗطحهٜح ُطَٗٔ  ؾٍجتْ جُوطَ ذٓرد جُٗؼٞيز ٝؾٍجتْ جالؿطٛحخ ٝجُِٓد جُٔٗىوز ، ٖٝٓ ؾٜس 

أنٍٟ هحٓص وٍٝ أنٍٟ ذحٚىجٌ ض٣ٍٗؼحش ؾى٣ىز ُط٤ْٞغ ٗطحم جُِؿٞء ج٠ُ ضطر٤ن ػوٞذس جالػىجّ ، ُطَٗٔ جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذحالٌٛحخ ، ق٤ع 
هحٕٗٞ ضؼى٣َ ٓ٘غ جالٌٛحخ ُٓ٘س )جػطٔىش ٤ٗؿ٣ٍ٤ح ضؼى٣ال ُوحٕٗٞ جالٌٛحخ ٗٙ ػ٠ِ ػوٞذس جالػىجّ ُٔؿٔٞػس ٝجْؼس ٖٓ أكؼحٍ جالٌٛحخ 

،أٓح ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس كوى جػطٔىش ٝال٣س ٤ٓ٤ٓٓر٢ هحٗٞٗح ؾى٣ىج أٞحف جُؼ٤ِٔحش جالٌٛحذ٤س ج٠ُ هحتٔس جُؿٍجتْ جُط٢ ضإو١ ج٠ُ (2013

، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔلٞٞس جالْٓ .(2013 ج١ًُ أٚرف ٗحكًج ك٢ أٍٝ ٤ُٞ٣ٚ 2223جٌُٞٗـٍِ ٌهْ )ضطر٤ن ػوٞذس جالػىجّ

جُ٘ٓهس جُؼٍذ٤س ، ٓؿِّ قوٞم جالٗٓحٕ ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس  ,2013 ؾ٤ِ٣ٞس 01 جُٛحوٌ ذطح٣ٌم A/HRC/24/18جُٔطكىز جُٓح٤ٓس ُكوٞم جالٗٓحٕ ٌهْ 

 .06، 05 ٖٓ ؾىٍٝ جالػٔحٍ ، ذؼ٘ٞجٕ ٓٓأُس ػوٞذس جإلػىجّ ، ٘ 3 2ُٝالْٓ جُٔطكىز ، جُىٌٝز جٍُجذؼس ٝجُؼٍٕٗٝ ، جُر٘ىجٕ 
 .289، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػ٢ِ ) ذٞوكغ 1
 .106، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ)جُكحؼ 2
 .27،ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٠حُد)، ْوحف (٤ٍٓكص) ٌٖٔح3١ٝ
 .107، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْح٢ْ ْحُْ)جُكحؼ 4



 

67 

   كاقع عقوبة االعداـ في التشريعات العقابية المقارنة
 

        لقد أفرز الواقع العملي انقساـ التشريعات ا١تعاصرة بشأف عقوبة اإلعداـ ، أب أربعة إتاىات أساسية ، أك٢تا إٕتاه 
إستجاب إٔب نداء اإللغاء الكلي ٢تذه العقوبة، كٓب تعد عقوبة جنائية ضمن منظومتو العقابية، كبالتإب ألغاىا قانونا 

كتطبيقا، كإتاه ثاف ٓب يلغ ىذه العقوبة من تشريعاتو ، كلكنو ال ينفذىا عمليا، ْتيث أف القضاء ال ٭تكم ّٔا ، كٯتيل 
دكما أب منح ظركؼ التخفيف ، ٔتا لو من سلطة ٖتديد كتفريد اٞتزاء ، كإتاه ثالث أبقى على ىذه العقوبة  ضمن 

، أم أنو ّٚتدىا ، كإتاه آخر نص على ىذه 1تشريعو العقايب، كظل القضاء ٭تكم ّٔا ، كلكنو ال يتم تنفيذىا  عمليا
 .العقوبة ُب قوانينو  ك٭تكم ّٔا القضاء ، كيتم تنفيذىا فعليا 

 

      كيأٌب ىذا االنقساـ كاالختبلؼ ُب مواقف الدكؿ أب اختبلؼ ا١تربرات اليت تستند اليها كل دكلة، كاقتناعها ْتجج 
أحد الفريقُت السابقُت، كتبعا لظركؼ الوضع السياسي كاإلجتماعي كالثقاُب كاألمٍت لكل دكلة ،كدرجة الوعي كنسبة 

اٞترٯتة فيها، ككذا مدل إقتناع كل دكلة باإلستجابة لنزعة االلغاء من عدـ ذلك ، ىذه النزعة اليت ينادم ّٔا العآب ا١تعاصر 
اليـو ُب إهناء ىذه العقوبة ُب اٟتاالت اليت الزالت تطبق ىذه العقوبة، كمن أجل إعطاء حملة عن مواقف الدكؿ كاختبلؼ 

تشريعاهتا ُب التعامل معها، سنتعرض إٔب بعض ىذه الدكؿ الغربية كالعربية، ٍب نتناكؿ كاقع ىذه العقوبة من الناحية 
القانونية كالعملية للمشرع اٞتزائػرم ، خاصة أف ىذه العقوبة أثارت ُب السنوات األخَتة لغطا كجدال كبَتين، ُب األكساط 
 .القانونية كاإلعبلمية بسبب ازدياد ظاىرة خطف كقتل األطفاؿ، كمطالبة آّتمع بضركرة إعادة تفعيل تطبيق ىذه العقوبة 

 

 الفرع األكؿ
 في الدكؿ الغربية 

لقد إنعكس اٞتدؿ السابق على تشريعات الدكؿ الغربية، خاصة تلك اليت صدرت ُب أكاخر القرف قبل ا١تاضي       
كأكائل القرف ا١تاضي فألغت عقوبة اإلعداـ، ففي فرنسا مثبل كانت عقوبة اإلعداـ مقررة على نطاؽ كاسع قبل الثورة 

الفرنسية  ،حيث كاف يعاقب التشريع السابق عن الثورة بعقوبة اإلعداـ ١تائة كٜتس عشرة جرٯتة ، ٍب ظلت ىذه العقوبة  
 1981 أكتوبر 09موجودة ُب التشريع الفرنسي كإف قّل تطبيقها ُب الواقع، إٔب أف ًب إلغائها هنائيا بالقانوف الصادر ُب 

 .2 خلوا منها 1992 يوليو 22ُب ٚتيع اٞترائم ، ٍب جاء قانوف العقوبات الفرنسي اٞتديد الصادر ُب 
 

        كما استجابت التشريعات العقابية لبقية الدكؿ األخرل لدعوة اإللغاء ، كمن بينها التشريع السويدم سنة 
، 1996، بلجيكا 19653، ا٧تلًت 1949، أ١تانيا 1931، ا١تكسيك 1930، الدا٪تارؾ 1922، األرجنتُت 1921

، كما أثرت حركة اإللغاء كحاجة بعض الدكؿ إٔب ىذه 20094، األرجنتُت ،بورندم، الطوغو سنة 2000أككرانيا سنة 
 ٍب أعيدت 1899العقوبة على الًتدد ُب إلغائها ٍب الرجوع إليها ٍب الغائها مرة ثانية، ففي إيطاليا مثبل ألغيت العقوبة سنة 

  ٍب أعيدت سنة 1911، كُب نيوزيلندا ألغيت ىذه العقوبة سنة 1974، ٍب ألغيت مرة أخرل سنة 1930سنة 
 ٍب عاد فقررىا 1948، أما بالنسبة للتشريع السوفياٌب فقد ألغاىا سنة 19615، ٍب ًب إلغائها مرة أخرل سنة 1950

                                                
، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جُكى ٝجالُـحء، ػٍٜ ٓوىّ ُٔ٘حظٍز ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ذحُٔـٍخ، ٝجهغ ٝآكحم ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾٔؼ٤س جُٔؼِٞٓس (جُكر٤د)جُر٤ٜو٢ 1

 . ٝٓح ذؼىٛح265، ٘ 2005، جٍُذح٠ ، 1، جُطرؼس 4جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س ، ِِْٓس جُ٘ىٝجش ٝجأل٣حّ جُىٌج٤ْس ، جُٔؿِى جُػح٢ٗ، جُؼىو 
 .345، ٘ 2011، ػِْ جإلؾٍجّ ٝػِْ جُؼوحخ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، ٠رؼس (كطٞـ ػرى هللا)جُٗحي٢ُ  2
  .75 ، ٘ 2013، ٓرحوب ػِْ جُؼوحخ، جُوحٍٛز ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، ٠رؼس (ػرى جُٔؼط٢)ػرى جُهحُن  3
 .346، ػِْ جإلؾٍجّ ٝػِْ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (كطٞـ ػرى هللا) جُٗحي٢ُ  4
، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  جُوْٓ جُؼحّ ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِؼوٞذس ٝجُطىجذ٤ٍ جإلقطٍج٣َس،  ٍٓٛ ، ٓطحذغ ج٠ٍُٗس  ُِطرحػس (ٓكٔى ػرى جُِط٤ق)كٍؼ  5

 .87، ٘ 1912ٝجٍُ٘ٗ  ٝجُط٣َٞغ، ٠رؼس 



 

68 

، كصدر 1976، ٍب أعيدت سنة 1965، أما ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ًب إلغاء عقوبة اإلعداـ سنة 19581سنة 
، ، كيبدك كاضحا أف أغلب 2القانوف الفيدرإب ليوسع من ٣تاؿ تطبيق ىذه العقوبة ليبلغ ستُت جناية ٭تكم فيها باالعداـ

الدكؿ الغربية استجابت لنداءات إلغاء عقوبة اإلعداـ كنزعها هنائيا من تشريعاهتا العقابية، كىو األمر الذم ال ٧تده ُب 
 :تشريعات الدكؿ العربية كما سيأٌب بيانو ُب منت الفرع ا١توإب

 

 الفرع الثاني 
  في الدكؿ العربية

           تأٌب الدكؿ العربية عموما ُب مقدمة الدكؿ اليت تأخذ بعقوبة اإلعداـ ، حيث تأخذ ٚتيع التشريعات العربية 
، حيث يبدك اقتناع ىذه الدكؿ ٔتربرات 1995ّٔذه العقوبة ، إذا ما استثنينا جيبوٌب اليت ألغتها هنائيا من قانوهنا سنة 

ضركرة بقاءىا ، السيما أهنا  تكفل ٖتقيق غرض الردع العاـ  الذم ىو أساس ىذه العقوبة ، كما أف ٛتاية بعض ا١تصاّب 
السياسية ُب العديد من ىذه البلداف ، الٖتققو عقوبة أخرل كعقوبة اإلعداـ ، فضبل على ذلك ترتكز بعض الدكؿ العربية 
ُب اعتماد ىذه العقوبة على اٞتانب الديٍت ، كوهنا كاجب شرعي توجبو الشريعة اإلسبلمية ، كىكذا ٧تد أف ىذه ا١تربرات 

كغَتىا ٕتتمع معا لئلبقاء على إعتماد عقوبة اإلعداـ قانونا كتطبيقا ، غَت أهنا تأخذ ّٔا باعتداؿ شديد، حيث التنص 
عليها إال ُب بعض اٞترائم الشديدة ا٠تطورة ، كإذا تقرر تنفيذىا ٭تاط التنفيذ بكثَت من الضمانات، كلوحظ أنو ُب 

 .3السنوات األخَتة أقلعت أغلب الدكؿ العربية على تنفيذىا إال نادرا
 

          كىناؾ توجو كبَت ٨تو كقف تنفيذىا ٍب إلغائها هنائيا، حيث أف الدكؿ اليت ألغت االعداـ ُب العآب من ناحية 
 دكلة عربية ، كيبدك من الواضح أف البلداف العربية تتجو 18 دكلة منها 58 دكلة، كالبلداف اليت تطبق العقوبة 35التنفيذ 

٨تو إلغاء ىذه العقوبة أك على األقل إلغائها عمليا، أك تقليص اٞترائم ا١تعاقب عليها باإلعداـ، حيث تسجل 
، كللتفصيل 4االحصائيات نقصا كاضحا ُب أحكاـ اإلعداـ كتنفيذىا بالنسبة لعدد السكاف مقارنة مع السنوات ا١تاضية

 :أكثر ُب تشريعات بعض الدكؿ العربية ك معرفة كيف تعاملت مع عقوبة االعداـ نعرض بعض النماذج ُب ىذه الدراسة 
 

 الفقرة األكلى
 عقوبة االعداـ في التشريع المصرم

           تعترب مصر من الدكؿ العربية اليت تضمن قانوهنا عددا معتربا من اٞترائم اليت تعاقب عليها بعقوبة االعداـ ، 
كيعترب ىذا التوسع ال مثيل لو مقارنة مع العديد من القوانُت اٞتنائية ا١تقارنة ، فباستقراء ا١تواد ا٠تاصة بالنص على تلك 

العقوبة ،يظهر أف ا١تشرع ا١تصرم أسرؼ ُب اعتمادىا كتوقيعها ، حيث يعاقب على نسبة كبَتة من اٞترائم رأل فيها من 
اٞتسامة كا٠تطورة ما يستأىل ىذه العقوبة ، كلقد قرر ا١تشرع ا١تصرم عقوبة االعداـ ُب كل من قانوف العقوبات ، قانوف 

                                                
 .76، ٓرحوب ػِْ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُٔؼط٢)ػرى جُهحُن  1
 .88، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  جُوْٓ جُؼحّ ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِؼوٞذس ٝجُطىجذ٤ٍ جإلقطٍج٣َس، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٔى ػرى جُِط٤ق) 2
 .148، ٝظ٤لس جٍُوع جُؼحّ ُِؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػٔحٌ ػرحِ)جُك٢٘٤ٓ 3
، 1992، ضّٞٗ 1993، جُٔـٍخ 1993ٛ٘حى ػىز  وٍٝ ػٍذ٤س ضطرن ًٓ٘ ْ٘ٞجش ٣ٞ٠ِس  ضؿ٤ٔىج كؼ٤ِح، ػ٠ِ ضطر٤ن ًٛٙ جُؼوٞذس ، ٢ٛٝ جُؿُجتٍ 4

،أٓح ػٖ ُر٘حٕ كوى 2003 ، هطٍ 2007 ، ج٣ٌُٞص 2007،أٓح ػٖ جالٌوٕ ك٤طرن ًٛج جُطؿ٤ٔى ًٓ٘ 2001، ػٔحٕ 1997،  ؾٌُ جُؤٍ ٣ٌٞٓ1987طح٤ٗح 

 ج٠ُ 2004 ، جال جٜٗح ػحوش ج٤ُٜح ْ٘س 1998 ْ٘ٞجش ، غْ ؾٔىش يُي ًٓ٘ ْ٘س 10 ذؼى ضؿ٤ٔى ػ٢ِٔ ُٔىز 1994ػحوش ج٠ُ كٍٜ ٝض٘ل٤ً جُؼوٞذس ْ٘س 

، أٓح ًَ ٖٓ جُٓؼٞو٣س 2008 ْ٘ٞجش ٝآنٍ ض٘ل٤ً ُٜح ذًٜٙ جُؼوٞذس ًحٕ ْ٘س 10 ذؼى ضؿ٤ٔى كؼ٢ِ ُٔىز 2006ؿح٣س ج٤ُّٞ ، جُرك٣ٍٖ ػحوش ج٤ُٜح ػحّ 

 2009ٝجُؼٍجم ٝج٤ُٖٔ ، ٤ُر٤ح ، ٍٓٛ ، ك٢ٜ جُرِىجٕ  جُؼٍذ٤س جُط٢ ضلٍٜ ك٢ هحٜٗٞٗح ػوٞذس جالػىجّ ٝال َجُص ضطروٜح ج٠ُ ج٤ُّٞ ، ق٤ع هحٓص ك٢ ْ٘س 

 . أٖهح05٘هحٓص ٤ُر٤ح ذط٘ل٤ً جُؼوٞذس ك٢ قن أٌذؼس أٖهح٘، ٍٝٓٛ هحٓص ذط٘ل٤ً جُؼوٞذس ك٢ قن 

 ٗوال ػٖ جُٔؼِٞٓحش ٓٓطوحز ٖٓ ضو٣ٍٍ جال٤ٖٓ جُؼحّ ُالْٓ جُٔطكىز ٝهق ضطر٤ن ػوٞذس 11، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٠حُد)ْٝوحف  (٤ٍٓكص)ٌٖٔح١ٝ 

 .2009 و٣ٓٔرE 18ٍ/10/10جالػىجّ 



 

69 

 ا١تعدؿ 1960 سنة 182 كتعديبلتو البلحقة ، قانوف مكافحة ا١تخدرات رقم 1966 سنة 25األحكاـ العسكرية رقم 
 ، كلقد تعرض التشريع ا١تصرم 1954 لسنة 394 ، قانوف األسلحة كالذخائر  رقم 1989 لسنة 122بالقانوف 

ا١تعاقب على االعداـ إٔب النقد كُكصِنف بإسرافو ُب استخداـ عقوبة االعداـ ، فضبل أف بعض اٞترائم يعاقب عليها بعقوبة 
االعداـ تنتمي أب طائفة جرائم اٟتدث غَت ا١تؤذم ، أم اٞترائم الشكلية اليت يعاقب عليها ا١تشرع على ٣ترد إتياف 

 ، باالضافة أب أف ىناؾ جرائم يعاقب عليها باإلعداـ جاءت 1السلوؾ االجرامي دكف النظر أب ٖتقيق نتيجة معينة
نصوص صياغتها بعبارات تتسم بالعمـو كاالتساع ، كمبهمة ا١تعٌت كبعبارات مطاطة ٖتتاج إٔب تأكيل، كىذا ما يشّكل 

 ، كما أف ا١تشرع ا١تصرم خالف ا١تبادئ الدستورية ، عندما قرر عقوبة اإلعداـ ُب 2إىدارا ١تبدأ شرعية اٞترائم كالعقوبات
  .3جرائم ال تستوجب ىذه العقوبة ،أم ٓب يراع عدـ التناسب بُت اٞترٯتة كالعقوبة

 

          كبالنسبة لواقع عقوبة االعداـ من الناحية العملية ذكر تقرير منظمة العفو الدكلية أف حاالت اإلعداـ ُب مصر 
 ، سّجلت اإلحصائيات 2000 أب سنة 1991تتزايد على مدل السنوات ا١تاضية ، حيث ُب الفًتة ا١تمتدة من سنة 

 أب 1981 شخص ، كالفًتة ا١تمتدة من سنة 213 حكما باإلعداـ ، كًب تنفيذ اٟتكم ُب 530صدكر ما اليقل عن 
 كحدىا صدرت أحكاـ اعداـ ضد 1999، حيث ُب سنة 4 شخصا35 حكما ، كًب اعداـ 179 صدر 1990سنة 

 حكم 382صدر  ( 2001 ػػ 1996)، كعلى مدار السنوات ا٠تمس 5 إمرأة12 شخصا من بينهم 108ما يقل عن 
 شخص، كُب تقرير عا١تي حوؿ استخداـ عقوبة االعداـ 114 حكما ُب العآب ، كًب اعداـ 76باإلعداـ أم ٔتعدؿ 

 ، استنادا أب معلومات 2001أعدتو اللجنة ا١تعنية بالعدالة اٞتنائية كمكافحة اٞترٯتة التابعة لؤلمم ا١تتحدة ُب مارس 
 شخص على 100دكلة فقط على مستول العآب سجل فيها إعداـ أكثر من 12قدمتها الدكؿ ،جاءت مصر ضمن 

 .6(1998 ػػ 1994)مدار ٜتس سنوات 
 

          كقد أعربت األمم ا١تتحدة عن قلقها ألهنا الزالت تتلقى أنباء عن صدكر أحكاـ باالعداـ من ٤تاكم عسكرية 
 ػػ 1994) حكما باالعداـ من احملكمة العسكرية ُب الفًتة 95ك٤تاكم جنائية ال تتبع ا١تعايَت الدكلية، حيث صدر 

 2006 حكما باالعداـ ، كُب سنة 23( 2002 ػػ 1992)، كما أصدرت ٤تاكم أمن دكلة ُب الفًتة  (2001
  .7 حكما باإلعداـ20صدر

 

           كعلى الرغم من إحتمالية تنفيذ عقوبة اإلعداـ اليت يبلغ عنها أك معلن عنها ، إال أنو كفق لئلحصائيات 
 ، حيث ا٩تفض العدد 2008 ك 1994كاألرقاـ الرٝتية سجل تناقص كاضح ُب فرض كتنفيذ ىذه العقوبة ُب مصر بُت 

، لكن سجل ُب 2008 ك،2004 حاالت ُب الفًتة ا١تمتدة بُت 09  إٔب 2003ك1994 حالة بُت 350من 

                                                
جُـٍذ٤س، ٓؿِس جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ ، ، ػوٞذس جإلػىجّ ذ٤ٖ جُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س ٝجألٛىجف جُـٍذ٤س، ػوٞذس جإلػىجّ ذ٤ٖ جُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س ٝجألٛىجف (ٓكٖٓ)جُ٘ى١ٝ 1

 .05 ٘ ، 01، ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ 2013جُؼىو جٍُجذغ ، ٍٖٜ كرٍج٣ٍ
 أٝ ْالٓس جُٔٓحِ ذحْطوالٍ جُرالو٣ؼحهد ذحإلػىجّ ًَ ٖٓ جٌضٌد كؼال ٣إو١ ج٠ُ ) 77ٖٓ ذ٤ٖ جُٔٞجو جُط٢ أغحٌش ٗوىج ًر٤ٍج ك٢ ٤ٚحؿطٜح  جُٔحوز 2

 ؼ 78 أ، 78 خ ، 77 أ، 77)، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ٝجال٠الع ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔٞجو ٓكَ جالٗطوحو ٌجؾغ جُٔٞجو جُطح٤ُس ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞخ ج١ٍُٛٔ (أٌج٤ٜٞح
، ٌجؾغ أًػٍ ػو٤َ (167 خ، 102، 93 ، 92 ، 91 ٌٌٍٓ ، 90، 90، 89، 87 ٌٌٍٓ ؼ ، 86 ٌٌٍٓ خ ، 86 ٌٌٍٓ أ ، 86، 83، 81 ، 80، 

  .60 ج٠ُ 34، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)
 .60، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٖٓ)جُ٘ى١ٝ 3
 .60، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 4
 . قٍٞ ػوٞذس جالػىجّ ك٢ 2002ٍٛٓ ٤ٗٞ٣ٚ 13 ذطح٣ٌم MDE,2002/17/12 أٗظٍ ضو٣ٍٍ ٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُى٤ُٝس 5
 .60، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 6

، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جالذوحء ٝجالُـحء ، ػٍٜ ٓوىّ ُ٘ىٝز ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ، ٌٓ٘ٗٞجش ٍٗٗ  (جُكر٤د) أٗظٍ أ٣ٟح ك٢ ًٛج ذ٤ٜو٢ 

 .59، ٘ 2006 ، جٍُذح٠ ، 5جُٔؼِٞٓس جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س ، جُؼىو 
 .62، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 7
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السنوات األخَتة اإلسراؼ ُب اٟتكم كتنفيذ ىذه العقوبة فعليا ُب حق رموز كأعضاء ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت، اٟتزب 
 حكم إعداـ، كنفذ ُب العشرات منهم 500ا١تعارض للنظاـ السياسي ا١تصرم منذ سنُت، حيث نطق القضاء  بأكثر من 

 .  ، ٦تا أثار حفيظة كاستهجاف الرأم العاـ الدكٕب كا١تنظمات اٟتقوقية ّٔذه األحكاـ 
ا١تادة )       كلقد كضع القانوف ا١تصرم عددا من الضمانات ُب اٟتكم كاالعداـ منها ضركرة صدكر اٟتكم باالٚتاع 

 ، كالطعن بالنقض 381/2، ككجوب أخذ رأم مفيت اٞتمهورية طبقا للمادة ( من قانوف االجراءات اٞتنائية381/2
  .  19591 لسنة 57 من القانوف رقم 46طبقا لنص ا١تادة 

 

 الفقرة الثانية 
  عقوبة اإلعداـ في التشريع العراقي 

، ككّسع كثَتا من نطاؽ 2 1969 لسنة 111          إعتمد ا١تشرع العراقي عقوبة اإلعداـ ٔتوجب قانوف العقوبات رقم 
تطبيق ىذه العقوبة، حيث أف قانوف العقوبات العراقي ٭تمل الكثَت من اٞترائم اليت يعاقب عليها باإلعداـ، إذ قرر ا١تشرع 
العراقي عقوبة االعداـ ّٓموعة من اٞترائم ، كرد ذكرىا ُب قانوف مكافحة اإلرىاب كقانوف ا١تخدرات ، كٯتكن أف نعطي 
أمثلة على ىذه ا١تواد، إذ أكرد قانوف العقوبات العراقي طائفة من اٞترائم ا١تاسة بأمن الدكلة ا٠تارجي ، كىذا لعّلة اٟتفاظ 

ا١تواد ) ، كالتخابر مع دكلة أجنبية ضد العراؽ  (156ا١تادة )على كحدة كسبلمة الببلد من أم اعتداء خارجي 
، كما أكرد عقوبة االعداـ ُب اٞترائم ا١تاسة بأمن الدكلة الداخلي، ( من قانوف العقوبات 164 ،160، 158،159

، إثارة عصابة مسّلحة ضد السلطات القائمة  (190ا١تادة )كمن يشرع ُب قلب النظاـ اٞتمهورم ا١تقرر بالدستور 
، اثارة حرب أىلية أك قتاؿ (194ا١تادة )، ترأس أك نظم قيادة عصابة مسلحة كمهاٚتة فريقا من السكاف (192/3)

،  كما أكرد جرائم خاصة (196، 195ا١تادتُت )طائفي بتسليح ا١تواطنُت أك ٛتلهم على التسليح ضد البعض اآلخر 
ا١تادة )باالعتداد على األشخاص كعاقب عليها أيضا باإلعداـ ،حيث عاقب على جرٯتة القتل ا١تقًتف بظرؼ مشدد 

، كما يعكس علة التجرٙب كالتشديد ىو ٖتقيق الردع ٟتماية األفراد كأركاحهم ، كما عاقب باإلعداـ على ا٠تطف (406
 .كاالغتصاب كغَتىا ، كإف كاف اٟتكم باإلعداـ جوازيا ُب ىذه اٟتاالت 

 

          كما انفرد ا١تشرع العراقي بعقابو باإلعداـ على جرائم االعتداء على االمواؿ ، السّيما جرٯتة السرقة ا١تشددة 
، دكف غَته من التشريعات، كما أكرد ىذه العقوبة ُب جرائم أخرل كتلك ا١تتعلقة بقتل رئيس (445 أب 440ا١تواد )

، ككذلك قررت العقوبة لبعض اٞترائم ذات ا٠تطر (225ا١تادة )اٞتمهورية أك إىانتو أك غَته من بعض الطوائف الرٝتية 
، إحداث الغرؽ العمدم الذم من شأنو تعريض حياة الناس (342ا١تادة )العاـ ، كإشعاؿ النار ُب بعض األمواؿ ا١تنقولة 

، هتريب العملة العراقية أك الذىب (1986 01 29 ُب 120القرار )، تزكير جواز السفر (349ا١تادة )كأموا٢تم للخطر 
، جرائم التهريب االقتصادم، جرائم السمسرة كالبغاء، هتريب اآلثار، جرائم ا٢تركب (1984. 313القرار رقم )مع إيراف 

 .3من ا٠تدمة العسكرية، جرائم ا٢تركب من جانب العدك، كقد ألغيت معظم ىذه ا١تواد لعقوبة اإلعداـ ُب الوقت اٟتاضر
 

                                                
 1956 ْ٘س 396 ، هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ ٌهْ 1998 ْ٘س 174ٖٓ م ئ ؼ جُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ   (11)72، 71، 70، 69، 68، 67، 67، 66، 65 أٗظٍ جُٔٞجو 1

 . 64،ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ ) أٗظٍ ػو٤َ 
، ٍٓؾغ (ػٔحٌ ػرحِ)، أٗظٍ جُك٢٘٤ٓ 2004 أخ 08 ٓغ ٍٓجػحز ٓح ؾحء ذوٍجٌ جػحوز ػوٞذس جالػىجّ ج٠ُ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ذحُوٍجٌ جُٛحوٌ ك٢ 2

 .151ْحذن ، ٘ 
 .162 ج٠ُ 151، ٝظ٤لس جٍُوع ك٢ جُؼوٞذس ،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػٔحٌ ػرحِ) جُك٢٘٤ٓ 3
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 ، فقد عاقب باإلعداـ عن كل استَتاد أك جلب 1965 لسنة 68        أما عن قانوف ا١تخدرات العراقي رقم 
، ُب حُت أف قانوف العقوبات (د/14ج، /14، 3، 2، 1/ب/14ا١تادة )ا١تخدرات أك صنعها أك انتاجها أك زراعتها 

، (55ا١تادة )،تعاقب باإلعداـ على األسَت الذم ينكث عهده كيقاتل اٞتيش العراقي ، (53ا١تادة )العسكرم العراقي 
 لسنة 13، كما عرؼ قانوف األسلحة العراقي رقم (117ا١تادة )اختبلس ا١تؤف  كاألرزاؽ العسكرية أك العتاد أك السبلح 

 (.27/1،2ا١تادة ) ىذه العقوبة 1992
 

        كمن خبلؿ ما سبق، يبدك أف ىناؾ إسرافا كبَتا ُب استعماؿ ىذه العقوبة ُب جرائم كثَتة من قبل ا١تشرع العراقي ، 
، أما من الناحية العملية كاف كانت السلطات العراقية ال 1التعكس خطورة اجرامية كال تعكس يأسا من إصبلح اٞتا٘ب

تفصح عن معلومات كثَتة أك مفصلة عن أحكاـ االعداـ كتنفيذىا ،إال أف االحصائيات ا١تتحصل عليها تفيد أنو ًب فرض 
 ما يزيد 2009 شخصا ، كيبلغ عدد السجناء احملكـو عليهم باالعداـ ُب سنة 391عقوبة االعداـ على ما اليقل عن 

 شخص، كلقد صدرت معظم أحكاـ اإلعداـ إثر ٤تاكمات انتقدت 120 سجُت، كأعدـ ما ال يقل عن 1100عن 
الفتقادىا ١تعايَت احملاكمة العادلة ، كلقد صدرت األغلبية العظمى من ىذه األحكاـ عن احملكمة اٞتنائية ا١تركزية ُب العراؽ، 

، من قبل سلطة اإلئتبلؼ ا١تؤقتة، اليت منحت ٢تا الوالية القضائية عن جرائم اإلرىاب 2003اليت أنشأت ُب يونيو 
، كما كرد ُب تقرير آخر ١تنظمة العفو الدكلية ،أف العراؽ إنظم ٔب 2كالعنف الطائفي كاٞترٯتة ا١تنظمة كالفساد اٟتكومي

 .3 اليت تطبق عقوبة اإلعداـ2006قائمة دكؿ العآب ُب عاـ 
 

 الفقرة الثالثة 
 عقوبة اإلعداـ في التشريع اللبناني 
، كازداد نطاؽ تطبيقها ٔتوجب 1943       يأخذ التشريع اللبنا٘ب بعقوبة اإلعداـ منذ صدكر قانوف العقوبات لسنة 

 لسنة 302 كقانوف 1983 لسنة 112التعديبلت البلحقة اليت أدخلت عليو، ك من بينها ا١ترسـو االشًتاكي رقم 
 ، كلقد تضمن تطبيق عقوبة اإلعداـ ُب جرائم القتل ا١تقصود أك القتل بدافع سياسي أك كاف لو طابع سياسي، 1994

 .2001 08 02 الصادر بتاريخ 338كقد ألغى ىذا األخَت بالقانوف رقم 
 

       كتعتمد السياسة اٞتنائية ُب لبناف على العقاب كالردع ٟتماية آّتمع كالنظاـ العاـ ، باستخداـ عقوبة االعداـ ، 
حيث أكردهتا ُب مواضع كثَتة من قانوف العقوبات، حيث يقررىا لبعض اٞترائم ا٠تطَتة ، كجرٯتة ا٠تيانة الواردة ُب 

، جرائم الفتنة الواردة ُب ٣تاؿ االعتداء على أمن الدكلة الداخلي (276 ػ 273ا١تواد )اٞتنايات الواقعة على أمن الدكلة 
، اٟتريق العمدم (549ا١تادة )، كما يقررىا ُب جرائم أخرل كالقتل العمدم ا١تتشدد (1958 كانوف الثا٘ب 11قانوف )

، االستيبلء على سفينة اذا ٧تم (640 ػ 649ا١تواد )، جنايات السرقة اذا ٧تم عنها كفاة انساف (591)ا١تؤدم للوفاة 
، جناية اإلستيبلء على مركبة ىوائية أك ٤تاكلة اإلستيبلء عليها ، إذا (642ا١تادة )عن الفعل غرؽ السفينة أك موت ركأّا 

 .4(643ا١تادة )قاـ الفاعل بعمل ٗترييب يعرضها ٠تطر السقوط، أك إذا ٧تم عن الفعل موت إنساف 
 

                                                
 .163 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، 1٘
  16، ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٠حُد)ْٝوحف  (٤ٍٓكص) ، ٌٖٔح١ٝ 2010 ضو٣ٍٍ ٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُى٤ُٝس قٍٞ جالػىجّ ك٢ جُؼٍجم ، جُٛحوٌ ْ٘س 2
 .17، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 3
،  ، 2008، 01، كِٓلس جُؼوحخ ٝجُطٛى١ ُِؿ٣ٍٔس، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ، ٓؿى جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، جُطرؼس (ػ٢ِ ٓكٔى) ؾؼلٍ 4

 ٘64. 
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        كما قرر ا١تشرع اللبنا٘ب عقوبة اإلعداـ ُب قانوف العقوبات العسكرم لعدد من اٞترائم ، على غرار جرٯتة الفرار 
 .للعدك، اٞترائم ا١تخلة بالشرؼ كالواجب العسكرم ، جرائم ا٠تيانة كا١تؤامرة ، جرائم السلب كاالتبلؼ 

       ككذلك قررىا لبعض اٞترائم ُب بعض القوانُت ا٠تاصة ، كقانوف ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كالسبلئف الصادر سنة 
 ا١تتعلقتاف باستَتاد أك ادخاؿ أك حيازة 11 ك10، السيما ا١تادتُت 1993 لسنة 266، ا١تعدؿ للقانوف رقم 1998

  .1ركاسب أك نفايات نوكية أك ملوثة بإشعاعات نوكية، أك ٭تتوم على مواد كيماكية سامة أك خطرة على السبلمة العامة
       كمع ذلك يعترب لبناف من الدكؿ اليت أكقفت التنفيذ العملي ٢تذه العقوبة، حيث كاف آخر عملية إعداـ 

 .20042سنة
 

 الفقرة الرابعة 
  عقوبة اإلعداـ في التشريع المغربي

         أقر ا١تشرع ا١تغريب عقوبة االعداـ لعدد معُت من اٞترائم يعتربىا خطَتة ْتد ذاهتا أك القًتاهنا بظركؼ معينة ، كلقد 
 كالتعديبلت 1962 11 26 الصادر ُب 413. 59 .1بينها قانوف العقوبات ا١تغريب الصادر ٔتقتضى الظهَت رقم 

 1956 11 10 الصادر ُب 270 . 56. 1البلحقة لو، ككذا قانوف العقوبات العسكرم الصادر ٔتقتضى الظهَت رقم 
 من قانوف العقوبات ا١تشار إليو آنفا، حيث يتضح أف ا١تشرع ا١تغريب هنج 218، كقانوف مكافحة االرىاب ا١تتمم للفصل 

ُب بداية اإلستقبلؿ سياسة عقابية تعتمد على الردع ، تتناسب كاألكضاع السائدة كمتأثرا إٔب حد كبَت بالتشريع اٞتنائي 
 .3الفرنسي

 

         كيعاقب قانوف العقوبات ا١تغريب باإلعداـ على عدد من اٞترائم، تأٌب ُب مقدمتها االعتداء على ا١تلك كاألسرة 
ا١تالكة ، جرائم االعتداء على أمن الدكلة ا٠تارجي كالداخلي، جرائم اإلعتداء بالعنف الشديد على األشخاص كإضراـ 

 من القانوف 165، 163الفصوؿ )اإلعتداء على حياة ا١تلك أك كٕب العهد أك أحد أفراد األسرة ا١تالكة :النار نذكر منها
، ا١تس بسبلمة الدكلة (186، 185الفصبلف )، التجسس (181،182الفصبلف )، جرٯتة خيانة الوطن  (اٞتنائي

، القتل ا١تشدد (9/ 218، 218/1الفصل )،جرٯتة اإلرىاب (203، 201، 190الفصوؿ )الداخلية أك ا٠تارجية 
الفصل )، التسميم (397الفصل )، قتل الوليد عمدا (396الفصل )، قتل األصوؿ عمدا (393، 392الفصبلف )

، تعريض (438الفصل )، إختطاؼ األشخاص كتعذيبهم (411، 410الفصبلف )، الضرب بنية إحداث ا١توت (398
، إضافة إٔب (588)، إضراـ النار عمدا (417)، إختطاؼ قاصر الذم يعقبو موت (436)طفل للموت بنية إحداثو 

، اليت تعاقب على تصرفات اٞتنود (186 أب 141، 179، 173)اٞترائم احملددة بقانوف العدؿ العسكرم عرب الفصوؿ 
 .كقت اٟترب 

 

         كمن ا١تبلحظات اليت سجلت على القانوف اٞتنائي ا١تغريب أنو منع األعذار القانونية ُب بعض ىذه اٞترائم 
كاإلعتداء على حياة ا١تلك ، بل كعاقب حىت على احملاكلة فيها، ك اعترب اٞتنايات ا١تاسة بأمن الدكلة من القضايا 

، إال أنو خّوؿ القضاء سلطة منح ظركؼ (216الفصل )ا١تستعجلة اليت ٖتضى باألكلوية على غَتىا ُب التحقيق كاحملاكمة 
 سنة 30التخفيف القضائية ُب غالبية اٞترائم اليت ٭تكم فيها باإلعداـ كاستبدا٢تا بعقوبة السجن ا١تؤبد كالسجن احملدد ُب 

                                                
 .06، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٖٓ)جُ٘ى١ٝ 1
 .16 12ٝ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٠حُد)ْٝوحف  (٤ٍٓكص)ٌٖٔح١ٝ 2
 .05ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ،، (ٓكٖٓ) جُ٘ى3١ٝ
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 143، كذلك ُب نطاؽ ما تسمح بو ا١تقتضيات ا١تنظمة للظركؼ القضائية ا١تخففة ، كما جاء الفصل (146الفصل )
 .1مقررا ٞتملة من األعذار القانونية ا١تخففة أك ا١تعفية من العقاب

         كعلى الرغم من أف ىناؾ من يدافع على خيار اعتماد ىذه العقوبة ُب التشريع ا١تغريب، كيرل أنو كسع ُب ٣تاؿ 
الظركؼ القضائية ا١تخففة كاألعذار القانونية، ٦تا أضفى مركنة على قسوة ىذه العقوبة ، كأف ىذه السياسة العقابية ا١ترنة 

، إال أف ىناؾ من 2سا٫تت ُب خفض حاالت اٟتكم باالعداـ ، ٦تا يعكس أف ىناؾ ميبل كاضحا ٨تو إلغاء ىذه العقوبة
يرل أف حاالت اٟتكم باالعداـ ُب التشريع ا١تغريب تثَت الفزع كا٠توؼ ، حيث أف عدد اٟتاالت اليت ٯتكن اٟتكم فيها 

 معاقبا 283 حالة، يتضمن منها قانوف العقوبات لوحده 600باالعداـ كفقا للقوانُت األربعة السالفة الذكر، تزيد عن 
 فصبل ، من فصوؿ ىذا القانوف ، على اعتبار أف كل مادة من مواد ىذه القوانُت تنطوم 28عليها باإلعداـ موزعة على 

 .3 حالة200على عدة حاالت معاقب عليها باإلعداـ ، كصل بعضها أب أكثر من 
 

          كعلى العمـو فإنو ُسّجل على الصعيد العملي تراجعا كبَتا ُب تنفيذ عقوبة االعداـ با١تغرب ، فخبلؿ الفًتة 
 حالة حكم باإلعداـ ، مشل التنفيذ الفعلي حالتُت فقط ، نفذ 133  ًب تسجيل 2007 إٔب هناية 1973ا١تمتدة من 
 عفو ملكي استفاد منو ٚتيع احملكـو 1994 ، حيث صدر ُب شهر يوليو 1993 كآخرىا سنة 1983األكؿ سنة 

 .4عليهم باإلعداـ آنذاؾ كحولت العقوبة أب السجن ا١تؤبد
 

 سنة، يؤكد إٕتاه ا١تغرب ٨تو اإللغاء 20          كلعّل ىذا الًتاجع ُب أحكاـ اإلعداـ كعدـ تنفيذىا منذ أكثر من 
التدر٬تي لعقوبة اإلعداـ ، خاصة أف كزارة العدؿ ا١تغربية نظمت مناظرة كربل حوؿ السياسة اٞتنائية با١تغرب ، كاقع كآفاؽ 

 ٔتدينة مكناس ، من بُت توصياهتا اٟتد من عقوبة اإلعداـ كانتهاج التدرج ُب إلغائها 2004 ديسمرب 11 10 09، أياـ 
 11 30، كما أف ىيئة اإلنصاؼ كا١تصاٟتة ا١تتعلقة باإلصبلحات التشريعية كا١تؤسساتية أكصت ُب تقريرىا ا٠تتامي ُب 

 .5 بإلغاء عقوبة االعداـ 2005
 

 الفرع الثالث
  كاقع عقوبة اإلعداـ في الجزائر

        قبل تبياف موقف التشريع اٞتزائرم من عقوبة اإلعداـ ، البد أف نشَت إٔب أف اٞتزائر مّرت بظركؼ تارٮتية 
كاستثنائية جعلتها تعتمد ىذه العقوبة ، كال ننسى أف التشريع اٞتنائي اٞتزائرم حديث النشأة إذا ما قورف بغَته من 

                                                
 .07، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جُ٘ٙ جُط٣ٍٗؼ٢ ٝجُٞجهغ جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (جُكر٤د)جُر٤ٜو٢ 1
 .10جٍُٔؾغ ٓلٓٚ ، ٘ 2
 .04،ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٖٓ)جُ٘ى١ٝ 3
، ٌت٤ّ جُٔؿِّ جالْطٗح١ٌ ُكوٞم جالٗٓحٕ ذحٌُِٔٔس  (جقٔى) ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع أٗظٍ جُٔىجنِس جُط٢ هىٜٓح جالْطحي ق٢ٍَُ 4

 13 ، 12جُٔـٍذ٤س ، جُٔوىٓس ذحُ٘ىٝز جاله٤ٔ٤ِس قٍٞ جٚالـ جُؼوحخ جُؿ٘حت٢ ذحُؿُجتٍ، ٝضلؼ٤َ ض٤ٚٞس جالْٓ ُٞهق ض٘ل٤ً ػوٞذس جالػىجّ ، جُؿُجتٍ 

 .08، ٘ (ضٞؾٜحش ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ذحُٔـٍخ ٗكٞ ٤ْحْس جُطؿ٣ٍْ ٝجُؼوحخ ٓغ جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ُٝس ُكوٞم جالٗٓحٕ ) ، ذؼ٘ٞجٕ ٣2009٘ح٣ٍ 
 .09، جٍُٔؾغ  ٗلٓٚ، ٘ (أقٔى)ق٢ٍَُ 5

إٔ جُٔـٍخ ٖٓ أًػٍ جُىٍٝ جُٓحتٍز ك٢ جضؿحٙ جُـحء ):جٌُحضد جُط٘ل١ً٤ ُِطكحُق جُى٢ُٝ ُٔ٘حٟٛس ػوٞذس جالػىجّ (٤ٓٗحٍ ٠ٞخ)ك٢ ٗلّ ج٤ُٓحم ٣وٍٞ 

 ْ٘س ، ًٔح إٔ جُٓحقس جُكوٞه٤س ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجُػوحك٤س جُٔـٍذ٤س ضٜٗى قًٍس ٤ٗٗطس ٖٓ أؾَ جُـحء جُؼوٞذس 14ػوٞذس جالػىجّ كؼ٤ِٔح ُْ ض٘لً جُؼوٞذس ًٓ٘ 

إٔ جُؼحَٛ جُٔـٍذ٢ ُْ : )ٝأٞحف جُٔطكىظ ػ٠ِ ٛحٕٓ ٗىٝز ٚكل٤س ذٔ٘حْرس جٗؼوحو جُٔإضٍٔ جُؼح٢ُٔ جُػحُع ُٔ٘حٟٛس ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُٔـٍخ (

،ذحٍُؿْ ٖٓ ٚىٌٝ ػىو ٖٓ أقٌحّ جالػىجّ ، نحٚس ذؼى جُطلؿ٤ٍجش جالٗطكح٣ٌس  ذحُىجٌ ٣1999ؼ١ أٝجٍٓٙ ُططر٤ن جُؼوٞذس ًٓ٘ ُٝٚٞٚ ج٠ُ جُكٌْ ْ٘س 

 .11، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (جُكر٤د)، أٗظٍ جُر٤ٜو٢  ( 2003جُر٤ٟحء ْ٘س 

ؾٍجتْ جُكىٝو : ، ق٤ع ضطرن ًٛٙ جُؼوٞذس ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس( ألقٌحّ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس)ضوٌٍ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ػوٞذس جالػىجّ ٝكوح ـــ ًٔح 

ٝجُوٛح٘، جُطؼ٣ٍُ، جٍُوز ػ٠ِ جُى٣ٖ، جُؿحِْٞ، جُُج٢ٗ جُٔكٖٛ، ٝجُكٍجذس ، جُِٞج٠ ، ضحٌى جُٛالز ذحػطرحٌٙ ًحكٍج ٍٓضى ٣وطَ ٝال ٣ـَٓ ٝال 

 .08، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٖٓ)، جُ٘ى١ٝ ٣ٌلٖ ٝال ٠ِٛ٣ ػ٤ِٚ ، ٝال ٣ىكٖ ك٢ ٓوحذٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ، ٝال ٣ٍغٚ أقى
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التشريعات اٞتنائية األخرل، فاٞتزائر عرب مسارىا التارٮتي مرت باٟتقبة العثمانية ، كما مّيز ىذه الفًتة أف التشريع كاف 
 .مستمدا من الشريعة اإلسبلمية ، كبالتإب كانت عقوبة االعداـ ٤تصورة ُب النصوص القرآنية كالسنة النبوية الشريفة

 فيفرم 18        كلقد استمر العمل ّٔذه األحكاـ إٔب غاية الغزك الفرنسي  للجزائر، حيث قاـ بإصدار األمر ا١تؤرخ ُب 
 ا١تتضمن التنظيم القضائي، الذم ٔتوجبو انتزعوا من القضاة ا١تسلمُت الوالية القضائية كصبلحية البّت ُب القضايا 1841

، كٔتوجبو ًب مسخ  القضاء اٞتزائرم هنائيا، 1843اٞتزائية ، كلقد دخل ىذا التنظيم حّيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي 
ٍب سارعت السلطات الفرنسية آنذاؾ بإصدار نصوص قانونية جديدة ، تعاقب على كل فعل معادم للوجود الفرنسي 

باٞتزائر، كبفضل كفاح الشعب اٞتزائرم كالتغَتات السياسية على ا١تستول الدكٕب، اضطر االستعمار الفرنسي أب تعديل 
 ، ٔتوجبو أصبح اٞتزائريوف خاضعُت قانونا للتشريع 1944بعض ىذه القوانُت التمييزية العنصرية ، فأصدر أمرا عاما سنة 

 .1النافذ على الفرنسيُت إٔب غاية استقبلؿ اٞتزائر
 

 1962 12 31 ا١تؤرخ ُب 157 ػ 62         كىكذا بقي القانوف الفرنسي ىو ا١تطبق، إٔب غاية إصدار القانوف رقم 
الذم يقضي بتمديد مفعوؿ التشريع الفرنسي ا١تطبق ُب اٞتزائر ُب ذلك التاريخ، بإستثناء األحكاـ اليت تتعارض مع 

 جواف 08 ا١تؤرخ ُب 156 ػػ 66السيادة الوطنية ، إٔب غاية أف ًب إصدار قانوف العقوبات اٞتزائرم ٔتوجب األمر رقم 
 حالة يعاقب عليها باإلعداـ، حيث يرتب قانوف العقوبات القيم 20، كلقد تضمن ىذا القانوف أكثر من 1966

كا١تصاّب اليت ٭تميها ّٔذه العقوبة ، كتعترب ٛتاية ا١تصلحة العليا للدكلة كضركرة ضماف أمنها كسبلمة آّتمع رأس 
األكلويات ، حيث اعتمد ا١تشرع اٞتزائرم عقوبة اإلعداـ لكل من تسوؿ لو نفسو ا١تساس بسبلمة كأمن الدكلة كآّتمع ، 
حيث ٧تده قد كّسع ُب ٚتيع األفعاؿ اليت تؤدم إٔب ىذا النوع من ا١تساس كاالعتداء ، كجرائم التجسس كا٠تيانة كالتخابر 

، كما قرر ىذه العقوبة أيضا مع نوع من التضييق ُب ٛتاية مصاّب كحقوؽ األفراد، لكل 2مع العدك كٛتل السبلح كغَتىا 
من يسعى أب إحداث ضرر جسيم ، أك يتضمن خطورة إجرامية، فيقرر ا١تشرع عقوبة اإلعداـ ضد جرائم القتل العمد 

ا١تقًتف بظرؼ التشديد، كقتل األصوؿ كالتسميم كغَتىا ، كّٔذا فإف قانوف العقوبات اٞتزائرم استخدـ ىذه العقوبة 
كسبلح يردع كيركّع بو كل من ٭تاكؿ ا١تساس با١تصلحة العليا للدكلة كآّتمع اٞتزائرم ، ككذا من أجل ٗتليص آّتمع من 

 .اٞتناة ا٠تطرين الذين ال يرل فيهم إصبلحا 
 

         كمن أجل التعرض أب أىم جزئيات ىذا ا١توضوع من ٚتيع جوانبو ، سنحاكؿ تبياف ٣تاالت اعتماد عقوبة 
اإلعداـ ك٥تتلف القوانُت ا١تعاقبة عليها، ٍب متابعة تطور موقف ا١تشرع اٞتزائرم ُب الًتاجع عن استخداـ عقوبة االعداـ ، 

ٍب كاقع ىذه العقوبة كالتضييق من إعتمادىا كٕتميد تطبيقها عمليا، ٍب تناكؿ موقفو من نداء إلغاء ىذه العقوبة ، ٍب 
 .ضمانات ك إجراءات تنفيذ العقوبة اليت كفلها ا١تشرع ُب ىذا اٞتانب

 

 الفقرة األكلى 
  مجاالت تطبيق عقوبة اإلعداـ في القانوف الجزائرم

 :          ىناؾ العديد من النصوص القانونية اليت تعاقب بعقوبة اإلعداـ موزعو ُب عدة قوانُت ٥تتلفة نذكرىا كالتإب 
 كالتعديبلت 1966 جواف 08 المؤرخ في 156 ػػ 66ػػػػ  قانوف العقوبات الجزائرم الصادر بموجب األمر رقم 

تضمن قانوف العقوبات اٞتزائرم منذ نشأتو ٣تموعة من اٞترائم ا٠تطَتة ، كضع ٢تا عقوبة االعداـ جزاء على : البلحقة لو
                                                

 .279، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٔٞ ذٖ ذٍج٤ْٛ) كهحٌ 1
 .421، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ْى١ ٓكٔى)جُك٢ِ٤ِٔ 2
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اقًتافها، كاليت تشكل اعتداء كهتديد ألمن الدكلة كا١تصلحة العليا للوطن، كمنها ما يشكل اعتداء جسيم على حياة 
يعاقب باإلعداـ كل )األفراد، كلقد جاءت ا١تواد بعبارات ٤تددة كبشكل مباشر لتسليط ىذه العقوبة، كمن ىذه العبارات 

 :، كنعرض ىذه اٞترائم تباعا1(...باإلعداـ إذا ... يعاقب علىاكم)، (...
 :كتشمل عددا من اٞترائم ا١تختلفة: جرائم أمن الدكلة: المجموعة األكلى

 حيث عددت ٚتيع األفعاؿ اليت تشّكل ( من ؽ ع ج61)كقد نصَّت عليها ا١تادة: جرائم الخيانة كالتجسس ،
ٛتل السبلح ضد )خيانة للوطن كعاقبت عليها باإلعداـ ، كتشكل جرائم ا٠تيانة ُب زمن السلم أك اٟترب 

ا١تادة )اٞتزائر، التخابر مع دكلة أجنبية ، تسليم دكلة أجنبية ٦تتلكات أك أقاليم جزائرية، اإلضرار بالدفاع الوطٍت 
جرائم ا٠تيانة ُب زمن اٟترب كعاقبت عليها أيضا بعقوبة اإلعداـ ، كىي ٖتريض  (62)، ٍب عددت ا١تادة  (61

العسكريُت أك البحارة على االنضماـ أب دكلة أجنبية، التخابر مع دكلة أجنبية أك أحد عمبلئها بقصد إعانة 
ىذه الدكلة ُب خططها ضد اٞتزائر، عرقلة مركر العتاد البحرم ، إضعاؼ الركح ا١تعنوية للجيش أك لبلمة بغرض 

ا١تادة )االضرار بالدفاع الوطٍت، كما مشلت ا٠تيانة أيضا جرٯتة تسليم أك االستحواذ أك اتبلؼ معلومات سرية 
كاليت بّينت األفعاؿ اليت تشكل ىذه اٞترٯتة، كىي كل أجنيب  (64)، جرٯتة التجسس كنصت عليها ا١تادة (63

 ، كما عاقب باإلعداـ 62،63 ،61، من ا١تواد 4، 3، 2يقـو بأحد األفعاؿ ا١تنصوص عليها ُب الفقرات 
 .للمحرض على إرتكاب ىذه اٞتنايات ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد السابقة

 من 90 مكرر،87، 86، 84، 81، 80، 77توّلت ا١تواد :   الجرائم الواقعة على نظاـ الدكلة كسلطاتها  
 :ؽ ع ج  النص على ىذه اٞترائم ، كرصدت ٢تا عقوبة االعداـ كىي

 من ؽ ع ج ، كتتمثل ىذه اٞترائم 90، 81، 80، 77كنصت عليها ا١تواد : ػػػ جرائم ضد السلطة كسبلمة أرض الوطن
ُب أفعاؿ االعتداء بغرض القضاء على نظاـ اٟتكم ، تكوين أك العمل على تكوين قوات مسلحة دكف إذف من السلطة 
الشرعية، توٕب قيادة عسكرية بغَت حق أك االحتفاظ ّٔا ضد أكامر اٟتكومة أك عدـ ٝتاع أكامر القيادة بتسريح القوات 

 .آّتمعة
ػػػ أما آّموعة الثانية من ىذه اٞترائم، فهي جرائم التقتيل كالتخريب كالتمرد كاإلرىاب ا١تخلة بأمن الدكلة، كقد نصت 

 من ؽ ع ج، كرصدت ٢تا أيضا عقوبة اإلعداـ، كتتمثل 400، 2،399(7 إٔب1) مكرر87، 86، 84عليها ا١تواد 
ىذه األفعاؿ ُب إرتكاب إعتداء بغرض نشوء التقتيل أكالتخريب، اإل٩تراط أك اإلنضماـ إٔب عصابة أك تكوينها أك 

مساعدهتا بغرض اإلخبلؿ بأمن الدكلة أك بقصد هنب أموا٢تا العمومية، حيازة أك إستيبلء أك متاجرة أك إستَتاد أك تصدير 
أك صناعة أك إصبلح أك إستعماؿ أسلحة أك ذخائر متفجرة بدكف رخصة،جرٯتة التمرد ، هتدٙب أك كضع النار عمدا ُب 

 .ا١تمتلكات ا٠تاصة أك العامة أك ا١تنشآت كالوسائل العمومية ا١تؤدية أب موت شخص أك عدة أشخاص 
من أجل اٟتفاظ على حق اٟتياة لؤلفراد من أم اعتداء يؤدم إٔب القتل العمد : جرائم ضد األفراد: المجموعة الثانية 

إذا أرتكب ُب ظركؼ كحاالت مشددة ، فلقد رصد لو عقوبة االعداـ لتكوف رادعا كمانعا للمساس ّٔذا اٟتق ا١تقدس ، 

                                                
جُٞجهغ ٝجْطٍجض٤ؿ٤س جالُـحء ــ وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ــ ُِٔ٘ظٞٓس جُط٣ٍٗؼ٤س ، ٌٝهس ػَٔ ٓوىٓس ُِٔٗحًٌس ك٢ : ، ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُؿُجتٍ (َذ٤ٍ) كحَٞ 1

 .2007 ٤ُٞ٣ٞ 3ـ2جُ٘ىٝز جاله٤ٔ٤ِس ُؼوٞذس جالػىجّ ، ػٔحٕ ، جألٌوٕ ، 
 ٝضٌَٗ ًٛٙ جُٔحوز جالْطؿحذس ج٠ُ ض٣ٍٗغ هح٢ٗٞٗ ٣كىو ؾ٤ٔغ جالكؼحٍ جُط٢ ضٌَٗ ئٌٛحذح، ًٛٙ جُظحٍٛز جُط٢ ٝجؾٜطٜح جُؿُجتٍ ك٢ كطٍز جُطٓؼ٤٘٤حش ، كٌحٕ 2

  25 جُٔإٌل ك٢ 11 ـ 95ُُجٓح ُٔٞجؾٜطٜح  إٔ ضطؼىٍ ٝضطأهِْ جُوٞج٤ٖٗ ٍُوع ًٛٙ جالكؼحٍ جالؾٍج٤ٓس جُط٢ ُْ ضٌٖ ٓؼٍٝكس ذًٜٙ جُكىز ، كؿحء جألٍٓ ٌهْ 

 جُٔٞجكن 1413 ٌذ٤غ جُػح٢ٗ 03 جُٔإٌل ك٢ 03 ـ92 ٓؼىال ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٣ٝؼحهد ػ٠ِ ًٛٙ جألكؼحٍ ذأه٠ٛ ػوٞذس ، ٝهرِٚ جٍُّْٔٞ 1995كرٍج٣ٍ 

 ٖٓ ًٛج جٍُّْٔٞ ًٔح ٣أض٢ 18ضٌٕٞ جُؼوٞذس جُط٢ ٣طؼٍٜ ُٜح ٍٓضٌد جُٔهحُلحش جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز ) ٓ٘ٚ ػ٠ِ 08، ق٤ع ض٘ٙ جُٔحوز 1992 09 30ُـ

، غْ ُكن ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ضؼى٣الش أنٍٟ  ضٔػَ جقطٞجء جُظحٍٛز جالٌٛحذ٤س  (جإلػىجّ ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُؼوٞذس جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُٓؿٖ جُٔإذى: 

 . كٛىٌ هحٕٗٞ جٍُقٔس ٝذؼىٙ هحٕٗٞ جُٔٛحُكس ج٤٘٠ُٞس  غْ جُٞتحّ جُٔى٢ٗ
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، تعاقب باإلعداـ عن جرٯتة القتل العمد ُب صورىا 3، 2فقرة /293، 4فقرة /، 272، 263، 261فجاءت ا١تواد 
ا١تشددة ، كىي القتل مع سبق اإلصرار، القتل مع الًتصد، قتل األصوؿ أك الفركع، القتل بالتسميم ، القتل ا١تصاحب 

 من ؽ ع ج لتعاقب أيضا 148ٞتناية أك جنحة ، القتل بالتعذيب أك ارتكاب أعماؿ كحشية،  كما جاءت ا١تادة 
 .باإلعداـ على اإلىانة كالتعدم على ا١توظفُت كمؤسسات الدكلة ، إذا أدل العنف أب ا١توت ككاف الفاعل يقصد إحداثو

، ككذا خطف كٖتويل الطائرات (401ا١تادة )ػػ كما عاقب قانوف العقوبات باإلعداـ على إستعماؿ األلغاـ كا١تتفجرات 
  .( مكرر من ؽ ع ج417ا١تادة )
 

 كاف 2001 06 26 ا١تؤرخ ُب 09 ػػ 01ػػػ كٕتدر اإلشارة إٔب أنو إٔب غاية تعديل قانوف العقوبات ٔتوجب القانوف رقم 
قانوف العقوبات يعاقب باإلعداـ على اٞتنايات ا١ترتكبة ضد ا١تاؿ العاـ، كما ُب حكم اختبلس أمواؿ عمومية أك خاصة 
أك تبديدىا  أك حجزىا أك سرقتها عندما يرتكب اٞترٯتة من قبل موظفُت كمن ُب حكمهم كتكوف من طبيعتها اإلضرار 

السرقة كخيانة األمانة كالنصب ، بإحدل ا١تؤسسات العمومية كما ُب حكمها  (06 ػػػػ 119ا١تادة )ٔتصاّب الوطن العليا 
، التخريب اف كاف ( مكرر فقرة أخَتة 382ا١تادة )عندما يكوف من شأهنا أف تضر ضررا فاحشا با١تصاّب العليا لبلمة 

 .1(419ا١تادة )اٞتا٘ب موظفا أك من ُب حكمو 
 

         كىكذا ٧تد أف قانوف العقوبات اٞتزائرم أعطى األكلوية ُب ٖتديد اٞترائم ا١تعاقب عليها باإلعداـ، إٔب اٞترائم اليت 
تشكل مساسا خطَتا با١تصاّب العليا للببلد، ك٘تثل اعتداء كإضرارا بأمن الدكلة الداخلي كا٠تارجي كقت السلم كاٟترب، 
حيث كردت أحكاـ ىذه النصوص ُب الكتاب الثالث من اٞتزء الثا٘ب ا١تعنوف باٞتنايات كاٞتنح ضد الشيء العمومي، 
الفصل األكؿ اٞتنايات كاٞتنح ضد أمن الدكلة، من جهة أخرل أفرد الكتاب الثالث، من الباب الثا٘ب، الفصل األكؿ 
ا١تعنوف باٞتنايات كاٞتنح ضد األشخاص ، حيث استعمل عقوبة االعداـ للحفاظ على حياة األفراد من جرائم القتل 

 .العمدية ا١تقًتنة بظركؼ التشديد كما ًب بيانو سابقا
 

 :ػػػػػػػػ القوانين الخاصة
 :           باإلضافة إٔب ذلك كرد ذكر عقوبة االعداـ ُب قوانُت كتشريعات خاصة ، كجعلها جزاء للعديد من اٞترائم

 

 ػػ 73، كاألمر رقم 1971 أفريل 22ػػ ا١تؤرخ ُب 28-71الصادر ٔتقتضى األمر  :  قانوف القضاء العسكرم 
، 277 حالة يعاقب عليها باإلعداـ، حيث تنص ا١تواد 22، كالذم تضمن 19732 جانفي 05 ا١تؤرخ ُب 4

 ، 304، أما ا١تادتاف 283 على جرائم ا٠تيانة كالتجسس، ا١تؤامرة العسكرية 281، 280، 279، 278
، تنص على أفعاؿ ٥تالفة 332 ، 331، 325 فتعاقباف على التمرد العسكرم كرفض الطاعة، ٍب ا١تواد 308

 .التعليمات العسكرية
 

 07 29 ا١تؤرخ ُب 14-18        كٕتدر اإلشارة إٔب أنو ًب تعديل ىذا القانوف  مؤخرا  ٔتوجب  القانوف رقم 
 مادة ، ك أبرز ما جّد ُب ىذا القانوف ىو أنو كرس  قاعدة التقاضي على 38 ،  حيث  تضمن 2018

                                                
، ػوٞذس جالػىجّ ذ٤ٖ جُط٣ٍٗغ جالْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس ذحؾ٢ (ػرى جُٞٛحخ ) ذٞػ٣ُُ 1

 .104 ، 103  ، ٘ 2008ٓهطحٌ ػ٘حذس ، جُؿُجتٍ، 

 03 ، ٘ 2018 08 01 جُٛحوٌ ك٢ 47ؼ ٌ جُؼىو  2
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درجتُت كذلك باستحداث ٣تلس استئناؼ عسكرم لدل كل ناحية عسكرية ٮتتص بالنظر ُب استئناؼ 
األحكاـ الصادرة عن احملاكم  العسكرية ،  كما عدؿ ىذا القانوف تشكيلة ٤تكمة اٞتنايات حيث أصبحت 
 .تتشكل من قاضي مد٘ب ، قاضيُت عسكريُت ، مساعدين عسكريُت ، كبعض التعديبلت اإلجرائية األخرل

   

 1998 06 25 ىجرم ا١توافق لػػ1419 ربيع األكؿ 01 ا١تؤرخ ُب 05 ػػ 98األمر  :  القانوف البحرم 
 ا١تتضمن 1976 أكتوبر 23 ىجرم ا١توافق لػػ1396 شواؿ 29 ا١تؤرخ ُب 80 ػػ 76ا١تعدؿ كا١تتمم باألمر رقم 

  كل شخص 481، حيث يعاقب باإلعداـ ٔتوجب ا١تادة 1998 ، سنة 47القانوف البحرم، ج ر، عدد 
 من نفس 500يعمد بأم كسيلة كانت إٔب جنوح أك ىبلؾ أك إتبلؼ سفينة بقصد إجرامي، كما تعاقب ا١تادة 

 .القانوف على إلقاء نفايات مشّعة ُب ا١تياه إلقليمية اٞتزائرية
 

 ا١تتعلق ْتمايػػػػػة الصحة 1985 02 16 ا١تؤرخ ُب 05 ػػ 85 رقم : قانوف حماية الصحة ك ترقيتها 
 منو ، على أنو ٯتكن إصدار حكم باإلعداـ إذا كاف من مرتكيب إحدل 248، ، نصت ا١تادة 1كترقيتػػػػها

،  2 من ىذا القانوف ٥تبل بالصحة ا١تعنوية للشعب اٞتزائرم244، 243ا١تخالفات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادتُت 
 2018 يوليو02 ا١تؤرخ ُب 11-18ٔتوجب القانوف رقم مؤخرا أف ىذا القانوف ًب تعديلو إٔب إلشارة كٕتدر ا

 بنص ا١تادة 05-85 كألغي صراحة أحكاـ القانوف رقم  مادة،450، كالذم يتكوف من 3ا١تتعلق بالصحة
، أين ٓب ترد عقوبة  اإلعداـ هنائيا ُب نصوصها، بل عاقب أفرد الباب الثامن لؤلحكاـ اٞتزائية  ، حيث 449

 سنة 20أك الغرامة ، حيث كانت أقصاىا / على ٚتيع األفعاؿ آّرمة ُب ىذا القانوف بعقوبيت  اٟتبس ك
دج بالنسبة للغرامة، كٓب تأت اإلشارة إٔب ٕترٙب األفعاؿ ا١تتعلقة با١تخدرت 10.000.000بالنسبة للحبس ، ك

 . 4064ا١تادة   ككذا423أكا١تشركبات الكحولية إال ُب بعض ا١تواد مثل ا١تادة 
 

 نبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم يعتمد على عقوبة اإلعداـ ُب تشريعو العقايب، إذ تصنف كمن خبلؿ ما سبق،          
 من قانوف العقوبات، كلقد جعلها عقوبة رادعة 05عقوبة اإلعداـ ضمن العقوبات األصلية ُب مادة اٞتنايات طبقا للمادة 

أماـ إرتكاب اٞترائم ا٠تطَتة ا١تاسة بأمن الدكلة كسبلمة آّتمع كالقتل ا١تقًتف بظرؼ التشديد، كبتتبع التعديبلت البلحقة 
اليت مّست قانوف العقوبات، نبلحظ أيضا إٕتاه ا١تشرع ُب عدـ إعتماد ىذه العقوبة ُب بعض اٞترائم اليت يراىا أهنا ليست 
بدرجة ا٠تطورة اليت ٕتعل العقوبة تصل إٔب اإلعداـ ، لذلك راح كعّدؿ العقوبة كأصبح يعاقب عليها بالسجن ا١تؤبد بدؿ 

اإلعداـ ، كجرائم تزييف العملة ، ككذا جرائم السرقة ، فقد أصبحت العقوبة القصول للسرقة ا١توصوفة ىي السجن ا١تؤبد 
 .5أيضا ، كاألمر نفسو بالنسبة ٞترائم الفساد كا١تخدرات

 

          إف ىذا التعديل التشريعي إ٪تا يعرّب عن نية ا١تشرع اٞتزائرم كإٕتاىو، ُب تغيَت نظرتو التقليدية ا١تعتمدة بالدرجة 
األكٔب على الردع ، إٔب تبٍّت نظرة جديدة تظهر من خبلؿ تبٍّت سياسة الدفاع االجتماعي ُب قانوف العقوبات، ٦تا يؤدم 

                                                
1

  1985 كرٍج٣ٍ 17 ك٢ جُٛحوٌز  ،08ؼ ٌ، جُؼىو  أٗظٍ 
 .105، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ (ػرى جُٞٛحخ )ذٞػ٣ُُ  2
 . 2018 ٤ُٞ٣ٞ 29 جُٛحوٌز ك٢ 46ؼ ٌ، جُؼىو أٗظٍ  3
 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ جُٔطؼِوس ذحٍُٔجهرس جإلوج٣ٌس ٝجُطو٤٘س ٝجأل٤٘ٓس الْطؼٔحٍ ٓٞجو ٝأو٣ٝس ٣245ؼحهد ًَ ٖٓ ٣هحُق أقٌحّ جُٔحوز ) ػ٠ِ 423ض٘ٙ جُٔحوز  4

 406جُٔحوز  ض٘ٙ ، ٝ(وؼ 500.000وؼ ج٠ُ 200.000 ْ٘س ٝذـٍجٓس ٖٓ 20ْ٘ٞجش  ج٠ُ 10يجش نٛحتٙ ٓهىٌز أٝ ٓإغٍز ػو٤ِح  ذحُكرّ ٖٓ 

أٍٖٜ ج٠ُ ْ٘ط٤ٖ 06 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ، جُٔطؼِوس ذر٤غ جٍُٔٗٝذحش جٌُك٤ُٞس ُِوٍٛ ذحُكرّ ٖٓ ٣61ؼحهد ًَ ٖٓ ٣هحُق جُٔ٘غ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز )

 . ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ 403 ، 402، ٌجؾغ أ٣ٟح جُٔحوض٤ٖ (وؼ، ٝك٢ قحُس جُؼٞو ضٟحػق جُؼوٞذس100.000وؼ ج٠ُ 50.000ٝذـٍجٓس ٖٓ 
 .420، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ْى١ ٓكٔى ) جُك٢ِ٤ِٔ 5
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غلى إعتماده على اإللغاء التدرجي لعقوبة اإلعداـ كاعتماد عقوبة السجن ا١تؤبد بدال عنها، فضبل أنو تبٌت سياسة الدفاع 
اإلجتماعي كأكد عليها صراحة ُب قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت كما سبق بيانو آنفا، 

 .كلعّل ىذه القراءة تعكس كتوضح تطور موقف ا١تشرع اٞتزائرم بشكل ملموس من عقوبة اإلعداـ
 

 الفقرة الثانية
  كاقع عقوبة اإلعداـ كتطور موقف المشرع الجزائرم منها 

          بالرجوع إٔب تاريخ تنفيذ عقوبة اإلعداـ ُب اٞتزائر، ٧تد أف أكؿ عملية تنفيذ ٢تذه العقوبة بعد اإلستقبلؿ جرت 
، كاليت أعدـ فيها العقيد شعبا٘ب، كقد صنفت على أهنا أشهر عملية إعداـ ُب اٞتزائر ا١تستقّلة، كتكمن 1963سنة 

، كصدر بعد ىذه القضية عدة أحكاـ 1شهرهتا ُب أهنا نفذت بسرعة كبَتة بعد اٟتكم، كاستهدفت قائدا عسكريا معركفا
 إٔب جواف 1993باإلعداـ ، لكن تعد الفًتة اليت شهدت صدكر أحكاـ إعداـ بعدد كبَت الفًتة ا١تمتدة من فيفرم 

، ككانت معظمها أحكاما 1992 حكما باإلعداـ ، بعد إعبلف حالة الطوارئ ُب فيفرم 1127، حيث بلغت 1994
 شخصا رميا بالرصاص، كقد 26 أعدـ 1993غيابية ، كما صدرت مئات األحكاـ بعد ذلك التاريخ ، كُب عاـ 

أصدرت احملاكم العقابية أحكاما متماثلة على البعض، كلكن معظم أحكاـ اإلعداـ أصدرهتا احملاكم ا٠تاصة كتأكد أهنا 
 إٔب 1993استأنفت ُب احملكمة العليا ككاف مصَتىا التأييد ، ْتيث ٓب ينفذ ُب احملكـو عليهم أم حكم باإلعداـ منذ 

، ككانت آخر عملية تنفيذ ُب شهر تشرين األكؿ عاـ 2يومنا ىذا، على الرغم أف أحكاـ اإلعداـ ال تزاؿ سارية إٔب اآلف
، اليت صدرت ْتق احملكـو عليهم ا١تتهمُت ُب تفجَت مطار ىوارم بومدين بالعاصمة ، كمنذ ذلك التاريخ ٓب ينفذ 1993

 .3أم حكم باإلعداـ أب غاية اليـو
 

          كإذا عدنا إٔب ا١تشرع اٞتزائرم ٧تده يعمد إٔب تبٍّت سياسة جنائية إنسانية تقـو على ٤تاكلة إستبعاد عقوبة اإلعداـ 
،ك٢تذا فإنو يتبٌت اإلٕتاه الذم يضّيق من إعتماد ىذه العقوبة، كاستبدا٢تا بعقوبة السجن ا١تؤبد مىت كاف السلوؾ اإلجرامي 

 2006 فرباير 20 ا١تؤرخ ُب 01 ػػ 06على قدر من ا٠تطورة كالفساد االجتماعي، كخَت مثاؿ على ذلك قانوف رقم 
ا١تتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، حيث يعتمد على عقوبة اٟتبس كالسجن بدؿ عقوبة اإلعداـ، كلو كاف كصف 

السلوؾ االجرامي على قدر من ا٠تطورة على ا١تصلحة العامة كاختبلس ا١تاؿ العاـ من قبل موظف عمومي ، حيث 
 . منو على ىذه اٞترٯتة باٟتبس من سنتُت أب عشر سنوات29تعاقب ا١تادة 

 

         كلعّل تربير ىذا التغَّت ُب سلوؾ ىذا التوجو اٞتديد ُب ىذا النوع من اٞترائم ، يعود إٔب أف ا١تشرع فّضل منح 
األكلوية ُب إصبلح قطاع الوظيفة العامة، عن طريق الًتكيز على االجراءات الوقائية كاعتماد مبدأ الشفافية كالكفاءة ُب 

 من قانوف مكافحة الفساد ، فضبل عن انشاء 43التوظيف كالتصريح با١تمتلكات عند توٕب ا١تناصب اٟتساسة طبقا ا١تادة 
، كغَتىا من اإلجراءات الوقائية بدؿ االعتماد على تغليظ العقوبة (17ا١تادة )ىيئة كطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 

 ا١تؤرخ ُب 18 ػ 04 ، كما أنو بإصداره قانوف ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية ٔتوجب القانوف رقم 4كتشديدىا بعقوبة االعداـ
                                                

 .03، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (َذ٤ٍ)  كحَٞ 1

   ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ جُهِل٤حش ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ضٔص ك٤ٜح ًٛٙ جُٔكحًٔس، ٌٝذٔح ٣ؼٞو يُي ج٠ُ  ٝؾٞو ٍٚجػحش ٤ْح٤ْس قٍٞ جُِٓطس ك٢ ضِي جٍُٔقِس ،كحٕ 

 .ض٘ل٤ً ًٛٙ جُؼوٞذس  ضْ ذٍٓػس  ٖى٣ىز ػود جُكٌْ
، ػوٞذس جإلػىجّ ذ٤ٖ جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ ٝجإلْال٢ٓ ٜٓ٘ح، وٌجْس كو٤ٜس ٓوحٌٗس، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ  جُؿ٘حت٢، ٤ًِس (ػرى جُٞٛحخ) ذٞػ٣ُُ 2

، ؾ٣ٍىز قٞجوظ جُهرٍ ، جُؿُجتٍ ضكٍٟ الُـحء ػوٞذس (ٗحو٣س )ٗوال ػٖ ٌٓحٌّ . 92،  ٘ 2008ٌ، \جُكوٞم ؾحٓؼس ذحؾ٢ ٓهطحٌ ػ٘حذس ، جُؿُج

 .2005 ْرطٔرٍ 25 ج٠ُ 12 ، ٘ ٖٓ 76جالػىجّ ، جُؼىو 
 .03، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (َذ٤ٍ)كحَٞ 3
 .426، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ْى١ ٓكٔى) ق٢ِ٤ِٔ 4
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 الذم كاف ٯتثل األساس الشرعي للمعاقبة على 05 ػػ 85، الذم جاء بديبل عن قانوف الصحة 2004 ديسمرب 25
 منو ، فبموجب ىذا القانوف اٞتديد 248جرائم ا١تخدرات كاٞترائم ا١تلحقة ّٔا، حيث كاف يعاقب عليها من خبلؿ ا١تادة 

اعتمد على عقوبة السجن ا١تؤبد كا١تؤقت بدؿ عقوبة اإلعداـ ، السّيما ُب اٞتنايات ا٠تطَتة كصناعة كٕتارة ا١تواد 
 .1ا١تخدرة

 

        لذلك نرل أف ا١تشرع اٞتزائرم أخطأ خطأ جسيما عندما نزع ىذه العقوبة على مثل ىذه اٞترائم ا٠تطَتة ، كىو 
الشيء الذم جعل باركنات ا١تخدرات يزيدكف من نشاطهم ُب ىذا آّاؿ، كبكميات ضخمة كصلت إٔب األطناف، ألف 

اٞتا٘ب ُب ىذا النوع من اٞترائم ، يعلم جيدا أنو إف ضبط فلن يعدـ ، كلقد تفطنت إٔب ىذا األمر دكؿ كثَتة فلم تلغ 
 1960 لسنة 182عقوبة اإلعداـ ُب ىذا النوع من اٞترائم ، كمصر كالسعودية كغَتىا، ففي مصر بداية من قانوف 

، عاقب باالعداـ  على جرائم جلب كتصدير النباتات 1989 لسنة 122كتعديبلتو البلحقة إٔب أف صدر قانوف رقم 
 .ا١تخدرة ، إنتاج كاستخراج ا١تواد ا١تخدرة ، اإلٕتار كالتعامل ُب ا١تواد أك النباتات ا١تخدرة 

 

        كعليو فإف ىذه التعديبلت الواردة على النصوص القانونية ، كاليت أنقصت من ٣تاؿ اعتماد عقوبة االعداـ ُب 
جرائم معينة رغم خطورهتا، كمن جهة أخرل ٕتميد تنفيذ عقوبة اإلعداـ، يوحي بنية ا١تشرع اٞتزائرم ُب السَت بإتاه 

 65، خاصة كأف اٞتزائر صوتت لصاّب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب جلستها 2اإللغاء التدرجي ٢تذه العقوبة
 38 دكلة منها اٞتزائر، كعارضت القرار 82 دكلة لصاّب القرار برعاية 107 ، أين صوتت2010 نوفمرب سنة 08بتاريخ 

 .3 دكلة عن التصويت36دكلة كامتنعت 
 

 الفقرة الثالثة
  إجراءات كضمانات تنفيذ عقوبة اإلعداـ في القانوف الجزائرم

        نظرا ٠تطورة ىذه العقوبة فقد أحاطها ا١تشرع اٞتزائرم ّتملة من اإلجراءات كالضمانات ا٠تاصة، منها ما ىو 
سابق على التنفيذ كمنها ما ىو متعلق بالتنفيذ ذاتو، فبل إدانة ْتكم اإلعداـ إال إذا توافرت أدلة ثابتة ك متماسكة كيقينية 

تؤكد ارتكاب اٞتا٘ب للجرٯتة ، فكما ىو معركؼ فاإلدانة تبٌت على اليقُت ، كٕتعل من ىيئة ٤تكمة اٞتنايات يقتنعوف 
بارتكاب اٞترٯتة كاسنادىا أب ا١تتهم،ك يقضوف بأنو مذنب كمستحق ٢تذه العقوبة، كمع ذلك بعد اٟتكم عليو ال يتم 

التنفيذ مباشرة ،حيث تعقبو إجراءات أخرل أكجبها القانوف ، حيث يبقى احملكـو عليو خاضعا لنظاـ اٟتبس االنفرادم 
ليبل هنارا ، كبعد انقضاء ٜتس سنوات ُب ىذا النظاـ ٯتكن تطبيق عليو اٟتبس اٞتماعي هنارا مع احملبوسُت من الفئة 

 من قانوف تنظيم السجوف ك إعادة االدماج 153ا١تادة )نفسها، حيث ال يقل عددىم عن ثبلثة كال يزيد عن ا٠تمسة 
، كال تنفذ عقوبة اإلعداـ إال بعد رفض العفو، حيث يلـز احملكـو عليو أف يلتمس  (04 ػػػػػ 05اإلجتماعي للمحبوسُت 

 من نفس القانوف، كما يتم تبليغ احملكـو عليو برفض طلبو بالعفو أثناء 155العفو من رئيس اٞتمهورية ، طبقا للمادة 

                                                
 .427، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ْى١ ٓكٔى) ق٢ِ٤ِٔ 1
إٔ َٝجٌز جُؼىٍ ضطىجٌِ ) ُوى ٍٚـ ْحذوح ٌت٤ّ جُِؿ٘س جالْطٗح٣ٌس جُؿُجت٣ٍس ُكٔح٣س ٝضٍه٤س قوٞم جالٗٓحٕ  ج٤ُٓى هٓ٘ط٢٘٤ ٓٛطل٠ كحٌٝم ، 2

، ًُٜٝج كحٗ٘ح ٗطؿٚ ج٠ُ جالُـحء ذهط٠ غحذطس ٝٛٞ ٓح ٣طؿ٠ِ ذحُؼلٞ ج١ًُ أٚىٌٙ ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس ج٤ُٓى ػرى جُؼ٣ُُ ذٞضل٤ِوس  (جالُـحء)جُٔٞٞٞع 

، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( َذ٤ٍ)، ٌجؾغ أًػٍ كحَٞ ( ْؿ٤ٖ ٓكٌّٞ ػ٤ِْٜ ذحالػىجّ ٝضهل٤لٚ جُؼوٞذس ػ٠ِ ٓثحش آن٣ٍٖ ك٢ ػىز ٓ٘حْرحش 200ُلحتىز 

04. 
 .33، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٤ٍٓكص) ٌٖٔح١ٝ 3

 /ٖٝٓ أؾَ جال٠الع ػ٠ِ ُٞجتف جُط٣ٞٛص ػ٠ِ هٍجٌجش جألْٓ جُٔطكىز  ػ٠ِ جٍُجذ١ 

http ://www .amnesty .org/ar/death-penalty/internationnal-law 
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 من قبل قاضي النيابة العامة أك ٦تثبل 38 ػػ 72 من ا١ترسـو 02من نفس القانوف،  كسابقا طبقا للمادة  (156)التنفيذ 
 .1عن النائب العاـ ، كيتم التبليغ أثناء التنفيذ

 

         أما عملية التنفيذ فقد خّصها ا١تشرع بإجراءات خاصة ك صارمة، حيث ينقل احملكـو عليو باإلعداـ طبقا للمادة 
 إٔب إحدل ا١تؤسسات العقابية احملددة بقرار من كزير العدؿ حافظ االختاـ  ، كىي إحدل مؤسسات إعادة التأىيل 152

، كيودع ُب جناح مدعم أمنيا أين ٮتضع لنظاـ العزلة 19722 فرباير 23 من القرار ا١تؤرخ ُب 01احملددة ٔتوجب ا١تادة 
اإلنفرادم ، كتتكلف النيابة العامة بنقل احملكـو عليو إٔب ا١تؤسسة العقابية عن طريق تكليف مصاّب األمن، بعد ٙتانية أياـ 

من صدكر اٟتكم كىذا بعد أخذ رأم كزير العدؿ، كإذا تقرر التنفيذ فإف القانوف نص على تنفيذ العقوبة رميا بالرصاص 
 ا١تتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعداـ، أف يكوف 1972 فرباير 10 الصادر ُب 38 ػػ 72، حيث نص ا١ترسـو 3على احملكـو عليو

رئيس اٞتهة القضائية ):تنفيذىا بدكف حضور اٞتمهور ، ماعدا االشخاص الواجب حضورىم أثناء التنفيذ كىم كل من 
اليت أصدرت اٟتكم، ٦تثل النيابة العامة اليت طلبت اٟتكم ّٔا، موظف عن كزارة الداخلية ، ٤تامي احملكـو عليو أك من 

يندبو نقيب احملامُت ، مدير السجن، كاتب الضبط ، طبيب ،رجل دين ، إذ ٭تق لكل ٤تكـو عليو باإلعداـ طلب 
 .4 ا١تتعلق بتنفيذ حكم اإلعداـ38 ػػ 72 فقرة أخَتة  من ا١ترسـو 02حضور رجل دين تابع لديانتو ، طبقا للمادة 

 

        كإذا كاف ىناؾ عدة أشخاص ٤تكـو عليهم باإلعداـ ُب نفس اٟتكم ، فينفذ اإلعداـ ُب الواحد تلو اآلخر ، 
حسب ترتيب ردكد أٝتائهم ُب اٟتكم ، كإذا كاف ىناؾ عدة أشخاص ٤تكـو عليهم باإلعداـ ٔتوجب أحكاـ ٥تتلفة ، 

 3، 2 / 03ا١تادة )فيتم التنفيذ حسب أقدمية اٟتكم، كُب كل اٟتاالت ال ٭تضر احملكـو عليهم اآلخركف إعداـ أحدىم 
،  ٍب بعد تنفيذ اإلعداـ ٭ترر كاتب الضبط ٤تضرا بذلك ، يوقع عليو القاضياف اٟتاضراف مع الكاتب ، 5(من نفس ا١ترسـو

                                                
 .43، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ك٣ٍىز) ذٖ ٣ّٞٗ 1

 أٚىٌ هحٕٗٞ ٍّْٝٓٞ ٣طؼِوحٕ ذٔٓأُس ض٘ل٤ً ػوٞذس جالػىجّ ، جُوحٕٗٞ ٌهْ 38 ــ 72  ؾى٣ٍ ذحإلٖحٌز  ج٠ُ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ هرَ جٚىجٌ ٍّْٓٞ 

 جُٛحوٌ 201 ــ 64 ، ٝجٍُّْٔٞ ٌهْ 1964 ؾ٤ِ٣ٞس 03 ذطح٣ٌم 11 ٝجٌُٔ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ، ػىو 1964 ٤ُٞ٣ٞ 03 جُٛحوٌ ك٢ 193 ــ 64

 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٓ٘ٚ إٔ جُكٌْ ذحإلػىجّ 01 ، ق٤ع ٗٛص جُٔحوز 1964 ؾ٤ِ٣ٞس 10 ذطح٣ٌم 13 جٌُٔ٘ٗٞ ك٢ جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ، ػىو 1964ذطح٣ٌم ٤ُٞ٣ٞ 

 ٖٓ جٍُّْٔٞ ك٘ٛص ػ٠ِ إٔ ٣ؿٍٟ جُط٘ل٤ً ك٢ 01ج١ًُ ال ٣ٛىٌ جال ٠روح ألقٌحّ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس ٣٘لً ػ٠ِ ٣ٍ٠وس ج٢ٍُٓ ذحٍُٚح٘ ،أٓح جُٔحوز 

 .293 ــ 292، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػ٢ِ)جُرِى٣س جُط٢ ٣٘ؼوى ك٤ٜح ٓؿِّ جُكٌْ جُٔٛىٌ ُِؼوٞذس أٝ ك٢ ذِى٣س ٓؿحٌٝز ُٜح ، أٗظٍ ذٞوكغ 
 جُٔٞجكن 1392 ٓكٍّ  ْ٘س 08، ض١ُ٤ َٝٝ، ٝجُوٍجٌ جُٔإٌل ك٢ (ُٔرحَ)، جُرٍٝجه٤س ، ذطحَُٝص (جُِٗق) ٢ٛٝ ٓإْٓحش جػحوز جُطأ٤َٛ جألٚ٘حّ 2

 .1972، ْ٘س 18، ضكىو ذٔٞؾرٚ هحتٔس جُٔإْٓحش جُط٢ ٣٘وَ ج٤ُٜح جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ذحالػىجّ ، ؾ٣ٍىز ٤ٌْٔس ، ػىو 1972 كرٍج٣ٍ 23ُــ
 ٣ؼطرٍ أِْٞخ ج٢ٍُٓ ذحٍُٚح٘ أقى ٠ٍم جإلػىجّ جُٔؼٍٝكس ك٢ جُؼحُْ ، ؿ٤ٍ أٗٚ ٛ٘حى ٠ٍهح ٝأْح٤ُد جػىجّ أنٍٟ ك٢ جٜٗحء ق٤حز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 3

، ك٢ٜ ضطؼىو ٖٓ ج٢ٍُٓ ذحٍُٚح٘ ٓػَ جُؿُجتٍ ، ج٠ُ هطغ جٍُجِ ذحُٔوِٛس ٓػَ كٍٗٓح ْحذوح، جٍ هطغ جٍُأِ ذح٤ُٓق ٓػَ جُٓؼٞو٣س ، ج٠ُ جُٛؼن 

ذحٌٍُٜذحء ، جُه٘ن ذحُـحَ ، جُكو٘س ج٤ُٔٔطس ٓػَ جُٞ ّ أ، ج٠ُ جُٗ٘ن ٓػَ ٍٓٛ ٝؿ٤ٍٛح، ٤ٍٗٗٝ ج٠ُ جٕ جُركع ػٖ ٤ِْٝس جٜٗحء ق٤حز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 

ذحالػىجّ ذط٣ٍوس أهَ أُٔح ، ضىنَ ك٢ ج٠حٌ أٗٓ٘س ػوٞذس جالػىجّ ، ق٤ع ضْ جُطه٢ِ ػٖ جألْح٤ُد جُٞق٤ٗس جُوى٣ٔس ، ًُُي ضْ جُركع ػٖ أَْٜ ٣ٍ٠وس 

ض٢ٜ٘ جُك٤حز ذىٕٝ أُْ ، كطْ ٠ِد ٓٓحػىز جأل٠رحء ج٣ًُٖ هىٓٞج ٣ٍ٠وس جُكوٖ جُوحضِس ، ُٝوى ْحْٛ جُطد ك٢ ضكى٣ع ػ٤ِٔس جٜٗحء جُك٤حز ، ًٔح إٔ 

ٓٗحًٌطٚ ؾؼِص جُ٘حِ ٣٘ظٍٕٝ ج٠ُ جالػىجّ ذأهَ ًٍج٤ٛس ٝجٖٔثُجَ ، ػ٠ِ جٍُؿْ إٔ ٛ٘حى ٖٓ ٣ؼحٌٜ ًٛٙ جُٔٗحًٌس ، ق٤ع ؾؼَ جُؿٔؼ٤س جُطر٤س 

، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جٍُْٝحٕ (٤ٌُٖٝ ٝجٞكح إٔ ٓٗحًٌس جال٠رحء ك٢ ػوٞذس جالػىجّ ضط٘حهٝ ٓغ جالنالم جُط٤رس ) 1981جُؼح٤ُٔس ضؼِٖ ْ٘س 

، جال٠رحء ٝجُطؼ٣ًد ذ٤ٖ جُٔٗحًٌس ٝجُٛٔٞو ، ججُٜٖٔ جُٛك٤س أٓحّ  (ذٍٞ)٣ٌٌٌٞ/  ٝٓح ذؼىٛح ، ٗوال ػ71ٖ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘(ج٣ٜحخ ٓكٔى)

 53، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٤ٗ٤َٓ)، أٗظٍ أ٣ٟح كًٞٞ 71، ٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُى٤ُٝس ، وش، ٘  (آٓ٘س)جٗطٜحًحش قوٞم جالٗٓحٕ ، ضٍؾٔس ٓ٘ٛق ذِكحؼ 

 ،54. 

ـــ ٝٓغ يُي ْؿَ ضو٣ٍٍ جالْٓ جُٔطكىز ج٠ُ جٗٚ ذحالْط٘حو ج٠ُ ٓ٘ظٔس ٌذ٣ٍق جُى٤ُٝس جُه٣ٍ٤س ج٠ُ ٝؾٞو ٗوٙ ك٢ جُٔهىٌجش جُٔطحقس ُالْطهىجّ ك٢ 

جُكوٖ جُوحضِس ك٢ ؾ٤ٔغ جٗكحء جُؼحُْ ، ذٓرد ضىجذ٤ٍ جٍُهحذس جُط٢ ضلٍٜ ػ٠ِ ٚحوٌجش جُٔهىٌجش جُٔٓطهىٓس ك٢ جُكوٖ جُوحضِس ٝجُط٢ جػطٔىضٜح 
ٝجػطٔىضٜح ذؼٝ كٍجوٟ جُىٍٝ ،ق٤ع ْؿَ ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس إٔ جُ٘وٙ ك٢ جُٔهىٌجش جُوحضِس 2010جُٔل٤ٞٞس جالٌٝذ٤س ك٢ و٣ٓٔرٍ 

جُطو٤ِى٣س ؾؼَ ػىوج ٖٓ جُٞال٣حش ضـ٤ٍ ذٍٝضًٞٞالضٜح ٝضٓطهىّ ٓهىٌجش ؾى٣ىز ، ق٤ع أٜٗح ضػ٤ٍ ًٛٙ جُٔهىٌجش ؿ٤ٍ جُٔهطرٍز ٓٓروح ك٢ ػ٤ِٔحش 

جالػىجّ جُوِن ذٗإٔ جالُْ ٝجُٔؼحٗحز جُط٢ ٣ٗؼٍ ذٜح جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أغ٘حء ض٘ل٤ً جالػىجّ ٝضَٛ ج٠ُ جُطؼ٣ًد أٝ جُؼوٞذس جُوح٤ْس أٝ جُالجٗٓح٤ٗس أٝ ج٤ُٜٔ٘س، 

جُ٘ٓهس جُؼٍذ٤س ،  ,2013 ؾ٤ِ٣ٞس 01 جُٛحوٌ ذطح٣ٌم A/HRC/24/18أٗظٍ جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ُٔلٞٞس جالْٓ جُٔطكىز جُٓح٤ٓس ُكوٞم جالٗٓحٕ ٌهْ 

 19، ٘ 60 ، ٍٓؾغ ْحذن ، جُلوٍز ذؼ٘ٞجٕ ٓٓأُس ػوٞذس جإلػىجّ
 .158 ـ 157، ٓرحوب جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ جُؼحّ ، جُؿُجتٍ ، وجٌ ٛٞٓس ، و ِ ٠ ،  ٘ (ُكٖٓ) ذٖ ج٤ُٗم 4

 . 43، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ك٣ٍىز) ذٖ ٣ّٞٗ 
 أٓح ػٖ ٤ًل٤س جُط٘ل٤ً ٣طْ جنط٤حٌ ْطس ٌؾحٍ ٖٓ ٌؾحٍ جألٖٓ ، ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ ٣كَٔ ٓٓىْح ، ٣ٝطْ ٝٞغ ٌٚحٚس ٝجقىز  ك٢ جُٓطس ٓٓىْحش ، 5

  . 123، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُٞٛحخ)ق٤ع ٣ٟـ١ جُؿ٤ٔغ ك٢ ضٞه٤ص ٝجقى ػ٠ِ َٗحو جُٔٓىِ ك٢ جضؿحٙ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٌجؾغ ذٞػ٣ُُ 
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 أياـ من 08 ، كيرفق ىذا احملضر بأصل اٟتكم القاضي باإلعداـ كيؤشر أسفلو إٔب التنفيذ كذلك ُب مدة 05طبقا للمادة 
 . من نفس ا١ترسـو06ذلك ، ك٬تب أف ٭تتوم ىذا التأشَت  على مكاف التنفيذ كساعتو ، طبقا لنص ا١تادة 

 

 شهرا، كال على ا١تريض 24       كلدكاعي إنسانية حظر القانوف تنفيذ اإلعداـ على ا١ترأة اٟتامل أك ا١ترضعة لطفل دكف 
مرضا خطَتا أك ا١تصاب ّتنوف ، كىذا مراعاة للحالة االنسانية كارتباط حياة احملكـو عليو ْتياة انساف آخر سواء كاف 

جنينا أك رضيعا ، كما منع القانوف مراعاة لبعض ا١تواقيت احملرمة كاليت ٢تا كقع خاص لدل أفراد آّتمع اٞتزائرم ، كٖتضى 
 ػػ 05 من قانوف 155بنوع من التقديس كاالحًتاـ كيـو اٞتمعة ك شهر رمضاف ، كاألعياد الوطنية كالدينية ، طبقا للمادة 

04. 
 

 بالنص على أف ٭تدد التنظيم كيفيات تطبيق 157  جاءت ا١تادة 04-05      ك٬تب أف نشَت أنو طبقا للقانوف 
-72أحكاـ الباب ا١تتعلق باحملكـو عليهم باإلعداـ، كإٔب غاية صدكر ىذه األحكاـ التنظيمية، كرغم إلغاء أحكاـ األمر 

 منو أنو ك بصفة انتقالية ، كُب انتظار صدكر 173 ، فقد نصت ا١تادة 04-05 من القانوف 172 ٔتوجب ا١تادة 02
 . سارية ا١تفعوؿ02-72النصوص التطبيقية ٢تذا القانوف تبقى النصوص التنظيمية ا١تتخذة تطبيقا لؤلمر 

 

       أما عن تنفيذ أحكاـ احملاكم العسكرية الناصة على عقوبة األحكاـ، فيكوف أيضا رميا بالرصاص ُب ا١تكاف ا١تعُّت 
من السلطة العسكرية، بعد أف يشعر كزير الدفاع الوطٍت ككزير العدؿ عن كل حكم هنائي باإلعداـ صادر عنها، كأثناء 

التنفيذ ٬توز أف ٭تضر رئيس احملكمة أك أحد أعضائها ك٦تثل النيابة العامة كقاضي التحقيق ككاتب الضبط للمحكمة 
العسكرية ١تكاف التنفيذ كا١تدافعوف عن احملكـو عليو، كأحد رجاؿ الّدين كطبيب معُّت من السلطة العسكرية، ك٭تظر 

 من 212، 221ا١تادة )كذلك تنفيذ عقوبة اإلعداـ أياـ األعياد الوطنية أك الدينية أك أياـ اٞتمعة إال ُب زمن اٟترب 
 .1(قانوف القضاء العسكرم

 

 المطلب الثالث 
 المساعي الدكلية كالوطنية لمناىضة كإلغاء عقوبة اإلعداـ

 

         إنطبلقا من أنو ال ٣تادلة ُب حق اإلنساف ُب اٟتياة ، أصبحت ىذه الفكرة تشّكل إٕتاىا عا١تيا يدعو إٔب إلغاء 
عقوبة اإلعداـ كتقييد إستخدامها على مدل العقود ا٠تمس ا١تاضية ، كتعترب اٞتهود ا١تبذكلة ُب ىذا اإلٕتاه قد ساعدت 

 دكلة ال تطبقها من 35 دكلة ألغت عقوبة اإلعداـ ُب قوانينها، 105إٔب حد كبَت ُب ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ، حيث صادقت 
  . دكلة ما تزاؿ ٖتتفظ بعقوبة االعداـ 58 سنوات ، 10حيث ا١تمارسة ، أم أهنا ٓب تنفذ أية عملية إعداـ  ألكثر من 

 

        كما صادقت العديد من الدكؿ على الصكوؾ الدكلية كاالقليمية اليت تفرض قيودا على استخداـ عقوبة االعداـ  
 دكلة عضوة ُب األمم ا١تتحدة على الربكتوكوؿ اإلختيارم الثا٘ب ا١تلحق 75كُب هناية ا١تطاؼ الغائها ، حيث صادقت 

بالعهد الدكٕب ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية ، الذم يهدؼ إٔب إلغاء عقوبة اإلعداـ ، كعلى الرغم من ىذا اإلٕتاه 

                                                                                                                                                     
 كٍوج ٖٓ ٌؾحٍ جألٖٓ 12 ٓ٘ٚ ػ٠ِ ضؼ٤ٖ جُؿٜس جُٔ٘لًز ُكٌْ جالػىجّ ، ٝيُي ذإٔ ضإُق كٍهس ٖٓ 03 ض٤ٍٗ جُٔحوز 201 ـ 64ؿ٤ٍ أٗٚ ك٢ جٍُّْٔٞ 

ج٢٘٠ُٞ ِّٓٓةك٤ٖ ذحُر٘حوم ٣وٞوْٛ ٞحذ١ جُٓالّ ِٓٓف ذٔٓىِ ، ُٝوى ضٍى أٍٓ ضكى٣ى ٤ًل٤س ض٘ل٤ً جٍُّْٔٞ ج٠ُ ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس ػٖ ٣ٍ٠ن ٌٓ٘ٗٞجش  

 .293، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػ٢ِ)٣طْ جٚىجٌٛح ، أٗظٍ ذٞوكغ 
 .45، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ك٣ٍىز) ذٖ ٣ّٞٗ 1
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، كىذا ما جعل ا١تنظمات 1ا١تشجع ُب نظر أنصار فريق اإللغاء، إال أهنم يركف أنو الزاؿ تنفذ عمليات إعداـ كثَتة
كا٢تيئات الدكلية كاإلقليمية  كعلى رأسها األمم ا١تتحدة ، اإلٖتاد األكريب ، اإلٖتاد اإلفريقي ، جامعة الدكؿ العربية ،تسعى 
كٖتاكؿ أف تقنع ٚتيع الدكؿ على اختبلفها ُب ىجر عقوبة اإلعداـ كتوقيف تنفيذىا ، كىوما شّكل إتاىا دكليا ١تناىضة 

 .إعتماد ىذه العقوبة، سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تطلب التعرؼ على ىذه اٞتهود
 

 الفرع األكؿ
  جهود المنظمات الدكلية في مناىضة عقوبة اإلعداـ

سنعرض إٔب آّهودات ا١تبذكلة على مستول ا١تنظمات كا٢تيئات الدكلية ُب مناىضة ىذه العقوبة ، كعلى رأسها         
منظمة العفو الدكلية، اإلٖتاد األكريب، ا١تنظمة الدكلية لئلصبلح اٞتنائي، اليت قدمت مواقف كاضحة ىيئة األمم ا١تتحدة، 

 .ُب نقد ىذه العقوبة ، كدعت إٔب إلغائها كالًتغيب ُب تركها بالنسبة للدكؿ اليت تطبقها
 

 الفقرة األكلى 
  جهود ىيئة األمم المتحدة 

        يتجّسد دكر األمم ا١تتحدة ُب مناىضة عقوبة اإلعداـ من خبلؿ تأكيدىا على إصدار العديد من اإلتفاقيات 
، كاليت ٘تنع ّٔا عقوبة االعداـ أك اٟتّد منها، كنذكر منها اإلعبلف العا١تي 2كا١تواثيق الدكلية اليت ٖتمي ّٔا اٟتق ُب اٟتياة 

ٟتقوؽ االنساف، الربكتوكوؿ اإلختيارم الثا٘ب ٟتقوؽ اإلنساف، العهد الدكٕب ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية، حقوؽ 
 .الطفل، كغَتىا ، كإصدار ضمانات تكفل ٛتاية حقوؽ الذين يواجهوف عقوبة اإلعداـ

 

        كمن جهة أخرل تدعم األمم ا١تتحدة جهودىا ُب ىذا ا١تضمار بإرساؿ ٞتاف كمقررين خاصُت ١تتابعة حاالت 
 59اإلعداـ خارج نطاؽ القضاء، كاإلعدامات دكف ٤تاكمة، كاإلعداـ التعسفي، حيث صدر قرار لؤلمم ا١تتحدة رقم 

أف اإللغاء ) ، بشأف عقوبة اإلعداـ الذم يعتربىا إنتهاكا ٟتقوؽ االنساف ، حيث جاء ُب التقرير عبارة 2005لسنة 
، كما تبّنت اٞتمعية 3، كقد تبٌّت تقدٙب القرار أكرب عدد  من الدكؿ األعضاء ُب األمم ا١تتحدة(جوىرم ٟتماية ىذا اٟتق

 ًب 008 ، ا١تتعلق بوقف استخداـ عقوبة االعداـ ، كُب سنة 149/62 القرار رقم 2007العامة لؤلمم ا١تتحدة عاـ 

                                                

،  جُـحء ضى٣ٌؿ٢ ُؼوٞذس جالػىجّ ٝض٘ل٤ً ػوٞذحش ذى٣ِس جٗٓح٤ٗس ذؼى ٝهق ض٘ل٤ً ػوٞذس جالػىجّ أٝ ئُـحتٜح ، ٓى٣ٍز  ٍٓٗٝع ػوٞذس  (ؾح٤ًِٖ) ٓح٤ًٍِٗ 1

  www.penalreform.org       Imacleesher@penalreform.comجالػىجّ ، جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُالٚالـ جُؼوحذ٢، 
أٚىٌش جألْٓ جُٔطكىز جُؼى٣ى ٖٓ جالضلحه٤حش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ضٟٖٔ قن جإلٗٓحٕ ك٢ جُك٤حز ًًٍٝٗ ٜٓ٘ح، ٓى٣ٍز ٍٓٗٝع ػوٞذس جالػىجّ ، جُٔ٘ظٔس 2

 www.penalreform.org ،Imacleesher@penalreform.org،  (PRI)جُى٤ُٝس ُالٚالـ جُؿ٘حت٢ 

 ( .03جُٔحوز ) ، جٗظٍ (3و ــ ) أُق 217 ، جػطٔى ٍٝٗٗ ذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز 1948ــ  جإلػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗٓحٕ 

ــ جُؼٜى جُى٢ُٝ جُهح٘ ذحُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس ، جػطٔى ٝػٍٜ ُِطٞه٤غ ٝجُطٛى٣ن ٝجالٟٗٔحّ ، ذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ألْٓ جُٔحقىز  

ال ٣ؿَٞ ك٢ جُرِىجٕ جُط٢ ُْ ضِؾ ػوٞذس جالػىجّ ، إٔ : )) جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ  (06) ، جٗظٍ جُٔحوز 1966 12 16جُٔإٌل ك٢  (21و ــ ) أُق 2200

ضكٌْ ذًٜٙ جُؼوٞذس جال ؾُجء ػ٠ِ أٖى جُؿٍجتْ نطٌٞز  ٝكوح ُِط٣ٍٗغ جُ٘حكً ٝهص جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ، ٝؿ٤ٍ جُٔهحُق ألقٌحّ ًٛج جُؼٜى ٝجالضلحه٤س ٓ٘غ 

 (.(ؾ٣ٍٔس جالذحوز جُؿٔحػ٤س ٝجُٔؼحهرس ػ٤ِٜح ، ٝال ٣ؿَٞ ضطر٤ن ًٛٙ جُؼوٞذس جال ذٔوط٠ٟ قٌْ ٜٗحت٢ ٚحوٌ ػٖ ٓكٌٔس ٓهطٛس 

ــ جُرٍٝضًٍٞٞ جالنط٤ح١ٌ جُػح٢ٗ ُكوٞم جالٗٓحٕ جُِٔكن ذحُؼٜى جُى٢ُٝ جُهح٘ ذحُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس ، ذٜىف جُؼَٔ ػ٠ِ جُـحء ػوٞذس جالػىجّ 
،ونَ ق٤ُ جُ٘لحي  1989 12 15 جُٔإٌل ك٢ 128 / 44، جػطٔى ٝػٍٜ ُِطٞه٤غ ٝجُطٛى٣ن ٝجالٟٗٔحّ ذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جألْٓ جُٔطكىز  

 (.02 ، 01جُٔحوض٤ٖ ) جٗظٍ 1991 ٤ُٞ٣ٞ 11ك٢ 

 ، ٝذىأ جُؼَٔ ذٚ ك٢ 1983 04 28 الضلحه٤س قٔح٣س قوٞم جالٗٓحٕ ٝجُك٣ٍحش جالْح٤ْس ذٗإٔ جُـحء ػوٞذس جالػىجّ ، ٚىٌ ك٢ 06ــ جُرٍٝضًٍٞٞ ٌهْ 

 (.02، 01جُٔحوض٤ٖ  ) ، جٗظ1985ٍ 03 01

 11 20 جُٔإٌل ك٢ 44/25ــ جضلحه٤س قوٞم جُطلَ جػطٔىش ٝػٍٞص ُِطٞه٤غ ٝجُطٛى٣ن ٝجالٟٗٔحّ ذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ألْٓ جُٔطكىز 

أال )) جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ ٌٍٞٝز أنً جُىٍٝ جأل٠ٍجف ؾ٤ٔغ جُطىجذ٤ٍ ُٟٔحٕ ٓح ٢ِ٣  ( أ37جُٔحوز ) ، جٗظٍ 1990 09 02 ، ضح٣ٌم ذىء جُ٘لحي 1989

٣ؼٍٜ أ١ ٠لَ ُِطؼ٣ًد أٝ ُـ٤ٍٙ ٖٓ ظٍٝخ جُٔؼحِٓس أٝ أٝ جُالئٗٓح٤ٗس أٝ ج٤ُٜٔ٘س ، ٝال ضلٍٜ ػوٞذس جإلػىجّ أٝ جُٓؿٖ ٓىٟ جُك٤حز ذٓرد ؾٍجتْ 

 (.(٣ٍضٌرٜح أٖهح٘ ضوَ أػٔحٌْٛ ػٖ غٔح٢ٗ ػٍٗز ْ٘س وٕٝ ٝؾٞو جٌٓح٤ٗس ُالكٍجؼ ػْٜ٘ 
 .20، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 3

http://www.penalreform.org/
http://www.penalreform.org/
http://www.penalreform.org/
mailto:Imacleesher@penalreform.com
http://www.penalreform.org/
http://www.penalreform.org/


 

83 

 الذم أّكد  على القرار السابق ، ك يستند القراراف إٔب قرارات سابقة ُب األمم ا١تتحدة ، 63/ 168تبٍّت القرار رقم 
حيث فرضا حضر استخداـ عقوبة اإلعداـ، كما يدعواف ٚتيع الدكؿ اليت التزاؿ تبقي على عقوبة اإلعداـ ، أف ٖتًـت 

 .1ا١تعايَت الدكلية اليت توفر ضمانات تكفل ٛتاية حقوؽ من يواجهوف عقوبة اإلعداـ
 

، (كيف تلغي الدكؿ عقوبة اإلعداـ)        كما أصدرت اللجنة الدكلية ١تكافحة عقوبة االعداـ تقريرا جديا بعنواف 
 دكلة ، انطبلقا من الدركس كا٠تربات 13يستعرض العمليات الرامية إٔب إلغاء ىذه العقوبة عن طريق ٖتليل ٕتارب 

 أيّد 2012، كُب سنة 2ا١تستقاة من تلك التجارب، حيث يقدـ التقرير توجيها للدكؿ بشأف كيفية إلغاء عقوبة اإلعداـ
، بشأف كقف تطبيق عقوبة A/ 176/67عدد متزايد من الدكؿ األعضاء باألمم ا١تتحدة قرار اٞتمعية العمومية الرابع 

 ، كىكذا كبالرغم من ىذه ا١تساعي  كالتوجو ا١تشجع ٨تو إلغاء ىذه العقوبة على ا١تستول العا١تي من تشريعات 3اإلعداـ
الدكؿ ك ٕتميد تطبيقها ، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ ٗتوفا من قبل ىذه ا٢تيئة من عدـ إستجابة دكؿ أخرل، كإف كاف عددىا 

 .قليبل إٔب ىذه النداءات ، اليت ال زالت تسّن ىذه العقوبة ك٘تارس تطبيقها 
 

 الفقرة الثانية
 جهود منظمة العفو الدكلية لمناىضة عقوبة االعداـ 

       ٘تثل منّظمة العفو الدكلية حركة نشطة من أجل ٛتاية كرقّي حقوؽ اإلنساف ُب العآب أٚتع ،حيث تنّظم اٟتمبلت 
من أجل تعزيز كٛتاية اٟتقوؽ ا١تعًتؼ ّٔا دكليا ، كما ٕترم ىذه ا١تنظمة أْتاثا كدراسات ُب ىذا آّاؿ ، كتقـو بتحركات 

كٛتبلت ١تنع االنتهاكات اٞتسيمة ٢تذه اٟتقوؽ ككضع حّد ٢تا ، ك لقد ٛتلت ا١تنظمة لواء مناىضة عقوبة اإلعداـ ُب 
العآب، حيث تعارض بشدة ىذه العقوبة ُب ٚتيع األحواؿ بدكف أم استثناء ، بصرؼ النظر عن طبيعة اٞترٯتة كصفات 
آّـر كالطريقة اليت تستعملها الدكلة ُب إعداـ احملكـو عليو ّٔا ، ألهنا تعتربىا من العقوبات القاسية كا١تهينة كالبل إنسانية 

 .ك٘تثل إنتهاكا صر٭تا للحق ُب اٟتياة 
 

        لذلك تقـو ىذه ا١تنظمة برصد التطورات ا١تتعّلقة باستخداـ عقوبة اإلعداـ كتقـو ْتمبلت كاسعة إللغائها ُب دكؿ 
فردية أكالعمل بالتعاكف مع آّتمع ا١تد٘ب، كىي عضو مؤسس ُب اإلئتبلؼ العا١تي ضد عقوبة االعداـ ، حيث تصدر 

معلومات كتقارير حوؿ دكؿ ٤تددة أك تقـو بإصدار نشرات كدراسات أكسع ، ٔتا ُب ذلك تقدٙب تقرير سنوم حوؿ أرقاـ 
اٟتكم كتنفيذ عقوبة اإلعداـ ، دراسات حوؿ إعداـ األحداث ، القانوف الدكٕب ، األكىاـ كاٟتقائق ا١ترتبطة بعقوبة اإلعداـ 

، من جهة أخرل تقـو ا١تنظمة 4، كتساند ا١تنظمة بشّدة قرارات اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة حوؿ إلغاء ىذه العقوبة

                                                
 .33، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْوحف ٠حُد)ٝ  (٤ٍٓكص ) ٌٖٔح١ٝ 1

 ، ٝهٍجٌ جُِؿ٘س 2008 63/168 ، ج١ًُ ضْ جُطأ٤ًى ػ٤ِٚ ذوٍجٌ 2007 ُٓ٘س 149/62ٝك٢ ًٛج ٌٗٞو جهطرحِ ٖٓ هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز 

ٝجي ضٍقد ذحُوٍجٌجش جُط٢ جضهًٛح ػىو ٓطُج٣ى ٖٓ جُىٍٝ ُٞهق ض٘ل٤ً جالػىجٓحش ، ٝأػورٜح ك٢ قحالش )) : 2010جُػحُػس ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك٢ ٗٞكٔرٍ 

:ػى٣ىز جُـحء ػوٞذس جالػىجّ ، ضؼٍخ ػٖ هِوٜح جُؼ٤ٔن جَجء جْطٍٔجٌ ضطر٤ن ػوٞذس جالػىجّ ، ضىػٞ ؾ٤ٔغ جُىٍٝ جُط٢ ضظَ ضكطلع ذؼوٞذس جالػىجّ ج٠ُ   
أ ــ جقطٍجّ جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ُٝس جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ ٞٔحٗحش ضٌلَ قٔح٣س قوٞم أُٝثي ج٣ًُٖ ٣ٞجؾٜٕٞ ػوٞذس جالػىجّ ، ٝذهحٚس جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ٗح ، ًٔح ٢ٛ 

 .1984 ٓح١ 25 جُٛحوٌ ك٢ 1984/ 50ٓكىوز  ك٢ هٍجٌ جُٔؿِّ جالهطٛحو١ جالؾطٔحػ٢ ٌهْ 

.خ ــ ض٣ُٝى جأل٤ٖٓ جُؼحّ ذٔؼِٞٓحش ضطؼِن ذحْطهىجّ ػوٞذس جالػىجّ ٍٝٓجػحز جُٟٔحٗحش جُط٢ ضٌلَ قٔح٣س قوٞم ج٣ًُٖ ٣ٞجؾٜٕٞ ػوٞذس جالػىجّ   

 .ؼ ــ جُطو٤ى جُطى٣ٌؿ٢ الْطهىجّ ػوٞذس جالػىجّ ٝضهل٤ٝ ػىو جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ؿَٞ كٍٜ جُؼوٞذس ػ٠ِ ٍٓضٌرٜح

 .34، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْوحف ٠حُد)ٝ ( ٤ٍٓكص )ٌٖٔح١ٝ ( (و ــ ٝهق ض٘ل٤ً جالػىجٓحش ذوٛى جُـحء ػوٞذس جالػىجّ 
 : ٣ٌٖٔ جإل٠الع ػ٠ِ ًٛج جُطو٣ٍٍ ػ٠ِ جُٔٞهغ جُطح٢ُ 2

http://www.icomdp.org/cms/wp-content/cup loads/2013/04/Report-How-States-abolition-the-death-penalty.pdf 
 . ٚٞضح 111 ذٗإٔ ٝهق جْطهىجّ ػوٞذس جإلػىجّ ، ضْ جُط٣ٞٛص 2012جُٛحوٌ ك٢ و٣ٓٔرٍ /  176/67 هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ألْٓ جُٔطهًز ٌهْ 3
 .75، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْوحف ٠حُد)ٝ (٤ٍٓكص ) ٌٖٔح١ٝ 4
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بإرساؿ مندكبيها لتقّصي حاالت اإلعداـ ُب كثَت من الدكؿ اليت تطبق ىذه العقوبة كالدكؿ اليت تراىا تسرؼ ُب 
 .1استخدامها 

 

 الفقرة الثالثة
  جهود اإلتحاد األكربي لمناىضة عقوبة اإلعداـ

        بالنظر إٔب أف أغلبية دكؿ االٖتاد األكريب ألغت عقوبة اإلعداـ ، فلقد ٛتل اإلٖتاد األكريب مسعى مناىضتها، 
حيث يعترب أف إلغاء ىذه العقوبة يساىم ُب تعزيز الكرامة االنسانية كتطوير حقوؽ االنساف تدر٬تيا، لذلك فهو يعمل من 

أجل اإللغاء الشامل ٢تذه العقوبة كرؤية سياسية راسخة لديو كمتفق عليها بُت كافة الدكؿ األعضاء ُب االٖتاد األكريب، 
كالدعوة إٔب تقليص تطبيقها بصفة تدر٬تية ُب الدكؿ اليت ال زالت تطبقها، كالتشديد على أف يتم تطبيقها كفقا ١تعايَت 
دقيقة، كتعترب اٟتوارات كالتشاكرات اليت يقـو ّٔا اإلٖتاد مع البلداف األخرل من بُت اآلليات اليت يستخدمها ُب ٖتقيق 

ىذا الغرض، باإلضافة أب استخداـ ا١تسارات الدبلوماسية كنشر الوعي ، ْتيث ٭تاكؿ إقناع الدكؿ األخرل بضركرة الغاء 
تطبيق عقوبة اإلعداـ ، كىذامن خبلؿ التشجيع على االنضماـ إٔب الربكتوكوؿ االختيارم الثا٘ب للعهد ا١تتعلق باٟتقوؽ 

ا١تدنية كالسياسية كا١تواثيق اإلقليمية األخرل ا١تماثلة، كبالنسبة إٔب الدكؿ اليت ال زالت تطبق ىذه العقوبة يسعى اإلٖتاد من 
 .خبلؿ عبلقتو الثنائية مع ىذه الدكؿ إٔب أف تقـو بإحًتاـ ا١تعايَت الدكلية ُب ىذا الشأف بشكل صاـر

 

        كما يثَت اإلٖتاد األكريب موضوع عقوبة اإلعداـ ُب ا١تنتديات الدكلية، كيبارؾ كيقدـ مبادرات هتدؼ إٔب إيقاؼ 
 قضية منفردة 30 أصدر االٖتاد االكريب بيانات حوؿ 2009العمل ّٔذه العقوبة كإلغائها ُب الوقت ا١تناسب ، ففي سنة 

، كما أف ٞتنة األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ اإلنساف 2 رسالة  إعًتاض كإجراءات فردية30تتعلق بعقوبة اإلعداـ ، كقدـ أكثر من 
 ، دعت ُب قرار تقدمت بو كافة الدكؿ ا١تنضوية ٖتت اإلٖتاد األكريب البلداف اليت ٓب تلغ عقوبة 54ك53ُب دكرهتا 

 :اإلعداـ إٔب أف 
 

 .ػػ تقلص تدر٬تيا عند اٞتنح ك ا١تخالفات اليت ٯتكن فيها فرض تلك العقوبة
 .ػػػ توقف اإلعدامات ّٔدؼ إلغاء عقوبة اإلعداـ بصفة هنائية 

ػػ خبلؿ إنعقاد قمة آّلس األكريب دعا رؤساء اٟتكومات ٔتا ُب ذلك  كافة األعضاء ُب اإلٖتاد األكريب إٔب اإللغاء الشامل 
كالتاـ لعقوبة اإلعداـ، كالتزمت دكؿ أعضاء جديدة ُب آّلس األكريب بإيقاؼ اإلعدامات با١تصادقة على الربكتوكوؿ 

 .3السادس التفاقية آّموعة األكربية حوؿ حقوؽ اإلنساف اليت تلـز تلك الدكؿ بإلغاء العقوبة بشكل دائم
 

 الفقرة الرابعة
 جهود المنظمة الدكلية لئلصبلح الجنائي

 يقع مقرىا ُب العاصمة الربيطانية لندف ، كُتعٌت بإصبلح 1989          ىي منظمة دكلية غَت حكومية أنشأت ُب سنة 
العدالة اٞتنائية ُب أ٨تاء العآب، حيث تعمل ا١تنظمة مع ناشطي اإلصبلح اٞتنائي كا١تنظمات اٟتكومية كغَت اٟتكومية 

                                                
 .20، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ) ػو٤َ 1
 .53، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْوحف ٠حُد)ٝ (٤ٍٓكص ) ٌٖٔح١ٝ 2
 .21، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ) ػو٤َ 3

 ، ذىأ جُؼَٔ ذٚ ك٢ أٍٝ 1993 أذ٣ٍَ 28 الضلحه٤س قٔح٣س قوٞم جالٗٓحٕ ٝجُك٣ٍحش جالْح٤ْس ذٗإٔ جُـحء ػوٞذس جالػىجّ ، ٚىٌ  ك٢ 06جُرٍٝضًٍٞٞ ٌهْ 

 ، 1985ٓحٌِ 

 (.ضِـ٠ ػوٞذس جالػىجّ ٝال ٣ؿَٞ جُكٌْ ذًٜٙ جُؼوٞذس ػ٠ِ أ١ ٖهٙ أٝ ض٘ل٤ًٛح ك٤ٚ:)ض٘ٙ ػ٠ِ  (01جُٔحوز )



 

85 

كاٟتكومات، حيث هتدؼ كتسعى أب جعل أنظمة العدالة اٞتنائية تتماشى أكثر مع ا١تعايَت الدكلية، كذلك بتشجيع 
استخداـ البدائل ا١تتعلقة باالحتجاز كٖتسُت عملية الوصوؿ أب العدالة ، إٔب جانب أهنا تعمل على تشجيع ا١تبادرات 

احمللية ٓتصوص إصبلح السجوف  كقانوف العقوبات ، كما تقدـ الدعم التقٍت للمنظمات غَت اٟتكومية كالوكاالت 
اٟتكومية الرامية أب اصبلح العدالة اٞتنائية، من أجل ذلك تسعى ا١تنظمة أب تطبيق ا١تعايَت الدكلية ٟتقوؽ االنساف ُب 
تنظيم السجوف، العمل على إقصاء التمييز الظآب كالبل أخبلقي من ٚتيع االجراءات العقابية، تقليل اللجوء أب عقوبة 

السجن كاٟتد من اٟتبس اإلحتياطي كالتوقيف اإلدارم، التشجيع اللجوء أب عقوبات بناءة غَت احتجازية ، كأيضا تعمل 
 .على الغاء عقوبة اإلعداـ 

 

         كمن أجل ٖتقيق ىذه األىداؼ كالغايات تعمل ا١تنظمة على تطوير كدعم حلوال تراعي ا٠تصوصية الثقاقية  
لبلصبلح اٞتنائي، حيث تشجع  كتعمل على تدعيم تنظيم الزيارات ا١تتبادلة كا١تؤ٘ترات كاٟتلقات الدراسية على الصعيد 
الوطٍت كاالقليمي كالعا١تي، من أجل تكريس ثقافة العدالة اٞتنائية با١تعايَت الدكلية ، حيث ترسل الرسائل اإلخبارية اليت 

 .تغطي ما يشهده اإلصبلح اٞتنائي من تطورات كاإلببلغ عن األحواؿ اٞتنائية ُب أ٨تاء العآب 
 

         كُب ىذا ا٠تصوص قامت ا١تنظمة بتنظيم العديد من الندكات الوطنية كاالقليمية حوؿ عقوبة االعداـ، كأصدرت 
بيانات ختامية ىامة، كالندكة اإلقليمية ١تناىضة عقوبة اإلعداـ اليت عقدت بالتعاكف مع مركز عماف لدراسات حقوؽ 

 ، اليت نتج عنها إعبلف إنشاء التحالف العريب ١تناىضة عقوبة االعداـ ، 2007اإلنساف كا١تنعقدة ُب األردف  ُب يوليو 
 ، بالشراكة مع ا١تعهد السويدم ُب األسكندرية ، كبالتعاكف مع مركز 2008كمؤ٘تر اإلسكندرية ُب مصر من شهر أيار 

 ، ندكة اإلسكندرية 2009عماف لدراسات حقوؽ االنساف ، كمركز ماعت للدراسات القانونية كالدستورية كندكة اٞتزائر 
  .20101الثانية ُب سبتمرب 

 

 الفرع الثاني
 لمناىضة عقوبة اإلعداـ التحالفات الناشطة

         من أجل إلغاء عقوبة اإلعداـ كالتقليل من إستخدامها، كبالنظر إٔب ا١تبادرات اليت تتبناىا ا١تنظمات الدكلية ، 
ظهرت  ىناؾ إٕتاىات ٥تتلفة تعمل على ٖتقيق نفس ا٢تدؼ، شّكلت عددا من اإلئتبلفات كالتحالفات على ا١تستول 

 .العا١تي كاإلقليمي كالوطٍت
 

 الفقرة األكلى 
  التحالف الدكلي لمناىضة عقوبة اإلعداـ

 نتيجة لتوقيع الدكؿ األطراؼ على اإلعبلف ا٠تتامي الصادر عن 2002 مام 13         ىو ٖتالف أنشأ ُب ركما ُب 
ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ ا١تناىض لعقوبة االعداـ ، اليت نظمتها ا١تنظمات غَت اٟتكومية الفرنسية ، كا١تنعقد ُب سًتاسبورغ ُب 

، حيث يضم ىذا التحالف عددا من منظمات حقوؽ اإلنساف احمللية كالدكلية ، حيث أسس ىذا التحالف 2001يونيو 
 منظمة ٣تتمع مد٘ب ، كتتكوف من مؤسسات كحكومات ٤تلية كاٖتادات مثل منظمة العفو الدكلية، ا١تنظمة الدكلية 53

                                                
 .76، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٠حُد)جُٓوحف  (٤ٍٓكص) ٌٖٔح١ٝ 1

                              http:// www .penalreform.org/ languges/arabic   / ٣ٌٖٔ جال٠الع ػ٠ِ ٌٓ٘ٗٞجش جُٔ٘ظٔس ٖٓ نالٍ جٍُجذ١ 

 http://www.nour/                        ٖٓ نالٍ جٍُجذ١  (ٌٗٞ أ٠لحٍ)ٓٞهغ جُٔ٘ظٔس جُٔهٛٙ ُؼىجُس جأل٠لحٍ ج٠ُٔٓٔ                          

_atfal.org / pages 

http://www.nour/
http://www.nour/
http://www.nour/
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لئلصبلح اٞتنائي، نقابات احملامُت ، النقابات العمالية ، اٟتكومات احمللية كاإلقليمية  كغَتىا ، كيهدؼ ىذا التحالف ذك 
 أكتوبر من كل 10البعد الدكٕب إٔب مناىضة عقوبة اإلعداـ كالعمل على إلغائها أينما كجدت، كما أعلن التحالف يـو 

، حيث يهدؼ التحالف إٔب القياـ ْتملة دكلية من أجل التصديق على الربكتوكوؿ (اليـو العا١تي ١تناىضة اإلعداـ)سنة 
 .الثا٘ب اإلختيارم للحقوؽ ا١تدنية كالسياسية 

 

         كما يسعى التحالف من خبلؿ نشاطاتو إٔب تعزيز البعد العا١تي للنضاؿ ضد عقوبة اإلعداـ كبقائها، حيث 
 مشًتكة من أجل الغاء ىذه العقوبة، تيشجع تبادؿ ا٠تربات كاقامة شبكات بُت أعضائو ، كيسمح بتقدٙب اسًتاتيجيا

 كصل عدد ا١تبادرات ا١تنظمة ك ا١تؤيدة ١تناىضة عقوبة االعداـ إٔب أكثر 2006حيث أكد التحالف الدكٕب أنو ُب سنة 
 دكلة ، كلدل التحالف العا١تي عددا من النشرات اليت ٯتكن 100 منظمة ، كما يضم التحالف أكثر من 300من 

اإلستفادة منها مثل ا١تواد اليت تساعد ُب اٟتمبلت كالدراسات كالنشرة االخبارية، إال أنو يذكر أف معظم مواد التحالف 
 .1متوفرة باللغة اإل٧تليزية كالفرنسية كقلَّما تتوفػػػػػػػػػػػر بالعربية

 

 الفقرة الثانية 
 التحالفات االقليمية لمناىضة عقوبة االعداـ 

 

 :         لقد ًب إنشاء العديد من التحالفات االقليمية ١تناىضة عقوبة اإلعداـ ، نذكر أ٫ّتها 
 

ًب إنشاء ىذا التحالف اإلقليمي ١تناىضة عقوبة : ػػػػػ التحالف اإلقليمي في الوطن العربي لمناىضة عقوبة اإلعداـ
، كيتألف ىذا التحالف من منظمات 2007 يوليو 3، 2اإلعداـ ُب الوطن العريب بالعاصمة األردنية عماف ُب الفًتة 

حقوقية ُب ٙتاف دكؿ عربية األردف ، ا١تغرب، تونس، لبناف، اٞتزائر ، فلسطُت، مصر، اليمن ، حيث يهدؼ إٔب تنسيق  
أنشطة كجهود التحالفات الوطنية ، كالتحالف اٞتزائرم ،التحالف التونسي ، التحالف ا١تغريب  كغَتىا ، ككذا تبادؿ 

التجارب كا٠تربات بُت الدكؿ العربية  من أجل السَت ٨تو إلغاء عقوبة اإلعداـ هنائيا ، كمن بُت اإلقًتاحات اليت خرج ّٔا 
التحالف اإلحتفاؿ باليـو العا١تي ١تناىضة عقوبة االعداـ ، على أف يكوف تاريخ اإلعبلف  عن إلغاء عقوبة اإلعداـ ُب أم 

، كُب السياؽ ذاتو يستضيف مركز عماف لدراسة حقوؽ االنساف ا١ترصد 2دكلة عربية يوما عربيا ١تناىضة ىذه العقوبة 
العريب ١تناىضة عقوبة االعداـ الذم ٭تتوم على أخبار كتقارير كدراسات ككذا معلومات حوؿ ندكات كمؤ٘ترات كأخبار 

  .3التحالفات العربية ا١تختلفة
 

ىي إئتبلؼ مكوف من ٣تموعة من ا١تنظمات كاألفراد ا١توجودة ُب البلداف : ػػػ شبكة آسيا لمناىضة عقوبة االعداـ 
 أكتوبر 10اآلسيوية  كاٟتريصة على إلغاء عقوبة اإلعداـ ُب آسيا  كاحمليط ا٢تادم ، كلقد تأسست ُب ىونغ كونغ ُب 

 ، ٔتناسبة االحتفاؿ باليـو العا١تي ١تناىضة عقوبة االعداـ ، كيعترب قرار تأسيس ىذا االئتبلؼ نابع من منظمة 2006

                                                
ُوى أٚىٌ جُطكحُق جُى٢ُٝ جُٔ٘حٛٝ ُؼوٞذس جالػىجّ  جُطرؼس جُػح٤ٗس ٖٓ ًطحذٚ ٓ٘حٟٛس ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ، جُ٘ٗطحء ٝجُكؿؽ ٝج٥كحم، 1

 /، ٝٛٞ ٓطٞكٍ ذحُـس جُؼٍذ٤س ٖٓ نالٍ جٍُجذ١ 2010

http://www.woridcoalition.org/wfdowrloads/singlafefile.php?cid=568lid=216 

 Rue Paul Vaillant Couturier,3Chabillon 92320 France/ contact:ػ٘ٞجٕ جُطكحُق جُؼح٢ُٔ ُٔ٘حٟٛس ػوٞذس جالػىجّ 

@woridcoalition.org   www.woridcoalition.org 
 .70، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 2
/                                                                         ٣ٌٖٔ جُىنٍٞ ج٠ُ ٓٞهغ جٍُٔٚى ٖٓ نالٍ جٍُجذ١ 3

http://www.dp.achrs.org/index.html   

http://www.woridcoalition.org/wfdowrloads/singlafefile.php?cid=568lid=216
http://www.woridcoalition.org/
http://www.dp.achrs.org/index.html
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العفو الدكلية ، فضبل عن ٕتارب الدكؿ للدعوة احمللية بقياـ تنظيم إقليمي ١تناىضة ىذه العقوبة ، كىي شبكة مستقلة غَت 
 دكلة ، 18 عضوا من 30رٝتية غَت مرتبطة بأم حكومة أك حزب أك دين ، كخبلؿ فًتة قصَتة من تأسيسها إنضم إليها 

معظمها ُب آسيا كاحمليط ا٢تادم ، كأيضا من أكربا كالواليات ا١تتحدة ، كىذا بفضل التقدـ الذم ٖتقق ُب مسألة إلغاء 
 ، الفليبُت 1999عقوبة االعداـ ُب منظمة آسيا كاحمليط ا٢تادم ، ككذا بسبب الغاء عقوبة االعداـ ُب تيمور الشرقية 

 . اليـو العا١تي ١تناىضة عقوبة اإلعداـ ُب ٚتيع أ٨تاء منطقة آسيا كاحمليط ا٢تادم2006 أكتوبر 10 ، كيعترب 2006
 

         كتقـو الشبكة با١تشاركة ُب اٟتمبلت كالنشاطات الرامية أب الغاء عقوبة االعداـ ُب منطقة آسيا كاحمليط ا٢تادم ، 
كإرساؿ نداءات من أجل ٗتفيف أحكاـ اإلعداـ ُب الدكؿ اليت الزالت تطبق ىذه العقوبة ، كتسعى إٔب التعريف 

با١تعلومات ذات الصلة با١توضوع ، كتسعى إٔب تقاسم كتبادؿ ا١تعلومات بُت األعضاء كمباركة أم إجراء يهدؼ إٔب إلغاء 
 .1ىذه العقوبة هنائيا

 

 2013 مام05-04إنعقد بالرباط يومي  :ػػػ اإلعبلف عن تأسيس اإلئتبلؼ المغاربي من أجل إلغاء عقوبة اإلعداـ
ٚتع عاـ تداكٕب لئلئتبلؼ ا١تغريب من أجل إلغاء عقوبة اإلعداـ ، كىو اٞتمع العاـ الذم عرؼ حضورا متميزا ١تناىضي 

عقوبة اإلعداـ ُب ا١تنطقة ا١تغاربية من دكؿ اٞتزائر كتونس كموريتانيا، كمسا٫تتهم سواء كإئتبلفات أك كمنظمات ُب 
 .2النقاش حوؿ تشكيل إئتبلؼ مغاريب من أجل إلغاء عقوبة اإلعداـ

 

 الفقرة الثالثة
  التحالفات الوطنية لمناىضة عقوبة اإلعداـ في الدكؿ العربية

          على غرار التحالف اإلقليمي العريب الذم ٬تمع عدة دكؿ كمنظمات آّتمع ا١تد٘ب ، فقد ًب إنشاء عدة 
، هتدؼ إٔب ا١تطالبة بتقييد ىذه العقوبة كٕتميدىا كجعلها تقتصر على أشد اٞترائم ، 3ٖتالفات كطنية عرب عدة دكؿ عربية

، كإلعطاء بعض (األردف ، ا١تغرب، اٞتزائر ، تونس، فلسطُت، مصر ، اليمن ، موريتانيا )كمن بُت ىذه التحالفات 
 :اإليضاح نتناكؿ بعض ىذه التحالفات الوطنية على سبيل ا١تثاؿ

 

ًب اإلعبلف عن تأسيس ىذا االئتبلؼ ُب ختاـ كرشة العمل اليت عقدىا  : ػػػػ التحالف المصرم لمناىضة عقوبة اإلعداـ
مركز ماعت للدراسات اٟتقوقية كالدستورية بالتعاكف مع ا١تنظمة الدكلية لئلصبلح اٞتنائي كمركز ماعت لدراسات حقوؽ 

                                                
 .69، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 1
 :ٝهى نِٙ جُ٘وحٔ ئ٠ُ ٓح ٢ِ٣  2

  ئػالٕ جإلتطالكحش جُٔـٍذ٤س ٝجُط٤ٓٗٞس ٝج٣ٌُٞٔطح٤ٗس ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ ، ض٤ٌَٗ جتطالف ٓـحٌذ٢ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس

جإلػىجّ ٝوػٞز جُٔ٘ظٔحش جُكوٞه٤س ذحُؿُجتٍ ٤ُٝر٤ح ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ  جتطالكحضٜح هٛى جإلُطكحم ذحإلتطالف جُٔـحٌذ٢ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس 

 .جإلػىجّ

  14-13-12ػ٠ِ ٛحٕٓ جُٔإضٍٔ جُؼح٢ُٔ جُهحّٓ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ ج١ًُ ٤ْ٘ؼوى أ٣حّ -  جإلضلحم ػ٠ِ ػوى ُوحء ض٘ظ٢ٔ٤-

ُإلتطالكحش ٝجُٔ٘ظٔحش جُٔـحٌذ٤س جُٔ٘حٟٛس ُؼوٞذس جإلػىجّ ، ٝجُط٢ ْطكٍٟ ذٌػحكس ُٔإضٍٔ ٓى٣ٌى ،هٛى –  ذٔى٣ٌى 2013 15ٞ٤ٗٞ٣

 .ضكى٣ى جُرٍجٓؽ ٝج٤ُ٥حش جُط٢ ٤ْؼَٔ ذٜح جإلتطالف جُٔـحٌذ٢ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ

 جُطأ٤ًى ػ٠ِ إٔ ػَٔ جإلتطالف جُٔـحٌذ٢ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ ٤ْطٞؾٚ ك٢ ػِٔٚ ئ٠ُ   : 
جُى٢ُٝ ٝجُٔإْٓحش ؿ٤ٍ جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س ذحُكن ك٢ جُك٤حز، ٖٓ أؾَ قَٔ وٍٝ جُٔ٘طوس جُٔـحٌذ٤س ػ٠ِ جإلٗهٍج٠ جُل١ٌٞ ك٢ ؾطٔغ   جُْــ       

 .جُى٣٘ح٤ٓس جُؼح٤ُٔس جُٔطؼِوس ذاُـحء ػوٞذس جإلػىجّ

 .  ضو٣ٞس جإلتطالكحش جُلط٤س ، ٖٓ أؾَ وػْ ٝضؼ٣ُُ ػِٜٔح ك٢ ذِىجٜٗح ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّــ       

 كطف جُؼ٣ٟٞس ك٢ جإلتطالف جُٔـحٌذ٢ ٖٓ أؾَ ئُـحء ػوٞذس جإلػىجّ الٗهٍج٠ جُٔ٘ظٔحش جُٔ٘حٟٛس ُؼوٞذس جإلػىجّ ٖٓ ْحتٍ وٍٝ جُٔ٘طوس ــ       

 .جُٔـحٌذ٤س
، جُ٘ٗطحء ٝجُكؿؽ  (ٓ٘حٟٛس ػوٞذس جالػىجّ ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ) ٖٓ أؾَ جال٠الع ػ٠ِ ٗٗح٠حش جُطكحُلحش ج٤٘٠ُٞس جُٔهطِلس ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ئ٠ُ 3

/  ، ٓطٞكٍ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ نالٍ جٍُجذ١ 2010، 2ٝجالكحم ، ٠رؼس 

ttp://www.wor/dcoalition.org/modules.wfdoads/singlefile.php?cid=56&lid=216 ٝجُٓوحف  (٤ٍٓكص)  ، أٗظٍ ٌٖٔح١ٝ

 .77، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٠حُد)

http://www.wor/dcoalition.org/modules.wfdoads/singlefile.php?cid=56&lid=216
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 ، كيتألف من مؤسسات آّتمع ا١تد٘ب 2007 جويلية 20ُب  (عقوبة اإلعداـ كاٟتق ُب اٟتياة)اإلنساف ٖتت عنواف 
 194 منظمة، باإلضافة إٔب عدد من الشخصيات ا٢تامة البالغ عددىا 22كمنظمات حقوؽ اإلنساف، كعددىا 

، كيهدؼ أب الغاء عقوبة االعداـ ُب اٞترائم ذات الطابع السياسي كجرائم الرأم ، كقصرىا على جرٯتة القتل 1شخصية
العمدم مع سبق االصرار كالًتصد ، كما يعمل على كضع ضمانات كافية للتحقق من إرتكاب اٞترٯتة كثبوت األدلة ، 
كيعمل التحالف على الغاء كافة القوانُت كاحملاكم االستثنائية ، كفتح حوار كاسع بُت كافة طبقات آّتمع كا١تؤسسات 

 .الرٝتية كالدينية كاالحزاب كالنقابات حوؿ الغاء عقوبة االعداـ ُب ا١تستقبل 
 

منظمة العفو )تأسس ىذا اإلئتبلؼ ليضم سبع منظمات حقوقية ، كىي : ػػػػػ اإلئتبلؼ التونسي إللغاء عقوبة اإلعداـ 
الدكلية بتونس، الرابطة التونسية ٟتقوؽ االنساف ، ا١تعهد العريب ٟتقوؽ االنساف ، ٚتعية الصحافيُت التونسيُت ، ٚتعية 

، كيهدؼ ىذا  (النساء الدٯتقراطيات، منظمة النساء التونسيات للبحث حوؿ التنمية ، اٞتامعة التونسية لنوادم السينما
 .االئتبلؼ أب ايقاؼ أحكاـ االعداـ ُب تونس هنائيا

 

ٚتعية ىيئات احملامُت )يتكوف ىذا اإلئتبلؼ من سبع منظمات حقوقية : ػػػػ اإلئتبلؼ المغربي لمناىضة عقوبة اإلعداـ 
با١تغرب ، اٞتمعية ا١تغربية ٟتقوؽ االنساف كا١تنظمة ا١تغربية ٟتقوؽ اإلنساف، ا١تنتدل ا١تغريب للحقيقة كاالنصاؼ، منظمة 

، كلقد تأسس ىذا االئتبلؼ ُب أكتوبر سنة (العفو الدكلية فرع ا١تغرب، ا١ترصد ا١تغريب للسجوف، مركز حقوؽ الناس
، كقد طالب بإلغاء عقوبة اإلعداـ ُب ا١تغرب كتعديل القانوف اٞتنائي ا١تغريب ، الذم اعتربكه ال يواكب التطور 2003

الذم يشهده آّتمع ا١تغريب ، كقد أصدر ٚتلة من التوصيات ُب ىذا آّاؿ منها إصدار ببلغ ٔتناسبة اليـو العا١تي 
، القياـ بوقفة أماـ الرب١تاف ا١تغريب، من أجل مطالبة الدكلة ا١تغربية على ا١تصادقة  ( أكتوبر10)١تناىضة عقوبة االعداـ 

على الربكتوكوؿ االختيارم الثا٘ب ا١تلحق بالعهد الدكٕب ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية ا١تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعداـ، 
 .2تنظيم أياـ دراسية حوؿ عقوبة اإلعداـ

 
 

ختاـ موضوع عقوبة اإلعداـ كأماـ ىذا التباين في اآلراء كالمواقف نوٌد أف نيبدم كجهة نظرنا            كفي
 ، خاصة كأنو ٓب ٭تصل أم إٚتاع حوؿ ىذا ا١توضوع ، ذلك ألف ىذه القضية تتعلَّق ببعد انسا٘ب إجتماعي ، المتواضعة

كأف النقاش فيو يكوف حسب خلفية كقناعات كتصّورات كل طرؼ، كقد عرفنا أف ىناؾ إتاىُت متباينُت متعارضُت ، 
إٕتاه الغائي ينادم بضركرة االسراع ُب نزع عقوبة اإلعداـ من التشريعات العقابية كعدـ تنفيذىا هنائيا، مهما كانت اٞترٯتة 

ا١ترتكبة كمهما كانت خطورة اٞتا٘ب ، داعُت إٔب إستخداـ بدائل أخرل غَت ا١توت ، على أساس أنو ال ٬تب أف نفقد 
األمل ُب إصبلح اٞتا٘ب ،  كىناؾ إٕتاه إبقائي ال زاؿ ينادم بأف عقوبة اإلعداـ ضركرة حتمية للنظاـ العقايب ٕتاه اٞتناة 

 . ا٠تطرين الذين ال فائدة من إصبلحهم كال مناص من استئصا٢تم
 

         كعلى الرغم أف كل فريق قدـ حججا كدافع عنها باستماتة ، إال أننا نقوؿ أف أنصار اإللغاء ٕتمَّلوا كثَتا ُب إثارة 
ا١توضوع ُب ٛتاس زائد كبشعارات رنانة براقة ، بعيدا عن اٟتقيقة كالواقع ، كعلى الرغم من أف اإلٕتاه الثا٘ب كإف كاف 
٭تمل نظرة موضوعية ُب الطرح تبلمس الواقع ، إال أهنم استعملوا أحيانا ىذا الطرح ُب إخفاء عيوب بعض األنظمة 

                                                
 .70، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ) ػو٤َ 1
 .72، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ)ػو٤َ 2



 

89 

كالدكؿ كالتعّسفات اليت ٘تارسها مع أصحاب اآلراء ا١تعارضة للنظاـ السياسي، حيث تستخدـ عقوبة اإلعداـ لتصفيتهم 
بدعول اٟتفاظ على ا١تصلحة العليا للدكلة، غَت أننا ٪تيل إٔب الرأم الثا٘ب كىو اإلٕتاه ا١تنادم باإلبقاء كاحملافظة على تبٍّت 

 :كتنفيذ عقوبة اإلعداـ، مع بعض ا١تبلحظات ا١تقّيدة  ٢تذا اإلستعماؿ، كىذا يعود إٔب األسباب التالية 
 

ػػػػ أّف عقوبة اإلعداـ كالشك عقوبة خطَتة كاستثنائية، كلكنها العقوبة الوحيدة القادرة على إعادة التوازف الطبيعي، كجرب 
األضرار اليت أحدثتها اٞترٯتة ، فهي ٖتقق العدالة بالنسبة للمجتمع كالضحية كأكليائهم، كإف كاف أنصار االفريق األكؿ تبّنوا 
فكرة االلغاء اال أهنم أسسوىا على أفكار فلسفية أخبلقية مثالية ، مبنية على مبدأ عدـ ازىاؽ ركح أم إنساف، كنظركا إٔب 

، الذم تسعى الدكلة ٔتا ٘تلكو من سطوة السلطة ُب (الضعيف كا١تسكُت  )ا١توضوع من زاكية كاحدة ىي زاكية اٞتا٘ب 
مبلحقتو كإهناء حياتو ، ككأف ىذا األخَت ٓب يفعل شيئا أك إرتكب جرما بسيطا، لذلك فالتجّرد من ىذا الطرح ٬تعلنا 

نبلمس ا١توضوع بواقعية أكثر، خاصة عندما يتم اٟتديث عن جرائم خطَتة ك٣ترمُت ٤تًتفُت قتلة، فتصبح عقوبة اإلعداـ 
السبيل األمثل ١تواجهة حاالت اإلجراـ ا١تستعصية عن كل عبلج عقايب كٛتاية آّتمع ، كال تستطيع عقوبة أخرل القياـ 

 .ّٔذا الدكر غَت عقوبة اإلعداـ 
 

ػػػ أف عقوبة إلعداـ ٔتا ٘تلكو من خاصيات الردع كالقسوة كاإليبلـ ، ٕتعل منها عقوبة رادعة بامتياز لكل من تسّوؿ لو 
نفسو  ارتكاب ىذه اٞترٯتة ، فمن مّنا ال ٮتشى من ا١توت كسلب حياتو ، على الرغم أف أنصار االلغاء ينفوف ىذه 

ا٠تاصية بقو٢تم أهنا ٓب تعد رادعة ، فإف ىذا القوؿ غَت صحيح كمردكد ، فحىت إف ضعف ىذا الرادع نتيجة سرية تنفيذ 
العقوبة تظل دكما ٖتمل االحساس كا٠توؼ من سلب اٟتياة ، فمجرد النطق باٟتكم على لساف القاضي ، كما يصاحبو 

من مقّدمات كإنتظار التنفيذ ، كّلها أسباب ال يتمٌت أم إنساف عاقل سوم أف يكوف فيها ، كلو سنحت للجا٘ب الفرصة 
كعاد بو الزمن ١تا ارتكب ىذه اٞترٯتة اليت سيدفع حياتو ٙتنا ٢تا، فكل ىذه الظركؼ كفيلة أف ٖتقق الردع للغالبية الساحقة 
من أفراد آّتمع، كإف كاف ىناؾ بعض آّرمُت ال يبالوف كال يشعركف ّٔذه العقوبة، نتيجة ببلدة إحساسهم كموت كقلؤّم 

، كٓب تنفع معهم أساليب اإلصبلح كالتأىيل، حرّم بآّتمع أف يقـو بواجبو، كىو إستئصا٢تم ألهنم ٯتثلوف خطرا كبَتا 
 .(آخر الدكاء الكيّ )عليو، كتكوف عقوبة اإلعداـ بذلك اٟتل األبغض  ٟتماية آّتمع ، ككما قيل ُب موركثنا الثقاُب 

 

ػػػ من جهة أخرل ال ٬تب اإلستحياء من معاقبة ىؤالء آّرمُت ا٠تطرين، ألف الصيحات اليت تتبٌّت خطاب اإلنسانية كالرأفة 
، كتنادم ْتجب ىذه العقوبة بدعول ٫تجيتها كعدـ ٘تاشيها مع التقدـ كالتحّضر، ليست إال صيحات كاذبة تتجمل 
بالدعوة أب التحضر كالتقدـ ُب موضع ال يستدعي ذلك ، ٍب ٬تب أف ينصب اإلىتماـ بالضحية الربيئة ُب ا١تقاـ األكؿ 
بدؿ اٞتا٘ب، اليت ىي أكٔب باإلىتماـ كالرعاية منو ، ىذا اٞتا٘ب الذم سعى بنفسو إٔب إرتكاب ىذه اٞترائم عمدا كسعى 

 .إٔب نتيجتها سعيا
 

ػػػػ ٬تب أف نشَت أنو إذا كنا ندّعم خيار إبقاء ىذه العقوبة، فإننا ننادم بتضييقها ُب ٣تاؿ ٤تدد كُب جرائم معينة على 
سبيل اٟتصر، ا١تتسمة با٠تطورة كاٞتسامة ، أك يكتنف إرتكأّا خطورة كفساد كبَتين لدل آّـر ، فبل ٬تب اإلّتساع فيها 

 .كتوسيعها ألف ُب ذلك جور كظلم كبَتين 
ػػػ ال مانع من التضحية ْتفنة من آّرمُت ا٠تطرين  الذين أساؤكا إساءة كبَتة للمجتمع ، فلم يريدكا أك ٓب يستطيعوا 

اإلنسياؽ مع قوانُت آّتمع الذم يعيشوف فيو، أك إحًتاـ حقوؽ الغَت كحرياهتم  كالتعدم عليهم ك ٦تتلكاهتم ، ففي مقابل 
 .ٛتاية الكل ٯتكن التضحية باٞتزء حىت تستمر اٟتياة، كال ٬تب أف تأخذنا ّٔؤالء رأفة أك رٛتة
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ػػػ من جهة أخرل ال ٬تب أف ٗتضع عقوبة اإلعداـ إٔب نفس ا١تعايَت ُب ٚتيع دكؿ العآب ، كىذا ألف كل ٣تتمع لو قيمو 
كمصاٟتو اليت يريد ٛتايتها ّٔذه العقوبة ، ٗتتلف عن قيم كمصاّب ٣تتمع آخر،كال يوجد أفضل مثاؿ من الواليات ا١تتحدة 
األمريكية ، اليت يتغٌت الكثَتين باالقتداء ّٔا ُب ٣تاؿ حقوؽ االنساف  كدكلة رائدة كقوية ُب العآب ا١تتقدـ ، ٧تد أف ىناؾ 
كاليات ألغت عقوبة االعداـ كال تطبقها ،ككاليات الزالت تعاقب عليها ، بل ىناؾ من عادت اليها بعد الغائها ، كىذا 
الختبلؼ كل منطقة كخصوصية كل كالية ، لذلك ال ٬تب تبٍّت نفس ا٠تطاب كاالستجابة لنفس ا١تعايَت ٕتاه ٚتيع دكؿ 

 .العآب ، فما يصلح لدكلة قد ال يصلح لدكلة أخرل
 

ػػػ إف كل ٣تتمع ٗتتلف نسبة اإلجراـ فيو من حيث النوعية كالدرجة ، حسب كل ٣تتمع ، فآّتمعات العربية كاالفريقية 
ٗتتلف عن آّتمعات االكربية كاالمريكية ، كالدكؿ االسبلمية ٗتتلف عن الدكؿ اليت تدين بغَت االسبلـ ، فا١تستول 

ا١تعيشي كدرجة الوعي العاـ، ك مدل دٯتقراطية أنظمة اٟتكم كشرعيتها ، كمستول العدالة لدل أم ٣تتمع ،كلها مؤشرات 
٬تب كضعها ُب اٟتسباف ، فكلما كانت نسب ىذه ا١تؤّشرات عالية ، ينتج عن ذلك مواطن يعرؼ حقوقو ككاجباتو كيثق 

ُب السلطة اليت ٖتكمو كينصاع أب القوانُت اليت كضعتها، ككلما كانت نسب اٞترٯتة أقل كاف االستعانة ّٔذه العقوبة 
بعيدا، ككلما كانت ىذه ا١تؤشرات منخفضة كلما تولد عنها ازدياد ُب معدؿ اٞترٯتة ، لذلك ٧تد أغلب الدكؿ األكربية 
خاصة الدكؿ االسكندنافية ، نقصت فيها نسبة اٞترٯتة فنادكا بااللغاء ، كلكن ُب ٣تتمعات أخرل ال زاؿ معّدؿ اٞترٯتة 

 .مرتفعا يتصّدره االجراـ ا١تتوحش ُب أعلى مراتبو ،  فبل زالت ْتاجة أب استعماؿ ىذه العقوبة الرادعة
 

ػػػ لذلك إف إلغاء ىذه العقوبة كبصفة مطلقة، رغبة ُب اإلقتداء بالدكؿ ا١تتقدمة ٕتّمبل كتزيّنا فقط ، سيعيدنا أب ٦تارسات 
العهود القدٯتة ، كاالقتصاص الفردم كالثأر كاالنتقاـ ، ألف ثقة ا١تواطن الضحية  ُب سلطة دكلتو سقطت ، ألنو يراىا قد 

بإلغاء عقوبة االعداـ، حيث  يؤدم ذلك إٔب ٛتاية ىؤالء  فّرطت ُب كاجب ٛتاية أفرادىا كضحاياىا من آّرمُت ا٠تطرين
آّرمُت بعدـ كضع حد ٢تم كعدـ االقتصاص منهم ، لذلك يقـو ّٔذا الدكر بنفسو ، كىذا يشكل خطرا كبَتا على النظاـ 

العقايب ألم ٣تتمع، لذلك فخصوصية كل ٣تتمع كدرجة الوعي كالثقافة لدل أفراده ، يؤدم إٔب نشوء ما يسمى 
باألخبلؽ العامة أك الضمَت اٞتمعي ، الذم يقرر إبقاء أك الغاء ىذه العقوبة، فاف كجد فيها فائدة كتقبلها آّتمع حافظ 
عليها كاستعملها عند اٟتاجة، كإف رأل أهنا غَت مفيدة كغَت فعالة ألغاىا  قانونا كتطبيقا ، ٢تذا ال ٬تب اإلنسياؽ كتقليد 

٣تتمعات أخرل ٗتتلف عن ٣تتمعنا ُب كثَت من اٞتوانب، كال ٬تب أف نتجّمل بإجراء اإللغاء  كترؾ اٞترٯتة كآّرمُت يعبثوف 
ٔتصاّب كقيم آّتمع، كىذا يقود إٔب ضركرة اإلبقاء على ىذه العقوبة ُب التشريع العقايب ، حىت تكوف هتديدا دائما 

كمستمرا لكل من تسوؿ لو نفسو ا١تساس بالقيم العليا للدكلة أك ا١تساس ْتقوؽ األفراد كحرياهتم، كيتم اإلستعانة ّٔا عند 
 . اٟتاجة كالضركرة ، فتكوف بذلك الرادع األكرب ُب مواجهة اإلجراـ ا٠تطَت كآّرمُت ا٠تطرين

 

ػػػ ال ٬تب أف نتقّبل دعوات كمطالبات منظمات حقوؽ االنساف بإلغاء عقوبة االعداـ بسذاجة ، على أهنا نداءات الرٛتة 
كرسل اٟتّب كالسبلـ، ألف ىذه ا١تطالبات تشكل ضغوطا دكلية ١تمارسة السيطرة على الدكؿ اليت ٓب تلغها بقصد التدخل 

الدائم ُب شؤكهنا الداخلية، ك ٖتمل ُب باطنها أغراضا سياسية مصلحية ْتتة ، كإف صاحبها خطاب اإلنسانية ك لغة 
اٟترص ُب  اٟتفاظ على حقوؽ اإلنساف من أم انتهاؾ، فعدـ فهم األبعاد السياسية، كالصراعات الدكلية، كا١تصاّب 
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اإلقتصادية ، كاإلختبلفات البينية، كالرغبة ُب السيطرة كبسط النفوذ مع ىذه ا١تطالبات بإلغاء عقوبة اإلعداـ، نكوف قد 
 .كقعنا ُب فّخهم  كًب ٖتقيق أىدافهم ا٠تفية 

 

ػػػػ اليوجد من التشريعات اليت عاٞتت موضوع اإلعداـ أفضل من تشريع الشرع اإلسبلمي اٟتنيف ، فالشريعة االسبلمية 
يىاةه يىاٍ  اٍلًقصىاصً  ًفي كىلىكيمٍ ):أمرت بالقصاص العادؿ، ألف فيو حياة لبقية أفراد آّتمع، قاؿ تعأب  لىعىلَّلكيمٍ  األىٍلبىابً  أيكًليٍ  حى

، الذم ىو معاٞتة ٞتميع االختبلالت اليت سببتها اٞترٯتة ، كخَت ما ٭تافظ على آّتمع كأمنو  (البقرة (179) تػىتػَّلقيوفى 
كيردع شراره، لذلك شرع اهلل تعأب ىذه العقوبة رغم خطورهتا ضد كل من ال يبإب ْتياة اآلخرين، ألف قتل شخص كاحد 

نىا ذىًل ى  أىٍجلً  ًمنٍ ):دكف كجو حق متعمدا ٯتثل قتل ٚتيع أفراد آّتمع بأكملو ،قاؿ تعأب تىبػٍ  مىن أىنَّلوي  ًإٍسرىائًيلى  بىًني عىلىى كى
ا ا األىٍرضً  ًفي فىسىادو  أىكٍ  نػىٍفسو  ًبغىٍيرً  قػىتىلى نػىٍفسن أىنَّلمى ا كىمىنٍ  جىًميعنا قػىتىلى النَّلاسى  فىكى ا أىٍحيىاىى أىنَّلمى  كىلىقىدٍ  النَّلاسى جىًميعنا أىٍحيىا فىكى
ًثيرنا م نػٍهيم ًإفَّل  ثيمَّل  بًالبػىيػ نىاتً  ريسيلينىا جىاءىتٍػهيمٍ   ....:)ككذلك قولو تعأب  ( المائدة(32) لىميٍسرًفيوفى  األىٍرضً  ًفي ذىًل ى  بػىٍعدى  كى
ـى  النػَّلٍفسى  تػىٍقتػيليواٍ  كىالى  ، لذلك البد أف يػَحُردَّ ىذا ( األنعاـ 151)تػىٍعًقليوفى  لىعىلَّلكيمٍ  ًبوً  كىصَّلاكيمٍ  ذىًلكيمٍ  بًاٍلحىق   اللَّلوي ًإالَّل  الَّلًتي حىرَّل

آّتمع بقسوة على ىذا اإلعتداء ، ٍب إف اهلل تعأب بُّت لنا أف ىناؾ ٣ترمُت ال ُيصلحوف ك٬تب استئصا٢تم حفاظا على 
آّتمع، كمع إجازة الشرع ٢تذه العقوبة فقد قاـ بتضييقها ك عدـ تطبيقها عن طريق  عفو الضحايا أك ما يسمى بلغة 

الشرع كٕب الدـ ، ألنو ىو ا١تتضرر األكؿ من ىذه اٞترٯتة، الذم ينتظر القصاص إلطفاء نار اإلنتقاـ كٖتقيق العدالة، قاؿ 
ا يىا): تعأب  عيًفيى  فىمىنٍ  كىاألينثىى بًاألينثىى بًاٍلعىٍبدً  كىاٍلعىٍبدي  بًاٍلحير   اٍلحيرُّ  اٍلقىتػٍلىى ًفي اٍلًقصىاصي  كيًتبى عىلىٍيكيمي  آمىنيواٍ  الَّلًذينى  أىيػُّهى
ٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي   فػىلىوي  ذىًل ى  اٍعتىدىل بػىٍعدى  فىمىنً  كىرىٍحمىةه  رَّلب كيمٍ  م ن تىٍخًفيفه  ذىًل ى  بًًإٍحسىافو  كىأىدىاء ًإلىٍيوً  بًاٍلمى

ابه  ـى  الَّلًتي النػَّلٍفسى  تػىٍقتػيليواٍ  كىالى ): ، كُب موضع آخر قاؿ تعأب178البقرة (أىًليمه  عىذى  مىٍظليومنا كىمىن قيًتلى  بًالحىق   اللَّلوي ًإالَّل  حىرَّل
عىٍلنىا فػىقىدٍ  ًلي وً  جى ، كىكذا تشريع ىذه العقوبة كترؾ أمر (اإلسراء(33) مىٍنصيورنا كىافى  ًإنَّلوي  ف ي اٍلقىٍتلً  ييٍسًرؼ فىبلى  سيٍلطىاننا ًلوى

العفو بيد أىل الضحية، يؤدم إٔب ٖتقيق الردع كا٠توؼ الدائم من تسليط ىذه العقوبة، كمن جهة أخرل إمكانية إلغائها 
 .تطبيقا يكوف بيد كٕب الضحية الذم يبقى لو اٟتق ُب العفو كمسا٤تة اٞتا٘ب أك عدـ ذلك ، فبل يرغب ُب االنتقاـ كالثأر

 

ػػػػػػ أما عن ا١تشرع اٞتزائرم فإننا ٧تده أحسن صنعا عندما ٓب يستجب لنداءات اإللغاء كمطالبات ا١تنظمات الدكلية ْتذفها 
، كنرل أف ذلك يشكل خطأ ، ألنو (1993)من التشريع العقايب، رغم أنو ألغاىا من الناحية العملية منذ سنوات كثَتة 

ال فائدة من تشريع عقوبة كعدـ تطبيقها ،ألف فعالية كجدكل العقوبة تكوف كتتحقق عندما يكوف اٞتزاء سريعا كحقيقيا 
كليس شكليا، ألف النص عليها كعدـ تطبيقها،  كإلغائها قانونا سواء، طا١تا ُب اٟتالتُت ال تنفذ على أرض الواقع كتتحقق 

 .فائدهتا، كإف كاف يبدك أف ا١تشرع يرغب ك يسَت ُب طريق اإللغاء بعد التجميد  كالتعليق كما ذكرنا 
 

ػػػػػ لقد نزع عقوبة اإلعداـ من جرائم السرقات ا١توصوفة اليت كانت بإستعماؿ السبلح ، كالسرقات ا٠تطَتة ، حيث كاف 
عليو أف يُبقي ىذه العقوبة، ُب مثل ىذه اٞترائم ا٠تطَتة، كاألمر نفسو بالنسبة ٞترائم إختبلؿ كتبديد ا١تاؿ العاـ ، إٔب أف 

، حيث كاف يعاقب سابقا على بعض اٞترائم ا٠تطَتة على 01 ػػػ 06ًب إصدار قانوف مكافحة الفساد كالوقاية منو رقػػػػم 
، ٍب تراجع ا١تشرع عن ذلك ٔتقتضى ىذا القانوف ، كىو 1( من ؽ ع ج119ا١تادة )اإلعتداء على ا١تاؿ العاـ  باالعداـ 

                                                
،ق٤ع 1033 ٘ 28ؼ ٌ ػىو ) 1988 ٤ٗٞ٣ٞ 12 جُٔإٌل ك٢ 26ــ 88 ذحُوحٕٗٞ  ًحٗص ًٛٙ جُٔحوز ض٘ٙ ْحذوح هرَ جُـحتٜح ، ٝهرَ يُي هرَ ضؼى٣ِٜح  1

 ٣طؼٍٜ جُوح٢ٞ أٝ جُٔٞظق أٝ جُٟحذ١ جُؼ٢ٓٞٔ ج١ًُ ٣هطِّ أٝ ٣رىو أٝ ٣كطؿُ ػٔىج ٝذىٕٝ ٝؾٚ قن أٝ ٣ٍٓم أٓٞجال ػ٤ٓٞٔس : )١ــــقٌٍش ًٔح ٣َ

:  جُلوٍز جُٓحوْس : أٝ ذٓررٜح  ذٔوط٠ٟ ٝظ٤لطٚءأٝ نحٚس أٝ أ٤ٖحء ضوّٞ ٓوحٜٓح أٝ ٝغحتن أٝ ْ٘ىجش أٝ ػوٞوج أٝ أٓٞجال ٓ٘وُٞس ٝٞؼص ضكص ٣ىٙ ْٞج

(ُِكٌْ ذحالػىجّ جيج ًحٕ جنطالِ أٝ ضرى٣ى أٝ قؿُ أٝ ٍْهس جألٓٞجٍ جُٔٗحٌ ج٤ُٜح أػالٙ ٖٓ ٠ر٤ؼطٜح إٔ ضٍٟ ذٔٛحُف ج٠ُٖٞ جُؼ٤ِح  . 
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أمر غَت مقبوؿ هنائيا إذ اليعقل أف يتم ٤تاكمة جناة اختلسوا أك بددكا أمواال ضخمة قد تصل أب آالؼ ا١تليارات من 
الدينارات بل حىت من الدكالرات ، ٍب يتم اٟتكم عليو ببضع سنوات ، كيتم االستفادة من ظركؼ التخفيف ، دكف حىت 
إسًتجاع ىذه األمواؿ إٔب خزينة الدكلة ، لعدـ امكانية تتبعها كٖتصيلها ، بسبب عدـ فعالية اآلليات القانونية كالتنفيذية 
لذلك ، كإستغبلؿ ىذا العجز التشريعي من قبل اٞتناة، فإذا كانت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية تعاقب بقطع يد السارؽ 

لسرقة شخص كاحد، بسبب الضرر الذم سببو ٢تذا الشخص، فأنظركا إٔب ىذا اٞتا٘ب الذم سرؽ كاختلس آالؼ 
ا١تليارات ، كاعتدل على مقدرات األمة، فبل ٯتثل ىذا اٞتـر مساسا ْتق آّتمع فقط، بل ٯتثل إعتداءن كسرقة ٟتقوؽ 

األجياؿ القادمة ٢تذا الوطن، لذلك ىذا التسامح كٗتفيف األحكاـ كعدـ تسليط عقوبة اإلعداـ ،أدل إٔب تكريس فلسفة 
البلعقاب، كىو ما شجع الكثَتين من ذكم النفوس الضعيفة على اإلختبلس كسلب كتبديد ا١تاؿ العاـ، كىو ما نشهده 

 .من إزدياد معدؿ اٞترائم اإلقتصادية ، ما يسبب خسارة كإستنزافا للخزينة العامة
 

 ، حيث كاف يعاقب 05 ػػ85ػػػ أما بالنسبة ٞترائم ا١تخدرات فاألمر كاف أفضبل ُب ظل قانوف ٛتاية الصحة كترقيتها 
، كبعد ٗتصيص قانوف (242ا١تادة )باإلعداـ ُب اٞتنايات ا٠تطَتة ا١تتعلقة بإنتاج ك زراعة كصناعة كتصدير ا١تخدرات 

 ، كاف ينتظر أف يُبقي على نفس العقوبة ، كيبقي على أثر الردع ّٔذه العقوبة ، لكن 18-04مستقل با١تخدرات رقم 
ا١تشرع فاجئنا ْتذؼ عقوبة اإلعداـ هنائيا من ىذه اٞترائم ا٠تطَتة ، كاستعاض بعقوبة السجن ا١تؤقت كالسجن ا١تؤبد، 
كىو ما أدل أب زيادة ارتكاب ىذه اٞترائم كبكميات ضخمة تقدر باألطناف، كإنتعاش ٕتارة ا١تخدرات ك ظهور أنواع 

 .جديدة منها ،  كىو ما تكشف عنو الكميات ا١تضبوطة يوميا من ٥تتلف ا١تصاّب األمنية عرب الوطن
 

ػػػػ ال ٬تب أف ننسى مطلب آّتمع اٞتزائرم ُب إعادة اإلعتبار لعقوبة اإلعداـ كتطبيقها، ُب جرائم اإلعتداء على الطفولة 
من قتل كخطف كإغتصاب ُب السنوات األخَتة ، كتفاقم ىذه الظاىرة أّدل إٔب ٖترؾ آّتمع كالرأم العاـ من أجل 
ا١تطالبة بشدة من السلطات تشريع ىذه العقوبة ُب ىذا النوع من اٞترائم  كتنفيذىا كاقعيا، حيث يرل الكثَتين من 

ا١تختصُت أف اٞتزائر أخطأت بوقفها تنفيذ عقوبة اإلعداـ إستجابة للضغوط الدكلية، كأف سياسة البلعقاب ال تؤدم إال 
إٔب إنتاج مزيدا من اٞترائم كمزيدا من آّرمُت  ، حىت قيل أف ا١تطالبة بعقوبة اإلعداـ ُب جرائم الطفولة جاء نتيجة إ٧تراح 

 .1الضمَت اٞتمعي من ىذه اٞترائم
 
 

، كبالنظر ١تا سبق، فإف حذؼ عقوبة االعداـ من نصوص التشريع العقايب اٞتزائرم، اليت كاف يعاقب ّٔا          كلهذا
سابقا على جرائم خطَتة، كٕتميد تنفيذ ىذه العقوبة منذ زمن طويل، من شأنو أف يضعف من ىيبة الدكلة كعملها 

القضائي، ألف اٞتا٘ب يكوف مطمئنا سلفا، أنو مهما فعل، كمهما كاف فعلو خطَتا ، فلن يطالو حكم العدالة بغَت السجن، 
الذم يبقى أمل اإلفبلت منو قائما ليعاكد جرٯتتو مرة أخرل، كباإلبقاء على عقوبة االعداـ يؤدم إٔب معاقبة كارتداع 

 .آّرمُت ا٠تطرين ُب القضايا الكربل كغَت العادية ، كىو ما نفتقده اليـو كأثّر بصورة كاضحة على فعالية العقاب كجدكاه
 
 

                                                
،  جُٓؿٕٞ ضكُٞص ج٠ُ ٓكحٖٞ ُطل٣ٍم جُٔؿ٤ٍٖٓ ، ٤ْحْس جُالػوحخ ٌٝجء جٗلالش جُؿ٣ٍٔس  (٠حٍٛ)، ْك٢ِ٤  (٤ٍَٛ)، ٓؿٍجخ  (ذِوحْْ)قٞجّ   1

  Inf constantantine 17 mars 2013 actualité,inf Algerie commentaire fermesseur، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ذحٍُٗٝم                   ،

137 Views 24 04 2014         
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 م ػػػػؿ الثافػػػػلفصا
  ػةػقضائياؿشكاليات اإل

 

لعّل من أىم اإلشكاليات القضائية اليت تقف عائقا أماـ جعل العقوبة اٞتنائية أكثر نفعا كفعالية، كترضي ٚتيع        
، الذم  أطراؼ ا٠تصومة اٞتنائية، كتقف مانعا للحّد من اٞترٯتة كصّد آّرمُت، ىو كاقع العدالة اٞتنائية ا١تؤسف اليـو

أصبحت تتخّبط فيو، ٦تا جعلها ٗتفق ُب ٖتقيق العدالة ا١تنشودة اليت تنصف الضحية كتضرب على يد الظآب، لذلك 
أصبحت العقوبة اٞتنائية ا١تسلطة عليو ال تأٌب بثمارىا كال ٖتقق أىدافها، فوصفت كذلك بأهنا تعا٘ب من أزمة حقيقية 

كاضحة للعياف، كا٧تّر عن ذلك كثرة إرتكاب اٞترائم كفشل العقوبة ُب اإلصبلح كالتأىيل، فارتفعت معّدالت العود 
كتضاعفت، لذلك سنتعرض بداية ُب ىذا الفصل إٔب كيف نّظم ا١تشرع اٞتزائرم آلية تقدير العقاب اٞتنائي كالصبلحيات 

، ٍب نتناكؿ أزمة العدالة اٞتنائية ٔتا فيها أزمة العقوبة اٞتنائية ُب (ا١تبحث األكؿ)ا١تمنوحة للقاضي اٞتنائي ُب ىذه ا١تسألة 
 .(ا١تبحث ثالث)، ٍب  مشكلة تزايد معدالت العود ُب (ا١تبحث الثا٘ب)
 

 األكؿلمبحث ا
  القاضي في تقدير العقاب الجنائي  سلطةآلية

 

        تشّكل سلطة القاضي ُب تقدير العقوبة اٞتنائية أحد اآلليات اليت كضعها القانوف من أجل النطق بالعقوبة 
ا١تناسبة، اليت ٗتتلف بُت كل جرٯتة كأخرل كإف تشأّتا، ألف كل جرٯتة ككل مرتكب ٢تا ٭تمبلف عناصر إختبلفهما حىت 
كإف كانوا من نفس الفئة، كىذه السلطة تضفي نوعا من ا١تركنة ُب التصدم للخصومات اٞتنائية، كاختيار العقوبة اليت 
، كتبتعد عن ا١تفهـو اٞتامد ١تفهـو سلطة القاضي ُب إختيار العقوبة، من أجل  تناسب كضعية كظركؼ كحالة كل ٣تـر

  .(ا١تطلب الثا٘ب)، كٖتديد أساسها كضوابطها  (ا١تطلب األكؿ)ذلك سنحاكؿ أف نتعرض إٔب ٖتديد مفهـو ىذه السلطة 
 

المطلب األكؿ  
 مفهـو السلطة التقديرية للقاضي الجنائي  

 

        ٯتكن القوؿ أف فكرة سلطة القاضي التقديرية جاءت كرد فعل للقاعدة القانونية الشهَتة اليت تشكل أساس كلبنة 
، كألف لكل ٣تـر ظركفو كأحوالو، كألف آّـر غَت معركؼ للمشرع كاف لزاما أف (ال بنصإالجرٯتة كال عقوبة )مبدأ الشرعية

ٯتنح للقاضي فسحة كحرية ألف يعمل فيها سلطتو التقديرية مستعينا فيها بالقانوف كا١تنطق كا٠تربة ُب ٖتليل الوقائع 
. كاالستدالؿ ٍب النطق باٟتكم ا١تناسب 

 

نسانية  اليت تتفق كالواقع االجتماعي ككاقع اٟتياة،  حيث يقـو إل        ذلك ألف القانوف ال ٮترج عن كونو أحد العلـو ا
، ألف 1القاضي بتقدير الوقائع ٍب يبحث عن النص القانو٘ب الواجب التطبيق، ُب سبيل ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من العدالة

. ىذه األخَتة تستوجب قدرا من التناسب بُت مقدار العقوبة كجسامة اٞترٯتة 

                                                
 .101،102، ٘ 2002، ِْطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ، جالٌْ٘ى٣ٌس، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف  ، ٠رؼس  (قحضْ)  جُرٌحٌ 1
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عتبار ظركؼ اٞترٯتة كالفركؽ ا٠تاصة بُت اٞتناة كأحوا٢تم، ككذا مقدار إلذا ًب األخذ ُب ميزاف اإال إ        كىذا ال يتأّتى 
ٍب اٞتنائي لكل كاحد منهم ، على خبلؼ ا١تشرع عند سّنو للعقوبة، حيث يكوف عملو يّتسم بالعمومية كالتجريد، إلا

حيث ال يستطيع أف ٭تدد سلفا عقوبة كل شخص ارتكب اٞترٯتة بصورة بصورة أدّؽ، ألنو عند كضعو للعقوبة أخذ ٔتعيار 
الشخص العادم كالظركؼ العادية ، ليًتؾ نظر ظركؼ كل ٣تـر على حدل للقاضي اٞتنائي ، كىو ما يطلق عليو السلطة 

. ٔب ٖتديد مفهـو ىذه السلطة كضوابطهاإالتقديرية ا١تمنوحة لو، لذلك سوؼ نتعرض 
 

 الفرع األكؿ 
 تحديد مفهـو سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة  

        ٦تا سبق حاكلنا أف نبُّت مفهـو ىذه السلطة كلكن من أجل ٖتديد كضبط ىذا ا١تفهـو سوؼ نعرض بعض 
ختصاص القاضي ُب كجوب اختيار العقوبة ا١تبلئمة على ا١تتهم إ)التعريفات لرجاؿ القانوف، فهناؾ من عرفها على أهنا

ختيار نوع العقوبة كشدهتا كمدل قابليتها للتنفيذ إسلطة القاضي ُب )بأهنا، كىناؾ من عرفها 1(ْتسب النصوص القانونية 
أهنا القدرة على ا١تبلئمة بُت ب)، كىناؾ من عرفها 2( كا١تنصوص عليها ُب القانوفرعختيارات اليت منحها لو الشاإلمن بُت ا

الظركؼ الواقعية للحالة ا١تعركضة عليو كظركؼ مرتكبها بصدد اختيار اٞتزاء اٞتنائي، عقوبة كاف أـ تدبَتا كقائيا، نوعا أك 
. 3(جتماعية على حد سواءإلتساؽ بُت ا١تصاّب الفردية كاإلمقدارا، ضمن اٟتدكد ا١تقررة  قانونا ٔتا ٭تقق ا

 

ختيار القدر إكعليو فالسلطة التقديرية للقاضي ىي فكرة تتلخص ُب أف يًتؾ للقاضي قدرا من السلطة ُب تقدير ك        
البلـز من العقوبة، اليت كضعها ا١تشرع سلفا ّٔدؼ تفريد العقوبة ٔتا يناسب شخصية اٞتا٘ب كأحوالو الصحية كالنفسية 

 كاليت تشكل بعبارة ،ٔب عقيدة القاضي اٞتنائيإكٔب ألكيبدك أف تقدير ىذه السلطة يعود بالدرجة ا، 4جتماعية إلكظركفو ا
دانة ، كلن إلهتاـ  كثبوت اإليو من إمبسطة الفكرة الكاملة كالنهائية  اليت تتكوف لديو حوؿ موقف ا١تتهم  ٦تا ينسب 

عماؿ ىذه السلطة إف إقتناع الشخصي للقاضي اٞتنائي، ٍب إلحًتاـ مبدأ أساسي ىو حرية اإال بإتتكوف ىذه العقيدة 
ستخدامها ك٭تقق العدالة كا١تساكاة ، إالتقديرية ليست كاسعة كمًتككة بدكف قيود أك ضوابط ، كىي اليت تكفل سبلمة 

. ٔب نوع من التصنيف كالتحكم من قبل القضاة، ٦تا ٬ترح العدالة كٮترج العقوبة عن غايتهاإكحىت ال تتحوؿ ىذه اٟترية 
 

        لذلك سوؼ نتناكؿ ُب الفرع الثا٘ب  أساس ىذه السلطة ٍب نعرج ُب الفرع الثالث لتوضيح ماىي ضوابط ىذه 
. السلطة ا١تمنوحة للقاضي اٞتنائي 

 

الفرع الثاني  
 أساس السلطة التقديرية للقاضي الجنائي  

ٔب التوزيع ا١تتوازف لئلختصاص بُت ا١تشرع إٔب القاضي يعود إ        لعّل األساس الذم تبٌت عليو منح ىذه السلطة 
جتماعية كالفردية، ككذا مراعاة الظركؼ الشخصية للمجـر ، كمن إلكالقاضي اٞتنائي، حيث يتحقق التنسيق بُت ا١تصاّب ا

                                                
 .492، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 1
، ٘ 2008، جُوحٍٛز  ٍٓٛ ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س  ،٠رؼس  2، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، جُوْٓ جُؼحّ ، ٠رؼس (ّٖٔ جُى٣ٖ جٍٖف ضٞك٤ن) ضٞك٤ن 2

528. 
 .782، ٘ 1982، 5، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُوحٍٛز ٍٓٛ ، وجٌ جُٜٟ٘س  جُؼٍذ٤س ، ، ٠رؼس (ق٢٘ٓ ٓكٔٞو) ٗؿ٤د 3
، ٞٞجذ١ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوح٢ٚ  جُؿ٘حت٢ ك٢  ضكو٤ن  جُؿُجء ، ؾحٓؼس جُطحٍٛ ٓٞال١ ْؼ٤ىز ، جألًحو٤ٔ٣س ُِىٌجْحش (٣ٍُى ٓكٔى )  جقٔى 4

 . 92 ، ٘  2001 ــ 6جالؾطٔحػ٤س ٝجالٗٓح٤ٗس ، 
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ديد األثر ا١تناسب للقاعدة القانونية على تلك اٟتالة ا١تعركضة عليو كالعقوبة تكوف أساسا كمعاملة تواجو العوامل تحٙتة 
. 1عدادىا ٟتياة مطابقة القانوفإٔب اٞترٯتة، كيكوف من شأهنا هتذيبها كإاليت قادتو 

 

ٔب الثقة اليت منحها ا١تشرع للقاضي، كقد منحو قبل ذلك إ ٯتكن أف نرد أساس ىذه السلطة ،         كمن خبلؿ ما سبق
ٔب إمعاف الفكر ُب كقائع معركضة من أجل ْتثها كالوصوؿ إ، اليت ىي حالة ذاتية تنجم عن 2قتناع الشخصيإلحرية ا

ذ تظهر كفاءتو كرجاحة عقلو ُب فهم الوقائع ككزهنا حىت يستطيع أف يبدد الظنوف كيصل  إ، حتماؿإلحالة تطرد الشكّ كا
ستنباط إلستقراء كاإلقتناعو على عملية منطقية تقـو على اإكعلى ىذا األساس ينبغي على القاضي أف يبٍت ، 3أب اليقُت

. ٔب نتيجة معينة باإلدانة كمن ٙتة اختيار العقوبة ا١تناسبة إينتهي ُب ختامها 
 

ساس الثا٘ب ١تنح ىذه السلطة للقاضي اٞتنائي ىو قصور كعجز ا١تشرع ُب كضع كٖتديد مفًتضات القاعدة أل         كا
حتماالت كقوعها، حىت يتم ترتيب آثارىا مباشرة ، لذلك كاف عليو أف يتنازؿ عن جزء من سلطاتو إالتجرٯتية، كٚتيع 

 الذم يلتـز بتطبيق القاعدة القانونية كفقا ١تقتضيات الواقع كاٟتاؿ ، فا١تشرع يعٍت أف ىناؾ نوعيات ٥تتلفة ،للقاضي
رتكاب اٞترٯتة، البد أف تتنوع معها العقوبة ٖتقيقا للحق كالعدالة ، كٔتنح ىذه السلطة للقاضي إكمتعددة  من صور 

تكملة لعمل ا١تشرع ، كىذا ال يتعارض بتاتا مع مبدأ الشرعية ألف عمل القاضي ُب ىذا اٞتانب ىو التقدير للجزاء 
. ا١تناسب  من بُت اٞتزاءات اليت رصدىا ككضعها ا١تشرع سلفا 

 

الفرع الثالث 
 ضوابط ممارسة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي 

حىت ال تصبح ىذه السلطة ٣ترد ٖتّكم كتعّسف ٦تارس من طرؼ القضاة ، كاف البد أف يتم كضع ٤تددات          
كضوابط ٖتدداستعماؿ ىذه السلطة  كطريقا يسَت على ىديو ُب تقدير العقوبة ا١تناسبة ، كىذه الضوابط فيها ماىو مرتبط 

ٔب ا٠تركج بقياس سليم كمتوازف بُت جسامة اٞترٯتة كمسؤكلية إخَت ألٔب اٞتا٘ب ليصل ُب اإٔب اٞترٯتة، كفيها ما يعود إكيرد 
. فاعلها كالقدر ا١تناسب الذم ٬تب أف يستحقو آّـر 

 

ٔب ىذه الضوابط ٘تايزت كاختلفت ٦تا أثارت جدال فقهيا ُب ٖتديد طبيعتها فهناؾ من يرل أنو إغَت أف النظرة          
عطاء حرية مطلقة للقاضي ُب ٖتديده للعقوبة اليت تتناسب كجسامة اٞترٯتة ، ُب حُت يرل فريق آخر أنو ٬تب إ٬تب 

تضييق ىذه اٟترية ، كبُت ىذا كذاؾ ىناؾ من أخذ موقفا كسطيا معتدال، كسوؿ نتعرض أب ىذه اآلراء بصورة موجزة ُب 
: الفقرات التالية

 

 الفقرة األكلى
تجاه الموسع  إل ا

        ينادم ىذا االٕتاه بوجوب ترؾ اٟترية ا١تطلقة للقاضي اٞتنائي حىت يطابق بُت النصوص القانونية كبُت الوقائع ، 
فسلطة القاضي التقديرية تفًتض من حيث ا١تبدأ ٘تتعو بالقدر البلـز من حرية التقدير ٞتسامة الفعل اٞترمي كشخصية 

                                                
 .782، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ق٢٘ٓ ٓكٔٞو) ٗؿ٤د 1
 ٓرىأ جالهط٘حع جُٗهٙ ُِوح٢ٞ ٓرىأ أ٤َٚ  ك٢ أوذ٤حش جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٝهى ضرّ٘ةحٙ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ؿٍجٌ أؿِر٤س ض٣ٍٗؼحش وٍٝ جُؼحُْ ، ئي 2

 . ٖٓ م ئ ؼ 307ض٘ٙ  ػ٤ِٚ جُٔحوز 
 .35، ٘ ،1989طبعة  المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، ، االقتناع الشخصي للقاضي الجزائري ،  (مسعودة)زبدة   3
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الفاعل ، كمن ٙتة ٖتديد نوع كمقدار العقوبة ا١تناسبة ، كينبٍت على ذلك أنو ال ٣تاؿ لوجود ىذه الضوابط ألنو يصبح 
بذلك شكبل من أشكاؿ الرقابة ، تعمل على عرقلة عمل القاضي ، كىناؾ العديد من القوانُت منحت سلطة كاسعة ُب 

 ، كغٍت عن البياف أف مقابل منح ىذه السلطة الواسعة، يقع على القاضي أف يتسّلح بنتائج كخبلصات 1تقدير العقوبة
جتماع كالبيولوجيا، كاليت تكشف عن كجود تباين ُب التكوينات البشرية كالعبلقات إلالعلـو اٞتنائية كعلم النفس كعلم ا

. اإلنسانية
 

الفقرة الثانية 
تجاه المضٌيق إل ا

ٕتاه األكؿ تبٌّت ىذا االٕتاه  موقفا ٥تالفا، إذ ينادم بضركرة حصر ىذه السلطة ُب أضيق نطاؽ  إل        على نقيض ا
كعدـ توسيعها ، كلن يتم ىذا إال بوضع ٚتلة من الضوابط يسَت عليها القاضي، حيث ال ٣تاؿ لبلقتناع الشخصي كال 
للتقدير، فالقاضي ٣تّرد من كل سلطة تقديرية سواء تعلق األمر بتعيُت األفعاؿ آّرمة أك ٖتديد العقوبات ، كّٔذا تكوف 

سلطة القاضي منحصرة ُب نطاؽ القانوف، فبل ٯتلك ٕترٙب فعل أك توقيع عقوبة ٓب يرد بشأهنا نص قانو٘ب ، حيث تنحصر 
. 2كظيفتو ُب تطبيق القانوف على الوقائع ا١تعركضة عليو

 

        لذلك ينبغي حسب ىذا اإلٕتاه رسم قواعد ٤تددة يتم من خبل٢تا ٦تارسة السلطة التقديرية، ْتيث ال تعترب ىذه 
ذ أف إالسلطة نشاطا تقديريا خالصا، ك٬تب أف يتم مراعاة الفركؽ الواضحة بُت التناسب التشريعي كالتناسب القضائي، 

ذ ينبغي أف يكوف إكؿ ٣تاؿ التجرٙب كالعقاب عندما تفرضو الضركرة االجتماعية ، ألالتباين التشريعي يبحث ُب ا١تقاـ ا
عماؿ القاضي لنصوص العقاب على إمتناسبا مع الفعل الضار الواقع  من اٞتا٘ب ، ُب حُت أف التناسب القضائي ىو 

طار التناسب التشريعي الذم ٭تدد كيفية ٦تارسة القاضي ٢تذه السلطة إاٞتا٘ب ، ك٬تب أف يكوف ىذا التناسب داخل 
. 3التقديرية

 

الفقرة الثالثة  
 (التوفيقي)تجاه المعتدؿ إل ا

ٕتاه التوفيقي الذم ٚتع مزايا االٕتاىُت السابقُت كتبلَب ا١تساكئ  اليت تعًتيها كبو أخذت أغلب إل        كيعترب ىذا ا
التشريعات اٞتنائية ا١تعاصرة، حيث تعطى للقاضي سلطة تقديرية ال ٣تاؿ فيها للتحكم ، حيث يعد كل حالة  ككاقعة 

. على حدل الختبلؼ االحواؿ كتغَت الظركؼ كا١تبلبسات 
 

                                                
، ِْطس (ْحٌز)، ، أٗظٍ ه٣ٍّٔ 1936، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج٣ٌُٞط٢ 1938، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالًٞجو١ٌٝ 1921 جٗظٍ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالٍُؾ٘ط٢٘٤ 1

 ذٖ ٣ْٞق ذٖ نىز، 1جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س ، ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جُؿُجتٍ 

2011-2012٘ ،42.  
 ٣ؼطرٍ ٓرىأ جالهط٘حع جُٗه٢ٛ قٓد ٓؼح٤ٌٞٚ ٓرىأ ال ٣ٌَٗ ٞٔحٗس ُطكو٤ن جُؼىجُس ، ٝجٗٔح ٣ؼطرٍ ٌِٓٓح ُِٓو٠ٞ ذٜح ك٢ جُُ٘ٝجش جُٗه٤ٛس ، ألٕ 2

جُوح٢ٞ ك٢ ٜٗح٣س جألٍٓ ٓؿٍو جٗٓحٕ ٞؼ٤ق ٣ؼط٣ٍٚ ٓح ٣ؼط١ٍ ؿ٤ٍٙ ٖٓ ْٞء جُطل٤ٍٓ ٝجُطك٤َِ ، ق٤ع ٣وٍٞ أقى جُٔؼح٤ٌٖٞ ًُٜ جُٔرىأ ٖٓ جُلوٚ 

ٗؿٖ ٗٔؽّة ًٛج جُٔرىأ ٖٓ وٕٝ ٓٞجٌذس ، قؿط٘ح ك٢ جٕ جُوحٕٗٞ ٛٞ ٓ٘طن ٣ٓط٘ى ج٠ُ ٓرحوب  ػوال٤ٗس ٝٞؼ٤س ، ٣ٝؿد إٔ ضهٍؼ ػٖ جُط١ِٓ  )جُؼٍذ٢ 

جُٗه٢ٛ ، ٝكِٓلس جُط٣ٍٗغ ضلٍٜ إٔ ال ٗؼطٍف ذوحٕٗٞ جال هحٕٗٞ جُٔ٘طن ٝجُؼوَ ، ٝجٌُِٔٗس ًَ جٌُِٔٗس إٔ جُوح٢ٞ  جُؿُجت٢ هى ٣طـّ٘ة٠ ذِٓطس 

ٔٚ جُٔل٠ٍ ك٢ قَ جُوٟح٣ح جُٔؼٍٝٞٚ أٓحٓٚ ، أذٞ ػ٤ى  ٌّة ، (ج٤ُحِ)جُو٘حػس جُٗه٤ٛس ٣ٌٍٝٓ ٖٓ ٗٗٞضٜح ، ككىّةظ  ٝال قٍؼ ػٖ َالش هِٔٚ ٝػٖ ضك

، 2005، 3ٗظ٣ٍس جالغرحش ك٢ جٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُٔى٤ٗس ٝجُؿُجت٤س  ذ٤ٖ جُ٘ٙ ٝجالؾطٜحو ٝجُلوٚ ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٌٓ٘ٗٞجش ٣َٖ جُٔؼٍك٤س ، ؼ 

 ٘187. 
، ضو٤٤ى قن جُىُٝس ك٢ جُؼوحخ ،  ٌْحُس وًطٌٞجٙ  ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘ ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ذطّٞٗ ،  ؾحٓؼس  (ج٣ٜحخ ٓكٔى ) جٍُْٝحٕ 3

 . ٝٓح ذؼىٛح119.   ، 2007٘ضّٞٗ جُٔ٘حٌ،    
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قرار ُب السياسات اٞتنائية اٟتديثة منح سلطة تقديرية للقاضي  كتقضي بضركرة ٦تارستها ُب اطار إل        لذلك ًب ا
النطاؽ القانو٘ب الشكلي كا١توضوعي كُب ضوء ْتث معمق بشخصية آّـر كظركؼ ارتكأّا ، حيث يتم االستعانة بذكم 

، لذلك على القاضي عند تقدير العقاب ا١تناسب أف 1 االختصاص كا٠تربة ُب ٚتيع آّاالت اليت ٗتص آّـر كاٞترٯتة
ٔب ٖتقيق قياس سليم متكامل بُت قدر اٞتزاء الذم يوقعو باٞتا٘ب كالضرر الذم أنشأه  إٮتضع أب ضوابط كمعايَت تقوده 

. بارتكاب اٞترٯتة كجسامتها كحدكد مسؤكليتو اٞتنائية 
 

المطلب الثاني  
 الجنائية ضوابط تقدير العقوبة 

 

ىي ٔتثابة قيود على ٦تارسة سلطتو لتمنعو من اليت         لقد ذكرنا أنو ٬تب أف يوضع للقاضي ضوابط ك٤تددات، 
،  كمنعا للمغاالة كالشطط ُب تقدير العقوبة ، كحىت نتناكؿ أنواع ىذه الضوابط نقسم ذلك أب قسمُت،التعّسف كالتحكم

: ، كىو ما سنتناكلو كالتإب(فرع ثا٘ب)بشخصية كظركؼ اٞتا٘ب  ، كضوابط(فرع أكؿ)ضوابط متصلة باٞترٯتة 
 

الفرع األكؿ 
 الضوابط المتصلة بالجريمة 

ال أهنا ٗتتلف فيما بينها من حيث الظركؼ كالسلوؾ االجرامي ا١ترتكب من اٞتا٘ب إ        إذا كانت اٞترائم تتشابو 
ختبلفات اليت ٬تب على القاضي اٞتنائي مراعاهتا عند إلكخصوصيات كأحواؿ اٞتا٘ب نفسو ، لذلك سنستعرض ىذه ا

. تقديره للعقوبة ا١تناسبة كاليت تشكل ضوابط لو
 

الفقرة األكلى 
 الضوابط المتعلقة بالركن المادم للجريمة 

جرامي الذم يقًتفو اٞتا٘ب يًتتب عليو نتيجة يؤٙتها القانوف يربط بينهما عبلقة إل        ١تا كاف الركن ا١تادم ىو السلوؾ ا
رتكأّا أم أهنا ٕتّسدت ُب كياف ذك طبيعة مادية ، كخّلفت إرتكأّا أك ٤تاكلة إذا ًب إال إسببيو ، لذلك فاٞترٯتة ال تتحقق 

ذا ٓب يتحقق ىذا الوجود للسلوؾ االجرامي فبل ٣تاؿ للحديث عن كجود اٞترٯتة ، حىت كاف كاف إآثارا على ذلك ، لذلك 
ٔب أفعاؿ مادية ملموسة، كعلى ىذا إىناؾ اعتقاد اجرامي كبواعث اجرامية داخلية ُب نفسية الشخص، طا١تا ٓب تًتجم 

جرامي ُب أفعاؿ مادية كلو كاف شّر الناس،  كبالتإب إلعتقاده كفكره اإاألساس ال ٯتكن معاقبة شخص ٓب يظهر كيًتجم 

                                                
 ٝهى أ٠ٚٝ جُٔإض٣ٍٖٔ جُى٤٤ُٖٝ جُٓحذغ ٝجُػحٖٓ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ذٟٞجذ١ ٣ؿد ٍٓجػحضٜح  ػ٘ى ٓٔحٌْس جُِٓطس جُ٘وى٣ٍ٣س ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس ـٖ 1

٣ٓطٍٖى ذحُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُٔٞؾٜس ك٢ ًٛج جُهٛٞ٘ ، ٣ٝ٘رـ٢ ٍٓجػحز  ٖه٤ٛس جُٔؿٍّ ػ٘ى ضكى٣ى جُؼوٞذس أٝ جُطىجذ٤ٍ ، ٣ٝؿد ذكع ٖه٤ٛس 

جُٔؿٍّ ذحالْطؼحٗس ذحألنٛحت٤٤ٖ ًٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ ضٓر٤د جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ذط٣ٍوس ٓكىوز ضظٍٜ جالْرحخ جُكو٤و٤س ُِكٌْ ٝٝؾٞخ جنٟحع جالقٌحّ جُط٢ 

، ِْطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس،ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢  (ْحٌز)٣ٛىٌٛح جُوح٢ٞ ُطٍم جُطؼٖ ، ٌجؾغ ك٢ ًٛج  ٌْحُس جُٔحؾٓط٤ٍ ه٣ٍّٔ 

  .57 ، ٘ 2012 ــ ٣2011رٖ ٣ْٞق ذٖ نىز ، (1)جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ
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ال سبحانو كتعأب ، كىذه القاعدة يستوم فيها الشرع كالقانوف ُب اٟتكم فاهلل 1ال٣تاؿ لتدخل القانوف ُب ىذه اٟتالة 
. 2ضرارا بالغَتأيؤاخذ على النوايا السيئة ما ٓب يفرغها صاحبها ُب أفعاؿ كتصرفات كأٟتقت 

 

جرامي فعل مادم خارجي عن إللسلوؾ افا، جرامي في تحديد مقدار الجزاءإلابط جسامة السلوؾ ا ضفهناؾ        
شخصية صاحبو ، قد يكوف ُب صورة مادية قابلة للمعاينة من طرؼ الغَت عن طريق استخداـ اٟتواس ، كالذم يطلق 

، كقد يكوف السلوؾ (سلوؾ سليب)، كقد يأخذ صورة االمتناع عن القياـ بفعل يوجبو كيلزمو القانوف  (جراميإسلوؾ )عليو 
الصادر جرٯتة كلكنو أصاب حقا للغَت أك مصلحة عامة كلكنها بسيطة فيأخذ كصف ا١تخالفة أك اٞتنح البسيطة كما 
أشرنا ، كما ٯتكن أف يظهر ُب صورة جرٯتة خطَتة سببت أضرارا جسيمة فيأخذ صورة اٞتنح ا١تشددة كاٞتنايات، كبُت 

. ذناب كمن ٙتة ٖتديد مقدار اٞتزاء ا١تناسبإلٍب كإللزامية مراعاة ىذه الظركؼ ُب تقدير مقدار اإىذا كذاؾ يظهر ضابط 
 

ال أنو إجرامي عند صياغة قوانينها، إلذا كانت التشريعات اٞتنائية أعطت أ٫تية كبَتة ُب السلوؾ اإ            غَت أنو 
جرامي ٬تمع ُب داخلو طبيعة الفعل ك٤تل اٞترٯتة كالوسيلة ا١تستعملة كمدل إلٔب أف جسامة السلوؾ اإشارة إل٬تب ا

كحشيتها كا١تبلبسات كالظركؼ اليت ٖتيط بو كالزماف كا١تكاف الذم يصاحب ارتكاب السلوؾ االجرامي كالعبلنية  كصفة 
. 3اٞتا٘ب كالضحية كنوع العبلقة اليت تربط بينهما كطبيعة احملل الذم يقع عليو االعتداء أب غَت ذلك 

 

ستخبلص ىذه إ         لذلك ىناؾ من التشريعات من اعتمدت على النموذج التشريعي ا١ترف الذم يًتؾ للقاضي 
من  (28ا١تادة )الظركؼ ُب تقديره اٞتزاء، كىناؾ من نّصت صراحة على ضركرة  مراعاة ىذه الظركؼ كا١تشرع اللييب 

: جراميإلٔب أىم ىذه الضوابط ا١تتعلقة بالسلوؾ اإقانوف العقوبات اللييب، ك٢تذا سنحاكؿ التطرؽ 
 

  جرامي أىم ضابط ٯتكن أف يراعيو إلقًتاؼ السلوؾ اإ تشكل الوسيلة ا١تعتمدة ُب :رتكاب الجريمة إكسيلة
كل ما يأتيو اٞتا٘ب الرتكاب جرٯتتو  فقد ُب سلوب ا١تستخدـ  ألالقاضي ُب تقدير اٞتزاء ا١تناسب ، فهي ا
 كقد يكوف مقًتنا بظركؼ تضفي عليو مسحة اٞتسامة اليت تربر ،يكوف الفعل ا١تادم ٣تردا من أم ظركؼ

تغليظ العقوبة ، فقد تكوف كسيلة التنفيذ جسيمة كبغيضة كالقتل بواسطة التسميم أك التنكيل أك باستخداـ 
جرامية كامنة ُب شخص اٞتا٘ب ينبغي معها تشديد إ، فهذه الوسائل تعرّب عن خطورة 4أدكات الًتىيب كالتعذيب

  .العقاب على عكس من يقتل دكف قصد القتل كالقتل ا٠تطأ ُب حوادث ا١تركر مثبل
 

            لذلك البد على القاضي أف يضع ُب اعتباره األسلوب كالوسائل ا١تستخدمة ُب ارتكاب اٞترٯتة عند تقدير 
العقوبة ، فكلما أظهرت ككشفت عن زيادة ا٠تطر فانو يعّدىا ظركفا مشددة تتصل باٞترٯتة كاذا كشف عن ضآلة ا٠تطر 

. نو يعدىا ظركفا ٥تففة إؼ
 

                                                
جٕ جُلٌٍز ج٣ٍٍُٗز ٜٓٔح ًحٕ ٌْٞنٜح ك٢ جُ٘لّ ٝجُط٤ْٔٛ جالؾٍج٢ٓ جُؿحَّ ذٓرد ): (ٓكٔٞو ٗؿ٤د) ٣وٍٞ ك٢ ًٛج جُٔوحّ جُىًطٌٞ ق٢٘ٓ 1

ٓكٔٞو )، ق٢٘ٓ (جالٍٚجٌ ، ال ضوّٞ ذٜٔح ؾ٣ٍٔس ٠حُٔح ذو٤ح ٓؿٍو ظٞجٍٛ ٗل٤ٓس ُْ ضطهً  ْر٤ِٜح ج٠ُ جُطؼر٤ٍ جُٔحو١ جُهحٌؼ ػٖ ٤ًحٕ ٚحقرٜح 

 .129 ٘ ،، ٍٓؾغ ْحذن(ٗؿ٤د

 ، ٘ 2005، جُطلحٝش ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس ، جٌُِٔٗس ٝجُكَ ، وٌجْس ٓوحٌٗس، جُوحٍٛز ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، (١ٌُٓ ٣ٌحٜ)أٗظٍ أ٣ٟح ػٜٞ 

76. 
 ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس جُـٍجء يٛرص أًػٍ ٖٓ يُي ذٌػ٤ٍ كرحػطٔحوٛح ػ٠ِ جُؿُجء جألن١ٍٝ قٍٚص ػ٠ِ ضٗؿ٤غ جُٗهٙ ك٢ جُك٤حز جُى٤ٗح ػ٠ِ جُؼٞوز 2

 . ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٖٓ نالٍ غٞجذٚ جيج ػُّ جٍُٔء ػ٠ِ كؼَ ٤ْثس ٝػىٍ ػٜ٘ح كطٌطد ُٚ قٓ٘س 
 .76 ، ٘ 2005جُطلحٝش ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس، جٌُِٔٗس ٝجُكَ، وٌجْس ٓوحٌٗس، جُوحٍٛز ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، (١ٌُٓ ٣ٌحٜ) ػٜٞ 3
 ٖٓ م ع ؼ ، جٍُٔٗع جال٣طح٢ُ 261. أؿِد جُط٣ٍٗؼحش ضٗىو ك٢ ؾٍجتْ جُط٤ْٔٓ ٓػَ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٣ؿؼِٜح ؾ٘ح٣س ٣ٝؼحهد ػ٤ِٜح   ٗٙ جُٔحوز 4

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جال٣طح557٢ُجُٔحوز 
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  جرامي ، كىذا إل كقت ارتكاب اٞترٯتة ىو اٟتيز الزما٘ب الذم جرل فيو تنفيذ السلوؾ ا:رتكاب الجريمة إزماف
رتكاب إ ؼ،عتبار كاىتماـ ا١تشرع كالقاضي على السواء ُب تشديد أك ٗتفيف العقوبةإاٟتيز الزما٘ب يعترب ٤تل 

ثناء كقوع الكوارث الطبيعية كلها أزمنة تساىم ُب تشديد العقوبة أككذا ، اٞترٯتة ُب الليل كالظبلـ كُب زمن اٟترب
عتداءات على األشخاص ، فقد يكوف سببا ُب ٗتفيف إلف كاف الليل سببا ُب تشديد عقوبة السرقة كاإ، أك 

ا١ترتكب ُب كقت متأخر من الليل ، ْتيث ال ينطوم السلوؾ من الناحية الواقعية على ذات السلوؾ العقوبة 
 .1نعداـ أك قلة ا١تساكاة ُب ىذا الوقت إلخبلؿ كبَت باٟتياء العاـ نظرا إ
 

  يؤخذ ُب االعتبار اٟتيز ا١تكا٘ب عند ارتكاب اٞترٯتة ، ُب تقدير العقوبة ، فقد يكوف :رتكاب الجريمة إمكاف
زدحاـ كالقتل ُب إلسواؽ كأماكن األا١تكاف داللة على خطورة اٞتا٘ب إذ أف سرقة دكر العبادة ليست كالسرقة ُب ا

راعى ىذه تستعانة بغَته ، حيث إلستغاثة كالدفاع عن نفسو كاإلماكن ا١تعزكلة يصعب على آٍّت عليو األا
 .2األمكنة  عن غَتىا  ُب تشديد العقاب

 

رتكب جرٯتة االعتداء على إ          كذلك آّـر الذم يستهدؼ كيعتدم على حرمة ا١تساكن بغرض سرقتها  يكوف قد 
عتداء ، كذلك األمر بالنسبة للجا٘ب الذم إلحرمة ا١تسكن كاالعتداء على ماؿ الغَت ، فبلبد أف يكوف اٞتزاء بقدر ىذا ا

يستهدؼ سرقة مسكنا مأىوال ، فدّؿ ذلك على خطورة ىذا آّـر من ذلك الذم يستهدؼ سكنا مهجورا ، كىذا 
. ختبلؼ ك٘تايز العقاب ُب حق كل كاحد منهماإيستتبع بالضركرة 

 

لنتيجة االجرامية ىي ذلك التغيَت  فا،مقدار الجزاء الجنائيالذم يحدد ضابط جسامة النتيجة  كما يوجد         
الذم ٭تدث ُب العآب ا٠تارجي كأثر للسلوؾ اٞترمي، كىي العدكاف الذم يناؿ مصلحة أك حق قدر جدارتو باٟتماية 

اٞتزائية ، فهي بذلك ما يتوخاه كيطلبو اٞتا٘ب من اعتداءه عن حق يصونو القانوف كإزىاؽ ركح آٍّت عليو ، ُب جرائم 
 لذلك تظهر أ٫تية النتيجة بالنسبة للقاضي اٞتنائي عند ٖتديد العقوبة كتشديدىا أك ،القتل كحيازة ا١تاؿ ُب جرائم السرقة

. ٗتفيفها 
 

عتبار عند توقيع إلعتداء على اٟتق، فعليو أف يأخذ ُب اإل         كبالتإب السلطة التقديرية للقاضي ٤تكومة ّتسامة ا
ٔب جرائم ضرر، كىي تلك اليت إالعقوبة جسامة االعتداء أك ضآلتو، ك٬تب أف نشَت إٔب أف اٞترائم تنقسم ْتسب النتيجة 

ٔب جرائم ا٠تطر كىي تلك اليت يًتتب إقًتافها عدكاف فعلي ٭تل باٟتق أك ا١تصلحة ٤تل اٟتماية القانونية، كإيًتتب على 
. 3حتماؿ كقوع عدكاف على اٟتق أك ا١تصلحةإقًتافها إعلى 

 

                                                
 .  78،  جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ (١ٌُٓ ٣ٌحٜ)ػٜٞ 1
جيج ًحٕ جُكٌْ أغرص إٔ جُطحػٖ جُػح٢ٗ ٤َٓٝال ُٚ ، هى  ) 1951 05 14 م ؾِٓس 51 ُٓ٘س  166 هٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ج٣ٍُٛٔس ك٢ جُطؼٖ ٌهْ 2

ٛىو جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح ٣وطَ ٤ُٝىٛح ج٢ُ ًحٗص ضكِٔٚ ، جٕ ُْ ضٓطؿ٤د ٍُؿرطٜٔح ك٢ ٓٞجهؼطٜح ٓٔح  أونَ جُلُع ٝجُهٞف ػ٠ِ هِرٜح ذؼى إٔ جٗلٍو ذٜح ك٢ 

،  (...جُٛكٍجء ، ٝن٤ٗس ػ٠ِ ٤ُٝىٛح أِْٔص ٗلٜٓح ٤ٌُِٜٔح ضكص ضأغ٤ٍ جُهٞف ، كحٕ ػٍ٘ٛ جُوٞز ك٢ ؾ٣ٍٔس ٓٞجهؼس أٗػ٠ ذـ٤ٍ ٌٞحٛح ٣طٞجكٍ 

كؼٍ٘ٛ ؾٓحٓس  جُِٓٞى  ٣طٞجكٍ  ٤ُّ ذحُطٜى٣ى كو١ ٝجٗٔح ذٌٔحٕ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ك٢ هِد جُٛكٍجء ٝٛٞ ٌٓحٕ نحٍ ٖٓ ج٥و٤٤ٖٓ ٣ٛؼد ؿٞظ 

 .78، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (١ٌُٓ ٣ٌحٜ)جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ  كٟال ػٖ ٖىز جُطٜى٣ى ك٢ ًٛج جٌُٔحٕ ج١ًُ ؾؼِٜح جْطِٓٔص ، أٗظٍ ػٜٞ 
 جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوح٢ٞ ك٢ جٚىجٌ جُؼوٞذس ذ٤ٖ قى٣ٜح جالو٠ٗ ٝجالػ٠ِ ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ، هْٓ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ،(ؾٞجٍٛ)جُؿرٌٞ 3

  77ؾحٓؼس جٍُٗم جال١ْٝ ، جألجٌوٕ، ٘ 
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         كلذلك فإف مقدار الضرر الذم أحدثتو اٞترٯتة أك مقدار الضرر احملتمل حدكثو نتيجة السلوؾ االجرامي للجا٘ب 
ىو احملدد ١تقدار العقوبة، كيًتتب على ذلك أف يأخذ القاضي ُب االعتبار ما قد يطرأ على الضرر من اعتبارات تؤثر ُب 

. 1ضافية اليت تطرأ الحقاإلرتكاب اٞترٯتة أم األضرار اإمدل الضرر كمقداره يتجاكز النتيجة ا١تتوقعة كقت 
 

الفقرة الثانية 
الضوابط المتعلقة بالركن المعنوم 

ٔب جانب الركن ا١تادم حيث عليو إ         يعترب الركن ا١تعنوم اٞتانب الثا٘ب الذم البد أف يبحث فيو القاضي اٞتنائي ، 
رادة اآلٙتة يساءؿ إلأف يتلّمس تلك اإلرادة اآلٙتة للنفسية االجرامية اليت دفعت باٞتا٘ب أب اقًتاف جرٯتتو كٔتقدار تلك ا

اٞتا٘ب تفرد لو العقوبة ا١تناسبة، كعلى ىذا األساس ىذه الضوابط تتشكل من خبلؿ ما يعّوؿ عليو ُب تبياف درجة جسامة 
فالركن ا١تعنوم ٔتا ، القصد اٞتنائي أك ا٠تطأ كالبحث ُب نفسية اٞتا٘ب كالبحث عن البواعث اليت من أجلها اقًتؼ اٞترٯتة 

رادة اٞتا٘ب اليت يقع على القاضي إيشكلو من عبلقة نفسية تربط ٔتاديات اٞترٯتة كشخصية اٞتا٘ب يشكل ُب النهاية 
. دراستها كْتثها

رادة اٞتا٘ب صورة ا٠تطأ العمدم أك ما يسمى بالقصد اٞتنائي ، إٕتاه إ١تا كاف الركن ا١تعنوم يتخذ صورتاف كفق           ك
 حيث ٮتل اٞتا٘ب بواجبات اٟتيطة كاٟتذر ،كصورة ا٠تطأ غَت العمدم، حيث يأتيها اٞتا٘ب عمدا تتكوف جرٯتة عمدية 

. جرامية إلحداث النتيجة اإٔب إاليت يفرضها القانوف كعدـ حيلولتو تبعا لذلك دكف أف يقضي تصرفو 
 

تبعا ١تدل جسامة ىذا القصد أك ا٠تطأ ، ككذا البواعث اليت ٖترؾ اٞتا٘ب  تتحدد مسؤكلية اٞتا٘ب كمن ٙتة           ك
: ٔب إم يستحقو ، لذلك سوؼ نتعرض ُب النقاط ا١توالية ذاختيار اٞتزاء ا١تناسب اؿ

رادة إلالقصد اٞتنائي كما ىو معلـو يتكوف من عنصرين ٫تا العلم كا،  مدل جسامة القصد الجنائي في تقدير الجزاءػػػػػ
، لذلك 2ٔب العمدية ُب نصوصها  باستثناء بعض القوانُتإكأغلب التشريعات ٓب تتناكؿ تعريف القصد اٞتنائي ، بل تشَت 

رادة كما إلعطاء تعريفات ٥تتلفة لكنها تقًتب مع بعضها ُب تكوين عنصرم القصد اٞتنائي ك٫تا العلم كاإحاكؿ الفقهاء 
نو أ، كعرؼ أيضا بػ (ٔب قبو٢تا كإٔب ٖتقيق ىذه العناصر إرادة متجهة  إعلم بعناصر اٞترٯتة ك )ق ػػػػػػػػػػػػػػأسلفنا، إذ عرؼ بأف

ٔب السلوؾ ا١تكوف للجرٯتة كما كصف ٪توذجها ُب القانوف ، مع كعي با١تبلبسات اليت يتطلب ىذا إرادة إلنصراؼ اإ)
جرامي إلذا بعلم اٞتا٘ب بالوضع اإ، فالقصد اٞتنائي يتحقق  (حاطتها بالسلوؾ ُب سبيل أف يتكوف بو اٞترٯتة إالنموذج 

. ٔب آخرهإليو عمدا بإرادتو من أكلو إكمع ذلك يأتيو كيسعى 
 

نو يبحث ُب مدل كثافة العمد ، فاٞتا٘ب تتوافر لديو أعلى درجات إٍب كعمقو ؼإل           كحىت يسرب القاضي درجة ا
حتمإب كالقصد ا١تصحوب بسبق االصرار يتوافر لدل صاحبو إلٍب ُب القصد ا١تباشر با١تقارنة مع من يتوافر لديو القصد اإلا

صرار، كالقصد ا٠تاص أشد جسامة من القصد العاـ  كالقصد غَت إلٍب بالنسبة للقصد آّرد من سبق اإلدرجة أعلى من ا

                                                
،  06 ُِوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضهل٤ق جُؿُجء، ٓؿِس جألًحو٤ٔ٣س ُِىٌجْحش جالؾطٔحػ٤س ٝ جالٗٓح٤ٗس ، ،  ٞٞجذ١ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س(ٓكٔى أقٔى ) ٣ٍُى 1

 .96جُطحٍٛ ٓٞال١ ْؼ٤ىز ، ، ٘ .  ، ؾحٓؼس  و2011
  ٣٘ٙ ػ٠ِ إٔ جُؿ٣ٍٔس ضٌٕٞ ػٔى٣س ق٤٘ٔح ٣طٌٛٞ جُؿح٢ٗ جُ٘طحتؽ جالؾٍج٤ٓس جُٟحٌز أٝ 48ضؿىٌ جالٖحٌز ج٠ُ جٕ هحٕٗٞ  جُؼوٞذحش جال٣طح٢ُ ك٢ ٓحوضٚ 2

ج٤ُ٘س جٌجوز جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ػ٠ِ ٓح ػٍكٜح )  ك٤٘ٙ ػ٠ِ 188جُهطٌٞز جُ٘حؾٔس ػٖ كؼِٚ أٝ جٓط٘حػٚ ٣ٍ٣ٝىٛح ، أٓح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُر٘ح٢ٗ ك٢ جُٔحوز 

،  ٍٓؾغ ْحذن ، 1، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء (ػرى هللا) ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالٌو٢ٗ ، ٌجؾغ  ٤ِْٔحٕ 63، جُٔحوز (جُوحٕٗٞ

 ٘212.   
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صرار على ذلك بكل قسوة  كطلب ٖتقيق النتيجة إلعتداء كاإلٔب اإ، كبالتإب فدرجة ا١تيل 1احملدد أشّد من القصد احملدد
. جرامية تؤخذ ُب  تقدير القاضي كضابط ك٤تدد لتقدير العقوبة ا١تناسبة إلا
 

ا٠تطأ غَت العمدم يتمثل كفقا للصور اليت كردت ُب :مدل جسامة الخطأ غير العمدم في تقدير الجزاء الجنائيػػػػ 
نظمة كالقوانُت، كما ألخبلؿ اٞتا٘ب بواجب اٟتيطة كاٟتذر كاال٫تاؿ كقلة اإلحًتاز كعدـ مراعاة اإقانوف العقوبات كىي 

جرامية ماداـ كاف ذلك ُب إلٔب النتيجة اإمن ؽ ع ج ، كمن ٙتة حيلولتو دكف أف يفضي سلوكو  ( 288)جاء  ُب ا١تادة 
  .ستطاعتو أك كاجب عليوإ
 

حداثها، إٔب ٖتقيقها كإليها كإ         كلعّل جوىر االختبلؼ بينهما كبُت القصد اٞتنائي أف اٞتا٘ب توقع النتيجة كسعى 
حتياطات اليت ٘تنع ٖتققها كىو ما يطلق إلٍب ُب ا٠تطػػأ غَت العمدم فيكمن ُب أنو توقع النتيجة كمع ذلك ٓب يتخذ اإلأما ا

رادتو كمع إعليو با٠تطػأ مع التبصر ، كىو أشّد من ا٠تطأ دكف تبصر الذم ىو ارتكاب اٞتا٘ب للسلوؾ كسيطرت عليو 
، كيكمن أساس مساءلة اٞتا٘ب رغم أف 2ذلك ٓب يتوقع النتيجة ، حيث كاف بإمكانو توقعها أك كاف كاجبا عليو أف يتوقعها

رادتو إف إحتياطات كاٟتذر حىت يتفادل النتيجة كبالتإب ؼإلٗتاذ ٚتيع اإرادتو ٓب ترد النتيجة كٓب يتوقعها ُب أنو كاف عليو إ
ال إ٫تاؿ إل ، كجدير بالذكر أف القانوف ال يعاقب على ا3رادة خاملة مهملة مستهًتة غَت ٤تتاطةإتتحمل ا١تسؤكلية لكوهنا 

. صابة ماؿ أك شخصإ٫تاؿ يسبب ضررا ناتج عن إلذا كاف ىذا اإ
 

 من ؽ ع 66عترب ىذه اٞترائم ٥تالفات كجنح باستثناء ا١تادة إٔب أف قانوف العقوبات اٞتزائرم إ        كٕتدر اإلشارة 
.  4ج

كما تكمن درجة التقدير لدل القاضي مراعاتو ١تن يصدر عنهم ىذا ا٠تطأ ، فخطأ الرجل العادم ال يتساكل كخطأ 
ٚتاال ، نظرا ١تا ٯتلكونو من مؤىبلت كخربات علمية كفنية ٘تنع إاألطباء كا١تهندسُت كا٠ترباء كمن ٭تظوف بثقة آّتمع 

. عليهم ارتكأّم للخطأ 
 

ٔب حدىا األدٗب حسب درجات إٔب اٟتد األقصى أك النزكؿ ّٔا إ         لذلك فالقاضي اٞتنائي ٯتلك سلطة رفع العقوبة 
ىذا ا٠تطأ كظركفو كنفسية كقدرات مرتكب ىذا ا٠تطأ، كما أف ا١تشرع ٓب يفرؽ بُت ا٠تطأ اٞتسيم كا٠تطأ غَت اٞتسيم  كٓب 

.  بل ترؾ ذلك لسلطة القاضي التقديرية ٔتا يتناسب كدرجة جسامة ىذا ا٠تطأ،يفرؽ بُت ا٠تطأ ا١تادم كا٠تطأ الفٍت
 

قد تكتنف اٞتا٘ب ٚتلة من ا١تشاعر كاألحاسيس ، تكوف دافعا كباعثا ُب :تأثير الباعث في تقدير الجزاء الجنائيػػػ 
ارتكابو للجرٯتة ، كّٔذا تتشكل من أحد األسباب كالعوامل الشخصية لدل اٞتا٘ب كيعتد ّٔا القاضي ُب تقدير العقوبة ، 

شباع إلٔب اإحساس باٟتاجة إلٔب شئ ما إلشباع رغبة معينة ، كالطبيعي أف يتبلـز اإفالباعث يشكل اإلحساس باٟتاجة 
حساس باٟتاجة يقـو بدكر الدافع أب النشاط ، فهو ٔتثابة مولد القوة فيو كاحملرؾ لئلرادة ا١توجهة إلمع تصورىا ، ، كا

 . 5للقصد ، كىو الغاية الشخصية أك الغرض البعيد الذم يتوخاه اٞتا٘ب من جراء ارتكابو اٞترٯتة
                                                

 .82 81ٝ، ضلحٝش جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (١ٌُٓ ٣ٌحٜ) ػٜٞ 1
 .81  جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 . 229، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 3
 ٖٓ م ع ؼ  ض٘ٙ ػ٠ِ جضالف جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذأٍْجٌ جُىكحع ج٢٘٠ُٞ أٝ ض٣ٍٞٛٛح أٝ جذالؿٜح ج٠ُ ٖٓ ال ٚلس ُٚ ك٢ جإل٠الع ػ٤ِٜح 66جُٔحوز 4

 .ؾ٘ح٣س  ٓؼحهد ػ٤ِٜح 
، جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوح٢ٞ ك٢ جٚىجٌ جُؼوٞذس ذ٤ٖ قى٣ٜح جألو٠ٗ ٝجألػ٠ِ ، وٌجْس ٓوحٌٗس،، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ،  (ؾٞجٍٛ)جُؿرٌٞ 5

  .66 ، 2013٘ؾحٓؼس جٍُٗم جأل١ْٝ، 
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شارة للجسم الذم يفرز اٟتركة إليعطي االذم نساف ٔتركره على العقل إل يصدر عن امذا كاف الفعل الواعإ         ك
شارة إلرادة تعطي اإل للرغبة اليت جعلت ادافعاادة ، لذلك يصبح الباعث إلرالعضلية، ذلك ألف الرغبة ىي اليت ٖترؾ ا

، كّٔذا 1رادةإل فالباعث ىو شعور متأىب لعمليات اكبالتإب فالرغبة ىي الباعث الذم ٯتلك قوتو اٟتركية ، ،للعقل
جرامية اليت تنطوم عليها شخصية اٞتا٘ب، فالباعث ىو العلة اليت ٖتمل اإلؼ عن قدر ا٠تطورة شالتحليل فالباعث يك

حساس إلفالباعث ّٔذا ا١تعٌت ذلك النشاط النفسي الذم ينتج عن ا، كمن ٙتة، اٞتا٘ب عن فعلو أك الغاية اليت يريدىا 
عتداء على مصلحة ٭تميها القانوف كاٟتياة إلٔب شيء ما إلشباع رغبة ، كيقـو الباعث ّٔذا على رغبة اٞتا٘ب ُب اإباٟتاجة 

. 2رادةإلعتداء ٖتقق الغرض من اإلذا ٖتقق ىذا اإأك ا١تلكية ػو الشرؼ، ؼ
 

         كجدير بالذكر أف ىناؾ من يفرؽ بُت الباعث كالدافع كالقصد ، فبذاءة الباعث ال يدخل كركن ُب تكوين اٞترٯتة 
 كىناؾ من يفرؽ بُت مدلوؿ الباعث كالدافع كوف الباعث عامل نفسي ، ما نص عليها القانوفإالىا ٘تاما ففهو منفصل ع

نابع عن إحساس اٞتا٘ب الذم يقذؼ بو تلقائيا كدكف تدبّر ٨تو اٞترٯتة، على عكس الدافع الذم ىو سبب التصرؼ 
دراؾ جوىره بينما إلجرامي الصادر عن العقل بعد تقرير لكافة الظركؼ اليت ٖتبذه كاليت ترغب عنو، كمن ٙتة يكوف اإلا

، أما القصد ىو العلم 3يعترب اإلحساس جوىر الباعث، غَت أف ىذه التفرقة تبلشت كأصبح كبل٫تا مدلولُت ١تفهـو كاحد
. 4رادة كىو كاحد ُب كل جرٯتة أما الباعث ٮتتلف من جرٯتة أب أخرل ، كالقصد ال يقبل التجزئة أك التدرجإلكا

 

ال أنو ال يصلح دائما للحكم باإلدانة، ألف الواقع إستئناس بالباعث للكشف عن القصد، إلذا كاف ٯتكن اإ         ك
ستخفاؼ ، ك ُب الوقت قد إلأثبت أف أغلب اٞترائم البالغة القسوة كا١تّتسمة بالفظاعة، قد ترتكب بباعث غاية ُب ا

. ترتكب أكثر اٞترائم شدة كجسامة من أجل اٟتصوؿ على فائدة مالية تافهة 
 

قداـ إلإذا كانت اٞترٯتة تبدأ كفكرة ٕتوؿ بذىن االنساف تتبلطمها أمواج الصراع بُت ا:دكر الباعث في تقدير العقوبة ػػػ 
رتكاب اٞترٯتة ٖتت تأثَت الباعث ك١تا كاف الباعث إلرادة إلرتكأّا ، فتتحرؾ اإٔب أف يقرر ُب األخَت إحجاـ عنها ، إلكا

ف ٖتديد إ كبالتإب ؼ،يأخذ أشكاال متنوعة كالباعث الد٘بء كالباعث النبيل كاف ببل شك لو تأثَت ُب اختيار العقوبة ا١تناسبة
العقوبة يتوقف على ٖتديد البواعث كالدكافع  كتقديرىا ، كينبٍت على ذلك أف الباعث يشكل أحد العوامل األساسية  

كأظهر ا١تعايَت ا٠تاصة بشخصية اٞتا٘ب كتأثَتا عليو ، يقتضي على القاضي تقديرىا لتقييم اٞتزاء العادؿ كما أنو على ضوئو 
. تتحدد خطورة اٞتا٘ب ، لذلك البد من ْتث شخصية اٞتا٘ب كنوازعو النفسية الداخلية لتقدير اٞتزاء 

 

ٔب أخرل كحسب األعراؼ إٔب آخر كمن ثقافة إٔب أف الباعث يتوقف كٮتتلف من ٣تتمع إ         كالبد أف نشَت 
كالتقاليد فقد يكوف الباعث شريفا نبيبل ُب ٣تتمع معُت ، كُب زمن معُت فقد يكوف باعثا دنيئا ُب زمن آخر كُب بلد 

                                                
 .   82، ضلحٝش جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (١ٌُٓ ٣ٌحٜ)ػٜٞ 1
 .74،ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز )  ه٣ٍّٔ 2
4

 .74ٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  ج
 جٗظٍ ٓػال ؾ٣ٍٔس جُوَ٘ جُؼٔى١  كحُوٛى ٛٞ ئَٛحم ٌٝـ  جُٟك٤س ، أٓح جُرحػع كوى ٣ٌٕٞ جُوطَ ذٔرؼع جُطٔغ ٝجُٔحٍ أٝ جٖرحع ٌؿرس جالٗطوحّ ، 4

ٝجُوٛى ٝجقى  أٓح جُرحػع كوى ٣ٌٕٞ و٤ٗثح  أٝ ٗر٤ال ، ًٖٔ ٣ٍٓم جألؿ٤٘حء ُٔٓحػىز جُلوٍجء، أٝ ٖٓ ٣وطَ ك٢ جُوطَ جٍُق٤ْ ج٠ٍُٞٔ ج٤ُٔثِٞ ْٜٓ٘  

  .83، ضلحٝش جُؼوٞذس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘(١ٌُٓ ٣ٌحٜ )ٌُلْٜ ػٖ جُطأُْ ٝٓٓحػىضْٜ  ك٢  جُهِٞو ج٠ُ جٍُجقس جألذى٣س ، ػٜٞ 

 :  ًُٜٝج ٛ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ إٔ ُِرحػع ٓلٜٞٓحٕ 

جألْرحخ  جُ٘ل٤ٓس جُٔطؼِوس ذحُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ُِلٍو ك٢ ؾ٤ٔغ ؾٞجٗرٜح ْٞجء جُؼح٠ل٤س أٝ جالٗلؼح٤ُس  ٣ٝىنَ ك٤ٜح جألٗح٤ٗس ٝقد جًُجش ٝجُٗؼٌٞ : ْٓٞغ 

 .ذحُؼظٔس ٝؿ٤ٍٛح

٣ٍ٘ٛف ج٠ُ جُـح٣س جُط٢ ٢ٍٓ٣ ج٠ُ ضكو٤وٜح جُؿح٢ٗ ػٖ ٣ٍ٠ن جُؿ٣ٍٔس ، أ١ جُٔ٘لؼس جُط٢ ٣٘رـ٢ ضكو٤وٜح ذحُؿ٣ٍٔس ، ٝػ٠ِ هىٌ كحػ٤ِس : ٤ٞن 

   .67، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘ (ؾٞجٍٛ)جُرحػع ٝهٞضٚ ضٌٕٞ جُهطٌٞز  جالؾٍج٤ٓس ، جُؿرٌٞ 
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ٔب حدىا األقصى ١تن يكشف عن خطورة إجرامية كامنة إ، لذلك  يؤثر الباعث الد٘بء ُب صعود القاضي بالعقوبة 1آخر
ُب اٞتا٘ب، فبل يستوم من يسرؽ بضعة دنانَت ليشًتم طعاما يقيم ّٔا عوده، كمن يسرؽ مبلغا كبَت لصرفو ُب اللهو 

، أك يقتل ليخفي جرٯتة أخرل أشد جسامة ستيبلء على أموالوإلنتقاما لشرفو كمن يقتل بريئا ؿإكاللعب، كليس من يقتل 
. 2كاإلغتصاب

 

قد عنيت بعض التشريعات بتعريف الباعث صراحة، كاقتصر البعض على ٣ترد النص عليها ١تعيار كضابط           ك
، أما عن ا١تشرع اٞتزائرم فانو ال يعتد بالباعث رغم كونو نبيبل أك دنيئا، كلكن يدخل الباعث ُب ٗتفيف 3للقاضي اٞتنائي

 التخفيف ١ترتكب جرٯتة القتل أك اٞتركح عند عذرأك تشديد العقوبة ، كلعّل أبرز مثاؿ على ذلك استفادة اٞتا٘ب من 
. 4 من ؽ ع ج 279مفاجأة الزكج ّترٯتة الزنا  طبقا للمادة 

 

ىتماـ فقط ّتسامة اٞترٯتة كآثارىا، مهمبل إلال ٬تب أف يغفل على القاضي كىو ٭تاكم اٞتا٘ب ا من جهة أخرل         
شخصيتو كظركفو ، فاٞترٯتة كما أشرنا ىي نتيجة ك٤تّصلة  ّٓموعة من الظركؼ كاألسباب كالعوامل تتعلق أغلبها بشخص 

اٞتا٘ب ، لذلك إ٫تاؿ ىذا اٞتانب عند ٖتديد كتقرير العقوبة فيو عوار كمنقصة ، فقد يعًتم اٞتا٘ب أسباب كظركؼ تؤثر 
ٔب ارتكاب اٞترٯتة ، ٦تا يتطلب ٗتفيف العقاب ، كما أف اظهار سلوكات طيبة كٛتيدة إكتسيطر على قدراتو كتدفعو دفعا 

جرامية ، كلها أسباب كحاالت تقتضي العدالة اإلعقب ارتكاب اٞترٯتة كالندـ كالتوبة الصادقة يكشف عن ضآلة خطورتو 
أف على القاضي أف يراعيها عند تقريره للعقوبة ا١تناسبة ، لذلك ٧تد أنفسنا أماـ نوعُت من الضوابط يهتدم ّٔا القاضي 

٬تابية ا١تعاصرة إلالتصرفات اب أكالىا ما يتعلق بالصفات العقلية كالنفسية كا١تعيشية للجا٘ب، كثانيهما ما يتعلق ،اٞتنائي
 : كىو ما سنتناكلو  كاآلٌبرتكابو للجرٯتة إكالبلحقة على 

 

 الفرع الثاني 
لة بشخصية كظركؼ الجاني ص الضوابط المت

 

نساف قبل أف يكوف ٣ترما، لو طباع كأخبلؽ يكتسبها ُب كل مرحلة عمرية من حياتو كيتأثر إ         الشخص اٞتا٘ب ىو 
كبالتإب يكوف سلوكو تبعا لتفاعل ىذه الظركؼ ، لذلك سنتناكؿ بنوع من اال٬تاز ىذه الضوابط ، بالبيئة اليت ٭تيا فيها

 .ا١تتعلقة بشخصيتو كظركفو 
 

 ُب عقابو، بل قبل ذلك ُب متابعتو ك٤تاكمتو فالتشريعات ا١تعاصرة تفرؽ اليـو اساسيأ ا ٤تدديعتربالجاني سن          ؼ
بُت اٞتا٘ب اٟتدث كاٞتا٘ب البالغ ، كتأٌب مرحلة ٖتديد العقاب ا١تناسب كمرحلة الحقة ، يكوف فيها السن أىم مؤشر 

لتحديد نوع ككمية العقاب ، فأغلب القوانُت ا١تعاصرة تراعى ٗتفيف العقوبة بالنسبة لؤلحداث ، أم صغر السن كما أف 
ىناؾ من القوانُت من تراعى ٗتفيف العقاب بالنسبة للسّن ُب مراحلو ا١تتأخرة كالقانوف الربتغإب الذم يوجب ٗتفيف 

                                                
 ئيج أٌوٗح إٔ ٍٟٗخ ٓػحال ػ٠ِ يُي ٗٓٞم ٓػحٍ جُوطَ ػ٘ى جُٔلحؾأز ذحُه٤حٗس جُُٝؾ٤س ، كحٕ ًحٕ ك٢ جُٔؿطٔؼحش جٍُٗه٤س ٝجُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس إٔ 1

ٖٓ ٣وطَ كرحػػٚ ٝوجكؼٚ  ٗر٤َ ٝٛٞ جٍُٗف ٝجٌٍُجٓس ، ٝالذى إٔ ٣كظ٠ ذحُطهل٤ق  ٗؿى إٔ ك٢ ٓؿطٔؼحش أنٍٟ ٣٘ظٍ ػٌّ يُي ، ٣ٝؼطرٍ وجكغ جُوطَ 

 .ك٢ ًٛج جُٔٞٞغ ال ٣ٞؾد جْطلحوضٚ ٖٓ جُطهل٤ق ، ألٕ جُؼالهحش جُؿ٤ٓ٘س ضىنَ ك٢ ج٠حٌ جُك٣ٍس جُٗه٤ٛس  
،  06،  ٞٞجذ١ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضهل٤ق جُؿُجء، ٓؿِس جألًحو٤ٔ٣س ُِىٌجْحش جالؾطٔحػ٤س ٝ جالٗٓح٤ٗس ، (ٓكٔى أقٔى ) ٣ٍُى 2

 .97جُطحٍٛ ٓٞال١ ْؼ٤ىز ، ٘ .  ، ؾحٓؼس  و2011
ص ػ٠ِ جُرٞجػع ٝؾؼَ ٜٓ٘ح ظٍكح ٓهللح ، 1 /62 جُٔحوز  3 ّٛة جيج ًحٕ جُىجكغ ػ٠ِ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس جناله٢ أٝ يجش ) ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جال٣طح٢ُ ٗ

 .85، ضلحٝش جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( ١ٌُٓ ٣ٌحٜ )،   ٝضؼ٢٘ جُرٞجػع جُ٘ر٤ِس ، ػٜٞ  (ه٤ٔس جؾطٔحػ٤س 
٣ٓطل٤ى ٍٓضٌد جُوطَ ٝجُؿٍـ ٝجٍُٟخ ٖٓ جالػًجٌ جيج جٌضٌرٜح أقى جُُٝق٤ٖ ػ٠ِ جُُٝؼ  ج٥نٍ أٝ ػ٠ِ ٣ٌٍٖٚ ) ٖٓ م ع ؼ  279 ض٘ٙ جُٔحوز 4

 .(ك٢ جُِكظس جُط٢ ٣لحؾثٜح ك٤ٜح ك٢ قحُس جُطِرّ ذحُُٗح
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، فالسن أحد العوامل االساسية اليت ٬تب أف تدخل ُب االعتبار عند ٖتديد العقوبة 1العقاب اذا جاكز اٞتا٘ب سن السبعُت
، لذلك فالقاضي عليو أف يراعي حداثة السن كالشيخوخة كسبب من أسباب ٗتفيف العقوبة، فمن يرتكب جرٯتتو كىو 

حتماالت كفاة اٞتا٘ب كىو إُب سن التسعينات أك جاكز ذلك تكوف عقوبتو أخّف، كحكمة التخفيف تظهر ُب ٕتنيب 
يقضي العقوبة ُب السجن، فضبل على ما يعانيو كبار السن من أمراض كما يتطلب ذلك من عبلج كالرأفة ّٔم ، ضف إٔب 

. 2ذلك أف صغر السّن ٬تعل الشخص متهورّا كعاطفيا، أما كرب السن ٬تعل الشخص عدكانيا
 

يعترب من بُت العوامل احملددة ٠تطورة اٞتا٘ب من عدمو فاألخبلؽ اليت يكتسبها خبلؿ مسَتة خلق الجاني كما أف        
حياتو كالطباع اليت شكلتو كصاغتو، كسوابق كماضي اٞتا٘ب يشكل ُب النهاية ٝتعتو ، كٕتعل ىذه العناصر تكشف عن 

جرامية ، فآّـر ا٠تطَت ذك ا١تاضي االجرامي يستحق عقوبة أشدّ  كمعاملة عقابية أكثر فاعلية إلذنابو كخطورتو اإدرجة 
جراـ ماضيو كيستحق عقابا أخّف، لذلك فاٞترٯتة السابقة إلصبلحو من آّـر غَت ا٠تطَت الذم ٓب يلّوث اإألجل تأىيلو ك

تشكل ناقوس خطر يدّؿ على عدـ ارتداع اٞتا٘ب ١تا سبق توقيعو عليو بُت عقوبة ، ٦تا يتطلب تغيَت ٪تط العقوبة 
. كتسديدىا حىت ينصلح كيتهّذب حالو

       جدير باإلشارة أف ىناؾ من يعيب ىذا ا١تنطق أف الشخص الذم لو ماض اجرامي تفرض عليو العقوبة منظورا اليها 
ُب ظل ىذا ا١تاضي ، ٔتعٌت أف العقوبة  تغوص ُب جانب منها على ٣ترل حياتو السابقة كالذم قد يكوف ٤تددا للغاية ، 

. كىذا ما يؤدم أب االضطراب ُب األحكاـ 
 

جرامي كمعيار عاـ كشامل على ٚتيع اإلغَت أننا نرل أف تؤخذ كل حالة على حدل كال ٬تب أف يؤخذ ا١تاضي        
جرامية كامنة كمنفلتة جديرة إاٞتناة ، كيعتد بو أكثر عند تكرار نفس اٞترٯتة أك أشّد منها ، ألف ذلك يكشف عن خطورة 

ذا رجعنا أب أْتاث علم النفس اٞتنائي فلقد ثبت أف ٖتقق سلوؾ ما مرة من شأنو أف يصبح آّهود إك، 3بتشديد العقاب
ٔب ما سبق صدكره منها، إكأف النفس البشرية يوجد لديها ميل العود ، البلـز لتكرار ىذا السلوؾ مرة أخرل أقل مشّقة 

. 4كىذا ما يربر تشديد العقوبة ُب حالة العود 
 

ما تسمى لدل ا١تشرع اٞتزائرم بصحيفة  تثبت بصحيفة اٟتالة اٞتنائية أكاليت ك)السوابق القضائية كذلك تعترب         
جراـ كال يعتد بأم دليل آخر غَت ىذه الوثيقة ٔتا تتضمنو من إل ا١تصدر الشرعي العتبار ا١تتهم معتاد ا(السوابق القضائية

. 5حكاـ القضائية الصادرة عن ا١تتهمألبيانات حوؿ ا
 

                                                
 .  98، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى أقٔى )٣ٍُى  1
 .88، ضلحٝش جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (١ٌُٓ ٣ٌحٜ) ػٜٞ 2
 .89 ، ٘  جٍُٔؾغ ٗل3ٚٓ

ًُُي ٣ٍٟ ٚحقد ًٛج جٍُج١ ال ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ جُٔح٢ٞ جالؾٍج٢ٓ ونَ ك٢ ضو٣ٍٍ جُؼوٞذس ، ٝٛٞ ال ٣ؼطٍف ذٔح ٣وُٞٚ جُرؼٝ جٕ ٓح٢ٞ جُٔطْٜ 
ٍٓآضٚ ك٢ قحٍٞٙ ، ٖٝٓ ال ْٞجذن جؾٍج٤ٓس ُٚ ال نطٌٞز ك٤ٚ ، ًُُي ٣ٍٟ أٗٚ  ال٣ؿد إٔ ضؼى جُؿ٣ٍٔس جال٠ُٝ ٓح٤ٞح جؾٍج٤ٓح ُٚ ٖٝٓ غٔس ال ٣ؿد 

إٔ ضإنً ػ٘ى ضوى٣ٍ جُؼوٞذس ُِؿ٣ٍٔس جُؿى٣ىز ٝضؼطرٍ يُي إٔ جالنطالف ذ٤ٖ جُؿ٣ٍٔط٤ٖ ٣رٌٍ إٔ جُؿ٣ٍٔس جالن٤ٍز ٓح ًحٕ ٤ٍُضٌرٜح ُٞال جُٟـ٠ٞ 

،  (١ٌُٓ ٣ٌحٜ)ػٜٞ ٝجالْطلُجَ ج١ًُ أغٍ ػ٤ِٚ ٣ٝإغٍ ػ٠ِ أ١ ٖهٙ ، ًُُي الذى ٖٓ كَٛ جُؿ٣ٍٔس جُٓحذوس ػٖ ضوى٣ٍ جُؿ٣ٍٔس جُكح٤ُس ، 

 .79ضلحٝش جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 
 . 78، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْحٌز) ه٣ٍّٔ 4
 ئٕ جُوٟحء ذٔح ٣هحُق جقٌحّ ًٛج جُٔرىأ ٣ؼى نٍهح ُِوحٕٗٞ ، ٝئٕ ئًطلحء هٟحز جُٔٞٞٞع ذحإلػطٔحو ػ٠ِ جْطٔحٌز جالْطؼالٓحش جُٔؼىز ٖٓ هرَ 5

ٓٛحُف جألٖٓ ٣ٌٕٞ جُٔطْٜ ٓؼطحو جالؾٍجّ  ، ٖٝٓ غٔس ضٗى٣ى جُؼوحخ ك٢ قوٚ ٣ؼى نٍهح ألقٌحّ ًٛج جُٔرىأ جُوح٢ٗٞٗ  ٝػ٤ِٚ ٣طٞؾد ٗوٝ جُوٍجٌ ج١ًُ 

 ، 1984 ــ 04 ، جُٔؿِس جُوٟحت٤س ػىو 1986 06 20ه٠ٟ ذحػطرحٌ جُٔطْٜ ٓؼطحو جالؾٍجّ ػ٠ِ ٞٞء جْطٔحٌز جُٔؼِٞٓحش ، هٍجٌ ٚحوٌ ذطح٣ٌم 

 .79، ٘  (ْحٌز) ، ه٣ٍّٔ 304٘ 
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خلق اٞتا٘ب من خبلؿ ٚتلة العبلقات اليت تربطو بأىلو كزمبلئو ُب العمل ك٤تيطو االجتماعي تكشف يظهر  ماؾ         
حًتامو ألنظمة كقوانُت آّتمع الذم يعيش فيو ، لذلك كثَتا من التشريعات إجتماعي كإلعن شخصيتو كمدل تكيفو ا

جتماعي للمتهم السيما ُب اٞترائم ا٠تطَتة كاٞتنايات إجراء ٖتقيق  كجوب إاٞتنائية على غرار ا١تشرع اٞتزائرم تنص على 
، كما يتم طلب اجراء فحوصات نفسية كعقلية (ٔتلف الشخصية )جراء الزما ُب ملف القضية ، كتوضع إكتشكل 

جتماعية لكي توضع خبلصاهتا ٖتت تصرؼ القاضي اٞتنائي كتعينو على معرفة اٞتا٘ب معرفة عميقة كمبلمسة شخصيتو إك
. صدار العقوبة ا١تناسبة إ كمن ٙتة ،
 

ف إساس يشكل خلق اٞتا٘ب كسوابقو عناصر كاشفة لشخصيتو كتساىم ُب ٖتديد اٞتزاء ا١تناسب، كأل         على ىذا ا
ٔب أف ىناؾ من التشريعات ما نصت على إٔب القاضي اٞتنائي إأغلب التشريعات اٞتنائية تركت أمر ْتث خلق اٞتا٘ب 

. ضركرة مراعاة ىذا الضابط ُب قوانينها، كأخرل نصت على مراعة اٟتالة النفسية للجا٘ب
 

  الفرع الثالث
رتكاب الجريمة  إالضوابط المتعلقة بالسلوكات المعاصرة كالبلحقة على 

 عن نزعة ككًتاث ٔتا فعل إتعرب عن عدـ ، رتكأّا إرتكاب اٞترٯتة أك عقب إ         قد تصدر عن اٞتا٘ب سلوكات أثناء 
لصاؽ التهمة بغَته إتو ، ككذا ٤تاكلة ٙبنغماس ُب ا١تلذات ٔتا جناه من جرإلطمئناف كاإلجرامية لديو، فيظهر ذلك ُب اإ

كتضليل القضاة بأدلة كاذبة ينبأ عن خطورة اجرامية، حيث تظهر من خبلؿ عدـ شعوره بالذنب كعدـ الندـ على فعلتو 
. كشعوره با٢تدكء كالرضا على ما اقًتفت يداه

 

عًتاؼ إلك حاكؿ تعويض آٍّت عليو كتصليح كجرب ما فعلو، فيقدـ على اأذا أظهر ندما حقيقيا إ         كخبلؼ ذلك 
عتبار عند تقدير اٞتزاء إلمات تبُت شخصية اٞتا٘ب كتوضع ُب اعبل  كلها ،كطلب ا١تغفرة كالسماح من الضحية كآّتمع

عًتاؼ ُب النقاط اإلخبار عن اٞترٯتة كإلٔب فكرة الندـ كالتوبة ككذا تعويض آٍّت عليو ككذا اإالعادؿ ، لذلك سنستعرض 
:  التالية

 

ٔب إعًتاؼ بالذنب فيسعى إلٍب كاإلقرار باإلعقب اٞترٯتة كقد يظهر ذلك ُب ابالندـ قد ينتاب اٞتا٘ب الشعور          
دلة اليت تدينو كيساعد السلطات على حل لغز اٞترٯتة ، كىو ما يطلق عليو ُب الفقو اٞتنائي التوبة اال٬تابية ألتقدٙب ا

قرار باإلٍب غالبا ما يصدر من إلٔب أف اإ، كنشَت 1عكس السلبية اليت تقتصر على ٣ترد التأّسف دكف تعويض الضرر الناجم
. راحة ضمَته إستقامة كالتوبة كإلآّـر ألكؿ مرة أك آّـر با١تصادفة نتيجة لرغبة بداخلو للعودة أب ا

 

 عٍب أمر نادر حيث ال يتفق ـإلقرار باإل فالعادة أف الندـ كا،         على خبلؼ آّرمُت العتاة ا١تعتادين أك احملًتفُت
يكتنفهم أحيانا التظاىر بالندـ أماـ ٬تعل ىذا النوع من آّرمُت  ،طبيعتهم ، فحب الشخص لذاتو كحرصو على ٛتايتها

ذا سلك اٞتا٘ب سلوؾ غَت ا١تبإب ٔتا فعل ، الراضي ١تا إٍب كوسيلة للتخفيف من العقوبة فقط، أما إلقرار باإلالقضاء كا
نكارىا، كيظلل إٔب التكتم عن اٞترٯتة كيصر على إٔب تعويضها، بل يسعى إضرار كال يسعى أارتكب كال يعبأ ٔتا سببو من 

دب ألساءة اإلصاقها بغَته كإرىاب الشهود ك٤تاكلة إخفاء معآب اٞترٯتة كإٔب إالسلطات ُب التحقيق كاحملاكمة ، كيسعى 
كًتاثو ٔتا فعل كعدـ شعوره باألسى بل السخرية كالتشهَت من آٍّت عليو ، كيعتز إُب ٣تلس القضاء ، كقد يظهر عدـ 

                                                
، جُطٞذس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ، ضهٛٙ هحٕٗٞ ؾ٘حت٢، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس ، ؾحٓؼس  (٠ِ٤ُ) ٣ْٞحو 1

 .  ٝٓح ذؼىٛح02 ، ٘ 2014-2013جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، هْٓ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس،
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 ٬تب أف يتعامل معها  فيو، جرامية كامنةإتدؿ على خطورة بل رتكأّا ، كلها مظاىر كأمارات ال تدؿ على ندـ اٞتا٘ب إب
. القاضي ْتـز كبشّدة عند تقدير العقاب

 

ضرار الشخصية كا١تادية من قبل اٞتا٘ب يدخل ببل شّك ألعن االتعويض لصالح المجني عليو أخذ مبادرة  كما أف       
 ٤تددا  عبلقة الجاني بالمجني عليو، من جهة أخرل تعتربذا ًّب قبل احملاكمة ككانت تلقائية إُب تقدير العقوبة ، سّيما 

٭تدث أحيانا أف يكوف مرتكب اٞترٯتة تربطو عبلقة قرابة مع آٍّت عليو ، فتأخذ  ؼ،مهما ُب تقدير العقاب أحيانا
عتدائو على اٟتق الذم ٛتاه القانوف ، يكوف قد اعتدل على أكاصر القرىب إاحملاكمة بعدا آخر ألف اٞتا٘ب فضبل عن 

عامل ا١تشرع مع تؿ الركابط بُت أفراد آّتمع ببعضو كتفرض على أفراده حقوقا ككاجبات، لذلك مثاليت ًب، سرة ألكركابط ا
أحد العناصر ىذه اٟتاالت بنوع من الشدة  كالقسوة  فغّلظ العقوبة كشّددىا ، كما أنو ُب اٞتانب اآلخر قد تكوف القرابة 

 ، فعبلقة األبّوة كالبنّوة  فيهاحًتاما لوجود ىذه العبلقة فخّفف العقوبةإنوع من الرأفة كالرٛتة بليها إنظر ؼا١تكونة للجرٯتة ، 
 توجو العقاب بالتخفيف تارة كبالتشديد كلهااألمومة كالزكجية أك عبلقة الوصاية كالكفالة أك عبلقة العمل كا٠تدمة ،  أك

. تارة أخرل، كمن ٙتة تدخل كضابط مهم لدل القاضي اٞتنائي عند تقديره كٖتديده للعقوبة 
 

خبار السلطة العامة عن إيقصد بالتبليغ ،كيؤخذ ُب اإلعتبار أيضا ُب العقاب عتراؼ بالجريمةإلالتبليغ كا   كما أف      
عًتاؼ إلرتكأّم بغية تتبعهم كالقبض عليهم ٘تهيدا حملاكتهم ، أما اإلرشاد عن مرتكبيها كتقدٙب أدلة إلكقوع اٞترٯتة ، كا

دالء اٞتا٘ب بكافة ا١تراحل اليت مرت ّٔا اٞترٯتة سواء ما تعّلق ٔتادياهتا أك معنوياهتا، كىو يساعد السلطات على فك إفيعٍت 
. عًتاؼ الصادؽ الذم يتقدـ بو اٞتا٘ب طائعا ٥تتارا البد أف يراعيو القاضي ُب ٗتفيف العقوبة إلطبلسم اٞترٯتة ، فا

 

 سواء ما تعلق منها باٞتا٘ب من حيث شخصيتو ،ٔب أف ىذه الضوابط اليت ًب سردىا تباعاإ خيرألنخلص في ا          
ختيار كٖتديد اٞتزاء ا١تناسب ، كبالتإب إل يستغلها القاضي عند تصّديو ، أك سواء ما تعلق منها باٞترٯتة،كحالتو كظركفو

ذناب اٞتا٘ب كقياـ إٔب قياس سليم متكامل ٬تمع بُت جسامة اٞترٯتة كدرجة إفهي أدكات بيد القاضي ألجل الوصوؿ 
رتكاب اٞترٯتة ، كبالتإب ٖتديد النوع كالقدر البلـز من العقاب اٞتنائي إ كبُت الظركؼ اليت تكتنف ،مسؤكليتو اٞتنائية

فراط ُب الرأفة كالتخفيف لصاّب اٞتا٘ب بدكف مربر فيؤثر إلالذم يستحقو دكف الغلّو ُب التشديد فيحيف عن العدالة أك ا
ستعماؿ ىذه السلطة على الوجو الصحيح ٭تقق مبدأ التفريد القضائي ُب أبعد إذلك على القيمة الردعية للعقوبة ، ك

. معانيو 
 

 طلب الثالثالم
تخفيف كتشديد العقاب الجنائي  

 

التخفيف كالتشديد من األدكات اليت تعطى للقاضي اٞتنائي ٔتوجب ما يتمتع بو من سلطة ُب تقدير ٌب          تعترب إٓب
ستثنائية ٘تكنو من ٕتاكز النطاؽ احملدد أساسا ٨تو التشديد أك التخفيف ، إذ يستطيع إٯتلك سلطة كىو ّٔذا للعقوبة، 

ذا إاألقصى األدٗب إذا توافرت ظركؼ التخفيف، كما يستطيع الصعود فوؽ اٟتد النزكؿ بالعقوبة إٔب ما دكف حّدىا 
حيث  لتفريد القضائي،ُب إعماؿ مبدأ ا من إتاحة الفرصة للقاضي افالنظاـاف  يسمحاف ىذإذتوافرت ظركؼ التشديد، 

ٔب اٞتنائية إضفاء مركنة ُب تطبيق العقوبات إٔب إّٔذا يستطيع القاضي على ضوء السياسة اٞتنائية اٟتديثة اليت هتدؼ 
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معاٞتة النقص ُب بعض من جهة أخرل ك، ، مراعاة للظركؼ الواقعية ا١تسلطة حداث موازنة بُت اٞترٯتة ا١ترتكبة كالعقوبة إ
. مكامن التشريع 

 

كيف معرفة التشديد ، ك ٔب ٦تارسة ىذه السلطة ُب ٣تاؿ التخفيف كإ         ك٤تاكلة منا للتطرؽ بشكل من التفصيل 
، آلية سلطة تشديد العقوبة (الفرع األكؿ) ٔب آلية سلطة ٗتفيف العقوبة إعاِب ا١تشرع اٞتزائرم ىذا ا١توضوع سنتعرض 

. (الفرع  الثا٘ب)
 

 الفرع األك ؿ
 العقاب الجنائيآلية تخفيف 

 

  يعًتؼ ا١تشرع للقاضي اٞتنائي بسلطة تقديرية ُب تقدير اٞتزاء ا١تناسب ، بعد دراسة مستفيظة  كدقيقة لكل حالة        
 درجة جسامة كخطورة اٞترٯتة كاآلثار اليت ترتبت عنها ، ككذا درجة ا، حيث عليو أف يراعي ُب ذلك كما ذكرنا سابق

جرامية كالباعث عن إلق اتسن اٞتا٘ب كسوابقو كميوالؾرادة اٞتنائية ا١تتوفرة للجا٘ب ، حيث تدخل ىذه الظركؼ إلخطورة ا
سباب أل، حيث ٔتوجب ىذه ا ُب ٖتديد نوعية ككمية العقابنصبلح من عدموإلرتكاب اٞترٯتة كندمو كقابليتو ؿإ

. صلية اليت حددىا القانوف ألكاحملددات ٮتتار القاضي النوع ا١تناسب كالقدر البلـز من العقاب، كٗتفيف العقوبة ا
 

  غَت أف التشريعات اختلفت فيما بينها ُب كيفية تنظيم كتوزيع سلطة ٦تارسة ٗتفيف العقوبة بُت ٤تدد ٢تا سلفا        
التحديد ) ظركفها لزاما عند توافرإليها كٗتفيف العقوبة إنصياع إلا على سبيل اٟتصر من طرؼ ا١تشرع يوجب على القاضي

ٔب إ، لذلك تتمايز أسباب التخفيف 2(التحديد القضائي) ٔب القاضي اٞتنائيإ، كبُت من ترؾ أمر تقديرىا 1(مػػػػػػالتشريع
ٔب تفصيلو إنوعُت، النوع األكؿ يسمى باألعذار القانونية كالنوع الثا٘ب يسمى بالظركؼ القضائية ، كىو ما سنتعرض 

  :كالتإب
 

  الفقرة األكلى
 (التحديد التشريعي) األعذار القانونية 

ذا توافرت يًتتب إ        بشكل مبسط األعذار القانونية حاالت ٤تددة على سبيل اٟتصر منصوص عليها ُب القانوف، 
فتسمى آّموعة األكٔب باألعذار ا١تخففة كتسمى آّموعة الثانية باألعذار  عليها كجوبا ٗتفيف العقوبة أك رفعها كلية،

  .ا١تعفية
 

عذار احمللة أك ا١تانعة للعقاب ، كاليت ىي الظركؼ أليطلق عليها البعض ا  األعذار القانونية المعفية فأما عن        
كاألسباب ا١تنصوص عليها قانونا ، اليت من شأف توافرىا أف تعفي الفاعل من العقاب كلية ، رغم توافر أركاف اٞترٯتة 

ٔب ا١تصلحة إعتبارات تتعلق بالسياسة اٞتنائية، كترجع إسنادىا للجا٘ب، كعادة تقـو عند ٖتديدىا على إكثبوت مسؤكليتو ك

                                                
ٛ٘حى ٖٓ ٣ؼ٤د ػ٠ِ ًٛج جُ٘ظحّ إٔ جٍُٔٗع ٜٓٔح ًحٗص ٗظٍضٚ ذؼ٤ىز ، أال أٗٚ ٣ؼؿُ ػٖ قٍٛ ًَ جُظٍٝف جُٔهللس ٝؾؼِٜح ك٢ هحتٔس ؾحٓؼس 1

ٓحٗؼس ، كوى ٣طٍجءٟ ُِوح٢ٞ إٔ جُؿح٢ٗ ؾى٣ٍ ذحٍُأكس ك٢ ظٍف ٓح ، ٌُ٘ٚ ال ٣ٓطط٤غ جكحوضٚ ذحُطهل٤ق ألٗٚ ؿ٤ٍ ٝجٌو ك٢ ًٛٙ جُوحتٔس ، ٖٝٓ 

، جُكىٝو جُوح٤ٗٞٗس ُِٓطس جُوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍ  (أًٍّ جذٍج٤ْٛ)أٗظٍ أًػٍ  ٗٗأش .  جُط٣ٍٗؼحش جُط٢ ضر٘ص ًٛج جُ٘ظحّ جُط٣ٍٗغ جُ٘ٔٓح١ٝ ٝج١ٍٓ٣ُٞٓ

 .164، ٘ 1996جُؼوٞذس ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ػٔحٕ جألٌوٕ، وجٌ جُػوحكس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ٠رؼس 
 أٓح ػٖ جُطكى٣ى جُوٟحت٢ ذحٍُؿْ ٖٓ هرُٞٚ ئال أٗٚ ػ٤د ػ٤ِٚ ئٌٓح٤ٗس ئ٠الم ِْطس جُوح٢ٞ ك٢ جُركع ػٖ جُظٍٝف جُٔهللس ٓٔح هى ٣إو١ أق٤حٗح 2

ج٠ُ ْٞء جْطؼٔحُٜح ك٤ك٤ق ػٖ جُٜىف ج١ًُ ٖٓ أؾِٚ ؾ٢ء ذًٜج جُ٘ظحّ ، ٣ٝإو١ ج٠ُ ػىّ جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘حز النطالف جُطوى٣ٍجش ذحنطالف جُوٟحز 

 .130، ٍٓؾغ ْحذن ٘ (ْحٌز)ٝجُٔكحًْ ُٝطلحو١ ًٛٙ جُؼ٤ٞخ ٗحوٟ ذؼٝ جُلوٜحء ذحُُج٤ٓس جُطٓر٤د ك٢ جُكٌْ ػ٘ى جكحوز جُٔطْٜ ذحُطهل٤ق ، ه٣ٍّٔ 
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اليت ٭تققها العقاب ُب حاالت معّينة تقل أ٫تية عن ا١تصلحة احملققة لعدـ تنفيذ العقاب ،حيث يقّدر مكافحة اٞترٯتة 
كتشافها إعتبار آخر، فَتاعى التشجيع عن كشف اٞترائم ا٠تطَتة اليت يصعب إكالكشف عنها كالوقاية منها عن أم 

كالتثبت منها، أجاز القانوف إعفاء كل من أخرب عنها ككشف عنها قبل البدأ ُب تنفيذىا أك كشف أصحأّا، مثل ما 
، مثل من 2 48، كالقانوف ا١تصرم ا١تادة 1 27ك ا١تادة  (272ا١تادة )نّصت عليو أغلب التشريعات كالقانوف اللبنا٘ب 

 من قانوف 335ا١تادة )تفاؽ كأفضى ٔتا لديو عن آّرمُت إلذا أباح بأمر اٞتمعية أك اإيشًتؾ ُب اٞتمعيات األشرار 
. (العقوبات اللبنا٘ب

 

حالة القضية على احملكمة إعًتؼ بو قبل إعفاء الراشي أك الوسيط الذم يقـو باالببلغ عن جرٯتة أك إ كذلك        
 ، ككذا 1953 لسنة 69 مكرر من قانوف العقوبات ا١تعدلة بالقانوف رقم 107، أك ا١تادة ( ؽ ع ؿ353الرشوة ا١تادة )

، (210ا١تادة )، كتزكير بعض االكراؽ العمومية كاالحكاـ كالدفعات كالعبلمات (205ا١تادة )مرتكيب جرائم ا١تسكوكات 
صبلح اٞتا٘ب الضرر الناتج عن اٞترٯتة، كما ىو الشأف ُب حالة تزكج ا٠تاطف إعفاء مقرر بسبب إلكقد يكوف مربر ا

(. 291ا١تادة )ٔتخطوفتو زكاجا شرعيا فيعفى من العقاب 
 

عفاء ا١تقرر ُب إلجرامي كاإلستمرار ُب مشركعهم اإل        كقد ٯتنح العذر ا١تعفي للعقوبة بغرض تشجيع آّرمُت بعدـ ا
رتكاب أية جنحة أك إمر اٟتكومة قبل ألمتثاال إللذم يطاؿ من ٕتمع للشغب كينصرؼ  ( من ؽ ع ؿ347ا١تادة )

من ؽ ع  (413 ك 409ا١تادة )عفاء من يرجع عن الشهادة الكاذبة بالنسبة للشاىد أك ا٠تبَت إيستعمل السبلح، ككذا 
عفاء إحًتاما للركابط العائلية بُت اٞتناة كآٍّت عليهم من أجل اٟتفاظ عليها كصيانتها بإؿ، كمن ٯتنح العذر ا١تعفي 

ا١تادة )ذا أخفوا قريبهم ا١تتهم ّتناية إصهار من الدرجات نفسها من العقاب ألخوات كاألخوة كاألصوؿ كالفركع كاألا
 (474ا١تادة )صوؿ كالفركع ألزكاج كاألئتماف بُت اإلساءة اإحتياؿ كإل، ككذا عدـ ا١تعاقبة على جرائم السرقة كا (222

 .(522ا١تادة )غواىا أاك أعتدل  عليها أك خطفها إمراة إعفاء من يتزكج إك
 

 ناصة صراحة ، من ؽ ع ج52 جاءت ا١تادة فقد ،عذار المعفية في القانوف الجزائرمألتطبيقات اؿكبالنسبة         
عذار ىي حاالت ٤تددة ُب القانوف على سبيل اٟتصر يًتتب عليها مع قياـ ألا):بقو٢تاعذار القانونية ألعلى تعريف ا

، كىو تعريف صريح ُب (ذا كانت ٥تففةإما ٗتفيف العقوبة إذا كانت معفية كإما عدـ عقاب ا١تتهم إاٞترٯتة كا١تسؤكلية 
. عذار كنوعيها إلمفهـو ا

 

عفاء من العقوبة بالرغم من ثبوت مسؤكليتهم اٞتنائية إلأف األعذار ا١تعفية يتقرر ٔتوجبها اإٔب شارة إل        كجدير با
ف ـ، كنقدـ بعض األمثلة  دراؾ كاٟترية، كىي ّٔذا تشكل موانع للعقاب كٗتتلف عن موانع ا١تسؤكليةإللتوافر عنصر ا

: حاالت االعفاء من العقوبة اليت سنذكرىا تباعا ْتسب الًتتيب الرقمي ُب قانوف العقوبات 
ك القضائية عن جناية أك جنحة ضد أدارية إليعفى من العقوبة ا١تقررة كل من يبلغ السلطات ا) من ؽ ع ج 92ا١تادة ػػػ 

 .(أمن الدكلة قبل البدء ُب تنفيذىا أك الشركع فيها 

                                                
 .118، كِٓلس جُؼوحخ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٓكٔى ػ٢ِ ) ؾؼلٍ 1 
 .147، جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝجُوٟحء ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ)ػرى جُٔطِد 2
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ذا كانوا إنو ال يقضي بأية عقوبة عليهم إكفيما عدا اٞتنايات ا٠تاصة اليت يرتكبها اٞتناة شخصيا ؼ) 2 فقرة 92 ا١تادة ػػ
نذار ٢تم من إعضاء عصابة مسلحة ٓب يتولوا فيها قيادة أك يقوموا بأم عمل أك مهنة كانسحبوا منها ٔتجرد صدكر أك أ

. (السلطات العسكرية أك ا١تدنية أك سلموا أنفسهم اليها 
 من يقـو من اٞتناة بالكشف للسلطات عن 52يستفيد من العذر ا١تعفي كفقا للشركط ا١تقررة ُب ا١تادة )179 ا١تادة ػػ
 (تفاؽ كقبل البدء ُب التحقيقإلتفاؽ الذم ًب أك عن كجود اٞتمعية أك اإلا
  تنص على عدـ تطبيق العقوبة ا١تقررة بتلك ا١تادة على من يتأخر عن تقدٙب دليل على براءة شخص 2 فقرة 180 ا١تادة ػػ

. ذا تقدـ من تلقاء نفسو بشهادتوإ٤تبوس مؤقتا أك ٤تكـو عليو ُب جناية أك جنحة أماـ سلطات القضاء أك الشرطة 
ذا أخرب أحد مرتكيب اٞتنايات ا١تبينة ُب ا١تادتُت السابقتُت إ) عفاء ُب جرائم التزكير حيث تنص علىإلا199 ا١تادة ػػ

ىا أك سهل القبض مجراءات التحقيق ؼإم أ٘تاـ ىذه اٞتنايات كقبل بدء إالسلطات أك كشف ٢تا عن شخصية اٞتناة قبل 
 (. 52نو يستفيد من العذر ا١تعفي بالشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة إعلى اٞتناة اآلخرين حىت بدء التحقيق ؼ

 شاىدا ق كل من أدٔب بوصف52يستفيد من العذر ا١تعفي بالشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة ) تنص على 217 ا١تادة ػػ
للغَت كقبل أف يكوف  ستعماؿ احملرر أم ضررإأماـ ا١توظف بإقرار غَت مطابق للحقيقة ، ٍب عدؿ عنو قبل أف يًتتب على 

. (ىو نفسو موضوعا للتحقيق
  ٓبرتكبها شخص بالغ يفاجأ ُب حالة تلبس ّٔتك عرض قاصرإذا إ تعفي ا١تعاقبة على الضرب كاٞترح 281 ا١تادة ػػ

. يكمل السادسة عشر سواء بعنف أك بغَت عنف
صوؿ كالفركع كبُت الزكجُت كال ٗتّوؿ إال اٟتق ُب التعويض أل تعفي من ا١تعاقبة على السرقات اليت تقع بُت ا368 ا١تادة  ػػ

. ا١تد٘ب
، تعاقب على ٚتيع أفعاؿ التخريب العمدم للمبا٘ب كا٠تيم كالبواخر كا١تركبات من 403، 402، 400، 401 ا١تواد ػػ

أم نوع كانت، أك أماكن أشغاؿ أك توابعها، بواسطة األلغاـ أك ا١تتفجرات، كيعفى من العقوبة الشخص الذم يرتكب 
ذا مكنوا من القبض على إجراءات جزائية ُب شأهنا أك إٗتاذ أية إىذه اٞتنايات إذا أخرب السلطات العمومية ّٔا كقبل 

. غَتىم من اٞتناة حىت كلو بدأت تلك اإلجراءات 
 ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كقمع 18 ػػ 04 من قانوف 2 فقرة 08 باإلضافة أب ذلك ا١تادة ػػػ
ٕتار غَت ا١تشركعُت بإعفاء كل من خضع لعبلج إزالة التسمم ا١تفركض بناء على أمر من السلطة إلستعماؿ كاإلا

. 1ا١تختصة
. صل ُب ىذه القوانُت الحقا من ىذه الدراسةؼكسوؼ ف (الرٛتة، قانوف ا١تصاٟتة الوطنية، كالوئاـ ا١تد٘ب ) قوانُت العفوػػػ
 

 حددىا ا١تشرع على سبيل اٟتصر كأكجب القانوف على القاضي عند  فقداألعذار القانونية المخففة          أما عن
توافرىا ٗتفيف العقوبة ُب حدكد مبّينة بنص القانوف، كىي ّٔذا ٗتتلف عن الظركؼ ا١تخففة اليت تعترب غَت مبّينة بالقانوف، 

عذار ا١تخففة على كل اٞترائم مىت توافرت شركطها فتسمى أعذارا ٥تففة ألكتركها لسلطة تقدير القاضي، كقد تسرم ا
.  عامة، كقد تسرم على جرائم معينة ْتد ذاهتا دكف سواىا فتسمى أعذارا ٥تففة خاصة

 

                                                
 .270، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ،٘  (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1

 .343، 342، ٓرحوب هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، هْٓ ػحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جُوحوٌ)  ػىٝ 
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ٯتكن القوؿ أف ا١تشرع اٞتزائرم سار على غرار بقية ، تطبيقات األعذار ا١تخففة ُب التشريع اٞتزائرمعن  كعن        
التشريعات العربية على نفس النهج ، حيث حدد أعذارا على سبيل اٟتصر تتوافر ٞتميع اٞترائم كحدد أعذارا خاصة 

. ٞترائم معينة بذاهتا 
 ( من ؽ ع ج52ا١تادة )ستفزاز  إعذار أٔب ٣تموعتُت إعذار القانونية ا١تخففة ألٚتاؿ اإٯتكن  :  أعذار مخففة خاصةػػػػػ 

 : ( من ؽ ع ج51 50 49ا١تواد )ك عذر صغر السن 
 

:  بعد استقراء قانوف العقوبات ٯتكن أف نعدد حاالت كثَتة ٘تثل عذرا استفزازيا ٥تففا :أ ػػػػ أعذار االستفزاز
 . 1عتداء عليوإرتكأّا كقوع إٔب إذا دفعو إحيث يستفيد مرتكيب جرائم القتل كالضرب كاٞترح  :  ػػ كقوع ضرب شديدػػػػػػػػ

يستفيد مرتكب جرائم القتل  كالضرب كاٞترح الذم يقع من الزكج على زكجو أك على :التلبس ٔتفاجأة الزكجة بالزنا ػػػػػػػػػػػػػ 
، ك٭تتاج ىذا ا١توضوع نوعا من التوضيح كالبياف ، فحىت يستفيد الزكج 2(279ا١تادة )شريكو ٟتظة مفاجأتو ْتالة التلبس 

ذا علم إمتلبسا ّترٯتة الزنا ، لذلك ال يستفيد من ىذا العذر  (الزكج أك الزكجة )من العذر ا١تخفف البد أف يفاجأ زكجو 
ذا إبو بواسطة الغَت الذم فاجأ الزكج كشريكو بالواقعة ، لذلك البد أف تكوف اٞترائم ا١ترتكبة من الزكج ذاتو، كال يقبل 

كا الزكج اآلخر أف فاج إرتكبها شخص آخر كلو كاف على قرابة من الزكج اٞتا٘ب ، كالوالد أك األخ أك األبناء حىت كإ
. باٞتـر ا١تشهود

 

باألمر  (ت)ذا ما فوجئ إ (ة)ا١تغدكر(ة)ستفزاز اليت يكوف عليها الزكجإل         كلعّل العلة ُب تقرير ىذا العذر ىو حالة 
تتحرؾ فيو ٛتّية الشرؼ كمشاعر النخوة  ؼ، حيث تنتاب ىذا الطرؼ ثورة نفسية ال يستطيع معها كبح ٚتاح نفسو، 

، غَت أف التشريعات ، كالغَتة كالعزة بالنفس كا١تساس بكرامتها بالنسبة للزكجة كا١تساس بالرجولة خاصة بالنسبة للزكج 
عطاء ىذا العذر للزكجُت دكف غَت٫تا أك توسعتو، فا١تشرع ا١تصرم قرر ىذا العذر للزكج فقط ، فبل إالعربية اختلفت ُب 

. 3ال تستفيد من ىذا العذر يستفيد معو أم شخص آخر مهما كانت درجة قرابتو للزكجة الزانية، كما أف الزكجة
 

         أما ا١تشرع اٞتزائرم فأجاز ىذا ا١تربر للزكج كالزكجة على السواء عند مفاجئة أحد٫تا لآلخر ّٔذا اٞتـر ، دكف 
حدل احملاـر إيذاء الزكجة أك إقتل أك ) من ؽ ع ؿ على562/2أما القانوف اللبنا٘ب نصت ا١تادة ، 4غَت٫تا من أفراد العائلة

 .(العامة أثناء كجودىا ُب حالة مريبة
 

عتداء كقت ا١تفاجأة بالتلبس بالزنا، لذلك إلستفادة من ىذا العذر ٬تب أف يكوف القتل أك اإليتم احىت         غَت أنو  
. 5ذا ما مضى كقت من الزمن بُت ا١تفاجأة بالزنا كبُت رد فعل الزكج ا١تضركرإيسقط العذر 

 

ا١تادة )خبلال باٟتياء عليو بالعنف إرتكأّا كقوع إٔب إذا دفعو إػ كما يستفيد من العذر ا١تخفف مرتكب جرٯتة ا٠تصاء ػػػػػػػػػػػ
 . ( من ؽ ع ج280

                                                
 .282 ٛ٘حى جْطػ٘حء  ٖٓ ًٛٙ جُوحػىز  ٝٛٞ ػىّ جْطلحوز ٍٓضٌد ؾٍجتْ جُوطَ ٞى جألٍٚٞ  ٠روح جُٔحوز 1
 . م ع339  أٗظٍقحالش جُطِرّ ذحُُٗح ٓكىوز قٍٛج 2
 .150، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ) ػرى جُٔطِد 3

َّة ًٛج جُكٍٛ ٝضه٤ٛٙ ًٛج جُؼًٌ ُُِٝؼ أٝ جُُٝؾ٤ٖ ككٓد ٤ُّ ُٚ ٓح ٣رٌٍٙ ، ٝػىّ ِٖٔٚ ُألخ ٝجالنٞز ٝجألذ٘حء كػٌٞز جُـٟد ٝض٤ّٜةؽ 4  ُٝؼ

جُٔٗحػٍ ٝجالقٓحِ ذّٔ جٌٍُجٓس  ال٣هطِق أُٔح ٝهٓٞز ػٖ ٓح ٣وح٤ْٚ جُُٝؼ كو١ ، ال٤ّْةٔح ك٢ ٓؿطٔؼحض٘ح جُؼٍذ٤س ٝجالْال٤ٓس جُط٢ ضوىّةِ جٍُٗف 

ٝجُؼالهس جُُٝؾ٤س ، كحيج ًحٕ جُُٝؼ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘لَٛ ٣ٝوطغ جُؼالهس جُُٝؾ٤س ذحُُٝؾس جُُج٤ٗس  كإ ػالهس ٛإالء ذحُُٝؾس جُُج٤ٗس ال ض٘وطغ ألٜٗح 

ٌ أقو٤طْٜ ك٢ جالْطلحوز ٖٓ ًٛج جُؼًٌ ، ٝهى ٗؼؿد ػ٘ىٓح ٗؿى  ٍّة ْٜ ٝئٕ ٌكٟٞج يُي ، ٝقط٠ ٝئٕ ضرٍأٝج ٜٓ٘ح ، ٓٔح ٣ر ّٓة ضرو٠ ئذ٘طْٜ أٝ أنطْٜ أٝ أ

ض٣ٍٗؼحش أؾ٘ر٤س هى ض٘رّةٜص ج٠ُ ًٛج ْٝٝؼص ٖٓ وجتٍز جالْطلحوز ٖٓ ًٛج جُؼًٌ ُٜإالء ًحُوحٕٗٞ جال٣طح٢ُ ، ٌؿْ ٝؾٞو جنطالف ٓؿطٔؼحض٘ح ٝو٣٘٘ح 

 .ٝضوح٤ُىٗح ، ًُٜج كًٜٙ وػٞز ج٠ُ ٍٓٗػ٘ح جُؿُجت١ٍ ألٕ ٣ٓطىٌى ًٛج جألٍٓ ك٢ ضؼى٣الضٚ جُوحوٓس
 .380، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن ،  (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 5
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رتكب جرائم الضرب كاٞترح إ سنة ، حيث يستفيد من ىذا العذر كل من 16خبلؿ باٟتياء على قاصر ٓب يتجاكز إلػ اػػػػػػػػػ
. (ع ج  ؽ281ا١تادة ) سنة 16خبلؿ باٟتياء على قاصر ٓب يتجاكز إلليها مفاجأة بالغ ُب حالة تلبس باإذا دفعو إ
 

ككاف ذلك أثناء  ػ التسلق أك ٖتطيم األسوار أك اٟتيطاف أك ٖتطيم مداخل ا١تنازؿ أك األماكن ا١تسكونة أك ملحقاهتا،ػػػػػػػػػػػػ
. ( من ؽ ع ج278)النهار طبقا للمادة 

 

رتكاب ىذه اٞترائم ُب اللحظة ذاهتا اليت يفاجأ فيو ا١تعتدم بالتسلق ككافة إ         كمن بُت الشركط أنو ٬تب أف يتم 
ؿ سببا من ثاألفعاؿ السابقة ،كأف يكوف ذلك أثناء النهار ألنو ُب الليل سوؼ نكوف بصدد حالة الدفاع الشرعي اليت ٙب

. ( من ؽ ع ج278/2 ، ا١تادة 40ا١تادة )باحة إلأسباب ا
 

ٯتثل صغر السن الصورة الثانية لؤلعذار القانونية ا١تخففة ،كنعٍت بصغر السن القاصر الذم ٓب : ػػ عذر صغر السنب 
 سنة 13، ذلك ألف القاصر الذم ٓب يتجاكز سنو  (3 / 49ا١تادة ) سنة 18 سنة ، كٓب يكمل سن 13يتجاكز سن 

ستقراء قانوف العقوبات كالقوانُت ا٠تاصة إكما ٯتكن أف نضيف ب،ال تدابَت اٟتماية أك الًتبية ػػإف بلغها ال تطبق عليو إك
  .للتشريع اٞتزائرم أعذار ٥تففة أخرل

 

  من ؽ ع ج اليت تنص على أنو يستفيد ا١تبلغ عن اٞتنايات كاٞتنح 92/2،3نصت على ذلك ا١تادة : عذر المبٌلغػػػ ج 
نتهاء تنفيذ اٞترٯتة أك الشركع فيها، كقبل البدء ُب إببلغ بعد إلذا حصل اإضد أمن الدكلة بتخفيض العقوبة درجة كاحدة 

. ككذا من مّكن من القبض على اٞتناة بعد بدء ا١تتابعات  ا١تتابعات،
 

عضاء ألٕتار باإل كا،(9 مكرر 303ا١تادة )ػػػ يستفيد ا١تبلغ من ٗتفيض العقوبة أب النصف ُب جرائم االٕتار باألشخاص 
ذا حصل الببلغ بعد تنفيذ اٞترٯتة أك الشركع إ،  (36 مكرر 303ا١تادة )هتريب ا١تهاجرين  ،(24 مكرر 303ا١تادة )

. يقاؼ الفاعل األصلي أك الشركاء بعد ٖتريك الدعول العمومية إذا ًب إفيها كقبل ٖتريك الدعول العمومية ، أك 
 

: ػػ كيتم تخفيف العقوبة بالنسبة ألعذار االستفزاز على النحو التالي 
 سنوات بالنسبة للجنايات ا١تعاقب عليها باإلعداـ أك السجن ا١تؤبد، كىذا ُب جنايات القتل 05ٔب إػػػ اٟتبس من سنة 
. صرار أك الًتصد كالقتل العمد إلالعمد مع سبق ا

، حيث ( سنة 20 أب 05من )ٔب سنتُت بالنسبة للجنايات ا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت إ أشهر 06ػػ اٟتبس من 
ستعمالو أك إيتعلق األمر بالضرب كاٞترح العمد ا١تتسبب ُب عاىة مستدٯتة كفقد البصر أك بًت األعضاء أك اٟترماف من 

 ، كالضرب 264 من ا١تادة 03حدل العينُت كىي اٞتناية ا١تنصوص كا١تعاقب عليها ُب الفقرة إبصار إفقد البصر أك 
.  فقرة أخَتة 264حداثها ا١تنصوص كا١تعاقب عليها با١تادة إٔب الوفاة دكف قصد إكاٞترح العمدم ا١تفضي 

شهر بالنسبة للجنح، كيتعلق األمر بأعماؿ العنف كالضرب كاٞترح العمد، اليت ينتج عنها أٔب ثبلثة إػػػ اٟتبس من شهر 
( 1فقر/264ا١تادة ) يـو ، كىي اٞتنحة ا١تنصوص عليها كا١تعاقب عليها 15مرض أك عجز كليا عن العمل ١تدة تزيد عن 



 

112 

ذا ارتكبت مع إ يوما، 15،ككذا الضرب كاٞترح كأعماؿ العنف األخرل العمد كلو ٓب تؤد أب عجز أك مرض ١تدة تتجاكز 
. 2661صرار أك مع ٛتل أسلحة كجنحة معاقب عليها بنص ا١تادة إلسبق ا

ػػ ك٬تب أف نشَت أف القاضي كحده كىو الذم يفصل ُب كجود عذر االستفزاز من عدمو سواء من تلقاء نفسو أك بناء 
. على طلب الدفاع 

القانوف  ا١تتعلق باٞترائم ذات الصلة على غرار ببلغ عن اٞترائم، إلػػػ نصت أيضا بعض القوانُت ا٠تاصة على عذر ا
ا١تؤرخ ُب 18 ػػ 04، كالقانوف ا١تتعلق با١تخدرات كا١تؤثرات العقلية رقم 2003 07 19سلحة الكيميائية ا١تػػؤرخ ُب ألبا

 ا١تؤرخ ُب 23 ػػػ 06 ا١تتعلق ٔتكافحة التهريب كالقانوف رقم 2005 08 23 ، ككذا األمر ا١تؤرخ ُب 2004 12 25
.  ا١تتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو 2006 02 20

ذا مكن  إ حصل الببلغ قبل ٖتريك الدعول العمومية ، كيستفيد من نفس التخفيضإذا ،درجة كاحدة 3، 2 /26ا١تادة 
. من القبض على الفاعلُت اآلخرين أك الشركاء حىت بعد بدء ا١تتابعات 

ذا مكن بعد ٖتريك  إٔب النصف بالنسبة للعقوبات ا١تقررة للجنايات،إلفاعل أك الشريك ؿ ٗتفيض العقوبة 31ا١تادة 
يقاؼ الفاعل األصلي أك الشركاء ُب نفس اٞترٯتة أك اٞترائم األخرل من نفس الطبيعة أك مساكية إالدعول العمومية من 

. ٢تا ُب ا٠تطورة
ذا ساعد السلطات قبل ٖتريك إٔب النصف إصلي أك الشريك أل من قانوف التهريب ،ٗتفيض العقوبة للفاعل ا28ػػ ا١تادة 

. ذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤبد إ سنوات 10ٔب إالدعول العمومية ُب القبض على ا١تسا٫تُت ُب اٞترٯتة ك
 .ا١تادة..... من قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ، ٗتفض العقوبة للفاعل أك الشريك أب النصف 49ا١تادة 
ذا أفرج طواعية إيستفيد الفاعل من ٗتفيض العقوبة الشخص الذم ٮتطف أك ٭تبس أك ٭تجز تعسفيا : 2ػػػ عذر التوبةد 

ٔب اٟتبس من إ أياـ كقبل الشركع ُب ا١تتابعة ٗتفض العقوبة 10فراج قبل إلذا كقع اإ، حيث (294/1ا١تادة )عن الضحية 
، ٔب سنتُت إ أشهر 06ٔب اٟتبس من إعداـ، كٗتفض عقوبة السجن ا١تؤقت إلذا كانت العقوبة اإٔب ٜتس سنوات إسنتُت 

ٔب اٟتبس من إعداـ إلرتكاب اٞترٯتة كبعد الشركع  ُب ا١تتابعة اٞتزائية ٗتفض عقوبة اإفراج بعد عشرة أياـ من إلذا كقع اإك
ا١تادة )سنوات 05كٗتفض عقوبة السجن ا١تؤبد كالسجن ا١تؤقت أب اٟتبس من سنتُت أب ،  سنوات10ٔب إ 05

. (ع ج  من ؽ3، 294/2
 الفقرة الثانية 

 الظركؼ المخففة  
إذا كاف القاضي اٞتنائي يستعمل سلطتو التقديرية عند النطق بالعقوبة ، إال أنو عليو أف يلتـز باٟتد األدٗب            

كاٟتد األقصى للعقوبة ا١تقررة قانونا إعماال ١تبدأ الشرعية كقاعدة عامة، لكنو مع ذلك كاستثناء أجاز ا١تشرع للقاضي أف 
ينزؿ عن اٟتد األدٗب للعقوبة ا١تقررة ُب حاالت ٤تددة، كىي ٗتتلف عن األعذار القانونية اليت حددىا ا١تشرع سلفا، 
الٯتلك القاضي معها إال تطبيقها كإعما٢تا، كألنو يصعب على ا١تشرع حصر كافة األسباب كاٟتاالت كالظركؼ اليت 

يستحق معها ا١تتهم الرأفة بو كإفادتو بظركؼ التحفيف ، فقد ترؾ ا١تشرع للقاضي مساحة يسمح لو فيها بالنزكؿ عن اٟتد 
األدٗب للعقوبات ا١تقررة إذا تراءل لو ضركرة ٗتفيف العقاب ٕتاه نوع معُت من اٞتناة كُب ظركؼ معينة من اٞترائم، أطلق 

                                                
 ْ٘ٞجش ،ٌجؾغ 10 ْ٘ٞجش ج٠ُ 05ػالٝز ػ٠ِ جُؼوٞذحش جُٓحُلس جًًٍُ ٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ ك٢ ؾٍجتْ جُؿ٘ح٣حش إٔ ٣كٌْ ذٔ٘غ جُؿح٢ٗ ٖٓ جالهحٓس ُٔىز 1

 .383، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 
  ٝٓح ذؼىٛح101، جُطٞذس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٠ِ٤ُ)٣ْٞحو   2
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،كسلطة القاضي اٞتنائي ُب ٖتديد ظركؼ  الظركؼ ا١تخففة ٔب تعريفإنتعرض عليها الظركؼ القضائية احملففة ، لذلك س
 .ألنظمة التخفيف ُب القوانُت ا١تقارنةالنماذج التخفيف، ٍب نعرض بعض 

 

سباب التقديرية ا١تخففة ، كعّلة النص ألأيضا أسباب التخفيف اٞتوازية للعقوبة كا الظركؼ المخففةل          يطلق عل
 من حاالتكجود القاضي ق قد يصادؼ ألفٔب أف ا١تشرع ال يستطيع حصر كل الظركؼ لتخفيف العقوبة ، إعليها يعود 

لذلك ترؾ تقدير ىذه الظركؼ للقاضي ْتسب ما يبدك لو ذلك من كقائع القضية ٓب يتم النص عليها سلفا، الظركؼ 
ذا استخلص من ظركؼ الدعول ما يربر ذلك ، كقد يبٌت إكأحواؿ آّـر ، ٢تذا يستطيع القاضي النزكؿ عن اٟتد األدٗب 

. 1ذلك على حداثة إجرامو أك سّنو أك مرضو أك توبتو كإعراضو أك لظركفو األسرية ككضعو االجتماعي
 

التقديرية من اختيار العقوبة ا١تبلئمة  عمالو سلطتوإ         كغٍّت عن البياف أف نظاـ الظركؼ ا١تخففة ٯُتّكن القاضي بعد 
ف تكوف العقوبة كاحدة ثابتة ال تتغَت ، كإال تسّرب ٢تا اٟتيف أذ ليس من العدؿ إلكل جاّف، تبعا لكل حالة كقضية، 

أحواؿ تقاربت ف تشأّت ظركؼ القضايا كإ ك أخرل ،، كذلك ألنو ال توجد جرٯتة ٘تاثل جرٯتةجائرةكالظلم كأصبحت 
لذلك ٯتُّكن القاضي من التصرؼ بالعقوبة ٔتا ٬تعلها متبلئمة مع ظركؼ اٞترٯتة كظركؼ اٞتا٘ب ، فنظاـ الظركؼ ، آّرمُت 

اآللية اليت ٕتعل النصوص القانونية متماشية مع مقتضيات الواقع، كيستوم األمر ُب ىذا ا٠تصوص على  ا١تخففة ىو
. السواء بالنسبة للعقوبة الثابتة ذات اٟتد الواحد أك ذات اٟتدين 

 

جرامي، بل ىي عناصر تبعية كعرضية تؤثر ُب إل         كبذلك الظركؼ ا١تخففة عوامل ال تدخل ُب مكونات النموذج ا
 النزكؿ يتملو من سلطة تقديرية، ْتيث  ضطراب القانو٘ب الذم ٖتدثو اٞترٯتة ، كٮتتص القاضي باستخدامها ٔتاإلحجم ا

كا٠تاصّية األساسية للظركؼ ا١تخففة على خبلؼ األعذار ا١تخففة أهنا جوازية ،أم ٬توز  عن اٟتد األدٗب ا١تقرر للجرٯتة،
. ٮتضع للرقابة أك  ىذاذا رأل ذلك دكف أف يساءؿ ُب إللقاضي األخذ ّٔا 

 

 الظركؼ القضائية ،حيث عند توافر         لقد اختلفت كتباينت النظم القانونية ُب مدل منح السلطة التقديرية للقاضي 
اء سلطة تقديرية كاسعة للقاضي ُب ٖتديد ىذه الظركؼ ا١تخففة ، ُب حُت ىناؾ من النظم طعإٔب إإتهت بعض النظم 

، 2ٔب سرد الظركؼ القضائية ا١تخففة على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصرإرل كجوب تقييد ىذه السلطة ، ليتجو فريق ثالث تمن 
عدـ ٔب إأما سلطة القاضي التقديرية ُب درجة التخفيف فقد اختلفت أيضا بشأهنا النظم القانونية، حيث ذىبت نظم 

، حيث 3ىذه السلطة كاختيار درجة التخفيف دكف قيد أك شرط، كيطلق على ىذا النظاـ بنظاـ التخفيف اٟترٖتديد 
ٔب ما دكف اٟتد األدٗب ، ُب حُت أف ىناؾ نظما ٖتوؿ كتعطي للقاضي اٞتنائي سلطة التخفيف إيستطيع القاضي النزكؿ 

ُب نوعية ككمية العقاب ُب حدكد معينة ال ٯتكن ٕتاكزىا ، كىو ما يعرؼ بنظاـ التخفيف ا١تقّيد ، كىناؾ نظم أخرل 
. 4تتوسط النوعُت السابقُت ، ك تستعمل النظامُت اٟتر كا١تقيد، كىوما يعرؼ بالتخفيف ا١تزدكج

 

فنذكر على سبيل ا١تثاؿ بعض التشريعات  ،  تطبيقات نظاـ الظركؼ المخففة في التشريعات المقارنة كعن        
ذا اقتضت أحواؿ اٞترٯتة إ٬توز ُب مواد اٞتنايات ) 17 ا١تادة نصت على ذلك القانوف المصرمالعربية كالغربية، فقي 

                                                
 .95،  ٘ 1999، 01، ٗظ٣ٍس جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ ، جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، جُطرؼس (٤ِْٔحٕ) ػرى جُٔ٘ؼْ 1
 .66 ، ٘ 2011، قىٝو ِْطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس، جالٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، ٠رؼس (٣ْٞق)ؾٞجو١ 2
ق٤ع ٣ٓطط٤غ جُوح٢ٞ جٍُُ٘ٝ ج٠ُ ٓح وٕٝ جُكى جالو٠ٗ ًُٝٞحٕ قىٛح جالو٠ٗ ٍٓضلؼح ، ذَ ُٝٚ قن جْطرىجٍ جُؼوٞذس ج٠ُ ػوٞذس أنٍٟ أنق ٖٓ جُؼوٞذحش 3

 .جُٓحذوس
 .178، جُكىٝو جُوح٤ٗٞٗس ُِٓطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (أًٍّ جذٍج٤ْٛ) ٗٗأش 4
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شغاؿ الشاقة ألعداـ بعقوبة اإلعقوبة ا:  ا١تقامة من أجلها الدعول العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجو اآلٌب 
شغاؿ الشاقة ا١تؤقتة ألعقوبة ا، شغاؿ الشاقة ا١تؤبدة بعقوبة االشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة أك السجنألعقوبة ا، ا١تؤبدة أك ا١تؤقتة

عقوبة السجن بعقوبة اٟتبس اليت ال ٬توز أف ينقص ، بعقوبة السجن أك اٟتبس الذم ال ٬توز أف ينقص عن ستة شهور
ال إذا كانت العقوبة األصلية بالسجن فبل ينزؿ إال  إكللقاضي أف ينزؿ بالعقوبة درجة أك درجتُت،، (عن ثبلث شهور 

. درجة كاحدة 
 

ٔب عقوبة إذا نزؿ إليها القاضي ُب حكمو تكوف ُب حدكد ا١تدة ا١تقررة قانونا لنوعها، ؼإكالعقوبة اليت ينزؿ          
ٔب عقوبة إذا نزؿ إيهما فيما بُت ثبلث سنوات كٜتس عشرة سنة، كأنو ٭تدد مدة إشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة أك السجن ؼألا

طلق ُب القانوف بغَت ٖتديد خاص، أذا ما إنو ٭تدد مدهتا ٔتا اليتجاكز ثبلث سنوات، كىو اٟتد األقصى للحبس إاٟتبس ؼ
شغاؿ الشاقة، كال يقل عن ألذا كاف التخفيف عن عقوبة ا إ شهور،06أما اٟتد األدٗب فقد قيده القانوف بأال يقل عن 

. 1ذا كاف  من عقوبة السجنإ شهور 03
 

:  ُب مواد اٞتنايات يتم ٗتفيف العقوبة على النحو التإب التشريع اللبناني أما ُب         
 ٗتفيف عقوبة األشغاؿ ، ٔب األشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة أك ا١تؤقتة من سبع سنُت أب عشرين سنةإعداـ إلػػػ ٗتفيف عقوبة ا

عتقاؿ ا١تؤقت إلٔب اإعتقاؿ ا١تؤبد إلٗتفيف عقوبة ا،  سنوات05ٔب األشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة ١تدة ال تقل عن إالشاقة ا١تؤبدة 
، دٗب ثبلث سنوات حىت ثبلث سنواتأل ٗتفف كل عقوبة جنائية يتجاكز حدىا ا، الذم ال تقل مدتو عن ٜتس سنوات

قل بشرط أف يتم التخفيف ألٔب اٟتبس ١تدة سنة على اإدٗب ثبلث سنوات ألٗتفف كل عقوبة جنائية ال يتجاكز حدىا ا
. ( ؽ ع ؿ253)من ناحية أخرل  (العود)ٔتقتضى قرار معلل من ناحية ، كأال يكوف ذلك ُب حالة التكرار 

 

قامة اٞتربية لثبلثة إلدٗب ا١تتمثل ُب اٟتبس لعشرة أياـ أك األٔب حدىا اإفف العقوبة اٞتنحية ، تخُب مواد اٞتنح           ك 
ٔب اٟتد األدٗب إٗتفف العقوبة اٞتنحية ا١تتمثلة ُب اٟتبس كالغرامة معا ، ( ؽ ع ؿ254) أشهر، كٜتسُت ألف غرامة

 .للعقوبتُت  أك إلحدا٫تا فقط 
 

:      أما ُب مواد ا١تخالفات أك العقوبات التكديرية يكوف التخفيف كالتإب      
 ؽ 255)ٔب أربع كعشرين ساعة حبس أك الغرامة اليت مقدارىا ست آالؼ لَتة إدٗب العاـ ألٔب حدىا اإػػػ ٗتفف العقوبة 

مكاف إ السالفة الذكر بنظاـ الظركؼ ا١تخففة ك255، 254، 253، فقد أخذ القانوف اللبنا٘ب بناء على ا١تواد 2(ع ؿ
فادة بو ا١تتهم كلو ٓب يدفع ّٔا بل كلو كاف غائبا ، كسواء كاف مبتدئا أك مكرر أم عائدا ، كما لو أف يطبقها على أحد إ

ٔب إا١تتهمُت دكف غَته، كىو ليس ملـز بتبياف ىذه الظركؼ، بل يكفي أف نشَت ُب حكمو بأف ىناؾ ظركؼ ٥تففة كتشَت 
. 3( 254 ػػ 253)ستند إليو ُب ذلك من قانوف العقوبات اللبنا٘ب أم ا١تادتُت إالنص الذم 

 

يسمح للقاضي بتطبيق الظركؼ ا١تخففة على ٚتيع اٞتنايات كاٞتنح ٔتوجب ا١تادة  القانوف الفرنسي ُب حُت أف        
شارة أف قانوف العقوبات الفرنسي إل، ك٬تب ا من نفس القانوف472كعلى ا١تخالفات طبقا ا١تادة من ؽ ع ؼ  463

 ألغى الظركؼ ا١تخففة ما٨تا للقاضي دكرا كبَتا ُب تفريد العقاب 1994 كا١تعموؿ بو ُب سنة 1992اٞتديد الصادر 
                                                

 . ٓح ذؼىٛح154، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ػرى جُٔطِد 1
 .97 96ٝ، ٗظ٣ٍس جُؿُجء جُك٘حت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ِْٔحٕ) أٗظٍ جًػٍ ػرى جُٔ٘ؼْ 2
، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جألٌو٢ٗ، وٌجْس ٓوحٌٗس ٓغ جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ٝ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ، ػٔحٕ جالٌوٕ ، وجٌ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 3

 .125، ٘ 2009، 01ٝجتَ ٍُِ٘ٗ  ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس 
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 من قانوف العقوبات الفرنسي ُب اٟتدكد ا١تقررة ُب 24/ 132كفقا لظركؼ اٞترٯتة كشخصية اٞتا٘ب، حيث نصت ا١تادة 
ذا قضت إالقانوف، تنطق احملكمة بالعقوبات كٖتدد نظامها مع مراعاة ظركؼ ارتكاب اٞترٯتة كشخصية مرتكبها ، ك

. 1احملكمة بعقوبة الغرامة عليها أف ٖتدد مقدارىا مع مراعاة دخل اٞتا٘ب كأعبائو
 

، حيث حدد القانوف (245، 244 ، 243)سلك نفس االٕتاه ٔتوجب ا١تواد  فقد لقانوف السورم ؿكبالنسبة        
        ،  2 ُب اٞتنايات كأطلق يده ُب اٞتنح كا١تخالفاتمعتربةذ خّولو صبلحيات إليو إاٟتد الذم يستطيع القاضي أف ينزؿ 

دكف  (100 ، 99)ٔب نظاـ الظركؼ ا١تخففة ٔتوجب ا١تادة إاٞتنايات كاٞتنح فقد أخضع  القانوف األردنيأما عن 
ذا كجدت ُب قضية إ) على 99ا١تخالفات، على أف يكوف قرار القاضي معلبل تعليبل كافيا باألسباب، حيث تنص ا١تادة 

: ػػػػػػػػػػػػأسباب ٥تففة قضت احملكمة بػ
 

. ٔب عشرين سنة إعداـ باألشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة أك باألشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة من عشر سنُت إلػػ بدال من ا1
عتقاؿ إلعتقاؿ ا١تؤبد باإلشغاؿ ا١تؤبدة باألشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة مدة ال تقل عن ٙتا٘ب سنوات كبدال من األػػ بدال من ا2

. (ا١تؤقت مدة ال تقل عن ٙتا٘ب سنوات 
.  ػػ ك٢تا أف ٗتفض كل عقوبة جنائية أخرل أب النصف 3
ٔب اٟتبس سنة على إدٗب ثبلث سنوات ألػػ ك٢تا أيضا ما خبل حالة التكرار أف ٗتفض أية عقوبة ال يتجاكز حدىا ا4
. (قلألا

:  فقد نصت على 100  أما ا١تادة 
دٗب ا١تبُّت ُب ألٔب حدىا اإ ػػ إذا أخذت احملكمة باألسباب ا١تخففة ١تصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أف ٖتفف العقوبة 1

(. 22ا١تادة )كالغرامة ٜتسة دنانَت  (21ا١تادة )سبوع أكىي اٟتبس )على األقل  ( 22 ، 21)ا١تادة 
. الة تكرار العقوبة اٞتنحية أب عقوبة ا١تخالفة حٔب غرامة أك أف ٖتّوؿ فيما خبل إ ػػ ك٢تا أف ٖتّوؿ اٟتبس 2
.  ػػ ٬تب أف يكوف القرار ا١تاسح لؤلسباب ا١تخففة معلبل تعليبل كافيا سواء ُب اٞتنايات أـ اٞتنح 3

 

 الفقرة  الثالثة
ظركؼ التخفيف القضائية في التشريع الجزائرم  بياف  

ٔب ظركؼ التخفيف ُب القانوف اٞتزائرم ، ٔتعزؿ عن القانوف إٔب أنو ال ٯتكن التعّرض إ        بداية البد أف نشَت 
، 3الفرنسي ألنو ٯتثل أحد ا١تصادر التارٮتية ٢تذا القانوف ُب كثَت من ا١تواضع كاٟتاالت، كمن بينها نظاـ الظركؼ ا١تخففة

، 1966كاف ج 08مر ا١تؤرخ ُب ألعتمد نظاـ الظركؼ ا١تخففة منذ صدكر قانوف العقوبات ٔتوجب اإفا١تشرع اٞتزائرم 
 من 53حيث ُب بداياهتا تركها ا١تشرع لسلطة تقدير القاضي ، كٓب ٭تصرىا كٓب ٭تدد مضموهنا ، حيث اقتصرت ا١تادة 

عمالو ٢تذه إليها، عند تطبيقو ٢تذه الظركؼ ا١تخففة كإ، على تبياف اٟتدكد اليت يصح للقاضي أف ينزؿ العقوبات قانوف 
ٔب كقوع الصلح بُت إٔب جرب الضرر، كرد الشيء ا١تسركؽ، إالسلطة ، كىي تنتقل من ضآلة الضرر، ك٣ترد الشركع، 

                                                
 / ٗوال ػٖ .132 ٝ 131، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢  ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)جُؿرٌٞ 1

   CHANSSAING (Jean  François  ) , les trois codes français et l’évolution des principes fondateurs du droit 

penal   contenporain R S C  p: 452.     

 . 125  ــ 124، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 2 
 ٤ُْٞغ 1824 06 25 ، ًٝحٕ ٣كٍٛٛح ك٢ كثس جُؿ٘ف وٕٝ ْٞجٛح ، غْ ؾحء هحٕٗٞ 1810 ُوى ػٍف جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ٗظحّ جُظٍٝف جُٔهللس ْ٘س 3

 ، ج١ًُ أػحو ض٘ظ٤ْ جُظٍٝف جُٔهللس، ج٠ُ ؿح٣س ٚىٌٝ هحٕٗٞ 1960 06 04ٓؿحٍ ضطر٤وٜح ُِؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ، غْ ضْ ضؼى٣ِٚ ذوحٕٗٞ ذٔٞؾد جالٍٓ ذطح٣ٌم 

 ج١ًُ ضهِّة٠ ػٖ ٗظحّ جُظٍٝف جُٔهللس ٖٞٔ هحتٔس جالٚالقحش ػ٠ِ ِْْ جُؼوٞذحش ٝقًف جُكى جألو٠ٗ 1992 07 22جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ْ٘س 

 .386، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ)ُِؼوٞذحش ، ذْٞو٤ؼس 
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الطرفُت، أك تعّلق األمر باٞتا٘ب كالتوبة، كالًتبية كحسن األخبلؽ، كنبل الباعث كغَتىا، ككلها ظركؼ تؤثر ُب ٖتديد نوع 
. عما٢تا القاضي كرأل أهنا أحسن للعقاب كأكثر مبلءمة إذا أراد ق، إالعقاب ككميت

 

ذ يكفي أف ينزؿ إ         كجدير بالتنويو أنو ليس على القاضي أف يذكر أك يبُت ُب حكمو نوع الظركؼ اليت أخذ ّٔا ، 
 ٘تّيز ا١تشرع 2006 06 23ٔب غاية تعديل إٔب ما دكف العقوبة لندرؾ أنو أخذ بالظركؼ ا١تخففة، كخبلؿ ىذه ا١تدة إ

سخائو ُب منح الظركؼ ا١تخففة كترؾ آّاؿ كاسعا للقاضي ُب تقدير العقوبة، باٞتزائرم عن غَته من التشريعات ا١تقارنة 
ٔب عدـ فعالية اٞتزاء اٞتنائي ، كابتعاده عن الردع إكرٔتا ىذا السخاء ُب ٗتفيف العقاب يشكل أحد األسباب اليت أدت 

فادة اٞتا٘ب إ من ؽ ع ج، كمن ٙتة أحكاـ منح ك53عادة ترتيب أحكاـ ا١تادة إالذم تستوجبو العقوبة،حيث سار ٨تو 
قتناع منو ُب أف فسح ٣تاؿ إٔب تقييد حرية القاضي ُب تقدير العقوبة، كرٔتا يكوف ىذا ا١تسلك إبظركؼ التخفيف، كتوجو 

. التخفيف أثر بصورة سلبية على العقاب كالردع كمكافحة اٞترٯتة 
 

 الذم ٓب يكن قد تناكلتو ا١تادة ، جاء التعديل ليبُت نظاـ الظركؼ ا١تخففة على الشخص ا١تعنوم،        كمن جهة أخرل
السالفة الذكر اليت ٘تثل ا١تادة األـ ُب نظاـ التخفيف، لذلك فا١تبدأ العاـ أنو ٯتكن إفادة ٚتيع ا١تتهمُت بالظركؼ ا١تخففة،  

كعلى كل اٞترائم من اٞتنايات كاٞتنح أب ا١تخالفات كعلى ٚتيع اٞتناة مهما اختلفت أحوا٢تم سواء كانوا جزائريُت أـ 
. 1ستثنائية كاحملاكم العسكرية إ٤تاكم عادية أك ، أجانب بالغُت أـ قصر مبتدئُت أك عائدين 

 

عماؿ الظركؼ ا١تخففة بنصوص صر٭تة ، سواء ُب إستثناءات ٢تذا ا١تبدأ استبعد فيها ا١تشرع صراحة إ        غَت أف ىناؾ 
 ، ككذا قانوف مكافحة 2004بعض القوانُت ا٠تاصة كقانوف مكافحة ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية ُب قانوف العقوبات أك 

العدالة كظلم للضحية ؽ جحافا بحإفادة ا١تتهم ّٔا يشكل إف إ ، كىذا لعدـ جدكل استعما٢تا ، بل 2005التهريب 
. ْتثا عن الفاعلية ُب العقابأصاب بعادىا ، كلعّل ا١تشرع ُب ىذا قد إ ، لذلك البد من  معآّتمعؿك
 

عماؿ الظركؼ ا١تخففة ، فرض فيها بعض القيود ُب تصنيفها ،لذلك سوؼ إ        كحىت ال يًتؾ ا١تشرع آّاؿ كاسعا ُب 
. ٔب الظركؼ ا١تخففة إعماؿ الظركؼ ا١تخففة، ك اٟتاالت اليت فرض فيها قيود ٍب إنتعرض إٔب اٟتاالت اليت يستثٌت فيها 

  :ستثناءاتإل بعض اػػ
 جرٯتة هتريب 34 303 ،ٕتار باألعضاءإلرٯتة اج 21 مكرر 303 بالبشر ،  جرٯتة االٕتار6 مكرر 303ا١تواد ػ ػػ

رتكب كأدين ّٔذه إ على أنو ال يستفيد من ت ، نص2009 02 25ا١تهاجرين، كىي مواد مستحدثة ٔتوجب تعديل 
. 2 53ة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة خففاٞترائم بالظركؼ آب

. (ال عذر إطبلقا ١تن يقتل أباه أك أمو أك أحد أصولو )صوؿ، ألعتداء على اإل من ؽ ع ج  ا282ػػػ نص ا١تادة  
ستبعاد الظركؼ ا١تخففة ُب إ على 2004 12 25 بتاريخ 18 ػػ 04 من قانوف مكافحة ا١تخدرات رقم 26ػػػ ا١تادة 

 :اٟتاالت اآلتية 
 سلحة ألستخدـ اٞتا٘ب العنف أك اإذا إ. 

                                                
 .388، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ .، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ(قٖٓ) ذْٞو٤ؼس 1

 .1994 12 04 هٍجٌ 112210 ِٓق 3  ؽ ؼ ّ م 
 ، جُط٢ ضطؼِن ذططر٤ن جُظٍٝف جُٔهللس ك٢ جُؿ٘ف ، َٛ  يُي ًحٕ ْٜٞج 4 53ٌٌٍٓإٔ جٍُٔٗع ُْ ٣ٍٗ ج٠ُ جُٔحوز   (قٖٓ) ػِن جألْطحي ذْٞو٤ؼس 2

، .، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ(قٖٓ) ذْٞو٤ؼس .53 ج٠ُ جُٔحوز 4 ٌٌٍٓ 53جُٔحوز أّ ٌْٞش ٓوٛٞو ، ًُُي قط٠ ٣ٓطو٤ْ جالٍٓ الذى ٖٓ جُ٘ٙ ػ٠ِ 

 . ٝٓح ذؼىٛح388ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 
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  ذا كاف اٞتا٘ب ٯتارس كظيفة عمومية ك ارتكب اٞترٯتة أثناء تأدية كظيفتو ، كيتعلق األمر بأعواف الشرطة كالدرؾ إ
 .الوطٍت كأعواف اٞتمارؾ 

 كاستعما٢تاذا ارتكب اٞترٯتة ٦تتهن ُب الصحة كالصيدٕب أك شخص مكلف ٔتكافحة ا١تخدرات إ. 
 حداث عاىات مستدٯتة إا تسببت ا١تخدرات أك ا١تؤثرات العقلية ا١تسلمة ُب كفاة شخص أك عدة أشخاص أك إذ

. 
 من شأهنا تزيد ُب خطوهتا اإذا أضاؼ اٞتا٘ب للمخدرات مواد . 

 2005 08 23  ا١تؤرخ ُب 06 ػػ 05 من األمر ا١تتعلق بقانوف مكافحة التهريب  رقم  220  ػػػ استبعدت ا١تادة 
: الظركؼ ا١تخففة ُب اٟتاالت اآلتية 

 ذاكاف اٞتا٘ب ٤ترضا على اٞترٯتةإ. 
 ذا استخدـ العنف أك السبلح ُب ارتكاب اٞترٯتةإ. 
 ذا كاف ٯتارس كظيفة عمومية أك مهنية ذات صلة بالنشاط آّـر كارتكب اٞترٯتة أثناء تأدية كظيفتو أك ٔتناسبتها، إ

 .مر أساسا بأعواف اٞتمارؾ كأعواف الشرطة كرجاؿ الدرؾ الوطٍتألكيتعلق ا
من  (4 /303ا١تادة )ػػػػ استبعد ا١تشرع إعماؿ الظركؼ ا١تخففة على الغرامة كا١تصادرة ا١تقررة كجزاء للجرائم الضريبية 

 من قانوف الضرائب غَت ا١تباشرة ، على أساس أف ىذه اٞترائم ذات طابع 548قانوف الضرائب غَت ا١تباشرة ، كا١تادة 
. 1لط فيها العقوبة بالتعويضتسجبائي 

 

 :المخففةعماؿ الظركؼ إ حاالت فرض قيود على ػػ
 من 28مثل نص ا١تادة ، طار ٤تددا إ ٧تد أف ا١تشرع منح للقاضي سلطة تقدير التخفيف ، لكن كضع ٢تا         
ٕتار غَت ا١تشركعُت ّٔا ، اليت إلك ا  ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات ك ا١تؤثرات العقلية كقمع االستعماؿ18 ػػ 04القانوف 

 : كضعت حدا أدٗب للعقوبة ال٬توز النزكؿ عنو عند تطبيق الظركؼ ا١تخففة كفق ما يلي 
 سنة كتخفيف لعقوبة 20 سنة عندما تكوف العقوبة ا١تقررة ىي السجن للمؤبد ، ٔتعٌت ال ٬توز النزكؿ عن مدة 20ػػػ 

. السجن ا١تؤبد
ٔب ثلثي العقوبة االصلية ، لكن ا١تشرع إالعقوبة ا١تقررة أم عدا عقوبة السجن ا١تؤبد ، ٬توز ٗتفيض العقوبة  (2/3)ػػػ ثلثا 

. قصى ألدٗب أك عقوبة اٟتد األ العقوبة ، ىل يقصد ّٔا عقوبة اٟتد ا2/3ٓب ٭تدد ا١تقصود 
 

مر ألكذلك ٧تد أف ىناؾ قيودا مفركضة ُب بعض النصوص كاٞترائم ا١توصوفة بأفعاؿ ارىابية أك ٗتريبية ٔتوجب ا       
، بالنص أنو ال ٯتكن ُب كل اٟتاالت أف تكوف 8 مكرر 87  كما كرد ا١تادة 1995 02 25 ا١تؤرخ ُب 11 ػػ 95رقم 

سنة سجنا مؤقتا عندما تكوف العقوبة الصادرة 20عقوبات السجن ا١تؤقتة الصادرة تطبيقا ألحكاـ ىذا األمر أقل من 
. عندما تكوف العقوبة الصادرة عقوبة السجن ا١تؤقت (2/1)عقوبة السجن ا١تؤبد، النصف 

 

ليو ُب إحواؿ عند تطبيقو للظركؼ ا١تخففة ، النزكؿ عن اٟتد ا١تشار أل         لذلك فالقاضي ال ٬توز بأم حاؿ من ا
ا١تادة ، كّٔذا يكوف ا١تشرع اٞتزائرم قد حّد من سلطة القاضي ُب ٗتفيف العقوبة لكوف اٞترائم ا٠تطَتة ٘تس بأمن الدكلة ، 

                                                
 .390،جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 1
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بل رفع عنها التقادـ ألف طبيعة ىذه اٞترائم ال تستوجب التسامح كاألخذ بالرأفة ضد مقًتفيها، كبالتإب ٗتفيض العقوبة ، 
.  التوجولذلك فاإلبقاء على طبيعتها ا٠تطرة كتشديدىا أمر ضركرم كقد أحسن ا١تشرع ُب ىذا

 

سنتناكؿ أثر ىذه الظركؼ ا١تخففة  ؼ ،  تطبيق الظركؼ المخففة بالنسبة للشخص الطبيعي         أما عن كيفية 
:  ٍب  ا١تخالفات ،  اٞتنح، ٍبٞتنايات بالنسبة ؿ

 :حاالتثبلث مادة اٞتنايات  ٯتّيز أيضا ُب :الجنايات في ػػػػ
 

كنصت على أنو ٬توز ٗتفيض ،  23 ػ 06 من قانوف 53 ا١تادة تناكلت ذلك :أ ػػ المحكـو عليو غير مسبوؽ قضائيا
: العقوبة للشخص الطبيعي على النحو التإب 

 10 10عداـ ، كال ٬توز للقاضي ٗتفيضها عن إلذا كانت العقوبة ا١تقررة للجنايات ىي اإ سنوات سجنا 
 .ذا توافرت ظركؼ التخفيف إسنوات 

  05 ذا كانت العقوبة ا١تقررة للجناية ىي السجن ا١تؤبد إ سنوات حبسا. 
  03 سنة 20سنوات أب 10ذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤقت من إ سنوات حبسا . 
   10ٔبإ سنوات 05ذا كانت العقوبة ا١تقررة للجنايات ىي السجن ا١تؤقت من إكاحدة حبسا  (01)سنة 

. سنوات
. 1ساس ال ٬توز للقاضي النزكؿ دكف اٟتدكد ا١ترسومة بنص ا١تادة ، كإال تعرض حكمو للطعن بالنقضألكعلى ىذا ا

 

عماال لظركؼ التخفيف، إكنبلحظ ُب ىذه ا١تادة البوف الشاسع بُت العقوبة ا١تقررة كالعقوبة اليت ٯتكن اٟتكم ّٔا          
عداـ كعقوبة السجن ا١تؤبد ، كىذا يؤثر على القيمة إلكا١تبالغة ُب النزكؿ بالعقوبة إٔب مستول غَت معقوؿ، السيما عقوبة ا

رتكأّا، ألهنهم يعلموف أهنم سينالوف إ، كساعد كثَتا ُب تفشي اٞترائم ا٠تطَتة كعدـ ثٍت آّرمُت عن اب الردعية للعق
على ا١تشرع مراجعة ىذه ا١تادة إف كاف يرغب حقيقة ُب نرل أنو عداـ، كإلاا١تقررة حىت عقوبةاؿعقوبة بسيطة كلو كانت 

 .٤تاربة اٞترائم ا٠تطَتة
 ، كل شخص طبيعي 5 مكرر 53يعد مسبوقا قضائيا حسب تعريف ا١تادة  :ب  ػػػ المحكـو عليو المسبوؽ قضائيا

٤تكـو عليو  ْتكم هنائي بعقوبة سالبة للحرية ، مشمولة أك غَت مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أك جنحة من 
 اليت يشًتط فيها ا١تشرع 4 مكرر 54 ك53القانوف العاـ ، كىو مفهـو ٮتتلف عن مفهـو العود الذم تناكلتو ا١تادتُت 
. التماثل بُت اٞترٯتة السابقة كاٞترٯتة البلحقة كمركر مدة من الزمن بينهما 

 

للمحكـو عليو ا١تسبوؽ قضائيا فقد مّيز بُت بالنسبة ٗتفيف للأما ٓتصوص مسألة كيفية كمعاٞتة ا١تشرع           
 :حالتُت

: ذا كانت الغرامة غَت مقررة أصبل ُب النص ا١تعاقب على اٞترٯتة إأ ػػػ 
ختبلؼ العقوبة ا١تقررة للجرٯتة إ٬توز اٟتكم على ا١تستفيد من العقوبة السالبة للحرية ا١تخففة بغرامة، ٮتتلف مقدارىا ب

 :، على النحو التإب ا١ترتكبة
                                                

 ْ٘ٞجش جيج ًحٗص جُؿ٘ح٣س ٣ؼحهد ػ٤ِٜح 05ال ٣ٌٖٔ  ضهل٤ق جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ضكص جُكى جالو٠ٗ ج١ًُ ٛٞ )هٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ أقى هٍجٌضٜح 1

، هٍجٌ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جُٛحوٌ (ذحُٓؿٖ جُٔإذى ، ُٝٔح ِْطص جُٔكٌٔس جُؼ٣ٌٍٓس ػوٞذس وٕٝ جُكى جالو٠ٗ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح أنطأش ك٢ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ

 .314 ، ٘ 2001 ، ٓؿِس هٟحت٤س ، ػىو أٍٝ ، ْ٘س  240480 ، ِٓق ٌهْ 2000 05 16ذطح٣ٌم 

، ًًٝج قٌٔح ٍُٗ ذحُؼوٞذس (ٌٓ٘ٗٞ. ، ؽ32552 ، ِٓق 1983 02 15 ، هٍجٌ 1ؼ . ؽ ) ٍٖٜج 18ٗوٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح قٌٔح ٍُٗ ذحُؼوٞذس ج٠ُ 

 (204 ، ٘ 3 /1992 ، جُٔؿِس جُوٟحت٤س 1987 12 08ؼ هٍجٌ . ؽ )ج٠ُ ْ٘س قرٓح 
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. عداـ إلذا كانت العقوبة ا١تقررة للجناية ىي اإدج 2.000.000دج ك 1.000.000 تكوف الغرامة ما بُت ػػ
. دج اذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤبد1.000.000دج أب 500.000ػػ تكوف الغرامة من 

. دج اذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤقت 1.000.000دج أب 100.000تكوف الغرامة من ػػ 
ذا كانت الغرامة مقررة أصبل ُب النص ا١تعاقب على اٞترٯتة ، حيث يستوجب ُب ىذه اٟتالة النطق بالغرامة مع إب ػػ 

 على عدـ جواز النطق بالغرامة كحدىا ُب مواد 2 مكرر 53حواؿ نصت ا١تادة ألكُب كل ا، العقوبة السالبة للحرية
. طار اٟتدين ا١تنصوص عليهما ُب القانوفإاٞتنايات ، كنصت على أف يكوف اٟتكم ّٔا دائما ُب 

 

 سنوات 10ٔب إ عقوبة اٞتا٘ب فيفعداـ ٬توز تخإلذا كانت العقوبة ا١تقررة للجناية  ىي اإعلى ىذا األساس ؼ       ك
أف ال تقل على  دج على2.000.000ٔبإدج 1.000.000سجنا، كما ٬توز اٟتكم عليو بغرامة تًتاكح ما بُت 

ذا كانت الغرامة غَت مقررة أصبل كما ىو اٟتاؿ ُب جل اٞتنايات ا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤبد ، إك ، دج1.000.000
 300.000تقل على ال دج على أف 1.000.000ٔب إدج ٬500.000توز ٗتفيف العقوبة على اٞتا٘ب بغرامة من 

. دج
 

ذا كانت العقوبة ىي السجن ا١تؤقت ككانت الغرامة مقررة أصبل ، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ٞتناية تقليد طابع إأما          
 سنوات كبغرامة من 10 أب 05 ا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت من 206كطٍت ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

ٔب سنة كاحدة مع اٟتكم كجوبا بغرامة ُب إ العقوبة السالبة للحرية فيفدج ، ٬توز تخ1.000.000دج أب 500.000
. دج  500.000حدكد اٟتدين األدٗب كاألقصى ا١تقررين قانونا على أف ال تقل عن 

 

ف اٟتكم باٟتبس كعقوبة ٥تففة من أجل جناية ال ٭توؿ دكف فإ ،عبلكة على الغرامةأنو  مكرر 53كتضيف ا١تادة          
.  من ؽ ع ج1مكرر9اٟتكم باٟترماف من مباشرة حق أك أكثر من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 لسنة ثر تعديل قانوف العقوباتإ مكرر 53لقد نصت عليو ا١تادة  : (حالة العود)ج ػػ حالة المحكـو عليو العائد 
 الناتج عن تطبيق الظركؼ ا١تخففة على اٟتدكد القصول اٞتديدة التخفيف، أف القاعدة العامة ىي أف ينصب 2006

: ساسية ُب ىذه ا١تادة أكٯتكن ٖتديد ثبلث حاالت ، ( مكرر53 من ا١تادة 1فقرة )ا١تقررة قانونا 
.  سنوات10ٔب اقل من إ فبل ٬توز ٗتفيف العقوبة اإلعداـ،ثر تطبيق العود إذا كانت العقوبة ا١تقررة إػػػ 
 .سنوات 05ٔب أقل من إثر تطبيق العود ىي السجن ا١تؤبد، فبل ٬توز ٗتفيض العقوبة إذا كانت العقوبة اٞتديدة ا١تقررة إػػػ 
 ال ٬توز أف سنة، 20ٔب إ سنوات 05ذا كانت العقوبة اٞتديدة ا١تقررة ثر تطبيق حالة العود ىي السجن ا١تؤقت من إػػػ 

. 1 سنوات03يقل اٟتد األدٗب للعقوبة ا١تخففة عن 
على غرار مواد اٞتنايات ٗتتلف اعماؿ ظركؼ التخفيف ، ْتسب حالة كوف احملكـو عليو غَت مسبوؽ  :  في الجنحػػػػػ

.  قضائي أك مسبوؽ
 :كالتإب 2006 ا١تستحدثة ٔتوجب تعديل 4 مكر 53 عليو ا١تادةنصت : قضائياأ ػػػػ المحكـو عليو غير مسبوؽ 

:  ذا كانت العقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس كالغرامة إػػػػ 
:  حيث ٯتكن ٘تييز بُت ثبلث حاالت قد تواجو القاضي ، 4 مكرر53كٔب من ا١تادة أل الفقرة انصت على ذلك 

                                                
ظٍف ) ٣ٌٖٔ ضٞؾ٤ٚ ضؼ٤ِن ذٔػحذس ٗوى ذهٛٞ٘ ٌٍٞٝز جُـحء جكحوز جُٔطْٜ جُؼحتى ذحُطهل٤ق ، ك٤ٌق ٣ٓطو٤ْ جالٍٓ ذ٤ٖ قحُط٤ٖ ٓط٘حهٟط٤ٖ  جُؼٞو 1

، كًٜج جُِٔٓي جضؿحٙ ٗكٞ ضهل٤ق جُؼوحخ  ،ٖٝٓ غٔس ج٤ٍُٓ ٗكٞ ٤ْحْس  جُالػوحخ ٤ٖثح ك٤ٗثح  ، ٓٔح ٣إغٍ ِْرح ػ٠ِ (ظٍٝف جُطكل٤ق )، ٝ(ضٗى٣ى

 . جٍُوع جُؼحّ ٝجُهح٘ ، كًٜج ضهل٤ق ؿ٤ٍ ٓرٌٍ ٝؿ٤ٍ الَّ 
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 دج 20.000ٔب إٔب شهرين كالغرامة إحيث ٬توز ٗتفيض عقوبة اٟتبس : اٟتكم باٟتبس كالغرامة معا. 
  دٗب ا١تقرر قانونا للجرٯتة ألال تقل العقوبة احملكـو ّٔا ُب ىذه اٟتالة عن اٟتد اأعلى : اٟتكم باٟتبس فقط

 .ا١ترتكبة
 1دٗب ا١تقرر قانونا للجرٯتة ا١ترتكبةألال تقل العقوبة احملكـو ّٔا عن اٟتد اأعلى :  اٟتكم بالغرامة فقط .

:  ذا كانت العقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس أك الغرامة إػػػػ 
:  ، كنبُت فيها حالتُت 4 مكرر53كٔب من نفس ا١تادة ألكىو ما نصت عليو الفقرة ا

 ٔب شهرين إٟتبس إٔب ا حيث ٯتكن للقاضي ٗتفيض العقوبة ،ما اٟتكم باٟتبسإ. 
 دج 20.000ٔب إ ٬توز ٗتفيض العقوبة حيث ،اٟتكم بالغرامة    . 

: ػػػػػ إذا كانت عقوبة اٟتبس مقررة لوحدىا 
ستبداؿ عقوبة اٟتبس بغرامة على أال تقل عن إٔب حد شهرين، ك٬توز إُب ىذه اٟتالة ٬توز ٗتفيض عقوبة اٟتبس 

 160تُت التجمهر، كا١تادا١تتعلقة ب 98 ا١تادة : على ذلك ٯتكن تقدٙب مثاؿ )دج 50.000دج  كال تتجاكز  20.000
 .(ٗتريب كتدنيس ا١تصحف الشريف كالعلم الوطٍت ا١تتعلقتُت ب مكرر  160، 
: ذا كانت عقوبة الغرامة مقررة كحدىا إػػػػ 

كذلك ا١تادة   ،نكار العدالةإرٯتة ا١تتعلقة بج 136نظر مثبل ا١تادة ، أدج 20.000ٔب حد إ٬توز ٗتفيض عقوبة الغرامة 
 . (٨تة انتحاؿا١تتعلقة بج 247ا١تادة 

ٯتكن أف ٪تّيز ُب ىذه اٟتالة بُت اٞترٯتة العمدية كاٞترٯتة غَت  :ب ػػػػ حالة المحكـو عليو المسبوؽ قضائيا كالعائد
: العمدية
  ربع حاالت أك تشمل : اٞتنحة ا١ترتكبة عمدا: 

قل عن أٔب إذا كانت العقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس أك الغرامة ، ال٬توز ٗتفيض عقوبة اٟتبس كال عقوبة الغرامة إ= 
. دٗب ا١تقرر قانونا للجنحة ا١ترتكبة ألاٟتد ا

ٔب اٟتد إ٬تب اٟتكم بالعقوبتُت معا مع جواز ٗتفيضهما : ذا كانت العقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس كالغرامة إ= 
. دٗب ا١تقرر قانونا للجنحةألا

دٗب ا١تقرر قانونا للجنحة ، ألٔب اٟتد اإفيجوز ٗتفيض عقوبة اٟتبس : حالة العقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس فقط     =   
. ستبداؿ اٟتبس بالغرامة إكال ٬توز 
فادة احملكـو عليو إليها عند إدٗب للعقوبة اليت ٬توز النزكؿ ألف ا١تشرع قد تشدد ُب ٖتديد اٟتد اأا١تبلحظ  ك        

. 2006 قبل تعديل 53بظركؼ ٥تففة ُب اٞتنح مقارنة ٔتا كاف عليو اٟتاؿ ُب ا١تادة 
. دٗب ا١تقرر قانونا للجنحةألٔب اٟتد اإفيجوز ٗتفيض عقوبة الغرامة : حالة العقوبة ا١تقررة قانونا ىي الغرامة لوحدىا = 

: ػػػػػ ُب حالة اٞتنحة غَت العمدية 

                                                
 أٍٖٜ ٝذـٍجٓس ٖٓ 03 ٖٓ م ع ؼ جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرّ ٖٓ ٍٖٜ ٝجقى ج٠ُ 299ٌذٔح ٣ػٌٞ جُطٓحؤٍ ذهٛٞ٘ ؾ٘كس جُٓد ٠روح جُٔحوز 1

وؼ ، ٢ٛٝ قحُس ك٣ٍىز   ٣ط٤ُٔ جُكى جالو٠ٗ  ُِؼوٞذس جُكرّ جُٔوٌٍ ُٜح جهَ ٖٓ ٣ٍٜٖٖ ًًٝج جُكى جالو٠ٗ ُِـٍجٓس جهَ ٖٓ 25.000وؼ ج٠ُ 10.000

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ  (قٖٓ)، ٌجؾغ ك٢ ًٛج جًػٍ ذْٞو٤ؼس 4/1 ٌٌٍٓ 53وؼ ، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ ضطر٤ن أقٌحّ جُٔحوز 20.000

 .398ْحذن ، ٘ 
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ف تكوف أشًتطت إ، اليت 4 مكرر 53كٔب من ا١تادة أل٪تا تستشف من الفقرة ا إليها ا١تشرع ُب ا١تادة صراحة، كإٓب يشر 
ذا كانت غَت عمدية تطبق عليها نفس الشركط كالقواعد اليت ٖتكم احملكـو عليو الذم إاٞتنحة ا١ترتكبة عمدية ، كعليو 

. 1ليست لو سوابق
ْتسب اٟتاالت اليت يكوف فيها احملكـو عليو تكوف  العقوبة ،ف ٪تّيز أيضا ُب مادة ا١تخالفاتأ ٯتكن : في المخالفاتػػػػ

: مسبوقا أك عائدا كالتإب 
 ، حيث ٬توز ُب ىذه اٟتالة اذا كانت 6 مكرر53 من ا١تادة 2نصت عليها الفقرة :أ ػػػػ المحكـو عليو غير العائد 

. دٗب ا١تقرر قانونا للجرٯتة ا١ترتكبة ألٔب حدىا اإالعقوبة ا١تقررة قانونا ىي اٟتبس كالغرامة ، اٟتكم بإحدا٫تا كٗتفيف العقوبة 
: حيث تظهر ُب حالتُت  ،6 مكرر53 من ا١تادة 1نصت عليها الفقرة  :ب ػػػ المحكـو عليو العائد

 ٬توز ُب ىذه اٟتالة ٗتفيض عقوبة اٟتبس كعقوبة الغرامة أب : ذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي اٟتبس أك الغرامة إ
اٟتد االدٗب ا١تقرر قانونا للمخالفة ا١ترتكبة ، كٯتكن اٟتكم بإحدل العقوبتُت على النحو الذم أكضحناه بالنسبة 

. للجنح
 دٗب ا١تقرر قانونا ألٔب اٟتد اإ٬تب اٟتكم بالعقوبتُت ا١تقررة قانونا  :ذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي اٟتبس كالغرامةإ

 . 2مر بالنسبة للجنحألللمخالفة ، مثل ماىو عليو ا
 

 ديسمرب 20 ا١تؤرخ ُب 23 ػػ 06  بالقانوف53السبب الذم أّدل أب تعديل ا١تادة يتضح أف كمما سبق ،               
 : ، كاليت ٯتكن إ٬تازىا على النحو التإبشكاليات اليت أثارىا التطبيق العملي ٢تذه ا١تادةإلٔب ٚتلة اإيعود رٔتا   2006

 

فادة احملكـو عليو بالظركؼ إذا كانت العقوبة ا١تقررة اٟتبس كالغرامة ، كتقرر إثارة مسألة ىل ٬توز اٟتكم بالعقوبتُت إػػػػ 
 بعدـ إتسممر بالنسبة للمحكمة العليا ألف اكإجابة على ذلك فإ، ؟ خرلأل ىل ٯتكن اٟتكم بإحدا٫تا دكف ا،ا١تخففة

ف كانت العقوبة ا١تقررة ىي اٟتبس إمكانية اٟتكم بإحدل العقوبتُت حىت كإستقرار، حيث صدر قرار عنها ، ٬تيز إلا
، كىذا ما استقرت عليو أيضا ٤تكمة النقض الفرنسية اليت قضت ُب عدة مناسبات ّتواز اٟتكم بعقوبة كاحدة 3كالغرامة

ذا كانت العقوبة إذ قررت أنو إ ،كؿألتلف عن ايخٍب ظهر قرار آخر للمحكمة العليا ، 4ُب حالة تطبيق الظركؼ ا١تخففة 
كعلى ىذا ، 5ا١تقررة ىي اٟتبس كالغرامة ، كجب اٟتكم بالعقوبتُت معا حىت كلو استفاد اٞتا٘ب من الظركؼ ا١تخففة

بيض كحكم عليو بعامُت ألدانة متهم ّتنحة الضرب كاٞترح العمد بالسبلح اإ قرارا ّٓلس قضائي قضى بتاألساس نقض
دين على أساسها ا١تتهم تنص على عقوبة أ من ؽ ع ج اليت 266حبس دكف اٟتكم عليو بغرامة ، معللة قرارىا أف ا١تادة 

. دج 10.000دج أب 500 سنوات كغرامة من 05اٟتبس من شهرين أب 
                                                

وؼ ، ضهلق ٣ٝكٌْ ذحُكرّ ج٠ُ قى ٣ٍٜٖٖ جٝ 100.000وؼ ج٠ُ 20.000 ٖٓ ٣ٍٜٖٖ ج٠ُ ْ٘ط٤ٖ ٝؿٍجٓس ٖٓ 289ٓػحٍ جُؿٍٝـ جُهطأ جُٔحوز )1

 .   وؼ20.000جُكٌْ ذحُـٍجٓس ٝضهل٤لٜح قى 

 ، ًحٗص  ًٛٙ جُٔحوز ضؿ٤ُ ك٢ ٓٞجو جُؿ٘ف ػ٘ى جكحوز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذظٍٝف 2006 هرَ جُـحتٜح ذطؼى٣َ ٣53ؿد إٔ ٤ٍٗٗ ج٣ٟح ج٠ُ جٗٚ ك٢ ظَ جُٔحوز 

 وؼ 20 وؼ ، ٣ٝؿَٞ جُكٌْ ذحقىجٛٔح ، ًٔح ٣ؿَٞ جْطرىجٍ جُكرّ ذـٍجٓس ال ضوَ ػٖ 05ٓهللس ضهلٝ ػوٞذس جُكرّ ج٠ُ ٣ّٞ ٝجقى ٝجُـٍجٓس ج٠ُ 

وٕٝ جٕ ض٤ّٔةُ ذ٤ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُٔٓرٞم ٝؿ٤ٍ جُٔٓرٞم هٟحت٤ح، ٝجيج ًحٗص ػوٞذس جُكرّ ٢ٛ ٝقىٛح جُٔوٌٍز ٣ؿَٞ جْطرىجٍ ػوٞذس جُكرّ 

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ (قٖٓ)أٗظٍك٢ ًٛج جًػٍ ذْٞو٤ؼس . وؼ ًكى أه٠ٛ 30.000 وؼ ًكى جو٠ٗ 20ٝذـٍجٓس ضطٍجٝـ ذ٤ٖ 
 .402ْحذن، ٘ 

 ُْ ٣ٌٖ ٤ٔ٣ّةُ ذ٤ٖ ضطر٤ن جُظٍٝف جُٔهللس ذحُ٘ٓرس ُِؿ٘ف ٝجُٔهحُلحش ، 2006ٛ٘حى ئٖحٌز ذ٤ٓطس أ٣ٟح ك٢ ًٛج إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ هرَ ضؼى٣َ 2

ذك٤ع ًحٗص ضطرن ػ٠ِ جُٔهحُلحش جُوٞجػى جُٔوٌٍز ُِؿ٘ف ، ْٞجء جْطٟٞ جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ُِؼوٞذس جُٔوٌٍز ًحٗص جُكرّ أٝ جُـٍجٓس ، أٝ ضِي جُط٢ 

أٗظٍ ك٢ ًٛج  ج٣ٟح ذْٞو٤ؼس .ضٌٕٞ ك٤ٜح جُؼوٞذس جقىجٛٔح، أٓح ٌٚٞز جُؼوٞذس جُٔطٔػِس ك٢ ًالٛٔح جُكرّ ٝجُـٍجٓس ُْ ضٌٖ ٝجٌوز ك٢ جُٔهحُلحش 

 .403،جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (قٖٓ)
 .404 ، ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 1999 09 27 ، هٍجٌجٕ ٚىٌج ك٢ 207753 ِٝٓق 207752 ، ِٓق 3 ؽ ؼ ّ م 3

 4  Crim11 10 1972 ,BC n 282 , D,1972, somme , 211, JCP, 1972.IV , 259                                                               

. 404 ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 272 ،  ض٤ٜٕٔ ٌهْ ، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس                   
 .404، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 302، ٘ 1، ػىو 2001 ، جُٔؿِس جُوٟحت٤س 228904 ، ِٓق 2000 01 12ؽ ؼ 5
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حدل إف ا١تشرع تبٌّت جوازية اٟتكم بأ، 6 مكرر 53ٔب إ 4 مكرر53 ا١تواد من          لذلك على إثر التعديل ٔتوجب 
فادة احملكـو عليو بالظركؼ إذا ًب إذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي اٟتبس كمقًتنة بالغرامة أك دكهنا ، إالعقوبتُت ُب صورة 

ا١تخففة ، كال تصلح ىذه القاعدة ُب حالة كاف احملكـو عليو ُب حالة العود أك مسبوقا قضائيا ككانت اٞترٯتة عمدية ، 
. ٕتاه ٨تو التخفيف إكىذا 

، أـ كاف ؟ دٗب ا١تقرر قانوناألٔب مادكف اٟتد اإعماؿ الظركؼ ا١تخففة تقتضي ٗتفيض العقوبة إػػػ أثَتت أيضا مسألة ىل 
 ككاف 53ف ًب تعديل ا١تادة أٔب إ، ؟قصىألف كاف الزما التخفيض فيكفي النزكؿ قليبل عن اٟتد اإيكفي با١تشرع اٞتزائرم 

دٗب ألدٗب ا١تقرر للعقوبة، ألف اٟتكم بعقوبة بُت اٟتد األعماؿ الظركؼ ا١تخففة تقتضي النزكؿ عن اٟتد اإف أم الراجح أالر
 يفد ا١تتهم بالظركؼ ا١تخففة ، بل طبق نص ا١تادة لذلك جاء قرار للمحكمة العليا يقضي بالنزكؿ ٓبقصى ألكاٟتد ا

ف ا١تشرع أ ، يفيد 6ٔب مكرر إ 4 مكرر53خَت ٢تذه ا١تادة ألف جاء التعديل اإٔب غاية إ 1دٗبألٔب ما دكف اٟتد اإبالعقوبة 
ٔب ما إفادة ا١تتهم بالظركؼ ا١تخففة ال يقتضي بالضركرة النزكؿ بالعقوبة ا١تقررة إ ، بأف 2قد سلك مسلك القضاء الفرنسي

 فقرة 4مكرر 53قصى كلو بشيء قليل، كلعل ىذا ما نصت عليو ا١تاد تُت ألدٗب بل يكفي النزكؿ عن اٟتد األدكف اٟتد ا
. 6 مكرر 3ثانية ك

 

 53 ا١تادة عرب 2006لقد جاء تعديل ؼ، تطبيق الظركؼ المخففة بالنسبة للشخص المعنوم        كبالنسبة لكيفية 
فادة الشخص ا١تعنوم من الظركؼ ا١تخففة ، كىو أمر ٓب يكن موجودا سابقا إمكانية إ ا١تستحدثة لتتناكؿ مسألة 7مكرر

فادة إكلقد حصرت ىذه ا١تادة اٞتديدة ٣تاؿ ، 2004 11 10قرار مسؤكلية الشخص ا١تعنوم ٔتوجب القانوف إكلو بعد 
: الشخص ا١تعنوم ُب حالتُت

 

دٗب للغرامة ألٔب اٟتد اإ فيجوز ٗتفيف عقوبة الغرامة ا١تطبقة عليو : حالة كوف الشخص المعنوم غير مسبوؽ قضائياػػػ
. ا١تقررة ُب القانوف الذم يعاقب على اٞترٯتة بالنسبة للشخص الطببيعي

 

 أف ا١تقصود با١تسبوؽ قضائيا بالنسبة 8 مكرر53عرفت ا١تادة  : حالة كوف الشخص المعنوم مسبوؽ قضائياػػػ
 بقو٢تا ىو كل شخص معنوم ٤تكـو عليو هنائيا بغرامة مشمولة أك غَت مشمولة بوقف التنفيذ ، من ،للشخص ا١تعنوم

كّٔذا الوضع ٬توز ٗتفيف عقوبة الغرامة ا١تطبقة ، أجل جرٯتة من القانوف العاـ دكف ا١تساس بالقواعد ا١تقررة ُب حالة العود 
. قصى للغرامة ا١تقررة قانونا للجرٯتة بالنسبة للشخص الطبيعي أل اٟتد اإٔبعلى الشخص ا١تعنوم 

 

ذا كانت ىذه القاعدة العامة بالنسبة لتطبيق الظركؼ ا١تخففة على الشخص ا١تعنوم، اال أف ىناؾ جرائم           إ
نذكر منها ، استثناىا ا١تشرع اٞتزائرم نظرا ٠تطورهتا كتأثَتىا اٞتسيم ، فحـر الشخص ا١تعنوم من تطبيق الظركؼ ا١تخففة

، حيث نصت على أف الغرامة ال ٯتكنها أف تقل عن أربعة 7 مكرر 89مواؿ ا١تعاقب عليها بنص ا١تادة ألجرٯتة تبييض ا
دج ُب اٞترٯتة ا١تنصوص 12.000.000أضعاؼ اٟتد األقصى ا١تقرر للشخص للشخص الطبيعي، أم أال تقل عن 

دج بالنسبة 3.000.000دج أب 1.000.000 مكرر بغرامة من 389عليها كا١تعاقب عليها با١تادة السابقة  
. للشخص الطبيعي

 

                                                
 .404 ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 302 ،  ٘ 2001 ،  جُٔؿِس جُوٟحت٤س 228904 ، ِٓق ٌهْ 2000 01 12ؽ ؼ هٍجٌ 1
 ذحُ٘ٓرس ُِؼوٞذحش يجش جُكى٣ٖ ، جٕ ٣و٢ٟ  ػ٘ى جػٔحٍ جُظٍٝف جُٔهللس جٍُُ٘ٝ ػٖ جُكى 1992 ُالٖحٌز إٔ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ جْطوٍ هرَ ضؼى٣َ 2

 .405، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ . ذؼى جُـحء جُكى جالو٠ٗ 1992جاله٠ٛ كو١، غْ  ضأ٣ّةى يُي ذؼى ضؼى٣َ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ 
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 2003 02 19 ا١تعدؿ قي 1996 07 09مر ا١تؤرخ ُب أل من ا05مر نفسو بالنسبة لنص ا١تادة أل         كذلك ا
. 1 ٞترٯتة الصرؼ ، حيث نّصت على أف الغرامة ال ٯتكنها أف تقل عن أربعة أضعاؼ قيمة البضاعة ٤تل الغشبالنسبة

 

بالنسبة  ٗتفيف العقوبة نظاؽغفالو عند ٖتديد إ، ىو           لعّل من بُت ا١تآخذ اليت عيبت على ا١تشرع اٞتزائرم
شكاؿ بالنسبة إلذا ٓب تكن عقوبة الغرامة مقررة بالنسبة للشخص الطبيعي، ْتيث ال يثور اإلشخص ا١تعنوم ، حالة ؿ

 ، 2 مكرر 18قصى،كما جاءت بو ا١تادة ألٔب اٟتد اإذ ٬توز ٗتفيف العقوبة عليو إللشخص ا١تعنوم ا١تسبوؽ قضائيا، 
 18شكاؿ يظهر بالنسبة للشخص ا١تعنوم غَت مسبوؽ قضائيا، ألنو اليصلح تطبيق ما جاءت بو أحكاـ ا١تادة إللكن ا

. 2مكرر ىذه اٟتالة ، على اعتبار أنو ٭تدد اٟتد االقصى احملتسب لنصف النسبة القانونية ا١تقررة للعقوبة كليس اٟتد األدٗب
 

 الثاني الفرع
  الجنائي آلية تشديد العقاب

 

ذا ما ٕتاكزنا العقوبات الثابتة كاإلعداـ كالسجن إغلب العقوبات اٞتنائية حدين أدٗب كأقصى أ         كضع ا١تشرع ُب 
قصى ألااٟتد قصى، كقد يقًتب القاضي من ألٔب اٟتد اإدٗب أك الصعود ألٔب اٟتد اإا١تؤبد ،حيث يستطيع القاضي النزكؿ 

ذا كجد ُب ظركؼ اٞترٯتة كشخصية آّـر ما ٬تب أخذه بالشدة ، كُب ىذا ا١تأخذ إٔب مادكف ذلك، إللعقوبة أك يصل 
 ال يعد تشديدا للعقوبة من الناحية القانونية، ذلك أف مبدأ الشرعية (الوصوؿ إٔب اٟتد األقصى) الذم سلكو القاضي

قصى عمبل ّٔذه القاعدة، غَت أنو قد ألال بنص، ٢تذا ال يستطيع القاضي ٕتاكز اٟتد اإيقضي أف ال جرٯتة كال عقوبة 
تعًتض القاضي حاالت كأحواؿ كظركؼ ال تكوف العقوبة ذات اٟتد األقصى مبلءمة، أين ٬تب أخذ اٞتا٘ب بقدر أكرب 

 .من الشّدة، لذلك شرّع القانوف ىذه اٟتاالت كىذه الظركؼ كأطلق عليها الظركؼ ا١تشددة
 

         كال يتناَب ىذا ا١تأخذ مع مبدأ ا١تساكاة أماـ العقوبة، بل إف صبلحية تقدير العقوبة ا١تناسبة تكوف كفقا ٠تطورة 
اٞترٯتة كنزعة آّـر لئلجراـ حسب كل ٣تـر ككل جرٯتة، أم تفريد العقوبة ٭تقق ا١تساكاة الواقعية كليست ا١تساكاة ا١تادية، 

 على النحو ٔب تعريف أسباب التشديد كتبياف حاالتوإلذلك سنتعرض ،  3حيث تصبح العدالة كاقعية كليست حسابية
 : التإب

 

  لكؿأل االفقرة
أسباب تشديد العقاب الجنائي بتعريف اؿ 

حواؿ إف توافرت كجب على القاضي أك جاز أ ٯتكن القوؿ أف أسباب تشديد العقوبة ىي ،    من خبلؿ ما سبق      
لو ْتسب اٟتالة ،أف ٭تكم بعقوبة أشّد نوعا أك أكرب مقدارا من اٟتدكد ا١تقررة للعقاب عن اٞترٯتة أصبل، كعلى ىذا 

األساس فإف قضاء القاضي باٟتد األقصى ال يعترب تشديد للعقوبة ّٔذا ا١تعٌت، ألنو ببساطة ٓب يتجاكز اٟتد ا١تقرر قانونا، 

                                                
 .382 ــ 381، ٓرحوب هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُوْٓ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُوحوٌ) ػىٝ 1
 .382، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (ػرى جُوحوٌ) ػى2ٝ
، أقٌحّ جُطل٣ٍى ُِؼوٞذس ذ٤ٖ جإلػطرحٌ جُٗه٢ٛ ٝضكو٤ن جٍُوع، ج٣ٍُحٜ ، جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س،  ٌٓطس جُوحٕٗٞ  ٝجإلهطٛحو، (ٍٗٛ ٓكٔى) ٓكٔى  3

 .21، ٘ 2014، 01جُطرؼس 
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، لذلك فأسباب تشديد العقوبة ىي حاالت 1ستخدـ حدكد سلطتو التقديرية العادية ُب أخذ ا١تتهم بالشدة إقد نو كؾ
. ٬2تب فيها على القاضي أك ٬توز لو أف ٭تكم بعقوبة من نوع أشّد ٦تا يقرره القانوف

 

ذا كانت كجوبية إذ يلـز اٟتكم إكبالتإب فأسباب التشديد حاالت تؤثر على نطاؽ السلطة التقديرية للقاضي،         
ٔب تغيَت حىت إكتفاء بالعقوبة ا١تقررة، كقد تصل إلبعقوبة أشّد من العقوبة ا١تقررة ، كيلـز بالتشديد احملدد ُب النص، دكف ا

ُب النص   ٕتاكز ما يسمح  بو القانوف،كلذلك فعّلة أسباب التشديد تكمن ُب تقرير مزيدا من الشدة، كصف اٞترٯتة
لزاـ اٞتا٘ب بعقوبة مشددة كىي بذلك تسمح للقاضي ُب أف يتزكد بسلطات إا٠تاص بسبب الظركؼ احمليطة ّٔا ، تقتضي 

. 3 العدالة قيقجراـ ُب صوره ا٠تطَتة كتحإلقانونية ١تكافحة ا
 

رتكاب إجرامي ُب حّد ذاتو كطريقة إلك٢تذا تتسع أسباب التشديد لتشمل ظركؼ موضوعية مادية تقًتف بالفعل ا         
ليها إقد تكوف جسامة النتيجة ا١تفضي  ختيار الليل ُب السرقة، أكإالفعل كالتسلق كالكسر ُب السرقة، أك بسبب الزمن ؾ

. جرامي كوقوع عاىة مستدٯتة ُب جرائم الضرب كاٞتركحإلالفعل ا
 

لصفات مرتبطة بو كأف يكوف من           كما ٯتكنها أف تشمل ظركؼ كأسباب شخصية متعلقة باٞتا٘ب نفسو، أك
 رتكاب اٞترٯتةإٔب إكوف لو صفة أك مركزا أك كظيفة يشغلها أدت تأف أك أصحاب العود أك أف يكوف باعثو دنيئا شائنا ، 

.  تكوف عامة تسرم على ٚتيع اٞترائم أك، كما ٯتكن أف تكوف ظركؼ التشديد خاصة ّترائم كحاالت معينة ، 
 

ة جوازية، حيث يستطيع القاضي أف ٭تكم بالعقوبة ا١تقررة أصبل د          كما ٯتكن أف تكوف ىذه الظركؼ ا١تشد
الظركؼ أكقد تكوف قصى فيغلَّظ العقاب ملتزما حدكد التشديد اليت يقررىا القانوف ، ألللجرٯتة ، كٯتكن أف ٕتاكز حدىا ا

 أف ٭تكم بالعقوبة ا١تقررة أصبل للجرٯتة كاقتصرت سلطتو على اٟتكم بالعقوبة  عليو، حيث ُب ىذه اٟتالةامشددة كجويب
خرل كىي اٟتكم بعقوبة بنوع ٥تتلف أشّد من نوع العقوبة اليت ألا١تشددة ، كقد يتخذ تشديد العقاب بعض الصور ا

يقررىا القانوف للجرٯتة أصبل، كلذلك يتضح أف أسباب التشديد اٞتوازم تفسح آّاؿ ٟتدكد السلطة التقديرية اليت يتمتع 
ٔب الظركؼ ا١تشددة العامة ، ٍب نتناكؿ كيف عاِب ا١تشرع  إٔب الظركؼ ا١تشددة ا٠تاصة كإّٔا القاضي ، لذلك سنتعرض 

. اٞتزائرم أسباب كظركؼ التشديد
 
 
 

 الفقرة الثانية 
 الظركؼ المشددة الخاصة  

         الظركؼ ا١تشددة ا٠تاصة ىي ظركؼ ٞترائم معينة بذاهتا ، أم أهنا ال تشكل نظرية عامة للظركؼ ا١تشددة ، 
ٔب ظركؼ مشددة شخصية تتعلق باٞتا٘ب كآٍّت عليو كُب إلذلك ال ٯتكن تعميمها على كل اٞترائم ، كٯتكن تقسيمها 

. 4ٔب ظركؼ مشددة موضوعية تتعلق باٞتانب ا١تادم للجرٯتة كتؤثر ُب جسامتها إجرائم معينة ٤تدكدة حصرا ، ك
 

ٔب تغليظ إىي ظركؼ تعًتم اٞتا٘ب كما تعًتم آٍّت عليو كتؤدم ؼلظركؼ المشددة الشخصية ؿ فبالنسبة         
 :، كنذكرىا تباعاكتشديد العقوبة عند توافرىا 

                                                
 .132، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)جُؿرٌٞ 1
 .174، جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٖٜحخ)ػرى جُٔطِد  2
 .127، كِٓلس جُؼوحخ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓكٔى ػ٢ِ ) ؾؼلٍ 3
 .344، ٍٓؾغ ْحذن ٕ ٘ (ػرى جُوحوٌ) ػىٝ 4
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: ٔب أىم ىذه الظركؼ كالتإب إ نتعرض : بالجانية الظركؼ المشددة المتعلق:المجموعة األكلى
 

 من ؽ ع ج ،اليت عرفتو بأنو عقد العـز قبل ارتكاب 256كىو ما نصت عليو ا١تادة   :صرار كالترصدإلسبق ا 
الفعل أك االعتداء على شخص معُّت أك حىت على شخص يتصادؼ كجوده أك مقابلتو ، كحىت لو كانت ىذه 

 من نفس القانوف فجاءت لتقدـ كتعرؼ ظرؼ 257النية متوقفة على أم ظرؼ أك شرط كاف ، أما ا١تادة 
   .عتداء عليوإلالًتصد بأنو انتظار شخص لفًتة طالت أك قصرت ُب مكاف أك أكثر كذلك إما إلزىاؽ ركحو أك ؿ

 

حالة ا٢تدكء )، كالنفسي  (انتظار فًتة من الزمن) الزمٍت :       ككبل التعريفُت ٬تمعاف ىذا الظرؼ ّتميع عناصره الثبلث
، كباجتماع ىذه العناصر ٣تتمعة أك بعضها يتحقق  (نتظارإلا١تكاف الذم يتم فيو ا)، كا١تكا٘ب (كالًتكم اليت تسبق التنفيذ

رتكاب جرٯتة االعتداء إ أف اٞتا٘ب ّٔذه الصفات اليت يصر معها على  ُب، كالعلة ُب التشديد تكمن1ىذا الظرؼ ا١تشدد
نتظار لتحقيق ىدفو ،يعرّب عن نفسية إلىادئ النفس ساكن اٞتناف، كيصّر على اكىو أك القتل ، كيُقدـ على ىذه الفعاؿ 

. نفعاؿإلشريرة ٬تب أف تؤخذ كتقابل بالشّدة على خبلؼ من يرتكب اٞترٯتة كرد فعل ٖتت ثورة الغضب كا
 

 من ؽ 265ا١تادة ) لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم شدَّد عقوبة اٞترٯتة اليت تقًتف بظرؼ سبق االصرار كالًتصد          
قًتاهنا بسبق إٔب الوفاة  مع إذا أدت إ، حيث ترفع عقوبة جرٯتة الضرب كاٞترح العمدم أب السجن ا١تؤبد ، ( جع
ٔب فقد أك بًت أحد إٔب عشرين سنة إذا أدت أعماؿ العنف إٔب السجن ا١تؤقت من عشر إصرار كالًتصد، كترفع إلا

. ستعمالو أك فقد البصر أك أية عاىة مستدٯتةإاألعضاء أك اٟترماف من 
 

  من ؽ ع ج ، حيث ترفع عقوبة اٟتبس من 290نصت عليو ا١تادة  :ظرؼ ارتكاب الجريمة في حالة سكر 
دج  اذا كاف اٞتا٘ب ُب حالة سكر 20.000دج أب 1000ٔب ثبلث سنوات  كبغرامة مالية بُت إشهر أستة 

بالنسبة ٞترٯتة القتل ا٠تطأ أب الضعف ، حىت اليكوف السكر ذريعة لنفي ا١تسؤكلية لفقداف التمييز كاالدراؾ ، 
 .كقد جانب ا١تشرع الصواب عندما أخذ ّٔذا التشديد

 

   تغّلظ العقوبة بالنسبة :01 ػػػ 06ظرؼ صفة الموظف بالنسبة لجرائم الفساد المنصوص عليها بالقانوف
للجناة الذين يكونوف ٭تملوف صفة قاضي أك موظف سامي أك ضابط عمومي أك ضابط أك عوف شرطة قضائية 

 ، كاٟتكمة من 48 سنة ، كما تنص على ذلك ا١تادة 20 سنوات أب 10ٔب اٟتبس من إ، إذ تشدد العقوبة 
التشديد تكمن ُب كجوب تغليظ العقوبة بالنسبة للجناة ، الذين فوؽ ارتكأّم للجرٯتة كأٟتقوا أضرارا بالضحية 

  .إٙتهم األكؿكبآّتمع أخّلوا بالثقة اليت منحت ٢تم ٔتوجب كظيفتهم كىو إٍب آخر يضاؼ 
 

ٔب قانوف العقوبات كالقوانُت إ ، كٯتكن الرجوع ىا        كحىت ال نعدد ٚتيع اٞترائم اليت تشدد فيها العقوبة ذكرنا أىم
. 2يهاطبلع علإلا١تكملة  ؿ

 

                                                
الضٍٚى ذىٕٝ )2006٘،523، ٓؿِس هٟحت٤س،ػىو أٍٝ،368373 ك٢ جُِٔق ٌهْ 2006 05 24 هٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ هٍجٌٛح جُٛحو1ٌ

 (.ٝهى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ْرن جٍٚجٌ ذىٕٝ جُطٍٚى)ٝض٤ٟق  (جٍٚجٌ 
 جُٔؼىٍ جُط٢ ٖىوش جُؼوٞذس جُهح٘ ذحٍُٓهس جيج جٌضٌرص ذحُطؼىو أ١ ٖه٤ٖٛ 23 ــ 06 ٖٓ م ع ؼ ٖٓ جُوحٕٗٞ 354 أٗظٍ ك٢ ًٛج ٓػال جُٔحوز 2

وؼ  ، أ٣ٟح ؾ٣ٍٔس جالنططحف جُط٢ 1.000.000وؼ ج٠ُ 500.000 ْ٘ٞجش ٝؿٍجٓس ٓح٤ُس ٖٓ 10 ج٠ُ 05كأًػٍ ق٤ع ؾؼِص جُؼٞو جُكرّ ٖٓ 

ٖٓ م ع ؼ جُهح٘ ذطٗى٣ى جُؼوٞذس ك٢ ؾ٣ٍٔس جُطك٣ٍٝ ػٖ  (344)ضٓطؼَٔ ك٤ٜح  ٣ٍٝضى١ ك٤ٜح جُؿح٢ٗ ذُز ٤ٌْٔس أٝ جٖحٌز ٗظح٤ٓس ، جُٔحوز 

 .جُىػحٌز جٍُٔضٌرس ٖٓ جُُٝؼ أٝ جألخ أٝ جألّ أٝ ج٢ُٚٞ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 
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قد تدخل بعض األحواؿ اليت تعًتم آٍّت عليو تؤدم ؼ :الظركؼ المشددة المتعلقة بالمجني عليو : المجموعة الثانية
.  ، لعّل أىم األمثلة ا١توضحة لذلك قتل األصوؿ كاالعتداءات اليت تستهدؼ القصر  عليوأب تشديد العقاب

 

  إذ تعترب جرٯتة القتل اذا كقعت على أحد أصوؿ اٞتا٘ب جرٯتة مشددة تقتضي تغليظ العقوبة، :قتل األصوؿ 
صوؿ ألزىاؽ ركح األب أك األـ أك أم من اإع ج على أف قتل األصوؿ ىو   من ؽ258حيث نصت ا١تادة 

يعاقب باإلعداـ كل من ارتكب )  261عداـ ،طبقا للمادة إل، حيث تشدد ا١تشرع كجعل العقوبة ا1الشرعيُت
، بل ذىب ا١تشرع أكثر من ذلك أب حرماف اٞتا٘ب من عذر التخفيف اطبلقا (...جرٯتة القتل أك قتل األصوؿ 

 ىو ٛتاية صلة الرحم كردع  ُب ذلك، كاٟتكمة( من ؽ ع ج282ا١تادة )١تن يقتل أباه أك أمو أك أحد أصولو 
إٔب ما ٯتثلو ىذا الفعل من عذر فضيع  نكارا لفضل األصوؿ، باإلضافة إفعاؿ اليت ٖتمل دناءة كجحودا كألكل ا

غتيا٢تم سهبل من طرؼ ىؤالء ، كما أف قتل اإلعتداء عليهم كإنظرا إلطمئناف األصوؿ لفركعهم ، ٦تا ٬تعل 
  . للجا٘ب مشوبة بالغدر كا٠تيانةيرة نفسية خطعن األصوؿ يعرب 

 

يذاء بالضرب كاٞترح العمدم ضد األصوؿ  طبقا للمادة إلعتداء كاإلٔب كل أفعاؿ اإ        كٯتتد التشديد 
 سنوات  إذا نشأ عن اٞترٯتة عجزا عن العمل كالسجن 10 ، فتكوف العقوبة اٟتبس ا١تؤقت من ٜتس أب 267

. حد األعضاء أك أية عاىة مستدٯتة أ سنة  اذا نشأ عن اٞترٯتة فقد 20ٔب إ 10ا١تؤقت من 
 

   عماؿ التعدم  أشدد ا١تشرع ُب العقاب على الضرب كاٞترح ك :اإلعتداء الحاصل من األصوؿ على الفركع
 من 269، 270، 271 سنة من العمر ، تبعا للمواد 16طفاؿ كالقصر الذين ٓب يبلغوا ألاليت ترتكب ضد ا

 من ؽ ع ج ، كذلك 264فعاؿ ا١تادة ألقانوف العقوبات ، حيث تشدد العقوبة عن العقوبة ا١تقررة لنفس ا
ف ىذه العقوبات تشدد أكثر اذا أضيف ٢تا ظرؼ آخر أال إ سنة ، 16بسبب صفة آٍّت عليو قاصر دكف 

 .من ؽ ع ج ( 272ا١تادة  )خَت ىو أحد أصوؿ آٍّت عليو القاصر ألذا كاف ىذا اإ ،يتعلق بصفة اٞتا٘ب
 

زىاؽ ركح طفل حديث إطفاؿ ىو ألقتل ا )(259ا١تادة )طفاؿ ألػػ كما نص ا١تشرع على تشديد العقوبة ُب جرٯتة قتل ا
بنها حديث العهد بالوالدة بالسجن ا١تؤقت إصلية أك شريكو ُب قتل أـ سواء كانت فاعلة ألعهد بالوالدة، حيث تعاقب ا

. 2(ف الينطبق ىذا النص على من سا٫توا أك اشًتكوا معها ُب ارتكاب اٞترٯتةأمن عشر سنوات أب عشرين سنة ، على 
 

تلك اليت تتصل بالوقائع ا٠تارجية اليت رافقت  فهي،  (الواقعية) الظركؼ المشددة الموضوعية             أما عن
:  ٔبإاٞترٯتة، حيث تغّلظ كتشّدد العقاب، كىي ظركؼ كثَتة كمتعددة سنحاكؿ ذكر أ٫تها كنقسمها 

 

:  ٯتكن أف ٧تد ىذه الظركؼ ُب جرائم متعددة نذكر منها : ظركؼ مشددة متعلقة بالوسيلة ػػػػػ
 

                                                
ؾى٣ٍ ذحُط٣ٞ٘ٚ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ال ٣ؼطٍف ئال ذحُوٍجذس جٍُٗػ٤س ، كال أغٍ ُٔح ٠ٔٓ٣ ذحُوٍجذس جُطر٤ؼ٤س ٓػَ ٓح ػ٤ِٚ جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ٍُِٗجتغ 1

جألٌٝذ٤س ، ُْٝ ٣أنً جٍُٔٗع أ٣ٟح ذحُطر٢٘ جُٔكٍّ ٍٖػح ٝهحٗٞٗح ، ٌُ٘ٚ ٣ؼطٍف ذحٌُلحُس ، ًٝٛٙ جألن٤ٍز ال ضِٛف ْررح ُِطٗى٣ى ػ٠ِ جٌُٔلٍٞ ج١ًُ 

ِّْغ وجتٍز جُطٗى٣ى ًُٜٙ جُلثس  ٣ٝٔطى ج٠ُ ٛإالء ، ألٕ جألخ أٝ جألّ ٤ُّ ٖٓ ًحٕ  هطَ ًحكِٚ ػٔىج ، ٍٟٝٗ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ هى أنطأ ػ٘ىٓح ُْ ٣ٞ

ٌ إٔ ٣ٌحكأ ذحُوطَ ، ًُُي ًحٕ ٣ؿد إٔ  َّٞ ْررح ك٢ ٝالوز جُؿح٢ٗ ، ذَ ٖٓ ٌذ٠َّ ٝضٌلََّ ، ٝجُوطَ ئْلحف ٝؾكٞو ٌَُ ٓح هىٓٚ جٌُل٤َ  ٌُٔلُٞٚ ، كَٜ ٣طٛ

 .ضٗىو جُؼوٞذس أ٣ٟح ٝػىّ جالهطٛحٌ ػ٠ِ جٍُجذطس جٍُٗػ٤س كو١
ق٤ع إٔ جٍُٔٗع نلّةق جُؼوٞذس ذحُ٘ٓرس ُالّ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُؿٍجتْ ،ألٗٚ ٌجػ٠ إٔ جُطر٤ؼس ضوط٢ٟ إٔ ال ضوىّ أّ ػ٠ِ هطَ ٤ُٝىٛح ،جال جيج وكؼطٜح ج٠ُ 2

يُي ظٍٝف هحٍٛز ٝهح٤ْس، ًحُؼحٌ ٝجُهٞف نحٚس ذحُ٘ٓرس ُألّ جُؼحَذس جُط٢ ضه٠ٗ ٖٓ ٌوز كؼَ أِٜٛح  ٝجُٔؿطٔغ ، ٝٗظٍج ُِكحُس جُ٘ل٤ٓس جُط٢ 

ٜح  ّٛة ضٌٕٞ ػ٤ِٜح، ًٔح ضٌٕٞ الَجُص ك٢ قحُس ٗلحِ، ٣ٝرو٠ ًٛج جُلؼَ ج١ًُ جهطٍكطٚ ك٢ قن ٤ُٝىٛح، ضؼح٢ٗ ٓ٘ٚ ٝضطٌرى ٍٓجٌضٚ ٤٠ِس ق٤حضٜح، ًُُي ن

    م ع ؼ261أٗظٍ جُٔحوز . جٍُٔٗع ذطهل٤ق جُؼوٞذس، ٝٛٞ ٓح ال ٣ٓطل٤ى ٓ٘ٚ ؿ٤ٍٛح  ٖٓ ًٍٖحتٜح أٝ كحػ٤ِٖ ٓؼٜح 
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 التسميم ىو ) كتعاقب على ىذه اٞترٯتة باإلعداـ 261حيث نصت عليها ا١تادة  : جرائم القتل بالتسميم
عطاء ىذه إستعماؿ أك إٔب الوفاة عاجبل أك آجبل أيا كاف إف تؤدم أنساف بتأثَت مواد ٯتكن إعتداء على حياة اإل

كلن ٩توض ُب ماىية السّم ككيفية استعمالو ، إ٪تا علينا اف نبُّت أف ، (ليهاإا١تواد كمهما كانت النتائج اليت تؤدم 
الثقة اليت يعطيها الضحية بالعبث استغبلؿ كٔب  إرتكاب ىذه اٞترٯتة ، كإالعلَّة ُب ىذا التشديد تكمن ُب سهولة 

 .1ف مرتكب ىذه اٞترٯتة يكوف من ا١تقربُت لدل آٍّت عليوأ إذ من ا١تعتاد ،للجا٘ب
 

 عماؿ الوحشية ُب جرٯتة القتل ألستعماؿ التعذيب كاإيعترب  :عماؿ كحشية إرتكاب أجرائم القتل بالتعذيب ك
عتباره قاتبل كل إيعاقب ب) من ؽ ع ج اليت نصت 262من الظركؼ ا١تشددة، حسب ما نصت عليو ا١تادة 

، كٓب ٭تدد ا١تشرع ىذه (رتكب أعماال كحشية الرتكاب جنايتوإ٣تـر مهما كاف كصفة استعمل التعذيب أك 
عماؿ الوحشية التعذيبية كترؾ تقديرىا لسلطة القاضي، غَت أنو ٯتكن أف نذكر أفعاؿ اٟترؽ كالبًت ألحد ألا

 .2يذاء كتعذيب آٍّت عليوإٔب إاالعضاء أك كل فعل يهدؼ 
 

  لتعاقب على السرقة مع ٛتل السبلح حيث 351جاءت ا١تادة : رتكاب جريمة السرقة إحمل السبلح أثناء 
يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن ا١تؤبد اذا كانوا ٭تملوف أك ٛتل أحد منهم أسلحة ظاىرة أك ٥تبأة )نصت على 

، كمكمن التشديد ُب ىذه اٟتالة أف 3(حىت كلو كقعت السرقة من شخص كاحد كٓب يتوافر أم ظرؼ تشدد آخر
جرامية لدل اٞتا٘ب، كما أف ذلك يدخل الرعب ُب نفسية آٍّت عليو كيضعفو إٛتل السبلح ينم عن خطورة 

 .أمامو
 

: رتكاب الجريمة إالظركؼ المشددة المتعلقة بمكاف كزماف ػػػػ 
 

 حيث بتوافره تشدد كتغلظ العقوبة حسب  يعترب ظرؼ الليل ظرفا مشددا ُب جرائم السرقة،إذ   ،السرقة ليبل
ٔب عشر سنوات كبغرامة مالية من إنو يعاقب اٞتا٘ب باٟتبس من ٜتس سنوات أ، حيث نصت على 254ا١تادة 

جنح الليل يستعمل ؼ ـ ،لظبلستار أب إدج ، كيرجع سبب التشديد 1.000.000ٔب إدج  500.000
كستار لتسهيل ارتكابو للجرٯتة كإبغات آٍّت عليو ك تسهيل ىركب اٞتا٘ب ، ككلها ظركؼ نفسية تقوم من 

 ظرؼ آخر لتصبح عذا اقًتف ظرؼ الليل ـإعزٯتة اٞتا٘ب كتضعف من نفسية آٍّت عليو ، كما تضاعف العقوبة 
 353دج طبقا للمادة 2.000.000دج أب 1.000.000 سنة كبغرامة مالية من 20ٔب إ 10العقوبة من 
 .4من ؽ ع ج

 

  مكرر من ؽ ع ج، السرقة اليت 351 حيث شددت ا١تادة ،السرقة أثناء الكوارث الطبيعية كاالجتماعية 
هنيار أك زلزاؿ أك فيضاف أك غرؽ أك ٘ترد أك أم اضطراب، حيث رصدت إنفجار أك إترتكب أثناء حريق أك بعد 

٢تا عقوبة السجن ا١تؤبد، كعّلة التشديد ىي مواجهة تلك ا٠تّسة كالنذالة كالقسوة اليت يكوف عليها اٞتا٘ب ُب مثل 

                                                
 .277، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٌٓ٘ٛٞ ) ٌقٔح٢ٗ 1
ًَ ػَٔ ٣٘طف ػٔٚ ػًجخ أٝ أُْ ٖى٣ى ؾٓى٣ح ًحٕ أٝ ػو٤ِح ٣ِكن ػٔىج ذٗهٙ ٓح ) ٌٌٍٓ ٖٓ م ع ؼ ضؼ٣ٍق جُطؼ٣ًد ذأٗٚ 263 ُوى قىوش جُٔحوز 2

  .(، ٜٓٔح ًحٕ ْررٚ
 جُٔطؼِن ذحُؼطحو جُكٍذ٢ ٝجالِْكس ٝجًُن٤ٍز ػ٠ِ ض٤٘ٛلحش جالِْكس جُٔهطِلس 1997 ؾحٗل٢ 21 جُٔإٌل ك٢ 06 ــ 97 ٖٓ جألٍٓ 4ــ  ٗٛص جُٔحوز 3

، ضٛ٘ق جألِْكس ٝػ٘حٍٚٛح جُط٢ ال (ًٛج جألٍٓ ج١ًُ ٣كىو ٤ًل٤حش ضطر٤ن 1998 ٓحٌِ 18 جُٔإٌل ك٢ 96 – 98جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ ٝؾحء )،

 .جُٓالـ جالذ٤ٝ :   ، ٜٓ٘ح جُٛ٘ق جُٓحو4ٝ5ٝ6ٝ7ٝ8ِضؼطرٍ ػطحوج قٍذ٤ح ك٢ جألٚ٘حف 
   . 277، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٌٓ٘ٛٞ)ٌقٔح٢ٗ 4
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 ت عقوبةكافلذلك فعاؿ، حيث يكوف آٍّت عليو ُب حالة ذعر كخوؼ كىلع ، ألىذه الظركؼ كىو يقـو ّٔذه ا
 .نوعا من ا١تواساة للضحايا كٛتاية ١تمتلكاهتم ا١تؤبد السجن 

 

 ىناؾ ظركؼ إذ أفحيث ال يسعنا ا١تقاـ لتعدادىا ٚتيعا ،  مثلة كالنماذج لظركؼ التشديد،ألكانت ىذه بعض ا        
ٔب قانوف إأخرل كالكسر كالتسلق ُب جرٯتة السرقة كغَتىا، كىي ترتبط بالنتيجة كبعضها يرتبط بالغاية من اٞترٯتة ، ٨تيل 

. العقوبات كالقوانُت ا١تكملة لو
 

 الفقرة الثالثة
 الظركؼ المشددة العامة  

كتفى بالنص عليها ُب جرائم معينة بذاهتا، إ    إذا كاف ا١تشرع ٓب يضع نظرية عامة للظركؼ ا١تشددة ا٠تاصة، بل       
ٔب ٚتيع اٞترائم، حيث يلتـز القاضي بتشديد العقوبة عند توافر أم إفعلى خبلؼ ذلك تنصرؼ الظركؼ ا١تشددة العامة 

، باعتباره سببا مهما ُب  صور الظركؼ ا١تشددة العامة كىي العود أىمٔب إ، كلذلك سنتعرض 1ظرؼ من ىذه الظركؼ
 .تشديد العقوبة كتغليضها ، كالذم يصادفو القاضي اٞتزائي بصفة بصفة دائمة عند معاٞتة ملف اٞتا٘ب

 

ٔب إعاد قد كوف فيها الشخص معدة تعريفات تصّب كلها ُب معٌت كاحد، كىو تلك اٟتالة اليت العود ُعرّّؼ  لقد         
جراـ ، بعد اٟتكم عليو بعقوبة ٔتوجب حكم سابق ، كىناؾ من التشريعات ما يطلق عليها مصطلح التكرار ، الذم إلا

لذلك فحالة ، 2 رغم سبق اٟتكم عليو بعقوبة عن جرٯتة أك جرائم ماضية،يعٍت حالة الشخص الذم يرتكب جرٯتة جديدة
جرامية كامنة ُب إرتكاب جرٯتة ثانية، يكشف عن خطورة إلالعود تشكل ظرفا مشددا على أساس أف عودة اٞتا٘ب 

رتكاب جرٯتة أخرل ، إال أنو ٓب يرتدع بل عاد أب إنفسيتو، فرغم أنو حكم عليو ْتكم بات عن جرائم أك جرائم سابقة، 
 .  اٞتديدة ٦تا يلـز تشديد العقوبةسلطت عليو،غَت آبو باٟتكم السابق كال بالعقوبة اليت 

 

جراـ، فاٞتا٘ب ٓب ينفع معو أٓب العقوبة السابقة إل        كالعود يشكل مظهرا من مظاىر فشل سياسة العقاب ُب مواجهة ا
من كاالستقرار ُب آّتمع ، كىذا مربر آخر أل يهدد االسلوؾ، كٓب ٯتتثل لئلنذار القضائي الصادر ُب حقو، كىو ّٔذا 

، كحىت نقوؿ بتوافر حالة العود كظرؼ مشددا البد من توافر شرطُت 3ألخذه  بالغلظة كالتشديد ُب اٞترٯتة اٞتديدة 
 كيعٍت أف يصدر اٟتكم عن جهة قضائية أم من ٤تكمة ،سبق صدكر حكم هنائي بات ك٫تا  العمـوعلى أساسيُت 

  .رتكاب جرٯتة الحقة،  ككذا ضركرة  إ٥4تتصة 
 

                                                
ؾى٣ٍ ذحالٖحٌز ج٠ُ أٗٚ ُْ ضٍو ٓػَ ًٛٙ جُظٍٝف ك٢ جُوح٤ٖٗٞٗ جُؼٍجه٢ ٝج١ٍُٛٔ ، ك٢ ق٤ٖ ٗٛص ػ٤ِٜح هٞج٤ٖٗ جنٍٟ ًحُوحٕٗٞ جال٣طح٢ُ جُٔحوز 1

، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس   (أًٍّ ٗٗحش) ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ ، جذٍج195ْ٤ٛـ194 ظٍكح ٓٗىوج ، ًًٝج  جُٔحوض٤ٖ 11 ض٘ٙ ػ٠ِ 61

 . 143، ٘ 2011، 02، وجٌ جُػوحكس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس ػٔحٕ جألٌوٕ ،
 377، ٘ 1995، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جالٍٝ، جُؿ٣ٍٔس، ، جُؿُجتٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ،  ٠ (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 2

 ،378 . 

 .129، كِٓلس جُؼوحخ ، ٍٓؾغ ْحذن ، (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ 

 176، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٜحخ)   أٗظٍ أ٣ٟح ػرى جُٔطِد 
 .99، جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٤ِْٔحٕ)  ػرى جُٔ٘ؼْ 3

 .73، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق)    ؾٞجو١ 
  ٣ٝٗط٠ٍ إٔ ٣ٌٕٞ جُكٌْ ٚحوٌج ػ٠ِ ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س ؾُجت٣ٍس ، ضطر٤وح ُٔرىأ جه٤ٔ٤ِس جُوٟحء جُؿ٘حت٢،  ٝذحُطح٢ُ جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س جالؾ٘ر٤س ٤ُٓص 4

 .351، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُوحوٌ)، ػىٝ ٓكال ُالػطىجو ذحُؼٞو ٝذحُطح٢ُ ال ضٌٕٞ ْحذوس ك٢ جُؼٞو

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ،  (جقٖٓ) ، ذْٞو٤ؼس 2 ،  1997٘ ، جُٔؿِس جُوٟحت٤س ، 92861 ، ِٓق ٌهْ 1994 01 12 ، هٍجٌ ذطح٣ٌم 3ؼ ّ م 

 . 417ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 
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ٔب عدة تعديبلت كاف خضعت إ نلحظ أف نصوصو، حكاـ العود في التشريع الجزائرم على أكإذا ألقينا نظرة        
لغاء أحكاـ إٔب إ، ككانت ُب أغلبها تعديبلت جوىرية أدت 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23 ػػ 06  قانوفخرىا تعديلآ

 54)حبلؿ ٤تلها ا١تواد إ، كًب من ؽ ع ج  58 ،55،56، 54ا١تواد ا١تنظمة ٟتاالت العود كظرؼ تشديد كىي ا١تواد 
. 1(10 مكرر54مكرر أب غاية 

 

         كُب ىذا ا١تقاـ يرل األستاذ عبد القادر عدك أف التعديبلت ا١تستحدثة فيما ٮتص العود ، جاءت لتوسعة تطبيق 
: أحكاـ العود، كلقد أقرت ثبلثة مبادئ جديدة ٓب تكن موجودة سابقا كىي

 

 تا بالعقوبة  إعتماد العقوبات ا١تقررة للجرٯتة بدؿ العقوبات احملكـو ّٔا الصادرة ضد ا١تتهم  ُب اٞترٯتة األكٔب كإ٪
 .ا١تقررة ٢تا قانونا 

  ٔب ٚتلة اٞترائم اليت ىي من طبيعة كاحدةإتوسيع قائمة اٞترائم ُب تطبيق نظاـ العود. 
 كراه حدكدا جديدة للجرٯتة الثانية اليت تتحقق ّٔا حالة العود ، حيث ٓب إلقرار ا١تشرع على سبيل الوجوب كاإ

 (.يرفع كجوبا الى الضعف)أك (يكوف) كا٪تا أدرج عبارة يجوزيعد يستعمل عبارة 
 

غَت أف ا١تشرع أجاز افادة ا١تتهم بالظركؼ ا١تخففة ، كمن ٙتة النزكؿ بالعقوبة ا١تقررة ٟتالة العود ، كىذا يشًتط      
.       2على اٟتد اٞتديد ا١تقرر ٟتالة العودخفيف أف ينصب الت

 

نادم م التشديد، فكيف منكنرل أف ىذا ا١تأخذ غَت سليم كال يتماشى مع منطق التعديبلت كغاية ا١تشرع       
فادة ا١تتهم بالتخفيف، فهذا ٔتثابة اٞتمع بُت متناقضُت، ك من أجل التعرض إبتشديد العقوبة كُب نفس الوقت يتم 

ٔب كيف حدد ا١تشرع صور العود ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، البد أف نفرؽ بُت حالة الشخص الطبيعي كالشخص إ
. ا١تعنوم

 

 ىذه 4 مكرر 54ٔب إ مكرر 54تناكلت ا١تادة  فقد :،صور العود بالنسبة للشخص الطبيعي          فبالنسبة ؿ
. ا١تخالفات اٟتاالت كاليت مشلت العود ُب اٞتنايات كاٞتنح ك

 

 يعاقب ،مشددةالعقوبة فيها لقد مّيز القانوف بُت أربع حاالت ٯتكن أف تكوف  :حاالت العود في الجنايات كالجنح/ 1
 مكرر، حيث تشًتط أف تكوف اٞترٯتة 54 سنوات حبسا ، كنصت عليها ا١تادة 05قصى يفوؽ ألعليها بعقوبة حدىا ا

 سنوات حبسا، كالشرط الثا٘ب أف تكوف اٞترٯتة 05قصى يزيد عن ألكٔب جناية أك جنحة معاقب عليها بعقوبة حدىا األا
الثانية جناية مهما كانت طبيعتها كنوعها، أم ال يشًتط القانوف ٘تاثل اٞترٯتة البلحقة مع السابقة، ألف العود ُب ىذه 

. (ال يشًتط التماثل كال تطبيق مدة معينة)اٟتالة عود عاـ كمؤبد 
 

                                                
، ُٝوى ؾحءش ًٛٙ جُطؼى٣الش ذـٍٜ ضْٞؼس ٗطحم ضطر٤ن أقٌحّ جُؼٞو ، 16 ٘ 84 ، ؼ ٌ ٌهْ 2006 12 20 جُٔإٌل ك٢ 23 ــ 06 ضؼى٣َ 1

ٝؾؼِٚ أًػٍ ضطر٤وح ٝٓٔحٌْس ك٢ جُٞجهغ ، ق٤ع ضْ جُط٣ٍٛف ذًٜج ٖٓ هرَ ٣ٍَٝ جُؼىٍ أغ٘حء ضىنِٚ آًٗجى أٓحّ جُٔؿِّ جٖؼر٢ ج٢٘٠ُٞ أغ٘حء ٍٓجؾؼس 

 :ٍٓٗٝع ضؼى٣َ جألقٌحّ جُٔطؼِوس ذحُؼٞو ، ق٤ع ُْ ضؼٍف ضطر٤وحش ًػ٤ٍز ، ٝهى أٌؾغ ْرد يُي ج٠ُ ْرر٤ٖ أْح٤٤ْٖ

ــ ٤ٞن ٗطحم ضطر٤ن أقٌحّ جُؼٞو ، ق٤ع ًحٗص جُؼرٍز ُططر٤ن جُؼٞو ُْ ضٌٖ ك٢ جُؿ٣ٍٔس جٍُٔضٌرس ، جٗٔح جُؼوٞذس جُٛحوٌز ٞىٙ ، ًٝٛج ٣ٍضد 

 .جْطرؼحو ضطر٤ن قحالش جُؼٞو 

ــ ػىّ ٝؾٞو ضطر٤وحش ًػ٤ٍز ألقٌحّ جُؼٞو ك٢ جُٓحذن ،ٗظٍج ُؿٞج٣َس جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ُِوح٢ٞ ، ٝٓح َجو جُط٤ٖ ذِّةس ٛٞ ؾٞجَ ضهل٤ق جُؼوٞذس ٠روح 

 .ُوٞجػى جُطهل٤ق

، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُوحوٌ) ٗوال ػٖ ػىٝ 09 ٘ 194أٗظٍ جُٔؿِّ جُٗؼر٢ ج٢٘٠ُٞ، جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ، جُٔىجٝالش ، جُٓ٘س جٍُجذؼس ، ٌهْ 

353. 
 354 ــ 353، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى جُوحوٌ)ػىٝ 2
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 كا١تعيار ُب ذلك العقوبة ا١تقررة مكرر، 54         كّٔذه اٟتالة ٯتكن ٘تييز ثبلث فرضيات حسب ما فصلت بو ا١تادة 
 : البلحقةجرامية ُب اٞتناية إل كحسب النتيجة االعادية،عن اٞتناية التالية ُب اٟتالة 

 

 مر قبل ألعلى خبلؼ ا)عداـ إلنساف تكوف العقوبة ا١تقررة اإزىاؽ ركح إٔب إذا كانت اٞتناية اٞتديدة أدت إ
، لذلك تطبق (، حيث ٓب يكن تشًتط أف تكوف العقوبة ا١تقررة للجناية اٞتديدة السجن ا١تؤبد (2006تعديل 
 حالضرب كاٞتر) 264عداـ حىت كلو كانت اٞتناية اٞتديدة يعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت ، مثل ا١تادة إلعقوبة ا

جرٯتة  (4 فقرة 304ا١تادة )جرٯتة القتل العمد،   (263ا١تادة ) حداثها،إٔب الوفاة دكف قصد إالعمدم ا١تفضي 
الغش ُب ا١تواد الغذائية كالطبية  (4 فقرة 432)جرٯتة اٟتريق العمد، (399ا١تادة )جهاض ا١تفضي أب الوفاة، إلا

. أدت أب الوفاة
 54ا١تادة ) سنوات 10قصى يساكم أك يقل عن ألفرضية أف تكوف اٞتناية التالية يعاقب عليها بعقوبة حدىا ا 

قصى ألٔب الضعف لتوافر حالة العود، ككذا اٟتد اإقصى للعقوبة السالبة للحرية يرفع ألف اٟتد اإ، ؼ (2فقرة 
شًتاؾ ُب إل ا177رىابية ، ا١تادة إلشادة باالفعاؿ اإل ا4 مكرر 87ا١تادة )ذا كاف القانوف ينص عليها إللغرامة 

 2 فقرة 198، 197 جنايات أمن الدكلة، ا١تادتُت 114 السرقة ا١توصوفة ، ا١تادة 53ٚتعية أشرار، ا١تادة 
 .(تزكير النقود

 ٔب السجن ا١تؤبد، كمن إقصى يرفع ألف اٟتد اإ سنة سجنا، ؼ20قصى ألفرضية أف تكوف اٞتناية اٞتديدة حدىا ا
 ، ا١تادة 16 ىتك عرض قاصرة دكف 335، ا١تادة 353ا١تادة  (ظرفُت)أمثلة ذلك جرٯتة السرقة ا١توصوفة 

رىايب، ك يبقى تشديد العقوبة ُب ىذه إ٩تراط ُب تنظيم إل ا3 فقرة 3 مكرر 87غتصاب قاصرة ، ا١تادة إ 336
. 1الفرضيات جوازيا

ٔب جنحة إ سنوات سجنا 05قصى يزيد عن ألالعود من جناية أك جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدىا ا/ 2
 54ا١تادة )نقضاء العقوبة إل سنوات التالية 10مشددة يعاقب عليها بنفس العقوبة أك أشد منها، كذلك خبلؿ 

 ُب أنو يرفع كجوبا اٟتد األقصى لعقوبة اٟتبس 1 مكرر54ذا توافر ْتسب ا١تادة إكيتمثل أثر العود ،  (1مكرر
كتبعا لذلك يضاعف ،  ا١تلغاة حيث كاف األمر جوازيا54ٔب الضعف ، على خبلؼ األمر قبل تعديل ا١تادة إكالغرامة 

، ة  سن20 أب 10ٔب إ 05ذا كانت العقوبة ا١تقررة يعاقب عليها من إقصى للعقوبة ا١تقررة للجرٯتة اٞتديدة ألاٟتد ا
 . سنة حبسا 40 سنة فَتفع إٔب 20ٔب إ  10ذا كاف يعاقب عليها من إ
 

 يكوف ىذا األمر ُب فرضية كاحدة عندما يكوف اٟتد 1 مكرر54 من ا١تادة 2فقرة اؿستقراء إغَت أنو يتبُّت من        
  سنوات، مع ذلك ٯتكن أف تصّور ثبلث فرضيات أيضا بالنسبة للجنح10األقصى اٟتبس ا١تقرر قانونا ال يزيد عن 

: 
  سنوات كيساكم 05أف تكوف اٞتنحة التالية يعاقب عليها قانونا بنفس عقوبة اٞتنحة السابقة أم ١تدة تزيد عن 

خبلؿ إل ا335نو يرفع اٟتد االقصى للحبس كالغرامة كجوبا أب الضعف مثاؿ ا١تادة إ سنوات ؼ10أك يقل عن 
 . ( سنوات10ٔب إسنتُت ) من قانوف الوقاية كمكافحة الفساد اختبلس أمواؿ عمومية 29باٟتياء بالعنف، ا١تادة 

 20  عن سنوات حبسا ، كيقل10قصى عن ألفرضية أف تكوف اٞتنحة التالية معاقبا عليها بعقوبة يزيد حدىا ا 
، جرٯتة 1 مكرر 389مواؿ ا١تادة ألعتياد على تبييض اإلجرٯتة ا) سنة، مثل20ٔب إقصى ألنو يرفع اٟتد اإسنة ؼ

                                                
 .421، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 1
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 ػػ 04 من القانوف رقم 15ستعماؿ غَت ا١تشركع للمواد ا١تخدرة بتوفَت ٤تل ٢تذا الغرض ا١تادة إلتسهيل للغَت ا
  .1(ٕتار غَت ا١تشركعُت ّٔاإلستعماؿ كاإل ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كا18

 سنة حبسا، فإف اٟتد 20قصى ألفرضية أف تكوف اٞتنحة التالية يعاقب عليها قانونا بعقوبة يساكم حدىا ا 
 يعاقب عليها من 2 مكرر 389ٔب الضعف لتوافر حالة العود، كمن أمثلة ذلك ا١تادة إدٗب ٢تذه العقوبة يرفع ألا

دج ، ففي مثل ىذه اٟتالة فاف العقوبة 8.000.000ٔب  إدج 4.000.000 سنة كبغرامة من 20ٔب إ 10
دج ، 16.000.000دج أب 8.000.000 سنة  ك40 إٔب 20ا١تقررة من أجل ىذه اٞتنحة ىو اٟتبس من 

 .2ككذا جرٯتة التهريب بوسائل نقل أك مع ٛتل سبلح 
ٔب جنحة معاقب إ سنوات 05قصى يزيد عن ألالعود من جناية أك جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدىا ا/ 3

 سنوات لقضاء العقوبة السابقة 05 سنوات، كذلك خبلؿ 05قصى يساكم أك يقل عن ألعليها قانونا حدىا ا
(. 2 مكرر54ا١تادة )
 

ٔب إقصى لعقوبة اٟتبس كالغرامة ا١تقررة للجنحة التالية يرفع كجوبا ألف اٟتد اإ         فإذا توافرت ىذه الشركط ؼ
 من ؽ ع ج ، كقد 09الضعف ، فضبل على أف ٬توز اٟتكم بواحدة أك أكثر من العقوبات التكميلية، طبقا ا١تادة 

. كاف الرفع جوازيا ُب التشريع السابق
 54ا١تادة ) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة 05ٔب نفس اٞتنحة أك جنحة ٦تاثلة خبلؿ إالعود من جنحة / 4

عتداء على نفس اٟتق إلٖتدتا ُب اإذا إ، كىو عدد صغَت ، كتعترب اٞترٯتتاف متماثلتاف كقاعدة عامة  (3مكرر
 . 3 حاالت التماثل بُت اٞتنح57ليهما ، كقد كضعت ا١تادة إكالبواعث اليت تدفع 

 

قصى لعقوبة اٟتبس كالغرامة ا١تقررة ٢تذه ألذا توافرت ىذه الشركط ٖتققت حالة العود، حيث يرفع اٟتد اإ        ك
. ٔب الضعفإاٞتنحة كجوبا 

 لتنص على أحكاـ 4 مكرر54جاءت ا١تادة  :العود في مواد المخالفات المرتكبة من الشخص الطبيعي / 2
من  ( 465 ػػػ 445)العود ُب ا١تخالفات، حيث أحالت تطبيق العقوبات ا٠تاصة بالعود ُب ا١تخالفات أب ا١تواد 

كيعترب العود ُب ا١تخالفات عود مؤقت ألنو يشًتط أف تكوف ا١تدة الفاصلة بُت اٟتكم ، قانوف العقوبات اٞتزائرم 
كؿ النهائي كا١تخالفة اٞتديدة سنة على أقصى تقدير، كىو عود خاص ألف ا١تشرع يشًتط ارتكاب نفس ألا

. 4ا١تخالفة
                                                

 423،  ٘  ٗلٍٓٚٓؾغ جٍ، (قٖٓ ) ذْٞو٤ؼس 1
 .360، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى جُوحوٌ)ػىٝ  2
 : ٖٓ ٗلّ جُ٘ٞع ُطكى٣ى جُؼٞو،جُؿٍجتْ جُط٢ ضِٜٗٔح ئقىٟ جُلوٍجش ج٥ض٤سضؼطرٍ ):  ٖٓ م ع ؼ ػ٠ِ 57 ض٘ٙ جُٔحوز 3

 .جنطالِ جألٓٞجٍ جُؼ٤ٓٞٔس أٝجُهحٚس ٝجٍُٓهس ٝجإلنلحءٝجُ٘ٛد ٝن٤حٗس جألٓحٗس ٝجٍُٖٞز 1-

 ن٤حٗس جالتطٔحٕ ػ٠ِ ذ٤حٜ ٝئٚىجٌأٝهرٍٞ ٤ٌٖح ذىٕٝ ٤ٌٚى ٝجُط٣ٍُٝٝجْطؼٔحٍ جُٔكٌٍجش جٌُُٔٝز، 2-

 ضر٤٤ٝ جألٓٞجٍ ٝجإلكالِ ذحُطى٤ُّ ٝجالْط٤الءػ٠ِ ٓحٍ ًٍُٗس ذط٣ٍن جُـٕ ٝجذطُجَجألٓٞجٍ، 3-

 جُوطَ جُهطأ ٝجُؿٍـ جُهطأٝؾ٘كس جٍُٜٝخ ٝج٤ُٓحهس ك٢ قحُس جٌٍُٓ، 4-

 جٍُٟخ ٝجُؿٍـ جُؼٔى١ ٝجُٔٗحؾٍز ٝجُطٜى٣ى ٝ جُطؼى١ ٝجُؼ٤ٛحٕ، 5-
ٝجُٔٓحػىز ػ٠ِ جُىػحٌز  )ـ جُلؼَ جُٔهَ ذحُك٤حء ذىٕٝ ػ٘ق ٝجُلؼَ جُؼ٢ِ٘ جُٔهَ ذحُك٤حء ٝجػط٤حو جُطك٣ٍٝ ػ٠ِ جُلٓن ٝكٓحو جالنالم 6 

 (ٝجُطكٍٔ جُؿ٢ٓ٘
ًحٕ ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٌٕٞ جُٔهحُلس جُؿى٣ىز ٓك٤ِس ، أ١ ك٢ وجتٍز جنطٛح٘ ٗلّ جُٔكٌٔس ، ٓغ ( جُِٔـحز 58جُٔحوز )جُطؼى٣َ  جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ هرَ 4

، ( (2 - 29 84ٌ٘ ػىو . ، ؼ 2006و٣ٓٔر20ٍ جُٔإٌنل06٢ــ  23 أُـ٤ص ذحُطؼى58َ٣ٍٓجػحز ذؼٝ جالْطػ٘حءجش جُٞجٌوز ك٢ جُٔحوز، جُٔحوز 

ًَ ٖٓ ْرن جُكٌْ ػ٤ِٚ ك٢ ٓهحُلس ٝجٌضٌد نالٍ جإلغ٠٘ ػٍٍٖٜٗجٖٓ ) :  ًٔح٢ِ٣ 1966 8ٞ٤ٗٞ٣ جُٔإٌل ك٢ 66 ــ 156قٌٍك٢ ظَ جألٌٍٓهْ 

جنطٛح٘ ٗلّ جُٔكٌٔس ٣ؼحهد ذحُؼوٞذحش جُٔـِظس جُٔوٌٍز ُِؼٞو ك٢ جُٔهحُلحش ٝكوح  .ضح٣ٌم جُكٌْ ج١ًُ أٚرف ٜٗحت٤ح جُٔهحُلس ٗلٜٓح ك٢ وجتٍز

و٣٘حٌال٣هٟغ  200 ، ٝٓغ يُي كإ جُؼٞو ك٢ جُٔهحُلحش جُٔؼحهد ػٜ٘ح ذحُكرّ ُٔىز ض٣ُى ػ٠ِ ػٍٗز أ٣حّ أٝ ذـٍجٓس ضؿح465َٝ ألقٌحّ  جُٔحوز

جُٔـِظس .٠ٍُٗ إٔ ضٌٕٞ جُٔهحُلس جُػح٤ٗس هىجٌضٌرص ك٢ ٗلّ وجتٍز جالنطٛح٘ جُط٢ جٌضٌرص ك٤ٜح جُٔهحُلس جأل٠ُٝ ٣ٝؼحهد جُؼحتى ػ٘ىتً ذحُؼوٞذحش

 (.445جُٔوٌٍز ُِؼٞو ك٢ جُٔهحُلحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز
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 بأف ا١تشرع اٞتزائرم ُب ٖتديده ألحكاـ العود ُب مواد ا١تخالفات 4 مكرر54        كتظهر آثار العود حسب ا١تادة 
 :ٔب الفئة الثانيةإٔب الفئة األكٔب كا١تخالفات اليت تنتمي إ، مّيز بُت ا١تخالفات اليت تنتمي 

 ، 23 ػػػ06 من ؽ ع ج  تعديل 455نصت على ذلك ا١تادة  :أ ػػػػػ عقوبة العود في المخالفات من الفئة األكلى
باٟتبس ١تدة تصل أب  ( مكرر444 أب 440)حيث يعاقب العائد ُب مادة ا١تخالفات ا١تنصوص عليها  من ا١تواد 

. دج 40.000أربعة أشهر كبغرامة تصل أب 
 حيث ًب تشديد العقوبة على النحو 465كنصت عليها ا١تادة  :ب ػػػ عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية 

: التإب 
  ػػ 449)دج بالنسبة ١تخالفات الدرجة األكٔب من الفئة الثانية 24.000ٔب إٔب شهر كالغرامة إرفع عقوبة اٟتبس 

450).  
  ا١تواد )دج بالنسبة للمخالفات ا١تنصوص عليها ُب الفصل الثا٘ب 16.000 أياـ كغرامة تصل أب 10اٟتبس أب

 (.458 أب 4451
  ػػػ 459ا١تادة )دج بالنسبة الدرجة الثالثة من الفئة الثانية 12.000  أياـ كالغرامة أب 05رفع عقوبة اٟتبس أب 

464.) 
 

ف ا١تشرع أقل صرامة ُب أ كما ٯتكن أف نبلحظو من خبلؿ العرض السابق ٟتاالت العود بالنسبة للمخالفات،      
ا١تخالفات أقل خطورة من اٞتنايات أف ٔب إتشديد العقوبة من العود ُب مواد اٞتنايات كاٞتنح ، كرٔتا يعود ذلك 

. جرامية ، كلذلك كاف ا١تشرع قد حدد مدة سنة كمدة للعودإكاٞتنح ، ألف الشخص العائد ال ينطوم على خطورة 
 

دخاؿ نظاـ العود ُب ا١تخالفات رغم بساطتها ُب إُب   أف ا١تشرع قد جانب الصوابعتقدفمن جهة أخرل،            
 كمقارنة مع بعض التشريعات اٞتنائية كالتشريع ا١تصرم ،دفعا أكثر للردع العاـ كا٠تاص ذلك سلم اٞترائم ، حىت يعطي

ٗترج األحكاـ الصادرة ُب ا١تخالفات من مفهـو السوابق اليت يعتّد ّٔا ُب العود نظرا لتفاىتها ، حيث يقتصر اليت كاللييب 
. 1العود على األحكاـ الصادرة ُب اٞتنايات كاٞتنح دكف ا١تخالفات

 

ال ٬تب أف نغادر موضوع العود بالنسبة للشخص الطبيعي، : أحكاـ خاصة في تشديد العقوبة لحالة العود / 3
ستثنائية لقمع العود  ًب إلنظمة األالعود الذم سبق تفصيلو، توجد بعض اكجود ٔب أنو فضبل عن نظاـ إقبل اإلشارة 

النص عليها ُب بعض القوانُت ا٠تاصة ، نصت على مدة أقصر اليت تفصل بُت اٟتكم األكؿ النهائي كاٞترٯتة احملددة ، 
 ا١تتضمن 2010 08 15 ا١تؤرخ ُب 06 ػػ 10 ا١تعدؿ ٔتوجب القانوف 2004 06 23 من قانوف 47مثل ا١تادة 

ٖتديد القواعد ا١تطبقة على ا١تمارسات التجارية اليت تعترب ُب حالة عود العوف االقتصادم الذم يرتكب جرٯتة جديدة 
 ا١تؤرخ 11 ػػػػ 01 من قانوف 92خبلؿ السنتُت اليت تلي انقضاء العقوبة السابقة ا١تتعلقة بنفس النشاط ، ككذا ا١تادة 

  .2اْب ... ا١تتعلق بالصيد البحرم كتربية ا١تائيات اليت حددت العود مدة سنتُت 2001 07 03ُب 
 

                                                
 .269، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قحضْ) جُرٌحٌ 1
 . 441 ـ 440 ٘ ، ٍٓؾغ ْحذن، (ػرى جُوحوٌ)ػىٝ   2
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لعود ُب مادة ا 23 ػػػ 06ٯتكن القوؿ أنو من بُت ٤تاسن تعديل ، كر العود بالنسبة للشخص المعنوم       أما ص
 8 مكرر 54 أب 5 مكرر 54أنو أتى بأحكاـ خاصة بالعود بالنسبة للشخص ا١تعنوم ، كنصت على ذلك ا١تواد 

اليت ٓب تكن موجودة من قبل، ككما فرقنا بالنسبة للشخص الطبيعي بُت حاالت العود بالنسبة للجنايات كاٞتنح 
: مر بالنسبة للشخص ا١تعنوم ، لذلك ٪تيز اٟتاالت التالية ألكا١تخالفات ، فكذلك ا

 

: العود في الجنايات كالجنح بالنسبة للشخص المعنوم / 1
عقوبتها المقررة  قانونا للشخص الطبيعي ىي الغرامة التي يفوؽ حدىا )العود من جناية أك جنحة مشددة / أ

ك٬تب لتطبيق ىذه اٟتالة أف تكوف اٞترٯتة األكٔب ، (5 مكرر54دج الى جناية  المادة 500.000االقصى 
 500.000قصى ألا١ترتكبة جناية أك جنحة يعاقب عليها القانوف بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة يفوؽ حدىا ا

: دج ، كأف تكوف اٞترٯتة الثانية ا١ترتكبة جناية بغض النظر عن عقوبتها ، كّٔذين الشرطُت يكوف التشديد كالتإب 
 قصى لعقوبة الغرامة ا١تنصوص عليها ُب القانوف الذم ألتكوف النسبة القصول ا١تطبقة تساكم عشر مرات اٟتد ا

كلذلك يكوف اٟتد األقصى للغرامة ، يعاقب على ىذه اٞتناية ، أم عشرة أضعاؼ الغرامة ا١تقررة للشخص الطبيعي 
مر ّتناية يعاقب ألا يتعلق ادـدج عن20.000.000= 10 *2.000.000ا١تطبقة على الشخص ا١تعنوم ىو 
. عداـ أك السجن ا١تؤبد إلعليها بالنسبة للشخص الطبيعي با

 نو ُب ىذه اٟتالة يكوف اٟتد إذا كانت اٞتناية يعاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالسجن ا١تؤقت ؼإ
، كىو ٯتثل عشرة أضعاؼ اٟتد االقصى (دج 10.000.000 = 10*1.000.000)قصى للغرامة ىو ألا

شارة أنو إل ، كجدير با1(قصى للغرامة احملتسب لتطبيق النسبة القانونية ا١تقررة للعقوبة ُب غَت حالة العودألاٟتد ا
ُب ىذه اٟتالة اليشًتط ا١تشرع التماثل بُت اٞترٯتتُت كال مركر مدة زمنية معينة بينهما ، كّٔذا فهو عود عاـ 

 .كمؤبد
 

العود من جناية أك جنحة الى جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدىا االقصى يفوؽ / ب 
شًتط مُب ىذه اٟتالة حيث ، (6 مكرر54المادة ) سنوات التالية النقضاء العقوبة 10دج خبلؿ 500.000

كٔب جناية أك جنحة يعاقب عليها القانوف بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة يفوؽ أللتطبيق ىذه ا١تادة أف تكوف اٞترٯتة ا
أف تكوف اٞترٯتة الثانية ا١ترتكبة الحقا جنحة مشددة معاقب عليها قانونا بالنسبة  ك دج،500.000قصى ألحدىا ا

كٔب ، كأف ترتكب اٞترٯتة ألدج ، كىي نفس عقوبة اٞترٯتة ا500.000قصى ألللشخص الطبيعي بغرامة يفوؽ حدىا ا
ف آثار العود ُب ىذه اٟتالة إكبتوافر ىذه الشركط ٣تتمعة ؼ، نقضاء العقوبة السابقة إل سنوات التالية 10الثانية خبلؿ 
: يكوف كالتإب 

 قصى لعقوبة الغرامة ا١تنصوص عليها ُب القانوف ألتكوف النسبة القصول للغرامة ا١تطبقة تساكم عشر مرات اٟتد ا
 .الذم يعاقب على ىذه اٞتنحة 

 مثل تدنيس كٗتريب ا١تصحف )ذا كانت اٞتنحة اٞتديدة غَت معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي إ
ف العقوبة ا١تطبقة على الشخص ا١تعنوم ُب حالة العود تكوف الغرامة اليت إ من ؽ ع ج ؼ160الشريف ا١تادة 
 .(دج 10.000.000قصى أليساكم حدىا ا

 

                                                
 .435  ، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘(قٖٓ) ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج،  أٗظٍ ذْٞو٤ؼس  1
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قصى يفوؽ ألالعود من جناية أك جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدىا ا/ج 
قصى يساكم أك يقل عن أللى جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدىا اإدج 500.000
كبتوافر ىذه الشركط تًتتب ، (7 مكرر54المادة )دج خبلؿ الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة 500.000
:  اآلثار كالتإب 

  تكوف النسبة القصول للغرامة ا١تطبقة تساكم عشر مرات اٟتد االقصى لعقوبة الغرامة ا١تنصوص عليها ُب القانوف
الذم يعاقب على ىذه اٞتنحة اذا كانت اٞتنحة اٞتديدة معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة 

. 
 ذا كانت اٞتنحة اٞتديدة غَت معاقب إدج 5.000.000قصى ألتطبيق عقوبة الغرامة اليت يساكم حدىا ا

 .عليها بعقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي 
العود من جنحة الى نفس الجنحة أك جنحة مماثلة معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي ،كذل  / د

: حيث ٪تّيز بُت حالتُت ، (8 مكرر54المادة )خبلؿ الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة 
  تكوف النسبة القصول للغرامة تساكم عشر مرات اٟتد األقصى لعقوبة الغرامة ا١تنصوص عليها ُب القانوف الذم

 .يعاقب على ىذه اٞتنحة ، اذا كانت اٞتنحة اٞتديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة 
  دج ، اذا كانت اٞتنحة اٞتديدة غَت معاقب 5.000.000تطبق عقوبة الغرامة اليت يساكم حدىا االقصى

 .عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة 
 

: العود في المخالفات بالنسبة للشخص المعنوم / 2
ٔب نفس ا١تخالفة خبلؿ السنة التالية لقضاء العقوبة إالعود من ٥تالفة ، حيث (9 مكرر54ا١تادة )نصت على ذلك  
يبدك من خبلؿ ىذه ا١تادة أنو ينطبق عليو نفس خصائص العود اليت ٯتتاز ّٔا العود ُب ا١تخالفات بالنسبة  ك ،

للشخص الطبيعي ، فهو عود مؤقت ألنو يشًتط لتحققو أف يكوف ا١تدة الفاصلة بُت اٟتكم األكؿ كالنهائي كا١تخالفة 
ذا ٖتققت ىذه  إاٞتديدة  ىو سنة على أقصى تقدير ، كىو عود خاص ألنو اشًتط أف تكوف ا١تخالفة نفسها ، ك

قصى ألقصى لعقوبة الغرامة ا١تطبقة على الشخص ا١تعنوم تساكم عشر مرات اٟتد األالشركط ٣تتمعة فاف اٟتد ا
لعقوبة الغرامة  ا١تنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي ، كمثاؿ ذلك تطبق حالة العود على الشخص ا١تعنوم 

دج 5.000ذا كانت ا١تخالفة اٞتديدة ا١ترتكبة معاقب عليها بغرامة من إدج 100000ٔب إدج 50000غرامة من 
. دج 10.000أب 

 

مر أل، ُب كل اٟتاالت سواء تعلق األمر باٞتنايات أك اٞتنح أك ا١تخالفات، كسواء تعلق اكخبلصة لما سبق              
ثبات سوابق ا١تتهم كأنو عائد يتم بتقدٙب صحيفة السوابق القضائية ، كيقع إف إبالنسبة للشخص الطبيعي أك ا١تعنوم ،ؼ

دعاء ، ألف األصل أف ال يكوف لئلنساف سوابق ، كىو ما استقر عليو إلىذا العبء على النيابة العامة بصفتها صاحبة ا
 أجازت 2006 ا١تستحدثة بالتعديل 10 مكرر 54 ا١تادة بواستثناءا جاءت ىناؾ جتهاد احملكمة العليا، غَت أف إ

ذا ٓب يكن منّوىا عنها ُب سند ا١تتابعة ، كىذا ُب كل األحواؿ سواء تعلق األمر بأنواع إ العود، ةؿاللقاضي أف يثَت تلقائيا ح
اٞترٯتة الثبلث بالنسبة للشخص الطبيعي كا١تعنوم على الّسواء ، كُب ىذه اٟتالة يتعُّت على اٞتهة القضائية إببلغ ا١تتهم 

نو تطبق إمتنع ا١تتهم عن ٤تاكمتو على ىذا الظرؼ ؼإبأنو ُب حالة العود كأنو ستتم ٤تاكمتو على ىذا الظرؼ ا١تشدد، فإذا 
 من ؽ إ ج ، كاليت تفيد أنو ُب حالة التلبس باٞتنحة يقـو 338 من ا١تادة 4 ك3عليو التدابَت ا١تنصوص عليها ُب الفقرة 
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ٔب أف لو اٟتق ُب طلب مهلة لتحضَت دفاعو، كينّوه ُب اٟتكم على ىذا التنبيو كعن إجابة ا١تتهم إالرئيس بتنبيو ا١تتهم 
 . أياـ على األقل لتحضَت دفاعو03ذا استعمل ا١تتهم ىذا اٟتق فاف احملكمة ٘تنحو مهلة إبشأنو ، ؼ

 

 المبحث الثاني  
 أزمة العدالة الجنائية 

 

         ال شّك أف اٞترٯتة كجدت مع كجود ىذا اإلنساف على ىذه ا٠تليقة، كأهنا ظاىرة ضارة أصابت ٚتيع آّتمعات 
القدٯتة كاٟتديثة ، ٢تذا فإف ظاىرة اإلجراـ مرتبطة كلصيقة بنشأة آّتمعات البشرية ، لذا فقد تصّدل ا١تفكركف إٔب ٤تاكلة 

تفسَت أسباب ىذه الظاىرة كطرؽ مواجهتها كمعاٞتتها عرب الزمن، كلقد ناقشوا مشكلة اإلجراـ ضمن منطلقات ا٠تَت 
كالشّر، كالفضيلة كالرذيلة ،كالتسيَت كالتخيَت، كما أدخلت األدياف كالشرائع كمنطلق ُب تفسَت كمواجهة اٞترٯتة، لذلك 

، ككاف طبيعي أف يتم مواجهة ىذه الظاىرة ْتـز من قبل السلطة 1اّتسمت العقوبة ُب مرحلة معينة بالقسوة كاإلنتقاـ
 .اٟتاكمة، خاصة بعد تكّوف كرسوخ مفهـو الدكلة ، ك٘تثل ىذه ا١تواجهة ٔتثابة رد فعل آّتمع ٕتاه اٞترٯتة كآّرمُت 

 

         كعلى الرغم أف البشرية قطعت أشواطا كبَتة ُب سلم التقدـ كاٟتضارة ، كسعت إٔب القضاء على الظاىرة 
اإلجرامية على ىذه األرض، كلكنها ٓب تنجح ألف اٞترٯتة ظاىرة إجتماعية تعيش مع اإلنساف حىت يفٌت ، لذلك  تتجو 

اٞتهود دكما إٔب ٤تاكلة اإلنقاص منها إٔب أقصى اٟتدكد ، كىكذا ًب كضع سياسات جنائية كتقدٙب كسائل كأساليب ٥تتلفة 
ُب مواجهة اٞترٯتة، كرٔتا ُب السنوات كالقركف ا١تاضية كاف ٯتكن السيطرة إٔب حّد بعيد على مستول اإلجراـ ، كلكنو ُب 

السنوات األخَتة إرتفع مستول اإلجراـ حدكدا مرعبة، ك تضاعفت معدالت اٞترٯتة إٔب اٟتد الذم أصبحت فيو 
 .، بسبب عدـ ارتداع آّرمُت كظهور أساليب إجرامية جديدة ٓب تكن معركفة ُب السابق 2آّتمعات غَت آمنة

 

         ٢تذا فإف ا١تتتبع ٢تذه السياسات اٞتنائية عرب الزمن ُب مواجهة الظاىرة اإلجرامية ٬تدىا قد أخفقت كثَتا ُب آداء 
، ألهنا ٓب توفق ُب كضع ا٠تطط كاإلسًتاتيجيات العملية اليت 3مهمتها كٖتقيق أىدافها، ٢تذا يتوجو إليها اإلهتاـ للمساءلة

ٖتّد من الظاىرة االجرامية، بل على العكس من ذلك أصبحت أحيانا أحد األسباب غَت ا١تباشرة ُب إرتفاع معدالت 
اٞترٯتة ، ٦تا جعلها تتخبط ُب أزمة حقيقية كوهنا كانت تُبٌت على الظّن كاإلحتماؿ، ك أحيانا تبٌت على كسائل إرٕتالية ُب 

ا١تكافحة، كما توجو اإلهتاـ أيضا إٔب مرفق القضاء لكونو ا١تسؤكؿ عن التحقيق ك النطق باألحكاـ اٞتنائية كتسليط 
العقوبة على آّرمُت ، ألنو يبدك أنو عجز عن مواجهة كم اإلجراـ ا٢تائل كتدفق عدد كبَت من القضايا، كالزيادة ُب حجم 
الدعاكل اٞتنائية ا١تعركضة على القضاء اٞتنائي، حىت إف ىناؾ من احملاكم من تنظر ُب مئات اآلالؼ من القضايا سنويا، 

 .4بل كُب بعض الدكؿ تصل إٔب حىت إٔب ا١تبليُت
 

                                                
 .25، ٘  (أقٔى ٓكٔى)جُرٍجى 1
جُٔػحٍ ذاُوحء ٗظٍز ػ٠ِ جإلقٛحت٤حش جُٔوىٓس ٖٓ ٓى٣ٍ٣س ج٠ٍُٗس جُوٟحت٤س جُطحذؼس ُِٔى٣ٍ٣س جُؼحٓس ُألٖٓ ج٢٘٠ُٞ جُهحٚس ذؼىو جُوٟح٣ح ػ٠ِ ْر٤َ  2

 ه٤ٟس 222174 ضْ ضٓؿ٤َ 2016جُٔٓؿِس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ ُػالظ ْ٘ٞجش ٗالقع  ٝؾٞو ئٌضلحع ٝضُج٣ى  ك٢ ػىو جُؿٍجتْ ، ق٤ع ك٢ ْ٘س 

 .  ه٤ٟس ؾُجت٤س 240239 ضْ ضٓؿ٤َ 2018  ه٤ٟس ؾُجت٤س ، 228793 ضْ ضٓؿ٤َ 2017ؾحت٤س، 
، 00:38، جُٓحػس 2011 ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ 11 ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ٣ّٞ  جُؿٔؼس ، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ٝضحغ٤ٍٛح ػ٠ِ جُظحٍٛز جالؾٍج٤ٓس  ، (٣ٌحٜ ٛح٢ٗ) ذٜحٌ 3

 .02 ، ٓإْٜٓح ٌٝت٤ّ ضك٣ٍٍٛح ج٣حو جُُج٢ِٓ، ٘ 01/09/2002،ضأْٓص ك٢ comٓؿِس ٌه٤ٔس ًطحذحش 
، إٔ 2003 يًٍش جالقٛحت٤حش جُؿ٘حت٤س ك٢ ٍٓٛ ٓػال ػ٠ِ ُٓحٕ جُٔٓطٗحٌ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ك٢ ٓإضٍٔ ضط٣ٍٞ جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س ج١ًُ ػوى ك٢ ْ٘س 4

 ؾ٘كس 11123 ٤ِٕٓٞ ه٤ٟس ، ق٤ع ض٘ظٍ ٓػال ٓكٌٔس جُٔ٘طُٙ ٣ٍٜٖح ك٢ 12ػىو جُوٟح٣ح جُٔؼٍٝٞس  ػ٠ِ جُٔكحًْ ج٣ٍُٛٔس ِٝٚص ج٠ُ قىٝو 

أقٔى )جُرٍجى  ه٤ٟس ، 300 ه٤ٟس ك٢ ج٤ُّٞ جُٞجقى ، ، ٣ٝ٘ظٍ هح٢ٞ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ك٢ جُؿِٓس جُٞجقىز ك٢ ٓح ٣ُ٣ى ػٖ 371ذٔؼىٍ ٣ُ٣ى ػٖ 

 24 ، ٘ 128 ، جُٓ٘س2003 11 08، ٗوال ػٖ ؾ٣ٍىز جالٍٛجّ ج٣ٍُٛٔس ٤ُّٞ 27 ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى
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         إف ىذا الواقع ا١تؤٓب جعل من إقامة العدؿ كٖتقيق العدالة اٞتنائية أمرا بعيد ا١تناؿ، إف ٓب يكن مستحيبل ، كأصبح 
ملزما ٔتعاٞتة مئات القضايا ُب اٞتلسة الواحدة، ٦تا جعلو يهرب كيلجأ إٔب التأجيل مرات  (ا١تسكُت)القاضي اٞتنائي 

كمرات  ، كىو أمر ال يزيد األمر اال تعقيدا ، كبالرغم من اٞتهود ا١تبذكلة ُب رفع عدد القضاة لتخفيف العبء على 
كاىلهم ، تبقى ىذه الزيادة ال تتناسب أبدا مع الزيادة الرىيبة لكم القضايا اليت تعرض على مرفق القضاة يوميا، حىت 

 .كصل األمر ُب بعض األحواؿ إٔب مرحلة العجز الكامل ُب آداء دكره ا١تنوط بو
 

         فأماـ تعقيد اإلجراءات كاإلغراؽ ُب الشكليات ككحدة النظاـ االجرائي ُب مواجهة الظاىرة اإلجرامية ا١تتشعبة 
كا١تتنوعة، كالزيادة ا١تستمرة ُب عدد القضايا، أصبح القضاء يئن ٖتت كطأة ىذه األثقاؿ ٚتيعا، حىت قيل إف العدالة 

، ك٦تا جعل األمر يعرب عن أزمة حقيقية كاضحة للجميع، 1اٞتنائية ا١ترفق الذم ينصف اآلخرين أصبح ُب حاجة ١تن ينصفو
كىذا الوضع إنعكس أيضا على نظاـ العقوبة ُب حد ذاهتا، فأصبحت غَت نافعة، كفقدت عوامل فعاليتها، فلم تفلح ُب 

كآثارىا  (ا١تطلب األكؿ )ردع آّرمُت كال ُب إصبلحهم كتأىيلهم، لذلك سنحاكؿ أف نتعرض إٔب أسباب ىذه األزمة 
  .(ا١تطلب الثالث)، ٍب نعرّج على أزمة العقوبة اٞتنائية  (ا١تطلب الثا٘ب)
 

 المطلب األكؿ
  أسباب أزمة العدالة الجنائية

 

          لقد أصبح باديا للعياف أف النظاـ اٞتنائي اٟتإب يعا٘ب من أزمة حقيقية ُب مواجهة الظاىرة اإلجرامية ، قادتو إٔب 
ىذه اٟتالة ٚتلة من األسباب أ٫تها إعتماد سياسة جنائية تقـو على اإلغراؽ ُب الشكليات اإلجرائية، كتقـو على تغليب 

اٞتانب الشكلي كاإلجرائي على ٖتقيق العدالة اٟتقيقية ، كذلك أدل ظهور ٪تاذج معقدة من اإلجراـ اٞتديدٓب تكن 
معركفة من قبل إٔب تعقيد الوضع ، كًب مواجهة ذلك بأساليب كأدكات مكافحة اإلجراـ التقليدم، اليت ٓب تعد صاٟتة ُب 
الوقت ا١تعاصر، نتج عن ذلك معاينة نوع من الضعف كالعجز ُب  أجهزة العدالة اٞتنائية أدل إٔب عدـ فعاليتها ، ك١تزيد 

 :من التفصيل نوضح ذلك ُب الفركع التالية
 

 الفرع األكؿ
  تبٌني سياسة جنائية تقـو على اإلغراؽ في الشكليات اإلجرائية

 

         لقد كجد قانوف اإلجراءات اٞتزائية من أجل تنظيم أحكاـ ا١تبلحقة اٞتنائية كضماف اٟتقوؽ الشخصية من أم 
انتهاؾ، كتتوقف ٧تاعة أم قانوف جنائي على قدرتو على ضماف التوازف كالتوافق ُب ٛتاية مصلحتُت متناقضتُت، مصلحة 

آّتمع ُب متابعة اٞتا٘ب الذم أخل بالتوازف اإلجتماعي للمجتمع ، كتربر أحقيتو ُب ملك الدعول العمومية كٖتريكها 
لتوقيع اٞتزاء ا١تناسب عليو، كمصلحة اٞتا٘ب ُب ٛتاية حقوقو الشخصية ضد أم انتهاؾ كضماف حقو ُب الدفاع عن نفسو 
، كمن جهة أخرل تكمن فعاليتو ُب التوفيق بُت الضمانات اليت تكفل صحة اٟتكم كاإلجراءات اليت تضمن عدـ اإلبطاء 

، غَت أنو سجل ُب السنوات األخَتة تعقيدا كاضحا ُب اإلجراءات كإغراقا ُب الشكليات، كإستعماؿ نفس 2ُب إصداره
السبلح اإلجرائي بالرغم من تعدد الظاىرة اإلجرامية كتنوعها كتشعبها، كما ساىم اإلسراؼ ُب إستخداـ الدعول اٞتنائية 

                                                
 .28 ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أقٔى ٓكٔى)جُرٍجى  1
 .38 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
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مع طوؿ اإلجراءات اٞتنائية ُب اإلخبلؿ ّٔذا التوازف كشل اٞتهاز القضائي، كأصبح ا١تساس ْتق الدفاع إهتاما سابقا 
جاىزا ينتظر كل ٤تاكلة لتحرير الدعول العمومية من بعض قوالبها الشكلية، اليت أصطلح عليها منذ قرنُت على إعتبارىا 

 .ضمانات للعدالة اٞتنائية 
        كمن جهة أخرل فإف العدالة اٞتنائية ملزمة بالنظر كالتصدم ٞتميع اٞترائم على قدـ ا١تساكاة البسيطة منها 

كا٠تطَتة، كال شّك أف اٞترائم البسيطة ىي اليت ٖتتل العدد األكرب من ٣تموع القضايا عن غَتىا من القضايا الكبَتة، 
كبالتإب فإهنا تثقل كاىل القضاء كتصرفو عن النظر كالتصدم للقضايا كاٞترائم ا٠تطَتة ، بالقدر الذم يتناسب مع 

، تساىم أيضا 1خطورهتا كتعقيدىا ، كما أف الثغرات القانونية اليت يًتكها ا١تشرع كال ينتبو إليها أك يقصدىا يستغلها ا١تتهم
 .ُب إفبلت العديد من اٞتناة من العقاب

 

         كما أف اٟتكم عندما يصدر تضيع فاعليتو بسبب الطعن فيو، أك كجود إشكاالت ُب تنفيذه ، ٦تا يفقده قوة 
اٟتكم القضائي اٟتائز على قوة الشيء ا١تقضي فيو، كيصبح بذلك كرقة بيضاء ٣تردة من أم قيمة، كما أف البطء ُب 
القضاء كإصدار اٟتكم، بسبب طوؿ اإلجراءات كتعقيدىا، كضركرة التقّيد باآلجاؿ كا١تدد القانونية، تقود إٔب فقداف 

اٟتكم لقوتو كفعاليتو، باإلضافة إٔب أف طوؿ ا١تدة بُت إرتكاب اٞترٯتة كبُت اٟتكم كبُت تنفيذه كتسليط العقوبة، تساىم 
ُب عدـ الثقة ُب القانوف كُب مؤسسات الدكلة، كتضعف من نفوذه كىيبتو لدل أفراد آّتمع، كما ينّفر الناس من اللجوء 

  .2إٔب القضاء ، كيسعوف إٔب اإلقتصاص بأنفسهم من أجل إختصار الوقت ك إطفاء نار اإلنتقاـ
 

         ٢تذا فالبطء ُب العدالة ظلم يضاؼ أب أنواع الظلم األخرل ، كما أف البطء ُب العدالة يقضي على فكرة الردع 
العاـ ، لذلك من حق الضحية إشباع غريزة العدالة ، كمن حق آّتمع ٖتقيق الردع العاـ بإنزاؿ العقوبة ا١تناسبة على اٞتناة 

، كمن حق اٞتا٘ب أف ال يبقى مصَته ٣تهوال ١تدة طويلة، كلكن من أجل مراعاة ىذه اٟتقوؽ كا١تصاّب ٬تب تيسَت 
إجراءات التقاضي كضماف فاعليتها، مع توفَت الضمانات القانونية الكافية للمتهمُت عرب ٚتيع مراحل الدعول العمومية، 

كىذه العوامل ٚتيعها تساىم ُب ٧تاح السياسة اٞتنائية إذا ضمنت التوفيق بُت اٟتقوؽ كا١تصاّب ا١تتعارضة ألطراؼ 
 .ا٠تصومة اٞتنائية

 

           كلكن ما نبلحظو اليـو إتساع ٣تاؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أثناء ٦تارسة اإلجراءات القضائية، ٦تا أدل إٔب 
زيادة تعقيدىا ك إطالتها، بدعول احملافظة على حقوؽ ا١تتهم من أم ظلم أك إنتهاؾ ، ٢تذا ال ٬تب ا١تبالغة ُب ىذا ا١توضع 

كا١تيل إٔب حقوؽ ا١تتهم كتغليب مصلحتو على حساب فعالية اإلجراء القضائي، ك من جهة أخرل ال ٬تب إ٫تا٢تا ك 
إنتهاكها بدعول صرامة اإلجراءات اٞتنائية، فيظل ا١تتهم ٭تتفظ برباءتو إعماال لقرينة الرباءة إٔب أف يتم إدانتو بصفة هنائية، 

                                                
، جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ  1966 ٤ٗٞ٣ٞ 08 جُٔإٌل ك٢ 155ـ 66 أٗظٍ ٓػال ضؼى٣َ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س  جُؿُجت١ٍ  جُٛحوٌ ذٔٞؾد جالٍٓ 1

ال ضكٍى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٞى ١ٍ٤ٓٓ جُٔإْٓحش ) ٌٌٍٓ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ 06 ، جُٔحوز 2015 ٤ُٞ٣ٞ 23 جُٔإٌل ك٢ 02 ـ 15ذٔٞؾد جألٍٓ ٌهْ 

جُؼ٤ٓٞٔس جالهطٛحو٣س جُط٢ ضِٔي جُىُٝس ًَ ٌجْٔحُٜح جٝ يجش جٍُجْٔحٍ جُٔهط١ِ ػٖ جػٔحٍ جُط٤٤ٍٓ جُط٢ ضإو١ ج٠ُ ٍْهس جٝ جنطالِ جٝ ضِق جٝ 
 جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُطؿح١ٌ ٝك٢ بنبء علً شكىي مسبقة من الهيئبت االجتمبعية للمؤسسةال ٤ٞحع جٓٞجٍ ػ٤ٓٞٔس أٝ نحٚس ئ

، ًٛج جُو٤ى ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ، ٣ؿؼَ ًػ٤ٍ ٖٓ جُؿٍجتْ جُٓحذوس ٣طْ جُطٓطٍ ػ٤ِٜح، ٝػىّ (جُط٣ٍٗغ جُٓح١ٌ جُٔلؼٍٞ

جإلذالؽ ػٜ٘ح ، ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ ٤ٞحع جُٔحٍ جُؼحّ ، ذهالف جألٍٓ ك٢ جُٓحذن ،ق٤ع ضوّٞ ج٤ُ٘حذس ذطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ ًٛٙ جُؿٍجتْ ذٔؿٍو ٓح 

٣َٛ ج٠ُ ػِٜٔح ٝهٞع ؾٍجتْ ٖٓ ًٛج جُور٤َ ، ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُطر٣ٍٍ ج١ًُ هىّ أغ٘حء ٤ٚحؿس ًٛٙ جُٔحوز ٛٞ ضٗؿ٤غ جُٔٓإ٤ُٖٝ ػ٠ِ ًٛٙ 

جُٔإْٓحش ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجُط٤٤ٍٓ ٝػىّ جُهٞف ٖٓ ئقطٔح٤ُس جُٔطحذؼحش جُوٟحت٤س ، ٜٝٓٔح ًحٗص نِل٤حش يُي ، ٝٛٞ أٍٓ ٣ىػٞ ج٠ُ جٍُٔجؾؼس قٔح٣س 

 .ُِٔحٍ جُؼحّ 
 ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔط٤ٜٖٔ جُٔطحذؼ٤ٖ ذؿٍجتْ جالػطىجء نحٚس جُوطَ ٓغ ْرن جإلٍٚجٌ ٝجُطٍٚى ِْٝٔٞج أٗلْٜٓ ػود يُي، ٍٚقٞج أْٜٗ  أهىٓٞج ػ٠ِ 2

كؼِطْٜ ألْٜٗ ال ٣ػوٕٞ ك٢ ٓإْٓحش جُىُٝس ٝأوٝجش جُؼىجُس جُكح٤ُس، ق٤ع ال ٣طْ جُطكٍى ذٍٓػس ٝضأنً ئؾٍجءجش جُٔكحًٔس ٝهطح ٣ٞ٠ال ، ٝك٢ جُٜ٘ح٣س 

 . ئيج ٓح أو٣ٖ ٣طْ جُكٌْ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓهللس
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كمع ذلك يظل إنسانا ٭تتفظ بكامل حقوقو اإلنسانية كالقانونية اليت خو٢تا لو القانوف، غَت أنو ال ٬تب أف تكوف حقوؽ 
 .اإلنساف عقبة ُب سبيل سبلمة كفعالية اإلجراء اٞتنائي

 
 
 

 الفرع الثاني 
 ظهور نماذج جديدة لئلجراـ المعقد 

            لقد أدل التطور العلمي كتعّقد اٟتياة اإلجتماعية، إٔب رغبة الكثَت من آّرمُت ُب البحث عن حياة رغيدة كلو 
كانت عن طريق الكسب السريع كغَت ا١تشركع، كأدل ذلك إٔب مضاعفة نسبة اإلجراـ ك إستحداث أ٪تاط جديدة من 

، فقد فتح التقدـ العلمي كالتقنية  اٟتديثة آّاؿ كاسعا لوجود ٪تاذج إجرامية حديثة ، 1اٞترائم ٓب تكن معركفة ُب السابق
كاٞترٯتة ا١تعلوماتية ، اإلستعماؿ غَت ا١تشركع لبطاقات اإلئتماف كالوفاء ، ٖتويل اٟتسابات كالتبلعب باألعماؿ ا١تصرفية 
من داخل كخارج الوطن، التبلعب ُب السوؽ التجارم، الصفقات غَت ا١تشركعة ، النصب كاإلحتياؿ عإب ا١تستول من 
طرؼ ما يسمى أصحاب الياقات البيضاء، اإلحتكار، الرشوة، كغَتىا من اٞترائم ا١تستحدثة، ك إذا ربطنا ىذه اٞترائم 

ببعدىا اإلقليمي ٧تدىا قد تعدت اٟتدكد الوطنية للدكؿ ، كُصنّْفت كجرائم منظمة عابرة للحدكد ، كقد إرتفع عدد 
ملفات ىذا النوع من اٞترائم كزاد تعقيدىا، فزيادة تعقيد ا١تلفات كمشوليتها يتطلب كقتا كجهدا كخربة من أعضاء الضبطية 

القضائية كا٢تيئات القضائية حىت يتم حصرىا كتبياف عناصر اإلجراـ فيها، كىذا يؤثر سلبا على القضايا البسيطة ، اليت 
ٖتاؿ بشكل سريع كسلس إٔب احملكمة ، ُب حُت أف اٞترائم ا١تعقدة تطوؿ إجراءاهتا، كُب النهاية ال ٕتد النيابة العامة بدا 

 .2من حفظها، ٦تا ٮتل ٔتبدأ ا١تساكاة ا١تكفوؿ دستوريا
 

 الفرع الثالث 
  فقد فعالية أجهزة العدالة الجنائية 

            لقد أدت التغَتات اإلجتماعية ا١تصاحبة للتطور اإلجتماعي كاإلقتصادم كالسياسي إٔب خلق مشاكل دقيقة 
أماـ ٖتقيق أىداؼ السياسة اٞتنائية ا١تسطرة، فاإلجراـ ُب تزايد كتشعب مستمرين ، كعوامل اإلجراـ إزدادت، ك سبل 

الوصوؿ إٔب اٟتقيقة تعقدت، كضمانات اٟترية تعرضت للمساس كا٠تطر ، كالسجوف فشلت ُب ٖتقيق أىدافها ، كىذا ما 
جعل ا٠تلل كاضحا ُب أجهزة العدالة اٞتنائية كأدل إٔب فشلها بصفة جلية، فأضحى الوصوؿ إٔب العدالة الناجزة كاآلمنة 

أمرا عسَتا ، كغدا القضاء معذكرا إف ٓب ٭تقق العدالة اآلمنة، أماـ تدفق األعداد ا٢تائلة من القضايا ك٤تدكدية عدد القضاة 
كطاقتهم البشرية ، ففضبل على نقص عدد القضاة للنظر ُب القضايا العالقة كالفصل فيها، ك إستمرار ظاىرة التأجيل، 
كبطء البث ُب الدعاكل ، يضاؼ إٔب كل ىذا عدـ ٗتصصهم ، على الرغم أف القائمُت على مرفق القضاء قاموا برب٣تة 
تربصات كفًتات تكوين داخل الوطن كخارجو لصاّب عدد معُّت من القضاة كُب ٗتصصات معينة ، كلكنها تبقى غَت 

، كىذا الوضع يؤدم إٔب عدـ اإلحاطة 3كافية ُب ظل تطور اٞترٯتة كتعقيدىا ٦تا يقتضي ضركرة تأىيلهم كٗتصصهم أكثر
 .ٔتلف القضية من ٚتيع جوانبو كيساىم ُب إفبلت بعض آّرمُت من ا١تتابعة كاإلدانة كالعقاب ا١تستحق 

 

                                                
، ٗظحّ جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س ٝوٌٝ جُوح٢ٞ ٌٝؾَ جُوحٕٗٞ ك٢ ٌٓحككس جُؿ٣ٍٔس ٝجُٞهح٣س ٜٓ٘ح، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ،  (جقٔى جٍُٓجؼ)جالٗى٢ُٓ 1

 .121، ٘ 1993ج٣ٍُحٜ ، 
 .35 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ٓكٔى)جُرٍجى 2
 .125، 120، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘   (جقٔى جٍُٓجؼ) جألٗى٢ُٓ 3
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         كىكذا يبدك أف بطء التقاضي ك عدـ السرعة ُب اإلجراءات اٞتنائية ، كعدـ فاعلية األحكاـ ظواىر خطَتة هتدد 
كياف العدالة ، بل ٕترداف حق التقاضي ا١تكفوؿ دستوريا من كل قيمة ، كابتعدت ّٔذا عن العدالة التقليدية اليت عرفها 

 .1الناس سابقا، حىت أصبح القوؿ باللجوء إٔب القضاء ك٫تا يزيد نطاقو إتساعا يوما بعد يـو
 

 المطلب الثاني
 آثار أزمة العدالة الجنائية 

 

          لقد ألقت أزمة العدالة اٞتنائية بتجلياهتا على آّتمع كسببت آثارا خطَتة سواء على آّتمع أك على حقوؽ 
ا١تتهمُت أك حقوؽ آٍّت عليهم، كىذا يعود إٔب عدـ إشباع غريزة العدالة ُب نفوس ا١تتقاضُت، كمن بُت اآلثار اليت خلفتها 

ىذه األزمة بطء اإلجراءات اٞتنائية كطو٢تا، تزايد ظاىرة حفظ ا١تلفات، اٟتد من قدرة األجهزة القضائية على مواجهة 
اٞترٯتة، اإلخبلؿ ٔتبدأ ا١تساكاة ، التخوؼ من إدانة األبرياء، كىو ما ميز حالة العدالة ُب اٞتزائر ُب السنوات األخَتة، 

 : لذلك سنعرض إٔب كل ذلك ُب الفركع التالية
 

 الفرع األكؿ 
  ظاىرة البطء في اإلجراءات الجنائية ككثرة التأجيبلت 

 

         إف تنوع اٟتياة اإلجتماعية كتعقيدىا ألـز ا١تشرع ْتماية ٣تموعة من ا١تصاّب كالقيم ، أدل ذلك أب التوسع ُب 
التجرٙب الذم صاحبو تضخم تشريعي ُب آّاؿ اٞتنائي ، جعل أجهزة العدالة ترزخ ٖتت كطأة كم ىائل من القضايا 

 .كاألعباء اليت تتجاكز بكثَت قدرة ىذه األجهزة، ٦تا يؤدم إٔب التأخَت ُب حسم ملفات القضايا 
 

         كما أف اإلسراؼ ُب إستخداـ الدعول اٞتنائية لتحقيق سلطة الدكلة ُب العقاب، صاحبو طوؿ ُب اإلجراءات 
اٞتنائية بسبب البطء ُب سَت الدعول للوصوؿ إٔب اٟتكم كتنفيذه، كال ينكر أحد أف ىناؾ عبئا كبَتا يقع على سلطات 

التحقيق، حيث ٯتر زمن طويل بُت إرتكاب اٞترٯتة حىت إنتهاء إجراءات التحقيق، كإحالة ا١تلف إٔب احملكمة ا١تختصة 
لتفصل فيو، كقبل ذلك تقـو النيابة بالتحقيق كإعداد الئحة االهتاـ كتقدٙب األدلة على ذلك بناء على ما قدمتو الضبطية 

القضائية ، اليت مكث عندىا ا١تلف مدة من الزمن ، ٍب تستمر اٞتلسات كا١تداكالت مدة زمنية أخرل طويلة، مضافا إليها 
مددا أخرل بسبب التأجيبلت اليت يلجأ إليها القضاة عادة، من أجل الفحص كالتمحيص أكثر للملف، كمناقشة أدلة 
إثبات اإلدانة كأدلة نفيها، ٍب إعطاء فرصة ألطراؼ ا٠تصومة لتحضَت دفاعاهتم، ليتم النطق باٟتكم بعد عدة جلسات 
كتأجيبلت ك٤تاكمات، ٍب تأٌب مرحلة الطعوف كضركرة إحًتاـ اآلجاؿ كا١تدد احملددة قانونا، فيمر كقت آخر ليتم النطق 

 .باٟتكم النهائي بتأييد اٟتكم السابق أك إلغاءه أك تعديلو فيصبح باتا، لتأٌب مرحلة التنفيذ ُب النهاية 
 

        إف ىذه التأجيبلت ا١تتكررة كىذه ا١تدد الطويلة اليت تفصل بُت تاريخ إرتكاب اٞترٯتة كتاريخ النطق باٟتكم كتاريخ 
تنفيذه، تؤدم ُب الغالب إٔب ا١تساس باٟتقوؽ كتؤثر على جدكل العقوبة كفعاليتها، خاصة إذا علمنا أف ىذه ا١تدد قد 

 .2تصل إٔب عدة سنوات
                                                

 .42، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ (أقٔى ٓكٔى) جُرٍجى 1
 ، ٝك٢ 1999 ٍٖٜج ك٢ ْ٘س 16 ك٢ كٍٗٓح ضطٍجٝـ جُٔىز جُلحِٚس ذ٤ٖ ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس ٝذ٤ٖ ٚىٌٝ جُكٌْ ٖٓ ْ٘ط٤ٖ ج٠ُ غالظ ْ٘ٞجش ُط٘وٙ ج٠ُ 2

٣ٍٖق ٤ْى، جُكن ك٢ ٍْػس  (ًحَٓ) ٤ِٕٓٞ ه٤ٟس، أٗظٍ ك٢ ًٛج 12 ضوىٌ ذـ 2002ٍٓٛ ذِؾ ػىو جُوٟح٣ح جُٔؼٍٝٞس ػ٠ِ جُٔكحًْ ْـ٘س 

  . 11، ٘ 2جالؾٍجءجش، ذ٘ى 
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        كقد يقوؿ قائل ُب ىذا إنو ٬تب إعطاء الوقت الكاُب لكل جهة ٖتقيق لتأخذ حقها ُب ٚتع األدلة ك إثبات 
اٞترٯتة  أك نفيها فضبل على ٘تحيصها كفحصها، كٖتديد مسؤكلية ا١تتهم كإسناد إرتكأّا إليو ، منعا لوقوع أم ظلم أك 

حيف قد يصيب مصاّب أحد األطراؼ إذا ما ًب اإلسراع ُب معاٞتة ملف القضية، كقد يكوف ىذا القوؿ فيو قدر كبَت من 
الصواب ، غَت أننا نقوؿ أننا نطرح حالة كنصف كضعا عاما آلت اليو العدالة اٞتنائية اليـو ، نتج عنو تضخم كتشبع من 
عدد القضايا ا١تعركضة على جهات القضاء بسبب ىذه اإلطالة ُب اإلجراءات سببت ىذا الوضع الكارثي ، فبل الضحايا 
راضوف بطوؿ ا١تدة لنيل حقوقهم ك إشفاء غليلهم ، كال آّتمع حقق الردع العاـ الذم يريده ، كال ا١تتهم يريد ىذه اإلطالة 

 .1، حيث تدكر ُب رأسو الكثَت من األفكار حوؿ مصَته ، كال القاضي آّهد أ٧تز عملو على الوجو األكمل
 

         ٬تب أف ندرؾ جّيدا أف تأخَت العقوبة العادلة ٯتس بفعالية العقوبة كأداة للردع العاـ لفقدىا كثَتا مقومات الردع 
اليت تبلشت عرب ىذه ا١تدد الطويلة، كال ٮتتلف أحد أف ثقل العقوبة السريعة ا١تفركضة حاليا أكرب بكثَت من قيمة نفس 
العقوبة اليت تفرض بعد سنوات طويلة ، كاألمر سواء إذا كانت عقوبة مالية كالغرامة أك عقوبة سالبة للحرية كاٟتبس أك 
السجن ، كال داع للقوؿ أف العقوبة تكوف فعالة إذا كانت سريعة كال تستغرؽ كقتا طويبل على إرتكاب اٞترٯتة، فالناس 

الزالوا يتذكركف اٞترٯتة كآثارىا كينتظركف العقوبة ا١تناسبة ٟتظتها، أما إذا مّر الوقت طويبل نسي الناس اٞترٯتة كالعقوبة معا، 
 .كضُعف تأثَت الردع العاـ بالنسبة للعقوبة عليهم فضاع مفعو٢تا

 

         من جهة أخرل ٯتكن ٔتركر الوقت أف ينفذ ا١تتهم جزءا من العقوبة، ألف مركر مدة زمنية طويلة بسبب كثرة 
اإلجراءات كتعقيدىا، من شأنو أف يؤثر كيؤخذ ُب اإلعتبار عند فرض العقوبة من ٗتفيف أك حىت التخلي عنها، كىو ُب 
أغلب األحياف يفرض كجزاء لطوؿ االجراءات، كىو ما ٯتس دكف شّك بقدرة القضاء اٞتنائي على الردع ، كٯتس بشكل 

 .مباشر بتأثَت العقوبة بإعتبارىا كسيلة للتقليص كاإلنقاص من اٞترٯتة
 

         فضبل على ذلك أف إستمرارية ا١تداكالت ُب الدعول اٞتنائية خلقت عبئا مضافا على السلطات القضائية، فكلما 
زادت اإلجراءات زادت صعوبة العثور على الشهود كصعوبة توفَت األدلة ، كزيادة العبء على النيابة ُب الطلبات ا١تتكررة 

، فالواقع العملي أثبت أف مركر الوقت على ارتكاب اٞترٯتة كحىت النظر ُب الدعول يزيد 2لتمديد التوقيف ك إخبلء السبيل
من صعوبة إستدعاء الشهود ، الذين قد يغَّتكف أماكن سكناىم ، أك قد يتوفوف  أك ال ٭تضركف اٞتلسات ، كا١تشتكي 
يفقد رغبتو ُب متابعة اإلجراءات، كقد يتناكب أكثر من ٦تثل للنيابة ُب جلسات احملاكمة ٦تا يستدعي دراسة ا١تلف من 

 .جديد ، كل ىذه األسباب كغَتىا تؤدم إٔب صعوبة التوصل إٔب كشف اٟتقيقة كصحة قرار اٟتكم 
 

         كمن أجل ذلك ٧تد أف الشهود يعزفوف عن تقدٙب شهادهتم ُب جرائم معينة، ألهنم يعلموف أنو سوؼ يتم 
إستدعائهم أماـ مراكز الضبطية كأماـ النيابة كقضاة التحقيق ك قضاة اٟتكم ك أماـ قضاة اإلستئناؼ، كإف ٓب ٯتتثلوا ٯتكن 
أف ٭ُتضركا جربا بالقوة العمومية، فبل يقدموف شهادهتم ألهنم يعلموف أنو سوؼ يًتكوف عملهم كينتقلوف من ىيئة قضائية 
إٔب أخرل لتقدٙب شهادهتم، كما يعلموف أهنم قد يتعرضوف إٔب التهديد من قبل ا١تتهم أك أىلو، خاصة إذا كانوا من شهود 

ال أعلم،ٓب أر شيئا،ٓب أٝتع شيئا،ال أعرؼ )إثبات كإسناد اٞترٯتة إٔب اٞتا٘ب، كىو أمر يستطيع الشاىد تبلفيو إذا قاؿ فقط 

                                                
، ضؼؿ٤َ ض٘ل٤ً جألقٌحّ جُؿُجت٤س ٝأغٍٙ ك٢ ضكو٤ن جألٖٓ ، وٌجْس ضأ٤ِ٤ٚس ، ٌْحُس ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼىجُس  (جذٍج٤ْٛ ذٖ ٚحُف ذٖ جذٍج٤ْٛ) ج٤ُْٞق 1

 . ٝٓح ذؼىٛٔح94 ، 31 ، ٘ 2013جُؿ٘حت٤س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، 
 .44 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ٓكٔى) جُرٍجى 2
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ّسا أخبلقيا عاليا، ك٭ترص على عدـ كتماف شهادتو، فإف طوؿ ا١تدة تؤدم (شيئا ، كإف افًتضنا أف ىذا الشاىد ٯتلك حِن
 . الواقعة لطوؿ ا١تدة بُت إرتكاب اٞترٯتة كجلسات احملاكمةرإٔب أف الشاىد قد ال يتذؾ

 

         ٢تذا كنظرا لكل ما سبق فإف البحث عن آلية للتخفيف من ضغط ا١تلفات كالقضايا كطبع التشريع اإلجرائي 
، 1بشيء من ا١تركنة ، كحرص اٞتهات القضائية على الفصل ُب القضايا ُب أسرع كقت كإعتبار ٚتيع القضايا مستعجلة

كالتعجيل ُب تنفيذ األحكاـ القضائية، يشكل حاجة عملية ملّحة ككاجبا قانونيا على الواقفُت على جهاز العدالة، ألف 
ىذا يشكل ضمانة أساسية للمتهم الذم من حقو أف يُفصل كعلى كجو السرعة ُب القضية اليت قيدت حريتو ٔتوجبها، 

 .2كأف ُيكفل حقو ُب أف ال يبقى ٖتت رٛتة القائمُت بالتحقيق دكف إمكانية السعي لتقرير مصَته ُب أجل قصَت
 

         كمن جهة أخرل السرعة ُب اإلجراءات كتنفيذ األحكاـ اٞتزائية أمر يتطلع إليو آٍّت عليو، إلطمئنانو بعدالة 
األحكاـ كقوة السلطة اليت أصدرهتا، ككذلك تشفي غليلو ُب كقت قريب من حدكث اٞترٯتة ك٘تنعو من اإلنتقاـ، كما أف 

ىذا ٭تقق أثره على آّتمع بالردع العاـ ك إستتبات األمن، كال ٬تب للسلطة القضائية أف تتذرّع بالصعوبات اإلدارية ككثرة 
ا١تلفات، ألف ذلك يزيد من عدـ ثقة ا١تتقاضُت ّٔا ، كما أف اٟتق ُب ٤تاكمة سريعة عنصر من عناصر احملاكمة العادلة ك 

 .ا١تنصفة
 

 الفرع الثاني 
  ظاىرة حفظ الملفات ك عجز القضاء على مواجهة الجريمة 

 

         لقد تسبب ضغط العمل ُب اٞتهاز القضائي، الناتج عن كثرة القضايا إٔب تأجيلها عدة مرات قبل اٟتكم فيها،  
كإف كاف التأجيل ٮتفف من الضغط اٟتإب لكنو ينقل العبء إٔب ا١تستقبل كتبقى ا١تشكلة قائمة ، كما ًب تسجيل ظاىرة 
أخرل أشد خطورة من التأجيل ، كىو ظاىرة حفظ ا١تلفات،حيث إنتشرت ىذه الظاىرة ُب ٚتيع الدكؿ ا١تختلفة، كىو ما 

يظهر جليا ُب األرقاـ السوداء ٟتفظ ا١تلفات، سواء بالنسبة للجرائم البسيطة لقصر مدة التقادـ ،أك اٞترائم ا١تعقدة اليت 
ٖتفظ نتيجة ضغط العمل لعدـ توافر الوقت الكاُب ١تعاٞتتها، حيث يعود سببها ُب الكثَت من األحياف إٔب التأجيل، نقص 

األدلة ، غياب الشهود أك سفرىم أك حىت موهتم، أم تصبح األدلة  غَت موثوقة، ٦تا يؤدم ُب هناية ا١تطاؼ ّٔذه ا١تلفات 
 .أب اٟتفظ

 

         كإذا كاف القانوف قد حدد حاالت اٟتفظ منها تقادـ الدعول العمومية، عدـ إىتماـ اٞتمهور، التصاّب ، إعماؿ 
مبدأ ا١تبلءمة إٔب غَت ذلك من األسباب القانونية، غَت أننا نشَت إٔب أف ضغط العمل ىو أحد األسباب غَت الواردة ُب 
نصوص القانوف، كونو اٟتل األسهل للتخلص من ا١تلف كغلقو ، كعدـ بذؿ اٞتهد فيو أكثر ، كبطبيعة اٟتاؿ فإف ىذا 
األمر يضر بعنصر الردع ١تنع إرتكاب اٞترائم ، ككذا ٯتس بثقة آّتمع ٕتاه جهاز القضاء، ك ّٔذا إذا ٓب يكن ىناؾ دكرا 

إ٬تابيا ٞتهاز القضاء للحد من اٞترٯتة، فإف ذلك سيؤدم ال ٤تالة إٔب إستفحا٢تا ، فتًتاجع قدرة السلطات ا١تكلفة بتنفيذ 
 .3القانوف على مواجهة اٞترٯتة، كتتضرر قدرهتا على الردع فيزيد إنتشار اٞترٯتة 

 
 
 

                                                
 .311، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1
 .122، ضؼؿ٤َ ض٘ل٤ً جُكٌحّ جُؿُجت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ذٖ ٚحُف جذٍج٤ْٛ) ج٤ُْٞق 2
 .46 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ٓكٔى)جُرٍجى  3
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 الفرع الثالث 
 الخشية من إدانة األبرياء كتبرئة المذنبين ك اإلخبلؿ بمبدأ المساكاة

 

          يشكل مبدأ ا١تساكاة ُب القانوف اٞتنائي أحد أىم صور العدالة اٞتنائية، لذلك نصت على تكريسو الدساتَت 
دَحت 1كا١تواثيق الدكلية كالقوانُت الوطنية ، ذلك ألف فكرة إقامة نظاـ قانو٘ب على أساس العدؿ كا١تساكاة  ك٤تاربة الظلم ُكجِن

، لذلك تقتضي ا١تساكاة 2ُب ضمَت اإلنساف منذ األزؿ كستبقى ثابتة ال تتغَت ألهنا تعرّب عن ناموس كو٘ب ُب ىذه اٟتياة
عدـ التمييز أك التفرقة بُت ا١تواطنُت ُب تطبيق القانوف عليهم ألم سبب من األسباب، ك٦تارسة ٚتيع األفراد ٟتق التقاضي 

، كال داعي أف نذكر أف الشريعة 3على قدـ ا١تساكاة دكف أية تفرقة، كىذا يقتضي كحدة القانوف كالقضاء كاإلجراءات
االسبلمية الغرّاء خَت من أعطى أركع األمثلة ُب ٕتسيد ىذا ا١تبدأ الذم نص عليو القراف الكرٙب كالسنة النبوية ا١تطّهرة، 

حيث يركم لنا الًتاث اإلسبلمي أمثلة رائعة ُب تكريس مبدأ مساكاة أفراد آّتمع أماـ القانوف، الذم ال أحد يعلو عليو 
كلو كاف ا٠تليفة ذاتو، فقد طبق ا١تسلموف مبدأ ا١تساكاة بُت ا٠تصـو أماـ القضاء تطبيقا كاضحا دكف ٘تييز بُت جنس أك 

دين أك مكانة إجتماعية أك نسب، فالكل سواء، حيث يظل مبدأ ا١تساكاة ُب اإلسبلـ شامبل كعا١تيا ٔتقدار مشولية كعا١تية 
 .4اإلسبلـ ذاتو

 

         غَت أنو بإلقاء نظرة فاحصة إٔب القواعد اٞتنائية ا١توضوعية كاإلجرائية للقوانُت الوضعية اليـو ، تكشف عن العديد 
من مظاىر اإلخبلؿ با١تساكاة ُب القانوف اٞتنائي، حيث ٮترج ا١تشرع أحيانا عن كعي كإدراؾ عن مبدأ ا١تساكاة ٖتقيقا 

إلعتبارات معينة يراىا جديرة باٟتماية، كأحيانا أخرل ٮترج ا١تشرع على القواعد العامة ُب قانوف العقوبات كقانوف 
 .          5اإلجراءات اٞتنائية كفاء إلعتبارات معينة  تقتضيها ا١تصلحة العامة 

 

         كقد إ٧تر عن ىذه األزمة أف النيابة ُب اٞتهاز القضائي تقـو ٔتعاٞتة ملفات القضايا البسيطة بسرعة ، أما ا١تلفات 
ذات ا٠تطورة ا١تعقدة ، فكثَتا ما تتم معاٞتتها بشكل بطيء ، كأحيانا يتم حفظها ، حيث أف اإلجراءات كالنفقات 

ا١تطلوبة ١تعاٞتة ا١تلفات ا٠تطَتة أكرب من تلك البلزمة ١تعاٞتة القضايا البسيطة ، فهي ٖتتاج الكثَت من الوقت كاإلمكانيات 
ا١تادية  البشرية للتحقيق فيها بشكل معمق ك اإلستعانة با٠ترباء كا١تتخصصُت ُب ٣تاالت معينة ، قد يستغرؽ سنوات ٦تا 
يعرض ىذه ا١تلفات إٔب التقادـ، باإلضافة إٔب صعوبة إثبات اٞترٯتة، ٍب إف العقوبة ا١تفركضة تفقد قيمتها من حيث الردع 

 .        العاـ كا٠تاص
 

         كعليو تبقى ىذه ا١تلفات ُب إنتظار إنتهاء اإلجراءات فيها ، ككأهنا حجر ال ٬تد من يقلبو على حد تعبَت أحدىم 
، فضبل عن ذلك أف ىذه اٞترائم عادة ما يرتكبها أصحاب ا١تراكز كذكم ا١تراكز العالية ُب الدكلة، أك أصحاب رؤكس 6

                                                
جٌَُ ٓطٓحٕٝٝ أٓحّ )، جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ 1948 و٣ٓٔرٍ  10 ٖٓ جإلػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗٓحٕ جُٛحوٌ ك٢ 10  ًًٝج جُٔحوز  07، 01 أٗظٍ جُٔٞجو 1

جُوحٕٗٞ ُْٜٝ جُكن وٕٝ ضل٣ٍن ك٢ جُكٔح٣س جُٔطٓح٣ٝس ، ُْٜٝ ؾ٤ٔؼح جُكن ك٢ ٗلّ جُكٔح٣س ٞى ًَ ض٤٤ُٔ ٣هٍم ًٛج جالػالٕ ، ٝٞى ًَ ضك٣ٍٝ 
 . 1966 و٣ٓٔرٍ 16 ٖٓ جالضلحه٤س جُى٤ُٝس ك٢ ٖإٔ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس جُٛحوٌز ك٢ 26 14ٝ، ،ًًُٝي جُٔحوض٤ٖ (ػ٠ِ ٓػَ ًٛج جُط٤٤ُٔ 

، جؾطٜحو جُوح٢ٞ ك٢ ٓؿحٍ جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش ك٢ ظَ جالضلحه٤حش جُى٤ُٝس ، ٓؿِس جالؾطٜحو جُوٟحت٢، جُؼىو جٍُجذغ ، و ش  (ق٘حٕ) أٗظٍ أ٣ٟح  ذٍج٢ٔ٤ٛ

 ٘ ،331. 
، جُؼىجُس ٓلٜٜٞٓح ٝ ٓ٘طِوحضٜح ، وٌجْس ك٢ ٞٞء جُلٌٍ جُوح٢ٗٞٗ ٝج٤ُٓح٢ْ جُـٍذ٢ ٝجالْال٢ٓ ، وٓٗن ٣ٌْٞح ، وجٌ  (أذٞ ذٌٍ ػ٢ِ) ٓكٔى أ٤ٖٓ 2

 . 44، ٘ 2010، 01جُُٓحٕ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،  ٠رؼس 
 .53، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (أذٞ ذٌٍ ػ٢ِ) ٓكٔى أ٤ٖٓ 3
 .264، ٘ 1998، 02، جُٔٓحٝجز ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُطرؼس  (أقٔى  ٖٞه٢ ػٍٔ)أذٞ نطٞز  4
 .187جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  5
                                                           .47، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ٓكٔى)جُرٍجى  6
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، الذين يستفيدكف عادة من الضمانات ا١تمنوحة 1األمواؿ الضخمة، أك ما يطلق عليو جرائم ذكم الياقات البيضاء
للمتهمُت أثناء سَت الدعول العمومية ، كال يتعرضوف للعقوبة ، كذلك بسبب قدرهتم على الطعن ُب ٚتيع القرارات 

كاإلجراءات سواء لدل النيابة أك التحقيق أك احملكمة عن طريق فريق دفاع قوم، الذم يتطلب توكيلهم مبالغ مالية ضخمة 
، قد يعجز عن توفَت ىذه الضمانات ا١تتهمُت الفقراء، حىت كإف ًب ترقيع ذلك بسن نظاـ ا١تساعدة القضائية، فكما نعلم 
ٮتتلف الوضع عمليا بالنسبة لدرجة اإلىتماـ كالتكفل با١تلف للمكلفُت بالدفاع بناء على تعيُت إجبارم ُب إطار ا١تساعدة 
القضائية، على القضايا اليت يتوّكلوف فيها مسبقا برغبتهم كيتفقوف  فيها مع موكليهم أين يتقاضوف فيها مبالغ مالية عالية، 

عى خبلؼ أتعاب ا١تساعدة القضائية ، كىذه الظركؼ كالفركقات كاليت قد ال يكوف للقضاء دكرا فيها، تدفع اٞتهاز 
 .القضائي إٔب ٖتسُت أكضاع ا١تتهمُت األغنياء كاإلساءة ١تراكز ا١تتهمُت الفقراء

 

         إف األسباب السابقة كغَتىا جعلت اٞتهاز القضائي مثقبل باألعباء ، كجعلت إمكانية الوقوع ُب األخطاء ٦تكنة 
، كقد تؤدم عمليات التأجيل ا١تتكررة ككثرة ا١تلفات إٔب عدـ تقدٙب األدلة الكافية إلدانة ا١تتهمُت ، كمن ٙتة تربئة ا١تذنبُت، 

أك إثبات إدانتهم بعد مركر الزمن ، كما أف صعوبة ٚتع األدلة ك٤تدكدية ا١توارد ككقت احملاكم كالنيابات ، قد تؤدم إٔب 
 .شيء خطَت كىو إدانة األبرياء بسبب اإلدانات ا٠تاطئة

 

         كقد تظهر ا٠تشية كالتخوؼ من إدانة األبرياء عندما يضطر ا١تتهم لئلعًتاؼ بالتهمة رغم براءتو من أجل 
التخلص من معاناة كضغط الدعول العمومية، خاصة ُب اٞترائم ا١تتوسطة كالبسيطة اليت عقوبتها الغرامة، كلرٔتا فاضل بُت 
ا١تعاناة النفسية كتكاليف الدفاع الباىظة كتعطّيل أعمالو ٟتضور اٞتلسات كالطعوف، كبُت عقوبة الغرامة ا١تالية اليت تصدر 

ضده، كما قد يفضل اإلعًتاؼ بالتهمة لتقصَت زمن اإلجراءات كيتغَت كصف مركزه القانو٘ب من موقوؼ إٔب سجُت، 
فيستفيد من إمتيازات السجُت، مع إمكانية ٗتفيف العقوبة ٟتسن سلوكو ُب السجن، أك اإلستفادة من نظاـ اإلفراج 

الشرطي، أك خشية ا١تتهم ُب أف ٭تكم عليو بعقوبة طويلة ٔتا يكفي لتغطية مدة حبسو مؤقتا على ذمة التحقيق، سواء كاف 
ىناؾ أساس ٢تذا الشعور أك ٓب يكن إستعمالو كآخر حل للمتهم لئلعًتاؼ باٞترٯتة ا١توجهة ضده، لكي ال يتلقى العقوبة 

 .2األكثر شدة بعد اإلدانة
 

 المطلب الثالث 
  أزمة العقوبة الجنائية

 

        إذا كانت العقوبة هتدؼ إٔب ٖتقيق كظائفها األساسية كىي الردع العاـ كا٠تاص كالعدالة، فلقد بدا عجز العقوبة 
اٞتنائية كاضحا، ألهنا ٓب تستطع مكافحة الظاىرة اإلجرامية كٛتاية آّتمع من اٞترٯتة، خاصة بعدما سادت األفكار 
اإلصبلحية، ك إذا كانت ا١تدرسة الوضعية اليت ٢تا الفضل ُب تبياف عجز العقوبة ك إظهار مواطن الضعف كا٠تلل ُب 

                                                
 47 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 1

  2006 كرٍج٣ٍ 20 جُٛحوٌ ك٢ 01 ــ06ٗالقع إٔ ؾ٤ٔغ  جُؿٍجتْ جالهطٛحو٣س ال٤ْٔح جُط٢ ٌٝو ضؿ٣ٍٜٔح ك٢ هحٕٗٞ جُٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ ٌهْ 

ضْ ضؿ٤٘كٜح ، ٝضهٟغ ُِطوحوّ، ئال ئيج ضْ ضك٣َٞ ػحتىجش جُؿ٣ٍٔس ج٠ُ نحٌؼ ج٠ُٖٞ، ٓحػىج يُي ضطرن أقٌحّ جُطوحوّ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ م ج ؼ ، 

 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ ، ٞق ج٠ُ يُي ئؾٍجءجش ئذوحء جُٔط٤ٜٖٔ ك٢ ًٛٙ جُؿٍجتْ أقٍجٌج ُٔىز ٤ٍْ جُىػٟٞ  قط٠ جُكٌْ ػ٤ِْٜ، ٝقط٠ 54أٗظٍ ٗٙ جُٔحوز 

جُؼوٞذحش ضٌٕٞ ٓهللس ال ضطؼىٟ ذٟغ ْ٘ٞجش ٓوحٌٗس ذحُٔرحُؾ جُٔهطِٓس  ٝجُط٢ ضوىٌ ذحُٔال٤٣ٍ جُط٢ ْررص ٛىٌج ُِٔحٍ جُؼحّ ، قط٠ ه٤َ أٗٚ ُٞ ذو٢ 

٤٠ِس ٓىز قرٓٚ ٣ؼَٔ ٤ُال ٜٗحٌج ُٔح ؾٔغ ضِي جُٔرحُؾ جُٟهٔس، ٝٛٞ أٍٓ ٣ىػٞ ج٠ُ جٍُٔجؾؼس ٖٓ هرَ ٍٓٗػ٘ح، ٖٓ ق٤ع ئػحوز ٝٚق جُؿ٘ح٣س 

ُرؼٝ جُؿٍجتْ جُهط٤ٍز ، ٝإٔ ال ضهٟغ ؾ٤ٔغ جُؿٍجتْ جُٞجٌوز ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ج٠ُ جُطوحوّ ذـٝ ذوحء ػحتىجش جُؿ٣ٍٔس  ك٢ جُىجنَ جٝ ضك٣ِٜٞح ج٠ُ 

 .جُهحٌؼ ، ًٝٛ الْطؼحوضٜح ك٢ أ١ ٝهص ٣طْ جًطٗحف جٌضٌحخ ًٛٙ جُؿٍجتْ ، ٝال ٣طًٌع  ذطوحوٜٓح
 .49، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (أقٔى ٓكٔى) جُرٍجى2
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نظامها، فلقد أقّر الفقو اٟتديث كعلى إختبلؼ إٕتاىاتو أيضا بعجز العقوبة كعدـ كفاءهتا كفعاليتها ُب تقدٙب اٟتل 
، ىذا الوضع جعلها تتخبط ُب أزمة حقيقية ٦تا جعل ا١تختصوف يبحثوف عن بدائل ٢تا، كٯتكن 1الكامل لظاىرة اإلجراـ

 :إرجاع مواضع ا٠تلل كالقصور ُب نظاـ العقوبة اٞتنائية ُب أربعة أسباب أساسية  نتناك٢تا تباعا كالتإب 
 

 الفرع األكؿ 
  عدـ فعالية العقوبة الجنائية في ردع الجاني

        لقد ًب إنتقاد ىذه العقوبات بأهنا غَت رادعة ألهنا ٗتلو من األٓب الذم ٯتثل جوىر العقوبة ك٭تقق الردع، ٢تذا 
إزدادت جرائم العود، ألف العقوبات ا١تفركضة عليهم ٓب تعد تثٍت عـز آّرمُت على إرتكاب اٞترائم، كٓب تعد تردعهم، 
ك٭تدد الفقهاء بصورة خاصة أف ىناؾ بعض الفئات من آّرمُت ا٠تطرين من تعجز العقوبة على مداكاهتم كعبلجهم 

 : فتكوف عدٯتة الفائدة كمن بُت ىذه الفئات
 

 الفقرة األكلى
  فئة معتادم اإلجراـ 

        يشكل إرتكاب اٞترٯتة كمعاكدة إرتكأّا دليبل على أف العقوبة ٓب تستطع عبلجهم، لذلك إختلف الفقو ُب كضع 
، كىناؾ من 2اٟتل ا١تناسب حوؿ ىذه ا١تسألة ، فهناؾ من رأل ضركرة الذىاب إٔب تشديد العقاب على آّـر العائد

يذىب إٔب القوؿ بأف اإلشكاؿ يكمن ُب إرادة اٞتا٘ب الضعيفة، لذلك ٬تب ٗتفيف العقوبة ٘تاشيا مع ىذه اإلرادة 
، كمع ذلك ٓب يتم حل مسألة العود ، 3الضعيفة، كىذا أخذا ٔتبادئ ا١تدرسة التقليدية اٟتديثة ُب ا١تسؤكلية ا١تخففة

فالتخفيف أيضا يؤدم إٔب اإلستخفاؼ باألحكاـ أكثر كبالعقوبة ا١تخففة، فيزداد آّـر ٘ترسا ُب اإلجراـ كيصبح ال 
، فقد (كىو الرأم الذم ٪تيل إليو مع التفريق ُب أنواع كظركؼ آّرمُت)ٮتشاىا، ك إف ًب تسليط العقوبة ا١تشددة القاسية 

دّلت التجارب أيضا أف ىناؾ من آّرمُت من ال ٮتشوف قسوة العقوبة كلو كانت حىت اإلعداـ كما سبق اإلشارة إليو، 
كأصبحوا ال يشعركف ّٔا كبقسوهتا، كىذا ما جعل العقوبة اٞتنائية ُب حرج من ىذا األمر ، لذلك أصبح اإلقتناع راسخا 

 .أنو ال مناص من البحث عن بدائل ٢تا 
 

 الفقرة الثانية 
  فئة المجرمين ذكم المسؤكلية المخففة 

        كنقصد ّٔم آّرموف الذين تسلط عليهم عقوبة ٥تففة، مراعاة لنقص حرية اإلختيار لديهم بسبب ظركفو ا١تخففة 
أك لعيب ُب إرادتو، ك٢تذا يتم اٟتكم عليهم عادة بالعقوبات القصَتة ا١تدة، كلقد ًب إنتقاد العقوبات قصَتة ا١تدة السيما 

العقوبة السالبة كتوضيح مثالبها، حيث ثبت أف اإلختبلط داخل السجوف يؤدم إٔب تعلم اإلجراـ ، كتقوية ا١تيوؿ 
كا٠تربات اإلجرامية بُت ا١تساجُت ا١تبتدئُت كا١تساجُت احملًتفُت ، كما أف ىذا النوع من العقوبات القصَتة ا١تدة ال يسمح 

 .بوضع برنامج إصبلحي فعاؿ للتهذيب كاإلصبلح لقصر مدهتا
 

        كلعّل األمر يبُت أكثر عندما يتعلق األمر بآّرمُت ا١ترضى، كنقصد ّٔم أنصاؼ آّانُت الذين أنقص ا١ترض من 
إدراكهم كحرية إختيارىم دكف أف يلغيها ٘تاما فارتكبوا اٞترٯتة ٖتت تأثَت ىذا ا١ترض ، ك تعترب ىذه الفئة من أعقد ك أخطر  

                                                
 29، ٘ 1990، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِطىجذ٤ٍ جالقطٍج٣َس ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، جُؿُجتٍ، جُٔإْٓس ج٤٘٠ُٞس ٌُِطحخ ،٠رؼس  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 1
 .31 ، ٘ 1990، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِطىجذ٤ٍ جإلقطٍج٣َس ، وٌجْس ٓوحٌٗس  جُٔإْٓس ج٤٘٠ُٞس  ٌُِطحخ ، جُؿُجتٍ،  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 2
 .273، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 05، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س ، جُؿُء  (ق٘ى١) ػرى جُٔحُي 3
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فئات آّرمُت، ألهنم ٭تملوف مز٬تا من األفكار ا١ترضية كاإلجرامية، كلنا أف نتخّيل كيف ٯتكن أف نواجو ىذا النِنتَحاج ، 
فمعظم التشريعات اٞتنائية كمنها التشريع اٞتزائرم ٓب يتعرض ٟتل مشكلة مسؤكلية اٞتناة الشواذ، لذلك ليس أماـ القاضي 
عندما تعرض عليو إحدل ىذه اٟتاالت، إال تطبيق القواعد العامة ُب ا١تسؤكلية اٞتنائية، كىو تطبيق نظاـ الظركؼ ا١تخففة 

 .1بسبب إنتقاص إرادتو كنقص ُب إدراكو، ٦تا ٬تعل ىذا آّـر الشاذ يستفيد من عقوبة قصَتة ا١تدة
 

       كما ٧تد العقوبة عاجزة أماـ فئة أخرل من آّرمُت كىم آّرموف ا١تدمنوف، الذين ىم فئة من آّرمُت إعتادكا 
اإلدماف على ا٠تمور كا١تخدرات من ا١تسكرات كا١تواد السامة بشىت أنواعها، كيرتكبوف اٞترائم بسبب ىذا اإلدماف، الذم 
ىو حالة تبدأ كعادة لتقول مع مركر الوقت كتصبح إدمانا، حيث عرؼ الشخص ا١تدمن بأنو شخص فاقد للسيطرة على 

اٟتياة كا١توت كعلى اٟترية كاٞتنس كالنواحي ا١تادية ك اإلجتماعية كاٞتسمانية كا١تشاعر كاٞتوانب اٞتسدية كالصحية 
كالنفسية، أم أنو ال يتحكم ُب نفسو إٕتاه ما أدمن عليو ، ك إدماف ا١تخدرات ىو أف يتعود الشخص على عقار معُت ،  
ْتيث تتعود خبليا جسده على ىذا العقار، كلو سحب ىذا العقار فجأة أدل ذلك إٔب ظهور تغَتات نفسية كجسدية ، 

،  كيشتد تأثَتىا ٦2تا يضطر متعاطي ىذا العقار إٔب البحث عنو بكل كسيلة كلو أدل ذلك حىت إٔب ٖتطيم حياتو كلها
 .عليو على ٨تو حاد إٔب درجة ال يستطيع كيصعب الرجوع عنها أك التخلص من تأثَتىا

 

عطيت ٢تا  أخَتة ُب ٣تتمعنا اٞتزائرم أنواعا ٥تتلفة من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية، كألكلقد انتشرت ُب اآلكنة ا        
 Madame)تعرب عن اٟتالة النفسية اليت يكوف عليها متناك٢تا  منها أقراص مهلوسة ُب أكساط مدمٍت ا١تخدرات أٝتاء 

courage)  اليت ٕتعل من الشخص يتمتع بقول تفوؽ طاقتو الطبيعية كٕتعلو أقدر على (ا١تنشطات)كىي من عائلة ،
، اليت ٕتعل من (ا١تهدئات أك ا١تثبطات)من عائلة  ( Madame voyage)رتكاب اٞترٙب ، كمنها  إمواجهة ا٠تطر ك

آخر إفًتاضي ٔب عآب كيكرىو إٔب عآب آخر ينقلو من كاقعو التعس الذم يرفضو إالشخص الذم يتناك٢تا يسافر ٓتيالو 
 مشاكلوحل مواجهة كاقعو كُب ليها دكما عندما ٭تس بصعوبة إ، فًتاه مبتسما ضاحكا مسركرا ، لذلك يلجأ  كأفضلأٚتل

 .اليومية
 

بكاليفورنيا أف  (UGLA) أعلن باحثوف ُب جامعة 1990 ُب سنة الشعور، نذكر أنو ككتفسَت علمي ٢تذا        
 d2)دماف ٭تدث لوجود جينة مسؤكلة عن تصنيع مستقببلت مادة الدكبامُت اليت تسمى إلالسبب الرئيس ؿ

receptors) نبساط كتتصل تلك ا١تستقببلت ٔتركز الرضا ُب ا١تخ ، إل، كىي ا١تسؤكلة عن الشعور بالفرح كالنشوة كا
من ا١تدمنُت لديهم % 67كىذا ما ٬تعل ا١تدمن يشعر بالسعادة كالسركر عند تعاطي ا١تخدرات ، كأظهرت الدراسات أف 

   .3 % 20اٞتينة ُب حُت ٓب تتجاكز النسبة عند غَت ا١تدمنُت 
 

، 4        كلقد أثبتت أْتاث علم اإلجراـ كجود عبلقة كطيدة بُت اإلدماف على الكحوؿ كا١تخدرات ك إرتكاب اٞترٯتة
كلقد بُت ا١تختصوف أف اإلدماف ّٔذه ا١تواد ىو مرض يستحوذ على شخصية الفرد فبل يستطيع منو فكاكا ، كٖتولو إٔب 
شخصية عدكانية تستصغر فعل إرتكاب اٞترٯتة فيقدـ عليها بسهولة دكف أم تردد أك ٦تانعة، لذلك إذا ًب معاقبة ىؤالء 

                                                
 .24 ٝ 23، جُطىجذ٤ٍ جالقطٍج٣َس ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ  جُؼِّٞ ك٢ جُكوٞم ، ٤ًِس جُكوٞم ٓ٘ط١ٌٞ هٓ٘ط٤٘س ، و ش، ٘  (ٌذ٤ؼس) ضرح٢ٗ َٝجٔ 1
، جوٓحٕ جُٔهىٌجش ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، جُٔىٖٓ ذ٤ٖ جٍُٜٔ ٝجالؾٍجّ، ٓؿِس جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس  (٤ٍٛٗز) ذٍج٤ٔٛس 2

 .15، ٘ 2013جُٞجو١ ، جُؼىو جألٍٝ ، ْرطٔرٍ 
 .21، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٤ٍٛٗز) ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ذٍج٤ٔٛس 3
 13ؾٍجتْ جٗطٜحى ج٥وجخ ، % 66ْررٜح ػحَٓ جُهٍٔ ك٢ ؾٍجتْ جُؼ٘ق ٞى جالٖهح٘ ، % 56,6 ك٢ ئقٛحت٤س يًٍش ك٢ كٍٗٓح ضِٞٚص ج٠ُ إٔ ٗٓرس 4

 .25،  ٘ 44، ٍٓؾغ ْحذن ، ض٤ٜٕٔ ٌهْ  (ٌذ٤ؼس) جُطٍٗو ، ضرح٢ٗ َٝجٔ %
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بعقوبات جنائية فلن يساىم ذلك ُب حل ا١تشكلة بل يزيدىا تعقيدا، ٢تذا ٧تد أف  كثَت من تشريعات الدكؿ كمنها 
، تسّن قوانينا للتكفل ّٔؤالء األشخاص على أساس أهنم مرضى كليس ٣ترمُت، فيحكم عليهم بوضعهم ُب مراكز 1اٞتزائر

 .إستشفائية للتخلص من اإلدماف ، أم استعماؿ تدابَت احًتازية كقائية ُب حقهم بدؿ تسليط العقوبة عليهم
 

 الفرع الثاني 
  فشل العقوبة الجنائية في إصبلح الجاني 

       أصبح كاضحا أف السبب كراء عدـ فعالية العقوبة اٞتنائية يعود إٔب فشلها كعجزىا عن ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة 
اليت كضعها علماء العقاب ُب اإلصبلح كالتأىيل، كيظهر ذلك من خبلؿ عدـ إدراؾ غايات اإلصبلح، كمن جهة أخرل 

 .إ٫تاؿ شخصية اٞتا٘ب مرتكب اٞترٯتة
       فلقد ساد ُب أكاخر القرف التاسع عشر األفكار اإلصبلحية اليت نادت بضركرة إصبلح اٞتا٘ب عن طريق اٞتزاء 

اٞتنائي ، ك٢تذا تصبح العقوبة ٔتفهومها التقليدم عاجزة عن ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ، فالعقوبة ٓتصائصها التقليدية كما ىو 
معركؼ إيبلـ مقصود ك إيذاء مرغوب ١تن تنزؿ بو، تصيبو ُب شخصو أك حريتو أك مالو، ألهنا تعرّب عن اللـو كالغضب 

اإلجتماعي كعن اإلستهجاف ُب مواجهة السلوؾ اإلجرامي للجا٘ب، كىي تقاس بقدر خطورة آّـر كجسامة اٞترٯتة 
 .كآثارىا

 

       كىذه ا١تبادئ ك ا١تعا٘ب اليت ٖتملها العقوبة اٞتنائية ال يؤمل منها إصبلح اٞتناة، ألهنا ّٔذا الوضع ٕتعل معٌت العقوبة 
شيء  كمعٌت اإلصبلح شيء آخر، ألف اإلصبلح يقتضي ليس اإلىتماـ باٞترٯتة كمعاقبة اٞتا٘ب تبعا ٢تا فقط ، بل ٬تب 

أف يتوجو اإلىتماـ أيضا مع ذلك إٔب شخصية آّـر كدراستها لتحديد مواطن ا٠تلل فيها اليت جعلتو يرتكب جرٯتتو ، كأف 
تًتكز اٞتهود  على ٤تاكلة إصبلحو كهتذيبو، كنزع عوامل اإلجراـ من داخلو، كأف ال هتدؼ إٔب اإلنتقاـ منو كٖتقَته، كلقد 
تنّبهت الكثَت من التشريعات العقابية إٔب ىذا األمر بسبب كتابات ا١تفكرين  فأدخلت تعديبلت على قوانينها العقابية ، 

 .تتضمن إيبلء أ٫تية كبَتة لعنصر اإلصبلح ك التأىيل 
 

الذم أحدثو اٞتا٘ب، إ٪تا ىي خَت مقابل شر،  (اٞترٯتة)       كٓب يعد ينظر إٔب العقوبة على أساس أهنا شر مقابل شر 
كلكن على الرغم من ذلك ٓب تستطع العقوبة اٞتنائية أف توفق ُب ٖتقيق ذلك، ألهنا الزالت ٖتتفظ ٓتصائص معينة ٕتعلها 
غَت قادرة على ٖتقيق ما يرجى منها ، كخاصية التناسب بُت جسامة اٞترٯتة كالعقوبة ك إرتباط العقوبة ٔتدة ٤تددة ، فضبل 

أف ا١تؤسسة العقابية عادة ما تقدـ برامج عامة تطبق على كل آّرمُت، دكف مراعاة ١تسألة التفريد اٟتقيقي ُب التنفيذ 
كا١تعاملة العقابية ، كإف بدل أف ىناؾ تفريدا شكليا، ٦تا ٬تعلها ُب مأزؽ ، كىو كيف يتم إصبلح اٞتا٘ب إذا إنقضت مدة 

 عقوبتو كال زاؿ ٭تتفظ ٓتطورتو؟
        ك٢تذا يظهر من كل ما سبق أف العقوبة اٞتنائية فشلت كعجزت عن ٖتقيق كظيفة إصبلح كتأىيل آّرمُت ، كىو 

 .ما تبينو تصاعد معدالت العود ُب اٞترٯتة 
 المبحػػػػػث الثالث

  إرتفػاع معػػػػدالت العػود
 

                                                
 ٖٓ م ع ؼ ، ٝٓغ يُي ٌٝؿْ جُ٘ٙ ػ٠ِ ًٛج جالؾٍجء ك٢ جُوحٕٗٞ، جال جٗ٘ح ٗالقع  ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس أٗٚ ًٛج جالؾٍجء ؿ٤ٍ ٓلؼَ ُْٝ 22 أٗظٍ جُٔحوز 1

 .٣ؼ١ غٔحٌٙ ذٌَٗ ًر٤ٍ ذٓرد هِس ًٛٙ جٍُٔجًُ ، ٝػُٝف جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔى٤ٖٗ ػ٠ِ جالُطكحم ذٜح 
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        ظاىرة العود أب اٞترٯتة أحد ا١تواضيع اٟتيوية اليت حضيت باىتماـ كإنتباه الباحثُت ُب شىت العلـو اإلنسانية على 
غرار علـو اإلجراـ كالنفس كاإلجتماع كحىت العلـو الشرعية، ذلك لكوهنا من أكرب ا١تعضبلت كالعراقيل اليت تواجو 

ا١تشرعُت كالقضاة كمن يقف على تنفيذ العقوبة اٞتنائية، كىي مشكلة من ا١تشكبلت ا٠تطَتة اليت تعا٘ب منها أغلب 
 .      ٣1تتمعات العآب

 

        كمهما كانت األسباب اليت تؤدم إٔب تكّوف كتشّكل ىذه الظاىرة، فإف تزايد ك إرتفاع معدالت العود بشكل 
رىيب، يعرّب عن فشل صريح للعقوبة اٞتنائية اليت ًب تسليطها على اٞتناة كآّرمُت، كلعّل األمر يزداد تأزما عندما نعلم أف 

ىناؾ من آّرمُت العائدين إٔب عآب اٞترٯتة، منهم من يرتكب جرٯتتو مع سبق اإلصرار ك بإرادتو اٟترة دكف أم إكراه ، 
للرجوع أب ا١تؤسسة العقابية اليت كاف فيها، كعلى الرغم أف ىناؾ من يرد تفاقم ىذه الظاىرة إٔب كجود نزعة إجرامية 

، فإف ىذا أيضا يطرح مرة أخرل فشل كعجز النظاـ العقايب ُب مواجهة ا٠تطورة اإلجرامية 2متأصلة ُب نفسية اٞتا٘ب
 .الكامنة ُب ىذا اٞتا٘ب العائد

 

، ك إف كاف موضوع العود إٔب اٞترٯتة تتقاٝتو جوانب 3         ٢تذا أردنا أف نربز أ٫تية ىذه الظاىرة اٞتديرة باإلىتماـ
تشريعية كقضائية كتنفيذية ، لكن أردت أف أجعلو ضمن اإلشكاليات القضائية اليت يواجهها القاضي، بغية توضيح مثالب 

ىذا النظاـ العقايب كالقضائي بصفة عامة ، كمن أجل التطرؽ أب أغلب جوانب البحث سوؼ نتعرض إٔب تبياف مفهـو 
 :(ا١تطلب الثا٘ب)ٍب ك أسباب ىذه الظاىرة كتأثَتىا على فعالية العقوبة اٞتنائية  (ا١تطلب األكؿ)ظاىرة العود كأنواعو  

 
 المطلب األكؿ 
 مفهـو ظاىرة العود 

 

           العود إٔب اإلجراـ ظاىرة خطَتةٓب تصب آّتمع اٞتزائرم فحسب ، بل أصابت غالبية ٣تتمعات العآب ، 
كأصبحت بذلك ظاىرة عا١تية ، عانت منها كال زالت تعا٘ب منها عديد الدكؿ إٔب غاية اليـو ، بالرغم من اٞتهود ا١تبذكلة 

إل٬تاد حلوؿ مناسبة ٢تا، كيعود ذلك إٔب أنو إذا كاف آّـر العادم أك آّـر ألكؿ مرة أكبالصدفة يشكل عائقا ُب طريق 
الوقاية من اٞترٯتة كمكافحتها، فإف آّـر العائد يشكل قلقا مضاعفا لكل ا١تكلفُت ٔتكافحة اٞترٯتة، كذلك ١تا إكتسبو من 

، كتعترب اٞتزائر من الدكؿ اليت تعا٘ب من 4خربة كدىاء إجراميُت من جرٯتتو األكٔب ، كىذا يشكل صعوبة كبَتة ُب مواجهتو

                                                
  103 وش، ٘ ، أْرحخ جُؼٞوز ُِؿ٣ٍٔس ، ٓؿِس ؾحٓؼس أَٛ جُر٤ص ، جُؼىو جُػح٢ٗ، (٢ٌٓ ػرى جُٔؿ٤ى)جٍُذ٤ؼ٢  1
ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ذطّٞٗ، ؾحٓؼس ضّٞٗ،   ، ضو٤٤ى جُكن ك٢ جُؼوحخ،  أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘ ، ٤ًِس جُكوٞم  (ٓكٔى ج٣ٜحخ ) جٍُْٝحٕ 2

2007-200 ٘ ، ،43. 
 ئٕ ظحٍٛز جُؼٞو ُِؿ٣ٍٔس ٖٓ جُظٞجٍٛ جُوى٣ٔس ٝػٍكطٜح جُٔؿطٔؼحش جال٠ُٝ، ٝجٕ ًحٕ جَوجو قؿٜٔح  ك٢ ػحٓ٘ح جُٔؼحٍٚ ، كوى ػٍكٜح جُٔؿطٔغ 3

جٍُٝٓح٢ٗ ٝػحهد ػ٤ِٜح ذطٗى٣ى جُؼوٞذس، ٝجُوٓٞز ػ٠ِ جُؿح٢ٗ جُؼحتى، ٝك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٠ ٖىوش ذؼٝ هٞج٤ٖٗ جُىٍٝ جالٌٝذ٤س جُؼوٞذس ػ٠ِ جُؿ٘حز ، 

ك٢ كٍٗٓح ذٔؼحهرس جُٓحٌم ذلوأ ػ٤٘ٚ  ك٢ جٍُٔز جأل٠ُٝ ، ٝؾىع أٗلٚ ك٢ جُػح٤ٗس، ٝهطغ  (ٖحٌُٔحٕ)نحٚس ؾ٣ٍٔس جٍُٓهس ، ًًُي  جألٍٓ ج١ًُ أٚىٌٙ 
ٌأْٚ ك٢ جُػحُػس، ٝجْطٍٔ جُطٗى٣ى ك٢ ض١٤ِٓ جُؼوٞذس جُوح٤ْس ػ٠ِ جُٔؿٍّ جُؼحتى ٖٓ ػوٞذس جُوطغ ج٠ُ جُوطَ  ج٠ُ جُ٘ل٢ ، ج٠ُ ض١٤ِٓ جألػٔحٍ جُٗحهس ذؼ٤ىج 

ػٖ ٓؿطٔؼٚ ًحُطؿى٣ق ك٢ جُٓلٖ ٓىٟ جُك٤حز ، أٝ جُ٘ل٢ ك٢ جُُٔجضٍع جُ٘حت٤س، غْ ضطٌٞ جألٍٓ ذؼى يُي ذططٌٞ جُوٞج٤ٖٗ ،ق٤ع ضْ ضكى٣ى جُِٓطس جُٔطِوس 

يػحٌ )ُِوح٢ٞ ٝضلؼ٤َ ٓرىأ جٍُٗػ٤س ، ٝذىأش ضظٍٜ ٗظ٣ٍس ػحٓس ُِؼٞو ٝضكىو ٌٚٞٙ  ٝٓوىجٌ جُؼوٞذس  ٌَُ قحُس ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ  جُٓر٤ؼ٢ 

 ، جُهٛحتٙ جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ُِؼحتى٣ٖ ُِؿ٣ٍٔس ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُو٤حوز جأل٤٘ٓس، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ،(ذٖ ِْطحٕ

 .19٘  ٛؿ١ٍ، 1417
جٕ جُك٤حز ك٢ جُٓؿٖ ضْٜٓ ج٠ُ قى ًر٤ٍ ك٢ ٌكغ جُٓؿ٤ٖ جُطحكٚ ج٠ُ ٓؿٍّ ػ٠ِ وٌؾس ٖٓ جُهطٌٞز ،  ):ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ٣وٍٞ أقى ػِٔحء جُؿ٣ٍٔس 4

ػٜٞ ذٖ ٓطِن ذٖ ٓكٔى )، أٗظٍ ك٢ ًٛج جُوكطح٢ٗ (ٝجُٓؿ٤ٖ جُٓطك٢ ج٠ُ ٓؿٍّ ػ٤ٔع جالؾٍجّ ، ٝجُٓؿ٤ٖ ؿ٤ٍ جُٔ٘طو٢ ج٠ُ ْؿ٤ٖ ٓ٘طو٢ 

، أغٍ جُؼلٞ ػ٠ِ جُؼوٞذس ُٖٔ ٣كلع ًطحخ هللا ك٢ جُكى ٖٓ جُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُو٤حوز جأل٤٘ٓس ، أًحو٤ٔ٣س ٗح٣ق جُؼٍذ٤س  (جُى٢ٔ٣ٌ

 .03، ٘ 2000ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، 
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، كمن ا١تفيد ُب ىذه الدراسة أف ٨تدد تعريف 1 2005ُب سنة  % 45إنتشار ىذه الظاىرة ، حيث بلغت نسبة العود 
 .مصطلح العود من الناحية اللغوية كاالصطبلحية 

 

 الفرع األكؿ
 تحديد المفهـو  

 

دُ ) للفظ الناحية اللغوية          ٖتديد ا١تفهـو من  بفتح العُت كسكوف الواك، مشتق من الفعل عاد ، يعود، عودة  (العَحوْو
، ك عودا ، ٔتعٌت رجع ، فنقوؿ عاد فبلف أب الشيء بعد البدء فيو ، كيكفي الرجوع للشيء مرة كاحدة ليسمى الفعل 

كالذين يظاىركف من ): ، كقولو أيضا3(كىو الذم يبدأ ا٠تلق ٍب يعيده  ): ، كمنو قولو تعأب2عودا ، كيسمى فاعلو عائدا 
كاليت تعٍت تكرار آّـر الذم سبقت  (Recidivism)، كُب اللغة اإل٧تليزية ٧تد مصطلح 4(نسائهم ٍب يعودكف ١تا قالوا

 .5إدانتو كناؿ عقوبة ٍب عاكد اإلعتداء، كيقاس عادة بنسبتو إٔب آخر نوع من التهم اليت ٘تت مساءلتو عليها
 

 :          كمن أجل التفصيل ُب تناكؿ مفردة العود لغويا ٯتكن إرجاعها إٔب ثبلث ٣تموعات 
فعاد معاكدة كعواد، يعٍت أف الرجل رجع إٔب األمر األكؿ، أم الرجوع : ػػ العود عبارة عن الرجوع إٔب األمر أك الفعل األكؿ

أب الشيء مرة كاحدة ليسمى الفعل عودا كيسمى فاعلو عائدا ، كلذلك كرد ُب تعريف اٞتوىرم عاد اليو يعود عودا كعودا 
 .6، أم رجع كا١تعاكدة الرجوع إٔب األمر األكؿ فيقاؿ للشجاع بطل معاكد ألنو ال ٯتّل ا١تراس

حيث كرد تعريف العود إٔب اإلجراـ عن البلتينية القركسطية : ػػ العود عبارة عن سقوط أك رجوع بعد إعراض
(Recidiva) ك البلتينية(Recidivus)  كُب نفس ا١تعٌت جاء ُب منجد (ما يسقط ٣تددا كبالتإب ما يعود إٔب)بأنو ،

 .7الطبلب، عاد، يعود ، عودا، عودة، كمعادا  لكذا إٔب كذا، صار إليو، إرتد إليو بعدما أعرض عنو
العود إٔب اٞترٯتة يعٍت ذلك الشخص  (أككسفورد)حيث جاء ُب قاموس : ػػ العود ىو عبارة عن اإلستمرار أك جعلو عادة

 .8الذم يبدم عدـ القدرة على التوقف عن ذلك ، رغم التعرض أب العقاب
 

رجوع بعد انقطاع ، سقوط :         ك٢تذا من خبلؿ التعاريف السابقة ٯتكن تلخيص مفهـو العود ُب ا١تعا٘ب التالية بأنو 
، ٯتكن ٖتديد الناحية اإلصطبلحيةكردة بعد مرحلة قطيعة كاملة، اإلستمرار أك جعلو عادة حىت بعد العقاب، أما من 

 :تعريف العود تبعا لوجهات النظر كخصائص كل علم اليت ينظر ّٔا إٔب ىذ ا١توضوع 
 

 على إعتبار أف ىذا العلم يدرس اٞترٯتة كحقيقة كاقعية من أجل التوصل أب فالعود من كجهة نظر علم اإلجراـ        
ٖتديد أسبأّا كبواعثها عضوية كانت أك بيئية، من أجل الوقوؼ على أ٧تع أسلوب للوقاية منها، كعبلج فاعلها حىت ال 

                                                
، ظحٍٛز جُؼٞو ج٠ُ جالٗكٍجف ، وٌجْس ُِظٍٝف جال٣ٍْس ، وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٓإْٓس جػحوز جُطٍذ٤س ػ٘حذس ، ٓإْٓس  (٤ٍْٔ) ٣ّٞٗ 1

ئػحوز جُطأ٤َٛ  جُر٢ٗٞ ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ ػِْ جؾطٔحع جُؿ٣ٍٔس ٝجالٗكٍجف ، ٤ًِس ج٥وجخ ٝجُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس ٝجُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ذحؾ٢ 

 09 ، ٘ 2006 ـ 2005ٓهطحٌ ، 
 315 جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ، ذ٤ٍٝش ، وجٌ ُٓحٕ جُؼٍخ ، و ش ، ٘ 2
 . ٖٓ ٌْٞز جٍُّٝ 27 ج٣٥س 3
 . ٖٓ ٌْٞز جُٔؿحوُس03 ج٣٥س 4
، جُْٞٚ جالؾطٔحػ٢ ٝػالهطٚ ذحُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس،ٌْحُس ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س، ضهٛٙ جُطأ٤َٛ ٝجٍُػح٣س  (ْؼٞو ذٖ ٓكٔى)ج٢ِ٣ٍُٝ  5

 .60   ، ٘ 2008جالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، 
 .21، ظحٍٛز جُؼٞو ج٠ُ جالٗكٍجف ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٤ٍْٔ) ٣ّٞٗ 6
، ٓؼؿْ جُٔٛطِكحش جُوح٤ٗٞٗس ، ضٍؾٔس ٌٓ٘ٛٞ جُوح٢ٞ، جُؿُء جُػح٢ٗ ،  (ؾ٤ٍجٌ)ًٌٞٗٞ / ، ٗوال ػ22ٖ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (٤ٍْٔ) ٣ّٞٗ 7

 .1151، ٘ 1998ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ، جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، 
 /، ٗوال ػٖ ػٖ 23، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،  ٘  (٤ٍْٔ) ٣ّٞٗ 8

SALLEY et d’autres : Oxfordadvanced Learner’s,Sixth edition, oxford university press, London, 2000 , p 

1059. 
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، لذلك فعلم اإلجراـ يهتم باٞترٯتة بوصفها خركجا شاذا عن ا١تعايَت كالقواعد اإلجتماعية ُب آّتمع 1يعود إليها من جديد
 .، بغض النظر عما يرتبو النظاـ القانو٘ب ُب آّتمع عن ىذا ا٠تركج ك إعتباره جرٯتة من الوجهة القانونية 

 

        ك٢تذا فإف تكرار ىذا ا٠تركج من الفرد يعتربه عائدا، ككاف عوده ىذا دليبل على خطورتو اإلجرامية، ك إف ٓب يكن 
قد عوقب أك أدين قضائيا ، لذلك فالعود من كجهة نظر علم االجراـ ىو من تكرر خركجو على القواعد االجتماعية اليت 
يقـو عليها آّتمع، كقد ًب ٖتديد صورتُت رئيستُت للعود ، حسب ما أكصى بو ا١تؤ٘تر الدكٕب الثالث لعلم اإلجراـ الذم 

  :19952عقد ُب لندف سنة 
 .ػػ صورة الشخص الذم سبق اٟتكم عليو قضائيا ّترٯتة ٍب إرتكب جرٯتة جديدة سواء ثبت عليو أك ٓب تثبت

ػػ صورة الشخص الذم سبق اٟتكم عليو قضائيا ّترٯتة، ٍب صدرت منو بعض األفعاؿ ا١تتعلقة بنشاطو اإلجرامي نظرا ٟتالتو 
 .ا٠تطَتة

 

 فينظر ىذا العلم إٔب الشخص العائد بأنو ذلك الشخص الذم للعود من كجهة نظر علم العقاب،        أما بالنسبة 
نفذت فيو العقوبة بسبب جرٯتة سابقة ، كّٔذا ا١تفهـو فعلم العقاب ال يعتد باألحكاـ السابقة الصادرة ضد اٞتا٘ب ليعترب 

عائدا ، مهما كاف عدد األحكاـ اليت صدرت ضده ، ما ٓب يكن أحدىا على األقل ًب تنفيذه فعبل قبل أف يصدر عليو 
 .اٟتكم ُب اٞترٯتة اٞتديدة 

 

 إٔب تضييق ىذا ا١تفهـو بإقتصار العقوبة ا١تنفذة على اٞتا٘ب عقوبة سالبة للحرية، ق         كيذىب البعض ُب ىذا االٕتا
، كىو قوؿ ٬تاُب ا١تنطق 3مدعمُت رأيهم بأف اٟتبس ىو الوسيلة الوحيدة اليت ٯتكن أف تظهر عدـ قابلية اٞتا٘ب لئلصبلح

القانو٘ب، كيؤدم إٔب إ٫تاؿ القدرة اإلصبلحية لباقي العقوبات ُب منع اٞتا٘ب من العودة إٔب اٞترٯتة، كيؤدم األخذ ّٔذا 
 .4القوؿ بعبث تشريع العقوبات األخرل غَت اٟتبس

 

 ، فإف ىذا األخَت يشًتط ُب جرٯتة العود حكم بات سابق عن اٞترٯتة للعود من كجهة نظر القانوف        أما بالنسبة 
اٞتديدة، حىت يقوؿ بتوافر حالة العود، كبالتإب فالعود قانونا ىو حالة الشخص الذم يرتكب جرٯتة أك أكثر بعد اٟتكم 

، كعلى ىذا األساس يقصد بالعود الوصف القانو٘ب الذم يلحق بشخص عاد إٔب 5عليو هنائيا من أجل جرٯتة سابقة
 .6اإلجراـ بعد اٟتكم عليو بعقوبة، ٔتوجب حكم سابق بات، كىذا ضمن الشركط اليت حددىا القانوف

 

       كا١تتتبع لتعريفات العود يبلحظ أف ىناؾ من التشريعات الوضعية من يتشدد ُب ذلك كمتأثرا با١تفهـو العقايب للعود 
، حيث يشًتط ضركرة تنفيذ اٟتكم السابق، ُب ا١تقابل ىناؾ تشريعات أخرل تأثرت ٔتفهـو علم اإلجراـ ، كال يشًتط 

                                                
  .231، ٘ 1987، ػِْ جالؾٍجّ ، جُوحٍٛز ٍٓٛ، وجٌ جٍُٗٝم ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ،  (٤ٌّٓٓ) ذٜ٘حّ 1
 ، ٝج١ًُ وػص ج٤ُٚ جُؿٔؼ٤س  جُى٤ُٝس ُؼِْ جالؾٍجّ ُٔ٘حهٗس ٓٞٞٞع 1995 أٗظٍ جػٔحٍ جُٔإضٍٔ جُى٢ُٝ جُػحُع ُؼِْ جالؾٍجّ ، ج١ًُ ػوى ك٢ ُ٘ىٕ ْ٘س 2

 . جُؼٞو ٝجإلػط٤حو ػٖ جُؿ٣ٍٔس ، ق٤ع نٛٙ جُوْٓ جألٍٝ ٓ٘ٚ ج٠ُ ئ٣ؿحو ضؼ٣ٍق ُِؼٞو 
، جُؼٞو ج٠ُ جالٗكٍجف  ك٢ ٞٞء جُؼٞجَٓ جالؾطٔحػ٤س ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، ًٍُٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ ، جًحو٤ٔ٣س  (ٚحُف ذٖ ٓكٔى) آٍ ٌك٤غ جُؼ١ٍٔ 3

 .24، ٘ 2002ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، 
 .24، جُهٛحتٙ جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ُِؼحتى٣ٖ ُِؿ٣ٍٔس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (يػحٌ ذٖ ِْطحٕ) جُٓر٤ؼ٢ 4
 .270، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س ، جُؿُء  (ؾ٘ى١) ػرى جُٔحُي 5

، ٘ 1986 ، 08 ، ذ٤ٍٝش  ُر٘حٕ ، ٓإْٓس جٍُْحُس ، ٠رؼس 01، جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ جالْال٢ٓ ٓوحٌٗح ذحُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ، ٓؿِى  (ػرى جُوحوٌ)  ػٞوز 

766 .  
 .378 ــ 377، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت٤س ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جألٍٝ ، جُؿ٣ٍٔس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 6
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توافر مثل ىذا الشرط، حيث تشدد العقوبة على اٞتا٘ب العائد الذم تكررت جرائمو ٔتجرد مثولو للحكم ألكؿ مرة، مىت 
 .إتضح أف لديو ميل كبَت لئلجراـ سيؤدم حتما إٔب اٞترٯتة مستقببل

 

        كعلى العمـو فإف القوانُت اٞتنائيةٓب هتتم بوضع تعريفات العود، بل إكتفت بذكر اٟتاالت القانونية اليت يكوف فيها 
اٞتا٘ب عائدا كتكّوف جرٯتة العود، كتركت للفقو كالقضاء مسألة استخبلص التعريف ا١تناسب لكل تشريع كبياف أنواعو 

 . كصوره كشركطو ، كالعقوبة ا١تناسبة لكل حالة
 

فإنو يضّيق مفهومو بإشًتاطو تنفيذ العقوبة على اٞتا٘ب قبل إرتكابو جرٯتة كجهة التشريع اإلسبلمي للعود،         أما 
، كىي بذلك تقًتب من ا١تفهـو العقايب 1أخرل ، ْتيث ال يعترب عائدا من ٓب تنفذ ُب حقو العقوبة مهما تكررت جرائمو

للعود ، حيث أف تنفيذ العقوبة ىو ا١تعيار لتحديد اٞتا٘ب عائدا من عدمو، غَت أف الشريعة كضعت لكل جرٯتة العقوبة 
ا١تبلئمة ٢تا ، ك٢تذا تزداد فرصة إصبلح اٞتا٘ب كردعو كغَته من إرتكاب احملرمات ٓتبلؼ العقوبات اليت كضعتها نظريات 

علم العقاب، كاليت تتمثل أغلبها ُب عقوبة سلب اٟترية، حيث من يرتكب جرٯتة ٭تكم عليو باٟتبس أك السجن، فإف عاد 
 .يعاد حبسو أك سجنو أيضا كىكذا

 

         كجدير باإلشارة إٔب أف العقوبة ُب الشريعة اإلسبلمية تتسم بالشدة ، السيما ُب جرائم اٟتدكد ، كىي ذات أثر 
بالغ ُب النفس كاٞتسد ، كلذلك يلتـز اٟتذر الشديد عند تنفيذ ىذه العقوبات ، كمن ٙتة فاف معاكدة آّـر ارتكاب جرٯتة 

أخرل بعد أف نفذت ضده العقوبة السابقة دليل على عدـ إرتداعو ك ينبئ عن خطورة إجرامية كامنة ُب داخلو ، لذلك 
فإف الشريعة اإلسبلمية تذىب إٔب عدـ األخذ بتداخل العقوبات مثل ما تذىب إليو أغلب القوانُت الوضعية  ُب ىذا 

اٞتانب، لذلك فإف اٞتا٘ب الذم يثبت أنو إرتكب جرائم السرقة كالزنا كالقذؼ مثبل ، فانو ٬تب عليو تنفيذ ىذه العقوبات 
ا١تقدرة ٢تا على اٞتا٘ب ، إال جرٯتة القتل فإهنا ٕتّب ما قبلها بعد إستيفاء حقوؽ العباد، كىذا حسب رأم أيب حنيفة 

كاإلماـ أٛتد ، أما اإلماـ مالك فإنو يرل أف تقاـ مع القتل اال ُب حق القذؼ، أما الشافعية كاإلمامية الشيعية كالظاىرية 
 .2ذىبوا أٔب أهنا كلها كاجبة التنفيذ

 

         كلعلَّ ىذا أحد األسباب األساسية اليـو بالنسبة لتشريعنا العقايب ُب عدـ إرتداع آّرمُت كخوفهم من العقوبة، 
فاٞتا٘ب يعلم أنو مهما تعددت جرائمو ككثرت ، سوؼ يعاقب ك٭تاسب على جرٯتة كاحدة ك كيناؿ عقوبة كاحدة كإف 

كانت عقوبة اٞترٯتة األشد، كىو أمر ٭تسن ٔتشرعنا مراجعتو إف أراد البحث عن فاعلية العقوبة اليت يفرضها على آّرمُت 
 .، كسوؼ نفّصل ُب موضوع تعدد اٞترائم الحقا من ىذه الدراسة 

 

 الفرع  الثاني
  أنواع العود 

         يتم تقسيم العود إٔب عدة أنواع حسب طبيعة ا١تعيار الذم ينظر إليو بو ، فهناؾ ماىو حسب نوع اٞترٯتة ، 
كىناؾ ماىو حسب التوقيت الزمٍت بُت اٞترٯتة السابقة كاٞترٯتة البلحقة، كىناؾ ماىو حسب اٞترائم السابقة عن اٞترٯتة 

 :البلحقة، كىناؾ ماىو حسب القصد اٞتنائية، لذلك ٯتكن أف ٪تّيز األنواعا التالية للعود 
 : إٔب عود عاـ كعود خاصالعود حسب نوع الجريمة        صنف 

                                                
 .  ٛؿ١ٍ 1365، جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼوٞذس ك٢ جُلوٚ جالْال٢ٓ ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ٍٓٛ ،  (ٓكٔى) أذٞ ٍَٛز 1
 .27، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (يػحٌ ذٖ ِْطحٕ) جُٓر٤ؼ2٢
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كيطلق عليو أيضا العود ا١تطلق ، كيكوف عندما ال يشًتط القانوف أف تكوف اٞترٯتة التالية من نفس نوع : ػػػ العود العاـ
، ٔتعٌت أف يرتكب اٞتا٘ب جرٯتة جديدة بغض النظر عما 1اٞترٯتة السابقة اليت سبق للعائد أف حكم عليو ّٔا من مثيبلهتا 

إذا كانت ىذه اٞترٯتة ٦تاثلة للجرٯتة األكٔب، كأف يرتكب جرٯتة سرقة ٍب يعود لَتتكب جرٯتة قتل مثبل أك اغتصاب، حيث 
٧تد أف ا١تشرع ينص عادة على تشديد العقوبة بالنسبة ٢تذه الطائفة ، ألهنم أكثر خطورة كيتسموف بالدىاء كاإلستعداد 

 .2النفسي كاٞترأة على إرتكاب جرائم ٥تتلفة دكف مباالة ألنواع اٟتقوؽ اليت يعتدكف عليها
 

يطلق عليو أيضا العود النسيب، كىو على خبلؼ العود العاـ يكوف خاصا إذا تطلب ضركرة التطابق أك ك: ػػػ العود الخاص
التشابو بُت اٞترٯتة اٞتديدة كاٞترٯتة السابقة اليت حكم لو فيها، كلقد نصت التشريعات على تشديد العقوبة على ىذا النوع 

من اٞترائم على اعتبار أف من يقـو ّٔا، إ٪تا ىو شخص سبق كأف ارتكب نفس نوع اٞترٯتة ، لذلك فهو يتسم با٠تربة 
  .3كاٟتنكة اليت تقتضي توقيع عقوبة شديدة عليو ، حيث أف ىذه ا٠تربة يصعب على ضحاياه اإلحًتاس منها

 

        كنشَت إٔب أف ىذا التماثل أك التطابق نوعاف، ٘تاثل حقيقي، حيث تتحد اٞترٯتتاف ُب اإلسم كالوصف، كأف 
يرتكب اٞتا٘ب جرٯتة سرقة بعد أف يتم اٟتكم عليو ٞترٯتة سرقة أيضا ، كىناؾ التماثل اٟتكمي، الذم تتحد فيو اٞترٯتتاف 
ُب نوع اٟتق الذم أعتديا عليو، كُب البواعث اليت تدفع إٔب إرتكأّا، دكف ٘تاثل ُب الوصف كاإلسم، الذم يصبغو عليو 

  .4القانوف ، كالتماثل ُب جرائم السرقة كاإلختبلس كالنصب كخيانة األمانة
 

 يقسم إٔب عود مؤبد كعود للعود حسب التوقيت الزمني بين الجريمة السابقة كالجريمة البلحقة،        أما بالنسبة 
 عندما ال يشًتط القانوف مدة معينة تفصل بُت صدكر اٟتكم السابق أك بُت انقضاء مؤبدايكوف العود  مؤقت ، فالعود

حيث يشًتط  العود المؤقت ، كىناؾ( من ؽ ع ج54انظر مثبل ا١تادة )العقوبة، كبُت إرتكاب اٞتا٘ب ٞترٯتتو التالية 
القانوف أف يكوف ارتكاب اٞترٯتة اٞتديدة ُب فًتة ٤تدكدة من تاريخ إنقضاء فًتة العقوبة السابقة ، كُب ىذه اٟتالة ٧تد أف 

، كتظهر علة التشديد ُب ىذا النوع ُب أف اٞتا٘ب يصّر على ( من ؽ ع ج55أنظر مثبل ا١تادة )العود مرتبط ٔتدة معينة 
 .القياـ بسلوكو اإلجرامي مرة ثانية بعد تنفيذ العقوبة ، كخبلؿ مدة قصَتة من إنقضاء عقوبتو األكٔب

 

 إٔب عود بسيط كعود متكرر، فيوصف العود حسب عدد الجرائم السابقة على الجريمة الجديدة         كيقسم 
حالة العود األكؿ الذم يعتمد على كجود حكم سابق ، تبله ارتكاب اٞتا٘ب ٞترٯتة جديدة ٔتعٌت يكفي بسيطا العود عودا 

لوجوده أف يكوف اٞتا٘ب قد صدر عليو حكم سابق كاحد فقط، كذلك قبل أف يرتكب جرٯتتو اٞتديدة اليت يعترب ٔتوجبها 
فيكوف إذا تكررت ضد اٞتا٘ب نوع معُت من اٞترائم، فإذا إرتكب جرٯتتو التالية من نفس النوع العود المتكرر ، أما 5عائدا

 .ُعدَّ عودا متكررا ، كىنا فاٞتا٘ب ىو ٣تـر عائد ألكثر من مرة ، ٢تذا يتم تشديد العقوبة ألف األحكاـ السابقة ٓب تردعو
 

 من عدـ توافره ُب اٞترائم اليت يعترب ٔتوجبها اٞتا٘ب عائدا أب القصد الجنائي         كما يتم تقسيم العود ْتسب توافر 
ىو ما يكوف فيو اٞترٯتة السابقة اليت صدر فيها حكم بات كاٞترٯتة فالعود المقصود ، 6عود مقصود كعود غَت مقصود

                                                
 .380، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت٤س ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جألٍٝ ، جُؿ٣ٍٔس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 1
 .65،  جُْٞٚ جالؾطٔحػ٢ ٝػالهطٚ ذحُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس، ٘ (ْؼٞو ذٖ ٓكٔى) ج٢ِ٣ٍُٝ 2
 .64 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3
 . ٖٓ م ع ؼ ، جُط٢ قىوش جُطٔحغَ ك٢ ؾٍجتْ ٓؼ٤٘س ٝؾؼِطٜح ٖٓ ٗلّ جُ٘ٞع 57 أٗظٍ ك٢ ًٛج جُٛىو جُٔحوز 4
 .382، جُؿُء جالٍٝ ، جُؿ٣ٍٔس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 5
 .26، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٚحُف ذٖ ٓكٔى)آٍ ٌك٤غ جُؼ١ٍٔ 6
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اٞتديدة مقصودتُت، كأف يرتكب اٞتا٘ب جرٯتة عمدية سابقة ٍب يعود فَتتكب جرٯتة أخرل عمدية ، كيتم تشديد العقوبة 
كىو أف تكوف اٞترٯتة السابقة كاٞترٯتة البلحقة غَت مقصودتُت، أك أف تكوف لعود غير المقصود أكثر ُب ىذا النوع، أما ا

 .إحدا٫تا غَت مقصودة 
 

 المطلب الثاني
  أسباب تزايد معدالت العود 

 

         تثَت مشكلة العود إٔب اإلجراـ، الكثَت من التساؤالت حوؿ أسبأّا كعوامل إزديادىا ، كتضع ا١تنظومة العقابية 
بأكملها ٤تل مساءلة ، ألهنا ٓب تستطع ٖتقيق اإلصبلح كالتأىيل، بإعتبار٫تا مناط كل عملية عقابية ، فضبل عن ذلك أف 

آّـر العائد ينبئ عن خطورة إجرامية كبَتة ، كيكشف عن تغلغل السلوؾ اإلجرامي ُب ذاتو بشكل ٬تعل من الصعوبة 
ٔتكاف إعادة تأىيلو،  ٢تذا فاألمر يتطلب البحث عن كسائل أخرل أكثر ٧تاعة ، ألف العقوبة ّٔذا الشكل اٟتإب تعلن 

 .عن فشلها ُب إصبلح آّـر كنزع عوامل اإلجراـ من داخلو
 

        كال شّك أف العود إٔب اإل٨تراؼ اإلجرامي لو أسبابو الكثَتة منها الذاتية كالداخلية تتعلق باٞتا٘ب، كما أنو مرتبط 
أشد اإلرتباط ٔتختلف اٞتوانب ا١تتعلقة باٟتياة اإلجتماعية كاإلقتصادية، لذلك تتعدد األسباب كاحملركات ٦تا يبدم لنا 
العديد من العوامل اليت تقف كراء عودة اٞتناة إٔب اإلجراـ، سنحاكؿ ذكر أ٫تها، كلكن نريد أف نشَت كنركز على تأثَت 
العقوبة اٞتنائية كتنفيذىا على آّـر العائد، ٦تا ٕتعلو يعود مرة أخرل أب اٞترٯتة ، كالذم ىو موضوع الدراسة ُب ىذا 

اٞتانب، فخركج احملكـو عليو بعد تنفيذ مدة ٤تكوميتو ، كبعد فًتة إنعزاؿ عن ٣تتمعو يكوف ٤تّمبل بكثَت من مشاعر القلق 
كالتوتر عن كيفية استقبالو من طرؼ أسرتو ك٣تتمعو، كمدل تقّبلهما لو، خاصة مع ضعف قدراتو على اإلندماج 

 .اإلجتماعي، حيث يكوف ٤تّمبل بكثَت من مشاعر االحباط كاٟتزف 
 

         من جهة أخرل ٮترج ا١تفرج عنو بعد إهناء عقوبتو ، كىو ٭تمل خربات إجرامية كقيم فاسدة، كاف قد تعلمها ك 
، لذلك إذا ٓب ٬تد من آّتمع اإلستعداد الكاُب لتحقيق اإلندماج 1إكتسبها أثناء فًتة حياتو داخل ا١تؤسسة العقابية

كالتواصل ، كٓب ٭تض برعاية الحقة فعالة، فإف ذلك القلق كالتوتر كا٠توؼ سيتفاعل مع ما اكتسبو من ىذه ا٠تربات ك 
القيم الفاسدة، مع ما لديو من إستعداد كنقص ُب الوازع الديٍت كا٠تلقي، كل ىذه العوامل تزيد من إحتماالت عودتو إٔب 

اٞترٯتة ال ٤تالة ، بل األكثر من ذلك يصبح إتيانو ٞترٯتتو اٞتديدة أكثر خطورة، ألنو أصبح لديو ا٠تربة الكافية ُب 
التخطيط كالتحضَت كالتنفيذ ، كما قد يستعُت بشركائو، كيسعى إٔب ٤تو آثار كشفها كالوصوؿ إليو، كيتوافر لديو عادة ُب 

 .اٞترٯتة البلحقة القصد اٞتنائي كسبق االصرار، فيصبح بذلك ٣ترما ٤تًتفا كتصبح جرٯتتو أكثر خطورة
 :        من أجل التفصيل ُب ىذه األسباب كالعوامل ا١تؤدية إٔب العود للجرٯتة نقسمها إٔب ٣تموعتُت

 

 الفرع األكؿ 
  أسباب ترتبط بالمنظومة العقابية كبيئة السجن

        تعترب بيئة السجن أثناء تنفيذ العقوبة من أىم العوامل ا١تساعدة على العود أب اٞترٯتة ، كيظهر ذلك من خبلؿ 
العديد من األسباب كا١تؤثرات كاإلختبلط داخل السجن، كاألمراض النفسية كالعقلية اليت تصيب احملكـو عليو، عدـ 

                                                
 .99، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ ) ج٢٘٣ُُ 1
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اإلستفادة من الربامج اإلصبلحية ، تأثَت الوصم اإلجتماعي على سلوؾ السجُت ، نشَت إليها باختصار ُب الفقرات التالية 
 :تباعا 

 

 الفقرة األكلى
  تأثير اإلختبلط كالعبلقات اإلجتماعية داخل السجن على سلوؾ العائد

         لقد سبق كأف بّينا أف اٞتا٘ب بعد اٟتكم عليو بعقوبة سالبة للحرية، ٬ُترب على تبٍتّْ حياة أخرل جديدة ٓب يألفها، 
حيث يعزؿ عن ٣تتمعو األصلي، كيلـز بالعيش ُب ٣تتمع السجن الذم لو قوانينو كقواعده كنظمو، كالذم ٬تمع عدد كبَت 

من احملكـو عليهم من آّرمُت احملًتفُت كا١تبتدئُت، حيث من خبلؿ إلتقاء النزالء بنماذج ٥تتلفة من العائدين لئلجراـ، 
خاصة إذا كاف بعضهم يدخل ىذا العآب ألكؿ مرة ، يؤدم ىذا اإلختبلط كاإلحتكاؾ إٔب إكتساب خربات جديدة ُب 

اإلجراـ كتبٍّت ألكؿ مرة قيم فاسدة ٓب يألفها احملكـو عليو، كُيطبع بقوانُت كقواعد غَت صحيحة أملتها ضركرة العيش داخل 
، ألف ٣1تتمع السجن، ىذا الوضع يؤدم إٔب أف يعتاد ا١تساجُت السلوؾ اإلجرامي كيألفوه كال ٬تدكف بأسا من العودة إليو

ىذه العبلقات اإلجتماعية داخل السجن أفرزت ثقافات فرعية بديلة مناىضة ك٥تالفة لثقافة آّتمع، حيث يتغذل 
السجُت من ىذه الثقافة طواؿ فًتة مكوثو داخل السجن، ك ٭تمل بشكل مباشر أك غَت مباشر، كُيطبع ُب كجدانو 
خربات جديدة ٨تو اٞترٯتة، خاصة إذا كجدنا أف ىناؾ من عتاة آّرمُت كاحملًتفُت من يتباىوف بسجلهم اإلجرامي، 

كيفتخركف بإ٨ترافهم أماـ الوافدين اٞتدد، كمن ٙتّة يتشّبع السجُت ّٔذه الثقافة البديلة عن ثقافة ٣تتمعو اليت عرفها كترىبَّ 
عليها، حىت إذا أُفرج عنو كخرج من ىذا آّتمع ، ال يستطيع اإلنفكاؾ منها، خاصة إذا إلتقى ذلك بنبذ األسرة كآّتمع 

 .لو كاحتقاره كعدـ تقبلو بسبب دخولو السجن 
 

فَحت عقوبة سلب اٟترية بأهنا عقوبة فاشلة ،كال ٖتقق بالضركرة مفعوؿ الردع على مستول الفرد أك           لذلك ُكصِن
آّتمع ، رغم أنو يشكل ا٢تدؼ األكؿ ٢تا، كأصبحت ىاتو العقوبة ال تردع آّرمُت الذين ىم ُب حاجة إٔب ردع، بل 

تفسد الصاٟتُت من النزالء اٞتدد، ألف ٣تتمعات السجوف كالثقافة السائدة فيها ، ىي ا١تكاف ا٠تصب لتكَحوُّف كانتشار 
أفكار معادية للمجتمع كاٟتقد عليو كاإلنتقاـ منو، كمن ٙتة يتكوف لدل السجناء شبو مناعة سجنية ، فيصبحوف ال 

  .2ٮتشوف معاكدة اإلجراـ ك العودة إٔب ىذا آّتمع اإلجرامي
 

          كلعّل اإلحصائيات ا١تقدمة على غرار دراسة أجريت ُب مصر على ٣تموعة من احملكـو عليهم بعقوبة سالبة 
منهم سوء  % 27من أفراد العينة تعلموا التحفظ كا٠تداع ُب عبلقاهتم مع اآلخرين ، بينما تعلم % 41للحرية، بينت أف 

تعلموا اٟتقد كسوء  % 05تعلموا أساليب جديدة ُب اإلجراـ،  % 09تعلموا العادات السيػئة ،  % 18األخبلؽ ، 
من العينة كانوا يقابلوف ٣ترمُت خطرين داخل  % 45,7النية ُب التعامل مع اآلخرين، كما أكدت الدراسة أف ما نسبتو 

من أفراد العينة قاموا بتكوين صداقات مع ٣ترمُت خطرين خبلؿ تنفيذ  % 44,9السجن بصفة مستمرة ، كما نسبتو 
 .3العقوبة

 

          كىكذا كعلى الرغم من السياسة العقابية اٟتديثة اليت تقـو على التصنيف كتوزيع النزالء ، كٖترص على منع 
٥تالطة النزالء اٞتدد ألكؿ مرة مع العائدين إٔب اٞترٯتة، إال أنو من الناحية الواقعية يتعذر تنفيذ كضماف ذلك بصورة دقيقة، 

                                                
 .122، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٓكٔى) ْٔٛحٌ 1
 .77 ــ 76،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْؼٞو ذٖ ٓكٔى) ج٢ِ٣ٍُٝ 2
 .104، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘   (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 3



 

154 

إلستحالة ضماف الفصل التاـ بُت احملكـو عليهم ، فحىت كلو نفذ الفصل بُت األجنحة كالعنابر أك ليبل ، فإهنم عادة ما 
يلتقوف خارجها أثناء التدريب أك الدراسة أك ُب مراكز العبلج أك أثناء العمل أك ُب ساحة السجن، ٦تا يعصف ٔتبدأ 
التصنيف كيسمح بإختبلط ا١تساجُت، كتناقل ا٠تربات اإلجرامية كالسلوكات السيئة بينهم ، لذلك  كل ىذه العوامل 

السابقة تضعف من رىبة السجن كسطوتو ُب نفوس آّرمُت ألكؿ مرة،  كتقضي على عامل الردع كا٠توؼ من العقوبة، ك 
 .1تصبح العودة إٔب اٞترٯتة أمرا مستساغا من قبلو فتزيد معدالت العود

 

 الفقرة الثانية 
 تأثير األمراض النفسية كالعقلية التي يصاب بها المحكـو عليو أثناء تنفيذ العقوبة على العود

         قد يتعرض احملكـو عليو أثناء تنفيذ عقوبتو لئلصابة بعدة أمراض نفسية أك عقلية، بل كحىت العضوية، فالقلق 
كاإلحساس بالعجز كفرض حياة كمعيشة السجن تؤدم إٔب كراىيتو لذاتو، كيصبح يشعر با٠توؼ كعدـ اإلطمػئناف، كقد 
يسعى إٔب تدمَت ذاتو أك تدمَت اآلخرين، فيصبح الفرد أكثر عدكانية، كإذا استمر الوضع كتفاقمت حالتو دكف عبلج فقد 
يصاب بأنواع اٞتنوف كاألمراض النفسية ا١تختلفة ، كتساىم ىذه الظركؼ ُب زيادة الفجوة بينو كبُت ٣تتمعو، ك٘تثل عائقا 

 .أماـ إدماجو بعد اإلفراج عنو، كما تشكل عامبل مساعدا ُب عودتو إٔب اٞترٯتة من جديد
 

 الفقرة الثالثة 
  عدـ اإلستفادة من البرامج اإلصبلحية 

 

        تسعى اإلدارة العقابية كٖترص على كضع برامج اإلصبلح كالتأىيل لصاّب السجناء، باإلستعانة ٔتختلف الشركاء 
من أطباء كرجاؿ دين كمدربُت كغَتىم، كتتحقق أىداؼ ىذه الربامج إذا استجاب السجُت إليها ك التحق ّٔا، كىي 

بذلك ٖتاكؿ أف تكوف حصانة أماـ العودة للجرٯتة، غَت أنو اذا ٓب يهتم كٓب يتجاكب السجُت مع ىذه الربامج ، كٓب يبد 
استعداده  كإنضمامو إليها، تفقد قيمتها كفعاليتها، كال تستطيع ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة ُب تنظيف آّـر من اٞترٯتة ، 
كلعل أىم العوامل اليت تؤدم إٔب عدـ إلتحاؽ النزيل ّٔذه الربامج اإلصبلحية ، حالة القلق كاإلنزعاج كالتوتر اليت يعا٘ب 

 .منها النإتة عن عدـ تقبلو ّٓتمع السجن، ٦تا ٬تعلو يعا٘ب من ضغوط نفسية بسبب تواجده غصبا ُب ىذا ا١تكاف 
 

        لذلك ال يبدم السجُت باال كال يعطي إىتماما ٢تذه الربامج التأىيلية، خاصة إذا كانت ال تتماشى مع مستواه 
كقدراتو، ٦تا يعتقد بعد فائدهتا بعد خركجو من السجن، أك كانت برامج عامة تقليدية ليس ٢تا مكاف أك ٣تاؿ ُب آّتمع، 

٦تا يضعف قدرهتا ُب التأثَت على النزالء، كيضعف بذلك فرصة تأىيلهم كاٟتد من عودهتم إٔب اٞترٯتة، كىذا كلو ينسف 
باٞتهود ا١تبذكلة ُب ٖتقيق دكر السجن كمؤسسة إصبلحية، كيضر ٔتصلحة النزالء كا١تفرج عنهم، كفيو إىدار لئلمكانات 
كالطاقات ا١تادية كالبشرية ا١تسخرة ٢تذا الغرض ، ىذه األسباب كلها تفتح آّاؿ كاسعا إلحتماؿ عودة ا١تفرج عنهم إٔب 

 .2عآب اٞترٯتة من جديد
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 الفقرة الرابعة 
  تأثير الوصم اإلجتماعي على العودة الى الجريمة

         يقصد بالوصم با١تفهـو اإلجتماعي، تلك الصورة الذىنية السلبية اليت تلتصق بفرد معُت ، كتعبَت عن اإلستياء 
كاإلستهجاف ٢تذا الفرد ، نتيجة إلقًتافو سلوكا غَت سوم يتعارض كالقيم كا١تبادئ السارية ُب آّتمع ، كبالتإب ىو تلك 

النظرة الدكنية اليت ينظر ّٔا آّتمع أب الشخص ا١تسجوف ، كالتمييز ضده ُب التعامل كالتعبَت عن الشعور السليب ٕتاىو، 
 .1كإحتقاره كلومو كحرمانو من بعض حقوقو كعضو ُب آّتمع

 

         ىذه األسباب تؤدم إٔب صعوبة كبَتة ُب إندماج ا١تفرج عنهم ُب النسيج اإلجتماعي من جديد، كينتج عن ذلك 
أف تولد ُب نفسو نزعة للعودة إٔب عآب اٞترٯتة كاإلنتقاـ من ىذا آّتمع الذم ٓب يتقبلو كٓب يغفر لو خطأه ، رغم أنو عوقب 

 .عليو ك نفذ عقوبتو 
 

         لذلك فإف شعور ا١تفرج عنو بالتحقَت كالتخلي ٬تعلو يشعر باإلغًتاب عن الواقع اإلجتماعي ككصمو باإل٨تراؼ 
كعدـ الثقة بو، كعدـ التعامل معو كعدـ تشغيلو كعدـ زيارتو كالتهرب منو، كعدـ قبوؿ الزكاج منو، كلها عوامل تزيد من 

ا٢توة بينو كبُت آّتمع، فيتعمق شعوره بأف ىذا آّتمع ٗتلى عنو كطرده كأدار لو لو ظهره ، لذلك إذا شعر آّتمع بكراىية 
، فإف آّـر سوؼ يبادر ىذا آّتمع بنفس ا١تشاعر كيصبح سلوكو سلوؾ شخص عدائي ُب حرب، لذلك  كحقد ٨تو آّـر

تقـو السياسة العقابية اٟتديثة على عدـ نبذ ا١تفرج عنو ككراىيتو كمقاطعتو كعدـ التعامل معو ، أك إشعاره بأنو شخص غَت 
 .2سوم ، منعا إلنتكاستو كعودتو لئلجراـ

 

 الفرع الثاني
  أسباب ترتبط بالجاني العائد كبيػئتو

         إذا كانت بيئة السجن كالنظاـ العقايب لو التأثَت الكبَت على نفسية كسلوكات آّرمُت كتدفعهم إٔب العودة إٔب 
اٞترٯتة ، فإف ىناؾ أسباب أخرل تساعد أيضا على توفَت الظركؼ ا١تناسبة لتغذية النزعة إٔب اإلجراـ كتدفعو إليو دفعا، 
 :كىي أسباب مرتبطة بآّـر العائد ُب حد ذاتو كأخرل تتعلق ببيئتو، نتعرض إليها بشيء من اإل٬تاز ُب الفقرات التالية 

 

 الفقرة األكلى 
  أسباب ذاتية داخلية تتعلق بالجاني العائد 

         كىي تلك األسباب ا١تتعلقة بشخصية اٞتا٘ب العائد، كتتعلق باٞتوانب العضوية كالنفسية كالعقلية ، حيث تدخل 
كشفت الدراسات  السن فبالنسبة لعنصر، السن، الذكاء، اٟتالة الصحية ، ا١تستول الثقاُب: فيها عدة عناصر من أ٫تها

ا١تقدمة أف صغار السن ٔتا يتميزكف بو من ٤تدكدية إدراكهم كقلة خربهتم  كنشاطهم كسهولة إستهوائهم كالتغرير ّٔم ، 
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 ك٢ وٌجْس أػىش ٖٓ ٠ٍف جُرحقع ػالء ٤ِْٔحٕ ق٘رظحظس ، ذؼ٘ٞجٕ جُطلحػَ جالؾطٔحػ٢ ذ٤ٖ جُٓؿ٘حء جُٔلٍؼ ػْٜ٘ ٝجُٔؿطٔغ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ؿ٤ٍ 2

ٖٓ جكٍجو جُؼ٤٘س جُٔىٌْٝس أٖحٌٝج أْٜٗ ٣ٗؼٍٕٝ ذحالذطؼحو ٝجُلؿٞز جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضلَٛ ذ٤ْٜ٘ % 81، أًى إٔ 1997ٌٓ٘ٗٞز ، ٤ًِس جالوجخ  جُوحٍٛز ، 

ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س % 31ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س أٖحٌٝج إٔ ْرد جذطؼحو جُ٘حِ ػْٜ٘ ٛٞ ونُْٜٞ ج٠ُ جُٓؿٖ ، ٝٓح ٣وحٌخ ٗٓرس % 50ٝذ٤ٖ ٓؿطٔؼْٜ ، ٝإٔ ٗٓرس 

 ذؼ٘ٞجٕ 2000يًٍٝج إٔ ْرد ًٛج جالذطؼحو ٛٞ جُٓٔؼس ج٤ُٓثس جُط٢ أٚركص ضالَْٜٓ ٝج٤ٍُٛٔ جُٔؿٍٜٞ ج١ًُ آُٞج ج٤ُٚ ، ٝك٢ وٌجْس أنٍٟ ك٢ ْ٘س 

، ٝإٔ ٗٓرس  % 88,5غوحكس جُٓؿٖ ٝػالهطٜح ذحُِٓٞى جُٟٔحو ُِٔؿطٔغ ، يًٍش إٔ ؿحُر٤س جُؼ٤٘س جُٔركٞظ ُى٣ْٜ جضؿحٙ ٢ًِْٞ ٟٓحو ُِٔؿطٔغ  ذ٘ٓرس 

، غوحكس جُٓؿٖ ٝػالهطٜح ذحُِٓٞى جُٟٔحو  (ػرى جُؼ٣ُُػرى هللا)ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ ٓطور٤ِٖ ُِْٞٚ جالٗكٍجك٢، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جُٓؼٞو % 85

 .2000ُِٔؿطٔغ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ  ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز ، جًحو٤ٔ٣س ٗح٣ق جُؼٍذ٤س  ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، 
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أكثر عرضة ١تعاكدة إرتكاب اٞترٯتة عدة مرات مقارنة مع ذكم السن األكرب، كبينت اإلحصائيات الصادرة ُب بعض 
 أب 18الدكؿ العربية  كالكويت ك مصر أف النسبة األعلى من اٞترائم تقع  ُب فئة الشباب الذم يًتكاح سنهم ما بُت 

 سجُت ، تؤكد أف أسرع 2216، كما أنو أجريت دراسة أخرل ُب أحد السجوف األمريكية اليت أجريت على 1 سنة35
 .  2آّرمُت ُب العودة إٔب السجوف كانوا األصغر سنا

 

 بإعتباره ٣تموعة من القدرات العامة كا٠تاصة يستطيع ّٔا اإلنساف أف ٭تقق لنفسو مكانة متميزة لذكاء        كما أف ا
بُت الناس، فإف الضعف العقلي يدفع صاحبو إٔب إرتكاب اٞترٯتة على خبلؼ الذكاء الذم يقي من الوقوع ُب اٞترٯتة ، 

ذلك ألف الشخص الذكي لو مقدرة على فهم عواقب األمور، أما الضعيف عقليا فبل ٯتلك ىذه القدرة، لذا يقع ُب 
اٞترٯتة ٢تذا السبب، من جهة أخرل قد يكوف الذكاء ىو احملّفز على إرتكاب اٞترٯتة من الشخص ٤تدكد القدرات، حيث 

٭تسن التخطيط كالتنفيذ كالعمل على إٗتاذ ما ٯتنع كشفو كالوصوؿ إليو، لذلك ٧تد أف بعضا من اٞترائم ا٠تطَتة ٖتتاج إٔب 
 .3ذكاء كفطنة إلرتكأّا ، لذلك ٧تد أف الكثَت من آّرمُت األذكياء يعودكف إٔب اٞترٯتة

 

 تؤثر بشكل فعاؿ ُب العودة إٔب اٞترٯتة، كذلك ١تا الحالة الصحية كالبدنية كالنفسية         كذلك تؤكد الدراسات أف 
٢تا من ضغوط ملحة تؤثر على السلوؾ اإلجتماعي للشخص ا١تنحرؼ، حيث أف الشخص الذم يولد ناقصا ُب التكوين 

أك معوقا أك ضعيفا من الناحية العقلية ، فهو ٭تاكؿ أف يبدم ردة فعل لتعويض ىذا النقص كقد تكوف بطريقة غَت 
مشركعة، إلثبات نفسو ككجوده كقدرتو، كىذا حىت يتخلص من الصراعات النفسية اليت تسيطر عليو كال يستطيع 

إحتما٢تا، كالنإتة عن خلل أك نقص جسمي أك عقلي، كيفشل ُب ٖتقيق التوافق الشخصي كاإلجتماعي، ٦تا يؤدم إٔب 
إرتكاب سلوؾ مناىض للمجتمع، كيأٌب ىنا الوصم اإلجتماعي ليزيد من تعميق ا١تشكلة، فاإلنساف ا١تريض خاصة إذا 

كاف صغَت السن، ال يتحّمل نبذ آّتمع لو، عندما يشعر بالنظرة الدكنية كاإلحتقار كمقاطعتو من قبل آّتمع، كبأنو 
شخص ٮتتلف عن اآلخرين ، فينسحب كٯتيل إٔب العزلة كاإلحتجاج عن كاقعو اإلجتماعي ٦تا يعزز فكرة اإل٨تراؼ لديو، 

 .4كإذا كجد ُب الولوج إٔب عآب اٞترٯتة إثبات لذاتو، من السهل عليو أف يعود إٔب إليها مرة ثانية
 

 دكرا كبَتا ُب العودة أب اٞترٯتة من عدـ ذلك، فالشخص المستول الثقافي كالتعليمي         من جهة أخرل يلعب 
اٞتاىل لؤلنظمة كالعواقب يقدـ على إرتكاب اٞترٯتة كتكرارىا، كما أف نوعية الثقافة اليت يتلقاىا الفرد ٢تا دكر كبَت ُب 

 .5توجيهو للصبلح أك اإلجراـ
 

 الفقرة الثانية 
  أسباب خارجية

         توجد العديد من األسباب ا٠تارجية اليت ٖتيط بآّـر العائد فتدفعو إٔب إرتكاب اٞترٯتة كمعاكدة إرتكأّا، كنذكر 
 ، إذ تعترب األسرة اٟتاضنة األكٔب اليت يتلقى فيها الفرد خبلؿ مراحل حياتو ٣تموعة من القيم لتفك  األسرممن أ٫تها ا

                                                
، وٌٝ ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س  ك٢ ٓؼحُؿس جُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ،  (هطحف ضٔحّ) ػحٍٓ 1

 .25 ، ٘ 2014 ـ 2013ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز ، 
، ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ جُٔٓؿ٤ٖٗٞ (ٗٔحيؼ جقٛحت٤س ُِؼٞو ٤ًٝل٤س جْطهىجٜٓح) ، ك٢ وٌجْطٚ ػٖ ذٍجٓؽ جُ٘أ٤َٛ  ذؼ٘ٞجٕ 1979ْ٘س  (٤ٖٔىش) وٌجْس هحّ ذٜح 2

 .67،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْؼٞو ذٖ ٓكٔى)، ج٢ِ٣ٍُٝ 2216
 .26، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (هطحف ضٔحّ)ػحٍٓ 3
 .69، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْؼٞو ذٖ ٓكٔى )ج4٢ِ٣ٍُٝ
 .  27، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (هطحف ضٔحّ) ػحٍٓ 5
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كا١تبادئ كأ٪تاط التفكَت كمعايَت التعامل مع آّتمع ، ٦تا ٬تعل األسرة ٢تا أ٫تيتها اٟتيوية ُب التنشئة اإلجتماعية للفرد، فإذا 
أحسنت غرس ا١تبادئ كاألخبلؽ الطيبة كالقيم النبيلة ُب أبنائها ، منعتهم من الوقوع ُب مهاكم اٞترٯتة ، أما إذا كانت 

األسرة مفككة كغَت قائمة بواجبها ٕتاه أبنائها، أك كانت على نقيض ذلك أسرة تعلمهم الفجور كالرذيلة كاإلعتداء على 
 .الغَت، سينعكس ذلك على األبناء سلبا

 

        فالطفل الذم يفتح عينيو على حالة كالده كىو يقارع زجاجات ا٠تمر، أك على حالة ك الدتو كىي ٘تارس الرذيلة 
ُب عقر بيت الزكجية ، أك شقيقو كىو يتعاطى ا١تخدرات، ال تنتظر منو أف ينشأ على الفضيلة كيتعلم القيم النبيلة، لذلك 
األسرة الفاسدة عامل مهم يدفع إٔب إرتكاب اٞترٯتة كإحًتافها،كما أف التفكك األسرم بشقيو ا١تادم كا١تعنوم أم غياب 

ا١تتكفل باألسرة أك غياب اٟتناف كالدؼء العائلي، سيؤدم ذلك إٔب إضطرابات نفسية  داخل األسرة تؤثر على نفسية 
 .1األبناء ، كتدفع ّٔم إٔب اإل٨تراؼ كتعاطي ا١تخدرات كا١تسكرات، كىذا يقودىم إٔب طريق اٞترٯتة

 

 أم فقداف ا١تفرج عنو ١تورده ا١تإب أىم العوامل اليت تدفعو إٔب اٞترٯتة، الوضع اإلقتصادم السيء،يشكل          كما
ألف ىذا الوضع ّٔذا الشكل ٯتارس ضغوطا أكيدة على اٞتناة، حيث تدفعهم ىذه الضغوط إٔب إرتكاب سلوكات غَت 

، كيظهر تأثَت الوضع االقتصادم من جانبُت، أكال٫تا تد٘بّْ مستول األسرة اإلقتصادم أك فقداف ا١تورد ا١تادم ٢تا 2سوية
 .بسبب كفاة معيلها أك غيابو، حيث يؤدم ذلك إٔب حرماف أفرادىا من تلبية إحتياجاهتا 

 

        كما أف شعور الفرد بعدـ قدرتو على إشباع اٟتاجات األساسية لو كألسرتو، نتيجة إ٩تفاض دخلو أك إنقطاعو 
بسبب دخولو السجن، يؤدم ىذا إٔب تعميق الشعور باٟترماف ا١تادم كاإلحساس بالنقص كالدكنية كالقلق كالتوتر 

كاإلحباط، كىذا يؤدم إٔب ٪تو اإلٕتاىات العدائية كتكّوف السلوكات ا١تنحرفة، كلقد أكدت الدراسات عبلقة البطالة 
كالفقر باٞترٯتة كالعودة إليها، أما ُب اٞتانب الثا٘ب فقد يكوف الرخاء اإلقتصادم أيضا سببا ُب إرتكاب السلوؾ اإلجرامي 
كٞترائم معينة بذاهتا كتكرارىا، حيث أف الرخاء اإلقتصادم يؤدم إٔب إرتكاب اٞترائم األخبلقية كالقتل كإ٫تاؿ األطفاؿ 

كتشردىم، بسبب إنشغاؿ اآلباء ّتمع األمواؿ كإنفاقها ُب ا١تلذات كالشهوات، على خبلؼ األمر ُب مرحلة الكساد 
اإلقتصادم، أين تنتشر البطالة كالفقر كتنتشر معهم جرائم أخرل كالسرقات كاإلعتداءات كالدعارة كالنصب كاإلحتياؿ 

 .                                                 3كغَتىا
 

 ٦تا سبق للقوؿ، بأف ظاىرة العود ك إف كانت تشكل ُب حد ذاهتا مشكلة حقيقية، فإنو باستمرارىا كعدـ كنخلص       
إ٬تاد حلوؿ ناجعة ٢تا ،ستؤدم إٔب تكّوف آثار كمضاعفات خطَتة، تؤثر ُب أطراؼ العملية العقابية ٚتيعا، كتصبح بذلك 

 :مشكبل مضاعفا، كمن أىم ىذه اآلثار نذكر منها 
 

ػػػػ التأثَت على الربامج اإلصبلحية، حيث أف كثرة العود كإرتفاع مستواه سيؤدم إٔب بذؿ ا١تزيد من اٞتهود للتكفل بآّرمُت 
العائدين، فبغض النظر عن إزدياد ككثرة ا١تلفات ا١تعركضة على القضاة، سيتطلب ذلك أيضا إلزامية توفَت مزيدا من 

اإلعتمادات ا١تالية إلعاشة األعداد ا١تتزايدة من القادمُت اٞتدد إٔب ا١تؤسسات العقابية، أك إٔب إلزامية ترشيد النفقات 

                                                
جؾطٔحػ٤س جُظحٍٛز ٝكٍوج٤ٗس جُِٓٞى ، ٓؿِس جُٗرحخ ٝجٌُٔٗالش جالؾطٔحػ٤س ، جُؼىو جالٍٝ ، جُٓ٘س جال٠ُٝ ، : ، جُٗرحخ جُٔ٘كٍف  (٣ًٍٔس) ػؿٍٝو 1

 .75، ٘ 2013ؾحٗل٢ 
 .101، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 2
 .49، جُهٛحتٙ جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُِؼحتى٣ٖ ُِؿ٣ٍٔس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (يػحٌ ذٖ ِْطحٕ) جُٓر٤ؼ٢ 3
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ا١تخصصة للسجوف إٔب أقصى حد، حىت يتم تغطية ٚتيع اإلحتياجات ا١تادية كالتأىيلية، كىذا يؤثر على ٧تاح الربامج 
 .اإلصبلحية ا١تسطرة

ػػػ يؤدم التفاعل داخل السجوف بُت آّرمُت العاديُت كآّرمُت العائدين إٔب اٞترٯتة ، إٔب بركز النمط اإلجرامي ا١تتخصص   
كتعلم كإكتساب خربات إجرامية عالية ا١تستول، كما يسمح ىذا اإلحتكاؾ كاالختبلط إٔب إستثمار ىذه ا٠تربات بعد 

اإلفراج ، فتجعل جرٯتة العود أكثر خطورة ، سواء ُب فكرة اٞترٯتة أك أسلوب إتياهنا ككيفية ٤تو آثارىا ك عدـ الوصوؿ إٔب 
كشفها، فآّـر الذم أدين ّتـر إستهبلؾ ا١تخدرات كحكم عليو بعقوبة سالبة للحرية، عند إحتكاكو ك ٥تالطة آّرمُت 

احملًتفُت ا١تتخصصُت ُب تركيج ا١تخدرات، سيتعرؼ كيتعلم أساليب ىذا العآب اٞتديد، كيطلع على  حيل ككيفيات 
ا١تتاجرة فيها كتوزيعها كترك٬تها،كأساليب إخفائها كإيصا٢تا إٔب زبائنها، كا١تبلحظ من نزالء ا١تؤسسات العقابية ا١تتابعُت 

ّترائم ا١تخدرات كترك٬تها كا١تتاجرة فيها ، أغلبهم ٣ترموف عائدكف ، كصحيفة السوابق القضائية مليئة ّٔذا النوع من اٞترائم 
، فواقع آّتمع اٞتزائرم يشهد أ٪تاطا كصورا ٥تتلفة من السلوكات اإلجرامية اليت ٖتولت من النمط العادم إٔب النمط 

 .1ا١تنظم إٔب النمط ا١تتخصص
يؤدم تكرار الدخوؿ كا٠تركج من ك إٔب ا١تؤسسات العقابية إٔب فقداف ىذه الطائفة من  حيث، ػػ فقداف رىبة السجن

آّرمُت العائدين، إٔب تلك الرىبة اليت تطبع عادة عآب السجن كمكاف لتنفيذ العقوبة ك ما يتمّيز بو من أثر رادع، كبالتإب 
تفقد ىذه الطائفة صدمة اإليداع اليت تقل كتضعف مع الوقت حىت تنعدـ هنائيا، فيتكوف لديها إستعداد للتكّيف مع 

٣تتمع السجن،  كلعّل ما ٭تجج ىذا القوؿ أف الكثَت من آّرمُت يسعوف إٔب الدخوؿ كالرجوع إٔب السجوف أحيانا برغبة 
منهم، كذلك بإفتعاؿ إرتكاب جرائم معّينة كيسلموف أنفسهم طواعية كيعًتفوف بأفعا٢تم مباشرة ، لتحقيق رغبتهم كىي 

، فلم يعودكا يبالوف بالدكنية أك ا٠تزم أك العار كما كاف اٟتاؿ 2الزّج ّٔم ُب السجن، ك رٔتا ذلك يعود إٔب أسباب أخرل
سابقا، ألهنم فقدكا ىذا اإلحساس بعد أكؿ جرٯتة ٢تم، فيصبح ىذا اإلقتناع من ضمن الثقافة السجنية اليت إكتسبوىا، 

 بقوانينو كقواعده، ك استمرار تفاقم ىذه فكتتكوف ٢تم حصانة مضادة  أماـ ثقافة كقيم آّتمع، ك يصبحوف ال يبالو
الوضعية سيحّوؿ السجوف إٔب مدارس متخصصة لتعليم اإلجراـ ، كاٟتقد على آّتمع كاإلنتقاـ منو، ك إذا ٓب يتم معاٞتة 

 .األمر بسرعة ك إ٬تاد بدائل جدية ك ناجعة  ٢تذا ا١تشكل ، ستضع كظيفة السجن على احملك ك قد هتدد بقائو
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ، ٘ 2005 و٣ٓٔرٍ 24، أٗٔح٠ جُؿ٣ٍٔس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، ٓؿِس جُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس ، ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ هٓ٘ط٤٘س ، جُؼىو (٤ٗٞٚح) هح٢ْٔ ْالٓس 1

 . ٝٓح ذؼىٛح153
ى ٍْهس ٌٖٓٓ أقى جُٔٞج٤٘٠ٖ ك٢ ذىج٣س 2 ّٔة  ٖٓ جُكحالش جُط٢ أيًٍٛح ٖه٤ٛح ػ٘ىٓح ً٘ص أػَٔ ك٢ أقى جُٞال٣حش جٍُٗه٤س ذحُرالو إٔ ٓٓرٞهح هٟحت٤ح ضؼ

كَٛ جُٗطحء ، ٝضٍى ٗلٓٚ ٤ُطْ ٞرطٚ ٓطِرٓح ذؿٍّ جٍُٓهس ، ق٤ع جػطٍف ذٜح ُْٝ ٣رى أ٣س ٓوحٝٓس أغ٘حء ضٞه٤لٚ ، ٝػ٘ى ْإجُٚ ػٖ ْرد ػىّ ٍٛٝذٚ ًٝحٕ 

ذحٌٓحٗٚ يُي ، ٍٚـ ُ٘ح أٗٚ ٣ٍ٣ى إٔ ٗكون ُٚ ٌؿرطٚ ، ٢ٛٝ جُىنٍٞ ُِٓؿٖ ألٗٚ ُْ ٣ؼى ٣ٓططغ ضكَٔ ٗظٍجش ٖٝؿحٌجش ٖو٤وٚ ٓغ َٝؾطٚ ذٓررٚ ، 

ٝضٞذ٤هٚ ُٚ ك٢ ًَ ٍٓز ٣ؼٞو ٍُُِٔ٘ ، ألٗٚ ًحٕ ٣و٤ْ ػ٘ىٙ ذؼى ٝكحز ٝجُى٣ٚ ، ٍٝٚـ إٔ جُٗطحء هحوّ ٣ٍ٣ٝى إٔ ٣و٢ٟ كطٍضٚ وجنَ جُٓؿٖ ، ق٤ع ٣ٟٖٔ 

و ػ٠ِ ونُٞٚ جُٓؿٖ ، ٝ ٣ؼطرٍٙ أٗٚ أٌقْ ذٚ ٖٓ ج١ُْٞ جُكٍ، ًُُي ُْ ٣ؼى ٣ٍٛرٚ ، ًٔح ػح٣٘ح أًػٍ ٖٓ  ّٞة جُٔأٟٝ ٝ جُطؼحّ ٝجُؼالؼ ٝجُىفء ، ٝٛٞ ٓطؼ

ٍٓز ضوىّ أٓحّ ٓوٍجش جُٟرط٤س جُوٟحت٤س جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٓرٞه٤ٖ هٟحت٤ح ، قح٤ِٖٓ ٓؼْٜ ٤ًٔحش  ٚـ٤ٍز ٖٓ هطغ جُٔهىٌجش ، ٠حُر٤ٖ ضوى٣ْٜٔ ُِؼىجُس ٝ 

 .  جُكٌْ ػ٤ِْٜ  ذحُىنٍٞ ئ٠ُ جُٓؿٖ
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 ث ػػػػػػػػؿ الثاؿػػػػػػلفصا
ة ػػػػػػػػتنفيذيػاؿات ػػػشكالياإل

 

ال تقتصر اإلشكاالت ا١تثارة اليت تعيق  فعالية العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر على اٞتانبُت التشريعي كالقضائي          
فحسب، بل ىناؾ أيضا عوائق أخرل تشكل إشكاليات حقيقية على ا١تستول التنفيذم كرٔتا أعقدىا ، كتظهر ذلك من 
خبلؿ فشل بعض اآلليات اليت تستعملها سلطة التنفيذ ُب التعامل مع احملكـو عليو بعد أف يساؽ إٔب ا١تؤسسة العقابية 

ليقضي عقوبتو، كمن بينها مشكلة اإلكتظاظ ُب السجوف، اليت تعا٘ب منها أغلب دكؿ العآب، اليت الزالت تستعمل عقوبة 
سلب اٟترية  بإسراؼ، كما يًتتب عنها من آثار سلبية تعصف ّتميع الربامج اإلصبلحية، كمنها أيضا ا١تشاكل اليت تتعلق 

آلليات سلطة التنفيذ ُب العقاب  (ا١تبحث األكؿ)باحملكـو عليو كأسرتو، كىو ما سنتناكلو ُب ىذا الفصل، حيث خصصنا 
 .مشكبلت تتعلق باحملكـو عليو كأسرتو (ا١تبحث الثالث)مشكلة اإلكتظاظ ُب السجوف،  (ا١تبحث الثا٘ب)اٞتنائي، 

 

 ألكؿالمبحث ا
 آليات تنفيذ العقاب الجنائي 

 

 اليت تعتمد على أساليب حديثة ،من مراحل التنفيذ العقايبا١تعاصرة ٔب ىذه ا١ترحلة إيعود الفضل ُب الوصوؿ          
حداث تغيَت حقيقي ُب أغراض العقوبة كالنظرة أب إٔب إٔب األفكار اليت قّدمها الفقهاء كا١تفكرين، كاليت أدت ،إكعلمية 

يداع احملكـو إيبلـ من األغراض األساسية للعقوبة ، حيث كاف يتم إلنتقاـ كاإلآّـر كاحملكـو عليو ، ففي ا١تاضي كاف ا
صبلح كالتأىيل، لذلك ٓب تكن عملية توزيع ا١تسجونُت مسألة ٖتضى إلال تستجيب ١تعايَت ا (سجوف)عليهم ُب أماكن 

 حّلت مفردات التأىيل  ُب التعامل معو،ك تبدَّلت الفلسفة العقابية للمحكـو عليو ، ك١تا تغَّتت النظرة إطبلقا ىتماـإلبا
، ىذه الفلسفة اليت تقـو على نظريات كدراسات علمية،  كالردعيبلـإلنتقاـ كاإلا مفردات صبلح كالتهذيب بدؿإلكا
ىتماـ إلصبلحية تتناكؿ باألعتمدت على عدد من األساليب اإنعكست على التشريعات كالسياسات العقابية للدكؿ ؼا

إف احملكـو عليو ىو الذم يدخل السجن أما جرٯتتو فتبقى خارج "كالًتكيز احملكـو عليو بدؿ فعلو ، ٖتقيقا للمقولة 
. 1"األسوار

 

ٔب ٣تموعات ، توزع على إ         لذلك حىت يتم ٖتقيق ىذه األىداؼ اٞتديدة البد أف يتم تقسيم احملكـو عليهم 
 لكل فئة كلظركؼ كل ٣تموعة ، ٢تذا كاف لزاما أف يتم فحص احملكـو ةمؤسسات عقابية مناسبة كفق برنامج تأىيل مناسب

ٔب النمط ا١تناسب لكل إخضاعهم إعليهم كتصنيفهم حىت يتم توزيعهم على ا١تؤسسات العقابية ا١تناسبة، كمن ٙتة 
  .مؤسسة
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، كآليات ككسائل تبُت كيفية تعامل السلطة  سنتناكؿ ُب ا١تطالب التالية أىم أساليب ا١تعاملة العقابية        ١تا سبق،
، ضماف الرعاية كالتكفل باحملكـو (ا١تطلب األكؿ)ا١تكلفة بتنفيذ العقاب مع احملكـو عليو، الفحص كالتصنيف 

 .(ا١تطلب الثالث )، أساليب العمل كالتأديب كا١تكافأة، (ا١تطلب الثا٘ب)عليو
المطلب األكؿ  
الفحص كالتصنيف 

 

ٔب ٖتقيق معمق  يتم خبللو تكوين ملف عن شخصيتة، ٘تكن القاضي من إ         ٮتضع اٞتا٘ب أثناء فًتة احملاكمة 
التعرؼ على ا١تتهم كمن ٙتة تقدير العقاب ا١تناسب نوعا ككما، لذلك تفًتض السياسة العقابية ا١تعاصرة أف ينتقل ملف 

. ٔب ا١تؤسسة العقابية اليت سيتم تنفيذ العقوبة ّٔاإالشخصية 
 

جراء الفحص البلـز  ٍب  إستبلـ احملكـو عليهم دراسة ملفاهتم كإ          ٢تذا يقع على العاملُت ّٔذه ا١تؤسسات ٔتجرد 
ذا ًب بناء على فحص علمي دقيق لشخصية احملكـو عليو ، كتصنيفهم إال إ٧تاح التفريد العقايب إتصنيفهم ، كيتوقف على 

ٔب فئات معينة حىت يتسٌّت كضع الربنامج ا١تناسب الذم يتبلءـ مع كل فئة، كالتصنيف مرحلة الحقة للفحص، لذلك إ
. (الثا٘بالفرع )ٔب التصنيف ُب إ ٍب نتعرض (فرع أكؿ)ٔب الفحص ُب إسنتعرض أكال 

 

الفرع األكؿ  
 الفحص 

خصائيُت ُب ٣تاالت ٥تتلفة من أجل دراسة إل          الفحص ىو ذلك العمل الفٍت الذم يقـو بو ٣تموعة من ا
ختيار نوع ا١تعاملة العقابية ا١تناسبة ٢تم إشخصية احملكـو عليهم دراسة متكاملة لبياف مدل خطورهتم ٘تهيدا لتصنيفهم ك

. 1لتحقيق الغرض من اٞتزاء اٞتنائي
 

 احملكـو عليو من أجل دراسة ٔب          كبالتإب فالفحص يعٍت القياـ ٔتجموعة من الدراسات العلمية كالبحث ع
رتكاب اٞترٯتة ، كمن ٙتة هتدؼ إطبيعة العوامل اليت أثرت ُب بناء شخصيتو ككانت سببا ُب معرفة  ك،جوانب شخصيتو

جراءات العقابية كما إلستفادة من اإل كمدل ا،ٔب ٖتديد مدل اٟتاجة للتوجيو كالتهذيب نوعا ككماإىذه البحوث 
جراء ىذا الفحص عدد من ا٠ترباء إستهدؼ ٖتديد درجة ا٠تطورة االجرامية لديو كأساليب مواجهة ىذه ا٠تطورة ، كيتؤب ت
، لذلك 2 كعلم االجراـ العاـ كا١تتخصصجتماع كالطب النفسي كالطبإلفس كاف كعلم اؿ،خصائيُت ُب ٣تاالت ٥تتلفةإلكا

 كثانيهما ،فالغاية من ىذا الفحص ىو ٖتقيق الكشف عن  أمرين أكال٫تا معرفة درجة خطورة احملكـو عليو على آّتمع
. مكانيات التأىيل ا١تتوفرة لديوإمدل 

 

الفقرة الثانية 
 أنواع الفحص 

الفحص : ف الفحص البد أف يشمل آّاالت التالية إنساف متعددة ؼإل          طا١تا كانت جوانب شخصية ا
 .البيولوجي، الفحص العقلي ، الفحص النفسي ، الفحص اإلجتماعي ، الفحص التجرييب
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خضاع احملكـو عليو لفحص طيب عاـ أك متخصص للتعرؼ على اٟتالة الصحية لو، إيعٍت الفحص البيولوجي           ؼ
كوف سببا تاألمراض العضوية اليت ٯتكن أف يكوف مصابا ّٔا ، أم معرفة العلل ا١ترضية ، اليت ٯتكن أف تشخيص كمن ٙتة 

يداع احملكـو إ كاجبقع مف كاف ذلك ٦تكنا، كمن جهة ثانية رٔتا كاف ىذا ا١ترض معديا ؼإرتكاب اٞترٯتة كعبلجها إُب 
. 1يتأذل غَته من احملكـو عليهمال ،كإجراء كقائي حىت على اإلدارة العقابية عليو ُب مستشفيات خاصة 

 

ف إة كالبحث تٔب دراسة اٞتانب العقلي كالعصيب للمحكـو عليو، للوقوؼ على حاؿإيتوجو ؼ الفحص العقلي          أما 
٘ب من ىذه األمراض ، ٬تب ٖتديد نوع ا١ترض كدرجتو كٖتديد ا١تؤسسة اف كاف يعإكاف مريضا ٔترض عقلي أك عصيب ، ك

رتكاب الكثَت من إقداـ على إلف األمراض العقلية عادة تكوف سببا ُب اأٔب ذلك إاليت ٬تب أف يودع فيها لعبلجو ، ضف 
جراـ إل، كقد قدـ علم ا2ىتماـ األكرب للعاملُت با١تؤسسات العقابيةإلاٞترائم ، لذلك ٬تب أف ٭تضى ىذا اٞتانب با

. 3نيا  كالبارانويا كالصرع كغَتىامرتكاب العديد من اٞترائم كالشيزكفرإ كانت سببا ُب ، اليتالعديد من ىذه األمراض
 

ٔب بياف اٟتالة النفسية  للمحكـو عليو من حيث الذكاء ، كمستوم إيهدؼ الفحص النفسي           ُب حُت أف
الذاكرة ك٪تط الشخصية، كىل مصاب ٓتلل نفسي كاف سببا ُب ارتكاب اٞترٯتة ، كمن ٙتة ٖتديد ا١تعاملة العقابية ا١تناسبة 

يشمل البيئة اليت كاف يعيش فيها احملكـو عليو بدءا من الذم جتماعي إلالفحص ا كىناؾ ، 4ٟتالتو لعبلج ىذا ا٠تلل
قتصادم كظركفو ا١تالية إل لتشمل أيضا كضعو ا،ٔب عملو كعبلقتو بزمبلئو كأصدقائوإ ، كعبلقتو بزكجتو كأبنائو،سرتوأ

  ىا ، ككثَتاُبثر ؤتساىم ُب تكوين شخصيتو كت، ىذه العناصر ٚتيعا كمستواىا ا١تعيشي، كأيضا مستواه الثقاُب كالتعليمي
 ك٢تذا ٬تب معرفة ٚتيع ا١تعلومات عن الوضع ، رتكاب اٞترٯتةإكانت ىذه العوامل أك بعضها تساىم ُب دفع صاحبها أب 

 ٦تا ٬تعلو ،جتماعيإلستقرار كالتوازف اإلفراج عنو على ٨تو ٭تقق اإلٔب ما بعد اإكاف فيو احملكـو عليو ذم جتماعي اؿإلا
. يندمج ُب حضَتة آّتمع

 

الذم  الفحص التجريبييضيف الكثَت من الدارسُت ألساليب ا١تعاملة العقابية نوعا آخر من الفحوصات، كىو          ك
 كمدل ،دارة ا١تؤسسة العقابية من حُت آخر، ترقب من خبل٢تا سلوكات كتصرفات احملكـو عليو إـ ّٔا ك دراسة تقىو

بو مع ا١تشرفُت عليو كتعاكنو مع زمبلئو، كيتميز الفحص بعدـ ثبات نتائجو ، نظرا كٕتامدل ستجابتو لربامج التأىيل كإ
نسانية اليت تتميز بالتغَت ا١تستمر تبعا للعوامل ا١تؤثرة فيها ، لذلك ٬تب أف يستمر الفحص طيلة كجود احملكـو إلللطبيعة ا

٪تط ا١تعاملة العقابية  ، كمن جهة معها عليو ُب ا١تؤسسة العقابية ١تبلحظة ما يطرأ عليو من تغَّتات، كبناء عليها يتغَّت 
ٔب آخر ، لذلك ىناؾ حاالت يتم فيها فحص احملكـو عليو بأسلوب غَت إف ذلك ٮتتلف من ٤تكـو عليو إأخرل ؼ

. 5سلوب الذم يطبق على ٤تكـو عليو آخرألا
 

الفرع الثاني 
 التصنيف 

          تأٌب مرحلة التصنيف كمرحلة الحقة ١ترحلة الفحص، كىي مرحلة أساسية كالزمة كىو من متطلبات كضركرات 
اسة العقابية مالتفريد التنفيذم ، كبدكف التصنيف ال معٌت ١ترحلة الفحص كال للمراحل اليت ستليو ، بل يتوقف ٧تاح الس

                                                
 .192، 191، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)  جٌُٓحْرس 1
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ٔب تعريف التصنيف كتطوره ٍب إ٬تابية ، لذلك سنتعرض إٔب نتائج إكلما كاف التصنيف مبنيا على أساس علمي كأدل 
. أسس كمعايَت  التصنيف كأجهزة التصنيف 

الفقرة األكلى 
التصنيف تحديد مفهـو  

 ٍب توزيعهم على ،ٔب طوائف متجانسة من حيث الظركؼإـ احملكـو عليهم م        يقصد بالتصنيف العقايب إٚتاال تقس
خضاع أفراد كل طائفة للمعاملة العقابية ا١تبلئمة لتأىيلهم، كىذا بناء على ما أفرزتو نتائج إا١تؤسسات العقابية، ّٔدؼ 
دٗب ١تعاملة أل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا76ليو ا١تادة إكنظرا أل٫تية التصنيف أشارت ، 1الفحص ُب ا١ترحلة السابقة

٬تب ): بقو٢تا 1955 08 20كؿ لؤلمم ا١تتحدة ١تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت بتاريخ ألكالصادرة عن ا١تؤ٘تر ا، ا١تسجونُت 
: أف تكوف أغراض تقسيم ا١تسجونُت

جرامي أك فساد إل بسبب ماضيهم ا، ػػػػ فصل ىؤالء ا١تسجونُت الذين ٭تتمل أف يكوف ٢تم تأثَت سيء على زمبلئهم
أخبلقهم 

. (جتماعيإلعادة تأىيلهم اإٔب فئات لتيسَت عبلجهم ا٢تادؼ ٨تو إ ػػػػػ تقسيم ا١تسجونُت 
 

الفقرة الثانية 
 معايير التصنيف 

        ُب ا١تاضي كاف التصنيف يبٌت على حسب نوع اٞترٯتة ا١ترتكبة، حيث كاف يفصل بُت بعض طوائفهم ٕتنبا للتأثَت 
حداث كالبالغُت ، كبُت أصحاب العقوبات طويلة أل كاف يتم الفصل بُت الرجاؿ كالنساء كبُت اأينختبلط ، إلالضار ؿ

نو ٓب يكن يبٍت أال إعماؿ ١تبدأ التصنيف إا١تدة كاحملكـو عليهم بعقوبة قصَتة ا١تدة، كعلى الرغم من أنو يبدك كأف ىناؾ 
. على دراسة شخصية احملكـو عليو بل كفقا لطبيعة اٞترٯتة

 

ٕتاىها ٨تو  إجراـ كالعقاب ، كتطور غرض العقوبة كإلْتاث ُب علمي األ الدراسات كاقدـؿ تضؼب        غَت أنو 
سلوب علمي مبٍت على دراسة شخصية احملكـو عليو من ٚتيع اٞتوانب،  أصبلح كالتأىيل ، قدمت التصنيف كمبدأ كإلا

  كيبٌت التصنيف اٟتديث على معايَت ك٤تددات ، أكالىا ٔب رسم حدكد ا١تعاملة العقابية ا١تبلئمة لكل فئة، إكيهدؼ 
 كيقصد ّٔذا ا١تعيار ضركرة الفصل بُت الرجاؿ كالنساء ُب مؤسسات عقابية مستقلة أك متخصصة أك ُب قسم الجنس

ناث من أكلويات التصنيف ا١تتبعة منذ زمن بعيد تفاديا للعبلقات إلداخل ا١تؤسسة العقابية ، كيعترب الفصل بُت الذكور كا

                                                
 أ٠ِن ػ٠ِ جُط٤٘ٛق ػىز  ٤ٔٓٓحش ، كٜ٘حى جُط٤٘ٛق جألكو٢ ج١ًُ ٣وٛى ذٚ ض٣َٞغ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ػ٠ِ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ٝٛ٘حى جُط٤٘ٛق جٍُأ٢ْ 1

، جُٔٞؾُ ك٢ ػِْ جالؾٍجّ  (جْكحم جذٍج٤ْٛ)٣طِن ػ٠ِ ضو٤ْٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ وجنَ جُٔإْٓس جُٞجقىز ج٠ُ كثحش ٓهطِلس ضطٗحذٚ ظٍٝف أكٍجوٛح ، ٌٓ٘ٛٞ 

 .188، 187ٝجُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
ًٔح ٣ؿد جإلٖحٌز ئ٠ُ إٔ ٛ٘حى ك٣ٍو٤ٖ ك٢ ضؼ٣ٍق جُط٤٘ٛق ، كٜ٘حى جضؿحٙ ٣طْٞغ ك٢ ٓلٜٞٓٚ ٤َُٗٔ أؿِد ؾٞجٗد جُط٘ل٤ً جُؼوحذ٢ ، ْٝٛ ػِٔحء جُؼوحخ 

ج١ًُ ٣ؼٍكٚ ذأٗٚ أِْٞخ ٣ٜىف ئ٠ُ ٝٞغ نطس ٓطٌحِٓس ٝٝجهؼ٤س ُؼالؼ ًَ ٓكٌّٞ ػ٤ِٚ ذٗإٔ ئٗلٍجو١  (Frank Loveland)جأل٣ٌٍٓحٕ ػ٠ِ ٌأْْٜ 

ٝػٖ ٣ٍ٠ن جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ جُلكٙ ٝض٘ل٤ً ًٛٙ جُهطس ٣ٓطٍٔ جُط٤٘ٛق ج٠ُ ٣طْ جالكٍجؼ ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٍُٔٝٗس نطس جُؼالؼ ٝهحذ٤ِطٜح ُِطؼى٣َ ٝكوح 

ُِطـ٤ٍجش جُط٢ ضطٍأ ػ٠ِ ٖه٤ٛس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝٛ٘حى جالضؿحٙ جُػح٢ٗ جالٌٝذ٢ ج١ًُ ٣وٍٞ ذإٔ جُط٤٘ٛق ٛٞ ضؿ٤ٔغ كثحش جُؿحٗك٤ٖ ك٢ ٓإْٓحش 

ضه٤ٛٛس ػ٠ِ أْحِ جُٓؿٖ ٝجُؿّ٘ ٝقحُس جُؼٞو ٝجُكحُس جُؼو٤ِس غْ جؾٍجء ضو٤ٓٔحش هح٤ٗٞٗس ذؼى يُي وجنَ ًَ ٓإْٓس ػوحذ٤س ػ٠ِ أْحِ جُكحُس 

 /     ٗوال ػٖ 108 ، 107، ٍٓؾغ ْحذن ٘  (ٌؾد ػ٢ِ)جُٛك٤س ٝجُ٘ل٤ٓس ٝجالؾطٔحػ٤س ، أٗظٍ أًػٍ ك٢ ًٛج ق٤ٖٓ 

 LOVELAND (Frank) ,classification in the  prison system contemporary correction first ediction 

,NewYourk ,1957,p92            SEHFER (Stephen), Introduction to criminology Restqn publishing, Ino  verguin, 

1970,p 232      
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غَت ا١تشركعة، كما يًتتب عليها من فساد أخبلقي ، كمن جهة ثانية احملافظة على خصوصيات األنثى، ذلك أف ىذه 
. 1صبلح كالتقوٙبإلٔب معاملة عقابية خاصة تتفق مع تكوينها اٞتسما٘ب كقدرهتا على ٖتمل برامج اإاألخَتة ٖتتاج 

٬تب على قدر ا١تستطاع حبس الرجاؿ )أ من قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تسجونُت على أنو /8كلقد نصت ا١تادة         
بعيدا عن النساء ُب مؤسسة مستقلة، أما ُب ا١تؤسسات تستقبل الرجاؿ كالنساء معا فيجب أف تكوف األماكن ا١تخصصة 

. (للنساء معزكلة ٘تاما عن تلك ا١تخصصة للرجاؿ
 

يشكل أىم معيار لتصنيف احملكـو عليهم، حيث يتم الفصل بُت األحداث كىو ، السن ا١تعيار الثا٘ب فهو        أما
ٔب إٔب التمييز بُت مراحل سنية معينة، كأف يقسم البالغُت إكالبالغُت ، كٯتكن أف ٯتتد التصنيف داخل الفئة نفسها ، 

شباب كشيوخ، كىذا الفصل مقرر ١تصلحة األحداث منعا للتأثَت الضار للبالغُت عليهم، ككذا أبعاد التأثَت الضار 
عداد برنامج إ، ٬تب  تصافها ٔتميزات كصفات ٘تيزىا عن غَتىاإختبلؼ كل فئة كإل، كنظرا  للناضجُت على فئة الشباب

. 2تأىيلي مناسب لكل فئة
 

فئة ا١ترضى كفئة األصّحاء، ىم، فهناؾ ىو تصنيفللمحكـو عليهم كمعيار مهم ُب  الحالة الصحية        كما تدخل 
ف كاف عضوم أك عقلي أك نفسي أك عصيب، كعّلة ىذا ا١تعيار إكداخل فئة ا١ترضى يتم تقسيمهم حسب نوعية ا١ترض 

عفاء إختيار أسلوب ا١تعاملة الذم يغلب عليو الطابع العبلجي، فقد يتم  إنتشار ا١ترض، كيتم التكفل كإلتتمثل ىو منعا 
. دٗب ١تعاملة ا١تسجونُتأل عن ٣تموعة قواعد اٟتد ا83 ػػ82احملكـو عليو من العمل العقايب طبقا ١تا ذكرتو ا١تادة 

 

 يتم الفصل بُت آّرمُت العاديُت إذ، الجرائم المرتكبة من طرفهمكطبيعة نوع حسب يتم فصل النزالء         ك 
كآّرمُت السياسيُت، كما يتم الفصل بُت آّرمُت بُت ذكم اٞترائم العمدية عن آّرمُت ا١ترتكبُت ٞترائم غَت قصدية، كما 

ٯتكن أف يفرؽ بُت مرتكيب جرائم الدـ كا١تخدرات كغَتىم من ا١ترتكبُت ٞترائم عادية، كما ٬تب الفصل بُت احملكومُت 
ألسباب مدنية كالديوف عن ا١ترتكبُت ٞترائم جنائية، كالعربة ُب ذلك أف كل نوع من الذين ًب ذكرىم شخصية متفردة 

. 3ٔب معاملة خاصة ٗتتلف عن باقي الشخصيات األخرلإٖتتاج 
 

ٔتقتضى تاريخ كسوابق احملكـو عليو يتم الفصل  ؼ،كمعيار مهم ُب عملية التصنيف السوابق القضائية كتدخل         
رتكاب اٞترٯتة مرة كاحدة كبُت احملكـو إٔب إبُت احملكـو عليهم ا١تبتدئُت، كبُت احملكـو عليهم العائدين، أم الذين غادركا 

ستجابة كتقّببل للتأثَت الصاّب إٔب اٞترٯتة أكثر من مرة، فا١تبتدئوف يكونوف أكثر إجراـ، أم العائدين إلعليهم معتادم ا
كٔب، لذلك فمعاملتهم ألٔب اٞترٯتة كىم الذين ٓب ٕتد معهم العقوبة ُب ا١ترة اإفتوجو ٢تم معاملة عقابية خاصة، أما العائدكف 

كلعّل العلة أيضا من ، 4كٔبألصبلحهم اإالعقابية ٬تب أف تتسم بالشّدة كأف توضع على ىدل من أسباب فشل ٤تاكلة 
. جراـإلجراـ من ذكم السوابق كمعتادم اإلختبلط آّرمُت ا١تبتدئُت بغَتىم من ٤تًتمي اإىذا الفصل ىو منع 

 

ٔب ثبلثة طوائف احملكـو عليهم ْتكم هنائي بات، إدكرا كبَتا ُب فصل احملكـو عليهم  دانةإلحكم ا كذلك يلعب        
ٔب برامج التأىيل إكٔب ٗتضع ١تعاملة عقابية كٮتضعوف ألكاحملكـو عليهم احتياطيا كاحملكـو عليهم إلكراه بد٘ب، فآّموعة ا

ما آّموعة الثانية فبل زالت تسرم ُب حقهم قرينة الرباءة، فلم يصدر اٟتكم النهائي بإدانتهم كبالتإب ٮتضعوف أصبلح إلكا
                                                

 .195، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (كٜى ٣ْٞق) جٌُٓحْرس 1 
 . 337، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ)  ٗٛحٌ 2
 .243، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)  جُؿرٌٞ 3
 .283، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال) ػو٤ىز 4
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حتماؿ براءهتم أما آّموعة الثالثة فهم ٤تبوسوف بسبب دينهم، لذلك ٓب تتأصل فيهم نوازع الشّر إل١تعاملة خاصة 
كراه إلكتفاء بالغرض الذم سلبت ألجلو حريتو بعد قضاء مدة اإٔب الربامج التأىيلية إبداخلهم ، لذلك ال ٮتضعوف 

. 1البد٘ب
 

ٔب قسمُت أصحاب إ فاصبل مهما ُب تصنيف كتقسيم احملكـو عليهم ، فهم يقسموف مدة العقوبة كما تعترب         
ختبلط ك تأثَت إلصحاب العقوبات طويلة ا١تدة، حيث يتم فصلهم ٕتنيبا لآلثار الضارة ؿأالعقوبات قصَتة ا١تدة، ك

ف الطائفة الثانية أجراـ كما إلنتشار عدكل ا إأصحاب طويلة ا١تدة على احملكـو عليهم دكف العقوبات قصَتة ا١تدة، ك
ستجابة إلدارة العقابية من كضع برنامج لتأىيلهم ك ُيطّور كفقا إلٮتضعوف ١تعاملة عقابية ٥تتلفة، كتسمح ا١تدة الطويلة ؿ

. كحالة احملكـو عليهم لعمليات التأىيل
 

لفقرة الثالثة  ا
 التصنيف  نظمة أ

٨تاء الدكلة يسمى أختصاصو عرب كامل إخرل، فمنها من ٯتتد أٔب إنظمة ا١تطبقة ُب التصنيف من دكلة أل        تتعدد ا
، كمنها ما (قليميإل التصنيف انظاـ) بإقليم معُت يسمى اختصاصو ٤تددإ، كمنها من يكوف ( التصنيف ا١تركزمنظاـ)

يوجد  كا١تلحق با١تؤسسة العقابية التصنيف المحلي فنظاـ، ( التصنيف احمللينظاـ) ٔتؤسسة عقابية كيسمى ايكوف ٥تتص
جتماعية، إلخصائيُت ُب النواحي الطبية كالنفسية كاألُب كل مؤسسة عقابية يستقبل احملكـو عليو، كيتكوف من عدد من ا

نفعاالتو إعداد تقرير يتضمن دراسة شخصيتو كقياس ذكائو كقدراتو كميوالتو، كإالذين يتولوف فحص احملكـو عليو، كيتم 
ذا تقرر من خبلؿ إدارة العقابية ُب ذلك، أما إلشراؾ اإكمزاجاتو، كمن ٙتة تتحدد خطة ا١تعاملة العقابية ا١تناسبة، ىذا ب

. ٔب مؤسسة أخرلإقًتاح توجيهو إدارة العقابية مع إلٔب اإنو يعاد إالفحص عدـ مبلءمة ا١تؤسسة ٟتالة احملكـو عليو ؼ
 

نتقادات إال أنو كجهت لو عدة إنتشار ىذا النظاـ ُب كل من دكلة الدا٪تارؾ كالواليات ا١تتحدة، إ        كعلى الرغم من 
نو سوؼ يتم رد الكثَت من احملكـو عليهم الذين ثبت عدـ أبتداء على معايَت توزيع ٣تردة، كيًتتب على ذلك إألنو يعتمد 

ستشاريا فقط بالنسبة لئلدارة إ، فضبل على ذلك أنو غالبا ما يكوف رأم اٞتهاز 2ليهاإرسلوا أمبلءمة ا١تؤسسة العقابية اليت 
 . 3العقابية

 

ٔب عدة أقاليم أك مناطق، حيث يكوف بكل إيقـو على أف الدكلة تقسم الذم   التصنيف االقليمينظاـ كىناؾ        
قليم مركز ٥تتص بالفحص كالتصنيف يتؤب فحص احملكـو عليهم الذين إقليم مؤسسة عقابية أك أكثر، كتوجد ُب كل إ

نو ال أ ، كلكن يعيب على ىذا النظاـ 4ختصاصو، كتطبق عدد من الدكؿ ىذا النظاـ كالسويد كنيوزيبلنداإيكونوف ُب 
ستشارية ، كقراراتو كتوصياتو ال إٔب ذلك أف آرائو تبقى إٔب توحيد ا١تعايَت ا٠تاصة بتصنيف احملكـو عليهم، ضف إيؤدم 
دارة ا١تؤسسة إخصائيُت ا١تمارسُت بعيدا عن ألمكانية توفَت اإلتزاـ ّٔا دكما بالنسبة لئلدارة العقابية ، كذلك عدـ إليتم ا

. 5طار التنفيذإالعقابية، لذلك غالبية توصياهتم تبقى خارج 
 

                                                
 .339، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ 1
 .245،جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 2
 .340، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ 3
 .340جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 4
 .245، 244، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)  جُؿرٌٞ 5
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يقـو على كجود جهاز كاحد على مستول الدكلة يتؤب مهمة القياـ بعملية ؼنظاـ التصنيف المركزم أما         
خصائيُت كفنيُت، كٮتتص ىذا اٞتهاز بفحص كافة احملكـو عليهم من كافة اٞتوانب أالتصنيف، حيث يتكوف من 

. 1جتماعيةإلالبيولوجية كالنفسية كا
كضع برامج ا١تعاملة العقابية ا١تبلئمة  لكل ٤تكـو عليو، كيتميز عن سابقيو بكمن جهة ثانية يقـو ىذا اٞتهاز         

خصائيُت كالفنيُت لفحص احملكـو عليهم من ٚتيع ألمكانيات ا١تادية كاإلبعمومية كمشولية اختصاصو ، حيث توفر لو كل ا
لزاـ حيث يضع برامج التأىيل إلف قراراتو ٢تا صفة اإاٞتوانب ، كمن ٙتة تقرير ا١تعاملة العقابية ا١تناسبة ، كمن جهة أخرل ؼ

مكانيات كل مؤسسة  إبصورة عامة كيًتؾ لكل مؤسسة عقابية تفاصيل تنفيذىا حسب كضعية كل ٤تكـو عليو ك
صبلح كالتأىيل، كقد أخذ إل، كّٔذه اٟتالة يصبح اٞتهاز ا١تركزم ٔتثابة مركز ْتث عملي لوضع أفضل برامج ا2عقابية

. يطالياإ طبقتو كل من الياباف ككما، كأطلق عليو مركز التوجيو القومي، 1950ا١تشرع الفرنسي ّٔذا النظاـ سنة 
 

ة  ػػػػرة الرابعػػػػػالفق
بعض القوانين العربية في  التصنيف 

جراـ كالعقاب ُب العصر اٟتديث كدخوؿ أساليب البحث العلمي، فلقد إل        بعد تطور الدراسات العلمية ُب علمي ا
ذا استعرضنا أحكاـ قوانُت السجوف إأخذت العديد من القوانُت العربية ٔتبادئ الفحص كالتصنيف تباينت ُب ذلك، ؼ

رد٘ب مثبل يوجب العزؿ بُت ألالعربية ، ٧تد أف غالبيتها أخذت بفكرة عزؿ النزالء كليس بفكرة تصنيفهم ، فالقانوف ا
، كما تنص 3 2004 سنة 9رد٘ب رقم ألصبلح كالتأىيل اإل فقرة ج من قانوف مراكز ا10ناث  ٔتقتضى ا١تادة إلالذكور كا

ٔب فئات حسب العمر كنوع اٞترٯتة إ فقرة أ، ب ، على عزؿ ا١توقوفُت عن احملكومُت، ك٬تب تصنيف النزالء 11ا١تادة
 فقد أكدت على معاينة طبيب ا١تركز 24، أما ا١تادة 4كدرجة خطورة كمدة العقوبة ا١تقررة كذلك لعزؿ كل فئة عن غَتىا

 على 17 ، كما نص القانوف عرب ا١تادة 5عداد تقرير عن ذلكإصبلح كالتأىيل كضركرة إلدخالو مركز اإلكل نزيل بعد 
. 6عداـ عن غَتىم من النزالء ككذا عزؿ ا١تصابُت بأمراض سارية أك معدية ُب أماكن خاصةإلضركرة عزؿ احملكـو عليهم با

. 6خاصة
 

جراـ كالعائدين كبُت إللزامية الفصل بُت الرجاؿ كالنساء كبُت ا١تبتدئُت ُب اإ        أما القانوف السورم فقد نص على 
ٔب التصنيف كلكنها أحالت إ، كىناؾ دكؿ أخرل مع أخذىا لفكرة العزؿ أشارت ٥7تتلف النزالء على أساس عقوباهتم

، أما 9 كالقانوف السودا٘ب8نشطة الداخلية كالقانوف السعودمألٔب اللوائح التنظيمية كاإمهمة كضع القواعد البلزمة لو 
ٔب درجات حسب سنهم كسوابقهم كنوع جرائمهم كمدد عقوباهتم إيقسم النزالء ك القانوف الكوييت أخذ بالتصنيف 

. 10جتماعية كالثقافية كقابلياهتم لئلصبلحإلكتشابو أحوا٢تم ا
 

                                                
 ٌجؾغ . 156، جُكن ك٢ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أقٔى ُطل٢) ج٤ُٓى 1
 .286، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال) ػو٤ىز 2
 .(٣طْ ػٍُ جًًٌُٞ ػٖ جالٗحظ ذ٤ٖ جُُ٘الء ك٢ أهٓحّ ٓ٘لِٛس ذك٤ع ٣طؼًٌ جُٔٗحٛىز أٝ جُكى٣ع أٝ جالضٛحٍ) كوٍز ؼ ػ10٠ِض٘ٙ جُٔحوز 3
٣ؿد ػٍُ جُُ٘الء جُٔٞهٞك٤ٖ ػٖ جُٔك٤ٌٖٓٞ ، ٣ؿد ضؼ٤٤ٖ جُُ٘الء ج٠ُ كثحش قٓد جُؼٍٔٝ ٗٞع جُؿ٣ٍٔس ٝوٌؾس ):  كوٍز أ، خ ػ11٠ِ ض٘ٙ جُٔحوز 4

 (.نطٌٞضٜح ٝٓىز جُؼوٞذس ٝيُي ُؼٍُ ًَ كثس ػٖ جألنٍٟ
  .  24 ٌجؾغ جُٔحوز 5
  .17 ٌجؾغ ٗٙ جُٔحوز 6
 .  ٖٓ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ 35، 34، 32 جُٔٞجو 7
  ٖٓ ٗظحّ جُٓؿٕٞ ٝجُطٞه٤ق 107 جُٔحوز 8
 . ٖٓ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ جُٓٞوج42٢ٗ جُٔحوز 9

 . ٖٓ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ ج٣ٌُٞط25ٝ27٢ جُٔحوز 10
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ربع ٣تموعات كيتم توزيع نزالء كل فئة أب ٣تاميع حسب السن كالنوع أٔب إماراٌب يقسم النزالء إل        قانوف السجوف ا
 من 19ٔب طوائف ، أحالت ا١تادة إٔب فئتُت كيقسم كل فئة إ، ُب حُت ٧تد القانوف اللييب أيضا يقسم النزالء 1كالسوابق

ٔب اللوائح التنفيذية، أما القانوف العراقي من خبلؿ أحكاـ قانوف ا١تؤسسة إقانوف السجوف ٖتديد ا١تعاملة العقابية لكل فئة 
نشاء مراكز استقباؿ ُب كل قسم من إستقباؿ، حيث أمر بإلجتماعي، يظهر أنو أخذ بنظاـ مراكز اإلصبلح اإلالعامة ؿ
جتماعي ١تقابلة النزالء كا١تودعُت كتشخيصهم عند اٟتاقهم بأخذ أقساـ االصبلح االجتماعي إلصبلح اإلأقساـ ا

كتعريفهم بطبيعة نظاـ العمل ُب ا١تؤسسة كحقوقهم ككاجباهتم ، حيث ٯتكن النزيل ُب ىذا ا١تركز مدة أقصاىا شهرين من 
. 2جتماعية إلٔب الفحص من الناحية الطبية كالنفسية كاإلتحاقو ٮتضع خبل٢تا إتاريخ 

 

 من البلئحة الداخلية للسجوف على الفحص دكف تنظيمو 20 ك16 تُت        أما عن القانوف ا١تصرم فلقد نصت ا١تاد
، من جهة أخرل أنشأ 3خصائي النفسا٘بأل مبدأ الفحص كبينت مهاـ كصبلحيات اخعلى ٨تو مفصل، حيث ترس

 يستقبل احملكـو عليهم بالسجن ا١تؤبد أك ا١تشدد الذمستقباؿ كالتوجيو ، إل كخصص كسجن ؿ1963بسجن طرة عاـ 
 يوما كي يتم فحصو عن طريق ٣تموعة من 30حيث يوضع احملكـو عليو ١تدة  أك السجن أك اٟتبس ١تدة تزيد عن سنة،

خصائيُت ُب شىت آّاالت اليت هتم شخصية احملكـو عليو ، حيث بعد الفحص يلزموف بتقدٙب تقرير عن حالة احملكـو ألا
 . 4 ٞتنة التوجيو كي تقرر توزيعو على الليمانات ُب السجوفإٔبعليو 

 

النظاـ الداخلي  (ج/373ا١تادة )عتماد على ا١تعايَت ا١توجودة ُب التصنيفات إل        كيتم تصنيف احملكـو عليهم با
 .( من قانوف تنظيم السجوف 04 أب 01ا١تواد من ) من قانوف تنظيم السجوف 14، ا١تادة 371للسجوف ،

 

الفرع الثالث 
 الفحص كالتصنيف في القانوف الجزائرم 

        سنحاكؿ تناكؿ كيف تعامل ا١تشرع اٞتزائرم بالنسبة ١توضوع فحص كتصنيف احملكـو عليهم كاألجهزة ا١تختصة 
 بنوع من اإل٬تاز ، ١تعرفة أين كصل القانوف اٞتزائرم ُب األخذ بنظامي الفحص كالتصنيف من خبلؿ الفقرات بذلك
 : التالية

 

الفقرة األكلى 
 الفحص 

 من أجل دراسة ذلكالسجوف، كقوانُت         لقد اعتمد ا١تشرع اٞتزائرم نظاـ الفحص كضمنو ُب مواده ا٠تاصة ب
 من ا١ترسـو 05،10، 04شخصية احملكـو عليو من اٞتوانب الطبية كالعقلية كالنفسية كاالجتماعية، كىذا ما تؤكده ا١تواد 

يلحق ٔتركز ) :04ا١تادة ، حيث تنص 5 ا١تتعلق ٔتراقبة ا١تساجُت كتوجهاهتم1972 02 10 ا١تؤرخ ُب 36ػػ72رقم 
خصائيُت إلا١تراقبة كالتوجيو طبيب نفسا٘ب كطبيب ُب الطب العاـ ،يعيناف من قبل كزير الصحة العمومية ، ك٭تدد عدد ا

، (بعلم النفس كا١تربُت كا١تساعدات االجتماعية ا١توضوعُت ٖتت تصرؼ مراكز ا١تراقبة كالتوجيو ٔتوجب قرار كزارم مشًتؾ
                                                

 .  ٖٓ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ جالٓحٌجض٢ 21 جُٔحوز 1

 .113، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ)ٌجؾغ جُلَٛ جألٍٝ ٖٓ جُرحخ جُٓحذغ ٖٓ هحٕٗٞ جُٔإْٓس جُؼحٓس ُالٚالـ جالؾطٔحػ٢، جٗظٍ  ق٤ٖٓ 2 

، (٣هٛٙ ٌَُ ٓٓؿٕٞ ْؿَ ٣طٟٖٔ ذكػح ٖحٓال ػٖ قحُطٚ ٖٓ جُ٘ٞجق٢ جالؾطٔحػ٤س ٝجُ٘ل٤ٓس ٝٓح ٣طٍأ ػ٤ِٜح ٖٓ ئٗطٌحِ):  ػ16٠ِ ض٘ٙ جُٔحوز ١3

ٝجؾرحش جالنٛحت٢ جُ٘ل٢ٓ  وٌجْس ٖه٤ٛس جُٔٓؿٕٞ وٌجْس ًحِٓس ، ه٤حِ يًحتٚ ٝهىٌجضٚ جُٔهطِلس ، ٓؼٍكس ٤ُٓٞٚ ):  ػ20٠ًِٔح ٗٛص جُٔحوز 

 .(ٝجضؿحٛحضٚ ٝجٌُٗق ػٖ جُ٘ٞجق٢ جالٗلؼح٤ُس ٝجُُٔجق٤س ػ٘ىٙ ، ٌْْ ٤ْحْس ُهطس جُٔؼحِٓس ٝجُؼالؼ ٝجُطٞؾ٤ٚ ُِ٘حق٤س ج٤ُٜ٘ٔس جُط٢ ٣ِٛف ُٜح جُٔٓؿٕٞ
 .  ٝٓح ذؼىٛح289، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى أذٞ جُؼال  ) ػو٤ىز 4
 .293، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 5
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ْتاث البيولوجية ألتزكد مراكز ا١تراقبة كالتوجيو كملحقاهتا بالتجهيز ا٠تاص بالدراسات كا): فتنص على 05ا١تادة أما 
لزاـ ا١تسجوف عند قبولو لئلقامة ُب مراكز ا١تراقبة كالتوجيو إٯتكن ):  على10ا١تادة ، كما تنص (جتماعيةإلكالنفسانية كا

ختبارات ، كينبغي عليو أف ٮتضع للفحوص البيولوجية كالنفسانية التقنية اليت يفرضها القائموف إلبإجراء ٥تتلف الفحوص كا
. (على ا١تعاٞتة ُب ا١تراكز 

 
الفقرة الثانية  
 التصنيف 

ٗتتص ٞتنة العقوبات بًتتيب كتوزيع احملبوسُت حسب ) من قانوف تنظيم السجوف على 24/2        نصت ا١تادة 
من ، ؼ1(ستعدادىم لئلصبلحإكضعيتهم اٞتزائية كخطورة اٞترٯتة احملبوسُت من أجلها كجنسهم كسنهم كشخصيتهم كدرجة 

جريت عليهم ، كيتم توجيو أٔب فئات متقاربة نتيجة للفحوص اليت إخبلؿ ىذه ا١تادة التصنيف بٍت على تقسيم احملبوسُت 
. ٔب ا١تؤسسة العقابية ا١تبلئمةإكل فئة 

 

        كلقد استغٍت كبصورة كلية على مراكز اٟتراسة كالتوجيو اليت كانت تتكفل ٔتهمة توجيو ا١تساجُت ، كحسب ا١تادة 
شخاص احملكـو عليهم، كلذلك يبدك ألصناؼ اليت تستوعبها من فئات األ فلقد حددت أنواع ا١تؤسسات العقابية كا28

 ، ك(عادة التأىيل إعادة تربية، إكقاية، )ٓب يعتمد الفحص داخل ا١تؤسسات العقابية سواء مؤسسات  كأف ا١تشرع اٞتزائرم
.  السالفة الذكر24عتمد على ا١تعايَت اليت حددهتا ا١تادة إ٪تا إ
 

ساليب أىم ا١تراحل التمهيدية ٨تو تطبيق أغفل مرحلة من أ        ك٢تذا يعاب على ا١تشرع ُب ىذا ا١تقاـ أنو أ٫تل ك
ا١تعاملة العقابية كىي مرحلة الفحص البلحق االيداع ُب ا١تؤسسة العقابية ألف التوجيو يبٌت على فحص حالة احملكـو 

 كيظهر ذلك ايضا من خبلؿ ما ،قد اعتمد ا١تشرع أسس التصنيف ا١تتعارؼ عليهامع ذلك ؼك، عليهم من ٚتيع اٞتوانب
:  السالفة الذكر كىي24/2نصت عليو ا١تادة 

 نشاء مراكز خاصة بالنساءإ على 28/29حيث يفصل الرجاؿ عن النساء ، كلقد نصت ا١تادة  :أساس اٞتنس.  
 حداث عن البالغُت حيث ًب انشاء مراكز متخصصة باألحداث كٗتصيص ُب كل ألأين يعزؿ ا: أساس السن

 سنة 27مؤسسة كقاية كمؤسسة اعادة الًتبية جناح كاحد أك أكثر با١تساجُت الشباف اذا ٓب يتجاكز عمرىم 
 .28/29حسب ا١تادة 

 أين يتم الفصل بُت احملبوسُت احملكـو عليهم ١تدة قصَتة كاحملبوسُت احملكـو عليهم ١تدة : أساس مدة العقوبة
 :طويلة ، حيث يتم تقسيم احملكـو عليهم عرب ثبلث مؤسسات 

ختصاص كل ٤تكمة اليت تستقبل احملبوسُت مؤقتا كاحملكـو عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية إػػػػػ مؤسسة الوقاية اليت تكوف ب
. ٔب احملبوسُت إلكراه بد٘ب إنقضاء عقوبتهم سنتُت أك أقل، باإلضافة إلك أقل من سنتُت، أك من بقي أ١تدة تساكم 

ختصاص كل ٣تلس قضائي، ٥تصصة الستقباؿ احملبوسُت مؤقتا كاحملكـو عليهم بعقوبة إعادة الًتبية بدائرة إػػػػػ مؤسسة 
 سنوات أك أقل كاحملبوسُت 05نقضاء عقوبتهم إل سنوات أك من بقي 05هنائية بعقوبة سالبة للحرية تساكم أك أقل من 

. إلكراه بد٘ب

                                                
 . جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ ٝجػحوز جالوٓحؼ جالؾطٔحػ٢ ُِٔكر٤ْٖٞ 2005 02 06 جُٔإٌل ك٢ 04 ـ05 ٖٓ هحٕٗٞ 24 جُٔحوز 1
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 سنوات، كبعقوبة 05كىي ٥تصصة ٟتبس احملكـو عليهم بعقوبة هنائية باٟتبس ١تدة تفوؽ : عادة التأىيلإػػػػ مؤسسة 
. السجن كاحملكـو عليهم باإلعداـ

 حيث يتم الفصل بُت احملبوسُت ا١تبتدئُت كاحملبوسُت ا١تعتادين ، ْتيث توضع الفئة األكٔب :أساس السوابق القضائية
 .عادة التأىيل إعادة الًتبية كإُب مؤسسات الوقاية كالفئة الثانية ُب مؤسسات 

 عادة الًتبية إاحملبوسُت مؤقتا احملكـو عليهم هنائيا كا١تكرىُت بدنيا يوضعوف ُب مؤسسات : أساس اٟتكم. 
 

الفقرة الثالثة  
 أجهزة الفحص كالتصنيف 

عتمد على نظاـ اللجنة إف ا١تشرع إجتماعي للمحبوسُت، ؼإلدماج اإلعادة اإ        من خبلؿ قانوف تنظيم الّسجوف ك
ٔب جانب ٞتاف تطبيق العقوبات على إنشأ ا١تركز الوطٍت للمراقبة كالتوجيو كمركزين اقليميُت أذ إالتابعة للمؤسسة العقابية، 
 ا١تتعلق ٔتراقبة ا١تساجُت كتوجيههم 1972 02 10 ا١تؤرخ ُب36ػػػ72حدد ا١ترسـو رقم ، مستول ا١تؤسسات العقابية

نشاء على إ من ىذا ا١ترسـو ١01تادة ، كقد نصت ااقليميُتإلصبلحيات كسَت ا١تركز الوطٍت للمراقبة كالتوجيو كا١تركزين ا
عادة الًتبية بوىراف كآخر لدل إقليمي لدل مؤسسة إ، كمركز (اٟتراش)عادة الًتبية باٞتزائر إا١تركز الوطٍت لدل مؤسسة 

نشاءه طبقا إمؤسسة اعادة الًتبية بقسنطينة، كيوضع مركز ا١تراقبة كالتوجيو ٖتت سلطة مدير ا١تؤسسة العقابية اليت يتم فيها 
.  من ىذا ا١ترسـو03للمادة 

 

شكل ا١تركز من مدير ا١تركز كىو مدير ا١تؤسسة العقابية اليت أنشأ فيها ىذا ا١تركز ػػػ طبيب نفسا٘ب ػػػ طبيب عاـ ت         كم
جتماعيات ػػػػ قاضي تطبيق العقوبات ، كتتمثل صبلحيات مركز إلخصائيوف ُب علم النفس ػػػػ ا١تربوف ػػػػ ا١تساعدات األػػػ ا

: ا١تراقبة كالتوجيو ُب 
. ػػػػػػ تشخيص العقوبات كتفريد ا١تعامبلت ا٠تاصة ّٔا

. ػػػػػػ طلب من ٦تثل النيابة العامة بياف موجز عن األفعاؿ اليت أدت اٟتكم بتلك العقوبة 
. ػػػػػػ الزاـ ا١تسجوف باجراء كل الفحوص كاالختبارات 

.  ساعة من افتتاح االجتماع ا٠تاص بالتحقيق 24ػػػػػػػ كضع تقرير يتعلق بسلوؾ ا١تسجوف بعد قبولو ُب ا١تركز قبل 
. ػػػػػػ تقدٙب تقرير يتعلق بالوسط العائلي كا١تهٍت كاالجتماعي من طرؼ ا١تساعدة االجتماعية

 بناء على ملف ا١تراقبة ككذلك حالتو الطبية كالنفسانية كأىليتو إلعادة الًتبية ،ػػػػػػ ٖتديد درجة جنوحية ا١تسجوف كأسبأّا
. كقدرتو على العمل

. عادة الًتبية كالنظاـ الذم يطبق على ا١تسجوف ا١توضع ٖتت ا١تراقبةإػػػػػػ ٖتديد العبلج ا١تبلئم قصد 
. قًتاح التوجيو ا١تتعلق با١تسجوف ككضعو ُب السجن الذم يناسب عبلجو أب كزير العدؿإػػػػ ػ

 شهرا، كا١تعتادين بناء قرار من كزير 18كيوضع ٖتت ا١تراقبة ُب مركز ا١تراقبة كالتوجيو احملكـو عليهم بعقوبات تزيد عن 
العدؿ، كما ٬توز للمحكـو عليهم التابعُت لنظاـ اٟترية النصفية كالبيئة ا١تفتوحة كنظاـ اإلفراج ا١تشركط ، كضعهم ٖتت 

. 1ا١تراقبة 
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المطلب الثاني 
 ضماف الرعاية كالتكفل بالمحكـو عليو

 

أصبحت ٚتيع تشريعات الدكؿ العقابية اٟتديثة تضّمن نصوصها كاجب اإلىتماـ كالرعاية باحملكـو عليو، حيث           
ٓب يعد ا٢تدؼ ىو التحفظ عليو ١تدة عقوبتو كمنعو من ا٢ترب، كتوفَت لو ا١تبيت كاإلطعاـ فقط ، بل أصبح من كاجبات 

اإلدارة العقابية توفَت ٚتيع أشكاؿ كصور الرعاية للمحكـو عليو، من ٖتسُت للجانب الفكرم كالذىٍت عن طريق تعليمو 
كهتذيبو ، كمراعاة مستواه التعليمي كالثقاُب، بل منح لو الفرصة إكماؿ دراستو كالتحصل على الشهادات التعليمية 

ا١تختلفة، أك تعليمو حرفة أك مهنة تكوف لو مصدرا للرزؽ عند اإلفراج عنو، إٔب اإلىتماـ بصحتو كاٗتاذ ٚتيع اإلجراءات 
البلكمة للوقايىة من إصابتو باألمراض، ككذا توفَت الفحوصات كالعبلجات ا١تناسبة عند مرضو، ك ا١تتابعة ا١تستمرة ٟتالتو 

الصحية، سيما بالنسبة للذين يعانوف من أمراض مزمنة، كما تشمل الرعاية أيضا اٞتانب اإلجتماعي عن طريق مساعدتو 
ٖتسُت إٔب  (الفرع األكؿ)ْتل مشاكلو كمشاكل أسرتو، كمن أجل التفصيل ُب كل صور ىذه الرعاية سوؼ نتعرض ُب 

ضماف الرعاية  (الفرع الثالث)ضماف الرعاية الصحية، كُب  (الفرع الثا٘ب)، كُب ا١تستول الفكرم كالذىٍت للمحكـو عليو
 .اإلجتماعية 

 

 الفرع األكؿ 
 تحسين المستول الفكرم كالذىني للمحكـو عليو 

ذا كاف إصبلح كالعبلج بالنسبة للمحكـو عليهم ، ؼإل         ما من شّك أف التعليم كالتهذيب عنصراف أساسياف ؿ
ر نضجا كينمي ملكاتو الذىنية، كيزّكده ٔتا يساعده التعامل ثنساف ك٬تعلو أؾإلالتعليم يعمل على رفع ا١تستول الفكرم ؿ

جتماعية كالدينية، يكّمل مهمة التعليم بزيادة الوعي بالقيم إلخبلقية كاألمع اٟتياة، فإف التهذيب ُب ٚتيع مناحي اٟتياة ا
كا١تبادئ السامية كالنبيلة، لذلك كاف لزاما أف تتضمن برامج ا١تعاملة العقابية للمحكـو عليهم أساليب التعليم كالتهذيب 

ٔب التعليم إيضاح، حيث سنتعرض إلٔب ذلك بشيء من التفصيل كاإصبلحهم، كسنحاكؿ التعرض إذا أرادت تأىيلهم كإ
 . (الفقرة الثانية)ٔب التهذيب ُب إ ٍب ( األكٔبالفقرة)ُب 

 

  ل األكؿالفقرة
ـ  ػػ التعلي

حصائيات أف األمّية كاٞتهل شكلتا نسبة عالية ُب كوهنما أحد األسباب األساسية لدل إل          بّينت الدراسات كا
 الطبقة ا١تتعلمة الواعية، كقد توصلت الدراسات ُب علم االجراـ أف منرتكاب اٞترٯتة دكف غَتىم إقداـ على إلاٞتناة ُب ا

جراـ كتفشيو، كبا١تقابل فالتعليم إلجراـ كنقص التعليم، كأف األمية تعد من العوامل ا١تساعدة ُب ظهور اإلىناؾ عبلقة بُت ا
نساف كتزكيده بالقيم كالسلوكات السليمة، كينّمي ُب نفسو إلجراـ ، كونو يساىم ُب صقل شخصية اإلامبل مقاكما ؿعيعد 

ندفاع إلاألقدر على ضبط نفسو كٕتنب ايعترب ا١تتعلم الشخص نظمة، كما أف ألحًتاـ القوانُت كا إحب النظاـ كالطاعة ك
غَت مباؿ بالعواقب ، ٔب اٞترٯتة دكف تبصر أك ركيةإجراـ، بعكس الشخص األمّي أك اٞتاىل الذم يندفع إلٔب طريق اإ

يسمح التعليم بتنمية الثقة ُب النفس كقدرة الشخص على حل مشاكلو ُب اٟتياة كما ، 1الوخيمة اليت تًتتب على فعلتو
، ٦تا يسمح لو نساف با١تعارؼ النظرية أك ا١تهنيةإلبتزكيد االتعليم ٔب طريق اٞترٯتة، كمن باب آخر يسمح إدكف اللجوء 
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ستقرار إلتقرير ا، كمن ٙتة  ك٬تعلو ٭تصل على مورد رزؽ ،نبو حالة العزلة كالوحدةيجٔب عآب العمل، كىذا إلدخوؿ ا
. 1جتماعيإلا
 

 على  العقابيةتشريعات الدكؿتلـز النص ُب  جعلت السياسات العقابية اٟتديثة ،سباب كغَتىاأل         كل ىذه ا
برازا لدكر التعليم كأ٫تيتو بالنسبة للمحكـو عليو داخل ا١تؤسسة العقابية، كىو ال يقل أ٫تية بأم إ ،ىتماـ ّٔذا اٞتانبإلا

جراـ لدل احملكـو عليهم، كيوّسع لديهم ا١تدارؾ إلستئصاؿ عوامل اإ، فالتعليم يسمح ب2حاؿ عن دكره ُب آّتمع اٟتر
، كمن ٙتة أصبح التعليم يشّكل ركيزة أساسية ُب التأىيل 3كينمي قدراهتم كيساعدىم على التفكَت ا٢تادم السليم ا١تتبصر

العقايب، يسمح بإقامة السبل ا١تشركعة للمحكـو عليهم لكي ال ينزلق مرة أخرل ُب مهاكم اٞترٯتة، كبذلك ٖتّصنو ضدىا 
ٔب آّتمع، ضف  إٔب اٟتياة كإ١تا يتلقاه من جرعات دائمة من التعليم تقضي على جهلو كأميتو، كتغَّت نظرتو من جديد 

. فراج إلٔب ذلك أف التعليم يسمح بإعطاء فرصة للمحكـو عليو ُب تعلم حرفة أك مهنة ٘تكنو من العمل عند اإ
 

مكانيات الذىنية كا١تلكات الفكرية، كىذا إلٔب تنمية اإٔب أف التعليم لدل احملكـو عليو يؤدم إ        كبالتإب ٩تلص 
نتقاؿ بو من شخص يفتقد للتفكَت إلشياء كمنهجو ُب التصرؼ، كاأل تفكَته كطريقة حكمو على اةٔب تغيَت طريقإيؤدم 

 .4ٔب شخص آخر من ذكم التفكَت ا١تستنَت ا١تتنّكر لئلجراـ كالسلوؾ ا١تنحرؼإالسليم يقف على حافة اٞترٯتة، 
 

يقصد بو التعليم ا١تنظم من الذم  ،التعليم العاـ، أكال٫تا من التعليم ُب ا١تؤسسات العقابية عموماين نوع        ك ىناؾ 
ساسية، حيث ألمية داخل ا١تؤسسة العقابية كتعليم القراءة كالكتابة كبعض ا١تعلومات األٔب ٤تو اإقبل الدكلة، كيهدؼ 

جباريا على كل ا١تساجُت احملكـو عليهم، كال يقتصر التعليم العاـ على مرحلة التعليم إيكوف التعليم ُب ىذه ا١ترحلة 
ذا كاف ذلك ٦تكنا كىذا حىت يتمكن احملكـو عليو من ٖتسُت إٔب مرحلة التعليم الثانوم كاٞتامعي، إ٪تا يتسع  إكٕب، كألا

نطبلقا إستعانة بنظاـ التعليم با١تراسلة، كلعّل ٘تكُت احملكـو عليو من ىذا اٟتق، ىو إل، كما ٯتكن ا5كرفع مستواه التعليمي
ذ أف العقوبة قانونا تتضمن اٟترماف  إمن مبدأ أف التعليم حق عاـ للجميع دكف ٘تييز ، سواء أكاف ا١تواطن حرا أـ ٤تبوسا،

. 6من اٟترية كليس من حقو ُب التعليم
 

يتلقى احملكـو عليو تعليما فنيا تقنيا، ٬تعلو يستفيد من حرفة أك مهنة حيث ، (التقني) التعليم الفني         كىناؾ 
سهاـ ُب تأىيل احملكـو عليو، إلحيث أف للتعليم الفٍت أ٫تية كبَتة ُب ا١تساعدة كا معينة، ك٦تارستها أثناء تنفيذ عقوبتو،

مكاناهتا ١تا إستعداداهتم كرغباهتم، كتوفر ا١تؤسسة العقابية ىذا النوع من التعليم حسب إحيث يراعى ُب ذلك ميوالهتم ك
يتطلب ذلك من توفَت أماكن لذلك كاآلالت كأدكات التدريب، كتعلم احملكـو عليو حرفة أك مهنة معينة يزيد من ثقتو 

                                                
 212، ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٟق (كطك٢ ضٞك٤ن)، جُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى) ٌذ٤غ 1
ٝئ٠ُ أ٤ٔٛس جُطؼ٤ِْ  (77/1جُوحػىز ) ًُُي ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس جُٔطؼِوس ذحُؼوحخ جُؿ٘حت٢ ٝأٖحٌش ج٤ُٚ ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُكى جألو٠ٗ جألٌو٢ٗ 2

٣ؿد جُؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ْٝحتَ ض٤ٔ٘س ضؼ٤ِْ ؾ٤ٔغ جُٔٓؿ٤ٖٗٞ جُوحو٣ٌٖ ػ٠ِ جالْطلحوز ٓ٘ٚ ذٔح ك٢ يُي جُطؼ٤ِْ جُى٢٘٣ ك٢ جالهطحٌ )جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ذحُ٘ٙ 

، ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ئٌضر١ جُطؼ٤ِْ ك٢ جُٓؿٕٞ ك٢ أٌٝذح ذحُى٣ٖ ذحُ٘ظٍ ُٔح ُٚ ٖٓ وٌٝ ك٢ ٓٓحػىز جُُ٘الء ػ٠ِ (...جُط٢ ٣ٌٕٞ ًٛج جُطؼ٤ِْ ٤ٌٓٓٞج ك٤ٜح 

ٌ ذؼى يُي ذك٤ع أٚرف ٣َٗٔ ضؼِْ جُوٍجءز ٝجٌُطحذس ٝضى٣ٌّ جُِـحش ٝجُطؼ٤ِْ ج٢ُٜ٘ٔ ، أٗظٍ جٌُٓحْرس  ّٞة ، (كٜى ٣ْٞق )هٍجءز جٌُطد جُى٤٘٣س ، غْ ضط
 .203ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

 .299، 298، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُوحوٌ) جُوٜٞؾ٢ 3
  .173، جُكن ك٢ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أقٔى ُطل٢) ج٤ُٓى 4

ٌؿْ ًَ ٓح ه٤َ ػٖ كحتىز جُطؼ٤ِْ ٝٗؿحػطٚ، ٤ٍٗٗ ج٠ُ إٔ ٛ٘حى ٌأ٣ح ٖحيج ٓطٗحتٔح ٓؼحٌٜ ُطؼ٤ِْ جُٓؿ٘حء، ٣ٍٟ إٔ جُطؼ٤ِْ ٤ُّ ُٚ كحتىز ك٢ ٠روس 

جُٔؿ٤ٍٖٓ ٝال ٣ل٤ىْٛ، ذَ ئٕ جُطؼ٤ِْ ٣ٓحْٛ ك٢ ضـ٤٤ٍ ١ٔٗ ئؾٍجْٜٓ كو١ ، ألٕ ًٛج جٍُأ١ ٓوط٘غ ذإٔ ضؼِْ جُٔؿٍّ ٣رو٢ ػ٠ِ ٤ِٓٚ جإلؾٍج٢ٓ، ؿ٤ٍ أٗ٘ح ٍٟٗ 

ٝؿ٤ٍٗح إٔ ًٛٙ جُكؿس  ال ضٛٔى ٓغ جُكؿؽ جُٓحذوس ك٢ كحتىز جُطؼ٤ِْ ، ألٕ ًٛج جألن٤ٍ ال ٣وطٍٛ ػ٠ِ ضؼِْ جٌُطحذس ٝجُوٍجءز ككٓد، ذَ ٣ـٞ٘ ك٢ ضـ٤٤ٍ 

 . وٌؾس ضل٤ٌٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝضـ٤٤ٍ ٖه٤ٛطٚ
 .196،197، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جُوحوٌ) جُوٜٞؾ٢ 5
 .248، ٍٓؾغ ْحذن، ٘   (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 6
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ٔب ا١تباعدة بينو كبُت اٞترٯتة، كحىت إبنفسو كقدرتو على العمل كتعويده على النظاـ كالدقة كالًتكيز، كىذا يؤدم ال ٤تالة 
٭تقق التعليم الفٍت أك ا١تهٍت ىدفو ُب التأىيل ٬تب أف يكوف ٢تذه ا١تهن داخل ا١تؤسسة العقابية مثيبلهتا ُب اٟتياة ا١تهنية 

 من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب، حيث نصت 72/5، كنظرا أل٫تية ىذا النوع من التعليم نّصت على ذلك ا١تادة 1اٟترة
. (ستفادة منو كخاصة الشباب منهمإل٬تب توفَت التدريب ا١تهٍت ُب حرؼ مفيدة للمسجونُت القادرين على ا):على

 

صبلح احملكـو عليهم، تستعمل ا١تؤسسة ٣تموعة من الوسائل إُب سبيل ٖتقيق الغرض ا١تنتظر من التعليم كىو ك          
ُب نو ٬تب توفَت ا١تناخ ا١تبلئم للتعليم، حيث يراعى أ كالتدريس كإلقاء احملاضرات، ا١تكتبة، الصحف، فكماُب ىذا الغرض 

عداد كتوفَت ا١تدرسُت كا١تدربُت إماكن للتدريب ا١تهٍت، ككذا  أماكن للتعليم كأعداد كٗتصيص إبناء ا١تؤسسات العقابية 
شراؼ على تنفيذ إلنو يلـز كذلك كجود ىيئة تشرؼ على العملية التعليمية، حيث يتولوف مهمة تنظيم كاإبالعدد الكاُب، ؼ

شراؼ على التعليم با١تؤسسة إلتفاقات كتعاكنا بُت كزارة التعليم كيتم اإبراـ إسياسة التعليم ُب ا١تؤسسة العقابية ، كقد يتم 
، كيراعى كتوضيح ا١تفاىيم كا١تبادئ كالقيمكالشرح كاحملاضرات لقاء الدركس إالعقابية، من جهة أخرل يتؤب ا١تعلموف مهمة 

ٔب إكإذا كاف ال ٯتكن توفَت ا١تعلمُت بالعدد الكاُب، قد تلجأ ا١تؤسسة العقابية ، ُب ذلك القدرات العقلية للمحكـو عليهم
. 2تكليف كمشاركة احملكـو عليهم ٦تن لديهم مستويات دراسية كافية إللقاء الدركس على زمبلئهم

 

آّاالت لتعليم تى  ٖتتوم عليو من كتب ك٣تبلت ُب ش١تامن أىم الوسائل التعليمية، المكتبة كما تعترب          
رتقاء ٔتعارفهم كثقافتهم، حيث يقضي احملكـو عليو كقت فراغو ك٘تضية إلاحملبوسُت، كىي من الوسائل اليت تساعد ُب ا

كتسابو للثقة كصقل شخصيتو إجزء من كقتو ُب ا١تطالبة ُب ٥تتلف الكتب الثقافية كالًتبوية كالًتفيهية، ككل ىذا يساىم ُب 
طبلع عليها من إلختيار الكتب ا١تناسبة ؿإ، كمن أجل ذلك يتعُت على كل مؤسسة عقابية ٗتصيص مكتبة، ك3الفكرية

كل مؤسسة ينبغي ) من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب على 40        كنظرا أل٫تية ا١تكتبة نصت ا١تادة ، قبل احملكـو عليهم
ستقباؿ ٚتيع طوائف احملكـو عليهم، ك مزكدة بعدد كاؼ من الكتب ذات القيمة التعليمية إلأف تتضمن مكتبة معدة 

. (ستفادة من ا١تكتبةإلكالًتك٭تية، كيتعُت أف تشّجع احملكـو عليهم على ا
 

يضا ُب ٖتقيق اىداؼ التعليم، حيث ٬تعل احملكـو عليو على صلة أالصحف كالمجبلت كما ال ينكر دكر         
تصاؿ بينو إلطبلع على أخبار آّتمع كما ٭تدث فيو، فالصحف ّٔذا الغرض يشكل كسيلة اإلبالعآب ا٠تارجي من خبلؿ ا

يساعد ُب تكّيفو كاندماجو، غَت أنو يبقى س ٭تدث با٠تارج ألف ذلك علىا عكبُت العآب ا٠تارجي، فمن حقو أف يظل مطل
 ضرار ٔتصلحة احملكـو عليو،إف فيها أختيار الصحف ا١تناسبة كحجب الصحف اليت ترل إدارة ا١تؤسسة العقابية إعلى 

 على ذلك تلقد نص ك، 4دخا٢تاإحىت ال تؤثر على نفسيتو كتعمل عمبل عكسيا يؤكؿ دكف ٖتقيق الغرض ا١تطلوب من 
عبلـ احملكـو عليو باألحداث اليت ٬ترم ُب آّتمع إدٗب اليت تؤكد على كجوب أل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا39ايضا ا١تادة 
. طبلع على الصحف اليومية أك الدكريةإلعن طريق ا

 

بالتعليم داخل المؤسسات درؾ اا١تشرع اٞتزائرم أ٫تية التعليم كفائدتو لدل احملكـو عليهم ، لذلك اىتم كلقد أ       
 كجعلو من أىم كسائل االصبلح كالرعاية كالعبلج ، حيث راعى التعليم العاـ، التكوين ا١تهٍت كالًتبية البدنية ، ،العقابية

                                                
 .325، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ) ن١ٌٞ 1
 .327، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ) ن١ٌٞ 2
، جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ٝٓىٟ ٗؿحػطٜح ك٢ ٌٓحككس جُؿ٣ٍٔس، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، جًٍُُٔ جُؿحٓؼ٢ جُؼٍذ٢ ذٖ  (ٓكٔى) ْٔٛحٌ 3

 .93،  ٘ 2008-٤ٜٓ2007ى١ أّ جُرٞجه٢ ،
 .351، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى أذٞ جُؼال) ػو٤ىز 4
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، كتقـو ٞتنة تطبيق العقوبات 2 من نفس القانوف88ككذا ا١تادة 1من قانوف تنظيم السجوف 94كدتو ا١تادة أكىذا ما 
مية كالتدريس كالتكوين ألعداد برامج ٤تو اإساسها تقـو بأساس ا١تستول التعليمي اليت على أبتصنيف احملبوسُت على 

 للتعليم العاـ ، ك بالنسبة  24ا١تهٍت اليت يتلقاىا احملبوسُت داخل ا١تؤسسات العقابية، حسب ما يستخلص منو ا١تادة 
كىم احملبوس الذين ٓب تتح ٢تم  ، األميوف:كلىألالفئة ا :فئات أربع ٔب إساس ا١تستول أصنف ا١تشرع احملبوسُت على 

لزامية إلتحاؽ ٔتقاعد الدراسة قبل دخو٢تم ا١تؤسسة العقابية، حيث تنظم ٞتنة الًتتيب كالتأديب دكرات تعليمية إلفرصة ا
متحاف كيتؤب معلموف مهنيوف إجراء إمية عن طريق تعليمهم القراءة كالكتابة، كما ٖتدد مدة ٢تذه الدكرة كٗتتتم بألحملو ا

. 3ميةأللقاء دركس ٤تو اإب
 يشرؼ على تعليمهم معلموف ملحقوف ٢تذا الغرض، كيكوف عليهم : المحبوسوف ذك المستول االبتدائي:الفئة الثانية

على حىت تنتهي أٔب درجة إنتقاؿ إلمتحانات ؿإدركس ُب ا١تواد ا١تقررة ُب برنامج التعليم االبتدائي، ك٬ترم كل سنة 
باٟتصوؿ على شهادة الدراسة االبتدائية، كىذا النوع من التعليم مربمج كل ا١تؤسسات العقابية كا١تراكز ا١تختصة طبقا 

.  كما أسلفنا94للمادة 
٬توز للجنة تطبيق العقوبات تنظيم تعليم عاـ أك خاص ّٔم ، حسب : المحبوسوف ذكك المستول الثانوم: الفئة الثالثة

ستعانة بأحد إلمكانات ا١تؤسسة ا١تادية كالبشرية، حيث ٯتكن اإخرل أعدد احملبوسُت ا١تعنيُت ّٔذه العملية، كمن جهة 
ذا كانت ا١تؤسسة تعا٘ب نقصا ُب ا١تعلمُت، كلكن يشرط إاحملبوسُت الذم ٯتلك مستول تعليميا كافيا للقياـ ٔتهمة التعليم، 

. أف ٮتضع للتدريب ا١تسبق للتدرب على تقنيات التعليم
ف يزاكلوا تعليمهم العإب عن طريق ا١تراسلة شرط أٯتكن : المحبوسوف الحاصلوف على شهادة الباكالوريا:الفئة الرابعة 

ذف مسبق من كزير العدؿ قبل تسجيلهم ، كىذه الشركط ٮتضع ٢تا احملكـو عليهم ا١تسجونُت ُب إحصو٢تم على 
ك التقوٙب، أما غَتىم من احملبوسُت ُب باقي ا١تؤسسات أىيل أعادة التإىيل أك ا١تراكز ا١تتخصصة بأعادة التإمؤسسات 

، كُب كل اٟتاالت 4ستفادة من نظاـ اٟترية النصفيةإلٔب ىذه الشركط، حيث ٯتكن ٢تم اإخرل فبل ٮتضعوف ألالعقابية ا
. هنا حضرت ُب ا١تؤسسة العقابية أٯتنع ا١تشرع تبياف اٟتالة اٞتزائية للحاصل على الشهادة أك يذكر 

 

قباؿ العديد من احملبوسُت على ٖتسُت مستواىم ، كىذا من خبلؿ التزايد ا١تستمر إ        كلقد ساعد ىذا النهج على 
:  ألعداد ا١تسجلُت كاعداد اٟتاصلُت على الشهادات ، كىذا ما يوضحو اٞتدكؿ التإب 

 

 
السنة 

عدد المستفيدين من التعليم 

1994 458 
1995 568 
1996 604 
1997 1107 
1998 1234 
1999 1125 

                                                
ض٘ظْ ُلحتىز جُٔكر٤ْٖٞ وٌِٝ ك٢ جُطؼ٤ِْ ججُؼحّ ٝجُطو٢٘ ٝجُط٣ٌٖٞ ج٢ُٜ٘ٔ ٝجُطٍذ٤س جُرى٤ٗس ٝكوح ُِرٍجٓؽ جُٔؼطٔىز ٤ٌْٔح، ٓغ ) ػ٠ِ 94 ض٘ٙ جُٔحوز  1

 (ضٞك٤ٍ جُْٞحتَ جُالَٓس ًُُي 
ضٜىف ػ٤ِٔس جػحوز ضٍذ٤س جُٔكرِٞ ج٠ُ ض٤ٔ٘ٞ هىٌجضٚ ٝٓإٛالضٚ جُٗه٤ٛس  ٝجٍُكغ جُٔٓطٍٔ ٖٓ ٓٓطٞجٙ جُل١ٌٍ ٝجألناله٢ ) ض٘ٙ ػ٠ِ 88 جُٔحوز 2

 (ٝجقٓحْٚ ذحُٔٓإ٤ُٝس ، ٝذؼع جٍُؿرس ك٤ٚ ُِؼ٤ٕ ك٢ جُٔؿطٔغ ك٢ ظَ جقطٍجّ جُوحٕٗٞ
 .327، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ)ن١ٌٞ 3
 .328ن١ٌٞ ٍٛٔ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 4
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2000 1666 
2001 1831 
2002 2365 
2003 2454 
2004 3321 
2005 4218 
2006 11000 
2007 14156 

تفاقيات مع إبرمت كزارة العدؿ عدة أ٧تاح سياسة التعليم ُب ا١تؤسسات العقابية إجل أشارة من إل           كجدير با
مية، جامعة التكوين ألعدة جهات كوزارة الًتبية الوطنية، ا١تركز الوطٍت للتعليم عن بعد، ٚتعية اقرأ، الديواف الوطٍت حملو ا

ٔب إتفاقية إلتفاقية بُت كزارة الًتبية الوطنية ككزارة العدؿ، هتدؼ ىذه اإبراـ إ ًب 2006 12 20، حيث بتاريخ 1ا١تتواصل
دماجهم  إعادة تربيتهم كإسًتاتيجية التعليم كالتأىيل كالتكوين للمحبوسُت ُب ا١تؤسسات العقابية قصد إلكضع خطة 

تفاقية تنص على أف تتؤب إلمن ا ( 01ا١تادة )جتماعي، تتكفل كل كزارة بتجسيدىا ميدانيا حسب الصبلحيات، إلا
كزارة الًتبية كضع الربنامج كالكتب كالسندات كالدركس الكافية منها كا١ترقمة كفق الطلب عن طريق مؤسساهتا ا١تتخصصة 

مية، كما تساىم ُب تأطَت ا١تعلمُت كتكوينهم كالقياـ بعمليات التفتيش ا٠تاصة ألُب ٣تإب التكوين كالتعليم عن بعد ك٤تو ا
 من 02ا١تادة ) متحانات الرٝتيةإلثبات ا١تستول كاإمتحانات إبالتكوين البيداغوجي، كتنظيم ا١تؤسسات ا١تتخصصة 

. 2(تفاقيةإلا
 

جتماعي كالديواف الوطٍت للتعليم إلدماج اإلعادة ا إتفاقية ثانية بُت ا١تديرية العامة إلدارة السجوف كإبراـ إ         كما ًب 
 ُب ٣تاؿ توفَت تعليم كتكوين عن بعد لفائدة احملبوسُت عن طريق ا١تراسلة، 2007 07 29كالتكوين عن بعد بتاريخ 

تفاقية رفع ا١تستول التعليمي كالتكويٍت داخل ا١تؤسسات العقابية، عن طريق تكوين ا١تؤطرين كتوفَت إلحيث تسمح ىذه ا
متحاف ا١تستول لصاّب احملبوسُت ا١تتعلمُت كتسليمهم شهادة إجراء إسندات تعليمية لدركس مطابقة للربامج الرٝتية ك

(. 02ا١تادة )ثبات ا١تستول إمتحاف إا١تستول للناجحُت ُب 
 

ستقصاء كتصنيف احملبوسُت حسب إدارة السجوف عن طريق ا١تؤسسات العقابية إل         كما تتؤب ا١تديرية العامة 
عداد القوائم الرٝتية النهائية كفق النموذج احملدد من إدارية، كإلالشعب كا١تستويات التعليمية كالتكوينية كٖتضَت ملفاهتم ا

 من 03ا١تادة )طرؼ الديواف كٖتضَت ملفاهتم ككل الًتتيبات اليت تساعد على ضماف توفَت التعليم عن بعد للمحبوسُت 
. (االتفاقية

 

مية كتعليم كبار ألتفاقية ثالثة ٕتمع ا١تديرية العامة إلدارة السجوف كالديواف الوطٍت حملو اإبراـ إ        من جهة أخرل ًب 
ميُت من التعليم كتوعيتهم بأخطار األمية كالقضاء عليها، أل، من أجل ٘تكُت ا١تساجُت ا2007 07 29السن بتاريخ 

مية كتوفَت ٪تاذج الكتب كالسندات التعليمية، كالتكفل بتأثَت ألحيث يلـز الديواف بتوفَت ا١تناىج ا١تعموؿ ّٔا ُب ٤تو ا
طار برامج كطنية أك ٤تلية، كتقدٙب ا١تشورة البيداغوجية، كتأطَت الدكريات لفائدة إكتنشيط العمليات التحسيسية ُب 

دارة السجوف هتيئة أماكن الدراسة كالتكفل ٔتصاريف طبع الكتب إ، من جهتها تلتـز (02ا١تادة )مية ألمنشطي ٤تو ا

                                                
 47، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ) ذ٣ٍي 1
 .462 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
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 ( 03ا١تادة )مية با١تؤسسات العقابية ألا١توجو لفئة احملبوسُت كتوفَت ا١تعطيات اليت تساعد الديواف على تدعيم نشاط ٤تو ا
. تفاقيةإلمن ا

 

 من ا١ترسـو 04         كذلك ُب سبيل تكريس سياسة التعليم داخل ا١تؤسسة العقابية نص ا١تشرع من خبلؿ ا١تادة 
نشاء إ الذم ٭تدد كيفيات تنظيم ا١تؤسسة العقابية كسَتىا كضركرة 2006 03 08 ا١تؤرخ ُب 109 ػػ 06التنفيذم 

 ( . 23ربعوف ، ص أل بالنسبة للسنة الثالثة كا15ج ر رقم )مكتبة داخل كل مؤسسة عقابية 
 

 من قانوف تنظيم السجوف بالنص 93ك92رتباط بالعآب ا٠تارجي جاءت ا١تادة إ           كمن أجل جعل ا١تسجوف على 
طبلع على اٞترائد كآّبلت بعد انتقائها، كتلقي احملاضرات ُب آّاؿ الًتبوم إلعبلـ للمساجُت كاإلعلى توفَت كسائل ا

ديب كالثقاُب ألعدادىا كا١تسا٫تة فيها بإنتاجهم اُب إكالثقاُب كالديٍت كمسا٫تة النزالء ُب النشرة الداخلية للمؤسسة العقابية 
  .للرفع من مستواىم التعليمي كالثقاُب

 

ساسيا ُب سبيل ٖتقيق التأىيل االجتماعي للمحبوسُت ، حيث يسمح أ عنصرا التكوين المهنييشكل كما        
ٔب جانب التعليم إفراج عنهم ، لذلك أكاله ا١تشرع اٞتزائرم أ٫تيتو أيضا إل٬تاد عمل عقب اإبتلقينهم حرفة ٘تكنهم من 

٢تذا الغرض تقـو ٞتنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة بإعداد كتنظيم برامج التكوين ا١تهٍت ا١تقرر للمحبوسُت، ، العاـ
ما ُب إمكانيات ا١تؤسسة، كقد يتخذ ىذا التكوين طابعا ٕتاريا أك صناعيا أك فبلحيا أك حرفيا، كيطبق إحتياجات كإلتبعا 

 95نصت ا١تادة ، كلقد خرل أك كرش ا١تؤسسة أك ا١تؤسسة ا٠تارجيةألعُت ا١تكاف أك ُب مراكز التكوين التابعة للقطاعات ا
يتم التكوين ا١تهٍت داخل ا١تؤسسة العقابية أك ُب معامل ا١تؤسسات العقابية أك ُب )من قانوف تنظيم السجوف على 

. (الورشات ا٠تارجية أك ُب مراكز التكوين ا١تهٍت
 

تفاقية مع كزارة التشغيل كالتضامن، ككزارة التكوين كالتعليم ا١تهنيُت، إكمن أجل ىذا الغرض أبرمت كزارة العدؿ         
لتـز كزارة التعليم كالتكوين ا١تهنيُت بتنظيم دكرات التكوين تتفاقية إل ، حيث من خبلؿ ىذه ا2006 05 08بتاريخ 

ملحقة  طار اٟترية النصفية، أكإنشاء فركع للتكوين ُب إا١تهٍت لفائدة احملبوسُت، كتتمحور ٥تتلف نشاطات التكوين ا١تهٍت 
(. 03ا١تادة )شهادة اؿطار التكوين التأىيلي أك إداخل ا١تؤسسات العقابية ُب 

 

من جهة أخرل تلتـز كزارة التشغيل كالتضامن الوطٍت ُب اطار تطبيق ٥تتلف برامج التشغيل باٗتاذ كل التدابَت         
دماج عن طريق العمل للمحبوسُت ا١تفرج عنهم دكر الشهادات كالكفاءات ا١تهنية كضماف ا١ترافقة طيلة إلعادة اإقصد 

(. 07ا١تادة )مسارىم ٓتلق النشاطات كتوجيههم ٨تو القطاعات ا١تنتجة 
 

 ، ككاف 1987 07 26تفاقية بُت ٦تارسي كزارة التكوين ا١تهٍت كالعمل ُب إأبرمت كزارة العدؿ  ذاتو،        ُب السياؽ
ٔب أف ىناؾ تزايدا كبَتا ُب عدد احملبوسُت الذين زاكلوا إكنشَت ، ذلك من أجل نفس الغرض لصاّب تكوين احملبوسُت

 : 1حصايات ا١تقدمةإلمن خبلؿ ابعض األمثلة لبعض السنوات كيزاكلوف تكوينا مهنيا، ك اٞتدكؿ ا١توإب يوضح 
 
 
 

                                                
 .453 ، 49، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ) ذ٣ٍي 1
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عدد المستفيدين من التكوين المهني السنة 
1998 921 
1999 797 
2000 830 
2001 1026 
2002 1676 
2005 5885 
2006 6601 

 
  الفقرة الثانية 
 التهذيب  

       يعترب التهذيب العنصر ا١تكّمل للتعليم ُب تأىيل احملكـو عليو ، فالتعليم كحده ال يكفي بل البد أف يقًتف 
من جتماعهما معا، كىو نوعاف هتذيب من اٞتانب الديٍت كهتذيب إال بإصبلحية إلبالتهذيب، كال تكتمل العملية ا

. ليهما علينا أف نعطي حملة عن تعريفو إخبلقي، كلكن قبل التعرض اٞتانب األ
 

أم حّسن، ّٚتل، أما من الناحية القانونية ، فهو يعٍت زيادة درجة  (ىّذب)مشتقة من الفعل لفظة        التهذيب لغة 
ٔب دعم كتقوية اٞتانب الركحي كا١تعنوم لدل احملكـو عليو، ّٔدؼ إالوعي بالقيم كا١تبادئ السامية النقية، كبالتإب يهدؼ 

غرس ٣تموعة من القيم الدينية كاألخبلقية ُب نفسو بصورة تساعده على التوبة، كٕتعلو أكثر قدرة على التكّيف كمواجهة 
. 1اٟتياة عقب مغادرتو للمؤسسة العقابية

 

منذ القدٙب شكَّل الدين حافزا مؤثرا ُب حياة ؼ ،تهذيب ديني كآخر أخبلقيككما ذكرنا أف التهذيب نوعُت،         
ستقامة، إلصبلح كاإلنساف ، فهو يقدـ ٣تموعة من القيم كا١تبادئ كاألفكار ٗتّلصو عادة من نوازع الشر كتوجهو ٨تو اإلا

، كرغم 2رشادإلٔب التغذية الركحية من خبلؿ الوعظ كاإٯتا٘ب ُب النفس البشرية أمر فطرم ك٭تتاج دكما إلذلك ألف اٞتانب ا
ضرار الغَت، لذلك كاف للدين دكرا مهما ُب إٔب األخبلؽ الفاضلة كنبذ اٞترٯتة كإال أهنا ٚتيعا تدعو إختبلؼ األدياف إ

. ٨3تراؼإلجراـ كاإلٔب اإنعدامو أك التعصب للدين، تشكل عوامل مؤدية إالوقاية من اٞترٯتة، فضعف الوازع الديٍت أك 
 

ٯتانو كتزيد من تدينو حىت ٭تافظ إٯتانية تقوم من إٔب جرعات إنساف العادم اٟتر ٭تتاج دكما إلذا كاف اإ       لذلك 
ذا أخطأ ُب حقو أك ُب إرة كالصفح، ؼٔب ربّو يطلب ا١تغإعلى توازنو اإلٯتا٘ب كيواجو ّٔا مطّبات اٟتياة كمصاعبها، فيعود 

ٔب ىذه الوسائل إليو بالعبادات حىت يغفر ذنبو كيقبل توبتو كأكبتو، فإف احملكـو عليو أحوج إحق غَته، فيتوب كيتقرب 
جراـ لديو كجعلو فردا صاٟتا إلستئصاؿ عامل اإالدينية من غَته، عن طريق بّث الشعور بالتقول كالتوبة من أجل 

. مستقيما
 

ف إرتكاب الكثَت من اٞترائم، ؼإ       ألف الواقع أثبت أف غياب القيم الدينية كضعف الوازع الديٍت ىو السبب الكبَت ُب 
ٔب إ٧تح التهذيب الديٍت ُب ترسيخ القيم الدينية ُب نفوس احملكـو عليهم فقد ٧تح ُب القضاء على العوامل الدافعة 

                                                
 .353، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 1
 .214ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  ،، أٍٚٞ ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؼوحخ(ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٛق (كطك٢ ضٞك٤ن)، جُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى )ٌذ٤غ  2
 .353، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 3
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صبلح العقايب جانبا دينيا ،حىت أف بعض الفقهاء القانونيُت قالوا إلرتكاب اٞترٯتة ، لذلك كاف الزما أف تتضمن برامج اإ
. 1(صبلح كالتقوٙب بغَت هتذيب ديٍتإلغراض العقوبة ُب اأدراؾ إٔب إأنو السبيل )صراحة 

 

ٔب أ٫تية التهذيب الديٍت ُب تأىيل احملكـو إدٗب أل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا41،42،66/1   كما أشارت ا١تواد       
عليهم ، كأكضحت كجوب كجود كاعظ ديٍت با١تؤسسات العقابية للقياـ ّٔذا الدكر ، مع ٘تكُت احملكـو عليهم من القياـ 

لزامية تعيُت كاعظ ديٍت يضطلع ٔتهمة إ الدكؿ ُب العآب  تشريعاتغلبيةأىم الدينية، ٢تذا السبب راعت ربعبادهتم كشعائ
صوؿ الدين كشرط أ، كالبد أف تتوافر فيو ٚتلة من الشركط بالعلم الواُب بقواعد 2التهذيب الديٍت ُب ا١تؤسسات العقابية

قناعهم كالتأثَت ُب نفسيتهم كشخصيتهم، كأف يكوف قدكة إالكفاءة ُب معاملة احملبوسُت من حيث القوة على ٥تاطبتهم ك
لقاء دركس كتقدٙب ٤تاضرات كمناقشة احملكـو إٔب إحسنة للمحكـو عليهم قوال كفعبل، كيلجػأ رجل الدين ُب مهمتو ىذه 

. 3جابة عن تساؤالهتم كتبياف حكم الشرع فيها، كعليو أف ٭تببهم كيشجعهم ُب التوبة كترؾ أسباب اٞترٯتةإلعليهم كا
 

يتعّداه ليشمل فالتهذيب ال يقتصر على اٞتانب الديٍت فقط، كإ٪تا  ، التهذيب األخبلقي   كالنوع الثا٘ب ىو      
ٔب إخبلقي ٮتتلط بالتهذيب الديٍت، ألف الدين يدعو ألخبلقي، على الرغم أنو ُب ا١تاضي كاف التهذيب األالتهذيب ا

خبلقي، كلكن مع تطور العلـو ألعماؿ الطيبة، حىت أف ا١ترشد الديٍت ىو الذم يقـو بدكر ا١تهذب األخبلؽ الفاضلة كاألا
. 4كتعدد التخصصات أصبح لكل كاحد منهما ٣تالو ككظيفتو، فأصبح ىناؾ ا١ترشد الديٍت كا١تهذب األخبلقي

 

قناع احملكـو عليو ّٔا، ْتيث تشكل لديو إجتماعية كإلخبلقية كاألخبلقي يعٍت غرس القيم األ       لذلك فالتهذيب ا
رتكاب اٞترٯتة، ٢تذا فهذه ا١تبادئ إفراج عنو، ك٘تنعو من معاكدة إلمبادئ يستمد منها سلوكو ُب آّتمع فيلتـز ّٔا عقب ا

جتماعية السامية كا١تثل العليا كفلسفات آّتمعات السامية، اليت ٖتّض على ا٠تَت كالتسامح كا٠تَت إلتشمل منظومة القيم ا
دخاؿ لديهم فكرة اٟتق كالواجب إحًتاـ حقوؽ اآلخرين، ك إكاحملبة بُت أفراد آّتمع، ككجوب التعايش مع أفراده، كبالتإب 

. 5ف التحصل عليو يكوف بالطرؽ القانونية كالشرعيةفإ ،كألف لكل حق يقابلو كاجب
 

 ،   كمن أجل ٖتقيق كل ىذه األىداؼ ٬تب على ا١تهذب األخبلقي أف يكوف لديو العلم الكاُب كالدراية البلزمة      
قناع ككسب الثقة  إل، كأف ٯتتاز بالقدرة على ا6تصاؿ كالتنمية البشريةإلخبلؽ كالقانوف كاأل١تّا بعلـو الًتبية كالنفس كاـ

تصاؿ الشخصي بكل نزيل ١تعرفة جوانب حياتو كمبلمح إلكقوة التأثَت ُب احملكـو عليهم، كىذا يتطلب أحيانا ا
                                                

 .355 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 1
 جُٔٓؿ٤ٖٗٞ ػ٠ِ جُل٤ِٟس  أًػٍ ُطٍذ٤س٣ٌٕٞ ٌَُ ٤ُٔحٕ أٝ ْؿٖ ػ٢ٓٞٔ ٝجػع أٝ ):  ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ ض٘ٙ ػ32٠ِ ك٢ ٍٓٛ جُٔحوز 2

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٞجػع ِٓٔح ذحُ٘ظْ جُوحتٔس ك٢ جُٓؿٕٞ ذٔح ) ٖٓ جُالتكس جُىجن٤ِس ُِٓؿٕٞ ػ٠ِ 21، ٝٗٛص جُٔحوز (ٝقػْٜ ػ٠ِ جُلٍجتٝ جُى٤٘٣س 

.(٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ آوجء ٌْحُطٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ جألًَٔ ٝجُٔٗحًٌس جٍُٝق٤س ٝجُل٣ٌٍس ٓغ ئوج٢٣ٌ جُٓؿٖ ك٢ ٓؼحُؿس ٗلِٞ جُُ٘الء   

 ، ٗٛص ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ ػ٠ِ 2002ٖٓ ضؼ٤ِٔحش جوجٌز ٍٓجًُ جالٚالـ ٝجُطأ٤َٛ ٝقٍجْس جُُ٘الء ٝقوٞهْٜ ُٓ٘س  (ٝ/ 11جُٔحوز )ك٢ جألٌوٕ 

،أٗظٍ ك٢ (٣ٓٔف ٌَُ ٣َُٗ آوجء جُٗؼحتٍ جُى٤٘٣س ُكٌٟٞ جُِٛٞجش جُٔوحٓس ك٢ جًٍُُٔ ٝذك٤حَز ًطد ج٣ٍُٗؼس ٝجُطٍذ٤س جُى٤٘٣س جُط٢ ضأنً ذٚ ٠حتلطٚ )

 .250،جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)ًٛج جُؿرٌٞ 

٣ؿد ) ٛؿ١ٍ ، ض٘ٙ ػ٠ِ 1398 06 21 ك٢  31/  ٖٓ ٗظحّ جُٓؿٖ ٝجُطٞه٤ق جٍُّْٔٞ ج٢ٌُِٔ ٌهْ 17ّك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س  جُٔحوز 

ػ٠ِ ئوجٌجش جُٓؿٕٞ ٝوٌٝ جُطٞه٤ق إٔ ضٌلَ ٓكحكظس جُِْٔٓ ك٢ جُٓؿٖ أٝ وجٌ جُطٞه٤ق ػ٠ِ ئهحٓس  ٖؼحتٍٙ جُى٤٘٣س جالْال٤ٓس، ٝإٔ ض٤ٜة ُٚ 

جُْٞحتَ جُالَٓس ٥وجتٜح، ٣ٌٕٝٞ ٌَُ ْؿٖ أٝ وجٌ ُِطٞه٤ق ٍٖٓى أٝ أًػٍ ٖٓ جُىػحز جُٔطه٤ٖٛٛ ك٢ جُىػٞز ج٠ُ هللا ٝٛىج٣س جُ٘لِٞ ٝقػْٜ ػ٠ِ 
 .359، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ( ٓكٔى أذٞ جُؼال ) أٗظٍ ك٢ ًٛج ػو٤ىز  (جُل٤ِٟس ٍٝٓجهرس آوجتْٜ ُٗؼحتٍْٛ جُى٤٘٣س 

 .331، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػٍٔ)ن١ٌٞ 3
 .361، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 4
 .215، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٟق (كطك٢ ضٞك٤ن)، ٝجُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى) ٌذ٤غ 5
 أٚرف ػِْ جُط٤ٔ٘س جُر٣ٍٗس ٖٓ ذ٤ٖ أْٛ جُؼِّٞ جٗطٗحٌج ق٤ع ٣ٜىف ج٠ُ ضى٣ٌد جألٖهح٘ ػ٠ِ ٤ًل٤س جُك٤حز جُ٘حؾكس ٝجُطٔطغ ذحالٗؿحَ، ػٖ ٣ٍ٠ن 6

ضكو٤ن جالٛىجف ٝجُٓؼ٢ ج٠ُ ضكو٤وٜح ذحؾطٜحو، ًُُٝي ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٢ ضو١ٞ جُؼ٣ُٔس جالٗٓح٤ٗس ٝضهِن أٖهحٚح ٗحكؼ٤ٖ ألٗلْٜٓ 

جالضُجٕ، جًٍُٖ جٍُٝقح٢ٗ ٝػالهطٚ ذحُلٍو ٓغ هللا ، جًٍُٖ جالؾطٔحػ٢ ٝػالهطٚ ٓغ جُٔؿطٔغ  جًٍُٖ جُٗه٢ٛ : ُٝٔؿطٔؼْٜ ، ٖٝٓ أْٛ ًٛٙ جُؼٞجَٓ

  / http:/ www .tonmiabacharga.com.            . ٝجٛطٔحّ جُلٍو ذٜٔحٌجضٚ ٝضؼ٤ِٔٚ، جًٍُٖ جُٛك٢ ، جًٍُٖ جُٔحو١

wwww .arocoba.net /articles-action –show-id 31272    
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 من ٣تموعة قواعد 65صبلح اٞتا٘ب نصت عليو ا١تادة إخبلقي ُب تأىيل كألكنظرا أل٫تية التهذيب ا،        1شخصيتو
. دٗب ١تعاملة ا١تسجونُتألاٟتد ا

 

على غرار التعليم أ٫تية بالغة ُب هتذيب احملكـو عليهم، ك ىذا من خبلؿ النص  المشرع الجزائرمكلقد أكٔب           
عادة تربية إهتدؼ عملية ) :تنص علىاليت  88ا١تادة  منها على ذلك صراحة كثَت من مواد قانوف السجوف كنذكر

حساسو با١تسؤكلية كبعث إخبلقي كألٔب تنمية قدراتو كمؤىبلتو الشخصية كالرفع ا١تستمر من مستواه الفكرم كاإاحملبوسُت 
بوف ريعُت ُب كل مؤسسة عقابية ـ) :تنص علىاليت  89ا١تادة ، ككذا (حًتاـ القانوف إالرغبة فيو للعيش ُب آّتمع ُب ظل 

جتماعيوف يوضعوف ٖتت سلطة ا١تدير كيباشركف مهامهم ٖتت إساتذة ك٥تتصوف ُب علم النفس كمساعدات كمساعدكف أك
يكلف ا١تختصوف ُب علم النفس كا١تربوف كالعاملوف ُب ) :تنص علىاليت  91ا١تادة ، ككذا (رقابة قاضي تطبيق العقوبات

ا١تؤسسة العقابية بالتعرؼ على شخصية احملبوس كرفع مستول تكوينو العاـ، كمساعدتو على حل مشاكلو الشخصية 
٬تب على ادارة ا١تؤسسة العقابية كٖتت ): اليت تنص على 92ا١تادة ، ك(كالعائلية كتنظيم أنشطتو الثقافية كالًتبوية كالرياضية

، (اشرافها كرقابتها ٘تكُت احملبوسُت من متابعة برامج االذاعة كالتلفزة  كتلقي احملاضرات ُب آّاؿ الًتبوم كالثقاُب كالديٍت
كما أف للمحبوس اٟتق ُب ٦تارسة كاجباتو الدينية ، كُب أف يتلقى زيارة )  تنص على من نفس القانوف03 فقرة 66ا١تادة 

. (رجل دين من ديانتو
 

تفاقية بينها كبُت إبراـ إعطائها أكثر فعالية قامت كزارة العدؿ بإكما أنو من أجل ترسيخ سياسة التهذيب الديٍت ك        
 منها 2 /2، حيث نصت ا١تادة 1987 12 21سبلمية كالتكوين بتاريخ إلكزارة الشؤكف الدينية ُب ٣تاؿ التعليم كالًتبية ا

نشاء ٞتنة مشًتكة ١تتابعة العمل ا١تشًتؾ ككضع الربنامج ، كيكّيف حسب خصوصيات كل منطقة كطبيعة اٞترائم ، إعلى 
سبلمية كتقدٙب إليتؤب رجاؿ السلك الديٍت مهاـ ٖتفيظ القراف الكرٙب كبلورة كتلقُت القيم ا) : على08كنصت ا١تادة 

 نصت على ضركرة تكوين 20، 19 ، 18، كما أف ا١تواد (مية لصاّب ا١تساجُت داخل ا١تؤسسات العقابيةألدركس ٤تو ا
. ئمة العاملُت با١تعارؼ القانونية للنجاح ُب مهامهمألا
 

 الفرع الثاني 
الرعاية الصحية  ضماف 

نو يبقى يتمتع ببقية حقوقو إإذا كاف أساس العقوبة اليت يتعرض ٢تا احملكـو عليو ىو ا١تساس ْتريتو فقط، ؼ        
ف كاف يعترب إ ذلك ألف احملكـو عليو ك،الشخصية اليت يتمتع ّٔا األفراد العاديوف، كعلى رأس ىذه اٟتقوؽ التكفل الصحي

ٔب تنفيذ ٤تكوميتو فإنو كإف دخل زنزانتو يبقى ٭تتفظ بإنسانيتو كآدميتو ألهنا حقوؽ إمذنبا كصدر اٟتكم بإدانتو كأقتيد 
. 2ستثناء إدارة ا١تؤسسة العقابية حق الرعاية الصحية للمحكـو عليهم دكف إلصيقة بو ، لذلك ٬تب أف تضمن لو 

 

       كتتبٌت السياسات العقابية اٟتديثة ىذا اٟتق، كٕتعلو كاجبا على القائمُت على ا١تؤسسات العقابية، كىذا حىت تبتعد 
كبئة، ككاف احملكـو عليهم يعانوف من ألمراض كاألنتشار اإلعن الصورة القا٘تة للسجوف ُب الزمن القدٙب أين كانت أماكن 

. حىت ا١توت  األمراض ٫تاؿ كإلحتقار كاإلا
 

                                                
 . 208، ٝظ٤لس جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘  (كٜى ٣ْٞق) جٌُٓحْرس 1
 .15، ٘ 2011، 1، قوٞم جالٗٓحٕ ك٢ جُٓؿٕٞ ،جٌُٔ٘ٛٞز ٍٓٛ،  وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ ، ٠رؼس  (ٓكٔى ؿ٘حّ) ؿ٘حّ 2
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       كُب اٞتانب اآلخر تساىم الرعاية الصحية ُب تأىيل احملكـو عليهم أثناء مدة تنفيذ العقوبة، حيث توفر جوا صحيا 
ٔب أشخاص أسوياء إتاج  يحصبلح كالتأىيل، ألف ٖتقيق الغرض العقايب كإنفاذ السياسة العقابية اٟتديثةإلمبلئما لعملية ا

. من الناحية الصحية كالنفسية
 

ٔب إجراءات يًتؾ أثرا رىيبا ُب نفسية احملكـو عليو، حيث يؤدم إٔب ذلك أف سلب اٟترية كما يسبقها من إ       ضف 
  ذلك، حيث يصدر عن(صدمة السجن)صابتو ٔتا يسمى بػػػػػإحباط كالقنوط، كيًتتب على ذلك إلحساسو باليأس كاإ

 نقصنفصاؿ، كتتكوف لديو ذات سلبية كمركب إليشعر بالنقص كالقلق كالتوتر كاؼرفضو بصفة مطلقة للوسط العقايب، 
نزكاء كالعزلة إلٔب اإ ذلك فيقوده ،تؤثر على حالتو الصحيةاليت ٔب تدىور حالتو النفسية إكشعور بالسخط، فيؤدم ذلك 

تتؤب الرعاية الصحية لذلك  مرضية، قردكد أفعاؿ، كبالتإب تكوف ٨تولو كشحوب كجهو٦تا يتسبب ُب  ،لشهيةاكفقداف 
 . 1معاٞتة ىذه األعراض كاألمراض

 

جراـ كعلم النفس أف ىناؾ عبلقة كطيدة بُت ا١ترض كاٞترٯتة، الذم قد إل       كمن جهة أخرل أثبتت دراسات علم ا
ستئصاؿ  إف عبلج احملكـو عليو كٗتليصو من ىذه األمراض عبلج للجرٯتة كإرتكاب جرٯتتو، كمن ٙتة ؼإيكوف أحد عوامل 

: ف الرعاية الصحية تأخذ كجهُت إ، كُب سبيل ٖتقيق كل ىذه األغراض كاألىداؼ ؼ2جرامية اليت تكمن فيوإلالعوامل ا
 :الوجو الوقائي كالوجو العبلجي

 

 الفقرة األكلى
 الجانب الوقائي 

جراءات الوقائية  اليت تشمل ا١تؤسسة العقابية مكاف تنفيذ العقوبة، ككذا إل        يظهر ىذا الوجو من خبلؿ سلسلة من ا
 .جراء ٘تارين بدنيةإاحملكـو عليو، كتشمل كذلك الغذاء ا١تقدـ لو ، ككذا ضركرة ٦تارسة الرياضة ك

 

راعى الشركط الصحية البلزمة من أجل ضماف حياة ت ،لئلجراءات الوقائية الخاصة بالمؤسسة العقابية        فبالنسبة 
صحية كرٯتة للمحكـو عليهم، كيبدأ ذلك من خبلؿ مراعاة تصاميم البناء كاألفنية كا١تساحة الكافية كالتهوية كالتدفئة 

ٮتصص لكل نزيل ْتيث  ،ضاءة كتوفَت ا١ترافق الصحية الضركرية، ك٬تب أف يراعى أيضا أف تكوف أماكن النـو كاسعةإلكا
ردكريا لتبقى نظيفة كغَت رثّة ، أما فيما ٮتص األماكن ا١تخصصة  سرير مزكد باألغطية ا١تبلئمة حسب كل فصل، كأف تغيّ 

ضاءة كالتهوية بالقدر البلـز تسمح للمحكـو عليهم إلطعاـ كالًتفيو، ٬تب أف تكوف أيضا كاسعة فتكوف فيها اإلللعمل كا
بالعدد الكاُب كأف تكوف مياه ٔتمارسة حياهتم اليومية بكل أر٭تية دكف تعب أك عذاب ، كما ٬تب أف يراعى كجود دكرات 

. نظيفة بصفة دائمة
 

 نتشار األمراضإزدحاـ ا١تساعد على إل لتجّنب ا فارىة كاسعة العقابية٬تب أف تكوف ا١تؤسسةضف إٔب ذلك          
ٔب ا١تادة إ 09دٗب ١تعاملة ا١تسجونُت على ىذه الشركط ُب قواعدىا من ا١تادة أل، كلقد نصت ٣تموعة قواعد اٟتد اا١تختلفة

 ا١تشرع اٞتزائرم حريصا أيضا على تطبيق ىذه الشركط كتوفر ا١تؤسسات ، ككاف3(10،11،12،18) السّيما ا١تواد 19

                                                
، ٌػح٣س جُُ٘الء ك٢ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؼوحخ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس ، ؾحٓؼس جُكحؼ (ػُ جُى٣ٖ)  ٝوجػ٢ 1

 .63، ٘ 2011-2010ُهٍٟ ذحض٘س، 
 .251، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)  جُؿرٌٞ 2
  . (ّ م ـ أ ّ ّ) ٖٓ 18، 12، 10،11 ٌجؾغ ٗٙ جُٔٞجو 3
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، 57 كافة شركط اٟتياة الصحية السليمة، كىذا ما نصت عليو ا١توادعلىختبلؼ تصنيفاهتا كملحقاهتا إالعقابية على 
 الذم 1997 05 13، ٍب تدعيما لذلك جاء القرار الوزارم ا١تشًتؾ ا١تؤرخ ُب 1 من قانوف تنظيم السجوف59، 58

 . 2يتضمن نصوص التغطية الصحية للمساجُت با١تؤسسات العقابية التابعة لوزارة الصحة كالسكاف
 لتنص على أنو يعُّت ٣تموعة من احملبوسُت ، من قانوف تنظيم السجوف81        كُب سبيل نفس الغرض جاءت ا١تادة 

للقياـ بأعماؿ ا٠تدمة العامة ألجل احملافظة على نظافة أماكن االحتباس، ككل ٤تبوس يرفض القياـ بذلك يتعرض لتدبَت 
.  من نفس القانوف83تأدييب ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة 

 

، فًتاعى ٚتلة من الشركط الوقائية، ٧تملها ُب النقاط الجراءات الوقائية المتعلقة بالمحكـو عليو ؿأما بالنسبة        
 :التالية 
ف شركط النظافة الشخصية لكل ٤تكـو عليو شرط الـز إ نظرا ألف ا١تؤسسة العقابية مكاف جامع لعدد كبَت من النزالء ؼػػػػ

 كُب سبيل ذلك يقع على ا١تؤسسة العقابية توفَت الوسائل الضركرية لنظافة ،نتقاؿ العدكل إ، منعا لئلصابة باألمراض ك
درجة حرارة مناسبة، ب كافية كبتوافر ا١تياه  تكوفستحماـإلؿ الئقة ستحماـ بصورة دكرية ُب أماكنإلاحملبوس الشخصية، كا

 16، 15، 13، 12كيزّكدكف بأدكات النظافة البلزمة، من أجل العناية كحلق الشعر كاللحية، كىذا ما أكدت عليو ا١تواد 
 ، حيث يسهر الطبيب على 604أما القانوف اٞتزائرم فنص على ذلك من خبلؿ ا١تادة ، 3من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب

. حتباسإلمراعاة قواعد الصحة كالنظافة الفردية كاٞتماعية داخل أماكن ا
 

 مراعية ُب ذلك توافر قيمة غذائية عالية ، ٬تب أف ٖترص ا١تؤسسة العقابية على تقدٙب الغذاء،من جهة أخرل          
للمحافظة على الصحة كالقوة، كأف يكوف من نوع جيد كبالكمية الكافية كأف يراعى فيو التحضَت كالتقدٙب ، كىذا ما 

.  من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تسجونُت20ا١تادة  أكدتو
 

         ٢تذا السبب ٬تب أف يراعى قيمة كنوعية ككمية الغذاء ا١تقدـ للمحكـو عليو، حيث ٮتتلف ذلك حسب سن 
 ١تدة طويلة ، ا١تقدمةاحملكـو عليو كحالتو الصحية، من جهة أخرل ٬تب أف ٖترص ا١تؤسسة  العقابية على تنويع الوجبات 

 كُب سبيل ذلك ٬تب أف يكوف ا١تطبخ الذم ٖتضر فيو الوجبات ،جبارية توفَت ا١تاء الصاّب للشربإٔب ذلك إيضاؼ 
مراعاة كما يتم نساف، إلنظافة القائمُت على ٖتضَته ، ك٬تب أف يقدـ بطريقة كرٯتة ٖتفظ كرامة اكجوب نظيفا ككذا 

، كبالنسبة للقانوف اٞتزائرم جاءت 5حاالت النساء اٟتوامل أك أثناء الرضاعة أك ألم نزيل يقرر لو الطبيب غذاءن خاصا
 . 6 على أف تكوف متوازنة كذات قيمة غذائية كافية، لتؤكد على شركط الوجبة ا١تقدمة للنزيل63ا١تادة 

 

رتداء مبلبس خاصة با١تؤسسة العقابية، كىذا مظهر من مظاىر النظاـ إ       أما بالنسبة للملبس يلتـز احملكـو عليو ب
 من ٣تموعة 16، 15 تُتا١تاد)حتقارا أك مساسا بكرامتو إا١تطّبق ُب ا١تؤسسة كمنعا ٢تركبو لسهولة التعرؼ عليو، كال ٯتثل 

                                                
  .59، 58 ،57 جُٔٞجو 1

 ، ق٤ع ًحٕ ٣٘ٙ ػ٠ِ ٓحوز ٝجقىز 02 ــ 72ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ أ٠ُٝ جٛطٔحٓح ًر٤ٍج ذحٍُػح٣س جُٛك٤س ٓوحٌٗس ٓغ جُوحٕٗٞ جُوى٣ْ  جالٍٓ 

، ًٝٛج ٣ؼٌّ جإلٛطٔحّ (65 ج٠ُ 57ٖٓ ) ٓٞجو 09   ٗٙ ػ٤ِٜح ك٢ 04 ــ05 ، ذ٤٘ٔح جُوحٕٗٞ جُؿى٣ى 43كو١ ضهٙ جٍُػح٣س جُٛك٤س ُِٓؿ٤ٖ ٢ٛٝ جُٔحوز 

 .جٌُر٤ٍ ذحُٔكر٤ْٖٞ
 .05 ، ٘ 1997 10 26 جُٔإٌنس ك٢ 70 ، ؼ ٌ ػىو 1997 05 13 أٗظٍ جُوٍجٌ جَُٞج١ٌ ٓإٌل ك٢ 2
 . ٖٓ ّ  م ـ أ ّ 16ّ 15 13 12جُٔٞجو 3
  .60 جُٔحوز 4
 252، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 5
  .63 جُٔحوز 6
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دارة ا١تؤسسة العقابية بتزكيد احملكـو عليو باللباس الذم ٬تب يكوف نظيفا كمتناسبا إ، كلكن ٬تب أف تقـو 1(اٟتد األدٗب
، 17تُت، كلقد راعت ا١تاد2نتظاـإمع درجة حرارة اٞتو، ك٬تب أف ٭ترص على نظافة كتغيَت ا١تبلبس الداخلية كغسلها ب

.  الشركط الواجب توافرىا ُب مبلبس احملكـو عليهم18
 

 تساىم الرياضة ُب اٟتفاظ على صحة كنفسية كلياقة احملكـو حيث، ضركرة ممارسة النشاطات الرياضية كالترفيهيةػػػ 
 ٬تب أف ٘تارس ىذه الرياضة ٖتت كعليو ، لذلك ٬تب على ا١تؤسسة العقابية توفَت كسائل ٦تارسة الرياضة البدنية، 

طباء كحسب حالة كل ٤تكـو عليو، كتكوف ُب شكل ٘تارين رياضية ٕترل ُب ا٢تواء الطلق، حسب  أشراؼ مدربُت كإ
( 21/1ا١تادة )دٗب بالنسبة للشباب ألكلقد نصت ٣تموعة قواعد اٟتد ا، حالة اٞتو أك ُب شكل تدريب رياضي ترفيهي

. 3(21/2ا١تادة )قل يوميا ألضركرة السماح ٢تم بالتنزه ُب ا٢تواء الطلق ساعة على ا
 

عتبار٫تا أحد الوسائل ا١تساعدة ُب الرعاية إ       ا١تشرع اٞتزائرم بدكره أعطى أ٫تية كبَتة ١تمارسة الرياضة كالًتفيو، ب
 على تنظيم ا١تمرنوف لنشاط تربية بدنية ُب كل 89الصحية  كتساعدىم ُب التكّيف االجتماعي، لذلك نصت ا١تادة 

.  على نوعية دركس ُب الًتبية البدنية لصاّب احملبوسُت كتوفَت الوسائل البلزمة لذلك94مؤسسة عقابية، كما تنص ا١تادة 
 

يبلء أ٫تية خاصة إ ، ٬تبٔب أنو من باب أنسنة األنظمة العقابيةإ بنا قبل أف نغادر ىذه الفقرة أف نشَت كيجدر       
 الوجبات اليت تتناسب مع حالة فباحملبوسات اٟتوامل ، حيث ٬تب أف ٭تضُت بكل أسباب الراحة، كأف يتم تقدٙب لو

عداد ُب ا١تؤسسات العقابية أماكن خاصة ٣تهزة ٔتا إ من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب أف يتم 22اٟتمل ، ٢تذا توجب ا١تادة 
ذا كلد الطفل داخل  إ٘تاـ عملية الوضع با١تستشفى قدر ا١تستطاع، كإىو ضركرم لرعايتهن قبل الوضع كبعده، ك٬تب 

. ٬تب أال تذكر  كٖتدد كاقعة الوالدة ُب شهادة ميبلد ا١تولود، السجن 
 

نسانية للمرأة اٟتامل ا١تتواجدة إلقبل مراعاة اٟتالة اإٔب أنو  يعود ،ىتماـ ا١تتزايد ْتالة النساء اٟتواملإلكلعل ىذا ا       
ٔب إ، يعود بدرجة أكٔب تقضي مدة عقوبتها ،با١تؤسسة العقابية، اليت ىي ُب األصل آٙتة ك مذنبة ٕتاه القانوف كآّتمع

ٔب السجن، رغم أنو ال ذنب لو ُب كل ما فعلت إىتماـ باٞتنُت كا١تولود الذم ىو ُب أحشائها، كجاءت بو إلاضركرة 
ستمرار كُب الرعاية الصحية البلزمة كلها مربرات منطقية كعقلية إلكالدتو ، كمن ٙتة فحالة الرباءة كحقو ُب اٟتياة كُب ا

. ىا، للنص على توفَت كل الرعاية الصحية ألمو كلو قبل كدينيةنسانيةإك
 

نساف إلنسانية، كلقد أثبتت الدراسات العلمية أف نفسية اإل اٞتزء ا٢تاـ ُب الشخصية االجانب النفسييشكل  كما      
نساف العادم إلف اإ، لذلك ؼ4ال لباس ٢تاإىي احملرؾ األساسي لشخصيتو، ألف النفس البشرية ىي اٞتوىر ك اٞتسم ماىو 

. فراز كٖتديد سلوكاتوإٔب إ، ك يؤدم الصراع الذم يعيشو يننفسيك إستقرار العادم يعيش ُب حالة توازف 
 

نساف ٢تا عبلقة تأثَت سليب على إل        كما بيَّنت الدراسات أيضا ُب علم النفس أف األمراض النفسية اليت تصيب ا
اْب،  لذلك ىناؾ ....كتئاب كاٟتزفإل، الذم منشأه التوتر كا(القولوف العصيب  مرض )نظر مثبل أصابتو بأمراض عضوية كإ

                                                
 . ٖٓ ّ  م ـ أ ّ 16ّ 15ٌجؾغ جُٔٞجو 1
 .341، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ 2
 . ٖٓ ّ م ـ ج ّ ّ 21 جُٔحوز 3
 ٣ح نحوّ جُؿْٓ ًْ ضٗو٠ ذهىٓطــــٚ        أضطِد جٍُذف ك٤ٔح ك٤ٚ نٍٓجٕ :   ٣وٍٞ جُٗحػٍأذٞ جُلطف جُرٓط٢  ك٢ ًٛج جُٔٞٞغ 4

.                                                               أهرَ ػ٠ِ جُ٘لّ ٝجْطٌَٔ كٟحتِٜح        كأٗص ذحُ٘لّ ال ذحُؿْٓ جٗٓحٕ  

 (http://www.ahlalhadeeth.com)                                                             جُو٤ٛىز ًحِٓس ٌٓ٘ٗٞز ػرٍ ٓٞهغ ِٓطو٠ أَٛ جُكى٣ع 
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٨تراؼ نشاطها على ٨تو غَت طبيعي، قد إٔب إصيب الفرد ُب قواه النفسية كالغرائز كالعواطف تؤدم أذا إأمراض نفسية، 
ٔب كسط عقايب إٔب دخوؿ ا١تؤسسة العقابية، كُب داخل السجن ينتقل السجُت إرتكاب اٞترٯتة اليت تقوده إٔب إيصل 

ٔب ىذا إ، ٓب يألفها من قبل ، فيدخل مرغما (خاصة احملبوسُت الذين يدخلوف السجن ألكؿ مرة)جديد كبيئة جديدة 
الوسط اٞتديد،كقد يصاب بصدمة السجن ، فًتاه يرفض ىذا الوسط كيرل أنو مكاف غَت آمن  فيشعر بالنقص كالقلق 

 كشعور بالسخط ،منبوذ من قبل ٣تتمعو، فتتكوف لديو ذات سلبية كمركب ذنبك نفعاؿ، كيشعر أنو مكركه إلكالتوتر كا
. ٔب تدىور حالتو النفسيةإيؤدم ما كالغضب  كىذا 

مربر كجود أخصائيوف نفسانيوف داخل ا١تؤسسات العقابية، يقدموف لو يد ا١تساعدة لتجاكز ىذه كراء       كىذا كاف  
ذا إعتباره الذاٌب كثقتو بنفسو، كإستعادة إاحملنة، كيزيلوف عنو ىذه اآلثار النفسية النإتة عن سلب حريتو، كيساعدكنو على 

، جتماعيإلدماج النفسي كاإلعادة اإف احملبوس ال يستطيع التكّيف مع برامج التأىيل كإٓب يفلحوا ُب ىذه ا١تهمة ، ؼ
نقاذه فسارع إستمراره، رغم ٤تاكالت إنتحار أصحأّا ألهنم ٓب يستطيعوا تقبل ىذا الوضع كإٔب إكىناؾ حاالت كثَتة أدت 

 .1ٔب إهناء حياتوإ
 

 من قانوف تنظيم السجوف على تعيُت 89       كنظرا لكل ىذه األسباب فالقانوف اٞتزائرم نص من خبلؿ ا١تادة 
 من نفس القانوف بينت مهاـ ىؤالء 91تصاؿ با١تساجُت، كا١تادة إل٥تتصوف ُب علم النفس ُب كل مؤسسة عقابية كا

 .ا١تختصُت بالتعرؼ على شخصية احملبوس كرفع مستواه كتكوينو العاـ كمساعدتو على حل مشاكلو الشخصية كالعائلية
 

كالضحك كاٟتزف ،  رتسامات على مبلمح كجهوإليراقب ا١تختصوف السجُت من خبلؿ سلوكاتو كالتعابَت كا       كما 
الصمت الطويل، العزلة  ستعماؿ اٟتيز ا١تكا٘ب كا١تكوث ُب مكاف كاحد ١تدة طويلة كإكحركات اليد كالرفض كالوداع أك 

رتفاع صوتو، االىتماـ بالنظافة أك التفريط فيها، فكلها دالالت ٟتاالت نفسية ٥تتلفة إ٩تفاض أك إكعدـ ٥تالطة الغَت، 
 ٔب العآب ا٠تارجي، ككل ىذه اٟتاالت النفسية تتطلب رعاية نفسية مستمرة كتكفل صحيإيبعث ّٔا السجُت رسائل 

ٔب السجن، إاليت ٖتّطمت بسبب دخولو ، كعادة بناءىا من جديد  إستعادة نفسية ىذا ا١تسجوف كإ لضماف كامل،
. 2قناعإلتصاؿ كاإلك٬تب تكوين ا١تختصوف جّيدا على كيفية التعامل مع الوسط العقايب، كتنمية مهارات ا

 

 الفقرة الثانية 
 الجانب العبلجي 

ف الرعاية العبلجية تقتضي توفَت العبلج إمراض اليت قد تصيبهم، ؼأل       إذا كانت الوقاية ىي منع إصابة احملبوسُت من ا
للمحكـو عليو ٣تانا، كبنفس ا١تستول الذم ٭تصل عليو الفرد ُب اٟتياة اٟترة، كىذا ما يؤكده نص البياف ا٠تاص با١تبادئ 

 خبلؿ الفًتة ا١تمتة افانابوالثامن ١تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت للمؤ٘تر مم ا١تتحدة ألاألساسية ١تعاملة السجناء الصادر عن ا

                                                
 ٣ؼِْ جُؿ٤ٔغ جٕ هٍجٌ جالٗطكحٌ ٛٞ آنٍ هٍجٌ ٣طهًٙ جُٔ٘طكٍ ٝ ٣٘لًٙ ذكػح ػٖ جُهال٘ ، ق٤ع إٔ جالٗٓحٕ جُطر٤ؼ٢ ج١ُٞٓ ٣ؼ٤ٕ قحُس ٖٓ جُطٞجَٕ 1

جُ٘ل٢ٓ ، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ضؼَٔ ُى٣ٚ ؿ٣ٍُز جُروحء ذٌَٗ آ٢ُ ًرحه٢ جُـٍجتُ جألنٍٟ ، ك٤ٓؼ٠ ج٠ُ قٔح٣س ٗلٓٚ ٝؾٓٔٚ ٖٓ أ١ أيٟ هى ٣ِكوٚ ، ؿ٤ٍ أٗٚ 

جيج ج٤ٚد ذوِن قحو غْ جْطٍٔ ، ٣طكٍٞ ج٠ُ ٍٜٓ جالًطثحخ ، ٝجيج ُْ ٣ؼحُؽ ٣ٝهٍؼ ٖٓ ًٛٙ جُىجتٍز ، ٝجْطٍٔش  ظٍٝكٚ  ج٤ُٓثس ، ٣رىأ ذحُىنٍٞ ك٢ 

جُىجتٍز جُٓٞوج٣ٝس ٤ٖثح ك٤ٗثح، جُط٢ ٣ٛحقرٜح ض٘حهٙ ػَٔ ؿ٣ٍُز جُروحء، ك٤ؼٍٜ ػٖ جُك٤حز ٝ جٍُؿرس ك٢ جالْطٍٔجٌ ك٢ جُؼ٤ٕ، ٝضُوجو ًٛٙ جُكحُس 

ك٢ جُطأَّ ٝجُطىٌٛٞ ئ٠ُ ؿح٣س إٔ ضطٓحٟٝ ُى٣ٚ جُك٤حز ٝجُٔٔحش ، غْ ضُوجو ضأَٓح ، كطٛرف ُى٣ٚ جُك٤حز ػرثح غو٤ال ، ٝإٔ جإلْطٍٔجٌ ك٢ جُؼ٤ٕ ٣ٌَٗ 

٣ُٓىج ٖٓ ج٥الّ ٝجُؼًجخ ُٚ ُٝ٘لٓٚ، كال ٣ٓطط٤غ جإلْطٍٔجٌ ٝجُروحء ك٢ ًٛٙ جُك٤حز ، ًُُي ٣وٌٍ ٝهق ًٛٙ جألالّ ػٖ ٣ٍ٠ن ئنط٤حٌ جًُٛحخ ئ٠ُ جُٔٞش 

 . ٠ٞجػ٤س ، ك٤وىّ ػ٠ِ جإلٗطكحٌ ذٍؿرطٚ ظ٘ح ٓ٘ٚ أٗٚ جُهال٘ ُٚ ٥ٝالٓٚ 
 .28 ، جُٓ٘س ، و ش ، ٘ 2، وٌٝ جالنٛحت٢ جُ٘لٓح٢ٗ ذح١ُْٞ جُؼوحذ٢ ، ٓؿِس ٌْحُس جالوٓحؼ ، ػىو  (ٝٗحْس) أ٣ُٓحٕ 2
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ينبغي أف توفر للسجناء سبل اٟتصوؿ على ا٠تدمات الصحية ا١تتوفرة ُب ) بالنص 1990 سبتمرب 07ٔبإكت أ 27من 
. 1(الدكلة دكف ٘تييز على أساس كضعهم القانو٘ب

 

ٔب طبيب ١تعاٞتتو من مرضو، كحقو كنزيل إٔب عجزه اللجوء بنفسو إ        كسبب ضماف العبلج للمحكـو عليو يعود 
توافر لدل ا١تؤسسة العقابية فريق طيب من أطباء عاموف مم أف غ، ٢تذا ينب2نساف ُب السبلمة البدنية كالنفسية كالعقليةإكؾ

دكات الطبية البلزمة للكشف عن ا١ترض كمداكاتو، كتقـو الرعاية ألجهزة كاألكمتخصصوف كىيئة ٘تريض، كتوفر ٢تم ا
ٔب ا١تؤسسة العقابية إٮتضع احملكـو عليو للفحص عند دخولو مباشرة ق، إذ عبلج كفحص المحكـو عليوالصحية على 

ذا إكتشف أنو يعا٘ب من مرض معُّت يوصى لو بالعبلج ا١تناسب كا١تتابعة ا١تبلئمة لو، كإمن قبل طبيب ا١تؤسسة ، فإذا  
ٔب الفحص كالكشف الدكرم إٔب غَته من زمبلئو، كٮتضع النزالء إنتقاؿ ا١ترض إكاف ا١ترض معديا يلـز عزلو حىت ال يتم 

. دٗب ١تعاملة ا١تسجونُتأل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا25ك24تُت كتشاؼ أم مرض، كلقد نصت على ذلك ا١تادإل
 

من ٣تموعة قواعد  (25ا١تادة )ٔب ا١تؤسسة العقابية كلما كانت صحة احملبوس ُب خطر إ       كيقـو الطبيب بتقدٙب تقرير 
ذا كافق إٗتذ ُب اٟتاؿ ا٠تطوات البلزمة لتنفيذىا تف أ بتقارير الطبيب كهتتمدارة ىذه االخَتة أف إدٗب، كعلى ألاٟتد ا

. ( من نفس القواعد26ا١تادة )ختصاصو إذا كانت تتجاكز إٔب السلطات العليا إعليها أك يرفعها 
 

الرعاية ) 57القانوف اٞتزائرم أيضا أكٔب اىتماما خاصا ٔتسألة الفحص كالعبلج لصاّب احملكـو عليو طبقا للمادة         
خصائي النفسا٘ب أليتم فحص احملبوس كجوبا من طرؼ الطبيب كا) 58، كا١تادة (الصحية مضموف ٞتميع فئات احملبوسُت

يقع على عاتق ا١تؤسسة ، من جهة ثانية (فراج عنو ككلما دعت الضركرة لذلكإلعند دخولو ا١تؤسسة العقابية كعند ا
ٔب ا١تؤسسة العقابية أك إحملبوسُت الذين يعانوف من األمراض اليت كانوا يعانوف منها قبل دخو٢تم معالجة الزامية إالعقابية 

اليت قد تصيبهم داخلها أثناء تنفيذ العقوبة ، ك٬تب توفَت العبلج ٢تم، كسواء تعلق األمر بأمراض بدنية عضوية أك عقلية 
. دماف على تعاطي ا١تخدرات أك ا١تشركبات الكحوليةإلتصل بضركرة ٗتليصهم من اتنفسية أك أك 

 

ٔب مستشفى خارج ا١تؤسسة إذا كاف متوافرا أك تأخذه إ         كتقـو ا١تؤسسة العقابية بتوفَت العبلج داخل أجنحتها 
ستجابة لربامج التأىيل إلسباب من أجل ااأل، كيعترب عبلج احملكـو عليو أحد ( 3 ك2 فقرة  22القاعدة )العقابية 

مراض اٞتسمانية كالعقلية كالنفسية ، ْتيث يشرؼ عليو داخل ا١تؤسسة ألكُب القانوف اٞتزائرم يشمل العبلج ا، صبلحإلكا
 ا١تتعلق با١تساعدة 1975 11 03كف ٢تذا الغرض من كزارة الصحة ، طبقا للقرار الوزارم ا١تشًتؾ ا١تؤرخ ُب فأطباء معي

ٔب إالطبية داخل ا١تؤسسات العقابية، كُب حالة عدـ كجود الوسائل الطبية البلزمة داخل ا١تؤسسة العقابية، ينقل احملبوس 
. 3سعافات إلأقرب مستشفى أك مستوصف عاـ للمصاّب العقابية لتلقي ا

 

                                                
 Limeted notion pablication A couf /144/ revue 1.New/                 ٗوال ػٖ 368، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 1

Yourk 1991    
 .132، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ) ق٤ٖٓ 2
 جُٔطؼِن ذحُٔؼحُؿس جالْطٗلحت٤س ُِٔٓحؾ٤ٖ ٝضطٔػَ ك٢ 1972 كرٍج٣ٍ 23 ضْ ضكى٣ى جؾٍجءجش جُ٘وَ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠ ُِؼالؼ ذٔٞؾد جُوٍجٌ جُٔإٌل ك٢ 3

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ضٍن٤ٙ ٖٓ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ذ٘حء ػ٠ِ ٌأ١ جُطر٤د جُطحذغ ُِٔإْٓس ، ٝك٢ قحُس جالْطؼؿحٍ ٣٘طوَ جُٔكرِٞ هرَ ض٤ِْٓ جٍُنٛس، جنطحٌ 

ٌت٤ّ جُٔإْٓس الوجٌز جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س إلوجٌز جُٔٓطٗل٠ ك٢ أهٍخ ٝهص هرَ ٗوَ جُٔكرِٞ الضهحي جالقط٤ح٠حش جُالَٓس ك٢ ؿٍكس ٓإٓ٘س ُٟٔحٕ 

قٍجْس ٓٓطٍٔز ػ٠ِ جُٓؿ٤ٖ، جػطحء جُٔؼِٞٓحش جُالَٓس ج٠ُ جُِٓطس جُٔهطٛس ُٞٞغ ضىجذ٤ٍ جُكٍجْس ػ٠ِ جُٔكرِٞ ج١ًُ ٣٘طوَ ج٠ُ جُٔٓطٗل٠، ضطرغ 

، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ)جُكحُس جُٛك٤س ُِٓؿ٤ٖ ٖٓ ٠ٍف أ٠رحء جُٔإْٓس ذحضٛحُْٜ ذأ٠رحء جُٔٓطٗل٠ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ ٓؼحُؿس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ن١ٌٞ 

345. 
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ليها إجراء عملية جراحية، كيضاؼ إجراءات على ا١ترضى الذين اقتضت حالتهم الصحية إلكتطبق نفس ا         
جراءات بالنسبة للمعاٞتة من إلكٗتضع لنفس ا، ستحاؿ ذلكاذا إال إاٟتصوؿ على موافقة مكتوبة مسبقة من احملبوس 

 يوما قابلة 45ستشفائية ىي إلمراض العقلية ، ماعدا أف اٟتراسة يتوالىا موظفو تلك ا١تراكز، كا١تدة احملددة للمعاٞتة األا
تفاؽ مع طبيب ا١تؤسسة بعد إلستشفاء باإلللتجديد كلما اقتضت الضركرة لذلك، كيتم التجديد من طرؼ طبيب مركز ا

كيتم تبليغ قاضي تطبيق العقوبات بتقرير التجديد الذم ٯتكن معارضتو بتعيُت خبَت من ، خطار قاضي تطبيق العقوباتإ
.  ليو سابقاإ من القرار ا١تشار 10 ، 09 ، 08 ، 05 ، 04، 03، 01كاد طباء طبقا للمألا
 

 الفرع الثالث 
جتماعية  إل الرعاية اضماف

        كالشك ُب أف سلب حرية احملكـو عليو ُب ا١تؤسسة العقابية كتركو كحيدا بعيدا عن عائلتو كعملو كبيتو ، ُكيلـز 
ضطرابات نفسية السيما ُب أيامو األكٔب ، إعلى العيش ُب ٣تتمع مغاير ٘تاما ّٓتمعو، ٮتلق لديو شعورا باليأس كيولد لديو 

. جتماعيإلا كمركزهيفتو ككظلتو على مصَت عائ ك٦تا يزيد األمر سوءا ىو ٗتّوفو
 

        لذلك تأٌب الرعاية االجتماعية كأسلوب معاملة ضركرم ١تواجهة ىذا الوضع ، كاليت تساعد احملكـو عليو على 
لتخفيف من آثارىا، كىي بذلك تعمل على مساعدتو على التكّيف مع اٟتياة ؿمرافقتو حملاكلة التغلب على ا١تشاكل أك 

بقاء على صلتو ٔتجتمعو كعدـ قطعها، ٘تاشيا مع إلاٞتديدة داخل السجن، كحل مشاكلو الشخصية كالعائلية، ككذا ا
 حىت يأخذ مكانو فيو كيستأنف حياتو ،عداد احملكـو عليو للمجتمع ا٠تارجيإٔب إ، اليت هتدؼ 1سياسة التأىيل اٟتديثة

 صلتو ضماف بقاءجتماعية ٤تورين أساسيُت مساعدة احملكـو عليو ُب حل مشاكلو كإلمن جديد ، لذلك تأخذ الرعاية ا
. بآّتمع

 

 الفقرة األكلى
 .مشاكل المحكـو عليو المساعدة في حل  

مشاكل خارج ا١تؤسسة العقابية كتتعلق أساسا بأسرتو كعملو : ٔب ٣تموعتُت إ        ٯتكن أف نقسم مشاكل احملكـو عليو 
ٔب ىذا العآب اٞتديد، كتفكَت كعجز إساسا بنفسيتو السيئة جراء دخولو أكأموالو، كمشاكل داخل ا١تؤسسة العقابية كتتعلق 

عن حل مشاكلو ا٠تارجية ، لذلك قد يكوف احملبوس قد ترؾ عائلتو بدكف مصدر رزؽ كونو ىو العائل الوحيد ٢تا، كقد 
جتماعيُت إلخصائيُت النفسانيُت كاألٔب عبلج،  لذلك تتجو جهود اإيكوف قد ترؾ أحد أفراد عائلتو مريضا ك٭تتاج 

 ـ كبُت السجُت حىت يكسب ثقتوـبالتعرؼ بداءة على ىذه ا١تشاكل كال يتأتى ذلك إال بإقامة كتوطيد العبلقة بينو
تصاؿ بعائلتو كباٞتمعيات إلنتقاؿ كاإل كيستطيع اـستجابة لتوجيهاتوإل، ٍب ا ٢تمموموبويفضي ٔتشاكلو كيبث يستطيع أف ك

٬تاد حلوؿ ١تشاكلو إتصاؿ ٔتعارؼ كأصدقاء كأفراد عائلتو من أجل إلاـ تؤب رعاية احملبوسُت كأسرىم ، كما ٯتكنوتاليت 
٬تابية كترفع من معنوياتو كتساىم ُب ٖتسُت إا١تالية كالعائلية، كيتم تبليغ ا١تسجوف ّٔذه اٞتهود ، كاليت ستخلق ال٤تالة طاقة 

. 2صبلحإلنفسيتو، كمن ٙتة ٕتعلو يسًتيح كيستجيب لربامج التأىيل كا

                                                
 .269، كِٓلس جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ػ٢ِ) ؾؼلٍ 1
 .383، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أذٞ جُؼال )  ػو٤ىز 2

٣ؿد إٔ ٣ؼٜى ك٢ ًَ ٓإْٓس ػوحذ٤س ج٠ُ ٓٓحػى٣ٖ جؾطٔحػ٤٤ٖ ذٜٔٔس ) ٖٓ ٓؿٔٞػس هٞجػى جُكى جالو٠ٗ ُٔؼحِٓس جُٔٓؿ٤ٖٗٞ 61    ٗٛص جُٔحوز 

جُٔكحكظس ػ٠ِ ًَ جُٛالش جٍُٔؿٞخ ك٢ ه٤حٜٓح ٝ ض٤ٔ٘طٜح ذ٤ٖ جُٔٓؿٕٞ ٝأٍْضٚ ، ًًُٝي ج٤ُٜثحش جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣ٌٜٔ٘ح جكحوضٚ ، ٣ٝؿد جضهحي 

، ًٔح ٗٛص جُٔحوز (جُهطٞجش جُالَٓس ُكٔح٣س جُكوٞم جُٔطؼِوس ذحُٔٛحُف جُٔى٤ٗس ُِٔكر٤ْٖٞ ٝقوٞم جُٟٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُُٔج٣ح جالؾطٔحػ٤س
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زالة أسباب التوتر كٗتفيف كطأة السجن على احملكـو عليو، كإقناعو بوجوب إخصائي للعمل على أل         كما يتوجو ا
فهامو بأف العقوبة ىي ٤تّصلة ألفعالو كىي اٞتزاء العادؿ ١تا جنت يداه ، كمع إجتماعي، كإلا٠تضوع إلجراءات التكّيف ا

حًتاـ إ، ك1ستجابة لربامج التأىيلإلنقضاء مدة عقوبتو شريطة اإٔب اٟتياة العادية بعد إالفرصة كالعودة إستغبلؿ ذلك ٯتكنو 
ستغبلؿ إمثل على ألٔب عقوبات تأديبية، كما يساعده على التدريب اإال تعرض  إدارة العقابية كإلالنظاـ الذم كضعتو ا

كار السيئة ، كيكوف ذلك عن طريق تنظيم أنشطة ألؼبتعاد عن التفكَت ُب ا١تاضي كطرد اإلكقات فراغو ٦تا يساعده على اأ
 على حسب ىواية كرغبات كل كاحد منهم ألف ذلك يساعد ُب ـثقافية كرياضية كفنية ترك٭تية، كيتم توجيو  احملكـو عليو

. رفع معنوياهتم ك٬تعلهم أكثر تقببل إلجراءات التأىيل
 

 الفقرة الثانية 
بالعالم الخارجي دائم تصاؿ إضماف إبقاء المحكـو عليو على  

 دراسات علم أفال إ        على الرغم أف جوىر عقوبة سلب اٟترية يتمثل ُب عزؿ احملكـو عليو عن آّتمع ١تدة معينة، 
ٔب ٖتقيق إتصاؿ مباشر أك غَت مباشر بالعآب ا٠تارجي، اليؤدم إستمرار العزؿ بصفة مطلقة، دكف أم إالعقاب أثبتت أف 

ساسية ُب السياسة ألصبلح كتأىيل احملكـو عليو ، لذلك من ا١تبادئ اإساسية من العقاب اٟتديث ، كىو ألالغاية ا
بقاء صبلت احملكـو عليو بالعآب ا٠تارجي،حىت ال يبقى معزكال عن ٣تتمعو، كمن ٙتة إالعقابية اٟتديثة كجوب العمل على 

ٔب آّتمع ، كىذا ما نّصت عليو إجتماعية ٘تهيدا لعودتو إلعادة ادماجو من الناحية اإتصاؿ يعترب جزءا ضركريا من إلىذا ا
ينبغي بذؿ عناية خاصة لصياغة كٖتسُت عبلقات السجُت )من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب 79ا١تواثيق الدكلية سّيما ا١تادة 

. (بأسرتو بقدر ما يكوف ذلك ُب صاّب كبل الطرفُت
 

تصاؿ ا٠تارجي مع احملكـو عليو ٮتفف من قسوة سلب اٟترية كاالضطرابات النفسية كقلقو إل       كال ريب أف ضماف ا
كتتعدد كسائل احملافظة على ، نساف غَت مرغوب فيو، ككلها عقبات تقف أماـ عملية التأىيلإعلى أسرتو ، كشعوره بأنو 

جازات لو ، إٔب ا٠تركج ا١تؤقت كمنح إتبادؿ ا١تراسبلت كبقاء الصلة بُت احملكـو عليهم كالعآب ا٠تارجي ، كالسماح بزيارتو إ
 :ما سيأٌب ليو بصفة موجزة ُب إكىو ما سنتعرض 

 

 من قبل أفراد أسرتو كأصدقائو كهتيئة ا١تكاف ا١تناسب لذلك، من أىم كسائل زيارة المحكـو عليوتشكل         
طمئناف على أسرتو كمعرفة إلالتخفيف على احملكـو عليو كتوطيد صلتو بأسرتو، حيث تسمح بشعور احملكـو عليو با

. ما ٯتثل السماح لزيارة احملامي لو من ٘تكينو بالشعور باألماف كضماف ٟتق الدفاع كمعرفة كضعو القانو٘بؾأخبارىم، 
 

سلوب بتقييد الزيارة ألشخاص معينُت ،أك قد تسمح ألم شخص بزيارة احملكـو أل        كيبقى لئلدارة حق تنظيم ىذا ا
شخاص إذا رأت ذلك يشكل خطرا على تأىيل احملكـو ألزيارة بعض ا عليو طا١تا ذلك يساعد ُب ٖتقيق تأىيلو، كقد ٘تنع

. 2عليو أك على أمن ا١تؤسسة العقابية ، كلقد تباينت تشريعات الدكؿ ُب ىذا األمر بُت مضّيق كموسع

                                                                                                                                                     
٣ؿد إٔ ٣ٗؿغ جُٔٓؿٕٞ ٣ٝٓحػى ػ٠ِ جُٔكحكظس ػ٠ِ ٚالضٚ ذحالٖهح٘ أٝ ج٤ُٜثحش جُهحٌؾ٤س جُط٢ ٣ٌٜٔ٘ح ضكو٤ن ٓٛحُف أٍْضٚ ، ٝئػحوز ضأ٤ِٛٚ ) 80

 .(أٝ ئٗٗحء ٚالش ٖٓ ًٛج جُور٤َ
 .227، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٟق (كطك٢ ضٞك٤ن)، ٝجُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى)  ٌذ٤غ 1
 .353 ــ 352، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ 2

، ٍٓؾغ  (ػٍٔ) ٖٓ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ ج٣ٌُٞط٢ ، ق٤ع ضوْٓ جُٔكر٤ْٖٞ ج٠ُ كثط٤ٖ جُٔكرْٕٞٞ جقط٤ح٤٠ح  ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٜٗحت٤ح، ن١ٌٞ 25جُٔحوز 

 .353ْحذن، ٘ 
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، 69 ، 68، 67، 66 ا١تواد عربٔب قانوف تنظيم السجوف ٧تده تناكؿ ذلك إ     بالنسبة للمشرع اٞتزائرم كبالرجوع   
شخاص الذين ٭تق ٢تم أل ا66ستقباؿ زكاره ، كحددت ا١تادة إ، حيث أجاز حق الزيارة للمحبوس كحقو ُب 71، 70

ٔب غاية الدرجة الثالثة، كبصفة إا١تصاىرة بٔب غاية الدرجة الرابعة،زكجو كمكفولو، أقاربو إأصولو كفركعو : زيارة احملبوس كىم
ذا تبُت ُب زيارهتم إنسانية كخَتية، إمكانية الًتخيص بزيارة احملبوس ألشخاص آخرين أك ٚتعيات إاستثنائية أضافت ا١تادة 

جتماعيا، كما أف للمحبوس اٟتق ُب ٦تارسة كاجباتو الدينية، كأف يتلقى زيارة رجل دين من ديانتو إدماجو إفائدة إلعادة 
(.  66/3ا١تادة )
 

جراءات الزيارة فتسلم رخصة الزيارة للفئات ا١تذكورة من طرؼ ا١تؤسسة العقابية بشرط أف يكوف احملبوس إكعن          
ذا إ٤تكـو عليو هنائيا، أما اذا كاف من احملبوسُت مؤقتا فتسلم الرخصة من طرؼ القاضي ا١تختص ا١تكلف بالتحقيق أما 

 لتعطي 67كمراعاة للمصاّب ا١تالية جاءت ا١تادة ، 1كاف من ا١تستأنفُت كالطاعنُت بالنقض فتسلم من طرؼ النيابة العامة
 69ٍب نصت ا١تادة ، الوصي عليو، ا١تتصرؼ ُب أموالو،٤تاميو، أم موظف أك ضابط عمومي: حق الزيارة لفئة أخرل كىم

يسمح للمحبوس باحملادثة مع زائريو دكف فاصل ، كفقا للنظاـ الداخلي للمؤسسة العقابية ، كذلك من أجل ) على أنو
جتماعيا أك تربويا من جهة ثانية أك ألم سبب آخر إدماجو إعادة إتوطيد أكامر العبلقات العائلية للمحبوس من جهة ك

. (ذا تعلق بوضعو الصحيإ
 

 على أنو ٯتكن لو أف يتلقى زيارة ا١تمثل القنصلي لبلده، على أف 68جنيب نصت ا١تادة أل         بالنسبة للمحبوس ا
ذا كاف ٤تبوسا مؤقتا فتسلم لو الرخصة من القاضي ا١تختص، إيكوف ىذا األخَت مصحوبا بًتخيص مسلم من كزارة ، ك

كمن أجل القضاء على عقبات  ، (68/3ا١تادة )ذا كاف من ا١تستأنفُت أك الطاعنُت بالنقض فتسلم من النيابة العامة إك
تصاؿ اٟتديث كا٢تواتف الثابتة إلستعانة بوسائل اإلتصاؿ باألشخاص ا١تعنيوف، ٯتكن اإلاف الزيارة ك٘تكُت احملبوس ـ

. 2(72ا١تادة )لكًتك٘ب ، إلنًتنت كالربيد األكا١تنقولة كا
 

 طا١تا ال يوجد ىناؾ ،داخل ا١تؤسسة العقابيةمضموف  مع عائلتو كذكيو أك أم شخص آخر حق التراسلكما أف         
عتبارات إمساس باألمن كالنظاـ العاـ داخلها ، ككفالة ىذا اٟتق ال ٯتنع من فرض رقابة على الًتاسل ، كيفرض ذلك 

دارة، حيث ٗتضع إلشراؼ إلطبلع من قبل اإلاألمن كالنظاـ كحسب تأىيل احملكـو عليو ، كلذا ٗتضع ىذه الرسائل ؿ
عادة إمؤسسة )عتيادية ٭تمل عبارةإلرسالية ٓتتم يبُت خضوع ا١تراسبلت للرقابة اإلمدير ا١تؤسسة العقابية على أف ٮتتم ا

، كيستثٌت من حق الرقابة ا١تراسبلت اليت تتم بُت احملكـو عليو كاحملامي فبل تفتح ٖتت (الًتبية كالتأىيل ػػ مراقبة الرسائل ػػػ 
. 3(73ا١تادة )أم عذر، إال إذا ٓب يظهر على الظرؼ ما يبُّت أهنا مرسلة أب احملامي أك صادرة عنو 

 

                                                                                                                                                     
 م ج ؼ 41 وه٤وس ٍٝٓز ٝجقىز أْرٞػ٤ح ػىج أ٣حّ جُؿٔؼس ٝجُؼطالش ج٤ٍُْٔس ، جُٔحوز 15جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ٣وْٓ ج٣ُُحٌز ج٠ُ ٣َحٌز ػحو٣س ٓىجٛح 

٣َٝحٌز نحٚس  ال ضطؿحَٝ ٗٛق ْحػس ٝضٔ٘ف ٖٓ هرَ جُ٘حتد جُؼحّ أٝ جُٔكح٢ٓ جُؼحّ أٝ ٓى٣ٍ ػحّ جُٓؿٕٞ ، ٖٝٓ ٤٘٣رٚ ك٢ قحُس جٌٍُٟٝز ٝضٌٕٞ 

 ، هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ جُِر٘ح٢ٗ  76، 74 هحٕٗٞ جُالتكس ، هحٕٗٞ  جُٓؿٕٞ جُٔـٍذ٢  جُٔحوز 70ك٢ ٌٓطد ٓأٌٓٞ جُٓؿٖ أٝ أقى ٞرح٠ جُٓؿٖ ، جُٔحوز 
 .69جُٔحوز 

، جُٞؾ٤ُ جُٔؼ٤ٖ إلٌٖحو جُٓؿ٤ٖ، ػ٠ِ ٞٞء جُط٣ٍٗغ جُى٢ُٝ ٝجُؿُجت١ٍ ٝج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس، جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ  (ػٍٔ)ُؼٍّٝ 1

 .140، ٘ 2010ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس 
ج١ًُ ٣كىو ٤ًل٤س جْطؼٔحٍ ْٝحتَ ) ،2005 11 08 جُٔإٌل ك٢ 430 ـ 05 ٗظْ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٤ِٔس جالضٛحٍ ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 2

جالضٛحٍ  ٖٓ هرَ جُٔكر٤ْٖٞ ٝأػطص جُكن ُِٔكرِٞ ك٢ ٍٓجِْٚ أهحٌذٚ أٝ أ١ ٖهٙ آنٍ ذ٠ٍٗ ػىّ ػٍهِس ئػحوز ضٍذ٤س جُٔكرِٞ ٝئوٓحؾٚ ك٢ 

  .06، ٘ 2005  11 13 جُٔإٌنس ك٢ 42 ، جُٓ٘س 74جُٔؿطٔغ، ٝضٌٕٞ ٍٓجهرس ٖٓ ٠ٍف جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ، جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ػىو 
 ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُل٢ٍٓٗ 417/1 جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ جُٔحوز:قن جٍُٔجِْس ًلِطٚ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ ُِىٍٝ جُـٍذ٤س ٝجُؼٍذ٤س ًًٍٗ ٜٓ٘ح 3

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُِر٘ح٢ٗ ، 63، جُٔحوز 64، 1961 ٖٓ جُالتكس جُىجن٤ِس ُِٓؿٕٞ  ُٓ٘س 60، جُٔحوز 11 ، 30 ٖٓ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢، جُٔحوز 10، جُٔحوز 

 .360، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػٍٔ)  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔـٍذ٢، ن١ٌٞ 97 ج٠ُ 89جُٔٞجو 
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،  كأحبها إليوجتماعية األ٧تع بالنسبة للمحكـو عليوإلشكاؿ األأحد االمؤقت  لخركجارخص  تشكل كما        
لعيادة مريض أك حضور جنازة قريب أك زفاؼ عزيز، كُب  أك ذنا با٠تركج من ا١تؤسسة لزيارة أسرتوإعطاءه إحيث ٯتكن 

حدكد ضيقة ، حيث تبُّت أف ٢تا فائدة كبَتة ُب تأىيلو ١تا ٢تا من أثر نفسي طّيب على احملكـو عليو عندما ٬تد نفسو 
طمئناف على أحواؿ أسرتو كتساعده من جهة أخرل على التخفيف من اٟترماف إل فيساعده ذلك من ا،بالقرب من أسرتو

اٞتنسي، كتوطيد عبلقتو ٔتجتمعو ألهنا ٔتثابة تدريب على اٟترية، ككسيلة لقياس برامج التأىيل ا١تطبق ُب ا١تؤسسة على 
، كلقد نصت ٣تموعة اٟتد األدٗب على حق ا١تسجوف ُب زيارة أىلو كأصدقائو ذكم السمعة الطيبة، ا١تادة 1احملكـو عليو

صدقائهم ذكم السمعة الطيبة عن طريق ا١تراسلة أك الزيارات ُب أتصاؿ بأسرىم كإل٬تب التصريح للمحكـو عليهم با) 37
. (فًتات منتظمة كذلك ٖتت الرقابة الضركريػػػػػة

 

٬توز للقاضي ا١تختص ): من قانوف تنظيم السجوف على56عرب ا١تادة فقد نص ١تشرع اٞتزائرم          كبالنسبة ١توقف ا
ألسباب مشركعة كاستثنائية منح احملبوسُت ترخيصا با٠تركج ٖتت اٟتراسة ١تدة ٤تددة حسب ظركؼ كل حالة، على أف 

نسانية كالسماح للمحكـو عليو زيارة أك رؤية قريب إعتبارات إل، ك٘تنح عادة ىذه الرخصة (ٮتطر النائب العاـ بذلك 
جراء امتحاف، كنبلحظ أف ا١تادة ٓب ٖتدد ال الظركؼ كا١تدة ا١تسموح إلمريض كعلى كشك ا١توت أك اٟتضور ٞتنازتو أك 

. 2ّٔا على خبلؼ بعض التشريعات العربية كالتشريع ا١تصرم
 

 من نفس القانوف ُب الباب السادس ا١تتضمن تكييف العقوبة أجازت لقاضي تطبيق العقوبات 129         إال أف ا١تادة 
بعد أخذ رأم ٞتنة تطبيق العقوبات مكافأة احملبوس حسن السَتة كالسلوؾ احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية تساكم ،

جازة إتضمن مقرر م أياـ، كٯتكن أف 10جازة خركج من دكف حراسة ١تدة أقصاىا إثبلث سنوات أك تقل عنها ٔتنحو 
ا٠تركج شركطا خاصة ٖتدد ٔتوجب قرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ ، كنعتقد أف ىذه ا١تادة من خبلؿ السياؽ ال 

. ٪تا جاءت كمكافأة عن حسن سَتة احملبوس إ ، ك56جازة ا٠تركج با١تعٌت الوارد ا١تادة إٖتمل 
 

 الثالثالمطلب 
 (، التأديب، المكافأةلعملا)أساليب 

 

ىذا  إٔب أ٫تية (الفرع األكؿ)نتعرض ُب          نظرا أل٫تية العمل العقايب ُب ا١تعاملة العقابية للمحكـو عليو ، س
من جهة أخرل يشكل نظاـ أنواعو، كأىدافو، ٍب تنظيمو ُب التشريع اٞتزائرم، األسلوب، حيث نتطرؽ إٔب تعريفو ،ك

التأديب كا١تكافأة أسلوبا عقابيا اليقل أ٫تية عن بقية األساليب األخرل، لذا سنعرج على التطرؽ إٔب مفهـو التأديب 
 :(الفرع الثا٘ب)كا١تكافأة كآّازاة ُب الوسط العقايب ُب 

 

                                                
 .130، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ) ق٤ٖٓ 1
 ْحػس نالف ٓٞجػ٤ى جُٔٓحكس، ئيج 48 ٖٓ جُالتكس جُىجن٤ِس  جُٓٔحـ ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ كطٍز جالٗطوحٍ ذاؾحَز الضطؿحَٝ 85 جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ جُٔحوز 2

 .387، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال )وػص ئ٠ُ يُي ٌٍٞٝز هٟٛٞ أٝ ظٍٝف ه٣ٍٜس ٠حٌتس ، ػو٤ىز 

٣ٍَُِٞ جُٓٔحـ ٣َُُِ٘ ضكص جُكٍجْس جُالَٓس ) 2004 ُٓ٘س 9 ٖٓ هحٕٗٞ ٍٓجًُ جالٚالـ ٝجُطأ٤َٛ جألٌو٢ٗ  ٌهْ 36جُوحٕٗٞ جألٌو٢ٗ جُٔحوز 

 .(ُكٌٟٞ ؾ٘حَز أقى أُٚٞٚ أٝ كٍٝػٚ أٝ َٝؾٚ أٝ أقى أهحٌذٚ قط٠ جُىٌؾس جُػح٤ٗس

جُط٣ٍٛف ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ  ذحُهٍٝؼ جُٔإهص ٖٓ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ُٔىز ال ) ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُل٤ٍٓٗس 723جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ٗٙ جُٔحوز 

 ْ٘ٞجش ٝإٔ ٣ٌٕٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ هى ه٠ٟ ٗٛق ٓىضٜح 05 أ٣حّ ئيج جْطىػص ظٍٝف ػحت٤ِس نط٤ٍز ًُُي ٣ٍٖطس أال ض٣ُى جُؼوٞذس ػ٠ِ 03ض٣ُى ػٖ 

 363، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ)ن١ٌٞ  (

ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُهٍٝؼ ٖٓ جُٓؿٖ ألْرحخ ػحت٤ِس ًإٔ ٣ٌٕٞ ٌجؿرح ك٢ جُُٝجؼ أٝ إٔ ٣ٍٜٔ أقى أهحٌذٚ  ٍٓٞح نط٤ٍج أٝ ) 426 ــ 424جُٔحوز 

 .256جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ( نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)، جُؿرٌٞ (٣ٔٞش 
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الفرع األكؿ 
العمل العقابي 

     يشكل العمل العقايب أىم أساليب ا١تعاملة العقابية اٟتديثة لتأىيل احملكـو عليو، كىو مرتبط بالعقوبة السالبة     
ال ُب ظل نظريات علم العقاب اٟتديثة كُب ظل السياسة إالحي إلصليو ّٔذا ا١تعٌت اإللحرية منذ كجودىا ، كلكنو ٓب ينظر 

يبلـ احملكـو عليو، ككاف يعترب جزءا إنتقاـ كتعذيب كإلالعقابية ا١تعاصرة، حيث كاف العمل ُب ظل الفكر التقليدم كسيلة ؿ
عماؿ كالعمل ُب مقالع اٟتجارة أك ُب أعماؽ ألمن العقوبة ، لذلك كاف يتم تشغيل احملكـو عليهم ُب أشق كأصعب ا

. صبلحية أك هتذيبيةإا١تناجم أك ُب ٕتديف السفن ، ككاف العمل العقايب ُب ذلك الزماف ٣تردا من أم غاية 
لتزاـ أك ضوابط ، ككانت التراعي ظركؼ إ          كلقد كاف تشغيل احملكـو عليهم حقا للدكلة ٘تارسو عليهم دكف أم 

، كظّل الوضع على ىذا اٟتاؿ حىت 1كرغبات احملكـو عليهم، بل تسعى من كراء تشغيلهم ٖتقيق الربح كبأقل التكاليف
ىتماـ بشخص احملكـو عليهم ، كتغَّت غرض العقوبة من إلىبت رياح التغيَت كتعالت النداءات باٟتد من قسوة العقوبة كا

فأصبح كسيلة للتأىيل ٯتكن احملكـو عليو من  ٔب العمل العقايب،إصبلح كالتهذيب، تغَتت معها النظرة إلٔب اإنتقاـ إلا
التكامل اٞتسدم كالنفسي، كلقد على نعزاؿ لتحافظ بذلك إلنطواء كاإلتفريغ طاقتو ا١تعطّلة كتعزز ثقتو بنفسو، ك٬تنبو ا

ساسا على فكرة تشغيل احملكـو أ اليت تقـو ،شكل أكرب ُب السجوف ذات النظاـ اٞتمعي األكبرا٘ببانتشر ىذا ا١تفهـو 
. للمحكـو عليوكعماؿ الصناعية كالزراعية ك٭تقق فائدة للدكلة ألعليهم ُب ا

 

،كمؤ٘تر 1847        كلقد أكدت عديد ا١تؤ٘ترات الدكلية ا١تهتمة بالعقاب على أ٫تية موضوع العمل أ٫تها مؤ٘تر برككسل 
دٗب  ّتنيف أل، كقد أكدت ىذا ا١تعٌت ٣تموعة قواعد اٟتد ا2 الذم أكصى بثماف توصيات أساسية1950الىام 
٪تا ىو كسيلة للسَت قدما إضافية كإال يعترب العمل عقوبة ) : على2 ُب التوصية رقم 71، حيث نصت ا١تادة 1955

. (بتأىيل ا١تسجوف كتدريبو على العمل كتكوين عادات أفضل خاصة بالعمل لديو
 

 الفقرة األكلى
أىداؼ العمل العقابي 

العمل ، أف   ٭تاكؿ العمل العقايب ٖتقيق عدة أغراض كانت كراء جعلو أحد أساليب ا١تعاملة العقابية كأ٫تها       
فراغ طاقتو اٞتسدية ا١تعطلة فينصرؼ  إعتماد عليها كإلنح احملكـو عليو الثقة بنفسو كامب كذلك يساعد على التأىيل

 تأدية عمل شريف فيتدرب التعود علىٔب إ كىذا يؤدم ،تفكَته للًتكيز ُب القياـ بأعماؿ مفيدة فيكوف راضيا عن نفسو
على تعلم ك٦تارسة حرفة معينة، تساعده على تعويد نفسو على العمل فيطرد بذلك عوامل الكسل كا٠تموؿ كالبطالة، كقد 

                                                
 .323، ٍٓؾغ ْحذن، ٘   (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 1
 : ٖٓ أْٛ ًٛٙ جُط٤ٚٞحش جُػٔح٤ٗس  2

ـ إٔ ٣٘ظٍ ج٠ُ ٠ر٤ؼس جُؼَٔ ك٢ جُٓؿٕٞ ًأقى ْٝحتَ جُٔؼحِٓس جُؼالؾ٤س ُِٔٓؿ٤ٖٗٞ ٝجػطرحٌٙ قوح ُْٜ ؾ٤ٔؼح ُٝٞ أٗٚ جُطُجّ ًًُي ٝإٔ ضطكَٔ جُىُٝس 

.ػدء ضىذ٤ٍٙ ُْٜ ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ جُكن ك٢ جنط٤حٌ جُؼَٔ ج١ًُ ٣ٍ٣ىٙ ٝك٢ قىٝو ٓح ضٓٔف ذٚ جقط٤حؾحش جُىُٝس ٝجوجٌز جُٓؿٖ  
 .ـ ض٘ظ٤ْ جُؼَٔ ك٢ ظٍٝف ٓٗحذٜس ُِؼَٔ جُكٍ

 .ـ أ٤ٔٛس ًٛج جُطٗحذٚ ك٢ ضكو٤ن جألؿٍجٜ جُطٍذ٣ٞس ٝجالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُِؼَٔ ك٢ جُٓؿٕٞ

 .ـ وقٝ وػٟٞ ٓ٘حكٓس  ػَٔ جُٓؿ٘حء ُِؼَٔ ُِٝٛ٘حػس ك٢ نحٌؼ جُٓؿٖ 

 .ـ ٝؾٞخ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ ئٚحذحش جُؼَٔ ٝأٍٓجٜ جُٜٔ٘س ٝضٔطغ جُٓؿ٘حء ذ٘ظْ جُطأ٤ٖٓ جإلؾطٔحػ٢ 

 .ـ ٝؾٞخ ضوح٢ٞ جُٔٓؿٕٞ أؾٍج ػٖ ػِٔٚ ٣كٓد ػ٠ِ أْحِ جُوٞجػى جُٓحتىز نحٌؼ جُٓؿٖ

  .ًٛج جُطؼ٤ِْـ إٔ ٣ٌٕٞ جُـٍٜ ٖٓ ػَٔ جُٔؿ٤ٍٖٓ جُٛـحٌ هرَ أ١ جػطرحٌ ضؼ٤ِْٜٔ قٍكس ٣ُِّٝ ض٣ٞ٘غ جُكٍف ُٔٞجؾٜس ًَ جقط٤حؾحش 

أقٔى )ـ ٝؾٞخ ضٞك٤ٍ  أْرحخ ئْطـالٍ جُٔٓؿٕٞ ُٞهص كٍجؿٚ ك٢ ٓٔحٌْس ٛٞج٣حضٚ كٟال ػٖ أٝؾٚ جُ٘ٗح٠ جًُٛر٢ ٝجُطى٣ٌد ج٣ٍُح٢ٞ ، أٗظٍ ج٤ُٓى 

، ٘ 1983، 2، ػِْ جالؾٍجّ ٝػِْ جُؼوحخ، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص ، ٠رؼس  (ٍْجؼ)أ٣ٟح ػرٞو  ، أٗظٍ  159، جُكن ك٢ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ُطل٢

458  . 
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 كمن جهة أخرل اٟتد ،فراج عنو، ك يساعد ىذا على د٣تو ُب اٟتياة العامة بكل يسرإليساعده ذلك على العمل بعد ا
. 1جراـ كبراثن اٞترٯتة مرة أخرلإلٔب دائرة اإمن عودتو 

 

          فضبل على ذلك أف ما ٭تصل عليو من مقابل عن عملو يساعده ُب تسديد ديونو كتعويض آٍّت عليو كمساعدة 
عتزاز بنفسو كبثمرة اٞتهد إلحساسا بتحقيق ذاتو كاإأسرتو، كمن جهة أخرل يعطي العمل قيمة ذاتية ٖتقق للمحكـو عليو 

. 2ذا شعر بتقدير ذلكإنتاج إلكا
ذا  العمل أف إستخداـ احملكـو عليهم ُب أعماؿ ٥تتلفة ٕتعل منحيث ،  الردع العقابيالعمل يساىم ُبكما أف          

يبلـ احملكـو عليم  كىذا لتأثرىا إقرار ىذا ا٢تدؼ الذم يتمثل ُب إٔب إنظمة العقابية ألطبيعة عقابية، حيث ذىبت بعض ا
، على الرغم أف أغلب التشريعات اٟتديثة استبعدت ىذا 3شغاؿ الشاقةألباألفكار القدٯتة اليت ال زالت تعًتؼ بعقوبة ا

 كيعتربكف العمل كسيلة معاملة هتدؼ ،يبلـ يتحقق ٔتجرد سلب حرية احملكـو عليوإلا٢تدؼ ،على أساس أف الردع كا
. 4صبلح كتأىيل احملكـو عليوإٔب إكٔب ألبالدرجة ا

 

 للمحكـو عليو كللدكلة معا، فا١تقابل الذم يتقاضاه عن عملو قتصاديةإ العمل العقابي فائدة ٭تققكما           
نفاؽ ،حيث يستقطع جزءا من أجر إليساعده ُب سد بعض حاجاتو ا١تادية كما يساعد الدكلة على ٗتفيف عبء ا

أنو ال ينكر أحد أف عمل احملكـو عليهم قدـ كساعد ُب زيادة على ذلك عاشتو ، فضبل بإاحملكػػػػػػـو عليو مقابل تعهدىا 
. (نظر التجربة الصينية مثبلأ)نتاج كالتنمية للدكلة ، كال أدّؿ على ذلك من قطاع البناء كأشغاؿ الطرقات إلا
 

قتصادم الرْتي على إليصّر مؤيدك النظريات العقابية اٟتديثة على أنو ال ٬تب أف يطغى ا٢تدؼ امع ذلك              ك
ف كاف العمل العقايب ٭تقق رْتا كيدّر عائدا ماليا، ال٬تب أف يكوف ىذا الغرض غرضا إصبلح كتأىيل احملكـو عليهم، ؼإ

ٔب إنتاج هتدؼ إ ثانويا ُب سياؽ ا٢تدؼ العاـ، ألف ا١تؤسسات العقابية ليست مؤسسات ظل بل م،أساسيا كىدفا أصيبل
. 5  من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ُب ىذا الغرض72/2صبلح كتأىيل ، كىذا ما أكدتو ا١تادة إالربح بل ىي مؤسسات 

 

يساعد على ملء فراغ احملكـو عليهم كانشغا٢تم حيث ، ىدؼ حفظ النظاـيحقق العمل  إضافة إٔب ماسبق،         
صابة إلبشيء مفيد ، فيبعد عنهم بذلك التفكَت ُب األشياء السلبية ، كيزيل عنهم الشعور با١تلل كالكآبة كاٟتزف، كا

ٔب إدارة ا١تؤسسة العقابية بشكل أخص، فيندفع إباألمراض النفسية، ٦تا يتولد عن ذلك حقده على آّتمع عموما كعلى 
ستجابة لربامج التأىيل كالعبلج، ٢تذا كاف لتشغيل احملكـو عليهم فائدة كبَتة إلالتمرد كالعصياف كالفوضى كمن ٙتة عدـ ا

(. 72/3ا١تادة )ستقرار األمن كسيادة القانوف  إُب فرض النظاـ الداخلي للمؤسسة العقابية ك
 

                                                
 .344، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ 1
 .218، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٟق (كطك٢ ضٞك٤ن)، ٝجُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى) ٌذ٤غ 2

  .2، 72/1 ، جُٔحوز 4، 71/3ٝأًىش ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُكى جألو٠ٗ ُٔؼحِٓس جُٔٓؿ٤ٖٗٞ ػ٠ِ أ٤ٔٛس ٝوٌٝ جُؼَٔ ك٢ ػ٤ِٔس جُطأ٤َٛ ػرٍ جُٔحوز

 ْرطٔرٍ 7 أٝش ـــ 27ًٔح ٗٙ ذ٤حٕ جُٔرحوب جالْح٤ْس ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء  ػٖ جُٔإضٍٔ جُػحٖٓ ُالْٓ جُٔطكىز ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جُٔؿ٤ٍٖٓ ٛحكحٗح  
٣٘رـ٢ ض٤ٜثس جُظٍٝف جُط٢ ضٌٖٔ جُٓؿ٘حء ٖٓ جالٞطالع  ذؼَٔ ٓل٤ى ٓأؾٌٞ ٤٣ٍٓ ئػحوز جٗهٍج٠ْٜ ك٢ ْٞم ُِؼَٔ ك٢ ذِىْٛ )  ك٢ أقى كوٍجضٚ 1990

 /   ٗوال ػ326ٖ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( أذٞ جُؼال)، أٗظٍ ػو٤ىز  (٣ٝط٤ف ُْٜ إٔ ٣ٓحٛٔٞج ك٢ جُطٌلَ ذأٍْْٛ ٝ ذأٗلْٜٓ ٓح٤ُح

United Nations publication  A/ conf 144/28/Revue.1Neyou Yourk 1991 
  .305، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 3
 ُوى قظٍش جُط٣ٍٗؼحش جُكى٣ػس ذٌَٗ ػحّ ٜٝٓ٘ح جُىْطٌٞ جألٌو٢ٗ ػ٠ِ ٗظحّ جُٓهٍز أٝ جُؼَٔ جُٔؿح٢ٗ ، ٝهى ٣ٌٕٞ جُؼَٔ وجنَ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س 4

أ ٖٓ هحٕٗٞ  / 21ٌٖال ٖٓ أٌٖحٍ جُؼوحخ جيج جٌضرطص ذحالٖـحٍ جُٗحهس، ٣ٝٛرف ٛ٘ح ؾُءج ٖٓ جُؼوٞذس ذحإلٞحكس ج٠ُ ػوٞذس جُكرّ، أٗظٍ ك٢ ًٛج جُٔحوز 

 .218٘  ، ٍٓؾغ ْحذن ، (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُو٤ٟق (كطك٢ ضٞك٤ن)، ٝجُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى)ٌذ٤غ   ، 2004( 09 )ًٍُٓ جالٚالـ ٌهْ 
 .345، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ 5

 ( جُٔٓؿ٤ٖٗٞ ٝضى٣ٌرْٜ ج٢ُٜ٘ٔ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ هح٤ٗٞٗح ذحُ٘ٓرس ٍُِؿرس ك٢ ضكو٤ن ٌذف ٓح٢ُ ٖٓ ٚ٘حػس ٓح ك٢ جُٔإْٓس ٓٛحُفكحٕ ...) 72/2جُٔحوز 
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 الفقرة الثانية
العمل العقابي شركط 

        لقد ناقش ا١تهتموف بالعمل العقايب البحث ُب طبيعتو كتساءلوا ىل ىو التزاـ يتحملو احملكـو عليو أـ أنو حق 
عتبار العمل العقايب ذك طبيعة مزدكجة فهو حق إٔب إ  يتجو الرأم الغالب ُب الفقو  ، حيثللمحبوس على الدكلة؟

لتزاـ بآداء العمل الذم إل، لذلك يقع على احملكـو عليو ا1لتزاـ على مظاىر اٟتقإلف غلبت مظاىر الواجب كاإككاجب، ك
( 71/2ا١تادة )دٗب أل، ُب ٣تموعة قواعد اٟتد ا1955مم ا١تتحدة ّتنيف أليطلب منو، كىذا ما أقره ا١تؤ٘تر الدكٕب األكؿ ؿ

عتبارات صحية عندما إلعفاء بعض اٟتاالت إ، كيسرم العمل على كافة احملكـو عليهم كقاعدة عامة  كيتم استثناء ك
ٔب توقيع جزاءات إمتنع عن القياـ بو سيتعرض إفض احملكـو عليو آداء العمل أك ر الطبيب  كبناء على ذلك إذا ىايقرر

. تأديبية عليو
 

ٔب العمل العقايب على أساس أنو حق للمحكـو عليو، فلم يعد حق إ        كبتطور الفكر اإلصبلحي للعقوبة جعل ينظر 
جا ت كأف يكوف من،للدكلة بل أصبح من كاجبات الدكلة توفَت العمل الذم يتناسب مع قدرة احملكـو عليو كحالتو الصحية

جتماعية ا١تقررة للعماؿ إلنتفاع بالضمانات اإلكٔتقابل كعدـ تركو ُب حالة بطالة، بل أصبح من حقو اختيار نوع العمل كا
 1950 كتوصيات ا١تؤ٘تر الدكٕب ُب الىام 1948عبلف العا١تي ٟتقوؽ االنساف إل من ا23كٕتد ا١تادة ، 2ُب الوسط اٟتر

 .تربيرات كأساس ٢تذا ُب اعتبار العمل العقايب حق للمحكـو عليو  ،(ٞتميع احملكـو عليهم اٟتق ُب العمل)
 

 لو، ٬تب أف يتوافر فيو شركط أساسية أ٫تها أف سطرتحىت يؤدم العمل العقايب ىدفو ك٭تقق األغراض اليت ك        
أف األجر الذم يقدـ للمحكـو إٔب كالبد أف نشَت ، 3يكوف عمبل منتجا ، متنوعا، ٦تاثبل للعمل اٟتر، أف يكوف ٔتقابل

جر الذم يتقاضاه العامل اٟتر ، فاحملكـو عليو يؤدم عمبل باعتباره التزاما ككاجبا يدخل ُب نطاؽ ألعليو ٮتتلف عن ا
عادة تأىيلو كعبلجو على خبلؼ األمر بالنسبة للعامل اٟتر ، الذم يؤدم عملو بناء على اتفاؽ بُت صاحب العمل إ

كلقد اختلف الفقو عند ْتث الطبيعة القانونية ٢تذا ا١تقابل بُت من ، 4كالعامل كيتفاكض معو ٓتصوص األجرة كالضمانات
. 5ٔب اعتباره مكافأة كمنحة من الدكلة ، كبُت من اعتربه أجرا لقاء ٣تهودهإذىب 

 

 البد أف ٭تضى بنفس مظاىر العمل خارج ، ْتيثأف يكوف العمل العقايب ٦تاثبل للعمل اٟتريضاؼ إٔب ما سبق         
عماؿ اليت ٘تارس ُب الوسط اٟتر، ألا١تؤسسات العقابية ، كىذا يعٍت أف تكوف األعماؿ اليت يؤديها احملكـو عليهم ٦تاثلة ؿ

دارة الورش كا١تصانع إمكانيات تنظيم كرشها كمصانعها كمزارعها ٔتا يتماشى مع تنظيم كإدارة العقابية ٔتا ٢تا من إلكٖتاكؿ ا
كن احملكـو عليو من اٟتصوؿ على العمل ذم ٙبكا١تزارع ُب آّتمع اٟتر، كا٢تدؼ من ذلك ىو ٖتقيق التأىيل ا١تنشود اؿ

                                                
 .163، جُكن ك٢ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ُطل٢) ج٤ُٓى 1
 .349، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ 2
 .231، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (أذٞ جُؼال) ػو٤ىز 3
 .311، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ) ن١ٌٞ 4
، ٝضٍضد ػ٠ِ يُي  (أؾٍ)، أّ ٛٞ قن ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ (ٌٓحكأز) ٤ٍٗٗ ج٠ُ إٔ ٛ٘حى نالف ًر٤ٍ قٍٞ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِٔوحذَ َٛ ٛٞ ٓ٘كس ٖٓ جُىُٝس 5

 :ٗظ٣ٍط٤ٖ

ضوٍٞ جٕ جُٔوحذَ ٛٞ ٓ٘كس ٖٓ جُىُٝس ٤ُّٝ  أؾٍج ٣ٝوىّ أٗٛحٌٛح ػىوج ٖٓ جُكؿؽ أٜٛٔح أٗٚ ال ضٞؾى ػالهس ضؼحهى٣س ذ٤ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ : جُ٘ظ٣ٍس جُطو٤ِى٣س 

ٝجالوجٌز جُؼوحذ٤س، ٝإٔ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػ٘ى ض٘ل٤ً جُؼَٔ ٛٞ ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٝجُؼَٔ أقى ػ٘حٍٚ جُؼوٞذس ، ٝال ٣ُِّ إٔ ٣كَٛ ػ٠ِ جألؾٍ ، جٕ جالػطٍجف 

ذحالؾٍ ٣إو١ ج٠ُ ضطر٤ن أقٌحّ قٔح٣س جالؾٍ ٝٛٞ جٌٓح٤ٗس جُِؿٞء ج٠ُ جُوٟحء ُِٔطحُرس ذٚ ٝٛٞ أٍٓ ال ٣ورَ ، ًًٝج ٣إو١ ج٠ُ جُٔٓحٝجز ك٢ جالؾٍ ُىٟ 

 .جُؼحَٓ جُٔكرِٞ ٝجُؼحَٓ جُكٍ

جػطرٍش جُٔوحذَ ػرحٌز ػٖ أؾٍ ٝٛٞ قن ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ال ٓؿٍو جُطُجّ ، ك٤ِّ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضؼحهى ذَ ٣ٌل٢ ٝؾٞو : جُ٘ظ٣ٍس جُكى٣ػس 

٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ .ٗٙ هح٢ٗٞٗ ، ًٝٛج ذ٘حء ػ٠ِ جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ جُؿى٣ى ج١ًُ ٣كطِٚ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ  ٝج١ًُ ٣طٍضد ػ٤ِٚ قوٞهح  ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُكن ك٢ جُؼَٔ

 .332، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)أٗظٍ ػو٤ىز 
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ذا ًب تنظيم العمل نوعا إال إ ذلك  جراـ كلن يتأتإلفراج، كييسر لو اٟتياة الشريفة بعيدة عن اإلالذم يعتاش منو بعد ا
٬تب أف يكوف تنظيم العمل ) على ىذا ا١تعٌت بالقوؿ 72/1، كلقد نصت ا١تادة 1كأسلوبا على غرار العمل ُب الوسط اٟتر

عدادىم إككسائلو ُب ا١تؤسسات على غرار مثيلو ُب آّتمع اٞتزائرم على قدر ا١تستطاع ، حىت ٯتكن هتيئة ا١تسجونُت ك 
. (١تواجهة الظركؼ الطبيعية للحياة ا١تهنية

 
 
 

 الفقرة الثالثة
تنظيم العمل العقابي في القانوف الجزائرم 

عادة اندماجهم ُب آّتمع ،  إعادة تربية ا١تساجُت كإلٔب أف ا١تشرع اعترب العمل العقايب كسيلة إ         ُب البداية نشَت 
 من قانوف تنظيم 96كلقد تبٌت القواعد النموذجية الدنيا ١تعاملة ا١تساجُت، حيث نّصت على ذلك من خبلؿ ا١تادة 

جتماعي، يتؤب مدير ا١تؤسسة العقابية بعد إلدماجو اإعادة  إُب اطار عملية التكوين بغرض تأىيل احملبوس ك)السجوف 
عماؿ ا١تقيدة للمحبوس، مع كاجب مراعاتو ُب ذلك اٟتالة الصحية ألسناد بعض اإستطبلع رأم ٞتنة تطبيق العقوبات، إ

. 2(ستعداده البد٘ب كالنفسي كقواعد حفظ النظاـ كاألمن داخل ا١تؤسسة العقابية إللمحبوس ك
 

 ا١تكتب الوطٍت ألشغاؿ الًتبية ا١تنشأ ٔتوجب األمر اءهنشبإ         كلقد راعى ا١تشرع ُب أف يكوف العمل منتجا، 
شغاؿ كتقدٙب كل خدمة بواسطة اليد أل ، حيث يقـو ىذا ا١تكتب بتنفيذ كل ا1973 04 03 ا١تؤرخ ُب 73/17

 أف يكوف أيضا كما راعى ، 3( من ىذا االمر03ا١تادة )العاملة اٞتزائية، اليت تنتجها الورش التابعة للمؤسسات العقابية 
عماؿ الصناعية كالزراعية كالتدريب على تعلم ألالعمل العقايب متنوعا، حيث تضم ا١تؤسسات العقابية أعماال متنوعة كا

 كنذكر منها الطبخ ، أشغاؿ 17 ػػػ 73مر أل من ا03اٟترؼ السّيما الصناعات التقليدية ، حسب ما نصت عليو ا١تادة 
. دارة العقابية إلراضي الزراعية التابعة ؿألستغبلؿ اإاْب ، ككذا ...البناء، النجارة، خياطة ا١تبلبس، التصليح ا١تيكانيكي،

 

ختيار نوع العمل للمحبوس، حيث يتم مراعاة قدرات السجُت كميولو كعملو إ         كتضطلع ٞتنة تطبيق العقوبات 
. 4 من قانوف تنظيم السجوف 96 ، 24السابق كاحتياجات ا١تؤسسة طبقا للمادتُت 

 

ف ا١تشرع اٞتزائرم أسبغ على عمل إطار تطبيق شرط أف يكوف العمل مبلئما للعمل اٟتر ، ؼإ         من جهة أخرل كُب 
ضافة إلاٟتر، باُب الوسط من ا١تطبق على العمل أل، كىذا فيما يتعلق مدة العمل كالصحة كا5السجُت بعض قوانُت العمل

                                                
 .310، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ)ن١ٌٞ 1
 02/ 72 ؾى٣ٍ ذحإلٖحٌز ئ٠ُ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ضر٠٘ ٗظحّ جُُج٤ٓس جُؼَٔ وجنَ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ك٢ أٍٝ هحٕٗٞ نح٘ ذط٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ ٝٛٞجألٍٓ 2

٣ُِّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ ج٠حٌ جُؼَٔ ػ٠ِ ض٣ٌْٜٞ٘ ٝجػحوز ضأ٤ِْٜٛ ذحُو٤حّ ذٗـَ ٣طالءّ ٓغ ٚكطْٜ ٝٓغ ٍٓجػحز جُوٞجػى ) 110ٖٓ نالٍ ٗٙ جُٔحوز 

 .129ًًُٝي جُٔحوز ٝقلع جُ٘ظحّ ٝأٖٓ جُٔإْٓس 

 ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔىز جُؼَٔ ٣ٓطل٤ى جُٔٓؿ٤ٖٗٞ جُِٔكوٕٞ  ٖٓ ض٣ٍٗغ جُؼَٔٓغ ٍٓجػحز جالقٌحّ جُٔطؼِوس ذحُ٘ظحّ ٝجألٖٓ جُىجن٢ِ ُِٔإْٓس )  ٗٛص 112جُٔحوز 
  .(ٝجُٛكس ٝجُٟٔحٕ 

 ، جُٔطٟٖٔ جقىجظ 10، جُٓ٘س 1983 11 01 جُٛحوٌز ذطح٣ٌم 45 ، ؼ ٌػىو 1973 04 01 جُٔإٌل ك٢ 73/17 ٖٓ جألٍٓ 03 أٗظٍ ٗٙ جُٔحوز 3

ًًٍٓز ، ٌػح٣س جُُ٘الء ك٢ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ،  (ػُجُى٣ٖ)أ٣ٟح ٝوجػ٢ ، أٗظٍ 444جٌُٔطد ج٢٘٠ُٞ ألٖـحٍ جُطٍذ٤س ٝضكى٣ى هحٕٗٞ جألْح٢ْ ، ٘ 

 _2010ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس، ضهٛٙ ػِْ جالؾٍجّ ٝػِْ جُؼوحخ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، هْٓ جُكوٞم ، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، 

2011  ٘ ،45 . 
  310، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ 4
 جُٔطٟٖٔ ضؼ٣ٞٝ قٞجوظ جُؼَٔ ٝجالٍٓجٜ ج٤ُٜ٘ٔس  1966 ٤ٗٞ٣ٞ 12 جُٔإٌل ك٢ 183 ــ 66جألٍٓ : ١ٍٓ٣ ػ٠ِ جُٔكرِٞ أ٣ٟح جُوٞج٤ٖٗ جُطح٤ُس5

 11 ــ 90 جُٔحػِن ذحُطح٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ، جُوحٕٗٞ ٌهْ 1983 ؾ٤ِ٣ٞس 02 جُٔإٌل ك٢ 11 ــ 83ٝجُطؼى٣الش جُالقوس ُٚ، جُوحٕٗٞ ٌهْ 

  . جُٔطؼِن ذؼالهحش جُؼَٔ جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ  ًًٝج جُطؼى٣الش جُالقوس 1990 04 21جُٔإٌل ك٢ 
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مراض ا١تهنية كسائر ألخطار الناٚتة عن حوادث العمل كاألجتماعية ، كىي ضماف اإلستفادة من اٟتماية اإلٔب اإضافة إلبا
يستفيد احملبوس ا١تعُّت ) 160متيازات اليت ٮتضع ٢تا العمل اٟتر ، كىذا حفاظا على كرامة احملبوس ، طبقا للمادة إلا

. (جتماعية، مآب يكن متعارضا مع كضعو كمحبوسإلللقياـ بعمل أك خدمة من أحكاـ تشريع العمل كاٟتماية ا
 

            كما حرص ا١تشرع على أف يكوف العمل الذم يقـو بو احملبوس لو مقابل مإب كىذا لتحفيزه على العمل كدعما 
ٔب أف القانوف اٞتزائرم اعترب مقابل العمل العقايب منحة كمكافأة كليس إلعملية التأىيل كاالصبلح ، كجدير باإلشارة 

طار ا١تعاملة العقابية، إ٧تاز عملو بصورة كاملة، ألف العمل العقايب يدخل ُب إأجرا، لتشجيعو على ما بذلو من جهد ك
دارة ا١تؤسسة العقابية دكف سواىا، إتقـو )97 من نفس القانوف، حيث تنص ا١تادة 98، 97 تُتكىذا ما تؤكده ا١تاد

يتكوف ا١تكسب ا١تإب للمحبوس من ا١تبالغ اليت ) 98، ا١تادة (بتحصيل ا١تقابل ا١تإب لصاّب احملبوس عن عملو ا١تؤدل
:  دارة ا١تؤسسة ا١تكسب ا١تإب على ثبلث حصص متساكية إٯتتلكها كا١تنح اليت يتحصل عليها مقابل عملو ا١تؤدل، توزع 

. قتضاءإلشًتاكات القانونية عند اإلحصة ضماف  لدفع الغرامات كا١تصاريف القضائية كا/ 1
. قتناء احملبوس حاجاتو الشخصية كالعائليةإلحصة قابلة للتصرؼ ٗتصص / 2
. (فراج عنو إلحتياط تسلم للمحبوس عند اإحصة / 3

كا١تنحة ا١تالية أك ا١تكافأة تقدـ للسجُت مقابل آدائو لعملو العقايب يصدر حسب الكفاءة ا١تهنية لكل ٤تبوس ،         
 %60نسبة تصنيف اليد ا١تؤىلة ) كالتإب 2005 12 12ككفق جدكؿ حدده القرار الوزارم ا١تكلف بالعمل ا١تؤرخ ُب 

. 1(% 20 ، غَت مؤىلة % 40ا١تؤىلة ، 
 

كلقد كيف ا١تشرع اٞتزائرم العمل العقايب على أساس أنو التزاـ على عاتق احملكـو عليو ، كونو أسلوب من         
 لكي ٯتكنهم ىذا العمل الذم ،رادة كا١تؤىبلت لدل احملكـو عليهمإلٔب خلق كتنمية اإأساليب ا١تعاملة العقابية يهدؼ 

من 160فراج عنهم، كىذا ما نستخلصو من نص ا١تادة إلحًتاـ القانوف كسّد حاجاهتم بعد اإالتزموا بو من العيش ُب 
. ليهاإشارة إلقانوف تنظيم السجوف اليت سبق ا

 

  الفقرة الرابعة
   أنظمة تنظيم العمل العقابي في المؤسسات العقابية

      قبل التعرض إٔب تفصيبلت التنظيم القانو٘ب للعمل داخل ا١تؤسسات العقابية، البد أف نذكر أف العمل من الناحية   
   عماؿ اليدكية كاٟتياكة كالتطريز،أل اُبٔب عمل داخل ا١تؤسسات العقابية ، الذم قد يكوف فرديا كينحصر إا١تادية ينقسم 

نشاء كرش متخصصة ُب كل حرفة كالصناعات ا١تختلفة كتوفَت العتاد البلـز لذلك ، إأك قد يكوف ٚتاعيا حيث يتم 
دارة ، فيسمح إلعماؿ اليت تتم خارج ا١تؤسسات العقابية اليت ٭تضى ّٔا نوع معُت من النزالء ٭توزكف على ثقة األكىناؾ ا

 كيطبق ىذا النظاـ خاصة على ا١تستثنوف بنظاـ شبو اٟترية ،دارة كرقابة ا١تؤسسة العقابيةإعماؿ ٖتت أل٢تم القياـ ببعض ا
عتمد أحد تف عامة الدكؿ إ أما تنظيم العمل من الناحية القانونية ؼ، فراج على احملكـو عليهمإلنتقالية قبل اإككمرحلة 

         .2األنظمة الثبلث ، كىي نظاـ ا١تقاكلة العامة، نظاـ التوريد، نظاـ االستغبلؿ ا١تباشر
 

                                                
 . 29 ، ٘ 2006 02 12 ، ٓإٌنس ك٢ 43 ، جُٓ٘س 07 ، ؼ ٌ ػىو 2005 12 12 أٗظٍ جُوٍجٌ جَُٞج١ٌ جُٔٗطٍى جُٔإٌل ك٢ 1
، ػِْ جالؾٍجّ ٝجُؼوحخ، جالٌْ٘ى٣ٌس  ٍٓٛ، و و ٕ، (كطٞـ  ػرى هللا)،جُٗحي٢ُ  (ػ٢ِ ػرى جُوحوٌ)  ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع أٗظٍ جُوٜٞؾ٢ 2

، جٍُٔؾغ جُٓحذن،  (أذٞ جُؼال)، ػو٤ىز .346، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ)، ٗٛحٌ 315، ٍٓؾغ ْحذن، (ػٍٔ)، ن١ٌٞ 147،  ٘ ٠2003رؼس  

 ٘337. 
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ستغبلؿ ا١تباشر ُب تنظيم العمل داخل ا١تؤسسات العقابية ، إلبنظاـ افقد أخذ  لمشرع الجزائرمؿكبالنسبة         
داريُت للوقوؼ إلقـو مصاّب ا١تؤسسات العقابية بتوفَت كٖتضَت اآلالت كا١تواد األكلية كٕتهيزىا كتوفَت الفنيُت كاتحيث 

دارة مكافآت للمحبوسُت، إلقـو بتسويق ا١تنتوج كٖتصيل ٙتنو، كُب مقابل ذلك تقدـ اتشراؼ على العمل، كما إلكا
 من قانوف تنظيم السجوف، كتتؤب 98 ك97ٔب ثبلث حصص متساكية، كما أشارت ا١تادة إكتقسم ٢تم ا١تكسب ا١تإب 

نشاء ىيئة تسمى ا١تكتب الوطٍت ألشغاؿ إدارة عملية تسويق ا١تنتوجات الصناعية كالتقليدية، كألجل ىذا الغرض ًب إلا
 ، كىو مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية كاستقبلؿ مإب 1973 04-05 ا١تؤرخ ُب73/17الًتبية ٔتقتضى األمر 

ٔب أم مكاف من الًتاب الوطٍت ٔتوجب قرار من كزير العدؿ ، حيث يهدؼ ىذا إمقرىا ُب اٞتزائر العاصمة ، ك٬توز نقلو 
عادة تربية ا١تساجُت كترقيتهم إٔب تنفيذ كل أشغاؿ كتقدٙب كل خدمة بواسطة اليد العاملة اٞتزائية، ُب إطار إا١تكتب 

نتاجها، كلو كاف ذلك ٣تانا بثمن منخفض إستغبلؿ األراضي الزراعية كبيع إجتماعية كتسويق ا١تنتجات الصناعية كإلا
ٟتساب كزارة العدؿ كٟتساب مصلحة أخرل من مصاّب الدكلة كاٞتماعات العمومية أك ا٢تيئات العمومية ، كىذا ما 

. 1 من ىذا األمر3 ، 2، 1نصت عليو ا١تواد 
 

٤تكـو عليهم كاحملافظة على كرامتهم ؿ        كلقد أحسن ا١تشرع اٞتزائرم عندما اختار ىذا النظاـ، ألف ُب ذلك رعاية ؿ
عادة ادماجهم رغم ما يكلف الدكلة إستغبلؿ كالعمل على تربيتهم كترقيتهم كإحًتامهم ، كحفظهم من أم إنسانيتهم كإك

. من نفقات 
 

 من تعويضات عن حوادث عمل كاألمراض ،        كيستفيد احملكـو عليهم من ٚتيع اٟتقوؽ اليت يتمتع ّٔا العآب اٟتر
ستغبلؿ إسبوعيا، كٗتصيص يـو للراحة ، كٯتنع أجتماعي، كٖتديد ساعات العمل يوميا كإلستفادة من الضماف اإلا١تهنية كا

طوؿ من ا١تدة ا١تقررة ُب قانوف العمل للعامل اٟتر ، فضبل على ا١تكافأة اليت يتلقاىا احملبوس نظَت العمل أاحملكـو عليو 
٧تز عملو بكل نزاىة بطرؽ أخرل كالتهنئة كتسجيلها ُب ملفو الشخصي أذا إقد يكافأ زيادة على ذلك ؼ ،الذم يؤديو

. 2كمنح اٟتق ُب زيارات إضافية
 

 لفرع الثاني ا
  التأديب كالمكافأة في الوسط العقابي 

جراءات الصارمة كالتعليمات إل        طبيعة ا١تؤسسة العقابية تقتضي كجوب سيادة النظاـ، لذلك تفرض سلسلة من ا
اٟتازمة لغرض فرض النظاـ كاحملافظة على األمن ، خاصة كأف اإلدارة العقابية تتعامل مع ٣تموعة من األفراد يغلب عليهم 

جراـ ، أخطأكا ُب حق ٣تتمعهم كُب حق أنفسهم كُب حق غَتىم ، فضبل على أف ىناؾ من احملبوسُت من يًتّصد إلطابع ا
جراءات تأديبية بإالفرصة للفرار، لذلك يؤخذ اٞتميع بالشدة كالصرامة ، كيواجو كل ٥تالف للتعليمات كالقوانُت الداخلية 

. حىت يسود األمن كالنظاـ
 

        كإف كانت ىذه اٞتزاءات التأديبية الوسيلة األساسية كاألصلية لتدعيم النظاـ منذ بدء العمل با١تؤسسات العقابية 
حًتاـ القوانُت كٖتسُت سلوكو كىو أسلوب ا١تكافأة، لذلك فأسلوبا إ،إال أف ىناؾ أسلوبا آخر يرّغب احملكـو عليو ُب 

                                                
 .317، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ) ، ذ٣ٍي 3 2 1 أٗظٍ جُٔٞجو 1
 . جُط٢ ْروص جالٖحٌز ئ٤ُٜح آٗلح129 أٗظٍ جُٔحوز 2
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يبلـ كتوقيع اٞتزاءات التأديبية، إلنسانيُت، شعور ا٠توؼ من اإالًتىيب كالًتغيب كسيلتُت أساسيتُت تعتمداف على شعورين 
. كشعور األمل كالرغبة ُب اٟتصوؿ على ا١تكافأة داخل ا١تؤسسة العقابية 

 

الفقرة األكلى  
التأديب  أسلوب 

، حيث من ككذا منع ىركب احملكـو عليهمألٔب فرض النظاـ كاإتضع ا١تؤسسة العقابية ٚتلة من القواعد هتدؼ         
يبلما مضافا إدارة العقابية بفرض جزاءات تأديبية تشكل إلخبلال ّٔذه القواعد تواجهها اإ ا٠تركج عليها كمقاكمتها يعترب

ٔب ٖتطيم إذالؿ، كقد كاف يؤدم إل، كقد كاف ُب ا١تاضي يتسم بالقسوة كالتخويف كا1عن األٓب الناشئ عن سلب اٟترية
ٔب النظاـ داخل ا١تؤسسة إ النظرة غيَتنفسية احملكـو عليو كبرامج تأىيلو ، لذلك ركزت السياسة العقابية اٟتديثة على ت

عتداؿ من أجل احملافظة على نفسية كصحة إلنتقاـ كتتصف باإلالعقابية، كأصبحت ىذه اٞتزاءات تتجرد من طابع ا
٬تب احملافظة على الضبط كالنظاـ ُب )ادٗب أل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا27ككرامة احملكـو عليو ، كىو ما أشارت اليو ا١تادة

. (ستتباب األمن كالتحفظ السليم كقياـ حياة اجتماعية منظمةإلحـز ، دكف فرض قيود تزيد على القدر الضركرم 
 

ٔب اٟتبس إٔب اٟترماف من بعض ا١تزايا ا١تقررة إ        كلقد تعددت اٞتزاءات التأديبية ُب القانوف ا١تقارف لتبدأ باإلنذار 
نتقد جزاء الضرب كاٞتلد كونو ال يتماشى مع أغراض إ، كعلى الرغم من أف ىناؾ من 2ٔب الضرب كاٞتلدإنفرادم إلا

 نعتقد أنو جزاء ضركرم لتحقيق الردع كالزجر، خاصة لدل عتاة آّرمُت الذين ال ناال أفإسياسة العقوبة اٟتديثة، 
، لذلك ٧تد أف ىناؾ من التشريعات اٟتديثة من أبقت كاحتفظت  البسيطةيستجيبوف كال يرتدعوف باٞتزاءات التأديبية

عتداءات الشديدة على ا١توظفُت كا٧تلًتا إلّٔذه اٞتزاءات ١تواجهة آّرمُت ا٠تطرين كحوادث التمرد كالتحريض على قيامو كا
 من قانوف السجوف تعاقب على جرٯتة التمرد كالتحريض 18، فا٧تلًتا ٕتيز الضرب داخل ا١تؤسسة العقابية، فا١تادة 3ككندا

ال أهنا تشًتط أف يكوف قرار توقيعها صادر عن ٞتنة من بُت  إعتداء اٞتسيم على أحد العاملُت با١تؤسسة،إلعليو أك ا
. أعضائها قاضيُت على األقل 

 

ل كىي أف ٖتدد ،دفألتوقيع اٞتزاءات التأديبية توصيات قواعد اٟتد اؿ بالنسبة المشرع الجزائرم        لقد تبٌت 
 اٞتزاء التأدييب كالسلطة ا١تختصة ُب ة تبُّت فيها السلوؾ الذم يكوف ٥تالفة تأديبية كنوع كمد،العقوبات بقانوف أك الئحة

جراءات التأديبية اليت ٯتكن أف إل من قانوف تنظيم السجوف ا83توقيعو طبقا ١تبدأ اٞترائم كالعقوبات، كلقد حددت ا١تادة 
كل ٤تبوس ): على83ٔب ثبلث درجات حيث نصت ا١تادة إيتعرض ٢تا احملبوس كأطلق عليها التدابَت التأديبية ، كقسمها 

نضباط إل أك ٮتل بقواعد النظافة كا،ٮتالف القواعد ا١تتعلقة بسَت ا١تؤسسة العقابية كنظامها الداخلي كأمنها كسبلمتها
:  ٔب التدابَت التأديبية حسب الًتتيب اآلٌبإداخلها ، يتعرض 

 

. (  ػػػػ التوبيخ 2نذار الكتايب،  إلػػػ ا1) : تدابير من الدرجة االكلىػػػػ1

                                                
جُ٘ظحّ جُىجن٢ِ ُِٔإْٓحش جُؼوحذ٤س  ٣ؿد جٕ ٣طرن ذكُّ ، ٌُٖٝ ذىٕٝ ) ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُل٢ٍٓٗ ػ242٠ِ  ك٢ ًٛج جُٔؼ٠٘ ض٘ٙ جُٔحوز 1

 .(إٔ ٣طٟٖٔ هىٌج ٖٓ جإلًٍجٙ ض٣ُى ػٖ جُكى جُالَّ ُكلع جألٖٓ ٝجُط٘ظ٤ْ ج٤ُِْٓ ُِك٤حز جالؾطٔحػ٤س
 ٝٓح ذؼىٛح ٖٓ هحٕٗٞ ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ  ٝئػحوز جالوٓحؼ جالؾطٔحػ٢ ُِٔكر٤ْٖٞ، ٝال وجػ٢ ُالٖحٌز ئ٠ُ إٔ جُؿُجء جُطحو٣ر٢ 83 أٗظٍ جُٔحوز 2

٣ؿد إٔ ٣هٟغ ُٔرىأ جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ، كال ض٤٤ُٔ ذ٤ْٜ٘ ػ٠ِ أْحِ جُؿ٤ٓ٘س أٝ جُٔؼطوى أٝ جُى٣ٖ أٝ ج٤ُٓحْس أٝ جًٍُُٔ جالؾطٔحػ٢ ، جُٔحوز 

 ٖٓ ٓؽ م ـ ج ّ ّ ، ًٔح جٗٚ ٣ؿد  جال ٣هٟغ جُٔٓؿٕٞ ُطٞه٤غ جُؿُجء ػ٤ِٚ ٍٓض٤ٖ أٝ أًػٍ ٖٓ أؾَ ٓهحُلس ضأو٣ر٤س ٝجقىز ، ٝك٢ يُي جنالٍ ذٔرىأ 28

 . ٖٓ ٓؿٔٞػس  م ـ أ ّ ّ 30جٍُٗػ٤س ٝجُؼىجُس ، جُٔحوز 
 .391، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (أذٞ جُؼال ) ػو٤ىز 3
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ػػػػ اٟتد من االستفادة  2ػػػ اٟتد من حق ا١تراسلة ١تدة ال تتجاكز شهرين على االكثر، 1) : تدابير من الدرجة الثانية ػػػػ2
ػػػػ ا١تنع من التصرؼ ُب النقود للحاجات  3تصاؿ عن بعد ١تدة ال تتجاكز شهر كاحد، إلمن احملادثة دكف فاصل كمن ا

. (الشخصية ١تدة ال تتجاكز شهرين
ػػػػػ الوضع ُب  2 ػػػػػ ا١تنع من الزيارة ١تدة ال تتجاكز شهرا كاحدا فيما عدا زيارة احملامي، 1) :  تدابير من الدرجة الثالثة ػػػػ3

، ك٭تدد النظاـ الداخلي للمؤسسة (ستعجاؿإلستشارة طبيب ا١تؤسسة ماعدا حالة اإ يوما، بعد 30العزلة ١تدة ال تتجاكز 
. العقابية األخطاء كيصنفها حسب التدابَت اليت تقابل كل منها

 

ٔب احملبوس ٔتوجب إستماع إلبعد اإال  83ٯتكن اٗتاذ التدابَت الواردة ُب ا١تادة   على أنو ال1 /84         كنصت ا١تادة 
ٔب احملبوس فور صدكره بواسطة كاتب ضبط ا١تؤسسة إمقرر مسبب ١تدير ا١تؤسسة العقابية ، كيتم تبليغ مقرر التأديب 

ال أنو حصره على تدابَت الدرجة الثالثة فقط ، حيث يتم التظلم ٔتجرد التصريح لدل إالعقابية ، كأجاز ا١تشرع حق التظلم 
 ساعة من تبليغ ا١تقرر ، كمع ذلك ليس للتظلم أثر موقف للتدبَت التأدييب، ك٭تاؿ 48كتابة ضبط ا١تؤسسة العقابية خبلؿ 

 أياـ من تاريخ إخطاره ا١تادة 05ٔب قاضي تطبيق العقوبات دكف تأخَت للنظر فيو كجوبا ُب أجل أقصاه إملف التظلم 
84 /2 ،3 ،4 .

 

ال بعد إستعجاؿ ال ٯتكن تنفيذ التدبَت التأدييب ا١تتمثل ُب الوضع ُب العزلة، إل أنو عدا حاالت ا85كأكدت ا١تادة         
نو يبقى ٤تل متابعة إف ًب كضعو ُب نظاـ العزلة ؼإ كحىتخصائي النفسا٘ب للمؤسسة العقابية ، كألستشارة الطبيب أك اإ

حًتازم أك تأجيلو من طرؼ اٞتهة إلمكانية رفع أك كقف تنفيذ التدبَت اإ بالنص على 86ٍب جاءت ا١تادة ، طبية مستمرة
ذا حّسن احملبوس سلوكو أك ١تتابعة دركس أك تكوين أك ألسباب صحية أك حادث عائلي طارئ أك ٔتناسبة األعياد إا١تقررة 

من داخل ا١تؤسسة العقابية، أك أف التدابَت ألكعندما يصبح احملبوس يشكل خطرا على حفظ النظاـ كا، الدينية أك الوطنية
جنحة ا١تدعمة أمنيا، ألٔب مؤسسة من ا١تؤسسات العقابية اليت تتوفر على اإنو يتم ٖتويلو إالتأديبية أصبحت غَت ٣تدية، ؼ

  .87أكدتو ا١تادة  كىذا ما
 

 الفقرة الثانية
 أسلوب المكافأة كالمجازاة 

       نظاـ ا١تكافآت ىو الوجو ا١تشرؽ للمجازاة بالنسبة للجزاءات من أجل حفظ النظاـ داخل ا١تؤسسة العقابية ، ١تا ُب 
دارة العقابية كالعاملُت إلكامر كالتعليمات كالتعاكف مع القائمُت على األٔب اإمتثاؿ إلتشجيع عن السلوؾ القوٙب كامن ذلك 

دارة كليس ا٠توؼ كالرىبة من توقيع العقاب ، ٦تا ٮتلق كيبعث األمل ُب إلّٔا، كيكوف ذلك مرده الثقة بُت احملبوس كا
. ستجابة لربامج التأىيلإلٔب ا١تساعدة ُب تقبل اإاحملبوس، فيؤدم ذلك نفسية 

 

ينبغي أف يقاـ ُب كل مؤسسة نظاـ ):دٗب بقو٢تاأل من ٣تموعة قواعد اٟتد ا70       كلقد أكدت على ىذا النظاـ ا١تادة 
ٔب تشجيع السلوؾ إللمزايا مع ظركؼ الطوائف ا١تتنوعة من احملكـو عليهم ، كيتفق مع أساليب ا١تعاملة العقابية كيهدؼ 

. (اٟتسن كتنمية الشعور با١تسؤكلية لديهم، كتدعيم التعاكف بينهم
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نشطة ألشًتاؾ ُب اإل       كلنظاـ ا١تكافأة صور عديدة ككثَتة منها السماح بزيادة ا١تراسبلت كالزيارات، السماح ُب ا
، كالتخفيف من عبء 1حًتاـ النظاـإمتيازىم ُب السلوؾ كإالًتك٭تية الًتفيهية ، أك منح احملبوسُت لعبلمات تدؿ على 

ٔب أخرل إطالة مدة النزىة اليومية، كقد تكوف صورة ا١تنح ا١تالية اليت تكوف ٢تا قيمة معنوية، التدرج من مرحلة إالشغل، أك 
أما عن القانوف اٞتزائرم فقد ، داخل ا١تؤسسة العقابية، كلقد اختلفت  التشريعات ُب ذلك بُت موسع كمضيق ٢تذه الصور

على ذلك تشجيعا للمحبوسُت الذين أثبتوا  اعًتؼ بنظاـ ا١تكافآت كأسلوب من أساليب ا١تعاملة العقابية،كقدـ عدة صور
  :حسن سلوكهم

. ػػػ التهيئة كتسجيل ذلك ُب ملف احملبوس 
. ضافية إػػػ منح اٟتق ُب زيارات 

. 2(129ا١تادة ) أياـ 10جازة ا٠تركج ١تدة إػػػ منح 
مرحلة )ٔب مرحلة ٔتثابة ا١تكافأة إنتقاؿ باحملكـو عليو من مرحلة إلكمن جهة أخرل أعترب أخذ ا١تشرع بالنظاـ التدر٬تي كا

 مرحلة الوضع ُب اٟترية النصفية ، مرحلة الوضع ُب البيئة ،مرحلة الوضع ُب الورش ا٠تارجية ، الوضع ُب البيئة ا١تغلقة 
. (ا١تفتوحة ، مرحلة الوضع ُب االفراج ا١تشركط

 

  الرابعالمطلب 
   اإلشراؼ القضائي على تنفيذ العقوبة في القانوف الجزائرم

 

على أغلب تشريعات شراؼ القضائي ُب تنفيذ العقوبة إل        ٓب يشّذ التشريع العقايب اٞتزائرم ُب موضوع التدخل كا
شراؼ إل، فلقد اعتمد كتبٌت ا١تبادئ الفقهية كالتشريعية ا١تعموؿ ّٔا ُب التشريعات ا١تقارنة ، لذلك تبلورت فكرة االدكؿ

ٕتاه القاضي ا١تتخصص إختار ا١تشرع  ا ك1972 فرباير 10 ا١تؤرخ ُب 72/02مر ألالقضائي من خبلؿ النص عليو ُب ا
، كنظرا لبعض النقائص اليت أفرزىا التطبيق العملي ُب ىذه (حكاـ الجزائيةألقاضي تطبيق ا)حيث أطلق عليو تسمية ،

عادة إ ا١تتضمن تنظيم السجوف ك2005 فرباير 06 ا١تؤرخ ُب 05/04 أصدر ا١تشرع اٞتزائرم القانوف ىاا١ترحلة كلتدارؾ
ٔب ىذه إ، لذلك سنحاكؿ التعرض (قاضي تطبيق العقوبات)عتمد نظاـ إجتماعي للمحبوسُت، حيث إلدماج اإلا

 : معاا١تؤسسة القانونية ُب ظل القانونُت
 

الفرع األكؿ  
 72/02شراؼ القضائي في ظل األمر إل ا

حكاـ اٞتزائية ، كجعل منو أحد مؤسسات الدفاع االجتماعي، أل كظيفة قاضي تطبيق ا72/02مر أل        أحدث ا
عتمدهتا أغلب تشريعات الدكؿ، إستقبلؿ كإلنتشارا قبل اإكىذا مواكبة لؤلفكار اٟتديثة ُب ٣تاؿ علم العقاب، اليت القت 

 ا١تؤسسة مهمة السهر على تطبيق العقوبة كتفريدىا ، ٖتقيقا ألىداؼ السياسة العقابية الوطنية قٔب ىذإحيث أسند 
 . 3عادة الًتبية كتأىيلهمإالقائمة على أساس ٛتاية آّتمع ، كضماف حقوؽ احملبوسُت كالعمل على 

                                                
 .397، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز 1
٣ٌٖٔ ُوح٢ٞ ضطر٤ن جألقٌحّ جُؿُجت٤س ، إٔ ٣وطٍـ ػ٠ِ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ) 02ــ 72 ٖٓ جألٍٓ 118 ُٝوى ضر٠٘ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ئؾحَز جُهٍٝؼ ك٢ جُٔحوز 2

٣ؿَٞ ) 04 ـ05 ٖٓ هحٕٗٞ 129، ُٝوى أًىش ٝكِٛص ًٛ جألٍٓ  جُٔحوز (ٓ٘ف ػطِس جٌُٔحكأز ُِٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ج٣ًُٖ أقٓ٘ٞج ػِْٜٔ ٝجْطوحٓص ٤ٍْضْٜ

 03ُوح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذؼى أنً ٌأ١ ُؿ٘س ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٌٓحكأز جُٔكرِٞ قٖٓ ج٤ٍُٓز ٝجُِٓٞى جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ْحُرس ُِك٣ٍس ضٓح١ٝ 

٣٘ٞجش أٝ ضوَ ػٜ٘ح ذٔ٘كٚ جؾحَز نٍٝؼ ٖٓ وٕٝ قٍجْس ُٔىز أهٛحٛح ػٍٗز أ٣حّ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٟٖٔ ٓوٌٍ ٓ٘ف جؾحَز جُهٍٝؼ ٠ٍٖٝح نحٚس  ضكىو 

 .59 ــ 58، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)، أٗظٍ ذ٣ٍي (ذٔٞؾد هٍجٌ ٖٓ ٣ٍَٝ جُؼىٍ قحكع جألنطحّ
 .77، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ح٤ْٖ)  ٓلطحـ 3
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حكاـ اٞتزائية من ألأم أنو يضطلع باإلشراؼ على تطبيق ٚتيع ا (قاضي تطبيق األحكاـ اٞتزائية)        ككانت التسمية 
قتصاره على متابعة إحًتازية، ُب حُت أف الواقع العملي يعكس إلٔب أحكاـ الغرامات كالتدابَت اإعقوبة سالبة للحرية 

 استحداث ىذإكعلى الرغم من أف ، 1شراؼ على العقوبة السالبة للحرية لتتؤب جهات أخرل بقية األحكاـ األخرلإلا
غَت أنو خبلؿ  جتماعي اليت كانت تطبع ركحو،إلٔب أفكار الدفاع اإالنظاـ ُب ىذا األمر جعلت منو قانونا طبلئعيا بالنظر 

ٔب أف الصبلحيات اليت إ، كلعل ذلك يعود 2 يسفر على ٖتقيق النتائج ا١توجودة كٖتقيق األىداؼ ا١تتوخاة ٓبمدة تطبيقو 
ستشارية دكف أية سلطة إلٗتاذ القرار، كحرمو من أية مبادرة إحكاـ اٞتزائية كانت صبلحيات ألٔب قاضي تطبيق اإسندت أ

ف فّسر ذلك  إ، حىت ك3بقائها أك تعديلها ، كخص بذلك كزير العدؿ بصفة حصريةإنظمة العبلجية أك ألتتعلق بتقرير ا
على أساس اٟتذر من منح الكثَت من الصبلحيات أماـ حداثة نظاـ قاضي تطبيق العقوبات كنقص ا٠تربة  ُب التشريع 

حكاـ القضائية، ٢تذا كاف دكر قاضي ألكضاع ُب العمل القضائي كاحملافظة على ىيبة األاٞتزائرم، كحفاظا على استقرار ا
 ، كىي ٞتنة ١24تادة ؿطار ٞتنة الًتتيب كالتأديب طبقا إحكاـ اٞتزائية ٤تدكدا فكانت سلطاتو ٤تصورة ُب ألتطبيق ا

كزارة العدؿ كىي جهة ادارية، لذلك من دارم فضبل على أف القرارات اليت يصدرىا تبقى مراقبة إليغلب عليها الطابع ا
دارم إشراؼ إتبناه ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب ىذا القانوف كىذه الصبلحيات ىو ذم شراؼ القضائي اؿإلبدل أف منطق ا

 الذم ٬تّسد بسط سيادة استمرار القضاء كسلطة ،شراؼ قضائي با١تعٌت اٟتقيقي ٢تذا ا١تصطلحإيقـو بو قاضي ، كليس 
. 4فعلية ُب متابعة تطبيق العقوبات

 

شراؼ القضائي ُب ىذه ا١ترحلة بقيت تراكح مكاهنا، كٓب يتجاكب قانوف تنظيم إل        كىذا ما ٬تعل أف عملية ا
 ػػػػ 05لغاءه ليحل ٤تلو قانوف إمتطلبات ا١تعاملة العقابية اٟتديثة  فكاف لزاما أف يتم مع عادة تربية ا١تساجُت إالسجوف ك

حداث إك جتماعي للمحبوسُت كالذم قاـ بتدارؾ بعض النقائصإلدماج اإلعادة اإ ا١تتضمن قانوف تنظيم السجوف ك04
كما كسع كعزز من  (قاضي تطبيق العقوبات)تغيَتات ُب مؤسسة قاضي التنفيذ كبدأ بتغيَت التسمية كأصبح يطلق عليو 

. صبلحياتو
 

  الفرع الثاني  
 04 ػػػػػ 05 اإلشراؼ القضائي في ظل قانوف 

 05شراؼ القضائي بصورة أساسية من خبلؿ استحداث نظاـ قاضي تطبيق العقوبات ٔتوجب القانوف إل          يظهر ا
 ا١تتعلق بقانوف تنظيم السجوف كإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت ، كىذا على 2005 فرباير06 ا١تؤرخ ُب 04ػػػ 

، لذلك 1 (قاضي تطبيق األحكاـ اٞتزائية)، كىذا خلفا للتسمية السابقة 5غرار بقية الدكؿ اليت أخذت ّٔذا النظاـ
                                                

ضطر٤ن جُؿُجء جُؿ٘حت٢  ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍك٢ ػِْ جالؾٍجّ ٝجُؼوحخ، ٤ًِس جُكوٞم ، جالٍٖجف جُوٟحت٢ ػ٠ِ  (ك٤َٛ) ذٞنحُلس 1

       .  28،  ، ٘  2012 ـ 20011ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، 
 ْ٘س ُْ ٣ٌٖٔ ٖٓ ضٓؿ٤َ 30إٔ ضطر٤ن ًٛج جُوحٕٗٞ ُٔىز ض٣ُى ػٖ  ):  هُٞٚ 72/02جُط٤د ذِؼ٤ُ ٓؼِوح ػٖ جالٍٓ /  ًطد ٣ٍَٝ جُؼىٍ جُٓحذن ج٤ُٓى 2

جُ٘طحتؽ جُٔطٞنحز ٓ٘ٚ ذٓرد ٓح ٖحذٚ ٖٓ ٗوحتٙ ضطؼِن ذطر٤ؼس جإلٌٓح٤ٗحش جُط٢ ًحٕ ٣ط٤كٜح ك٢ ئ٠حٌ جػحوز جُطٍذ٤س أٝ جُطأ٤َٛ، ًحكطوحٌٙ ٤ُ٥حش ػ٣ٍٛس 

، جٚالـ جُؼىجُس ك٢ جُؿُجتٍ  جالٗؿحَ ٝجُطكى١ ، جُؿُجتٍ ، وجٌ ( جُط٤د)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ذِؼ٤ُ (ٍٝٓٗس ضٓٔف ذططر٤ن أٗظٔس جػحوز جُطٍذ٤س جُط٢ ؾحء ذٜح 
 .200 199ٝ ، ٘ 2008جُوٛرس ٍُِ٘ٗ ، 

، وٌٝ هح٢ٞ ضطر٤ن جألقٌحّ جُؿُجت٤س ك٢ ٤ْحْس جُطأ٤َٛ جإلؾطٔحػ٢ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، جُؿُجتٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش  (ػرى جُكل٤ع) ٠حٌٖٞ 3

 .263 ، ٘ 2001جُؿحٓؼ٤س ، ٠رؼس 
،  ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ك٢ جُؿُجتٍ ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ُكوٞم جإلٗٓحٕ،ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُكوٞم، ضهٛٙ هحٕٗٞ ػحّ، ؾحٓؼس ٓكٔى (ُه٢ٓ٤ٔ) ػػح٤٘ٓس 4

 .154، ٘ 2008ــ 2007ن٤ٍٟ ذٌٍٓز، 
 هحٕٗٞ 1958 ئٕ ئْطكىجظ ٗظحّ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش  ٓٓطٔى ٖٓ جُط٣ٍٗغ جُل٢ٍٓٗ، ق٤ع ٣ؼى ٖٓ جألٍٚٞ جُطح٣ٌه٤س ُٚ ، ق٤ع ٚىٌ ْ٘س 5

، ٝٓغ يُي ال  (Juge d’application des peinnes)، ٝأ٠ِن ػ٤ِٚ ض٤ٔٓس  1959 03 01جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُؿى٣ى ج١ًُ ونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذطح٣ٌم 

٣ٞؾى ضٔحغَ ك٢ جُ٘ظح٤ٖٓ ذَ نالف يُي ضهطِق ٌٚٞضٚ ػٖ جٌُٛٞز جُٔطروس ك٢ جُؿُجتٍ، ق٤ع ك٢ كٍٗٓح ٛ٘حى ض٘ظ٤ْ هٟحت٢ نح٘ ذططر٤ن جُؼوٞذحش 

 01 01، ٝج١ًُ ونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذطح٣ٌم 2004 03 09 جُٔإٌل ك٢ 204 ــ 2004ٗظٔٚ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُل٢ٍٓٗ جُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 
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، كسنحاكؿ التفصيل فيو كونو القانوف السارم التطبيق أب 05 ػػ 04سنتعرض أب نظاـ قاضي تطبيق ُب ظل القانوف 
. غاية اليـو 

 الفقرة األكلى
 قاضي تطبيق العقوبات

ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يعرؼ قاضي تطبيق العقوبات ُب ىذا القانوف كال ُب سابقو، بل ًب ٖتديد ذلك من خبلؿ         
عطاء إ ، كلعل ا١تشرع تفادل 05/04 من القانوف 23 ككذا ا١تادة 72/02 من قانوف 07ٖتديد دكره كصبلحياتو ا١تادة 

ٔب الفقو السّيما أف قاضي تطبيق العقوبات مسألة إتعريف ٤تدد حىت ال ٭تصر نفسو ُب قالب ىذا التعريف، كترؾ ذلك 
ٯتنعنا  ختبلفات جوىرية ُب تبنيها كتنظيمها، لكن ىذا الإمستحدثة نسبيا، كغَت منتشرة بصورة كاسعة ُب العآب، ككجود 

:   2عطيت لو، لذلك قيل عن قاضي تطبيق العقوباتأمن البحث ُب التعريفات لو من خبلؿ الوظيفة  كالصبلحيات اليت 
. ػػػ ىو قاض مكلف ٔتتابعة حياة احملكـو عليهم ، كلديو سلطات داخل كخارج السجن 

ػػػػ ىو قاض مكلف ٔتتابعة حياة احملكـو عليهم داخل كخارج السجوف ، كىو قاض خاص لدل ٤تكمة الدعاكل الكربل 
. اليت يتدخل بعد اٟتكم بعقوبة سالبة أك مقيدة للحرية، كىو الذم ٭تدد األساليب األساسية للمعاملة العقابية

جتماعي للمحكـو إلدماج اإلعادة اإحكاـ اٞتزائية، كتتمثل مهمتو ُب تأمُت التأطَت كألػػػػ ىو القاضي الذم يضمن متابعة ا
. عليهم 

. ػػػػػ ىو قاض ٭تدد األساليب األساسية للمعاملة العقابية بالنسبة لكل ٤تكـو عليو 
ػػػػ ىو قاض مكلف ٔتتابعة تنفيذ العقوبات لكل احملكـو عليهم احملبوسُت ُب ا١تؤسسات العقابية الواقعة ُب دائرة اختصاصو 

 .
 

 اليت تنص على 05/04 من القانوف 22ٔب ا١تادة إبالرجوع ؼ، كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات        كبالنسبة ؿ
ختصاص كل ٣تلس إختاـ ُب دائرة أليعُت ٔتوجب قرار من كزير العدؿ حافظ افإنو شركط تعيُت قاضي تطبيق العقوبات، 

ليهم مهاـ قاضي تطبيق العقوبات، ٮتتار قاضي تطبيق العقوبات من بُت القضاة ا١تصنفُت إقضائي قاض أك أكثر تسند 
. ناية خاصة ٔتجاؿ السجوفعقل ٦تن يولوف ألُب رتب آّلس القضائي على ا

 

                                                                                                                                                     
، ق٤ع ٣ٌَٗ ك٤ٚ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٓكٌٔس ضطر٤ن جُؼوٞذحش ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٓكٌٔس جُىػحٟٝ جٌُرٍٟ  (هٟحء ضطر٤ن جُؼوٞذحش) ضكص ػ٘ٞجٕ 2005

جُىٌؾس جأل٠ُٝ، ٝؿٍكس ضطر٤ن جُؼوٞذحش ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٓؿِّ جإلْطث٘حف جُىٌؾس جُػح٤ٗس جُط٢ ضهطٙ ذحُلَٛ ك٢ جإلْطث٘حكحش جٍُٔكٞػس ٞى جُٔوٌٍجش 

جُط٢ ضٛىٌ ٖٓ جُىٌؾس جأل٠ُٝ ذط٤ٌِٗس ؾٔحػ٤س ٌٓٞٗس ٖٓ ٌت٤ّ جُـٍكس ٝٓٓطٗح٣ٌٖ أٝ ذط٤ٌِٗس كٍو٣س ٌٓٞٗس ٖٓ ٌت٤ّ جُـٍكس ذكٓد ٓٞٞٞع جُُ٘جع 

، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ( code de procédure pénal français, édition 2010) ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُلٍٗٓــ٢ 1 ــ 712، أٗظٍ جُٔحوز 

 .06، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)، ذ٣ٍي  79، ٍٓؾغ ْحذن ٘  (٣ح٤ْٖ)أٗظٍ  ٓلطحـ 
 جإلنطالف ك٢ جُط٤ٔٓس ٣ؼٞو ذ٘ح ج٠ُ جُركع ػٖ جإلنطالف ذ٤ٖ جُط٘ل٤ً ٝجُططر٤ن، ق٤ع ٣ٍٟ ذؼٝ جُلوٜحء إٔ ٛ٘حى كٍهح ذ٤ٖ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٝض٘ل٤ً 1

جألقٌحّ جُؿُجت٤س، ًٝٛج جألن٤ٍ ٛٞ جٍُٔقِس ج٤ُْٞطس ذ٤ٖ جُ٘طن ذحُؼوٞذس ٝض٘ل٤ًٛح، ق٤ع ضطؼِن ذحُ٘ٓرس ٤ُِ٘حذس ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ُٝٞ ذحإلًٍجٙ ك٢ قحُس 

جٌٍُٟٝز، ٖٓ ؾٜس غح٤ٗس ٣لٍم ذ٤ٖ ض٘ل٤ً جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٝض٘ل٤ً جُؿُجء جُؿ٘حت٢، ق٤ع إٔ جألٍٝ ٣٘ط٢ٜ ذٔؿٍو ئٌْحٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ جُٔإْٓس  

 .جُؼوحذ٤س ُطأض٠ ذؼىٛح ٍٓقِس جُط٘ل٤ً جُؼوحذ٢

 :ٝ ذحُ٘ٓرس ُِطلٍهس ذ٤ٖ ٓٛطِف هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٛ٘حى جنطالف ك٢ ًٛج جُٗإٔ
 ض٘ل٤ً جُؼوٞذحش ٛٞ ػرحٌز ػحٓس ضْٟ ػىز ٓؼح٢ٗ جألٍٝ أٜٗح ضْٟ جُوحٕٗٞ جُؼوحذ٢ ٝهحٕٗٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٝهحٕٗٞ ض٘ل٤ً جألقٌحّ جُؿُجت٤س ٝهحٕٗٞ جإلوجٌز 

جُؼحٓس جُؼوحذ٤س، ٝذًٜج ك٢ٜ ضْٟ ٖٓ ٝؾٜس جُ٘ظٍ جُؿُجت٤س ض٘ل٤ً جألقٌحّ جُؿُجت٤س ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ضطر٤ن جُؼوٞذس، ٣ٍٟٝ جُرؼٝ ج٥نٍ إٔ جُط٘ل٤ً 

٣ٍ٘ٛف ئ٠ُ جُطكو٤ن جُؼ٢ِٔ ُٔح ٣طٟٔ٘ٚ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ك٢ جُك٤حز جُٞجهؼ٤س أ١ إٔ جُط٘ل٤ً ٣ٌٕٞ ٛ٘ح ٗٗح٠ جُىُٝس ج١ًُ ٣ٜىف ج٠ُ جػٔحٍ جُوٍجٌ جُوٟحت٢ 

ٝئذٍجَٙ ئ٠ُ ق٤ُ جُٞؾٞو  جُهحٌؾ٢ جُِِٔٔٞ، ق٤ع ذًٜج ٣طكون ض٘ل٤ً جُؼوٞذس جُٔوٌٍز، ق٤ع ٣طْ ضكى٣ى جُٔإْٓس جُط٢ ٣ؿ١ٍ ك٤ٜح جُط٘ل٤ً، ٝضكى٣ى جُ٘ظحّ 

جُؼوحذ٢ ج١ًُ ٣هٟغ ُٚ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝجػٔحٍ ذٍٗحٓؽ جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس وجنَ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ضؿحٙ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، أٓح ػٖ ٓٛطِف ضطر٤ن جُؼوٞذحش 

ك٤ًٛد جُرؼٝ ئ٠ُ جػطرحٌ هحٕٗٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش هحٗٞٗح ٓٓطوال ذًجضٚ ٣ْٟ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُٔٞٞٞػ٢ ٝجإلؾٍجت٢ ُطل٣ٍى جُؼوٞذس ك٢ ٍٓقِس ض٘ل٤ًٛح 

ٝٛٞ أقى كٍٝع جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٣ٍٟٝ جُرؼٝ إٔ جُططر٤ن ٛٞ ئُٗجٍ قٌْ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُٞجهؼس جُٔكىوز ٝجُهٍٝؼ ذحُوحػىز ػٖ وجتٍز جُطؿ٣ٍى ٝجُؼ٤ٓٞٔس 

 .15 ــ 13، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)أٗظٍ ك٢ ًٛج ذ٣ٍي ، ئ٠ُ وجتٍز جُطكى٣ى ٝجُططر٤ن ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ
 .08، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ  ، ٘  (جُطحٍٛ) ذ٣ٍي 2
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         من خبلؿ ىذا النص ٧تد أف الشيء اٞتديد الذم أتت بو ىذه ا١تادة أهنا ألغت مدة التعيُت اليت كانت تنص 
، كأصبح التعيُت مفتوحا دكف مدة، كلعل ذلك يعود (ثبلث سنوات قابلة للتجديد) 72/04 من القانوف 07عليها ا١تادة 

كما أف قاضي تطبيق العقوبات ، دارية ٓتصوص ٖتديد مقررات التعيُتإلجراءات اإلٔب حرص ا١تشرع على تفادم تعقيد اإ
قضاة ا١تصنفُت ُب رتب آّلس، كٓب تقدـ أم صبلحية للنائب اؿختياره من بُت إ يتم 22حسب الفقرة الثانية من ا١تادة 

ستعجاؿ بأف ينتدب إل ، اليت أعطت لو صبلحية تعيينو عند ا07/2العاـ ُب تعيينو مثل ما كاف اٟتاؿ عليو سابقا ا١تادة 
. 1ختصاص آّلس القضائيإقاضيا من دائرة 

 

، اشًتطت 2 ُب آخر فقرهتا الثانية فيما ٮتص شركط التعيُت فضبل عن رتبة ىذا القاضي22          كما أضافت ا١تادة 
شهده ُب القانوف السابق، كىو أمر صعب بعض الشيء ألنو ففيو أف يكوف يوٕب عناية بقطاع السجوف، كىذا شرط ٓب 

ب ػػػػكف اليت يجػػػة بالسجػػػكليس ىناؾ معايَت موضوعية كاضحة كدقيقة تبُت كيفية كمدل معرفة العناية ا٠تاص، أمر شخصي
  .3توافرىا

 

ف كاف قد شارؾ ُب برنامج إدارم للقاضي ا١تقًتح للتعيُت ُب ىذه الوظيفة إلٔب ا١تلف اإ         لذلك تعود سلطة التعيُت 
ختيار قاضي تطبيق العقوبات من بُت قضاة إث ٢تا عبلقة ٔتجاؿ السجوف، كعادة ما يتم كتكوين أك قاـ بدراسات أك بح

. حتكاكهم بعآب السجن كا١تساجُت إالنيابة لكثرة 
 

هناء مهاـ قاضي تطبيق العقوبات كاكتفى بالنص على كيفية تعيينو إٓب ينص ا١تشرع اٞتزائرم أيضا على مسألة ك         
 الذم نص على أنو يعُت ٔترسـو رئاسي بعد أخذ رأم آّلس األعلى للقضاء كتنهي ،فقط على خبلؼ ا١تشرع الفرنسي

مهامو بنفس الكيفية، كُب حالة حدكث مانع مؤقت يعُّت رئيس ٤تكمة الدعاكل الكربل قاضيا آخر الستخبلفو، حسب 
  .جراءات الفرنسيإل من قانوف ا712/2ا١تادة 

 

 الفقرة الثانية 
الهـر القضائي  مكانة قاضي تطبيق العقوبات في

ىي ىيئة مستحدثة ٯتثلها  قاضي تطبيق العقوبات ُب  (قاضي تطبيق العقوبات) تطرقنا سابقا أف مؤسسة كما         
، ما ٬تعلنا نتساءؿ عن مكانة ىذا القاضي 02 ػػػ 72 كقبلو قاضي تنفيذ األحكاـ اٞتزائية ُب األمر 05 ػػػ04قانوف 

                                                
 جُٔكىو ُط٤ٌِٗس ُؿ٘س ضطر٤ن 2005 05 17  جُٛحوٌ ك٢ 180 ـ 05 ٖٓ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 04 ضؿىٌ جالٖحٌز أ٣ٟح ك٢ ًٛج جُٔوحّ إٔ جُٔحوز 1

أٗٚ ك٢ قحُس ٖـٌٞ ٓ٘ٛد هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذحػطرحٌٙ ٌت٤ٓح ُِؿ٘س أٝ قٍٛٞ ُٚ ٓحٗغ ـ ٣وّٞ ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُوٟحت٢ )جُؼوٞذحش ٤ًٝل٤س ٤ٍْٛح 

 أٍٖٜ ُٔٔحٌْس ٜٓحّ هح٢ٞ ضطر٤ن 03ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد جُ٘حتد جُؼحّ ذحٗطىجخ هحٜ ٖٓ جُوٟحز ج٣ًُٖ ضطٞكٍ ك٤ْٜ ج٠ٍُٝٗ جُٔطِٞذس ُٔىز ال ضطؿحَٝ 

 .(جُؼوٞذحش ٓغ ٠ٍٖ ئنطحٌ ٓٛحُف جإلوجٌز ج٣ًٍُُٔس ذَٞجٌز جُؼىٍ
 ٖٓ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ُِوٟحء جٍُضد جٌُِٔٗس ُِٓي جُوٟحز ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔكحًْ جُؼحو٣س ٝجُٔكحًْ جإلوج٣ٌس ٌٝضد جُٔؿِّ 47 46ٝ قىوش جُٔحوز 2

جُوٟحت٢ ٢ٛ جُٔٓطٗحٌ أٝ ٗحتد ػحّ ٓٓحػى، ٣ٝؿد ػىّ جُه١ِ ذ٤ٖ جٍُضرس ٝذ٤ٖ جُٞظ٤لس ، كحُٞظ٤لس ٢ٛ جُٔ٘ٛد ج١ًُ ٣ٗـِٚ جُوح٢ٞ ٝقىوش يُي 

 . ٖٓ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ُِوٟحء، ٝٓ٘ٛد هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٛٞ ٝظ٤لس ٤ُّٝ ٌضرس50 49ٝجُٔحوض٤ٖ 
 ، ٝٝؾٜص ج٠ُ جُٓحوز ٌؤْحء جُٔؿحُّ 2000 12 19 ٚحوٌز ذطح٣ٌم 2000/01 أٚىٌش جُٔى٣ٍ٣س جُؼحٓس الوجٌز جُٓؿٕٞ ذَٞجٌز جُؼىٍ ًًٍٓز ٌهْ 3

 :جُوٟحت٤س ٝجُ٘ٞجخ جُؼحٕٓٞ ، ضٟٔ٘ص ذؼٝ جُٔؼح٤٣ٍ 

 .ـ إٔ ٣ٌٕٞ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٖٓ أقٖٓ جُوٟحز ٝجًػٍْٛ ضؿٍذس ًٝلحءز 

 .ـ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ذ٤ٖ ج٣ًُٖ ٣ٜطٕٔٞ ذٗإٕٝ جُٓؿٖ

 .ـ جٌكحم جهطٍجـ جُطؼ٤٤ٖ ذطو٣ٍٍ ٓلَٛ ٣رٍَ ػ٠ِ جُهٛٞ٘ جُٔؼح٤٣ٍ جُط٢ ضرٌٍٙ ٝضٓررٚ 

.ـ جٖط٠ٍص جًًٍُٔز أ٣ٟح ضلٍؽ جُوح٢ٞ ُٞظ٤لس هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش كو١ ٝال ٣ؿد إٔ ضٓ٘ى ُٚ ٝظحتق أنٍٟ   

، (ْحتف)ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ أْلٍ ػ٠ِ ػىّ جقطٍجّ ذؼٝ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ال٤ْٔح ج٠ٍُٗ جألن٤ٍ  ُ٘وٙ جُوٟحز ، ئٗظٍ ك٢ ًٛج أًػٍ ْ٘وٞهس  

هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش أٝ جُٔإْٓس جإلؾطٔحػ٤س إلػحوز ئوٓحؼ جُٔكر٤ْٖٞ، ذ٤ٖ جُٞجهغ ٝجُوحٕٗٞ ك٢ ظَ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٌؤ٣س ػ٤ِٔس ضو٤ٔ٤٤س، ػ٤ٖ 

 . ٝٓح ذؼىٛح16، ٘ ٤ِٓ2013ِس جُؿُجتٍ، وجٌ جُٜىٟ ، ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ٠رؼس ، 

  11، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جُطحٍٛ)أٗظٍ  ذ٣ٍي 
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ٔب تقاطعات مع ٦تثلي اٞتهات القضائية إكعبلقتو ُب السلم القضائي، السّيما كأف كظيفتو كالصبلحيات ا١تمنوحة لو تؤدم 
 .كالنيابة أك قاضي اٟتكم أك مع ٦تثلي اإلدارة العقابية كمدير ا١تؤسسة العقابية

 

يضا على التنفيذ العقايب ُب ٣تاالت معينة كوهنا أ باإلشراؼ النيابة العامة مع قاضي تطبيق العقوبات          تتقاطع 
يداعو إ على تنفيذ أحكاـ القضاء، فهي اليت تأمر ْتبس احملكـو علي، كبدكف ىذا األمر ال ٯتكن اإلشراؼ٢تا مهمة 

 05من القانوف 12 ك10ا١تؤسسة العقابية، كما ٗتتص ٔتتابعة تنفيذ األحكاـ اٞتزائية دكف سواىا حسب نصوص ا١تواد 
ٔب أف قضاة النيابة العامة يضطلعوف ٔتراقبة ا١تؤسسات العقابية كتفّقد كسائل األمن كالنظافة كالصحة إ ،يضاؼ 04ػػػ

.  من ىذا القانوف33داخلها، كتكوف ىذه ا١تراقبة دكرية، كىذا حسب ما نصت عليو ا١تادة 
 

          كّٔذا يبدك أف ا١تشرع اٞتزائرم ٝتح للنيابة العامة كعلى رأسها النائب العاـ أف يكوف ٢تا دكرا معينا شّكل تدخبل 
ُب عملية التنفيذ العقايب، كىو األمر الذم ٮتلق تساؤال عن طبيعة العبلقة بينهما كحدكد كل جهة ُب عملية التنفيذ 

: ٔب النصوص القانونية لفهم ا١توضوع إ  كىل ىو جزء منها أك مستقل عنها، ىذا اللبس ٬تعلنا نرجع ،العقايب
، (ٗتتص النيابة العامة دكف سواىا ٔتبلحقة تنفيذ األحكاـ اٞتزائية) على 2 الفقرة 72/02 من األمر 08نصت ا١تادة * 

ينحصر دكر القاضي ا١تكلف بتطبيق األحكاـ اٞتزائية ٔتتابعة تنفيذ األحكاـ ) فتنص أيضا على 2 فقرة 07أما ا١تادة 
، (كعليو تشخيص العقوبات كأنواع العبلج كمراقبة شركط تطبيقها كفقا ألحكاـ ىذا النص): تنص على3، الفقرة (اٞتزائية

ستعجاؿ أف ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص إل٬توز للنائب العاـ لدل آّلس القضائي ُب حالة ا):04كتنص الفقرة 
فمن خبلؿ ىذه النصوص يبدك أف ا١تشرع اعترب مهمة قاضي ، (آّلس القضائي  ليمارس مؤقتا تطبيق األحكاـ اٞتزائية

ستثنائية إختصاص تعيُت ىذا القاضي بصفة إ ك٢تذا منح النائب العاـ ،تطبيق األحكاـ اٞتزائية امتدادا ١تهمة النيابة العامة
. 1ستعجاؿإلُب حالة ا

 

ٗتتص النيابة العامة دكف ): اليت تنص على10فقد غَّت الوضع نسبيا كيظهر ذلك من خبلؿ ا١تادة  04 ػػػ05أما قانوف * 
يسهر قاضي تطبيق العقوبات على مراقبة مشركعية تطبيق ): تنص على23، ا١تادة (سواىا بتنفيذ األحكاـ اٞتزائية 

، كما تنص (قتضاء كعلى ضماف التطبيق السليم لتدبَت تفريد العقوبةإلالعقوبات السالبة للحرية كالعقوبات البديلة عند ا
ُب حالة شغور منصب )  احملدد لتشكيل ٞتنة تطبيق العقوبات ككيفية سَتىا180 ػػػ 05 من ا١ترسـو التنفيذم 04ا١تادة 

نتداب قاض من بُت إرئيس اللجنة أك حصوؿ مانع لو، يقـو رئيس آّلس القضائي بناء على طلب من النائب العاـ ب
دارة ا١تركزية ا١تختصة بوزارة العدؿ إلخطار مصاّب اإالذين تتوفر فيهم الشركط ا١تطلوبة  ١تدة ال تتجاكز ثبلثة أشهر مع 

. (بذلك
 

        من خبلؿ النصوص السابقةٓب يعد دكر قاضي تطبيق العقوبات ىو متابعة تنفيذ األحكاـ اٞتزائية، بل تغَّت كأصبح 
يرتكز عملو على مشركعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات البديلة ٢تا، كالتطبيق السليم لتدابَت التفريد العقايب، 

ستعجاؿ، بل األكثر من ذلك إلكمن جهة أخرل نزع للنائب العاـ صبلحية تعيُت قاضي تطبيق العقوبات ُب حاالت ا
نتداب على رأس ٞتنة تطبيق العقوبات لرئيس آّلس القضائي بناء على طلب إلأعطى سلطة التعيُت ٢تذا القاضي با

. النائب العاـ ُب حالة شغور ىذا ا١تنصب
 

                                                
 .160، 159، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُكل٤ع)٠حٌٖٞ 1

 .13، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي 
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عتباره كقاضي حكم  ُب ظل قانوف إٔب نزع خضوع قاضي تطبيق العقوبات للنائب العاـ كٯتكن إ        كىذا الفرؽ يقود 
 ، خاصة كأف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يفصل بصورة صر٭تة 02ػػػ 72مر ألعتباره من قضاة النيابة ُب ظل اإ  مقارنة مع 04ػػػ05

ادة ػػػالؿ آبػػة على ذلك من خػػذم نص صراحػػػػؿ ا١تشرع الفرنسي اؿػػػػات، كما فعػػػُب تبياف طبيعة قاضي تطبيق العقوب
. 1عتربه قاضي حكم اك  712/2

 

 ٘تنحاف للنائب العاـ سلطة 04 ػػ 05 من قانوف 141ك133ذا رأينا أف ا١تادتُت إ        كلعل األمر يتوّضح أكثر 
فراج ا١تشركط اليت يصدرىا قاضي تطبيق العقوبات ، كىذا يعٍت أف إلالطعن ُب مقررات التوقيف ا١تؤقت لتوقيف العقوبة، ا

األمر ال يستوم أف يطعن النائب العاـ ُب مقرر من مقررات عضو من النيابة العامة، خاصة كأف من خصائص النيابة 
. 2العامة ُب القواعد العامة عدـ التجزئة كالسلطة الرئاسية، كىذا أمر غَت مستساغ من الناحية القانونية

ٙتة مبدأ أصيل ُب أدبيات القانوف اٞتنائي يفيد أف  ؼ،قضاة الحكمبقاضي تطبيق العقوبات  عبلقة أما عن         
اٟتكم البات ٭توز على حجّية الشيء ا١تقضي فيو ، حيث يًتتب على ذلك عدـ جواز أف يعود القاضي للبحث فيما 
قضى بو، كما ال ٬توز ألطراؼ الدعول طرحها أماـ القضاء الذم أصدر اٟتكم أك أم قضاء آخر، كمن جهة أخرل 

لتزاـ األحكاـ اٞتزائية كاستقرار القضاء إ، كتعترب ىذه اٟتجية من ا١تبادئ القضائية ا٢تامة اليت تكفل 3لتزاـ بتنفيذهإليًتتب ا
كالثقة ُب أحكامو ، حيث يسمح ىذا ا١تبدأ بعدـ العبث بأحكاـ القضاء أك تعديلها، كمن ٙتة عدـ ا١تساس ْتقوؽ 

  .ا١تتقاضُت آّتمع
 

ستجابة ١تتطلبات العبلج العقايب اٟتديث ا١تبٍت على فكر كفلسفة إل          غَت أنو مع تطور الفكر العقايب كضركرة ا
ال بإخضاع إالدفاع االجتماعي، أصبحت ىذه اٟتجية مثار مناقشة، حيث ظهر مبدأ تكييف العقوبة الذم ال يتحقق 

جرامية، إلجرامو كخطورتو اإصبلح ك العبلج كيقضي على أسباب إلالعقوبة للتعديل ٔتا ٮتدـ مصلحة احملكـو عليو ُب ا
ككاف ىذا خركجا عن حالة اٞتمود اليت كانت تسيطر على بعض ا١تبادئ التقليدية، حيث أصبح تعديل ٤تتول اٟتكم 

. 4اٞتنائي ُب مرحلة التنفيذ ٦تكنا، تقتضيو حالة الضركرة ١تركنة ك٧تاعة العقوبة
 

ثارة حجية الشيء إ الذم يعترب كفؤا ُب ،ك ٬تد مبدأ تكييف العقوبة مربره كأساسو ُب قاضي تطبيق العقوبات          
، كُب التشريع اٞتزائرم يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرراتو اليت ٯتكن أف يطعن فيها أماـ ٞتنة تكييف 5ا١تقضي فيو
 04 ػػػ05 من قانوف 143 من طرؼ النائب العاـ أك احملكـو عليو أك كزير العدؿ، حيث ما نصت بو ا١تادة ،العقوبات

                                                
 : ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ػ2٠ِ/ 712 ض٘ٙ جُٔحوز 1

(Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistras du siege sont chargés des fonctions de 

l’application des peines) 

 .14، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جُطحٍٛ)، ٌجؾغ ذ٣ٍي 
 ؾى٣ٍ ذحُط٣ٞ٘ٚ إٔ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٣ل٤ى أٗٚ ٌؿْ ضـ٤ّةٍ جُوحٕٗٞ كال ٣ُجٍ ٣طْ ضؼ٤٤ٖ أػٟحء ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ٜٓحّ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش، ق٤ع أٗٚ ك٢ 2

ذؼٝ جُٔؿحُّ ٣ٔحٌِ ٝظ٤لس هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش جُ٘حتد جُؼحّ جُٔٓحػى جألٍٝ، ٝٛٞ ٗلٓٚ ج١ًُ ٣ٓطهِق جُ٘حتد جُؼحّ ػ٘ٚ ٤ٗحذس ، أٗظٍ ذ٣ٍي 

 .15، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (جُطحٍٛ)
 .65، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُكل٤ع) ٠حٌٖٞ 3

 577، ٘ 1999، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، جُؿُجتٍ ، 03، ٓرحوب جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س  ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، جُؿُء (أقٔى ٖٞه٢)  جُِٗوح٢ٗ 
، ض٤٤ٌق جُؼوٞذس ، أٗظٔس ض٤٤ٌق جُؼوٞذس ٝآ٤ُحش ضؿ٤ٓىٛح ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ ػِْ جالؾٍجّ ٝجُؼوحخ، ٤ًِس جُكوٞم (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  4

 ٝجُؼِّٞ   

 . 28،  ٘ 2011 ـ 2010  ج٤ُٓح٤ْس ، هْٓ جُكوٞم ،ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، 

 .66، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جُكل٤ع)٠حٌٖٞ  

  .223،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ُه٢ٓ٤ٔ)  ػػح٤٘ٓس 
قو٤وس ٝذٜىف جُىكحع ػٖ ٓإْٓس هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ًحٕ ًٛج جُوح٢ٞ ًلإج ك٢  : )(Martine Herzog Evens) ك٢ ًٛج جُٔوحّ ضوٍٞ جالْطحيز 5

ئغحٌز قؿ٤س ج٢ُٗء ك٤ٚ ألٕ جٍُٔٗع ًِلٚ ذحُٔٓإ٤ُٝس كو١ ك٢ قحُس ظٌٜٞ ػٍ٘ٛ ؾى٣ى ، ٣طٔػَ ك٢ ؾٜٞو جُِٓٞى أٝ ئػحوز جإلوٓحؼ جإلؾطٔحػ٢ ُِٔكٌّٞ 

 .94،95، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( ٓلطحـ)، ٣ح٤ْٖ (ػ٤ِٚ ، ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي كإ ًٛج جُؼٍ٘ٛ ُْ ٣ظٍٜ ٝهص ئٌضٌحذٚ ُؿ٣ٍٔطٚ
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ٔب أنو يتم تعيُت قاضي تطبيق العقوبات ُب حالة إحكاـ القضائية، باإلضافة ألكىي مسألة طبيعية ٗتضع ٢تا أغلب ا
. عتباره قاضيا من قضاة اٟتكمإالشغور من طرؼ رئيس آّلس ، ٬تعلو يقًتب من 

 

إنطبلقا من أف ؼ، مدير المؤسسة العقابيةمتمثلة في دارية ة اإلعبلقة قاضي تطبيق العقوبات بالجو           أما عن
دارة ا١تركزية كٮتضع لنظاـ الوظيفة العامة، كأف قاضي تطبيق إلدارم كيعُت من قبل اإلمدير ا١تؤسسة العقابية يتبع اٞتهاز ا

اآلمر  دارم ا١تادم للمؤسسة كإلف ١تدير ا١تؤسسة سلطات التسيَت اإالعقوبات ىو قاض يعُت من قبل كزير العدؿ، ؼ
حتباس دكف مشاركتو من قبل قاضي تطبيق العقوبات إلكؿ عن ماديات األبصرؼ ميزانيتها، كىذا ٬تعل منو ا١تسؤكؿ ا

. ٬1تابا إعلى الرغم من تأثَت ذلك على العبلج العقايب سلبا ك
 

          كنظرة سريعة لصبلحيات مدير ا١تؤسسة كمقارنتها مع قاضي تطبيق العقوبات، ٧تد مدير ا١تؤسسة برئاسة كتابة 
ف إحتباس، من جهة ثانية ؼإلالضبط القضائية ٦تا ٬تعل لو عبلقة بالنائب العاـ كككيل اٞتمهورية، فيما يتعلق بظركؼ ا

مدير ا١تؤسسة العقابية ٯتارس سلطتو الرئاسية على موظفي ا١تؤسسة كٮتضعوف لو فيما يصدره من تعليمات سّيما فيما 
من، كما أف لو اٟتق ُب توقيع اٞتزاءات التأديبية على احملبوسُت الذين ٮتّلوف بقواعد النظاـ ألٮتص حفظ النظاـ ك ا

نو إال النظر ُب التظلم الذم يرفعو احملبوس ا١تعاقب، كمع ذلك ؼإالداخلي للمؤسسة، كال يبقى لقاضي تطبيق العقوبات 
ليس لو أم أثر موقف،  كما ١تدير ا١تؤسسة تقدير عبلمات التهذيب كحسن السلوؾ للمحبوسُت الذين يظهركف ذلك، 

 من قانوف تنظيم السجوف، ُب حُت ال 66كما ٯتنح رخص الزيارة ا١تؤقتة أك الدائمة بالنسبة لؤلشخاص ا١تذكورين با١تادة 
 من نفس القانوف، 67ستثنائية للموظفُت ا١تنصوص عليها با١تادة إلال ٔتنح رخص الزيارة اإٮتتص قاضي تطبيق العقوبات 

جراءات القانونية البلزمة ُب ذلك، كال إلٗتاذ كل ا إكما ٮتتص مدير ا١تؤسسة بتلقي شكاكل احملبوسُت كالتحقيق فيها ك
ذا ٓب يتلق الرد عن شكواه من مدير ا١تؤسسة بعد مركر إال إٔب قاضي تطبيق العقوبات إيتقدـ احملبوس مباشرة بشكواه 

نتقاء الربامج التلفزيونية ا١تناسبة إ من نفس القانوف، كذلك ٮتتص مدير ا١تؤسسة ب79عشرة أياـ من تقدٯتها طبقا للمادة 
. 2ككذا مراقبة اٞترائد كالصحف كما يقرأه احملبوسُت

 

ف كاف أعطى للمدير اختصاص تنظيم اٟتياة اليومية للسجُت، كأعطى لقاضي إ أف القانوف ك، ٦تا سبقنخلص           ك
ال أف الواقع يبُت أف ىناؾ سيطرة ١تدير ا١تؤسسة على الوضع ا١تادم إتطبيق العقوبات تسيَت عملية العبلج العقايب، 

ال ٬تب أف  مع ذلك  قكالوضع العبلجي للمحبوسُت، ٦تا ٬تعل األمر صعبا ُب التفرقة بُت ٣تاؿ كل كاحد منهما، غَت أف
٧تاح عملية العبلج العقايب، رغم أف ىذا ال ٯتنع من إال عبلقة تعاكف كتكامل من أجل إنعترب ىذه العبلقة بُت الطرفُت 

  .حصوؿ أحيانا نوعا من التصادـ بُت الطرفُت
 

 الفقرة الثالثة 
إختصاصات قاضي تطبيق العقوبات 

ختصاصات اليت خو٢تا ا١تشرع لقاضي تطبيق العقوبات، كىذا تبعا للسياسة العقابية اليت تبناىا إلتتعدد كتتنوع ا        
جتماعي، إذ يعد قاضي تطبيق العقوبات أحد آليات تطبيق إلا١تشرع اٞتزائرم كاليت ترتكز على تكريس فلسفة الدفاع ا

 يضطلع بالعديد من 05/04ىذه الفلسفة  على أرض الواقع، ٢تذا ٧تد أف قاضي تطبيق العقوبات طبقا لقانوف 

                                                
 .17، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جُطحٍٛ) ذ٣ٍي 1
 .17 جٍُٔؾغ  ٗلٓٚ،  ٘ 2
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الصبلحيات كا١تهاـ منها ما ٯتارسها بصفتو ىيئة مستقلة كمراقبة مشركعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات 
طار إكامر كا١تقررات، كتسليم رخص الزيارات كمنح رخص ا٠تركج، كمنها ما ٯتارسها من سلطات ُب ألصدار اإالبديلة، ك

. طار تكييف العقوبةإٞتنة تطبيق العقوبات، حيث ٯتارس ذلك ُب نظاـ البيئة ا١تغلقة ك ُب نظاـ البيئة ا١تفتوحة كُب 
 

ختصاصات رقابية، إ:ٔب ثبلث ٣تموعاتإختصاصات قاضي تطبيق العقوبات إ        كألجل كل ىذا ٯتكن تقسيم 
 :ختصاصات تقريريةإختصاصات استشارية ، إ
 

عادة التأىيل إيقصد بالسلطة الرقابية ا١تمنوحة لو ٘تكينو من مراقبة ك:  ختصاصات الرقابيةإل ا:المجموعة األكلى
خبلؿ ٔتقتضياهتا، إلقتضاء ُب حالة اإلجتماعي للمحكـو عليهم داخل ا١تؤسسة العقابية كخارجها كالتدخل عند اإلا

: ٬تاز ُب إكٯتكن تبياهنا ب
حيث يسهر على تطبيق النصوص القانونية الداعمة ٟتقوؽ احملكـو عليهم ، فيضطلع : ػػػ مراقبة احملكـو عليهم 

دارة العقابية كحق ا١تسجوف ُب إلحًتاـ مبدأ ا١تشركعية من قبل اإبالصبلحيات اليت خو٢تا لو القانوف من أجل مراقبة مدل 
اْب، ... معرفة النظاـ الداخلي للسجن، اٟتق ُب الرعاية، اٟتق ُب التصرؼ ُب أموالو، اٟتق ُب التعليم، اٟتق ُب العمل، 

حًتاـ اٟتقوؽ ا١تقررة إ كىذا ٔتبلحظة مدل ،كما يضطلع ٔتراقبة مدل تنفيذ اٞتزاء اٞتنائي داخل ا١تؤسسة العقابية
. للمحكـو عليهم عن طريق الزيارات الدكرية  كتلقي الشكاكل ا١تقدمة من طرؼ احملكـو عليهم 

على الرغم من أف النص القانو٘ب الذم يتناكؿ زيارة ا١تؤسسة العقابيةٓب ٭تدد بدقة كٓب يعدد قاضي : ػػػػ زيارة ا١تؤسسة العقابية
ككيل ) من قانوف تنظيم السجوف، كاليت ذكرت 33تطبيق العقوبات من بُت القضاة الذين عددىم تباعا ضمن نص ا١تادة 

، كلعل ىذا ٯتثل  (قضاة)٪تا ذكرت ُب بدايتها كلمة  إ، ك(هتاـ، النائب العاـإلحداث ، رئيس غرفة األاٞتمهورية ، قاضي ا
  منو ك64 حيث نصت ا١تادة ،02ػ 72مر ا١تلغى ألمر بالنسبة ؿألغفاال من ا١تشرع ُب ىذا ا١تقاـ، على خبلؼ اإ
. حكاـ اٞتزائية ضمن القضاة ا١تخوؿ ٢تم زيارة ا١تؤسسة العقابية ألدرجت قاضي تطبيق اأ
 

 كٯتكن تفسَت ذلك أف طبيعة عملو ٕتعلو متواجد بصفة دكرية ،غفاؿ ليس متعمداإل        كعلى العمـو يبدك أف ىذا ا
ٗتاذ قرارات إا١تهاـ اليت ٯتارسها، كىذا ١تراقبة كمتابعة عملية العبلج العقايب، حيث يتم  كدائمة با١تؤسسة العقابية، لطبيعة

فردية ٗتص أكضاع احملبوسُت، فبل يتصور ٦تارسة ىذه ا١تهاـ دكف زيارتو للمؤسسة العقابية كاالتصاؿ باحملبوسُت، كما يسهر 
كذلك على التأكد على التطبيق السليم لقراراتو ، كتسمح الزيارة من التعرؼ على احملكـو عليو كمعرفة شخصيتو عن قرب  

، كيتابع حالتو ٔتا يقتضيو التفريد العقايب، كما ٯتكنو منح ترخيص با٠تركج دكف حراسة ١تدة ٤تددة كمشركعة كاستثنائية 
الوصي عليو : حسب ظركؼ كل حالة ، كما ٮتتص بتسليم رخصة زيارة احملبوس ُب ا١تؤسسة العقابية لبلشخاص اآلتية 

. كا١تتصرؼ ُب أموالو ، أك أم موظف أك ضابط عمومي مىت كانت أسباب الزيارة مشركعة 
 ػػ 05 من قانوف 79ا١تادة على ذلك نصت : 1ػػػػ تلقي ا١تعلومات كالتقارير، ك تلقي شكاكل احملكـو عليهم كتظلماهتم

نتهاؾ حق من حقوقو، ىذا األخَت إٔب مدير ا١تؤسسة العقابية، إذا رأل إعطى للمحبوس حق تقدٙب شكول م ، حيث 04
ذا ٓب يتلق احملبوس أم رد بعد عشرة أياـ  إالذم عليو تسجيلها كقيدىا ُب سجل خاص لذلك، كالنظر فيها كالرد عليها، ك

ٗتاذ االجراءات البلزمة لذلك  إمن تاريخ تقدٯتها، جاز لو أف ٮتطر  قاضي تطبيق العقوبات الذم عليو دراسة مضموهنا ك
. جراء ا١تتخذ بغض النظر ما آلت إليو نتيجة التحقيقإلمع الرد على احملبوس با
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خبلؿ بالنظاـ العاـ كاألمن داخل ا١تؤسسة ، ٬تب إل        كإذا رأل ا١تدير أف الشكول تكتسي طابعا جزائيا من شأهنا ا
. عليو إخطار ككيل اٞتمهورية كقاضي تطبيق العقوبات

 

ذا إٔب قاضي تطبيق العقوبات دكف ا١تركر على مدير ا١تؤسسة، خاصة إ٬تب أف نشَت أف كتابة احملبوس مباشرة          ك
ف مراعاة الًتتيب ىو ٣ترد ترتيب تنظيمي القصد منو خلق ألجراءات، ذلك إل الشكول ضده، ال يشكل بطبلنا ؿتكاف

ٔب إ، كال ٗتضع مراسبلت احملبوسُت ا١توجهة 1منهجية ُب تقدٙب الشكاكل كالتظلمات  ككسيلة لتعليم احملبوس النظاـ
 من نفس 83كما نصت ا١تادة ، 2السلطات القضائية كمنهم قاضي تطبيق العقوبات لرقابة مدير ا١تؤسسة العقابيػػػػػػػػػػػة

قرار حق التظلم للمحبوس أماـ قاضي تطبيق العقوبات ضد التدابَت ا١تصنفة ُب الدرجة الثالثة ضمن ا١تادة إالقانوف على 
،  (من الزيارة ١تدة ال تتجاكز ثبلثُت يوما نع ا١تنع من الزيارة ١تدة ال تتجاكز شهرا كاحدا عدا زيارة احملامي، آب) كىي 83

جراءات كمدل مبلءمة العقوبة للمخالفة ا١ترتكبة كيصدر قراره سواء با١توافقة على العقوبة أك إلحيث يراقب مدل سبلمة ا
كضع حد ٢تا أك تعديلها  بتخفيضها ، على أنو ال ٬توز لو رفعها، كىذا اٟتق اجراء جديد ٓب يكن ٦تنوحا ُب القانوف 

. القدٙب
 

 كوف القانوف ،منألعطى صبلحيات كاسعة ١تدير ا١تؤسسة ُب فرض اأ        كما ٯتكن التعليق عليو بالنسبة للتظلم  أنو 
. ف التظلم ليس لو أم اجراء موقف أٔب قاضي تطبيق العقوبات ، فضبل إحالة ملف التظلم إجبل ُب أٓب ٭تدد 

 

 مقارنة 04 ػػ 05لقد أعطى ا١تشرع صبلحيات كاسعة لقاضي تطبيق العقوبات ُب ظل قانوف : ػػػ مراقبة ا١تؤسسات العقابية
طبلع على سجل اٟتبس ا١ترقم كا١توقع من طرفو إل، حيث ٯتكنو ا02 ػػ 72مع تلكم اليت كانت ٦تنوحة لو ُب ظل االمر 

من طرؼ النيابة العامة، حيث يعكس ىذا السجل كضعية احملبوس كحركتو ، كما يتلقى قاضي تطبيق العقوبات قائمة  أك
، كتكوف ينشهرية للمساجُت الذين  دخلوا  كالذين غادركا من قبل مدير ا١تؤسسة  ليطلع على العدد الكامل للمحبوس

متداد السلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات على ا١تؤسسات إدعما لو ُب عملية ا١تراقبة ، كرغم ىذه الصبلحيات يبقى 
 . خّولت ىذه السلطة أب مدير ا١تؤسسة04 ػػ 05 من قانوف 37العقابية أمرا ثانويا، خاصة كأف ا١تادة 

 

ٮتتص قاضي تطبيق العقوبات ٔتراقبة كتتبع ا١تراحل ا١تختلفة اليت ٯتر ّٔا احملكـو : ػػػ مراقبة تنفيذ أساليب العبلج العقايب 
 كمراقبة تطبيق ٥تتلف الطرؽ العبلجية ا١تقررة  ُب كل مرحلة ، كٯتارس ىذه السلطة بصفة فردية أك ،عليو داخل ا١تؤسسة

بصفة ٚتاعية كرئيس ٞتنة تطبيق العقوبات ، كما ٯتارس سلطة رقابية على احملكـو عليهم ، ا٠تاضعُت لنظاـ اٟترية النصفية  
خبلؿ احملكـو عليو، ّٔذه الشركط يقـو مدير إستفادة ، كُب حالة إلكىذا ٔتراقبة مدل احًتاـ الشركط الواردة ُب قرار ا

بقاء إلٔب ا١تؤسسة العقابية، كٮترب قاضي تطبيق العقوبات، الذم يقرر اإصدار أمر يتمثل ُب ارجاع ىذا األخَت إا١تؤسسة ب
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 . جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ جُٓؿ05/04ٕٞ ٖٓ هحٕٗٞ 74/2 أٗظٍ ٗٙ جُٔحوز 2

  ؾى٣ٍ ذحالٖحٌز أٗٚ ؾٍٟ جُؼَٔ إٔ ٣ٞٞغ ك٢ ٓط٘حٍٝ جُٔٓحؾ٤ٖ ٚ٘حو٣ن ذ٣ٍى٣س ذحألٌٝهس نحٚس ذر٣ٍى هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش، ٝهى أغرطص ًٛٙ 

جُط٣ٍوس ٗؿحػطٜح ك٢ ئ٣ٛحٍ ٚٞش ٌٖٝحٟٝ ٝضظِٔحش جُٔكر٤ْٖٞ ج٠ُ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ئػطحء غوس ُىٟ جُٔكر٤ْٖٞ ك٢ 

ٞٔحٕ ُٜٝٚٞح ج٤ُٚ، ًٔح جٗٚ ال ٣ؼطرٍ ٓى٣ٍ جُٔإْٓس ٝهح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش جُٞق٤ى٣ٖ ج٣ًُٖ ٣ٌٖٔ ٌكغ جٌُٗحٟٝ ج٤ُْٜ ٖٓ هرَ جُٔكر٤ْٖٞ ، ذَ  

 جُكن ك٢ ضٞؾ٤ٚ ٌٖٞجْٛ ج٠ُ جُٔٞظل٤ٖ جُٔإ٤ِٖٛ ٝجُوٟحز جٌُِٔل٤ٖ ذ٣ُحٌز ٝضلط٤ٕ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س و٣ٌٝح، ُْٜٝ جُكن ك٢ ٓوحذِطْٜ 79أػطص جُٔحوز 

 ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ ٖٓ ْٛ جُوٟحز جُٔؼ٤ٕ٘ٞ ذًٜج ًٔح أٝٞك٘ح ْحذوح، ٞق ئ٠ُ يُي ٣ٓطط٤غ جُٔكرِٞ 33وٕٝ قٌٟٞ ٓى٣ٍ جُٔإْٓس ، ٝهى ذ٤٘ص جُٔحوز 

 جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ جُٔلط٤ٗس 2006 جٝش 21  جُٔإٌل ك٢ 284 ــ 06ضٞؾ٤ٚ ٌٖٞجٙ ئ٠ُ ٓلط٢ٗ جُٔلط٤ٗس جُؼحٓس ُٔٛحُف جُٓؿٕٞ جُٔ٘ٗأز ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ 

 ٓ٘ٚ، ًٝٛٙ ج٤ُٜثس 03، 02 ، ال٤ْٔح جُٔحوض٤ٖ 07 ، ٘ 2006 أٝش 30 ٚحوٌز ذطح٣ٌـــــــم 53جُؼحٓس ُٔٛحُف جُٓؿٕٞ ٤ٍْٝٛح ٜٝٓحٜٓح، ؼ ٌ ػىو 

٢ٛ ٤ٛثس ٍٓجهرس ٝ ضلط٤ٕ ُٔٛحُف جُٓؿٕٞ ٝضو٤٤ْ آوجتٜح ، ًٔح أٜٗح ٌِٓلس ذٍٔجهرس ج٠ٍُٝٗ جُٔ٘ظٔس ُالقطرحِ ، ًًٝج ٓؼحِٓس جُٔكر٤ْٖٞ ٕٝٚٞ قوٞهْٜ 

 120، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ح٤ْٖ)، ٝجُٞٞؼ٤س جُؿُجت٤س ُْٜ ،٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ  أٗظٍ أًػٍ  ٓلطحـ 
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، 23ستشارة ٞتنة تطبيق العقوبات، حسب ما نصت عليو ا١تادة إلغائها بعد إستفادة من ىذا النظاـ أك كقفها أك إلعلى ا
  .107، كاألمر نفسو بالنسبة لنظاـ الورشات ا٠تارجية  ا١تادة 24

 

متثاؿ ا١تستفيد من إ        كما يقـو قاضي تطبيق العقوبات ٔتراقبة نظاـ البيئة ا١تفتوحة ، حيث يسهر على مراقبة مدل 
ستفادة كيكلف إللغاء قرار اإترتب عليها مخبلؿ ّٔا، كاليت إلستفادة أك اإللتزامات الواردة  بقرار اإلفراج ا١تشركط باإلنظاـ ا

ٔب ا١تؤسسة، كأف يستعُت بالنيابة العامة اليت تسخر إرجاع احملكـو عليو إلجراءات البلزمة إلٗتاذ اإقاضي تطبيق العقوبات ب
. 147 ا١تادة ،القوة العمومية لذلك 

 

ضافة ا١تادة إ ا١تعدؿ لقانوف العقوبات اٞتزائرم 2009 02 25 ا١تؤرخ ُب 01 ػػػ 09         كما أعطى القانوف اٞتديد 
عقوبة العمل للنفع العاـ كعقوبة بديلة، حيث أسندت مهمة تطبيقها كالفصل ُب على  مكرر كما يليها، اليت تنص 05

.   ٔب قاضي تطبيق العقوبات إشكاالت تنفيذىا إ
 

بداء إمنح القانوف لقاضي تطبيق العقوبات كظيفة استشارية ٘تكنو من :ستشارية إلختصاصات اإلا: المجموعة الثانية 
دارة العقابية أك إلٗتاذ أم قرار ٯتس با١تركز القانو٘ب للمحكـو عليو، سواء تلك ا١تقدمة ؿإدارة العقابية، كىذا بغية إلرأيو ؿ

جتماعيُت كغَتىم، حيث ٯتثل ىذا النمط من إلصبلحي كاألطباء كا١تساعدين اإلتلك ا١تسؤكلة عن تطبيق الربنامج ا
. 1ختصاصات ضمانة للمحافظة على احملكـو عليهمإلا

 مقارنة مع ما كاف اٟتاؿ 04 ػػ 05ستشارية تغَّتت كاتسعت ُب قانوف إلٔب أف ىذه الوظيفة اإ        ك٬تب أف نشَت 
بداء الرأم لو فقط دكف إقًتاح كا١تشورة كإلحكاـ اٞتزائية آنذاؾ لو سلطة األ، حيث كاف قاضي ا02 ػػ 72عليو ُب األمر 

 ػػ 05ستشارم، كنظرا ٢تذه النقائص جاء قانوف إلٗتاذ القرار، كنظرا للمهاـ القضائية على عاتقو ٓب يفّعل الدكر اإسلطة 
ستشارم لقاضي إلستشارية أخرل، فّعلت من الدكر اإ كتدارؾ ىذا األمر، حيث أقّر ا١تشرع نصوصا ٕتسد قنوات 04

. ٔب تفعيل الدكر التأىيلي ٢تذا القاضيإتطبيق العقوبات اليت أدت 
 

حكاـ ألستشارية لقاضي تطبيق اإل الذم حصر سلطة الفحص كالبت كتقدٙب اآلراء ا02ػػػ72        فعلى خبلؼ األمر 
ستشارية لقاضي تطبيق إل كأنشأ ىيئة مستقلة ٘تارس سلطة الفحص كالبت كتقدٙب اآلراء ا04ػػػػػ05اٞتزائية، جاء قانوف 

العقوبات قبل مبادرتو بإصدار قرارات معينة، أطلق عليها ٞتنة تطبيق العقوبات، ىذه األخَتة قّلصت من الدكر 
. 2ٗتذ باألغلبية كعند التساكم يرجح صوت الرئيست نتيجة ألف القرارات التداكلية ،ستشارم لقاضي تطبيق العقوباتإلا
 

كضعية احملكـو عليو أك ا١تؤسسة العقابية ، تلك ب اليت ٘تس ،        كمن بُت القرارات اليت ٯتكن أف تتخذىا ىذه اللجنة
صدار قرار مسبب بتوقيف العقوبة، قرار الوضع إاليت ٕتيز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأم ٞتنة تطبيق العقوبات 

. خطار ا١تصاّب ا١تختصة بوزارة العدؿ إستشارة اللجنة كإُب نظاـ البيئة ا١تفتوحة ، كيتخذ بعد 
 

ستشارية خاصة، كأعطى لقاضي إ        كما ٯتكن قولو من خبلؿ ما سبق أف ا١تشرع أنشأ ٞتنة تطبيق العقوبات كهيئة 
ٔب أهنا تبقى إستشارات كمآ٢تا نشَت إلتطبيق العقوبات حق تقدٙب اآلراء كا١تقًتحات بل حىت الطلبات، كعن طبيعة ىذه ا

كما ٩تتم بو ُب ىذا ا١تقاـ أف الرأم ، دارة العقابية أك قاضي تطبيق العقوبات أك كزير العدؿإلؿبالنسبة لزاـ إلتفتقد لطابع ا
                                                

، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ،  (وٌجْس ٓوحٌٗس)، جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ه٤ٍٛز جُٔىز ٝذىجتِٜح ، جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس جُو٤ٍٛز جُٔىز (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 1

 514، ٘ 2003، 01وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُطرؼس 
 .111، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٤َٛ) ذٞنحُلس 2
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ستشارم الذم يسند لقاضي تطبيق العقوبات، ال ٯتنع من قبوؿ مبدأ التشاكر التبادٕب بُت ٚتيع أطراؼ العملية الداخلة إلا
ُب عملية العبلج كالتأىيل العقايب، طا١تا أف ىناؾ آلية كضعها القانوف متمثلة ُب ٞتنة تطبيق العقوبات اليت يرأسها قاضي 

. مع ٚتيع اآلراء كتقرر أفضلها ١تصلحة احملكـو تجتطبيق العقوبات، كاليت ٯتكنها أف 
 

الوظيفة التقريرية ا١تمنوحة لقاضي تطبيق تعترب : (السلطات التقريرية)ختصاصات التقريرية إلا: المجموعة الثالثة 
، كإال ٖتّولت آراء قاضي  غاية التدخل القضائي ُب مرحلة تنفيذ اٞتزاءؿ اؽمؽتح كادمستجالعقوبات ٔتقتضى القانوف اٞتديد، 

جتهادات فقط ال تربح مكتبو، كما كاف عليو اٟتاؿ مع قاضي تطبيق األحكاـ اٞتزائية  ، كال إٔب ٣ترد إتطبيق العقوبات 
صدار قاضي تطبيق العقوبات ٚتلة من القرارات إمعٌت ٢تا اذا ٓب تًتجم ُب قرارات نافذة ، لذلك أعطى ا١تشرع سلطة 

 سواء ماكاف منها داخل ا١تؤسسة أك خارجها ، ٢تذا سنتعرض أب أىم ىذه القرارات اليت ،ٗتص عملية العبلج العقايب
. يصدرىا داخل ا١تؤسسة العقابية كخارجها 

 

: تتعدد كتتنوع ىذه القرارات نذكر منها : ػػػ داخل المؤسسة العقابية
 

 جتماعي إلدماج اإل من قانوف تنظيم السجوف كا100نصت على ذلك ا١تادة : قرار الوضع ُب الورشات ا٠تارجية
 من نفس القانوف الشركط الواجب توافرىا حىت يتم كضع احملبوس ُب ىذا 101للمحبوسُت، كلقد بينت ا١تادة 

 .1النظاـ
   ػػػ 05 من قانوف 106، 105 ػػ 104نّصت على ىذه اٟتالة ا١تواد : قرار الوضع ُب نظاـ اٟترية النصفية 

042. 
  3 من نفس القانوف110 ػػ 109نصت على ذلك ا١تادتُت : قرار الوضع ُب مؤسسات البيئة ا١تفتوحة. 
  جازة إستشارة ٞتنة تطبيق العقوبات يقـو قاضي تطبيق العقوبات بإصدار قرار إبعد : قرار منح إجازة ا٠تركج

 أياـ 10 سنوات أك أقل كيكوف حسن السلوؾ ، كتعترب مكافأة لو ١تدة 03للمحبوس الذم يكوف ٤تبوسا ١تدة 
 .4 04 ػػ 05 من قانوف 129حسب ما نصت عليو ا١تادة 

 

: تتمثل أىم ىذه القرارات ُب  :ػػػػ القرارات التي يصدرىا قاضي تطبيق العقوبات خارج المؤسسة العقابية
  1305كىو ما نصت عليو ا١تادة :  قرار التوقيف ا١تؤقت لتنفيذ العقوبة. 
  150 أب 134حيث نصت على ذلك ا١تواد : فراج ا١تشركطإلقرار ا . 
  14تقدٙب طلب البت ُب النزاعات ا١تتعلقة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية طبقا للمادة.  

                                                
1

 .52 ـ 51، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)  ، ذ٣ٍي 02 ـ 72أٗظٍ جألٍٓ  
٣وٛى ذ٘ظحّ جُك٣ٍس جُ٘ٛل٤س ٝٞغ جُٔكرِٞ  جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٜٗحت٤ح نحٌؼ جُٔإْٓس  جُؼوحذ٤س نالٍ جُٜ٘حٌ ٓ٘لٍوج ٝوٕٝ ) ػ٠ِ 104 ٗٛص جُٔحوز 2

ضٔ٘ف جالْطلحوز ٖٓ ٗظحّ جُك٣ٍس جُ٘ٛل٤س ُِٔكرِٞ ، ٝكن ج٠ٍُٝٗ ) ػ٠ِ 105ٝٗٛص جُٔحوز  (قٍجْس أٝ ٌهحذس جالوجٌز ٤ُؼٞو ج٤ُٜح ٓٓحء ًَ ٣ّٞ 

 .(جُٔكىوز ك٢ ًٛج جُوْٓ ، ُط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ضأو٣س ػَٔ ، أٝ ُٓجُٝس وٌِٝ ك٢ جُطؼ٤ِْ جُؼحّ أٝ جُطو٢٘ أٝ ٓطحذؼس وٌجْحش ػ٤ِح أٝ ض٣ٌٖٞ ٢ٜ٘ٓ
ضطهً ٓإْٓحش جُر٤ثس جُٔلطٞقس ٌَٖ ٍٓجًُ يجش ٠حذغ كالق٢ أٝ ٚ٘حػ٢ أٝ قٍك٢ أٝ نىٓحض٢ أٝ يجش ٓ٘لؼس ػحٓس، ٝضط٤ُٔ ) 109 أٗظٍ ٗٙ جُٔحوز 3

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٞغ ك٢ ٗظحّ جُر٤ثس جُٔلطٞقس، جُٔكرِٞ ج١ًُ ٣ٓطٞك٢ ٠ٍٖٝ جُٞٞغ ك٢ ٗظحّ جٌُٖٞحش ) 110ٝ (ذطٗـ٤َ ٝج٣ٞجء جُٔكر٤ْٖٞ ذؼ٤ٖ جٌُٔحٕ
 .(جُهحٌؾ٤س

٣ؿَٞ ُوح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذؼى أنً ٌأ١ ُؿ٘س ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٌٓحكأز جُٔكرِٞ قٖٓ ج٤ٍُٓز ٝجُِٓٞى جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ )  ض٘ٙ ػ٠ِ 129 جُٔحوز 4

ذؼوٞذس ْحُرس ُِك٣ٍس ضٓح١ٝ غالظ ْ٘ٞجش أٝ ضوَ ػٜ٘ح ذٔ٘كس ئؾحَز نٍٝؼ ٖٓ وٕٝ قٍجْس ُٔىز أهٛحٛح ػٍٗز أ٣حّ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٟٖٔ ٓوٌٍ ٓ٘ف ئؾحَز 

 .(جُهٍٝؼ ٠ٍٖٝح نحٚس ، ضكىو ذٔٞؾد هٍجٌ ٖٓ ٣ٍَٝ جُؼىٍ قحكع جألنطحّ
٣ؿَٞ ُوح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذؼى أنً ٌأ١ ُؿ٘س ضطر٤ن جُؼوٞذحش، ئٚىجٌ ٓوٌٍ ٓٓرد ذطٞه٤ق ضطر٤ن جُؼوٞذس جُٓحُرس ) ػ٠ِ 130 ض٘ٙ جُٔحوز 5

:ُِك٣ٍس ُٔىز ال ضطؿحَٝ غالغس أٍٖٜ، ئيج ًحٕ ذحه٢ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٠ِ جُٔكرِٞ ٣وَ ػٖ ْ٘س ٝجقىز أٝ ٣ٓح٣ٜٝح ٝضٞكٍ أقى جألْرحخ ج٥ض٤س   

/ 3ئيج أ٤ٚد أقى أكٍجو ػحتِس جُٔكرِٞ ذٍٜٔ نط٤ٍ ٝأغرص جُٔكرِٞ ذأٗٚ جُٔطٌلَ جُٞق٤ى ذحُؼحتِس،/ 2جيج ضٞك٢ أقى أكٍجو ػحتِس جُٔكرِٞ، / 1

ئيج ًحٕ َٝؾٚ ٓكرْٞح أ٣ٟح ًٝحٕ ٖٓ ٖأٗٚ ذوحتٚ ك٢ جُكرّ ئُكحم ٌٍٞ ذحألٝالو جُوٍٛ، أٝ ذأكٍجو جُؼحتِس / 4جُطه٤ٍٟ ُِٔٗحًٌس ك٢ ئٓطكحٕ، 

 .(ئيج ًحٕ جُٔكرِٞ نحٞؼح ُؼالؼ ٠ر٢ نح٘/ 5ج٥ن٣ٍٖ ج٠ٍُٞٔ ْٜٓ٘ أٝ جُؼؿُز، 
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 ا١تؤرخ 01 ػػػ 18باإلضافة إٔب ما سبق أعطى القانوف اٞتديد رقم : المراقبة اإللكتركنيةكضع المحكـو عليو تحت ػػػ  
 صبلحيات ٤تددة ُب ٣تاؿ تسيَت نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية الذم تبناه ا١تشرع اٞتزائرم مؤخرا، كسوؼ 2018 01 30ُب 

.  من ىذه الدراسة الحقاالثا٘ب إٔب الباب  ا١توضوعنرجأ التفصيل ُب ىذا
 

 المبحث الثاني 
 مشكلة اإلكتظاط في المؤسسات العقابية

 

تعترب ظاىرة إزدحاـ ك تكّدس ا١تساجُت من أعظم ا١تشكبلت على مستول تنفيذ العقوبة داخل السجوف، 
كتقف عقبة كؤكد أماـ اٞتهود التأىيلية، كتعترب من أبرز ا١تشاكل اليت تواجو إدارة ا١تؤسسات العقابية، كالقائمُت على كضع 

كتنفيذ السياسة اٞتنائية، كيشكل ىذا التزايد ا١تتسارع ُب عدد السجناء هتديدا خطَتا يواجو نظاـ العدالة اٞتنائية، ذلك 
ألف التكّدس ُب السجوف يؤدم إٔب عجز القائمُت على العقاب على توفَت ا١تتطلبات البلزمة الذم تتحقق معو أغراض 

  .1العقوبة، كيلقي على عاتقهم مزيدا من األعباء ٘تنعهم من ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة
 

 

من أجل تناكؿ ىذه الظاىرة من أغلب جوانبها، سوؼ نتعرض أب تعريف ىذه الظاىرة، ك تبياف أسبأّا 
، كالعوامل ا١تؤدية إليها، كما نعرض كاقع ظاىرة اإلكتظاظ كظاىرة عا١تية ُب السجوف الغربية كالعربية، ٔتا (ا١تطلب األكؿ)

 .(ا١تطلب الثالث)، لنقدـ بعد ذلك اآلثار السلبية اليت ٗتلفها (ا١تطلب الثا٘ب)فيها اٞتزائر 
 

 المطلب األكؿ 
  مفهـو ظاىرة اكتظاظ السجوف كأسبابها 

 

       سوؼ نتعرض ُب ىذا ا١تطلب إٔب ٖتديد مفهـو ىذه الظاىرة بشكل عاـ، ٍب ٖتديد مفهومها التقٍت ككيفية حسأّا 
فجعلناه لتحديد األسباب ا١تؤدية إٔب تكّوف ىذه الظاىرة،  (الفرع الثا٘ب)٢تذا الغرض، أما  (الفرع األكؿ)حيث خصصنا 

 .اليت  تتعدد من حيث إرتفاع عدد السجناء مقارنة مع طاقة السجوف، إٔب عدـ كفاية البنية التحتية ٢تا كسعتها
 

 الفرع األكؿ 
  تعريف ظاىرة إكتظاظ السجوف 

، كمهما  (إزدحاـ السجوف، إكتظاظ السجوف، تكّدس السجوف)       يطلق عند تشخيص ىذه الظاىرة عدة مسمّيات 
اختلفت األلفاظ كا١تصطلحات، فإهنا تبقى تعرب عن الوضعية السيئة اليت آلت إليها ا١تؤسسات العقابية ُب أغلب دكؿ 

ألنو األقرب تعبَتا عن ىذه الوضعية، كنعٌت ّٔذه ا١تشكلة  (إكتظاظ السجوف)العآب، غَت أننا نفضل إستعماؿ لفظة 
الوصوؿ إٔب حالة تشّبع، تكوف نتيجة لتجاكز عدد السجناء لعدد األماكن ا١تتوفرة ُب ا١تؤسسات العقابية  ا١تخصصة 

إلستقبا٢تم ، كيشمل ذلك السجناء الذين ينفذكف أحكاما هنائية أك األشخاص احملبوسُت بصفة مؤقتة كاحملتجزين على 
 .2ذمة التحقيق ُب إنتظار ٤تاكمتهم

                                                
 .49 ، ٘ 2003 ، جُؼىو جألٍٝ ، 46، ٌِٓٗس ئَوقحّ جُٓؿٕٞ ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ، جُٔؿِى  (ػط٤س) ٜٓ٘ح 1
 ، جُٓؿٕٞ ٝٓىٟ ٓالءٓطٜح ألؿٍجٜ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢، ٤ًِس جُكوٞم ،ؾحٓؼس (ق٤ٖٓ ٛح٣َ)جُك٤ٌْ  2

 .176، ٘  2010وٓٗن، ٣ٌْٞح ،  
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       كتعترب العقوبة السالبة للحرية خاصة قصَتة ا١تدة السبب الرئيس ُب زيادة عدد السجناء كاٞترٯتة بسبب عدـ 
فعاليتها ، حيث ال يكّف القضاة يوميا على إرساؿ أفواجا من آّرمُت إٔب السجوف، ككثَتا منهم يعودكف بسبب إعادة 

إرتكأّم ٞترائم أخرل، كىذا يؤدم إٔب تكّوف ظاىرة إكتظاظ السجوف، اليت ٓب تسلم منها أية دكلة من دكؿ العآب 
 .1كخاصة اليت تسرؼ ُب إستعماؿ عقوبة سلب اٟترية 

 

       غَت أنو ٬تب أف نشَت إٔب أف القياس الدقيق ٟتجم مشكلة إكتظاظ السجوف يرتبط ْتجم مشكلة العقوبة السالبة 
للحرية ُب الدكؿ ا١تختلفة، حيث اليتحقق ذلك فقط ْتصر تعداد السجناء ُب كل دكلة، كلكنو يتحقق ٔتقارنة تعداد 

السجناء بتعداد السكاف ُب كل دكلة كُب نفس سنة التعداد، كيتطلب ذلك قياس معدؿ تعداد السجناء ُب تلك الدكؿ 
، ك٢تذا فإف إكتظاظ السجوف يعٍت األكضاع اليت تتجاكز فيها نسبة نزالء السجوف 2بكل مائة ألف من تعداد السكاف

 من سعة السجن، كلكن تتباين طريقة قياس سعة السجوف من بلد أب آخر، حسب ا١تساحة ا١تخصصة لكل 100%
سجُت كفقا للتشريع الوطٍت كالقواعد اإلدارية، لذلك ٯتكن أف تكوف مقارنات اإلكتظاظ مضللة، كال يتوقف أثر 

اإلكتظاظ على ا١تساحة ا١تخصصة لكل سجُت كحدىا، إ٪تا يتوقف أيضا على الوقت الذم ٯتكن أف يقضيو كل سجُت 
 . 3ُب ٦تارسة أنشطة خارج زنزانتو

 

 الفرع الثاني 
  أسباب ظاىرة اكتظاظ السجوف 

         ٯتكن أف نرجع أسباب ىذه الظاىرة أب سببُت رئيسيُت تتفرع عنهم بعد ذلك أسباب أخرل فرعية ، السبب 
األكؿ ىو زيادة عدد السجناء عن قدرة كطاقة استيعاب ا١تؤسسة العقابية ، كالسبب الثا٘ب عدـ كفاية أماكن اإلستقباؿ 

 :ا٠تاص ّٔذه ا١تؤسسات، كنفصل ُب ىذين السبيُت كالتإب 
 

 الفقرة األكلى 
 إرتفاع عدد السجناء مقارنة بطاقة السجوف

         كيرجع ىذا الوضع إٔب عدة أسباب كعوامل سا٫تت بصورة مباشرة كغَت مباشرة ُب زيادة عدد ا١تسجونُت ُب 
ا١تؤسسات العقابية على نطاؽ عا١تي، كلكنها تتباين كٗتتلف من منطقة إٔب اخرل كمن بلد إٔب آخر، فأعداد السجناء 

تؤثر فيها ٚتلة من العوامل كالسياسات اإلجتماعية كاإلقتصادية، كمدل توفر شبكات الدعم اإلجتماعي كتوفَت خدمات 
الرعاية الصحية آّتمعية، ككذا تدابَت منع اٞترٯتة كمستول تطور نظاـ العدالة اٞتنائية، كنظرة آّتمع إٔب اٞترٯتة، كنعدد 

 :أىم االعوامل ا١تؤدية إٔب ىذه الوضعية اٟترجة ُب النقاط التالية
 

تعترب السياسة العقابية ا١تبنية على اإلسراؼ   سياسة اإلفراط ُب إستخداـ نظاـ اإلحتجاز كالعقوبة السالبة للحرية، حيثػػػػ
ُب إستخداـ العقوبة السالبة للحرية سواء كحكم هنائي ضد ا١تتهم أك أثناء مرحلة احملاكمة كتوقيف ٖتفظي، كلعل ىذا 

                                                                                                                                                     
 ٖٓ ؾىٍٝ 05  ًٔح ٣ٌٖٔ ٍٓجؾؼس  ضو٣ٍٍ ُكِوس جُؼَٔ ذٗإٔ جالْطٍجُط٤ؿ٤حش ٝأكَٟ جُٔٔحٌْحش ٖٓ أؾَ جُك٤ُِٞس وٕٝ جًطظحظ جٍُٔجكن جأل٤ِٚس ، جُر٘ى 

جألػٔحٍ جُٔإهص ، جػٔحٍ ٓرحوب  جألْٓ جُٔطكىز جُطٞؾ٤ٜ٤س ك٢ ٓؿحٍ ٓ٘غ جُؿ٣ٍٔس ، ٓإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز جُػح٢ٗ ػٍٗ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس جُؿ٘حت٤س ،  

 .01 ، ٘ 2010 ؾحٗل٢ A /conf 213/6 ، 25 ، ٌهْ جُطو٣ٍٍ 2010 أك٣ٍَ 19 ـ 12جُٔ٘ؼوىز ك٢ ِْلحوٌٝ جُرٍج٣ََ  ، 
 176، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ) ٛح٣َ 1
 .114، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ ) ج٢٘٣ُُ 2
 ضو٣ٍٍ ٓإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز  جُػح٢ٗ ػٍٗ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس، قِوس جُؼَٔ ذٗحٕ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٝأه٠ٛ جُٔٔحٌْحش ٖٓ أؾَ جُك٤ُِٞس وٕٝ ئًطظحظ 3

 .03، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 03جٍُٔجكن جإلٚالق٤س ، ض٤ٜٕٔ ٌهْ 



 

208 

 إٔب زيادة ا٠توؼ من اٞترٯتة، كفقداف الثقة ُب نظاـ العدالة 1 (Roy Walmaslyركم ك١تسلي )يعود كما كّضح 
اٞتنائية، كخيبة األمل ُب تدابَت العبلج اإل٬تابية، كقوة الفلسفة التقليدية كسيطرهتا ُب ميداف العدالة اٞتنائية، كىذا كلو 

يؤدم إٔب سّن قوانُت أكثر شدة كاستخداـ أحكاما أشّد قسوة كعبلج طارئ للمحافظة على تكامل آّتمع، ألف ىناؾ 
 .إعتقاد سائد مفاده أنو كلما زاد عدد آّرمُت احملبوسُت قل عدد اٞترائم اليت ٯتكن أف يقًتفوىا

 

         كيعتقد أنو ُب حاالت كثَتة أف الزيادة ُب استخداـ السجن نإتة عن سياسات عقابية قد تكوف لغرض خاص 
، كما أف 2كتدفعها ضركرات سياسية قصَتة األجل، حيث تزايد إصدار أحكاـ بالسجن ١تدة أطوؿ أكثر من ذم قبل

ىناؾ إٕتاه متزايد ُب بعض البلداف إٔب إستخداـ السجن مدل اٟتياة مع إمكانية منح اإلفراج ا١تشركط أك بدكهنا لطائفة 
أكثر مشوال من اٞترائم، كُب كثَت من البلداف يتم سجن اٞتناة غَت عنيفُت الذين ارتكبوا جرائم بسيطة بدؿ استخداـ معهم 

، حيث 3بدائل العقوبة السالبة للحرية، كالتحذير أك توقيع الغرامة أك كقف التنفيذ أك األخذ بتدابَت العدالة التصاٟتية
 .لوحظ أيضا توسيع نطاؽ اٞترائم اليت تنطبق عليها العقوبة السالبة للحرية كزيادة مدهتا اليت ٭تكم ّٔا ٞترائم معينة 

 

الذم ىو إجراء يهدؼ إٔب سلب حرية ا١تتهم مدة من الزمن ٖتددىا  (ا١تؤقت)        كما أف اٟتبس اإلحتياطي 
مقتضيات التحقيق كمصلحة ا١تتهم كفق لضوابط كضعها القانوف، كىو يقًتب من العقوبة السالبة للحرية ُب نتائجها كإف 

،حيث أجاز ا١تشرع حبس  (األصل ُب اإلنساف الرباءة)ٓب يكن عقوبة ْتد ذاتو، كيشكل اٟتبس ا١تؤقت استثناء من قاعدة 
ا١تتهم مؤقتا إذا تبُت أف األدلة متوافرة ضده كٮتشى من فراره، كما أف إطبلؽ سراحو قد يكوف سببا ُب تظليل التحقيق 

كالعبث باألدلة أك التأثَت على الشهود، فضبل على أنو قد يكوف ٛتاية ٟتياة ا١تتهم من اإلعتداء عليو من طرؼ الضحية 
أك أىلو إذا أخلي سبيلو، كمن جهة أخرل اٟتبس ا١تؤقت ٬تعل ا١تتهم دائما ُب متناكؿ سلطات التحقيق، ٦تا يسهل 

 .إمكانية إستجوابو كالتحقيق معو كمواجهة الشهود عند الضركرة 
 

        كعلى الرغم من أف اٟتبس ا١تؤقت ىو إجراء إستثنائي، إال أنو يبلحظ ميل قضاة التحقيق إٔب إصدار أكامر بإيداع 
ا١تتهمُت اٟتبس ا١تؤقت كاإلسراؼ ُب إستخداـ ىذا اإلجراء، ٦تا جعل السجوف تكتظ بأصحاب ىذه الطائفة ُب إنتظار 

٤تاكمتهم ، كاألمر الذم زاد من حجم ا١تشكلة ىو ليس فقط تضخم عدد ا١توقوفُت مؤقتا، بل طوؿ مدد حجزىم 
بسبب ٘تديد فًتة حبسهم ألكثر من مرة، كىذا ما حدا با١تنظمة الدكلية العربية للدفاع االجتماعي ضد اٞترٯتة ُب حلقتها 

، بأف توصي ُب موضوع 1973العلمية العربية، حوؿ قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تذنبُت ا١تنعقدة ُب بغداد ُب شهر يناير 
التوقيف اإلحتياطي كبصفة أخص، أف تكوف أماكن التوقيف اإلحتياطي مستقلة كمنفصلة عن األماكن ا١تخصصة للتنفيذ 

 .4العقايب
 

                                                
1 ٞٛ (Roy Walmasly) ، ٓٓطٗحٌ ذٌٔطد جألْٓ جُٔطكىز جُٔؼ٢٘ ذحُٔهىٌجش  ٝجُؿ٣ٍٔس ٝٓٓط٘ٗحٌ ذحُٔؼٜى جالٌٝذ٢ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٌٝٓحككطٜح ،

جُٔ٘طٓد ُألْٓ جُٔطكىز ٝٓٓحػى ذحًٍُُٔ جُى٢ُٝ ُىٌجْحش جُٓؿٕٞ ذؿحٓؼس ُ٘ىٕ، ٝهى ٍٗٗش ًٛٙ جُىٌجْس ٖٞٔ ٌٓ٘ٗٞجش ٓ٘طىٟ جألْٓ جُٔطكىز قٍٞ 

،  جُٔ٘لؼس جُٔٓطور٤ِس ُِؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ئٚالق٢ ،  (ذٖ ٓكٔى آٍ ٟٓٞجـ)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ٟٓٞجـ 2002جُؿ٣ٍٔس ٝجُلٓحو ُٓ٘س 
 .271ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 

 /  ٗوال ػٖ 115، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)أٗظٍ  ًًُي ج٢٘٣ُُ 

WALEMSLY )Roy(,Word prison population , list (third edition ) Home Office Research Development and 

Statistics Directorate (Research Finding ) No 166, London – England ,2002,p 1-6. 
2(Over –use of imprionment: Causes, Consequences and responses), penal reform Internatuonal,Newsletter, vol 

55, July 2006, p 05. 
 ضو٣ٍٍ  ٓإضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز  جُػح٢ٗ ػٍٗ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس ، قِوس جُؼَٔ ذٗحٕ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٝجه٠ٛ جُٔٔحٌْحش ٖٓ أؾَ جُك٤ُِٞس وٕٝ ئًطظحظ 3

 .09جٍُٔجكن جإلٚالق٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 .183، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ق٤ٖٓ) ٛح٣َ 4
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        ٢تذا ٯتكن أف تكوف للسياسات ا١تتعلقة باإلجراءات اٞتنائية أثناء عملية التحقيق كاحملاكمة كشركط الكفالة أك 
اإلفراج قبل احملاكمة أثر كبَت  ُب عدد السجناء ، فعدـ كجود مثل ىذه التشريعات أك عدـ استعما٢تا كإنفاذىا ، ٯتكن أف 

 .يؤدم إٔب زيادة عدد ا١توقوفُت كالسجناء ، ٦تا يزيد ُب تعميق مشكلة إكتظاظ السجوف 
 

فبطبيعة اٟتاؿ إذا كاف نظاـ العدالة اٞتنائية معيبا بسبب عدـ فعاليتو، الناتج عن ،  عدـ كفاءة إجراءات العدالة اٞتنائيةػػػػػ
عدـ فعالية التحقيقات كتأخَتىا كاإلستخداـ احملدكد للنصوص القانونية ا٠تاصة باإلفراج قبل احملاكمة، كعدـ كفاءة 

٦تارسات إدارة القضايا كا١توارد احملدكدة ُب خدمات اإلدعاء العاـ كالقضاء كعدـ النص على اإلجراءات ا١تستعجلة أك 
إستخدامها بصفة ٤تدكدة، كلها أسباب كعوامل تساىم ُب تراكم القضايا ُب احملاكم كإطالة آجاؿ التحقيقات، كالتعجيل 

باحملاكمات مع بقاء ا١تتهمُت ُب ا١تؤسسات العقابية ٦تا يزيد ُب أعدادىم، حيث قد تصل مدة اإلحتجاز قبل احملاكمة 
طوؿ ا١تدة اليت ٭تتمل أف ٭تكم ّٔا، كُب كثَت من الواليات القضائية يشكل احملتجزكف قبل احملاكمة نسبة كبَتة من عدد 

 .1السجناء
 

نقص برامج اإلفراج أك قلة استخدامها، فمع اإلقتناع بسلبيات العقوبة السالبة للحرية أقرت العديد من دكؿ العآب بدائل ػػػػ 
٢تذه العقوبة، كحاكلت اإلبتعاد عن سياسة اإليداع ُب السجوف ، فأقرت ُب تشريعاهتا عددا من نظم اإلفراج ا١تختلفة، غَت 

أنو ليست كل التشريعات اٞتنائية تنص على ذلك ، كحىت كإف كجدت ال يتم استخداـ ىذه اآلليات بصورة كاسعة 
كاإلفراج ا١تشركط كا١تراقبة االلكًتكنية، كىذا يعود لقيود ا١توارد كعوامل أخرل، الشيئ الذم يؤدم إٔب اختيار أسلوب 

اإليداع بالسجوف ، ألنو األسهل كاألضمن كا١تعهود، كىو ما يقود إٔب زيادة ُب عدد السجناء كبالتإب إكتظاظهم داخل 
 .السجوف 

 

ػػػػ فشل برامج اإلصبلح كالتأىيل كمنع العود، حيث ُب كثَت من السجوف ٖتتل فئة ا١تسبوقُت كعائدم اإلجراـ، النسبة 
األكرب من السجناء، كىذا بسبب عدـ فعالية برامج التأىيل كاإلصبلح اليت تطبقها إدارة السجوف، ٦تا جعلها غَت قادرة 

على منع آّرمُت من العودة إٔب ىذه السجوف، كٓب يعد آّـر العائد يستجيب ألم إجراءات إلصبلحو ك هتذيبو، كىو ما 
 .يساىم ُب إرتفاع عدد السجناء ُب ا١تؤسسات العقابية

 

 الفقرة الثانية 
  عدـ كفاية البنية التحتية للسجوف كسعتها

         يشكل عدـ كفاية أماكن إحتجاز السجناء ا١تشكل ا١تشًتؾ ألغلب دكؿ العآب، كذلك بسبب أف مرافق السجوف 
ُب بلداف كثَتة تعود إٔب العصور القدٯتة، كْتاجة إٔب خلق مرافق جديدة كٕتديدىا، فمع إزدياد عدد السجناء ٓب تعد ىذه 

 .2األبنية تستوعب ىذا العدد ا٢تائل ا١تتدفق من السجناء كا١توقوفُت، ألهنا تفوؽ طاقة إستيعأّا بنسب عالية ال تصدؽ
 

                                                
 ضو٣ٍٍ  ٓإضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز  جُػح٢ٗ ػٍٗ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس ، قِوس جُؼَٔ ذٗحٕ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٝأه٠ٛ جُٔٔحٌْحش ٖٓ أؾَ جُك٤ُِٞس وٕٝ ئًطظحظ 1

 .09 ، 08جٍُٔجكن جإلٚالق٤س ، ٘ 
 ٞؼق هىٌضٚ  جالْط٤ؼحذ٤س  جأل٤ِٚس ، ًًٝج ْؿٖ ٤ٍٗٝذ٢ 12 ْؿ٤ٖ  أ١ 6000 ْؿ٤ٖ، ٣ٝطٌىِ ك٤ٚ 500ٗظٍ ٓػال ْؿٖ ؿ٤طحٌجٓح  جٍُٝجٗى١ ٣طٓغ ُـأ 2

 ْهٙ، قط٠ أْٜٗ ٣٘حٕٓٞ 250 ٖكٙ ، ٌُٖ ٣ٞٞغ 50 ٓٓؿٕٞ ، ذٚ ػىز ػ٘حذٍ ق٤ع ٣طٓغ ًَ ػ٘رٍ ُـ4000 ٖهٙ ٣ورغ ك٤ٚ 1000ذ٤٘٤ٌح ٣طٓغ ُـ

ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ذؼ٘ٞجٕ ،  ٓٓؿٕٞ 5000 ٖهٙ ،ٌُ٘ٚ  ٣ك١ٞ ػ٠ِ 3000ِٓطٛوٕٞ ذرؼْٟٜ ، ْؿٖ ْحٕ ٣ًٞ٘ط٤ٖ ك٢ ًح٤ُل٤ٌٗٞح  ٣طٓغ ُـ

  .  2، 1 ْؿٕٞ ك٢ جُؼحُْ ، ٘ 10أنطٍ 
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         كلقد دمرت أبنية السجوف ُب كثَت من آّتمعات ا١تتنازعة كأصيبت فيها بأضرار كثَتة، كمن جهة ثانية أف الكثَت 
من الدكؿ ٓب تستثمر ُب إقامة سجوف جديدة كٕتديدىا ١تا ٭تتاج ذلك من موارد مالية ضخمة، كىذا ما تسبب ُب تكّدس 
ا١تساجُت كزاد من تفاقم الظاىرة، كيعود السبب ُب ذلك إٔب عدـ كجود خطة إسًتاتيجية شاملة ١تعاٞتة مشكل اإلكتظاظ 

ُب السجوف، كلقد كانت ىذه الوضعية ُب ا١تاضي أحد عناصر الردع بالنسبة للمسجونُت كجزءا من العقاب، ْتيث أف 
، ٬تعل  كثرة كإزدحاـ ا١تساجُت ُب أماكن ضيقة، كما ينجر عن ذلك من صعوبات ُب التحرؾ كالتنفس كالغذاء كحىت النـو

 . السجُت يفكر ألف مرة قبل إرتكابو ٞترٯتتو، ألنو يعلم أهنا ستقوده للجحيم ال ٤تالة 
 

         ٢تذا سارعت األمم ا١تتحدة إٔب التنبيو ٔتشكلة اإلكتظاظ كونو ٮتالف ا١تعايَت الدكلية اليت تقتضي معاملة ٚتيع 
 ا١تتخذ من قبل األمم 16، فالقرار رقم 1السجناء بإحًتاـ كرامتهم كقيمتهم كبشر، ٔتا ُب ذلك منحهم حيزا مكانيا معقوال

 يوصي بإٗتاذ التدابَت البلزمة ٠تفض 1985ا١تتحدة السابع ١تنع اٞترٯتة كمعاملة ا١تذنبُت ا١تنعقد ُب ميبلنو بإيطاليا سنة 
عدد السجناء كاإلستعاضة ما أمكن عن السجن بالتدابَت البديلة، حيث يسلم التقرير بأف تزايد عدد السجناء كاكتظاظها 

 .2ُب بلداف كثَتة ٯتثل أحد العوامل اليت ٗتلق صعوبات اإللتزاـ بالقواعد النموذجية ١تعاملة السجناء
 

 المطلب الثاني
  كاقع ظاىرة اإلكتظاظ في السجوف 

 

         لقد أصبحت ظاىرة إكتظاظ السجناء ظاىرة عا١تية، كٓب تنج منها أغلبية دكؿ العآب، كٓب يشفع التقدـ العلمي 
كتوفَت اإلمكانيات ا١تادية ُب إ٬تاد حلوؿ ٢تذه ا١تشكلة، حيث تبُت اإلحصائيات ا١تقدمة ُب ىذا ا٠تصوص أف الدكؿ 

الغنية ا١تتقدمة كما الدكؿ الفقَتة ا١تتخلفة تعا٘ب من التكدس كاإلزدحاـ بل كأحيانا ْتجم أكرب ُب أغلب األحياف كليس 
، ككذلك أ١تانيا كىولندا اليت أصبحت 3أدّؿ على ذلك سجوف الواليات ا١تتحدة األمريكية أكرب الدكؿ معاناة ٢تذه ا١تشكلة

،حيث يتوقف تنفيذ عقوبة اٟتبس على احملكـو عليو إٔب حُت اإلنتهاء من تنفيذ العقوبة (قائمة اإلنتظار)تستعُت بنظاـ 
  .4على ٤تبوسُت آخرين

 

        كأماـ ىذا الوضع أصبحت ظاىرة اإلكتظاظ ٤تل إىتماـ من قبل ا١تؤ٘ترات الدكلية، حيث إىتم مؤ٘تر األمم 
 ٔتشكلة إكتظاظ السجوف، كأكصى أال 1955ا١تتحدة األكؿ ١تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت الذم عقد ُب جنيف سنة 

يكوف عدد ا١تسجونُت ُب السجوف ا١تغلقة كثَتا، ٍب توالت ا١تؤ٘ترات الدكلية للحد من ىذه الظاىرة، كمؤ٘تر األمم ا١تتحدة 
 الذم سبق اإلشارة اليو، الذم أكصى ٓتفض عدد 16رقم ١1985تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت الذم عقد ٔتيبلنو سنة

 .5السجناء كأكصى بضركرة إمكانية إستبداؿ عقوبة السجن بعقوبة أخف ُب حالة اٞترائم البسيطة
 

، ٍب ُب 2000        كما أدرؾ ا١تشاركوف ُب مؤ٘تر األمم ا١تتحدة العاشر ١تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت ا١تنعقد ُب فينا سنة 
 أ٫تية إحتواء تزايد عدد 2005مؤ٘تر األمم ا١تتحدة اٟتادم عشر ١تنع اٞترٯتة كالعدالة اٞتنائية ا١تنعقد ُب بانكوؾ سنة

السجناء ك إكتظاظ السجوف، كذلك من خبلؿ الًتكيج لبدائل مأمونة كفّعالة عن السجن ككضع سياسات العدالة 

                                                
 .272، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٟٓٞجـ ذٖ ٓكٔى) آٍ ٟٓٞجـ 1
 .180، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ) ٛح٣َ 2
 .131، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٓكٔى) ْٔٛحٌ 3
 .373، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 4
 .372 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 5
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التصاٟتية، كما أدرؾ ا١تشاركوف ُب اإلجتماعات اإلقليمية التحضَتية ١تؤ٘تر األمم ا١تتحدة الثا٘ب عشر ١تنع اٞترٯتة كالعدالة 
اٞتنائية، أف شغل مرافق السجوف يتجاكز سعتها كأف اإلكتظاظ مشكلة حادة كمنتشرة على نطاؽ كاحد، كأكصوا بأف توٕب 

حلقة العمل بشأف كضع اإلسًتاتيجيات كأفضل ا١تمارسات من أجل اٟتيلولة دكف إكتظاظ ا١ترافق اإلصبلحية إىتماما 
خاصا لوضع إسًتاتيجيات كسياسات شاملة كمنسقة كمتعددة القطاعات كمستدٯتة تضم ٚتيع أصحاب ا١تصلحة ُب 

 . نطاؽ العدالة اٞتنائية
 

 71، إٔب أف عدد السجناء  إرتفع ُب 1(word prison brief)         كتشَت اإلحاطة اليت أعدىا ا١تركز بعنواف 
من بلداف القارة  %83من البلداف ُب إفريقيا،% 64)من البلداف  ا١تشمولة بالدراسة اإلستقصائية ُب%

، ك تشَت أب أف معدالت السجناء ا١تودعُت ُب السجوف  (من بلداف أكربا%68من بلداف أسيا،%76األمريكية،
 ألف من السكاف  تتفاكت كثَتا ُب ٥تتلف مناطق العآب بل داخل ا١تنطقة 100احملسوبة على أساس عدد السجناء لكل 

 .الواحدة كبُت مرافق السجوف داخل البلداف 
 

 بلدا من البلداف اليت 191 من 114         ككانت كفقا لئلحاطة ا١تشار إليها سالفا نسبة اإلقامة ُب السجوف ُب 
 دكلة من تلك البلداف تتجاكز 16 ككانت معدالت إكتظاظ السجوف ُب ،%100توافرت بياناهتا  بشأهنا تتجاكز 

، ككفقا للرابطة الدكلية إلصبلح قوانُت % 200ك% 150 بلدا عن معدالت تًتاكح بُت 25، بينما أفاد 200%
ُب ا١تتوسط، ككفقا للرابطة الدكلية إلصبلح قوانُت % 30العقوبات يتجاكز عدد  السجناء ُب أكربا السعة الرٝتية بنسبة 

ُب ا١تتوسط، بينما يبلغ متوسط معدؿ شغل السجوف ُب %30العقوبات يتجاكز عدد السجناء ُب أكربا السعة الرٝتية 
من السعة الرٝتية، كىو أعلى معدؿ ُب جنوب % 288، ُب بنغبلداش يبلغ عدد السجناء % 107الواليات ا١تتحدة 

 من %337آسيا، بينما سجلت أعلى معدالت إكتظاظ السجناء ُب العآب ُب كينيا، حيث بلغت نسبة نزالء السجوف 
 .2سعة السجوف

 

         كمن أجل إعطاء نظرة أكثر دقة على مشكلة اإلكتظاظ ُب السجوف، سنستعُت بدراسة إحصائية مشلت أزيد من 
 دكلة ُب العآب، ًب اٟتصوؿ عليها من مصادر رٝتية سواء من ا١تؤسسات القومية ا١تسؤكلة عن إعداد إحصائيات 200

، كاليت تشمل 3السجوف ُب تلك الدكؿ، أك من خبلؿ الوزارات أك ا٢تيئات اليت تدخل إدارة السجوف ضمن مسؤكلياهتا
أغلب دكؿ العآب ُب ٚتيع القارات، غَت أننا سنعرض جزءا منها ُب بعض الدكؿ الغربية ٍب عينة من الدكؿ العربية مذيلة 
بالتحليل كالشرح، كألف األمر ال يستقيم سنفرد جزءا من ىذه الدراسة، كنسلط الضوء على كاقع مشكلة اإلكتظاظ ُب 

 :السجوف اٞتزائرية أيضا، كنتعرض إٔب كل ىذا ُب الفركع التالية 
 
 

                                                
ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس ، قِوس جُؼَٔ ذٗحٕ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٝجه٠ٛ جُٔٔحٌْحش ٖٓ جؾَ جُك٤ُِٞس وٕٝ جًطظحظ  ضو٣ٍٍ ٓإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز  جُػح٢ٗ ػٍٗ 1

 / ٗوال ػ03ٖجٍُٔجكن جالٚالق٤س ، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘ 
WALEMSLY )Roy(, word prison  populatur  list ,8th ed London ,kig’s.College , International Centre for Studies, 

decembre 2008, 8th  41pdf          wwww.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downaads/wpp/ 

 جُق 100 ٌَُ 140 ٤ِٕٓٞ هحذؼ٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جُؼحُْ ، ذٔؼ٠٘ إٔ ػىو ُٗالء جُٓؿٕٞ ٣رِؾ قٞج٢ُ 8,75إٔ ٗكٞ  (١ٌٝ ٢ُِٓٔٝ)ك٢ ئقٛحت٤س  هىٜٓح 

 .271، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٟٓٞجـ ذٖ ٓكٔى) ٖهٙ ك٢ جُؼحُْ ، جٍ ٟٓٞجـ 700ٓٞج٠ٖ ٖٓ ًَ ذِى ، أٝ ٓح ٣ؼحوٍ ٖهٛح ٝجقىج ٌَُ 
 .04 ضو٣ٍٍ  ٓإضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز  جُػح٢ٗ ػٍٗ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼىجُس  ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 جُق ٖٓ جؾٔحٍ ضؼىجو ٌْحٕ ًَ وُٝس ، ٝهى ضْ ؾٔغ 100، ٝضًٍُ ػ٠ِ ضؼىجو جُٓؿ٘حء ٓوحٌٗح ٓغ  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ ج٢٘٣ُُ)ًٛٙ جُىٌجْس  ٝجٌوز ك٢ ًطحخ 3

 Home Office Research) ٖٓ ٠ٍف ٤ٛثس ذ٣ٍطح٤ٗس ٓطهٛٛس  ٢ٛٝ 2001 ٍٖٜٝ جٝش 1998ًٛ جُر٤حٗحش ٝجألٌهحّ نالٍ جُلطٍز جُٔٔطىز ذ٤ٖ 

Development and statistics Directorate)  ٌِأٗظٍ أًػٍ ج٢٘٣ُُ 2002جُط٢ هحٓص ذٍ٘ٗٛح ك٢ ػىو ٖٓ جالٚىجٌجش ٝأقىغٜح ك٢ ٍٖٜ ٓح ،

 .114، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)
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 الفرع األكؿ 
  مشكلة اإلكتظاظ في سجوف الدكؿ غير العربية 

 دكلة من أكربا ك أمريكا كآسيا، حوؿ تعداد السجناء 32        نعرض ُب اٞتدكؿ التإب بيانات كإحصائيات عينة من 
، معدؿ أشغاؿ كل 2000ك1999، النسبة ا١تئوية للتغَّت ُب تعداد السجناء عاـ 2000، 1999، 1998خبلؿ سنة 

 ألف من تعداد السكاف خبلؿ سنة 100، معدؿ تعداد السجناء لكل 2000مائة مكاف ُب السجوف خبلؿ سنة 
2000. 

 

تعداد  الدكلة الرقم
السجناء 
خبلؿ سنة 

1998 

تعداد السجناء 
خبلؿ سنة 

1999 

تعداد 
السجناء 
خبلؿ سنة 

2000 

النسبة المئوية 
للتغيير لتعداد 
السجناء من عاـ 

 إلى سنة 1999
2000 

معدالت 
اشتغاؿ كل 

 مكاف 100
في السجوف 
خبلؿ عاـ 

2000 

معدؿ تعداد 
السجناء لكل 

الف من 100
تعداد السكاف 
خبلؿ عاـ 

2000 
إ٧تلًت  01

 ككيلز
65.771 65.594 65.666 0.1% 104 124 

ايرلندا  02
 الشمالية

 60 46 %12.7ػػػ  1.011 1.518 1.454

 115 95 %2.7ػػػ  5.868 6.029 6.018 اسكتلندا 03
 84 ػػػ %0.2ػػػػ  6.861 6.877 6.891 النمسا 04
 83 96 %4.7 8.524 8.143 7.860 بلجيكا 05
 خبلؿ عاـ 37 ػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ 247 226 قربص 06

1999 
 208 106 %7.4ػػػ  21.358 23.060 22.067 ج التنشيك 07
 61 89 %7.3ػػػ  3.240 3.496 3.340 الدا٪تارؾ 08
 230 91 %8.4 4.745 4.379 4.791 اسًتينا 09
 52 68 %12.7 2.692 2.389 2.585 فلندا 10
 خبلؿ عاـ 89 ػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػ 53.948 53.607 فرنسا 11

1999 
 79 ػػػ % 0.2ػػػ  79.507 79.666 78.324 ا١تانيا 12
 76 166 %6.8 8.038 7.525 7.129 اليوناف 13
 157 147 %4.3 15.757 15.110 14.366 آّر 14
 80 89 %5.3 2.887 2.741 2.620 ايرلندا 15
 خبلؿ 90 ػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ 386 392 لوكسمبورغ 16

 1999سنة 
 87 96 %4.7 13.847 13.231 13.333 ىولندا 17
 ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػ ػػػ 2.466 النركيج 18
 170 ػػ %19.1 65.336 54.842 59.180 بولندا 19
 127 ػػػػ %2.7ػػػػ  12.728 13.086 14.330 الربتغاؿ 20
1.009.17 ركسيا 21

2 
 465 125 %36.5ػػػ  673.191 1.060.085
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 57 108 %21.5 1.136 935 793 سلوفينيا 22
 114 108 %2.5 45.309 44.197 44.370 اسبانيا 23
 94 112 %0.1 54.039 51.427 49.864 ايطاليا 24
 64 101 %3.5 5.678 5.484 5.290 السويد 25
 79 85 %1.6ػػػػ  5.727 5.818 5.648 سويسرا 26
 79 85 ــــ 21.714 20.455 19.220 اسًتاليا 27
ُب123 ػػػػ ــــ ػػػػ 37.384 37.793 كندا 28

1999 
 47 93 %9.4 59.982 54.811 52.830 الياباف 29
خبلؿ 149 ػػػػ %3.9 ػػػ 5.660 5.450 نيوزيلندا 30

 1999سنة 
جنوب  31

 افريقيا
 385 ػػػػ 7.6% 166.334 154.576 141.441

1.802.17 الو ـ أ 32

8 
1.860.520 1.931.85

9 
 702 ػػػ 3.8%

 .( دكلة 32)يمثل كضعية السجوف كالسجناء في بعض الدكؿ الغربية  (01)جدكؿ رقم 
 

 على ا١تستول 2003            كما أمكننا التحصل على إحصائية أخرل ٗتص ست دكؿ أكربية ًب إ٧تازىا ُب سبتمرب 
 : ، نلخصها ُب اٞتدكؿ التإب 1األكريب

 
عدد السكاف بالميوف  الدكلة الرقم

 نسمة
معدؿ تعداد السجناء  عدد السجناء

 الف من 100لكل 
 تعداد السكاف

 السعة العقابية
 للسجوف

 48.590 93.1 57.440  ـ ف61.7 فرنسا 01
 78.099 96.4 79.577  ـ ف82.5 ا١تانيا 02
 42.641 101.7 57.238  ـ ف56.3 إيطاليا 03
 12.109 136.7 14.232  ـ ف10.4 الربتغاؿ 04
 48.420 135.8 55.244  ـ ف40.6 إسبانيا 05
 76.450 139.1 72.992  ـ ف52.4 إ٧تلًتا 06

 .2003دكؿ أكربية سنة  ( 06) يمثل كضعية السجوف كالسجناء في (02)جدكؿ رقم 
 

 :يمكن أف نسجل المبلحظات التالية  (01))                   من خبلؿ بيانات الجدكؿ رقم 
ػػػ أف أغلب الدكؿ الغربية تعا٘ب من مشكلة اكتظاظ السجوف ، رغم أهنا  تتفاكت من دكلة إٔب أخرل، حيث من أصل 

 دكلة، تأٌب ُب مقدمتها سلوفينيا بنسبة إرتفاع كصلت إٔب 23 دكلة مشلها اإلحصاء إرتفعت أعداد السجناء ُب 32
، ٍب دكلة فيلندا بزيادة 1999 مقارنة مع سنة 2000خبلؿ سنة % 19.1، ٍب بولندا بنسبة قدرىا % 21.5
 .، كا١تبلحظ أف نسبة الزيادة ُب تعداد آّرمُت ترتكز ُب الدكؿ االكربية إذا ما قورنت بالدكؿ األخرل % 12.7قدرىا

                                                
1CHEVALON )Sophie( , DIDIER )Guillaume(, Conseilles pour la presse et la communication du Garde des 

Sceaux , ministre de la justice,  Dossier de presse , les prisons en France , Paris , le 02 novembre 2005, ministre de 

la justice, p 02 
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ُب ركسيا ، ككذا % 36.5ػػػػ تراجع أعدا نزالء السجوف ُب ا١تؤسسات العقابية ُب تسع دكؿ بنسبة تراجع كصلت إٔب 
 . ، لتبقى بقية الدكؿ ُب كضعية متقاربة كمستقرة%12.7إيرلندا الشمالية بنسبة تراجع قدرت بػػ 

 166 عن القدر ا١تطلوب ُب تسع دكؿ كاليوناف بػػػػ 2000ػػػػ كما ًب تسجيل زيادة ُب أشغاؿ السجوف خبلؿ سنة 
 .، بينما نزؿ عن ا١تعدؿ ُب دكؿ أخرل مثل ايرلندا كفلندا كسويسرا كالياباف125، ركسيا 147سجُت، آّر 

 100ػػػػ تعترب الواليات ا١تتحدة األمريكية ك ركسيا من أكرب الدكؿ اليت سجلت فيها أعلى معدالت تعداد السجناء لكل 
 سجُت، ٍب جنوب إفريقيا بعدد يقدر بػػ 465، كُب ركسيا 702ألف من تعداد السكاف، حيث بلغت ُب الو ـ أ 

، بينما تشهد كل من الدا٪تارؾ كالياباف 157 سجُت، ٍب آّر 170، ٍب بولندا اليت كصل فيها عدد السجناء 385
 . 1كفلندا نوعا من االستقرار ُب ىذا اٞتانب

 

 :يمكن تسجيل المبلحظات التالية  (02)                     أما من خبلؿ بيانات الجدكؿ رقم 
 

ػػػػ نبلحظ أف ٚتيع الدكؿ ا١تذكورة باستثناء ا٧تلًتا ، عدد السجناء فيها يفوؽ السعة العقابية لسجوهنا بفارؽ ٮتتلف من 
، ( سجيػػػػػػػػن 1.478ػػ )، أ١تانيا ( سجػػػػػػػيػػػػػن8.850ػػػ )دكلة إٔب أخػػػػػػػػػػػرل، حيث نسجل ُب فرنسػػػػػػػػػػػا فارؽ يقدر بػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، أما ا٧تلًتا فبل زالت سجوهنا تتسع ( سجُت6.824ػػػ )، اسبانيا ( سجُت 2.123ػػػ )، الربتغاؿ (14.597ػػ )إيطاليػػػػػػػػػػا 
كوهنا قامت ببناء العديد من ا١تؤسسات العقابية فضبل أهنا تستعمل بدائل عقوبة اٟتبس من  ( سجُت3.458+ )أب 

 .أجل التغلب على مشكلة االكتظاظ
 

 ألف من تعداد السكاف العاـ، ىو ا١ترتفع مقارنة 100ػػػ نسجل كذلك أف معدؿ تعداد السجناء ُب ا٧تلًتا مقارنة من 
، ٍب 101.7، فايطاليا135.8، ٍب إسبانيا 136.7، تليها الربتغاؿ139.1ببقية الدكؿ األخرل، حيث كصلت إٔب

 .93.4، ٍب فرنسا 96.4أ١تانيا 
 
 

 سجُت مقابل 57.163 سجلت 2005 10 01، تشَت الدراسة السابقة أف فرنسا ُب في السياؽ ذاتو         
 ، كىو %111.8 سعة سجوهنا ، حيث كصل متوسط معدؿ شغل السجناء ُب ا١تؤسسات العقابية  إٔب 51.144

 ، ٦تا يعٍت أف مشكلة اإلكتظاظ الزالت تراكح مكاهنا ، % 93.1 ا١تقدر بػػ 2003رقم مرتفع مع الذم سجل ُب سنة 
٦تا جعل اٟتكومة الفرنسية تطلق عدة برامج لبناء مؤسسات عقابية جديدة، ككذا استعماؿ آليات تكييف العقوبة كبدائل 

 .2عقوبة اٟتبس
                                                

 .138، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ 1
 ضؿىٌ جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ كٍ ٗٓح ٖٓ أؾَ ٌكغ ٝضك٤ٖٓ هىٌجش جْطورحٍ جُٓؿ٘حء ، هحٓص ذر٘حء ػىز ٍٓجكن ؾى٣ىز ، ق٤ع ضوىٌ ق٤ٍٟز جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س 2

 60 établissements pour peine ، 13،( maison d’arrêt )115) ٓإْٓس َٓٞػس ًحُطح٢ُ 188 ذــ 2005ػ٠ِ جنطالف جٗٞجػٜح  ك٢ ْ٘س 

centre de semi-liberté autonomes  )  أؾَ جُطؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌم ذ٘حء ٝض٤ْٞغ هىٌز جالْط٤ؼحخ ك٢ كٍٗٓح ، كوى أ٠ِوص ػىز ذٍجٓؽ ك٢ ًٛج ٖٓٝ ،

 :جُهٛٞ٘ 
 ٓإْٓس ػوحذ٤س، ونِٞج ق٤ُ جُهىٓس ٓح ذ٤ٖ ْ٘س 25 ْؿ٤ٖ، ضْ ك٤ٜح ذ٘حء 13000 أ٠ِوص  كٍٗٓح ذٍٗحٓؽ ٣ٓغ 1987ك٢ ْ٘س  : (Chalandon)ــ ذٍٗحٓؽ 

1990ٝ 1992. 

 ٓإْٓحش ػوحذ٤س ونِٞج ق٤ُ جُهىٓس ٓح ذ٤ٖ 06 ْؿ٤ٖ ، ك٤ٜح ذ٘حء 4000 أ٠ِوص جُكٌٞٓس ذٍٗحٓؽ ٣ٓغ 1994ك٢ ْ٘س : (Méhaignerie)ـــ ذٍٗحٓؽ 

2003ٝ 2005. 

 ٤ِٓحٌ كٍٗي ك٢ٍٓٗ، ق٤ع ًحٕ ٓرٍٓؽ ذ٘حء 10 أ٠ِن ج٣ٍَُٞ جألٍٝ ذٍٗحٓؽ ٝجْغ ٝٝجػى ، هىٌش ضٌح٤ُلٚ ذـ 2000ك٢ ٗٞكٔرٍ : (Jospin)ـــ ذٍٗحٓؽ 

 . ٝض٤ٍْٓ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ٌُٖٝ ُْ ض٘طِن ًٛٙ جُؼ٤ِٔحش 

 ج١ًُ ٝٞغ 2002 09 09 ، جُٛحوٌ ك٢ ( La Loi d’Orientation et de Programation pour la Justice)٣ٝؼ٢٘ : (LOPJ)ــ ذٍٗحٓؽ 

، ق٤ع ٣كط١ٞ ًٛج  ( ُِرحُـ12800ٖ٤  ُالقىجظ، 400 ) ْؿ٤ٖ 13200ذٍٗحٓؽ ػٍٛٗس جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ٖٓ أؾَ ذ٘حء ْؼس  ضَٛ ج٠ُ جْط٤ؼحخ 

 :جُرٍٗحٓؽ ػ٠ِ ذ٘حء 
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 الفرع الثاني
  مشكلة اإلكتظاظ في السجوف العربية 

 

 ألف من  100الذم ٭تمل أرقاـ السجوف كالسجناء ، كمعدؿ تعداد السجناء لكل  (3اٞتدكؿ رقم )        نعرض ىذا 
، ك تلحق بتحليل ىذه ( دكلة عربية 17)تعداد السكاف ُب كل دكلة لدل أغلبية الدكؿ العربية اليت مشلتها الدراسة 

 .البيانات كاألرقاـ 
اجمالي تعداد  تاريخ التعداد اجمالي تعداد السجناء الدكلة الرقم

 السكاف
 مليوف نسمة

معدؿ تعداد 
السجناء لكل 

 الف من 100
 تعداد السكاف

 125 ـ ف28.6 1996 35.737 اٞتزائر 01
 120  ـ ف66 1998 80.000 مصر 02
 125  ـ ف5.3 1998 6.750 ليبيا 03
 175  ـ ف27.9 1997 48.600 ا١تغرب 04
 115  ـ ف27.9 1997 32.000 السوداف 05
 169  ـ ف9.2 1997 23.165 تونس 06
 60  ـ ف2.4 1997 1.400 موريطانيا 07
 60  ـ ف629000 1999 12 16 384 جيبوٌب 08
 155 589000 1998 911 البحرين 09
 80 ـ ف6.9 2001 5.600 األردف 10
 100  ـ ف1.7 1997 1735 الكويت 11
 220   ـ ف3.3 2001 7.296 لبناف 12
 100 540000 1994 527 قطر 13
ا١تملكة العربية  14

 السعودية
 45  ـ ف17.2 1994 9.739

 95  ـ ف15 1997 1.400 سوريا 15
 250  ـ ف2.4 1999 6.000 اإلمارات العربية 16
 85  ـ ف16.9 1998 14.000 اليمن 17

 .دكلة عربية  (17)يبين كضعية السجوف كالسجناء في  (03) جدكؿ رقم 
                

 :         من خبلؿ بيانات الجدكؿ يمكن تسجيل المبلحظات التالية
                                                                                                                                                     

(15 centres  pénitentiaires) ،07 أق٤حء جُؼوٞذحش ه٤ٍٛز جُٔىز 2007 ٓإْٓحش ػوحذ٤س ذحُ٘ٓرس ُالقىجظ  ضلطف ْ٘س ،( des quartiers 
courtes peines)   ك٢ ًَ ٖٓ 03، ك٤ٜح  ( Fleury  ، Toulouse ، Nantes. ) 

 ٖٝٓ أؾَ جُطهل٤ق ٖٓ ٌِٓٗس جالًطظحظ ك٢ جُٓؿٕٞ ، ْؼ٠ جُ٘ظحّ جُؼوحذ٢ جُل٢ٍٓٗ ج٠ُ جْطؼٔحٍ آ٤ُحش ض٤٤ٌق جُؼوٞذس ٝأٗظٔس ذىجتَ ػوٞذس جُكرّ ٜٓ٘ح 

جُٓٞجٌ )، ٗظحّ جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس (placement exterieur)ٗظحّ جالكٍجؼ ج٢٠ٍُٗ ،ٗظحّ جُك٣ٍس جُ٘ٛل٤س، جُٞٞغ ك٢ جٌُٞٔ جُهحٌؾ٤س ):

 la)جُك٣ٍس جُ٘ٛل٤س ) ٖٓ ئْطلحوز آالف جُٔٓحؾ٤ٖ ٖٓ ًٛٙ جألٗظٔس 2005 01 01، ق٤ع ْٔكص ًٛٙ جألٗظٔس ك٢ (، جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس (جال٢ٌٍُٗٝ٘

semi-liberté   )1027 جُٞٞغ جُهحٌؾ٢ ،(placement exterieur) 431 جُٞٞغ ضكص جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ،(le placement sous 

surveillance électronique  PSE   )7509جالكٍجؼ ج٢٠ٍُٗ،  (la libération conditionnelle L C ) 6480جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ، (le 

travail d’intérêt général   TIG) 16885 ٌٝهق ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٓغ جالنطرح ، (le sursis avec mise à l’épreuve SME   )108528 ) ،

 /٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ 

CHEVALON )Sophie( ,Guillaume DIDIER, Dossier de presse , les prisons en France,op .cit.p 04 ,05,06  



 

216 

ػػػػ أف الدكؿ العربية مع قلة عددسكاهنا مقارنة ببقية دكؿ العآب، ٧تدىا تعا٘ب أيضا من ىذه ا١تشكلة كزيادة عدد السجناء 
 .على اٟتد ا١تعقوؿ

ػػػػ إرتفاع معدؿ تعداد السجناء بالنسبة لتعداد كامل السكاف، حيث ٧تد أف دكلة اإلمارات ىي اليت تتصدر القائمة، 
 سجينا ، ٍب ا١تملكة 220 ألف مواطن ، ٍب تليها لبناف ٔتعدؿ 100 سجُت لكل 250حيث بلغ معدؿ السجناء فيها 

 .120 ، ٍب مصر 125 ، ٍب اٞتزائر كليبيا 155 ، ٍب البحرين 169، ٍب تونس 175ا١تغربية بعدد يصل إٔب 
ػػػ أف بقية الدكؿ األخرل تشهد نوعامن اإلستقرار كالتقارب ُب معدؿ تعداد السجناء بالنسبة لعدد سكاهنا ، كا١تًتاكحة 

 . سجينا 60، 85 ، 100بُت 
ػػػ إف ا١تبلحظ كما يلفت اإلنتباه ىو اال٩تفاض ُب عدد سجناء ا١تملكة العربية السعودية مقارنة مع بقية الدكؿ العربية ، إذ 

 ألف من تعداد سكاف ا١تملكة، كىذا بسبب أف 100 سجينا لكل 45سجلنا أدٗب نسبة حيث تصل إٔب حدكد 
، الذم خّفض كثَتا معدالت اإلكتظاظ داخل السجوف، فضبل (نسبيا )السعودية تعتمد على النظاـ اٞتنائي اإلسبلمي 

أف اٟتدكد تطبق مباشرة كال تأخذ كقتا طويبل بتواجد احملكـو عليو داخل السجوف، على خبلؼ بقية األنظمة العقابية 
األخرل اليت ٕتعل من حبس احملكـو عليو عقوبة جنائية مستقلة بذاهتا كتسرؼ ُب إستعما٢تا، ٦تا خلق مشكلة اكتظاظ 

 .السجوف
 

 الفرع الثالث 
 مشكلة اإلكتظاظ في السجوف الجزائرية

 

         على الرغم من أف اٞتزائر من بُت الدكؿ اليت إلتزمت بالقواعد اليت أقرهتا مؤ٘ترات األمم ا١تتحدة ا٠تاصة با١تعاملة 
اإلنسانية للمساجُت كضماف حقوقهم داخل السجوف، السيما قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة السجناء، كا١تؤ٘تر األكؿ ١تنع 

، لكن مشكلة اإلكتظاظ كقفت كعقبة ُب سبيل ٖتقيق 1955اٞترٯتة كحسن معاملة آّرمُت الذم إنعقد ُب جنيف سنة 
ىذه القواعد، ذلك ألف كاقع ا١تؤسسات العقابية ُب اٞتزائر من حيث عددىا كسعتها كشكلها كىندستها اليساعد على 

تطبيق برامج إعادة تربية احملبوسُت، ألف أغلب ىذه ا١تؤسسات قدٙب بل كفيها من يعود إٔب حقب تارٮتية استعمارية ، كما 
أهنا بنيت بأشكاؿ ٥تتلفة كبأ٪تاط غَت متجانسة ال تستجيب للمقاييس الدكلية ا١تعتمدة ُب ا٢تندسة ا١تعمارية العقابية 

 .اٟتديثة، اليت تتوافق نوعية تصاميمها كىيكلتها مع طبيعة الوظائف اليت ىي مطالبة بأدائها
 

         إف أىم ما ٯتيز ىذه ا١تؤسسات العقابية أهنا بنيت خبلؿ اٟتقبة اإلستعمارية، بل فيها من يعود إٔب الفًتة العثمانية 
،ككانت تشيد ألغراض أمنية ْتتة، ْتيث تضمن بقاء السجناء داخل األسوار كمنعهم من الفرار، كما أهنا ٓب تكن تراعي 

 .1أم إعتبار للقيم اإلنسانية
 

مؤسسة عقابية 131 بإختبلؼ أنواعها2008         كتضم اٟتضَتة الوطنية للمؤسسات العقابية حسب إحصائيات 
 مؤسسة عقابية يعود انشائها إٔب ما قبل 59منها ما يعود للفًتة اإلستعمارية كمنها ما بٍت بعد االستقبلؿ، حيث توجد 

 مؤسسة 55، ك1962 كسنة 1900 مؤسسة عقابية بنيت ُب الفًتة االستعمارية ما بُت سنة 17، كتوجد 1900سنة 
عقابية أنشأت بعد االستقبلؿ، كلقد شيدت أغلبها دكف مراعاة ا٢تندسة ا١تعمارية العقابية اٟتديثة ، حىت أف بعضها أ٧تز 

                                                
 .374، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 1
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بشكل يقارب أشكاؿ ا١تدارس كمراكز التكوين ، كٓب تراع متطلبات السجوف، كوهنا تقع عادة داخل احمليط العمرا٘ب ، كما 
أهنا عبارة عن قاعات للحبس كزنزانات للعزؿ، خالية من بقية الفضاءات األخرل ، ٘تتاز عادة بالضيق كال تتطابق مع 

متطلبات تصنيف احملكومُت، فضبل أنو ال يتم فيها مراعاة الضركرات األمنية، كسوء توزيعها اٞتغراُب عرب الوطن، كتسعى 
اٞتزائر ُب ىذا الصدد ُب ٤تاكلة منها لرفع قدرة استيعاب ىذه ا١تؤسسات للسجناء إٔب بناء كترميم العديد من ا١تؤسسات 
العقابية عرب الوطن ،كىذا من أجل ٖتسُت ظركؼ حياة احملبوسُت لتكوف أكثر إنسانية كاحًتاما لكرامة السجناء كٖتقيق 

  .قواعد حقوؽ االنساف
 

         كمن أجل ٤تاكلة اعطاء نظرة كافية على كاقع السجوف اٞتزائرية، كنتلمس بشكل كاضح مشكلة إكتظاظ 
السجوف، نقدـ عينة لبعض ا١تؤسسات العقابية ٔتختلف أنواعها للتعرؼ على طبيعتها كتاريخ إنشائها كطاقة إستيعأّا، 

كعدد سجنائها اٟتقيقي عند زيارهتا، كىذا باإلستعانة بتقرير تفتيش ا١تؤسسات العقابية من طرؼ اللجنة الوطنية 
 .1 2008 ك2007اإلستشارية لًتقية كٛتاية حقوؽ اإلنساف لسنة 

 
 الرقم

 المؤسسة اسم

 كتاريخ كنوعها

 تفتيشها

 المساحة  بنائها تاريخ

  الكلية
 سعتها  مكانها المبنية المساحة

 االستيعابية

 النظرية

 الحقيقية السعة

 تاريخ أثناء

 .الزيارة
 العقابية ا١تؤسسة 01

 كالتأىيل للًتبية

 اٟتراش كاالدماج
11 08 

2007 

1910 5.4 
 ىكتار

 1800 حضرم ىكتار 4.5
 قاعات

 االحتباس
26 

3222(1878 

 157 رجاؿ،

 32 نساء،

 60 حدث،
 (أجنيب

 اعادة مؤسسة 02

 باب الًتبية

 اٞتديد
 سابقا، سركاجي
11 08 

2008 

 الفًتة

 ، العثمانية
 بنائو اعادة ًب

 1948سنة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 حضرم

 
800 

 قاعة 30

 احتباس

 
 رجاؿ 1442

 إعادة مؤسسة 03

 بليدة  الًتبية
12 08 

2007 

 
1836 

 
6000 

  مربع مًت

 
 مربع مًت60000

 
  حضرم

 إٔب 80من
90  

 قاعات 08

 إحتباس

 
1043 

 
 
 

 الوقاية مؤسسة 04
  بوفاريك

12 08 
2007 

 الفًتة
  االستعمارية

 137) 180 90 أب 80 حضرم ػػػػػػػ ػػػػػ
 43 ، رجاؿ

 (نساء

 اعادة مؤسسة 05

  الًتبية
  كزك تيزم
12 08 

 11808 ػػػػػػػ
 مربع مًت 

9652 
  مربع مًت 

 رجاؿ 147 900 حضرم

 03+امرة 11+

 أحداث

                                                
1 KASSANTINI )Farouk(, Rapport sur la visite des établissements pénitentiaires ,commission nationale 

consultative de promotion et de protection des droits de l’homme , la République Algérienne démocratique et 

populaire , 2007-2008   
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2007 
 إعادة مؤسسة 06

  الربكاقية الًتبية
13 08 

2007 

 
 اٟتقبة

  االستعمارية

 
 
 ػػػػػ

 
 
 ػػػػػػػػ

 
 حضرم

 
 
 ػػػػػ

 
 ذكور 1878

 اعادة مؤسسة 07

  الًتبية
 ا١تدية

19 08 
2007 

 

 
1546 

 مربع مًت

 
1546 

 مربع مًت

 
 حضرم

 
100  

 156(143 

 07+ذكور

 06 +إناث

 (أحداث

 اعادة مؤسسة 08

 ّتاية الًتبية
14 08 

2007 
 

 
1871 

 
 ػػػػ

 
 ػػػػ

 
 حضرم

 
178 

 

 
 10+ذكور 200

 حدث 02+نساء

  الوقاية مؤسسة 09
 الدفلى عيد
15 08 

2007 

 
1958 

 

 
828 

 مربع مًت

 
828  

 مربع مًت

 
 حضرم 

 
180  

 
 ذكور 67

10  
 الوقاية مؤسسة

 منايل برج
15 08 

2007 
 

 
1956 

 
 ػػػػ

 
 ػػػػ

 
 حضرم

 
180 

 
 ذكور 75

11  
 اعادة مؤسسة

  خيار عُت الًتبية
 الطارؼ

18 08 
2008 

 

 
 

2001 

 

 
11808 

  مربع مًت

 
9652 

 مربع مًت

 
  خارج

 احمليط
 العمرانيب

 
300 
 قاعات

 االحتباس
12 

 
367 

12  
 إعادة مؤسسة

  الًتبية
  سكيكدة

21 08 
2007 

 

 
1897 

 ُب أغلقت
 اعيد 1986

  فتحو
1998 

 
1395  

 مربع مًت

 
997 

  مربع مًت

 
 

  حضرم

 
212 

 
503(491 

 نساء 09+ ذكور

 ( أحداث 03 +

  الوقاية مؤسسة 13
  أىراس سوؽ
19 08 

2007  
 

 
1887 
  توسعتها
1999 

 

 
3652  

  مربع مًت

 
3592  

  مربع مًت

 
 حضرم

 
180 

 
  رجاؿ 177
  نساء 06
 حدث 01
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 اعادة مؤسسة 14

  الرمشي الًتبية
03 10 

2007 

 
 
 ػػػػػػ

 
 
 ػػػػػػػػ

 
 
 ػػػػػػػػػػ

 
 

 حضرم

 
500 

 قاعة 20

 احتباس
 

 
 12 فيهم 736

  اجنيب

 اعادة مؤسسة 15
 معسكر الًتبية

04 10 
2007 

 
 

1861 

 
 
 ػػػػػػ

 
 
 ػػػػػػػػ

 
 

 حضرم

 
 

300 

 
 07 فيهم 541

 نساء

 اعادة مؤسسة 16

 كاعادة الًتبية

  التأىيل
 سطيف

18 08 
2008 

 
24 10 

1974 

 
14310 

 مربع مًت

 
4963 

  مربع مًت
 

 
 حضرم

 
98 

 قاعات 08

 احتباس

 
 ػػػػػ

17  
 اعادة مركز

  سطيف الًتبية
18 08 

2008 
 

 
1972  

 حيز كضع

  ُب ا٠تدمة
1983 

 
8397 

 مربع مًت

 
5110  

 مربع مًت

 
 حضرم

 
 

450 

 
450 

 رجاؿ 400)

 (نساء 50+

 الوقاية مؤسسة 18

  بوعريريج برج
19 08 

2008 
 

 الفًتة

 اإلستعمارية
114950 

 مربع مًت
114950 

 مربع مًت
 149 حضرم

 قاعات 08
 احتباس

 
165 

19  
 اعادة مؤسسة

  جيجل الًتبية
17 08 

2007 
 

 
1832 

 حيز كضع
  ا٠تدمة
1931 

 
1016 

  مربع مًت

 مًت 214،75

 قاعات  مربع

ـ146+االحتباس
 االدارة مربع تر

 األخرل كا١ترافق

 
  حضرم

 
 ػػػػػػػػ

 
264 

(257+05 
 12 +نساء

 (حدث

 اعادة مؤسسة 20

  بوصوؼ الًتبية

  قسنطينة
16 08 

2008 

 
1996 

 حيز دخل
  ا٠تدمة

03 01 
2002 

 
 ػػػػػ

 
 ػػػػػػ

 
 ػػػػ

1100 
 حد أقصى

1250 
 

 
1501 

21  
 اعادة مؤسسة

  الكدية الًتبية
16 08 

2008 
 

 
1850 

 
 ػػػػػ

 
 ػػػػػػ

 
 حضرم

 
565 

 حد أقصى
700 

 
1097 
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 2008 ،2007 سنة الجزائر في عقابية مؤسسة (21) في  اإلكتظاط كاقع يوضح  ( 04) رقم جدكؿ

 
        من خبلؿ بيانات كأرقاـ اٞتدكؿ ٧تد أف أغلب ا١تؤسسات العقابية ا١تذكورة آنفا، يعود تارٮتها إٔب اٟتقبة 

اإلستعمارية، كتتواجد ُب الوسط اٟتضرم، كتعا٘ب من مشكلة اإلزدحاـ بل أحيانا تصل إٔب حالة تكدس ا١تساجُت، 
بسبب  ٕتاكز عدد السجناء قدرة كطاقة استيعاب ىذه ا١تؤسسات كتكوف بأضعاؼ مضاعفة، مثل مؤسسة إعادة الًتبية 

 سجُت، ُب حُت أف قدرة اإلستيعاب ٢تذه ا١تؤسسة تقدر بػ 3222كالتأىيل كاإلدماج باٟتراش حيث كصل العدد إٔب 
بإستثناء ) سجُت فقط، كلقد سجلت اللجنة ُب هناية تقريرىا إشارة ٓتصوص ىذه ا١تشكلة ككصفتها بالكارثية 1800

، اليت ال تستجيب إٔب معايَت حقوؽ اإلنساف، كمن ىذا ا١تنطلق  فهي تشجع كتبارؾ اٞتهود (ا١تؤسسة العقابية ّتيجل
 مؤسسة عقابية ا١ترب٣تة من قبل اٟتكومة كا١تنتشرة عرب الًتاب الوطٍت ، كاليت من شأهنا أف 81ا١تبذكلة من أجل إ٧تاز 

 .1تساىم ال ٤تالة ُب التخفيف من ىذا ا١تشكلة العويصة
 

 المطلب الثالث 
 . اآلثار السلبية لظاىرة اكتظاظ السجوف

 

ما من شّك أف لظاىرة اكتظاظ السجوف كتكدس ا١تساجُت ُب ا١تؤسسات العقابية آثاره السلبية، اليت تنعكس 
على كضع ك ٧تاعة تنفيذ السياسات كالربامج اإلصبلحية كالتأىيلية، ككذا على حياة السجُت الشخصية من مساس 
بكرامتو كقيمتو كإنساف، فضبل على عجز اإلدارة العقابية على توفَت ٚتيع ا١تتطلبات الضركرية إلحتياجات السجناء 

كتأىيلهم، بسبب عدـ كفاية اإلمكانيات ا١تادية ك٤تدكديتها، لذلك تتحدد آثار ظاىرة إزدحاـ السجناء داخل السجوف 
 : ُب ثبلثة أكجو أساسية

 

 الفرع األكؿ
  آثار اإلكتظاظ على الحياة الشخصية للسجين

إف إكتظاظ الّسجوف يشكل إنتهاكا ٟتقوؽ اإلنساف، ْتيث يقع كعائق خطَت أماـ اإلمتثاؿ لصكوؾ كمعايَت 
األمم ا١تتحدة ا١تتعلقة ْتقوؽ السجناء اإلنسانية، فزيادة عدد السجناء عن الطاقة احملدكدة للسجوف يسبب إ٨تسار اٟتيز 
، فزيادة عدد السجناء يصبح  ا١تكا٘ب كا١تعيشي للسجُت ُب مساحة للتحرؾ ْترية، كالتنفس، كحقو ُب توفَت لو سرير للنـو
عدد األسرة كاأللبسة غَت كاؼ، كما أف الطعاـ أيضا يصبح بكمية كنوعية أقل، كم تظهر صعوبة كبَتة ُب إدارة الرعاية 

 .الصحية بفاعلية بسبب كثرة العدد
 

كما يسبب اإلكتظاظ إنتهاؾ للحياة ا٠تاصة للمسجونُت، حيث اليستطيع أماـ اإلزدحاـ كالتكّدس ُب قاعات، 
حيث ال يستطيع أماـ اإلزدحاـ كالتكّدس ُب قاعات اإلحتباس كاألجنحة االعيش ُب أر٭تية دكف خصوصية ال سًت فيها ك 

ال خلوة ، كتصبح حركاتو كسكناتو كيقظتو، كقضاء حاجاتو البيولوجية منتهكة أماـ نظر زمبلئو، ىذا الوضع ٮتلق نوعا 

                                                
 .133، 132 أٗظٍ ضو٣ٍٍ ُؿ٘س جُطلط٤ٕ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
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من الشحناء كالصراعات كالشجارات، ك يؤدم إٔب إستعماؿ العنف كاالعتداء على بعضهم، كىذا يقود إٔب ٘تايز السجناء 
 .1أصحاب القوة كغطرستهم على غَتىم من السجناء الضعفاء

 

من جهة أخرل، يؤدم تكّدس كبَت من األشخاص ُب مكاف ضيق ١تدة طويلة، إٔب تلّوث ا٢تواء كاإلصابة 
باألمراض كإنتشار العدكل بُت السجناء ٦تا يزيد األمر تعقيدا، كىذا بسبب عجز اإلدارة على تلبية حاجات ٚتيع 

احملبوسُت من النظافة، كما ٮتلق االزدحاـ إثارة الغريزة اٞتنسية لدل النزالء، فيسعى بعضهم إٔب إشباعها بالقوة فتكثر 
حاالت اإلعتداء اٞتنسي، أك بالرضا فتنتشر ا١تثلية، كتنتشر معها األمراض اٞتنسية كالسيدا، حيث أف ظركؼ السجن ال 

 .2تساىم ُب ٥تاطر إنتقاؿ العدكل  فحسب، بل تعجل من تقدـ  نقص ا١تناعة ا١تكتسبة كتدىور صحة ا١تصابُت
 

باإلضافة أب ذلك أف ٤تنة السجن كظركؼ اإلحتباس تؤثر تأثَتا كثَتا على صحة الفئات ا١تستضعفة، كنشاطها 
من السجناء كاألحداث كالنساء كا١تسنُت، فاٟتبس ال يعيق النمو العقلي كالنفسي للحدث احملبوس فقط، بل يتسبب 

أيضا ُب رفع معدالت حاالت األمراض النفسية كالعقلية، اليت ال يتم تشخيصها سابقا أك يقع تشخيصها خطأ، أك اليت 
 .ال يتم عبلجها، خاصة إذا ًب إحتجاز األطفاؿ ُب سجوف البالغُت 

 

كما أف ظركؼ السجن كاإلزدحاـ يعود ٔتضار كبَتة على السجينات مقارنة بالذكور، فلقد ذكرت اإلحصائيات 
 % 55الفيدرالية األمريكية، أف النساء ُب السجوف األمريكية يعانُت من معدالت أمراض الصحة النفسية بنسبة أعلى بػػػ

من حوادث اإليذاء الذاٌب، مع أهنن % 55للرجاؿ، كما ذكر ا١تفتش العاـ للسجوف ُب ا٧تلًتا ككيلز أف النساء ٯتثلن نسبة 
من ٣تموع السجناء، من جهة أخرل أف أنظمة السجوف مصممة ُب ا١تقاـ األكؿ للرجاؿ، لذلك % 05ال ٯتثلن سول 

 .3فاإلحتياجات الصحية للنساء ال يتم تناك٢تا ُب أغلب األحياف ُب سياسات كإجراءات السجوف
 

إف ىذا الوضع الكارثي الذم يضطر إٔب أف يعيشو السجُت، يؤثر بصفة سلبية على حالتو النفسية كالعقلية، 
فالتدىور كاإلصابة بأمراض عقلية ىو نتيجة لتظافر ىذه العوامل كاإلكتظاظ كاإلزدحاـ كأشكاؿ العنف ُب السجن كالعزلة 

، حيث تقوده ىذه الوضعية إذا زاد تدىورىا إٔب 4اإلجبارية كإنعداـ ا٠تصوصية، الشعور بالقلق بشأف التوقعات ا١تستقبلية
 .اإلقداـ على اإلنتحار للتخلص من ىذه العذابات اليت يقاسيها

 

                                                
 ْؿ٤ٖ ك٢ أٍْز ٓطوحذِس ٖٓ و٣ٌٖٝ ٓؿحٌٝز ُرؼٟٜح جُرؼٝ، ك٢ هحػس ذكؿْ 250 ج٠ُ 100 ئٕ أؿِد جُٓؿٕٞ ٣طْ ض٤ٌٖٓ ك٤ٜح ػىو ٣طٍجٝـ  ٓح ذ٤ٖ 1

ِٓؼد ًٍز جُِٓس ، جُط٢  ضلطوٍ ًٛٙ جُٜٔحؾغ جُٟهٔس ج٠ُ جُه٤ٚٞٛس ، ق٤ع ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٠ٞجذ٤ٍ الْطهىجّ جٍُٔقحٜ أٝ جُٜحضق كط٘ٗأ جٍُٛجػحش 

، جُؿٕ٘ٞ ك٢ ؿ٤حٛد جُٓؿٕٞ ، أَٓس جُٛكس جُؼو٤ِس نِق جُوٟرحٕ (ض١ٍ٤)أٗظٍ ك٢ ًٛج  أًػٍ  ًٞذٍَ . ٝجُٗؿحٌجش ٝجُُ٘جػحش جُكط٤ٔس ٝجُروحء ُالهٟٞ

، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ ، ٓإْٓس ٛ٘ىج١ٝ ُِطؼ٤ِْ ٝجُػوحكس ، ، جُطرؼس (كطك٢)، ٍٓجؾؼس ٤ِْٔحٕ ٛح٢ٗ  (أ٤ٍٓز)ٝوٌٝٛح ك٢ ٓٞجؾٜطٜح، ضٍؾٔس ػ٢ِ ػرى جُٛحوم 

 .84 ــ 82، ٘ 2015، 01
 ك٢ ذؼٝ جُكحالش ٣وىٌ إٔ جُٓؿٖ ٣وَِ ٖٓ ٓط١ْٞ جُؼٍٔ جُٔطٍهد ُِٔٛحخ ذحُل٤ٍِٝ ج٠ُ جُ٘ٛق ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس ،ٝ أظٍٜش 2

 أٍٖٜ هرَ جٍُٜٔ جُٔٛحذ٤ٖ ذح٤ُٓىج ٖٓ ػحٓس جُ٘حِ ، أٗظٍ ك٢ ًٛج ضو٣ٍٍ جإلٚالـ جُؿ٘حت٢ 08جُطؿحٌخ إٔ جُٓؿ٘حء جُٔٛحذ٤ٖ ذًٜج  جٍُٜٔ ٣ٔٞضٕٞ 

 Credit :Samuel، جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُالٚالـ جُؿ٘حت٢ ، ذؼ٘ٞجٕ ٝٞغ جُٛكس ك٢ جُٓؿٕٞ ، ضكو٤ن جُكن ك٢ جُٛكس ،  (2 )2008. 2ٌهْ 

Ballondiff/L’œil public/PRI.  
 .03 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 3
، (ض١ٍ٤) ئٕ ٓؼىٍ جٗطٗحٌ جالٞطٍجذحش جُؼو٤ِس ذ٤ٖ جُٓؿ٘حء ػحٍ ُِـح٣س، ك٤رِؾ ػ٠ِ جألهَ نٔٓس أٞؼحف ٓؼىٍ جٗطٗحٌٛح ذ٤ٖ ػحٓس جُ٘حِ، ًٞذٍَ 4

 .43جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ 

ك٢ ٗلّ ج٤ُٓحم ٣ٌٖٔ ٍٓجؾؼس  جُٔوٌٍ جُهح٘ جُطحذغ ُالْٓ جُٔطكىز ٝجُٔؼ٢٘ ذكن ًَ كٍو ك٢ جُطٔطغ ذأػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٖٓ جُٛكس جُرى٤ٗس ٝجُؼو٤ِس ٣ٌٖٔ 

، أٗظٍ ضو٣ٍٍ ٓ٘ظٔس (. E /CN  4 / 2005 / 51أٝٞحع جُٓؿٕٞ ضٓحْٛ ك٢ ؾؼَ جإلػحهحش جُؼو٤ِس أًػٍ ْٞءج، ٝغ٤وس جألْٓ جُٔطكىز ٌهْ )ذِٞؿٚ ئال إٔ 

 .06جإلٚالـ جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 
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كتشَت اإلحصائيات إٔب أف معدؿ اإلنتحار ُب السجوف، يبلغ ضعف معدؿ اإلنتحار بُت السكاف عموما ُب 
، كيأخذ اإلنتحار شكل قتل النفس مباشرة بإيذاء أنفسهم ككضع حد ٟتياهتم ، أك يأخذ شكل ما يسمى 1أمريكا

باإلنتحار ا٠تفي، الذم يعٍت السعي إٔب تدمَت الذات، فيقدموف على قتل أنفسهم بطريقة ال ٕتعل أحدا يشك أنو 
إنتحار، حيث يوجد من تكوف أفعا٢تم الشعورية، كآخركف ٮتتاركف ا١توت عن كعي، لكنهم يعتقدكف أنو عبلمة على 
اٞتنب، أك قد ال يرغبوف أف تعيش أسرىم مع خزم إنتحارىم، فيقوموف مثبل ٔتحاكلة ىركب متهورة كىم على علم أف 
اٟتراس سيطلقوف عليهم النار ليقتلوىم ، كقد يثَتكف شجارا غَت متكافأ مع شخص قوم، أك يكوف عضوا ُب عصابة 

، ككثَتا من ىذه اٟتاالت ال تسجل على أساس أهنا إنتحار، رغم أهنا ُب حقيقتها ٤تاكلة 2إجرامية يعرفوف أهنم سيقتلوهنم
 .للتخلص من اٟتياة ىركبا من جحيم الواقع الذم يعيشو داخل السجن

 
 الفرع الثاني

  آثار اإلكتظاظ على الحياة العقابية داخل السجوف
        ُيسبب اإلكتظاظ حشر السجناء ُب الزنزانات كقاعات اإلحتباس، فيؤدم ذلك إٔب إ٩تفاض عدد ا١توظفُت بالنسبة 
إٔب عدد النزالء، األمر الذم يؤثر على فعالية اإلشراؼ عليهم كالتحكم فيهم، ككذا على ٧تاح الربامج اإلصبلحية، فتعجز 

، حيث يصبح السجُت ال يلقي باال ٢تذه الربامج كال يستجيب ٢تا، فتصبح 3بذلك العقوبة على تنفيذ كظيفتها العصرية
بذلك  ٣تردة من أم فعالية ، كمن جهة أخرل فإف الوضع السيئ الذم يعيشو السجناء من تذمر كإزدحاـ، يؤثر على 

، ك ٬تعلهم يقعوف ُب ا١تشاحنات كالشجارات، كأحيانا التمرد على أنظمة كقواعد السجوف ، 4سلوكاهتم فَتتكبوف العنف
 .فيضيع اإلنضباط ك تعجز اإلدارة العقابية على السيطرة عليهم، ٦تا يفتح آّاؿ إٔب إحتماؿ فرارىم ك٤تاكلة ىركّٔم 

 

        كذلك تتسبب الزيادة ُب عدد السجناء إٔب ضركرة زيادة عدد ا١توظفُت ا١تشرفُت عليهم، كُب حالة تعذر ذلك 
يزداد معدؿ عمل ىؤالء ا١توظفُت كصعوبة السيطرة على ا١تساجُت، ٦تا يؤدم إٔب إصابتهم بالتوتر كالضغط النفسي، 

كيعًتؼ موظفي السجوف صراحة أف ا١تؤسسة ا١تزدٛتة أخطر كأكثر صعوبة ُب العمل ّٔا من السجوف ذات األعداد األقل 
من السجناء ا١تألوفُت على ٨تو أكرب كاألكثر قابلية للتحكم فيهم، ككلما إزداد توّتر موظفي السجوف بشأف أمنهم ينعكس 

ذلك على رد فعلهم فيزداد إحتماؿ أف يكوف رد فعلهم دفاعيا كعنيفا عند مواجهة مقاكمة أك إستهزاء من قبل السجناء، 
كما يشَت العديد من موظفي السجوف إٔب شعورىم بالتعب كاإلهناؾ عن العمل ُب سجوف كبَتة كمكتظة بالسجناء، كما 

يعًتؼ آخركف بأف ىذا التوتر ٬تعلهم يعكسوف ما لديهم من إحباط على السجناء، كما تقل رغبتهم كقدرهتم على 
 .5اإلعتناء با١تساجُت كاإلنتباه ٟتل مشاكلهم

 الفرع الثالث 
  آثار اإلكتظاظ في السجوف على خزينة الدكلة

                                                
 .203ٍٓؾغ ْحذن ،   ٘ جُؿٕ٘ٞ ك٢ ؿ٤حٛد جُٓؿٕٞ ،  ، (ض١ٍ٤) ًٞذٍَ 1
 .207 ج٠ُ 204 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 .203، ٘ 2003، جُؼىو جألٍٝ،46وٌجْس ٓوحٌٗس، جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس، جُٔؿِى ، ٌِٓٗس جَوقحّ جُٓؿٕٞ ،  (ػط٤س) ٜٓ٘ح 3

 .269، ٘ 2010، 01، ٝظ٤لس جُؼوٞذس ٝوٌٝٛح ك٢ جالٚالـ  ٝجُطأ٤َٛ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، جألٌوٕ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ، ٠رؼس  (كٜى ٣ْٞق  )جٌُٓحْرس 
ٝؾٞو  (ًحُٜٕٞ) أغرص 1962 ُوى أٗؿُش جُؼى٣ى ٖٓ جألذكحظ جُط٢ ضٍذ١ ذ٤ٖ جإلَوقحّ ٣َٝحوز جٗطٗحٌ جُؼ٘ق ٝجإلٞطٍجذحش جُ٘ل٤ٓس ٝجإلٗطكحٌ، كل٢ ْ٘س 4

ػالهس ُىٟ جُلثٍجٕ ذ٤ٖ جإلَوقحّ ٣َٝحوز ٓؼىالش جُٞكحز ُىٟ ٚـحٌ جُلثٍجٕ ٝجُؼ٘ق ٝجُطلٌي جالؾطٔحػ٢ ، ًٝٓ٘ يُي جُك٤ٖ ػٔى جُرحقػٕٞ ج٠ُ وٌجْس آغحٌ 

جالَوقحّ ػ٠ِ جُرٍٗ ك٢ جُٓؿٕٞ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جألٓحًٖ جُٔـِوس، ٝٝؾىٝج إٔ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ ٤َٓ ُِِٓٞى جإلٗىكحػ٢ ٝنٍم جُوٞجػى ٝجالٞطٍجذحش 

 .82، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ض١ٍ٤)جُ٘ل٤ٓس ٣ٓٞء قحُْٜ ػ٘ى ضؼٍْٜٞ ُالَوقحّ،  ج١ًُ ٣ٌَٗ ٚىٓس ال ضطحم ، ٌجؾغ أًػٍ ًٞذٍَ 
  ,84، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ض١ٍ٤)ًٞذٍَ 5
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إف التقّيد بالصكوؾ كا١تواثيق الدكلية ا١تتعلقة بتوفَت ا١تعاملة اإلنسانية البلئقة للسجناء، يقع على الدكلة مع زيادة 
أعداد السجناء كإكتظاظهم داخل السجوف إلزامية زيادة عدد ا١توظفُت على تأطَتىم  كاالشراؼ عليهم من حراس كأطباء 
، كأطباء نفسانيُت ١ترافقتهم من الناحية النفسية، فضبل على إلزامية زيادة ا١تيزانية ا٠تاصة باإلطعاـ كالكساء كالدكاء، كلواـز 

النـو من أسرة ك أفرشة كأغطية، كغَتىا من ا١تستلزمات األساسية ٟتياة السجُت، كما أف تزايد مشكلة اإلكتظاظ ٬تعل 
 .1الدكلة تفكر ُب توسعة سجوهنا أك بناء سجوف جديدة ، ككل ىذه النفقات الباىظة ترىق خزينة الدكلة

 

لنخلص ُب األخَت إٔب أف تنفيذ العقوبة اٞتنائية ّٔذا الشكل كبقائها على ىذا اٟتاؿ، كإفرازىا ٢تذه ا١تشاكل 
كالسلبيات جعلها عاجزة كما ًب االشارة اليو سابقا على ٖتقيق أىدافها ككظائفها اليت كجدت من أجلها، لذلك كاف ال 

 .مفر من البحث عن بدائل ٢تا
 

 المبحث الثالث
  مشكبلت تتعلق بالمحكـو عليو كأسرتو

 

         لقد أثار التطبيق ا١تستمر للعقوبة السالبة للحرية عرب الزمن العديد من ا١تضار  كالسلبيات، جعل الكثَت من 
الباحثُت كا١تتخصصُت ُب علم العقاب يقولوف بعدـ فاعلية ىذه العقوبة، كإخفاقها ُب ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة منها، فقد 
ظهرت مساكئها بشكل جلّي على السجُت كاألسرة كآّتمع، فبدؿ أف كانت ىذه العقوبة هتدؼ إٔب زجر كردع آّرمُت 

أصبحت تعمل بشكل عكسي بأف أصبحت أحد العوامل الدافعة إٔب إرتكاب اٞترٯتة، كنظرا ٢تذه ا١تساكئ الكثَتة كصف 
أحد ا١تنتقدين بِنشدَّة ٢تذه العقوبة ػػ كالذم سبق كأف كاف سجينا ػػػ ، بأهنا صناعة بشرية شيطانية بإمتياز، ذلك ألهنا ٗتريب 

، كنظرا لتعدد صور اآلثار السلبية ٢تذه العقوبة سنحاكؿ التعرض إليها 2كإىانة آلدمية السجُت كتشريد كضياع ألىلو كذكيو
 :بالتفصيل ُب الفركع التالية 

 

 المطلب  األكؿ
  اآلثار النفسية كالعضوية كالجنسية 

 

         كالشّك أف العقوبة السالبة للحرية تًتؾ آثارا سلبية، تصيب اٞتانب النفسي كالعضوم اإلنساف السجُت ككذا 
أفراد أسرتو ، كيعترب اٞتانب النفسي لدل أم إنساف أىم من أم جانب آخر، ذلك ألف شخصية اإلنساف كسلوكو 

يتأثراف سلبا كإ٬تابيا تبعا لصحة ك١ترض نفسيتو، لذلك فإصابة ىذا اٞتانب ّٔذه العقوبة، يًتؾ آثارا كبَتة منها ما يلتئم 
، كيتساكم األمر ُب ىذا بالنسبة 3بسرعة، كمنها ما يًتؾ  جركحا دائمة ال تلتئم، من الصعب معاٞتتها كٖتديدىا

 .للمحكـو عليو كألسرتو 
 
 
 

                                                
 .274، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘   (ٟٓٞجـ  ذٖ ٓكٔى) آٍ ٟٓٞجـ1
 . 01، أ٠ٞ٤ْ ، ٍٓٛ ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ، ػوٞذس جُٓؿٖ ٝٚٔس ػحٌ ك٢ ؾر٤ٖ جُر٣ٍٗس ، و ش ، و ِ ، ٘  (ٍٜٗٝ) ٠٘طح١ٝ 2
 .44، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 3
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 الفرع األكؿ
 اآلثار النفسية كالعضوية بالنسبة للمحكـو عليو

         تتملك احملكـو عليو ٣تموعة من ا١تشاعر كاألحاسيس السلبية، جراء توقيع عليو عقوبة اٟتبس كإنتزاعو من أسرتو 
ك٣تتمعو، حيث يتولد لديو شعور داخلي باإلحباط كا١تهانة نتيجة فقدانو إلحًتامو كىيبتو أماـ نفسو كأىلو ك٣تتمعو ، 

، ٦تا يولد ىذا الشعور ثورة داخلية كامنة ٨تو اٟتقد كالسخط على 1ألكؿ مرة (السجن)السّيما إذا كاف يلج ىذا العآب 
ىذا آّتمع، الذم أتى بو إٔب ىذا ا١تكاف، كقد يرافقو شعور بالظلم لعدـ تناسب عقوبتو مع اٞتـر ا١تقًتؼ، فاإلنتقاؿ من 
حياتو ا٠تاصة القائمة على اإلستقبللية كاٟترية كاإلرادة اٟترة ُب أفعالو، إٔب ٪تط حياة جديد مبٍت على اإلذعاف كاإلنصياع 

، ٦تا يصيبو بالقلق الذم ىو شعور با٠توؼ كاإلكتئاب 2 تًتؾ فجوة كبَتة ُب نفسوالؤلكامر كالقياـ بأعماؿ اليريده
، فينعكس ذلك على تعاملو مع نفسو ق، كىي أمراض نفسية تؤدم إٔب  تغيَت سلوكيات3كاإلغًتاب النفسي كاإلجتماعي

كزمبلئو كالقائمُت على اإلدارة العقابية كعلى قواعد نظامها ، أك مع أسرتو كأىلو أثناء تنفيذ العقوبة أك بعد تنفيذىا، فيقدـ 
 .على إيذاء نفسو كجرح أجسامهم أك اإلضراب على الطعاـ، كإذا زاد الوضع سوءا يلجأ إٔب إهناء حياتو باإلنتحار

 

         كلقد تزايدت معدالت اإلنتحار ُب السجوف بشكل رىيب، كأصبحت حقيقة مقلقة، ْتيث يبلغ معدؿ اإلنتحار 
، حيث يشكل اإلنتحار السبب لنصف حاالت الوفاة بُت السجناء داخل 4ُب السجوف ضعف معدؿ اإلنتحار خارجها

بُت % 25 ألف سجُت ُب سجوف كاليفورنيا، ك100حالة بُت كل % 26,4بلغ معدلو 1993السجوف، كُب عاـ 
، كاألرقاـ اٟتقيقية أكثر بذلك ألف 5 فلوريدا% 9,9ُب جورجيا، % 10,8ألف سجُت ُب سجوف تكساس، 100كل 

ىناؾ حاالت كفاة أخرل مشبوىة ال تسجل على الرغم أهنا حاالت إنتحار، فهناؾ حاالت العنف ا١تؤدية للوفاة، أين 
يقدـ بعض ا١تساجُت على ىذه األفعاؿ حىت يتم قتلو من غَته، للتخلص من كاقعو ا١ترير، أك يهرب عمدا حىت يتم إطبلؽ 

 .النار عليو ليموت
 

         من جهة أخرل ٗتلق العقوبة السالبة للحرية خاصة ا١تؤبدة اليت عّوضت عقوبة اإلعداـ، آثارا نفسية تتمثل ُب 
سيطرة الشعور لدل احملكـو عليهم، بأف حياهتم قد إنتهت كأصبحت تتسم داخل السجن بعدـ اليقُت، ككذا عدـ 

 .6إدراكهم الواقعي لئلطار الزمٍت الذم يعيشوف خبللو، ٦تا يؤثر على الصحة العقلية لبعضهم
 

         كإذا تناكلنا األثر النفسي للمرأة السجينة، فنجده أشّد كطأة كحّدة مقارنة بالرجل، فلقد توّصلت دراسة ميدانية 
 ، %50.70إٔب أف ا١ترأة السجينة يكتنفها شعور بالدكنية، من حيث اإلحساس بالذؿ كا١تهانة كصلت نسبتو إٔب 

 ٘تثل شعور با١تهانة كالذؿ كإحتقار النفس، كترفض % 92.95، أم أف ما نسبتو % 42,25كاإلحتقار نسبتو 
                                                

 .64، جُو٤ٔس جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ح٤ْٖ ) ذٞٛ٘طحُس 1
٣ؿى جُٓؿ٤ٖ ٗلٓٚ ك٢ هرٍ ٌٓطع ذروح٣ح ق٤حز ، ق٤ع ال .... ) ٣ٛق أقى جُٓؿ٘حء جُٓحذو٤ٖ ًٛٙ جُكحُس ، ك٢ ٓوحٍ ُٚ ذًٜٙ جُؼرحٌجش جُوح٤ْس ذوُٞٚ 2

ن٤ٚٞٛس ٝال ْطٍ ٝال نِٞز ٝضٛرف قًٍحضٚ ٌْٝ٘حضٚ ٝٗٞٓٚ ٝذوظطٚ ٝه٤حٓٚ ٝهؼٞوٙ ٓرحقس ٓ٘طٌٜس ٖٓ ًَ ٗحظٍ، ًِٝٔحضٚ ٝآٛحضٚ ٝوهحش هِرٚ ، 

، جُٓؿٖ ٝٚٔس ػحٌ ك٢ ؾر٤ٖ جُر٣ٍٗس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ( ٍٜٗٝ)، أٗظٍ  ٠٘طح١ٝ (....ٝٚٞش أٗلحْٚ ْحقس ٓرحقس ٓ٘طٌٜس ٖٓ ًَ أيٕ ٚحؿ٤س ،

05. 
 ٣ؼٍف جُوِن ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘ل٤ٓس ذحٗٚ ٖؼٌٞ ٣ط٤ُٔ ذحُهٞف، ٝٛٞ قحُس ٖٓ ضٞهغ جٍُٗ أٝ جُهطٍ جُُجتى، ًًٝج ػىّ جٍُجقس ٝجالْطوٍجٌ أٝ ػىّ ُْٜٞس 3

جُك٤حز جُىجن٤ِس ُِلٍو، ٣ٝؼ٢٘ يُي إٔ جُوِن ٗٞع نح٘ ٖٓ جُهٞف ٝؿحُرح ٓح ٣ٌٕٞ ًٛج جُهٞف ٖٓ جُٔٓطورَ جُٔؿٍٜٞ،٣ٝؼٍف جإلًطثحخ ذأٗٚ ٌو كؼَ 

ُرؼٝ جألقىجظ جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح جُلٍو ك٢ جُك٤حز، ضٓرد ُٚ جُٗؼٌٞ ذحُكُٕ ٝجُـْ ٝج٤ُٟن ، ٝهى ضطٍٞ كطٍز جُكُٕ ٝجألُْ أٝ جأل٠ْ، ق٤ع ضٌٕٞ ًٛٙ 

جألقىجظ ػحَٓ ٓلؿٍ أٝ ٓػ٤ٍ ُِوِن ج١ًُ ٣ظٍٜ ك٢ قحُس جًطثحخ، ٝك٢ قحُس ئْطٍٔجٌ جالًطثحخ ُلطٍز ٣ٞ٠ِس، كحٗٚ ؿحُرح ٓح ٣إو١ ئ٠ُ جإلٚحذس ذحألٍٓجٜ 

ـ جُٛكس جُ٘ل٤ٓس  (ػرى جٍُقٔحٕ)يجش جألْرحخ جُ٘ل٤ٓس ٝجألػٍجٜ جُؿ٤ٔٓس ًحُٛىجع جُ٘ٛل٢، ئُطٜحخ جُٔلحَٚ أٝ جٍُٝٓحض٤ُّ، كوىجٕ ج٤ُٜٗس، جُؼ١ٞٓ٤ 

 .26، ٘ 2004، 1ٖٓ جُٔ٘ظٌٞ جُوح٢ٗٞٗ ، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ، ٠رؼس 
  .203.٘  .، ٍٓؾغ ْحذن (ض١ٍ٤) ًٞذٍَ 4
 .205 ـ 203 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 5
 .64، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ح٤ْٖ) ذٞٛ٘طحُس 6
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 من السجينات ال يبالُت ٔتا ٭تدث ٢تن داخل السجن، كىذه البلمباالة ما ىي إال %07,05نصفهن العقوبة، كنسبة 
آلية دفاع تستعملها ا١ترأة السجينة، للقضاء على القلق الذم تشعر بو بسبب السجن ، كىي نسبة ٘تثل فقط النساء 

ا١تشردات ليس ٢تن مأكل، ككذا ٦تتهنات الدعارة كال ينتمُت إٔب أسر أك لديهن أسر كيرفضن العودة إليها، أك ٦تن إقًتفن 
، حيث بينت الدراسة أثناء اٟتديث مع ىذه الفئة أنو اليهمهن أمر أف تكوف داخل السجن أك خارجو،  جرٯتة زنا احملاـر

 .1فتكوف البلمباالة شكبل من أشكاؿ اإلرتياح ا١تؤقت إٔب حُت إنقضاء فًتة عقوبتهن
 

         أما عن الرجاؿ فلقد توصلت دراسة على عينة من احملكـو عليهم باٟتبس، تبحث ُب اآلثار السلبية النفسية 
لديهم % 41 من أفراد العينة يعانوف من الشعور باٟتزف كاإلكتئاب بدرجات متفاكتة،% 76عليهم، توصلت إٔب أف 

 سيطر عليهم شعور ٓتيبة % 17يسيطر عليهم شعور بعدـ الرضا كالسخط، % 59,7شعور بالفشل بدرجات متفاكتة،
لديهم رغبة ُب البكاء بدجات % 53,8سيطر عليهم شعور بكراىية الذات، % 11,3األمل ُب الذات ،

 تعرضوا إلضطرابات %68,7 أكدكا إصابتهم بالعديد من األمراض العضوية نتيجة العقوبة،% 44,7متفاكتة،
،  .2تأثرت قدرهتم على آداء أعما٢تم% 59,2تأثرت شهيتهم لتناكؿ الطعاـ بدرجات متفاكتة، % 62,2النـو

 

         كما قدـ نفس الباحث دراسة ميدانية أخرل، أجريت على عينة من احملكـو عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصَتة 
من أفراد العينة يشكل أىم مظهر من مظاىر قسوة العقوبة السالبة للحرية % 86,5، توصلت إٔب أف 1999ا١تدة سنة 

 % 88,8اليت ٟتقت ّٔم نتيجة العقوبة،  (كصمة السجن)من أفراد العينة كاف ٢تم خوؼ من % 36,8قصَتة ا١تدة، 
من العينة كاف ٢تم خوؼ كرىبة من السجن قبل تنفيذ العقوبة، لينتهي الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة إٔب نتيجة خطَتة 

خبلصتها  زكاؿ ا٠توؼ كالرىبة من دخوؿ السجن لدل احملكـو عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصَتة ا١تدة، ٦تا يؤدم إٔب 
من أفراد العينة لديهم شعور بقسوة العقوبة، بينما % 41تزايد إحتماالت عودهتم أب اٞترٯتة، كما إنتهت الدراسة إٔب أف 

 من أفراد العينة تعرضوا إٔب أضرار بالغة نتيجة توقيع عليهم ىذه العقوبة، كىو ما يؤدم إٔب شعورىم %26أكدت أف 
 .3بالظلم كعدـ عدالة العقوبة ،كعدـ تناسبها مع ما إقًتفوه من جـر

 

         من جهة أخرل، ٬تد احملكـو عليهم ّٔذه النفسية ا١تضطربة كاحملطمة أحيانا صعوبة ُب التكّيف مع ٣تتمع السجن 
كنظامو كقوانينو، فيكوف ردة فعلو أحد ا٠تيارين إما رفض ىذا العآب اٞتديد، كيركن إٔب اإلنعزاؿ كالتقوقع داخل عا١تو 

جنوف )ا٠تاص فيتعرض بذلك إٔب العديد من األمراض النفسية كالعقلية كاإلحباط كالسادية كالسيكوباتية كاٞتنوف السيما 
 ، أك يكوف خياره اإلندماج كاإلنصهار ُب ىذا العآب ٔتا ٭تملو من معايَت كقيم فاسدة، فيكتشف خربات 4(السجن

إجرامية جديدة ، كيعود بذلك إٔب درب اٞترٯتة فيصبح أكثر خطورة ، كىذا ما تؤكده دراسة أجريت ُب السجوف ا١تصرية 
من أفراد العينة اكتسبوا مهارات كأساليب جديدة ُب اإلجراـ أثناء فًتة تنفيذ العقوبة نتيجة % 15,5توصلت إٔب أف 

  .5إحتكاكهم ٔتجرمُت خطرين
 

                                                
ؾطٔحػ٤س إل٢ٌ٤٘٤ًِ، ٤ًِس جُؼِّٞ جإلغحٌ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ ػِْ جُ٘لّ جج٥ٝ ؾٍجّ جٍُٔأز ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، جُؼٞجَٓئ،  (ذًٍٞ)َُٓٝ أٗظٍ    1

ٗٓح٤ٗس،  إلٝج

، جٍُٔأز جُٔؿٍٓس ٝػحُْ جُٓؿٖ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػرٍ جُٔٞهغ      (ذًٍٞ) ، َُٓٝ 295، ٘ 2007 ـ 2006هْٓ ػِْ جُ٘لّ ٝػِّٞ جُطٍذ٤س ٝجأل٠ٌل٤ٗٞح ،    

http ://mazouzpsycologie.makoubblog.com/161   

 .48 ـ 47، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 2
 .48، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ ) ج٢٘٣ُُ 3
 ٛٞ ١ٔٗ ٖٓ أٗٔح٠ جإلٞطٍجخ ج٢ًُِٞٓ ٤ٛ٣د جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ذكحُس ٖٓ ج٤ُٜحؼ جُٗى٣ى ٝجُؼطٚ ٝج٤َُٔ ئ٠ُ جُطه٣ٍد ٝئ٣ًجء ج٥ن٣ٍٖ، أٗظٍ ج٢٘٣ُُ 4

 . 49، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)
 .50، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 5
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          إف ىذه اآلثار السيئة اليت تكتنف نفسية الشخص السجُت، باإلضافة إٔب القيم الفاسدة اليت يأخذىا من ٣تتمع 
السجن، ٕتعلو يلجأ إٔب ٦تارسة سلوكيات فاسدة، رٔتا ٓب يكن ٯتارسها من قبل، كمنها التدخُت الذم يعترب من العادات 
السلبية ا١تنتشرة بكثرة ُب ٣تتمع السجن، كيلجأ إليو كوسيلة للتعبَت عن مشاعر الضيق كالقلق، كرغبة ُب ا٢تركب كتناسي 

كضعو كمشاكلو بسبب دخولو إٔب ىذا ا١تكاف، كقد أجريت دراسة ميدانية للبحث عن أثر السجن ُب سلوؾ النزيل، 
من غَت ا١تدخنُت إٔب مدخنُت بعد % 25توصلت إٔب زيادة عدد ا١تدخنُت داخل ا١تؤسسات اإلصبلحية، حيث ٖتوؿ 

، كال يكتفي السجُت بالتدخُت بل يلجأ إٔب إستهبلؾ ا١تخدرات كا١تسكرات ٔتختلف أنواعها، كيسعى 1دخو٢تم السجن
إٔب اٟتصوؿ عليها بطرؽ غَت مشركعة، كلعّل غالبية من يتعاطوف ىذه ا١تواد يكونوف من ٤تًتُب ككبار آّرمُت، الذين يطلق 

، الذين ينشركف ىذه الثقافة بُت النزالء كوسيلة للهركب كنسياف كاقعهم ا١تؤٓب، كٕتعلهم يسافركف  (معلمو السجن)عليهم 
 .2ٓتيا٢تم إٔب كاقع أفضل

 من ا١تودعُت حديثا تعاطوا مادة ا١تخدرات % 3,3         أكدت دراسة أجريت ُب سجوف مصرية تفيد أف 
 من أفراد العينة تعاطوا األفيوف أثناء فًتة %4أثناء فًتة إيداعهم با١تؤسسة العقابية، كأكدت نفس الدراسة أف  (اٟتشيش)

يتعاطوف مادة اٟتشيش، %9,7 من أفراد العينة كانوا يتعاطوف مادة األفيوف،%1,5اإليداع، كأكدت دراسة أخرل أف 
 يتعاطوف ا٠تمور داخل %6,9 يتعاطوف األقراص ا١تخدرة،%7,2يتعاطوف البا٧تو، % 2,7يتعاطوف ا٢تركين، % 2,4

 .3السجن، كال شّك أف ىذه السمـو تساىم ُب إنتشار األمراض كتغذية ٦تارسة العنف داخل السجن
 

 الفرع الثاني
 اآلثار النفسية بالنسبة ألسرة المحكـو عليو

         تتعدل اآلثار النفسية السلبية اليت ٗتّلفها العقوبة السالبة للحرية إٔب أفراد عائلة احملكـو عليهم بدءا من ٟتظة 
إيداعهم ا١تؤسسة العقابية، كأثناء التنفيذ بل كحىت بعد اإلفراج، كتقيس ٚتيع أفراد األسرة من األبناء إٔب الزكجة إٔب 

 . الوالدين كغَتىم، خاصة إذا كاف احملكـو عليو ٯتثل ا١تعيل الوحيد ٢تم 
 

         فاألبناء كال شّك سيعانوف من اٟترماف العاطفي كفقداف اإلحساس بالطمأنينة ك إفتقاد اٟتب الذم يساىم ُب 
النمو السليم للفرد ، كما ينتج عن ذلك من إحباط كقلق كتوتر نفسي، فضبل على ذلك تنتأّم مشاعر اإلحساس 

بالكراىية  ٕتاه اآلباء كاألمهات احملكـو عليهم بالسجن، فيشعركف با٠تزم كالعار منهم بسبب نظرة آّتمع ٢تم، كيسبب 
، ٍب يبدك األمر 4ىذا األٓب ألفراد العائلة، حيث ٖتّطم ىذه الكراىية العبلقات األسرية اليت تقـو عادة على اٟتب كاإليثار

أكثر سوءا عندما يفقد األبناء بسبب دخوؿ آبائهم السجن القدكة اٟتسنة اليت كانوا يركهنا فيهم ، فاألبناء ينظركف دكما 
بإحًتاـ إٔب آبائهم، كدخو٢تم السجن يفقدىم ىذا اإلحًتاـ كيسقطو، فيبحثوف عن قدكة أخرل ُب مكاف آخر، قد تكوف 

 .، لذلك ٧تد أف األطفاؿ يشعركف بالضياع بسب غياب ىذه القدكة5سيئة فتؤثر سلبا على حياهتم
 

                                                
، ؾحٓؼس ٗح٣ق ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس، (أغٍ جُٓؿٖ ك٢ ِْٞى ج٣َُُ٘)، ٜٞٔ٘ح ك٢ ًطحذٚ (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘ ؿحْٗ) أؾ٣ٍص ًٛٙ جُىٌجْس ٖٓ هرَ جألْطحي ؿحْٗ 1

، ٌجؾغ أ٣ٟح ُ٘لّ جُٔإُق، ضىن٤ٖ جُطرؾ ٝضؼح٢٠ جُٔهىٌجش، ٗىٝز ضؼ٤ٔن جُٞػ٢ ذٔهح٠ٍ جُطىن٤ٖ ٝضؼح٢٠ جُٔهىٌجش، ؾحٓؼس ٗح٣ق 1999ج٣ٍُحٜ، 

 .1995ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، 
 .  53، ٍٓؾغ ْحذن، ٘(أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 2
 .53جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3
 .30 ، ٘ 2009، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء ٝٓكىوجش ذٍجٓؽ ػالؾٜح ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘)ؿحْٗ 4
 .58، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ 5
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        من جهة أخرل، ٧تد أف ٟتظات زيارة األبناء ألحد كالديهم احملبوسُت بالسجن لفًتات متباعدة ٍب فصلهم عنهم ، 
يًتؾ آثارا سيئة تبقى تؤثر ُب نفسيتهم على ا١تدل القريب كالبعيد، السّيما إذا كانوا صغار السن، كما يواجهوف األبناء 
ككامل أفراد األسرة النظرة السلبية للمجتمع ٢تم، فيصبحوف منبوذين من قبل األصدقاء كاٞتَتاف كالشارع كا١تدرسة، ٦تا 
٬تعلهم يتهربوف من الذىاب إٔب ىذه األماكن، كٯتيلوف لئلنطواء كالعزلة، إبتعادا عن السخرية كاإلستهزاء، كيؤدم ىذا 

 .1الشعور إٔب ا٢تركب من ا١تدرسة، بل التصرؼ بعدكانية ٕتاه أفراد آّتمع
 

         ك٘تتد ىذه النظرة السلبية لوالديهم ا١تتواجدين بالسجن، إٔب التأثَت على عبلقة ا٠تطبة كالزكاج، فقد تؤدم ٝتعة 
أبائهم إٔب فسخ ا٠تطوبة أك الطبلؽ، كىو ما يزيد من تضخيم ا٢توة بينهم، ك زيادة ُب توتر العبلقة األسرية، كوهنم 

 .يشعركف أهنم سبب إفساد حياهتم بسبب ال ذنب ٢تم فيو
 

         كيشكل فقداف ا١تورد ا١تإب العبء األكرب الذم يواجو العائلة كيؤثر ُب حياهتم كاستمرارىا، كلقد أجريت دراسات 
 من أفراد العينة فقدكا ١توردىم ا١تإب، كأف %26ُب ىذا الشأف ُب السجوف األمريكية على السجناء، أكدت أف نسبة 

 ، كُب مصر أجريت دراسة على اآلثار 2 من أفراد العينة ٯتثل السفر لزيارة احملكـو عليهم العبء األكرب للعائلة34%
 من أفراد العينة ًب فصلهم من %31 ، تبُت من خبل٢تا أف نسبة 1997السلبية للعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة سنة 

 .3عملهم نتيجة العقوبة 
 

         أما تأثَت العقوبة السالبة للحرية من الناحية النفسية كالعضوية على الزكجة، فبل ٮتتلف تأثَتىا على األبناء، 
فبمجرد دخوؿ زكجها السجن، فإف العبلقة العاطفية اليت كانت قائمة بينهما يعًتيها الفتور كاإلهنيار، حيث ترل أف 
دخوؿ السجن ٣تلبة للعار كسّبب كصمة سيئة ٖتملها األسرة على جبينها، كقد تطلب بعض الزكجات الطبلؽ، كإذا 

إختارت اإلبقاء كاحملافظة على العبلقة الزكجية، فإهنا تتحمل مسؤكلية تربية األبناء، كيشكل ىذا ضغطا نفسيا عليها كعلى 
قدرهتا على ٖتمل ىذه ا١تسؤكلية ، باإلضافة إٔب شعورىا باإلحباط نظرا لعدـ إمكاهنا اشباع غريزهتا اٞتنسية بشكل طبيعي 

  . 4كشرعي
 

 الفرع الثالث  
  اآلثار الجنسية للعقوبة السالبة للحرية 

         كمن اآلثار السلبية اليت ٗتلفها عقوبة سلب اٟترية مشكلة اٟترماف اٞتنسي، السّيما أصحاب ا١تدد الطويلة، 
فاٟترماف من ٦تارسة العبلقة الزكجية، كحرماف السجُت من تفريغ طاقة غريزتو اٞتنسية بشكل طبيعي، يؤدم بالسجُت إٔب 
البحث عن بدائل بأساليب خاطئة، كممارسة عبلقات شاذة كا١تثلية أك ٦تارسة العادة السرية، فضبل على ذلك إنتشار 

األمراض النفسية كاإلحباط كاإلكتئاب، ذلك ألف اٞتنس حاجة أساسية لئلنساف كالشراب كالطعاـ، كاٟترماف منو يؤدم 
إٔب عجزه عن التواصل مع حياتو فيما بعد، كالكبت اٞتنسي يشكل عزلة حسية كسيكولوجية للمسجوف احملرـك من 

 .اٟترية، فيصبح قنبلة معرضة لئلنفجار
 

                                                
 .69، جُو٤ٔس جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ح٤ْٖ) ذٞٛ٘طحُس 1
 .55، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ 2
 .68،  ٝظ٤لس جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس 3
 .31، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘) ؿحْٗ 4
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بشكل مرعب ُب السجوف، كوف ا١تكاف ٭تتوم على جنس  (اللواط، السحاؽ)         كلقد إنتشرت اٞتنسية ا١تثلية 
كاحد، كيتم ذلك نتيجة إلغواء ا١تصابُت باٞتنسية ا١تثلية لغَتىم أك إكراىهم على ذلك، كتًتاكح نسبب ا١تثلية اٞتنسية ما 

% 85ك% 30بُت 
 من أفراد العينة ٯتيلوف إٔب %26,3، كىناؾ دراسة أخرل أجريت ُب السجوف ا١تصرية تؤكد أف 1

 (ذكورا كإناثا)من أفراد العينة % 09، بينما أكدت الدراسة أف نسبة 2إشباع ىذه الغريزة با١تمارسة اٞتنسية ا١تثلية
، كتعترب ىذه األرقاـ مفزعة خاصة كأهنا ال تعرّب عن 3يفضلوف إشباع ىذه الغريزة ذاتيا عن طريق ٦تارسة العادات السرية

 .الوضع اٟتقيقي عن األكضاع ُب السجوف ألهنا ال تسجل كل اٟتاالت
 

         كلقد ٞتأت العديد من الدكؿ للتخفيف من كطأة ىذه ا١تشكلة إٔب السماح باإلجازات للمسجونُت من حُت إٔب 
آخر كبشركط معينة، ُب حُت ٝتحت بعض الدكؿ بالزيارات الزكجية ُب سجوهنا كخصصت أمكنة خاصة ١تمارسة ىذه 

 ، ُب إطار ٚتلةنظاـ على رأس ىذه األنظمة اٟتديثةىذا اؿيأٌب  كالغريزة للمسجونُت أك ما يطلق عليو با٠تلوة الشرعية ، 
كتقًتب من األنسنة كاإلصبلح، فبُت من اإليبلـ، عن الردع كبتعادىا إتتسم باٞتنائي، اليت اب األفكار اإلصبلحية للعق

 يعتربه حيثيدافع عليو كيعتربه ٙترة كفاح طويل أدل إٔب التخلص من األفكار العقيمة ا١ترتبطة بالعقاب اٞتنائي التقليدم، 
 يرفض تطبيق ىذا النظاـ رفضا مطلقا، كيعتربه آخرىناؾ فريق رغم كضعو كراء القضباف،  للسجُت ك لزكجومصونا حقَّا 

ٔب إحبلؿ ثقافة البلعقاب، كأف إدعوة صر٭تة فاسدة أكثر من ذلك يعتربه ٘تييعا لفكرة العقاب كا١تؤسسة العقابية، بل 
 إٔب عدـ خوؼ ك ىذا ذلك يؤدم أب القضاء على الوظيفة الردعية للعقوبة اٞتنائية اليت تشكل أىم خصائصها، ك يؤدم 
لذلك كجودىا،  انزعاج آّرمُت من العقوبة السجنية، كمن ٙتة ال فائدة من بقاء مؤسسة السجن طا١تا فقدت مربر

. ىذه الدراسة تأصيل شرعية كقانونية ىذا النظاـ كسرب أغواره ١تعرفة مزاياه كمآخذه كنطاؽ تطبيقوسنحاكؿ من خبلؿ 
 

قًتفتو أيديهم ُب حق إ لقاء ما ،ٔب ردع آّرمُت احملكـو عليهمإ أف السجن منذ أف كجد كاف يهدؼ          فاٞتميع يتفق
عن طريق  الوظيفةىذا آّتمع، لذلك جاء نظاـ سلب اٟترية كوسيلة للعقاب ك كعقوبة جنائية، كيتكفل السجن ّٔذه 

قركف طويلة، الوظيفة كبقي ٤تافظا عليها ؿكفّيا ٢تذه السجن جز كالتحفظ على احملكـو عليهم ١تدة معينة، كلقد ظّل اّب
عتقاد السائد آنذاؾ أف الردع إلٔب جانب عقوبة سلب حريتو، ألف اإنسانية إلكذلك ْترماف احملكـو عليو من ٚتيع حقوقو ا

 الفكر العقايب كوف، ك لعّل ىذه النظرة ترّسخت  هنائيازجر كعبلج آّرمُت، كىذا عن طريق عز٢تم عن آّتمعبىو الكفيل 
 على دراسة قىتماـإ، بل كاف ينصّب كل  أبدا رتكابو للجرٯتةإٓب يكن يهتم بدراسة آّـر كظركفو كأسباب  التقليدم

  .كآثارىا فقط اٞترٯتة كجسامتها
 

تنادم باٟترية كا١تساكاة ككفالة اٟتقوؽ الفردية لئلنساف كلو ، غَت أنو مع مركر الزمن ظهرت أفكار ٖتررية حديثة         
 إليو على أنو ضحية ىذه كُنظر رتكاب جرٯتتو،إكاف سجينا، كأّدل ذلك إٔب القياـ بدراسات حوؿ آّـر كظركؼ 

ٔب حضَتة إ٨تراؼ، كمن ٙتَّة ُطرِنحت أفكار عن كيفية إصبلحو كتأىيلو كإعادتو إلالظركؼ كأف آّتمع مسؤكؿ عن ىذا ا
ليو على أنو مكاف إنعكس ىذا التغَّت على كظيفة السجن كأصبح ينظر إآّتمع من جديد فردا صاٟتا سويا، كقد 

رتبطت أٝتاء ا١تؤسسات العقابية إصبلح، لذلك إلٔب جانب الردع كالزجر، كبإمكانو أف يقـو ٔتهمة اإلئلصبلح كالتأىيل 
                                                

، ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ذ٤ٖ جُٞجهغ ٝجُٔأٍٓٞ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جإلؾطٔحػ٤س ،ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ  (ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ) جُهػؼ٢ٔ 1

 .62،  ٘ 2008جأل٤٘ٓس، 

 أهٌٍٕ ذٞؾٞو ػالهس ؾ٤ٓ٘س ذ٤ٖ جُٓؿ٤٘حش وجنَ جُٓؿٖ، ك٢ % 81,11ػ٠ِ ْؿ٤٘حش ك٢  جُؿُجتٍ إٔ  (ذًٍٞ)ك٢ وٌجْس هحٓص ذٜح جُرحقػس َُٓٝ 2

، ئؾٍجّ جٍُٔأز ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، جُؼٞجَٓ  (ذًٍٞ) أو٤ُٖ ذؼىّ ٝؾٞو ًٛٙ جُؼالهس، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ َُٓٝ % 18,89ق٤ٖ إٔ ٗٓرس  

 .299ٝآغحٌ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ ػِْ جُ٘لّ جال٢ٌ٤٘٤ًِ، ٤ًِس جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ٝجالٗٓح٤ٗس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 .52، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 3
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عادة إمؤسسات )، (عادة الًتبية إمؤسسات )،(صبلحيةإمؤسسات )ّٔذه الغاية، كأصبحت أٝتاء السجوف تسمى 
. صبلح كالتأىيلإلكغَتىا من األٝتاء اليت ٖتمل ُب طياهتا معا٘ب ا (التأىيل

 

 من ا١تعاقبة القانونية ا         كلقد كاف حرماف السجُت من زكجتو جزءا من العقاب، فكانت بذلك ا١تعاقبة اٞتنسية جزء
ختبلء ّٔا ُب إلٔب ىذا األمر، كأصبح ٘تكُت السجُت من اللقاء بزكجتو كاإ، غَت أنو بتغيَت كظيفة السجن تغَتت النظرة 
صبلح إلجتماعية كالنفسية للسجناء كتدخل ضمن برامج العبلج كاإلمكاف ٥تّصص ٢تذا الغرض جزءا من الرعاية ا

 .ٔب النقاش بقوة، كأحدث خبلفا كبَتا بُت مؤيديو كمعارضيوإكالتأىيل لذلك برز موضوع ا٠تلوة الشرعية للسجناء 
 

قف الدكؿ الغربية كالعربية ُب األخذ ّٔذا النظاـ كتنظيم احتداـ بُت الفريقُت ٘تايزا ُب موإل كلقد أفرز ىذا اٞتدؿ كا        
 فكرتو من قبيل العبث الفكرم العقيم، ٢تذا فموضوع ا٠تلوة الشرعية ةكبُت من رفضتو كجعلت حىت مناقش تطبيقو،

نساف السجُت، كبالتبعية حق الزكجة إلللسجُت  يطرح ْتث مسألة التوفيق بُت متناقضُت، ك٫تا ضركرة مراعاة إنسانية ا
. الشرعي ُب لقاء زكجها ، كبُت ضماف قيمة العقوبة كوسيلة من كسائل الردع كالزجر

 الفقرة األكلى
 نظاـ الخلوة الشرعية 

يقصد ّٔا خلّو الرجل با١ترأة ؼ ،صطبلحيةإل من الناحية ا1ا٠تلوة الشرعية         بداية سوؼ نتعرض إٔب ٖتديد مفهـو 
، حيث أف 2ف الشيطاف ثالثهماإ ؼاال ٮتلو رجل بامرأة ليس منو:ماـ السرخسيإلشرعا  أم بزكجتو شرعا، كُب ىذا يقوؿ ا

ا٠تلوة بُت الزكجُت البالغُت كراء سًت أك باب مغلق يوجب ا١تهر كالعدة، فجمهور العلماء أقركا أف ا٠تلوة الصحيحة 
 ًمن طىلَّلٍقتيميوىينَّل  ًإفك):، كُب ذلك يقوؿ اهلل تعأب3با١تعقود تًتتب عليها آثار من تقرر ا١تهر كلو ككجوب العدة كغَت ذلك

ةي  ًبيىًدهً  يػىٍعفيوى الَّلًذم أىكٍ  يػىٍعفيوفى  أىف إىالَّل  فػىرىٍضتيمٍ  مىا فىًنٍصفي  فىرًيضىةن  فػىرىٍضتيٍم لىهينَّل  كىقىدٍ  تىمىسُّوىينَّل  أىف قػىٍبلً   كىأىف الن كىاحً  عيٍقدى
نىكيمٍ  اٍلفىٍضلى  تىنسىوياٍ  لًلتػَّلٍقوىل كىالى  أىقٍػرىبي  تػىٍعفيواٍ  ا ًإفَّل  بػىيػٍ أىٍفضىى  كىقىدٍ  تىٍأخيذيكنىوي  كىٍيفى ك): ، كقولو تعأب4(بىًصيره  تػىٍعمىليوفى  اللَّلوى ًبمى

. فضاء يعٍت ا٠تلوة الشرعية بينهماإلكا،5(م يثىاقنا غىًليظنا ًمنكيم كىأىخىٍذفى  بػىٍعضو  ًإلىى بػىٍعضيكيمٍ 
 

                                                
1

، نِٞش ذٚ نِٞز ، ٝنال ج٤ُٚ أ١ جؾطٔغ ٓؼٚ ك٢ نِٞز ، ٝنال ذٚ ٝج٤ُٚ ٝٓؼٚ نِٞج ٝنالء ْأُٚ إٔ  (نال، ٣هِٞ ، نالء )ًِٔس نِٞز ٓٗطوس ٖٓ جُلؼَ  

و ُٚ، أل، ٝنال جٍُؾَ ذ٘لٓٚ جٗلٍو، ٝ نال ج(ٝجيج نِٞج ج٠ُ ٤ٖح٤٠ْٜ٘ هحُٞج ئٗح ٓؼٌْ ئّٗةٔح ٗكٖ ٓٓطُٜءٕٝ )٣ؿطٔغ ذٚ ك٢ نِٞز كلؼَ ، هحٍ ضؼح٠ُ  ٍّة ٍٓ ضؿ

و ذٚ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ  ٍّة ؽ ُٚ ٝٚحٌ نح٤ُح ، ٣ٝوحٍ أنَ ذأٍٓى ٝضل ٍّة كالٕ ٝأنَ جٍُؾَ ٝهغ ك٢ ٓٞٞغ نحٍ ال  (أن٢ِ )ٝنال ذحُٚ جْطٍجـ ، ٝنال ُٚ جٌُٔحٕ ضل

جْطوَ ذٚ ٝجٗلٍو ٝجْطهَ كالٗح هحٍ ُٚ أن٢ِ، ٝنِص جٍُٔأز ٖٓ ٓٞجٗغ جٌُ٘حـ نِٞش ك٢ٜ ن٤ِس ٝٗٓحء ن٤ِحش، : ٣ُجقْ ك٤ٚ، ٣ٝوحٍ أ٣ٟح جْطه٢ِ ذٚ 

ٝجُهِٞز ك٢ جُِـس ٖٓ نال جٌُٔحٕ ٝنالء ٝأن٢ِ جٌُٔحٕ  أ١ ُْ ٣ٌٖ أقىج ٝال ٢ٖء ك٤ٚ ٝنال جٍُؾَ ذٛحقرٚ ج٤ُٚ ٝٓؼٚ نِٞج ٝنالء ٝنِٞز أ١ جٗلٍو ذٚ 

ضؼ٢٘ ج٢ُٟٔ ٝجًُٛحخ، كٜٞ ٣ٓطؼَٔ ُُِٓحٕ ٝجٌُٔحٕ : ٝجؾطٔغ ٓؼٚ ك٢ نِٞز ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ نال ذُٝؾطٚ نِٞز أ١ جٗلٍو ذٜح  ٝجُهِٞز ذحُْٟ ُٜح ػىز ٓؼحٕ 

٣ٝوحٍ : ك٤وحٍ نال ٖرحذٚ أ١ ٠ٟٓ ٝيٛد ، ٝك٢ قى٣ع ؾحذٍ هى ضُٝؾص جٍٓأز هى نال ٜٓ٘ح أ١ ًرٍش ٠ٟٓٝ ٓؼظْ ػٍٔٛح، ٢ٛٝ ضؼ٢٘ أ٣ٟح جُلٍجؽ 
 ، ٓهطحٌ جُٛكحـ ،  وجٌ ػٔحٕ، (ػرى جُوحوٌ) جٍُج١َ ، (ٓكٔى ) ك٢ ًٛج جالٓحّ ذٖ أذ٢ ذٌٍ ، أٗظٍ  كٍؽ ، ٓحك٤ٚ أقى  أ١نال جٌُٔحٕ نِٞج ٝنالء ٝأن٠ِ

. 188٘ ، 1978 ،  1 ٠،ٓإْٓس ػِّٞ جُوٍجٕ، جألٌوٕ 
 ، قن جُٓؿ٤ٖ ك٢ جُهِٞز جٍُٗػ٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جُلوٚ جالْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جألٌو٢ٗ ، هْٓ جُلوٚ (ػرى جُكحكع ٣ْٞق ػ٤ِحٕ)أذٞ ق٤ٔىز   أ٣ٟحأٗظٍ 

. 87ٝأُٚٞٚ ، ٤ًِس ج٣ٍُٗؼس ، جُؿحٓؼس جٌُُهحء ، جألٌوٕ ، ٓؿِس جُؿحٓؼس جالْال٤ٓس ُِىٌجْحش جالْال٤ٓس ، جُٔؿِى جُؼٍٕٗٝ ، جُؼىو جألٍٝ ، ٘ 

 ، ضو٤٤ْ جُهِٞز جٍُٗػ٤س ُُ٘الء جُٓؿٕٞ، وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ػ٠ِ ْؿٕٞ ٓكحكظس ْؿٕٞ جُطحتق ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ (ْل٤ٍ ذٖ ٓٓق )جُؿؼ٤ى

 12، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ ، جُٓؼٞو٣س ، ٘  2008جالؾطٔحػ٤س ، ضهٛٙ ضأ٤َٛ ٌٝػح٣س جؾطٔحػ٤س ،  
 ، ضو٤ٖ٘ جُهِٞز جٍُٗػ٤س ك٢ ظَ ج٤ُٓحْحش جالٚالق٤س وجنَ جُٓؿٕٞ ج٣ٍُٛٔس،  ، ًٍُٓ ٓحػص ُِىٌجْحش جُكوٞه٤س (ٛحؾٍ ) ٝ ػ٢ِ(٤ٖٔحء )  ق2ٖٓ

 /http://www.maatpeace.org/sites/www.maatpeace.org/files.05ٝجُىْط٣ٌٞس ، ٍٓٛ ، و ش، ٘ 

ٕ جُهِٞز جُٛك٤كس ٢ٛ جُط٢ ال ٣ٌٕٞ ٓؼٜح ٓحٗغ ٖٓ ج٠ُٞء ال قو٤و٢ أ ٣هطِق جُؼِٔحء جُوىج٠ٓ ك٢ ضكى٣ى جُهِٞز جُٛك٤كس كحيج ًحٕ جالق٘حف ٣ؼٍكٕٞ خ3

ٌنحء جُٓطٌٞ أٝ ؿِن جُرحخ أٝ ؿ٤ٍٙ ، أٓح ئٝال ٍٖػ٢ ٝال ٠ر٤ؼ٢ ، ٣ٍٟ جُٔح٤ٌُس إٔ جُهِٞز جُٛك٤كس ٢ٛ نِٞز جالٛطىجء، ٢ٛٝ جُط٢ ضؼ٢٘ ػ٘ىْٛ 

جُك٘حذِس ٢ٛ جُهِٞز جُط٢ ضٌٕٞ ذؼ٤ىج ػٖ ٤ُٔٓ ٝذحُؾ ٓطِوح ك٢ ٌٓحٕ ًحٕ جُُٝؼ ٣طأ ٓػِٚ ًٝحٗص جُُٝؾس ٠ٞ٣أ ٓػِٜح ُْٝ ضٔ٘ؼٚ ٖٓ ج٠ُٞء، أٓح ضؼ٣ٍق 

 (ٛحؾٍ ) ٝ ػ٢ِ(٤ٖٔحء )يج ونَ ذٜح كأؿِن جُرحخ ٝأٌن٠ ْطٍج ٤ُّٝ ذٔكٍّ ٝال٢ٛ ٚحتٔس ُٜح جٍُٜٔ ضٔحٓح  ٝػ٤ِٜح جُؼىز ضحٓس ، قٖٓئ: جالٓحّ جُٗحكؼ٢

  06 ــ 05، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

 . ٖٓ ٌْٞز جُروٍز237:  جأل٣س 4

 .  ٖٓ ٌْٞز جُ٘ٓحء21: جال٣س  5
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قالوا بعدـ منع احملبوس من مباشرة زكجتو الثابت شرعا أف ٚتهور الفقهاء ما عدا ا١تالكية أما من الناحية الشرعية ؼ         
ُب السجن ، ْتيث يكوف ىناؾ مكاف آمن كال يطّلع عليو أحد، كيستندكف ُب ذلك أب أف ا١تعاشرة الزكجية من اٟتقوؽ 

م ُب تأكيد ىذا اٟتق ما جاء ُب حاشية ابن أا١تشًتكة بُت الزكجُت كىي حق ثابت ال يسقطو أحد، كيستدؿ ّٔذا الر
ذا كاف ىناؾ مكاف خاؿ ُب إتصاؿ ّٔا إلال ٯتنع ا١تسجوف من دخوؿ زكجتو أك أمتو عليو كا: عابدين حيث جاء قولو

ذا كاف ُب السجن سكن ١تا ُب إال إالسجن ٮتلو ّٔا فيو، ألنو غَت ٦تنوع من شهوة البطن فكذا الفرج، لكن ال ٕترب الزكجة 
 .1ذلك من ضرر ٢تا

 

كُب ذلك حفاظ على صحة السجُت كنفسيتو كحفاظ لو من الشذكذ اٞتنسي، حاؿ كوف ا١تطالبة ّٔذا اٟتق ال         
٨تراؼ إف ا١تصلحة ُب منعو منو، كأف سبب السجن أال اذا رأل القاضي إ ،مكانية حرماف السجُت من ٦تارستوإ٭توؿ دكف 

ُب سلوكو اٞتنسي مثبل، فيحرمو القاضي من ٦تارسة ىذا اٟتق كعقوبة مناسبة ُب ىذه اٟتالة، كما يسرم على الرجل يسرم 
شارة إل، غَت أنو ٬تب ا2(كلهن مثل الذم عليهن بالمعركؼ):على ا١ترأة ا١تسجونة، ألف ا١تعاشرة حق مشًتؾ لقولو تعأب

لتزاـ إنو يتحلى ىذا األخَت من أم أال برضا الزكج غَت احملكـو عليو، كيًتتب على ذلك إأف ٦تارسة ىذا اٟتق ال يكوف 
جبار، كينبٍت على ذلك أف عدـ طاعة الزكجة مثبل بطلب زكجها إشرعي أك قانو٘ب بغَت ما يرضاه ىذا الزكج دكف 

ا١تسجوف ُب ىذا ا١توقع ال يعد نشوزا منها أك يسقط حقوقها، بل يظل ٢تا كامل اٟتق ُب طلب التطليق من زكجها 
.       3ا١تسجوف

        

 الفقرة الثانية 
الخلوة الشرعية للسجين بين المنح كالمنع 

نساف ىي إلعتبار أف حقوؽ اإ        بُت من يعترب ا٠تلوة الشرعية للسجُت من بُت أىم حقوقو اليت ٬تب أف يتمتع ّٔا ب
ساسي ٟتقوؽ احملكـو عليهم، حيث يعترب فريق ىذا اٟتق حقا أساسيا للشخص ا١تسجوف كليس ترفيها، كليس أمصدر 

صبلح للنفس البشرية كىو كسيلة ىامة للحفاظ على التوازف النفسي إخركجا عن مقتضيات العقاب ألف ُب ذلك 
صبلح، حيث تعترب ىذه إلف ا٠تلوة الشرعية تدرج ضمن مفهـو التغَّت ُب كظيفة السجن كىي اإ، ك4لئلنساف السجُت

. 5صبلحو  إجتماعية لنزالء ا١تؤسسات العقابية كتدخل ضمن عبلج ا١تذنب كإلخَتة جزءا من برامج الرعاية األا
 

        كبُت من يعترب ٣ترد تناكؿ فكرة ا٠تلوة الشرعية من قبيل العبث الفكرم ك٘تييعا صر٭تا لفكرة العقاب بل دعوة 
خبلؿ بالتوازف االجتماعي للمجتمع ، ٦تا يقتضي ضركرة تطبيق إلٔب اإحبلؿ فلسفة البلعقاب، كاليت تؤدم إٔب إفاسدة 

حتداـ إلالعقاب بفعالية ضمانا لتحقيق عنصر الردع الذم ىو أحد أىم مكونات العقوبة اٞتنائية ، كبُت ىذا كذاؾ يربز ا
  .اٟتاصل بُت الفريقُت بشأف قبوؿ أك رفض تطبيق فكرة ا٠تلوة الشرعية

 

 الناحية منؼٕتاه العديد من اٟتجج الشرعية كالقانونية كالطبية كالنفسية، إل يسوؽ أصحاب ىذا ا:الفريق األكؿ         
ٔب أف أغلبية الفقهاء كٚتهور العلماء أجازكا التمتع ّٔذا اٟتق ،السّيما قوؿ اٟتنفية إيستند مؤيدك ىذا اٟتق  الشرعية

                                                
ٝجُٔرحوب جُىْط٣ٌٞس  وٌجْس ٓوحٌٗس ، ك٢ ٞٞء أقٌحّ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس  ، جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُكوٞم جالٗٓحٕ وٌجْس ٓوحٌٗس، (ن١ٍ٤ أقٔى )ٌُرحٔ ج1

 692، ٘ 2001ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس، ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ، هْٓ جُكوٞم ، ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جالٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ، 

 . ٖٓ ٌْٞز جُروٍز228 ج٣٥س 2

 .  692 ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ن١ٍ٤ جقٔى) جٌُرحٔ 3
. 69 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 4
 06 ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ (ْل٤ٍ ذٖ ٓٓلٍ ) جُؿؼ٤ى5
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لتقاء بزكجتو ُب السجن كٓب ٮترجوا عن ثبلثة إلغَت أف الفقهاء اختلفوا ُب حق ٘تكُت السجُت من ا كاٟتنابلة كالشافعية ،
ذا طلب ذلك كيوفر لو ا١تكاف ا١تبلئم لذلك إلتقاء بزكجتو إل ال ٯتنع السجُت من ا(قوؿ األكؿؿؿ) فبالنسبة : أقواؿ

حتاج إف إك)) : الغرض، ْتيث ال يطّلع عليو أحد كىو قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة كبعض الشافعية، قاؿ صاحب اٞتوىرة النَتة
 ، كقاؿ صاحب أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب  ((مرأتو أك جاريتوإٔب اٞتماع فبل بأس أف تدخل عليو إأم السجُت 

ذا إكأدلتهم الشرعية ُب ذلك قو٢تم  ف أمكن ذلك،إستمتاع بنسائو ُب اٟتبس إلكال ٯتنع احملبوس من ا)) :ُب فقو الشافعية
 فقياسا على ذلك ال ٯتنع السجُت من تلبية شهوة الفرج ،كاف السجُت ال ٯتنع من تلبية شهوة البطن من الطعاـ كالشراب

 . 1 ((ألف كبل٫تا يعترب شهوة ال يستغٌت عنها
 

ا١تالكية   ٯتنع السجُت من ا٠تلوة الشرعية بزكجو كال ٯتكنو كطئها ُب السجن، كىو مذىب(القوؿ الثاني)          أما 
 من حق السجُت (القوؿ الثالث)،  كسوؼ نرجأ اٟتديث عن ىذا الرأم ُب حجج فريق ا١تعارضُت،كقوؿ لبعض اٟتنفية

.   2ف كاف ُب ا١تنع مصلحة مشركعة، كىذا قوؿ لبعض الشافعية إا٠تلوة الشرعية بزكجو، كلكن لوٕب األمر منعو من ذلك 
 من خصائص العقوبة اٞتنائية أهنا قيقدـ أنصار ىذا الفريق حججهم بالقوؿ أفؼ ،الناحية القانونيةمن          أما 

ذلك ألف العدالة تقتضي إعماؿ مبدأ شخصية ، 3ٔب غَته ألنو ليس معٍت بالعقابإ أم ال ٬تب أف تتعدل ،شخصية
العقوبة، فبل يعاقب شخص على فعلة ٓب يرتكبها، كال ٬تب أف يُؤخذ ّتريرة غَته، مهما كانت درجة القرابة أك الصلة 

بينهما، ٢تذا تبّنت أغلب ا١تواثيق الدكلية كالدساتَت كالتشريعات الوطنية ىذا ا١تبدأ كنصت عليو ُب نصوص كاضحة 
، كإعماال ٢تذا ا١تبدأ األصيل فبل تطبق العقوبة إال على مرتكب اٞترٯتة سواء ْترمانو من اٟتياة أك بتقييد حريتو أك ٤4تددة

اإلنتقاص من مالو، فبل توقع على غَت احملكـو عليو، كما أهنا ال تورث فبل ٬تب إيقاع العقوبة إال على من يثبت أنو 
ساىم ُب كقوع اٞترٯتة، سواء بصفة أصلية أك تبعية مىت كاف أىبل للمسؤكلية اٞتنائية، كال تنفذ العقوبة إال على من 

صدرت ْتقو ك٬تب أال تصيب غَت اٞتا٘ب، فبل ٬توز تنفيذىا على غَته من أفراد أسرتو، ذلك ألف أساس مبدأ شخصية 
  .5العقوبة ىو شخصية ا١تسؤكلية اٞتنائية، فبل مسؤكلية على فعل الغَت يتبع أال عقاب على فعل الغَت

 

كطا١تا أف العبلقة اٞتنسية من موجبػػػػػػات الزكاج كيعترب حقا ككاجبا لكل زكج بالنسبة للزكج اآلخر، فإف منع          
حًتاـ الزكج لواجباتو الزكجية اليت ٘تثل حقا بالنسبة للزكج اآلخر، كأف إٔب عدـ إتصاؿ الزكج بزكجتو ١تدة طويلة، يؤدم إ

ٔب الزكج اآلخػػػػػر ألنو غَت مسؤكؿ عن أفعاؿ الزكج السجُت، فكيف ٖتـر الزكجة إمنع ا٠تلوة الشرعية فيها تعدم للعقوبة 
.  من حقها ُب مبلقاة زكجها بدافع أنو يؤدم عقوبة جنائية

 

نطبلقا من تواصل السجُت إجتماع نظرهتم ُب ا٠تلوة الشرعية كىذا إليقدـ علماء اؼ جتماعيةإلالناحية ا          أما من
صبلح أمره، كىذا من خبلؿ السماح بالزيارات ا١تستمرة اليت يقـو ّٔا إ٬تايب على سلوكو كإبآّتمع ا٠تارجي، الذم لو أثر 

جتماعي، كٗتلق ىذه إلقارب كأصدقاءه كمن باب أكٔب عائلة السجُت، فالزيارة صلة كعنصر ىاـ من عناصر الًتابط اأ
                                                

، ْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٞٞؼ٢ إل ، قٔح٣س جُٗؼٌٞ جُٗه٢ٛ ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ك٢ ٍٓقِس ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ك٢ جُلوٚ ج(أقٔى ق٢٘ٓ أقٔى) ٠ٚ 1
 .91، 90 ، ٘ 2007جالٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ  ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ، 

 .91 ،ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُكحكع) أذٞ ق٤ٔىز 2
 .25 ، وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ،و ش ، ٘ 1 ، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س، جُٔؿِى جُهحّٓ، ٠رؼس (ؾ٘ى١) ػرى جُٔحُي 3
 ،(ٓكٔٞو) ، جٗظٍ جُٔ٘ٗح١ٝ 22/11/1969، جالضلحه٤س جال٤ٌ٣ٍٓس ُكوٞم جالٗٓحٕ ، ْحٕ ن٤ْٞٚ ك٢ 1948ػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗٓحٕ إل جأٗظٍ 4

ٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز إل، وْطٌٞ ج66 جُٔحوز 1971جُىْطٌٞ ج١ٍُٛٔ  ،564 ، 2002ًٍُ٘ٓ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ٗٓحٕ ك٢ جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس،إلقوٞم ج

 . 13 كَٛ 2001 ٓؼىٍ ك٢ 1959، وْطٌٞ ضّٞٗ 41 جُٔحوز 2001، وْطٌٞ جُرك٣ٍٖ 1970، وْطٌٞ هطٍ 28 جُٔحوز 1971

 ، ٖه٤ٛس جُؼوٞذس ك٢ ج٣ٍُٗؼس ٝجُ٘ظحّ جُٓؼٞو١ ٝضطر٤وحضٜح ك٢ جُٔكحًْ جٍُٗػ٤س  ٝو٣ٞجٕ جُٔظحُْ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ، (ٌٓ٘ٛٞ ذٖ ٚحُف)جُه٤ُ٘جٕ   

 75 ــ 72، ٘ 2005ؾحٓؼس ٗح٣ق ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس ، ٤ًِس جُىٌجْحش جُؼ٤ِح، هْٓ جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س، ضهٛٙ ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س، 
 . ٝٓح ذؼىٛح68 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 5
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أُعّدت ُب بعض السجوف ا١تصرية توصلت  ، كترصد دراسة1جراميةإرتباطات إالزيارة العائلية فاعلية ُب التقليل من تكوين 
بتعاد السجناء عن أسرىم يرافقو قلق السجناء على  إٔب كجود شذكذا رجاليا كنسائيا بسبب منع ا٠تلوة الشرعية، كإ

 قأسرىم، كمن جهة أخرل ٞتوء الزكجات لطلب الطبلؽ خاصة بالنسبة للمدد الطويلة احملكـو ّٔا على أزكاجهم، ألف
. 2يصبح السجُت بعيدا عن أسرتو كال يستطيع توفَت االحتياجات النفسية كالشرعية كا١تادية

 

ٔب ٥تاطر، ذلك أف إ ألف الدين أباح العبلقة اٞتنسية دكف قيود، حىت ال يؤدم ذلك ، إف ا٠تلوة حق شرعي        
ٔب إ رغبتو اٞتنسية، كىي من أىم الغرائز القوية اليت البد من تفريغها، كمنع ا٠تلوة يؤدم التنفيس عنحرماف السجُت من 

 سرة كأل٨تبلؿ اإٔب إمراض العضوية ك اٞتنسية، كما أف ا١تطالبة بالطبلؽ يؤدم ألااإلصابة بٔب إ كتفريغها بأسلوب خاطئ 
حتياجاهتا بشكل إ ألهنا تبحث عن تلبية ،هنيارىا، كإف ٓب تطالب الزكجة بالطبلؽ فقد تقع ُب احملظور كا٠تيانة الزكجيةإ

. 3غَت شرعي
ٔب التفكك إ         ضف إٔب ذلك أف حاالت التشتت األسرم لؤلبناء كاألطفاؿ نتيجة حتمية لذلك، كىذا ما يؤدم 

قرار ا٠تلوة الشرعية ألهنا تقضي على  إ ، ك٢تذا ليس ىناؾ بّد من السماح ك4ستقرار آّتمع ا كىو ما يهدد ،جتماعيإلا
.  ٚتيعا كٖتمي السجُت كالزكجة كاألبناء،ىذه اآلثار السلبية

 

من ا١تفاسد الصحية كالنفسية اليت تًتتب على منع ا٠تلوة الشرعية للسجُت، ؼ، لناحية النفسية ؿأما بالنسبة          
نقطاع السجُت عن أسرتو كزكجتو، حيث يؤكد ا١تختصوف إدماف بسبب إلكتئاب كاإلانتشار األمراض النفسية كاإلحباط كا

٨تراؼ الزكجات نتيجة اٟترماف إستمرار اٟتياة الزكجية كعدـ إٔب إعلى تطبيق ا٠تلوة الشرعية للسجُت ،ألهنا تؤدم 
، ذلك ألف اٞتنس حاجة أساسية لئلنساف كالشراب كالطعاـ 5صبلح السجُت كليس تدمَتهإاٞتنسي، فا٠تلوة تعمل على 

ٔب عجزه عن التواصل مع حياتو فيما بعد ، كما يؤكدكف أيضا أف ا٠تلوة الشرعية تعترب حصانة جنسية إكحرمانو منو يؤدم 
 ٔب فضبل ع،6ضطرابات اٞتنسيةإلضطرابات النفسية اليت يصاحبها أمراض أخرل مثل اإلللسجُت ك٘تنعو من الكثَت من ا

، رغم أهنن غَت مسؤكالت عن جـر 7حباط اٞتنسيإلٔب زيادة معاناة الزكجات نفسيا من اإذلك أف ىذا ا١تنع يؤدم 
. يسلكن طريق الرذيلة أك يطلنب الطبلؽ رٔتا  ؼ،أزكاجهن

 

 ٥تتلفة من اٞتانب الشرعي كالقانو٘ب كالنفسي اعلى الرغم من أف الفريق األكؿ قدـ حججا كأسانيد:         الفريق الثاني
صبلحو كتأىيلو، كتقضي على ٚتلة ا١تفاسد إ تساىم ُب كوهنالزامية السماح با٠تلوة الشرعية للسجُت على إ، ليؤكدكا 

حاكؿ أف يبُّت سلبيات كمفاسد السماح ٔتمارسة الفريق الثا٘ب كا١تشاكل اليت ٮتلفها ا١تنع لدل السجُت كأسرتو، إال أف 
 :ىذا اٟتق بالنسبة للسجُت كزكجتو كآّتمع  ٨تاكؿ تبياهنا كالتإب

 

                                                
 .27، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء ٝٓكىوجش ذٍجٓؽ ػالؾٜح ، (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘ ) ؿح1ْٗ

ؾ٣ٍص ك٢ ذؼٝ جُٓؿٕٞ جُؼٍذ٤س، إٔ ٗٓرس جُ٘ٓحء جُِٞجض٢ ٠ِرٖ جُطل٣ٍن ذ٤ٜٖ٘ ٝذ٤ٖ أَٝجؾٜٖ ذٓرد جُٓؿٖ ٣َٛ أ أغحٌش جُىٌجْحش ج٤ُٔىج٤ٗس جُط٢ 2
 .ٛؿٍٕ ذ٤ص جُُٝؾ٤س ذٓرد ْؿٖ أَٝجؾْٜ  % 15,29َٝجؼ جُٔٓحؾ٤ٖ ج٣ًُٖ أؾ٣ٍص ػ٤ِْٜ جُىٌجْس ، ٝٓح ٗٓرطٚ أٖٓ %  28,24ج٠ُ  

٣ٍْس ُِٓؿ٘حء ، وٌجْس ٤ُْْٞٞٞؾ٤س ألقٞجٍ جأل،جال٣ىجع ك٢ جُٓؿٖ ٝج( ٗحؾ٢ ٓكٔى) ػٖ  ٛالٍ/ٗوال. 99  ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( جُكحكعذىع )أذٞ ق٤ٔىز

  .2003،  25، ٓؿِس  ، جُركٞظ جال٤٘ٓس ، جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ، ٤ًِس جُِٔي كٜى ، جُؼىو 
 101 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُكحكع) أذٞ ق٤ٔىز 3
   .101، ٘ ٗلٓٚ جٍُٔؾغ 4
  .203،  ٘ ٍٓؾغ ْحذن ، جُٓؿٕٞ ٝٓىٟ ٓالءٓطٜح ألؿٍجٜ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس، (ق٤ٖٓ ٛح٣َ) جُك٤ٌْ 5

6 RICORDEAU )Gwenola( ,Les relations familiales a l’épreuve de l’incarcération solidarité et sentiments a 

l’ombre des murs,  these de doctorat , Université de  Sorbonne , Paris ,France   , 2005 ,p 211 a 253     
 .31، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘)جُـ٢٘   7
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ٔب قوؿ فقهاء ا١تالكية  ٓتصوص ىذا ا١توضوع، الذم يقضي إيستند مؤيدك ىذا الفريق  الجانب الشرعي فمن          
ٔتنع السجُت من ا٠تلوة الشرعية بزكجتو ُب السجن، حيث يستدلوف بقو٢تم أف ذلك يناُب ا١تقصد الشرعي من السجن، 

ذ يقوؿ سحنوف من فقهاء إيقاعو ُب الضجر حىت يرتدع كيكّف عن أفعالو ا١تخالفة لنظاـ آّتمع،  إكىو التضييق عليو ك
مرأة ،ألنو سجن للتضييق عليو فاذا ٓب ٯتنع لذتو ٓب إليو إمرأتو أك غَتىا فليس لو أف تدخل إلمن سجن لدين : ا١تالكية

 . 1يضّيق عليو
 

ٔب القوؿ أّف الشرع خّوؿ مكنة الطبلؽ كلما تضرر، كمنح ا١ترأة مكنة طلب التفرقة بسبب إ    كىناؾ من ذىب      
 كمنو تبلُب خرؽ مبدأ ،ٔب السجن، كبذلك أتاح لكل كاحد منهما طريقا لتفادم ا١تّس ْتقو ُب لقاء زكجتوإدخوؿ الزكج 

 الذم ركتو ،الشريفالنبوم  كما يسوؽ ىذا الفريق اٟتديث ، 2جازة ا٠تلوة الشرعيةإشخصية العقوبة فتنتهي بذلك ضركرة 
أٯّتا امرأة كضعت ثيأّا ُب غَت بيت بعلها فقد ىتكت سًت : "يقوؿ (ص) ٝتعت رسوؿ اهلل :عائشة رضي اهلل عنها قالت

نتقاد ىذا التربير ّٔذا اٟتديث ُب ىذا ا١توضع، حيث ا١تراد باٟتديث ىو منع ا١ترأة إ، على الرغم أنو ًب " ما بينها كبُت اهلل
هتامها بإتياف الفاحشة، أما قيامها بذلك ُب مؤسسة آمنة كالسجن إمن كشف عورهتا ُب غَت بيت زكجها سّدا لذريعة 

ف الضركرات تبيح إف ًب التمسك ْترفية النص ؼ إمنظمة قانونا كْتضور زكجها فبل حرج ُب ذلك، بل يقولوف حىت ك
.  3احملظورات

 

إف األصل ُب العقوبة ىو الزجر كالردع، كالسماح با٠تلوة للسجُت فيو تدليل  ؼة كاألخبلقيةنفسي الناحية اؿأما من         
الضرر ال يُزاؿ بالضرر، فضبل على ذلك أّف العبلقة الزكجية اليت ٕتمع   ك،كترفيو ٢تذا األخَت تتناَب مع اٟتكمة من سجنو

الرجل بزكجتو فيها سًت كحياء ،كىذا ما ال يتحقق ُب السجن ، باإلضافة إٔب أف خركج ا١ترأة بإذف مسبق ٢تذا الغرض 
ٔتجرد ٣تيئها تصبح كأهنا عارية يتعارض مع سًت العورات كاألسرار، كال ٭تافظ على القيمة ا١تعنوية للعبلقة الزكجية كوهنا

، ككيف يكوف احساسها كشعورىا 4كطلب الزيارة الشرعية أماـ ا١توظفُت الذين يعلموف الغرض الذم جاءت من أجلو 
حساس فضيع ال ٯتكن تقبلو من الزكجة ا١تتخّلقة اليت ٘تلك ذرة من الكرامة، ففي إبعد خركجها من غرفة ا٠تلوة الشرعية، 

أب حيواف جنسي، كُب ىذا السياؽ يرل البعض أف ا١تطالبة بالطبلؽ خَت ىذا الوضع ذلك امتهاف فضيع للزكجة ك٭تو٢تا 
. ٢5تا من قبو٢تا كرضاىا ّٔذه اٟتالة ا١تزرية

 

أف السجن ليس ا١تكاف ا١تناسب ١تمارسة ا١تعاشرة اٞتنسية بُت األزكاج يذىب للقوؿ  ىناؾ من ،         كُب السياؽ ذاتو
 ال يتوقع أف يرل أنونظرا لضركرة توفَت أماكن خاصة يستطيع األزكاج لقاء زكجاهتم فيها دكف ا١تساس بكرامة الزكجات، ك

ىدار لكرامة إألف ُب ذلك ق،  بأف تذىب بنفسها إلدارة السجن كتطلب لقاء شرعيا مع،توافق الزكجة على رغبة زكجها
متاع زكجها، كاٞتميع يعلم بذلك كبلحظة القياـ ّٔذا إداء مهمة ألدراؾ الزكجة أهنا تذىب للسجن إ، كما أف ا١ترأة ا١تسلمة

                                                
 .05ٓؿِس جُٔ٘حَػحش ٝجألػٔحٍ، جُؼىو جُٓحوِ، و ش، جُٔـٍخ ، ٘  ،  ، قن جُهِٞز جٍُٗػ٤س ُِٓؿ٤ٖ(جُٓؼ٤ى)  ذٞج٠حِ 1

 ؿ٤ٍ إٔ ًٛج جٍُأ١ ضؼٍٜ ُالٗطوحو ًحُوٍٞ ذإٔ يُي ٣إو١ ج٠ُ ضل٣ٍن جألٍْ ٝنِن ٓٗحًَ جؾطٔحػ٤س أًػٍ نطٌٞز ٖٓ ٓٗحًَ ػىّ ض٤ٌٖٔ جُٓؿ٤ٖ ٖٓ 2
جُهِٞز جٍُٗػ٤س، ٝإٔ ًٛج ٣هحُق ٓوحٚى جٍُٗع ٝٛٞ قٔح٣س جالٍْ ٝٓهحُق ُِٔرىأ جُلو٢ٜ ذإٔ جٌٍُٟ ال٣ُجٍ ذٌٍٟ ٓػِٚ ، ك٤ٌق ذٔح ٛٞ أٖىّة ٓ٘ٚ، 

   06جٍُٔؾغ  ٗلٓٚ، ٘ 

 ٛؿ١ٍ، 1395، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢، (ٓكٔى كإجو) ضكو٤ن ػرى جُرحه٢ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ،، (جُكحكع أذ٢ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ٣ُ٣ى جُو٢٘٣ُٝ)ئذٖ ٓحؾس  3

 .  3750ًطحخ ج٥وجخ ، ذحخ جُىنٍٞ ج٠ُ جُكٔحّ ، ٌهْ جُكى٣ع 

 ػ٠ِ جٍُؿْ إٔ ٛ٘حى كطحٟٝ ضإ٣ّةى كٌٍز جُهِٞز جٍُٗػ٤س ك٢ جُٓؿٕٞ ج٣ٍُٛٔس، ئال إٔ ٛ٘حى ٖٓ هحذِٜح ذحٍُكٝ ٖٓ ػِٔحء ٝأْحضًز جالٍَٛ ، ٖٝٓ ذ٤ْٜ٘ 4

 .21، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٛحؾٍ ) ٝ ػ٢ِ(٤ٖٔحء)جُىًطٌٞز ْؼحو ٚحُف ػ٤ٔى ٤ًِس ُىٌجْحش جالْال٤ٓس ، ٝٝٚلطٜح ذأٜٗح ضطؼحٌٜ ٝكِٓلس جالْالّ، قٖٓ 

. 21 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 5

ْإجٍ ٣ٍ٠ق ٠ٍقٚ ذٍٗحٓؽ جُكو٤وس ، جُهِٞز )  ذؼ٘ٞجٕ 2014 09 16 أ٣ٟح  ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ، ٗوال ػٖ  ؾ٣ٍىز جُورّ ذطح٣ٌم أٗظٍ   

ٍ جُٓؿٕٞ ج٠ُ ك٘حوم نّٔ ٗؿّٞ ّٞة  /http://alqabas.com/autor/alqabas (.؟ جٍُٗػ٤س َٛ ضك
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رضاء إف كانت ترغب ُب إ كىو شعور سيء ك٤ترج ينتاب الزكجة كز،مشئزاإلىانة كاإلالعمل كبا١تكاف أيضا، فيو نوع من ا
 . 1زكجها

 

جراء ْتث داخل عدد من السجوف إأنو ًب ًب الرد ب ؼ،         كٓتصوص تقدٙب مشكلة الشذكذ اٞتنسي ُب السجوف
، % 80كأمريكا % 70 كىو عدد أقل من سجوف الغرب كإ٧تلًتا ،من ا١تساجُت% 40ٔب إككجد أف نسبتو تقريبا تصل 

 فهل ،من ا١تساجُت% 70حصاءات تفيد أف ا١تساجُت الذين ال تزيد مدة سجنهم عن سنة ٯتثلوف نسبة اإل أفكما 
عمار كأف ألمن ٥تتلف ا% 35لتقاء بزكجاهتم داخل السجن، كأف نسبة ا١تساجُت ا١تتزكجُت ال تتعدل إل٭تتاج ىؤالء ؿ

 فهذه النسبة ليست بالكبَتة كال با٠تطورة اليت يصّورىا داعمو ذلك، ؿ2تشمل العزاب كاألرامل كا١تطلقُت % 65نسبة 
، كّٔذا فإف ىذا النظاـ ال يشكل اٟتل اٞتذرم للمشكلة اٞتنسية ٞتميع ا١تساجُت لوجود عدد كبَت من غَت ا٠تلوة الشرعية

. 3ا١تتزكجُت ، كبالتإب تبقى ا١تشكلة قائمة
ٕتاه أف السماح با٠تلوة الشرعية يعترب تشجيعا من ا١تشرع على إليقوؿ أنصار ىذا اؼ، الجانب القانوني أما من         
، لذلك البد أف جراـ ،ألنو يعلم أف ا١تشرع يسمح لو أف يعيش حياتو بشكل طبيعي داخل السجن إل ُب ااإلستمرار

،ألنو كما عرفها الفقهاء القانونيوف تنفَت (الردع العاـ)تكوف العقوبة رادعة، كىي بذلك ٖتقق أحد كظائفها األساسية 
الناس من اٞترٯتة كصرفهم عن التفكَت ُب تقليد اٞتا٘ب بوسيلة التخويف كالًتىيب العقايب، ك كلعل أحسن من عرّب عن 

ىكذا لندع القوانُت بأف تكوف قاسية ال ترحم ، كلندع القائمُت على ): ، بقولو(سيزار بيكاريا)ٖتقيق ىذه الوظيفة األستاذ 
، ك إذا أسقطنا ىذا القوؿ على السماح ٔتمارسة ا١تعاشرة اٞتنسية للسجناء، فإنو 4(...تنفيذىا بأف يكونوا قساة ال يرٛتوف

ف كل عقوبة البد ٢تا من آثار سلبية يتناقض ٘تاما مع ٖتقيق كظيفة الردع العاـ للعقوبة السالبة للحرية، كمن جهة أخرل فإ
ٔب أبنائو أك زكجو أك األشخاص الذين يعو٢تم من خادـ أك أجَت، كىذا ال يناُب مبدأ شخصية إتتجاكز شخص اٞتا٘ب ، 

 . الذم يتكأ عليو الفريق األكؿالعقوبة
 

 الفقرة الثالثة 
 ضوء الممارسة العقابية على الخلوة الشرعية 

بعدما تعرضنا أب تعريف ا٠تلوة الشرعية للسجُت كعرضنا حجج كأسانيد كل فريق ، سنحاكؿ تقدٙب ٕتارب          
اليت ٖترص ىذه ٔب ضوابط تطبيق ىذه ا٠تلوة إلبعض الدكؿ اليت طبقت ىذا النظاـ ، كلكن قبل ذلك ٬تدر بنا التعرض 

حىت تتحقق األىداؼ ا١توضوعة ٢تذا اٟتق لدل السجُت كآّتمع كتتحقق آثاره اال٬تابية ، يضع الدكؿ على توافرىا، ؼ
كجوب كجود عبلقة زكجية شرعية رٝتية ، توثيق ٚتيع زيارات ا٠تلوة :  كىيمطبقو ىذا اٟتق ٚتلة من الضوابط كاحملددات

ثناء فًتة سجن زكجها، كٖتديد أكىذا ٟتفظ حقوؽ الزكجات كاثبات األنساب ُب حالة حدكث اٟتمل للمرأة  الشرعية، 

                                                
ذح٣ُُحٌز جٍُٗػ٤س ك٢ جُٓؿٖ ٢ٌُ٘ ٌكٟص ألْرحخ  (جُُٝؼ)ال أنل٤ي ذأٗٚ ٠حُر٢٘ ...) ػٖ جُهِٞز جٍُٗػ٤س جُُٝؾحشقىٟ جئ ضوٍٞ ٝك٢ ًٛج جُهٛٞ٘ 1

 ٝأن٤ٍج إٔ ج٣ُُحٌز ،قٍجؾ٢ ٖٓ جذ٢٘ جٌُر٤ٍ أل٢٘ٗ أيٛد ٓؼٚ ك٢ ًَ ٣َحٌزئ٠ُ ئًػ٤ٍز ، ٜٓ٘ح أ٢٘ٗ ُٖ أض٘ح٠ْ أٗٚ ًحٕ ْررح ك٤ٔح قىظ ألٍْض٢ ذحإلٞحكس 
ٕ ك٤ٜح ئقٍجؼ  ج١ًُ ضٓررٚ ج٣ُُحٌز ٢ُ ٖٓ هرَ جُٔٞظل٤ٖ ك٢ جُٓؿٖ ، كال أْطط٤غ إٔ أنطٞ ًٛٙ جُهطٞز أذىج، إلجٍُٗػ٤س ضكطحؼ ج٠ُ ٝهص، ٝأٜٛٔح ج

، ٌجؾغ ذو٤س جُٔوحٍ جٌُٔ٘ٗٞ  (كٜٞ ٝجهغ ٓإُْ ال أ٣ٌى إٔ أٍٓ ذٚ، جْطٜطحٌج ذو٤ٔس جٍُٔأز ٢ٛٝ ض٤ٍٓ ١ْٝ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ ْرد ج٣ُُحٌز 

، ضكو٤ن ٗٞجٍ جٍُجٖى، (قٍجؾح ًر٤ٍج ُٜٖ ئَٝؾحش جُٓؿ٘حء ٣إًىٕٝ إٔ جُهِٞز جٍُٗػ٤س ضٓرد )ػ٠ِ جالٗطٍٗص ذؼ٘ٞجٕ 

http://www.ariadh.com/191094   . 
 .21 ٛحؾٍ ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘(ػ٢ِ)  ٝ (٤ٖٔحء)   ق2ٖٓ
 202 ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ق٤ٖٓ ٛح٣َ) جُك٤ٌْ 3
ََّ ك٢ ًٛج جُٔوحّ ٗٓٞم هٍٞ أقى جُوٟحز ك٢ جُوٍٕ 4 ٗي ْطٗ٘ن ٌُٖٝ ٤ُّ ذٓرد ئ) ،ػ٘ىٓح نح٠د أقى جُٔؿ٤ٍٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ذحإلػىجّ 18 ُؼ

 ، ٝظ٤لس جٍُوع جُؼحّ (ػٔحٌ ػرحِ)، جُك٢٘٤ٓ (ٗلْٜٓ ٍْهس نٍجف جنٍٟ ك٢ جُٔٓطورَأجُهٍٝف ج١ًُ ٍْهطٚ ، ذَ ٍُوع ج٥ن٣ٍٖ ج٣ًُٖ ضٍٓٞ ُْٜ 

 .14، ٘ 2011، 1جُكِر٢ جُكوٞه٤س ،٠رؼس  ، ،ٌٓ٘ٗٞجش  ُِؼوٞذس ، وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ كِٓلس جُؼوحخ ، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ

http://www.ariadh.com/191094
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 ،1ختصاص كالقائمُت على السجوفإلٔب أىل اإ كيرجع ٖتديد ذلك ،سبوع ككذا مدة ا٠تلوةألفًتات زمنية ٤تددة خبلؿ ا
سرار أطبلع الغَت على إ ٯتنع أينللسجُت كزكجو كرامتهما،  ٭تفظ ضركرة توفَت مكاف مبلئم ١تمارسة ا٠تلوة الشرعية

 . كىو ضابط يصعب توفَته دكف تطبيق نظاـ ٤تكم،خلوهتم
 

ك أ، كىناؾ من ينادم بضركرة توفَت سكنات 2ىناؾ بعض الدكؿ خصصت غرفا ُب السجن معدة ٢تذا الغرض         ك
كنعٍت با١تدد الطويلة سواء من ، ٘تكُت ىذا اٟتق للسجُت من أصحاب ا١تدد الطويلة، ك٬تب 3فيبلت ١تمارسة ىذا اٟتق

ختبلء إلقصى لتمكُت السجُت من اأشهر كحد أربعة أقًتاح مدة إحكاـ النهائية أك احملبوسوف مؤقتا ، كقد ًب ألصحاب اأ
كالذين يولوف من نسائهم تربص أربعة  ):يبلء ُب قولو تعأبإلستئناسا با١تدة اليت حددىا الشرع ُب حالة اإبزكجو، كىذا 

. 4ٟتاؽ العنت كالضرر بالزكج اآلخرإشهر مظنة أربعة أل، كما زاد عن ا(شهر أ
 

صوات ا١تنادية بتطبيق حق ا٠تلوة الشرعية لدل السجُت مع  زكجو، كدفاع مؤيدم  ىذا االٕتاه أللقد كانت اك         
رض أصدار قوانُت ككضع تنظيمات لتحقيقو على إجراء، كإلثر ُب تبٍت العديد من الدكؿ ىذا األعلى ىذا اٟتق كبَت ا

 خاصة الطويلة ا١تدة  تؤذيو ،قتناعا منها أف حرماف السجُت من ٦تارسة حياتو اٞتنسية طواؿ فًتة سجنوإالواقع ، كىذا 
نفسيا كبدنيا ، كتأٌب السعودية أكٔب ىذه الدكؿ العربية اليت ٝتحت ّٔذا النظاـ كجعلتو حقا للسجُت، كتبعتها دكؿ أخرل 

ٔب ٕتارب بعض ىذه الدكؿ  لتبياف كيف عاٞتت ىذا إمريكية ، ٢تذا سوؼ نتعرض ألعربية كأجنبية السّيما ُب القارة ا
. ا١توضوع من الناحية القانونية كالعملية 

 

، كىي بذلك 1978 أكٔب الدكؿ العربية اليت طبقت ا٠تلوة الشرعية منذ سنة المملكة العربية السعودية تعترب         
 من (حساءإلا)ٖتتل الريادة كتوصف ٕتربتها بالطابع التطورم كا١تتجدد ألهنا بدأت بتمكُت عدد من السجناء ُب ٤تافظة 

ٔب خركج السجُت الذم قضى إ مرة كل شهر ١تدة ساعة داخل السجن ، ٍب انتقلت ُب مرحلة الحقة ـتوالتقاء بزكجإلا
ٔب درجة التفكَت إربعة كعشرين ساعة مع زكجتو كعائلتو، كقد كصل حاليا أٔب منزلو مرة كل شهر ليقضي إنصف العقوبة 

 .سرتوأُب بناء كٕتهيز مبا٘ب تضم كحدات سكنية تسمح با٠تلوة الشرعية للسجُت ك
 

                                                
   15 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘(ْؼ٤ى)  ذٞج٠حِ 1
ضٍٛـ ًٛٙ ج٤ُٓىز جُط٢ ؾؼِٜح ْؿٖ َٝؾٜح ضٌطٗق ػٞجُْ ؾى٣ىز ُْ ق٤ع  ًٛج ض٣ٍٛف ٝضؼ٤ِن ُُٝؾس ْؿ٤ٖ ٓحٌْص جُهِٞز جٍُٗػ٤س ٓغ َٝؾٜح،  2

ً٘ح ٗهط٢ِ أٗح َٝٝؾ٢ ك٢ جُٓؿٖ ٍٓز ًَ «ضأُلٜح ٖٓ هرَ، ٝأٚركص ُٜح ٖرٚ غوحكس هح٤ٗٞٗس ٌُػٍز ٓح قٍٟش ٖٓ ؾِٓحش ٝٓح ْٔؼص ٖٓ ٍٓجكؼحش ، 

، ضك٢ٌ  ٝقٍٔز جُهؿَ ٝجُك٤حء ضؼِٞ ٝؾ٘ط٤ٜح، ًٝحٗص جُؼ٤ِٔس ضطْ ٖٓ نالٍ ٗظحّ جُطىجٍٝ ذ٤ٖ جُٔؼطو٤ِٖ جُٔطُٝؾ٤ٖ، «ٍٖٜ وجنَ ؿٍكس ٓهٛٛس ًُُي

 جُـٍف ٓلٍٖٝس ، ك٢ ٝٚق قحٍ ؿٍكس جُهِٞز جٍُٗػ٤س ػ٠ِ ٟٓٝ ذحْطك٤حء ٖى٣ى»جْطٍِْص  «ٗظٍج ُِ٘وٙ ك٢ ػىو جُـٍف جُٔهٛٛس ًُُي،

هس ٝذح٤ُس، ضِٔغ ٖٓ ٖىز جإلضٓحل ذ٤٘ٔح نٛٙ ٍٓقحٜ ٝجقى ٣ٗطٍى ك٤ٚ ٓؼطوالٕ ٓغ َٝؾط٤ٜٔح ذحُىٌٝ، ٓغ ػىّ ٝؾٞو أؾُٜز ُالْطكٔحّ  طَّٓ ُٓة ذأكٍٖس 

ٌُِحضد     جُٔوحٍ  جُٛكل٢ ًحٓالأٗظٍ. (يالٍإل٢ٛ نِٞز ٍٖػ٤س ذطؼْ ج)أٝ جالؿطٓحٍ، ٓح ٣ؿؼَ جُِوحء ذ٤ٖ جألَٝجؼ ٣طْ ك٢ ظٍٝف ٤ْثس ، ق٤ع  ضإًى 

، 2012 – 03 - 24، ٍٗٗ ك٢ جألقىجظ جُٔـٍذ٤س،٣ّٞ (جٍُٗػ٤س جُهِٞز ك٢  جُٔلوٞوز جُكِوس...جُك٤ٔ٤ٔس)،(أّٗ)ذٖ ج٤ُٟق

http://www.maghress.com/ahdethpress ،http://www. ahdeth.inf/. 

-21، جُػالغحء (ػالهحش ق٤ٔ٤ٔس نِق جُوٟرحٕ .. جُهِٞز جٍُٗػ٤َّس) ذؼ٘ٞجٕ ، (ق٤ٖٓ) ك٢ ًٛج جُٔوحٍ جُٛكل٢ ػٖ جُطؿٍذس جُٓؼٞو٣س ، جذٞ جُٓرحع أٗظٍ 3
01-2014 ،    16:52 ، http://www.sayidaty.net/. 

 ًٔح  ٣ٓطأّٗ أٚكحخ ًٛج جٍُأ١ ذٔح ٌٟٝ ػٖ جُه٤ِلس ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، ج١ًُ ٝهّةص ُِؿ٘ى أٌذؼس أٍٖٜ غْ أٍْٓٛ  ذحُؼٞوز ، ٣ٝؼٞو 4

: ْرد يُي أٗٚ ًحٕ ٣طٞف ٤ُِس ك٢ جُٔى٣٘س ٣طلوى جٍُػ٤س ، كٓٔغ جٍٓأز ضوٍٞ ًٛٙ جألذ٤حش 

     ٝأٌه٢٘ أال ن٤َِ أالػرـــــــــٚ    ضطحٍٝ ًٛج ج٤َُِ ٝجْٞوّة ؾحٗرٚ              

ى ٖٓ ًٛج ج٣ٍٍُٓ ؾٞجٗرٚ       كٞهللا ُٞال هللا أ٢ٗ أٌجهرــــــــٚ            ٍّة         ُك

       ذأٗلٓ٘ح ال ٣لطٍ جُىٍٛ ًحضرــــٚ  ٢ٌُ٘٘ٝ أن٠ٗ ٌه٤رح ًٓٞــــــال            

ٍٓجء جُؿ٘ى أال ضكرٓٞج ٌؾال أ٠ُ ئكٓأٍ ػٍٔ جُ٘ٓحء ًْ ضٛرٍ جٍُٔأز ػٖ جٍُؾَ ؟ كوِٖ ٣ٍٜٖٖ ٝك٢ جُػحُع ٣وَ جُٛرٍ ٝك٢ جٍُجذغ ٣٘لً جُٛرٍ ، كٌطد 

 ، 200، ٘ 2006، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ، جُؿُجتٍ ،  (ٌٓ٘ٛٞ)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ٌقٔح٢ٗ ٍٓأضٚ أًػٍ ٖٓ أٌذؼس أٍٖٜئػٖ 

 .78 ، 77، ٘ 1999  1 ذٖ جُؿ١َٞ أذٞ جُلٍؼ، ضح٣ٌم ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، جٍُُٛجء ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، جُؿُجتٍ، ٠ /ٗوال ػٖ
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باليـو ):بتكار فكرة ما يسمىإٔب إ كنظرا لئلٟتاح ا١تتزايد ُب زيادة مدد ا٠تلوة الشرعية دفع بالقائمُت على ىذا آّاؿ       
 ، كتكوف مؤثثة تأثيثا كامبل،، حيث ٗتصص ىذه الوحدات السكنية ا١تستقلة عن السجن للسجُت(العائلي للسجين

خصائية النفسية ُب مرافقة الزكجة كحثها على القياـ ألليقضي رفقة زكجتو كعائلتو أربعة كعشرين ساعة، حيث تساىم ا
، كما يسمح للزكجة أف ٖتضر ما ترغب من 1فطار كالغداء داخل ىذه الوحدات لقضاء اليـو العائليإلبطبخ كجبيت ا

بشرط أال ٖتتوم على أية ٦تنوعات أك ٤تظورات، كلقد تعمقت ا١تملكة ُب تنظيم ىذا اٟتق بأف نظمت ،مأكوالت كىدايا 
 .2 فسمحت با٠تلوة مرة كل ٜتسة عشر يوما مع كاحدة منهن،حىت السجُت ا١تعدد الذم لديو أكثر من زكجة كاحدة

 

 ساعات ١تن ٯتضي ُب السجن ثبلثة شهور سواء كاف ٤تكوما عليو ْتكم 03 كلقد جعلت ا٠تلوة الشرعية ١تدة        
 ىجرم على حق السجناء ُب ا٠تلوة 1385هنائي أك موقوفا، حيث نصت البلئحة ا١تؤقتة  للسجوف الصادرة ُب 

، أما البلئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارم (ا١تادة التاسعة)قل ألختبلء مرة ُب الشهر على اإل على أف يكوف ا،الشرعية
قواعد ا٠تلوة الشرعية كمدهتا ك١تن ٘تنح من ك ىجرم ا٠تاص بالزيارة كا١تراسلة 1398 09 22 بتاريخ 3919رقم 

تتاح للمحكـو عليهم كا١توقوفُت الذين مضى عليهم  ُب السجن ثبلثة ):  منها على13السجناء ، حيث نصت ُب ا١تادة 
 .3(ختبلء الشرعي بزكجاهتم مرة كل شهر ١تدة ثبلث ساعات إلأشهر فأكثر ا

 

 ُب تبٍت نظاـ ا٠تلوة الشرعية لدل الكويت كاف للتجربة السعودية كاليت كصفت بالناجحة كبَت األثر ُب رغبة   لقد        
قامت إدارة ا١تؤسسة العقابية لدكلة ك٧تاز دراسات كأْتاث جادة، إقرار ىذا اٟتق بعد إمؤسساهتا العقابية، حيث ًب 

 كوهنا ىي ا١تكلفة باإلشراؼ على ،كعرضها على النيابة العامة بالكويت الكويت بتقدٙب دراسة حوؿ ا٠تلوة الشرعية ،
تباعها لتمكُت السجُت من ىذا اٟتق، كتبدأ بطلب إجراءات الواجب إلالسجوف قضائيا ، حيث اقتصرت الدراسة على ا

 كال يعتد ،السجينة بعد موافقة زكجو أك زكجتو بناء على عقد شرعي موثق من كزارة العدؿ تقدٙب  طلب من السجُت أك
. 4بالعقود العرفية كيشًتط أف يكوف ىذا السجُت حسن السَتة كالسلوؾ

 

ف يكوف تاريخ أ٫تها أ عددا من الشركط 1976 لسنة 25ٔب قرار كزير الداخلية رقم إ         كأضافت النيابة العامة 
ف يكوف قد كقعت أ سنوات ك03الزكاج سابقا على دخوؿ السجن  كأف ال تصل مدة العقوبة اليت ٬ترم تنفيذىا عن 

حتياطيا، إ كبالتإب ال يسمح با٠تلوة للمحبوسُت ، أشهر على األقل06ٔتوجب حكم قضائي هنائي، كأمضى منها 
شهر كمدة الزيارة من أ 04 جراء كشف طيب للزكجُت كأف ٕترم ا٠تلوة من كاحدة ١تدة ال يقل عنإٔب ضركرة إباإلضافة 

سًتداده بعد معاينة إنتهاء الزيارة يتم إ دينار كوييت كتأمُت ٟتُت 50ٔب ا٠تامسة مساء، كيتم دفع مبلغ إالعاشرة صباحا 
تبلفو إالشقة كالتأكد من سبلمة ٤تتوياهتا، كعدـ كجود أم أضرار أك تلفيات، كإال يتم مصادرة ىذا ا١تبلغ إلصبلح ما ًّب 

كتستثٍت الكويت حسب قرار كزارة الداخلية ا١تتهمُت ّترائم أمن الدكلة كجرائم القتل كجرائم ، 5 اٟتاصلةراضركتصليح األ

                                                
  ْؿ٤ٖ ، ٝضطٌٕٞ جُٗون ٖٓ ؿٍكس ّٗٞ ٝٚحُس ٝقٔحّ ٝٓطرم،1000ز ُِهِٞز جٍُٗػ٤س ٌَُ و ٝقى50 ٣طْ جٗؿحَ ٝقىجش ٌْ٘حش ج٤ُّٞ جُؼحت٢ِ  ذٔؼىٍ 1

  .58 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ( ْل٤ٍ ذٖ ٓٓلٍ)جُؿؼ٤ى 
. 694، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘( ن١ٍ٤ أقٔى)جٌُرحٔ  2

 ،16:52 ، 2014 01 21 ، جُهِٞز جٍُٗػ٤س ػالهحش ق٤ٔ٤ٔس نِق جُوٟرحٕ ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ، ٌٓ٘ٗٞ ٣ّٞ جُػالغحء (ق٤ٖٓ)أذٞ جُٓرحع 

http://www.sayidaty.net/. 
 693 ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘(ن١ٍ٤ أقٔى) جٌُرحٔ 3
 695 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ،٘ 4
  701 ج٠ُ 695  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ن١ٍ٤ أقٔى)جٌُرحٔ   ُِطل٤َٛ أًػٍ ،5
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ٕتارة ا١تخدرات، كاشًتطت على من يشملهم القرار أف يكونوا من ا١تتهمُت ّترائم بسيطة كأف يكونوا حسٍت السَتة 
. 1صبلح إلجتماعية كاستجابوا لربامج اإل كمشاركُت فاعلُت ُب أنشطة السجن ا،كالسلوؾ

 

 كقاـ بتطبيقو ُب بعض السجوف ا١تغربية،حيث يسمح بعقد  الشرعية،عرؼ نظاـ ا٠تلوةفقد  لمغربؿ         أما بالنسبة
ا١تشرع ٧تد أف بتأصيل اٞتانب القانو٘ب كالقانوف ا١تغريب يضع شركطا لذلك، غَت أف  السجناء كالًتخيص ٢تم بالزكاج، فقرا

عًتاؼ ّٔذا اٟتق، إلرٔتا كاف ٮتفي آنذاؾ عدـ اكا١تغريب ٓب ينص صراحة ُب بدايتو على حق السجُت ُب ا٠تلوة الشرعية، 
صدر نصوصا قانونية ٖتمل تأكيبلت كتفسَتات توحي بقبولو  كاعًتافو ضمنيا ّٔذا اٟتق، كلعل أ أنو ُب الوقت نفسو إال

ستمرار عبلقة السجُت مع أقاربو كأىم إلزامية إ كاليت ٖتمل معٌت ، خَت مثاؿ على ذلك23 ػػ 98 من القانوف 742ا١تادة 
 اليت ،من نفس القانوف463سرية ىو ا٠تلوة الشرعية، كاألمر نفسو ينطبق على نص ا١تادة ألحق الستمرار ىذه العبلقة ا

مكانية منح السجُت الرخصة للخركج من السجن للقاء عائلتو ١تدة ال تتعدل عشرة أياـ، كىذا ّٔدؼ إٗتوؿ لوزير العدؿ 
ذا توافر شرط قضاء نصف ا١تدة كحسن السَتة كالسلوؾ، كعلى إجتماعيا إدماجو إاٟتفاظ على الركابط العائلية كهتيئة 

دماجو إعياد الوطنية كالدينية، كبقصد اٟتفاظ على الركابط العائلية كهتيئة ألالرغم أف رخصة ا٠تركج ربطها ٔتناسبة ا
. جتماعياإ
 

ستخدامها إلمتاع إنو سّن نصوصا كاسعة باإلمكاف أ إال ،كعلى الرغم أف ا١تشرع ٓب ينص صراحة على ىذا اٟتق         
صدار مركز الدراسات كاألْتاث اٞتنائية ٔتديرية إ  كالسّيما أف كزارة العدؿ أقرت ذلك من خبلؿ ،السجُت ّٔذا اٟتق

ٕتاىها العاـ مع إأف من ٚتلة اٟتقوؽ كالضمانات ا١تكرسة قانونا كا١تنسجمة ُب ... ) جاء فيو  قراراالشؤكف الدينية كالعفو
، أما ا١تندكبية العامة (قرار اٟتق ُب ا٠تلوة الشرعية إالشركط النموذجية الدنيا ١تعاملة السجناء كما ىو متعارؼ عليها دكليا 

توفر ا١تندكبية العامة كافة التجهيزات لتمكُت ا١تعتقل ا١تتزكج الذم يتميز ْتسن ):للسجوف فقد كرد ٢تا تصريح يقوؿ
السلوؾ من ا٠تلوة الشرعية،اليت ليست حقا من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها قانونا كفق الشركط ا١تنصوص عليها ُب اللوائح 

،لذلك فا١تغرب يسمح كيطبق ا٠تلوة الشرعية، على الرغم من عدـ النص عليها قانونا صراحة ُب نصوص 4(التنظيمية
. ٪تا منحة للسجُت ذك السلوؾ القوٙب  إ، كال يعتربىا حقا  ك5قوانُت تنظيم السجوف

 

نو يتم الًتخيص بذلك من قبل مدير ا١تؤسسة مباشرة كتلقائيا، لكل معتقل إ         كعن كيفية ٦تارسة ىذا النظاـ ،ؼ
حًتاـ نظاـ ا١تؤسسة العقابية كعدـ ا١تساس بأمنها، كتقدٙب كثائق إتتوافر فيو الصفات الذاتية اٟتسنة، منها حسن السَتة ك

شهادات طبية، كبياف تقدٙب مراض ا١تعدية عن طريق ألنفصاؿ، كخلو الزكجُت من اإلتثبت صحة العبلقة الزكجية كعدـ ا

                                                
 ٗوِص ٚك٤لس جٍُأ١ ج٣ٌُٞط٤س إٔ جٍُٔٗٝع ػرحٌز أٌذغ ٝقىجش ٤ٌْ٘س ضر٠٘ ذٌَٗ ػٔٞو١ وجنَ ٓؿطٔغ جُٓؿٕٞ ٣ٝطٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ح ٖٓ ٖون ضَٗٔ 1

جُٞجقىز ٜٓ٘ح ؿٍكس ٝٚحُس ٓغ ٍٓكوحضٜح ، ٣أض٢ ًٛج ضٔح٤ٖح ٓغ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس ، ٣ٝطلن ٓغ جُو٤ْ ٝجُٔٞجغ٤ن ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس ٝض٤ٚٞحش جُٔ٘ظٔحش 

 ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ؾ٣ٍىز جٍُأ١ ذؼ٘ٞجٕ أٗظٍٗٓح٤ٗس جُ٘ر٤ِس، إلٝج٤ُٜثحش جُٜٔطٔس ذكوٞم جالٗٓحٕ ، ك٢ ٓٔحٌْس ج٣َُُ٘ ُكوٞهٚ ذٌَٗ ًحَٓ ضكو٤وح ُألٛىجف ج

 .www .kantipuraline.com 2016 04 14، ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ ( أ٣ح03ّج٣ٌُٞص ضٓٔف ذحُهِٞز جٍُٗػ٤س ُٓؿ٘حتٜح ُٔىز ضٔطى ج٠ُ )
 ن٤ٍزألج ؾٔحوٟ 5 ،ٝضح٣ٌم 4726 جُٓؿ٤٘س،جٌُٔ٘ٗٞذحُؿ٣ٍىزج٤ٍُْٔسػىو ٝض٤٤ٍٓجُٔإْٓحش ذط٘ظ٤ْ   ، جُٔطؼِن23 ـ98 ٖٓ جُوحٕٗٞ 74 ض٘ٙ جُٔحوز 2

ًِٔح ضر٤ّةٖ إٔ ك٢  ٣ؿد ذٛلس نحٚس جُكٍ٘ ػ٠ِ جُكلحظ ػ٠ِ ػالهس جُٔؼطوَ ٓغ أهحٌذٚ ٝضك٤ٜٓ٘ح،)ػ٠ِ 228 ،٘ 1999  ْرطٔر16ٍجُٔٞجكن ُـ1420

 .09 ٍٓؾغ ْحذن، ٘،(ْؼ٤ى)، ٗوال ػٖ ذٞج٠حِ  (يُي كحتىز ُٚ ُٝؼحتِطٚ ، ٝيُي ُط٤َٜٓ جػحوز جوٓحؼ جُٔؼطوَ وجنَ ْٝطٚ جُؼحت٢ِ ػ٘ى جالكٍجؼ ػ٘ٚ

٣ٌٖٔ ٣ٍَُٞ جُؼىٍ إٔ ٣ٔ٘ف ُرؼٝ جُٔىج٤ٖٗ ج٣ًُٖ هٟٞج ) ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ ، جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ ٝض٤٤ٍٓ جُٔإْٓحش جُٓؿ٤٘س ػ٠ِ أٗٚ 46 ض٘ٙ جُٔحوز 3

ٗٛق جُؼوٞذس ٝجُٔط٣ُ٤ٖٔ ذكٖٓ ًِْْٜٞ ئٓح ضِوحت٤ح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ جهطٍجـ ٖٓ ٓى٣ٍ جوجٌز جُٓؿٕٞ ، ٌنٛح ُِهٍٝؼ ُٔىز ال ضطؼىٟ ػٍٗز أ٣حّ نحٚس 

  .10، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْؼ٤ى)ذٞج٠حِ ،  (أٝ ذوٛى جُكلحظ ػ٠ِ جٍُٝجذ١ جُؼحت٤ِس أٝ ُط٤ٜة جوٓحؾْٜ جالؾطٔحػ٢ ذٔ٘حْرس جألػ٤حو ج٤٘٠ُٞس ٝجُى٤٘٣س،
.   جٍُجذؼس ٓٓحء2015 04 22  ٣َحٌز ٣ّٞ www.dgapr.gov.ma،  ٗوال ػٖ ٓٞهغ جُٔ٘ىٝذ٤س 12، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْؼ٤ى) ذٞج٠حِ 4
 ج١ًُ قىو ذٔٞؾرٚ ٤ًل٤س ضطر٤ن ًٛج 2. 00 .485 جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ ٝض٤٤ٍٓ جُٔإْٓحش جُٓؿ٤٘س ، ًًٝج جٍُّْٔٞ ٌهْ 23 ــ 98 هحٕٗٞ أٗظٍ 5

 .2283،٘ 1999 ْرطٔرٍ 16 جُٔٞجكن 1420ٍ ؾٔحوٟ جالن٤ٍز 05  جُٔٞجكن 4726ٍجُوحٕٗٞ ، ؼ ٌ ٌهْ 

http://www.dgapr.gov.ma/
http://www.dgapr.gov.ma/
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كعلى الرغم من ذلك ىناؾ مطالبات من ، 1ٔب بيانات ا٢توية الشخصيةإْتالة الزكجة تثبت ٛتلها من عدمو باإلضافة 
طرؼ حقوقيوف با١تغرب بتحسُت ظركؼ ا٠تلوة الشرعية بزكجاهتم، كىذا بضركرة ٗتصيص كحدات سكنية مستقلة عن 

. 2(2009لف طلب ُب سنة أ 11قرابة )السجن على غرار التجربة السعودية ، حيث ٕتاكزت الطلبات اآلالؼ  
 

قرار ىذا النظاـ إقد قطع ا١تشرع االرد٘ب كل غموض أك لبس عندما نّص صراحة على  ؼلدكلة األردفأما بالنسبة          
لكل ) 2004 لسنة 9صبلح كالتأىيل رقم إلكز اا من قانوف مر20عتباره حقا للسجُت، كذلك عندما نص عرب ا١تادة إك

 تتوافر فيها شركط ،ختبلء بزكجو الشرعي ُب مكاف من ا١تراكز ٗتصص لتلك الغايةإلنزيل ٤تكـو عليو ٔتدة سنة أك أكثر ا
، كباستقراء نص ا١تادة يفهم أف السجُت ا١تعٍت ا١تعرب عنو ُب ىذه ا١تادة (ا٠تلوة الشرعية ككفق تعليمات يصدرىا ا١تدير

 التمتع ّٔذا اٟتق لكبل اٞتنسُت،ب كبالتإب السماح ، من نفس القانوف02نثى طبقا للمادة ألبالنزيل يشمل الذكر كا
دٗب للمدة احملكـو ألحتياطيا، كأف يكوف اٟتد اإلصاّب احملكـو عليهم كليس احملبوسُت  ىذا اٟتق يكوفإٔب ذلك باإلضافة 

قل كُب مكاف ٭تدد من قبل ا١تدير ك٭تفظ شركط ا٠تلوة، غَت أنو ٓب يبُت تنظيم عدد ا١ترات كا١تدة ا١تسموح ألّٔا سنة على ا
ّٔا ُب ٦تارسة ىذا اٟتق، كبالتإب يبقى ىذا التفصيل من صبلحيات ككفق تعليمات مدير ا١تركز  كما أشارت ا١تادة 

. 3السابقة
عداد أماكن خاصة إ، أنو ًب 4صبلح كالتأىيل باألردفإلدارة مركز اإأما عن اٞتانب العملي فقد أّكد مسؤكلو          

صبلح كالتأىيل إل كأف العمل ّٔا سيكوف بعد قرار اللجنة العليا ١تراكز ا20ردنية كٕتهيزىا تطبيقا لنص ا١تادة ألبالسجوف ا
. لنظاـ ا٠تلوة الشرعية

 

 للسجُت ٔتمارسة ا٠تلوة حيث قامت بإنشاء غرفا صغَتة ُب مواجهة البرازيلتسمح          كبالنسبة للدكؿ الغربية، 
ليها إحدل ىذه الغرؼ ٍب ينتقل إٔب إ (الصديقة)سوار خصصتها ألغراض الزيارة، ْتيث تأٌب الزكجة أكألالسجن خارج ا

دارة إ يسمح لو بقضاء معها بعض الوقت طبقا ١تا ٖتدده  كالسجُت عرب ا١تساحة الفاصلة بُت السجن كموقع الغرؼ،
ف كانت الدكؿ العربية ا١تقرة ٢تذا اٟتق تشًتط رابطة  إك ٔب السجن، كتكوف ىذه الغرؼ ٖتت اٟتراسة،إا١تؤسسة ٍب يعود 

 الربازيل أجازت حىت العبلقة غَت الشرعية كال تشًتط الزكاج، بل ذىبت أكثر من ذلك بأف إفالزكجية كتصّر عليها  ؼ
. 5ٝتحت للبغايا أف يعرضن أنفسهن أماـ السجناء ليطلبهن من يرغب فيهن كيتم اللقاء ُب تلك الغرؼ 

 

 كذلك بأف أنشأت ُب ،حدىم مسجوناأزكاج الذم يكوف أل ُب تطبيقها لنظاـ ا٠تلوة بُت االمكسي تنفرد          كما 
 Fabrica  de hombres)سم مصانع الرجاؿ اٞتديد إالعاصمة ا١تكسيكية سجنا جديدا كأطلقت عليو 

neuves) أف يقضُت ساعات من كل مساء ب يسمح للزكجات أين ،، حيث أنشأت ّتواره غرفا كجعلتها لزيارات ا١تساء
                                                

ق٤ع ْؿَ ك٢ ْ٘س  ،2006 ئ٠ُ ؿح٣س 2002نٍٟ نحٚس ك٢ جُلطٍز جُٔٔطىز ٖٓ أٌضلحع ٣َحٌجش جُهِٞز جٍُٗػ٤س ٖٓ ْ٘س ج٠ُ ئقٛحت٤حش إلضر٤ٖ ج 1

 ٣َ2006حٌز، ٝك٢ ْ٘س  (5095 )2005ك٢ ْ٘س  ٣َحٌز، (1756 )٣َ2004حٌز، ك٢ ْ٘س  (1630 )٣َ2003حٌز نِٞز ٍٖػ٤س، ك٢ ْ٘س  (162) 2002

 .30 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٛحؾٍ )، ػ٢ِ(٤ٖٔحء)قٖٓ ،  ( 9627)
 ٗىو قوٞه٤ٕٞ ٓـحٌذس ذحألؾٞجء ٝجُظٍٝف ؿ٤ٍ جُالتوس ٤ٍُٓ جُهِٞز جٍُٗػ٤س جُط٢ ضك١ّة ٖٓ ًٍجٓس جُُٝؾ٤ٖ، ذٓرد جٌُٔحٕ جُٔهٛٙ ًُُي ٝجُٔؼحِٓس 2

،٣ّٞ  (أٗح جُٔـٍخ)، ع ٗطٍ٘ٗ ك٢ (ٓطحُرحش ذطك٤ٖٓ ظٍٝف جُهِٞز جٍُٗػ٤س ذ٤ٖ جُٓؿ٘حء َٝٝؾحضْٜ ذحُٔـٍخ ) ٓوحٍ أٗظٍ ج٤ُٓثس ك٢ ذؼٝ جُٓؿٕٞ، 
13 - 06 - 2010 http://www.maghress.com/anamaghreb  

 2013 04 08ٗطٍٗص ذطح٣ٌم  إل، ٍٗٗ ػ٠ِ ج(قٖٓ جُِٓٞى ٝجقطٍجّ جُوٞج٤ٖٗ  جُهِٞز جٍُٗػ٤س ضكلّةُ جُٓؿ٤ٖ ػ٠ِ) ،(٤ٌْ٘س )٤٘ٚد:   أ٣ٟح ٓوحٍأٗظٍ

،http://www.alitihad.ae/detail  
  . ٝٓح ذؼىٛح103٘ ،  ، ٍٓؾغ ْحذن(ػرى جُكحكع ٣ْٞق ػ٤ِحٕ)ذٞ ق٤ٔىز  أ3
ْططالع آٌجء جُُ٘الء ئْطرحٗس ُٔؼٍكس ٝئٚالـ ٝجُطأ٤َٛ، ج١ًُ أًى أٗٚ ضْ ض٣َٞغ إلوجٌز ٍٓجًُ جئ ض٣ٍٛف جُؼ٤ٔى جُىًطٌٞ ٝٞحـ جُكٔٞو، ٓى٣ٍ أٗظٍ 4

ػال٤ٓس ئ٠ُ ػىّ جُو٤حّ ذكِٔس ضػو٤ل٤س  ئأ٣ٖ ؾحءش جُ٘ط٤ؿس إٔ أؿِر٤س جُُ٘الء ٌكٟٞج ٓٔحٌْس ًٛج جُكن، ٝأٌؾغ يُي ٓٔحٌْس ًٛج جُكن، قٍٞ ٌؿرطْٜ ك٢ 

يج ٠ِد ٓٔحٌْس ًٛج جُكن، ًٝٛج ضطر٤وح ُ٘ٙ جُوحٕٗٞ ئْطؿحذس ُطِد ج٣َُُ٘ إلال أٗٚ ٍٚـ ٣طْ جئ٠ُ ًٛج جُٔٞٞٞع، ئُطـ٤٤ٍ ًٛٙ جُػوحكس جُِٓر٤س ٝجُ٘ظٍز 

 .105 ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُكحكع ٣ْٞق ػ٤ِحٕ)ذٞ ق٤ٔىز ، أج١ًُ ٣ٓٔف ذًُي
 .77 ،  ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ْل٤ٍ ذٖ ٓٓلٍ) جُؿؼ٤ى 5

http://www.maghress.com/anamaghreb
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 اٞتزر  لحدإالذم يقع ُب  (Isla Matias  يسبل ماتياإ)كالغريب ُب ىذه التجربة أهنا أنشأت سجنا أزكاجهم، مع 
ذا رغبوا ُب ذلك، حيث تبُت إقامة معهم داخل ا١تؤسسة إلٝتح ألسر السجناء باأين ما١تكسيكية  على احمليط ا٢تادم ، 

. 1 عقوبتهم رفقة أسرىم 150 سجُت يقضي منهم 600حصائيات أف من بُت إلا
 

بيونيس )، حيث أنشػأت ُب السجن الوطٍت 1948 فإف نظاـ ا٠تلوةُ طّبق ُب السجوف منذ رجنتينألاأما عن          
ٔب غرؼ مؤثثة بطريقة جذابة كبو ٛتاـ كدكرة مياه، يسمح فيو للسجُت ذك إ، أين أقيم بناء ّتوار السجن مقسَّم (يرسأ

 يتم استقبا٢تا من طرؼ ضابطات كالسلوؾ اٟتسن بأف يستقبل زيارة زكجتو ُب ىذه األبنية إذا أرادت ككافقت على ذلك، 
يتلوف عليها تعليمات اإلدارة ٓتصوص الزيارة بعد ٍب السجن العامبلت ضمن فريق موظفي السجن، كيتم الًتحيب ّٔا 

كيتم فك قيوده ليدخل على زكجتو  ،حدل ىذه الغرؼ، كيؤتى بزكجها ٖتت اٟتراسة مقيدا إ ليتم كضعها ُب ،تفتيشها
ٔب ٤تبسو، كيًتؾ زكجتو اليت ٗترج بعده ٔترافقة إقتياده من طرؼ ضباط السجن إليقضي معها بعض الوقت، ليخرج كيتم 

. 2ضابطات السجن
 

 ،بأف تناكلناىا آنفاعاٞتت ا١تشكلة اٞتنسية بالنسبة للسجُت، ليس مثل بقية الدكؿ اليت  فقد دكلة كولومبيا         أما 
جازات للخركج خارج ا١تؤسسة العقابية إجعلت غرفا داخل أك ّتوار السجن ٢تذا الغرض ، كلكنها منحت للسجُت 

ذا كاف ُب نفس كالية السجن ،حيث يبلقي زكجتو إٕتاه منزلو إٔتبلبس مدنية، ٖتت اٟتراسة بإتاه منزؿ مصرح بو ،أك ب
كيقضي معها ساعتُت دكف ا١تساس ٓتصوصيتهما، من قبل اٟتارس الذم يبقى منتظرا خارج السكن ١تنع ىركبو، كلئلشارة 

جراء للمتزكجُت فقط، بل يسمح بو كذلك للعزاب لزيارة كمبلقاة صديقاهتن أك حىت البغايا بنفس إلال يسمح ّٔذا ا
. 3جراءاتإلالشركط كا

 

 ابتكرت طريقة فريدة من نوعها ليست ُب غَتىا من الدكؿ ، كىي أهنا تسمح للسجُت الفليبين         ُب حُت أف  
قامة حياة أسرية ُب ا١تعسكرات العقابية ا١تفتوحة ، إ، كذلك من أجل  (بل تشجع على زكاج السجناء العزاب)ا١تتزكج ، 

ٔب ا١تعسكر العقايب ك٘تنح األرض إنتقاؿ األسرة إٔتوجب الربامج اليت كضعتها اٟتكومة حيث تتكفل الدكلة ٔتصاريف 
ٔب غاية أف إٔب الثياب كمطالب اٟتياة األخرل إدكات الزراعة كبيوت صغَتة يقيم فيها السجُت رفقة أسرتو، باإلضافة أك

ٔب أف يبلغوا إلتحاؽ األكالد با١تدرسة العامة داخل السجن، إ على أنفسهم، بل كيتم اإلعتماديستطيع احملكـو عليو كأسرتو 
. 4لتحاؽ با١تدارس ا٠تارجيةإلالسن القانونية ؿ

 

 الفقرة الرابعة 
كاقع نظاـ الخلوة الشرعية للسجين في الجزائر 

٪تا إ، كلعّل ىذا ا١توقف  بشكل كاضحالدكلة العربية الوحيدة اليت ٓب تتناكؿ فكرة ا٠تلوة الشرعيةتقريبا تعترب اٞتزائر        
 كرٔتا ىذا ا١توقف كراء شّح الكتابات ُب ىذا اآلف،يعرب عن رفض مسبق لتطبيق ىذا النظاـ منذ السنوات السابقة كحىت 

بعد تأجيل كزارة العدؿ ) غَت أنو ُب السنوات األخَتة ًب تناكؿ ىذا ا١توضوع من خبلؿ مقاؿ صحفي بعنوافا١توضوع، 

                                                
 .78 ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 1
 .78 ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 .79  جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3

 .80 ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 4
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، حيث عادت قضية ا٠تلوة 1(ُب السجوف، السجناء يطالبوف ْتقهم ُب ا٠تلوة الشرعية بزكجاهتم  (الغرؼ الزكجية)ا١تشركع 
الشرعية لتطفو كسط توقعات كآماؿ أف تنفذ ىذه الفكرة قريبا تأسّيا كاقتداء ببقية الدكؿ العربية السيما ا١تلكة العربية 

٨تراؼ، إلأصوات جزائرية ٤تتشمة تطالب بتطبيق ىذا النظاـ كذلك ٟتماية األزكاج كالزكجات من ا السعودية، كبدأت
حيث حاكؿ حقوقيوف كمهتموف بشؤكف الّسجناء كعائبلهتم، ا١تطالبة بتطبيق ىذا النظاـ لصاّب ا١تساجُت، خاصة أف 

عًتؼ أهنا من اٟتقوؽ  إقضية غرؼ ا٠تلوة الشرعية، ٖتدث عنها ا١تدير العاـ إلدارة السجوف ٥تتار فليوف سابقا، ك
. 2األساسية للسجناء، غَت أف ىذه الفكرة بقيت حبيسة األدراج

 

ٔب مناقشة ىذا ا١توضوع كيرفض فكرة تطبيق نظاـ ا٠تلوة الشرعية إٓب يتطرؽ  على الرغم أف ا١توقف الرٝتي       ك 
ستطبلع لبعض اآلراء ذات العبلقة ْتقوؽ ا١تسجونُت كا١تهتمة باٟتقل العقايب، من إال أف ىذا ال ٯتنع من إللسجُت، 

: دعوهتا للمطالبة بتطبيق ىذا النظاـ ُب السجوف اٞتزائرية 
 

 آراء العديد من اٟتقوقيُت كا١تهتمُت ٔتجاؿ حقوؽ ا١تساجُت ، حيث يدافع على ا١توقفيلخص ىذا : الرأم الموافقػػػػ 
ضرارا بالسجُت أك ا١تؤسسة، بل ٖتمل مزايا كثَتة منها ٤تاربة الظواىر إنظاـ ا٠تلوة الشرعية، كيقوؿ أنو ليس فيها 

جتماعية ٗتص أىل إالبلأخبلقية كالشذكذ اٞتنسي بُت ا١تساجُت، كأف تطبيق ىذا النظاـ سيساىم ُب حل مشاكل 
رأم األستاذ ٛتديٍت عمار رئيس ا٢تيئة ا١تدنية إلدماج ذكم السوابق  )السجُت كعدـ طبلؽ الزكج كزكجتو السجينة

، من جهة أخرل ندد بعض ا١تدافعُت عن ىذا الرأم، عن ٕتاىل السلطات ٟتقوؽ ا١تساجُت ا١تتعلقة باٞتانب 3(العدلية
يعود ىذا الرأم للحقوقية  احملامية بن  ) الشرعي للسجناء ُب ا١تؤسسات العقابيةاللقاءنسا٘ب، حيث طالبوا بوضع غرؼ إلا

. 4(براىم فاطمة الزىراء
 

ٖتاد الوطٍت للنساء اٞتزائريات تلقيها العديد من الشكاكل من زكجات إلأكدت رئيسة ا، من جهة أخرل          
نتقدف قانوف السجوف ا١تعدؿ بأنو أ٫تل حق إجتماعية كنفسية يرثى ٢تا، كإالسجناء  اللواٌب كجدف أنفسهن ُب حالة 

يعود  )بعضهن بُت الطبلؽ كا٠تيانة الزكجية، كقلَّما تبقى الزكجة كفية لزكجهاير ا١تعاشرة بُت األزكاج ، حيث أف الزكجات ُتخ
 . 5(ٖتاد الوطٍت للنساء اٞتزائرياتإلىذا الرأم للسيدة نورية حفضي، رئيسة ا

 

األمُت العاـ للتنسيقية الوطنية لؤلئمة كموظفي الشؤكف الدينية ، فقد أكد أف ا١تسجوف يعاقب شرعا ْتكم  أما        
ال أف ىذه العقوبة ٬تب أف ال ٘تس دينو أك إعقوبة ثابتة، كىناؾ نوعاف من العقوبة،العقوبة بالًتبية أك العقوبة بالزجر، 

نسانية فآّـر ال يظل دكما ٣ترما، كاستشهد ْتديث عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب ا١تغازم الذم سبق إلقيمتو ا
 . 6(رئيس األمُت العاـ للتنسيقية الوطنية لؤلئمة كموظفي الشؤكف الدينية ستاذ جلوؿ جحيمي،ألرأم ا )ليوإشارة إلا
 

، الذم يقوؿ (ٟتسن بوجناح/ستاذأل ارأم)خرباء العبلقات الزكجية برأم موقفهم كما يدعم أصحاب ىذا الفريق        
نتشار الشذكذ نتيجة الكبت اٞتنسي، حيث يطالب إأف السجُت احملرـك من ىذا اٟتق يشكل قنبلة موقوتة، كاليت هتدد ب
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ضافية للحرماف إستمرار ا١تنع ىو عقوبة إبضركرة تطبيق ا٠تلوة الشرعية للنساء كالرجاؿ ا١تسجونوف ١تدة تفوؽ السنة، ألف 
نتشار سلوكيات الشذكذ إلسبلـ قبل القانوف كا١تواثيق الدكلية، كمنعها مّهد إلنسا٘ب، كضركرة طبيعية أقرىا اإمن حق 

ف بعض الدكؿ استعملت ىذا النظاـ كوسيلة ضغط على السجُت لتشجيعو على ٖتسُت أاٞتنسي بالسجن ، كيقوؿ 
 سلوكو، ٢تذا يطالب بعدـ ا١تساس بالدائرة الشخصية كالعاطفية للمسجوف، كبضركرة سّن قوانُت تنّظم اللقاء بُت األزكاج،

نسانية على األقل مرتُت ُب الشهر، فالكبت اٞتنسي ىو عزلة حسية كسيكولوجية للمسجوف احملرـك من إكفق ظركؼ 
. 1اٟترية فيصبح قنبلة معرضة لئلنفجار

 

 أف زكجات السجناء تعانُت ُب صمت، ألهنن ال ( نفيسة ٟترش/ السيدة ػػ١ترأةػ ا)صرحت رئيسة ٚتعية         كما 
يصرحن ْتقيقة الوضع ألم جهة،السّيما اٟترماف من العبلقة الشرعية اليت كن ٯتارسنها مع أزكاجهن، ٦تا ٬تعل أغلبهن 

أك السجينة بزكجها، يعترب  بزكجتو نتهاء عقوبة أزكاجهن، كتضيف أف ىذا اللقاء للسجُتإنتظار إيعشن العشق ا١تمنوع ُب 
 .    2عبلج نفسي كتنفيس عن كبت كغضب داخلي

 

فاركؽ قسنطيٍت، فقد أكد أف /السيد  باٞتزائرنسافإلستشارية ٟتماية كترقية حقوؽ اإلبطة الوطنية االراأما رئيس         
ختبلء  إل٧تاز تقرير حوؿ كاقع السجناء ُب ا١تؤسسات العقابية، خاصة فيما ٮتص حق ا١تسجونُت ُب اإاللجنة تعكف على 

 ٗتصيص غرفا خاصة ٢تذا الغرض، امع أزكاجهم ُب غرؼ خاصة، مشَتا أف السجوف ا١تبنية حديثا كاسعة كبإمكانو
. 3للسجُتالشرعي اٟتق ٦تارسة ىذا جراءات البلزمة ٓتصوص إلٗتاذ اإأف كزارة العدؿ مطالبة بأضاؼ ك
ىناؾ أصوات أخرل تعارض تطبيق ىذا النظاـ، حيث قالت بأف ا٠تلوة الشرعية للزكجُت تتوقف على : الرأم المعارضػػػػ 

ليها على أهنا شريكتو إذا كافقت الزكجة على منحو حقوقو الشرعية فسينظر إطبيعة اٞترٯتة اليت أدين ّٔا كأدخل السجن، ؼ
جراء، ٍب يؤكد ىذا الرأم أف فلسفة إلدانتو أخبلقيا فيجب حرمانو من ىذا اإذا ٘تت إأيضا ُب اٞترٯتة كداعمة لو، أما 

يداعو السجن ُب آّتمع اٟتإب، إقًتافو جرٯتة معينة إما بنفيو ُب آّتمعات التقليدية أك إالعقاب تقتضي معاقبة آّـر نتيجة 
متيازات ا٠تلوة الشرعية فهو بذلك يثبت حضوره ُب آّتمع كىذا يغّيب إكىو ما يعٍت رفضو، كُب حاؿ حصوؿ آّـر على 

. 4(رأم كتصريح األستاذ حنطابلي أستاذ علم االجتماع ّتامعة البليدة )معٌت العقاب
 

نًتنت اليت نشر عليها ا١تقاؿ السالف الذكر عند طرح ىذا ا١توضوع، إل    كبإلقاء نظرة على تعليقات مرتادك صفحة ا     
جراء بل تسخر كتتعّجب من طرح ىذا ا١توضوع أصبل للنقاش، مقابل إل١تسنا العديد من اآلراء ترفض بشدة تطبيق ىذا ا

. 5بعض اآلراء القليلة اليت تنادم بتطبيقو كأساسها دفاعها على حق الزكجة أكثر من حق السجُت
 

 :كل ما سبق في ىذا الموضوع، يمكن أف نصل إلى النتائج التالية من خبلؿ          ك
نسانا ٭تتفظ بكرامتو إنسانية، فهو يظل إلف كضع السجُت داخل السجن، ال يعٍت ذلك ٕتريده من كامل حقوقو اإػػػػ 

  .كحقوقو

                                                
 .06 جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 1

 .07 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2

 07ٗلٓٚ ، ٘  جٍُٔؾغ 3

 .04جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 4
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ف يلتقي كٮتتلي بزكجتو ُب مكاف معد ٢تذا الغرض داخل السجن أك أػػػػ ا٠تلوة الشرعية للسجُت تعٍت السماح ٢تذا األخَت 
. ، ٖتت اٟتراسة كلو كانت من بعيد، كيقضي معها ساعات معينة ١تمارسة العبلقة اٟتميمية قريب منو

دل عٕتاه أف السجُت لو اٟتق ُب ا٠تلوة الشرعية حىت ال تتإلػػػػ مبدأ شخصية العقوبة يوجب القوؿ حسب مؤيدم ىذا ا
  .ٔب شخص الزكجإالعقوبة 

ف كلو حرص ا١تدافعُت عحىت  صريح كانتهاؾ للقيمة العقابية لوظيفة السجن، اسػػػ إف السماح ٔتمارسة ىذا اٟتق فيو مس
. نتهاؾإلىذا النظاـ نفي ذلك أك التقليل من ىذا ا

. ػػػ منح ىذا اٟتق للسجُت ك٦تارستو داخل السجن كالشّك فيو نوع من الًتفيو ك يقدح ُب كظيفة السجن كيهدد بقائو
ذا كانت ا١تعاشرة الزكجية حق مشًتؾ للزكجُت ككاجب للزكج ٕتاه زكجتو، كمن ٙتة ٬تب مساعدتو على تنفيذ ىذا إػػػ 

نفاؽ على إلسرتو، فيجب ّٔذا الطرح أف تساعده الدكلة ُب اأنفاؽ على زكجتو كإلذا كاف من كاجب الزكج اإالواجب، ك
. ىتماـإلا٠تلوة الشرعية للسجُت فأيّهما أكٔب بايتم تناكؿ التفكَت فيو، ك كأ تناكلوكالد كىو ما ٓب يتم ألا سرة كألا
خبلقية كالشذكذ ألف ذلك ناتج عن طاقة ٬تب تفريغها، فيجب كفق أل٨ترافات اإلذا كاف اٟتبس كسلب اٟترية يسبب اإػػػ 

ٔب جانب السماح إحًتاـ كالتدين ككضع برامج العمل للصاّب العاـ يفرغ فيها طاقتو إلصبلح كالتأىيل بّث ثقافة اإلبرامج ا
لو ٔتمارسة الرياضة بدؿ التفكَت ُب اٞتنس، فضبل على ذلك أف احملكـو عليهم ُب السجوف أغلبهم من فئة الشباب، نظرا 

ٔب إيتوّجو كا٠توؼ ىتماـ إلذا كاف  اإ١تا ٘تثلو ىذه ا١ترحلة من نشاط كحيوية، كأغلبهم من فئة العزاب غَت ا١تتزكجُت، ؼ
. العزاب ، ك٘تاشيا مع ىذا الطرح ٬تب تزك٬تهم كمنحهم ىذا اٟتق فئة ا١تساجُت ا١تتزكجُت، فكيف يتم التعامل مع 

عداـ حىت إل ٬تب منع اك٘تاشيا مع مربرات ا٠تلوة الشرعيةعداـ، إلأكثر قساكة من سلب اٟترية كىي اكػػػ ٙتة عقوبة شديدة 
أف لكل عقوبة جنائية آثارىا لكل دكاء آثاره اٞتانبية،ك  أفعتبارإلخذ ُب األسرة معيلهم ، ٢تذا ٬تب األال تفقد الزكجة كا

 .السلبية ك٢تذا ٝتيت عقوبة
صحاب ا١تدد الطويلة، فقد أحّل أذا كاف من إذا كانت الزكجة ال تصرب على بعد زكجها كٕتد ُب ذلك ضررا ،السيما إ ػػػػ

ف ٓب تفعل ذلك أف تر٘تي ُب مهاكم إجباريا إ، كليس (التطليق،ا٠تلع) عرب آليات ٢تا الشرع كالقانوف أف تطلب الطبلؽ
ىل كل األرامل كا١تطلقات :الرذيلة كا٠تيانة الزكجية كما يقوؿ ا١تدافعُت عن ىذا النظاـ، كىنا نتوقف  لنطرح السؤاؿ التإب

ٔب السجن إفطلب التطليق أفضل ٢تا من فقد كرامتها كحيائها كىي متوجهة لذلك كيد اإلجابة ال، أ٘تارسن الرذيلة؟ 
، أليس ُب ذلك خدش للحياء ء اللقاءنتهاإ كأين كانت بعد ،للمعاشرة الزكجية، كٚتيع ا١توظفُت يعلموف سبب ٣تيئها

. جراء الذم يسمح بذلك إلستقباح ىذا اإكالسًت يوجب 
، بل بعضها ٬تيز حىت (ا٠تلوة الشرعية)قتداء دكما باألنظمة العقابية الغربية اليت تسمح بعضها ىذا النظاـ إلػػػ ال ٬تب ا

 ،للبغايا عرض أنفسهن أماـ السجناء كمعاشرهتن، ذلك ألف آّتمعات الغربية ٣تتمعات متحررة من أم قيد أخبلقي
كاٟترية الفردية للفرد عندىم دكف أم ضابط، فبل عجب أف يسمحوا ّٔذا النظاـ كيدافعوا عنو، كىذا على خبلؼ 

 اليت نّظمت ا١تعاشرة الزكجية كالعبلقة اٟتميمية، كجعلت ٢تا ضوابط قوامها السًت كاٟتياء ،سبلميةإلآّتمعات العربية كا
. 1حًتاـ ىذه العبلقة ا١تقدسة كاليت كصفت با١تيثاؽ الغليظإك
ف الدكؿ ا١تطبقة ٢تذا النظاـ قليلة العدد مقارنة مع عدد الدكؿ ُب العآب اليت ال تطبقو، كىذا يعٍت أف األغلبية ٗتشى من إػػػ 

 .تطبيقو فهي تبدم ٗتوفا من العقوبة، لذلك على ردع  كتأثَتهاآلثار السلبية ٢تذا النظاـ
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ػػػ إذا كاف التفكَت ُب السجُت كزكجتو كأسرتو يتم بعد أف يدخل السجن، كاف حَحليُّ أف يتم التفكَت مسبقا بالظركؼ اليت 
جتماعية نإتة عن العوز إ ظركؼ مادية  كأغلبها كىي ُب أساسها، كمعاٞتتهاىذا ا١تكافجعلتو يرتكب اٞترٯتة كيدخل 

. ذلك أفضبل ، فنعتقد سيكوف األمراض النفسية كالعضوية اإلصابة بكاٟتاجة  ك
ػػػ إذا كاف ىناؾ من يتقاسم اللـو كا١تسؤكلية مع آّتمع  ُب ىذا ا١توضع  فهو السجُت، الذم كاف ٬تب عليو أف يفّكر 

قبل كأكالده ، فكاف عليو أف يفّكر ُب زكجتو كأسرتو تورتكاب جرٙببعد إمرارا ك مسبقا ُب األضرار اليت ٮتلفها سلب اٟترية 
ذا ما فّكركا ُب سلوؾ طريق إكبذلك فهذه األضرار كاآلالـ  تشكل مانعا لو مرة ثانية كلبقية أفراد آّتمع يها، يقدـ عل

.  اٞترٯتة 
ف ا١تذىب السائد ُب آّتمع اٞتزائرم ىو ا١تذىب ا١تالكي، كالذم يقوؿ ٔتنع السجُت من ا٠تلوة الشرعية فحلّي بنا أف إػػػ 

. نّتبع  ىذا ا١تذىب ُب ىذا اٞتانب
 

كٓب يتأثر   يسمح بنظاـ ا٠تلوة الشرعية ُب السجوف اٞتزائرية،ٓبعندما  ،أصاب أف ا١تشرع اٞتزائرم قد لهذا نرل         
: اتػػػػػقًتاحإلختبلؼ ا٠تصوصيات كالظركؼ، لذلك كأماـ ىذه النتائج أبدم ىذه اإلبتجارب بعض الدكؿ العربية كالغربية 

ىدار للقيمة العقابية للسجوف كتقضي على إػػػ ال ٬تب ا١توافقة على تطبيق نظاـ ا٠تلوة الشرعية ُب اٞتزائر، ألف ُب ذلك 
رىابيا أك قاتبل أك إنو ال يتصّور إصبلح، ؼإلٔب جانب اإالذم ٬تب أف يكوف دائما ُب جوىر العقوبة اٞتنائية  عنصر الردع،

ليهم زكجاهتم إمغتصبا أك لّصا خطَتا أكمعتديا آٙتا، فعلوا ما فعلوا كًب اٟتكم عليهم كُب األخَت نكافئهم بأف نرسل 
. ١تعاشرهتا

ستفادة من بعض مزاياه، اليت ٗتّلفها عقوبة سلب اٟترية، فبل زاؿ الوقت غَت إلػػػ إذا كاف الزما تطبيق ىذا النظاـ كا
مناسب، كما ال ٬تب تطبيقو ُب غرؼ كسكنات داخل السجن، بل ٯتكن منح احملكـو عليو ا١تتمّيز ذك السلوؾ اٟتسن 

 ستجابة لربامج التأىيل كحسنت سَتتو، كُب جرائم معّينة دكف غَتىا إجازات ١تدة معينة، يزكر فيها أىلو كإالذم أبدل 
ندماجو ُب آّتمع، كىو أمر مكفوؿ إبزكجتو ُب بيت الزكجية ، كيستمتع  بدؼء ك حناف األسرة  ٘تهيدا ٠تركجو كيلتقي 
دارية إلجراءات اإلليو بعد ا١تراجعة كالتأكد من اإ، بدؿ ٗتصيص غرؼ ُب السجن لذلك ،حيث تقاد الزكجة 1قانونا

ألف ُب شيء إال ُب صحة العبلقة بُت الزكجُت،  (الدعارةبيت )ال ٮتتلف األمر ُب ىذا عن تنظيم  (عذرا) كاألمنية، ك
. اٞتميع يعلم أف الزكجة قادمة لغرض ا١تعاشرة الزكجية 

ػػػ ليست ا١ترحلة مناسبة لتقنُت ىذا النظاـ  ُب السجوف اٞتزائرية، ألننا نعيش اليـو حقيقة أزمة العقاب اٞتنائي، فلم تصبح 
العقوبة تردع كتثٍت عـز آّرمُت على العودة لئلجراـ، فلقد فقد العقاب فعاليتو، كلذلك ليس الوقت مناسبا البّتة إلعطاء 

. السجُت مزيدا من الرفاىية كالًتؼ 
حصائيات رٝتية   إػػػ البد من التكثيف من الدراسات ُب موضوع ا٠تلوة الشرعية للسجناء كالقياـ بدراسات ميدانية ك

. سرة كآّتمع أل١تعرفة مدل تأثَت ذلك على صبلح السجُت كالزكجة كا
عبلـ من ٚتيع اٞتوانب كمع إلػػػ البد قبل السماح بتقنُت ىذا النظاـ أف يأخذ حقو من الدراسة كالنقاش، كتناكلو من قبل ا

رادة إٔب تطبيقو، أف يتم ذلك عن طريق إجراء استفتاء لعامة أفراد آّتمع، ألف ىذا األمر إلٕتهت اإذا إٚتيع ا١تختصُت، ك
. يهم أمنو كمستقبلو، كليس فئة السجناء فحسب
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 .27ج٠ُ 10، ٘ 2005 كرٍج٣ٍ 13 ٛؿ١ٍ جُٔٞجكن ُـ1426 ٓكٍّ ػحّ 04 ، جُٛحوٌز ك٢ 42 جُٓ٘س 12ُِٔكر٤ْٖٞ، ؼ ٌ، جُؼىو  
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 المطلب الثاني
  اآلثار االجتماعية للعقوبة السالبة للحرية

 

        يثَت دخوؿ أحد أفراد األسرة السجن العديد من ا١تشكبلت اإلجتماعية كاآلثار السلبية على ٥تتلف مستويات 
العبلقات اإلجتماعية، سواء تلك اليت تربط احملكـو عليو بأفراد أسرتو، من أبناء كزكجة ككالدين، أك تلك اليت تربط احملكـو 

عليو بآّتمع، أك تلك اليت تربط أفراد أسرة احملكـو عليو بأفراد آّتمع كنظرهتم إليهم ، كلها عبلقات تتأثر ٔتجرد النطق 
 .    باٟتكم كإيداع احملكـو عليو ا١تؤسسة العقابية ،كلقد أجريت دراسات عديدة حوؿ تأثَت السجن على ىذه العبلقات
        سنحاكؿ التفصيل كالتعرض إٔب أغلب ىذه ا١تشكبلت اليت ٗتلفها العقوبة السالبة للحرية، كقبل ذلك ٕتدر 

اإلشارة إٔب أصل ٚتيع ىذه ا١تشكبلت، ليس بسبب اٞتـر الذم إقًتفو احملكـو عليو فقط كسّبب دخولو السجن، بل 
السبب يعود إٔب تلك الصورة الذىنية السيئة الراسخة ُب أذىاف آّتمع، ٕتاه مؤسسة السجن ككل من يدخلو، ككل من 

 .، لذلك تتعدد األطراؼ اليت ٘تسها ىذه اآلثار السلبية1تربطو عبلقة باحملكـو عليو كأفراد أسرتو كأصدقائو
 

 الفرع األكؿ 
 عبلقة المحكـو عليو بأفراد أسرتو أثناء تنفيذ العقوبة  

         يشعر احملكـو عليهم مسلويب اٟترية خاصة إذا كانت طويلة ا١تدة، بالعزلة كالتهميش كاإلعتماد على مؤسسة 
السجن ، كيتحولوف إٔب أشخاص تابعُت، كُب ظل عدـ تلقي احملكـو عليو زيارات من جانب أسرتو يشعر بعدـ إستمرار 
إنتمائو إٔب أسرتو ك٣تتمعو، كمن ٙتة اإلنفصاؿ كتقطع العبلقات األسرية بُت النزيل كأسرتو، كلقد أجريت دراسة على عينة 

 نزيل ُب كل من مصر كتونس كاألردف أثبتت كهذه اآلثار، كما توصلت دراسة ميدانية 343من ا١تساجُت مكونة من 
من إٚتإب % 55أخرل عن سجن النساء باإلسكندرية تفيد أف نسبة من يتلقُت الزيارات من ا١تسجونات ٓب تتجاكز 

، كما أكدت دراسة أخرل ُب نفس السياؽ ،تفيد أف ا١ترأة ا١تسجونة تكاد ال ٖتضى بالزيارة داخل السجوف 2السجينات
سواء من العائلة القريبة أك البعيدة، حيث كصلت نسبة النساء السجينات ا١تصرحات بأهنن ٓب يتلقُت أم زيارة إٔب 

، كبنسب جد منخفضة لكل من زيارات % 33,33، كىي نسبة مرتفعة مقابل زيارة الوالدين نسبة % 58,88
 .% 22,22، األصدقاء % 55,55األقارب 

 

        لنخلص من ىذه الدراسات إٔب أف آّتمع العريب بصفة عامة كاٞتزائرم بصفة خاصة ال يتسامح مع أخطاء ا١ترأة 
، فما بالك إذا أجرمت كدخلت السجن، ألف ذلك يُعّد كصما ُمذِنالن يبلحق ىاتو ا١ترأة كعائلتها دكما، بسبب ىذه النظرة 

 .3الدكنية للمرأة آّرمة، فقد صرحن أكثر السجينات أف العائلة ال ترغب ُب عودهتن إليها عقب هناية تنفيذ العقوبة
 

       كما من شك أف عدـ تلقي السجُت للزيارات من جانب األسرة أك األقارب، سيؤدم إٔب التفكك اإلجتماعي 
الذم يصيب أسرة النزيل، كىناؾ من يطلق عليو مصطلح التفكك أك التصدع األسرم، حيث تثَت اإلحصائيات إٔب كقوع 

حاالت اإلنفصاؿ، كا٢تجر، الطبلؽ، تكرار الزكاج، كىذا ما يؤدم إٔب إهنيار كحدة األسرة كضعف الوالء ٢تا، كٯتّيز ىذا 

                                                
 .63، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ 1
 .24 ـ 23، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘ ) ؿحْٗ 2

 .66 ، ٘ 1988، ْؿٖ جُ٘ٓحء ، جٌُٔطد جُؿحٓؼ٢ جُكى٣ع، جالٌْ٘ى٣ٌس ،  (ػرى هللا ػرى جُـح٢ٗ) ؿحْٗ 
 أٗظٍ جُىٌجْس جُط٢ هحٓص ذٜح جُىًطٌٞز ٌُٓٝ ذًٍٞ ، جٍُٔأز جُٔؿٍٓس ٝػحُْ جُٓؿٖ، جُٔٞهغ جالًط٢ٍٗٝ  ٗلٓٚ ، ٍٓؾغ ْحذن ،  ٗوال ػٖ ذٞٛ٘طحُس 3

 ، 2012-2011جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، وٌجْس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ؾحٓؼس ذحض٘س ، جُو٤ٔس  (٣ح٤ْٖ)

 ٘71.  
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، قاـ 1983التغَّت ُب العبلقة الفتور كالشقاؽ كاإلنفصاؿ ، كما قدمت دراسة ُب الواليات ا١تتحدة ُب كالية أريزكنا سنة 
من % 57،  هتدؼ إٔب الكشف عن تأثَت السجن على أسر السجناء، توصلت إٔب  (فريد كجاسوف كبولنت)ّٔا كل من 

أسر السجناء، تعرضت أب ا١تشاكل بسبب إعتقاؿ أك سجن أحد أفرادىا ، كمن بينها عدـ اإلتصاؿ بُت السجُت 
 .1كأسرتو

 

حدث ٢تم فتور ُب العبلقة % 13,2        كُب دراسة أخرل أجريت ُب مصر عن عينة من السجناء، أكدت أف نسبة 
طلب الزكج أك % 3,8 ًب ىجر الزكج أك الزكجة ١تنزؿ الزكجية، %3,8بينهم كبُت أفراد أسرىم بسبب تنفيذ العقوبة، 

حدكث فتور ُب العبلقة بينهم كبُت أبنائهم ، % 3,2حدكث الطبلؽ  بسبب عقوبة اٟتبس، % 06الزكجة للطبلؽ ، 
 من أفراد العينة ىركب أبنائهم من ا١تنزؿ %4 شعور أبنائهم با٠تزم نتيجة دخوؿ آبائهم كأمهاهتم السجن، % 5,1

تعرض آبائهم لئلصابة با١ترض % 48,7حدكث فتور ُب العبلقة بينهم كبُت كالديهم، % 6,6بسبب دخولو السجن، 
من أفراد % 10,2من أفراد العينة إزدراء الوالدين منهم نتيجة دخو٢تم السجن، % 5,9نتيجة حزهنم على أبنائهم، 

قطع الوالدين ا١تساعدة ا١تالية % 03العينة شعور كالديهم با٠تزم من أبنائهم احملكـو عليهم نتيجة دخو٢تم السجن، 
 ازدراء %12,7 حدكث فتور ُب العبلقة بُت احملكـو عليهم كإخواهنم كأخواهتم، %17,6ألبنائهم احملكـو عليهم ، 

 قطع إخوهتم كإخواهنم للمساعدة ا١تالية عنهم %05شعور إخواهنم كاخواهتم منهم، % 17,1إخواهنم كأخواهتم ، 
 .2كنتيجة للعقوبة

 

          كما بينت الدراسات أيضا أف سلب حرية احملكـو عليهم ٭تـر أبنائهم من الًتبية كالتكفل، السيما اذا كاف ىو 
من احملكـو % 54ا١تعيل الوحيد ٢تم، كيزداد األمر سوءا إذا كانت األـ ىي احملبوسة، حيث أجريت دراسة بينت أف 

 31 لديهن ثبلثة أطفاؿ، كانتهت الدراسة كذلك إٔب أف % 15لديهن طفلُت، % 24عليهن لديهن طفل كاحد، 
تقع أعمارىم ما بُت ستة إٔب عشر سنوات، % 32من ىؤالء األطفاؿ كانوا بُت حديثي الوالدة كٜتس سنوات، كأف %

من ىؤالء األطفاؿ كانوا يقيموف مع آبائهم كأمهاهتم % 66 سنة، كأف %18,11تقع أعمارىم ما بُت % 37بينما
 من ىؤالء لن يقيموا مرة ثانية مع آبائهم احملكـو ّٔا عقب انتهاء فًتة %30احملكـو عليهم قبل دخو٢تم السجن، كأف 

 .3عقوبتهم
 

        كلعّل األمر األكثر كضوحا كأثر إجتماعي بُّت للعقوبة السالبة للحرية على األسرة ،ىو اختبلؿ األدكار داخلها ، 
فلقد جرت العادة أف يلعب كل فرد ُب األسرة دكره ُب إطار البناء الوظيفي لؤلسرة، الذم يقـو على أساس اإلعتماد 

                                                
 .23، ٘ 2009، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء ٝٓكىوجش ذٍجٓؽ ػالؾٜح، ج٣ٍُحٜ ،ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس،   (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘) ؿحْٗ 1
، جُؼٞجَٓ جُٔإو٣س ج٠ُ ػُٝف جُٓؿ٘حء ُالُطكحم ذحُرٍجٓؽ جُطأ٤ِ٤ٛس ، ٌْحُس جُٔحؾٓط٤ٍ ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جال٤٘ٓس  (ٗحٍٚ ذٖ ٚحُف) جُلٍـ 2

 .80، ٘ 2008، ج٣ٍُحٜ ، 
 : ٗوال ػٖ 66، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 3

Florida House of représentations Justic concil,Mainaining Family Contact When A family Member Goes to Prison 

, Florida ,USA,1998,p 2 – 9. 

 /    ٣ٝرىٝ إٔ جالٍٓ ٣ُوجو ْٞءج ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جألّ ٢ٛ جُط٢ ونِص جُٓؿٖ ، ُٝى٣ٜح ٠لَ ٚـ٤ٍ ، ق٤ع جٕ ٛ٘حى وٌجْس هحّ ذٜح ًَ ٖٓ
( (Diana Caddle &Debbie Crisp.Mothers In Prisons .Home Office Research and statistics Directorte .London. 

England 1997.p 09)  ّٖة ٍٓجٛوحش ػ٘ىٓح جٗؿرٖ ٠لِٜٖ جالٍٝ ػ٘ى ونُٜٖٞ جُٓؿٖ ، ٝٗط٤ؿس الوٌجى % 55ضل٤ى جٕ ٓح ٣وٍخ  ٖٓ جكٍجو جُؼ٤٘س ً

جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جالوجٌز جُؼوحذ٤س أ٤ٔٛس ػىّ كَٛ جالذٖ ػٖ أٓٚ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس جُؼ٣ٍٔس جُكٓحْس ، كِوى ْٔكص ض٣ٍٗؼحش ذؼٝ جُىٍٝ ذحٌٓح٤ٗس جذوحء جالذٖ 

ٓغ أٓٚ وجنَ جُٓؿٖ أٝ ك٢ ٝقىجش ضحذؼس ُِٓؿٖ ج٠ُ ؿح٣س ْٖ ٓؼ٤٘س  ٝٝكٍش ك٤ٜح ؾ٤ٔغ ٠ٍٖٝ جُك٤حز ًُٜج جُطلَ ، ؿ٤ٍ جٕ ض٣ٍٗؼحش جُىٍٝ جنطِلص ك٢ 

جُٔىز جُط٢ ٣ٌٔع ك٤ٜح جالذٖ ٓغ أٓٚ جُٓؿ٤٘س ، كل٢ جُٔح٤ٗح ضٓٔف ك٢ ذؼٝ جُٓؿٕٞ ذػالظ ْ٘ٞجش  ، ٝذؼٟٜح قط٠ ْطس ْ٘ٞجش، أٓح ج٣ُٞٓى ضٓٔف ذٓ٘س 

ٝجقىز، جْرح٤ٗح ضٓٔف قط٠ ْص ْ٘ٞجش ، ُٛٞ٘ىج جٌذغ ْ٘ٞجش، جُرٍضـحٍ غالظ ْ٘ٞجش، كِ٘ىج ْ٘ط٤ٖ ، جُىجٗٔحٌى غالظ ْ٘ٞجش، جٗؿِطٍج ػحّ ٝٗٛق 

، ٝٛٞ أٍٓ ٣ؿىٌ ذحٍُٔٗع 76 ـ 75، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٖٔ ٌٟٓحٕ )ٝجُرؼٝ ج٥نٍ ضٓؼس جٍٖٜ ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج أٗظٍ ج٢٘٣ُُ 

جُؿُجت١ٍ جالهطىجء ذٚ ك٢ ْؿٞٗ٘ح ، ٗظٍج ُِكحؾس جُٔحْس ُالذٖ ج٠ُ أٓٚ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس جُكٍؾس ، ٝال ٣ؼٜٞٞح أ١ ٠ٍف آنٍ ٜٓٔح ًحٕ ه٣ٍرح ، ٖٝٓ 

 .ؾٜس أنٍٟ ٣ؿؼَ جالّ جُٓؿ٤٘س ضٓطؿ٤د ُِطأ٤َٛ ٝ جُؼالؼ ، ٠حُٔح جْطؼحوش جذٜ٘ح ج٠ُ قٟٜ٘ح
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ا١تتبادؿ كالتساند كالتكامل بُت ىذه األدكار، من أجل احملافظة على كياف ككجود كاستمرار ىذه األسرة ، كالذم ٭تدث 
عند دخوؿ احملكـو عليو، الذم يشكل أحد أفراد ىذه األسرة إٔب السجن، ىو أف ىذا الدخوؿ ٯتنعو من القياـ بدكره، ٦تا 
يؤدم إٔب كقوع اختبلؿ ُب األدكار ، فيختفي مصدر الضبط كالسلطة ُب األسرة كٮتتفي ا١تعيل ، فتضطر الزكجة إٔب القياـ 

 .ّٔذا الدكر كٗترج إٔب العمل كالقياـ بدكر األب 
 

        كيشكل ىذا ا٠تركج أبرز صور اختبلؿ األدكار ُب أسرة السجُت ، فتلعب الزكجة دكر األـ كاألب مصدر 
السلطات كالضبط ُب اأسرة، كٔتركر الزمن كمع غياب الزكج ١تدة طويلة فتعتاد الزكجة على غياب زكجها، فيؤدم ذلك إٔب 
تكّيف كاعتياد ا١ترأة على ٦تارسة دكر الرجل، كتتحّوؿ أسرة السجُت إٔب أسرة أنثوية السلطة كا١تسؤكلية، كيزداد األمر سوءا 
عندما تتمسك الزكجة ّٔذا الدكر بعد اإلفراج عن زكجها، كىذا يؤدم إٔب صراع ُب األدكار ألف الزكج ٭تاكؿ استعادة دكره 

كمصدر السلطات، فيحدث الصراع كيتطور األمر كقد يصل إٔب اإلنفصاؿ بل قد يصل األمر حىت إٔب القتل، كلقد بّينت 
 .1الدراسات إٔب أف الصراع بُت األبوين  يؤثر كينبئ بإ٨تراؼ األبناء

 

        كيشّكل الطبلؽ أحد ا١تؤشرات األساسية للتفكك اإلجتماعي الذم يصيب أسرة السجُت بعد إيداعو السجن ، 
حيث تبدأ ا١تشكلة بوقوع توتر ُب العبلقة بُت الزكجُت ، بسبب ما أقدـ عليو أحد٫تا ، ٍب تظهر ُب قلة أك إنعداـ الزيارات 
للزكج احملبوس ، كتنتهي باإلنفصاؿ كالطبلؽ كرٔتا معاكدة الزكاج، ك٢تذا نشَت ُب ىذا ا١توضع إٔب فضل الزيارات كاإلتصاؿ 

بالسجُت مع أسرتو، ُب إدماجو كجعلو متمسكا باٟتياة كبأسرتو كٔتجتمعو كيوّطد عبلقتة ّٔم ، كبا١تقابل عدـ تلقي 
الزيارات أك قلتها يؤدم إٔب إحساس السجُت باإلنفصاؿ كفقداف مركزه اإلجتماعي، بسبب إبتعاده عن أسرتو كعجزه عن 

 .2القياـ بدكره فيها، كىذا ما يزيد من آالمو النفسية داخل السجن
 

        كٙتة أثر مهم ال ٬تب إغفالو كىو تعرض الزكجة إٔب كسائل اإلغراء بسبب اٟتاجة اإلقتصادية كالبحث عن 
متطلبات اٟتياة ، فقد يؤدم قلة الوازع الديٍت إٔب إ٨تراؼ أفراد األسرة كتقع ُب ا٨ترافات أخبلقية ْتثا عن تأمُت اإلنفاؽ 

البلـز بطريقة غَت شرعية، حيث أف طوؿ فًتة غياب الزكج أك األب يعمل على إلضعاؼ إرادة ا١تقاكمة ُب الوقوع ُب 
 .إ٨ترافات أخبلقية، بسبب البحث عن متطلبات اٟتياة ككذا اٟتاجة البيولوجية للزكجة أك الزكج ا١تسجوف

 

 الفرع الثاني
  عبلقة المحكـو عليو كأسرتو بالمجتمع

         يزداد أٓب السجُت بسبب شعوره بانسبلخو من آّتمع كفسخ إرتباطاتو اإلجتماعيو، إذ يشعر أنو جلب ألسرتو 
ا١تشاؽ كالتشتت كسبب ٢تم ا٢تم كالغم، كأضاؼ على عاتقهم مزيدا من األعباء ا١تالية كا١تعنوية، فدخولو إٔب مؤسسة 
السجن سبب ٢تم الشعور با٠تزم كالعار، كىذا ٯتتد أب تأثَت ذلك على عبلقات أسرتو بآّتمع  خاصة األبناء ،فلقد 

دّلت التجارب كم من خاطب فسخ خطوبتو بسبب أف أحد أفراد أسرة ا١تخطوبة دخل السجن، كأف ٝتعة األسرة 
أصبحت ٤تل شّك ، فيسارع إٔب فك اإلرتباط، بل ىناؾ من طلب الطبلؽ بعد الزكاج  للتخلص من ا٠تزم كالعار، كقد 
ينقطع األبناء عن الدراسة أك العمل ىركبا من مواجهة أفراد آّتمع ، لذلك يشعر السجُت أنو مصدر تعاسة كحزف أفراد 

 .3أسرتو
                                                

 .26، ٌٓٗالش أٍْ جُٓؿ٘حء، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا ػرى جُـ٢٘ ) ؿحْٗ 1
 .27 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 .82، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗحٍٚ ذٖ ٚحُف) جُلٍـ 3
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        كما يستمر تأثَت عقوبة السجن على احملكـو عليو حىت بعد مغادرتو ا١تؤسسة العقابية ، حيث ٬تد صعوبة ُب 
اإلندماج ُب النسيج االجتماعي، حيث أف رد فعل آّتمع ُب الغالب يكوف صادما، إذ ينظر إليو كأسرتو نظرة دكنية نتيجة 
لوصمة السجن ، كقد تًتافق ىذه النظرة ٔتزيج من مظاىر الشفقة كالعطف، لكنها ال ٗتلو من إنعداـ الثقة كا٠توؼ ٕتاىو 
كأسرتو، كيظهر ذلك بشكل جلّي ُب فصل السجُت من عملو كرفض إعادة تشغيلو ، فصاحب العمل يبقى ينظر إٔب ىذا 

اآلثار )ا١تفرج عنو بعُت الريبة كا٠توؼ كعدـ الثقة، كٓب يعد يأ٘تنو على عملو، كلقد بينت دراسة ميدانية جعلت عنواهنا 
 من أفراد العينة  ًب فصلهم من عملهم بسبب العقوبة، كأف نسبة %31أف نسبة  (اإلجتماعية للعقوبات قصَتة ا١تدة

 من أفراد العينة أف سبب % 58,2 رفض أصحاب العمل إعادهتم ١تناصبهم بعد انتهاء مدة العقوبة ، كأف 28,7%
 .1رفض اإللتحاؽ بالعمل ىو دخو٢تم السجن ،إلنعداـ ثقة أرباب العمل ُب من سبق دخولو السجن

 

        لذلك تغلق أبواب الرزؽ أمامو بسبب فصلو من العمل كرفض تشغيلو مرة ثانية، فيصاب باإلحباط كتتوّلد لديو 
مشاعر عدكانية ، ٕتاه آّتمع ك٭تّس أنو عاقبو مرتُت مرة بالزج بو ُب السجن، كمرة بلفظو من النسيج اإلجتماعي عن 
طريق رفضو كعدـ نسياف ما اقًتفو من جـر ، فيشعر باإلغًتاب ُب ىذا آّتمع نتيجة للعزلة اليت فرضها عليو، ك بعدـ 

اإلنتماء ٢تذا آّتمع الذم ٓب ٯتنحو فرصة أخرل إلثبات صبلحو كإمكانية عودتو إٔب اٟتياة السوية، ىذا الشعور قد ٬تعل 
ا١تفرج عنو ينتقم من ىذا آّتمع كيعود إٔب اإل٨تراؼ ك إرتكاب اٞترٯتة ، كىو ما تؤكده اإلحصائيات اٞتنائية بإرتفاع 

 .معدالت العود
 

 المطلب الثالث
  اآلثار اإلقتصادية للعقوبة السالبة للحرية

 

         الشّك أف ىناؾ آثارا إقتصادية سلبية على احملكـو عليو كأسرتو بل كحىت آّتمع، كيعود ذلك إٔب اإلرتباط الوثيق 
بُت اٞترٯتة كاٞتانب االقتصادم، فإذا كاف علم اإلجراـ اٟتديث يؤكد دكر الظركؼ اإلقتصادية اليت يعيشها آّتمع ُب أف 

تدفع الفرد إٔب إرتكاب اٞترٯتة، فإف علم العقاب أيضا يؤكد أف الظركؼ اإلقتصادية اليت تًتتب على إيداع اٞتا٘ب السجن، 
تؤثر بشكل مباشر كغَت مباشر على احملكـو عليو كأسرتو كعلى آّتمع، بل إف الدراسات كاإلحصائيات دّلت أف األثر 

اإلقتصادم ا١تًتتب عن العقوبة ىو ا١تؤدم إٔب ترّتب اآلثار النفسية كاإلجتماعية للمحكـو عليو كأسرتو، اليت سبق 
 :تفصيلها، ٢تذا كمن أجل ٤تاكلة التعرض إٔب أغلب أكجو ىذه اآلثار السلبية  للعقوبة السالبة للحرية  نقسمها إٔب 

 

 الفرع األكؿ
 اآلثار اإلقتصادية على المحكـو عليو كأسرتو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

         تتعدد أكجو اآلثار اإلقتصادية السلبية للمحكـو عليو عند تنفيذه للعقوبة داخل السجن كبعد اإلفراج عنو، كٯتكن 
 :إٚتا٢تا ُب النقاط التالية 
حيث يؤدم دخوؿ السجُت العائل لؤلسرة إٔب إنقطاع ا١تورد ا١تإب ألسرتو البلـز إلعاشتو ك : ػػػ إنقطاع المورد المالي

إعاشة أفراد أسرتو، كينخفض دخل األسرة ٔتقدار الدخل الذم كاف ُيسهم بو السجُت قبل إيداعو السجن، كىذا ما 
                                                

  .83 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 1

ك٢ ج٤ُٓحم ٗلٓٚ ٗؿى ك٢ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس ٝقط٠ جُهحٚس ضإًى ػ٠ِ ئوٌجؼ ٚك٤لس جُٓٞجذن جُوٟحت٤س ك٢ ِٓلحش جُؼَٔ ج٠ُ 

 .ٖٞٔ جُٔإَٛ جُؼ٢ِٔ ٝجُٜٗحوز
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يؤدم إٔب كقوع خلل ُب تسيَت ميزانية األسرة، كبينت الدراسات بشكل كاضح ىذا التغَّت ا١تؤدم إٔب كقوع عجز ُب 
 من زكجات السجناء يشتكُت من % 92,4الوظيفة اإلقتصادية لؤلسرة، ففي كالية أريزكنا األمريكية بينت أف نسبة 

، فضبل على ذلك يفرض دخوؿ احملكـو عليو السجن على األسرة 1 يعانُت البطالة% 75ا١تسائل ا١تادية كأف نسبة 
ضماف مصاريف إضافية كتبدأ من أتعاب احملامي إٔب ا١تصاريف كالتعويضات القضائية، ككذا مصاريف التنقل كالزيارة، 
كمصاريف ا١تسجوف ُب حد ذاتو، كلها تكاليف إضافية على األسرة توفَتىا إٔب جانب تكاليف إحتياجاهتا اليومية من 

 . مأكل كمشرب كملبس كسكن كدراسة كعبلج
 

 من أفراد العينة أف السفر لزيارة %34         كلقد أكدت دراسة على أفراد أسر السجناء ُب كالية فلوريدا أف نسبة 
 من أفراد العينة أكدكا أف فقداف دخل احملكـو % 26احملكـو عليو يشكل العبء األكرب الذم يقع على عاتق األسرة، 

 من أفراد العينة أكدت أف تكاليف اإلتصاالت باحملكـو عليو ٯتثل العبء %16عليو ٯتثل العبء األكرب، بينما نسبة 
 من أفراد العينة صرحوا أف توفَت نفقات احملكـو عليو ٯتثل العبء األكرب الذم يقع على %13األكرب، ُب حُت أف نسبة 

 طفبل دكف سن الثامنة 59921 ُب كالية فلوريدا كحدىا ّٔا 1998عاتق األسرة، كأكدت نفس الدراسة أنو ُب سنة 
 .2عشر، آبائهم يقضوف عقوبة سالبة للحرية داخل سجوف ىذه الوالية

 

         كأماـ ىذه الوضعية السيئة تضطر األسرة إٔب البحث عن توفَت ا١توارد ا١تالية البلزمة لسّد إحتياجاهتا، فتخرج األـ 
للعمل، تقـو من بعض األسر ٓتفض مصاريفها كلو كانت أساسية، فتقطع الدراسة عن األبناء لعجزىا عن تغطيتها، 

كيلتحقوا بسوؽ العمل، حيث يتحمل اإلبن رغم براءتو كصغر سنو أعباء األسرة االقتصادية، كتلجأ إٔب اإلستدانة كطلب 
 من أفراد العينة اضطر أبنائهم للعمل لسّد %12,4ا١تساعدة، كأكدت الدراسة السابقة ُب ىذا ا٠تصوص أف نسبة 

 من أفراد العينة % 8,7 أكدكا إلتجاء من يعولوىم إٔب ضبط النفقات، ُب حُت أكد %23,6إحتياجاهتم ا١تالية، بينما 
 اضطرار من يعولوىم لبيع أشياء ٦تلوكة للمحكـو عليهم ١تواجهة % 7,9إضطرار من يعولوىم إٔب اإلستدانة، بينما أكد 

 %0,8 أّكدكا إلتجاء من يعولوىم لطلب مساعدات من األىل كاألقارب ُب حُت أكد % 59,9عجز النفقات، بينما 
 إلتجاء أسرىم ٟترماف أبنائهم من مواصلة تعليمهم % 2,5إلتجاء أسرىم إٔب طلب اإلعانة من جهة حكومية أك أىلية، 

 .3إقتصادا ُب النفقات
 

         كُب ظل ىذه الظركؼ كعجز األسرة على توفَت نفقات احملكـو عليو، كحىت ال يكوف عبئا عليهم يلجأ إٔب توفَت 
كالقياـ ٔتهاـ ٟتسأّم، حيث يًتتب على  (أثرياء السجن)إحتياجاتو بنفسو، من خبلؿ اإللتحاؽ ٓتدمة ما يطلق عليهم 

ذلك دخوؿ عدد كبَت من نزالء السجن ُب نظاـ التبعية ٢تؤالء األثرياء، الذين يكتسبوف مزيدا من القوة بزيادة أتباعهم، 
كيكونوف عادة من أصحاب أ٪تاط اٞترائم ا٠تطَتة كا١تخدرات كا١تاؿ العاـ كالدعارة كغَتىا، كاٞتدكؿ التإب يوضح نسبة 

، (أثر السجن ُب سلوؾ النزيل )كل جرٯتة ُب ىذه الدراسة اليت أجريت من قبل األستاذ عبد اهلل عبد الغٍت غاٖب، بعنواف 
 ، ٍب نزالء جرائم %31على ثبلث فئات إجرامية ىي األثرل ُب السجوف العربية، يتصّدرىا نزالء جرائم األمواؿ العامة،

% 16، ٍب نزالء جرائم القتل بنسبة قدرىا %18ا١تخدرات بنسبة 
4. 

 

                                                
 30ـ 29،  ٌٓٗالش جٍْ جُٓؿ٘حء، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ػرى جُـ٢٘ ػرى هللا )ؿحْٗ 1
 .94 ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ٖٔ ٌٟٓحٕأ) ج٢٘٣ُُ 2
 . 96 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3
، جُ٘ظحّ جُؿٔؼ٢ ٝأغٍٙ ػ٠ِ ُٗالء جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ٖٓ ي١ٝ جُؼوٞذحش ه٤ٍٛز جُٔىز، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ  (٤ٗٝحٕ ػر٤ى وٛحّ) جُٓر٤ؼ٢ 4

 . 109، ٘ 2006جإلؾطٔحػ٤س، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، 
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 %النسبة المئوية التكرار نوع الجرائم 
 3,5 12جابة إدكف 

 18 62ا١تخدرات 
 31 105مواؿ العامة ألا

 08 28الدعارة 
 16 56القتل 
 23 80أخرل 
 100 343آّموع 

 .جدكؿ يبين نوعية جرائم أثرياء السجن في الوطن العربي
 

 الفرع الثاني
 اآلثار اإلقتصادية على المحكـو عليو ك أسرتو عقب الخركج من المؤسسة العقابية

         لقد سبق كأف تناكلنا أف ا١تفرج عنو ٔتجرد خركجو من السجن بعد تنفيذ مدة ٤تكوميتو، يواجو مشكلة عدـ تقبلو 
ُب النسيج اإلجتماعي، حيث ُب الغالب ٬تد صعوبة كبَتة ُب إقناع أرباب العمل بإعادة تشغيلو، أك الظفر بعمل آخر، 

السّيما كأنو يكوف ُب أمس اٟتاجة ٢تذا العمل لتأمُت مصدر رزقو كإعالة أسرتو، كتعويضها عن ما قستو خبلؿ مدة 
سجنو، فيشعر بعزلة كبَتة، فبل مهنة شريفة تنقذه كال أقارب ٯتدكف لو يد العوف، كال ٣تتمع يبدم لو إستعدادا لتصديق 

، ك٢تذا إنتقاما من ىذا آّتمع الذم رفضو، 1توبتو كصبلحو، ألنو موصـو بوصمة السجن اليت تبقى تبلحقو إٔب األبد
يستعُت بأصحابو من آّرمُت الذم يلقنوه فنوف اٞترٯتة كيضموه إٔب أتباعهم، فيكسب بذلك مصدرا للعيش كلو كاف من 
باب اٞترٯتة ىركبا من شبح البطالػػػة،   كُب اٞتزائر أجريت دراسة ميدانية، قامت ّٔا األستاذة قاٝتي سبلمة صونيا ،حوؿ 

 : ، ٠تصتها ُب اٞتدكؿ التإب 2005أ٪تاط اٞترٯتة ُب آّتمع اٞتزائرم خبلؿ سنة 
 

 %نسبة االنتشار بين أفراد العينة نمط الجريمة
 12,42السرقة 
 5,54االختبلس 
 4,22الرشوة 
 3,95التزكير 

 4,48النصب كاالحتياؿ 
 4,48التهريب 
 17,94القتل 
 3,16الخطف 

 9,49الضرب كالجرح 
 0,52التهديد 
 4,22البغاء 

 3,69الخيانة الزكجية 
 12,40غتصاب إلا

                                                
 .75، جُو٤ٔس جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ح٤ْٖ) ذٞٛ٘طحُس 1
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 1,05القذؼ 
 2,90الخمر 
 6,86المخدرات 

 2,11التهرب الضريبي 

 2005نماط الجريمة في المجتمع الجزائرم لسنة أجدكؿ يبين                                        
 

        كلقد توصلت إٔب اإلنتشار الواسع للجرائم ا١تاسة باألمواؿ بإختبلؼ أنواعها كالسرقة اليت بلغت نسبتها 
 ، بعد جرائم القتل اليت تكوف عادة لدكافع مادية ُب النهاية مصحوبة ٔتحاكلة السرقة، كأغلبها أرتكبت من 12,42%

 .1العائدين إٔب اٞترٯتة ، أك أبناء احملكـو عليهم ا١تشردين
 

 الفرع الثالث 
  اآلثار اإلقتصادية على المجتمع 

         يؤدم دخوؿ احملكـو عليو إٔب ا١تؤسسات العقابية أب ترتب آثارا سلبية، ليس فقط على احملكـو عليهم كأسرىم، 
كإ٪تا تتعداه لتمتد إٔب آّتمع كالدكلة، حيث أف ا١تؤسسات العقابية تكلف ا٠تزينة نفقات باىظة، لو ًب إستثمارىا ُب ٣تاؿ 

 :آخر لعادت بالفائدة على آّتمع، لذلك سنحاكؿ التعرض أب ىذه اآلثار بشكل من التفصيل 
 
 

 

 الفقرة األكلى
 (إرىاؽ خزينة الدكلة ) األثر المباشر 

         إف بناء السجوف كتوسيعها كترميمها، كما يشمل ذلك من توفَت لركاتب ا١توظفُت كمستلزمات إدارهتا ٔتختلف 
أنواعها كضماف حراستها، ككذا متطلبات إعاشة احملكـو عليهم، من مأكل كملبس كعبلج ، مضافا إليها تكاليف ضماف 
تقدٙب الربامج التأىيلية كالتعليمية كالرياضية، ككذا نفقات الرعاية البلحقة عقب اإلفراج عن احملكـو عليهم، يؤدم  ضماف 
، تربز  كل ذلك إٔب ٗتصيص ميزانيات ضخمة لتغطية كل ىذه التكاليف، كأماـ اإلزدياد ا١تذىل لعدد ا١تسجونُت كل يـو
ا١تشكلة بشكل كاضح كجلّي، ك٢تذا فإف استقطاع الدكلة ١تبالغ مالية من ميزانيتها كصرفها على قطاع السجوف كلواحقو، 

 .2يزيد من إرىاؽ خزينة الدكلة
 

 تفوؽ ميزانية كافة اٞتامعات ٣تتمعة، 1994         كلقد بّينت اإلحصائيات أف ميزانية السجوف ُب شيكاغو سنة 
 ، توضح ضخامة ا١تبالغ 1  كالغربية3كنسوؽ أيضا بعض اإلحصائيات اليت أمكن اٟتصوؿ عليها ، لعدد من الدكؿ العربية

 .ا١تالية اليت تصرؼ على قطاع السجوف

                                                
 12 24، أٗٔح٠ جُؿ٣ٍٔس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ، ٓؿِس جُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس ، ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ هٓ٘ط٤٘س ، جُؼىو جُٛحوٌ ذطح٣ٌم  (٤ٗٞٚح) هح٢ْٔ ْالٓس 1

 .163 ـ 162 ، ٘ 2005
. 257، ٘  2006، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ػ٘حذس جُؿُجتٍ، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،٠رؼس (ٌٓ٘ٛٞ)ٌقٔح٢ٗ  2

  ٤ٍٗٗ ك٢ ًٛج جُٔوحّ إٔ ذؼٝ جُىٍٝ قحُٝص ئ٣ؿحو قِٞال ًُٜج جإلٌٖحٍ ٝجُركع ػٖ آ٤ُحش ُِطو٤ِٙ ٖٓ ٤ُٓج٤ٗس جُىُٝس، كطْ ٠ٍـ كٌٍز نٞٚٛس 

 ك٢ ػىز وٍٝ  ًحُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس، ق٤ع ضوّٞ قٌٞٓحش ًٛٙ جُىٍٝ ٙجُٓؿٕٞ، ئػطوحوج إٔ يُي ٣وَِ ٖٓ أػرحء جُىُٝس، ق٤ع ظٍٜ ًٛج جإلضؿح

، ج٤ُٓحْس  (أقٔى ػرى هللا وقٔحٕ)ذحُطؼحهى ٓغ ٓإْٓحش هطحع جُهح٘ إلوجٌز ٝضٗـ٤َ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ُكٓحخ ًٛٙ جُىٍٝ، أٗظٍ أًػٍ ك٢ ًٛج جُٔـٍذ٢ 

، 2011، 01، وٌجْس ٓوحٌٗس ذحُط٣ٍٗغ   ج١ٍُٛٔ ٝجإل٣طح٢ُ ، ػٔحٕ ، جألٌوٕ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ، جُطرؼس جُؿُجت٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألٌو٢ٗ ،

٘208  . 
 .69، ٝظ٤لس جُؼوٞذس ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق) جٌُٓحْرس 3
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التكلفة السنة الدكلة 
دينارا أردنيا 182.9558تكلفة النزيل الواحد  2007 األردف

دينارا أردنيا  17556.000تكلفة ٚتيع السجناء 
 1997 ػػ 1996 كندا

 
 

  1998 ػػ 1997

 دكالرا 50165تكلفة السجُت الواحد ُب السجوف احمللية 
ٚتإب إ دكالرا كنديا، 48468كنديا، كُب السجوف الفيدرالية 

.  مليوف دكالر كنديا998النفقات ُب السجوف احمللية كاالقليمية 
 .ٚتإب االنفاؽ السنوم على السجوف بليوف دكالرا كندياإ

 جنيو 72566التكلفة السنوية للسجُت الواحد  ما يقرب  2001  ػ  2000  ا٧تلًتا  ككيلز
ٚتإب  إل سجُت، ا١تبلغ ا90.000اسًتليٍت، عدد السجناء 

 جنيو اسًتليٍت 1645.690.2
 .مريكيا أا ر دكال22.289.014نفاؽ الكلي إلا 1997 الواليات ا١تتحدة األمريكية

 27.116.873صبلحية إلا نشطةألنفاؽ على اإلٚتإب اإ
 سجُت 1.637.928  1996دكالرا ، عدد السجناء  سنة 

 دكالرا ، عدد السجناء 2765، تكلفة السجُت الواحد شهريا 
 سجُت ، التكلفة السنوية 1.734.531 1997سنة 

  21.375  ما بُت 1997للسجُت الواحد ُب كاليفورنيا سنة 
 .دكالرا 30.000ك

 

 الفقرة الثانية 
  اآلثار غير مباشرة

 

 :         كيًتتب على ذلك عددا من اآلثار ٧تملها كالتإب
 

 ، حيث أف احملكـو عليهم ُب غالبيتهم أصحاء قادركف على العمل، كبالتإب كضعهم ُب السجوف          تعطيل اإلنتاج
يشكل تعطيبل لقدرة إنتاجية ضخمة، كتضييعا ّٓهودات كبَتة، كانت من ا١تمكن لو استعملت بشكل ناجح أف تفيد 

آّتمع كتنفع الوطن، ٢تذا كاف ىذا التعطيل ا١تؤقت ٢تذه القوة اإلنتاجية الضخمة، تؤدم ُب الغالب إٔب قتل الشعور 
با١تسؤكلية لدل آّرمُت، كٖتبب إٔب أنفسهم الركوف كعدـ العمل بعد االفراج، بل لقد كصل األمر إٔب أف البعض منهم 

يكره أف يُلقى ّٔم خارج مؤسسة السجن، فبمجرد اإلفراج عنو إال كيعاكد إرتكاب جرائم أخرل متعمدا ليعود إٔب زنزانتو ، 
ليس حبا ُب اٞترٯتة أك حرصا عليها، كإ٪تا عجزا عن الفعالية كحرصا على حياة البطالة، حىت عرب عن ىذه اٟتالة ٔتقولة أف 

، كإذا كانت اآلثار اإلقتصادية اليت ٘تس اإلقتصاد الوطٍت ك٘تس خزينة الدكلة، ٯتكن حصرىا 2(النزيل إبتلعو السجن)
 :كتقييمها، فإف ىناؾ أ٪تاطا  أخرل من ىذه اآلثار، من الصعب حصرىا كٖتديدىا  ْتسابات دقيقة نذكر منها 

 

 كتتمثل ُب ٣تموع األرباح كا١تنافع اليت فقدىا آّتمع ، اليت من ا١تمكن اٟتصوؿ عليها          تكلفة الفرصة البديلة،
من خبلؿ استثمار ا١توارد كاإلمكانيات ا١تادية ا١تخصصة لئلنفاؽ على العقوبات السالبة للحرية، ُب مشركعات إنتاجية 

                                                                                                                                                     
 88 ج٠ُ 83، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ُإل٠الع ػ٠ِ ٣ُٓى ٖٓ جالقٛحت٤حش  ذحُطل٤َٛ أٗظٍ ج٢٘٣ُُ 1
  .146، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى) ْٔٛحٌ 2

ُٝوى قحُٝص ذؼٝ جُىٍٝ ٖٓ أؾَ جُطو٤َِ ٖٓ ًٛج جإلٌٖحٍ جُٓٔحـ ك٢ هٞج٤ٜٗ٘ح ذطٗـ٤َ جُٓؿ٘حء ك٢ ذؼٝ جألٗٗطس ًحُلالقس ٝ جُطٍهحش ٝجُٛ٘حػس  

ٝؿ٤ٍٛح،  ٖٓ نالٍ جُؼَٔ ك٢ ٗظحّ جُر٤ثس جُٔلطٞقس، ؿ٤ٍ إٔ ًٛج ال ٣َٗٔ ؾ٤ٔغ جُٓؿ٘حء ، ٝئٗٔح ٣َٗٔ ؾُءج  ه٤ِال ْٜٓ٘، ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ ذوحء جٌَُٔٗ 

 .100، جُو٤ٔس جُؼوحذ٤س ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)هحتٔح، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ أًػٍ ، ٓؼحٔ 
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تعود بالنفع على الوطن، من خبلؿ ٖتقيق أرباح، كُب نفس الوقت تشغيل نسبة من الشباب العاطل كخفض نسبة 
، كلنا أف نتصور مقدار ا١تبالغ الضخمة اليت لو ًب استغبل٢تا بشكل ناجع  ستؤدم ال ٤تالة إٔب إحداث طفرة 1البطالة

 .إقتصادية كتزيد من معدؿ النمو
 

 كتشمل ىذه التكلفة الفارؽ بُت تطبيق           تكلفة عدـ استخداـ بديل للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة،
العقوبة قصَتة ا١تدة كتطبيق بديل ٢تا، باإلضافة إٔب النفقات اليت يتكبَّدىا آّتمع نتيجة فشل كعدـ فاعلية العقوبة السالبة 
للحرية قصَتة ا١تدة ُب إصبلح احملكـو عليهم كتأىيلهم، مضافا إليها تكلفة اٞترائم اٞتديدة اليت يرتكبها نزالء ا١تؤسسات 

العقابية بعد خركجهم نتيجة فشل كعدـ فعالية العقوبات السالبة للحرية، مضافا ٢تا تكلفة ٖتوؿ الفرد من عضو منتج إٔب 
عضو ٤تًتؼ لئلجراـ، كىي التكلفة اليت يتحمل آّتمع ك إقتصاده نصيبا منها، كيتحمل آٍّت عليهم  كضحايا اٞترائم 
اٞتديدة اليت يرتكبها احملكـو عليهم بعد إكتسأّم فنوف اٞترٯتة من كبار آّرمُت داخل السجن، مضافا ٢تا تكلفة إٚتإب 
قيمة ا١تنافع كا٠تدمات اليت كاف ينتجها النزالء كخسرىا آّتمع بسبب الولوج ّٔم ُب السجوف، ككذا تكلفة فشل الربامج 

اإلصبلحية كتأىيل كإصبلح أصحاب العقوبات السالبة للحرية طويلة ا١تدة، باإلضافة إٔب تكلفة إستنزاؼ الزيادة ُب أعداد 
 .النزالء بسبب التزايد ا١تضطرد ألصحاب العقوبات قصَتة ا١تدة

 
 
 
 

                                                
 .106، جُ٘ظحّ جُؿٔؼ٢ ٝأغٍٙ ػ٠ِ ُٗالء جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٤ٗٝحٕ ػر٤ى وٛحّ ) جُٓر٤ؼ٢ 1
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 نيلباب الثاا

 في الجزائرضمانات تفعيل العقاب الجنائي 
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من خبلؿ فصوؿ الباب األكؿ حاكلنا تشخيص كاقع العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر، كلقد  تبُّت أف ىناؾ نوعا من           
الضعف كالقصور إكتنف أغلب العقوبات اٞتنائية اليت تبناىا ا١تشرع اٞتزائرم، خاصة العقوبة السالبة للحرية ، أظهرنا 

عيؤّا كسلبياهتا ، كلقد ظهر بشكل كاضح أف العقاب اٞتنائي ُب التشريع اٞتزائرم يعا٘ب من أزمة حقيقية كانت سببا ُب 
ضعف مردكد ٥تتلف العقوبات اٞتنائية كعدـ فعاليتها ، إنعكس ذلك سلبا على إرتفاع مستول اإلجراـ ، كإزدياد عدد 

 .آّرمُت ، كيعد ذلك إنعكاسا ألزمة العدالة اٞتنائية اليت تعا٘ب منها أغلب التشريعات اٞتنائية ُب العآب اليـو
 

           كأماـ ىذه التحديات، كاف لزاما أف نبحث عن اٟتلوؿ كالعبلجات ٢تذه الوضعية اٟترجة ، كاليت تشكل ُب 
النهاية ضمانات تفعيل العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر، كاليت تشمل اٞتانب التشريعي كالقضائي كالتنفيذم على السواء ، ألنو 

ليس من باب اإلنصاؼ أف تتحمل ا١تؤسسة القضائية أك التنفيذية لوحدىا ا١تسؤكلية ُب ىذه األزمة، فاآللة التشريعية 
 .سا٫تت بدكرىا كبنصيب كافر ُب تكريس ا١تظاىر ا١تيدانية ٢تذه األزمة ، كفتحت آّاؿ إلستمرارىا

 

           كألف التشريع يلعب دكرا رياديا ُب ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تنشود ملتزما ٔتواكبة التطورات ا١تتبلحقة اليت يشهدىا آّتمع 
اإلنسا٘ب كأقلمة نصوصو كمقتضياتو مع اإلفرازات ا١تيدانية ٢تذه التطورات ، لذلك تبقى الًتسانة التشريعية على إستعداد 

 ، ألف ٚتود نصوص القانوف اٞتنائي يعٍت ٗتلف العدالة 1دائم ّٓأّة أية مستجدات هتدد كياف آّتمع ك قيمو مصاٟتو
اٞتنائية عن ٖتقيق أغراضها، فبقدر ما تكوف النصوص اٞتزائية حاضرة ُب ضمائر األفراد كثقافتهم بقدر ما تكوف حاضرة 
ُب حياهتم اليومية، لذلك من أكلويات السياسة اٞتنائية عدـ ٚتود آليات التجرٙب كالعقاب، لذلك فإف تبٍت بدائل جنائية 

جديدة مسألة ضركرية سواء بالنسبة إلجراءات الدعول اٞتنائية أك بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية ، خاصة بالنسبة 
١تواجهة اإلجراـ البسيط ، كأماـ ىذه الوضعية كاف على ا١تشرع اٞتزائرم أف يقـو بعملية إصبلح  كترميم ١تنظومتو العقابية، 

 .من خبلؿ عديد التعديبلت ا١تتبلحقة لنصوصو القانونية ْتثا عن فاعلية العقوبات اٞتنائية 
 

، ضركرة تنبٍت أنظمة (الفصل األكؿ)             من أجل ذلك سنتعرض إٔب ضركرة ٖتقيق مقتضيات مبدأ التفريد العقايب 
 (الفصل الثالث )، اإلصبلح العقايب ُب اٞتزائر  (الفصل الثا٘ب )البدائل اٞتنائية اٟتديثة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
، وٌٝ جُلحػَ جُط٣ٍٗؼ٢ ٝجُٔإْٓحض٢ ك٢ ض٣ٌٍّ ؟ ، ٤ًق كِٗص آ٤ُحش جٍُوع جُُؾ١ٍ ك٢ ٚى ٝضط٣ٞن أَٓس جُؿ٘ٞـ جُر١٤ٓ(٣ْٞق)ذ٘رحٍٚ  1

 benbaceryoucef@hotmail.com 16 05 2006 ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جألٗطٍٗص ، 01ضٔظٍٜجش جألَٓس ٝجُكٍِٞ جُٔوطٍقس ُٔؼحُؿطٜح،٘ 
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لفصل األكؿ  ا
مبدأ التفريد العقابي مقتضيات تحقيق ضركرة 

 

  يعترب التفريد العقايب من أىم األساليب العقابية كاآلليات القانونية اليت إىتدل ٢تا الفكر العقايب، من أجل         
ضماف فعالية أكثر للعقوبة، ألهنا ٖتاكؿ القضاء على العيوب الناٚتة عن إستعماؿ مبدأ ا١تساكاة ا١تطلق ُب معاملة كل 

اٞتناة، كما أهنا ٖتقق العدالة العقابية، اليت يسعى إليها اٞتميع، كالتفريد يعٌت رسم سياسة عقابية تقـو على ترشيد العقوبة 
 .1ْتيث ٕتعلها مبلءمة كمناسبة مع حالة كل ٣تـر كظركفو ا٠تاصة

 

لذلك حىت تتحقق مبلءمة العقوبة للجا٘ب، كيتحقق معٌت التفريد، ٬تب أف تتظافر ٨تو ىذا ا٢تدؼ جهود           
، فتتؤب السلطة التشريعية مهمة اإلضطبلع بوضع نصوص قانونية تتضمن 2السلطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية

مقاييس عامة كأخرل خاصة لتحديد ا١تصاّب ا١تعنية باٟتماية اٞتزائية، كتضع العقوبات ا١تقررة ٢تذه اٞترائم، حيث على 
، كىذا ما يطلق عليو ٖتقيق التفريد التشريعي  ، (ا١تبحث األكؿ)ا١تشرع أف يتدرج ُب العقوبة ْتسب ظركؼ اٞترٯتة كآّـر

ٍب يأٌب دكر السلطة القضائية اليت تتؤب توقيع العقوبة ا١تناسبة لتأىيل اٞتا٘ب، ضمن الضوابط كاٟتدكد ا١تقررة ُب القانوف، 
، ٍب (ا١تبحث الثا٘ب)كٔتا ٯتلكو القاضي من سلطة ُب تقدير العقوبة ا١تبلءمة، كىو ما يطلق عليو ٖتقيق التفريد القضائي 

تأٌب مهمة اإلدارة العقابية اليت تتؤب مهمة اإلشراؼ على تنفيذ العقوبة، طبقا لربامج إصبلحية هتذيبية ، هتدؼ إٔب تأىيل 
 :، ك ىو ما سنتناكلو كالتإب  (ا١تبحث الثالث)احملكـو عليهم ، كىو ما يطلق عليو ٖتقيق التفريد التنفيذم

 

 ألكؿلمبحث اا
التفريد التشريعي تحقيق 

 

          يقصد بالتفريد التشريعي أف يضع ا١تشرع مقدما تدرجات متعددة ُب السلم العقايب، حسب ظركؼ كأحواؿ كل 
جرٯتة، ألنو ليس ٔتقدكر ا١تشرع أف ٭تدد سلفا العقوبة ا١تناسبة لكل ٣تـر كاليت يؤدم توقيعها ٖتقيق األغراض ا١تنتظرة منها، 

، ك٢تذا حىت ٨تقق معٌت 3فكل ما يستطيعو ىو تفريد العقاب ُب نطاؽ ٤تصور ْتيث يتسم عملو بطابع التجريد كاإلٚتاؿ
التفريد ُب التشريع اٞتنائي، ٬تب أف ٗتتلف العقوبة بإختبلؼ ظركؼ كشخصية كل جاف، كال ٬تب أف يتم طبع قوالب 
قانونية كإسقاطها على ٚتيع اٞتناة، فيتحوؿ ا١تشرع إٔب آلة ناسخة للقوانُت، كمن ٙتة يتحوؿ القاضي إٔب آلة تضع رقما 
على ا١تتهم، ٍب يرسل إٔب ا١تؤسسة العقابية بعد أف ٖتوؿ إٝتو من متهم إٔب ٤تكـو عليو، اليت تستلمو كتضع عليو بدكرىا 

 .رقما آخر، كٯتكث فيها مدة من الزمن ٍب يفرج عنو
 
 
 

                                                
، جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ جُؼوٞذس ٝجُؼلٞ ، وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جُط٣ٍٗغ جالْال٢ٓ ٝجُط٣ٍٗغ جُٞٞؼ٢، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ جالْال٤ٓس ،  (جُؼٗر٢) ه٣ٞىٌ 1

 .48، ٘ 2013 ـ 2012ضهٛٙ ٣ٍٖؼس ٝهحٕٗٞ، ٤ًِس جُكٟحٌز جالْال٤ٓس ٝجُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس، هْٓ جُؼِّٞ جالْال٤ٓس ،  ؾحٓؼس ٍٝٛجٕ، 
 .137، ٘ 2011 ،  02، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ػٔحٕ جألٌوٕ ،وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، ٠رؼس (أًٍّ ٗٗأش ) جذٍج٤ْٛ 2
، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جألٌو٢ٗ، وٌجْس ٓوحٌٗس ٓغ  جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ٝجُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ، ػٔحٕ جألٌوٕ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ (نحُى ْؼٞو)جُؿرٌٞ 3

 .13، ٘  2009، 01ٝجُط٣َٞغ، جُطرؼس 
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          كلقد استعرضنا سابقا ٥تتلف آليات العقاب اٞتنائي اليت يعتمد عليها ُب سّن العقوبة كإختيارىا من طرؼ 
القاضي، ٍب طريقة تنفيذىا كإمكانية تكييفها كتبديلها ٔتا يتماشى كمصلحة احملكـو عليو، كلقد سجلنا العديد من 

السلبيات كا١تثالب على أغلب العقوبات السيما العقوبة السالبة للحرية كخاصة قصَتة ا١تدة، ك٢تذا من أجل إعطاء فعالية 
٢تذه العقوبات، كجعلها تستجيب ١تتطلبات العقاب اٞتنائي العادؿ كا١تناسب، ٬تدر بنا أف نعود أب أصل تكوهنا كىو 

ا١تطلب )القانوف ، لذلك سنحاكؿ التذكَت بأ٫تية كظائف التشريع اٞتنائي ، كمدل إرتباطو بقيم كخصوصية آّتمع 
، ٍب ٨تاكؿ التعرض إٔب كيف ٯتكن اإلبتعاد عن تكريس ثقافة كفلسفة البلعقاب اليت أصبحت تطبع نصوص (األكؿ

، ٍب من أجل ضماف تفعيل العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر، نرل أنو يلـز مراجعة بعض ا١تسائل السلبية (ا١تطلب الثا٘ب)قوانيننا 
  : (ا١تطلب الثالث)ُب تشريعنا اٞتنائي ، اليت تكبح ك٘تنع إعطاء فعالية للعقوبات اٞتنائية 

 

 المطلب األكؿ
 ضركرة إرتباط كظائف التشريع الجنائي بقيم المجتمع كخصوصياتو

 

        يعترب التشريع اٞتنائي الوسيلة القانونية لتكريس ا١تبادئ كالوسائل اليت يعتربىا ا١تشرع كفيلة ٟتمايتو من اإلعتداء 
على سبلمتو كأمنو كسبلمة أفراده، فهو عبارة عن دستور  لسلوؾ الفرد ا١تقبوؿ إجتماعيا، ْتيث تتحدد ٔتوجبو ا١تصاّب 

احملمية، ٖتت طائلة إنزاؿ العقاب ٔتن يعتدم عليها أك يعرضها للخطر، كيعكس التشريع اٞتنائي صورة آّتمع الذم ُيسن 
فيو بتقاليده كمفاىيمو كتطلعاتو كمصاٟتو كقيمو األخبلقية كالسلوكية ، فهو ّٔذا ا١ترآة العاكسة للمجتمع كللذىنية السائدة 

 . فيو
 

        كبقدر ما يكوف ىذا الًتاث ٙتينا ك رفيعا بقدر ما تأٌب التشريعات ا١تنبثقة عنو ٔتستول الرقّي الذم بلغو الشعب ُب 
نشأتو  اإلجتماعية كالًتبوية كحياتو ا١تدنية، كما أف خطاب آّتمع ّٓموع أفراده عرب التشريع  ال ٯتكن إال أف يكوف 

متوافقا مع درجة كعي ىؤالء األفراد، لذلك نبلحظ أف التشريعات اٞتزائية ُب الدكؿ ا١تتقدمة إنسانيا من الناحية الثقافية 
كاإلجتماعية كا١تدنية، تبتعد عن القسوة كالعقوبات البدنية كا١تهينة، كٖتاكؿ إصبلح ا١تذنبُت عن طريق كضعهم على الطريق 

، ك٢تذا ٧تد أف التشريع اٞتنائي ُب ىذا ا٠تضم يقـو بعدة كظائف إجتماعية ُب آّتمع الذم ٭تكمو بقوانينو، 1الصحيح
 :كسنحاكؿ ذكر أ٫تها 

 

 الفرع األكؿ 
  كظائف التشريع الجنائي اإلجتماعية

، كىذا من خبلؿ تكريسو توفير األمن كاإلستقرار لؤلفراد        إف الوظيفة األكٔب اليت يضطلع ّٔا التشريع اٞتنائي، ىو 
القيم األخبلقية كا١تعايَت السلوكية كاإلجتماعية كالفردية، كضماف سبلمة التعامل بُت ا١تواطنُت ْتيث أف من ٮتل ّٔذه 

 .ا١تعايَت يتعرض إٔب جزاءات  جنائية
 

        لذلك ال ٮتتلف إثناف أف أساس آّتمع السليم ىو األمن، سواء تعلق األمر باألمن الذم يسود اٟتياة عامة، أك 
أمن الفرد، فيصبح آمنا على نفسو ك مصدر رزقو كعلى ا١تؤسسات اليت تشكل إطار حياتو اليومية، حيث أف القواعد 

اٞتنائية اليت يشرعها ا١تشرع ، كاليت تشمل ٕترٙب ٚتلة من األفعاؿ ك السلوكات اليت تؤدم إٔب ا١تساس باألمن، كمن بينها 
                                                

 .432ــ 431، وٌِٝ ك٢ جُؼِْ جُؿ٘حت٢، جُؿُء جُػح٢ٗ، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ٝجُطٛى١ ُِؿ٣ٍٔس  ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جُؼٞؾ٢ 1
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العقوبة اٞتنائية، اليت ٘تثل جزاء على ىذا ا١تساس كاإلخبلؿ بتوازف كطمأنينة ىذا آّتمع، لذلك فإقراف ىذه القواعد ّٔذه 
 .1اإلجراءات ، ليست إال خطابا من آّتمع ألفراده بأف يلتـز كل كاحد منهم ّٔذه القواعد

 

        كيعترب موضوع األمن كاستقرار آّتمع من أىم الشركط الغائية لقانوف العقوبات، كجدير باإلشارة أف الفقهاء 
حددكا مفهـو األمن ُب معنيُت، معٌت ضيق كمعٌت كاسع، فأما ا١تفهـو الضيق فيعٍت أمن الفرد الواحد، حيث يستهدؼ 

القانوف كالقاعدة القانونية ُب ا١تقاـ األكؿ ٖتقيق األمن الفردم، كالذم يعٍت تقدٙب الوسائل البلزمة ١تنع اإلعتداء فيما بُت 
أفراد آّتمع، ٍب توفَت كسائل جرب ما يًتتب على اإلعتداء من أضرار عند إختبلؿ األمن، كيأٌب مبدأ الشرعية اٞتنائية 
ليعمل على ضماف األمن كالطمأنينة لؤلفراد، كٯتنع تعسف كٖتكم القضاة، غَت أنو مع ذلك ىناؾ من يرل أف مبدأ 
الشرعية عجز عن توفَت اٟتماية ا١ترجوة، حيث ىناؾ من أفراد آّتمعات يتعرضوف إٔب الظلم ، بسبب عدـ إنضباط 

نصوص التشريع اٞتنائي، أك بسبب منح ا١تشرع السلطة التقديرية الواسعة للقضاة، ٦تا دفع غالبية فقهاء القانوف اٞتنائي 
 .2إٔب ا١تناداة بالبحث عن بديل للشرعية اٞتنائية ، يكفل ٖتقيق غايات التشريع ، كمن بينها توفَت األمن الفعلي لؤلفراد

 

        أما ا١تعٌت الواسع ١تفهـو األمن فيشمل أمن آّتمع بصفة عامة، ٔتعٌت أف يساىم التشريع اٞتنائي، كُب مقدمتو 
العقوبة اٞتنائية، ُب منع كل إضطراب أك خركج عن نصوص القانوف، كيشكل ىذا ا٢تدؼ أىم أىداؼ قانوف العقوبات، 

كيشكل الّسمة اليت ٘تّيز حياة اإلنساف عن حياة اٟتيواف، ففي ظل األمن يستطيع الفرد أف ٭تدد مشركعات عملو 
كمستقبلو، حيث يساعد األمن على إ٪تاء قدرات األفراد من أجل إستغبلؿ مواردىم اإلستغبلؿ األمثل، كلكي يتقدـ 

آّتمع كتصبح اٟتياة اإلجتماعية ٦تكنة كتستمر، البد من كجود نظاـ قانو٘ب ٭تدد لكل فرد كاجباتو كحقوقو، ماىو ٦تنوع 
كماىو مباح، ماىو إلزامي كما ىو جوازم، كيعرؼ اٟتدكد اليت ال ٬تب أف يتجاكزىا كإال تعرض للعقاب، كبدكف كجود 

 .3ىذا النظاـ يصبح آّتمع اإلنسا٘ب قريبا من ٣تتمع اٟتيواف ،أين تسود شريعة الغاب، حيث تكوف الغلبة لؤلقول
 

        كمن خبلؿ تفصيل مفهـو األمن ٔتعنييو، نبلحظ أف ىناؾ عبلقة دائمة بينهما، فبل أمن فردم بدكف أمن آّتمع، 
كال ٯتكن أف يتحقق أمن آّتمع، إذا ٓب يشعر الفرد الواحد باألمن، لذلك تظهر قيمة التشريع اٞتنائي كالعقايب، بدءا من 
ٕترٙب األفعاؿ اليت تؤدم إٔب اإلخبلؿ ّٔذا األمن ك إنتشار الفوضى كاإلضطراب، ككذا كضع العقوبة ا١تناسبة كجزاء ٢تذا 

 .السلوؾ ا١تخالف للقانوف
 

         لذلك من أىم ا١تبادئ اليت ٖتقق أمن األفراد مبدأ الشرعية، كما ًب اإلشارة إليو سابقا، الذم يشّكل أىم ضمانة 
يقررىا القانوف ٟتماية حقوؽ األفراد كلتحقيق استقرار أمن األفراد، كالذم يشمل حصر مصادر التجرٙب كالعقاب، كمن ٙتة 
منع القياس ُب تفسَت نصوص التجرٙب كالعقاب، ككذا عدـ رجعية ىذه النصوص إٔب ا١تاضي، يضاؼ إٔب ىذا ا١تبدأ مبدأ 

الدفاع الشرعي الذم يسمح كيبيح إستعماؿ القوة البلزمة لدفع خطر حاؿ يهدد بإرتكاب فعل يعد جرٯتة، حيث ال يعترب 
، ككذا ٕترٙب األفعاؿ اليت 4عدكانا كإ٪تا يعترب كسيلة لدفع عدكاف بدأه ا١تعتدم، كقد أحاط إستعماؿ ىذا اٟتق بشركط معينة

يرتكبها ا١توظفوف ضد األفراد، كتنظيم اٞتنايات كاٞتنح اليت تستهدؼ األفراد، أما ا١تبادئ كالقواعد اليت ٖتقق استقرار أمن 
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آّتمع ، فلقد قرر ا١تشرع لضماهنا مبدأ شخصية النص اٞتنائي، ككذا تنظيم اٞتنايات كاٞتنح اليت تضر با١تصلحة العمومية 
 .1، ككذا تلك اليت تضر بآحاد الناس

 

 ،حيث يسّن ا١تشرع عددا من النصوص القانونية تعاقب على ا١تساس الوظيفة السياسية       أما الوظيفة الثانية ىي 
ٔتؤسسات الدكلة، كالنظاـ السياسي القائم، فكل ما من شأنو أف ٯتس بنظاـ الدكلة كا١تبادئ الدستورية اليت تقـو على 

 .2اٟتياة العامة كتشكل خطرا على آّتمع ، كيقتضي على ا١تشرع مواجهتو ّتزاءات كعقوبات رادعة 
 

 الداعمة ٟتياة األفراد كآّتمع ، كيؤمن إنتظاـ اإلنتاج الوظيفة االقتصادية        أما الوظيفة الثالثة للتشريع اٞتنائي، فهي 
كالتسويق كاإلستهبلؾ بصورة متوازنة كمتوافقة لكل طرؼ، كتناسب حاجات البلد كخياره كمستواه اإلقتصادم، لذلك كل 

خلل أك إخبلؿ ّٔذا النظاـ اإلقتصادم سوؼ يؤدم إٔب هتديد اإلستقرار اإلجتماعي كيسبب الثورات كاإلحتجاجات ، 
كينتج عن ذلك إرتكاب أفعاال إجرامية تسبب أضرارا تلحق باإلقتصاد كباألفراد، كجرائم الغش كاإلحتكار ك٥تالفة قانوف 

النقد كالصرؼ كالتقليد كالتزكير كاإلختبلس، كالنصب كاإلحتياؿ، كلها جرائم اقتصادية يتصدل ٢تا ا١تشرع من خبلؿ ٕترٙب 
 .ىذه األفعاؿ ، كمن خبلؿ كضع العقوبة ا١تناسبة كا١تبلئمة الكفيلة بالقضاء على ىذه األفعاؿ

 

، كالشك أف التشريع اٞتنائي من ٚتلة القيم اليت ٭تميها ك٭تافظ الوظيفة  األخبلقية        كتبقى الوظيفة الثالثة ىي 
عليها قيمة األخبلؽ، لذلك يقـو بتجرٙب كل إعتداء على األخبلؽ العامة اليت يراىا ا١تشرع أهنا جديرة باٟتماية، ألف قيمة 

األخبلؽ ىي ٝتة آّتمعات الراقية، حيث يتميز ٣تتمع اإلنساف عن ٣تتمع اٟتيواف باألخبلؽ الفاضلة ، كآّتمع ا١تتد٘ب 
أخبلقيا يسوده إ٨تبلؿ خلقي، يعود باإلنساف إٔب مستواه الغريزم الذم ال رادع لو، لذلك من أجل اٟتفاظ على أم 

 .إعتداء ٯتس باألفراد أك اٟتياء العاـ للمجتمع، يتم  ٕترٙب ٥تتلف ىذه األفعاؿ كتوضع ٢تا عقوبات صارمة
 

، حيث يضع أسس بوظيفة دكلية        فضبل على كل ىذه الوظائف ك الغايات، يضطلع التشريع اٞتنائي أيضا 
كضمانات التعاكف الدكٕب ُب مكافحة اٞترٯتة العابرة ٟتدكد الدكؿ، اليت أضحت تشكل ىاجسا يهدد األمن العاـ الدكٕب 

 .ٞترائم اإلرىاب كا١تخدرات كاٞترٯتة ا١تنظمة كغَتىا
 

         كما يقـو التشريع اٞتنائي بوظيفة دينية تتمثل ُب ٛتاية األحكاـ كالشعائر الدينية كٯتنع التعدم عليها ضمانا 
للمارسة الدينية كٛتاية ا١تعتقد ا١تكرسة دستوريا ، باإلضافة إٔب ذلك يقـو أحيانا بوظيفة ثقافية تتمثل ُب ٛتاية  ما ٯتثل 

 .رمزا للثقافة كىوية البلد، كٯتنع اإلعتداء عليها، أك ا١تتاجرة ّٔا بطريقة غَت شرعية
 

، ٧تد أف التشريع اٞتنائي يقـو بوظيفة إجتماعية، تدخل ُب ٚتيع جوانب حياة األفراد، كمن خبلؿ ما سبق        
كيعتمد على العقوبة اٞتنائية كوسيلة فاعلة، ْتيث يؤدم توقيعها كتنفيذىا إٔب ٖتقيق غاية الردع كالزجر، كالتجرٙب دكف 

جزاء يصبح ال معٌت لو ، ْتيث يعرب عن موقف إجتماعي كأديب ال أثر عملي لو على مستول الواقع، خاصة أف ىناؾ من 
األفراد من ال يبإب بالتجرٙب كاليقف كال يرتدع إال بالعقوبة الزاجرة ، لذا ٬تب أف يشعر باألثر ا١تادم كا١تعنوم عند تنفيذ 

نَح  سِن العقوبة مهما إختلف نوعها، كقد تكوف أداة للتكفَت عن الذنب كإصبلح ا١تذنب كإعادة تأىيلو كإصبلحو، إذا ما ُأحْو
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كضع برامج التأىيل ك التهذيب، حىت يعود إٔب حضَتة آّتمع فردا صاٟتا سويا،كما تصبح العقوبة ّٔذه ا٠تصائص أداة 
 .لعزؿ آّـر عن آّتمع كٖتييد نشاطو االجرامي 

 

         من جهة أخرل لقد طرح للنقاش سؤاؿ ما مدل كوف العقوبة أداة للوقاية العامة من اٞترٯتة ؟ ، من أجل ذلك 
، فوجدكا أف خشية ىؤالء على أنفسهم تؤدم 1فقد عكف الدارسُت إٔب ٖتليل مفعوؿ العقوبة كأداة إخافة ُب ذىن العامة

إٔب الفرار أك لردة فعل ىجومية أك إٔب الشدة ُب العقوبة ، فبقدر ما يشعر آّتمع بأنو مهدد بقدر ما تكوف ردة فعلو 
شديدة، كال يًتدد ُب ا١تطالبة بتشديد العقوبات، ٢تذا تعالت األصوات اليـو من أجل إنزاؿ أقصى العقوبات بآّرمُت، 

معللُت ذلك بأنو كلما كانت أفعاؿ اإلعتداء خطَتة على الفرد، كلما كاف ٬تب أف تكوف ردة الفعل أكثر شدة كقسػػػػػػوة، 
ك كلما شعر اإلنساف بأنو يعيش ُب ٣تتمع منظم كقوم كعادؿ، ترؾ ألجهزة الدكلة ا١تتخصصة الرد على اإلجػػػػػػػراـ كتسليط 

، كإبتعد الفرد عن مقاكمة اإلعتداء باإلعتداء بنفسو  .العقوبة ا١تناسبة على آّـر
 

        على خبلؼ األمر إذا شعر الفرد أف آّتمع بسلطاتو كأجهزتو ا١تختلفة عاجز عن مواجهة اإلعتداء اإلجرامي ، 
كشعر أف ردة الفعل اإلجتماعية ليست ٔتستول اإلعتداء اٟتاصل، كال تركم ضمأه كال تشفي غليلو ، فإنو سيطالب 

بتشديدىا  كجعلها أكثر فاعلية كحتمية ضد مقًتُب ىذا اإلعتداء، أك قد ينتقل إٔب مرحلة الفرار من كاقع ال يقول على 
مقاكمتو أك العيش ُب ظلو، أك يعود بو األمر إٔب مرحلة اإلقتصاص الشخصي، فيحمل عبء الدفاع عن نفسو بنفسو، 

، كلعّل ما نشاىده 2كيلجأ إٔب كافة الوسائل الدفاعية ا١تتاحة كقد تكوف مشركعة كغَت مشركعة، كىنا يدؽ ناقوس ا٠تطر
 .اليـو من ىذه اٟتاالت خَت معرّب عن الوضعية ا١تتدىورة اليت كصلت إليها قيمة العقاب اٞتنائي ُب ببلدنا

 

        كذلك أثبتت الدراسات أنو من أجل إعطاء فعالية للعقاب اٞتنائي، فباإلضافة إٔب شدة العقوبة ُب مواضع الشدة 
، أضافت معظم اآلراء اليت أبديت ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية كاٟتلقات الدراسية ، أّف ىناؾ عنصرا آخر ال يقّل أ٫تية عن عنصر 

 . ، فحتمية العقوبة تشكل حاجة ماسة أكثر من شدهتا، ك٘تثل قوة ردع كفاعلية لديهاحتمية العقابالردع ، كىو 
 

        لذلك يعّوؿ كثَتا على العقوبة اٞتنائية كأداة فاعلة للتصدم للجرٯتة ، من خبلؿ عنصرىا الرادع كالواقي الذم 
ٖتدثو، كبذلك يظهر أف العقوبة أصبل إلتزاـ آّتمع ٔتعاقبة ٣ترميو، كىي كسيلة قانونية كشرعية إعتمدىا ا١تشرع ١تواجهة 

آّـر كالقصاص منو، ك يشكل بذلك ىذا اإللتزاـ حضورا مستمرا للمجتمع ، كيقظة من القائمُت على ٛتاية أفراده، ك أف 
ىناؾ قوة رادعة تتدخل عندما تدعو اٟتاجة إٔب ذلك ، كتشكل ّٔذا العقوبة اٞتنائػية تعهدا إجتماعيا تلتـز  بو الدكلة عن 

 .طريق سلطة التشريع كالقضاء كالتنفيذ ا١تؤ٘تنُت على سبلمة آّتمع
 

        كعليو تشكل العقوبة أداة رقابة على سلوؾ الفرد ، كعدـ خركجو عن القواعد السلوكية ا١تنظمة من طرؼ آّتمع ، 
 اليت ٗترج عن اٞتماعة، حيث يتم قحيث يتولد لدل الفرد شعور باطٍت نفسا٘ب ككجدا٘ب،  بأنو مراقب دكما ُب سلوكيات

 .قرع جرس العقوبة كلما إقًتب الفرد من مناطق اإل٨تراؼ كاإلجراـ، فتنبهو إٔب ا٠تطر الذم يتعرض لو جراء إقًتابو ىذا
 

       كتصبح العقوبة ّٔذا ا١تعٌت أداة ضغط على الفرد، ليلتـز باألحكاـ القانونية ا١تنظمة ٟتياة األفراد كآّتمع، كإف 
األجهزة القائمة على التصدم للجرٯتة كمواجهة آّرمُت من ضبطية كنيابة كقضاء ، ىي من أىم العوامل اليت تولد الشعور 
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باٟتتمية عندما تكوف ىذه األجهزة يقظة كتتحرؾ بسرعة، كبالتإب تعطي دفعا آخر كتدعم ا١تفعوؿ الردعي للعقوبة ، 
ككلما كاف توقيع العقاب إحتماليا أك بطيئا، بسبب كثرة ا١تلفات  كعجز األجهزة ا١تكلفة بذلك ، كلما كاف أثره ضعيفا 
ىائنا ُب نفوس األفراد ، كلقد بينا سابقا أف من بُت مظاىر أزمة العدالة اٞتنائية بطء إجراءاهتا كاإلنغراؽ ُب الشكليات 

اإلجرائية،  لذلك إف حتمية توقيع العقوبة مهما كانت بسيطة، تشكل الضماف األساسي لفعالية العقاب، كىذا من 
 .1خبلؿ تواجدىا الدائم ُب ذىن األفراد كٖتققها كاقعيا، كتتحوؿ مع مركر الوقت إٔب قوة أخبلقية دائمة ُب ذىن الفرد

 

        كلعل ىذا السلوؾ البلحضارم لدل بعض آّتمعات اإلنسانية ٬تد تفسَته، ُب أف غياب العقاب كغياب السلطة 
الرادعة اليت تفرضو، يطلق العناف للسلوؾ اإلنسا٘ب البدائي الذم تسَته الغريزة اإلنسانية التواقة إٔب ٖتقيق مآرّٔا بأية كسيلة 

، كما نشاىده اليـو ُب آّتمعات (من أمن العقاب أساء اآلداب)كانت دكف إحًتاـ ألم أحد، كقدٯتا قالت األعراب 
ا١تنفلتة أمنيا كسياسيا، خَت مثاؿ على ذلك ، حيث يصبح كيتحوؿ األفراد أب ٚتاعات كعصابات تقاتل بعضها بعضا، 

 .2كيعتدم بعضها على بعض بأبشع الطرؽ، كىذا كلو بسبب الشعور بغياب العقاب كالسلطة اليت تفرضو
 

 الفرع الثاني 
 ضركرة مراعاة التشريع العقابي لقيم المجتمع كخصوصياتو

        يعترب موضوع القيم من ا١تواضيع الغامضة اليت أثارت جدال كإختبلفا بُت العلماء، كوف من الصعب كضع قواعد 
موحدة ٢تا، فكل ٣تتمع لو قيمو كمبادئو اليت يقـو عليها، كال ٯتكن ألم ٣تتمع أف يعيش بدكف قيم، فهي تعترب ٔتثابة 
موجهات للسلوؾ اإلنسا٘ب على الصعيد الفردم ، بل كحىت على مستول العبلقات اإلجتماعية ، ١تا ٢تا من دكر بارز 

، حيث ٮتضع الفرد إٔب عدة معايَت يقيم ّٔا 3يتمثل ُب جعل سلوؾ الفرد يتماشى كيتناغم  مع السلوؾ اإلجتماعي
سلوكاتو، كىي تكوف نابعة من ذات آّتمع كمتأثرة ٔتعتقداتو كتقاليده كثقافتو، فتكوف قيم إجتماعية، أك تكوف مستمدة 
من تعاليم دينو فتكوف قيم دينية، لذلك توصف القيم بأهنا ٣تموعة من الضركرات اإلجتماعية كدكافع كتطّلعات ٣تموعة 

من األفراد ُب ٣تتمع معُت سواء كاف ٣تتمعا متقدما أكمتأخرا ُب سلم اٟتضارة، كتعكس مسائل ذات أكلوية، يتم على 
ضوئها إجراء دراسة إستشرافية لتقييم ٣تموع األكضاع السائدة داخل منظومة معينة، فتأثيم السلوكات كما يًتتب عنها من 

 .4آثار يشكل جانبا مهما ُب ىذه الدراسة لتقييم ك تقوٙب ا١تنهج التشريعي فيما ٮتص مادة التجرٙب كالعقاب
 

                                                
 ٌذٔح ٗالقع ًٛج جُِٓٞى ٖٓ ذؼٝ ٓٞج٤٘٠٘ح ػ٘ىٓح ٣طٞؾٜٕٞ ج٠ُ نحٌؼ ج٠ُٖٞ نحٚس جُىٍٝ جُـٍذ٤س ، كوى ٣ٌٕٞ ك٢ ٠ٝ٘ٚ ؿ٤ٍ ِٓطُّ ذحُوحٕٗٞ، 1

ٝال قط٠ جُوٞجػى جٌُرٍٟ جُط٢ ض٘ظْ ق٤حز جُٔؿطٔغ ، ٌُ٘ٚ ػ٘ىٓح ٣طٞؾٚ ج٠ُ ئقىٟ ًٛٙ جُىٍٝ  ك٢ أٌٝذح  ٝأ٣ٌٍٓح، ٣ٛرف كٍوج ٚحُكح ، ٝو٣ؼح  ٓط٤ؼح 

، ٣كطٍّ جُوحٕٗٞ ج٠ُ وٌؾس ًر٤ٍز ُٝٞ ًحٕ ذ٤ٓطح ، ق٤ع ضؿىٙ ٣كطٍّ جُطحذٌٞ، ٣هلٝ ٚٞضٚ،  ٣ٝطكىظ ذِرحهس، ػ٠ِ نالف ٠ر٤ؼطٚ ك٢ ٠ٝ٘ٚ، 

ٝجُطل٤ٍٓ ذرٓح٠س أٗٚ ٣ؼِْ ٣و٤٘ح ئيج أنطأ ٝنحُق هٞجػى ض٘ظ٤ْ جُك٤حز ٛ٘حى ْٞف ضطْ ٓؼحهرطٚ آ٤ُح، ًُُي ٣ٟ٘ر١ أ٣ٟح آ٤ُح، ذٔؿٍو إٔ ضطأ هىٓٚ ًٛٙ 

جألٌج٢ٞ، ذَ جُؼٌّ ٣كىظ أ٣ٟح إٔ ٛ٘حى ذؼٝ جُؿُجت٤٣ٍٖ جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٣كطٍٕٓٞ جُوحٕٗٞ ٤٠ِس ئهحٓطْٜ ك٢ وٍٝ جُٜٔؿٍ، ٌُٖ ػ٘ى ونُْٜٞ ج٠ُ 

أٌٜ ج٠ُٖٞ ٣لوىٕٝ ًٛج جُٟحذ١، ٣ٝٛركٕٞ ٣ٍضٌرٕٞ ٓهحُلحش ٓح ًحٗٞج ٤ٍُضٌرٞٛح ٛ٘حى، ٝجٗظٍ ٓػال ٓهحُلحش هحٕٗٞ جٌٍُٔٝ، ًُُي كحألٍٓ 

 . ٍٓضر١ ذىٌؾس جُٞػ٢ ٝجُطكٍٟ ٖٓ ؾٜس ، ًًٝج ٍٓضر١ ذحإلقٓحِ وجتٔح ػ٘ىٓح ٗهطأ ذٞؾٞو هٞز ضكحْد ٝػوٞذس قط٤ٔس ضٍوع  ٖٓ ؾٜس أنٍٟ
ًٛٙ جُكحُس ٢ٛ ضؼر٤ٍ ػٖ هحٕٗٞ ْح١ٌ ُْ ٣طـ٤ٍ ًٓ٘ ذىء جُه٤ِوس ، ُٝوى ٖٜىٗح يُي ك٢ جُػٌٞجش ٝجالقطؿحؾحش جُط٢ جؾطحقص جُؼى٣ى ٖٓ جُىٍٝ 2

، ًطّٞٗ ٍٝٓٛ ٤ُٝر٤ح ٝج٤ُٖٔ ٣ٌْٞٝح، ق٤ع إٔ وُٝس ضّٞٗ ٓػال ًحٕ ٣ٍٟخ ذٜح جُٔػَ ك٢ جٟٗرح٠ أكٍجو ٓٞج٤٘٠ٜح ، 2011جُؼٍذ٤س ًٓ٘ ْ٘س 

ٕٞ أ١ ٓٔػَ ػٜ٘ح ُٝٞ ًحٕ ذ٤ٓطح ك٢ ُـس قى٣ػْٜ ذـ ّٔة ، ًُُي ًحٕ ٣طِن (جُكحًْ)ذٓرد جُهٞف ٖٓ جُؼوحخ ٖٝٓ ذطٕ جُِٓطس جُكحًٔس، قط٠ أْٜٗ ٣ٓ

ػ٢ِ ضّٞٗ وُٝس ذ٤ٓ٤ُٞس ذحٓط٤حَ، نحٚس أ٣حّ قٌْ جٍُت٤ّ جُٓحذن ٣َٖ جُؼحذى٣ٖ ذٖ ػ٢ِ، ٝذٔؿٍو إٔ َجُص ًٛٙ جُِٓطس ٝؿحذص نٍؼ ٖؼد ؾى٣ى ، 

ًٝأٗٚ ؿ٤ٍ جُٗؼد جُط٢ٓٗٞ ج١ًُ ػٍك٘حٙ ْحذوح، ٝ جألٍٓ ٣٘طرن ػ٠ِ ٍٓٛ ٤ُٝر٤ح ٝج٤ُٖٔ أ٣ٟح، كٍؿْ إٔ ٛ٘حى أْرحخ ٤ْح٤ْس ٝجؾطٔحػ٤س 

ٝجهطٛحو٣س ٝغوحك٤س ٌٝجء ًٛج جُكٍجى ، جال إٔ ؿ٤حخ جُِٓطس أٝ ٞؼق ٖٓ ٣ٔػِٜح ، أٝ ٞؼق جُؼوحخ ٝػىّ ٣و٤٘٤طٚ ، ضإو١ ج٠ُ ػىّ جُه٤ٗس ٝجُطؿٍؤ 

 .ػ٠ِ ٓهحُلس جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوٞجػى جُط٢ ض٘ظْ ِْٞى جُٔؿطٔغ
، وٌجْس ضو٤ٔ٤٤س ُٔىٟ ٓطحذوس جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ جُؿُجت١ٍ ٓغ ه٤ْ جُٔؿطٔغ ٝو٣٘ٚ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ ػِْ جالؾطٔحع جُوح٢ٗٞٗ،  ٤ًِس  (ٌؤٝف) ذٞهٍز 3
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         كمن ٙتة تصبح القيم اإلجتماعية كالدينية كالنص القانو٘ب، ماىي إال أدكات لتنظيم العبلقات اإلجتماعية، فغايتها 
كاحدة كىدفها كاحد، كلذلك البد أف تكوف ىذه القيم كالقوانُت متكاملة كمتناسقة لتحقيق ىذا ا٢تدؼ، كٔتا أف القوانُت 

حديثة النشأة مقارنة مع ٣تموعة القيم اإلجتماعية كالدينية، فيجب على ىذه القوانُت اليت تنظم سلوكات األفراد أف تكوف 
متناسقة كمتماشية مع ىذه ا١تعايَت، كإال سيؤدم ذلك إٔب تصادمها كتناقضها معا، فالتشريع الذم ال يكوف مستوحى من 

قيم ٣تتمعو كخصوصياتو، كنابع من عمقو ككجدانو، ال يؤدم إأب ٖتقيق ىدفو، فيفقد القانوف ركحو ك يصبح عبئا ثقيبل 
على آّتمع، ٦تا يؤدم إٔب عدـ إحًتامو ك٥تالفتو كلما سنحت الفرصة بذلك،  كما تفقد القيم فعاليتها مع مركر الوقت 

 .بسبب قهر القانوف كخوؼ آّتمع من عقابو
 

         ٢تذا حىت يكوف القانوف فعّاال ك٭تس أفراد آّتمع بوجوب اإلنصياع لو بإرادهتم، ٬تب أف ال ٭تّسوا بثقلو كأنو 
يقهرىم كيظلمهم، كبالتإب ال يتمّردكف عليو، كمن ىنا نؤكد مرة أخرل من أجل ضماف فعالية أم قانوف كُب أم 

٣تاؿ،السيما إذا كاف التشريع جنائيا ٮتتص بالتجرٙب كفرض العقاب، البد أف يستمد ركحو كمشركعيتو من ثقافة كقيم 
كدين كمتطلبات آّتمع، ك أف اليكوف صادرا من فراغ أك تبعا ١تعايَت ٣تتمع آخر كإف تشأّا، فيظل كل ٣تتمع ٭تتفظ 

 .بكيانو كخصوصيتو  ك٘تّيزاتو عن أم ٣تتمع آخر
 

         كبالرجوع إٔب قانوف العقوبات اٞتزائرم مثبل، الذم ٭تدد ٚتلة األفعاؿ اإل٬تابية كالسلبية اليت تشكل جرائم ُب 
نظر آّتمع، ك ٬تعل ٢تذه الفعاؿ جزاء خاصا ٢تا سواء كاف عقوبة بدنية كاإلعداـ أك عقوبة سالبة للحرية أك عقوبة مالية 

 كيتكوف من 1966 06 08 بتاريخ 155 ػػ 66أك تدابَت أمن، فبالرجوع إٔب تاريخ صدكر قانوف العقوبات اٞتزائرم رقم 
 66 ػػػ 156 مادة آنذاؾ، كبا١تناسبة فإف ىذه السنة صدر فيها عدة قوانُت على غرار قانوف اإلجراءات اٞتزائية رقم 468

، األمر الذم ٬تعل الدارس للقانوف اٞتزائرم يعتقد أنو يشبو ُب ٖتضَته عملية النسخ من 1966 06 08بتاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 
القوانُت األخرل، أكثر من عملية ٖتضَت لقانوف جاّد، فضبل أنو ٓب يتبع القنوات كاإلجراءات الشرعية ُب إصداره ، ألف 

 .1اٞتزائر آنذاؾ ٓب يكن ٢تا دستورىا كال ٣تلسها النيايب، األمر الذم تولد عنو قانوف غَت راسخ
 

         كيعلم اٞتميع أف قانوف العقوبات اٞتزائرم مزيج من قانوف العقوبات الفرنسي كا١تصرم، حىت أف بعض نصوص 
مواده تتطابق حرفيا مع الصياغة القانونية ٢تذين القانونُت، كما يظهر أف ا١تشرع اٞتزائرم كاف يفّكر باللغة الفرنسية كيصوغ 

نصوص ا١تواد باللغة العربية، كأحيانا يتم صياغتها بالفرنسية ٍب يًتٚتها للعربية،  ٦تا خلق الكثَت من اإلختبلفات 
 .اإلشكاليات القانونية بعد ذلك 

 

         لذلك حىت تتحقق الفعالية من سّن القوانُت عامة، كمن بينها القوانُت اٞتنائية، البد أف يراعي ا١تشرع 
خصوصيات آّتمع اٞتزائرم ك قيمو ك ٔتا يتماشى تطوره أيضا، ك البد أف يكوف التجرٙب كالعقاب متماشيا مع عقلية 

اإلنساف اٞتزائرم، فبل يعقل مثبل فرض عقوبة اٟتبس هناية اإلسبوع أك اٟتبس ا١تنزٕب الذم عرفتو الدكؿ األكربية على األقل 
ُب ىذه ا١ترحلة ، ألنو ليس أغلب أفراد آّتمع اٞتزائرم لديهم ثقافة هناية األسبوع، ٔتا ٯتثلو من فرصة للراحة كإخراج أفراد 

العائلة للنزىة كالًتفيو ،من أجل بداية أسبوع جديد بنفس جديد، ك بالتإب اٟترماف منو يشكل عقوبة لصاحبو، لذلك 
ستكوف العقوبة ال معٌت ٢تا، كمن ىنا نشَت إٔب أنو ْتثا عن فعالية العقوبة اٞتنائية ٬تب ٕتّنب التشريع الشكلي الذم 

يفتقد إٔب ا١توضوعية كالعمق،  كمن جهة أخرل، البد من إخضاع التجرٙب كالعقاب لضوابط معينة، كمراعاة مسائل ذات 
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طابع قانو٘ب كتقٍت، حىت يكوف سّن نصوص التجرٙب كالعقاب أكثر دقة، كتضمن حد أدٗب من ا١تشركعية، فبل تضيع 
 : اٞتهود اليت تبذ٢تا الدكلة ُب مكافحة اٞترٯتة سدل، كنذكر أىم ىذه الضوابط

 

فحىت نتجّنب الوقوع ُب ظاىرة التضخم التشريعي بسبب كثرة ضركرة خضوع التجريم لمنطق الضركرة،          أك٢تا 
إصدار القوانُت، البد من مراعاة قاعدة أساسية، كىي أف يكوف التجرٙب الوسيلة الوحيدة لتحقيق اٟتماية الفعالة ٟتق معُت 
لو أ٫تيتو من الناحية اإلجتماعية ، أك أف ا١تشرع يراقب استفحاؿ ظاىرة معينة، فتدفعو إٔب ٕترٙب سلوكات معينة، من أجل 

كضع حد ٢تذه الظاىرة السلبية اليت ٘تس ْتق معُت أك مصلحة معينة من مصاّب آّتمع، لذلك فا١تشرع كىو يتتبع ىذه 
الظواىر ك إفرازات التطور اإلجتماعي ّٓتمعو، ال ٬تب عليو أف يلجأ إٔب آلية التجرٙب كالعقاب إال عند الضركرة ، كُب 
اٟتالة اليت ٓب تكن لو فيها آليات أخرل، أك عجزت ىذه األخَتة على مواجهة ىذه الظاىرة فيخّصها بتشريع جزائي، 

كىذا ما يضفي على التجرٙب طابعا موضوعيا كيضمن ٖتقيق أغراض إجتماعية ، بعيدا عن منطق التسّلط كالقمع الذم 
 .1يستند عليو التجرٙب كالعقاب  الذم ال ضركرة تستلزمو

 

فلقد بّينا سابقا عبلقة القيم بالقانوف كتأثَت كل ضركرة أف يتماشى التجريم كالعقاب مع قيم المجتمع،         ثانيها 
منهما على اآلخر ، كأكدنا أنو حىت يكوف التجرٙب ناجحا كفعاال كيعطي النتائج ا١ترجوة منو ، ٬تب أف يتماشى كقيم 

كثقافة آّتمع، كلعل ما يهدد آّتمعات كقيمها اليـو ظاىرة العو١تة، اليت هتدؼ إٔب ا٬تاد ثقافة عا١تية موّحدة ، تتسرب 
من خبل٢تا ثقافات أخرل ٖتقق مصاّب الدكؿ األقول، كاليت تتوّسع كتنتشر على حساب الثقافة كالقيم الوطنية ، اليت ٘تثل 

 .سبلحا ذاتيا إذا ًب احملافظة عليها كعدـ التفريط فيها
 

         فمجتمعنا اٞتزائرم على غرار آّتمعات اإلسبلمية  ألفت عقوبة إعداـ القاتل عرب تارٮتها الطويل، كىاىي 
نداءات ا١تطالبة بإلغاء عقوبة اإلعداـ اليت تتزعمها الدكؿ الغربية ، ٖتاكؿ أف تصف  ىذه العقوبة بالظا١تة كالوحشية ، 

كتصف الدكؿ اليت الزالت تطبقها بالظبلمية كعدـ التحضر كالتمدف، كاألمر نفسو بالنسبة لتجرٙب جرٯتة الزنا ُب قانوف 
العقوبات اٞتزائرم ، الذم يشًتط أف يكوف أحد الطرفُت متزكجا، كما يشًتط شكول الزكج أك الزكجة ا١تتضررة، لتحريك 

، كال ٬تـر النّص القانو٘ب العبلقة اٞتنسية بُت غَت ا١تتزكجُت إذا كانت رضائية ، 2كمباشرة الدعول العمومية من قبل النيابة
ألف ىذا النص مصدره النص القانو٘ب الفرنسي، ا١تبٍت على اٟترية الفردية، كىذا يعد غريبا عن ٣تتمعنا اٞتزائرم، ككذلك 

األمر بالنسبة لتناكؿ ا١تشركبات الكحولية، حيث يقتصر التجرٙب على عدـ منع السياقة ُب حالة سكر، كعلنية السكر ك 
 .إسكار األحداث، كىذه اإلختبلالت ٬تدر با١تشرع اٞتزائرم تداركها

 

فعلى ا١تشرع أف ٮتتار  كجوب حماية المصالح الجوىرية بنصوص التجريم ك العقاب،         ثالث ىذه الضوابط ىو 
كيرتب ٣تموعة من ا١تصاّب األساسية ُب سلم القيم اإلجتماعية، كيضفي عليها اٟتماية اٞتنائية، ْتيث يضع ٢تا عقوبة 
بسبب ا١تساس ّٔا كاإلعتداء عليها، لذلك ال ٬تب أف يتوسع ُب إستعماؿ ىذه اآللية، كإف تستهدؼ قاعدة التجرٙب 

كالعقاب ا١تصاّب اٞتوىرية، ألنو ليس كل مصلحة إجتماعية جديرة باٟتماية اٞتزائية، فا٢تدؼ من إستعماؿ سبلح التجرٙب 
ىو ٛتاية كياف الدكلة كمؤسساهتا ككذا الكياف اإلجتماعي كاٟتقوؽ األساسية لؤلفراد، كىي احملاكر األساسية اليت ينبغي 

على ا١تشرع أخذىا ُب اٟتسباف عند كضع قاعدة التجرٙب كالعقاب، لذلك ىناؾ من آّاالت األخرل ذات طابع 
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إقتصادم كتنظيمي كٕتارم، البد من إخضاعها إٔب نظاـ ٛتاية آخر ٮتتلف عن ٣تاؿ قانوف العقوبات، ألهنا ٣تاالت تقنية 
 .ال تنطوم على خطورة  تستدعي ٕترٯتها جزائيا

 

         كلعّل ىذا التوجو ما يربر ظهور إٕتاه حديث ُب التشريع ا١تقارف يقضي بإستبعاد ا١تخالفات من قانوف العقوبات 
الذم ٬تب إقتصاره على اٞتنايات كاٞتنح، ككضع قانوف خاص للمخالفات ال يعترب فيو ا١تخالفة جرٯتة، ك إ٪تا جرٯتة 

إدارية، تشارؾ اإلدارة ُب تقريرىا كتقـو بتتبع ا١تخالف ك٤تاكمتو كاٟتكم عليو كتنفيذ ما ٭تكم بو، كتكوف الغرامة اٞتزاء 
، كقانوف ا١تخالفات 1952الوحيد للمخالفة، كقد أخذ ّٔذا النظاـ قانوف ا١تخالفات اإلدارية الصادر ُب أ١تانيا سنة 

، كمربر األخذ ّٔذا النظاـ أف ا١تخالفة ال تنطوم على إعتداء على مصلحة، بل ىي 1958اليوغسبلُب الصادر ُب سنة 
، باإلضافة إٔب جرائم الشيك اليت يعتقد الكثَتين أنو ٬تب 1خركج عن النظاـ كعدـ إطاعتو أك إحداث أثر إدارم فحسب

 .إخراجها من زمرة اٞترائم ا١تالية، ألهنا إخبلؿ بإلتزاـ إدارم مد٘ب، ك٬تب كضع  لو إجراءات إدارية كليست جنائية
 

         ك٢تذا من خبلؿ ما سبق، يظهر أسباب عدـ إتساؽ تشريعنا العقايب ُب كثَت من ا١تواضع، كيؤدم ذلك إٔب عدـ 
فعاليتو، كحىت يتم ضبط سياسة التجرٙب ك العقاب ٬تب على ا١تشرع أف يتجّنب كيتفادل التجرٙب اإلرٕتإب كالعشوائي، 

 .2كالذم يكوف ُب أحايُت كثَتة ذا طابع زخرُب رمزم تفاخرم
 

         من جهة أخرل، البد من أجل ضماف تفعيل التجرٙب كالعقاب، أف يضيف نظرية عامة للمجـر بدال من الًتكيز 
فقط على النظرية العامة للجرٯتة، ليس من أجل تربير إباحة سلوؾ ٣تـر من قبل أشخاص تتوافر فيهم صفات معينة، ك 

إ٪تا بسبب أف اٞترٯتة كما أكضحنا سابقا حقيقة إنسانية، كتتصل بعناصر تتألف منها النفس البشرية، لذلك ٬تب كضع 
ُب اإلعتبار من أجل البحث عن عوامل الفساد ك إصبلح اٞتا٘ب البد أف ينطلق العمل من شخصية اٞتا٘ب اليت تًتؾ آثارا 

على السلوؾ آّـر ، فاٞتا٘ب ٔتا ٭تملو من بواعث ا٠تَت كالشر، كصفات الكراىية كاإلنتقاـ كاٞتشع اليت تضفي على 
السلوؾ اإلجرامي طابعا معينا، مضافا إليها عناصر الشخصية األخرل كالّسن كاٞتنس كاٟتالة العائلية، حيث يعتمد على 

 .               ٚتيع ىذه الصفات لوصف اٞترٯتة قانونا كتقدير خطورهتا
 

         كينبغي أيضا أف يضاؼ إٔب ذلك الوصف القانو٘ب كصف ذك طابع تشريعي كقضائي، كيعتمد أساسا على 
حقائق إنسانية كشخصية للكشف عن ا٠تطورة اإلجرامية، كىذا يقود إٔب أف سياسة التجرٙب ال تقـو على أساس مساكاة 

حسابية، هتدؼ إٔب معاملة ٚتيع اٞتناة بنفس ا١تعاملة العقابية، ْتيث أف فكرة ا١تساكاة ُب ٣تاؿ التجرٙب كالعقاب ىي 
مساكاة تناسبية، تقـو على أساس ضماف ا١تساكاة بُت اإلٍب كالعقاب، كىو ما ٯتثل جوىر العدؿ الذم يعٍت إعطاء كل ذم 

حق حقو، من حيث الوصف اٞتنائي كتقدير العقاب اٞتنائي ا١تبلئم ، كىو ما ٭تقق مبدأ التفريد التشريعي ُب أ١تع 
 .3معانيو

 
 

                                                
 .43 ـ 42، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ،وٌجْس ٓوحٌٗس ،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أًٍّ جذٍج٤ْٛ) ٗٗأش 1
 ضؼطرٍ ظحٍٛز ػىّ كؼ٤ِس جُوحٕٗٞ ك٢ جُ٘ظْ جُٔوحٌٗس ػحٓس ، ٝك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت١ٍ ذٛلس نحٚس ، ٖٓ جُٔٞج٤ٞغ جُٗحتٌس ٝجُٞجْؼس ، ق٤ع ضطؼِن ٌِٓٗس 2

ػىّ كؼ٤ِس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس ذؼ٘حٍٚ نحٌؾ٤س ػٖ ذ٤٘س جُٔ٘ظٔٞٓس جُوح٤ٗٞٗس جُىجن٤ِس،  ذك٤ع ضإغٍ ك٢ جُطلحػالش جالؾطٔحػ٤س جُٔطٗؼرس ٝجُٔطـ٤ٍز ، ًٔح ٣طؼِن 

ذؼ٘حٍٚ وجن٤ِس ًُٜٙ جُٔ٘ظٞٓس ٖٓ َج٣ٝس ٤ٌِٛطٜح ج٤ٌُِٗس ، ٖٝٓ ٠ر٤ؼس ج٤ُ٥حش جُٔٓهٍز ٝجُٔٓطؼِٔس ػٖ ضٌٛٞ ًَ هحػىز هح٤ٗٞٗس ٝػ٘ى ٝٞؼٜح ق٤ُ 

، ظحٍٛز ػىّ كؼ٤ِس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ جُؿُجت١ٍ ، ٓؿِس ًٞٓر٤ّ، جُؼىو (٣ٍٖق)جُططر٤ن ٝجُط٘ل٤ً، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ  أٗظٍ هح٣ّ 

 10، و ش، ٘ 05
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 المطلب الثاني
  ضركرة اإلبتعاد عن تكريس فلسفة البلعقاب

 

عَحت ١تكافحة اٞترٯتة كمعاقبة آّرمُت،  ، أف ىناؾ فشل ُب القوانُت اٟتديثة اليت ُكضِن           ٓب يعد خافيا على أحد اليـو
كلقد ذكرنا ُب الباب السابق من ىذه الدراسة كاقع العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر، كحاكلنا تبياف أسباب ضعفو  كفشلو ك 

ا١تشكبلت اليت يعا٘ب منها، كما عددنا مساكئو كسلبياتو، كبّينا أف أسباب ذلك كثَتة كمتنوعة ، كلكنها تعود ُب أصلها 
إٔب القانوف، فبل يتحملها آّـر أك ظركفو أك الضحية أك آّتمع، حيث يعترب التشريع اٞتنائي ُب حد ذاتو سبب الداء، 

كىذه العراقيل تعود إٔب القصور ُب التشريع الذم يعًتم الكثَت من اٞتوانب، ساىم بصورة كاضحة ُب عدـ فعالية العقاب، 
كمن ٙتة عرقلة مكافحة اٞترٯتة، حيث ٧تد أف ا١تشرع يريد ٤تاربة اٞترٯتة كمبلحقة آّرمُت، كتبذؿ الدكلة ُب ذلك جهودا 

كبَتة من ٥تتلف األجهزة ا١تنوطة بذلك، كتنفق ُب سبيل ذلك نفقات باىظة ، كلكنو ُب الوقت نفسو يسمح باألسباب 
اليت تؤدم كتقود إليها، كما أنو قّنن العفو كجعلو مفتوحا كمكررا ، ٦تا جعلو ينسف بكل اٞتهود اليت بذلت ُب مكافحة 

 .1اٞترٯتة
 

          كما ٧تد أف القانوف أعطى كمنح لفئات معينة حصانة ٘تنع عدـ تتبعهم كمبلحقتهم كمعاقبتهم عند إرتكأّم 
للجرائم، ٦تا جعل البعض منهم ٭تتموف ّٔذا النظاـ القانو٘ب، الذم ٮتالف منطق العدؿ كا١تساكاة أماـ القانوف، ٦تا أدل ُب 
النهاية إٔب ذىاب اٞتهود اليت تبذؿ ُب مكافحة اٞترٯتة سدل، بسبب ىذه اإلجراءات اليت سّنها كقننها القانوف، كأعطى 

٢تا الشرعية القانونية، فنتج عن ذلك تكريس فلسفة كاضحة لبلعقاب، كخلق ثقافة لدل آّرمُت تفيد أف ا١تشرع اٞتزائرم 
أكثر رٛتة كرأفة كإنسانية، ْتيث ٯتكنك أف ترتكب اٞترٯتة كال تعاقب، ٍب نتساءؿ بعد ذلك عن سبب إزدياد اإلجراـ ك 

 :إرتفاع معدالت العود إٔب اٞترٯتة، من أجل التفصيل ُب ىذه ا١تسائل نتعرض إٔب ذلك من خبلؿ الفركع التالية
 

 الفرع األكؿ
  عدـ تجريم األسباب المؤدية الى الجريمة

          ٙتة جرائم كثَتة ترتكب كيعاقب عليها القانوف ، كلكن ال يعاقب على األسباب ا١تؤدية إليها ، كلعّل أىم مثاؿ 
على ذلك ٧تد إستهبلؾ ا١تشركبات الكحولية كالًتخيص ببيعها كترك٬تها كٛتايتها، فا٠تمر سبب كل بلّية كمصيبة ، فكم 

من جرٯتة قتل ك إغتصاب أرتكبت كصاحبها كاف سكرانا ، ككم من ركح أُزىقت بسبب حوادث ا١تركر ككاف السائق 
٥تمورا، ككم من عائلة تفّككت كا٨تّلت بسبب ا٠تمر، كال ٯتكن أف نعدد مضارىا كمساكئها الصحية كاإلجتماعية 

 .كاإلقتصادم
 

          سنحاكؿ أف نركز ُب ىذه الدراسة على اٞتانب القانو٘ب ُب ىذا ا١توضوع، فإذا كاف القانوف اٞتزائرم ٬تـر ٚتيع 
األفعاؿ ا١تتعلقة بصناعة كزراعة كاستهبلؾ كتركيج ك ا١تتاجرة ُب ا١تخدرات ، فكيف ال ٬تـر شرب ا٠تمر كىي أشد فتكا 
كضررا، فالقانوف اٞتزائرم بدل قاصرا عندما ترؾ ىذا الفعل مباحا، كما أنو قاصر عندما جرـّ بعض السلوكات ا١ترتبطة 

ؿ /غ 0.20با١تشركبات الكحولية، كٓب ٬ترـّ ٚتيعها، على غرار السياقة ُب حالة سكر، كاشًتط نسبة كحوؿ تقدر بػػػػػػ
لقياـ اٞترٯتة كمعاقبة السائق، كما جـر فعل السكر العلٍت، كحىت عندما جّرمها كعاقب عليها كضع ٢تا عقوبات ٥تففة ك 
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بسيطة ال تردع، ٦تا جعل الكثَتين من األشخاص كآّرمُت يدمنوف عليها كال يتوقفوف على إستهبلكها كا١تتاجرة فيها، 
كيزداد األمر فظاعة عندما يسمح القانوف كيبيح التعامػػل ُب صناعػة كٕتػارة ا١تشركبات الكحوليػة ٔتختلف أنواعػػػها 

، على 1كأحجامها، حيث ٯتنح رخصا قانونية لصناعة ىذه ا٠تمور كتوزيعها، كٯتنع التعامل فيها ُب غَت ىذا الًتخيص
الرغم أف أغلب فئات آّتمع غَت راضية كساخطة على ىذا التعامل ُب ىذا ا١توضوع، كأحيانا تلجأ إٔب القياـ بأعماؿ 

عدكانية ضد معامل إنتاجها كمراكز ٗتزينها توزيعها كحىت أصحأّا، كرد فعل إنتقامي بسبب أف الدكلة ٔتؤسساهتا تعطي 
 .2شرعية ٢تا كٖتميها

 

         لذلك ٧تد أف التشريع اٞتنائي الذم يبيح صناعة كتوزيع كاستهبلؾ ىذه ا١تادة، ٍب يتساءؿ ك٭تاكؿ ٤تاربة عدد 
كبَت من اٞترائم اليت كانت سببها ىذه ا١تادة أمر فيو نوع من العبث كالكذب، فضبل على ذلك أف ٚتيع القوانُت 

كالنصوص التنظيمية اليت تبيح ىذه األفعاؿ غَت دستورية، ألهنا تتناقض مع نص ا١تادة الثانية عرب ٥تتلف الدساتَت اليت 
( 2016 ،1996،2008، 1989، 1976، 1963)عرفتها اٞتزائر ا١تستقلة رغم التعديبلت ا١تتبلحقة اليت مستها 

 .كاليت ٓب تتغَت هنائيا، كتنص على أف اإلسبلـ دين الدكلة ، لذلك حرّم با١تشرع ٕترٙب ىذه األفعاؿ
 

، كما أف ا١تشرع 4، كقتل طفل حديث العهد بالوالدة3         مثاؿ آخر ال يقل أ٫تية عن سابقو، كىو ٕترٙب اإلجهاض
يسمح ك ال ٬تـر العبلقات اٞتنسية الرضائية، من جهة أخرل يقتصر ٕترٯتو ُب ىذا اإلطار على فعل الزنا، ك ٬تعل شرطا 
لذلك حىت تقـو اٞترٯتة أف يكوف أحد الطرفُت متزكجا، كضركرة تقدٙب شكول من الزكج ا١تتضرر، كإذا تنازؿ عن شكواه 

 .ُب أم مرحلة من مراحل الدعول تنقضي بقوة القانوف، كيصبح الفعل مباحا كال متابعة قضائية بعد ذلك 
 

         لذلك نتساءؿ كم جرٯتة قتل كقعت عند ا١تفاجأة بفعل الزنا ؟، كم من جرٯتة إجهاض كقتل نفس بريئة ليس ٢تا 
ذنب ؟، كم من حالة إنتحار كقعت بسبب اٟتمل غَت الشرعي، كخوفا من الفضيحة كالعار؟، إف سبب ىذه اٞترائم 
ٚتيعها ىو السماح بالعبلقات اٞتنسية الرضائية كإرتكاب الفواحش، ٦تا أدل ذلك  إٔب كثرة إنتشار بيوت ا١تواعدة ك 

إحًتاؼ الدعارة ،خبلفا للتشريع اٞتنائي اإلسبلمي الذم ٭تـر كل فعل مواقعة ُب غَت حّل، بل ا٠تلوة بُت الرجل كا١ترأة، 
،كالسبب األساس ُب 5(كال تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة كساء سبيبل ):لذلك جاءت اآلية الكرٯتة ٤تذرة من ىذا الفعل

ىذا الوضع ، يعود إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم عندما ْتث عن مصادر لقانونو العقايب، إستلهم نصوصو من نصوص قانوف 
العقوبات الفرنسي، كعندما حاكؿ تنظيم ٛتاية الفضيلة ك٤تاربة الرذيلة ، كاف ذللك على ضوء ىذه النصوص الغربية ، 
لذلك عندما  حاكؿ ٕترٙب األفعاؿ كالسلوكيات البل أخبلقية جرـّ بعضها كترؾ البعض اآلخر ، من خبلؿ تبنّْيو النظرة 
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جُىْطٌٞ، ق٤ع ٣ٌٕٞ جُلؼَ ؾ٣ٍٔس ك٢ قن ٖهٙ ٓح ٝال ٣ٌَٗ ؾ٣ٍٔس ك٢ قن ٖهٙ آنٍ ذىػٟٞ جٓطالى جُطٍن٤ٙ ذحُؿ٣ٍٔس، ٝٛٞ أٍٓ ٣٘حك٢ جُى٣ٖ 

ٝجُوحٕٗٞ، ٣ٝطؼحٌٜ ٓغ ه٤ْ ٝٓرحوب  جُٔؿطٔغ، ًُٜج ٗ٘حٖى ذؼىّ جالْطػ٘حء ك٢ ًٛٙ جُؿٍجتْ ك٢ٜ ٓكٍٓس ٍٖػح ٝهحٗٞٗح، ٝضؼى جػطىجء ػ٠ِ جُو٤ْ ٝجالنالم 

ٝأٍٞجٌ ذحُٔحٍ ٝال كحتىز ضٍضؿ٠ ٖٓ ٌٝجتٜح، ٣ٝؿد إٔ ضِـ٠ ؾ٤ٔغ جالْطػ٘حءجش جُهحٚس ذًٜٙ جُؿٍجتْ، ٝإٔ ٣طْ  ضؿ٣ٍْ ؾ٤ٔغ جألكؼحٍ جُٔطؼِوس ذحُهٌٔٞ 

ٜٗحت٤ح، ػ٠ِ ؿٍجٌ ضؿ٣ٍْ جُطؼحَٓ ك٢ جُٔهىٌجش الضكحوٛٔح ك٢ ػِس جُطؿ٣ٍْ ٖٓ ق٤ع أغٍٛح ػ٠ِ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ، كِٔحيج ٣طْ ضؿ٣ٍْ جُٔهىٌجش ٝ 

 .ضٞٞغ ُٜح ػوٞذحش  ٓٗىوز ،ال ٣طْ ضؿ٣ٍْ جُهٌٔٞ ٝٝٞغ ػوٞذحش ٣ُِٛس ػ٠ِ ذؼٝ ؾٍجتٜٔح

، جُوحٕٗٞ ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، جٌُٔ٘ٛٞز، ٍٓٛ  (ٚالـ ٌَم ػرى جُـلحٌ)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع ٣ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس ٣ّٞٗ 
 .227 ج٠ُ 222، 2011٘، وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، 

 أيًٍ أٗٚ ػ٘ىٓح ً٘ص أٓحٌِ ٜٓح٢ٓ ذح٠ٍُٗس جُوٟحت٤س ك٢ ٝال٣س ٖٓ ٝال٣حش ج٠ُٖٞ، أٗ٘ح ً٘ح ٗطِو٠ ٌٖحٟٝ ٝػٍجتٝ ػى٣ىز ٖٓ ٓٞج٤٘٠ٖ ُلطف 2

ضكو٤وحش ٞى ٚحقد ٓٛ٘غ جٍُٔٗٝذحش جٌُك٤ُٞس ، ق٤ع ػ٘ى جُطكو٤ن ٣طر٤ٖ إٔ ٚحقرٚ ٣ٔحٌِ ًٛج جُؼَٔ ذٛلس هح٤ٗٞٗس، ٣ِٝٔي جُٞغحتن جُالَٓس 

ُٔٔحٌْس ًٛج جُ٘ٗح٠ ٢ٛٝ ٌٓطِٔس ٠روح  ُِوحٕٗٞ، ٝأٗٚ ٣ىكغ جٖطٍجًحش جُٟٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ُؼٔحٍ جُٔٛ٘غ ، ًٔح ٣ٍٛـ أٗٚ ٣ىكغ جٍُٟجتد ، ق٤ع ٣طْ 

ئٌْحٍ جُِٔق ٤ُِ٘حذس ، جُط٢ ضوّٞ ذكلظٚ إلٗؼىجّ جُؿٍّ ٝجُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ، ٣ٝرو٠ جُٞٞغ ػ٠ِ ٓحٛٞ ػ٤ِٚ ، أٓحّ ػىّ ضورَ يُي ٖٓ ؿحُر٤س جُٔٞج٤٘٠ٖ 

 . ٝؿٟرْٜ
 . ٖٓ م ع ؼ304 جُٔحوز 3
 . ٖٓ م ع ؼ267 جُٔحوز  4
 . ٌْٞز جإلٍْجء32.ج ٣٥س 5
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الغربية كتصور ا١تشرع الفرنسي ١تعٌت األخبلؽ كإنتهاكها، فأفرط ُب الدفاع عن مسمى اٟتريات الفردية كاٟتقوؽ الشخصية، 
 .كأغفل معٌت األخبلؽ تبعا لقيم كخصوصية ٣تتمعنا اٞتزائرم ا١تستمدة من ديننا اٟتنيف

 
 الفرع الثاني 

 عدـ  اإلفراط في منح العفو
        إف العفو سلوؾ حضارم، كرقي اجتماعي، ألنو يساىم ُب هتدئة النفوس ،كالتئاـ اٞتراح، كتناسي 

األحقاد،كالصفح عن الضغائن،ك قمع الفنت، كلكن يؤدم العفو ىذه األغراض ك٭تقق ىذه الغايات ،اذا ًب بشركطو ككجو 
أب أصحابو ك ُأستخدـ ُب مواضعو، أما اذا ًب ُب غَت ذلك ، أك ًب االفراط ُب استخدامو يصبح ظلما كبَتا كيتحوؿ أب 

،  من أجل تبياف كتوضيح ىذه ا١تسائل نتعرض أب 1فساد عريض، فتفقد العقوبة مربر كجودىا كتضيع حقوؽ األفراد
تعريف العفو ك أنواعو، انتقادات فقهاء القانوف للعفو عن العقوبة، شركط العفو ُب القانوف اٞتزائرم، شركط تفعيل آلية 

 .تشريع العفو
 

 الفقرة األكلى 
  تعريف العفو كأنواعو

:          إذا عرفنا العفو لغة ، فهو مصدر الفعل عفا يعفو عفوا ، كيأٌب العفو ُب اللغة ُب معاف كثَتة، نذكر بعضا منها 
ثم عفونا عنكم من ):العفو الذم يعٍت احملو كالطمس ، كيأخذ معٌت التجاكز عن الذنب كترؾ العقاب عليو ، كفولو تعأب

، أما تعريف 3(كاعف عنا كاغفر لنا كارحمنا ):، كيأٌب أيضا ٔتعٌت اإلسقاط كقولو تعإب2(بعد ذل  لعلكم تشكركف
، كما عرؼ أيضا بأنو إهناء اإللتزاـ بتنفيذ عقوبة إزاء 4العفو قانونا فهو إسقاط اٞتزاء ا١تًتتب على اٞترٯتة كلو أك بعضو

شخص صدر ضده حكم مرـب إهناء كليا أك جزئيا، أك إستبداؿ إلتزاـ آخر بو موضوعو عقوبة أخرل، كذلك بناء على 
 :مرسـو صادر عن رئيس اٞتمهورية، ك ٯتكن أف ٪تيز بُت ثبلث أنواع من العفو، ككل نوع لو آثاره القانونية كالواقعية

 

، أم إزالة الصفة اٞتنائية ٘تاما على 5 ىو إسداؿ ا٢تيئة اإلجتماعية ستار النسياف على بعض اٞترائم:          العفو العاـ
الفعل ا١ترتكب، ك٤تو آثاره سواء أثناء رفع الدعول أك بعد رفعها أك قبل صدكر اٟتكم كبعد صدكر العقوبة، كيعرفو آخر 
بأنو ٕتريد الفعل من الصفة اإلجرامية ، ْتيث يصَت لو حكم األفعاؿ اليت ٓب ٬ترمها أصبل، كيرجع سبب العفو العاـ إٔب 

إرساء دعائم التهدئة اإلجتماعية، حيث يصدر عادة بعد فًتات اإلضطراب السياسي ، فيتم إزالة الصفة اإلجرامية للفعل 
ك٭تولو إٔب فعل مشركع ، كبذلك فهو ينفي أحد أركاف اٞترٯتة األساسية كىو الركن الشرعي ٢تا، كال يتم اللجوء إٔب ىذا 
االجراء إال اذا تعذر معاٞتة األمر بالطرؽ القضائية العادية، أف األسباب الداعية لو تكوف بالغة ا٠تطورة كالضركرة، من 

أجل ٕتاكز عقبات حادة تضر با١تصلحة العامة لؤلمة، كال ٯتكن تبلفيها إال بإصدار العفو العاـ ، فأمن آّتمع كمصلحتو 
 .تسمو على بعض األحكاـ القضائية أك بعض اٞترائم ا١ترتكبة

 

                                                
 .298، ػِْ جالؾٍجّ ٝج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1
 . ٖٓ ٌْٞز جُروٍز52 ج٣٥س 2
  ٖٓ ٌْٞز جُروٍز 286ج ٣٥س 3
، أغٍ جُؼلٞ ػٖ جُؼوٞذس ُٖٔ قلع ًطحخ هللا ك٢ جُكى ٖٓ جُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍك٢  (ػٜٞ ذٖ ٓطِن ذٖ ٓكٔى جُى٢ٔ٣ٌ) جُوكطح٢ٗ 4

 .122، ٘ 2000جُو٤حوز جأل٤٘ٓس  ، أًحو٤ٔ٣س ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ، 
 .591، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س ، جُؿُء جُػحُع، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ؾ٘ى١) ػرى جُٔحُي 5
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كىو منحة من رئيس الدكلة أك ملكها أك الرب١تاف، ْتسب النظاـ السياسي : (العفو عن العقوبة)         العفو الخاص 
الذم تتبعو كل دكلة، ٔتوجبها تزكؿ العقوبة على احملكـو عليو، كلها أك بعضها أك تستبدؿ بعقوبة أخرل أخّف منها، 
كتأخذ أكثر التشريعات ُب العآب ّٔذا النظاـ، كعلة إنشاء ىذا النظاـ يعود إٔب أف القاضي يطبق القانوف، كال يستطيع 
تعدم اٟتدكد ا١ترسومة لو ُب تطبيق العقوبة، حيث يتعذر عليو أحيانا معاٞتة بعض ا١تسائل اليت تطرأ أك ٖتتاج إٔب حل 

خاص، لذلك كجد ا١تشرع أف اٟتل الوحيد ىو إعطاء حق ا١توازنة بُت ضركرة تنفيذ العقوبة، كبُت ضركرة ا١تصلحة العامة 
إٔب سلطات عليا مؤىلة ، قد تكوف سلطة أعلى رأس ُب الدكلة كرئيس اٞتمهورية أك ا١تلك، كمن جهة أخرل يعترب ىذا 
اٟتل سبيل إلصبلح األخطاء القضائية ، اليت تكتشف بعد اٟتكم الذم أصبح مربما ، كسدت أماـ احملكـو عليو ٚتيع 

 .طرؽ ا١تراجعة
 

كيطلق عليو أيضا اإلعفاء من العقاب، كىو قرار يصدر من القضاء بإعفاء آّـر من العقوبة ، :          العفو القانوني
بالرغم من قياـ كثبوت الواقعة اٞترمية ُب حقو كإسنادىا اليو، ك لقد تقرر ىذا العفو من قبل ا١تشرع على أساس أف ا١تنفعة 
اإلجتماعية اليت ٬تلبها إسقاط العقاب ُب حاالت معينة، تعلو على ا١تنفعة اليت ٭تققها العقاب، فيتقرر ىذا العفو ١تنفعتو 

، كمن جهة أخرل يعترب إقرار ىذا النوع من اإلعفاء كتشجيع آّرمُت على التوبة كالتبليغ ككشف ا١تخططات 1اإلجتماعية
 .اإلجرامية كا١تساعدة ُب إيقاؼ فاعليها

 

         غَت أف العفو الذم نقصده ُب ىذه الدراسة ىو العفو ا٠تاص أك العفو عن العقوبة، الذم أصبح إستعمالو 
بشكل إٓب كدكرم كُب مناسبات عديدة كمتكررة ، أدل ذلك إٔب نتائج كخيمة تؤثر على فعالية العقاب بصفة عامة، 

كعلى مكافحة اٞترٯتة ك التصدم ٢تا، لذلك ىناؾ من إنتقد نظاـ العفو عن العقوبة بشدة ، السيما من ناحية  مشركعيتو 
 :، كىو ما نتعرض إليو ُب الفقرة ا١توالية 

 

 الفقرة الثانية 
  اإلنتقادات الموجهة إلى نظاـ العفو عن العقوبة 

 (ا١تشركعية)          لقد توّجهت اإلنتقادات الفقهية للعفو عن العقوبة إٔب عدـ مشركعيتو، حيث إكتسب ىذه 
القانونية من حاكم الدكلة، ك نسوؽ أىم  ىذه االنتقادات اليت طالتو، كأك٢تا أف نظاـ العفو عن العقوبة إجراء غَت 

منسجم مع النظاـ القانو٘ب اٟتديث، فهو ُب حقيقتو خرؽ كاضح كصريح ١تبدأ الفصل بُت السلطات ، حيث يعطي اٟتق 
لرئيس الدكلة أك ا١تلك ليقـو بإبطاؿ مفعوؿ األحكاـ القضائية اليت أصدرهتا ٤تاكم الدكلة الشرعية، كثانيها أف العفو عن 

 .2العقوبة ٯتس بالصفة اليقينية كاٟتتمية للعقوبة ، كبالتإب يفتح آّاؿ كاألمل ُب عدـ ا٠تضوع كاإلفبلت من العقوبة 
 

          فضبل على ذلك أف العفو يفقد قيمتو العملية، ٔتعٌت إذا  كاف ُب السابق لو فائدتو عندما ٓب تكن ّتانبو كسائل 
أخرل ١تعاٞتة أخطاء القضاء ك قسوة العقاب، لكن ُب العصر اٟتديث توجد آليات أخرل أكثر تكامبل، تعاِب القسوة 

 .3كاألخطاء اليت ٯتكن أف ٖتدث ، كالظركؼ ا١تخففة ككقف التنفيذ كالعفو العاـ
 

                                                
 .73،جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ جُؼلٞ ٝجُؼوٞذس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ُؼٗر٢) ه٣ٞىٌ 1
 67 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 .69 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 3
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          لذلك حّذر الفقهاء من سوء إستعماؿ ىذا اٟتق من طرؼ رئيس الدكلة، حيث قيل أنو ٬تب اإلعًتاؼ بأف 
حق العفو ا١توكوؿ لرئيس اٞتمهورية، يعطي ٢تذا األخَت سلطة ٯتكن أف تصبح مساءة اإلستعماؿ، إذا ما تدخل العفو قبل 

ا١توعد الطبيعي لتنفيذ العقوبة ، ليحوؿ دكف إحداث صدمة ُب أكساط الرأم العاـ ، الذم كثَتا ما يفضل اإلبقاء على 
، كمن جهة أخرل قد يؤدم اإلفراط ُب إستعماؿ ىذا النظاـ إٔب كقوع مفسدة 1تنفيذ العقوبة خوفا من العودة لئلجراـ

 .كبَتة، كىي إضفاء ٛتاية للمجرمُت الذين أقر القضاء بإذنأّم ك إدانتهم ك نطق بعقوبتهم 
 الفقرة الثالثة

  العفو عن العقوبة في التشريع الجزائرم
، حق إصدار العفو إٔب رئيس اٞتمهورية، حيث 1996 نوفمرب 28          لقد منح الدستور اٞتزائرم الصادر ُب 

يضطلع رئيس اٞتمهورية باإلضافة إٔب السلطات اليت ٗتولو إياىا صراحة  ): ُب الفقرة السابعة 77نّصت على ذلك ا١تادة 
، (لو حق إصدار العفو، كحق ٗتفيض العقوبات كاستبدا٢تا: أحكاـ أخرل ُب الدستور بالسلطات كالصبلحيات التالية

قواعد : يشرع الرب١تاف ُب ا١تيادين اليت ٮتصصها لو الدستور، ككذلك ُب آّاالت اآلتية): على7 فقرة122كما تنص ا١تادة 
قانوف العقوبات كاإلجراءات اٞتزائية، السّيما ٖتديد اٞتنايات كاٞتنح كالعقوبات ا١تختلفة كا١تطابقة ٢تا كالعفو الشامل 

 من 06، كما أُعترب العفو أحد أسباب إنقضاء الدعول العمومية، من خبلؿ نص ا١تادة (كتسليم آّرمُت كنظاـ السجوف
تنقضي الدعول العمومية الرامية إٔب تطبيق العقوبة بوفاة ا١تتهم، كبالتقادـ، كبالعفو الشامل، ):قانوف اإلجراءات اٞتزائية

:  من نفس الدستور على156، كما تنص ا١تادة (كبإلغاء قانوف العقوبات، كبصدكر حكم حائز لقوة الشيء ا١تقضي فيو
 .(يبدم آّلس األعلى للقضاء رأيا استشاريا مسبقا ُب ٦تارسة رئيس اٞتمهورية حق العفو )
 

        كقد مارس رئيس اٞتمهورية ىذا اٟتق ُب كل ا١تناسبات الدينية كالوطنية، كمن بُت تطبيقات العفو ُب التشريع 
، تطبيقات 1995 02 25 بتاريخ 12 ػػػ 95اٞتزائرم ، تطبيقات العفو الشامل من خبلؿ تدابَت الرٛتة تبعا لؤلمر رقم 

العفو الشامل من خبلؿ قانوف الوئاـ ا١تد٘ب، كما أف ىناؾ تطبيقات للعفو عن العقوبة ٔتقتضى ا١ترسومُت الرئاسيُت 
 ا١تتعلق بالعفو عن العقوبة لفائدة الصحفيُت، ضف إٔب ذلك 230 ػػ 06 ا١تتعلق بالعفو عن العقوبة ك229 ػػ 06رقمػػػػي

 .            ، كسنتعرض إٔب تفاصيل ىذه القوانُت الحقا2العفو الشامل من خبلؿ قانوف السلم كا١تصاٟتة الوطنية
 

كعلى الرغم من أف القانوف منح ىذه اآللية لرئيس اٞتمهورية دكف سواه، ليصدر أمر العفو، حيث يقدر أف          
ا١تصلحة ُب عدـ تنفيذ العقوبة، كيكوف ذلك استثنائيا كليس دائما ، لكن ما نشاىده ُب السنوات األخَتة أنو كقع إفراط 

ُب استعماؿ ىذا اٟتق ، ٦تا انعكست آثاره سلبا، فأصبح مدّمرا ٢تيبة العقوبة اليت نص عليها القانوف كنطق ّٔا القضاء، إذ 
عيد الفطر، عيد األضحى، عيد إندالع الثورة )يتم اإلفراج عن اآلالؼ من ا١تساجُت ُب كل مناسبة كطنية كدينية 
 مارس من كل 08 جويلية من كل سنة، عيد ا١ترأة 05التحريرية ُب الفاتح من شهر نوفمرب من كل سنة، عيد اإلستقبلؿ 

، كأحيانا عند إستبلـ سّدة اٟتكم بعد النجاح ُب اإلنتخابات،كتعبَت عن الفرحة كبداية عهد جديد مع (إْب ...سنة ،
الرئيس اٞتديد، على الرغم أف األمر ليس لو عبلقة البتة بالنتائج كتوّٕب منصب رئيس اٞتمهورية، ألنو كاف ٬تب أف يستمر 

 .إنفاذ القانوف ككلمة القضاء، كىي تنفيذ العقوبة، مهما تغَّت كتبّدؿ الرؤساء كاٟتكاـ
 

                                                
 . 27 ، 26، ٘ 2008، .01، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؼلٞ ػٖ جالػٔحٍ جُؿ٤ٍٓس ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ، جُطرؼس (ٌذحـ) ؿٓحٕ 1
، جُؼلٞ ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼوٞذس، ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ٝجُٔوحٌٕ، وٌجْس ٓوحٌٗس، جالٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ، (ػرى جُوحوٌ) ذٌٞجِ 2

 516 ج٠ُ 476، ٘ 2012
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        كنتج عن ذلك أمر خطَت، كىو أف آّرمُت أصبحوا ٮتططوف ٞترائمهم كيربطوهنا ّٔذه ا١تناسبات حىت يشملهم 
العفو، كيستفيدكا من سقوط العقوبة أك إنقاصها ٢تم، فأصبحت بذلك ىذه ا١تناسبات بالنسبة ٢تم عيدا حقيقيا ، على 

، ألف العفو ا١تتكرر ال يؤدم فقط إٔب إضعاؼ 1الرغم من أهنا ٘تثل كابوسا مزعجا لبقية أفراد آّتمع كخاصة ضحاياىم
قيمة العقوبة، بل يؤدم أيضا إٔب ا١تساس باٟتقوؽ كاٟتالة النفسية  للضحايا، الذين تابعوا ٣تريات التحقيق عرب مراحلها 

ا١تختلفة، ك اطمأنوا بصػػدكر اٟتكم ك تنفيذه، ٍب يتفاجأكف بعد ذلك بأف آّرمُت الذين إعتدكا عليهم كعلى حقوقهم 
 .أحرارا طلقاء

 

        كما قد يؤثر ىذا الوضع أيضا على عزٯتة ا١تكلفُت باحملاربة كالتصدم للجرٯتة، الذين يبذلوف جهودا مضنية ُب 
كشف اٞترائم كمبلحقة آّرمُت كتقدٯتهم إٔب العدالة، كىذا كلو أدل إٔب تكريس فلسفة عدـ العقاب، اليت ملخصها 

 . إرتكب جرٯتتك كيفما تشاء كال ٗتشى العقوبة، ألنك ستنجو من العقاب، ألنو ببساطة ٯتكن أف يشملك العفو
 

 الفقرة الرابعة 
  شركط تفعيل آلية العفو عن العقوبة

         قد يعتقد قائل أننا ندعو إٔب إلغاء العفو هنائيا، فعلى العكس من ذلك، إننا ندعو إٔب إبقاءه كلكن ٬تب مراجعتو 
من حيث شركط تطبيقو، كعدـ اإلفراط ُب إستعمالو كبشكل دكرم ك إٓب، بل بدراسة كل حالة على حدل تستدعي 
إمشا٢تا بالعفو، لذلك البد أف يتوجو العفو مِننْو مَحنْو ٯتلكو إٔب مَحنْو يستحقو، بعد ضركرة إجراء موازنة بُت عدالة العقوبة 

 :كنفعها كأفضلية العفو، كنتعرض إٔب ىذه النقاط تباعا
 

لقد أعطى القانوف حق العفو كقصره على رئيس اٞتمهورية، مهما كانت أنواع اٞترائم كمهما : ػػػػػ صاحب حق منح العفو
كاف نوع اٟتق ا١تعتدل عليو، لذلك اليستقيم األمر كال يستجيب تطبيق العفو للعدالة، فإذا كانت اٞترٯتة كقعت على 

حق من حقوؽ الفرد، فإف ا١تخوؿ لو بالعفو ُب ىذه اٟتالة ىو صاحب اٟتق ا١تعتدل عليو، كىو الضحية أك آٍّت عليو، 
فمن تعرض للضرب أك اٞترح أك القتل، فإف آٍّت عليو ىو ا١تتضرر األكؿ كا١تباشر من ىذا اإلعتداء، لذلك يرجع إليو حق 

العفو دكف سواه، فإف أراد أف يعفو عمن كاف سببا ُب جرٯتتو فلو ذلك، كال ٬تب أف يقتصر العفو على اٞتانب ا١تإب 
كالتعويضي فقط، بل على العقوبة ُب حد ذاهتا، كاٞتا٘ب ٭تس بقيمة العفو كيؤثر فيو إذا كاف مصدره آٍّت عليو، فيسعى 

بكل ما لديو إلستعطافو كنيل رضاه حىت يعفو عنو، أما إذا كاف من غَته كرئيس اٞتمهورية فيحس أنو مزية أك تفضبل من 
 .اٟتاكم، كال يعطي باال أك أ٫تية للمجٍت عليو، كبالتإب ال يردعو ىذا العفو كال يزجره

 

 الَّلًتي النػَّلٍفسى  تػىٍقتػيليواٍ  كىالى ):          كلقد عاِب التشريع اٞتنائي اإلسبلمي نظاـ العفو كأكد عليو ُب آيات كثَتة، قاؿ تعأب
ـى  عىٍلنىا فػىقىدٍ  مىٍظليومنا كىمىن قيًتلى  بًالحىق   اللَّلوي ًإالَّل  حىرَّل ًلي وً  جى ،كقاؿ 2(مىٍنصيورنا كىافى  ًإنَّلوي  ف ي اٍلقىٍتلً  ييٍسًرؼ فىبلى  سيٍلطىاننا ًلوى

                                                
 298، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 1

أ١ جُؼلٞ،  (الهٍجِ)ٓٓطل٤ىٕٝ ٖٓ )، ٓوحال ضطؼٍٜ ك٤ٚ ج٠ُ ًٛج جُٔٞٞٞع ذؼ٘ٞجٕ 2015 09 13ك٢ ج٤ُٓحم ٗلٓٚ ٍٗٗش جُؿ٣ٍىز ج٤ٓٞ٤ُس جُٜ٘حٌ، ٤ُّٞ 

 .09ذؼى ْحػحش ، ٝجُطٜٔس جٌضٌحخ ؾٍجتْ ذٗؼس، جُٔوحٍ ٖٓ ئػىجو ؾ٤ِٔس هٓ٘ط٢٘٤ ، ٘  (أ١ جُٓؿٖ)٣ؼٞوٕٝ ج٠ُ ذٞٛىٓس 

،قٍٞ ه٤ٟس هطَ ك٢ ٝال٣س ْط٤ق، ػٖ (ٖحذس يذكص ٝجُىٛح ٝهٛس هحذ٤َ ٝٛحذ٤َ ك٢ ًَ ٌٓحٕ)،ذؼ٘ٞجٕ 2001 08 20،ذطح٣ٌم 3391ٓوحٍ آنٍ جُؼىو 

. ٖحخ ٓٓرٞم هٟحت٤ح ك٢ ج٤ُّٞ جُػحُع ػٍٗ ٖٓ ٍٖٜ ٌٟٓحٕ ،جْطلحو ك٢ ٍٖٜ ؾ٤ِ٣ٞس ٖٓ جُؼلٞ، أهىّ ػ٠ِ هطَ ٖو٤وٚ ذؼى جإلكطحٌ، جُٔوحٍ ٖٓ ئػىجو خ

 .18ػ٠ٓ٤ ، ٘ 
 . ٖٓ ٌْٞز جإلٍْجء33ج٣٥س   2
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ٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ ):أيضا ٍعتىدىل إ فىمىنً  كىرىٍحمىةه  رَّلب كيمٍ  م ن تىٍخًفيفه  ذىًل ى  بًًإٍحسىافو  كىأىدىاء ًإلىٍيوً  بًاٍلمى
ابه  فػىلىوي  ذىًل ى  بػىٍعدى  . 1(أىًليمه  عىذى

 

لك حق ذا كاف اٟتق ا١تعتدل عليو من حقوؽ الدكلة، جاز لرئيس اٞتمهورية أك من ٯتثلو أك الرب١تاف أف ٙبإ         أما 
العفو، فالعفو ال يؤثر على شخص كاحد كإف كاف الضرر عاما، كلكنو ال يشبو الضرر ا٠تاص الذم يشعر بو آٍّت عليو، 

، كمع ذلك نشَت أنو ٯتكن أف ٯُتنع عفو آٍّت عليو إذا تبُت أف اٞترٯتة ا١ترتكبة خطَتة كذات 2حينما يسلب منو حق العفو
 .أضرار جسيمة، أك أف آٍّت عليو أقدـ على العفو مكرىا أك ًب شراءه با١تاؿ، كلو كاف اٟتق ا١تعتدل عليو خاصا

ال ٬تب أف يكوف إقرار العفو على ٚتيع اٞترائم كٞتميع آّرمُت، كإ٪تا تستثٌت منو اٞترائم ا٠تطَتة  : ػػػػ إستحقاؽ العفو
كاٞترائم اليت أحدثت أضرارا جسيمة، فاٞتا٘ب ٬تب أف يعاقب ٙتنا ١تا إقًتفت يداه، كإ٪تا ٯتكن أف يطبق العفو على بعض 

اٞترائم البسيطة، كاليت ظهر ندـ أصحأّا، كغلب عليهم أهنم ٓب يعودكا ٣تددا للجرٯتة مستقببل، كٓب يكن الضرر الذم 
 .سببو جسيما، أما آّرمُت العائدين الذين ٓب يظهر عليهم الندـ، فبل ٬تب مشلهم بالعفو ك٬تب أف يؤدكا عقوبتهم كاملة

 

٬تب عند إصدار العفو أف يتم إجراء موازنة بُت أمرين : ػػػػػ الموازنة بين عدالة كنفعية تنفيذ العقوبة ك أفضلية العفو
كأيهما أفضل للجا٘ب، كخبلؿ ذلك ٬تب أف تراعى فكرة العدالة، ك٫تا ىل تصلح للجا٘ب كللضحية كللمجتمع أف ينفذ 

اٞتا٘ب العقوبة كاملة، أـ أنو يستحق العفو كإعفاءه منها ، كىل يشعر ا١تذنب بذنبو كينتبو إٔب خطأه، عسى أف يقود ذلك 
، 3إٔب توبتو ك إصبلحو، كإذا كانت تتحقق ىذه الغاية بوسيلة أقل كلفة،ٓب تعد ىناؾ حاجة لئلصرار ُب إستخداـ العقوبة

لذلك يكوف العفو أحيانا أفضل إذا أحسن اختيار موضعو، فهناؾ عقوبات كحاالت يستحسن فيها العفو، كىناؾ 
حاالت أخرل ال ٬تب أف يعفى عن أصحأّا، كال ٬تب إسقاط عقوبتهم بالعفو، كلقد راعت الشريعة االسبلمية ىذا 

ٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ ):األمر، فأمرت بالقصاص كتركت العفو بيد أكلياء الدـ، قاؿ تعأب كىأىدىاء  بًاٍلمى
ابه  فػىلىوي  ذىًل ى  ٍعتىدىل بػىٍعدى إ فىمىنً  كىرىٍحمىةه  رَّلب كيمٍ  م ن تىٍخًفيفه  ذىًل ى  بًًإٍحسىافو  ًإلىٍيوً   .4(أىًليمه  عىذى

 

 الفرع الثالث
 تقييد منح إمتياز الحصانة

         كما ىو معلـو يقتضي مبدأ ا١تساكاة أماـ القانوف اٞتنائي أف تقاـ الدعول اٞتنائية ضد مرتكب اٞترٯتة أيا كانت 
جنسيتو أك مكانتو اإلجتماعية، ألف الدعول اٞتنائية ىي حق للدكلة تباشرىا عن طريق النيابة العامة إلقرار سلطتها ُب 

العقاب، غَت أف ىذا ا١تبدأ ٧تده غَت مطلق، فًتد عليو استثناءات تتمثل ُب اٟتصانات اإلجرائية كا١توضوعية، أم تلك اليت 
٘تنع خضوع ا١تستفيد منها لئلجراءات اٞتنائية، أك تعفيو من تطبيق أحكاـ القانوف اٞتنائي ا١توضوعي، كأ٫تها اٟتصانة 

الرب١تانية، اليت ىي نوع من اإلمتياز يقرره ا١تشرع لتحقيق إعتبارات حرية التعبَت، أك ١تقتضيات الوظيفة الدبلوماسية 
، لذلك سنتعرض إٔب تعريف اٟتصانة كأنواعها، ٍب نركز على اٟتصانة الرب١تانية كمربراهتا، ٍب موقف 5كاٟتصانة الدبلوماسية

 :التشريع اٞتزائرم من إمتياز اٟتصانة الرب١تانية ُب ىذه الفقرات
 

                                                
  ٖٓ ٌْٞز  جُروٍز178 جال٣س 1
 .299، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌٓ٘ٛٞ) ٌقٔح٢ٗ 2
 .79 ـ 78، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ه٣ٞىٌ) جُؼٗر٢ 3
 . ٖٓ ٌْٞز جُروٍز178 ج٣٥س 4
 .188، جُٔٓحٝجز ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ٖٞه٢ ػٍٔ)أذٞ نطٞز  5
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 الفقرة األكلى
  تعريف الحصانة كأنواعها 

، فإف إصطبلح اٟتصانة يطلق على إعفاء بعض األفراد 1         بغض النظر عن التعريف اللغوم للحصانة اليت تعٍت ا١تنع
من إلتزامات معينة مفركضة عليهم، أم من إلتزامات كاف من الواجب عليهم آدائها، فيما لو تقرر ٢تم اٟتصانة ُب 

، كماعرفت أيضا بأهنا إمتياز يقرره القانوف الدكٕب أك الداخلي، يؤدم إٔب إعفاء ا١تتمتع ّٔا من تكليف يفرضو 2شأهنا
القانوف على ٚتيع األشخاص ا١تتواجدين على إقليم الدكلة، أك ٯتنحو ميزة عدـ ا٠تضوع ألحكاـ السلطة العامة ُب الدكلة، 

، كىناؾ من عرفها بأهنا إعفاء األفراد من إلتزاـ أك مسؤكلية كإعفائهم 3كخاصة السلطة القضائية أك بعض أكجو مظاىرىا
  . 4من تطبيق القواعد العامة ُب ا١تسائل القضائية أك ا١تالية

 

حصانة دبلوماسية كحصانة بر١تانية، فأما اٟتصانة الدبلوماسية فهي إعفاء بعض :          تأخذ اٟتصانة ّٔذا ا١تعٌت نوعُت
األشخاص كا٢تيئات من كالية القضاء ُب الدكلة اليت يُعتمَحدكف فيها، كذلك ُب حالة اإلدعاء عليهم، كىؤالء يشملوف ٦تثلي 

، ٔتعٌت ىي مبدأ يقضي بعدـ خضوع ا١تبعوث الدبلوماسي للقضاء احمللي 5الدكؿ األجنبية كا٢تيئات الدكلية ا١تعًتؼ ّٔا
للدكلة ، اليت ٯتثل دكلتو فيها، ك٘تتع داره كدار البعثة الدبلوماسية باٟتماية كاٟترمة، ْتيث ال ٬توز ١توظفي اٟتكومة الدخوؿ 

 .6إليها إال ٔتوافقة منو أك من رئيس اٟتكومة
 

أما اٟتصانة الرب١تانية فقد عرفت بأهنا إمتياز دستورم مقرر ألعضاء الرب١تاف بصفاهتم ال بأشخاصهم، سواء كانوا منتخبُت 
أك معينُت يتيح ٢تم أثناء قيامهم بواجباهتم الرب١تانية حرية الرأم كالتعبَت، دكف أية مسؤكلية جنائية أك مدنية تًتتب على 

حصانة موضوعية كتعٍت عدـ مسؤكلية أعضاء الرب١تاف عن األقواؿ :، كيتفرع على ىذه اٟتصانة الرب١تانية شكلُت 7ذلك
كاألفعاؿ أك اآلراء اليت تصدر منهم أثناء ٦تارستهم لوظائفهم النيابية ، كىناؾ حصانة إجرائية كتعٍت عدـ جواز إٗتاذ أم 

 .8اجراءات جنائية ضد أم من أعضاء الرب١تاف، ُب غَت حالة التلبس، إال بعد إذف آّلس التابع لو
 

 الفقرة الثانية 
  مبررات الحصانة البرلمانية 

        كىكذا ٧تد أف اٟتصانة ّٔذا ا١تعٌت ضد ا١تسؤكلية الرب١تانية ضمانة حقيقية هتدؼ إٔب منح عضو الرب١تاف الثقة اليت 
٘تكنو من أف يقوؿ ما من شأنو إثراء العمل الرب١تا٘ب كإعبلء الفكر الدٯتقراطي، ك٘تنحو أعلى قدر من الطمأنينة على كضعو 

كمستقبلو، كحىت ال ٮتشى شيئا ُب آداء مهامو، كإذا ًب ٤تاسبتو كالشخص العادم من آّتمع فبل يستطيع أف يؤدم 
                                                

ٝػِٔ٘حٙ ):٢ٛ جُٔ٘غ ٝ جُكٖٛ ٛٞ ًَ ٓٞٞغ ق٤ٖٛ ال ٣َٞٚ ج٠ُ ٓح ك٢ ؾٞكٚ ، ٝضكٖٛ جيج ونَ جُكٖٛ ٝجقط٠ٔ ذٚ، ًُُي ؾحء هُٞٚ ضؼح1٠ُ

 ٖٓ ٌْٞز 24،جال٣س (ٝجُٔكٛ٘حش ٖٓ جُ٘ٓحء  ): ٖٓ ٌْٞز جالٗر٤حء، ٝهُٞٚ ضؼح80٠ُ، ج٣٥س (ٚ٘ؼس ُرِٞ ٌُْ ُطكٌْٛ٘ ٖٓ ذأٌْْ كَٜ أٗطْ ٖحًٍٕٝ

، (ػرى جُٔ٘ؼْ ن٤َِ)ٍٝٓجؾؼس جذٍج٤ْٛ  (ػحٍٓ جقٔى)جُ٘ٓحء، أ١ جُِٞجض٢ ال ٣ٌٖٔ جٍُٞٚٞ ج٤ُٜٖ ٝج٤َُ٘ ٜٖٓ٘، جذٖ ٓ٘ظٌٞ، ُٓحٕ جُؼٍخ، ضكو٤ن ق٤ىٌ 

 .145 ، ٘ 2002، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  01 ، ٠رؼس 13جُؿُء 
، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس  (ٌٟٓحٕ ٓكٔى)ذط٤م / ، ٗوال ػٖ 149، ٘ 2009،ُٓ٘س  05، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس، ٓؿِس جُلٌٍ ، جُؼىو (ق٤ٓ٘س) ٍٖٕٝ 2

 .08، ٘ 1994ٝضطر٤وحضٜح ك٢ ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س جُوحٍٛز، 
، جُٓ٘س 01، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ٞى جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٓؿِس جُٔكون جُك٢ِ ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، ػىو  (ٗؿ٤د) ًٍٖٞ 3

 .223جُهحٓٓس ، و ش، ٘ 
،جُكٛحٗس جُوٟحت٤س ُِٔرؼٞظ جُىذِٞٓح٢ْ، وٌجْس ٗظ٣ٍس ٝضطر٤و٤س، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ جُىُٝس ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس، ٤ًِس جُكوٞم (ٖحو٣س) ٌقحخ 4

 ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس،  

 . 03، 2006٘  ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س ، 
 .04، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٖحو٣س) ٌقحخ 5
 .03 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 6
 .150، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٓ٘س) ٍٖٕٝ 7
 أك٣ٍَ  12، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ، ٓؿِس جُلٌٍ جُرٍُٔح٢ٗ ، ٓطهٛٛس ك٢ جُوٟح٣ح ٝجُٞغحتن جُرٍُٔح٤ٗس، ضٛىٌ ػٖ ٓؿِّ جالٓس، جُؼىو  (جذٍج٤ْٛ) ٓال١ٝ 8

 .161 ـ 160، ٘ 2006
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، كمن بُت ا١تربرات اليت قدمت من أجل إعطاء أساس ٢تذه اٟتصانة، أنو ٭تمي عضو الرب١تاف من 1كظيفتو على أكمل كجو
 .مبلحقة األجهزة األمنية كالتنفيذية ، كالتضييق عليو إنتقاما من أقوالو اليت هتاجم السلطة التنفيذية

 

        كما قيل أف اٟتصانة ٓب تقرر ١تصلحة العضو الشخصية، ك إ٪تا لصفتو الوظيفية، ك٢تذا فهي تشكل إمتيازا دستوريا 
لعضو الرب١تاف كي يباشر كظيفتو على أكمل كجو، ك أهنا سبب قانو٘ب خاص قرره ا١تشرع الدستورم ١تنع عقاب ىذا 

 .العضو، ١تا يبديو من قوؿ أك رأم طا١تا أف ذلك يتم ُب حدكد كظيفتو الرب١تانية
        كا١تشرع عندما قرر اإلعفاء من ا١تساءلة كالعقاب كازف بُت مصلحتُت، مصلحة العمل النيايب ك٘تثيل األمة ٘تثيبل 

صادقا، كمصلحة من أضر جراء ما صدر عن عضو الرب١تاف من قوؿ أك رأم، ٍب رجح ا١تصلحة األكٔب على الثانية 
 .2أل٫تيتها

        من جهة أخرل ساؽ الفقو العديد من ا١تربرات كا١تسوغات لتمتع عضو الرب١تاف ّٔذه اٟتصانة ، فتجاكزا ١تا ًب قولو 
بأهنا شرعت ٟتمايتو من الكيد السياسي خبلؿ ٦تارسة كظيفتو، كٖتقيقا إلستقبل٢تم ُب آداء مهامهم، فقد قيل أيضا أف 

تقريرىا بسبب عدـ جواز أف تسّن القوانُت ُب ٣تلس غَت كامل، بأف تكوف دائرة من الدكائر غَت ٦تثلة كليا أك جزئيا، 
بسبب غياب العضو الذم ٯتثلها، كىي كذلك ٛتاية مقررة مرتبطة ْتماية النظاـ النيايب ُب الدكلة، أم ١تنع غياب كعدـ 

 .3مشاركة أم عضو بر١تا٘ب ُب جلسات آّلس ا٢تامة
 

 الفقرة الثالثة
  الحصانة البرلمانية في التشريع الجزائرم 

، 19964، من الدستور اٞتزائرم لسنة 111 ، 110 ، 109        يتمتع عضو الرب١تاف باٟتصانة الرب١تانية طبقا للمواد 
اٟتصانة معًتؼ ّٔا للنواب كألعضاء ٣تلس األمة مدة نيابتهم كمهمتهم الرب١تانية ) :109، حيث نصت ا١تادة 19964

، كال ٯتكن أف يتابعوا أك يوقفوا، كعلى العمـو ال ٯتكن أف ترفع عليهم أية دعول مدنية أك جزائية، أك يسلط عليهم أم (
ضغط بسبب ما عرّبكا عنو من آراء أك ما تلفظوا بو من كبلـ، أك بسبب تصويتهم خبلؿ ٦تارسة مهامهم الرب١تانية، أما 

ال ٬توز الشركع ُب متابعة أم نائب أك عضو ٣تلس األمة بسبب جناية أك جنحة إال ) فقد نّصت على أنو 110ا١تادة 
بتنازؿ صريح منو، أك بإذف حسب اٟتالة من آّلس الشعيب الوطٍت أك ٣تلس األمة، الذم يقرر رفع اٟتصانة عنو بأغلبية 

ُب حالة تلبس أحد النواب أك أحد أعضاء ٣تلس األمة ّتنحة أك جناية، ٯتكن ) تنص على 111، ا١تادة 5(أعضائو
توقيفو، كٮتطر بذلك ٣تلس األمة، حسب اٟتالة فورا، ٯتكن ا١تكتب ا١تخطر أف يطلب إيقاؼ ا١تتابعة كإطبلؽ سراح 

 .     6( أعبله110الغائب، أك عضو ٣تلس األمة، على أف يعمل فيما بعد بأحكاـ ا١تادة 
                                                

، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ، وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جألٌوٕ ٝج٣ٌُٞص ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس جٍُٗم  (ٓٗؼَ ٓكٔى) جُؼح٢َٓ 1

 .31 30ٝ.  ، 2011٘جال١ْٝ، 
 .152، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٓ٘س) ٍٖٕٝ 2
 .173 ـ 172، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ) ٓال١ٝ 3
ّّة ًٛج جُىْطٌٞ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ  4  جُٔطٟٖٔ جُطؼى٣َ جُىْط١ٌٞ ، ؼ ٌ، جُؼىو 2016 03 06 جُٔإٌل ك٢ 01-16 ٌهٌْؿْ جُطؼى٣َ جُىْط١ٌٞ ج١ًُ ٓ

 . 128، 127، 126، كاٗٚ ذو٢ ٓكحكظح ػ٠ِ ٗٛٞ٘ ٝأقٌحّ جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس  ٖٓ قالٍ جُٔٞجو ، 2016 03 07  جُٔإٌل ك٢ 14
 ٖٓ جُالتكس جُىجن٤ِس ُٔؿِّ جُٗؼد ٣وىّ ٠ِد ٌكغ جُكٛحٗس ػٖ جُؼٟٞ ج٠ُ ٌت٤ّ جُٔؿِّ ٖٓ هرَ 360 ضؿىٌ جالٖحٌز أٗٚ ك٢ ٍٓٛ ٠ٝروح ُِٔحوز 5

٣ٍَٝ جُؼىٍ أٝ جُٔىػ٢ جُؼحّ جالٖطٍج٢ً ، ك٤ٔح ٣ىنَ ك٢ جنطٛحٚٚ هحٗٞٗح أٝ ٖٓٔ ٣ٍ٣ى ٌكغ وػٟٞ ٓرحٍٖز ٞى جُؼٟٞ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٢، ق٤ع إٔ 

٠ِد جُكٛحٗس ٣وىّ ئٓح ٖٓ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ٝجٓح ٖٓ جُٔىػ٢ جالٖطٍج٢ً ٝئٓح ٖٓ أقى جألكٍجو جُؼحو٤٣ٖ ك٢ ئ٠حٌ ٓح ٣ؼٍف ذحُؿ٘كس جُٔرحٍٖز، ػ٠ِ أٗٚ 

٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ٍكن جُطِد ذحُٔٓط٘ىجش جُٔإ٣ىز ُإلؾٍجءجش جُٔطِٞخ ئضهحيٛح ٞى جُؼٟٞ، ٝٛٞ أٍٓ ٣ؿىٌ ذحٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ إٔ ٣وطى١ ذٚ ذاٞحكس قن 

 .٠ِد ٌكغ جُكٛحٗس ُِٔٞج٤٘٠ٖ جُؼحو٤٣ٖ

 .181، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جذٍج٤ْٛ) ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ٓال١ٝ 
 ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ قٍٞ ٓٞٞٞع جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ك٢ جُؿُجتٍ، ك٤ٔح ٣هٙ جُ٘ظحّ جالؾٍجت٢ ٍُكغ جُكٛحٗس، ٝآغحٌٛح ٝٓىجٛح ٝٗطحهٜح، ٝكطٍضٜح، 6

،  158 ج٠ُ ؿح٣س ٘ 153، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ق٤ٓ٘س)٤ًٝل٤س ئػطحء جُٔؿِّ ُإليٕ ذٍكغ جُكٛحٗس ، ٣ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس  ٍٖٕٝ 

 .187 ج٠ُ 160، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ، ٍٓؾغ ْحذن  ، ٘  (جذٍج٤ْٛ)ًًٝج ٓال١ٝ 
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         كما يتمتع باٟتصانة الدبلوماسية رؤساء الدكؿ األجنبية ا١تستمدة من القانوف الدكٕب ُب حالة ارتكأّم جرائم ُب 
الببلد اليت يزكركهنا، ككذا رجاؿ السلك الدبلوماسي كرجاؿ القضاء السلك القنصلي، كرجاؿ  القوات األجنبية ا١ترابطة ُب 

الًتاب الوطٍت، ٔتوجب معاىدة أك إتفاؽ مع الدكلة، حيث تنحصر حصانتهم ُب حدكد اإلقليم الذم يقيموف فيو، كالتربير 
ا١تقدـ ٢تذا النوع من اٟتصانة، ىو إحًتاـ سيادة الدكلة اليت ينتمي اليها ا١تتمتع ّٔذه اٟتصانة، كىي اليت تتؤب ٤تاكمتو، 

 .كمن جهة أخرل تأمُت إستقبلؿ رجاؿ السلك ا٠تارجي األجنيب للقيم ٔتهامو
 

 ٧تد أف عددا كبَتا من األطراؼ ال ٯتكن مساءلتهم كمتابعتهم قانونا عند إرتكأّم للجرائم اليت يعاقب كىكذا        
عليها القانوف اٞتزائرم ، كيقف القانوف عاجزا مقّيدا بسبب ىذه اٟتصانة، ك إذا كاف ٯتكن أف نتجاكز اٟتصانة 

الدبلوماسية ألهنا ٗتضع ُب العادة إٔب مبدأ ا١تعاملة با١تثل، كىي أقرب إٔب العقل كا١تنطق من اٟتصانة الرب١تانية، فإف ىذه 
األخَتة ٖتتاج منا إٔب كقفة كتريث، كاٟتجج اليت سيقت كا١تربرات كالعلل اليت قدمت كأساس لقبو٢تا تظل ُب إعتقادم 
كاىية كغَت مقنعة، كتفتح الباب إٔب ٘تلص ا١تتمتعُت ّٔا من العقاب إلحتمائهم ّٔذا ا١تانع القانو٘ب، ك أُعتربت بذلك 

 .اٟتصانة الرب١تانية تعطيبل ١تبدأ شرعية اٞترٯتة كالعقاب،كوهنا أصبحت حجر عثرة أماـ ا١تبلحقة كالعقاب
 

        لذلك من بُت اإلنتقادات اليت كجهت إٔب نظاـ اٟتصانة ىو إنتهاكو ١تبدأ ا١تساكاة، الذم يعٍت خضوع ٚتيع 
األفراد أماـ القانوف كسرياهنم عليهم دكف ٘تييز أك تفرقة، كيستوم ُب ذلك ٚتيع القوانُت خاصة اٞتزائية منها، فبل ٬تب أف 

، على الرغم أف ا١تدافعُت على ىذا النظاـ، يقولوف أف اٟتصانة ٓب 1٭تظى أم طرؼ من إمتياز إستثنائي على بقية األفراد
تعد إنتهاكا ١تبدأ ا١تساكاة، بسبب أف مربرات كمسوغات فرضها تتعلق با١تصلحة العامة، فتبقى ىذه ا١تربرات غَت مقنعة، 
٢تذا يرل ا١تنتقدين ٢تا أف النصوص اليت ٘تنح أعضاء الرب١تاف اٟتصانة غَت دستورية لتعارضها مع نص ا١تادة اليت تقرر مبدأ 

، باإلضافة أب أهنا مغايرة لقواعد الدٯتقراطية اليت تعٍت أف يتساكل اٞتميع أماـ 2ا١تساكاة كعدـ التمييز بُت ا١تواطنُت
القانوف، كذلك يركف أف اٟتصانة تصبح كسيلة ٟتماية عضو الرب١تاف رغم كونو ٣ترما آٙتا، كبالتإب ال تكوف حصنا ١تا 

 .3أُنشأت من أجلو، كإ٪تا حصنا لئلجراـ كٛتاية آّرمُت
 

        كعلى ىذا األساس طالب البعض اآلخر نتيجة ٢تذه السلبيات من اٟتد من نطاؽ اٟتصانة قدر ا١تستطاع ، كأف ال 
تقرر اال ٟتاالت الضركرة القصول آلداء العمل كٛتاية للنائب من تعسف بعض السلطات بالقدر الذم يعود بالفائدة 

 .على األمة اليت ٯتثلها
 

 ، أنو إف كانت منشأ الفكرة األكٔب ٢تذه اٟتماية كمن ٙتة صناعة لذا نرل من كجهة نظرنا في ىذا الموضوع        
نظاـ اٟتصانة الرب١تانية ّٔذا الوضع اٟتإب، الغرض منها ىو ٛتاية النائب ُب آداء مهامو كعدـ الضغط عليو كٗتويفو ُب 
٦تارسة كظيفتو النيابية النبيلة، لكنها مع مركر الوقت تّبدلت ك بانت مساكئها، ْتيث أصبحت تشكل مانعا للمبلحقة 

اٞتنائية كالعقاب لؤلعضاء الفاسدين الذين يرتكبوف جرائمهم، ك٭تتموف بدرع اٟتصانة اليت أعطاىا إياىا القانوف، كمن ٙتة 
 . أصبحت كسيلة ١تنع العقاب كضياع اٟتقوؽ

 

                                                
 .31، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓٗؼَ ٓكٔى) جُؼح٢َٓ 1
 .214 ـ 213، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 01، جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ جالْال٢ٓ، جُؿُء  (ػرى جُوحوٌ)ػٞوز 2
 .34، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٗؼَ ٓكٔى) جُؼح٢َٓ 3



 

274 

        كبالرجوع إٔب الواقع فإنو يقدـ لنا أمثلة كاضحة إلساءات كٕتاكزات غَت قانونية تشكل جرائم لبعض ىؤالء 
األعضاء، حيث يستغلوف ىذا اٟتق إستغبلال سلبيا، فهناؾ من أخرج مسدسو كىدد بو غَته ٠تبلؼ شخصي، كىناؾ من 
أطلق النار  على من ينازعو، كىناؾ من صفع مواطنا بسيطا، كىناؾ من إختلس أمواال عمومية، ك ىناؾ من ٖتصل على 
صفقة بطريقة ٥تالفة للقانوف مستغبل مركزه القانو٘ب كنائب ، كغَت ذلك ٦تا تطالعنا بو الصحف يوميا، حيث كاف ٬تب 

 .عليهم أف يسلكوا الطريق القانو٘ب عندما ٘تس حقوقهم، طا١تا أهنم ٯتثلوف القانوف كيصنعونو
       كمن جهة أخرل نتساءؿ ما عبلقة جرائم القانوف العاـ اليت يرتكبها كتأثَت ذلك على كظيفتو؟ ، لذلك ىناؾ من 
ٮتتصر تفسَت اٟتصانة الرب١تانية ّٔذا ا١تعٌت، بأف أعضاء الرب١تاف شّرعوا آلية قانونية ٟتماية أنفسهم دكف غَتىم من أفراد  

 .1الشعب الذين إنتخبوىم ُب الرب١تاف
 

         كذلك أثبت الواقع أف اٟتصانة الرب١تانية ّٔذا الشكل سبب من األسباب القوية، اليت تدفع الكثَتين من أصحاب 
األمواؿ الذين ٚتعوا ثركهتم  بطريقة غَت مشركعة ، للًتشح كطلب منصب نائب بر١تا٘ب ، ليس ٠تدمة مصاّب األمة 

كٖتسُت مستول تشريعها، كظركؼ حياة أفرادىا، من خبلؿ القوانُت اليت يشّرعوهنا، ككذا مراقبة آداء اٞتهاز التنفيذم، ك 
ليس حىت لئلستفادة من إمتيازات الراتب كإف كاف يغرم غَتىم، لكن السبب األقول ىو اٟتصوؿ على اٟتصانة اليت 

 .٭تمي ّٔا نفسو  كثركتو ك مصاٟتو
 

         لذلك من خبلؿ ما سبق، نرل كجوب تضييق حق التمتع باٟتصانة الرب١تانية إال ُب ٣تاؿ كظيفة عضو الرب١تاف ، 
فيما يقولو أك ينشره أك يناقشو أك ينتقده من أفكار ك أكضاع، فعضو الرب١تاف اٟتقيقي يُفًتض أنو ٯتثّْل األّمة كٯتّثل آما٢تا 

كطموحاهتا ك إرادهتا، فطبيعي ُب ىذا الدكر اٟتّساس أف ٭تظى ْتماية الدكلة كالقانوف، كال ٬تب تركو عرضة للتهديد 
كا٠تطر كلما أراد التعبَت عن قضية معينة أك إنتقد كضعا معينا، كلكن ٬تب أف تقتصر اٟتماية على ىذا اٞتانب فقط، أما 

دكف ذلك كتورطو ُب قضايا إجرامية بعيدة عن كظيفتو ، فبل ٬تب أف ٭تظى ّٔذه اٟتصانة، كيبقى القانوف يكفل لو 
اٟتماية الكافية من أم انتهاؾ قد ٯتس حقوقو كمصاٟتو، فيبقى الدفاع عن نفسو مضمونا، ك حق الطعن كالتقاضي 

بدرجاتو مضمونا، كىي كلها آليات ٖتافظ على حقوقو من أم إنتهاؾ أك مساس كأم مواطن عادم، كتضمن لو ٤تاكمة 
 .عادلة ، فاٟتماية موجودة سلفا

 

        كإف القوؿ ٓتبلؼ ذلك ٬تعلنا أيضا نضفي اٟتصانة على أعضاء السلطة التنفيذية كأعضاء السلطة القضائية، 
فليس ىناؾ أيضا ما ٯتنع تعرض كزير أك كاؿ أك مدير للضغط كالتهديد ُب قطاعو كالتضييق عليو بسبب قرار إٗتذه ُب 

قضية معينة، كاألمر نفسو بالنسبة للقضاة، الذين قد يتعرضوف أيضا للضغط كالتهديد كالًتىيب عند الفصل ُب القضايا 
ا١تعركضة عليهم كإصدار أحكامهم كقراراهتم، فهل ّٔذا ا١تنطق ا٠تاطئ ٬تب أف ٭تظوا كيتمتعوا ٚتيعا بنفس اٟتصانة اليت 

 يتمّتع ّٔا عضو الرب١تاف؟   
 

        لذلك نرل كجوب تضييق ىذه اٟتصانة بالنسبة للرب١تا٘ب على النحو الذم ذكرناه، أما دكف ذلك فنراه تكريس 
كاضح  لثقافة البلعقاب مرة أخرل ، لصاّب فئة معينة من آّتمع تضطلع بالسلطة التشريعية، كىو إخبلؿ بُّت ٔتبدأ 
ا١تساكاة، كمن جهة أخرل قد يؤثر فرض ىذه اٟتماية قانونا، إٔب عدـ إنصياع بقية أفراد آّتمع إٔب نصوص القانوف 

ّي التطبيق ٕتاه عَحلِنّيُة القـو كمن بينهم أعضاء الرب١تاف  .كإحًتامو، ألنو يرل أنو عَحصِن
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        ك حلّي با١تشرع اٞتزائرم أف يقتدم بالدكؿ ا١تتقدمة اليت قطعت باعا طويبل ُب ٣تاؿ أساليب اٟتكم ، اليت تضّيق 
من نطاؽ اٟتصانة إٔب أقصى حد ٦تكن، كالقانوف اال٧تليزم، كدستور الواليات ا١تتحدة األمريكية ، حيث أف النظاـ 

اإل٧تليزم، كإف كاف يعتمد على مبدأ عدـ مسؤكلية عضو الرب١تاف عما يبديو من أفكار ك آراء داخل آّلس، إال أنو ال 
يعًتؼ باٟتصانة با١تعٌت كالشكل ا١تتعارؼ عليو ُب الدساتَت الدٯتقراطية األخرل، حيث تعٍت اٟتصانة الرب١تانية ُب إ٧تلًتا 
عدـ القبض بدكف إذف ٔتوجب القانوف اإل٧تليزم، كعّلة ذلك تتمثل ُب أالَّ يتأثر قياـ الرب١تاف بوظائفو ككاجباتو ، لذلك 
تستمر ىذه اٟتصانة خبلؿ العطلة الرب١تانية أربعُت يوما قبل اإلنعقاد كأربعُت يوما بعد الدكرة الرب١تانية، كما ينطبق ىذا 
 . 1اإلجراء خبلؿ حل الرب١تاف أك إرجاء إنعقاد اٞتلسات، حيث تقتصر على عدـ جواز القبض على شخص عضو الرب١تاف

 

        أما إذا إرتكب عضو الرب١تاف جرٯتة ٬توز إٗتاذ اإلجراءات اٞتنائية ضده، كمنها القبض عليو شأنو شأف أم مواطن 
آخر، طا١تا إرتكب اٞترٯتة خارج حـر الرب١تاف، كإذا صدر حكم اإلدانة يتم إخطار رئيس آّلس بو ، كتعرض أكراؽ 

القضية على الرب١تاف لو طلب األعضاء ذلك، كما أف العضو الذم يصدر عليو حكم احملكمة ليست لو إمتيازات خاصة، 
كإذا قبض على عضو الرب١تاف ألسباب جنائية ٬تب إخطار آّلس التابع لو ذلك العضو باألسباب اليت منعتو من أداء 

، أك ٔتجرد عودتو إٔب اإلجتماع كإف كاف (أثناء دكر اإلنعقاد)كاجبو الرب١تا٘ب، ك٭تصل اإلخطار فورا إذا كاف الرب١تاف ٣تتمعا 
ُب عطلة، ٢تذا فاإلجراءات اٞتنائية اليت يشًتط إلٗتاذىا رفع اٟتصانة الرب١تانية قد حددت ُب إ٧تلًتا ُب أضيق نطاؽ 

 .٦2تكن
 

        أما دستور الواليات ا١تتحدة األمريكية فقد قصر اٟتصانة على أعضاء ٣تلس الشيوخ كالنواب، بالنسبة لدكرات 
إنعقاد ٣تالسهم كأثناء ذىأّم كعودهتم إٔب إجتماعات آّلس، كإف كانت احملاكم األمريكية توّسع من اٟتدكد الزمنية ٢تذه 

، كلقد نّصت الفقرة 3اٟتصانة لتشمل سفريات األعضاء إٔب إرجاء الواليات ا١تتحدة األمريكية ا١تختلفة طلبا للراحة
يتقاضى الشيوخ ):  على1951 مع تعديبلتو لسنة1878 من الدستور األمريكي الصادر سنة 15السادسة من ا١تادة 

كالنواب مكافأة عن خدماهتم كيؤكدىا القانوف كتدفع ٢تم من خزانة الواليات ا١تتحدة، ك٢تم ُب ٚتيع األحواؿ، إال ُب حالة 
ا٠تيانة كاٞتنايات الكربل كخرؽ السبلـ، أف يتمتعوا بإمتيازات عدـ إعتقا٢تم سواء ُب أثناء حضورىم إجتماعات آّلس 

الذم ٯتثلوف فيو،أك ُب الذىاب إٔب آّلس كالعودة منو، كما أف كل خطبة أك مناقشة ُب أم من آّلسُت ال يسألوف عنها 
 .4(ُب أم مكاف آخر

 

 ٬تدر بنا أف نقتدم كنستلهم ُب ىذا اٞتانب من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السمحاء، فكل          كقبل ىذا كذاؾ،
الناس سواء ، فبل أجّل كال أعظم من نظاـ يتساكل فيو اٟتاكم كاحملكـو أماـ القانوف ، الفرؽ فيو بُت غفَت أك كزير ، غٍّت 

أك فقَت ، رئيس أك مرؤكس،  فبل إمتياز أك حضوة ألحد مهما عبل منصبو أك مركزه اإلجتماعي أك السياسي إال باٟتّق 
كالقانوف أماـ القضاء، كلقد ضرب لنا التاريخ اإلسبلمي أركع األمثلة ُب ا١تساكاة عند مقاضاة اٟتكاـ  كأفراد الرعية، 

كجعلهم خدـ ٢تا، كلقد كانت ىذه العدالة سببا ُب دخوؿ العديد من األجناس كالشعوب ُب ىذا الدين رغبة كحبَّا ، 
 .كليس رىبة أك خوفا 

                                                
، جُكٛحٗس جُرٍُٔح٤ٗس ، ٝٓىٟ جٌٓح٤ٗس ضطر٤وٜح ػ٠ِ أػٟحء ٓؿِّ جٌُٟٗٞ جُٓؼٞو١، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼىجُس  (ػ٢ِ ذٖ ػرى جُٔكٖٓ) جُط٣ٞؿ١ٍ 1
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 المطلب الثالث 
  ضركرة مراجعة بعض المسائل القانونية لضماف تفريد تشريعي أمثل

 

         ُب ىذا ا١تطلب سنحاكؿ أف نتعرض إٔب بعض ا١توضوعات اٞتنائية الواردة ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم، نرل أهنا 
سا٫تت ُب عدـ فعالية العقوبة كإعطاء األثر ا١تنتظر منها، كجعلت من آّرمُت ال ٮتشوهنا فيعاكدكف إرتكاب جرائمهم، 

ىو علم كفن يهدؼ إٔب الوصوؿ ُب ضوء معطيات العلـو اٞتنائية  (مارؾ أنسل)كطا١تا أف علم السياسة اٞتنائية كما عرفو 
إٔب أفضل صيغة لقواعد القانوف الوضعي، كتوجيو كل من ا١تشرع الذم يضع القانوف، كالقاضي الذم يقـو بتطبيقو، لذلك 

فهو علم قاعدم يبدأ بدراسة القاعدة القانونية دراسة نقدية ُب ٤تاكلة للوصوؿ إٔب القاعدة القانونية األصلح كاألنسب، 
 .1ٔتعٌت آخر البحث عن أفضل النصوص القانونية ا١تتعلقة بالتجرٙب كالعقاب، لتكوف أكثر مبلءمة ٟتالة كل ٣تتمع

 

         لذلك سنستعرض ُب ىذا البحث بعض ا١تسائل من موضوعات قانوف العقوبات اٞتزائرم، نرل ضركرة مراجعتها 
كتعديلها ضمانا لتحقيق الفعالية اليت يبحث عنها ا١تشرع كالقاضي كآّتمع، كلعّل أىم موضوع أثّر بصورة كاضحة ُب 

، حيث إعتنق مبدأ الوصف األشّد ك (الفرع األكؿ )مسألة العقاب ىو تعدد اٞترائم ككيفية معاٞتتو من طرؼ ا١تشرع 
عقوبة اٞترٯتة األشّد، كٓب يأخذ ٔتبدأ ٚتع العقوبات ُب اٞتنح كاٞتنايات إال إستثناءا، كىو ما أدل إٔب ٕترؤ آّرمُت على 

إرتكاب جرائم كثَتة، ٍب ال يعاقب إال على جرٯتة كاحدة كبعقوبة كاحدة،  كما أف مسألة التشديد كالتخفيف نعتقد أنو ٓب 
 .(الفرع الثا٘ب)يعاٞتها ا١تشرع بصفة حازمة، فبالغ ُب بسط كتوسيع ظركؼ كآليات التخفيف 

 

 الفرع األكؿ
  مسألة العقاب عند تعدد الجرائم

         تثَت مسألة تعدد اٞترائم كاألكصاؼ القانونية لفعل كاحد الكثَت من اإلشكاليات القانونية، كىي من أخطر ما قد 
يواجهو القاضي اٞتنائي الذم عليو أف ٮتتار العقوبة ا١تناسبة ، فقد يرتكب اٞتا٘ب عدة جرائم مستقلة عن بعضها البعض 
كٓب يسبق أف حوكم هنائيا على إحداىا، كقد تكوف ىذه اٞترائم توّلدت على فعل كاحد أك عدة أفعاؿ، لذلك يقع على 

القاضي إلزامية إختيار التكييف كإنتقاء العقوبة ا١تبلءمة، كإف ىذا اإلختبلؼ يطلق عليو مشكلة تعدد اٞترائم، كلقد 
، كلعّل ىذا األمر ما 2حظيت بإىتماـ الفقهاء كالشراح إل٬تاد حلوؿ ٢تا، كقد اختلفت حولو التشريعات بشكل كاضح 

يدعونا إٔب دراسة ىذا ا١توضوع دراسة معمقة، كتوضيح أبعاده كآثاره ، سّيما تأثَته على نوع كمقدار العقوبة اٞتنائية 
 .ا١تناسبة

 

         لذلك سنتعرض إٔب بياف مفهـو تعدد اٞترائم بشكل عاـ كٖتديد صورتيو ، ٍب خطة ا١تشرع اٞتزائرم ُب العقاب 
 .على تعدد اٞترائم ، كمن ٙتة ٖتليل ىذا ا١توقف كنقده كتبياف كيف يؤثر ذلك على فعالية العقوبة اٞتنائية ك٧تاعتها

 

 الفقرة األكلى
  مفهـو تعدد الجرائم كصوره 

                                                
 .08، جُوحٕٗٞ ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٚالـ ٌَم ػرى جُـلحٌ) ٣ّٞٗ 1
 10 ، ٘ 2011، ضؼىو جُؿٍجتْ ٝآغحٌٙ جالؾٍجت٤س ٝجُؼوحذ٤س، وٌجْس ٓوحٌٗس، جُؿُجتٍ ، ذ٤ٍض٢ ،  (ذحْْ)ٖٜحخ  2
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         عندما يتصدل القاضي اٞتنائي لوقائع قضية جزائية معينة عليو أف يكّيف كقائعها، كيقتضي ىذا التكييف 
(qualification)  أف يسقط كيوازف األفعاؿ ا١ترتكبة من طرؼ الفاعل على النصوص القانونية اليت ٬تـر ّٔا ا١تشرع

ىذه األفعاؿ، كيكوف بذلك ملتزما ٔتبدأ شرعية اٞترائم كالعقوبات مستعينا كملتزما بالتقسيم الثبلثي للجرائم، كاألصل العاـ 
أف ٮتضع الفعل ا١ترتكب إٔب نص كاحد، أم تكييف كاحد، لكّنو ٭تدث أحيانا أف تتماثل اٞترائم من ناحية العناصر 

ا١تكونة ٢تا كلقيامها، فيمكن أف ٮتضع الفعل الواحد إٔب أكثر من كصف قانو٘ب كيطلق على ىذه اٟتالة بالتعدد الصورم 
للجرائم، من جهة أخرل قد يرتكب اٞتا٘ب عدة أفعاؿ إجرامية، يشكل كل فعل منها جرائم مستقلة بذاهتا متكاملة 

 :األركاف، دكف أف يصدر حكم بات، كيطلق على ىذه اٟتالة بالتعدد اٟتقيقي للجرائم، كىو ما سنوضحو كالتإب
يشكل التعدد الصورم من بُت أكثر ا١توضوعات جدال، إذ يصفو البعض بأنو تنازع بُت : ػػػػػػ التعدد الصورم للجرائم

، لذلك فقد عرفو الفقو بأنو تعدد األكصاؼ اٞترمية للفعل الواحد، حيث يسوغ ىذا القوؿ أف ىذا 1النصوص القانونية
،كما عرؼ أيضا بأف التعدد الصورم 2الفعل تقـو بو عدة جرائم، بإعتبار أف كل كصف جرمي تقـو بو جرٯتة على حدل

يتوافر كلما ترتب على السلوؾ الواحد أكثر من نتيجة يعتد ّٔا ا١تشرع قانونا، كيستوم بعد ذلك أف تكوف النتائج متماثلة 
أك ٥تتلفة، من جهة أخرل ىناؾ من عرفو على أنو إمكانية أف يكوف الفعل اإلجرامي الواحد ٤تبل لعدة تكييفات قانونية، 

 .3ْتيث ٯتكن أف ٮتضع ألكثر من نص قانو٘ب ٣تـر
 

         من خبلؿ التعريفات السابقة ٧تد أهنا تقاربت كاٖتدت ُب ا١تعٌت نفسو، كإف إختلفت ا١تصطلحات ا١تستعملة، 
كعلى الرغم أف ىذه التعريفات تقوؿ بوجود التعدد ا١تعنوم، غَت أف ىناؾ فريق آخر من الفقهاء ينكر كجود مسألة التعدد 
الصورم، كال يسلم ْتقيقتو، حيث يقولوف أنو ال يوجد تعدد ُب اٞترائم أك تعدد النصوص، كل ما ُب األمر أنو تعدد ذىٍت 

أك ىو عبارة عن جرٯتة كاحدة تنقسم فكريا إٔب عدة جرائم، بإعتباره ناشئا عن فعل كاحد، كما داـ كذلك فهو ال يعدك 
، لذلك ىناؾ مسميات كثَتة تطبع ىذا التعريف الشكلي، حيث 4أف يكوف تعددا ُب األكصاؼ أك النتائج القانونية

كصف بعدة تسميات كالتعدد الظاىرم، ا١تثإب، ا٠تيإب، الوظيفي، الفكرم، الرمزم، اإلعتبارم، إذ تعرّب ىذه التسميات 
على معٌت كاحد كىو أف التعدد ا١تعنوم ال كجود لو كاقعيا،  حىت إقًتح البعض تسميتو بالتعدد ا١تادم الناتج عن فعل 

 .5كاحد
 

 فالفريق األكؿ         لذلك ىناؾ من اعترب التعدد الصورم يشكل جرٯتة كاحدة كىناؾ من اعتربه يشكل عدة جرائم، 
يرل أف اٞتا٘ب ُب حالة التعدد الصورم ال يرتكب إال جرٯتة كاحدة ، كأف األفعاؿ ا١تتعددة ذىنيا ماىي إال أداة للتنفيذ 

اإلجرامي كليس لعددىا قيمة فعالة، ك إ٪تا ينظر إٔب كحدة التصميم الشخصي، كبالتإب كحده السلوؾ الذم أضفى إٔب 
٥تالفات قانونية ٥تتلفة، كبالتإب يعترب جرٯتة كاحدة طا١تا اٞتا٘ب أراد إعتداء كاحدا، مهما تعددت ٥تالفات ىذا الفعل، 

الذم ذىب إٔب القوؿ مىت كنا بصدد فعل مادم كاحد، يتعذر تبُت عدة جرائم متميزة كاملة  (قارك)كىذا ما يؤكده الفقيو 
 .6التكوين، ك إ٪تا ىي ُب اٟتقيقة عدة أكصاؼ قانونية

 

                                                
 .75، ضؼىو جُؿٍجتْ ٝآغحٌٙ جالؾٍجت٤س ٝجُؼوحذ٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ) ٖٜحخ 1
 .532 ، ٘ 1975، .، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ ، جُوْٓ  جُؼحّ، وجٌ جُ٘و١ٍ ُِطرحػس (ٓكٔٞو ٗؿ٤د) ق٢٘ٓ 2
 .  506، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُؿُء جُػح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘   (ػرى هللا) ٤ِْٔح3ٕ
 .86، ضؼىو جُؿٍجتْ ٝآغحٌٙ جالؾٍجت٤س ٝجُؼوحذ٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ ) ٖٜحخ 4
 . ٝٓح ذؼىٛح86 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 5
-2012، ض٘ل٤ً جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ ضهٛٙ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، هْٓ جُكوٞم ، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز ، (ك٣ٍىز ) ذٖ ٣ّٞٗ 6

2013 ٘ ، 114. 
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 فَتل ىذا الفريق أف اٞتا٘ب ُب حالة التعدد الصورم ال يرتكب جرٯتة كاحدة، ك إ٪تا عدة جرائم،         أما الفريق الثاني
شأنو ُب ذلك شأف التعدد اٟتقيقي، فهذا التعدد حقيقة قانونية ال ٣ترد تصور كما يقوؿ أنصار الفريق األكؿ، ْتيث ال 

يؤثر ُب طبيعة ىذا التعدد أنو ناشئ عن فعل كاحد، كال ٬تب أف يوجد تبلـز حتمي بُت عدد الفعاؿ كعدد اٞترائم، 
فاٞترٯتة تتوافر عناصرىا طا١تا توافرت كٖتققت عناصر النموذج القانو٘ب ا٠تاص ّٔا، كىذا ال ٯتنع من أف الفعل الواحد قد 

٭تقق مقتضيات عدة ٪تاذج إجرامية، ينشأ عنها تعددا ُب اٞترائم، فا١تراد بنظرية التعدد ىو الوصف اٞترمي فحسب، كليس 
 .1اٞترٯتة بأركاهنا ا١تتعددة ٣تتمعة ، كىذا الوصف ىو ٣ترد تكييف قانو٘ب مستخلص من نص التجرٙب

 
 

 :         من خبلؿ ما سبق، يتبُت لقياـ حالة التعدد ا١تعنوم، يلـز توافر شرطُت أساسيُت
  كيعٍت بوحدة الفعل ىو كحدة الفعل اإلجرامي ا٠تاص بتنفيذ اٞترٯتة، أم أف : كحدة الفعل:الشرط األكؿ

يرتكب اٞتا٘ب عمبل كاحدا معاقبا عليو قانونا، كتتعدد الضوابط اليت ٔتوجبها تتحدد كيستخلص منها كحدة 
الفعل كالركن الشرعي، أم إذا كاف النص ا١تنتهك بفعل اٞتا٘ب كاحدا كنا بصدد جرٯتة كاحدة، كىناؾ من يعتمد 
على النشاط ا١تادم فإذا كجد نشاط كاحد كنا بصدد جرٯتة كاحدة، كإذا تعددت األنشطة ا١تادية تعددت معها 

 .اٞترائم، كىناؾ من يركز على أف الوحدة ال تتحقق إال بتحقق الوحدة ا١تادية كالوحدة ا١تعنوية
 البد أف يكوف الفعل ا١ترتكب خاضعا ألكثر من كصف قانو٘ب، : تعدد االكصاؼ القانونية:  الشرط الثاني

الذم ىو تكييف للوقائع يستخلص من نص التجرٙب، فإذا كاف الفعل ينطبق لوصف كتكييف كاحد، فبل ٣تاؿ 
للتكلم عن التعدد، أما إذا كاف الفعل ٮتضع لعدة أكصاؼ كتكييفات قانونية ٥تتلفة فنكوف أماـ حالة التعدد 

ا١تعنوم، كٮتضع نفس الفعل لعدة أكصاؼ قانونية يتحقق عندما ينطبق على الفعل الواحد عدة نصوص قانونية 
، كما يتحقق عندما يصيب الفعل الواحد نصا كاحدا ٥2تتلفة، كىي اٟتالة األكضح  بيانا ٟتالة التعدد ا١تعنوم

 .3عدة مرات
 :4             كال ٗترج حاالت التعدد ا١تعنوم عن ثبلث إحتماالت

 أف يرتكب اٞتا٘ب فعبل كاحدا ، لكن ترتب عليو نتيجة كاحدة  ٗتضع لوصفُت أك أكثر. 
 أف يرتكب فعبل كاحدا ، لكنو أفضى إٔب عدة نتائج عديدة متنوعة ، كل منها تقـو ّٔا جرٯتة على حدل. 
 أف يرتكب فعبل كاحدا أقصى إٔب نتائج متماثلة . 

 ُعّرؼ التعدد اٟتقيقي بأنو إرتكاب اٞتا٘ب عدة جرائم قبل اٟتكم عليو هنائيا من أجل كاحدة :ػػػػػػ التعدد الحقيقي للجرائم
، كعرؼ أيضا بأنو إرتكاب اٞتا٘ب عدة أفعاؿ إجرامية يشكل كل فعل منها جرٯتة قائمة بذاهتا من حيث التجرٙب 5منها

كالعقاب، دكف أف يصدر حكم بات، كمن خبلؿ ىذين التعريفُت إشًتاط عنصرين أساسيُت لقياـ إعدد حقيقي للجرائم 
: 

 .رتكاب اٞتا٘ب ٞترٯتتُت على األقل إ/            أ
 .٬تب أال يفصل بُت كل جرٯتة كأخرل حكم هنائي/ ب          

                                                
 . ٝٓح ذؼىٛح91، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ (ذحْْ ) ٖٜحخ 1
، أٝ ( ٖٓ م ع ؼ264جُٔحوز )، ٣ٝؿٍـ ٖهٛح آنٍ ( ٖٓ م ع ؼ254جُٔحوز )جألٓػِس ػ٠ِ يُي ًػ٤ٍز ٝٓطؼىوز ًٖٔ ٣طِن ػ٤حٌج ٗح٣ٌح ك٤وطَ ٖهٛح  2

 .( ٖٓ م ع ؼ 333جُٔحوز )، جُلؼَ جُلحٞف جُؼ٢ِ٘ ( ٖٓ م ع ؼ336جالؿطٛحخ جُٔحوز )ٖٓ ٣ـطٛد كطحز ك٢ ْحقس ػ٤ٓٞٔس، 
 ٓػحٍ يُي ٖٓ ٣طِن ػ٤حٌج ك٤وطَ ػىز أٖهح٘ أٝ ٣ٍٓم أ٤ٖحء ًِٓٔٞس ُٗه٤ٖٛ ذ٘لّ جٍُُٔ٘ أٝ ٖٓ ٣ٍضٌد أكؼحال ٓطالقوس ك٢ ٗٗح٠ ٝجقى ٖٝٓ ٗٞع 3

 . ٝجقى ، ًٖٔ ٣ٍٟخ ٖهٛح ػىز ٍٓجش أٝ ٣ُ٣ق ػىز هطغ ٗوى٣س
 .113، ض٘ل٤ً جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ك٣ٍىز) ذٖ ٣ّٞٗ 4
 .77 ، ٘ 1990، أغٍ ضؼىو جُؿٍجتْ ك٢ جُؼوحخ ، ٍٓٛ ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ،  (ػرى جُك٤ٔى) جُٗٞجٌذ٢ 5
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         كينقسم التعدد اٟتقيقي إٔب نوعُت تعدد مادم بسيط، كيعٍت تلك اٟتالة اليت يرتكب فيها اٞتا٘ب عدة جرائم 
منفصلة كل منها تستقل على األخرل دكف أف ٬تمعها رباط ما، حيث تتحقق ىذه الصورة عندما ترتكب ىذه اٞترائم 

من طرؼ أشخاص ُب أكقات ٥تتلفة كأمكنة ٥تتلفة، كٗتتلف من حيث النوع كمن يقتل ُب يـو ما، كُب يـو آخر يسرؽ، 
 .كُب يـو آخر يغتصب ، كىي اٟتالة الواضحة كالبّينة للتعدد اٟتقيقي

 

         أما النوع الثا٘ب ىو التعدد مع اإلرتباط غَت قابل للتجزئة، كىو اٟتالة اليت يرتكب فيها اٞتا٘ب جرائم مستقلة ُب 
مظهرىا كلكنها ٕتمعها رابطة قوية جدا، ْتيث تكوف ُب ٣تموعها كبلِّ ال يتجزأ، كلتحقيق ىذا النوع من التعدد ينبغي 

توافر شرطُت أساسيُت ٫تا كحدة الغرض أك الغاية، كثانيهما إرتباط اٞترائم ا١تتعددة إرتباطا كثيقا ال يقبل التجزئة، كيقصد 
 .بو أف تكوف اٞترائم على صلة كثيقة ٕتعل منها كحدة إجرامية كاحدة

 

 الفقرة الثانية 
  خطة المشرع الجزائرم في العقاب على تعدد الجرائم

         قبل البدء ُب تبياف كيف كاجو ا١تشرع اٞتزائرم مسألة تعدد اٞترائم، ال بد أف نشَت إٔب أف التشريعات اٞتنائية 
، كقد اختلفت ىذه األنظمة كتعددت نذكر 1إختلفت ُب األخذ بنظاـ معُّت ١تواجهة مشكلة العقوبة ُب حالة تعدد اٞترائم

 :منها
الذم يعٍت اٞتمع ا١تادم للعقوبات تبعا لتعدد اٞترائم اليت يرتكبها اٞتا٘ب، كمقتضاه يفيد إلزامية : ػػػػػ نظاـ جمع العقوبات 

توقيع العقوبات آّمعة على كل اٞترائم ا١ترتكبة، كبالتإب يتحمل اٞتا٘ب من العقوبات بقدر ما ارتكب من جرائم، كلقد 
أُنتقد ىذا النظاـ بأنو غَت ٣تدم كغَت كاقعي خاصة إذا كانت إحدل اٞترائم يعاقب عليها باإلعداـ، حيث اليصبح معٌت 
لضم العقوبات ُب ىذه اٟتالة ، كما أنو يفضي تطبيقو إٔب أف يصل ٣تموع العقوبات إٔب اٟتد الذم يتجاكز حياة احملكـو 

 . عليو، كاألمر نفسو ينطبق ُب حالة عقوبة الغرامة ا١تالية، حيث سيؤدم ذلك إٔب مصادرة ٚتيع أمواؿ احملكـو عليو
الذم يعٍت تطبيق على اٞتا٘ب أكثر اٞترائم ا١ترتكبة من طرفو خطورة، لذلك تقـو العقوبة األشّد : ػػػػػ نظاـ جٌب العقوبات 

٬تّب باقي العقوبات األخرل ك ٯتتصها، على الرغم من بقاء ا١تسؤكلية اٞتنائية لكل جرٯتة للجا٘ب، غَت أنو ًب إنتقاد ىذا 
النظاـ أيضا، حيث يبدك تساىلو ُب مواجهة اٞتا٘ب ا١ترتكب لعدة جرائم، بل قد يدفعو ذلك إٔب إرتكاب اٞتا٘ب جرائم 

 .جديدة، طا١تا سيعاقب على جرٯتة كاحدة ُب هناية ا١تطاؼ
جاء كبديل لتفادم مساكئ النظامُت السابقُت، كمقتضاه يعٍت تطبيق عقوبة : ػػػػػ نظاـ الجمع القانوني أك نظاـ التشديد

كاحدة ا١تقررة ألشّد اٞترائم مع شرط تشديدىا لدرجة مناسبة يقررىا القانوف، كإنتقد أيضا بأنو ٭تاكؿ تبٍت موقفا كسطا 
با١تعاقبة على أشد اٞترائم كتشديدىا، كمع ذلك يركف أنو يتساىل أيضا مع ىذا النوع من اٞتناة، كال يبتعد عن نظاـ جّب 

 .العقوبات كثَتا  
 

، فقد تبٌّت ا١تشرع اٞتزائرم نظاـ كصف كاحد          أما بالنسبة للعقاب على التعدد الصورم في القانوف الجزائرم
للجرٯتة كىو الوصف األشّد دكف باقي األكصاؼ األخف، حيث جّسد مبدأ عدـ جواز معاقبة نفس الشخص على نفس 

٬تب أف يوصف الفعل الواحد ) من ؽ ع ج على 32الفعل أكثر من مرة كاحدة، كيظهر ذلك من خبلؿ نصو ُب ا١تادة 
، كمن ىنا يبدك كاضحا أف ا١تشرع اٞتزائرم إعتمد نظرية الوصف (الذم ٭تتمل عدة أكصاؼ بالوصف األشد من بينها

                                                
 . ٝٓح ذؼىٛح116، ٘ 2000، ٗظ٣ٍس جُٔٓإ٤ُٝس ٝجُؿُجء، جالٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ، ٠رؼس  (٤ِْٔحٕ) ػرى جُٔ٘ؼْ 1
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األشّد كألـز ٚتيع احملاكم على إختبلؼ درجاهتا أف تطبقو، ك إال تعرضت أحكامها للنقض ، كٕتدر اإلشارة أف ما 
 تنطبق على العقوبات السالبة للحرية فقط كال تنصرؼ إٔب اٞتزاءات ذات الطابع اٞتبائي، اليت ٬تب 32جاءت بو ا١تادة 

 .1على القاضي تطبيقها
 

         ٢تذا إف األخذ بالوصف األشد يوجب على القاضي أف يستعرض ٚتيع األكصاؼ القانونية اليت تعاقب على 
الفعل ا١ترتكب من طرؼ اٞتا٘ب، ك٬ترم مقارنة بُت النصوص التجرٯتية اليت ٯتكن أف تعاقب على الفعل الواحد ٍب ٮتتار 

 .منها العقوبة ذات الوصف األشّد كيستبعد غَتىا
 

         يًتتب على ذلك أف القاضي عليو أف يقدـ كصف اٞتناية عن اٞتنحة ككصف اٞتنحة عن كصف ا١تخالفة، كفقا 
للتقسيم الثبلثي للجرائم، أما ُب حالة ما إذا إٖتدت األكصاؼ فيجب النظر إٔب نوع العقوبة، ففي اٞتنايات يكوف 

اإلعداـ أشّد من السجن ا١تؤبد، كىذا األخَت أشّد من السجن ا١تؤقت، كُب اٞتنح يعترب اٟتبس أشد من الغرامة مهما 
بلغت قيمتها، كإذا إٖتدت العقوبات ُب الدرجة كالنوع، ٬تب مقارنة مدة كقيمة ىذه العقوبات، فا١تدة األطوؿ ُب عقوبة 
اٟتبس ىي العقوبة األشّد، كمبلغ الغرامة األكرب ىو العقوبة األشّد، أما إذا إٖتدت العقوبات من حيث النوع كإختبلفها 
من حيث اٟتدين األدٗب كاألقصى فإف العربة تكوف دائما باٟتد األقصى ألنو يشكل آخر ما ٯتكن أف ٮتشاه اٞتا٘ب من 

 .2تشديد للعقاب
 

         كيًتتب على األخذ بعقوبة الوصف األشّد عند التعدد الصورم للجرائم عدة آثار قانونية كعدـ إمكانية معاقبة 
من ؽ إ ج، كلقد  (06ا١تادة )نفس الشخص على نفس الفعل مرة أخرل، كىو ٕتسيد ١تبدأ حجية الشيء ا١تقضي فيو 

 .3(ال ٯتكن أف يداف ا١تتهم مرتُت عن فعل كاحد)كّرس القضاء اٞتزائرم ىذا ا١تبدأ ُب أحد قرارات آّلس األعلى 
 

، فقد أخذ بنظاـ عدـ ٚتع العقوبات  لخطة المشرع الجزائرم في العقاب على التعدد الحقيقيأما بالنسبة         
 :اٞتنائية كقاعدة عامة، كأخذ بنظاـ ٚتع العقوبات كإستثناء ، حيث كاف أحيانا إلزاميا كأحيانا جوازيا 

 

ُب حالة تعدد جنايات ) من ؽ ع 34كنصت على ذلك ا١تادة : ػػػ نظاـ عدـ جمع العقوبات في حالة كحدة المتابعة 
أك جنح ٤تالة معا إٔب ٤تكمة كاحدة فإنو يقضي بعقوبة كاحدة سالبة للحرية، كال ٬توز أف تتجاكز مدهتا اٟتد األقصى 

، فمن خبلؿ نص ا١تادة ىذه ا١تادة يستخلص أف مبدأ عدـ ٚتع العقوبات أك ما (للعقوبة ا١تقررة قانونا للجرٯتة األشدّ 
يطلق عليو جّب العقوبات يقتصر تطبيقو على اٞترٯتة بوصفها جناية أك جنحة، كعليو يتم إستبعاد ا١تخالفات اليت ٗترج 
عن ىذا النظاؽ، ٢تذا فإف النيابة تتابع اٞتا٘ب مرة كاحدة على جرائم متعددة، كلكن على ٥تتلف أكجو اإلهتامات بقدر 

 :عدد اٞترائم ا١ترتكبة ، ك٪تيز ُب ىذا الوضع حالتُت 
 . ػػػػػػػ إما أف ترتكب اٞترائم بالتتإب كيتم إكتشافها كمتابعتها ُب آف كاحد

                                                
ٖٓ جُٔٓطوٍػ٤ِٚ هٟحء إٔ جُلؼَ جُٞجقى ج١ًُ ٣ورَ ٝٚل٤ٖ أقىٛٔح ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼحّ، ٝج٥نٍ ٖٓ هحٕٗٞ جُؿٔحٌى )ًٝٛج ٓح ٣إًىٙ هٍجٌ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح  1

  ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش وٕٝ 34 ٣32ٝهٟغ ٖٓ ق٤ع جُؼوٞذحش يجش جُطحذغ جُؿُجت٢ ُِؼوٞذس جالٖى جُط٢ ٣طٟٜٔ٘ح أقى جُوٞج٤ٖٗ ٝكوَ ُ٘ٙ جُٔحوض٤ٖ 

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ ، ( قٖٓ)، هٍجٌ ٓٗحٌ ج٤ُٚ ك٢ ذْٞو٤ؼس (جالنالٍ ذحُؿُجءجش يجش جُطحذغ جُؿرحت٢ جُٔوٌٍز ك٢ جُوحٕٗٞ أٝ ك٢ ئقىجٛٔح

 .316ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
ك٢ قحُس ٓح ئيج ٝؾى جُوح٢ٞ ٗلٓٚ أٓحّ ٤ٖٛٗ ٣ؼحهرحٕ ػ٠ِ جُلؼَ ٗلٓٚ، كؼ٤ِٚ إٔ ٣كطٌْ ذٗإٔ ضؼ٤٤ٖ ):  ٝٛٞ ٓح ٣إًىٙ أقى هٍجٌجش جُٔؿِّ جالػ2٠ِ

، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ( قٖٓ)، هٍجٌ ٓٗحٌ ج٤ُٚ ك٢  ذْٞو٤ؼس (جُوحٕٗٞ جألِٚف ُِٔطْٜ ج٠ُ جُكى جأله٠ٛ ُِؼوٞذس ك٢ ج٤ُٖٛ٘ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ قىٛٔح جالو٠ٗ 

 . .08، ٘ 2000ك٢ ٞٞء جُٔٔحٌْحش جُوٟحت٤س ، جُؿُجتٍ جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ُِٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، 
 . ،2008 ــ 2007 ك٢ ٞٞء جُٔٔحٌْس جُوٟحت٤س ، ، هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س (قٖٓ) ، ذْٞو٤ؼس 1988 03 15 ذطح٣ٌم 149 هٍجٌ ٌهْ 3
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 ػػػػػػ كإما أف ترتكب اٞترائم ُب آف كاحد ، ْتيث ال ٯتكن معاينة أك متابعة األكٔب قبل أف ترتكب األخرل، حيث ٭تاؿ 
، حيث ُب 1اٞتا٘ب أماـ نفس اٞتهة القضائية، من أجل ٚتيع اٞترائم ا١ترتكبة من طرؼ اٞتا٘ب ك٭تاكم عليها ُب جهة كاحدة

ىذه اٟتالة تقـو احملكمة بالتأّكد من قياـ التعدد اٟتقيقي ٍب تقضي بعقوبة كاحدة سالبة للحرية ال تتعدل اٟتد األقصى 
 السابقة، كمثاؿ ذلك اٞتا٘ب الذم يسرؽ سيارة كىو ُب حالة سكر 34ا١تقررة قانونا للجرٯتة األشّد تطبيقا لنص ا١تادة 

 05كيهُت أعواف الضبطية الذين ضبطوه ٍب يتعدل عليهم بالعنف، فتحكم احملكمة بعقوبة سالبة للحرية ال تتجاكز 
 . من ؽ ع ج148سنوات ، كىو اٟتد األقصى ٞتنحة التعدم على أعواف الشرطة ا١تعاقب عليها بنص ا١تادة 

 

         إف معايَت ٖتديد العقوبة األشد ىي نفسها اليت ًب تناك٢تا ُب التعدد الصورم، كما أف إلزامية أف ٭تكم القاضي ُب 
، حيث أصدرت 2حدكد اٟتد االقصى للجرٯتة األشد فيو تضييق لسلطة القاضي التقديرية كٗتضع لرقابة احملكمة العليا

يتعرض ) ، منها القرار الذم جاء فيو 34الغرفة اٞتنائية للمحكمة العليا العديد من القرارات ٓتصوص تطبيق نص ا١تادة 
للنقض حكم ٤تكمة اٞتنايات اليت حكمت على متهم أحيل إليها ُب آف كاحد، من أجل جناية كجنحة ُب حالة تعدد 

، كما نسوؽ قرار آخر جاء فيو 3( أشهر من أجل اٞتنحة06 سنوات من أجل اٞتناية، كباٟتبس ١تدة 10بالسجن ١تدة 
يتعرض للنقض قرار آّلس الذم أيد حكما يقضي على متهم أحيل إٔب احملكمة ُب آف كاحد من أجل ثبلث جنح ُب ):

دج غرامة نافذة عن كل 10.000.00حالة تعدد كتتعلق كلها بإصدار شيك بدكف رصيد بعاـ حبس مع كقف التنفيذ ك
 .4(قضية

 

إذا ) من ؽ ع ج اليت نصت على 35 تناكلت ىذه اٟتالة ا١تادة :ػػػػ نظاـ عدـ جمع العقوبات في حالة تعدد المتابعات
، حيث ٪تيز ُب ىذه اٟتالة (صدرت عدة أحكاـ سالبة للحرية بسبب عدد احملاكمات فإف العقوبة األشد كحدىا اليت تنفذ

قياـ جرائم متعددة نظرت أماـ ٤تكمة كاحدة كٔتتابعات متعددة، ك تكوف احملكمة ُب ىذه اٟتالة على علم ّتميع اٞترائم 
أم قياـ حالة تعدد مادم، ْتكم إدراج ٚتيع ا١تلفات ُب جلسة كاحدة، حيث يتم ضبط ٚتيع ملفات اٞترائم ليصدر فيها 

 .5حكم كاحد ، كتكوف عقوبة اٞترٯتة االشد ىي اٞترٯتة الواجبة التطبيق
 

          كىناؾ حالة جرائم متعددة نظرت أماـ ٤تاكم ٥تتلفة كٔتقتضى متابعات متعددة، حيث يرتكب اٞتا٘ب عدة 
جرائم، كيتابع عن كل جـر لوحده، كٖتاؿ أماـ ٤تاكم ٥تتلفة، كتفصل كل منها هنائيا ُب كل دعول، ففي ىذه اٟتالة 

، أما (جب العقوبات)تكوف النيابة العامة ىي ا١تكلفة بالتنفيذ بأف ترفع طلبا إٔب آخر جهة قضائية بعدـ ٚتع العقوبات 
إذا كانت ٓب تفصل اٞتهة األخَتة ُب مسألة عدـ ٚتع العقوبات بأف ٓب ينتو إٔب علمها ا١تتابعات السابقة، كقضت على 

ا١تتهم بعقوبة سالبة للحرية دكف مراعاة ما سبق من ٤تاكمات ، فإف العقوبة األشّد ىي كحدىا اليت تنفذ طبقا 
من ؽ ع ج ، أما إذا إنتهى إٔب علمها احملاكمات كالعقوبات السابقة ، فلها أف ٕتب العقوبات أك تضمها 35/01للمادة

ُب حدكد اٟتد األقصى ا١تقررة قانونا للجرٯتة األشد، إذا كانت ىذه العقوبات من نفس الطبيعة، ما ٓب ينشأ نزاع بُت 
 .6 04 ػػػػ 05 من القانوف 14النيابة كالدفاع حوؿ مسألة الضم ، حيث يطرح النزاع أماـ غرفة االهتاـ طبقا للمادة 

 

                                                
 .(319، ٘ جُؼحّ ، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ  (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس 1
 .510، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا) ٤ِْٔحٕ 2
  .02 ، جُؼىو 1991، جُٔؿِس جُوٟحت٤س 1987 06 30 ذطح٣ٌم 43822 ٌجؾغ هٍجٌ جُـٍكس جُؿ٘حت٤س جال٠ُٝ ، ِٓق ٌهْ 3
، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ك٢ ٞٞء جُٔٔحٌْس جُوٟحت٤س،  (قٖٓ) ، ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞ ، ٓٗحٌ ج٤ُٚ ك٢ ذْٞو٤ؼس 1998 12 27 ذطح٣ٌم 1666255 هٍجٌ ِٓق ٌهْ 4

 .20ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 .98، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز) ذٖ ٣ّٞٗ 5
 .98 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  6
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إذا كانت العقوبات من طبيعة ):        كلقد أكدت قرارات احملكمة العليا ىذا ا١تنحى ُب قراراهتا، حيث جاء ُب أحدىا
٥تتلفة بأف كانت إحداىا جنائية كاألخرل جنحية ، فبل ٬توز لقضاة ا١توضوع أف يأمركا بضمها جزئيا أك كليا، كإال خرقوا 

من ا١تقرر قانونا :)، ككذا القرار الذم ينص على ( من قانوف العقوبات، كترتب على ذلك البطبلف35/2أحكاـ ا١تادة 
عند صدكر عدة أحكاـ سالبة للحرية على نفس الشخص بسبب تعدد احملاكمات فإف العقوبة األشّد ىي اليت تنفذ، 

 .1(كعلى النيابة العامة ا١تكلفة أف تنفذ العقوبة األشدّ 
 

        إف تنفيذ العقوبة األشد يعٍت أف ىذه األخَتة ٘تتص كٕتّب العقوبة األخف، إال أف تنفيذ ىذه العقوبة ال ٯتحي 
العقوبات الصادرة بالعقوبات األقل شدة، حيث يقتضي تأثَتىا على قوة التنفيذ فتعترب العقوبات األقل شدة، ككأهنا 

 . نفذت فعبل بعد تنفيذ العقوبة األشّد ، ْتيث يبقى ٢تا تأثَتىا كسابقة ُب العود
العقوبات ، كحد من نطاؽ  (ضم)لقد قلص ا١تشرع اٞتزائرم من نطاؽ قاعدة ٚتع : ػػػػػػػ  نظاـ ضم العقوبات إستثنائيا 

 :تطبيقها ُب حاالت معينة ، بأف جعلها كجوبية ُب حاالت معينة  كجوازية ُب حاالت أخرل 
 على خبلؼ اٞتنايات كاٞتنح تبٌّت ا١تشرع اٞتزائرم نظاـ ٚتع العقوبات ُب ا١تخالفات  : الحاالت الوجوبية للجمع

 من ؽ ع ج اليت تنص على ضم العقوبات ُب 38فقط ، كجعلها كجوبية بالنسبة للقاضي، كىذا ما تؤكده ا١تادة 
، كّٔذا ٧تد أف ىذا النظاـ ينطبق على اٟتبس كالغرامة، كال ٕتد ىذه ا١تادة تصنيفها بالنسبة 2مواد ا١تخالفات كجويب

ٟتالة كوف ٚتيع اٞترائم من نوع ا١تخالفات، بل ٕتد تطبيقها بالنسبة ٟتالة كوف ٚتيع اٞترائم من نوع ا١تخالفات، حىت 
اذا ارتكب الشخص الواحد جرٯتتُت )ُب حالة تعدد ا١تخالفات مع اٞتنح ، حيث جاء ُب أحد قرارات احملكمة العليا 

، فبل ٬توز لقضاة ا١توضوع أف يوقعوا على ا١تتهم عقوبة كاحدة من (سكر)، كاألخرل ٥تالفة (سرقة )إحدا٫تا جنحة 
 من قانوف العقوبات، اليت تقضي بوجوب ضم العقوبات ُب مواد 38أجل اٞترٯتتُت كإال خرقوا أحكاـ ا١تادة 

  .3، كاٟتكم نفسو إذا تعلق األمر بتعدد ا١تخالفة مع اٞتناية (ا١تخالفات
 

       من جهة أخرل ٧تد أف ا١تشرع خّص بعض اٟتاالت بنصوص خاصة فقرر ٚتع العقوبات على غرار نص ا١تادة 
 ضد 188العقوبة اليت يقضى ّٔا تنفيذا ألحكاـ ا١تادة ): من ؽ ع ج ، ا٠تاصة ّترٯتة ا٢تركب، اليت جتء نصها189

احملبوس الذم ىرب أك شرع ُب ا٢تركب تضم إٔب أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية ٤تكـو ّٔا عن اٞترٯتة اليت أدت أب القبض 
  (.35عليو كحبسو كذلك استثناء من ا١تادة 

  لتقّر للقاضي قاعدة الضم اٞتوازم للعقوبات ، 35/2جاءت ا١تادة :الحاالت الجوازية لجمع العقوبات 
إذا كانت العقوبات احملكـو ّٔا من طبيعة كاحدة فإنو ٬توز للقاضي بقرار مسبب أف يأمر ):حيث نصت على

 .(بضمها كلها أك بعضها ، ُب نطاؽ اٟتد األقصى ا١تقرر قانونا للجرٯتة األشدّ 
 

                                                
 .176 ، ٘ 02 ، جُؼىو 1996 ، جُٔؿِس جُوٟحت٤س ُٓ٘س1996 01 14هٍجٌ ٚحوٌ ذطح٣ٌم  1

  جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جُٓؿٕٞ ٝئػحوز جإلوٓحؼ جإلؾطٔحػ٢ ُِٔكر٤ْٖٞ  ٝٞغ 2005 0 06 جُٔإٌل ك٢ 04 ــ 05ٝؾى٣ٍ ذحًًٍُ جإلٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ذٛىٌٝ هحٕٗٞ 

 ٓ٘ٚ ُِؿٜس جُوٟحت٤س جُط٢ أٚىٌش آنٍ ػوٞذس ْحُرس ُِك٣ٍس، ق٤ع ضرع 14قىج ُِهالف قٍٞ ٓٓأُس جُؿٜس جُٔهطٛس ذىٓؽ جُؼوٞذحش، ق٤ع أْ٘ىضٜح جُٔحوز 

ًٛٙ جُؿٜس ك٢ جألٍٓ ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ أٝ ٤ًَٝ جُؿ٣ٌٜٞٔس أٝ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش، أٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ٓكح٤ٓٚ ، ٝك٢ قحُس ػىّ ضوى٣ْ 

 .جُطِد ٖٓ ٓٔػ٢ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٣طؼ٤ٖ ئٌْحُٚ ج٠ُ جُ٘حتد جُؼحّ أٝ ٤ًَٝ جُؿ٣ٌٜٞٔس ُإل٠الع ٝضوى٣ْ ئُطٔحْحضٚ جٌُٔطٞذس ك٢ ؿٟٕٞ  غٔح٤ٗس أ٣حّ
ج١ًُ ٣وٛى ذٚ جُؿٔغ، ٣ٝرىٝ أٗٚ ٓٛطِف ؿ٤ٍ وه٤ن ٓوحٌٗس ٓغ ٓحؾحء  (جُْٟ ) ٗالقع إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ جػطٔى ك٢ ًٛٙ جُٔحوز ٝؿ٤ٍٛح ٓٛطِف  2

، ؿ٤ٍ إٔ جُٔٛطِف جألوم ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ٝجُؼ٤ِٔس ٛٞ جُؿٔغ ٤ُّٝ جُْٟ، ًُج ٣كٖٓ ذحٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ إٔ  ((CUMULذٚ جُ٘ٙ جُل٢ٍٓٗ

 .٣ٓطىٌى ًٛج جألٍٓ
 .103، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز )ذٖ ٣ّٞٗ  3
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        ك٢تذا نبلحظ أف ا١تشرع إف كاف أجاز للقاضي ٚتع العقوبات ٔتقتضى ىذه ا١تادة ، إال أنو جعل ٢تا أربع شركط ، 
كىي أف تكوف العقوبات احملكـو ّٔا من نوع كاحد ، أف ال تتجاكز العقوبة بعد ضمها اٟتد األقصى ا١تقرر قانونا للجرٯتة 

 .1األشّد، كأف يلـز القاضي بتسبيب قراره ، حىت تتم رقابتو من طرؼ احملكمة العليا ، ككذا أف يكوف الضم كليا أك جزئيا
 

تضم العقوبات ا١تالية مآب يقرر ):  من ؽ ع ج على36 ، فلقد نصت ا١تادة  لضم العقوبات المالية       كبالنسبة
، ٢تذا ٧تد أف ا١تشرع أخرج العقوبات ا١تالية كإستثناىا من قاعدة عدـ ٚتع العقوبات، (القاضي خبلؼ ذلك بنص صريح 

كلعّل تربير ذلك كوهنا تتعلق ْتقوؽ الغَت كحقوؽ ا٠تزينة العامة، على أف ىذا اٞتمع اٞتوازم ٮتضع للسلطة التقديرية 
، كما أف ىناؾ بعض القوانُت ا٠تاصة تنص صراحة على إلزامية 2للقاضي، كالذم ٬توز لو بنص صريح أف يقرر عدـ ٚتعها
 .3 ا١تتعلق با١تنافسة 1995 ا١تؤرخ ُب 06 ػػػ 95 من القانوف 95ٚتع العقوبات ا١تالية مهما كانت طبيعتها، كنص ا١تادة 

 
٬توز أف تضم ): من ؽ ع ج على37، فتنص ا١تادة لضم العقوبات التبعية كتدابير األمن          أما بالنسبة 

العقوبات التبعية كتدابَت األمن ُب حالة تعدد اٞتنايات كاٞتنح ، كيكوف تنفيذ تدابَت األمن  اليت ال تسمح طبيعتها 
، كلكن ما يبلحظ أف (بتنفيذىا ُب آف كاحد بالًتتيب ا١تنصوص عليو ُب قانوف تنظيم السجوف كاعادة تربية ا١تساجُت

العقوبات التبعية ًب إلغائها ، كمن ا١تفركض أف يتحوؿ اٟتكم إٔب العقوبات القانونية الوحيدة، كىي العقوبات التكميلية ، 
، ٢تذا ٬تب مراجعة ىذه ا١تادة، حىت يستقيم 4 04 ػػػػ 05كما أف قانوف تنظيم السجوف ًب إلغائو أيضا ٔتوجب قانوف 

 .اٟتكم الذم تقرره من الوجهة القانونية كالتطبيقية 
 

 الفقرة الثالثة 
  نقد منحى المشرع الجزائرم على عقاب تعدد الجرائم  الحقيقي كتأثيره على فعالية العقاب

          إذا كانت العقوبة احملددة ُب التعدد ا١تعنوم ال تثَت إشكاال من حيث ٖتقيق فعاليتها، ألف ا١تشرع فصل ذلك 
، ( من ؽ ع ج32ا١تادة )كجعل تكييف الوصف األشّد ىو الواجب التطبيق دكف غَته من األكصاؼ القانونية األخرل 

كىو ما يتماشى مع قواعد العدالة ،فبل ٬تب أف نأخذ بالوصف األخف، ألف ُب ذلك تشجيع من ا١تشرع للجا٘ب على 
إرتكاب اٞترائم كعدـ ا٠توؼ من العقوبة ، كحسن فعل ا١تشرع ُب ىذا اٞتانب ، لكن األمر يدّؽ عندما نتكلم عن تقرير 

 .العقوبة ُب مسألة التعدد اٟتقيقي، ك٭تتاج األمر منا إٔب كقفة ك٘تعن
 

، كجعلو (34ا١تادة )          فا١تشرع اٞتزائرم كما بّينا إعتنق نظاـ عدـ ٚتع العقوبات ُب اٞتنايات كاٞتنح كقاعدة عامة 
 (.36ا١تادة )كالعقوبات ا١تالية  (38ا١تادة )إستثناء ُب ا١تخالفات 

 

، ألنو تشجيع            كىذا ا١تنحى الذم انتهجو ا١تشرع اٞتزائرم نراه ىو السبب ُب ا١تصائب اليت نتخّبط فيها اليـو
كخطاب من ا١تشرع إٔب اٞتا٘ب بطريقة غَت مباشرة، أنو ٯتكنك إرتكاب جرائم عديدة كلكنك لن تعاقب إال بعقوبة جرٯتة 
كاحدة، ٢تذا نرل أف ا١تشرع اٞتزائرم أخطأ كثَتا عندما تبٌت ىذا النظاـ، على األقل ُب ىذه ا١ترحلة اٟتالية اليت كثر فيها 

                                                
 .104 ــ 103جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
 .513 ــ 510، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  2
 .( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ضؿٔغ جُـٍجٓحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ ًٛج جألٍٓ ٜٓٔح ًحٗص ٠ر٤ؼطٜح36ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أقٌحّ جُٔحوز ) ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ ػ٠ِ 95ض٘ٙ جُٔحوز  3
 .238، ضؼىو جُؿٍجتْ ٝجغحٌٙ جالؾٍجت٤س ٝجُؼوحذ٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ذحْْ)ٖٜحخ  4
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اإلجراـ كتعددت أنواعو كأشكالو، ككاف على ا١تشرع أف يضرب بيد من حديد ١تواجهة ىذه ا١توجات ا١تتكررة من اإلجراـ 
. 
 

          فضبل على ذلك ال نرل أم عيب كما يصف منتقدك ىذا النظاـ بأنو يغإب ُب الشدة كيشّكل إيبلما كبَتا 
للمجرمُت، فاٞتا٘ب يتحمل صنيعة أعمالو ، كبالتإب فإف ىذا النظاـ يستمد شرعيتو ككجوده من قواعد العدالة، فاٞتا٘ب 

الذم يرتكب جرٯتة كاحدة يقتضي معاقبتو بعقوبة ىذه اٞترٯتة الواحدة، كاٞتا٘ب الذم يرتكب جرٯتتُت كثبلث كأكثر 
يقتضي معاقبتو بعقوبات ىذه اٞترائم ٚتيعا، كبالتإب فإف ذلك يرضي مقتضيات العدالة كيراعي ا١تصلحة اإلجتماعية، كما 

 .أنو سهل التطبيق من الناحية العملية
 

          كالزالت تأخذ ّٔذا النظاـ بعض الدكؿ األ٧تلوساكسونية كا٧تلًتا، حيث يصدر القاضي ُب حالة التعدد اٟتقيقي 
 .1للجرائم عقوبة مساكية أك أعلى من ٣تموع العقوبات ا١تستحقة

 

          لذلك فآّـر الذم يعلم أنو سوؼ تتم متابعتو كمعاقبتو بعقوبات عدد اٞترائم اليت يرتكبها، كاليت قد تستغرؽ 
مدة طويلة من عمره بل أحيانا مدة حياتو، كالشّك سوؼ يردعو ىذا النظاـ، كسوؼ لن يقدـ على إرتكاب عديد 

اٞترائم، لذلك تفطّنت العديد من الدكؿ كالواليات ا١تتحدة األمريكية إٔب ىذا األمر، كتبّنت نظاـ ٚتع العقوبات، حيث 
٧تد أف القضاء ينطق بعقوبة تقدر ٔتئات السنُت، على الرغم أف اٞتا٘ب لن يعيش ىذه ا١تدة ، كلكنو إنذار كتلويح من 

ا١تشرع كالقضاء إٔب اٞتا٘ب،أف آّتمع ال يتسامح كال يرأؼ بآّرمُت ا٠تطرين الذين يرتكبوف جرائم متعددة، لذلك النطق 
ّٔذه العقوبات ّٔذا الشكل فيو هتديد نفسي كمعنوم للجا٘ب بأنو سيعاقب بقدر جرائمو اليت أٟتقت أضرارا كثَتة للغَت  

 .كللمجتمع
 

         كقد يقوؿ قائل أف ىذا النظاـ يعاب عليو أنو يستحيل تطبيقو من الناحية األخبلقية ، إذا كنا بصدد تطبيق 
عقوبة سلب اٟترية كعقوبة اإلعداـ، فإنو ال يستقيم األمر من الناحية اإلنسانية بأف ٭تبس مدة معينة ٍب يتم إعدامو ُب 

اٞترٯتة الثانية ، فنرل ُب ىذه اٟتالة أف يتم إعدامو تنقيذا لعقوبة اٞترٯتة الثانية، كأف آّتمع يتنازؿ عن تنفيذ عقوبة اٞترٯتة 
األكٔب اليت يعاقب عليها بسلب اٟترية، كما ينتقد ىذا النظاـ أيضا بأنو مغاؿ ُب الشدة، ألنو يستغرؽ كافة حياتو، فنقوؿ 

 .أف ىذه النتيجة يتحّملها اٞتا٘ب نفسو ، كىو مدعاة لعدـ إرتكابو ٞترٯتة ثانية
 

          لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم حاكؿ اإلستفادة من مزايا ىذا النظاـ عندما جعلو كجوبيا ُب جرائم ا١تخالفات 
فقط ألف عقوباهتا بسيطة، لكن كاف من األفضل تطبيق ىذا النظاـ على اٞترائم األكثر شدة كجسامة كخطورة، كىي 
اٞتنايات  كاٞتنح، أما إقتصاره على ا١تخالفة فقط، فلن يؤدم ذلك إٔب ٖتقيق النتيجة ا١ترجوة من العقاب، ألف عقوبة 

 دج إٔب 2.000ا١تخالفة مهما كانت عالية فلن تتجاكز الشهرين كالغرامة ا١تالية مهما كانت قاسية فلن تكوف إال بُت 
دج ، ككاف األكٔب تعميم ىذا النظاـ على اٞتناية كاٞتنحة أيضا، كلو حىت أعطيت ىذه السلطة للقاضي على 20.000

 .سبيل اٞتواز ، يعملها عندما يرل ضركرة ك فائدة لذلك
 

                                                
 ، 03، ضؼىو جُؿٍجتْ ٝجغٍٙ ك٢ جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٠رؼس  (أقٔى ؿ٣ٍد) ػٖ ػٛحّ  ٗوال86، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز)ذٖ ٣ّٞٗ  1

 .289 ــ 288، ٘ 2007ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف جالٌْ٘ى٣ٌس ، 

 .204، جُْٔٞٞػس جُؿ٘حت٤س، جُؿُء جُهحّٓ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ؾ٘ى١ ) ػرى جُٔحُي 
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، (جب العقوبات)          كذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم حاكؿ التخفيف من اآلثار السلبية لنظاـ عدـ ٚتع العقوبات 
عندما أجاز اٞتمع بصفة استثنائية كجوازية، لكنو اشًتط شرطا أساسيا كىو أال يتعدل العقوبة احملكـو ّٔا حدكد اٟتد 

األقصى ا١تقرر قانونا للجرٯتة األشّد، كبالتإب نرل أف ا١تشرع بإشًتاطو ىذا الشرط فقد نسف اٞتدكل من ىذه ا١تادة، كٓب 
 ( من ؽ ع ج35/2)يضف شيئا ك أبقى على نظاـ جب العقوبات بدؿ ٚتعها، كعليو ال معٌت من إقحاـ ىذه ا١تادة 

ألهنا ٓب تقدـ جديدا، طا١تا أف القاضي يستطيع أف ٭تكم باٟتد األقصى للجرٯتة األشّد ، كال حاجة لبقية عقوبات اٞترائم 
أم عدـ ٚتعها من طرؼ ا١تشرع اٞتزائرم يثَت من الناحية  (جب العقوبات)األخف األخرل، كمع ذلك فإف إعتماد نظاـ 

 :العملية عدة إشكاليات عملية نذكر منها 
 

  ،مدل إحتساب العقوبات األخف كسابقة ُب العود، فإذا أدين شخص مثل ّترٯتة السرقة كالفعل الفاضح 
كحكمت احملكمة عليو ُب جرٯتة السرقة على إعتبار أهنا اٞترٯتة األشّد بسنتُت، كُب غضوف ٜتس سنوات ارتكب 
جرٯتة الفعل الفاضح، فهل ٯتكن القوؿ بتوافر ظركؼ العود بالنسبة ٞترٯتة الفعل الفاضح؟، كىل ٯتكن اعتبار أف 

اٞتزائرم ٓب يفصل ُب ذلك بنص صريح، على خبلؼ ا١تشرع الفرنسي مدة سنتُت شاملة ٢تذه اٞترٯتة ؟، ا١تشرع 
ذا ًب النطق بعقوبة إُب حالة كحدة ا١تتابعة ك ):اليت تنص على (3 ػػػػػ 132)فصل ُب ذلك من خبلؿ نص ا١تادة

ف ىذه العقوبة تعترب منطبقة على ٚتيع اٞترائم ا١تكونة للتعدد  إكاحدة ُب حدكد اٟتد األقصى األشد، ؼ
 .(اٟتقيقي

 

  كذلك يثار مشكل آخر كىو عندما يكوف الوجو األساسي لئلدانة أم العقوبة عن اٞترٯتة األشد ٤تل طعن
بالنقض أك إلتماس إعادة النظر، ك٧تح احملكـو عليو ُب فرض شرعية ىذا الوجو، فكيف يكوف األمر بالنسبة 

لتنفيذ بقية العقوبات األخرل األخف؟، ا١تشرع ٓب يفصل أيضا ُب ىذا الوضع، أما ٤تكمة النقض الفرنسية فإهنا 
تلجأ ُب ىذا الصدد إٔب نظرية العقوبة ا١تربرة، اليت تقضي باإلبقاء على العقوبة بالرغم من ا٠تطأ الذم كقع فيو 

القاضي بشأف ٖتديد النص الواجب التطبيق، إذا كاف النص الصحيح يقرر العقوبة نفسها، كمن ٙتة يتعُت على 
احملكـو عليو أف ينفذ كامل العقوبة ا١تقضي ّٔا إلنتفاء مصلحتو ُب الطعن، على الرغم من أنو ًب انتقاد ىذا 

 .التوسع ُب نظرية العقوبة ا١تربرة ١تا فيو من إجحاؼ ُب حق اٞتا٘ب
 

  أيضا أثار مسألة أثر العفو عن العقوبة ُب تنفيذ العقوبة األشّد، فإذا إستفاد احملكـو عليو مثبل بعفو رئيس
اٞتمهورية على العقوبة األشد، فما مصَت العقوبات األخرل، ٓب يفصل ا١تشرع اٞتزائرم ُب ىذا ا١توضوع بنص 

 اليت كّرست  مبدأ مفاده أنو عندما تطرأ حالة العفو ينبغي 6 ػػ 132صريح، عكس ا١تشرع الفرنسي ُب ا١تادة 
لتطبيق قاعدة جب العقوبات مراعاة العقوبة األصلية بعد العفو، الذم كسر اإلجتهاد القضائي الذم كانت 

العقوبة األشد من حيث ا١تبدأ ال تفقد طابعها ا١تاص ٔتوجب العفو على ): تسَت عليو ٤تكمة النقض الذم يقوؿ
 .1(أساس أف اإلعفاء الكلي أك اٞتزئي من العقوبة بطريق العفو يقـو مقاـ تنفيذىا الكلي أك اٞتزئي

 

  كذلك يثور التساؤكؿ ٓتصوص حالة تقادـ العقوبة األشّد، فما مصَت العقوبة األخف اليت ًب د٣تها ُب العقوبة
األشد، ٓب يفصل ا١تشرع ُب ىذا بنص صريح ، أما ٤تكمة النقض الفرنسية إعتربت أف التقادـ يعد تنفيذا للعقوبة 

                                                
 .95 ــ 94، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٣ٍىز)ذٖ ٣ّٞٗ  1
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، كبالتإب فإف العقوبة األخّف اليت ًب د٣تها ُب العقوبة األشد اليت تقادمت ال تنفذ على احملكـو عليو كلو أهنا ٓب 
 .تتقادـ

 

  تثور أيضا مسألة إجتماع عقوبتُت صادرتُت بالعمل للنفع العاـ، فكيف يتم تنفيذ العقوبتُت ُب ىذه اٟتالة،ٓب
يتطرؽ ا١تشرع اٞتزائرم إٔب ىذا الوضع، على خبلؼ ا١تشرع الفرنسي الذم أشار إٔب ذلك من خبلؿ ا١تادة 

، اليت تنص فيها على أال يتعدل اٟتد األقصى لعقوبة العمل للنفع العاـ على ماىو ٤تدد با١تادة 5 ػػ 132
 . ساعة210 أب 20 من ؽ ع ؼ  ،اليت تطرقت كحددت عقوبة العمل للنفع العاـ من 8ػػػػ 131

 
، الذم تبناه (عدـ ٚتع العقوبات أك تداخل العقوبات  )، ٩تلص إٔب القوؿ أف نظاـ جّب العقوباتكىكذا          

ا١تشرع كقاعدة عامة ُب جرائم اٞتنايات كاٞتنح ، مع اإلشكاالت القانونية كالعملية اليت يثَتىا تطبيقو، ال يؤدم إٔب تفعيل 
العقاب اٞتنائي بل إضعافو، كال يؤدم إٔب ٖتقيق غايات العقاب من زجر كإصبلح، ليصبح العقاب ّٔذا الشكل ٣ترد 

إجراءات معّقدة كمطّولة تفضي ُب النهاية إٔب عدـ ٖتقيق اٞتدكل الذم كضع ألجلها العقاب أماـ تعدد اٞترائم كتنوعها، 
 .ك يصبح تنفيذ العقوبة الواحدة ٞترائم عديدة تكريس شرعي مرة أخرل ٟتالة البلعقاب

 
 الفرع الثاني

  مسألة التخفيف كالتشديد في القانوف الجزائرم
         من ضمن ا١تسائل اليت ٬تب أف يتم مراجعتها نظامي التخفيف ك التشديد ُب القانوف اٞتزائرم، نظرا إلعما٢تما 

بكثرة عند النظق بالعقوبة من قبل القاضي اٞتنائي، كلتأثَت ذلك على قيمة ككمية العقاب، كلقد سبق كأف تناكلنا ُب ىذه 
الدراسة ، نظاـ التخفيف كآلية ٯتارسها القاضي إعماال لسلطتو التقديرية ُب تقدير اٞتزاء، كلقد بّينا أهنا تنقسم إٔب نوعُت 
أعذار قانونية اليت ىي حاالت ٤تددة على سبيل اٟتصر كمنصوص عليها قانونا، إذا توافرت يتم كجوبا ٗتفيف العقوبة أك 
اإلعفاء منها هنائيا، كىي حاالت بُّت ا١تشرع أحكامها بنصوص خاصة، كعذر التبليغ أك عذر ا١تفاجأة بالتلبس بالزنا، أك 
حاالت السرقات بُت األصوؿ كالفركع كبُت األزكاج، أك عذر التوبة كغَتىا، كىي حاالت ٯتكن أف نتفهمها كنقبلها ألهنا 

 .ٖتقق فائدة كمصلحة معينة، ال ضَت إف خففت بسببها العقوبة أك حىت رفعها هنائيا ، كال تثَت إشكػاال كبَتا ُب ىذا
 

 من ؽ ع ج، بالنسبة 53            لكن مسألة تنظيم الظركؼ ا١تخففة ُب النظاـ العقايب اٞتزائرم، ك الذم أكردتو ا١تادة 
للشخص الطبيعي، تثَت الكثَت من اإلختبلالت كالنتائج اليت تؤثر على قيمة العقاب ُب حد ذاتو ، حيث جاء نظاـ 

 :التخفيف على النحو التإب
 ٯتكن النزكؿ إٔب عشر سنوات سجنا ُب اٞتنايات، إذاكانت العقوبة ا١تقررة للجنايات ىي اإلعداـ. 
 ٯتكن النزكؿ أب ٜتس سنوات حبسا ، إذا كانت العقوبة ا١تقررة للجناية ىي السجن ا١تؤبد. 
  ٯتكن النزكؿ إٔب عقوبة ثبلث سنوات حبسا، اذا كانت العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤقت من عشر إٔب عشرين

 .سنة
  ٯتكن النزكؿ إٔب عقوبة سنة كاحدة حبس إذا كانت العقوبة ا١تقررة للجنايات ىي السجن ا١تؤقت من ٜتس إٔب

 .عشر سنوات
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فإذا توافرت شركطو ٗتفف  من ؽ ع ج، 283         كاألمر نفسو بالنسبة إلعماؿ أعذار التخفيف طبقا للمادة 
  : إذا ثبت قياـ العذر فتخفض العقوبة على الوجو اآلٌب ): العقوبة عن النحو الذم نصت عليو ا١تادة بقو٢تا

 اٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات إذا تعلق األمر ّتناية عقوبتها اإلعداـ أك السجن ا١تؤبد. 
 اٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت إذا تعلق األمر بأية جناية أخرل . 
   اٟتبس من شهر إٔب ثبلثة أشهر إذا تعلق األمر ّتنحة. 
 من ىذه ا١تادة ٬توز أف ٖتكم أيضا على اٞتا٘ب با١تنع 2 ك 1ك ُب ىذه اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب الفقرتُت           

. (من اإلقامة من ٜتس سنوات على األقل إٔب عشر سنوات على األكثر
 

     كنبلحظ بشكل كاضح مدل سخاء ا١تشرع اٞتزائرم ُب منح الظركؼ ا١تخففة كرأفتو بآّرمُت، فعقوبة اإلعداـ 
ٯتكن أف تصبح عشر سنوات أك ٜتس سنوات، كعقوبة السجن ا١تؤبد ٯتكن أف تتحوؿ إٔب عقوبة ا٠تمس سنوات، 

كعقوبة العشرين سنة ٯتكن أف تصبح ثبلث سنوات حبس فقط، كاٞتناية قد يعاقب عليها من ستة أشهر إٔب سنتُت، 
كىنا نتساءؿ عن أم معٌت يظل ٭تتفظ بو العقاب اٞتنائي، إذا ًب ٗتفيف العقوبات القاسية النإتة عن جرائم جسيمة 

 . إٔب ىذه اٟتدكد الدنيا، خاصة ا١تتعلقة باٞتنايات اليت ىي أخطر أنواع اٞترائم
 

        لذلك نقوؿ إف ا١تبالغة ُب النزكؿ بالعقوبة إٔب مستويات غَت معقولة إعماال ١تبدأ التحفيف ، السّيما عقوبيت 
اإلعداـ كالسجن ا١تؤبد، كيساكيها مع غَتىا من العقوبات البسيطة ا١توضوعة ٞترائم بسيطة، يؤدم ببل شّك إٔب إندثار 

كتبلشي القيمة الردعية ٢تذه العقوبات، كىو ماساعد كثَتا ُب تفشي اٞترائم ا٠تطَتة كعدـ ثٍت آّرمُت على إرتكأّا ، 
ألهنم يعلموف أهنم سينالوف عقوبة بسيطة كلوكانت العقوبة ا١تستحقة ىي اإلعداـ، كعلى ا١تشرع اٞتزائرم ضركرة 

 .اإلسراع ُب مراجعة أحكاـ ىذه ا١تادة، إف كاف جادا حقيقة ُب ٤تاربة اٞترائم ا٠تطَتة
 

         أما بالنسبة لنظاـ التشديد فيجب مراجعة تشديد اٞترائم ا٠تطَتة ا٠تاصة بزراعة كصناعة كا١تتاجرة ُب 
ا١تخدرات كذلك بتطبيق عقوبة اإلعداـ كما كانت سابقا، ككذا بالنسبة ٞترائم التعدد اٟتقيقي، كجرائم باألسلحة ، 
كاإلغتصاب بالعنف، كقتل األطفاؿ، ك الفساد ، كلقد ًب التفصيل ُب ىذه ا١تسائل منعا للتكرار ٨تيل القارئ الكرٙب 

 .إليها
 

          من جانب آخر كُب السياؽ ذاتو ، نرل قبل مغادرة ىذا ا١توضع أنو ٬تب مراجعة نظاـ التقادـ ُب بعض 
اٞترائم ا٠تطَتة اليت ٘تس با١تصاّب العليا للدكلة كالصحة العمومية ، على غرار جرائم الفساد اٞتسيمة كجرائم ا١تخدرات 
كمشتقاهتا ا٠تطَتة من متاجرة كصناعة كزراعة كغَتىا ، فبل ٬تب أف ٗتضع للقواعد العامة لنظاـ التقادـ ، ْتيث ٯتكن 
ٖتريك الدعول العمومية فيها كمبلحقة مرتكبيها ٔتجرد إكتشافها ، حىت  تقف مانعا دكما  أماـ  إرتكاب ىذا النوع 

من اٞترائم ، كيدرؾ فاعلوىا بأنو سوؼ يتم اإلقتصاص منهم ُب أم ٟتظة، ألف الوضع  اٟتإب يساىم ُب تكريس 
 .حقيقي لعدـ العقاب لؤلسف بالقانوف ، لذلك هنيب با١تشرع اٞتزائرم أف يلتفت إٔب ىذا األمر كيتداركو مستقببل

 

 المبحػػػث الثانػػػي
  تحقيق مقتضيات مبدأ التفريػػػػػػد القضائػػػػػػي
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           سنحاكؿ ُب ىذا ا١تبحث تناكؿ اٞتانب التقٍت ٢تذه السلطة ا١تخولة للقاضي اٞتنائي، فالقضايا اٞتنائية كإف 
بدت متشأّة، إال أف لكل قضية مقتضياهتا كظركفها، سواء تعلق األمر باٞترٯتة ذاهتا أك بآّـر مرتكب اٞترٯتة، كطبيعي أف 

ٗتتلف العقوبة حسب ىذه الظركؼ، لذلك ٓب يعد القاضي آلة توزع العقوبات احملددة بالقانوف ك إ٪تا أصبح ٯتلك نوعا 
من ا١تركنة تتماشى كظركؼ كل قضية، فإف كاف ا١تشرع ٭تدد لكل جرٯتة عقوبة ثابتة إال أنو ترؾ لو آّاؿ كاسعا لينزؿ أك 

، لذلك سنبحث كيفية إعماؿ ىذه 1يصعد بُت اٟتد األدٗب كاٟتد األقصى للعقوبة حسب مقتضيات كظركؼ كل جرٯتة
، ٍب نتناكؿ كيف ٯتارس سلطتو ُب إختيار نوع العقوبة (مطلب أكؿ)السلطة ا١تمنوحة للقاضي ُب التقدير كالتدرج الكمي 

 .(مطلب ثا٘ب)
 

 المطلب األكؿ  
  كيفية إعماؿ سلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوية

 

           ينبٍت نظاـ التدريج الكمي للعقوبة على ٖتديد ا١تشرع حدا أدٗب كحدا أعلى للعقوبات، ْتيث يقبل بعضها 
، كلقد برز ألكؿ مرة كنظاـ قاعدم لنظاـ عقايب كامل 2التبعيض ، كترؾ للقاضي سلطة تقدير العقوبة بُت ىذين اٟتدين

 الفاشل بسبب 1791، كالذم جاء معدال لقانوف اٞتنايات الفرنسي سنة 1810ُب قانوف العقوبات الفرنسي سنة 
، كلقد كاف التدريج الكمي مقتصرا ُب بداياتو على درجات ضيقة بُت اٟتدين الثابتُت 3ٚتود عقوباتو ذات اٟتد الواحد

للعقوبة ُب حدكد ما يسمح بو القاضي ُب تقدير العقوبة، ٍب تطور ك إتسع مداه ليصبح أكثر مركنة ُب التشريعات اٟتديثة 
، كتتفق ٚتيع القوانُت ا١تعاصرة ُب قبوؿ كتبٍت ىذا النظاـ ، لكنها ٗتتلف فيما بينها 4ليصبح يأخذ صورة التدريج ا١تطلق

تدريج كمي ثابت كتدريج كمي )من حيث طريقة كمدل التدريج، غَت أف معظم التشريعات تأخذ ىذا النظاـ ُب صورتُت 
 .(نسيب

 

 الفرع األكؿ
  نظاـ التدريج الكمي الثابت 

         يكوف التدريج الكمي ثابتا عندما ٭تدد ا١تشرع ٢تا حدا أدٗب كحدا أعلى ثابتُت، غَت أف ذلك يأخذ عدة 
خاصُت ، حد أدٗب  خاص ، حد أعلى عاـ ػػ حد أدٗب عاـ  (حد أدٗب، حد أعلى)عامُت، ك (حد أدٗب، حد أعلى)صور

 :، حد أعلى خاص ، كىو ما سنوضحو كاآلٌب 
 

 الفقرة األكلى 
  عقوبات ذات حدين أدنى ك أعلى عامين 

         يقـو ا١تشرع ُب ىذه الشاكلة من العقوبات على تثبيت نوع العقوبة دكف ٖتديد مقدارىا ْتدين أدٗب كأعلى 
خاصُت ،أك بأحد ىذين اٟتدين، مكتفيا ُب ٖتديد كّمها ْتديها األدٗب كاألعلى العامُت ا١تنصوص عليهما ُب القانوف، 

                                                
 ٣ٔحٌِ جُوح٢ٞ ًٛٙ جُِٓطس ذٌَٗ ٝجٞف ك٢ ػوٞذحش جُٓؿٖ جُٔإهص ٝجُكرّ  ٝجُـٍجٓس ، ق٤ع ٣كىو جُوحٕٗٞ قى٣ٖ أو٠ٗ ٝأه٠ٛ ، ٌُٜ٘ح ض٘ؼىّ ًٛٙ 1

 .جُِٓطس ذحُ٘ٓرس ُؼوٞذس جالػىجّ ٝجُٓؿٖ جُٔإذى ، ق٤ع ٣٘كٍٛ وٌٝ جُوح٢ٞ ػ٠ِ ضوى٣ٍ إٔ ظٍٝف جُؿ٣ٍٔس ٝٝهحتؼٜح ضٓطكن جُ٘طن ذًٜٙ جُؼوٞذس 
 .19 ، ٘ 2001، قىٝو ِْطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ هى٣ٍ جُؼوٞذس، جالٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس  جُؿى٣ىز ،٠رؼس (٣ْٞق)ؾٞجو١ 2
 .19، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 3
، جُكىٝو جُوح٤ٗٞٗس ُِٓطس جُوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس، وٌجْس ٓوحٌٗس، ػٔحٕ جألٌوٕ، وجٌ جُػوحكس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، (جذٍج٤ْٛ جًٍّ) ٗٗأش 4

1996 ٘ ،67. 
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كىذا النظاـ على حد سهولتو فإنو يكفل قدرا معقوال من التفريد القضائي للعقوبة،  كلقد نّصت عليو معظم القوانُت 
 .العقابية كُب عدد متباين من العقوبات ا١تقررة على ىذا النمط 

 

         كىذا ما تبناه ا١تشرع اإلسبا٘ب ُب تعيُت ٚتيع العقوبات السالبة للحرية كا١تقيدة ٢تا كالسالبة للحقوؽ كنص عليها 
قانوف العقوبات السويسرم كاليونا٘ب أما القوانُت العربية فقد تبّنت ىذا النظاـ، حيث ٧تد ذلك ُب ا١تشرع ا١تصرم كيظهر 

 لسنة 126 كفقا آلخر تعديبلتو بالقانوف رقم 1937 لسنة58 من قانوف العقوبات رقم 15ذلك من خبلؿ ا١تادة 
ال ٬توز ) من قانوف العقوبات ا١تصرم على 16 على عقوبة األشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة حيث نصت ا١تادة 2009 ،2008

أف تنقص مدة العقوبة باألشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة عن ثبلث سنُت كال تزيد عن ٜتسة عشرة سنة إال ُب األحواؿ ا٠تصوصية 
 .1(ا١تنصوص عليها قانونػػػا

 

كاإلعتقاؿ ا١تؤقت كاإلبعاد  (315 ػػ 367)         كما نص القانوف اللبنا٘ب عن عقوبة األشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة عرب ا١تواد 
 03 على أف مدة اإلعتقاؿ ا١تؤقنة ال تقل عن 215/2، كما نّصت ا١تادة (290ا١تادة )، كاٟتبس كالغرامة (290ا١تادة )

  نص على 290/2 سنُت، كُب ا١تادة 03 ساعة كال تزيد عن 24 سنة، كاٟتبس ال تقل عن 15سنُت كال تزيد عن 
  .2 أياـ10 ساعة أب 24عقوبة التوقيف للمخالفات كجعلها بُت 

 

الناصة  (2/ 110)         أما القانوف األرد٘ب فلقد نص على عدد معترب من العقوبات ا١تقررة كفق ىذا النمط ا١تادة 
  .3على عقوبة األشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة

 

         أما بالرجوع ك إستقراء قانوف العقوبات اٞتزائرم فاننا ٧تده قد اشتمل على عقوبات من ىذا النمط، فلقد نصت 
العقوبات األصلية ُب مادة اٞتنايات ىي : 2006 12 20 بتاريخ 23ػػ06 من ؽ ع ج تعديل قانوف 05ا١تادة 

 سنوات ماعدا اٟتاالت اليت يقرر فيها القانوف حدكدا أخرل 05اإلعداـ، السجن ا١تؤبد، السجن ا١تؤقت ١تدة تًتاكح من
دج أما ا١تخالفات اٟتبس من يـو كاحد على األقل إٔب شهرين  على األكثر كالغرامة من 20.000كالغرامة اليت تتجاكز 

 . دج20.000دج إٔب 2000
 

 :        كلقد ظهر ىذا النمط ُب موضعُت 
كل من أتلف أك كسر أية أداة  من أدكات ) من ؽ ع ج ا٠تاصة بإتبلؼ احملاصيل حيث نصت على 414ػػػػ ا١تادة 

 .دج 1000دج أب 500يعاقب باٟتبس من شهرين أب ٜتس سنوات كبغرامة من  (اْب...الزراعة أك حضائر ا١تواشي ،
دج 2000 دج إٔب 500يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب ٜتس سنوات كبغرامة من )  تنص على 4 مكرر160ػػػػ ا١تادة 

 .(اْب ....كل من قاـ عمدا بإتبلؼ أك عدـ أك تشويو أك ٗتريب 
 

        كلعّل السبب الذم يعود إٔب عدـ التوّسع ُب إعماؿ ىذا النمط إٔب سياسة ا١تشرع اٞتزائرم ُب التقليل من اٟتبس 
قصَت ا١تدل، ألف التوسع فيو من جهة أخرل يؤدم إٔب توسيع سلطة القاضي التقديرية للعقاب اٞتنائي ٦تا ٮتل ذلك 

 . بالعدالة
 

                                                
  24، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘(٣ْٞق) ؾٞجو١ 1

 .، ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج١ٍُٛٔ 357 ، 272   أٗظٍأ٣ٟح جُٔٞجو 
 .25 ــ  24، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 2
 .104، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 3
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 الفقرة الثانية  
  حالة الحد األدنى، األعلى خاصين 

        لقد ٘تايزت القوانُت ا١تعاصرة فيما ٮتص ىذا النمط، حيث أف ىناؾ قوانُت حددت ٚتيع عقوباهتا ْتدين أدٗب 
كأعلى خاصُت، فيما عدا بضعة عقوبات ذات حد كاحد كقد تتضمن عقوبات ٤تددة كفق نظاـ معُت كالقانوف الفرنسي 

كا١تصرم، كىناؾ قوانُت حددت عقوباهتا ْتدين أدٗب كأعلى خاصُت كقانوف العقوبات السورم كاللبنا٘ب، كىناؾ قوانُت 
 .تضمنت عددا غَت قليل من العقوبات ذات اٟتدين األدٗب كاألعلى ا٠تاصُت كالقانوف األرد٘ب كالسوفييت

 

        كىناؾ قوانُت تضّمنت عددا ٤تددا من العقوبات على ىذه الشاكلة من النمط كالقانوف األ١تا٘ب كالتونسي 
كا١تصرم، ليبقى ىناؾ بعض القوانُت ذات اٟتدين ا٠تاصُت أك يندر كجودىا فيها على رأسها القوانُت األ٧تلوساكسونية،        

جعلت العقوبة ٤تصورة بُت حدين أدناىا ستة أشهر  (321ا١تادة ) ،كمن خبلؿ1960 لسنة 16فالقانوف األرد٘ب رقم 
 سنوات،أما القانوف ا١تصرم 03 اشهر ك03 حصرت العقوبة اٟتبس بُت 333كأعبلىا ثبلث سنوات، ككذا ا١تادة 

 ،حيث حددت عقوبة اٟتبس ١تدة 2/ مكرر ب 116تضّمن عددا ٤تدكدا من العقوبات ذات اٟتدين ا٠تاصُت، ا١تادة 
 . سنوات 06التقل عن سنة كال تزيد عن 

 

        أما عن القانوف اٞتزائرم فقد تضمن قانوف العقوبات ىذا النوع من العقوبات كلكن بنسبة غَت كبَتة ، ٧تد ذلك 
إذا منع مواطن أك أكثر من ٦تارسة حق اإلنتخاب بوسائل ) اليت تتناكؿ منع ٦تارسة حق االنتخاب 102مثبل ا١تادة 

 أشهر على األقل إٔب سنتُت على األكثر 06التجمهر أك التعدم أك التهديد فيعاقب كل كاحد من اٞتناة باٟتبس من 
 .اْب ... ، 96/ 10 مكرر 79،87، 76، كذلك ا١تواد (...

 

          كجدير باإلشارة أف ا١تباعدة بُت اٟتدين ا٠تاصُت ُب العقوبة يفتح آّاؿ إٔب توسيع السلطة التقديرية للقاضي 
 .كالعكس صحيح 

 

 الفقرة الثالثة 
  حالة الحد األدنى العاـ كالحد األعلى الخاص ثابتين 

         يعترب مهد ىذا النظاـ القانوف اٞتنائي اإل٧تليزم، كلذلك يسمى بنظاـ التدريج األ٧تلوساكسو٘ب ، كالذم جرل 
على تثبيت حد أعلى خاص لعقوبات اٟتبس ا١تؤقت كالغرامة ، كيشهد ىذا النظاـ تطبيقو ُب العديد من التشريعات 

العربية أيضا كالتشريع ا١تصرم كاللييب كالتونسي كالكوييت كالبحريٍت، كنبلحظ على ىذا النظاـ أف القاضي ٯتكن أف ينزؿ 
بالعقوبة إٔب حّدىا األدٗب العاـ مهما كاف حدىا األعلى ا٠تاص مرتفعا، أما القانوف ا١تصرم فقد تضّمن عددا معتربا من 

 سنوات ٞترٯتة التزكير اليت 05 مكرر، حيث حددت عقوبة السجن مدة ال تزيد عن 206ىذه العقوبات مثل نص ا١تادة 
يكوف ٤تلها ختاما أك دمغات أك عبلمات إلحدل الشركات ا١تسا٫تة أك اٞتمعيات التعاكنية أك النقابات أك إحدل 

 .ا١تؤسسات أك اٞتمعيات ا١تعتربة قانوف ذات نفع عاـ
 

         أما قانوف العقوبات األرد٘ب فقد تضمن عدد قليل منها، حيث نص ا١تشرع األرد٘ب ُب قانوف العقوبات على 
ك اٟتد األعلى  ( من ؽ ع ارد٘ب20ا١تادة )األشغاؿ الشاقة ا١تؤقتة أك اإلعتقاؿ ا١تؤقت كحدد اٟتد األدٗب ثبلث سنوات 

، أما عقوبة الغرامة  ( من نفس القانوف21ا١تادة )ٓتمسة عشرة سنة أما اٟتبس فإف مدتو تًتاكح بُت أسبوع كثبلث سنوات 
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، كإذا أردنا أف نقدـ مثاال ( منت نفس القانوف22ا١تادة )فقد قدرىا ا١تشرع بأهنا تًتاكح بُت ٜتسة دنانَت كمائيت دينار 
 أشهر دكف ٖتديد اٟتد األدٗب ، كعليو ٬توز للقاضي اف 06اليت تعاقب باٟتبس مدة ال تزيد عن  (307ا١تادة )آخر 

 فيحكم بأسبوع أك أكثر على أنو ال٬توز لو أف ٭تكم على 21يعود للنص الذم ٭تدد مقدار اٟتبس كىو نص ا١تادة 
 . اشهر ألف سلطة القاضي مقيدة ّٔذا اٟتد 06اٞتا٘ب بعقوبة تزيد ُب كل االحواؿ عن 

 

         كلعل علة ىذا النظاـ أف ا١تشرع األرد٘ب قد قّدر أف اٞتـر إذا استحق اٟتبس أك الغرامة فإنو ال ٬توز أف تصل 
العقوبة إٔب حدىا األعلى األصيل ألف ا٠تطورة النإتة عن اٞتـر ليست كبَتة كمن ٙتن فإهنا ال تستحق إال ىذا القدر من 

 .العقوبة 
 من ؽ ع ج ا١تتعلقة ّترائم التعدم 75         أما عن ا١تشرع اٞتزائرم  فقد أخذ ّٔذا النظاـ ُب مواضيع كثَتة، كا١تادة 

عن الدفاع الوطٍت أك اإلقتصاد الوطٍت يعاقب بالسجن ا١تؤقت من ٜتس سنوات إٔب عشر سنوات كل من يساىم كقت 
اْب، ك ٧تد أف ىذه ا١تادة تضيق من سلطة القاضي ُب تقدير اٞتزاء، ...السلم ُب مشركع إلضعاؼ الركح ا١تعنوية للجيش 

   .ْتيث ال يوجد فركؽ كبَتة بُت آّرمُت ا١تقررة عليهم 
 

 فقرة 5،7، 4 مكرر87 ،67ا١تواد )         كما أف ىناؾ مواد أخرل كتلك ا١تتعلقة ّتنايات كجنح ضد أمن الدكلة 
 سنوات، كُب ىذا النمط من العقوبات ٬تعل القاضي شديد التقيد ّٔذا اٟتد،           10اٟتد األعلى ا٠تاص ال يتجاكز  (3

كرغم ذلك فإف ىذا النظاـ يؤّمن قدرا من اإلحًتاز ضد ا٠تطأ القضائي ُب رفع العقوبة أك اإلفراط ُب تقديرىا ،كمن ٙتة 
 .ٛتاية اٟترية الفردية من مضّنة التعّسف كٖتكم القضاة 

 

 الفقرة الرابعة 
 حالة الحد األدنى الخاص كالحد األعلى العاـ ثابتين

          ُب ىذا النوع من العقوبات ٧تد أف ا١تشرع يضع حدا أدٗب خاصا كيًتؾ للقاضي رفع العقوبة إٔب اٟتد األعلى 
العاـ ا١تقرر ٞتملة اٞترائم ا١تشمولة بو ُب النصوص العقابية، كّٔذا تضيق سلطة القاضي كلما زاد اٟتد األدٗب ا٠تاص 

كا٩تفض اٟتد األعلى العاـ كالعكس صحيح ، كىذا النمط غَت منتشر بصفة كبَتة ُب القوانُت، فهناؾ قوانُت تتضمن 
عددا من العقوبات تشمل ىذا النوع من النظاـ كالقانوف السورم كاللييب كاإليطإب كيقل ُب قوانُت أخرل كالقانوف األ١تا٘ب 

 .كالسورم، كيندر كجوده ُب القانوف ا١تصرم كالسودا٘ب، كٮتلو كجوده ُب القانوف التونسي كا١تغريب كالعراقي 
 

كل ) 1937 بتاريخ 58من قانوف العقوبات رقم  (مكرر108نص ا١تادة )          فمثبل القانوف ا١تصرم يندر كجوده 
شخص عُت ألخذ عطية أك الفائدة أك علم بو ككافق عليو ا١ترتشي أك أخذ أك قبل شيئا من ذلك مع علمو بسبب يعاقب 

  .(باٟتبس ١تدة ال تقل عن سنة كبغرامة مساكية لقيمة ما أعطى أك كعد بو كذلك إذا ٓب يكن قد تورط ُب الرشوة
 

ا١تادة )          بالنسبة للمشرع اٞتزائرم فقد اشتمل قانوف العقوبات على ىذا النوع من العقوبات، كلو بصفة قليلة 
يعاقب بالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة كل حارس ككل أمُت ْتكم كظيفتو أك ْتكم )تنص على  (66

ا١تتعلقتاف ّترائم التعدم على الدفاع الوطٍت أك  (70 ػػػ 68)، كعلى ىذه الشاكلة جاءت ا١تادتاف (اْب ...صفتو 
 . ا١تتعلقة باٞترائم ا١توصوفة بأفعاؿ ارىابية أك ٗتريبية 2 فقرة 10 مكرر 87اإلقتصاد الوطٍت ، كا١تادة 
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         كلعّل خطة ا١تشرع ُب تبٍت ىذا النمط من العقوبات هتدؼ إٔب رغبتو ُب التضييق من سلطة القاضي التقديرية 
١تواجهة نوع معُت من اٞترائم كاٞترائم اإلقتصادية، حيث يضع ا١تشرع حدا أدٗب خاصا يتسم بالشّدة  كحدا أعلى عاما 
مقرر قانونا، كىذا يعود إٔب جسامة ىذه اٞترائم بالنظر إٔب ما ٗتلفو من أضرار على اإلقتصاد الوطٍت، كمن جهة أخرل 
٤تاكلة من ا١تشرع للحد من اإلفراط ُب اٟتكم بعقوبات قصَتة ا١تدة كنوع من الًتشيد التشريعي لضماف حسن السياسة 

 .العقابية
 

 الفرع الثاني 
 نظاـ التدريج الكمي النسبي

         تعترب الغرامة العقوبة الوحيدة اليت ٭تدد فيها ا١تشرع أحيانا نطاقا كميا نسبيا، حيث يتعُت على القاضي تدريج 
مقدار العقوبة، كإذا ما كاف التدريج يستند على قيمة ا١تاؿ ٤تل اٞترٯتة، كىذا ما يسمى بالتدريج ا١توضوعي، أما إذا كاف 
يستند كيتحدد تبعا لدخل اٞتا٘ب، فإف ذلك يسمى بالتدريج الشخصي، حيث يلـز اٞتا٘ب ٔتوجب اٟتكم أف يدفع مبلغا 

، (جناية، جنحة، ٥تالفة)، كبسبب مركنة ىذا النظاـ فهو قابل للتطبيق بالنسبة ٞتميع اٞترائم 1معّينا إٔب خزينة الدكلة
 .كسوؼ نتناكؿ التدريج الكمي النسيب ا١توضوعي كالشخصي
 

 الفقرة األكلى
  التدريج الكمي النسبي الموضوعي 

         كيتجو ٖتديد الغرامة ُب ىذا النظاـ إٔب اٞترائم اليت يكوف ٤تلها ماال كاٞترائم اإلقتصادية كجرائم الرشوة 
كاإلختبلس، حيث يتجو ا١تشرع إٔب ٖتديد مقدار الغرامة كبالقياس مع قيمة الضرر ا١تًتتب عن اٞترٯتة أك قيمة الفائدة اليت 

ٖتصل اٞتا٘ب عليها، حيث ٗتضع إٔب قاعدة التدريج الكمي النسيب، كىو ما يسمى بالغرامة النسبية، غَت أهنا كلها ال 
ٖتضع إٔب قاعدة التدرج الكمي ا١توضوعي كإ٪تا ىذه القاعدة تشمل فقط الغرامات النسبية اليت جرل ٖتديد حديها األدٗب 
كاألعلى على ٨تو متفاكت بالقياس إٔب قيمة الضرر أك الفائدة ، أك ًب ٖتديد أحد حديها ّٔذه الطريقة، كجرل ٖتديد اٟتد 

 :2اآلخر ٔتبلغ معُّت ثابت كحد خاص للغرامة ا١تقررة بالذات أك كحد عاـ ٞتميع الغرامات
 

كىي الغرامات اليت ٭تدد ا١تشرع حديها األدٗب كاألعلى بالقياس  :ػػػ الغرامات ذات الحدين األدنى ك األعلى النسبيين
إٔب قيمة الضرر الناشئ عن اٞترٯتة أك الفائدة ا١تتحصل عليها من قبل اٞتا٘ب أك كاف يأمل اٟتصوؿ عليها، كمثاؿ ذلك  

 من قانوف العقوبات الفرنسي، اليت حددت غرامة ال تقل عن ثبلثة أمثاؿ كال تزيد عن ستة أمثاؿ قيمة العملة 135ا١تادة 
، 3ا١تزيّفة اليت أخذىا اٞتا٘ب بإعتبارىا جيدة ٍب تعامل ّٔا بعد علمو بعيبها على أف ال تقل بأم ٙتن عن ٜتسُت ألف فرنك

 العراقي، حيث تنص يعاقب بغرامة ال تقل عن ٜتسة 1961 لسنة 31 من قانوف التنمية الصناعية رقم21/3ككذا ا١تادة
أضعاؼ الرسـو اٞتمركية ا١تقررة كال تزيد عن عشرة أضعافها كل من إستعمل ا١تواد ا١تشمولة باإلعفاء لغَت مقاصد ا١تشركع 

 .4الذم إستوردت ألجلو تلك ا١تواد

                                                
 .99، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أًٍّ ) ٗٗأش 1

  26، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 

 ؾى٣ٍ ذحالٖحٌز  ك٢ ًٛج جُٔوحّ جُطلٍهس ذ٤ٖ جُـٍجٓس ٝجُطؼ٣ٞٝ، كحُطؼ٣ٞٝ ٣طْ جُكٌْ ذٚ ػٖ ٣ٍ٠ن جُوٟحء ػ٠ِ جُؿح٢ٗ ُٛحُف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، أٝ ًَ ٖٓ 

 . ضٌٍٟ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، أٓح جُـٍجٓس  كاٜٗح ضىكغ ئ٠ُ ن٣ُ٘س جُىُٝس، ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُطؼ٣ٞٝ ٣٘ٗأ ػٖ جُؿ٣ٍٔس كحٗٚ ٣ٔػَ قوح نحٚح ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ
 .27 ، 26، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 2
 .106، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 3
 .27، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 4
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حيث ٭تدد ا١تشرع ُب ىذه الغرامات مبلغا معينا كحد :ػػػ الغرامات ذات الحد األدنى الثابت كالحد األعلى النسبي
أدٗب ٢تا كيعُت حدىا األعلى بالقياس على قيمة الضرر الناشئ عن اٞترٯتة ،أك الفائدة اليت حصل عليها اٞتا٘ب أك كاف 

اليت ٖتدد غرامة ال تقل عن مائة كٜتسُت ) من قانوف العقوبات الفرنسي 177يؤمل اٟتصوؿ عليها ، كمثاؿ ذلك ا١تادة
 من قانوف العقوبات ا١تصرم، 103ا١تادة (ألف فرنك كال تزيد عن ضعف قيمة ما أعطى أك كعد بو ا١توظف ا١ترتشي 

( 111 ػ 104ا١تادة )حيث تنص على غرامة ال تقل عن ألف جنيو كال تزيد عن ما ألعطى أك كعد بو ا١توظف ا١ترتشي 
 .1اليت تنص على الرشوة 

 

ُب ىذا النوع من الغرامات ٭تدد ا١تشرع حدىا األدٗب  :ػػػ الغرامات ذات الحد األدنى النسبي كالحد األعلى الثابت
بالقياس إٔب قيمة الضرر الناتج عن اٞترٯتة أك الفائدة اليت حصل عليها اٞتا٘ب، كيعُت حدىا األعلى با١تبلغ احملدد كحد 

إذا حكم على )، 1937 لسنة58 من قانوف العقوبات ا١تصرم من قانوف رقم 44أعلى عاـ للغرامة، كلقد نصت ا١تادة 
ٚتلة متهمُت ْتكم كاحد ٞترٯتة كاحدة فاعلُت كانوا أك شركاء بالغرامات ٭تكم ّٔا على كل منهم على إنفراده خبلفا 

 ػػػ 359، ككذا ا١تادتُت (للغرامات النسبية فإهنم يكونوف متضامنُت ُب اإللزاـ ّٔا ما ٓب ينص ُب اٟتكم على خبلؼ ذلك
 من قانوف العقوبات اللبنا٘ب اللتُت تصاغ على غرامة أدناىا ضعف قيمة 361 من قانوف العقوبات السورم كا١تادة360

 .ما ٬تب على ا١توظف ا١تختلس باكراه رّده
 

         ٯتكن القوؿ أف األخذ بقاعدة التدرج الكمي النسيب ا١توضوعي، قد تؤدم أحيانا إٔب فرض غرامة جسيمة ال 
تتناسب مع حالة احملكـو عليو ا١تادية ، كيعجز عن دفعها فتستبدؿ بعقوبة اٟتبس، كما يؤدم األخذ ّٔذا النمط أب 

 .اٟتكم بغرامة تافهة غَت ٣تدية، إذا كاف الضرر أك الفائدة ا١تتخذة لقياس قيمة الغرامة ضئيلة 
 

         أما عن القانوف اٞتزائرم فإنو يعتمد ىذا النوع من الغرامة النسبية ذات التدريج الكمي ا١توضوعي، اليت تتحدد 
بقيمة ا١تاؿ ٤تل اٞترٯتة، ك٧تد تطبيق ىذا النوع ُب اٞترائم ا٠تاصة باألمواؿ، كما ٧تدىا ُب جرائم التهريب ٔتوجب األمر 

يعاقب على ):  اليت تنص على12 مثل ا١تادة 2 ا١تتعلق ٔتكافحة التهريب2005 أكت 23 ا١تؤرخ ُب 06 ػػ 05رقم 
أفعاؿ التهريب اليت أرتكبت باستعماؿ أم كسيلة نقل باٟتبس من عشر سنوات إٔب عشرين سنة كبغرامة تساكم عشر 

 .(مرات ٣تموع قيميت البضاعة ا١تصادرة ككسيلة النقل
 

 الفقرة الثانية 
  التدريج الكمي النسبي الشخصي 

         ُب ىذا النوع يتم ٖتديد الغرامة تبعا للدخل اليومي ١ترتكب اٞترٯتة ا١تقررة ُب بعض القوانُت اليت ٖتدد الغرامات 
، حيث ٖتسب الغرامة من حيث ا١تبلغ الذم يستطيع احملكـو عليو توفَته يوميا (أياـ، غرامات)بواسطة كحدات نسبية 

، مالذم ٯتثل القيمة النقدية لكل كحدة أم لكل يـو غرامة ، كقد طبقو قانوف العقوبات السويدم كالد٪تاركي كالفنلند
، كقد أدخل ىذا النمط إٔب التشريع (le jour amende)حيث ٖتدد الغرامات بوحدات نسبية ما يعرؼ بيـو الغرامة 

 (.5 ػػ 131ا١تادة ) 1983 جواف 10الفرنسي ٔتوجب قانوف 
 

                                                
 . 27، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 1
 ٤ُٞ٣ٞ 15  ٓإٌل ك٢ 09 ــ 06 ٝجُٔطْٔ ذحالٍٓ ٌهْ 2005 08 28 ٓإٌل ك٢ 59 ، ؼ ٌ ٌهْ 2005 08 23 جُٔإٌل ك٢ 06 ــ 05ٌجؾغ جألٍٓ ٌهْ 2

 .2006 07 19 جُٔإٌل ك٢ 47 ؼ ٌ ٌهْ جُؼىو 2006
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 كحدة ، 120         قانوف العقوبات السويدم جعل اٟتد األدٗب للغرامة كحدة كاحدة ،أما حدىا األعلى العاـ فهو 
 كوركف على األكثر، أما القانوف الفيلندم ٓب يعُت 300كما جعل القيمة النقدية لكل كحدة كوركف كاحد على األقل ك

 .1أم من حدم القيمة النقدية للوحدة بل ترؾ تقديرىا للقاضي ، تبعا لدخل اٞتا٘ب دكف تقييده ْتد أدٗب أك أعلى
 

         أما القانوف الفرنسي فقد أخذ بنظاـ أياـ الغرامة الذم ٭تقق التناسب بُت مقدار الغرامة كدخل احملكـو عليو ، 
حيث يقدـ القاضي ا١تبلغ ا١تقرر دفعو على أساس نسبة من الدخل الصاُب للمتهم ، كينقسم أب عدد من الوحدات ا١تالية 

عن كل يـو كحده ، ك٭تدد ٣تموع الوحدات العدد اإلٚتإب ألياـ الغرامة، كيشًتط القانوف عند ٖتديد مقدار كل يـو 
 فرنك فرنسي، كأخذ ُب اإلعتبار ظركؼ اٞترٯتة عند ٖتديد عدد أياـ الغرامة ْتيث أال 2000غرامة أال ٬تب أف يتجاكز 

  . 2 يوما360تتجاكز 
 

         ك ٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم كا١تصرم ٓب يأخذا بنظاـ أياـ الغرامة كما فعلت التشريعات اٞتنائية 
 .اٟتديثة، كرغم أنو يعرّب عن أحدث اإلٕتاىات العقابية الرامية إٔب التقليل من العقوبات السالبة للحرية 

 
 المطلب الثاني 

  سلطة القاضي في اإلختيار النوعي للعقوبة 
 

          تعترب ىذه السلطة من اآلليات ا١تتاحة للقاضي اٞتنائي، حيث يسمح لو نظاـ اإلختيار النوعي للعقوبة إختيار 
العقوبة ا١تناسبة من بُت العقوبات اليت رصدىا ا١تشرع اٞتزائرم مراعيا بذلك ظركؼ اٞتا٘ب كاٞترٯتة ا١ترتكبة كتبعا لتوجهات 

، أكيقـو (فرع أكؿ)السياسة اٞتنائية، كيستطيع القاضي أف يتخَّت من بُت العقوبات ا١تتاحة، فيسمى بالنظاـ التخيَتم 
، حسب ما تقتضيو  مصلحة اٞتا٘ب  كمقتضيات (فرع ثا٘ب)بإستبداؿ العقوبة بأخرل غَتىا فيسمى بالنظاـ اإلبدإب

 :العدالة، كىو ما سنتعرض إليو كالتإب
 

 الفرع األكؿ 
  نظاـ العقوبات التخييرية 

 

          يقضي ىذا النظاـ بًتؾ حرية للقاضي ُب أف ٮتتار عند اٟتكم على آّـر بإحدل عقوبتُت ٥تتلفتُت النوع أك 
 ، 3بكليهما، أك بعقوبة كاحدة أك عقوبتُت من بُت ثبلث عقوبات أك أكثر ٥تتلفة النوع ٤تددة للجرٯتة اليت إرتكبها آّـر

كالقانوف أحيانا ال يلـز القاضي بأف يتبع أم قاعدة معيّنة ُب اإلختيار، فيكوف حرا ُب ذلك كأحيانا أخرل يكوف مقّيدا، 
 .ْتيث عليو أف يراعي ٚتلة من القيود كالباعث كخطورة آّـر كجسامة اٞترٯتة فيكوف أماـ اإلختيار ا١تقيد

 

 الفقرة االكلى 
  نظاـ العقوبات التخييرية غير مقيد 

                                                
 .29، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 1

 .102، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أًٍّ ٗٗأش) جذٍج٤ْٛ 
 108، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 2
 .108، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أًٍّ ٗٗأش)جذٍج٤ْٛ 3
 109، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 3
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         يتمتع بسلطة كبَتة كحرية مطلقة ُب إختيار العقوبة ا١تناسبة ُب حكمو كاليت يراىا من ضمن العقوبات ا١تقررة ّٔذه 
، بل مراعاة شخصية آّـر 1اٞترٯتة، سواء كانت عقوبتُت متنوعتُت أك أكثر، كال يلزمو إتباع أم قاعدة معينة ُب اإلختيار

 .كظركفو حسب ما ٘تليو مقتضيات السياسة اٞتنائية 
 

          كبإستقراء بعض النصوص العقابية لبعض التشريعات ٧تد أف فيها من يأخذ بالنظاـ التخيَتم على أكسع نطاؽ 
كمنها من يأخذ بو ُب نطاؽ ٤تدكد، فنجد القوانُت اإل٧تلوساكسونية كُب مقدمتها القانوف اإل٧تليزم من يأخذ ّٔذا النظاـ 

 على قاعدة عامة، كىي أف الغرامة عقوبة 1948 من قانوف العدؿ اٞتنائي لسنة 13ُب أكسع نطاقو، حيث تنص ا١تادة 
، كقد كافقو ُب ذلك القانوف األمريكي 2ٗتيَتية ٞتميع اٞترائم باستثناء اٞترائم ا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤبد أك االعداـ 

الذم يقر بإعتبار اٟتبس كالغرامة عقوبتُت ٗتيَتيتُت ١تعظم اٞترائم، كقانوف العقوبات السويسرم الذم يقر بثبلث عقوبات 
سالبة للحرية متدرجة ُب شدهتا ىي السجن كاٟتبس كاٟتجز، إضافة إٔب عقوبة الغرامة كللقاضي سلطة اإلختيار بُت 

  .3نوعُت من ىذه العقوبات
 

          كُب ا١تقابل ٧تد أف ىناؾ تشريعات ضّيقت من سلطة القاضي اٞتنائي ُب اإلختيار النوعي للعقوبة، على غرار 
التشريعات العربية، حيث أهنا التزاؿ متحفظة على ذلك، فنجد أف ا١تشرع ا١تصرم مثبل كإف كاف منح سلطة اإلختيار ُب 
غالبية اٞترائم، إال أنو حددىا ُب نطاؽ اإلختيار بُت عقوبتُت ٥تتلفتُت كُب بعض اٞترائم بُت عقوبة كأخرل أك ّٔما معا، 

 مثبل تنص أنو للقاضي أف ٮتتار بُت اإلعداـ كالسجن ا١تؤبد، كما أجاز للقاضي اٟترية ُب اإلختيار بُت السجن 92ا١تادة 
، 120)، كبُت اٟتبس كالغرامة ُب ا١تواد (ق / 80د ، /80)، كبُت الغرامة كاٟتبس (96 ػػ 95)ا١تشدد كالسجن ا١تادتُت 

128 ،136 ،137)4. 
 

          أما القانوف التونسي فقد حصر اإلختيار النوعي ُب نطاؽ ضّيق، كُب جرائم معاقب عليها بالنفي أك السجن 
 من قانوف العقوبات 142، 2فقرة /68على سبيل التخيَت ٬تمعهما معا، أك بالسجن كالغرامة أك ّٔما معا ، ا١تادة 

، حيث تقضي كل منهما 479، 3 فقرة 470، 469التونسي، ككذلك ذىب القانوف ا١تغريب كتبٌت نفس ا١توقف ا١تواد 
، كذلك سار على نفس ا١تنهج كا١توقف ا١تشرع السورم كاللبنا٘ب كاألرد٘ب، 5بعقوبة اٟتبس أك الغرامة أك كلتا العقوبتُت

 .6حيث خص ىذا النوع من العقوبات إٔب بعض اٞترائم اليت تكوف عقوبتها اٟتبس كالغرامة أك اٟتبس كالغرامة معا 
 

          ا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٮترج عن القاعدة، فبإستقراء نصوص قانوف العقوبات ٧تده حصر سلطة اإلختيار النوعي ُب 
نطاؽ ضيق، حيث سار على ىدم القانوف الفرنسي، كحصرىا ُب عقوبة اٟتبس كالغرامة ، فيجيز للقاضي أف ٭تكم 

بعقوبة اٟتبس كالغرامة أك باحدل ىاتُت العقوبتُت، كفيما عدل ىاتُت العقوبتُت ٓب نسجل أم أثر إلعماؿ ىذا النظاـ، 
يعاقب باٟتبس من شهرين ) من قانوف العقوبات نصت على جرٯتة التحريض على اإلجهاض 310فمثبل ٧تد أف ا١تادة 

دج أك باحدل ىاتُت العقوبتُت كل من حّرض على اإلجهاض كلو 10.000دج إٔب 500إٔب ثبلث سنوات كبغرامة من 
يعاقب باٟتبس من عشرة أياـ على األقل إٔب شهرين على ) 440، كذلك ا١تادة  (آخر ا١تادة...ٓب يؤدم ٖتريضو إٔب 

                                                
 .32، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 1
 .122، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (جًٍّ ٗٗأش) جذٍج٤ْٛ 2
 .213، ٍٓؾغ ْحذن ، (جًٍّ ٗٗأش) جذٍج٤ْٛ 3
 .109، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 4
 .32، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 5
 .110، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 6
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دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل من أىاف بالقوؿ أك اإلشارة أك التهديد أك 1000 دج أب 100األكثر بغرامة من 
الكتابة أك الرسم غَت العلٍت أك بإرساؿ أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامو بأعباء 

 ا١تتعلق 2004 12 25 ا١تؤرخ ُب 18 ػػ 04 من القانوف رقم 12، كذلك ٧تد أف ا١تادة (كظيفتو أك ٔتناسبة قيامها ّٔا
يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب )بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كقمع اإلستعماؿ كاإلٕتار غَت ا١تشركعُت ّٔا،

دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل شخص يستهلك أك ٭توز من أجل 50.000دج إٔب 5.000سنتُت كبغرامة من 
، 180، 160كذلك نص عليها أيضا ُب ا١تواد  (االستهبلؾ الشخصي ٥تدرات أك مؤثرات عقلية بصفة غَت مشركعة

 . من ؽ ع ج429، 228، 224، 212، 182، 181
 

          إف ٣تاؿ تطبيق ىذا النظاـ ىو اٞتنح كا١تخالفات دكف اٞتنايات بإعتبار أف ا١تشرع خَّت القاضي بُت اٟتكم 
باٟتبس ك الغرامة أك اٟتكم ّٔما معا، حيث أف العقوبة ا١تقررة للجنح ىي اٟتبس، كىذا األسلوب منتقد من جهة كونو ال 

يسمح بأعماؿ تفريد اٞتزاء اٞتنائي، ألف التفريد ال يتم عن طريق التخفيف كالتشديد، بل يتطلب أيضا كبدرجة أكثر 
تنويع اٞتزاءات اٞتنائية، كىو ما ال يأخذ بو ا١تشرع إال فيما يتعلق بعقوبيت اٟتبس كبالغرامة ُب بعض النصوص القانونية ، 
كلعّل األمر يدّؽ أكثر إذا ما علمنا أف عقوبة اٟتبس ٓب تعد ترقى ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة باأل٫تية اليت كانت تعطى 

٢تا سابقا ُب القرف ا١تاضي، حيث كاف ينظر ٢تا على أهنا من أفضل العقوبات ُب آّتمعات ا١تتحّضرة ، فقد أصبحت 
اليـو عقوبة اٟتبس بعد أف بانت عوراهتا كتكّشفت سلبياهتا مثار جدؿ فقهي كبَت، ينادم الكثَتين بضركرة التضييق منها 

كإستبدا٢تا ببدائل أخرل ُب النظاـ العقايب، كمن ٙتة جعلها عقوبة ٗتيَتية ُب اٞترائم اليت ال تشكل خطرا كبَتا على أمن 
  .1آّتمع

 

          أما ُب ا١تخالفات ففي غالب األحياف العقوبة ا١تقررة ىي الغرامة، حيث ٯتكن للقاضي أف ٭تكم على اٞتا٘ب 
 .باٟتبس أيضا إٔب جانب عقوبة الغرامة خاصة ُب ٥تالفات الفئة الثانية

 

          ّٔذا ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم قد كّسع من سلطة القاضي ُب تقدير العقوبة، فيما ٮتص اٞترائم اليت جعلت فيها 
عقوبة اٟتبس كالغرامة، بإعتبارىا جرائم أقل جسامة مقارنة مع اٞترائم اليت تكوف عقوبتها السجن ا١تؤقت أك ا١تؤبد أك 
اإلعداـ كوهنا جرائم بلغت حدا من اٞتسامة يستوجب تطبيق العقوبة األشد، كبالتإب تضييق سلطة القاضي ُب ىذا 

آّاؿ، كلعّل ُب ىذا يكوف ا١تشرع قد أصاب كثَتا  عند اختيار ىذا ا١تنحى ، عكس بعض التشريعات اليت كّسعت ُب 
التخيَت حىت ُب اٞترائم ا٠تطَتة، كا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت كالسجن ا١تؤبد كا١تشرع اللييب كالعراقي، فهذا األخَت 

يوسع من سلطة القاضي اٞتنائي ُب اإلختيار النوعي للعقوبة، فقد أجاز ُب أغلب اٞترائم إختيار عقوبة من عقوبتُت أك 
 .2ثبلث أك أربع، كاإلختيار بُت اإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة أك اٟتبس أك الغرامة أك ّٔما معا

 

 الفقرة الثانية
  نظاـ العقوبات التخييرية المقٌيد

          حىت ال يكوف القاضي ُب كضع يوصف بالتعّسف ُب ظل ىذا النظاـ تكوف العقوبات متعددة، كلكن يضبط 
 :القاضي ّتملة من القيود، لذلك يطلق على ىذه العقوبات بالعقوبات التخيَتية ا١تقّيدة، كقد تأخذ عدة صور

                                                
 / ٗوال ػ106ٖ،  ٘ (ٍٓؾغ ْحذن ) ه٣ٍّٔ ْحٌز 1

STANIS (,Law Palanski), Droit penitentiare, publication d’université de la  Lille, tome 3 ,1983,p 87             
 .33ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ْٞق)ؾٞجو١ 2
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ٔتقتضى ىذا النظاـ يضع ا١تشرع عقوبتُت متباينتُت ُب : نظاـ العقوبات التخييرية المقيدة بالباعث :  الصورة األكلى
الشّدة على سبيل التخيَت، حيث يلـز القاضي باٟتكم بالعقوبة األشد مىت كجد الباعث دنيئا، كٖتديد ىذه الصفة ٮتضع 
إٔب القيم األخبلقية السائدة ُب آّتمع، كظهر ىذا النظاـ ُب العديد من النظم القانونية كاأل١تا٘ب كالنرك٬تي كالبولو٘ب،حيث 

حينما يسمح القانوف باإلختيار بُت األشغاؿ الشاقة كالسجن فإنو ٯتكن ) من قانوف العقوبات األ١تا٘ب 20نصت ا١تادة 
 .1(فقط فرض األشغاؿ الشاقة على من يتبُت إرتكابو اٞترٯتة بباعث د٘بء

 

كُب ىذه اٟتالة  على القاضي أف : نظاـ العقوبات التخييرية المقيدة بجسامة الجريمة كخطورة المجـر: الصوة الثانية
ٮتتار بُت عقوبتُت، كتكوف العقوبة األشد ىي الواجبة التطبيق، إذا كاف الفعل خطَتا كيعرب عن خطورة إجرامية للمجـر ، 
فيختار القاضي عقوبة اإلعداـ عن السجن ا١تؤبد ُب جرٯتة معينة كانت شنيعة كتعرب أفعا٢تا عن ٣تـر خطَت، كلقد عرؼ 

 من قانوف العقوبات 86ا١تادة )ا١تشرع اليونا٘ب ىذا النظاـ كقّيده ُب سلطة اإلختيار ّتسامة اٞترٯتة كخطورة آّـر 
 .2(اليونا٘ب

 
كا١تبلءمة سلطة يعملها القاضي عند إختياره العقوبة : نظاـ العقوبات التخييرية المقٌيدة بالمبلءمة : الصورة الثالثة 

ا١تناسبة ُب ظل ظركؼ آّـر الشخصية كمقتضيات جرٯتتة، فإف كاف القانوف قد أجاز للقاضي اإلختيار بُت عقوبة سالبة 
للحرية كعقوبة الغرامة، فإف كانت اٟتالة ا١تادية للمجـر ال تسمح لو بدفع الغرامة فيحكم بالعقوبة السالبة للحرية ألهنا 
األنسب للتطبيق، كمن جهة أخرل ىذا القيد يؤدم إٔب تنبيو القاضي إٔب أف الغرامة ىي عقوبة أساسية كإعتبار العقوبة 

 من 57السالبة للحرية عقوبة إستثنائية بالنسبة للجرائم ا١تعاقب عليها بالعقوبتُت على سبيل التخيَت ، كمثاؿ ذلك ا١تادة 
إذا خوؿ القانوف للمحكمة سلطة اإلختيار بُت عقوبة سالبة للحرية كعقوبة غرامة فاف ):القانوف البولو٘ب اليت تنص على

 .3(احملكمة ال ٖتكم بالعقوبة السالبة للحرية إال إذا كاف اٟتكم بالغرامة غَت مبلءـ
 

كيكوف ىذا النظاـ عندما ٭تدد ا١تشرع لبعض : نظاـ العقوبات التخييرية المقيدة بتوافر شركط معينة : الصورة الرابعة 
اٞترائم اإلقتصادية جزاءا إداريا خاصا با١تخالفات أك عقوبة جنحة، مع تقييد اٟتالة اليت ٬توز فيها للقاضي توقيع عقوبة 

اٞتنحة بشرط سبق توقيع جزاء إدارم على مرتكب اٞترٯتة عن كاقعة ٦تاثلة، أك بشرط ٦تارستو للصناعة احملضورة على 
نطاؽ كاسع كإستعانتو ُب ذلك باإلجراء كجرٯتة ٦تارسة نشاط إقتصادم ٤تظور على األفراد مثل صناعة كبيع ا١تشركبات 

 .  4الركحية بطريقة غَت مشركعة 
 

 الفقرة الثالثة 
  تقدير كتقييم نظاـ العقوبات التخييرية 

          ما من شك أف نظاـ العقوبات التخيَتية أضاؼ ٤تاسن كثَتة لنظاـ التفريد القضائي للقاضي اٞتنائي، ١تا يّشكلو 
من آلية تسمح للقاضي من حرية اإلختيار بُت عقوبات متعددة للعقوبة ا١تناسبة توخّيا للعدؿ كالردع، غَت أنو أكخذ على 

 :ىذا النظاـ 

                                                
 .110، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 1
 .111 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 .34ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (٣ْٞق)ؾٞجو١ 3
 111، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 4
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 ػػػػػػ أف إخضاع كتقييد ىذه اٟترية ٔتجموعة من القيود ٮتل ٔتبدأ اإلختيار، كبالتإب سلب ا١تشرع للقاضي بيد ما أعطاه 
 .بيده األخرل، ٦تا يؤدم إٔب جعل نظاـ العقوبات التخيَتية من آلية للتفريد القضائي إٔب آلية للتفريد القانو٘ب

 ػػػػػػػ أف إعتبار الباعث كقيد إلختيار العقوبة مثبل ما ىو ُب الواقع إال جزءا من الظركؼ الشخصية اليت ٬تب إٗتاذىا ُب 
٣تموعها معيارا للتخيَت من جهة ا١تشرع، كمعيارا آخر من طرؼ القاضي مع مراعاة الظركؼ ا١تادية ككذا مراعاة بشاعة 

 .الفعل كخطورة آّـر  كغَتىا، تعترب من الظركؼ اليت ٕتعل القاضي يتجو ٨تو فرض العقوبة األشدّ 
 

          لذلك ٬تدر با١تشرع أف يتجّنب تقييد سلطة اإلختبار النوعي للعقوبة اليت ٯتنحها للقاضي ٔتعايَت جزئية خاصة، 
 .ك٭تسن بو أف ينص على معايَت كلية عامة لتقدير العقوبة، ليسًتشد ّٔا القاضي عند اإلختيار النوعي أك الكمي للعقوبة

ػػػػػػ إف إتساع ٣تاؿ نطاؽ التخيَت كتطبيق ىذه القاعدة على األ٪تاط ا١تختلفة للمجاالت التخيَتية كاإلكثار من ٖتديد 
العقوبات على ىذا السبيل، ُب علم العقوبات كإف كانت تتيح للقاضي تفريد العقاب الذم تستهدفو السياسة اٞتنائية، 
كلكن اإلكثار من ىذه الوسيلة قد يؤدم ذلك إٔب العصف بأحد كظائف العقوبة كىو ٖتقيق الردع العاـ كا٠تاص، كاليت 

 . الزالت ٘تثل إحدل القواعد األساسية لتلك السياسة كاليت تقتضي عدـ اإلكثار من العقوبات التخيَتية 
 

          بالنسبة لعقوبة اإلعداـ كنوعُت أك أكثر من العقوبات السالبة للحرية كعقوبة الغرامة، ٬توز ٖتديد عقوبتُت ُب 
الشّدة ٞتميع اٞترائم طبقا للتدرج النوعي الذم يتوافق معو جسامة اٞترٯتة، أما القوانُت اليت تكتفي بعقوبة كاحدة سالبة 

للحرية أب جانب عقوبة الغرامة، فيقتصر ٖتديدىا بُت العقوبتُت على سبيل التخيَت للجرائم الصغَتة، كٖتديد العقوبة 
 .1السالبة للحرية للجرائم اٞتسيمة البالغة ا٠تطورة كٖتديد الغرامة بالنسبة للجرائم الصغَتة 

 

 الفرع الثاني 
  نظاـ العقوبات اإلبدالي

         يتحقق ىذا النظاـ عندما يقـو القاضي إحبلؿ عقوبة معينة ٤تل عقوبة من نوع آخر، ٯتكن اٟتكم ّٔا أك ًب 
اٟتكم ّٔا على مرتكب اٞترٯتة مهما كاف نوع جرٯتتو، كىذا بسبب تعّذر تنفيذىا أك ١تبلءمة تنفيذ العقوبة البديلة أكثر من 
، كّٔذا فالعقوبة البديلة ىي كسيلة كفاء بالعقوبة األصلية عند تعّذر تنفيذ  تنفيذ العقوبة األصلية تبعا ٟتالة كشخصية آّـر

 . ىذه األخَتة
 

         كيعترب ىذا النظاـ كوسيلة من كسائل تفريد العقاب القضائي، يتمتع فيها القاضي ْترية ُب تغيَت كتبديل العقوبة ، 
حيث يقـو ُب مرحلة أكٔب بتحديد العقوبة األصلية عند إعداد اٟتكم أك ُب منطوؽ اٟتكم ذاتو، ٍب ُب مرحلة ثانية يقـو 
بإستبداؿ العقوبة األصلية بالعقوبة البديلة، إذا تعّذر تنفيذ العقوبة األصلية أك ظهر إحتماؿ تعّذر تنفيذىا، أك ما يعتقده 

 .من مبلءمة العقوبة البديلة أكثر عن العقوبة األصلية بالنظر إٔب حالة آّـر الشخصية
 

         كقد يبدك أف ىناؾ تشأّا ُب ىذا النظاـ مع غَته من أنظمة التفريد القضائي، كالنظاـ التخيَتم الذم ٘تت 
اإلشارة إليو سابقا، أك نظاـ تكييف العقوبة الذم ٯتنح للهيئات ا١تكلفة بتنفيذ العقوبات، غَت أف األمر ٮتتلف ُب أساس  

كطبيعة كل نظاـ ، فالعقوبات البديلة القضائية اليت ىي ٤تور الدراسة ٗتتلف عن العقوبات البديلة القانونية اليت ينص 
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عليها ا١تشرع ، عن العقوبات البديلة التنفيذية أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة، كيأخذ نظاـ العقوبات البديلة عدة صور نتناك٢تا 
 :كالتإب 

طبقا ٢تذه اٟتالة ٯتكن للقاضي أف يقضي بعقوبة العقوبة السالبة للحرية كبديل لعقوبة الغرامة، ك        ػػػػػػ فقد تكوف 
اٟتبس بدال من الغرامة ، كاستبداؿ عقوبة اٟتبس ٤تل الغرامة من شأنو إبراء ذمة احملكـو عليو من الغرامة مىت قضى مدة 

اٟتبس اليت جاء ّٔا اٟتكم ، كإف كاف من سلطة احملكمة أف ٖتدد مدة اٟتبس كعقوبة بديلة فبل ٬تب ٢تا أف تتجاكز اٟتد 
، كمن التشريعات اليت أخذت ّٔذه القاعدة أ١تانيا، ا١تكسيك، الصُت، اليوناف، 1األقصى ا١تقرر لعقوبة اٟتبس قانونا

، السورم (17ا١تادة )، التشريع التونسي  (212ا١تادة )الربتغاؿ، أما التشريعات العقابية العربية فنجد التشريع العراقي 
 .2 (51ا١تادة )، اللبنا٘ب (450ا١تادة )
 

ٖتل الغرامة ٤تل العقوبة السالبة للحرية، كىي  أم الغرامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية،        ػػػػػػ كقد تكوف
إستعاضة عن عقوبة اٟتبس اليت كثرت مساكئها السّيما اٟتبس قصَت ا١تدة، كأغلب التشريعات اٟتديثة تنص على التقليل 
من اٟتبس كالبحث عن بدائل كمن بينها الغرامة ا١تالية، اليت ال تكلف الدكلة شيئا، بل تكوف مصدر دخل ٠تزينة الدكلة، 

كىي مع ذلك ٖتمل قدرا من اإليبلـ ٯتس الذمة ا١تالية للمحكـو عليو، كلقد أخذت  أغلب التشريعات ّٔذا النظاـ 
كالقانوف اليونا٘ب الذم ٬تيز للقاضي اٟتكم بالغرامة بدؿ العقوبة السالبة للحرية اليت تقل مدهتا عن ستة أشهر، كالقانوف 
العراقي الذم ٬تيز اٟتكم على اٟتدث بالغرامة حىت كلو كانت العقوبة ا١تقررة للمخالفة ىي عقوبة سالبة للحرية، فقانوف 

  .3نص على كجوب إمكانية استبداؿ اٟتبس بالغرامة (446ا١تادة )العقوبات العراقي 
 

ػػػ 131/9، 5 ػػ 131:، ا١تواد 4(أياـ الغرامة )        كما أخذ قانوف العقوبات الفرنسي بعقوبة الغرامة اليومية 
، حيث غَت طبيعتها كجعلها عقوبة بديلة كعقوبة تكميلية،  كما نص قانوف العقوبات التونسي على إمكانية 131/25

، طبقا لقياس تقديرم بثما٘ب درجات، لكل (17ا١تادة )أف ٖتكم احملكمة باستبداؿ السجن بالغرامة ا١تتعذر ٖتصيلها 
درجة منها مبلغ يًتاكح بُت الغرامة مقابل مدة متفاكتة من السجن، على أف ٗتفض ا١تدة ا١تقررة إٔب النصف بالنسبة للذين 

 . سنة، أك الذين أثبتوا عجزىم عن الوفاء لعجزىم ا١تإب بشهادة صادرة من كإب احملافظة60بلغ عمرىم 
 

ٯتكن للمحكمة أف تستبدؿ عقوبة اٟتبس  حيث عقوبة العمل بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، كقد تكوف ػػػػػ        
، كلقد عرؼ النظاـ القانو٘ب ا١تصرم 5بعقوبة بالعمل، كلقد لقي ىذا النظاـ قبوال ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية ١تكافحة اإلجراـ 

لكل ٤تكـو عليو باٟتبس البسيط مدة ) من ؽ ع ا١تصرم 18ىذه الصور من صور العقوبات البديلة، حيث نصت ا١تادة 
ال تتجاكز ثبلثة أشهر أف يطلب بدال من تنفيذ اٟتكم عليو كىو اٟتبس، تشغيلو خارج السجن، طبقا ١تا ىو مقرر من 

 .6(القيود بقانوف ٗتفيف اٞتنايات ما ٓب ينص اٟتكم من حرمانو من ىذا ا٠تيار 
 

                                                
 .42، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 1
 .182، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قحضْ قٖٓ ٠ْٞٓ) ذٌحٌ 2
٣ؼحهد ذحُكرّ ػ٠ِ جٍُٓهس جُط٢ ضوغ ك٢ ؿ٤ٍ جألقٞجٍ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو جُٓحذوس ، ٣ٝؿَٞ ضرى٣َ جُؼوٞذس ) ٖٓ م ع ع ػ٠ِ 446 ض٘ٙ جُٔحوز 3

، (أًٍّ)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ٗٗأش (جُٔوٌٍز ك٢ ًٛٙ جُٔحوز ذحُـٍجٓس جُط٢ ال ض٣ُى ػٖ ػ٣ٍٖٗ و٣٘حٌج جيج ًحٗص ه٤ٔس جُٔحٍ جٍُٔٓٝم ال ض٣ُى ػٖ و٣٘ح٣ٌٖ 

 .361ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 ضؼ٢٘ ػوٞذس جُـٍجٓس جُٔح٤ُس إٔ ٣لٍٜ جُوح٢ٞ ؿٍجٓس ٤ٓٞ٣س نالٍ ػىو ٓؼ٤ٖ ٖٓ جأل٣حّ ٓغ جألنً ك٢ جالػطرحٌ ونَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝأػرحتٚ ٝؾٓحٓس 4

 .114،  جُطل٣ٍى جُوٟحت٢،ٍٓؾغ ْحذن،  ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)جُؿ٣ٍٔس جٍُٔضٌرس،  جُؿرٌٞ 
ئٕ ) ئ٠ُ ػوٞذس جُؼَٔ ٝؾحء ك٢ ئقىٟ كوٍجش ض٤ٚٞحضٚ 1960 أٖحٌ جُٔإضٍٔ جُػح٢ٗ ُألْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جًُٔٗر٤ٖ جُٔ٘ؼوى ذِ٘ىٕ 5

 .(جُكَ جألٓػَ ُِكرّ ه٤ٍٛ جُٔىز ٛٞ جإلهالٍ ٖٓ ضطر٤ن ًٛٙ جُؼوٞذس ٝئْطرىجُٜح ذحُٗـَ نحٌؼ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س 
 .42، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق) ؾٞجو١ 6
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         كما أف ا١تشرع الفرنسي اعترب العمل كعقوبة بديلة لعقوبة اٟتبس قصَت ا١تدة، ألهنا ٕتنب آّرمُت الذين ال تنظوم 
شخصيتهم على خطورة إجرامية كبَتة على آّتمع أضرار اإلختبلط باألشخاص آّرموف األشد خطورة داخل السجن، 

كأنو يلـز إلصبلحهم كتأىيلهم تقييدىم بعمل كخدمة لصاّب آّتمع كفرض ٣تموعة من تدابَت الرقابة كاإلشراؼ عليهم ، 
، كيشًتط القانوف الفرنسي لتوقيع 1ْتيث ينحصر على اٟتاالت احملدكدة اليت ال تتعارض كمقتضيات العدالة كالردع العاـ

ىذه العقوبة أف تكوف اٞترٯتة ا١تعاقب عليها جنحة، كأف تكوف ىذه اٞتنحة معاقبا عليها باٟتبس مهما كانت مدتو، 
 .2كيتحقق رضاء احملكـو عليو لقبوؿ كخضوعو ٢تذا النظاـ 

 

ٯتكن للجهة القضائية أف ) مكرر من ؽ ع ج 5         أما عن ا١تشرع اٞتزائرم فقد تبٌّت ىذا النظاـ عرب نص ا١تادة 
، كسوؼ يأٌب تفصيل ىذا (.....تستبدؿ عقوبة اٟتبس ا١تنطوؽ ّٔا بقياـ احملكـو عليو بعمل للنفع العاـ بدكف أجر

 .اٞتانب الحقا
 

 ٯتكن للمحكمة أف تقرر إحبلؿ عقوبة العمل  أين عقوبة العمل كعقوبة بديلة عن عقوبة الغرامة،          ػػػػػػػػ كقد تكوف
٤تل عقوبة الغرامة، إذا رأت أف احملكـو عليو ٓب يستطع دفع الغرامة كعقوبة ٤تكـو ّٔا عليو، بسبب حالتو ا١تادية السيئة، 

فيمكن للمحكمة أف تقضي كٖتكم بعمل تقوٯتي بدال من الغرامة ، كذلك ٔتعدؿ تقوٯتي لكل يـو عمل يقابلو خصم 
مبلغ من الغرامة الواجب عليو دفعها، كقد أخذت ّٔذا النظاـ ركسيا، بلغاريا، الربتغاؿ، أثيوبيا، ْتيث يتمتع القاضي 

 .3بسلطة تبديل عقوبة العمل اإللزامي دكف سلب اٟترية بعقوبة الغرامة ا١تتعّذر ٖتصيلها
 

        ٯتكن القوؿ أف ىذا النظاـ يشكل ُب تطبيقو حبل موضوعيا ٬تنب الوقوع ُب البلمساكاة ُب العقاب بُت الغٍت 
كالفقَت ، فإستبداؿ الغرامة بعقوبة سالبة للحرية، رٔتا يقودنا إٔب أف احملكـو عليو ا١توسر يستطيع دفع الغرامة كينجو من 

اٟتبس ، بينما يتعثر احملكـو عليو ا١تعّسر أك الفقَت  فيعجز عن دفع قيمة الغرامة فيزّج بو ُب السجن كعقوبة بديلة ، غَت أف 
 .إستبداؿ عقوبة العمل كبديل عن عقوبة الغرامة ٖتقق نوعا من العدالة كا١تساكاة بُت ٚتيع احملكـو عليهم 

 

 حيث ٯتكن القوؿ أف العقوبات البدنية ُب التشريعات ا١تعاصرة يكاد  إستبداؿ العقوبة البدنية بعقوبة الغرامة،ػػػػػػػػػػ        
ال ٧تد ٢تا أثرا، إذا ما استثنينا عقوبة اإلعداـ كالعقوبات اٟتدية ُب بعض العقوبات التعزيرية ا١تقررة ُب الشريعة اإلسبلمية، 

حيث ٧تد أف قانوف العقوبات السودا٘ب ال يزاؿ ينص على بعض العقوبات البدنية كعقوبة اٞتلد بالسوط كالضرب با١تقرعة 
 .4(77ا١تادة )
 

كىذه الصورة غَت معركفة ُب القوانُت اٟتديثة ، إال نادرا كما ُب  إستبداؿ عقوبة بدنية بعقوبة سالبة للحرية ، ػػػػػ      
القانوف السودا٘ب الذم الزاؿ ٭تتفظ بعقوبتُت بدنيتُت ٫تا اٞتلد بالسوط البديل للحبس بالنسبة للمجرمُت البالغُت، 

كالضرب با١تقرعة البديل ألنو عقوبة أخرل ماعدا اإلعداـ بالنسبة للمجرمُت األحداث، كىاتُت العقوبتُت ٯتكن توقيعهما 
 .5على الذكور دكف اإلناث أك األحداث
                                                

 ،ًٔح ٗٙ ػ٠ِ يُي ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ 1983 ٤ٗٞ٣ٚ 10 جونَ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ػوٞذس جُؼَٔ ُِِٔٛكس جُؼحٓس ذٔوط٠ٟ جُوحٕٗٞ جُٛحوٌ ه٢ 1

 .جُؿى٣ى ذحػطرحٌٛح ػوٞذس ذى٣ِس 
ٖٓ  (7ــ131، 8ــ 132، 54ــ 132، 57 ــ 132جُٔٞجو ) ْحػس 240 ْحػس ٝال ض٣ُى ػٖ 40 جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ قىو ٓىز ْحػحش جُؼَٔ ال ضوَ ػٖ 2

 ٍٖٜج، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جُؿرٌٞ 18هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ، ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضكىو جُٔىز جُط٢ ٣ؿد ض٘ل٤ً ًٛج جُؼَٔ نالُٜح ذك٤ع ال ضطؿحَٝ 

 .116،   جُطل٣ٍى جُوٟحت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)
 .183، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (قحضْ قٖٓ ٠ْٞٓ) ذٌحٌ 3
  .113، جُطل٣ٍى جُوٟحت٢، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ) جُؿرٌٞ 4
 .43، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (٣ْٞق)ؾٞجو١ 5
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مضموف ىذا النظاـ إذا كاف احملكـو عليو غَت قادر على آداء العمل جاز  إستبداؿ عقوبة الغرامة بعقوبة العمل، كػػػػػػ     
 .للقاضي إحبلؿ عقوبة الغرامة، كقد عرؼ ىذا النظاـ ُب العديد من القوانُت ا١تقارنة أيضا 

 
 المبحث الثالث 

 التفريد التنفيذم  تحقيق مقتضيات
 

         من أجل ضماف ٖتقيق حقيقي ١تبدأ التفريد التنفيذم، ٬تب بداية أف يتم اإلىتماـ ٔتكاف تنفيذ العقوبة، أم ٔتبا٘ب 
، كمن جهة ثانية  ٬تب العمل بنظاـ  (ا١تطلب األكؿ)ا١تؤسسات العقابية، كا١توظفُت العاملُت ّٔا، كأساليب ا١تعاملة العقابية

، كمن جهة ثالثة ٬تب أف يتم (ا١تطلب الثا٘ب)تكييف العقوبة حسب حالة كدرجة استجابة احملكـو عليهم لربامج التأىيل 
اإلستمرار ُب متابعة احملكـو عليهم حىت بعد اإلفراج عنهم، من أجل مساعدهتم على االندماج ُب النسيج آّتمعي شيئا 

، سنحاكؿ (ا١تطلب الثالث)فشيئا، خاصة ُب ا١تراحل األكٔب من االفراج ، كىو ما يطلق عليو بنظاـ الرعاية البلحقة 
 :التعرض أب كل ىذا من خبلؿ ا١تطالب التالية

 
 المطلب األكؿ

  اإلىتماـ بمباني المؤسسات العقابية، الموظفوف، برامج اإلصبلح
 

         إذا كاف السجن ىو ا١تكاف الذم يتم فيو تنفيذ العقاب، فببل شّك حىت يؤدم كظيفتو ك٭تقق أىداؼ العقوبة، 
البد أف يكوف مبٌت السجن مبلئما لذلك ، كالبد من توفَت ا١ترافق ك ا١تستلزمات البلزمة، حىت يتم خلق اٞتو ا١تناسب 

للعملية اإلصبلحية اليت تشّكل الغرض األساس للعقوبة ، لذلك يقتضي تنفيذ ىذه الربامج اإلصبلحية أبنية صاٟتة 
 .لذلك، كما ٭تتويو من مرافق  لذلك

 

         من جهة أخرل ٬تب أف يكوف الطاقم الوظيفي ٢تذه ا١تؤسسات العقابية ُب مستول ىذه الغايات النبيلة، كىي 
ٖتويل آّـر احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية من إنساف منحرؼ خارج عن القيم القانونية كاألخبلقية إٔب إنساف سوم 

، فهم من يكلفوف يتصنيف كمراقبة كمتابعة كتنفيذ 1صاّب، قادر على أف يندمج من جديد ُب حياتو اإلجتماعية السوية
الربامج اإلصبلحية كالتأىيلية، فهم يشكلوف عنصرا مهما ُب العملية العقابية، خاصة مع تطور كظيفة اإلدارة العقابية من 
كوهنا ٓب تعد تقتصر على ٣ترد التحفظ كعزؿ كحراسة احملكـو عليهم، بل أصبحت ترتكز على إستغبلؿ فًتة سلب اٟترية 

لتهذيبهم كتأىيلهم، كتطبق ُب ذلك أساليب فنية كما تعتمد على خربة ا٠ترباء كا١تتخصصُت ُب شىت آّاالت اليت 
 .2ٖتتاجها العملية اإلصبلحية

 

ضركرة اإلىتماـ ٔتبا٘ب  (الفرع األكؿ)        كمن أجل التفصيل ُب ىذه ا١تتطلبات ا١تادية كالبشرية كالفنية، سوؼ نتناكؿ ُب
ضركرة  (الفرع الثالث)ضركرة اإلىتماـ بالطاقم الوظيفي لئلدارة العقابية، ٍب ُب  (الفرع الثا٘ب)ا١تؤسسات العقابية، كُب 

 .اإلىتماـ باألساليب كالربامج اإلصبلحية اٟتديثة
 

                                                
 .146، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ٛح٣َ  1
 .148جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
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 الفرع األكؿ 
  ضركرة اإلىتماـ بمباني المؤسسات العقابية

 

        تعترب ا١تؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية قائمة بذاهتا، لذلك كاف ٬تب اإلبتعاد ّٔا عن مظاىر اإلذالؿ كا١تهانة 
اليت عرفتها السجوف القدٯتة، أين كانت ٥تصصة ٟتبس من ينتظركف احملاكمة، أك لتنفيذ عقوبة اٟتبس ُب احملكـو عليهم 
كمنع ىركّٔم ، ككانت ا١تهمة اليت يضطلع ّٔا السجن آنذاؾ ىي ٖتقيق غرض العقوبة كىو اإلنتقاـ من السجُت، لذلك  

كانت مبا٘ب السجوف غاية ُب السوء، حيث كانت عبارة عن زنزانات ضيقة ٖتت األرض يسودىا الظبلـ الدامس، أك 
حفر عميقة يصعب منها ا٠تركج، كإذا كانت فوؽ األرض فهي عبارة قبلع كحصوف قدٯتة ٤تاطة بأسوار عالية كْتراسة 
مشددة دكف أم برامج إصبلح، حيث كاف السجُت ٭تضى ٔتعاملة سيئة للغاية تطبعها القسوة كالتعذيب، ككل أشكاؿ 

 .1ا١تهانة كاإلذالؿ اٟتاطة بكرامة اإلنساف
 

         كظل ىذا الوضع مستمرا إٔب غاية القرف الثامن عشر، حيث ظهرت دعوات فكرية تطالب باحًتاـ حقوؽ 
اإلنساف، كمن بينها حقوؽ احملكـو عليهم، حيث تركت ىذه الدعوات أثرىا ُب تغيَت مفهـو العقوبة كٖتديد أىدافها، 

كخرجت ُب ذلك دراسات خاصة بالسجوف، مشلت أبنيتها كمرافقها كهتيئتها ٔتا ٭تقق أغراض العقوبة، كإقرار مبادئ ٖتّد 
، كاستمر التطور ُب األفكار اليت هتتم بأبنية السجوف، ْتيث أصبحت الدكلة تعٌت بتصاميمها كما 2من قسوة السجوف

يتطلبو من مستلزمات اٟتياة ا١تعاصرة، ككصل التطور إٔب تطبيق مبادئ كأساليب عقابية تكفل ٖتقيق الغاية من العقوبة، 
فظهرت فكرة تصنيف ا١تسجونُت كتفريد ا١تعاملة حسب كل فئة، كطغت فكرة اإلصبلح كالتهذيب على الردع كاإلنتقاـ، 

،كما إحتوت السجوف على أماكن للنـو 3ٍب ظهرت مراكز اإلصبلح كالتأىيل ا٠تاصة كفصل األحداث عن البالغُت
كأخرل للصحة، العبلج، العزؿ، العمل، الدراسة، ا١تطالعة، ٦تارسة األنشطة الرياضية كالًتفيهية، مرافق لئلغتساؿ كالنظافة، 

 .أماكن إلستقباؿ الزكار
 

         كأماـ ىذه اإلعتبارات كحىت تضمن السجوف ٖتقيق ىذه الغايات، ٬تب أف تتم مراعاة مواقع بناء السجوف، 
 .4كطريقة بنائها، كُب اإلمكانيات اليت ٬تب أف ٖتتويها

 

 الفقرة األكلى 
  موقع المؤسسات العقابية

         يعترب حسن إختيار موقع ا١تؤسسات العقابية من الشركط األساسية اليت ٬تب مراعاهتا عند بنائها، ١تا ُب ذلك من 
تأثَت على الربامج اإلصبلحية، لذلك ال ٬تب إختيار بناء السجوف داخل ا١تدف كا١تناطق اٟتضرية اآلىلة بالسكاف، كإ٪تا 

                                                
 .191، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ػرى ج٣ٌٍُْ)، جُلو٢  (كطك٢ ضٞك٤ن)، جُلحػ١ٌٞ  (ػٔحو ٓكٔى )ٌذ٤غ  1
 . 192جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2

، ٝٛٞ ٖٓ جالٝجتَ جُرحقػ٤ٖ ك٢ ػِْ جُؼوحخ، ق٤ع أُق ًطحذٚ (Dom Jean Mabillon، 1707 ــ 1632ؾحٕ ٓحذ٤ٕٞ )ُؼَ جذٍَ ًٛٙ جٌُطحذحش ًطحخ 
، ق٤ع ٠ٍـ ك٤ٚ ٗظحّ جُٓؿٖ جالٗلٍجو١ ٝجؾطٜى ك٢ جغرحش وٌٝٙ ك٢ ضو٣ْٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝجٚالـ ٖه٤ٛطٚ ، غْ ض٘حٍٝ (ضحٓالش ك٢ جُٓؿٕٞ جٍُٛرح٤ٗس)

جُطل٣ٍى جُط٘ل١ً٤ ٠ٝحُد ذٞؾٞخ ض٘حْد أِْٞخ ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٓغ جُوٟٞ جُرى٤ٗس ٝج٤ًُ٘ٛس ُِٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ، غْ ض٘حٍٝ ض٘ظ٤ْ جُؼَٔ ٌٝػح٣س ٚك٤س ُِٔكٌّٞ 

وٌجْس  (ٓحذ٤ٕٞ)ػ٤ِٚ ٝجُٓٔحـ ُٚ ذحُُ٘ٛحش، ًٔح ٗحوٟ ذرؼٝ جإلٚالقحش ُِٓؿٕٞ، ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح ئهطٍجقٚ ْؿٖ ٗٔٞيؾ٢، ٣ٝؼطرٍ جُىجٌْٕٞ ًطحخ 

قحُس جُٓؿٕٞ ك٢ جٗؿِطٍج )جُٔؼٕ٘ٞ ذــ  ( John Haward، 1790 ـ 1726ٛٞجٌو )ٓطٌحِٓس ُِ٘ظحّ جُؼوحذ٢ ك٢ ظَ جألكٌحٌ ج٤ٌُٓ٘س، ًٔح ٣ٞؾى ًطحخ 

٣ُِٝٝ ٝٓالقظحش ض٤ٜٔى٣س ػٖ ذؼٝ جُٓؿٕٞ جألؾ٘ر٤س، ق٤ع ض٘حٍٝ ك٤ٚ ٗظحّ جُٓؿٖ جإلٗلٍجو١  ٝذ٤ٖ ػ٤ٞذٚ ٝجهطٍـ ضهل٤ق هٓٞضٚ ، ًٔح ٠حُد ذحُلَٛ 

( ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)، أٗظٍ ٛح٣َ (ذ٤ٖ جُٔٓؿ٤ٖٗٞ، ٝض٘حٍٝ جُؼَٔ ٝجُكحُس جُكحُس جُٛك٤س ُِٔٓؿ٤ٖٗٞ ٝجُط٣ًٜد جُى٢٘٣ ٝقٖٓ جنط٤حٌ جُؼح٤ِٖٓ ذحُٓؿٕٞ

 .159 ، ٘ 2، 1،ٍٓؾغ ْحذن ، ض٤ٜٕٔ 
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٬تب أف تكوف خارج ىذه األماكن، حىت يتم ٗتصيص ا١تساحة الكافية لبناء السجوف كالتوسع فيها ُب ا١تستقبل، كمن 
جهة أخرل توفَت فرص العمل ُب ا٢تواء الطلق، ك من باب آخر منع إمكانية ىرب السجناء، باإلضافة إٔب ذلك ٬تب أال 
تكوف ُب منطقة نائية يصعب اإلتصاؿ كالوصوؿ إليها، فيجب أف تكوف بالقرب من مراكز ا٠تدمات كا١ترافق العامة كطرؽ 

، ألف اإلنعزاؿ بعيدا عن مراكز اٟتياة يصعب على اإلدارة العقابية كالقائمُت باإلرشاد كالتعليم بإمداد السجن 1ا١تواصبلت
 .2ٔتا ٭تتاجو من متطلبات من مواد غذائية كغَتىا، ككذا عدـ ٘تكُت عائلة احملكـو عليهم من زيارهتم

 

         كما ٬تب مراعاة ٗتصص ا١تؤسسة العقابية كنوعية الربامج اإلصبلحية عند إختيار موقعها، فا١تؤسسة العقابية 
ا١تخصصة لؤلحداث ٬تب أف تكوف ُب مناطق غنية با١تناظر الطبيعية ١تا لديو من تأثَت إ٬تايب ُب نفسية النزالء، ككذا 
يساعده على تقبل العملية اإلصبلحية، كما أف ا١تؤسسات العقابية ذات الربامج اإلصبلحية الزراعية، ٬تب أف تكوف 
مواقعها ُب مناطق صاٟتة للزراعة كذات موارد مائية دائمة، ك األمر نفسو بالنسبة للمؤسسات العقابية ذات الربامج 

 .3اإلصبلحية الصناعية ، ٬تب أف تكوف ُب أماكن أين تتوفر فيها على ا١توارد األكلية البلزمة لذلك
 

 الفقرة الثانية
 تصاميم المؤسسات العقابية

         كال شّك أف بناء ا١تؤسسات العقابية ٬تب أف يتم على ٨تو ٭تقق الربامج اإلصبلحية، كيوائم طبيعة كأصناؼ 
فئات النزالء، كيتعدد الطراز ا١تعمارم للمؤسسات العقابية كالتصميم ا٢تندسي ٢تا، حسب تنوّع أساليب بناء السجوف، 

، حيث يتكوف مبٌت السجن من عدة أجنحة، يتضمن كل (أسلوب النجمة)كمن ىذه النماذج الشائعة ُب أكربا مثبل 
جناح ٣تموعة من الزنزانات عن اليمُت كعن الشماؿ، كال يتم اإلتصاؿ بُت الزنزانات، كيوجد مكاف ا١تراقبة عند إلتقاء 
األجنحة ببعضها، فيما ٮتصص الطابق األرضي لئلدارة العقابية ك قاعات العمل كقضاء كقت الفراغ، كىذا الطراز من 

 .4السجوف ُب سبيلو إٔب الزكاؿ بسبب جو الكآبة الذم يفرضو، كال يتيح الفرصة للعمل ُب ا٢تواء الطلق
 

         لذلك الطراز الذم يطبق حاليا على بناء ا١تؤسسات العقابية، ىو تعدد كحدات بناء داخل ا١تؤسسة العقابية 
الواحدة ، حيث ٗتصص كل كحدة ١تهمة معّينة، بعضها للزنازين كبعضها لئلدارة ك ا١ترافق العامة كبعضها ألماكن الًتكيح 

، كما نشَت إٔب أف طراز األبنية يتم الًتكيز فيها على أف تكوف الزنزانات مقبولة ا١تساحة، ك تقوية بأّا اٟتديدم 5كالًتفيو
من الداخل، كأف توجد فيو فتحة إلدخاؿ الطعاـ، كفتحة أخرل صغَتة ١تراقبة ما ٬ترم بداخلها، كيكوف مفتاح اإلضاءة 

ُب خارجها، كما ٬تب أف ٖتتوم على صنبور مياه كمرحاض، كأف يكوف ّٔا نافذة منخفضة كمّتسعة كمؤمنة بقضباف 
 .6حديدية لضماف مزيدا من التهوية

 

 الفقرة الثالثة 
  مرافق المؤسسات العقابية

                                                
 .90، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ)ق٤ٖٓ  1
 .251، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز   2
 .91، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٌؾد ػ٢ِ)ق٤ٖٓ  3
 .251،ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز   4
 .251 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  5
 .164، ٍٓؾغ ٗلٓٚ، ٘  (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ٛح٣َ  6
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        ٬تب أف ٖتتوم ا١تؤسسة العقابية على مباف متعددة ٗتصص للمرافق كا٠تدمات اليت ٖتقق برامج اإلصبلح، حيث 
٘تكن اإلدارة العقابية من تصنيف احملكـو عليهم، كتودع كل فئة ُب ا١تبٌت ا١تخصص ٢تا، كتستقل فيو بنظامها ا١تستمد من 

ظركفها، على أف ترتبط ىذه ا١تبا٘ب ببعضها بصورة تتيح لئلدارة العقابية بسط رقابتها على احملكـو عليهم، ك٬تب أف 
يتضمن أماكن للعمل كالتعليم كالعبلج كللعيادة كالًتفيو، ك٬تب أف يتضمن مبٌت إلدارة السجن، كأماكن إليواء بعض 

 .1ا١توظفُت كاٟتراس الذين تستلـز طبيعة عملهم ك إقامتهم بالسجن
 

         كما ٬تب مراعاة طبيعة كل مؤسسة عقابية فا١تؤسسات ا١تفتوحة ٗتتلف مبانيها عن ا١تؤسسات ا١تغلقة، كمبا٘ب 
مؤسسات األحداث ٗتتلف عن مبا٘ب مؤسسات البالغُت، كيضاؼ إٔب كل ما سبق ضركرة مراعاة مساحة ا١تؤسسة 

، كيتحركوف ُب فضاء 2العقابية، ْتيث ٬تب أف تكوف بالّسعة الكافية، اليت ٕتعل احملكـو عليهم يشعركف بالراحة النفسية
 .كاسع يسمح ٢تم ٔتمارسة حياهتم اليومية بصورة عادية، كلقد بّينا سابقا الواقع األليم للمؤسسات العقابية ا١تكتّظة

 
        كيفضل بعض العلماء لكي تكوف ا١تؤسسات العقابية قادرة على ٖتقيق تأىيل السجُت ك إعادة إدماجو ُب آّتمع 

، أف ٖتّل األسوار الشائكة بدال من األسوار العالية، كأف ٗتتفي القضباف من النوافذ، كأف ٗتفف اٟتراسة، حيث يتم 
اإلستعانة باألساليب كاألجهزة اإللكًتكنية اٟتديثة للمراقبة كالتنبيو عن ٤تاكالت ا٢ترب، كأف تكوف قاعات اإلطعاـ فسيحة 

ككذا أماكن الزيارة، كأف توجد أماكن للعيادة كأخرل لتلقي العلم كباقي ا١ترافق، كأف تتوفر كل مؤسسة عقابية على 
 .3الشركط ا٠تاصة ّٔا، فا١ترضى مثبل ٬تب توفَت ٢تم أماكن صحية مناسبة لعبلجهم ك إستشفائهم

 

        كإذا كاف ىذا ما ٬تب أف تكوف عليو السجوف، فإف كاقع السجوف اليـو عكس ذلك ٘تاما، ليس فقط ُب اٞتزائر، 
بل حىت ُب معظم دكؿ العآب سّيما الفقَتة منها، حيث أف أغلب أبنية ا١تؤسسات العقابية ُب اٞتزائر قدٯتة متوارثة عن 

األجياؿ القدٯتة، غَت مبلئمة ١تتطلبات كظيفتها اٟتديثة، فعدـ بناء أبنية سجوف با١تقاييس اٟتديثة لنظم العقاب، كضآلة 
اإلعتمادات ا١تالية ا١تخصصة لصيانة السجوف، كلها أسباب سا٫تت ُب عجز ا١تؤسسات العقابية على القياـ بدكرىا، 

كأدل ذلك إٔب فشل عمليات التأىيل كالتهذيب ُب ىذا اٞتانب، لذلك حرصت ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة 
، ما ٬تب أف يشتمل عليو البناء الداخلي للسجن، من مرافق تساعد على ضماف 4ا١تسجونُت اليت أقرهتا األمم ا١تتحدة

متطلبات اٟتياة احملًتمة داخل السجوف، سواء ما كاف منها مرتبط بالنـو أك العمل أك الدراسة ، أك ما تعلق منها بضركرة 
 .إشتما٢تا على ا١تواصفات الصحية األساسية من إنارة كىواء كغَتىا

 

 الفرع الثاني
  اإلىتماـ بالطاقم الوظيفي للمؤسسات العقابية

        من ا١تعلـو أف تأىيل العنصر البشرم ُب أم ٣تاؿ يبقى اٟتجر األساس الكفيل بتحقيق أم ىدؼ مبتغى، بالرغم 
من توفَت أحسن كأحدث االمكانات ا١تادية ، ذلك ألف االىتماـ باإلنساف يبقى ىو العنصر الفاعل ُب ىذه ا١تعادلة 

                                                
 252،ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز   1

 .262، كِٓلس جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)  ؾؼلٍ 
 .93، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ) ق٤ٖٓ 2
  .162، 161، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ٛح٣َ  3
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،كتبقى ا٠تربة البشرية ا١تًتاكمة ىي القادرة على إحداث التغيَت إذا ما أحسن االىتماـ ّٔا كتطويرىا ، كلن يتم اٟتصوؿ 
 .على النتائج ا١ترجوة إذا كقع إ٫تا٢تا كعدـ االىتماـ ّٔا

 

        كاٟتقل العقايب ال ٮترج عن ىذه القاعدة، فتنفيذ العقوبات اٞتنائية داخل أسوار ا١تؤسسات العقابية، يتطلب 
نشاطا إداريا كفنيا يفرض عن طريقو برامج ا١تعاملة على احملكـو عليهم، كضماف ٖتقيق أغراض العقوبة ُب اإلصبلح 

كالتأىيل، ٭تتاج إٔب جهاز كظيفي كفؤ كمتخصص لئلضطبلع ّٔذه ا١تهاـ النبيلة، خاصة كأف كظيفة اإلدارة العقابيةٓب تعد 
قاصرة على حراسة احملكـو عليهم كمنع ىركّٔم فحسب، بل أصبحت مطالبة بتأىيلهم كإصبلحهم كجعلهم أفرادا 

 .أسوياء
 

        لذلك فقد ٛتلت أٝتاء ا١تؤسسات العقابية ىذه ا١تدلوالت ُب مداخل أبوأّا، فهناؾ مؤسسة الوقاية، كىناؾ 
مؤسسة إعادة الًتبية، كىناؾ مؤسسة إعادة التأىيل، كاإلدارة العقابية ٔتعناىا الواسع تضم إدارة عقابية مركزية، كعددا من 

ا١تؤسسات العقابية اليت تضم عددا من العاملُت ّٔا من موظفُت كخرباء كفنيُت كحراس كغَتىم، فأما اإلدارة العقابية ا١تركزية 
فهي اليت تتؤب رسم السياسة العقابية العامة، مستعينة ٓتبلصات النتائج العلمية لعلمي اإلجراـ كالعقاب، كٔتا يتبلئم 

كظركؼ آّتمع، كما تراقب سَت العمل ُب ا١تؤسسات العقابية لتضمن حسن تنفيذىا ٢تذه السياسة، كٖتدد لكل مؤسسة 
كفقا للقانوف ٗتصصها كتوزع عليها احملكـو عليهم، كما تتؤب توظيف كتدريب العاملُت ُب ا١تؤسسات العقابية، كيقع 

 . 1عليها عبء القياـ بالبحوث العقابية اليت تستهدؼ تقوٙب السياسة العقابية ا١تطبقة
 

 الفقرة األكلى 
 أصناؼ العاملين في المؤسسات العقابية 

        أما بالنسبة للعاملُت ُب ا١تؤسسات العقابية فهم ٣تموع الطاقم اإلدارم من ا٠ترباء ا١تتخصصوف اإلجتماعيوف، 
كالنفسانيوف، ا١ترشدكف،ا١تدرسوف، ا١تهنيوف، ا١تراقبوف، ا١تدربوف الرياضيوف، ا١تعلموف رجاؿ الدين، كاٟتراس، كيضاؼ إليهم 

 :ا١تتطوعوف إلجتماعيوف كاٞتمعيات االنسانية، ٨تاكؿ توضيحهم بشكل موجز كالتإب
 

الذم يتألف من مدير ا١تؤسسة كمساعديو كاحملاسبُت كأمناء ا١تخازف كالكتاب كا١تساعدين ، حيث : ػػػػػ الجهاز اإلدارم
يقـو بتنظيم اٟتياة الداخلية داخل ا١تؤسسة العقابية من تدبَت للشؤكف اٟتياتية كا١تعيشية، كحفظ النظاـ، كتنظيم ساعات 

العمل ،كالتأىيل اإلجتماعي، كتنظيم األنشطة الثقافية كاإلجتماعية، كما يتكفل بتنظيم اإلشراؼ على اٟتراسة اليومية 
 .داخل ا١تؤسسة العقابية من دخوؿ كإفراج ك زيارات كمراسبلت ك إتصاالت مع الداخل كا٠تارج

 

يشكل ىؤالء عصب النشاطات التأىيلية كاإلنسانية ُب ا١تؤسسة العقابية، كيقع عليهم : ػػػػػػ الموظفوف المتخصصوف 
عبء اإلصبلح كالتأىيل كهتيئة اإلندماج اإلجتماعي للمحبوسُت من خبلؿ تنظيم كتنفيذ ا١تناىج التأىيلية كاإلصبلحية 

كالثقافية كالرياضية، كما يشكلوا ٫تزة الوصل بُت ٣تتمع السجن كالعآب ا٠تارجي، كتتوقف العملية اإلصبلحية على 
                                                

 ًٍُٓج ٤٘٠ٝح ُِىٌجْحش ٝجُركٞظ جُؼوحذ٤س، ق٤ع قىوش ٜٓٔطٚ جؾٍجء جُىٌجْحش جُط٢ ضٓطٜىف جالٌضوحء 1964ػ٠ِ ْر٤َ يُي جٗٗحش ك٢ كٍٗٓح ْ٘س  1

 .148، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ذٔٓطٟٞ ض٘ل٤ً جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، ٝض٣ُٝى ًرحٌ ٓٞظل٢ جالوجٌز جُؼوحذ٤س ذحُؼِْ ٝجُهرٍز، ٛح٣َ 

ــ ٤ٍٗٗٝ ك٢ ًٛج جُٔوحّ أٗٚ ال٣ٞؾى ك٢ جُؿُجتٍ ٓػَ ًٛٙ جٍُٔجًُ جُركػ٤س، ًُُي ػ٠ِ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ئْطكىجظ ٓػَ ًٛٙ ج٤ُ٥حش جُؼ٤ِٔس، ألٜٗح جٌُل٤ِس 

ذطو٣ْٞ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ٝضٛك٤ف ئنطالالضٜح، ٝئ٠ُ إٔ ٣ك٤ٖ يُي ٣ؿد ػ٠ِ جإلوجٌز جُؼوحذ٤س ُِٓؿٕٞ ك٢ جُؿُجتٍإٔ ضٓطؼ٤ٖ أ٣ٟح ذٔهطِق جُركٞظ جُط٢ 

٣طْ ئٗؿحَٛح ٖٓ ٠ٍف جُٔؼحٛى ٝجُؿحٓؼحش ٍٝٓجًُ جُركٞظ ٝجُىٌجْحش ك٢ جُٗإٔ جُؼوحذ٢ وجنَ ج٠ُٖٞ ٝنحٌؾٚ، ُإلْطلحوز ٖٓ ٗطحتؿٜح، ٝئهطٍجقٜح 

ُِِٓطحش جُؼ٤ِح، ُؿؼِٜح ك٢ ٌَٖ هٞج٤ٖٗ ُٝٞجتف، ألٕ ًٛٙ جُركٞظ ٝجُىٌجْحش ضٓحػى ذال ٖيّة ك٢ ٌكغ ًلحءضٜح ٝ كؼح٤ُطٜح، ذىٍ إٔ ضرو٠ ك٢ ٌكٞف 

 .جٌُٔطرحش ٝقر٤ٓس جألوٌجؼ



 

306 

جهودىم كعلى مهارة ىؤالء ا٠ترباء ا١تتخصصوف، لذلك ال ٗتلو مؤسسة عقابية من كجود متخصص نفسا٘ب يقـو بدراسة 
نفسية احملبوسُت كمتابعتها، كٖترير تقارير بشأف حاالهتم، ككذا ا١تتخصص اإلجتماعي الذم يعمل على إعادة اإلعتبار 

للمحكـو عليهم  كإرتباطو بآّتمع كيساعدىم ُب اإلندماج فيو، باإلضافة إٔب األطباء ٔتختلف ٗتصصاهتم الذين يتكفلوف 
 .1باٞتانب الصحي للمحبوسُت

 

كىم الذين توكل ٢تم مهمة تعليم احملبوسُت حرفة أك مهنة معينة، ك يعملوف على تنمية مواىبهم : ػػػػػػ المدربوف المهنيوف 
 .الذاتية، اليت توظف ُب تعلم ىذه ا١تهن

 

كىم فئة من ا١توظفُت يقوموف ٔتراقبة السلوؾ كحفظ النظاـ داخل ا١تؤسسة العقابية، كيرافقوف السجناء أينما : ػػػػػ المراقبوف
تواجدكا، حيث تسمح ىذه ا١ترافقة الدائمة من تكوين فكرة ك إنطباعا عن شخصية كنفسية احملكـو عليهم، كيكوف 

 .لرأيهم بالطبع أ٫تية كمكانة ىامة ُب دراسة تطور أحواؿ السجُت ك إخضاعو للمعاملة ا١تناسبة تبعا ٟتالتو كتطورىا
يكلفوف بتدريب السجناء ١تختلف الرياضات حسب إمكانات كل مؤسسة عقابية، إذ يساىم : ػػػػػ المدربوف الرياضيوف

ىذا التدريب ُب صقل كهتذيب السلوؾ الفردم كاٞتماعي، كيساعد على إفراغ الطاقة العاطلة للسجُت ُب ٦تارسة ىذه 
 .الرياضات ، كيعترب النشاط الرياضي متمما لعملية التأىيل االجتماعي

 

تقـو ا١تؤسسة العقابية بتعليم احملبوسُت كٖتسُت مستواىم، حيث تستعُت با١تعلمُت الذين يعملوف على تنمية : ػػػػػ المعلموف
ا١تواىب الشخصية كالذىنية للمحكـو عليهم، كقد تستعُت اإلدارة ببعض السجناء ا١تتقدمُت ُب التحصيل العلمي ك٭توزكف 

 .2على مستويات علمية عالية لتعليم غَتىم من السجناء كٖتسُت مستواىم
 

نظرا للتأثَت الكبَت لتعاليم كأحكاـ الدين ُب اإلنساف كسلوكو، كنظرا لنقص الوازع الديٍت لدل بعض : رجاؿ الدين ػػػػػػػػ
احملبوسُت يتم اإلستعانة كثَتا باألئمة لتنشيط ٤تاضرات كدركس كمواعظ، تساعد ُب إخراج عوامل الشر من داخلهم 

، ك٬تد ىؤالء 3كٖتببهم ُب ا٠تَت كحّب اآلخرين كعدـ التسبب ُب أذيتهم، كتدعوىم إٔب التوبة كالرجوع إٔب الطريق الصحيح
 .األئمة إستجابة خاصة إف كانوف ٯتلكوف مهارة ا٠تطابة كقدرة اإلقناع، كدارسوف ١تختلف العلـو اإلنسانية

 

يقتصر دكرىم على ٛتاية ا١تؤسسة العقابية، كمنع فرار السجناء، كال ٮتتلط اٟتراس مع السجناء إال عند : ػػػػػ الحراس
الضركرة ، كبناء على طلب اإلدارة العقابية، كيستعُت اٟتراس اليـو ُب عملهم بالوسائل اٟتديثة كالكامَتات كأجهزة اإلنذار 

 .اإللكًتكنية ا١تختلفة ١تراقبة السجناء ك٥تتلف ا١ترافق اليت يتواجدكف ّٔا
 

                                                
 ْؿ٤ٖ ك٢ ئ٠حٌ ذٍٗحٓؽ 100 إٔ جُِٓطحش نٛٛص ٠ر٤رح ٌَُ (ك٤ِٕٞٓهطحٌ )ٓى٣ٍ ئوجٌز جُٓؿٕٞ ٝذهٛٞ٘ جُطٌلَ ذٌَ قحالش جٍُٜٔ، أٝٞف  1

 ٓهطٙ ٗلٓح٢ٗ، 422 ؾٍجـ أْ٘حٕ، 180، ٝضٞظ٤ق 2003 ٠ر٤د ك٢ 146 ٠ر٤د، ٓوحذَ 540ئٚالـ جُؼىجُس، ٤ٍٗٓج ج٠ُ جٌضلحع ػىو جأل٠رحء ج٠ُ 

 ٤ْحٌز 320 ؾٜحَ ُلكٙ جُوِد، 108 ٓهرٍج، 41 ؾ٘حقح ُِؼ٘ح٣س جُطر٤س ػرٍ جُٔٓطٗل٤حش، ٝضٞك٤ٍ 96ز، ذحإلٞحكس ج٠ُ ضه٤ٛٙ ـ ٓٓحػىز جؾطٔحػ53٢

 ، ًحضرس 05 ، ٘ 2008 02 27، أٗظٍ ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ُوحء  ٓغ ؾ٣ٍىز جُٜ٘حٌ ، ذطح٣ٌم 200ك٢  72ئْؼحف ذؼىٓح ًحٕ ػىوٛح ال ٣طؿحَٝ 

  .خ.جُٔوحٍ و٤ُِس 
ضؼطرٍ جُطؿٍذس جُؿُجت٣ٍس ك٢ ٓؿحٍ جُطؼ٤ِْ وجنَ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ضؿٍذس ٌجتىز ، ٤ْٔح ٓح ضؼِن ٜٓ٘ح ذٔكٞ جأل٤ٓس ، جُ٘ؿحـ ك٢ ئؾط٤حَ ئٓطكحٗحش  2

ك٢ ُوحء ٚكل٢ ُٚ ٓغ ؾ٣ٍىز جُٜ٘حٌ، أٗٚ ضْ   (ٓهطحٌ ك٤ِٕٞ)ٍٚـ ٓى٣ٍ ئوجٌز جُٓؿٕٞ ٖٜحوز جالذطىجت٢ ، جُٔط١ْٞ، جُرحًح٣ٌُٞح، ٝك٢ ًٛج جُهٛٞ٘ 

 ٓوحٌٗس ذحُٓ٘ٞجش جُٔح٤ٞس ،ئي ْؿَ 2007ْ٘س هطحع جُط٣ٌٖٞ ٝ جُطؼ٤ِْ ضطٌٞج ك٢ ػىو جُٔكر٤ْٖٞ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جُطؼ٤ِْ ٝ جُط٣ٌٖٞ  ك٢ ١ٍْؽش

 510 ْؿ٤ٖ ك٢ ٓكٞ جأل٤ٓس ٝ 4418 ٓٓؿال،ئٞحكس ج٠ُ 10341 ،أٓح جُٔٓؿ٤ِٖ ك٢ جُطؼ٤ِْ ذحٍُٔجِْس كوى ذِؾ 797ج ك٢ ػىو ج٤ٌُٖٗٞٔ ذِؾ ـــــــجٌضلحع

ٌضلحع جٌضلحع ػىو جُٔطٍٖك٤ٖ ُٜٗحوز جُرٌح٣ٌُٞح ًٛٙ ئ ٗحؾف ، ٝٛٞ ٓح وكغ  ج٠ُ 455أٓح جُ٘حؾك٤ٖ ك٢ ٖٜحوز جُرٌح٣ٌُٞح كوى كحهٞج . ك٢ جُطؼ٤ِْ جُؿحٓؼ٢

 أٗظٍ ك٢ ًٛج جُٔوحٍ  ٓطٍٖف كو735،١ ٝ جُط٢ ذِؾ ػىو جُٔطٍٖك٤ٖ ك٤ٜح ُ٘لّ جُٜٗحوز 2006 قحُس، ٝ ٛٞ جٌضلحع ًر٤ٍ ٓوحٌٗس ذٓ٘س 2423جُٓ٘س ج٠ُ 

 .06، ٘جُ٘ؿحـ ك٢ جٓطكحٗحش ٜٗح٣س جُٓ٘س ٖٜحوز الٗطُجع جُؼلٞ جٍُتح٢ْ ذؼ٘ٞجٕ ، قؿحخ ٌج٤ٞس، ئػىجو 2008 02 27جٌُٔ٘ٗٞ ػ٠ِ جُ٘طٍٗص ذطح٣ٌم 
ُوى ْحػى ًػ٤ٍج جْطوىجّ جألتٔس ج٠ُ جُٓؿٕٞ ٝئٚالـ جُٓؿ٘حء، ٝٛ٘حى قط٠ ٖٓ ئْطـَ كطٍز ٌٓٞغٚ ذحُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ٝقلع جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ، ذَ ٛ٘حى  3

 .  وٝال ًحُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ضهلٝ ٓىز ػوٞذطْٜ هىٌ قلظْٜ ٌُطحخ هللا
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يعتربكف متدخلوف من خارج ا١تؤسسة العقابية، لكن ٯتارسوف : ػػػػػػ المتطوعوف اإلجتماعيوف كالجمعيات اإلنسانية 
نشاطهم بالتنسيق مع اإلدارة العقابية، عندما تسمح ٢تم بالدخوؿ إليها، حيث ينظموف لقاءات ٚتاعية مع السجناء، 

كيسا٫توف ُب النشاطات الثقافية كالتعليمية كالدينية، غَت أنو ما يبلحظ قلة تواجد ىؤالء الشركاء ُب بلدنا مقارنة مع الدكؿ 
 .1األجنبية، سّيما كأف نشاطهم يشكل دفعا مفيدا للعملية اإلصبلحية كلو دكر فاعل ُب ٧تاحها

 

 الفقرة الثانية 
  شركط إختيار الموظفين كالعاملين في المؤسسات العقابية

        نظرا لصعوبة ا١تهاـ اليت سيمارسها العاملوف با١تؤسسات العقابية كتعاملهم مع شر٭تة من آّتمع أذنبت ُب حق 
آّتمع، كإرتكبت جرائم ٥تتلفة فإف ا١توظفوف كالعاملوف ّٔذه ا١تؤسسات كالشك ٬تب أف ٮتضعوا لشركط معينة، 

كيتصفوف بصفات الثقافة كالذكاء، ك٬تب أف يتم إنتقائهم كإخضاعهم لدكرات تكوينية كتدريبية، كذلك لًتسيخ كٖتسُت 
 .معارفهم ككفاءهتم ا١تهنية

 من قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تذنبُت ُب فقرهتا األكٔب بالتأكيد على شركط إختيار 46        كلقد تكفلت ا١تادة 
ضركرة إختيار إدارة السجن موظفيها بعناية، إذ ٬تب التأكيد على ):العاملُت با١تؤسسات العقابية، حيث نصت على

، كما تكفلت (نزاىتهم ك إنسانيتهم ككفاءهتم ا١تهنية كقدراهتم الشخصية للعمل، يتوقف حسن إدارة ا١تؤسسات العقابية 
أف يضم جهاز ا١توظفُت بقدر اإلمكاف عددا كافيا من ) من قواعد اٟتد األدٗب فقرة أكٔب، بالنص على ضركرة 49ا١تادة 

 .(اإلختصاصيُت كأطباء األمراض العقلية كعلماء النفس
 

        من جهة أخرل أكصت اٟتلقة األكٔب ١تكافحة اٞترٯتة اليت نظمها ا١تركز القومي للبحوث اإلجتماعية كاٞتنائية سنة 
العناية بإختيار موظفي السجوف كتدريسهم، كإعتبار ا٠تدمة ُب السجوف مهنة ):  بقو٢تا41 ُب التوصية رقم 1961

، ٢تذا أىم الشركط األساسية اليت ٬تب أف (ٗتصصية مستقرة مع توفَت الضمانات البلزمة كهتيئة الوسائل ا١تعيشية البلزمة
 :تتوافر ُب العاملُت ُب ا١تؤسسات العقابية

 

٬تب أف يتخصص العاملوف كل ُب عملو كُب الفئة اليت ينتمي إليها، كيقتضي ذلك أف يبدأ كل منهم من : ػػػػ التخصص
الدرجة الدنيا ٍب يتدرج ُب الًتقي للدرجات العليا، حيث أف ىذه ا٠تربة ُب ا١تؤسسات العقابية تكتسب با١تمارسة كا١تراف، 

 .2كيقتضي ُب سبيل ذلك إنشاء معاىد خاصة لضماف تكوينهم ك إمدادىم بكل ا١تعارؼ العلمية كا١تهنية اٟتديثة
 

٬تب أف نشَت أف ىناؾ إٕتاىاف ُب ٖتديد اٞتهاز الذم تبنتو اإلدارة العقابية، فالرأم التقليدم ٬تعل : ػػػػػ الصفة المدنية
تبعيتها إٔب كزارة الداخلية، كونو ٭تدد كظيفة اإلدارة بالتحفظ على احملكـو عليهم، كفرض النظاـ عليو بأساليب القسر 

كاإلجبار، أما الرأم الثا٘ب فتذىب تبعيتها إٔب كزارة العدؿ، ٘تاشيا مع أف القضاء يقـو على دراسة ظركؼ احملكـو عليهم 
، كنعتقد أف ىذا اإلٕتاه ىو األصوب كاألجدر باإلتباع، ككذلك فعل 3كٖتديد برامج تنفيذ عقوبتو على النحو ا١تبلئم

 .ا١تشرع اٞتزائرم، ألنو ٬تب على القضاء أف يكوف باسطا ٛتايتو على مرحلة التنفيذ كليس ٔتجرد النطق باٟتكم فقط

                                                
٠ُ ع ك٢ ض٤ٛ٘د ٓٛحُف نحٌؾ٤س إلػحوز جإلوٓحؼ، ٝض٤ْٞؼٜح 2007  ئ٠ُ إٔ جَُٞجٌز ٍٖػص ًٓ٘ (ك٤ِٕٞٓهطحٌ )ج٤ُٓى ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم، أٖحٌ 1

 ؾٔؼ٤س ٤٘٠ٝس ٝٓك٤ِس ، ٝػ٠ِ ٌأْٜح جٌُٗحكس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُطؼحٕٝ ٓغ 65  2008ك٢ ْ٘س ٓإْٓحش ٝكؼح٤ُحش جُٔؿطٔغ جُٔى٢ٗ، جُط٢ أق٢ٛ ٜٓ٘ح 

 جُٔطؼِن ذحإلوٓحؼ ُط٤َٜٓ ٝضلؼ٤َ 1972ٚ٘حو٣ن ض٣َٞٔ ٓٗح٣ٌغ جُٗرحخ، ٝهى ٌجكن ًٛٙ جُطىجذ٤ٍ جُؼ٤ِٔس جٍُٗٝع ك٢ ٍٓجؾؼس جألٍٓ جُٛحوٌ ك٢ 

 .04٘ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘.، جُٔوحٍ ٖٓ جػىجو ّ ئؾٍجءجضٚ
 .95، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٌؾد ػ٢ِ)ق٤ٖٓ  2
 .149 ـ 148، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ٛح٣َ  3
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        غَت أف ىناؾ الكثَت من الدكؿ من ٕتعل العاملُت با١تؤسسات العقابية، تابعُت للداخلية من شرطة أك ٢تم صفة 
العسكرية، كرٔتا كاف ينظر إٔب كظائفهم أهنا ٣ترد منع السجناء من الفرار كفرض النظاـ عليهم باإلكراه كاٞترب، لكن 

اٟتقيقة أصبحت كظيفة العاملُت ّٔذا ا١تكاف كظيفة فنية كتتطلب ٗتصصا كذكاءا كمعارؼ معينة، لذلك فقد اشًتطت 
 من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة ا١تسجونُت على كجوب إتساـ العاملُت ُب ا١تؤسسات العقابية 46كأكدت القاعدة 

بالصفة ا١تدنية، كرٔتا إشًتاط ىذه الصفة يعود إٔب أف الصفة العسكرية ٖتوؿ دكف قياـ عبلقات الثقة بُت العاملُت 
با١تؤسسة العقابية كبُت السجناء ،خاصة كأف العملية اإلصبلحية تقتضي بداءة كجود ىذه الثقة لنجاحها كٖتقيق 

 .1أىدافها
 

كنعٍت بذلك أف ال ٬تمع العاملوف با١تؤسسات العقابية مع عملهم عمبل آخر، ذلك ألف تنوع اإللتزامات : ػػػػػ التفرغ
كتشّعب ا١تهاـ، تفرض إستغراؽ كل كقت العامل، خاصة أصحاب ا١تناصب كالوظائف اإلدارية العليا كا١تدير كنوابو، كقد 

أف  (تقصد مدير السجن)كعليو ): من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ُب فقرهتا الثانية بقولو50أكدت على ذلك ا١تادة 
 .(يكرس كقتو ١تهامو الرٝتية فبل يعُّت على أساس العمل بعض الوقت

 

كغٍّت عن البياف أنو ٬تب أف يتمتع العاملوف بالصحة كالسبلمة اٞتسدية، ١تا يتطلبو : ػػػػػػ الصحة الجسدية كالمعنوية
عملهم من نشاط كحيوية كإنتباه دائمُت، كالقدرة على ٛتاية النفس كاآلخرين كا١تؤسسة، ككذا ٘تتعهم باإلتزاف العقلي 

كالنفسي، ْتيث يكوف لديهم ملكة سرعة الفهم كالتخاطب، كتقدير األكضاع العامة كا٠تاصة، كالقدرة على السيطرة على 
النفس كالتحكم ُب الذات، فضبل على أنو ٬تب أف يكونوا يعملوف برغبة كطواعية، كتقبل الوضع اإلجتماعي كا١تهٍت ٢تذه 

ا١تهنة، ك٬تب أف يكونوا مقتنعُت ّتدكل ا١تؤسسة العقابية ُب القياـ بدكرىا، بل ُب جدكل الدكر الذم يقوموف بو 
، كاألمر ا١تهم الذم ٬تب أف ال تغفل عليو الدكلة، ىو أف يتم اإلىتماـ ّٔذا الطاقم الوظيفي ٔتختلف أصنافو 2أنفسهم

ككظائفو ٔتنحهم راتبا ٤تًتما، كأف يتم منحهم مزايا كٖتفيزات مادية كمعنوية ككجوب توفَت اٟتماية ٢تم، لتشجيعهم على 
 .بذؿ ا١تزيد من العمل كٖتقيق نتائج أفضل

 

 الفقرة الثالثة
  طرؽ إختيار ك توظيف العاملين في المؤسسات العقابية في الجزائر

 إٔب 1962مرحلة ما بُت :         لقد مرت عملية اختيار ا١توظفُت ُب ا١تؤسسات العقابية ُب اٞتزائر ٔترحلتُت أساسيتُت
  :1970، كمرحلة ما بعد 1970غاية 

 

ُب ىذه ا١ترحلة ٓب يكن يشًتط إختيار موظفي السجوف أم شرط، حيث كانت : 1970  ػػػػػ 1962: المرحلة األكلى
اإلدارة العقابية ٗتتار موظفيها من بُت آّاىدين كا١تساجُت القدماء من أجل تشغيلهم، كمن جهة أخرل ١تواجهة حالة 

اإلستعجاؿ ُب الفراغ الذم تركو ٗتلي ا١تعمركف ٚتاعيا على مناصبهم، حيث ترتب عن إنعداـ التأىيل ُب التوظيف 
 .3سلبيات كبَتة فيما ٮتص إعادة الًتبية كالتكوين كالتأىيل

 

                                                
 .155، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ق٤ٖٓ ق٤ٌْ)ٛح٣َ  1
 155جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .161، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ج٢ٌُٔ)وٌوِٝ  3
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، كأصبحت تشًتط 1970 حاكلت كزارة العدؿ أف تتدارؾ ىذا اإلشكاؿ ُب بداية سنة :1970لمرحلة الثانية مابعد ا
ُب ا١تتقدمُت إٔب منصب عمل ُب ا١تؤسسات العقابية مستول الشهادة اإلبتدائية، فضبل على مقاييس جسمانية كأخبلقية 

للمشاركة ُب مسابقات كإمتحانات التوظيف، ٍب يتبع بإخضاع الناجحُت منهم إٔب فًتة تدريب ُب إحدل ا١تدرستُت 
 أين ًب فتح مدرسة تكوين موظفي اإلدارة إلعادة تربية 1973ا١تتواجدتُت ُب عنابة كسيدم بلعباس إٔب غاية سنة 

 ، حيث أعطت دفعا جديد كباف أثرىا 1973 07 25 ا١تؤرخ ُب 99 ػػػ73 من ا١ترسـو 01ا١تسجونُت ٔتقتضى ا١تادة 
٬تب أف تسهر إدارة السجوف ):  على أنو06 كأكد عرب ا١تادة 04 ػػ 05ُب سياسة إعادة تربية ا١تساجُت، ٍب جاء قانوف 

 تنص 158، ككذا ا١تادة (على حسن إختيار موظفي ا١تؤسسات العقابية، كتضمن ترقية دائمة ١تستول آدائهم ا١تهٍت
ٖتدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجوف كٖتسُت مستواىم ا١تهٍت، ك٭تدد تنظيمها كسَتىا ):على

 .1(عن طريق التنظيم
 

، على أنو   (ؽ ت س إ إ ـ)من 167          كمن أجل السهر على صحة كسبلمة كٛتاية احملبوسُت ، فقد نصت ا١تادة 
أم هتاكف أك رفض ُب تأدية ىذين الواجبُت كتسبب ذلك ُب تعريض صحة احملبوسُت كنظاـ ا١تؤسسة إٔب ا٠تطر، فإنو 

 165دج ، كما جاءت ا١تادة 50.000دج أب 10.000يعاقب باٟتبس ١تدة سنتُت على األكثر ك إٔب غرامة مالية من 
قبلها من نفس القانوف  ناصة على أنو يلـز موظفي ا١تؤسسات العقابية باحملافظة على السر ا١تهٍت ، كعليو إذا قاـ أحدىم 
بنشر بيانات أك كثائق ٢تا عبلقة بتنفيذ عقوبة اإلعداـ ،أك أفشى خربا على قرار رئيس اٞتمهورية ا١تتعلق بالعفو ، يعاقب 

 .دج 20.000دج أب 5.000باٟتبس من شهرين إٔب سنتُت كبالغرامة من 
 

  لتنص على أنو من كاجب موظف ا١تؤسسة العقابية أيضا احملافظة على أمنها كنظامها 170/2         ٍب جاءت ا١تادة 
الداخلي، فإف ىو أدخل أك حاكؿ إدخاؿ مواد ٥تدرة أك مؤثرة عقليا أك أسلحة أك ذخَتة إٔب ا١تؤسسة العقابية، فإنو 

دج، ُب حُت إذا كاف الفاعل 100.000دج أب 50.000 سنوات كبغرامة مالية من 07 أب 05يعاقب باٟتبس من 
 سنوات كغرامػػػػػػػػة 05 إٔب 03من غَت مستخدمي ا١تؤسسة كاحملامي ك٦تو٘ب ا١تواد الغذائية فإف العقوبة ىي اٟتبس من

 .2(170/1ـ )دج 50.000دج إٔب 10.000
 

 احملدد لكيفيات  تنظيم ا١تؤسسة 2006 03 08 ا١تؤرخ ُب 109 ػػ 06        كما صدر ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 من 2007العقابية كسَتىا، حيث جاء ٥تطط التكوين ا١تستمر ا١تقًتح لفائدة مستخدمي إدارة السجوف خبلؿ سنة 

أجل تلقُت ا١توظفُت كتعميق مفاىيمهم ُب ٥تتلف آّاالت سواء تعلقت بالتسيَت، األمن ، الصحة كإعادة اإلدماج، 
كذلك لتمكينهم من مواكبة اإلصبلحات اليت مشلت قطاع السجوف ُب ٥تتلف آّاالت، كالسّيما بعد صدكر نصوص 
تنظيمية من بينها إعادة تنظيم ا١تصاّب اإلدارية للمؤسسات العقابية، كمن ىذا كانت توصيات كرشة إصبلح ا١تنظومة 

 .3العقابية ٤تاكلة تنصب ُب ٕتسيد إصبلحها من جانيب التوظيف كالتكوين
 

 الفرع الثالث
  تطوير األساليب كالبرامج العقابية اإلصبلحية

 

                                                
 .162جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .163 ـ 162جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
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        لعّل أىم أسباب ضعف فاعلية ا١تؤسسات العقابية ُب اإلصبلح كالتأىيل، اإلعتقاد الراسخ لدل غالبية أفراد 
آّتمع أف السجن ُب حد ذاتو يشكل عامبل رادعا، فبل يقدـ على إرتكاب اٞترٯتة بعد خركجو منو كيؤدم إٔب الردع 
العاـ، كأف الزّج ّٔم ُب السجوف كفيل بعز٢تم عن آّتمع كإتقاء شركرىم، غَت أف األْتاث اليت أجريت أفضت إٔب أف 

 .الوقاية اإلفًتاضية لعقوبة السجن ا١تتمثلة ُب عزؿ آّـر عن آّتمع كاٟتد من خطورتو غَت مضمونة
 

        ٢تذا ال يكفي عزؿ اٞتناة كآّرمُت داخل ا١تؤسسات العقابية ١تدة من الزمن طالت أـ قصرت ٍب اإلفراج عنهم ، بل 
٬تب أف تصاحب ىذه الفًتة ضركرة إخضاعهم إٔب عدد من األساليب كالربامج اإلصبلحية، حىت يعودكا أفرادا صاٟتُت، 
كيعاد د٣تهم مرة أخرل ُب النسيج آّتمعي، لذلك يظهر أف إصبلح ا١تؤسسات العقابية مرتبط بإصبلح ك٧تاعة الربامج 

اإلصبلحية كالتأىيلية ا١تطبقة، ك٧تاحها مرتبط بنجاح ىذه األخَتة، كاليت تًتجم السياسة العقابية اليت تتوافق كتتناسب مع 
ا١تعايَت الدكلية ُب ٣تاؿ تسيَت ا١تؤسسات العقابية كمعاملة السجناء، من خبلؿ احملافظة على اٟتقوؽ كاٟتريات كإحًتاـ 

حقوؽ اإلنساف، كالرفع من قدرات كمؤىبلت اإلنساف السجُت، الفكرية كاألخبلقية، كتنمية إحساسو با١تسؤكلية، كمن ٙتة 
بعث الرغبة لديو للعيش ُب آّتمع ُب ظل إحًتاـ القانوف، كذلك بتقدٙب دركس تعليمية جدية تتوافق كالربامج التعليمية ُب 

ا١تؤسسات التعليمية الرٝتية، كتشجيع الدراسة ُب اٞتامعات كفتح كرشات للتكوين ا١تهٍت، فلرٔتا ىذا السجُت كِب عآب 
اٞترٯتة بسبب جهلو كظركفو اإلجتماعية القاىرة اليت منعتو من التعليم أك مواصلة دراستو، فتتاح لو الفرصة ُب ا١تؤسسة 

العقابية، حيث يتصاّب مع ٣تتمعو من جديد، كيدرؾ أف آّتمع ٔتؤسساتو يقدـ كٯتد لو يد ا١تساعدة  كالعوف إلجتثاثو من 
عآب اٞترٯتة ، كقد أثبتت ىذه األساليب ٧تاحها إٔب حد كبَت، كبعثت ُب نفسية بعض ا١تساجُت ركح التحّدم لتحصيل 

 .1العلم كنيل شهادات عليا ما كاف لينا٢تا لو كاف خارج ا١تؤسسة العقابية
 

        من جهة أخرل يشّكل التكفل اإلجتماعي با١تساجُت ركيزة أساسية ُب دفع السجناء على اإلستجابة للربامج 
، حيث ٭تضى اإلخصائي اإلجتماعي بدكر مهم كبالغ األ٫تية ُب تغيَت كٖتسُت نفسية كسلوكات 2اإلصبلحية

السجناء،فيقـو  بإستقبا٢تم كْتث حاالهتم ك٤تاكلة مساعدهتم إٔب غاية اإلفراج عنهم بل حىت بعد اإلفراج ، كذلك 
ٔترافقتهم كمتابعتهم برعاية الحقة كمستمرة، تعمل على إستمرار بعث كتعزيز الثقة ُب أنفسهم كتوطيد عبلقتهم 

 .ٔتجتمعهم
 

         كذلك يعترب التهذيب الديٍت من أىم أساليب إصبلح كهتذيب السجُت، ذلك ألف الدين لو قدرة خارقة على 
تغيَت اإلنساف كسلوكو، فإذا ٘تّكن اإلٯتاف من قلب اإلنساف أمكن إصبلحو كتوجيهو إٔب الصبلح كالفبلح، فالوازع الديٍت 
ا للسلوؾ كمتحكّْما ُب التصرفات، فهو السلطة الداخلية اليت تكبح ٚتاح النفس  مىت تأّصل ُب النفس فإنو يكوف موجّْهَح

كتلجمها بلجاـ التقول كتدفعها إٔب مراعاة حرمات اهلل كالعبد ُب السر كالعلن، كاإلنساف مىت استيقظ ضمَته الديٍت كقول 
كازعو اإلٯتا٘ب، ذىب عنو اٟتقد عن آّتمع كاإلنتقاـ منو، فإذا ترىّب الوازع الديٍت ُب ظل العبادة الشرعية الصحيحة قويت 

األلفة كاشتدت الصلة بينو كبُت أفراد آّتمع، فبل يضمر السجُت العداء لغَته كال يتعدل على حقوقهم، كما أف الوازع 
الديٍت مىت كاف قويا يعطي للنفس طمأنينة كاستقرارا كتوازنا، كيكسبها قوة إٯتانية تقاـك ّٔا القنوط كاليأس كا٠توؼ كالقلق،  

                                                
 

2
ضٟغ كٍٗٓح و٤ُال ػ٤ِٔح  ؾ٤ىج ُىٟ ًَ ٣َُٗ ؾى٣ى ، ٣كَٔ ؾ٤ٔغ ٓح ٣كطحؾٚ ، ك٢  ًٛج جُٔؿطٔغ جُٓؿ٢٘ جُؿى٣ى ، ٣ٌٕٝٞ ذٔػحذس  جػالّ ذوٞج٤ٖٗ  

 / جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س، أٗظٍ ك٢ ًٛج

      Berst (Elisabth), Je suis en prison ,guide de detenu arrivant , 3 édition,bureau de l’action juridique et du droit   

 pénitentiaire(PMJ4), conception maquett, service de la comunication et des relations  internationales (SCeRI), 

Flashage/ impression : ISBN,aout 2005,ministere de la justice 2005,p02 – 66. 
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لذلك العمل على ىذا اٞتانب كتوفَت اإلمكانات ا١تادية البلزمة لذلك، كحسن إختيار من يقوموف ّٔذا الدكر يعطي نتائج 
، فاإلرتباط بالصلوات كحفظ كفهم القرآف كتبياف أحكاـ الدين اإلسبلمي ا١تعتدؿ، من شأهنا تصحيح األفهاـ 1باىرة

 .2ا٠تاطئة اليت كاف ٭تملها الشخص السجُت قبل دخولو ا١تؤسسة العقابية
 

        ٍُب تأٌب أساليب التكفل النفسي على رأس األساليب كالربامج اليت ٬تب مراعاهتا، كوف النجاح ُب تغيَت نفسية 
اإلنساف من حالة التوتر كاإلضطراب كالضعف كالوىن، كإدبار من اٟتياة، كعدـ الرغبة ُب العيش، كما يصاحب ذلك من 

، إٔب حالة من التوازف النفسي كرغبة ُب  (إكتئاب ك قلق كخوؼ كأرؽ كيأس كشك كريبة، كأفكار سوداكية إنتحارية)
العيش ك إقباؿ على اٟتياة، كاالقتناع بالواقع الذم يعيشو كالتعايش معو، مع القدرة على مواجهة ا١تشاكل، كبعث الثقة ُب 

نفسو كأف كاقعو رغم كونو سجينا ك٤تبوسا إال أنو ليس سيئا للغاية ، فإذا ًب توفَت اإلمكانيات ا١تادية كالفنية البلزمة، 
، معّقد،  كحَحُسنَح إختيار من يقوموف ّٔذا الدكر الصعب ال٤تالة سيؤدم ذلك إٔب تغيَت ىذا السجُت من إنساف ٣تـر

ضعيف، إٔب إنساف ناجح، صاّب، قوم، ٤تّب للحياة، كتكوف ٕتربة السجن خربة تضاؼ إٔب خرباتو الشخصية، يستفيد 
منها بعد اإلفراج، ألننا نعتقد أف سّر اإلستمرار ُب ىذه اٟتياة ليس ُب ٖتّسن الوضع ا١تادم كثَتا، ك إف كاف يشكل 

عنصرا مهما ُب ذلك، لكن األىم  من كل ذلك ك السر ا٠تفّي، ىو إستمرار القدرة على إبقاء تلك اٞتذكة متَّقِندة داخل 
، فإذا ٧تح اإلنساف ُب احملافظة على إبقائها (جذكة الحياة)اإلنساف مهما كاف حالو  كالوضع الذم آؿ إليو ، كأعٍت ّٔا 

مشتعلة كحرص على عدـ إطفائها ٔتشاكل ك٫تـو اٟتياة، اليهّمو من الدنيا شيء، كلعّل ىذا التفسَت النفسي يتوافق إٔب 
حّد بعيد مع تعاليم ديننا اٟتنيف ُب التعامل مع ا١تشاكل اليومية، كالذم يأمرنا أف ال نفشل أك نيأس مهما كاف الوضع 

 .3سيئا ألنو ُب اٟتقيقة  كلو خَت
 

 المطلب الثاني
  العمل بنظاـ تكييف العقوبة 

 

        لقد كاف لئلٕتاىات اٟتديثة ُب الفكر العقايب كبَت األثر ُب إحداث ثورة كتغيَت ُب أغراض العقوبة، فإذا كانت 
النظم القدٯتة قد حددت أغراضها ُب فكرة اإلنتقاـ الفردم كاٞتماعي ٍب فكرة التكفَت، فإف ا٢تدؼ األساسي ُب العصر 
اٟتديث ىو مكافحة اٞترٯتة كٛتاية آّتمع، كلن يتأّتى ىذا الغرض إال بالًتكيز على إصبلح اٞتا٘ب كتأىيلو، خاصة كأف 

، حيث خلصت 4الدراسات أثبتت أف إقتصار العقوبة على اإليبلـ العقايب فقط لو آثاره السلبية على احملكـو عليو
  .5إٕتاىات النظم العقابية ا١تعاصرة على كجوب تكامل أغراض العقوبة

 

        لذلك أماـ تنوع آّرمُت كتباين أ٪تاط إجرامهم كإختبلؼ شخصياهتم، ليس من الصواب إعتماد غرض كاحد 
للعقاب لكافة آّرمُت، كتأٌب مسألة تأىيلهم كإصبلحهم كغاية سامية ٖتاكؿ أف ٖتققها معظم النظم العقابية ا١تعاصرة، 

                                                
 94 ـ 87، أغٍ جُىػٞز ج٠ُ هللا ك٢ جٚالـ جُٔإْٓحش جالٚالق٤س، ٘  (ػرى جُؼ٣ُُ ػرى هللا)جُٓر٤ؼ٢  1
ٛ٘حى جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٓؿ٘حء ذَ ٝقط٠ ؿ٤ٍ جُٓؿ٘حء ذؼ٤ى٣ٖ ضٔحٓح ػٖ جُى٣ٖ ٝكحٌؿ٤ٖ ٌٝق٤ح ، ٝٛ٘حى ٖٓ ُى٣ْٜ أكٜحّ نح٠ثس ْررص ُْٜ جُطٗىو  2

ٝجُططٍف، ٝجإلٗطٔحء ج٠ُ جُؿٔحػحش جالٌٛحذ٤س ذٔهطِق ًٓجٛرٜح ٝٓٗحٌذٜح ، ًُُٝي ضٛك٤ف ًٛٙ جألكٜحّ ، ٝض٤ٞٞف جُٔؼح٢ٗ جُٛك٤كس ألقٌحّ جُى٣ٖ 

 .جإلْال٢ٓ ضٓحػى ًػ٤ٍج ك٢ ٍٓجؾؼس جألكٌحٌ جُط٢ ًحٕ ٣كِٜٔح ْحذوح
ػؿرح ألٍٓ جُٔإٖٓ ئٕ أٍٓٙ ًِٚ ن٤ٍ، ٤ُّٝ يُي ألقى ئال ُِٔإٖٓ، ئٕ أٚحذطٚ ٍْجء ٌٍٖ  " (٘)ػٖ أذ٢ ٣ك٢ ٤ٜٚد ذٖ ْ٘حٕ هحٍ هحٍ ٌٍْٞ هللا  3

ٓكٔى )، ٚك٤ف ِْٓٓ ، ضكو٤ن ػرى جُرحه٢ (أذ٢ جُكٖٓ ذٖ جُكؿحؼ جُو١ٍ٤ٗ)، ٌٝجٙ ِْٓٓ ، ِْٓٓ "كٌحٕ ن٤ٍج ُٚ، ٝئٕ أٚحذطٚ ٍٞجء ٚرٍ كٌحٕ ن٤ٍج ُٚ

 .، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢،(كإجو
 .652 ـ 651، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)جُؼٞؾ٢  4
، جٗظٔس ض٤٤ٌق جُؼوٞذس ٝج٤ُحش ضؿ٤ٓىٛح ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ، ضهٛٙ ػِْ جالؾٍجّ ٝجُؼوحخ،  (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  5

 .12، ٘ 2011 ـ ٤ًِ2010س جُكوٞم ٝجُؼِْ ج٤ُٓح٤ْس ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، ، هْٓ جُكوٞم، 
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حيث تتقدـ مسألة معاٞتة آّـر على مسألة ا١تعاقبة ُب التصور اٟتديث، كلن يتأّتى ذلك إال بتفريد عبلج عقايب يشمل 
ٚتيع أعماؽ الشخصية اإلجرامية، كمساعدة اٞتناة على إعادة التكّيف من جديد من ٣تتمعهم، ليتحّوؿ دكر آّتمع 

الذم تأّذل من جرائم آّرمُت إٔب ٣تتمع يقرر مساعدتو كرعايتو كعنايتو عرب مؤسساتو العقابية كالعاملُت ُب حقل 
 .1العقاب

 

        كلعّل ىذا التغَّت ُب نظرة آّتمع إٔب اٞتا٘ب، كانت بسبب تطور كتغَّت كظيفة ا١تؤسسات العقابية اليت كانت تقـو 
ُب ا١تاضي على مظاىر القسوة كالتعّسف كالظلم، كإنتهاؾ الكرامة اإلنسانية، ىذه الوظيفة اليت ظل السجن ٥تلصا ٢تا 

لقركف طويلة، فأصبحت السجوف اليـو ينظر إليها على أهنا مؤسسات إصبلحية إجتماعية تقّوـ السلوؾ كتعاِب ا٠تطورة 
اإلجرامية، كما صاحبها تطور ُب حقوؽ اإلنساف، حيث أف اإلنساف آّـر إذا أدين كحكم عليو ك أكدع كراء القضباف، 

فبل يعٍت ذلك فقداف إنسانيتو ككرامتو كحقوقو، كلقد أكدت عديد اإلتفاقيات كا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية كاحمللية على ىذه 
 .ا١تبادئ، حىت أصبحت مبادئ راسخة ُب الفكر اإلنسا٘ب، ال ٬توز ا٠تركج عنها أك إنتهاكها

 

        كُب ظل ىذه ا١تفاىيم اٞتديدة للعقاب، كمن أجل تفعيل العقوبة كٖتقيق ىذه األىداؼ كالغايات، تطرح مسألة 
إلزامية التدخل كتعديل العقوبة حىت أثناء التنفيذ، حيث ٓب يعد أمر مراجعتها من احملرمات أك خركجا عن األصوؿ 

كالقواعد العامة، أك هتديدا ٟتجية اٟتكم اٞتنائي أك زعزعة ك مساسا باألحكاـ القضائية، كما كاف يعترب ذلك سابقا، 
فأصبح تعديل العقوبة على مستول مرحلة التنفيذ أمرا مستساغا بل مطلوبا، طا١تا الغرض منو مصلحة احملكـو عليو، كىذا 

، لذلك ظهرت أنظمة كأساليب مبنية على أساس مبدأ تكييف العقوبة ك 2٘تاشيا مع ا١تفاىيم اٞتديدة ألغراض العقوبة
 :  التفريد التنفيذم ، كمن أجل التعرض إٔب كل ىذه ا١تسائل سنحاكؿ التعرض إليها ُب الفركع التالية

 

 الفرع األكؿ
 مفهـو نظاـ تكييف العقوبة الجنائية

 

        تعترب فكرة تكييف العقوبة فكرة حديثة نسبيا، حيث تطور مفهـو العقوبة كٖتولت أىدافها كتغَتت أساليب 
تنفيذىا، ، متأثرة با١تفاىيم العقابية اٟتديثة، فظهر ىذا ا١تبدأ الذم عصف باٞتمود الذم سيطر على بعض ا١تبادئ 

التقليدية، كمبدأ إستمرارية التنفيذ العقايب كمبدأ حجية الشيء ا١تقضي فيو، حيث أصبحت مسألة تعديل ٤تتول اٟتكم 
، كيتم إجراء تعديبلت للعقوبة احملكـو ّٔا حسب درجة 3اٞتزائي ُب مرحلة التنفيذ مسألة ضركرة ١تركنة ك ٧تاعة العقوبة

 .التحّسن اليت كصل إليها احملكـو عليو، كمدل التجاكب الذم أبداه ىذا األخَت مع برامج اإلصبلح كالتأىيل
 

        كمعٌت تعديل العقوبة أم ٚتلة التغَّتات اليت ٯتكن أف ٖتدث عليها أثناء مرحلة التنفيذ، حيث قد ٯتس طبيعتها ُب 
حد ذاهتا، من سلب مطلق للحرية إٔب عقوبات سالبة لنصف اٟترية، كما قد ٯتس التعديل بتغيَت ا١تؤسسة من نظاـ مغلق 
إٔب نظاـ مفتوح، كما يؤدم تكييف العقوبة إٔب إمكانية توقيفها مؤقتا، كتطبيق نظاـ التوقيف ا١تؤقت للعقوبة أك تعديلها 

                                                
 ُوى ضـ٤ّةٍش ٗظٍز جُٔؿطٔغ ج٠ُ جُٔؿٍّ ٖٓ ػ٤ٖ جُوٓٞز ٝجالٗطوحّ ٝجالْطٜؿحٕ ٝجالْطثٛحٍ، ئ٠ُ ػ٤ٖ جُٗلوس ٝجٍُػح٣س ذٌَ ئٌٓح٤ٗحش جُىُٝس ُٔٓحػىز  1

 .22، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)جُٔؿٍّ ػ٠ِ جُطـِد ػ٠ِ ٓح٤ٞٚ ، ٝٓٓحػىضٚ ػ٠ِ جُطأ٤َٛ ٤ُٛرف كٍوج ٚحُكح، ئٗحٍ 
 .57 ـ 56، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  2
،أٗظٍ ٠حٌٖٞ (ئٕ جُكٌْ جُؿُجت٢ ال ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٜٗحت٤ح ، ذَ ٣ؿد جػحوز جُ٘ظٍ ك٤ٚ ذٛلس ٓ٘طظٔس ٜٝٓ٘ؿ٤س ) : (ك١ٍ٤) ق٤ع ٣وٍٞ ك٢ ًٛج جُلو٤ٚ  3

، وٌٝ هح٢ٞ ضطر٤ن جالقٌحّ جُوٟحت٤س جُؿُجت٤س ك٢ ٤ْحْس جػحوز جُطح٤َٛ جالؾطٔحػ٢ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ،  ذٖ ػٌٕ٘ٞ، جُؿُجتٍ، و٣ٞجٕ  (ػرى جُكل٤ع)

 .  66، 19، ٘ 2001جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ٠رؼس 
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جزئيا كإستعماؿ نظاـ إجازات ا٠تركج، كنظاـ االفراج ا١تشركط ، كىذا كلو بغرض تكييفها مع حالة احملكـو عليو كتطور 
 .  1إصبلحو كإندماجو إجتماعيا

 

 الفقرة األكلى
 أساس نظاـ التكييف العقابي

        ٬تد نظاـ تكييف العقوبة أساسو  ُب إرتكازه على مبدأ التفريد العقايب بأنواعو الثبلث، حيث ُب ظل ا١تفهـو 
اٞتديد للعقوبة الذم ينصّب على فكرة شخصية اٞتا٘ب كدرجة إصبلحو خبلؿ مرحلة التنفيذ، كال يتأتى ذلك إالّ بإمتداد 

سلطة القضاء للتدخل ١تراقبة مدل تنفيذ العقوبة اليت حكم ّٔا، كمن جهة أخرل منعا لتعّسف اإلدارة العقابية ُب ىذا 
 .                                 اٞتانب، لذلك يعترب مبدأ التدخل القضائي أساسا ثانيا لتكييف العقوبة

 

         كذلك يعترب مبدأ العبلج العقايب ٔتا ٭تملو من أىداؼ العقوبة اٟتديثة أساسا ثالثا لنظاـ تكييف العقوبة، الذم 
يعمل على إبراز الصفة اإلصبلحية للعقوبة كتغيَت سلوؾ احملكـو عليو إٔب االفضل، كال يكوف ذلك إال ُب ظل نظاـ 
يسمح بإمكانية مراجعة العقوبة ككضع عبلج عقايب يتماشى كمصلحة احملكـو عليو، من حيث التهذيب كاإلصبلح 

كالتأىيل، حيث يتم إثارة اٟتوافز اال٬تابية اٞتديدة اليت يراد غرسها ُب نفسو، فيحًـت القوانُت بعد أف كاف متمردا، كيندمج 
 .2ُب اٟتياة اإلجتماعية بعد أف كاف منعزال عنها

 الفقرة الثانية 
  أىداؼ نظاـ التكييف العقابي

        إف أىداؼ مراجعة العقوبة أثناء مرحلة تنفيذىا، تنحصر ُب ٤تاكلة حصر العوامل اإلجرامية اليت جعلت اٞتا٘ب 
يرتكب جرٯتتو بالبحث عن ٤تاكلة اٟتّد منها، كنزع ا٠تطورة اإلجرامية الكامنة ُب نفسو، لذلك يتجو العمل ٨تو اإلىتماـ 
ّٔذه الشخصية ككضع العبلج ا١تناسب معها دكف غَتىا، كال ينحصر ىذا العمل على مرحلة التنفيذ بل ٯتتد ذلك حىت 

 .بعد اإلفراج ، حيث يشمل ا١تفرج عنو برعاية الحقة
 

        كيأٌب عبلج البواعث اإلجرامية على رأس ىذه األىداؼ ألف النجاح ُب إستئصا٢تا كاٟتد منها، يعٍت النجاح ُب 
إصبلح اٞتا٘ب، ٢تذا ٬تب أف ينصّب اإلىتماـ أثناء مرحلة التنفيذ على دراسة البواعث الفعلية كاحملددة إلجرامو، كاٟتالة 

النفسية كالبيولوجية لشخصيتة، كجوانب حياتو اإلجتماعية كالعائلية، للخركج ٓتصائص الشخصية اليت ٘تّيزه عن غَته من 
احملكـو عليهم، كىنا يأٌب دكر كأ٫تية قيمة الفحص كالتصنيف ُب معاملة ا١تساجُت، اليت تفرض بعدىا عملية إختيار 

الربنامج العقايب كالعبلج ا١تناسب الذم ٬تب أف ٮتضع لو، من أجل مساعدتو على إسًتجاع ثقتو بنفسو، كتعزيز مقّومات 
 .3إكتساب السلوؾ القوٙب كإحًتاـ القيم كالقواعد اإلجتماعية للمجتمع الذم سيعود لو

 

        ٍب يأٌب عبلج ا٠تطورة اإلجرامية كهدؼ آخر ال يقل أ٫تية على سابقيو، حيث يوجد إرتباط كثيق بُت البواعث 
اإلجرامية كا٠تطورة، كا٠تطورة اإلجرامية كمفهـو عاـ ىي تلك اٟتالة اليت يكوف عليها الشخص، كاليت تتكوف من تفاعل 

                                                
، ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ك٢ جُؿُجتٍ ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس، ُكوٞم جالٗٓحٕ ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ  ك٢ جُكوٞم ، ضهٛٙ هحٕٗٞ ػحّ ، ؾحٓؼس  (ُه٢ٓ٤ٔ)ػػح٤٘ٓس  1

 .223، ٘ 2008 ـ 2007ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز جُؿُجتٍ، 
، جػحوز ضح٤َٛ جُٔط٤ٜٖٔ ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ هٟح٣ح جإلٌٛحخ، أًحو٤ٔ٣س ٗح٣ق  (٠ْٞٓ ٓٛطل٠)ٓكٔى / ، ٗوال ػٖ 30، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  2

 .13، ٘ 2006جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ًٍُٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ، ج٣ٍُحٜ، جُٓؼٞو٣س، 
 .32، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  3
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، كعلى الرغم من أف ىناؾ تعاريف 1عدة عوامل بعضها نفسي كبعضها إجتماعي، غالبا ما تؤدم إٔب بركز ظاىرة اٞترٯتة
، فإف ا٠تطورة 2عديدة حاكلت إعطاء مفهـو كاضح للخطورة اإلجرامية مشلت ا١تفهـو النفسي كاإلجتماعي كالقانو٘ب

اإلجرامية تلعب دكرا مهما ُب مرحلة تنفيذ اٞتزاء اٞتنائي، حيث يتوقف على درجة خطورة احملكـو عليو إختيار نوع 
ا١تعاملة العقابية اليت سيخضع ٢تا، كمن جهة أخرل زكاؿ ىذه ا٠تطورة اإلجرامية للمحكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية، 

 .3ٯتكن أف يؤدم إٔب اإلفراج عنو قبل إنقضاء مدة العقوبة كفقا لنظاـ اإلفراج الشرطي
 

          ك٬تب أف نشَت إٔب أف إِنفػْورَحادَح احملكـو عليو بإحدل أنظمة تكييف العقوبة، يتوقف على مدل تطور درجة 
اإلصبلح كاإلستعداد للتأىيل اإلجتماعي اليت يقدمها احملكـو عليو، حيث تتغَّت الربامج ا١تقدمة كلما إستلـز تطور درجة 

، ٢تذا ٬تب أف تتجو 4إصبلحو كإ٬تابية سلوكو كإستعداده لئلفراج بالوقت ا١تناسب الذم يؤىلو للوضع ُب الوسط اٟتر
الربامج التأىيلية إٔب ربط احملكـو عليو بآّتمع كٖتقيق ا١تواءمة بُت حياة ا١تؤسسة العقابية كحياة آّتمع، حىت ال٭تدث 

اإلصطداـ كاإلنفصاؿ بينو كبُت ٣تتمعو كيعود مرة أخرل إٔب عآب اٞترٯتة، ٢تذا ٬تب تعديل العقوبة بشكل ٯتّهد كيساعد 
 .5شيئا فشيئا على التكّيف السليم كالصحيح مع آّتمع 

 

 الفرع الثاني 
  صور نظاـ  تكييف العقوبة الجنائية 

 

تكييف ) ، ٧تده قد أفرد الباب السادس كعنونو بػػػ04 ػػػ 05          بالرجوع إٔب قانوف تنظيم السجوف اٞتزائرم 
، تستهدؼ ٚتيعها مراجعة العقوبة السالبة (150 إٔب غاية ا١تادة 129من ا١تادة ) مادة 21، حيث تضمن (العقوبة

للحرية كفقا ١تقتضيات ظركؼ احملكـو عليو الشخصية كمؤىبلتو الفردية، كمن بُت أىم ىذه األنظمة منح احملكـو عليو 
 :، كسنحاكؿ تناكؿ ىذه األنظمة تباعا(نظاـ إجازة ا٠تركج، نظاـ التوقيف ا١تؤقت للعقوبة، نظاـ اإلفراج الشرطي)
 

 الفقرة األكلى 
 . نظاـ منح إجازة الخركج

                                                
 .www .arablawinf .com ٘ ، 01، وٌجْس ك٢ جُهطٌٞز جالؾٍج٤ٓس ، جُى٤َُ جالٌُط٢ٍٗٝ ُِوحٕٗٞ جُؼٍذ٢،  (ٓكٔى ْؼ٤ى)ٌٗٔٞ  1
 ٛ٘حى ػىز ضؼ٣ٍلحش ض٘حُٜٝح جُلوٜحء جنطِلص قٓد جُُج٣ٝس جُط٢ ٣٘ظٍ ذٜح ج٤ُٜح، ًُُي ٗؿى ػىز ٓلح٤ْٛ ُِهطٌٞز جإلؾٍج٤ٓس ، ٓلّٜٞ ٗل٢ٓ ،ٓلّٜٞ 2

 :ئؾطٔحػ٢، ٓلّٜٞ هح٢ٗٞٗ، ٗطؼٍٜ ئ٤ُٜح ذا٣ؿحَ ًحُطح٢ُ 

ذأٜٗح أ٤ِٛس جُٗهٙ ك٢ إٔ ٣ٛرف ػ٠ِ ؾحٗد ٖٓ جإلقطٔحٍ ٍٓضٌرح  (Grespiniؾٍْر٢٘٤ )٣ؼٍكٜح جألْطحي :ــ جُٔلّٜٞ جُ٘ل٢ٓ ُِهطٌٞز جالؾٍج٤ٓس 

جُٗهٙ ج١ًُ ضؼط٣ٍٚ قحُس ٗل٤ٓس، ذٓرد ٓح ُى٣ٚ ٖٓ ػىّ ضٞجَٕ وجتْ أٝ ٓإهص أٝ ػحوجش ٌٓطٓرس )ذأٜٗح  (Loudetُٞو٣ٚ )ُِؿ٣ٍٔس، ًٔح ػٍكٜح جألْطحي 

.(أٝ ٓلٍٝٞس ذكٌْ جُك٤حز جإلؾطٔحػ٤س أٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جألْرحخ جُر٤ٓطس أٝ جُٔؿطٔؼس ضىكؼٚ ٗكٞ جُو٤حّ ذؼَٔ ؿ٤ٍ ئؾطٔحػ٢ قحٍ  

جألٓحٌجش جُط٢ ضر٤ٖ ػ٠ِ ٓح )ذأٜٗح  ( Rafail Garofaloٌجكحت٤َ هحٌٝ كحُٞ )ق٤ع ػٍكٜح جُلو٤ٚ جال٣طح٢ُ : ــ جُٔلّٜٞ جإلؾطٔحػ٢ ُِهطٌٞز جالؾٍج٤ٓس

ٍ جُط٢ ٣كطَٔ ٚىٌٝٛح ػ٘ٚ، ٝذٌِٔس ٓٞؾُز ضؼ٢٘ أ٤ِٛس جُٔؿٍّ جُؿ٘حت٤س ٝٓىٟ ضؿحٝذٚ  ٓغ ٓؿطٔؼٚ ّٗة ، (٣رىٝ  جُٔؿٍّ ٖٓ كٓحو وجتْ كؼحٍ ٣كىو ٤ًٔس جُ

جإلقطٔحٍ جألًرٍ ٝٞٞقح ك٢ إٔ ٣ٛرف جُٗهٙ ٍٓضٌرح ُِؿٍجتْ، أٝ إٔ ٣ؼٞو ج٠ُ ئٌضٌحخ ؾٍجتْ )أٜٗح  ( De Asuaو١ ْٞج  )ًٔح ػٍكٜح جألْطحي 

ػى٣ىز، ٝإٔ جُهطٌٞز جإلؾٍج٤ٓس ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ئقطٔحٍ إٔ ٣ٍضٌد جُٗهٙ أػٔحال ؿ٤ٍ ئؾطٔحػ٤س ، ئال أٗٚ ػ٘ى جُكى٣ع ػٖ جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢، ٣ؿد ضو٤٤ى 
 .(ًٛٙ جُلٌٍز ذاقطٔحٍ ئٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس

قحُس ٗل٤ٓس )ذأٜٗح (٤ٌّٓٓ ذٜ٘حّ)ق٤ع ٗوطٍٛ ػ٠ِ يًٍ جُلوٜحء جُؼٍخ ج٣ًُٖ ضر٘ٞج جإلضؿحٙ جُ٘ل٢ٓ، ئي ٣ؼٍكٜح : ـــ جُٔلّٜٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِهطٌٞز جإلؾٍج٤ٓس

قحُس ضطٞكٍ ُىٟ جُٗهٙ ضل٤ى إٔ ُى٣ٚ ئقطٔحال )ٕ ًٔح ػٍكٜح جألْطحي كطك٢ ٌٍْٝ ذأٜٗح (ضكطَٔ ٖٓ ؾحٗد ٚحقرٜح إٔ ضٌٕٞ ٓٛىٌج ُؿ٣ٍٔس ٓٓطور٤ِس 

جُهطٌٞز جإلؾٍج٤ٓس ٓؿٍو ئقطٔحٍ إلٌضٌحخ جُٔؿٍّ )، أٓح جألْطحي ٓكٔى ٗؿ٤د ق٢٘ٓ كؼٍكٜح ذإٔ (ٝجٞكح إلٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس أٝ جُؼٞو ئ٠ُ ئٌضٌحذٜح

 Police Media، وٌجْس ك٢ جُهطٌٞز جالؾٍج٤ٓس ، ًٍُٓ جالػالّ جأل٢٘ٓ ، ( ػ٢ِ قٖٓ)،٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ك٢ ًٛج جُطٞجُرس (ُؿ٣ٍٔس ضح٤ُس 

Centre ٘ ، 06 07 ــ. 
 .21، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ْؼ٤ى)ٌٗٔٞ  3
 .35، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  4
 .36جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  5
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          نظاـ إجازة ا٠تركج جاء كتجسيد لتوصيات اإلتفاقيات كا١تواثيق الدكلية، السّيما منها ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب 
،حيث تقرر حق احملبوس ُب اإلتصاؿ ١1تعاملة ا١تساجُت، ا١تستوحاة أساسا من مبادئ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف

بأىلو كأسرتو، كا١تشرع اٞتزائرم ٓب يكن ٔتعزؿ عن ىذا األمر، فقد ذكر ذلك صراحة ُب مقدمة قانوف تنظيم السجوف 
كاإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت ُب األخذ ٔتبادئ الدفاع اإلجتماعي اليت تقـو على ٛتاية آّتمع بواسطة تأىيل احملكـو 

، (إجازة ا٠تركج)، لذلك ٧تد أف ىذا القانوف خصص الفصل األكؿ من الباب السادس بعنواف (01ا١تادة )عليو كإصبلحو 
كىذا ٘تاشيا مع اإلصبلحات ا١تنتهية ُب التشريع العقايب اٞتزائرم، حيث جعل عملية إعادة اإلدماج حركة مستمرة كفعالة 

 .2ٔتا يناسب حالة كل ٤تبوس ككضعيتو اٞتزائية
 

كبالنسبة لتعريف نظاـ إجازة ا٠تركج، ٯتكن القوؿ أنو من ا١تبادئ الراسخة ُب التشريعات العقابية أف ال يعًتض           
مدة التنفيذ العقايب أم انقطاع، ٔتعٌت أنو ٬تب على احملكـو عليو بالعقوبة السالبة للحرية البقاء ُب ا١تؤسسة العقابية حىت 
إنقضاء مدة عقوبتو كاملة، ىذا ا١تبدأ الذم يسمى مبدأ إستمرار التنفيذ العقايب، كالذم يعد من ا١تبادئ اليت تضمن أف 

ٖتقق العقوبة غرضها الردعي، حيث يأٌب نظاـ إجازة ا٠تركج كإستثناء ٢تذا ا١تبدأ القدٙب كخركجا عن ىذه القاعدة إستجابة 
 .١3تتطلبات السياسة العقابية اٟتديثة، كتطبيقا ١تبدأ أنسنة الوسط العقايب

 

         كبذلك يعٍت ىذا النظاـ إمكانية منح احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية حسن السَتة كالسلوؾ إجازة ١تدة معينة 
خارج ا١تؤسسة العقابية دكف حراسة كدكف قيد، قصد تفادم مساكئ العقوبة السالبة للحرية ك٘تكنو من اإلجتماع بأسرتو 

 .كأىلو كعا١تو ا٠تارجي ٦تا يسهل تقبلو لعمليات العبلج العقايب
 129         كلئلشارة ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يعرؼ ىذا النظاـ، ك إ٪تا أشار إليو مباشرة بذكر شركطو، حسب نص ا١تادة 

٬توز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأم ٞتنة تطبيق العقوبات مكافأة احملبوس حسن السَتة ) 04 ػػػ 05من القانوف 
 سنوات أك تقل عنها ٔتنحو إجازة خركج من دكف حراسة ١تدة 03كالسلوؾ احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية تساكم 

، كٯتكن أف يتضمن مقرر منح إجازة ا٠تركج شركطا خاصة ٖتدد ٔتوجب قرار من كزير العدؿ حافظ (أقصاىا عشرة أياـ
 .4(األختاـ 

 

 عددا من الشركط ٬تب مراعاهتا حىت يستفيد احملكـو عليو 129كبالنسبة لشركط منحها فقد ذكرت ١تادة          
 :باجازة ا٠تركج كنذكرىا 

 أف صبلحيات إصدار ىذه الرخصة ىو قاضي تطبيق العقوبات بعد إستشارة ٞتنة تطبيق العقوبات. 
  02 ػػ 72 أياـ، كىذا على خبلؼ األمر 10 حدد ا١تشرع أقصى مدة ٯتكن أف يستفيد منها ا١تفرج عنو كىي 

 .  يوما15كانت عطلة ا١تكافأة 
  حدد ا١تشرع من يستفيد من ىذه اإلجازة احملكـو عليهم بعقوبة سالبة للحرية، كيكوف اٟتكم هنائيا، كبالتإب ال 

 .يستفيد من ىذا النظاـ ا١توقوفوف مؤقتا على ذمة التحقيق أك احملبوسوف إلكراه بد٘ب
                                                

 ض٘ل٤ًج ُوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ 1960 جٝش 19ًًُي ض٤ٚٞحش جُٔإضٍٔ جُػح٢ٗ ُالْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جُؿ٘حز جُٔ٘ؼوى ك٢ ُ٘ىٕ ك٢  1

 .44، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ) جُىٌٝز جُهحٓٓس أ٠ٚٝ ذٌٍٟٝز ٓ٘ف جُٓؿ٤ٖ ئؾحَجش نٍٝؼ ألؿٍجٜ ٓؼ٣ٞ٘س ُٝٔىو ٓهطِلس، أٗظٍ ئٗحٍ 415
 .40،ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  2
 .56، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  3
 ، ج١ًُ ٗٙ ػ٠ِ ٓ٘ف 02/ ٤ٗٗ72ٍ كو١ ٛ٘ح ُِط٤ًًٍ إٔ ٓح ضْ ئْطكىجغٚ ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ، نالكح ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ جألٍٓ ك٢ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُٓؿٕٞ جُٓحذن  4

٣ٌٖٔ ُوح٢ٞ ضطر٤ن جألقٌحّ جُؿُجت٤س ذؼى ئْطٗحٌز ُؿ٘س جُطٍض٤د ) ٓ٘ٚ 118ػطِس ٌٓحكأز ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٤ُّٝ ئؾحَز جُهٍٝؼ، ق٤ع ٗٛص جُٔحوز 

ٝجُطأو٣د ٝقلع جُ٘ظحّ جُطحذؼس ُِٔإْٓس، إٔ ٣وطٍـ ػ٠ِ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ٓ٘ف ػطِس جٌُٔحكأز ُِٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ج٣ًُٖ أقٓ٘ٞج ػِْٜٔ ٝئْطوحٓص ٤ٍْضْٜ، ٝضكىو 

 .(ًٛٙ جُؼطِس ك٢ جُٔوٌٍ ج١ًُ ٓ٘كص ذٔٞؾرٚ ، ٝجُط٢ ال ٣ٌٖٔ إٔ ضطؿحَٝ نٔٓس ػٍٗز ٣ٞٓح 
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  أف يكوف ا١تستفيد منها احملكـو عليهم الذين أبدكا إستعدادا أك قابلية لئلصبلح، ك٘تّيزكا ْتسن السَتة 
 .1كالسلوؾ

 03 أف يكوف احملبوس ا١تستفيد من ىذا النظاـ قد حكم عليو بعقوبة سالبة للحرية ١تدة تساكم أك تقل عن 
 .سنوات

 إمكانية أف يتضمن مقرر منح إجازة ا٠تركج شركطا خاصة ٖتدد ٔتوجب قرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ . 
  إعتبار احملبوس الذم يستفيد من إجازة ا٠تركج، كٓب يرجع إٔب ا١تؤسسة العقابية ُب حالة ىركب، كيتعرض 

 من 169، كىذا تطبيقا لنص ا١تادة (من ؽ ع ج188ا١تادة )للعقوبات ا١تنصوص عليها ُب قانوف العقوبات 
 .2قانوف السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت

غير أنو توجد حاالت إستثنائية يمكن فيها إعفاء المحكـو عليو من بعض أك كل الشركط التي يجب 
 :توافرىا في نظاـ إجازة الخركج، ك نمٌيز فيها الحاالت التالية

  من نفس القانوف على كجوب معاملة األحداث ا١تتواجدين 119نصت ا١تادة  :معاملة خاصة لؤلحداث 
باٞتناح ا١تخصص ٢تم با١تؤسسات العقابية معاملة خاصة تراعى فيها مقتضيات سّنو كشخصيتو، كٔتا يصوف 

 من نفس القانوف لتخرج عن القاعدة العامة ١تنح 125كرامتو ك٭تقق لو رعاية الحقة، لذلك جاءت ا١تادة 
٬توز ) يوما أثناء فصل الصيف، حيث تنص على 30اإلجازات للمحبوسُت، بإجازة منح اٟتدث إجازة ١تدة 

١تدير مؤسسة إعادة تربية األحداث أك مدير ا١تؤسسة العقابية أف ٯتنح للحدث احملبوس أثناء فصل الصيف إجازة 
 يوما يقضيها عند عائلتو أك بإحدل ا١تخيمات الصيفية أك مراكز الًتفيو، مع إخطار ٞتنة إعادة الًتبية ١30تدة 

 من ىذا القانوف، كٯتكن للمدير أيضا منح اٟتدث احملبوس حسن السَتة 126ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 
كالسلوؾ عطبل إستثنائية ٔتناسبة األعياد الوطنية كالدينية لقضائها مع عائلتو، غَت أنو ال ٯتكن ُب ٚتيع األحواؿ 

 .( أشهر03 أياـ ُب كل 10أف يتجاكز ٣تموع مدد العطل اإلستثنائية 
  حيث عمد ا١تشرع إٔب إشراؾ : مكافأة التبليغ كتقديم معلومات عن حادث خطير يمس بالمؤسسة العقابية

احملبوس ُب حفظ النظاـ كأمن ا١تؤسسة العقابية، ا١تتعاكنُت مع اإلدارة العقابية من خبلؿ تشجيعهم على تقدٙب 
تبليغات أك معلومات ٗتص حادثا خطَتا قبل كقوعو ٯتس بأمن ا١تؤسسة العقابية، أك يساعد ُب تقدٙب معلومات 

ٯتكن إعفاء ) من ىذا القانوف على159ُب التعرؼ على مدبريو كالكشف عنهم ك إيقافهم، لذلك نصت ا١تادة 
احملبوس من بعض أك من كل الشركط الواجب توفرىا لئلستفادة من أحد أنظمة الًتبية كاإلدماج اإلجتماعي 

                                                
٣ٝطْ ضوى٣ٍ قٖٓ ج٤ٍُٓز ٝجُِٓٞى ٖٓ نالٍ ٓالقظس ضٍٛكحش جُٔكرِٞ ٝػالهطٚ ذـ٤ٍٙ ٖٓ جُٔٓحؾ٤ٖ ٖٓ ؾٜس ٝجٍُٔٗك٤ٖ ػ٠ِ جوجٌز جُٔإْٓس  1

جُؼوحذ٤س ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، ٣ٝطْ يُي ذٔٓحػىز ِٓٛكس ٓهطٛس ٣ٍٗف ػ٤ِٜح ٓى٣ٍ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ضْٟ ٓهط٤ٖٛ ك٢ جُطد جُؼحّ ٝجُطد جُؼو٢ِ ٝػِْ 

جُ٘لّ ٝجُٔٓحػىز جالؾطٔحػ٤س ٝأٖٓ جُٔإْٓحش، ق٤ع ٣ٌٖٔ ًُٜٙ جُِٔٛكس إٔ ضٓط٤ٍٗ أ١ ٖهٙ ٓإَٛ ك٢ ٓؿحالش ضىنِٜح ٝضُٝوٛح ذٔؿٔٞػس ٖٓ 

جُطؿ٤ُٜجش جُهحٚس ذحُىٌجْحش جُر٤ُٞٞؾ٤س ٝجُ٘ل٤ٓس ٝجالؾطٔحػ٤س ، ٣ؼٜى ُٜح وٌجْس ٖه٤ٛس جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝضو٤٤ْ جُهطٍ ج١ًُ ٣ٌِٗٚ ػ٠ِ ٗلٓٚ ٝػ٠ِ 
ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُٔكر٤ْٖٞ ٝجُٔٞظل٤ٖ ٝجُٔؿطٔغ، ق٤ع ضؼى ذٍجٓؽ ئٚالـ نحٚس ضطٟٖٔ ػىز ٤ٓحو٣ٖ ٝقٛٙ ضك٤ٓ٤ٓس ٝضٞػ٣ٞس هٛى جػحوز جوٓحؾٚ 

ٝضك٤ٖٓ ًِْٞٚ ، ق٤ع ٣ٔٓي ٌَُ ٓكرِٞ ِٓلح ٣كط١ٞ ػ٠ِ ٗٓهس ٖٓ ذطحهس جُِٓٞى جُٔىٌؾس ذحُِٔق جُؼوحذ٢، ٣ٝٓطل٤ى ٖٓ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝ جُطٞؾ٤ٚ ًَ 

 60ٓكرِٞ ٓكٌّٞ ػ٤ِٚ ٜٗحت٤ح ذؼوٞذس ْحُرس ُِك٣ٍس ُٔىز ْ٘ط٤ٖ كأًػٍ، ذ٘حء ػ٠ِ جهطٍجـ ٖٓ ٓى٣ٍ جُٔإْٓس أٝجألنٛحت٢ جُ٘لٓح٢ٗ أٝ جُطر٤د ك٢ أؾَ

 ٣ٞٓح ػ٠ِ جالًػٍ، ًُُي ٣ٌٖٔ ٍُت٤ّ جالقطرحِ ذٔح ٣ٟطِغ ذٚ ٖٓ ٚالق٤حش إٔ ٣وطٍـ ٓ٘ف جإلؾحَجش ُِٔٓحؾ٤ٖ ج٣ًُٖ ٣طٔطؼٕٞ ٣90ٞٓح ػ٠ِ جألهَ أٝ

  جُٔطٟٔ٘س و٤َُ جإلقطرحِ، 2004ؾ٤ِ٣ٞس 19 جُٔإٌنس ك٢ 386/2004ذكٖٓ جُِٓٞى ٝ ٣وىٕٓٞ ٓ٘لؼس ُِٔإْٓس  ٝ ًٛج ٓح أًىضٚ جًًٍُٔز جَُٞج٣ٌس ٌهْ 

 .46، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓ٘حٍ)أٗظٍ ك٢ ًٛج أًػٍ ئٗحٍ 
٣ؼطرٍ ك٢ قحُس ٍٛٝخ ٣ٝطؼٍٜ ُِؼوٞذحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔكرِٞ ج١ًُ جْطلحو ٖٓ ) ٖٓ م ش ِ ئ ئ ّ ػ٠ِ 169ض٘ٙ جُٔحوز  2

، 129 ، 104 ، 100 ، 56أقى جُطىجذ٤ٍ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، جُٔكرِٞ ج١ًُ جْطلحو ٖٓ أقى جُطىجذ٤ٍ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو 

 .( ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ ُْٝ ٣ٍؾغ ج٠ُ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ذؼى ج ٗطٜحء جُٔىز جُٔكىوز130
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 من 135ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، عندما يقدـ للسلطات بيانات أك معلومات، كما ىو ٤تدد ُب ا١تادة 
 .1(ىذا القانوف

 

ُب األخَت إٔب أنو ما من شّك أف نظاـ اإلجازة إذا ما ًب استعمالو بشكل صحيح كدقيق، كحسب حالة          كنخلص 
 منها مدل اإلستجابة لئلصبلح ك درجة حسن السَتة ةكظركؼ كل ٤تبوس كمراعاة للشركط ا١توضحة سابقا، خاص

كالسلوؾ، تسمح بأف تفتح ىذه اإلجازات نوافذ على آّتمع ، كتُبقي على صلة احملبوس ٔتجتمعو حىت يسهل عليو 
إسًتدادىا، كمن جهة أخرل احملافظة على إمكانياتو البدنية كالنفسية كٗتفيفا لو من كطأة اآلثار السلبية لعقوبة اٟتبس اليت 
ًب التفصيل فيها سالفا، فاإلجازة تسمح بتوطيد الركابط األسرية كاإلجتماعية كٖتافظ على توازف احملبوس البد٘ب كالنفسي، 
كٖتل مشكلة اٟترماف اٞتنسي، كمن جهة أخرل ٖتفزه على اإلنصبلح كاإلستجابة لربامج التأىيل كالتهذيب، حيث تزداد 

 .2ثقتو بنفسو كّٔيئة التنفيذ العقايب
 

         غَت أنو من خبلؿ إستقراء ٥تتلف النصوص ا١تنظمة لنظاـ اإلجازة داخل ا١تؤسسات العقابية ُب اٞتزائر، ٯتكن لنا 
 :التعليق عليو ُب النقاط التالية

 

 نرل أنو حسن فعل ا١تشرع اٞتزائرم عندما أجاز ىذا النظاـ ك قّيده بأف جعلو مكنة كمكافأة كتفضبل من اإلدارة -
 :العقابية على احملبوس، كليس حقا مضمونا لو كملزما ٢تا كأفصل ذلك كالتإب 

ٔتعٌت ليس األمر كاجبا كإ٪تا األمر جوازيا، كىذا يفيد أنو ٯتكن إستعماؿ ىذا  (٬توز) استهلت قو٢تا بعبارة 129ػػػػػػػ ا١تادة 
النظاـ عندما يبلحظ احملبوس الذم ٖتّسنت حالتو كإستجاب للعبلج كأبدل إستعداده لئلنصبلح كأصبح ذك سلوؾ 

حسن، ٯتكن أف يكافأ ٔتنحو ىذه اإلجازة، كمن ٓب يستجب ٢تذه الشركط ٭تـر من ىذا النظاـ، كىذا يفتح آّاؿ 
لتشجيع احملبوسُت على التنافس على اإلنضباط كاإلنصبلح، كىذا ٮتدـ احملبوس ُب حد ذاتو، كمن جهة أخرل ٮتدـ 

ا١تؤسسة العقابية، كىذا على خبلؼ األمر لو كاف حقا مضمونا مصونا للمحكـو عليو ملزما لئلدارة العقابية بالقانوف، 
فيتحوؿ األمر إٔب ٣ترد تنظيم اإلدارة ١تواقيت خركج احملبوسُت ُب إجازات ٥تتلفة كالرجوع منها فقط، كىذا يضرب القيمة 

العقابية للعقوبة السالبة للحرية كا١تؤسسة الّسجنية ُب مقتل، كرٔتا يتم ا٠تطأ ُب تقدير اإلستفادة من ىذا النظاـ ١تن ال 
 .يستحّقو فيستغلو للهرب

 ػػ 72 ُب ظل قانوف 15، ككانت سابقا (04 ػػ 05قانوف ) أياـ كحد أقصى 10 بالنسبة للمدة ا١تمنوحة كا١تقدرة بػػ-
،ألف ٖتقيق ذلك سيؤدم ال ٤تالة إٔب ا٠تركج عن 3 نراىا جد كافية، على عكس من ينادم بزيادهتا إٔب عدة أسابيع02

ا٢تدؼ األساس للعقوبة، كٯتس باٞتانب الردعي ٢تا من جهة أخرل، كىو أيضا ٬تب أف يراعى إٔب جانب عنصر 
 .اإلصبلح، فضبل على أف ىناؾ أنظمة أخرل ٖتقق ىذه الغاية كاإلفراج ا١تشركط كاٟترية النصفية 

 سنوات، كٓب يهتم بنوع اٞترٯتة 03 ا١تبلحظ أف ا١تشرع عندما أجاز ىذا النظاـ ركز على مدة العقوبة بأف ال تتجاكز -
كحساسيتها، لذلك نرل أف ال يستفيد احملكـو عليهم ا١ترتكبوف ٞترائم خطَتة من ىذا اإلجراء، بسبب بشاعة كخطورة 

اْب، على الرغم أف ....جرائمهم ،كاإلٕتار ُب ا١تخدرات، قتل األصوؿ، اإلغتصاب، الفساد، اٞترٯتة ا١تنظمة، األسلحة ،

                                                
 ، جُٔكرِٞ ج١ًُ ٣رِؾ ٣134ٌٖٔ إٔ ٣ٓطل٤ى ٖٓ جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ وٕٝ ٠ٍٖ كطٍز جالنطرحٌ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز ) ػ٠ِ 135ض٘ٙ جُٔحوز  1

جُِٓطحش ػٖ قحوظ نط٤ٍ هرَ ٝهٞػٚ ٖٓ ٖأٗٚ جُٔٓحِ ذأٖٓ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س أٝ ٣وىّ ٓؼِٞٓحش ُِطؼٍف ػ٠ِ ٓىذ٣ٍٚ أٝ ذٛلس ػحٓس ٣ٌٗق ػٖ 

 .(ٓؿ٤ٍٖٓ ٝج٣وحكْٜ 
 .64 ج٠ُ 59، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ئٗحٍ  2
 .43جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  3
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على الفًتة األمنية (166/155 ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر 23ػػ06تعديل ) مكرر من ؽ ع ج 60ا١تشرع نص عرب ا١تادة 
يقصد بالفًتة األمنية حرماف احملكـو عليو من تدابَت التوقيف ا١تؤقت للعقوبة، الوضع ُب الورشات ا٠تارجية أك البيئة ): على

 .(ا١تفتوحة أك إجازات ا٠تركج كاٟترية النصفية كاإلفراج ا١تشركط
 على الشركط ا٠تاصة ١تنح اإلجازات اليت ٯتكن أف ٭تددىا كزير العدؿ، حيث ترؾ النص 129/2 ا١تشرع نص ُب ا١تادة-

 .إشكاال إلنعداـ القرار الذم ٭تدد الشركط ا٠تاصة
 ا١تشرع أيضآب يعاِب مسألة إلغاء مقرر اإلستفادة من نظاـ إجازات ا٠تركج،كاكتفى بتنظيم كيفية اإلستفادة منها -

كشركطها فقط، كىذا ما يشكل فراغا قانونيا قد يسبب إشكاالت عملية، عندما يُػقْودِنـ احملكـو عليو على ٥تالفة الشركط 
، كىي إذا كاف منح ىذا النظاـ يؤثر 161ا٠تاصة،         على الرغم أنو نص إستثناء على حالة كاحدة ُب نص ا١تادة 
إذا كصل إٔب علم كزير العدؿ حافظ ):161على األمن كالنظاـ العاـ فيمكن إلغاء مقرر اجازة ا٠تركج، حيث تقوؿ ا١تادة 

 من ىذا القانوف يؤثر سلبا على األمن 129،130،141األختاـ، أف مقرر قاضي تطبيق العقوبات ا١تتخذة طبقا للمواد
 يوما، كُب حالة إلغاء ا١تقرر يعاد احملكـو 30أك النظاـ العاـ، فلو أف يعرض على ٞتنة تكييف العقوبات ُب أجل أقصاه 

، كىنا يبدك بشكل كاضح تغليب ا١تشرع للجانب األمٍت (عليو ا١تستفيد إٔب نفس ا١تؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبتو
 .1كحفظ النظاـ على اٞتانب اإلصبلحي ك التأىيلي

 

 الفقرة الثانية 
  نظاـ التوقيف المؤقت للعقوبة 

        يأٌب نظاـ التوقيف ا١تؤقت للعقوبة كآلية ثانية من آليات التفريد العقايب، كتكييف تنفيذ العقوبة حسب حالة 
احملكـو عليو،حىت يبقى ىذا األخَت متمتعا بكرامتو اإلنسانية اليت أقرهتا عديد اإلتفاقيات كالعهود كا١تواثيق الدكلية                                        

، حيث جاء ىذا النظاـ الذم أقره ا١تشرع اٞتزائرم ١تسايرة ىذا التطور ُب معاملة احملبوسُت كا٠تركج عن اٞتمود الذم كاف 
يسيطر عن مفهـو العقاب اٞتنائي اٞتزائرم، أين ٯتكن توقيف العقوبة مراعاة إلعتبارات إنسانية كلظركؼ عائلية تستدعي 
تواجد احملكـو عليو بُت أحضاف عائلتو، سنتطرؽ إٔب تعريف ىذا النظاـ كشركط االستفادة منو ٍب نعكف على تبياف آثاره 

 .على احملكـو عليو ك مدل تأىيلو
 

اإلفراج ا١تؤقت على احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية لفًتة ٤تددة قبل  بنظاـ التوقيف المؤقت للعقوبة فيقصد        
، كيعرؼ ُب تشريعات أخرل بنظاـ ٕتزئة تنفيذ 2إهناء مدة العقوبة ّٔا ليستكمل ما بقي لو من العقوبة داخل الوسط ا١تغلق

، كلقد استحدث ا١تشرع اٞتزائرم ىذا النظاـ ُب الفصل الثا٘ب 3( من ؽ إ ج ؼ720ا١تادة )العقوبة كالتشريع الفرنسي 
، 130)من الباب السادس من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، كأفرد لو أربعة مواد 

، إقتناعا منو ضركرة إستكماؿ عصرنة منهج السياسة العقابية اليت توازف بُت مصلحة اآّتمع (133، 132، 131
كمصلحة احملكـو عليو، كا١تبلحظ أف ا١تشرع ٓب يعط تعريفا ٢تذا النظاـ، كإ٪تا ذكر كيفية اإلستفادة منو كشركطو ككيفية 

الطعن فيو، كجدير بالذكر أنو من أجل اإلستفادة من ىذا النظاـ ٬تب اٟترص على جّدية األسباب كاٟتاالت الطارئة اليت 

                                                
 .58جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
ح ذ٤ٖ ًٛج جُ٘ظحّ  2 ، ق٤ع ٝجٕ ًحٗح (ٝهق ض٘ل٤ً جُؼوٞذس أٝ جُؼوٞذس ٓٞهٞكس جُط٘ل٤ً)ٝذ٤ٖ ٗظحّ  (جُطٞه٤ق جُٔإهص ُِؼوٞذس)الذى إٔ ٤ٍٗٗ إٔ ٛ٘حى كٍهح ذ٤ّ٘ة

٣طٗحذٜحٕ ك٢ جألُلحظ جٌُٔٞٗس ٤ٌُِٜٔح، ئال إٔ ٗظحّ ٝهق ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٣ؼ٢٘ أقى جألٗظٔس جُرى٣ِس ُِؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس، ٣ٝؼ٢٘ جُ٘طن ذحُؼوٞذس ٌُٜٝ٘ح ال 

 .ض٘لً ٤ًِح، ٣ٝطْ ضٓؿ٤ِٜح ك٢ ْؿَ ٚك٤لس جُٓٞجذن جُوٟحت٤س ، ُٜٝح ٠ٍٖٜٝح ٝٓرٌٍجضٜح، ْٝٞف ٗطؼٍٜ ئ٤ُٜح ضل٤ٛال القوح
3                    Code de procedure pénale Français ,44 Edition,Dalloz,Paris,2003                                                          
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تصادؼ كقوعها كجود احملبوس داخل ا١تؤسسة العقابية، ٦تا يقتضي خركجو ١تواجهتها، كيبدك أف ا١تشرع قد طبع كأضفى 
 .على تنفيذ العقوبة الصبغة اإلنسانية بعد أف فاضل بُت مصلحة احملبوس كمصلحة آّتمع كرّجح مصلحة احملبوس

 

        كيعترب نظاـ التوقيف ا١تؤقت للعقوبة نظاما متميزا لوحده عن غَته من األنظمة األخرل، كإف تشأّت ُب النتيجة 
احملصل عليها كىي جعل احملكـو عليو خارج ا١تؤسسة العقابية، لذلك فهو ٮتتلف عن نظاـ اإلفراج ا١تؤقت، كعن نظاـ 

اإلجازات كالعطل اإلستثنائية، كٮتتلف عن نظاـ التأجيل ا١تؤقت لتنفيذ األحكاـ اٞتزائية، إذ كضع ا١تشرع أحكاما خاصة 
 .لكل نظاـ من ىذه األنظمة

 

فنظرا ٠تطورة األثر ا١تًتتب على           أما بالنسبة لشركط االستفادة من نظاـ التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، 
 :تنفيذ ىذا النظاـ، كىو توقيف تطبيق العقوبة، كاف البد أف ٭تظى كيقيد بشركط معينة 

، كبالتإب إصدار مقرر اإلستفادة من  (٬توز) من ؽ س إ إ إ ـ بعبارة 130حيث استهلت ا١تادة :جوازية اإلستفادة - 
ىذا النظاـ مرتبط برأم قاضي تطبيق العقوبات كٞتنة تطبيق العقوبات إذا رأكا مربرا كمدعاة ١تنح ىذا النظاـ لصاّب ٤تبوس 

 .معُت
 من نفس القانوف على اٟتاالت اإلستثنائية، كحددىا 130لقد نص ا١تشرع عرب ا١تادة  :حصر حاالت اإلستفادة- 

 :حصرا  ، حيث اشًتط توافرىا ك إثباهتا لئلستفادة من ىذا النظاـ كىي
 إذا توُب أحد أفراد عائلة احملبوس. 
 إذا أصيب أحد أفراد عائلة احملبوس ٔترض خطَت، كأثبت احملبوس بأنو ا١تتكفل الوحيد بالعائلة. 
 التحضَت للمشاركة ُب إمتحاف. 
  إذا كاف زكجو ٤تبوسا أيضا، ككاف من شأف بقائو ُب اٟتبس إٟتاؽ ضرر باألكالد القصر أك بأفراد العائلة اآلخرين

 .ا١ترضى منهم كالعجزة 
 إذا كاف احملبوس خاضعا لعبلج طيب خاص. 

       كىكذا يبدك أف ا١تشرع اٞتزائرم راعى اإلعتبارات اإلنسانية كالعائلية، كأعطى احملكـو عليو فرصة للقياـ ببعض 
 .الواجبات الضركرية األسرية كاإلجتماعية، ككذا من أجل ربط أكاصر القرابة كتوطيد عبلقتو بأسرتو أكثر 

 :ألـز القانوف لئلستفادة من مزايا ىذا النظاـ التقيد ّتملة من اإلجراءات:  التقيد بإجراءات معينة لئلستفادة- 
  أف يكوف احملبوس ٤تكوما عليو هنائيا. 
  أف يقضي احملبوس ُب ا١تؤسسة العقابية عقوبة سالبة للحرية. 
 أف يكوف باقي العقوبة احملكـو ّٔا ال يقل عن سنة كاحدة أك يساكيها. 
 أف يكوف توقيف العقوبة مؤقتا ١تدة ال تتجاكز ثبلث أشهر. 
  تتم اإلستفادة عن طريق تقدٙب طلب التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من طرؼ احملبوس نفسو أك

  .٦132تثلو القانو٘ب أك من أحد أفراد عائلتو إٔب قاضي تطبيق العقوبات، كىذا طبقا لنص ا١تادة 
  (.130ا١تادة )قاضي تطبيق العقوبات ىو ا١تعٍت بإصدار القرار بعد أخذ رأم ٞتنة تطبيق العقوبات 
  أياـ للبّت ُب ىذا الطلب، كيلـز القاضي بتسبيب ىذا القرار الذم سيصدره ضمانا ٟتماية 10ًب ٖتديد أجل 

 (.130ا١تادة )حقوؽ احملكـو عليو من أم تعّسف، كمن جهة أخرل إعطاء أ٫تية كخطورة ٢تذا القرار 
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  يتعُت على قاضي تطبيق العقوبات أف ٮتطر ٔتقرر التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة أك رفضو إٔب النائب العاـ
 . أياـ من تاريخ البّت ُب الطلب03كاحملبوس خبلؿ أجل 

  أعطى القانوف حق الطعن ُب مقرر التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة أك مقرر الرفض، حسب اٟتالة لكل من
احملبوس كالنائب العاـ ُب أجل ٙتانية أياـ من تاريخ تبليغ ا١تقرر، كىذا أماـ ٞتنة تكييف العقوبات، ٔتقتضى 

 .1(143ا١تادة )
 

فإنو يًتتب عليو رفع القيد على  لآلثار البلحقة عن إصدار مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أما بالنسبة         
احملبوس كٮتلى سبيلو، كيرفع اٟتضر على حريتو، كمن جهة أخرل فإف مدة التوقيف للعقوبة ال ٖتسب من مدة تنفيذ 

 .العقوبة ، لذلك يتعُّت على احملبوس عند العودة إٔب ا١تؤسسة العقابية أف يقضي ما تبّقى لو من مدة ٤تكوميتو
 

        من جهة أخرل إذا تساءلنا عن مدل مسا٫تة ىذا النظاـ ُب إعادة تأىيل احملبوس، فإف ىذا اإلجراء يساىم ُب 
تعميق شعور احملكـو عليو با١تسؤكلية، ك٬تعل من إحًتاـ القانوف كمؤسسات الدكلة آلدمية كإنسانيتو كظركفو، يدرؾ احملكـو 

عليو أف ا١تطلوب كا١ترٕتى من عقابو ىو إصبلحو كتأىيلو كليس اإلنتقاـ منو، لذلك يعمل نظاـ التوقيف ا١تؤقت للعقوبة 
على اٟتفاظ على صبلت احملكـو عليو بعائلتو ك٤تيطو العائلي، كالتكفل ببعض مشاكلو كمشاركتهم ُب مناسبات معينة 
كحالة الفرح كاٟتزف، كا١تشرع اٞتزائرم يبحث ُب ىذا اإلٕتاه عن كل ما يضمن أنسنة الوسط العقايب كتدعيم حقوؽ 

 .2ا١تساجُت
 

          لذلك ٧تد أف ىذا النظاـ يعمل على تنمية مشاعر اإلنتماء إٔب أسرة احملكـو عليو احملبوس، فيحرص على 
احملافظة عليها، كيعقد العـز على ٖتسُت سلوكو داخل ا١تؤسسة العقابية بعد اإلفراج عنو، كما يعمل على تدعيم فكرة 

 .ٖتملو ا١تسؤكلية كثقة أفراد عائلتو كحاجتو لقربو كمساعدتو
         كذلك السماح للمحكـو عليو للعبلج ألسباب صحية، يقتضي خضوعو لعبلج طيب خاص، يضمن لو احملافظة 

على صحتو كعلى قواه اٞتسمية كالنفسية كالعقلية، كىنا يظهر فضل الصحة السليمة كالرعاية الصحية ُب مسا٫تتها ُب 
تأىيل احملبوسُت، من جهة أخرل إمكانية خركج احملبوس قصد التعلم كا١تشاركة ُب اإلمتحانات يعد فرصة ٙتينة تعطى من 

الدكلة للمحكـو عليو للتحضَت كا١تشاركة فيها لضماف مستقبلو، كإمتدادا للمجهودات ا١تبذكلة لتأىيل كهتذيب احملكـو 
 .عليو داخل ا١تؤسسة العقابية

 

 أف ىذا النظاـ أعطى دفعا قويا، ٨تو أنسنة الوسط العقايب كأنسنة االعملية العقابية ُب حد ذاهتا، كجعلها كالش ٌ         
أكثر رٛتة كرأفة، ٘تاشيا مع األفكار اٟتديثة للعقاب ا١تعاصر، كحَحُسنَح ما فعل مشرعنا عندما نص على ىذا النظاـ بُت 

نصوصو، كلكن ٯتكن القوؿ أف ا١تشرع ٓب يضبط ٚتيع جوانبو بشكل دقيق، كبدا أف ىناؾ نوعا من اإلغفاؿ لبعض 
 :ا١تسائل ُب ىذه النصوص نذكرىا كالتإب

 

  ٓب ٭تدد ا١تشرع مفهـو العائلة، ىل يقصد ّٔا أفراد العائلة الصغَتة أم األسرة أـ العائلة الكبَتة؟، 130ُب ا١تادة
 .كاف من األجدر توضيح ىذا األمر بدقة أكثر لتسهيل عملية التطبيق عمليا

                                                
 161، 141، 133ضكىظ ُىٟ ٣ٍَٝ جُؼىٍ قحكع جالنطحّ ُؿ٘س ُط٤٤ٌق جُؼوٞذحش ضط٠ُٞ جُرص ك٢ جُطؼٕٞ جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔٞجو ) ػ٠ِ 143ض٘ٙ جُٔحوز  1

ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ ، ٝوٌجْس ٠ِد جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ جُط٢ ٣ؼٞو جنطٛح٘ جُرص ك٤ٜح ٣ٍَُٞ جُؼىٍ قحكع جالنطحّ ٝجذىجء ٌأ٣ٚ ك٤ٜح هرَ جٚىجٌ ٓوٌٍجش 

 .(ذٗأٜٗح ٝضكىو ض٤ٌِٗس ًٛٙ جُِؿ٘س ٝض٘ظ٤ٜٔح ٤ٍْٝٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُط٘ظ٤ْ
 79، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ) ،  ئٗحٍ 06 ، ٘ 2005، ٌْحُس جالوٓحؼ ، جُؼىو جالٍٝ، ٓحٌِ  (جُط٤د)  ٓ٘وُٞس ػٖ ًِٔس ٣ٍَٝ جُؼىٍ ج٤ُٓى ذِؼ٤ُ 2
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  أياـ عن تقدٙب الطلب كٓب يتم الفصل فيو، ىل يعترب ذلك 10 ُب حالة مركر 132ٓب ينص ا١تشرع ُب ا١تادة 
 قبوال ضمنيا أـ رفضا ضمنيا؟

  ٓب تتناكؿ النصوص السابقة مسألة إلغاء مقرر التوقيف ا١تؤقت لتطبيق العقوبة، ُب حالة ٥تالفة احملبوس ٢تذه
 اليت جاءت على غرار نظاـ اإلجازة كنظاـ اإلفراج 161الشركط ك٥تادعة اإلدارة العقابية، باستثناء ا١تادة 

ا١تشركط، إذا كاف ىذا ا١تقرر يؤثر سلبا على األمن كالنظاـ العاـ أف يعرض كزير العدؿ على ٞتنة تكييف 
 .  يوما30العقوبات ُب أجل أقصاه 

 

 الفقرة الثالثة 
  نظاـ اإلفراج المشركط

          يعترب نظاـ اإلفراج ا١تشركط أكضح نظاـ يعرب عن إنسانية التنفيذ العقايب، كأحد الوسائل البديلة عن عقوبة سلب 
اٟترية كترؾ احملكـو عليو ُب كسط حر قصد إعادة تكييفو مع بيئتو اإلجتماعية، كىو بذلك يشكل مراجعة كتكييفا لعقوبة 

سلب اٟترية، كقد عرؼ التشريع العقايب اٞتزائرم ىذا النظاـ من خبلؿ قانوف تنظيم السجوف كإعادة تربية ا١تساجُت 
، ٍب أبقى عليو ُب قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت الصادر 02ػػػػ 72الصادر ٔتوجب األمر

 ،كشركط االستفادة منو ، ٍب توضيح 2، لذلك سنحاكؿ تبياف مفهـو نظاـ اإلفراج ا١تشركط041 ػػػ 05ٔتوجب القانوف 
 .آثاره ، ككيف يساىم ُب تأىيل احملكـو عليو؟

          ما يبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يتطرؽ إٔب تعريف اإلفراج ا١تشركط، حيث ٓب يتناكؿ كبل القانونُت السابق 
، كىذا على خبلؼ بعض التشريعات 4، كلكنو إكتفى فقط بتحديد شركط اإلستفادة منو3كالبلحق  تعريف ٢تذا النظاـ

 من قانوف ا١ترافعات اٞتنائية 1474األخرل على غرار القانوف ا١تصرم، الذم قاـ بإعطاء تعريف لو، من خبلؿ ا١تادة 
ا١تصرم ،حيث عرّفو بأنو إطبلؽ احملكـو عليو بعقوبة مقّيدة للحرية قبل إنقضاء كل مدة عقوبتو إطبلقا مقيدا بشركط 

، كمن أجل توضيح أكثر 5تتمثل ُب إلتزامات تفرض عليو كتقّيد حريتو كتعلق ىذه اٟترية على الوفاء بتلك االلتزامات
 :١تفهـو اإلفراج ا١تشركط نسوؽ بعض التعريفات اليت حاكلت إعطاء مفهـو ٢تذا النظاـ

 

          حيث عرؼ بأنو إطبلؽ سراح ا١تذنب من مؤسسة عقابية قضى فيها شطرا من العقوبة احملكـو عليو ّٔا بشرط 
أف يبقى على سلوكو اٟتسن ُب رعاية كٖتت رقابة ا١تؤسسة أك أم جهة أخرل تعًتؼ ّٔا الدكلة حىت يستوُب مدة 

                                                
 27ذطح٣ٌم  (Béranger)، ج١ًُ ضر٠٘ ئهطٍجـ ج٤ُٓ٘حضٌٞ 1885 08 ٣14ؼٞو ٗظحّ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ألٍٝ ٍٓز ك٢ كٍٗٓح ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُٛحوٌ ك٢  1

 ًحٗص ِْطس ٓ٘كٚ ال ضؼٞو ئ٠ُ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ٝئٗٔح ئ٠ُ  1911، ٝأٗٚ ئ٠ُ ؿح٣س ْ٘س 1846ْ٘س  (De Marsangey)ج١ًُ أنً ذحهطٍجـ ج٤ُٓى 1882 12

 . 64، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ) ج١ًُ ًحٕ ٣ٍٗف ػ٠ِ جإلوجٌز جُؼوحذ٤س ، ذ٣ٍي ز٣ٍَٝ جُىجن٢ِ

ٝٛ٘حى ٌأ١ آنٍ ٣ٍؾغ ٗظحّ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ئ٠ُ جُ٘ظحّ جإلٗؿ٢ٌِْٗٞٓٞ ،ٖٝٓ غٔس ئٗطوَ ئ٠ُ ذحه٢ جُىٍٝ ٜٝٓ٘ح كٍٗٓح، جُرٍضـحٍ، أُٔح٤ٗح، أٗظٍ 

 .05 ، 04، ٘ 2010، ٓلّٜٞ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ك٢ جُوحٕٗٞ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ػ٤ٖ ٤ِِٓس جُؿُجتٍ، وجٌ جُٜىٟ ، جُطرؼس  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف 
ٗالقع إٔ ٛ٘حى ض٤ٔٓحش ٓهطِلس ًُٜج جُ٘ظحّ ك٢ جُط٣ٍٗؼحش جُؼٍذ٤س، ق٤ع ٣طِن ػ٤ِٚ جٍُٔٗع ج١ٍُٛٔ ٝجألٌو٢ٗ ئْْ جإلكٍجؼ ج٢٠ٍُٗ، ٣ٝطِن ػ٤ِٚ  2

جٍُٔٗع جُٓؼٞو١ جإلكٍجؼ ضكص ٠ٍٖ، ٣ٝطِن ػ٤ِٚ جٍُٔٗع جُٓٞوج٢ٗ جإلكٍجؼ ذاْوح٠ جُؼوٞذس، أٓح جٍُٔٗع جُِر٘ح٢ٗ ٝهق جُكٌْ جُ٘حكً، أٗظٍ ك٢ ًٛج 

 ، 01، ض٤ٜٕٔ ٌهْ 82، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٓ٘حٍ)جٗحٍ 

، ٘ 1998، 01، ػِْ جإلؾٍجّ ٝجُؼوحخ، ػٔحٕ جألٌوٕ، وجٌ ج٤ٍُٓٔز ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ  ٝجُطرحػس ، ٠رؼس (ػ٢ِ قٖٓ)، ٠ٞجُرس  (ٓكٔى ٖالٍ) جُؼح٢ٗ 
347. 

، 2003، 01، وجء جُؿ٣ٍٔس ٤ْحْس جُٞهح٣س ٝجُؼالؼ، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ، ٓؿى جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،  ٠رؼس  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ 

٘147. 
 جُٔؼىُس 729جُٔالقع أ٣ٟح إٔ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُل٢ٍٓٗ ُْ ٣ؼٍف أ٣ٟح ًٛج جُ٘ظحّ، ٝئٗٔح جًطل٠ ذط٤ٞٞف جُـح٣س ٓ٘ٚ، ًٝٛج ٖٓ نالٍ جُٔحوز  3

ص ػ٠ِ 2000 06 15 جُٔإٌل ك٢ 516/ 2000ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ  ّٛة جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ٣ٜىف ج٠ُ ئػحوز ئوٓحؼ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝجُٞهح٣س )، ٝجُط٢ ٗ

ػرى )ذ٤ٞٞحف . (La liberation conditionel tend a la rensertion des condamnés et a la préventin de la récidive )(ٖٓ جُؼٞو

 .06، ٓلّٜٞ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ك٢ جُوحٕٗٞ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جٍَُجم
 407، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  4
 .07، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف  5
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، كما ًب تعريفو بأنو إخبلء سبيل احملكـو عليو الذم قضى فًتة معينة من العقوبة قبل إنقضاء مدة العقوبة كاملة 1عقوبتو
، كما عرؼ أيضا بأنو أسلوب من أساليب ا١تعاملة 2ٖتت شرط أف يسلك سلوكا حسنا أثناء كضعو ٖتت ا١تراقبة كاالختيار

خارج ا١تؤسسات العقابية، ٬توز ٔتقتضاه إطبلؽ سراح احملكـو عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل إنقضاء كل ا١تدة احملكـو ّٔا 
، كعرؼ كذلك بأنو نظاـ يسمح بإخبلء سبيل احملكـو عليو ا١توقوؼ قبل إنقضاء العقوبة احملكـو ّٔا عليو كذلك 3عليهم

 .ٖتت شركط
 

          كحىت ال نسًتسل ُب إعطاء تعريفات ٢تذا النظاـ، فنبلحظ أهنا تشًتؾ ٚتيعها ُب نفس ا٠تصائص كالشركط اليت 
تكّوف مفهومو، ْتيث ٯتكن القوؿ بأف نظاـ اإلفراج ا١تشركط ىو أسلوب يسمح بإخبلء سبيل احملكـو عليو ا١تعاقب 

بعقوبة سالبة للحرية كيؤديها، كىذا قبل إنقضاء مدة عقوبتو، إذا تبُّت ٖتّسن سلوكو أثناء تواجده با١تؤسسة العقابية، ٔتا 
يفيد تقوٙب سلوكو، كىذا بشرط خضوعو لئللتزامات اليت هتدؼ إٔب ٖتسُت سلوكو خبلؿ ا١تدة ا١تتبقية من العقوبة، على أف 

 .4يتم إعادتو إٔب ا١تؤسسة العقابية إذا أخّل بػأحد ىذه اإللتزامات ا١تفركضة عليو
 

         كّٔذا فاإلفراج ا١تشركط ىو أسلوب للمعاملة العقابية ٯتارس خارج ا١تؤسسات العقابية، كىو مرحلة إنتقالية ُب 
النظاـ التدر٬تي يسبق اإلفراج النهائي، كىو منحة كمكافأة ٘تنح للمحبوس الذم أبدل ٖتّسنا ُب سلوكو كبذؿ ٣تهودا من 

 .أجل إعادة تأىيلو إجتماعيا
 

          كعلى الرغم من أنو نظاـ يتيح التنوع ُب تنفيذ العقوبة ك٭تقق مركنة ُب تطبيقها كيتكّيف مع حالة كل ٤تبوس، ٦تا 
جعلو نظاما متمّيزا ْتق، كتبنتو أغلب تشريعات العآب العقابية، لكن مع ذلك فهو يتميز بعدة خصائص تذّكر بأنو ال زاؿ 

إستثناء من قاعدة سلب اٟترية، كىو يشّكل منحة كتفضبل من ا١تشرع ّٓازاة احملبوس حسن السلوؾ، كنذكر أىم ىذه 
 :ا٠تصائص كالتإب

 أف اإلفراج ا١تشركط الينهي تنفيذ العقوبة، كبالتإب ليس سببا إلنقضائها، كإ٪تا ىي تعديل : الخاصية األكلى
 .5لتنفيذىا إٔب غاية اإلنقضاء القانو٘ب للعقوبة

 أف اإلفراج ا١تشركط ال يعترب إفراجا هنائيا، ٔتعٌت ال يؤدم إٔب إنقضاء العقوبة هنائيا، كإ٪تا ىي : الخاصية الثانية
مرحلة ٘تهيدية لئلفراج، كال يشكل بأم حاؿ إهناء للعقوبة، ألف ىذه ا١ترحلة ىي جزء من تنفيذ العقوبة، كال 

 .6ينتهي إال إذا إنتهت مدهتا احملددة ُب اٟتكم اٞتنائي كاملة
 أف اإلفراج ا١تشركط ال يعترب حقا للمحكـو عليو، كبالتإب ىذا النظاـ ٥توؿ لئلدارة العقابية : الخاصية الثالثة

يكافأ بو احملبوس ا١تتمّيز بسلوكو اٟتسن دكف غَته، لذلك ال ٬توز للمحكـو عليو الذم رفض طلبو أف ٭تتج 
كيرفض ذلك، كبالتإب فنظاـ اإلفراج ا١تشركط ىو ُب هناية األمر عبارة عن سلطة تقديرية لئلدارة العقابية ال يؤثر 
فيها قبوؿ احملكـو عليو أك رفضو، ٯتنح تبعا ١تقتضيات ا١تعاملة العقابية ك١تساعدتو على التكيف مع آّتمع، كإف 

                                                
 .407، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٍٔ)ن١ٌٞ  1
 .212 ـ 211 ، ٘ 1991، 02، ٓٞؾُ ك٢ ػِْ جُؼوحخ ٝجالؾٍجّ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، ٠رؼس  (جْكحم جذٍج٤ْٛ)ٌٓ٘ٛٞ  2
 .408، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  3
 .07، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف  4
٤ٍٗٗ ك٢ ًٛج جُٔوحّ جٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝجٕ ضْ جنالء ْر٤ِٚ  ٣رو٠ ٓكٍٝٓح ٖٓ ذؼٝ جُكوٞم أغ٘حء جُٔىز جُٓح١ٌ ك٤ٜح جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ، ًٌٕٞ ٖٜحوضٚ  5

أٓحّ جُٔكحًْ ال ضٌٕٞ جال ػ٠ِ ْر٤َ جالْطىالٍ ، أٝ قٍٓحٗٚ ٖٓ ضوِى ذؼٝ جُٞظحتق ٝجُٜٔحّ أٝ ٓ٘ؼٚ ٖٓ جالهحٓس ك٢ ٌٓحٕ ٓؼ٤ّةٖ، ٝضرو٠ ًٛٙ جالُطُجٓحش 

، ٍٓؾغ  (ػرى جٍَُجم)ضو٤ى ق٣ٍطٚ ج٠ُ ؿح٣س جٗوٟحء جُٔىز جُٔكىوز ُالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ٝجٗطٜحء جُٔىز جُٔطرو٤س ٖٓ جُؼوٞذس، ٌجؾغ أًػٍ ك٢ ًٛج ذ٤ٞٞحف 

 .08ْحذن، ٘ 
 .140، ٘ 2016، جالٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ ، ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس ، 01، جُرىجتَ جُؼوحذ٤س ُِكرّ ٝجػحوز جٚالـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ، ٠رؼس  (ٓكلٞظ ػ٢ِ)ػ٢ِ  6
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كاف ىناؾ من التشريعات من يشًتط قبوؿ احملكـو عليو، فا١تشرع الفرنسي كاأل١تا٘ب يعتقداف أف عدـ رضاه 
 .1يضعف جدكل ٧تاح ىذا النظاـ ُب ٖتقيق أىدافو

  نظاـ اإلفراج ا١تشركط كسيلة من الوسائل العقابية، فهو أحدث األساليب العقابية اٟتديثة : الخاصية الرابعة
على مستول العآب، كىو يشكل عقابا ناعما، كذلك بسبب النتائج ا١ترضية اليت حققها ىذا النظاـ ٕتاه العديد 

 .2من احملكـو عليهم، كما جعل الكثَتين من الدكؿ تتبناه ُب تشريعاهتا
 

فنظرا ٠تطورة تطبيق ىذا  لشركط اإلستفادة من نظاـ اإلفراج المشركط في التشريع الجزائرم، كبالنسبة         
النظاـ إشًتط ا١تشرع شركطا معينة، منها شركطا موضوعية تتعلق بوضعية احملبوس ا١تستفيد من ىذا النظاـ ، كمنها ما تعّلق 

 .با١تدة الواجب أف يقضيها، كىناؾ شركطا شكلية تتعلق باٞتهة اليت ٢تا سلطة تقريره كاإلجراءات الواجب التقّيد ّٔا
تعترب من الشركط ا١توضوعية حيث تتناكؿ مدل تقدٙب أدلة جديّة على حسن ، ػػػػػ بالنسبة للشركط ا١تتعلقة بوضعية احملبوس

السَتة كالسلوؾ، كشرط تقدٙب ضمانات جدية لئلستقامة، ٍب شرط ا١توافقة على ا٠تضوع لنظاـ كتدابَت اإلفراج ا١تشركط، 
ٯتكن للمحبوس الذم قضى فًتة إختبار من مدة العقوبة )  04 ػػػ05 من قانوف 134/1كلقد نّصت على ذلك ا١تادة 

 .(احملكـو ّٔا ، عليو أف يستفيد من اإلفراج ا١تشركط، إذا كاف حسن السَتة كالسلوؾ، كأظهر ضمانات جدية إلستقامتو
  ٢تذا الشرط أ٫تيتو ألف ىذا النظاـ ُب أساسو نظاـ :الشرط ا١تتعلق بتقدٙب أدلة جدية على حسن السَتة كالسلوؾ

تأىيلي بالدرجة األكٔب، لذلك كاف لزاما أف يتقدـ ىذا الشرط عن أم شرط آخر، ذلك ألف إفًتاض قرينة زكاؿ 
ا٠تطورة اإلجرامية مبٍت على فرصة إثبات إستقامة سلوكو كالثقة بتقوٙب نفسو، كالرغبة ُب عدـ العودة إٔب ىذا 

السلوؾ اآلٍب، كال يتحقق تقدير ذلك إال بعد قضاء كمركر مدة معينة على تنفيذه للعقوبة السالبة للحرية، كيتم 
إخضاع احملكـو عليو إٔب أساليب ككسائل ا١تعاملة العقابية، كا٠تضوع ١تختلف األنظمة ا١تختلفة للنظاـ التدر٬تي 
اليت عن طريقها ٯتكن لئلدارة العقابية الوقوؼ على شخصية كٖتديد مدل جدية احملبوس ُب تقدٯتو لكل ما يدؿ 

 .3على حسن سَتة كسلوكو
  ال يكفي أف يكوف احملبوس حسن السَتة كالسلوؾ لئلستفادة : الشرط ا١تتعلق بتقدٙب ضمانات جدية لبلستقامة

من مزايا ىذا النظاـ، بل فوؽ ذلك ٬تب أف يقدـ ضمانات كأدلة جدية إلستقامتة، كاليت أشارت إليها ا١تادة 
 فقد عرب عن 02 ػػ 72، أما ُب األمر (ضمانات جدية إلستقامتو) بعبارة 04 ػػ 05 صراحة ُب قانوف 134

، كلعّل أىم ىذه الضمانات حصولو على شهادات تعليمية، (ضمانات إصبلح حقيقية)ذلك بعبارة 
، (129ا١تادة )اإلبتدائي،كالثانوم، كالتعليم العإب، كالتكوين ا١تهٍت، منح رخص كإجازات ا٠تركج كا١تكافآت

، الوضع ُب (104ا١تادة )، الوضع ُب نظاـ اٟترية النصفية(100ا١تادة )الوضع ُب نظاـ الورشات ا٠تارجية
، ك٢تذا ٬تب على مدير ا١تؤسسة تضمُت ملف اإلفراج ا١تشركط تقريرا (109ا١تادة )مؤسسة البيئة ا١تفتوحة 

 .4مسببا حوؿ سَتة كسلوؾ احملبوس كا١تعطيات اٞتدية لضماف إستقامتو
  لقد أقّر ا١تشرع اٞتزائرم ضركرة موافقة احملبوس على :الشرط ا١تتعلق ٔتوافقة احملبوس على تدابَت االفراج ا١تشركط

، 07ا٠تضوع لتدابَت كإجراءات اإلفراج ا١تشركط احملددة ٔتقرر اإلفراج ا١تشركط، كىذا من خبلؿ نص ا١تادتُت

                                                
 .  86، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ) ئٗحٍ  1
  .23 ج٠ُ 13، 09، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف  2
 .418، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  3
 .420 ـ 419جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
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 ا١تتعلق بإجراءات تنفيذ ا١تقررات ا٠تاصة باإلفراج 1972 فرباير 10 ا١تؤرخ ُب 37/ 72 من ا١ترسـو رقم 08
 .1ا١تشركط

 

         كلقد اختلفت التشريعات ُب ىذا الشرط حوؿ إعتباره من ضمن شركط قبوؿ اإلفراج ا١تشركط، فمنو ا١تشرع 
ا١تصرم الذم ٓب يشر إٔب ىذا الشرط، على خبلؼ ا١تشرع اٞتزائرم كا١تشرع الفرنسي الذم نص عليو صراحة ُب ا١تادة 

531 D من ؽ إ ج ؼ، كنعتقد أف ىذا الشرط أساسي كضركرم ألنو ال ٯتكن ٖتقيق أىدافو إذا ٓب يبد احملبوس رغبة ُب 
 .ذلك ، كمن ٙتة اإلندماج ُب آّتمع

 

 فباإلضافة إٔب الشركط السابقة إستلـز القانوف توافر شركطا أخرل تتعلق بتنفيذ ،ػػػػػ بالنسبة للشركط ا١تتعلقة ٔتدة العقوبة
 134جزء من مدة العقوبة السالبة للحرية، كىي ٗتتلف من حيث كوف احملبوس مبتدئا أك معتادا، حيث تشًتط ا١تادة 

العقوبة احملكـو ّٔا بالنسبة للمحبوس ا١تبتدئ، كضركرة قضاء  (1/2)ضركرة قضاء فًتة اإلختبار مقدرة بػنصف 
العقوبة احملكـو ّٔا بالنسبة للمحبوس ا١تعتاد ، على أال تقل مدهتا ُب ٚتيع األحواؿ على سنة كاحدة،  (2/3)ثلثي

، 4فقرة /134ا١تادتُت ) سنة من العقوبة احملكـو ّٔا بالنسبة للمحبوس احملكـو عليو بالسجن ا١تؤبد 15كاشًتاط قضاء 
136.) 

 

         كٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع نص على بعض اإلستثناءات ُب عدـ التقيد ّٔذه الشركط، حيث نصت ا١تادة 
، على إمكاف ٘تكُت احملكـو عليو من اإلفراج ا١تشركط دكف شرط فًتة اإلختبار، إذا قاـ بتبليغ السلطات ا١تختصة 135

عن حادث خطَت قبل كقوعو كمن شأنو ا١تساس بأمن ا١تؤسسة العقابية أك تقدٙب معلومات للتعرؼ على مدبريو أك بصفة 
من نفس القانوف أيضا على إمكانية أف يستفيد احملبوس 148عامة الكشف عن ٣ترمُت ليتم إيقافهم، كما نصت ا١تادة 

احملكـو عليو هنائيا من اإلفراج ا١تشركط دكف خضوعو لشرط فًتة اإلختبار، ٔتوجب مقرر من كزير العدؿ ألسباب صحية، 
إذا كاف مريضا ٔترض خطَت أك إعاقة دائمة تتناَب مع بقائو ُب ا١تؤسسة العقابية، كمن شأهنا أف تؤثر سلبا كبصفة مستمرة 

 .2كمتزايدة على حالتو الصحية ك البدنية كالنفسية
 

ػػػػػ أما الشرط ا١تتعلق بدفع ا١تصاريف القضائية كمبالغ الغرامات كالتعويضات ا١تدنية، فيعترب من الشركط اليت ألزمتها ا١تادة 
 أيضا، كيعٍت إلزامية تسديد ا١تصاريف العقابية كمبالغ الغرامات احملكـو ّٔا عليو، كمبالغ التعويضات ا١تدنية أك ما 134

، كىو شرط فتح بو ا١تشرع طريقا لضماف ٖتصيل ىذه ا١تبالغ لئلستفادة من مزايا 3يثبت أف الطرؼ ا١تد٘ب قد تنازؿ عليها
ىذا النظاـ ، ذلك ألف ٖتصيل ا١تصاريف القضائية يتم عن طريق اإلكراه البد٘ب ُب أكثر اٟتاالت، بل حىت تعويضات 

األطراؼ ا١تدنية، كىذا الشرط ىو ٤تاكلة من ا١تشرع ُب جعل احملكـو عليو يتحمل مسؤكليتو ا١تادية على أضرار كآثار 
 .جرٯتتو اليت ارتكبها

 

                                                
ال ٣ٌٖٔ ُِٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ جإلْطلحوز ٖٓ جُطىذ٤ٍ جُٛحوٌ ُلحتىضٚ ئال ذؼى ٓٞجكوطٚ ػ٠ِ جُطىجذ٤ٍ ٝج٠ٍُٝٗ جُهحٚس جُٞجٌوز ك٢ جُوٍجٌ ): ػ07٠ِض٘ٙ جُٔحوز  1

جُٔطٟٖٔ ِٓكن جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ، ٝئيج ٌكٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُهٟٞع ًُٜٙ جُطىجذ٤ٍ ٝج٠ٍُٝٗ جُهحٚس ٣ٞهق ضىذ٤ٍ جإلكٍجؼ ٣ٍٝكغ جألٍٓ كٌٞج ئ٠ُ 

ئيج ٝجكن جُٓؿ٤ٖ ػ٠ِ جُهٟٞع ئ٠ُ جُطىجذ٤ٍ ٝج٠ٍُٝٗ جُٞجٌوز ك٢ هٍجٌ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ٣لٍؼ ػ٘ٚ ٣ٝؿ١ٍ ): ػ08٠ِ، ٝض٘ٙ جُٔحوز (٣ٍَٝ جُؼىٍ 

 .(يُي ذؼى ضى٣ٖٝ ٓكٍٟ جإلكٍجؼ ك٢ ْؿَ جُٓؿٖ
 12 ٖٓ م ئ ؼ ف هحٕٗٞ 720ٗالقع إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ُْ ٣كىو ٠ر٤ؼس ًٛج جٍُٜٔ جُهط٤ٍ ٝضًٍٚ ػحٓح، ػ٠ِ ػٌّ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ك٢ جُٔحوز  2

ٌّةٖ جُٔكرِٞ جُٔٛحخ 2005 12  ، ٝجػطرٍ ٍٜٓ جُٔ٘حػس جٌُٔطٓرس ٖٓ جألٍٓجٜ جُهط٤ٍز جُط٢ ضٓطٞؾد جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ، أٓح جٍُٔٗع جإل٣طح٢ُ ٓ

 .95، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٓ٘حٍ)ذًٜج جٍُٜٔ أٝ أ١ ٍٜٓ نط٤ٍ إٔ ٣طحذغ ػالؾح ك٢ ٓٗل٠ ٓطهٛٙ، ئٗحٍ 
 . جُٔطؼِن ذ٤ٌل٤حش جُرص ك٢ ِٓلحش جإلكٍجؼ ج2005٠ٍُٝٗٔ 06 05 جُٛحوٌ ذطح٣ٌم 2005/ 01 ٝهى أٖحٌ ئ٠ُ ضلح٤َٚ يُي جٌُٔ٘ٗٞ جَُٞج١ٌ ٌهْ 3
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 أف ا١تشرع اٞتزائرم دائما يضع استثناءا من القاعدة العامة، حيث أعفى احملبوس من شرط اإلختبار إذا كنبلحظ         
قاـ بتبليغ السلطات ا١تختصة عن حادث خطَت قبل كقوعو كمن شأنو ا١تساس بأمن ا١تؤسسة العقابية أك تقدٙب معلومات 

من 159، ٍب أكدت ذلك ا١تادة 135للتعرؼ على مدبريو أك بصفة عامة الكّف عن آّرمُت ليتم إيقافهم حسب ا١تادة 
ٯتكن إعفاء احملبوس من بعض أك كل الشركط الواجب توفرىا من أحد أنظمة إعادة الًتبية )نفس القانوف، اليت نصت على

كاإلدماج اإلجتماعي، ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، عندما يقدـ للسلطات بيانات أك معلومات، كما ىو ٤تدد ُب 
 .( من ىذا القانوف135ا١تادة 

 

        على الرغم من أف ىذا اإلستثناء جاء من أجل تشجيع كٖتفيز احملبوسُت على التبليغ عن كل ما ٯتكن أف ٮتل أك 
٭تدث العنف كالتمرد داخل ا١تؤسسة العقابية كاحملافظة على أمنها، كىو مربر منطقي، إال أف ىذا قد يؤثر كيؤدم إٔب 
استفادة من ال يستحق مزايا اإلفراج ا١تشركط، كقد يكوف ذلك كافيا لًتسيخ ثقافة اإلعتقاد بزكاؿ ا٠تطورة اإلجرامية 

 .للمحبوس ا١تستفيد من اإلفراج ا١تشركط
 

         كما أف ا١تشرع أعفى أيضا ألسباب صحية من شركط منح اإلفراج ا١تشركط، احملبوس ا١تصاب ٔترض خطَت أك 
إعاقة دائمة تتناَب مع بقائو ُب اٟتبس، كمن شأهنا أف تؤثر سلبا كبصفة مستمرة كمتزايدة على حالتو الصحية البدنية 

 .  من نفس القانوف148كالنفسية، كىذا ما أكدتو ا١تادة 
 

فثمة شركط شكلية ٬تب مراعاهتا عند تقرير          أما بالنسبة إلجراءات اإلستفادة من نظاـ االفراج المشركط 
من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي  (144 أب 137)كمنحو، كلقد نصت عليها نصوص ا١تواد 
 ا١تتضمن تشكيل ٞتنة تطبيق العقوبات كا١ترسػػػػػػػػػـو التنفيػػػػػػذم رقم 180 ػػ 05للمحبوسُت، كذلك ا١ترسـو التنفيذم رقم 

 .1 ا١تتضمن تشكيل ٞتنة تكييف العقوبات181 ػػ05
         يتم تقدٙب طلب اإلفراج ا١تشركط من احملبوس شخصيا أك ٦تثلو القانو٘ب،أك ُب شكل إقًتاح من قاضي تطبيق 

 من قانوف ت س إ إ إ ـ، فيتؤب قاضي تطبيق 137العقوبات أك مدير ا١تؤسسة العقابية، كىو ما نصت عليو ا١تادة
 .من نفس القانوف (138ا١تادة )العقوبات بإحالة الطلب كاإلقًتاح على ٞتنة تطبيق العقوبات للبّت فيو 

 

 على ضمانة مهمة للحدث احملبوس، كتتمثل ُب كجوب عضوية 139         كإذا كاف احملبوس حدثا فقد نصت ا١تادة 
قاضي األحداث عند تشكيل ٞتنة تطبيق العقوبات، كذلك بصفتو رئيس ٞتنة إعادة الًتبية، ككذا مدير مركز إعادة تربية 

 كنصت على إلزامية أف يتكوف ملف اإلفراج ا١تشركط على تقرير مسبب ١تدير 140كإدماج األحداث، ٍب جاءت ا١تادة 
ا١تؤسسة العقابية أك مدير مركز إعادة الًتبية كإدماج األحداث حسب اٟتالة، حوؿ سَتة كالسلوؾ كا١تعطيات اٞتدية 

لضماف إستقامتو، كيتؤب قاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر اإلفراج، بعد أخذ رأم ٞتنة تطبيق العقوبات، إذا كاف باقي 
 .2(141ا١تادة)العقوبة يساكم أك يقل عن أربع كعشرين شهرا 

                                                
 جُٔطٟٖٔ ض٘ل٤ً جُوٍجٌجش 72/37 ، ئ٠ُ ؾحٗد جٍُّْٔٞ 72/02 ٖٓ جالٍٓ 182 ـ 180ُوى ًحٗص ض٘ظْ أقٌحّ جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ْحذوح ٗٛٞ٘ جُٔٞجو  1

 جُٔطؼِن ذحؾٍجءجش جُط٘ل٤ً جُٔطؼِوس ذحالكٍؼ ج٠ٍُٝٗٔ ، ق٤ع ًحٗص ِْطس ٓ٘ف جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ٖٓ 04/ 73جُهحٚس ذحإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ، ٝجٍُّْٔٞ 

،  (ػرى جٍَُجم)ئنطٛح٘ ٣ٍَٝ جُؼىٍ قحكع جالنطحّ ، ئٗؼىجّ ُؿحٕ ضلَٛ ك٢ ِٓلحش جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ٓحػىج ٌأ١ ُؿ٘س جُطٍض٤د ٝجُطأو٣د ، ذ٤ٞٞحف 

 .38 ـ 37ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
  هحّ ذط٤ْٞغ ِْطحش هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذاٚىجٌٙ ٓوٌٍ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ، ق٤ع ُْ ضٌٖ ُٚ ًٛٙ جُٛالق٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُوى٣ْ 04 ـ 05ئٕ هحٕٗٞ  2

، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكلٞظ ػ٢ِ )، ق٤ع ًحٗص ًَ جُٛالق٤س ك٢ ئضهحي هٍجٌ جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ضؼٞو كو١ ٣ٍَُٞ جُؼىٍ، ػ02٢ِ/ 72جُِٔـ٢ جألٍٓ 

142. 
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، 142          كٮتتص كزير العدؿ بإصدار مقرر اإلفراج ا١تشركط إذا كاف باقي العقوبة أكثر من سنتُت طبقا لنص ا١تادة 
 2005 05 03 ا١تؤرخة ُب 945/2005كيتشكل ملف اإلفراج ا١تشركط من كثائق أساسية حددهتا التعليمة رقم 

الطلب ):، كيتكوف ا١تلف من الوثائق التالية1الصادرة عن ا١تدير العاـ إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي
 ٤تيّنة، عرض كجيز عن الوقائع ا١ترتكبة من قبل ا١تسجوف كالتهمة ا١تداف ّٔا، 02أكاإلقًتاح، صحيفة السوابق القضائية رقم 

شهادة اإلقامة، شهادة عدـ الطعن أك عدـ اإلستئناؼ، نسخة من اٟتكم أك القرار باإلدانة، قسيمة دفع ا١تصاريف 
 2005 جواف 05 ا١تؤرخ ُب 2005/ 01، ٍب أضاؼ ا١تنشور الوزارم رقم(القضائية كالتعويضات ا١تدنية اليت حكم ّٔا

الطلب أك اإلقًتاح، الوضعية اٞتزائية، كصل ):، كىي2ا١تتعلق بكيفية البّت ُب ملفات اإلفراج ا١تشركط إرفاؽ كثائق أخرل
دفع التعويضات ا١تدنية احملكـو ّٔا على ا١تعٍت أك ما يثبت تنازؿ الطرؼ ا١تد٘ب عنها، تقرير مدير ا١تؤسسة العقابية عن 

، (كضعية احملبوس كسَتتو كسلوكو خبلؿ مدة حبسو ككذا األعماؿ ا١تنجزة كالشهادات احملّصلة عليها خبلؿ ىذه ا١تدة
ك٬توز لقاضي تطبيق العقوبات أف يطلب كثائق أخرل يراىا ضركرية كتقرير ا١تختص النفسا٘ب كتقرير ا١تساعدة اإلجتماعية 

 .3إٔب جانب تقرير مدير ا١تؤسسة العقابية كصحيفة السجن
 

         كبإستكماؿ ا١تلف يتم إحالتو على قاضي تطبيق اللعقوبات الذم بدكره ٭تيلو إٔب ٞتنة تطبيق العقوبات اليت ىي 
أعضائها على األقل، كتتخذ مقرراهتا بأغلبية  (2/3)ملزمة بالفصل فيو خبلؿ شهر من تاريخ تسجيلو بتداكؿ ثلثي

،ك٬تب أف يكوف مقرر قاضي تطبيق العقوبات مطابقا ١تقررات اللجنة، 4األصوات كُب حالة التعادؿ يرجح صوت الرئيس
٭ترر عندئذ أمُت اللجنة بناء على ذلك ٤تضر إجتماع اللجنة كمقرر ا١توافقة على منح اإلفراج ا١تشركط مع توقيعو من قبل 
قاضي تطبيق العقوبات، كيبلغو للنائب العاـ فور صدكره مرفقا من ملف اإلفراج ا١تشركط، كيؤشر على إستبلمو ُب سجل 
التبليغات ا١تتداكؿ بُت أمانة اللجنة كالنيابة العامة، كما يبلغ احملبوس ٔتقرر قاضي تطبيق العقوبات ٔتوجب ٤تضر تبليبغ ك 
الذم يوقع عليو بسجل التبليغات ا٠تاصة باحملبوس، كإذا رفض التوقيع يؤشر أمُت الضبط على السجل بذلك، ك إذا تبُّت 

للجنة تطبيق العقوبات حُت نظرىا ُب ا١تلفات ا١تطركحة عليها عدـ كجود إلحدل الوثائق ا١تكونة للملف، حسب ما 
 .يستلزمو القانوف ٬توز ٢تا إرجاء الفصل فيو، على أف ال تتعدل مدة التأجيل شهرا كاحدا 

 

         كال ٯتكن للمحبوس الذم رفض طلبو إعادة تقدٙب طلبا جديدا، إال بعد إنقضاء مدة ثبلثة أشهر إبتداء من تاريخ 
تبليغو ٔتقرر رفض منح اإلفراج ا١تشركط، من جهة أخرل القانوف أجاز الطعن ُب مقررات اإلفراج ا١تشركط حسب ا١تادة 

، حيث أجازت للنائب العاـ بآّلس القضائي الذم يقع ُب دائرة إختصاصو ا١تؤسسة العقابية ا١تتواجد ّٔا 4 ك141/3
 أياـ ابتداء من تاريخ 08ا١تستفيد من اإلفراج ا١تشركط أف يطعن ُب مقرر االفراج، حيث يرفع الطعن بتقرير مسبب خبلؿ 

 يوما من تاريخ 15التبليغ أماـ ٞتنة تكييف العقوبات، كيرسل ا١تلف مرفقا بشهادة الطعن ٔتعرفة النائب العاـ ُب أجل 
تسجيل الطعن، كعدـ البت فيو خبلؿ ا١تهلة ا١تقررة قانونا للنظر ُب ُب الطعن لتفصل فيو اللجنة األخَتة ُب مهلة 

                                                                                                                                                     
   ٝٗالقع إٔ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُل٢ٍٓٗ قىو ئنطٛح٘ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ك٢ ٓ٘ف جإلكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ، ئيج ًحٗص جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس 

 215/ 2000 جُٔؼىُس ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 730جُٔحوز ) ْ٘ٞجش 03ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذٜح ضوَ أٝ ضٓح١ٝ ػٍٗ ْ٘ٞجش أٝ ضٌٕٞ ٓىز جُؼوٞذس جُٔطرو٤س ضوَ أٝ ضٓح١ٝ 

  .38، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ( ػرى جٍَُجم)، أٗظٍ ذ٤ٞٞحف ( 2000 06 15جُٔإٌل ك٢ 
 .38جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
 .100، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  2
 .39، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف  3
 ج١ًُ ٣كىو ض٤ٌِٗس ُؿ٘س ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٤ًٝل٤حش ٤ٍْٛح، ٝضطٌَٗ ًٛٙ 2005 ٓح١ 17 جُٔإٌل ك٢ 05/180 ٖٓ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 09 أٗظٍ جُٔحوز 4

هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ٌت٤ٓح، ٓى٣ٍ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س أٝ جًٍُُٔ جُٔهطٙ ذحُ٘ٓحءػٟٞ، جُٔٓإٍٝ جٌُِٔق ): ٖٓ ٗلّ جٍُّْٔٞ 02ٖٓجُِؿ٘س قٓد جُٔحوز 

ذاػحوز جُطٍذ٤س ػٟٞ، ٌت٤ّ جإلقطرحِ ػٟٞ، ٓٓإٍٝ ًطحذس جُٟر١ جُوٟحت٤س ُِٔإْٓس جُؼوحذ٤س ػٟٞ، ٍٓذ٢ ٖٓ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ػٟٞ، ٓٓحػىز 

 .39، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ (ئؾطٔحػ٤س ٖٓ جُٔإْٓس جُؼوحذ٤س ػٟٞ
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يوما، كىذا إبتداء من تاريخ تسجيل الطعن، كعدـ البت فيو خبلؿ ا١تهلة ا١تقررة قانونا للنظر فيو يعد رفضا للطعن 45
، كإذا رفضت ٞتنة تكييف العقوبات الطعن يبلغ بواسطة النيابة العامة إٔب قاضي تطبيق (فقرة أخَتة/141ا١تادة)

العقوبات، أما إذا قبل الطعن كبعد تبليغ قاضي تطبيق العقوبات ٔتقرر قبوؿ الطعن يقـو بإلغاء مقرر اإلفراج ا١تشركط 
 .1الذم أصدره

 

         كاٞتدير باإلشارة ُب ىذا ا١تقاـ إٔب أف الطعن ُب مقرر اإلفراج ا١تشركط أماـ اللجنة ا١تختصة ذا أثر موقف إٔب غاية 
 (.4فقرة / 141ا١تادة )إنقضاء آجاؿ الطعن أك إٔب غاية الفصل فيو 

 

 من نفس القانوف على أنو ٬توز لقاضي تطبيق العقوبات كلوزير العدؿ حافظ األختاـ 147         كلقد نصت ا١تادة
حسب اٟتالة الغاء مقرر اإلفراج ا١تشركط، إذا صدر حكم جديد باإلدانة أك ٓب ٖتًـت الشركط ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 من ىذا القانوف، حيث يبلحظ أف ىذا القرار عندما يتخذه قاضي تطبيق العقوبات ليس ملزما العودة إٔب ٞتنة 145
 .2تطبيق العقوبات كأخذ رأيها على خبلؼ مقرر اإلفراج

 

 منها ما تعلق با١تفرج عنو كمنها ما آثاريًتتب على اإلستفادة من نظاـ اإلفراج ا١تشركط بالنسبة للمحبوس عدة          
تعلق بالعقوبة، كأىم اآلثار اليت ٯتكن أف تًتتب على منح اإلفراج ا١تشركط كصَتكرة مقرر اإلفراج هنائيا كقاببل للتنفيذ، 

إخضاع احملبوس ا١تستفيد من ىذا النظاـ إٔب ٚتلة من التدابَت كاإللتزامات كالرقابة على إعادة اإلدماج اإلجتماعي لو، كلقد 
تباينت التشريعات ك٘تايزت ُب فرض ىذه اإللتزامات من عدـ فرضها ك إلزامها، كىذا إلختبلؼ النظرة إٔب نظاـ اإلفراج 
ا١تشركط كطبيعتو، حيث ىناؾ من التشريعات ال ترل بُدَّا من فرض إلتزامات على ا١تفرج عنو، كتشريع ركمانيا الذم ٓب 
يفرض أم شرط عقب اإلفراج، باستثناء عدـ إرتكاب جرٯتة قبل إنتهاء ا١تدة ا١تتبقية من العقوبة احملكـو ّٔا، كرٔتا يعود 

ىذا إٔب إقتناع ا١تشرعُت اليت تأخذ ّٔذا النظاـ، أف حسن السلوؾ كحسن السَتة داخل ا١تؤسسة العقابية اليت تعترب شرطا 
أساسيا كافيا لتَحوقّّع استمرار احملكـو عليو ُب إحًتاـ القانوف بعد اإلفراج عنو، فضبل على أف التهديد بإلغاء اإلفراج ا١تشركط 
إذا إرتكب ا١تفرج عنو جرٯتة أخرل،كفيل بأف ٬تعلو يسعى ٨تو إنصبلح حالو كسلوكو الطريق القوٙب، كيصف البعض ىذا 
اإلٕتاه بالتقليدم ُب النظرة إٔب اإلفراج ا١تشركط، على خبلؼ النظرة اٟتديثة ١تفهـو اإلفراج ا١تشركط، الذم يعتربه أسلوب 
إعادة تربية احملبوس ُب الوسط اٟتر، يهدؼ إٔب إعادة إدماجو إجتماعيا يفرض كجوب إخضاعو إٔب عدد من اإللتزامات 

 .3يتعُت عليو إحًتامها حىت ال يتم إلغاء اإلفراج ا١تشركط
 

         لذلك تعمد الكثَت من التشريعات العقابية إٔب فرض إلتزامات على ا١تفرج عنو ١تساعدتو اإلنصبلح كالتأىيل، 
، اليت تنص 4 145كا١تشرع اٞتزائرم ٓب يشّذ على ىذه القاعدة حيث نص على جوازية فرض ىذه اإللتزامات ُب ا١تادة

                                                
 .41، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍَُجم)ذ٤ٞٞحف  1
 .73، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  2
 .434 ٝ 433، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  3
، ق٤ع ًحٕ ٣٘ٙ 72/02 ،ػ٠ِ نالف جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ُألٍٓ جُِٔـ٠ 05/04 هحٕٗٞ 145ٗالقع إٔ جٍُٔٗع ُْ ٣٘ٙ ػ٠ِ جإلُطُجٓحش ٝضر٤حٜٗح ك٢ جُٔحوز  4

   :186ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز

ــ جٕ ال٣ٌٕٞ ٓ٘ل٤ح ٖٓ جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ ذحُ٘ٓرس ,ــ جٕ ٣ٌٕٞ ُِٓٓح ذحُطٞه٤غ ػ٠ِ ْؿَ نح٘ ٓٞٞٞع ذٔكحكظس ج٠ٍُٗس أٝ ذلٍهس جُىٌى ج٢٘٠ُٞ

ــ إٔ ٣هٟغ ُطىجذ٤ٍ جٍُٔجهرس أٝ جُؼالؾحش .ــ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞوػح ذًٍُٔ جال٣ٞجء أٝ ذٔأٟٝ ُالْطورحٍ أٝ ك٢ ٓإْٓس ٓإِٛس ُورٍٞ جُٔلٍؼ ػْٜ٘.ُالؾ٘ر٢

ــ إٔ ٣إو١ جُٔرحُؾ جُٔح٤ُس جُٔٓطكوس ُٟك٤س جُؿٍّ أٝ .ــ إٔ ٣ىكغ جُٔرحُؾ جُٔٓطكوس ُِه٣ُ٘س جُؼ٤ٓٞٔس جغٍ جُٔكحًٔس .ذوٛى جَجُس جُطْٓٔ ػ٠ِ جالنٙ

 .ٓٔػِٚ جٍُٗػ٢ 

 : أٞحكص ج٤ُٜح جُطُجٓحش أن187ٍٟأٓح جُٔحوز

ــ ػىّ ه٤حوز ذؼٝ أٗٞجع جُؼٍذحش جُٔٛ٘لس ك٢ ٌنٛس ج٤ُٓحهســ إٔ ال٣طٍوو ػ٠ِ ذؼٝ جالٓحًٖ ٓػَ ٤ٓحو٣ٖ جُٓرحم أٝ ٓكالش ذ٤غ جٍُٔٗٝذحش أٝ 

جُٔال٢ٛ أٝ جُٔكالش جالنٍٟ جُؼ٤ٓٞٔس ــ إٔ ال ٣هح١ُ ذرؼٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝنحٚس جُوحت٤ٖٔ ذحُؿٍّ ٓؼٚ أٝ ًٍٖحتٚ ك٢ جُؿ٣ٍٔســ إٔ ال ٣ٓطورَ أٝ 

 .٣أ١ٝ ك٢ ٌٓٓ٘ٚ ذؼٝ جالٖهح٘ ٝال٤ْٔح جُٔطٌٍٟ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس جٕ ًحٗص ٓطؼِوس ذٜطي ػٍٜ
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ٯتكن قاضي تطبيق العقوبات أك كزير العدؿ حافظ األختاـ حسب اٟتالة، أف يضمن مقرر االفراج ا١تشركط )على 
، كلعّل جزاء اإلخبلؿ ّٔذه اإللتزامات ا١تفركضة إلغاء مقرر اإلفراج، ككذا (التزامات خاصة كتدابَت مراقبة كمساعدة

 :، كتتمثل ىذه التدابَت ُب (147ا١تادة)إرتكاب جرٯتة جديدة خبلؿ فًتة اإلفراج 
 

كىي إلتزامات ٬تب أف ٮتضع ٢تا ا١تفرج عنو بشرط، يهدؼ إٔب ٛتل ىذا األخَت على اإلبتعاد عن : ػػػػ تدابير الوقاية
إرتكاب اٞترائم بعد خركجو من ا١تؤسسة العقابية، حيث ٮتتص قاضي تطبيق العقوبات ككزير العدؿ، حسب اٟتالة ُب 

ٖتديد تدابَت ا١تراقبة، أما مهمة اإلشراؼ على تنفيذ ىذه التدابَت فهي معهودة إٔب قاضي تطبيق العقوبات طبقا 
 .19721 فرباير 10 ا١تؤرخ ُب 37 ػػػػ72من ا١ترسـو 14، 12، 04للمواد

 

حيث ٮتتص كل من قاضي تطبيق العقوبات ككزير العدؿ، ُب ٖتديد تدابَت ا١تساعدة، كاليت تتمثل : ػػػػ تدابير المساعدة
 3 بند 98/2ُب تقدٙب يد العوف للمفرج عنو بشرط، لتسهيل تأىيلو كإصبلحو كإندماجو ُب آّتمع، كلقد ذكرت ا١تادة 

من قانوف تنظيم السجوف كا١تتعلقة ْتصة اإلحتياط اليت تؤدل للمحبوس عند اإلفراج عنو لتسهيل إعادة تربيتو ُب إنتظار 
 اليت تنوه بالدكر الذم تلعبو ا١تساعدة اإلجتماعية كاٞتهود اليت تبذ٢تا 91إ٬تاد عمل يكوف مصدر قوت شريف، كا١تادة 

إلٗتاذ ٚتيع تدابَت ا١تساعدة البلزمة إلعادة تربية ا١تفرج عنو كإيوائو ككسوتو كإعانتو باإلسعافات اليت ٭تتاج ٢تا عند خركجو 
 .2من ا١تؤسسة العقابية

 

، كاليت تنشأ عن إختبلؼ ظركؼ اٟتياة (أزمة اإلفراج)        ك١تا كاف خركج ا١تفرج عنو شرطيا قد يسبب لو ما يسمى بػػػػ
داخل السجن كبُت اٟتياة خارجو، كٔتجرد خركجو يصادؼ حرية قد ينحرؼ ُب إستعما٢تا، كمسؤكلية قد يعجز عن 

ٖتّملها، كمطالب مادية كمعنوية قد يفشل ُب توفَتىا، كقد يلقى صدكدا من آّتمع  قد تقتل داخلو جرعة األمل ُب إعادة 
، ٦تا يشجعو على العودة إٔب اٞترٯتة مرة أخرل، 3بناء مركزه اإلجتماعي ليعيش معزكال دكف مأكل أك بطاال دكف عمل

لذلك إتهت السياسة العقابية اٟتديثة إٔب اإلعًتاؼ للمفرج عنو برعاية شاملة تقدـ لو ا١تساعدة ا١تادية كاإلجتماعية 
كا١تعنوية، تعاكنو كترافقو ُب مسَتة اإلندماج اإلجتماعي ُب آّتمع من جديد، كىذا ما يقودنا إٔب تناكؿ موضوع نراه ُب 
غاية األ٫تية كحلقة الزمة من حلقات التفريد التنفيذم للعقاب، كىو الرعاية البلحقة للمفرج عنهم كأسلوب جديد ُب 

 .مساعدة ا١تفرج عنهم خارج ا١تؤسسة العقابية بعد تنفيذ عقوبتو، كىو ما سنتناكلو ُب ا١تطلب ا١توإب 
 

 المطلب الثالث
  تبني نظاـ الرعاية البلحقة للمفرج عنهم

 

         إف السياسة العقابية اٟتديثة ال تنتهي ٔتجرد إنقضاء تنفيذ العقوبية السالبة للحرية، بل تقـو على ا١ترافقة ا١تستمرة 
للمحكـو عليهم بعد اإلفراج عنهم، ْتيث ال تكتمل حلقات ا١تعاملة العقابية إال بوجوب رعاية ا١تفرج عنهم بعد 

مغادرهتم للمؤسسة العقابية، من أجل مساعدهتم ماديا كمعنويا على إستعادة مكانتهم ُب آّتمع بعد سلب حريتهم، 
                                                                                                                                                     

 : قىوش ضىجذ٤ٍ جٍُٔجهرس وٕٝ ضىجذ٤ٍ جُٔٓحػىز 185٢ٛٝجُٔحوز 

ــ جالهحٓس ك٢ جٌُٔحٕ جُٔكىو ك٢ ٓوٌٍ جالكٍجؼ ج٠ٍُٝٗٔ ــ جالٓطػحٍ الْطىػحء هح٢ٞ ضطر٤ن جالقٌحّ جُؿُجت٤س ٝجُٔٓحػىز جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ػ٤٘ص ُٚ ػ٘ى 

جالهطٟحء ــ هرٍٞ ٣َحٌجش جُٔٓحػىز جالؾطٔحػ٤س ٝجػطحتٜح ًَ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔٓط٘ىجش جُط٢ ضٓٔف ذٍٔجهرس ْٝحتَ ٓؼحٔ جُٔلٍؼ ػ٘ٚ أٗظٍأًػٍ ئٗحٍ 

 .104، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓ٘حٍ)
 .403، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  1
 .436، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ن١ٌٞ 2
 .105، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓ٘حٍ)ئٗحٍ  3
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كىي بذلك تعد أسلوبا تكميليا للتنفيذ العقايب كنوعا من آليات تكييف العقوبة، حىت ال تذىب ا١تشاكل اليت يواجهها 
ا١تفرج عنو بكل اٞتهود اليت بذلت ُب التهذيب كالتأىيل، كعلى الرغم أف الرعاية البلحقة تشكل نوعا من آليات التفريد 
العقايب، فهي ٓب تعد ُب ظل السياسة العقابية اٟتديثة رعاية فردية تقـو بدافع إنسا٘ب، بل أصبحت تشكل إلتزاما على 

 .1عاتق الدكلة تطبقها على احملكـو عليو كترجو ّٔا إ٘تاـ عملية التأىيل كاحملافظة عليها
 

         كلعل أسباب التفكَت ُب إعتماد ىذا النظاـ تعود إٔب مواجهة ما يعرؼ بأزمة كصدمة اإلفراج، حيث ٮترج ا١تفرج 
عنو إٔب عآب جديد كغريب عليو، خاصة أصحاب ا١تدد الطويلة، بعد أف تعّود كأَحلِنفَح ٣تتمع السجن كنظامو، فيخرج إٔب 
آّتمع كالوسط اٟتر كمجـر سابق متخرج من السجوف، ما يبعث ُب نفسو النفور كسوء الظن، كاإلهتاـ الصريح كا١تبّطن 

، فضبل 2باإلجراـ من قبل الغَت، ٦تا ٬تعل ا١تفرج عنو ٯتيل إٔب العزلة النفسية كاإلجتماعية كإٔب ردة فعل عدكانية ٕتاه ٣تتمعو
على ذلك أنو ٮترج ك٬تد نفسو قد فقد عملو ككظيفتو، كقد ال٬تد مكانا يأكم إليو، كال ٯتتلك ا١تاؿ الكاُب لسّد 

إحتياجاتو، كقد نفر منو آّتمع كابتعد عنو األصحاب كا٠تبّلف، كإهنارت أسرتو، كما ٬تد الشرطة تتعّقبو كتًتّصده، فينشأ 
عن ىذه الظركؼ ٚتيعها ضغطا نفسيا كماديا قد يعود ا١تفرج عنو ٖتت تأثَت ذلك إٔب سلوؾ طريق اٞترٯتة من جديد، 
كىذا ما يدعو أب ضركرة التدخل ُب ىذه ا١ترحلة اٟترجة كمساعدتو على ٗتطّيها بنجاح، كىو ما يشكل أساس تشريع 

 .3الرعاية البلحقة، كأصبح على آّتمع كاجب التكفل باحملكـو عليو منذ اللحظة اليت يغادر فيها السجن
 

         لذلك القت فكرة اإلىتماـ با١تفرج عنهم بعد اإلفراج إىتماما كبَتا لدل ا١تنظمات الدكلية ا١تتخصصة ُب السياسة 
العقابية كعلماء اٞترٯتة، كسهرت كتسهر على تنظيم اللقاءات كا١تؤ٘ترات ٞتعلها ضمن تشريعات ٚتيع دكؿ العآب مهما 

 .كانت درجة تقدمها كٗتلفها كغناىا كفقرىا
 

         كلقد تطورت الرعاية البلحقة كأسلوب جديد ُب معاملة ا١تفرج عنهم، كتعددت صورىا كأشكا٢تا، لذلك 
سنحاكؿ التعرض إٔب مفهومها كبدايات نشأهتا كصورىا، ٍب كيف إىتم ّٔا آّتمع الدكٕب كتلّقفتها تشريعات الدكؿ، 

ك٨تاكؿ أف نرصد كنسرب قيمتها العقابية ُب اإلصبلح كالتأىيل، كذلك بالتعرض إٔب إعطاء بعض األمثلة عن التشريعات 
 :اليت أخذت ّٔا، لنتعرض ُب األخَت إٔب كيف عاِب التشريع العقايب اٞتزائرم ىذا ا١توضوع

 

 الفرع األكؿ 
 مفهـو نظاـ الرعاية البلحقة للمفرج عنو كنشأتها

 

         يقصد بالرعاية البلحقة للمفرج عنو عموما ،تلك الرعاية اليت توجو إٔب احملكـو عليو الذم أمضى مدة معينة 
مسلوب اٟترية با١تؤسسات العقابية، تنفيذا ٟتكم قضائي، بقصد معاكنتو كمساعدتو على إ٬تاد مكاف شريف ٤تدد بُت 
أفراد آّتمع، ْتيث ٬تد فيو مستقرا ٟتياتو القلقة يصادفها عند إنتهاء مدة عقوبتو، كيبدك أننا عند تناكؿ تعريف الرعاية 
البلحقة نقًتب من التعريف اإلجتماعي كالقانو٘ب ٢تذا ا١تصطلح، فتعريفات علماء اإلجتماع متفاكتة فبعضهم من يعرفها 

تعريفا مقتضبا موجزا بوصفها بأهنا أسلوب من أساليب ا١تعاملة العقابية يطبق بعد اإلفراج النهائي عن احملكـو عليو، ١تتابعة 

                                                
 .397، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى ج٣ٌٍُْ)ٗٛحٌ  1
 .151، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  2
 .451، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز  3
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تأىيلو كمساعدتو ُب التكّيف مع اٟتياة داخل آّتمع، كبعضهم يذىب للتوسع ُب تعريفها، بأهنا مساعدة ا١تفرج عنهم من 
إحدل ا١تؤسسات العقابية على إعادة التوافق ا١تتبادؿ بينو كبُت آّتمع، كٓتاصة البيئة ا١تباشرة اليت ٖتيط بو، كذلك 

كمحاكلة ١تنع عودتو إٔب إرتكاب أية أفعاؿ مضادة لقيم آّتمع كقوانينو، كليمارس حياة سوية كمواطن شريف، ٍب يقدـ 
آخركف تعريفا أكثر تفصيبل  بأهنا عملية تربوية، إجتماعية، إقتصادية، حضارية، هتدؼ إٔب إعادة التأىيل ا١تهٍت 

كاإلجتماعي كاإلقتصادم للمحبوسُت ا١تفرج عنهم ليتمكنوا من العيش ك٦تارسة حياة جديدة، يتم فيها ٕتاكز الظركؼ 
 .1البيئية كاإلجتماعية كاإلقتصادية السابقة اليت دفعتهم إٔب إرتكاب الفعل اإلجرامي

 

         كخبلصة التعريفات لدل علماء اإلجتماع أف الرعاية البلحقة عملية عبلجية للشخص ا١تنحرؼ كتقوٯتو إلعادة 
، أما التعريف القانو٘ب للرعاية البلحقة للمفرج عنهم 2تكيفو مع بيئتو اإلجتماعية كأم مواطن صاّب كتتطلب مساعدتو

ىي عملية إختبارية تراقب الشخص ا١تنحرؼ لفًتة ُب مكاف إقامتو، ْتيث يكوف ٖتت الرقابة القانونية ّٔدؼ ٛتاية 
 .3آّتمع منو

 

        كما عرفت ا١تنظمة العربية للدفاع اإلجتماعي الرعاية البلحقة بأهنا عملية تتابعية كتقوٯتية للنزالء ا١تفرج عنهم ُب 
بيئتهم الطبيعية، من خبلؿ هتيئتهم للعودة إٔب العآب ا٠تارجي، كالعمل على توفَت أنسب ألواف األمن اإلقتصادم 

 . 4كاإلجتماعي كالنفسي كالًتفيهي داخل ٣تتمعهم الطبيعي
 

        كلقد نشأت الرعاية البلحقة ُب بداياهتا األكٔب كنشاط فردم على أيدم ٣تموعة من األفراد من ٤تيب ا٠تَت 
، ككاف ىذا النشاط بعيدا 5كاإلنسانية لتقدٙب ا١تساعدة للمفرج عنهم، ككاف دافعهم ُب ذلك إعتبارات إنسانية كدينية ْتتة 

كل البعد عن دعم الدكلة كمؤسساهتا، ُب ظل الفكر التقليدم الذم كاف يسود أغراض العقوبة ا١تبٍت على التفكَت كالردع 
كٖتقيق العدالة، حيث كاف ينتهي دكر الدكلة ٔتجرد اإلنتهاء من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، كعلى الرغم من ىذا الغياب 

لدكر الدكلة ُب ىذا آّاؿ، إال أهنا ٓب ٖتضر نشاط ا٢تيئات كاٞتمعيات ا٠تاصة ا١تشرفة على ىذا ا١توضوع، بل نّظمتو ٍب 
 .6قامت بتقدٙب الدعم كالعوف الضركرياف لقيامها ٔتهامها النبيلة لصاّب ا١تفرج عنهم

 

         كظل الوضع على ىذا اٟتاؿ إٔب أف تغَتت النظرة إٔب العقوبة كغرضها، حيث أصبح يًتكز اٞتهد كاإلىتماـ على 
إصبلح احملكـو عليو كتػأىيلو للحياة اإلجتماعية الشريفة، لذلك تطور ا١تفهـو اإلجتماعي للعقوبة، الذم ٓب يعد يقتصر 
على الدكر السليب ٢تا بل يتعداه إٔب دكر إ٬تايب، يتمثل أساسا ُب إستكماؿ عملية التأىيل بعد اإلفراج، فأصبح للدكلة 

كاجبا ُب مساعدة ا١تفرج عنهم، كعدـ تركو لوحده بعد خركجو من ا١تؤسسة العقابية، كاإللتزاـ بضماف مرافقتو حىت اليعود 
 .إٔب اٞترٯتة مرة أخرل

 

                                                
 .397 ـ 396، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى ج٣ٌٍُْ)ٗٛحٌ  1
 .18، ٘ 2016، جٍُػح٣س جُالقوس ُِٔلٍؼ ػْٜ٘ ًطىذ٤ٍ جقطٍج١َ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ، ٠رؼس  (ئ٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)جُؿحذ١ٍ  2
 .19جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
، جُطٌٛٞجش جالؾطٔحػ٤س ُِٓؿ٤ٖ ُىٟ ٓٓإ٢ُٝ جُٔإْٓحش جُٔطؼحهىز ٓغ َٝجٌز جُؼىٍ ٝأغٍٛح ك٢ ئػحوز جالوٓحؼ جالؾطٔحػ٢ ُِٔكرِٞ،  (٤ٍْٔز)ٛحَٓ  4

وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ذحُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس ُٞال٣س ذحض٘س، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ ػِْ جُ٘لّ جُؼ٤حو١، ضهٛٙ ػِْ ٗلّ ج١ُْٞ جُؼوحذ٢، هْٓ جُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س ، 

 .70 ، ٘ 2012 ــ 2011ٖؼرس ػِْ جُ٘لّ ، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ، ٤ًِس جُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس ٝجإلؾطٔحػ٤س ٝجُؼِّٞ جإلْال٤ٓس، 
جٍُػح٣س جُالقوس كٌٍز يجش ٗٗأز و٤٘٣س ك٢ ذىج٣حضٜح، أه٤ٔص ػ٠ِ أْٓٚ ُْٝ ضٌٖ ُٜح أ٣س ٚلس ػوحذ٤س ئٗطالهح ٖٓ إٔ جُٔلٍؼ ػْٜ٘ أٗحِ ذإْحء ْٝٛ ك٢  5

أٖى جُكحؾس ج٠ُ جُؼٕٞ، ًُج ضُٞص ًٛٙ جٍُػح٣س ك٢ ذحوب جألٍٓ ؾٔؼ٤حش ن٣ٍ٤س، غْ ٤ٖثح ك٤ٗثح ذىأش ًٛٙ جٍُػح٣س ضطٍٓخ ئ٠ُ جألٗظٔس جُوح٤ٗٞٗس ُِؼى٣ى ٖٓ 

، جٍُوع جُهح٘ جُؼوحذ٢  (ػٔحٌ ػرحِ)جُىٍٝ ض٤ٗٔح ٓغ ضطٌٞ كِٓلس جُؼوحخ ٝجضؿحٛٚ ٗكٞ ضأ٤َٛ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝجُٔلٍؼ ػْٜ٘، أٗظٍ ك٢ ًٛج جُك٢٘٤ٓ 

  .252ٝٗظْ جُٔؼحِٓس جالٚالق٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 .452، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال)ػو٤ىز  6
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         ٢تذا أصبحت برامج التأىيل ُب ظل السياسة العقابية اٟتديثة ٘تتد إٔب ما بعد اإلفراج النهائي للتغلب على 
مشاكلو كمواجهة أزمات اإلفراج، كىكذا بدأت الرعاية البلحقة ٖتتل مكانتها ُب النظم العقابية ا١تعاصرة، كنادت إليها 

ا١تؤ٘ترات الدكلية ا١تختلفة بإعتبارىا جزءا مكمبل الحقا من ا١تعاملة العقابية للمحكـو عليهم، كإعًتفت ّٔا تشريعات 
الدكؿ، إما ّتعل ٢تا أجهزة كىيئات مستقلة لئلشراؼ، كتوفَت اإلخصائيُت البلزمُت لتنفيذ برامج الرعاية البلحقة، كإما 

 .1ٔتشاركة اٞتمعيات كا٢تيئات ا٠تاصة اليت تقـو ٔتساعدة ا١تفرج عنهم
 

 الفرع الثاني
  اإلىتماـ الدكلي بالرعاية البلحقة للمفرج عنهم كصورىا 

 

        نظرا أل٫تية نظاـ الرعاية البلحقة كضركرتة للمحكـو عليو كحلقة من حلقات اإلصبلح كالتأىيل، لذلك لقي 
إىتماما دكليا كبَتا، كتبنتو العديد من ا١تؤ٘ترات العقابية ُب العآب، كاليت أصدرت توصياهتا ٓتصوص ماىية ىذا النظاـ 

 : كصوره، كاليت تظهر ُب شكل منح مساعادات مادية كمعنوية للمفرج عنو عقب اإلفراج ،كىو ما سنوضحو كالتإب
 

 الفقرة األكلى
 اإلىتماـ الدكلي بالرعاية البلحقة للمفرج عنهم 

مَح اإلعًتاؼ بنظاـ الرعاية البلحقة على ا١تستول الدكٕب بتنظيم مؤ٘ترات دكلية تضمنت نصوصا كتوصيات         لقد ُترجِن
 :تبُت أ٫تية الرعاية البلحقة كضركرهتا ُب إستكماؿ العملية اإلصبلحية، نذكر من أ٫تها

 

الذم خلص إٔب عدد من : 1955ػػػػػػ المؤتمر الدكلي لمكافحة الجريمة كمعاملة المذنبين المنعقد في جنيف 
 663اإلجراءات اليت إعتمدت بعد ذلك من قبل آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي التابع لؤلمم ا١تتحدة ٔتوجب القرار

، ىذه القواعد شّكلت اٟتد األدٗب ا١تتفق 1977 مام12 ا١تؤرخ ُب 2076، كالقرار رقم 1957 يوليو 21ا١تؤرخ ُب
 :، كٯتكن ذكر أىم ىذه القواعد ُب ما يلي2عليو أ٦تيا ُب معاملة السجناء

 

  إف كاجب آّتمع ال ينتهي باإلفراج عن ) من ٣تموعة قواعد اٟتد األدٗب ١تعاملة السجناء 64نص القاعدة
ا١تسجوف ، كلذلك ٬تب أف توجد ىيئات حكومية أك خاصة قادرة على مد يد ا١تساعدة للمسجوف ا١تفرج عنو 

 .(برعاية الحقة فعالة هتدؼ إٔب تقليل التحامل عليو كإٔب إعادة تأىيلو اإلجتماعي
 ذكرت أف توجو العناية إعتبار من بدء تنفيذ العقوبة إٔب مستقبل ا١تسجوف عقب اإلفراج عنو، 80نص القاعدة 

كالبد أف يشجع كيساعد على احملافظة على عبلقتو باألشخاص أك ا٢تيئات ا٠تارجية اليت ٯتكنهارعاية مصاّب 
 .أسرتو كتأىيلو

 على اإلدارات كا٢تيئات اٟتكومية أك ا٠تاصة، اليت تساعد ا٠تارجُت من السجن ):  أكصت بأنو81 نص القاعدة
حتبلؿ مكاهنم ُب آّتمع، أف تسعى بقدر اإلمكاف ٞتعلهم ٭تصلوف على الوثائق كأكراؽ ا٢توية إعلى العودة إٔب 

الضركرية، كعلى ا١تسكن كالعمل ا١تناسبُت، كعلى ثياب الئقة تناسب ا١تناخ كالفصل، كأف توفر ٢تم من ا١توارد ما 
، كما 3(يكفى لوصو٢تم إٔب كجهتهم كلتأمُت أسباب العيش ٢تم خبلؿ الفًتة اليت تلي مباشرة إطبلؽ سراحهم

                                                
 445 ـ 454جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .443، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  2
 .253، جٍُوع جُهح٘ جُؼوحذ٢ ٝٗظْ جُٔؼحِٓس جالٚالق٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٔحٌ ػرحِ)جُك٢٘٤ٓ  3
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نصت الفقرة الثانية من ىذه ا١تادة على كجوب فتح ا١تؤسسات العقابية أماـ ا٢تيئات كاألجهزة اٟتكومية كا١تدنية 
ا١تعنية بالرعاية البلحقة، كتسهيل اإللتقاء بالسجناء، ك٬تب أف يستشاركا بشأف السجُت منذ بداية تنفيذ العقوبة 

كيستحسن أف تكوف أنشطة ا٢تيئات ا١تذكورة ٦تركزة أك منسقة بقدر اإلمكاف لكي ينتفع ّتهودىا على كجو 
 .1أفضل

 

الذم إنعقد ُب : 1960ػػػػػ المؤتمر الدكلي الثاني لؤلمم المتحدة لمكافحة الجريمة كمعاملة المسجونين سنة 
لندف،حيث كاف موضوع الرعاية البلحقة أحد الوسائل ا١تتناكلة ُب ىذا ا١تؤ٘تر، حيث أصدر ا١تؤ٘تر ٜتسة عشرة توصية 

جعل ٙتاف منها للرعاية البلحقة بالتفصيل، كقد سارت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب نفس اإلٕتاه من خبلؿ قرارىا رقم 
، حيث نصت على هتيئة الظركؼ اليت ٘تكن السجناء من اإل٩تراط ُب سوؽ 1990 12 14 الصادر ُب 45/111

العمل كيتيح ٢تم أف يسا٫توا ُب التكفل بأسرىم كبأنفسهم ماليا، كما ينبغي أف يتوفر للسجناء سبل اٟتصوؿ على 
ا٠تدمات الصحية ا١تتوفرة، كالعمل ٔتشاركة آّتمع احمللي كا١تؤسسات اإلجتماعية على هتيئة الظركؼ ا١تواتية إلعادة إدماج 

 .2ا١تطلق سراحهم ُب آّتمع ُب ظل أحسن الظركؼ ا١تمكنة
 

        كىكذا، يبدك من خبلؿ توصيات مؤ٘ترات األمم ا١تتحدة أنو البد من تقدٙب ٣تموعة من ا١تساعدات كا٠تدمات 
ا١تادية كالعينية ك٤تموعة من اإلرشادات كالتوجيهات تعطى للمفرج عنهم بقصد إصبلحهم كمساعدهتم على التكفل 

تدر٬تيا مع آّتمع، ك٬تب أف تضطلع بذلك مؤسسات الدكلة أك ىيئات مدنية، كقبل ذلك ٬تب أف يتم توعية السجُت 
كإعداده للحياة اإلجتماعية ُب الوسط اٟتر، بإخضاعو لآلليات كاألنظمة ا١تختلفة اليت تسمح لو باإلنتقاؿ كالتدرج من 

البيئة ا١تغلقة إٔب النصف مغلقة إٔب ا١تفتوحة، كذلك باإلستفادة من أنظمة اإلفراج ا١تشركط كاإلجازات كغَتىا، كلها 
 .تساعد كما أشرنا سابقا ُب زيادة تدعيم الثقة بنفسو كالتعّود على ٥تالطة آّتمع من جديد

 

 الفقرة الثانية 
 صور الرعاية البلحقة للمفرج عنهم

         ٭تتاج ا١تفرج عنو خدمات معينة ُب شىّت اٞتوانب النفسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالصحية كالدينية، تشكل ُب 
، ك٠تصها 1960النهاية متطلبات الرعاية البلحقة، كتتعدد كتتنوع صور ىذه الرعاية ، كقد أشار إليها مؤ٘تر لندف لسنة 

ُب ضركرة إمداد ا١تفرج عنو بالعوف ا١تادم كا١تعنوم، لذلك ٯتكن تقسيم صور الرعاية البلحقة من ىذا اٞتانب إٔب 
 :3صورتُت

 

 كاليت تشمل إمداد ا١تفرج عنو بكل ما ٭تتاجو من عناصر لبناء مركزه :في شكل مساعدات مادية:        الصورة األكلى
اإلجتماعي، ليستطيع مواجهة ظركؼ اٟتياة فيلـز تزكيده ٔتا ٭تتاجو من أكراؽ تثبت شخصيتو ك مكاف يأكم إليو  

، فالعمل إثبات 4كمبلبس كمبلغا من ا١تاؿ يفي إحتياجاتو اإلساسية، ٍب مساعدتو على إ٬تاد كتوفَت لو عمبل شريفا
                                                

 .444، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  1
 .410، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى ج٣ٌٍُْ)ٗٛحٌ  2

إٔ جُكِوس جي ضإًى وٌٝ جٍُػح٣س ): ٖٓ ؾٜس أنٍٟ أٚىٌش جُكِوس جُؼ٤ِٔس جُؼٍذ٤س ُىٌجْس هٞجػى جُكى جألو٠ٗ ُٔؼحِٓس جُٔٓؿ٤ٖٗٞ ض٤ٚٞطٜح جُ٘حٚس ػ٠ِ

جُالقوس ُِٔلٍؼ ػْٜ٘ ًٍٔقِس ٌِٓٔس ُِط٘ل٤ً جُؼوحذ٢، ٝجؾٍجء ال ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُكٔح٣س جُٔؿطٔغ ٝجُٔلٍؼ ػ٘ٚ ٖٓ نطٍ جُؼٞوز ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس ، ض٢ٚٞ ذإٔ 

ضك٠ٟ ًٛٙ جٍُػح٣س ذٔح ضٓطكوٚ ٖٓ جٛطٔحّ ، ٝيُي ذإٔ ضؼىُٜح جألؾُٜز جُٔطهٛٛس ٝجُٔىٌذس ٝضٍٚى ُٜح جألٓٞجٍ جٌُحك٤س، ٝضط٠ُٞ جُىُٝس ض٘ظ٤ٜٔح ػ٠ِ 

، ( أذٞ جُؼال)، ػو٤ىز (ٗكٞ ٓرحٍٖ ٝوٕٝ ئؿلحٍ ُٔٓحٛٔس جُٜرثحش ٝجالكٍجو، ٣ٍٝضر١ ذًُي أال ضٌٕٞ جُٓحذوس جأل٠ُٝ قحتال وٕٝ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ػَٔ ٣ٍٖق

 .457 ـ 456ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 .459، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (أذٞ جُؼال) ػو٤ىز  3
  .318، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (نحُى ْؼ٤ٞو ذ٤ٍٗ)جُؿرٌٞ  4
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للوجود، كشغل للوقت ُب نشاط ذم قيمة إجتماعية كا٬تابية، ٬تعلو ُب مأمن من مد يده للغَت، أك سلوؾ سبيل اإلجراـ 
 .كراء الكسب السهل كالسريع كلو كاف غَت مشركعا

 

         كما يندرج ُب إطار ا١تساعدات ا١تادية اليت تدخل ضمن متطلبات الرعاية البلحقة رعاية ا١تفرج عنو من الناحية 
الصحية كعبلجو من أم مرض، خاصة كأف السجن قد ٮتلف أمراضا كآالما جسدية كنفسية، فمن كاجب الدكلة التكفل 
ٔتعاٞتتو كتسهل لو سبل ذلك، كما ٬تب توجيو عناية خاصة إٔب ا١تفرج عنهم الشواذ أك ا١تدمنُت على الكحوؿ كا١تخدرات 

 .١1تساعدهتم على التخلي كاإلنفبلت من تأثَت إدمانو
 

يعترب اٞتانب ا١تعنوم أساس ا١ترافقة كالرعاية للمفرج : تكوف في شكل مساعدات معنوية:         الصورة الثانية
عنهم،حيث التكفل األمثل ّٔذا اٞتانب يساعد على إزالة العقبات اليت تعًتض جهود ا١تفرج عنهم ُب بناء مركزىم 

اإلجتماعي، كدّلت التجارب على أف النجاح ُب إمداد ا١تفرج عنهم بالشحنة ا١تعنوية البلزمة اليت تعزز من ثقتهم بأنفسهم 
كٕتعلهم يواجهوف آّتمع، ساعد كثَتا ُب ٗتطي ما يعرؼ بأزمة اإلفراج، إذ من أبرز العقبات اليت تواجههم عادة عداء 

الرأم العاـ ُب آّتمع، كالنفور ا١تستمر، كسوء الظن ّٔم، ٦تا ٬تعل ضعاؼ النفوس منهم يلجأكف إٔب عزلة نفسية 
، لذلك تبدأ ىذه ا١تساعدة ا١تعنوية بإعادة أكال عبلقات 2كاجتماعية، كىذا يقف مانعا كحائبل ُب إعادة تكّيفو اجتماعيا

ا١تفرج عنهم باألسرة اليت ينتمي إليها، كاليت ٢تا الدكر الكبَت ُب مساعدتو على ٗتّطي األياـ األكٔب من اإلفراج، كمّده بالقوة 
كالثقة من خبلؿ إحتضانو كعدـ النفور منو، كاإلعراض عنو، كال تقـو ّٔذا الدكر ا١تطلوب منها، إال إذا ًب رعاية أسر 

ا١تسجونُت أثناء كجودىم داخل ا١تؤسسة العقابية كقبل اإلفراج عنهم، كمتابعة أحوا٢تم اإلجتماعية كالنفسية كاإلقتصادية، 
 .3كىذه ا٠تطوة تعد أكٔب ا٠تطوات ا٢تامة اليت ٬تب أف تؤديها مؤسسات الرعاية البلجقة لرعاية السجناء فبل اإلفراج عنهم

 

         كيضاؼ إٔب العقبات اليت ٯتكن أف تعًتض تأىيل ا١تفرج عنهم، كتؤثر على جانبو ا١تعنوم نظم مراقبة الشرطة 
كمنع اإلقامة اليت تفرض عليو بإعتبارىا عقوبات تبعية أك تكميلية أك تدخل ُب إطار التدابَت اإلحًتازية، حيث تتضمن 

بالنسبة إليو ٣تموعة من القيود على حريتو كعلى ٣تاؿ نشاطو، لذلك ٧تد ا١تفرج عنهم ينبذكف فًتة ا١تراقبة الشرطية،ألهنا 
 .4تضفي عليو كصمة اإلجراـ، حيث ٭تّس أنو ينظر إليو كشخص منحرؼ بغض النظر عن سلوكو بعد اإلفراج

 

         كىذا يقتضي مراجعة نظم ا١تراقبة السابقة ْتيث تقتصر على ٛتاية آّتمع كرقابة نشاط من ٗتشى عليو 
خطورهتم، فضبل على إختيار العناصر اليت تسهم ُب مراقبة ا١تفرج عنهم، ك٬تب أف يتمتعوا بقدر عاؿ من الذكاء 

 .5اإلجتماعي، كتسرم نفس الشركط على ا١تكلفُت با١تراقبة اإلجتماعية ُب ىذا آّاؿ
 

 الفرع الثالث 
  تطبيقات الرعاية البلحقة في تشريعات الدكؿ  

 

                                                
 .254، جٍُوع جُهح٘ جُؼوحذ٢ ٝٗظْ جُٔؼحِٓس جالٚالق٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٔحٌ ػرحِ )جُك٢٘٤ٓ  1
 .450، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  2
 .415، ٍٓؾغ ْحذن،  (ػرى ج٣ٌٍُْ) ٗٛحٌ  3
 .79، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)جُؿحذ١ٍ  4
 .320، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو)جُؿرٌٞ  5
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         لقد تبّنت عديد الدكؿ ُب العآب نظاـ الرعاية البلحقة ُب تشريعاهتا ك إلتزمت على تقدٙب الدعم كا١تساعدة 
للمفرج عنهم ، غَت أف قوانُت الدكؿ ٗتتلف من دكلة أب دكلة أخرل، سنحاكؿ اعطاء ٕتارب لبعض الدكؿ الغربية 

 .كالعربية
 الفقرة األكلى

  تجارب الرعاية البلحقة في القوانين المقارنة 
 بتاريػػػػػػػػػػػخ 276ػػػ 99 ُب ٣تاؿ الرعاية البلحقة للمفرج عنهم ٕتربة رائدة، حيث أنشأ ا١ترسـو رقم فرنسا        تعترب ٕتربة 

 Le service pénitentiare d’insertionمصاّب اإلدماج كاإلختبار العقايب للمحبوسُت) 1999 04 13
et de protection (SPIP)1) اليت حّلت ٤تل ٣تالس اإلختبار كمساعدة ا١تفرج عنو كا١تؤسسات اإلجتماعية ،

، كاليت 2009 تشرين األكؿ24 من القانوف العقايب لسنة 13الًتبوية للمؤسسات العقابية، كلقد حددت مهامها ا١تادة 
كل موظفي ا١تصاّب العقابية لئلدماج كاإلختبار مكلفوف بتنفيذ قرارات السلطات القضائية ا١تتعلقة بإدماج ):تنص على

كإختبار األشخاص ا١توضوعُت بيد العدالة، متهمُت أك ٤تكـو عليهم، ك٢تذا يضعوف سياسات اإلدماج كالوقاية من العود، 
يضمنوف متابعة كمراقبة األشخاص ا١تاثلوف أماـ العدالة، ك٭تضركف خركج ا١تساجُت ، ٔتعٌت أنو تتدخل على مستول 

الوسط ا١تغلق كا١تفتوح على حد سواء، كتعتمد ىذه ا١تصاّب على شبكة من الشراكة ا١تؤسساتية كاٞتمعوية للقياـ ٔتهامها 
 .2(على أكمل كجو

 

 :        كٯتكن القوؿ أف النظاـ العقايب الفرنسي يعًتؼ بنظاـ الرعاية البلحقة ُب نوعُت
 ٬تعلها رعاية إجبارية بالنسبة للمفرج عنهم إفراجا شرطيا. 
 ٬تعلها إختيارية بالنسبة للمفرج عنهم إفراجا هنائيا غَت مشركط. 

من ؽ إ ؼ على تشكيل ٞتاف ا١تساعدة للمفرج عنهم، على أف يرأس كل منها  (544 ػػػ 538)        توّلت ا١تواد 
قاض، كتضم بعض األعضاء إٔب جانب األخصائيُت اإلجتماعيُت كالذين ٮتتاركف من بُت العاملُت با١تؤسسات العقابية، 
كيتم تعيُت قاض كرئيس ٞتنة الرعاية البلحقة، كىذا حىت يتمكن ٔتا لديو من مكانة كخربة من التنسيق بنجاح بُت ٥تتلف 

أكجو نشاط الرعاية البلحقة من اٞتانب ا١تهٍت، كما خّوؿ القانوف السلطة لوزير العدؿ أف يدعو مديرم ا١تؤسسات 
 .3العقابية الواقعة ضمن النطاؽ اٞتغراُب لكل ٞتنة اٟتضور إلجتماعاهتا

 

         لذلك يتضح من خبلؿ النصوص القانونية أف التشريع الفرنسي يعهد بالرعاية البلحقة إٔب اللجاف اليت تشرؼ 
، كىي مشّكلة على نسق اللجاف ا١تختصة باإلشراؼ على ( من ؽ إ ج ؼ544ا١تادة )على ا١تفرج عنهم شرطيا 

، كما أف األخصائي اإلجتماعي ُب ا١تؤسسة العقابية ( من نفس القانوف546 ػػػ 538ا١تواد )ا١توضوعُت ٖتت اإلختبار 
، كيبدك من النموذج الفرنسي إتساع نطاؽ إختيارية 4( من ؽ إ ج ؼ550ا١تادة )٭تتل مكانة بُت أعضاء ىذه اللجاف 

                                                
    1 « le service pénitentiare d’insertion et probation (SPIP) a ininsi eté créé en 1999, pour favoriser la reinsertion 
des personnes incarcerées,celle-ci etant définie comme (la recherche fondementale d’un itineraire possible: 

reconstruire les liens brisés avec la famille donner un temp, par le travail ou une formation qui prépare une issue 

hors des impasse d’hiere... »       

      CHALMETON (Hélene),Les sortants du prison : une population fragile et menacante , colloque international , 

Nante ,13,14 et 15 juin 2007 , Atelier 1 :catégories, discours, savoirs, p 02 .                                                               
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 .56 ـ 55، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)جُؿحذ١ٍ  3
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الرعاية البلحقة عن جربيتها كتبسيط أجهزة الرعاية البلحقة، كيظهر ذلك من خبلؿ عدـ الًتكيز كاإلعتماد على 
ا١تنظمات اٟتكومية كاألىلية بل تقـو اللجاف احملددة بالنصوص القانونية، كتضم ٦تثلُت عن أجهزة معينة لتقدٙب الرعاية 

 .البلحقة 
 

         كلقد كاف القانوف الفرنسي ينص على ٞتاف مساعدة ا١تفرج عنهم ٗتتص بتقدٙب كافة ا١تساعدات ا١تمكنة ٢تم 
بالتعاكف كالتنسيق مع ٞتاف اإلشراؼ على ا١توضوعُت ٖتت اإلختبار، إٔب أف ًب إدماج ىذه اللجاف ُب جهة كاحدة تسمى 

 ك ما بعدىا من نفس 539ا١تادة )ٞتاف اإلختبار كمساعدة ا١تفرج عنهم، اليت تعمل ٖتت رئاسة قاضي تطبيق العقوبات 
 .1(القانوف

 

 عندما إعًتؼ الرب١تاف اإل٧تليزم 1792فيعود اإلىتماـ بالرعاية البلحقة إٔب سنة  للتجربة اإلنجليزية أما بالنسبة         
ٔتبدأ مساعدة ا١تفرج عنهم إلستعادة مكانتو ُب آّتمع، كمنذ ذلك اٟتُت إزداد اإلىتماـ ّٔذا آّاؿ، كجهود الدكلة تزيد 

 أنشأت اٞتمعية ا١تركزية للرعاية 1949كتتدعم إٔب أف تشّكل اإلٖتاد القومي ١تساعدة ا١تسجونُت ا١تفرج عنهم، ٍب ُب سنة 
 .2البلحقة

 

 من ٣تموعة السجوف اإل٧تليزية على أنو ينبغي أف تعطى ١تستقبل السجُت ا١تساعدات 32         كلقد نصت القاعدة 
 :اليت ٘تنح لو عند اإلفراج بعد ذلك، كما تنقسم الرعاية ُب النظاـ العقايب اإل٧تليزم إٔب

 

 تقدـ للمفرج عنو إفراجا شرطيا، كتستمر خبلؿ ا١تدة الثانية من العقوبة، كتقدـ أيضا : رعاية الحقة إجبارية
 . سنة اذا زادت عقوبتهم عن ثبلثة أشهر21للمحكـو عليو با١تؤبد، كالذين تقل أعمارىم عن 

 تقدـ فيها ا١تساعدات ١تن يطلبها من ا١تفرج عنهم: رعاية الحقة اختيارية. 
 

كما تقـو الدكلة ٔتنح كل ٚتعية تسهم ُب جهود الرعاية البلحقة إعانة ٘تثل نصف ما تنفقو على ا١تفرج عنهم         
تتؤب رعايتهم، كيشًتط للحصوؿ على ىذه اإلعانة حصوؿ اٞتمعية على اإلعًتاؼ من األجهزة اٟتكومية يفيد صبلحيتها 

 .١تثل ىذا النشاط
         كتتحد أجهزة كمؤسسات الرعاية البلحقة ُب ا٧تلًتا ُب تنظيم كاحد يظم ٚتيع مؤسسات ا١تفرج عنهم، كمهمتو 

التنسيق فيما بُت ا١تؤسسات األعضاء كاإلتصاؿ باألجهزة اٟتكومية، باإلضافة إٔب ذلك إتهت جهود الرعاية البلحقة إٔب 
 .تدعيم النشاط ا١تهٍت لصاّب ا١تفرج عنهم

 

 قدـ آّلس اإلستشارم ١تعاملة ا١تذنبُت ُب ا٧تلًتا تقريرا أكصى فيو بإدماج 1963        كاٞتدير بالذكر أنو ُب سنة 
إدارٌب اإلختبار كالرعاية البلحقة ُب قسم كاحد يتضمن األخصائيُت اإلجتماعيُت،حيث ٘تت ا١توافقة عليو من قبل كزارة 

 .3 إدارة كاحدة لئلختبار كالرعاية البلحقة يعمل ّٔا أخصائيوف إجتماعيوف1964الداخلية كأنشأت ُب أكتوبر 
 

 فيظهر اإلىتماـ بالرعاية البلحقة ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية من خبلؿ تعدد  للتجربة األمريكيةأما بالنسبة         
كٗتصص كتنوع مؤسسات الرعاية البلحقة، حيث تقـو ّٔا ىيئات كمنظمات حكومية كأىلية متخصصة متعاكنة مع إدارة 

                                                
 .458، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال)ػو٤ىز  1
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السجوف، ك٢تا عدة أٝتاء كنظاـ الباركؿ، كىيئات إصبلح البالغُت، كٚتعيات مساعدة احملبوسُت ا١تفرج عنهم، باإلضافة 
 .إٔب اٞتمعيات 

 

 عندما افتتحت 1896         كتعود اٞتذكر األكٔب إلىتماـ النظاـ العقايب األمريكي بفكرة الرعاية البلحقة، إٔب سنة 
إلستقباؿ ا١تفرج عنهم القادمُت  (قاعة األمل)ُب مدينة نيويورؾ ما أٝتوه بػػػ (متطوعو أمريكا)منظمة أطلقت على نفسها 

 .من سجن كالية نيويورؾ ّٔدؼ توفَت العمل ا١تناسب للمفرج عنهم
 

إلستقباؿ ا١تفرج عنهم  (منازؿ منتصف الطريق)         كُب بداية الستينيات أنشأت أجهزة الدكلة اٟتكومية ما يعرؼ بػػ
إلعادة تأىيلهم إجتماعيا، كلتسهيل ٢تم اإلنتقاؿ من ٣تتمع السجن إٔب ٣تتمعهم األصلي، حيث تكوف ىذه ا١تنازؿ ٔتثابة 

اٟتلقة الوسط بُت ا١تؤسسة العقابية كبُت مقر إقامتهم كمواطن طليق، يبدأ فيها إعادة عبلقاتو مع أسرتو كعملو كحياتو 
اإلجتماعية، كىي فكرة رائعة تسمح للمفرج عنهم أف يقيم ُب ىذه ا١تنازؿ، حىت يتدبر أمره ك يتسلم عملو كيتأقلم من 
جديد مع ٣تتمعو، كينتقل إٔب منزلو كأسرتو إذا رغب ُب ذلك، كتقع عادة ىذه ا١تنازؿ ُب آّتمع األصلي للمفرج عنو ، 

 فردا، ٍب طّورت اٟتكومة ىذا النظاـ ُب 50 إٔب20حيث يوضع ُب كل منزؿ عدد من ا١تفرج عنهم يًتاكح من
، ْتيث ٝتحت للمحبوسُت الذين قرب اإلفراج عنهم من دخوؿ ىذه ا١تنازؿ حىت يتأقلموا مع الوضع اٞتديد 1960سنة

مركز ) قامت إدارة السجوف التابعة للحكومة الفيدرالية بإنشاء ما يسمى بػػ1961 ، ٍب ُب سنة 1قبل إطبلؽ سراحهم
، الذم يضم مفرج عنهم ذكور ك إناث ٦تن بقي على إفراجهم فًتة ٤تدكدة، حيث ينتقلوف إٔب ىذه (العبلج المجتمعي

ا١تراكز كمقدمة إلنتقا٢تم الحقا إٔب آّتمع، كماأٟتقت بعد ذلك ّٔذه ا١تراكز ا١تفرج عنهم شرطيا كا١توضوعُت ٖتت 
لتتضمن برامج تعليمية كتدريبية تكملة للربامج اليت  (منازؿ منتصف الطريق)الرقابة، ٍب تطّورت مراكز العبلج آّتمعي

تلقوىا ُب ا١تؤسسات العقابية، كتعمل أساسا على التكفل بتوفَت ٢تم مناصب عمل ككظائف تتناسب مع مستوياهتم 
كقدراهتم التعليمية كا١تهنية، كمن جهة أخرل تعمل على تقدٙب الدعم كالعبلج النفسي كاإلجتماعي للمفرج عنهم، لتخطي 

 . 2ا١تراحل األكٔب لئلفراج، كنظرا لنجاح فكرة ىذه ا١تراكز فقد إنتشرت ُب ٚتيع الواليات
 

 

 اليت تتبٌت ىذا النظاـ كُب مقدمتها مصر، ا١تملكة الدكؿ العربية        كما سنحاكؿ أف نقدـ ٪تاذج كأمثلة عن بعض 
بأ٫تية الرعاية البلحقة، كأنشأ ٢تا مؤسسات كقدـ صور النظاـ العقابي المصرم العربية السعودية، األردف، حيث يعًتؼ 

عندما ًب إنشاء مؤسسة صناعية لتدريب ا١تفرج عنهم ٥1948تتلفة ٢تا، كلقد ظهر بصورة كاضحة ىذا اإلىتماـ ُب عاـ 
 على أف ٯتنح ا١تفرج عنو مكافأة مالية 45، قضت فيو ا١تادة 1980 ًب إصدار قانوف رقم 1949ُب السجوف، ٍب ُب عاـ 

 صدر قرار 1945ٟتسن سلوكو أثناء فًتة تنفيذ اٟتكم تصرؼ لو لئلفراج عنو لتساعده على رفع مستول حياتو، كُب عاـ 
من كزارة الداخلية أصبح ٔتوجبو ا١تفرج عنهم يستطيعوف اإلستفادة من ا١تساعدات ا١تالية اليت كاف يوفرىا قانوف الضماف 

 .19503اإلجتماعي ا١تصرم الذم صدر سنة 
 

                                                
 58جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
 / ٗوال ػٖ . 60 ـ 59، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ج٣ٔحٕ ٓكٔى)جُؿحذ١ٍ  2

MORKIN )R ( ,Haskell and Lewis Yablonsky ,Juvenile Delinquentcy, ( Bosten Honhton, Mifflin company, third 

edition ,1982) 
 .61، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)جُؿحذ١ٍ  3
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         باإلضافة إٔب اٞتهود الرٝتية لوزارة الداخلية كالشؤكف اإلجتماعية، تقدـ ٚتعيات خَتية ُب عدد من احملافظات 
برعاية ا١تسجونُت ا١تفرج عنهم جهودا حسنة ، كتأٌب ٚتعية رعاية ا١تسجونُت كأسرىم ُب ا١تقدمة ، اليت تأسست ُب سنة 

، حيث يأٌب أىم أىدافها ُب رعاية أسر ا١تسجونُت كتقدٙب ا١تساعدات ا١تادية كا١تعنوية من أجل مساعدهتم ُب 1954
اإلٕتاه ٨تو حياة شريفة، كالقياـ بالدراسات اإلجتماعية ا١تتعلقة ٔتشكلة اٞترٯتة كتقدٙب التوصيات ا١تناسبة ٢تا إٔب اٞتهات 

 .1ا١تختصة، كهتيئة الرأم العاـ لئلىتماـ ٔتشكلة اٞترٯتة كدعوتو لئلسهاـ فيها
 

         كاستمر صدكر النصوص القانونية اليت تدعم الرعاية البلحقة، حيث أصدرت كزارة الشؤكف اإلجتماعية القرار رقم 
 ا١تتضمن إنشاء اإلٖتاد النوعي ٞتمعيات رعاية ا١تسجونُت الذم يهدؼ إٔب ٗتطيط برامج الرعاية 1969 لسنة 37

كالتنمية اإلجتماعية كالوقاية من اٞترٯتة، إجراء البحوث كالدراسات ا١تتصلة برعاية ا١تسجونُت، ٖتديد مستويات ا٠تدمات 
 .2ا١تقدمة كحدكد تكلفتها تقدٙب ا١تعونة العينية للجمعيات كتقييم جهودىا

 

 ا١تتضمن إنشاء قسم الرعاية البلحقة يتبع كزارة 1272 صدر قرار كزارة الداخلية رقم 1972         ٍب ُب سنة 
الداخلية، حيث تتمثل مهاـ ىذا القسم ُب مساعدة ا١تفرج عنهم للحصوؿ على أعماؿ مناسبة ٢تم كاإلتصاؿ بكافة 

ا١تؤسسات اٟتكومية كالشعبية اليت توفر ٥تتلف صور الرعاية البلحقة، باإلضافة إٔب متابعة ا١تفرج عنهم ١تدة سنتُت كإعداد 
تقرير كل ستة أشهر، ٍب بعد ذلك إنشاء كحدات الرعاية البلحقة بإدارات البحث اٞتنائي ٔتديريات األمن ٔتوجب القرار 

 ، كحاليا رفع مستول قسم الرعاية البلحقة بوزارة الداخلية إٔب مستول إدارة تتبع 1973 الصادر ُب سنة 725رقم 
 .3مساع كزير الداخلية األمن اإلجتماعي

 

          كما تبذؿ كزارة الشؤكف اإلجتماعية جهودا لتوفَت الرعاية البلحقة للمفرج عنهم، كتقدٙب مساعدات مالية لتمويل 
، ا١تادة 1978 لسنة 03مشركعات ثبت صبلحيتها كتدّر عائدا مبلئما للمفرج عنو، كىذا طبقا للقرار الوزارم رقم 

 .4(5، 3)األكٔب الفقرة 
 

 فلقد بنت ا١تملكة العربية السعودية فكرة الرعاية البلحقة للتجربة السعودية في الرعاية البلحقة، أما بالنسبة          
على التكافل اإلجتماعي ا١تستمد من تعاليم الدين االسبلمي اٟتنيف، لذلك شهدت ا١تملكة أعماال للخَت كانت عبارة 

عن جهودا فردية، ٍب ٖتّولت عقب ذلك إٔب صناديق الرّب اليت توزع حصيلتها على احملتاجُت، ٍب قامت الدكلة بتشجيع 
،لذلك كانت البدايات األكٔب للرعاية 5اٞتمعيات ا٠تَتية كتدعيمها للقياـ بأعماؿ ا٠تَت، كمن بينها رعاية ا١تفرج عنهم

البلحقة ُب ا١تملكة تتم ُب ا١تكاتب اإلجتماعية كالنفسية ا١تلحقة بالسجوف كاٞتمعيات ا٠تَتية، كذلك من خبلؿ ما تقدمو 
من مساعدات عينية كنقدية للمفرج عنهم كعوائلهم، ٍب تكّفلت مكاتب الضماف اإلجتماعي ا١تنتشرة عرب ربوع ا١تملكة 

بصرؼ معاشات ألسر السجناء، ٍب ًب إقامة دكر إجتماعية خاصة با١تنحرفُت كدكر للتوجيو اإلجتماعي ٥تصصة 
 .للمهددين باإل٨تراؼ، كمؤسسة رعاية الفتيات ا١تنحرفات

 

                                                
 .462، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى أذٞ جُؼال)ػو٤ىز  1
 .463جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  2
، ئػحوز ضح٤َٛ ُٗالء جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ك٢  (ٓٛطل٠ ٓكٔى)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ قٍٞ ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٢ٔ٤ الوجٌز جٍُػح٣س جُالقوس ك٢ ٍٓٛ أٗظٍ  ٠ْٞٓ  3

 .296 ج٠ُ 245، ٘ 2007جُوٟح٣ح جُؿ٘حت٤س ٝجالٌٛحذ٤س ، ٍٓٛ ، وجٌ جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس، ، ٠رؼس 
 .62 ـ 61، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ئ٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)جُؿحذ١ٍ  4
 .105، ٌػح٣س ُٗالء جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ك٢ جُؿُجتٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػُ جُى٣ٖ)ٝوجػ٢  5
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         لذلك قامت اإلدارة العامة للسجوف بوزارة الداخلية بإعداد مشركع الئحة للرعاية البلحقة ا١تفرج عنهم من 
، تضّمنت إنشاء إدارة للرعاية البلحقة تتبع األمن العاـ من الناحية اإلدارية ، مع إ٬تاد  ( ىجرم1397)السجوف سنة 

أقساـ ٢تا على مستول كل دائرة شرطية يرأسها ضابط، حيث تزكد ىذه األقساـ با١توظفُت من عناصر الشرطة 
 ىجرم، تتضمن 1408 05 23كاألخصائيُت اإلجتماعيُت كالنفسانيُت، كُب النهاية ٘تت ا١توافقة على الئحة جديدة ُب 

إنشاء اإلدارة العامة للمتابعة كالرعاية البلحقة، كتكوف تابعة لوزارة العمل كالشؤكف اإلجتماعية تبلىا عدة تطورات إدارية 
، حيث حدد ىدفها (اإلدارة العامة للرعاية البلحقة)بوزارة العمل كالشؤكف اإلجتماعية ، ليتم تعديل إسم اإلدارة ليصبح 

األساسي ُب العمل على ٖتقيق أسس الرعاية كالتوجيو السليم لفئات ا١تفرج عنهم من السجن، من خر٬تي الدكر 
 .1كا١تؤسسات اإلجتماعية كمدمٍت ا١تخدرات كا١تسكرات كا١ترضى النفسانيُت

 

فلقد بدأت صور ىذا النظاـ ُب األردف ُب بداية السبعينات ُب أحد          أما التجربة األردنية في الرعاية البلحقة ، 
الذم كاف يضمن نظاـ ا٠تدمة اإلجتماعية ، الذم كاف يضمن تقدٙب بعض ا١تساعدات ا١تادية  (احملطة)السجوف األردنية 

البسيطة ألسر السجناء، ٍب سرعاف ما ًب إلغائو ، كًب إنشاء مراكز إصبلح حديثة تتفق كالنظرة اٟتديثة للجزاء اٞتنائي 
 .كفلسفة إصبلح السجناء

 

         كترتكز الرعاية البلحقة ُب األردف على معاٞتة ا١تشاكل كالصعوبات اليت يواجههاالسجُت كعائلتو كاألسباب اليت 
دفعتو للجرٯتة ، حيث كرست مديرية األمن العاـ كافة جهودىا ا١تادية كالبشرية من أجل إصبلح كتأىيل السجناء،كما 
تلعب كزارة التنمية اإلجتماعية دكرا أساسيا ُب تقدٙب ا٠تدمات اإلجتماعية كالرعاية البلحقة للمفرج عنهم، من خبلؿ 
دراسة أسباب كمسببات اٞترٯتة كتقدٙب العوف كا١تساعدة ٢تم كألسرىم، كمتابعة حالتهم من قبل األخصائيُت كا١تشرفُت 

 .2اإلجتماعيُت العاملُت ُب مراكز اإلصبلح كالتأىيل
 

 من خبلؿ نصوصو ليكرس 2004 الصادر ُب سنة 09         كيأٌب قانوف مراكز اإلصبلح كالتأىيل األرد٘ب رقم 
تتؤب كزارة التنمية اإلجتماعية كحسب اإلمكانات ا١تتاحة ٢تا تقدٙب ) منو 30أىداؼ كصور الرعاية البلحقة، السيما ا١تادة

ا٠تدمات اإلجتماعية كالرعاية البلحقة للنزالء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها ُب ا١تركز كفق تعليمات يصدرىا كزير التنمية 
 .3(اإلجتماعية ٢تذه الغاية

 اليت نصت على تشكيل ٞتنة عليا ٥تتلطة من ٚتيع ا١تصاّب كىيئات الدكلة برئاسة كزير الدكلة 31         ٍب ا١تادة 
كعضوية مدير األمن العاـ نائبا، ككل من األمُت العاـ لوزارات العدؿ، الًتبية كالتعليم، الصحة، األكقاؼ كالشؤكف 

كا١تقدسات اإلسبلمية، التنمية اإلجتماعية، مدير عاـ مؤسسة التدريب ا١تهٍت، مدير إدارة مراكز اإلصبلح كالتأىيل مقرر، 
 .حيث ٯتكن للجنة أف تستعُت بأم شخص من ذكم ا٠تربة إذا كجدت ضركرة لذلك

 

 فقد نصت على مهاـ كصبلحيات ىذه اللجنة، اليت تتمثل ُب كضع السياسة العامة ١تعاملة النزالء 32         أما ا١تادة 
كاصبلحهم كتأىيلهم كمتابعة تنفيذىا، التنسيق بُت األجهزة ا١تعنية لتوفَت اإلمكانيات البلزمة لتنفيذ خطط اإلصبلح 

كالتأىيل ، اعتماد أسس برامج تدريب النزالء كتشغيلهم كاإلستفادة من طاقاهتم اإلنتاجية كإقرار التعليمات البلزمة لذلك، 

                                                
 كٍوج،  َٓٞػس ػ٠ِ 3291ػىو جُٔٓطل٤ى٣ٖ ئؾٔحال ) ٛؿ١ٍ هىٓص ٓهطِق ٓإْٓحش جٍُػح٣س جُالقوس ك٢ جُٓؼٞو٣س ٓٓحػىجش ٓهطِلس 1412ك٢ ْ٘س  1

 .64، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ( ئ٣ٔحٕ ٓكٔى ػ٢ِ)، جُؿحذ١ٍ ( كٍوج1059 كٍوج، جُؿٔؼ٤حش جُه٣ٍ٤س 2232ٌٓحضد جُٟٔحٕ جإلؾطٔحػ٢  
 .326، جُطل٣ٍى جُؼوحذ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جالٌو٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)جُؿرٌٞ  2
 .251 ٍٓؾغ ْحذن، ٘  3
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، كيبدك 1 اليت تنص على كضع أسس متابعة توفَت الرعاية اإلجتماعية البلحقة للنزالء كأسرىم04كتعترب أىم صبلحية رقم 
أف إىتماـ الدكلة با١تفرج عنو كمشلو ّٔذه الرعاية ٬تعلو يستعيد ثقتو بالنظاـ اإلجتماعي كيعزز ثقتو بنفسو ك٬تعل منو إنسانا 

 .صاٟتا سويّا
 

 الفقرة الثانية 
  الرعاية البلحقة في القانوف الجزائرم
 الذم جاء بقانوف السجوف 04 ػ 05         ا١تشرع اٞتزائرم إعًتؼ كإستحدث نظاـ الرعاية البلحقة ٔتوجب قانوف 

إعادة اإلدماج اإلجتماعي )كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، من خبلؿ الفصل الثالث، الباب الرابع، ٖتت عنواف 
 .114، 113، 112، كأفرد ٢تا ا١تواد (للمحبوسُت

 

إعادة اإلدماج للمحبوسيُت ىي مهمة تضطلع ّٔا ىيئات الدكلة، كيساىم فيها آّتمع ):على112         نصت ا١تادة 
ا١تد٘ب، كفقا للربنامج الذم تسطره اللجنة الوزارية ا١تشًتكة لتنسيق نشاطات إعادة الًتبية كإعادة اإلدماج اإلجتماعي 

تنشأ مصاّب خارجية تابعة إلدارة السجوف تكلف بالتعاكف مع ا١تصاّب ا١تختصة ):  على113، كنصت ا١تادة (للمحبوسُت
تؤسس مساعدة ): فتنص على114، أما ا١تادة (للدكلة كاٞتماعات احمللية بتطبيق برامج اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت

 .(إجتماعية كمالية ٘تنح للمحبوسُت ا١تعوزين عند اإلفراج عنهم
 

         من خبلؿ النصوص السابقة ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم جّسد أغلب مظاىر مساعدة ا١تفرج عنو  كإمداده بعناصر 
بناء مركزه اإلجتماعي، من حيث اإلعًتاؼ لو ّٔذه اٟتقوؽ قانونا، إذ مكنو من اإلستفادة من مساعدات عينية تغطي 

حاجاتو من لباس كأحذية كأدكية، ككذا ٘تكينو من إعانة مالية من أجل تغطية مصاريفو كتكاليف تنقلو برّا، حسب ا١تسافة 
 .اليت تفصلو عن مكاف إقامتو 

 

 ، كالذم ٭تدد شركط 2005 11 08 ا١تؤرخ ُب 431 ػ 05         كُب ىذا الصدد صدر ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 منو على ىذا ا١توضوع ، الذم 03، حيث تطرقت  ا١تادة 2ككيفيات منح ا١تساعدة اإلجتماعية كا١تالية لفائدة احملبوسُت

 الذم ٭تدد كيفيات 2006 08 02 من ؽ ت س ج ، كما صدر القرار الوزارم ا١تشًتؾ ا١تؤرخ ُب 114أكدتو ا١تادة 
 .3تنفيذ إجراء منح ا١تساعدة اإلجتماعية كا١تالية لفائدة احملبوسُت ا١تعوزين عند اإلفراج عنهم

 

         كمن جهة أخرل كُب سبيل تسهيل إلتحاؽ ا١تفرج عنو ٔتنصب عمل قار، حرصت إدارة السجوف على تسليم كل 
من اكتسب حرفة أك كفاءة مهنية شهادة عمل يـو اإلفراج عنو مع منع اإلشارة ُب اإلجازات كالشهادات أهنم ٖتصلوا 

 . من ؽ ت س ج163، 99عليها خبلؿ فًتة حبسهم، كىو األمر الذم تؤكد عليو ا١تواد 
 

          كما يأٌب اإلىتماـ بالرعاية الصحية للمفرج عنهم من خبلؿ توفَت العبلج خاصة ا١تدمنُت منهم، حيث يسمح 
 ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية 2004 12 25 ا١تؤرخ ُب 18 ػ 04ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ قانوف 

                                                
 .327، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (نحُى ْؼٞو ذ٤ٍٗ)جُؿرٌٞ  1
 .2005 ٗٞكٔرٍ 13 جُٔإٌنس ك٢ 74ؼ ٌ، ػىو  2
  2006  06 10 جُٔإٌنس ك٢ 62ؼ ٌ، ػىو  3
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 اليت تقضي بوجوب تطبيق تدابَت الوضع ُب 10 ، 9، 8كقمع اإلستعماؿ غَت ا١تشركعُت، من خبلؿ نصوص ا١تواد 
 .1ا١تؤسسات اإلستشفائية ا١تتخصصة لغرض العبلج الطيب

 

 مارس 29 ك28         من أجل ٖتقيق رعاية الحقة فاعلة فقد أكصت الندكة الوطنية إلصبلح العدالة ا١تنعقدة ُب 
، كلن 2 على تفعيل تعاكف قطاعات الدكلة مع آّتمع ا١تد٘ب ُب ٣تاؿ إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت2005

تتحقق أىداؼ الرعاية البلحقة إال بتعبئة التعاكف اإلجتماعي ُب ىذا آّاؿ، الذم ال ٯتكن أف يدعم إال بتشجيع  العمل 
اٞتمعوم ُب ٣تاؿ مساعدة احملبوسُت، كىو األمر الذم ٬تعلنا نتناكؿ ا٢تيئات ا١تشرفة على الرعاية البلحقة ُب اٞتزائر، ٍب 

 .أىم اإلتفافيات اليت ًب إبرامها مع كزارة العدؿ ك٥تتلف القطاعات األخرل اليت ٢تا يد ُب مساعدة احملبوسُت
 

 04 ػػ 05فلقد قطع القانوف  للهيئات المشرفة على الرعاية البلحقة للمفرج عنهم في الجزائر، فبالنسبة         
بصفة كاضحة إلتزاـ الدكلة ٔتهمة توفَت الرعاية البلحقة للمفرج عنهم، كذلك إلقتناعو باإلٕتاه اٟتديث للسياسة العقابية 
اليت تقتضي أف يعهد إٔب السلطات العامة باإلشراؼ على الرعاية البلحقة، كتشكل كظيفة من كظائف الدكلة ١تا يتطلبو 
ذلك من أمواؿ كإمكانات مادية ال تستطيع ا٢تيئات ا٠تاصة توفَتىا، كُب نفس الوقت يقتضي أف يشّجع النشاط ا٠تاص 
ُب ىذا آّاؿ، كيقع ٖتت إشراؼ الدكلة فيكوف شريكا ُب ٖتقيق أىداؼ الرعاية البلحقة، لذلك سنحاكؿ التعرض ألىم 

 :اٞتهات كا٢تيئات اليت تساىم ُب ٖتقيق الرعاية البلحقة
 

 كاليت ًب : اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين كإعادة إدماجهم اإلجتماعي
 من ت س ج، كتعترب أكؿ ىيئة دفاع إجتماعي ُب سياسة التأىيل فسول بينها كبُت 21إنشائها ٔتوجب ا١تادة 

 11 08 ُب 429 ػػ 05قاضي تطبيق العقوبات اليت إعتربه ا٢تيئة الثانية للدفاع اإلجتماعي، كقد صدر ا١ترسـو 
، الذم ٭تدد مهامها كيبُت كيفية تسيَتىا، حيث ٕتّسد ىذه اللجنة مشاركة ٥تتلف قطاعات الدكلة ُب 2005

مهمة إعادة إدماج احملبوسُت، حيث تضم ٘تثيبل للعديد من القطاعات الوزارية برئاسة كزير العدؿ أك من ٯتثلو ، كما 
ٯتكن ٢تا أف توّسع ىذا التمثيل إٔب ىيئات آّتمع ا١تد٘ب كاللجنة اإلستشارية لًتقية حقوؽ اإلنساف كٛتايتها، كا٢تبلؿ 

 .3األٛتر اٞتزائرم كاٞتمعيات الوطنية الفاعلة ُب ٣تاؿ اإلدماج اإلجتماعي للجا٨تُت
 

   ك٢تذه اللجنة دكرا ىاما ُب ٣تاؿ اإلشراؼ على الرعاية البلحقة، حيث تساىم ُب إعداد برنامج الرعاية البلحقة          
 .للمحبوسُت ا١تفرج عنهم، فضبل على مهامها ُب ٣تاؿ ٖتسُت مناىج إعادة تربية ك إدماج احملبوسُت إجتماعيا

 

  من ؽ ت س ، كاليت 113أسس ا١تشرع ىذه ا١تصاّب ٔتوجب ا١تادة : المصالح الخارجية إلدارة السجوف 
تشكل اإلطار التنظيمي الذم ٬تب أف تصب فيو كل آّهودات ا١تبذكلة من أجل إعادة إدماج ا١تفرج عنهم كمنع 

، كتتمثل مهاـ ىذه ا١تصلحة ُب متابعة لؤلشخاص ا٠تاضعُت لئللتزامات كالشركط ا٠تاصة ا١تًتتبة 4عودهتم إٔب اٞترٯتة

                                                
 .155، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  1
 .452، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ن١ٌٞ  2
 .157، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُطحٍٛ)ذ٣ٍي  3
 ك٢ ض٤ٛ٘د ٓٛحُف 2007ئ٠ُ إٔ جَُٞجٌز ٍٖػص ًٓ٘  2008ْ٘س  ك٢ أقى ض٣ٍٛكحضٚك٤ِٕٞ ٓى٣ٍ ئوجٌز جُٓؿٕٞ ج٤ُٓىٓهطحجٌ ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم، أٖحٌ  4

 ؾٔؼ٤س ٤٘٠ٝس ٝٓك٤ِس، 65  قٞج2008٢ُقط٠ ْ٘س ٟ ٓإْٓحش ٝكؼح٤ُحش جُٔؿطٔغ جُٔى٢ٗ، جُط٢ أق٢ٛ ٜٓ٘ح ػَنحٌؾ٤س إلػحوز جإلوٓحؼ، ٝض٤ْٞؼٜح 

  . 2008 02 27٘ ، ذطح٣ٌم  . ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ جالٗطٍٗص ، ئػىجو ّٝػ٠ِ ٌأْٜح جٌُٗحكس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُطؼحٕٝ ٓغ ٚ٘حو٣ن ض٣َٞٔ ٓٗح٣ٌغ جُٗرحخ

 ، ذحض٘س ، 2009، غْ ضرؼطٜح جُِٔٛكس جُهحٌؾ٤س ذٍٞٛجٕ ٝأنٍٟ ذٌٞهِس  ك٢ 2008ق٤ع ضْ ئٗٗحء أٍٝ ِٓٛكس نحٌؾ٤س ػرٍ جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ ذحُر٤ِىز ْ٘س 

 .91، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٤ٍْٔز) ، أٗظٍ ٛحَٓ 2010جُِٗق ك٢ ْ٘س
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على كضعهم ُب أحد األنظمة ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، كما ٯتكنها أف تقـو بتكليف من السلطات 
القضائية بإجراءات التحقيقات اإلجتماعية كمتابعة األشخاص ا١توضوعُت ٖتت نظاـ الرقابة القضائية، كيسهر على 

رئيس ا١تصلحةػػػػ الذم يعُت بقرار من كزير العدؿ، كتنهى مهامو بنفس الشكل ػػػ )ا١تصلحة طاقم متكامل متكوف من 
، كتقـو ىذه ا١تصلحة من خبلؿ (كا١تكلف بالعبلقات ا٠تارجية، إخصائيوف  نفسانيوف، مساعدة إجتماعية، أعواف

زيارة ا١تؤسسات العقابية، متابعة األشخاص ا٠تاضعُت ألنظمة اإلدماج، إستقباؿ )أعضائها بعدة نشاطات تتمثل ُب 
احملبوسُت ا١تفرج عنهم، إجراء مقاببلت نفسية، إجتماعات التوجيو، العبلقات مع السلطات العمومية كىيئات 

،كما يقـو مستخدمي ا١تصلحة بزيارة احملبوسُت الباقي على تاريخ اإلفراج عنهم ستة أشهر قصد (آّتمع ا١تد٘ب
 .1ٖتضَتىم ١ترحلة ما بعد اإلفراج، كما ٯتكن أف تكوف الزيارة بطلب من احملبوس

 

ٖتدث مؤسسة عمومية تقـو بتشغيل اليد العاملة ) من ؽ ت س على 115         كُب ٣تاؿ الشغل نصت ا١تادة 
، كذلك حرصا من ا١تشرع على إزالة العقبات (العقابية ٖتدد مهاـ ىذه ا١تؤسسة كتنظيمها كسَتىا عن طريق التنظيم

كالصعوبات اليت قد تواجو ا١تفرج عنو بعد اإلفراج بسبب نفور آّتمع منو كعدـ تشغيلو أنشأت ىذه ا١تؤسسة ٢تذا 
 .الغرض

 

 يعترب آّتمع ا١تد٘ب شريك أساسي ُب عملية اإلدماج اإلجتماعي بعد اإلفراج على احملكـو : المجتمع المدني
عليهم، كىي مشاركة ال ٯتكن اإلستغناء عنها، حيث أثبتت التجارب أف اٞتمعيات ا١تتخصصة ُب رعاية 

السجناء ساعدت كثَتا ىذه الفئة ُب ٗتطي مرحلة مابعد اإلفراج، كسعت إٔب بذؿ اٞتهود كتقدٙب ا١تساعدات 
للمفرج عنهم، كما أف مؤسسات آّتمع ا١تد٘ب ٢تا دكر مهم ُب توعية الرأم العاـ بأ٫تية التعاكف كتقدٙب 

 .ا١تساعدات للمفرج عنهم، كاإلىتماـ ْتل مشاكلهم
 

                كإف كاف مفهـو آّتمع ا١تد٘ب تطور كنضج ُب آّتمعات ا١تتقدمة، كأصبح طرفا فاعبل ك٤تركا أساسيا ُب 
اٟتكم، ٖتسب لو اٟتكومات ألف حساب عند غضبو لقوة تأثَته، كتضع لو إعتبار عند سن القوانُت، فإف فكرة 

آّتمع ا١تد٘ب ُب اٞتزائر ال زالت ال ٖتضى بالقوة كالنضج البلزمُت كٓب تتعد الرمزية، كإف كانت ىناؾ تشكبلت 
كىيئات قائمة، إال أهنا تفتقد ُب ٣تاؿ التكفل با١تفرج عنهم تنظيمات هتتم ٔتشاكلهم كتوجههم، ٢تذا ٧تد أف 

 .2دكر آّتمع ا١تد٘ب ُب ىذا آّاؿ ال زاؿ دكره نسبيا ُب رعاية كتوجيو ا١تفرج عنهم
 

فمن أجل مساعدهتم كضماف رعاية الحقة كتكفل أمثل       أما بالنسبة لئلتفاقيات المبرمة لصالح المفرج عنهم، 
 :3ّٔم ،أبرمت كزارة العدؿ عدة إتفاقيات مع عدة قطاعات أ٫تها

 

 حيث نصت : اتفاقية تعاكف بين المديرية العامة إلدارة السجوف كاعادة االدماج كككالة التنمية االجتماعية
اإلتفاقية ا١تمضية بُت كزارة العدؿ ٦تثلة من طرؼ ا١تدير العاـ إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج ككزارة التضامن 

                                                
 .95 ، 94، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٤ٍْٔز)ٛحَٓ  1
ُوى نِٙ ئ٠ُ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس جُٔطىنِٕٞ ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ك٢ ِٓطو٠ ٢٘٠ٝ قٍٞ وٌٝ جُٔؿطٔغ جُٔى٢ٗ ك٢ ئػحوز جإلوٓحؼ جإلؾطٔحػ٢ ُِٔكر٤ْٖٞ، ج١ًُ ؾٍش  2

 .160، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُطحٍٛ)، ذ٣ٍي 2005 ٗٞكٔرٍ 13 ، 12كؼح٤ُحضٚ ٢ٓٞ٣ 

ضؼ٣ُُج ُىٌٝ جُٔؿطٔغ جُٔى٢ٗ ك٢ جػحوز جالوٓحؼ جالؾطٔحػ٢ ُِٔٓحؾ٤ٖ أذٍٓص َٝجٌز جُؼىٍ جضلحه٤حش ٓغ ػىز ؾٔؼ٤حش ٜٓ٘ح ؾٔؼ٤س جهٍأ ، ؾٔؼ٤س جالَٓ 

 .الػحوز جوٓحؼ جُٔٓحؾ٤ٖ ، ٝجٌُٗحكس جالْال٤ٓس جُؿُجت٣ٍس
 . ٝٓح ذؼىٛح95، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٤ٍْٔز )ٛحَٓ  3
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الوطٍت كاألسرة كاٞتالية الوطنية با٠تارج ٦تثلة من طرؼ ا١تدير العاـ لوكالة التنمية الوطنية على اإلعتماد على 
األحكاـ اليت جاء ّٔا قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت الذم يهدؼ إٔب تكريس 
مبادئ كقواعد إلرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع اإلجتماعي اليت ٕتعل من تطبيق العقوبة كسيلة 

 :ٟتماية آّتمع بواسطة إعادة اإلدماج، حيث جاءت ا١تواد التالية موضحة ألىم بنودىا
تعمل ككالة التنمية االجتماعية على إفادة احملبوسُت ا١تفرج عنهم الذين يعانوف من ):  تنص على01 ا١تادة 

  .(أمراض مزمنة كذكم اإلحتياجات ا٠تاصة من خدماهتا
تعمل ككالة التنمية االجتماعية على تسجيل احملبوسُت ا١تعوزين ا١تقًتحُت من طرؼ ): تنص على02ا١تادة 

مصاّب كزارة العدؿ ا١تديرية العامة إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج لئلستفادة من خدماهتا كفق الشركط احملددة 
 :قانونيا ضمن

برامج الشبكة اإلجتماعية ا١تتضمن ا١تنح اٞتزافية للتضامن، عبلكة النشاط :  ػػػ برامج ا١تساعدة اإلجتماعية1 
 .ذات ا١تنفعة العامة

 . ػػػ برامج خبليا التقارب2
برامج اإلدماج كمنحة أنشطة اإلدماج اإلجتماعي، أنشطة اإلحتياجات :  ػػػػ برامج التنمية اإلجتماعية3

 .(اإلجتماعية
بزيارة ا١تؤسسات العقابية  (خاصة أعضاء ا٠تبليا اٞتوارية)يقـو مستخدمو ككالة التنمية اإلجتماعية : 04ا١تادة 

بناء على طلب من قاضي تطبيق العقوبات أك رؤساء ا١تصاّب ا٠تارجية إلدارة السجوف ا١تكلفة بإعادة اإلدماج 
قصد إعبلـ كتوجيو احملبوسُت حوؿ فرص إعادة إدماجهم إجتماعيا السيما بالنسبة لؤلشخاص الذين سيتم 

 .اإلفراج عنهم ُب مدة ستة أشهر
إدراج احملبوسُت ا١تتحصلُت على شهادة الباكالوريا كا١تسجلُت باٞتامعة، ككذا التقنيُت أك ا١تتحصلُت : 05ا١تادة 

 .على شهادة ُب التكوين ا١تهٍت ضمن برامج إدماج حاملي الشهادات
 

  إتفاقية ثنائية بين كزارة التضامن كاألسرة كالجالية الوطنية بالخارج ككزارة العدؿ حوؿ التكفل بالنساء 
 منها على أف يستفيد على كجو ا٠تصوص من ىذه اإلتفاقية للنساء 02حيث تنص ا١تادة : المفرج عنهن

ا١تفرج عنهن بعد إستيفاء العقوبة كا١تتحصبلت على مستول تكويٍت ُب ٗتصصات ا٠تياطة كالنسيج كاٟتبلقة من 
التجهيزات البلزمة من طرؼ ا١تصاّب غَت ا١تمركزة التابعة لوزارة التضامن الوطٍت كاألسرة كاٞتالية الوطنية با٠تارج 

 .قصد ٘تكينهن من إعادة اإلدماج ا١تهٍت كاإلجتماعي
                   كما تكلف ا١تصاّب غَت ا١تمركزة التابعة لوزارة التضامن الوطٍت عرب الًتاب الوطٍت بالتنسيق مع قاضي 
تطبيق العقوبات بالتكفل باألشخاص احملبوسُت أك ا١تفرج عنهم الراغبُت ُب إ٧تاز مشاريع مستقبلية خبلؿ كل 

 (.03ا١تادة )ا١تراحل ا٠تاصة بذلك، ككذلك حسب شركط التأىيل لربامج ا١تساعدة اإلجتماعية كبرامج اإلدماج 
 

  إتفاقية التعاكف بين المديرية العامة إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج كالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 .كالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا
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 من أف ا١تشرع اٞتزائرم قد فصل ُب تبنيو ا٠تيار اإلصبلحي كاإلدماجي للمحبوسُت أثناء فًتة تنفيذ على الرغم        
العقوبة كعقب اإلفراج عنهم، كإعًتؼ بذلك صراحة من خبلؿ نصوص قانوف تنظيم السجوف السجوف، ٔتقتضى ا١تواد 

 كغَتىا من القوانُت األخرل، كإبراـ كزارة العدؿ ٦تثلة ُب مديرية السجوف عديد اإلتفاقيات مع 114، 113، 112
الوزارات كالقطاعات اليت ٢تا دخل ُب تأىيل كرعاية كإدماج ا١تفرج عنهم، غَت أنو يبقى أف نشَت أف الرعاية البلحقة كإف 

، ألهنا تتطلب 1كانت سهلة التصّور من الناحية النظرية، فإف كضعها حيز التنفيذ ليس باألمر ا٢تُّت كال بالسهولة ا١تتصورة
ٕتنيد كافة القطاعات ا١تعنية ذات العبلقة بإعادة إدماج ا١تفرج عنهم كمنعهم من العودة إٔب اٞترٯتة، كما يتطلب ذلك من 

إمكانيات مادية كبشرية ضخمة، خاصة إذا تبلقى ذلك مع نظرة آّتمع السلبية للمحكـو عليو، حيث أف آّتمع 
 .لؤلسف الشديد ال زاؿ يرفض ا١تفرج عنو كينبذه كال يتقّبلو

 

 أف ما ًب إستصداره من نصوص قانونية، تضمن حق ا١تفرج عنهم ُب ىذه الرعاية أمر جيد، كلكن         لذل  نرل
 من ؽ ت س ج على 115يناقضها الواقع ا١ترير ُب التكفل األمثل كالكلي با١تفرج عنهم، كال أدّؿ على ذلك نص ا١تادة 

إستحداث مؤسسة عمومية تقـو بتشغيل اليد العاملة العقابية، اليت ٭تدد مهامها كتنظيمها كتسيَتىا عن طريق التنظيم، ك 
إٔب حد الساعة ٓب يتم إستحداث ىذه ا١تؤسسة، ٦تا يضع إرادة ا١تشرع ُب تبٍّت الرعاية البلحقة من عدمها ٤تل إحراج 

 .كمساءلة
 

         كلعل األمر يزداد سوءا إذا ١تسنا ضعفا ُب نشاط آّتمع ا١تد٘ب كاٟتركات اٞتمعوية ا١تهتمة بعآب السجوف 
كالسجناء  كا١تفرج عنهم، لذلك فإف ما ًب ٖتقيقو اليـو يتوجب تثمينو كمباركتو، كلكنو مع ذلك يبقى جهدا ُمقِنبلن ك٭تتاج 
إٔب بذؿ ا١تزيد، كيبقى ٖتقيق أىداؼ الرعاية البلحقة مرىونا بتعبئة التعاكف اإلجتماعي ُب ىذا آّاؿ، كال يكتمل إال عن 

طريق تشجيع العمل اٞتمعوم ُب مساعدة ا١تفرج عنهم، كتقدٙب الدعم ا١تادم كا١تعنوم البلزمُت ٢تم ، ذلك ألف حركية 
 .ىيئات آّتمع ا١تد٘ب يضمن إستمرارية الرعاية البلحقة  ُب الفضاءات اليت ال تستطيع قطاعات الدكلة تغطيتها

 

         كبالتإب فإف الرعاية البلحقة تبقى نظاما ٬تب أف يبلحق ا١تفرج عنهم كهدؼ إنسا٘ب كعبلجي، يستمد أصلو 
كشرعيتو من توصيات ا١تؤ٘ترات كا١تواثيق اليت تعٌت ٔتعاملة ا١تساجُت ، كقبل ذلك من أصوؿ ديننا اٟتنيف الذم يأمر 

ٔتساعدة  ىذه الشر٭تة بعد خطئها ُب حق آّتمع ك ًب معاقبتها، فبل ٬تب أف تعاقب مرتُت، مرة بتنفيذ عقوبتها احملكـو 
 .ّٔا، كمرة باإلعراض عنها كعدـ تقّبلها، ألف ُب ذلك ظلم كحيف كبَتين

 
 

 م ػػػػ الثافػػلالفص
  ةػػػة الحديثػػػؿ الجنائيػة البدائػم أنظمػػػتبنضركرة 

 

 لقد سبق كأف تناكلنا ُب ىذه الدراسة سلبيات نظاـ العقوبة اٞتنائية ُب تشريعنا العقايب، سيّما العقوبة السالبة         
للحرية ، حيث عددنا مساكئها كبّينا مثالبها، كتأثَتىا على احملكـو عليو كعلى آّتمع على حد سواء، كال ٮتص ىذا 
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الضعف تشريعنا اٞتزائرم فحسب، بل أصبح ٝتة التشريعات العقابية ُب العآب اٟتديث، حىت أنّو ًب التصريح بوجود أزمة 
لذلك كاف البد للسياسة اٞتنائية أف تعيد النظر ُب طريقة مكافحتها  حقيقية ُب العدالة اٞتنائية كُب العقاب اٞتنائي،

. صبلح اٞتا٘بإلئلجراـ ك
 

ٕتهت غالبية التشريعات اٞتنائية ا١تعاصرة للبحث كتبٍّت سياسة إ        ٢تذا ُب ظّل التوجهات القانونية العا١تية اٞتديدة، 
٬تاد طرؽ كأساليب جديدة، تكوف بديلة عن العقوبات التقليدية، خاصة العقوبة السالبة إتقـو على أساس  عقابية حديثة،

جراءات سَت الدعول إٔب اٟتكم اٞتنائي كإا١تؤدية القانونية  اآلليات عن٬تاد بدائل إللحرية، كقبل ذلك حاكلت البحث ُب 
لزامية البحث إتفقت ُب إف كانت التشريعات ا١تختلفة إالعمومية، تسمح ٢تا أف ٖتقق أقصى فاعلية ُب مكافحة اإلجراـ، ك

هتا سياسُب  من تشريع آلخر، كتبعا لظركؼ كل دكلة كاألىداؼ ا١ترسومة ت اختلفنظمهاعن ىذه البدائل، إال أف 
 .اٞتنائية

 

جرائي يتمثل ُب ضركرة مراجعة الوسائل كاآلليات التقليدية اليت إٕتاىُت أحد٫تا إذلك ٧تد أف ىذه البدائل أخذت        ؿ
ٖتكم سَت الدعول العمومية، كتبٍّت غَتىا ٔتا ٭تقق الفاعلية ا١ترجوة ُب ٖتقيق العدالة، كالثا٘ب موضوعي يتمثل ُب سياسة 

أغلب  اتعا٘ب منوىذه الظاىرة اليت اٟتد من اإلسراؼ الكمي ُب التجرٙب كالعقاب، الذم يعٍت اٟتد من التجرٙب كالعقاب، 
ٖتقيق أثقلت كاىل الدكلة، كسببت بذؿ جهود كبَتة كصرؼ نفقات كثَتة، لكن دكف  كالتشريعات اٞتنائية ا١تعاصرة،

 .األىداؼ ا١ترجوة
  

جرائي إل مراجعة القانوف اٞتنائي بشقيو اتأصبحكبالتإب من أجل البحث عن الفاعلية ُب العقاب اٞتنائي        
جرائية كعقابية جديدة، كىو ما سنحاكؿ أف إقرار بدائل  إ، للبحث ك المفّر منهاكا١توضوعي أمرا الزما كضركرة حتمية

، صور البدائل اإلجرائية (ا١تبحث األكؿ) اٞتنائية اٟتديثةالبدائل ، من خبلؿ التعرض إٔب ماىية ليو كنبّينو إنتعرض 
 .(ا١تبحث الثالث)، بدائل العقوبة السالبة للحرية (ا١تبحث الثا٘ب)

 

المبحث األكؿ  
  الجنائية الحديثةالبدائل ماىية 

 

ستخداـ الدعول اٞتنائية، لتحقيق سلطة الدكلة ُب العقاب، حيث إسراؼ ُب إلٔب اإلقد أدل التوّسع ُب التجرٙب            
معاناة بسبب ىذا النظاـ ىناؾ ٔب اٟتقيقة، فأصبحت إكاكب ىذا اإلسراؼ طوؿ ُب اإلجراءات اٞتزائية من أجل الوصوؿ 

اٞتنائي ٖتمل كجهُت، كجو عقايب سببو التوسع ُب التجرٙب، كتتجلى مبل٤تو بصورة كاضحة ُب العقوبة ا١تقيدة للحرية، كما 
جراءات طويلة، كمبل٤تها تتجلى ُب تعريض إجرائي سببو الدعول اٞتنائية كما ٖتتويو من إظهر ٢تا من مساكئ، ككجو 

 .1احملاكمة اٞتنائية كالفصل ّٔا نتظارإحرية ا١تتهم للخطر بسبب طوؿ ىذه اإلجر اءات، كمن خبلؿ 
 

آليات تيسَت إجراءات الدعول ، (ا١تطلب األكؿ)ُب  (البدائل اإلجرائية)       لذلك سنتناكؿ بدائل الدعول اٞتنائية 
 (. ا١تطلب الثالث)ُب ( البدائل ا١توضوعية)، البدائل العقابية (ا١تطلب الثا٘ب)  ُباٞتنائية
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المطلب األكؿ 
  بدائل الدعول الجنائية

 

إف عدـ فعالية آليات اٞتهاز القضائي التقليدم ُب حسم القضايا اٞتنائية، كاف السبب كراء التفكَت ُب كسائل          
جراءات كطويلة األمد، تضيع فيها فعالية إلبديلة ٟتل ا٠تصومات اٞتنائية، فقد أصبحت مراحل الدعول العمومية معقدة 

سلطة الدكلة ُب العقاب، كال تشفي غليل ا١تتقاضُت ُب اإلحساس بتحقيق العدالة، لذلك تستهدؼ ىذه البدائل اختصار 
  .ىذه اإلجراءات الشكلية

 

الفرع األكؿ 
 تعريف بدائل الدعول الجنائية 

 

حدل كسائل السياسة اٞتنائية اليت هتدؼ إلقد تعددت تعريفات بدائل الدعول اٞتنائية كأىم ىذه التعاريف، أهنا          
نقضاء اٟتق ُب الدعول إٔب إجراءاهتا، كىناؾ من عرؼ ىذه البدائل بأهنا تؤدم إٔب تفعيل دكر العدالة اٞتنائية كتيسَت إ

اٞتنائية ، كىذا اٟتق ىو الذم ترتكز عليو الدعول مباشرة ، فإذا بوشر العمل بالبدائل اليت يسمح ّٔا القانوف لسرعة 
  .1نقضاء ىذا اٟتقإالبّت، ترتب على ذلك 

 

 بأنو ذلك اإلجراء الذم يتم الفصل بو النزاع بُت الطرفُت بالرضائية ككفق ،كما عرؼ إجراء ا١تتابعة البديلة        
جراءات مبّسطة كبدكف مرافعات أماـ قضاة اٟتكم الذين إذا بقي ٢تم دكر فيقتصر على ٣ترد ا١تصادقة على تلك إ
عطاء إنعداـ صحة الرضائية، كىو ما يعٍت إلجراءات البديلة بأكامر بسيطة، أك الفصل ُب طلبات الطعن ُب بطبلهنا إلا

 كٔب القضاء، إدارية كالوسطاء ُب فض النزاع بالرضائية قبل اللجوء إلدكر فعاؿ للنيابة العامة كأطراؼ ا٠تصومة  كاٞتهات ا
تفاؽ األطراؼ، بل تكوف الرضائية أحيانا بعد صدكر إكضع حد ٢تا ببقد تستمر تلك الرضائية حىت أثناء ا١ترافعة القضائية 

جراءات البديلة كاللجوء للتعويض بدؿ العقوبة اٞتزائية أك إلاٟتكم ُب النزاع، أما العقوبة البديلة فهي اليت تسهل تلك ا
  .2الغرامة أك التدابَت الوقائية كعقوبة بديلة عن اٟتبس

 

قتصارىا أك ٕتّنبها كأداة  إحدل كسائل السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة إلدارة الدعول اٞتنائية، أك إكعرفت كذلك بأهنا          
ٕتاىات اٟتديثة ُب علم العقاب، كمناطها الرضائية إللتيسَت اإلجراءات اٞتنائية، ككضع حد ألزمة العدالة اٞتنائية ُب ضوء ا

.  3نقضاء اٟتق ُب الدعول اٞتنائيةإٔب إجرائية، حيث تؤدم إلعتبارات الضركرة اإلجرائية نتيجة إلكالشرعية ا
 

الفرع الثاني  
 معارضة بدائل المتابعة الجنائية 

 

 بالتوازف للداث خعدـ إححرصو على كؿ الدعول اٞتنائية، ئٔب البحث عن بداإ         على الرغم من أف الفقو إتو 
، فإف ىذا ٓب ٯتنع أف تلك 4الذم ينبغي توافره بُت اٟتقوؽ كاٟتريات العامة من جهة، كا١تصلحة العامة من جهة أخرل
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ٔب ٚتلة من إجراءات كالعقوبة البديلة ، حيث يستندكف ُب ذلك إلالبدائل تبلقي معارضة بُت خصـو التساىل ُب ا
: ا١تربرات

 

 جراـ، لذا يرل أصحاب مبدأ إلأف قانوف العقوبات ُب نظر رجاؿ القانوف ىو أداة مبلئمة ١تكافحة ظاىرة ا
الشرعية ،أنو ال ينبغي أف تبقى أم جناية أك جنحة أك ٥تالفة بدكف مبلحقة ك٤تاكمة قضائية، ألهنم يركف أف 

قانوف العقوبات ًب كضعو لكي يطبق بكل حسم كشدة، كىو ملـز التطبيق الكامل من طرؼ قضاة ٤تًتفُت بناء 
 بدكف منحها سلطة تقديرية ُب ذلك أك منح غَتىا أم دكر ُب ،على متابعة كجوبية لكل جرٯتة من النيابة العامة

ال بالتشدد ا١تضطرد للعقوبة إهنائها، بل يرل أصحاب ىذا ا١تبدأ أف اٞترٯتة ال ٯتكن القضاء عليها إٖتريكها أك 
. لتطبيقها دكف أم بديل 

  أف التطبيق ا١تؤثر للقانوف كاجب حقيقي يقع (كانط)ػػػمراعاة النظرية الفلسفية، حيث يرل بعض الفبلسفة ؾ 
 أنو ال ٬تب أف تتساىل السلطة العقابية مع مرتكب اٞترٯتة (ركسو)على عاتق السلطة القضائية، ُب حُت يرل 

 (دكركاٙب)عتبار أف ا١تبلحقة اٞتزائية كالتطبيق الصاـر للقانوف يسمح بتأكيد الضمَت اٞتماعي حسب ما قاؿ بو إب
. 
   فتصبح  عتباره اٟتارس الطبيعي للحريات الفردية،إٔب العقوبات البديلة يعصف بوظيفة القاضي، بإإف اللجوء

ذا كاف إالنيابة العامة ىي ا١تختصة بالتصرؼ ُب اٞترائم اٞتزائية، كبالتإب يصبح القضاء تابعا للسلطة التنفيذية، ك
ىناؾ بدائل تسمح أف يعهد ْتل النزاع إٔب أشخاص غَت مؤىلُت ١تهمة القضاء، ٦تا ٬تعل النظاـ القضائي 

جراءات إلٔب اإٔب ٦تارسة مهنة العدالة بواسطة قضاة عفويُت،بالعودة إمفككا كمشتتا كمشوشا، كىو ما يؤدم 
 .البديلة عن طريق التحكيم عوض القضاة احملًتفُت

 ٔب التحّيز إجراءات البديلة تكوف عادة سرية دكف حضور احملامي كدكف مراعاة حقوؽ الدفاع، ٦تا يؤدم إلإف ا
نعكاس ذلك على الوقاية العامة من  إىتزاز صورة العدالة، كإكاحملاباة، فضبل على ذلك يًتتب على عدـ العبلنية 

 .اٞترٯتة
 

يركف عكس ذلك، كيقدموف عديد جراءات المتابعة البديلة، إك ف لنظاـ العقوباتم المؤيد       غَت أف
: ا١تربرات للدفاع عنها كا١تطالبة بتبنيها تشريعيا كعمليا، ألهنا ٖتقق أىدافا كثَتة تتفق مع السياسة اٞتنائية اٟتديثة

  ٗتفف العبء على كاىل أجهزة البحث اٞتنائي كالقضاء، حيث أف كثرة عدد القضايا البسيطة ،أدل أب بذؿ
سراؼ ُب النفقات، ٦تا إنفقات كبَتة، كعلى كثرهتا فيها مضيعة للوقت، كتبديد للجهود، كؿجهد كبَت كتبذير 

عطائها حقها من البحث  إٔب صرؼ ىذه األجهزة على التصدم للقضايا ذات األ٫تية كا٠تطَتة، كإيؤدم 
 .طار الدعول اٞتنائيةإكالدراسة للفصل فيها، ُب حُت أف الدعاكل البسيطة ٯتكن معاٞتتها خارج 

 نشطة الصناعية، كتعقد ٣تاالت اٟتياة كاستخداـ التكنولوجيا اٟتديثة، كما ألزدياد اإقتصادية كإلإف تطور اٟتياة ا
كل ، ىاا١تخالفات كاٞترائم النإتة عنارتكاب ما صاحب ذلك من كثرة  جراءات ككثائق معقدة، كإيتبعها من 

لبحث عن كسائل بسيطة كسريعة كأكثر فعالية، ١تواجهة اٞترائم ا١تًتتبة عن ؿٔب ظهور اٟتاجة إ أدل ىذا 
جراء ا١تتابعة التلقائية من طرؼ إاألنشطة اٟتديثة، عوض الوسائل التقليدية السابقة، ا١تتمثلة ُب ٖترير احملاضر ك

 لذلك ظهر التصاّب  اليت أصبحت عاجزة عن ٖتقيق العدالة الناجزة، النيابة كاحملاكمة العادية من طرؼ القضاة،
نقضائها، إُب اٞترائم اإلقتصادية كا١تادية كأسلوب جديد للتخفيف من كطأة كثرة القضايا  ككسبيل إلهنائها ك



 

347 

جتماعية كالثقافية كتطورىا، كتعّقد العبلقات داخل آّتمع، أدل ذلك إٔب كثرة إلمن جهة أخرل تعّقد اٟتياة ا
ستعانة بالصلح إلتى داخل األسرة الواحدة كاٞتَتاف كُب ا١تهن كغَتىا ، ٦تا تطلب احاٞترائم بُت األفراد، بل 

هنيار إكالوساطة بُت أفراد ىذه اٞتماعات إلهناء  ىذه النزاعات، حيث أثبت الواقع العملي ُب كثَت من اٟتاالت 
كتشتت عبلقات أفراد آّتمع كاألسرة، بسبب تطبيق قانوف العقوبات الذم فشل ُب آداء كظيفتو كُب القضاء 

 .1على اإلجراـ
 ٔب إكتظاظ ا١تؤسسات العقابية باحملبوسُت أصحاب ىذه ا١تدد، حيث أدل إٔب إأدل  كثرة اٟتبس قصَت ا١تدة

 . صبلح، كقد ًب التفصيل ُب ىذا ا١توضوع سابقا من ىذه الدراسةإلعجز ىذه العقوبة على ا
  ٘تاشيا عداـ بسبب توقيف تنفيذ ىذه العقوبة إلحكاـ القضائية، على غرار عقوبة األشكاالت ُب تنفيذ اإظهور 

ستخداـ اٟتبس ا١توقوؼ التنفيذ بكثرة إنساف، كمن جهة أخرل إللغاء، كضغط منظمات حقوؽ اإلنزعة امع 
شكاالت كثَتة ُب إقتناع القاضي باألدلة أك بأركاف اٞترٯتة، كذلك ظهرت إتلقائيا ُب حالة ثبوت الوقائع كعدـ 

 .ٔب عدـ حصوؿ الضحايا على التعويضات احملكـو ّٔاإعملية ٖتصيل الغرامات احملكـو ّٔا، كأدل ذلك 
  ىذه البدائل ٖتمل ٛتاية للمجٍت عليو ُب ضوء السياسة اٞتنائية اٟتديثة، حيث أكلت ا١تؤ٘ترات الدكلية كاألمم

بتعاد عن ٣تاؿ الدعول إل أكدت على أف ٛتاية آٍّت عليو يقتضي اكماىتماما خاصا ّٔذا ا١توضوع، إا١تتحدة 
 .2اٞتنائية من خبلؿ بدائل تكفل ٛتايتو أكثر

 ىي فرصة نادرة إلإف نظاـ البدائل يبحث عن األصلح كاألنفع كا ، نسا٘ب، فالعقوبة فوؽ كوهنا قصاص من ٣تـر
لتصاّب آّتمع مع نفسو، كىذا بعد أف لوحظ أف جهود آّتمع ُب معاٞتة آّرمُت كانت ُب أسوء تقدير غَت 

 .3نسانية، كُب أحسن تقدير غَت فعالة ، كأهنا ُب الغالب عقيمة ، كُب ٚتيع األحواؿ مشوشةإ
  عتباره طرفا أساسيا ُب الدعول إىتماـ أكثر ْتقوؽ آٍّت عليو، كإلتسمت السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة باالقد

ىتماـ األكرب ُب الفقو كالتشريعات إلغفالو أمدا طويبل، على خبلؼ اٞتا٘ب الذم ناؿ اإاٞتنائية ، بعدما ًب 
 ٢تذا ًب التفكَت ،جرائيإل ااٞتانبك ليو عديد ا١تؤ٘ترات الدكلية ا١تهتمة بقانوف العقوباتإاٞتنائية، كىو ما دعت 

رتباطها الوثيق بأىداؼ إ٬تاد بدائل للدعول اٞتنائية، تتفق مع ا١تضموف اٞتديد لسلطة الدكلة ُب العقاب، كإُب 
جراءات إلالسياسة اٞتنائية اٟتديثة، فأماـ التطور الذم ٟتق ىذه السلطة، كاف البد من تطور آخر ُب ميداف ا

جراءات فعالة إ٬تاد إعتبار أف ىذا األخَت ىو الذم يكفل التطبيق العملي لقانوف العقوبات، كذلك بإاٞتنائية، ب
جراءات ككشف اٟتقيقة كمكافحة اإلجراـ، كىنا يظهر كيتأكد تداخل بُت القطاع إلتوفق بُت السرعة ُب ا

العقايب كالقطاع اإلجرائي، كيوجب التعاكف بينهما لتحقيق أىداؼ السياسة ا١تعاصرة، لذلك كاف ىناؾ تعاصر 
جرائية إظهور بدائل تقبل فكرة حتمي كبَت بُت بدائل العقوبة اٞتنائية كبُت بدائل الدعول اٞتنائية، ككاف لزاما 

 .يستقيم مع فكرة التخلص أك اٟتد من العقوبة التقليدية
 

٬تاد أفضل البدائل للدعول اٞتنائية، ككانت إٔب الًتكيز ُب ا١تؤ٘ترات كا١تلتقيات العلمية، على ق إٕتو الفقإلذلك          
ف ُب شهر مارس من عاـ أب اٟتلقة التحضَتية لدراسة البدائل ُب طوكيو باليابتعود إبدايات اإلىتماـ ّٔذا ا١توضوع 

 أكتوبر 08 أب 01، ككذا ا١تؤ٘تر الدكٕب الثالث عشر لقانوف العقوبات، كالذم عقد بالقاىرة ُب الفًتة ا١تمتدة من 1983
                                                

 .03، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)ػط١ٞ  1
  .54، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جقٔى)جُرٍجى  2
 .08، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)ػط١ٞ  3
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 ٕتعل الدعول اٞتنائية أكثر ،٢تذا السبب كاف البد من أف يتم خلق آليات جديدة، 1 نتيجة ألزمة العدالة اٞتنائية1984
من خبلؿ ، كىو ما سنوضحو 2تيسَتا كفعالية ١تواجهة األزمة اليت تتخبط فيها العدالة اٞتنائية كالعقاب اٞتنائي على السواء

 :الفرع الثالث 
 

 الفرع الثالث 
 آليات تيسير إجراءات الدعول الجنائية 

 

نظرا ١تا تشكلو مرحلة سَت الدعول العمومية من أ٫تية ُب منظومة ا١تتابعة كا١تبلحقة اٞتنائية، من أجل الوصوؿ إٔب          
معاقبة مرتكب الفعل اإلجرامي من طرؼ قاضي اٟتكم، كنظرا ألف ىذه ا١ترحلة تتميز بكثَت من اإلجراءات ا١تختلفة 

ا١تتتالية،  أسفر الواقع العملي بعد تطبيقها لسنوات طويلة على كصفها بأهنا معّقدة كطويلة كمرىقة، ٦تا أدل إٔب شعور 
سعت العديد من ا١تتقاضُت باإلستياء كعدـ الرضى عليها ألهنم يريدكف عدالة ناجزة سريعة الفصل كالعقاب، لذلك 

نذكر للقضاء على ىذا اإلشكاؿ إٔب تبٍّت أكثر من آلية  ُب سبيل تيسَت إجراءات الدعول اٞتنائية، التشريعات اٞتنائية،
 :منها

 

األكؿ  الفقرة ا
 تقوية أجهزة العدالة الجنائية 

ككذا ٖتسُت  ٔب تبٍت سياسة تقوية اٞتهاز القضائي كتكوينو ُب كل التخصصات،إ        لقد عملت التشريعات اٞتنائية 
، كذلك بزيادة عدد ا١تورد البشرم ١تا يسمح من تدارؾ ٢تذا الغرضظركؼ العمل كتوفَت اإلمكانيات ا١تادية كاللوجستيكية 

ستخداـ التكنولوجيا كالتقنيات اٟتديثة ُب امكانات ا١تادية كإلذلك العجز ك٤تاكلة اٟتد منو كالتغلب عليو، ككذا توفَت ا
التسيَت لتسهيل طرؽ كأساليب العمل من أجل ٖتقيق نتائج أفضل كرْتا للوقت، من أجل مواجهة الكم ا٢تائل من 

 أنواعها ك ىيئاهتا جراءات أجهزة الضبطية القضائية ٔتختلفإل ىذه اتكلقد مسّ  آّرمُت،العدد الكبَت من القضايا ك
 . كٗتصصاهتا

 

،  اٞتنائية        غَت أنو على الرغم من بذؿ ىذه اٞتهود، إال أف الفارؽ كاف بسيطا كضئيبل، كٓب يقض على أزمة العدالة
كظل عدد القضايا ال يتناسب مع عدد القضاة، كرجاؿ البحث اٞتنائي، خاصة ُب التجمعات السكانية عالية الكثافة، 

ٔب ٖتقيق عدالة ناجزة كٖتفيف العبء عن القضاة إ للوصوؿ ،كىو ما يتطلب عبلجات أخرل تشريعية أكثر فعالية
. كا١تتقاضُت

 

 ة الثانيالفقرة
 إجراء تعديبلت على التشريع اإلجرائي الجنائي 

جراءات اٞتنائية للحد من تعقيد إللقد حاكلت ىذه التشريعات تبٍت سياسة تعديل بعض ا١تسائل ُب قانوف ا         
ٔب فرض كٖتديد مدة معينة إلذلك عمدت  جرائية  ُب سَت الدعول اٞتنائية، رغبة ُب سرعة الفصل ُب الدعول،إلا١تسائل ا

                                                
 .58، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أقٔى)جُرٍجى  1
  ,? CARIO (Robert), La justice restaurative : vers un nouveau modele de justice pénale/ ٖٓ أؾَ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج أٗظ2ٍ

l’Université de Pau, (association pyrénéeme d’aide aux victimes et médiation), a paraitre in actualité juridique , 

septembre 

 2007,p 01. 
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، كقبل ذلك ٖتديد مدد التوقيف للنظر  أك ا١تؤقتحتياطيإلديد مدة اٟتبس اتحجراء اٞتنائي، كال أدّؿ على ذلك إلؿ
. 1حالة القضية للمحاكمة إك نتهاء من التحقيقإلك٘تديداهتا ا١تختلفة حسب نوع اٞترٯتة، كٖتديد مدة ا

 

كربية ألحتياطي، حيث عدلت الدكؿ اإلٖتديد مدة اٟتبس اككلقد قامت عديد الدكؿ ُب العآب بتعديل قوانينها         
 اليت تنص على كل 5/3 خاصة ا١تادة 1950نساف، إلكربية ٟتقوؽ األتفاقية اإلقوانينها اٞتزائية ٔتا يتفق مع نص ا
. جراءاتإلحتياطيا اٟتق ُب أف ٭تاكم خبلؿ مدة معقولة أك أف يفر ج عنو خبلؿ اإشخص قبض عليو أك ًب حبسو 

 

ٔب ذلك ألزمت بعض التشريعات من أجل ضماف السرعة ُب الفصل ُب الدعول اٞتنائية ٖتديد مدة إضافة إلبا        
كربية على التطبيق السليم ٢تذا اٟتق، كىو ما ألكمعقولة للفصل فيها حسب ظركؼ كل دعول، كحرصت الدكؿ ا معينة

فراج الفورم على ا١تتهم إليقاؼ سَت الدعول كاإجرائي يتمثل ُب إ، حيث يًتتب على ٥تالفتها جزاء 2أكدتو تشريعاهتا
رفع الدعول من جديد كجزاء عن ٥تالفة ا١تدة ا١تعقولة للفصل ُب  مكانيةإٔب عدـ إمر ألكٗتفيف العقاب، كأحيانا يصل ا

جراءات، ٦تا يعطي إلعلى أساس أف ىناؾ تعسفا ُب اُب ذلك، بريطانيا  تشريعات الدكؿ ؾالدعول، كقد استندت بعض
 .جراءات إلستعماؿ اإجراءات إذا تأكد أف ىناؾ تعسفا ُب إلاٟتق للقاضي اٟتق ُب إيقاؼ ا

 

يًتتب عليو ٗتفيف العقوبة اليت يقضي ّٔا أك عدـ قبوؿ الدعول لتعسف  ف ٕتاكز ا١تدة ا١تعقولةإأما ُب ىولندا ؼ        
 أف ٕتاكز ا١تدة ا١تعقولة 1987العليا سنة  ٖتاديةإلهتاـ ُب ٕتاكز ا١تدة ا١تعقولة، أما ُب أ١تانيا اعتربت احملكمة اإلسلطة ا

ف اٞتزاء ا١تًتتب على إمريكية ؼألحدة اتنسجاـ مع احملاكمة العادلة، كُب الواليات آبإلجراءات لعدـ اإليًتتب عليها قطع ا
جراءات أك عدـ توقيع العقوبة، كىو ما إللغاء اإخبلؿ باحملاكمة السريعة، الذم ىو حق من اٟتقوؽ الدستورية للمتهم إلا

عتداء على ىذا اٟتق أـ ال، منها إع كؽذا كاف إمريكية، ككضعت معايَت لذلك لتحديد ما ألأكدتو ٤تكمة العدؿ العليا ا
. 3هتاـ كسلوؾ ا١تتهم كالضرر الناتج عن ذلكإلمكانية تربير طوؿ ا١تدة من جانب اإطوؿ ا١تدة كمدل 

 

ف كانت تنص ُب بعض قوانينها اٞتنائية إننا ٧تد التشريعات العربية كإذا كانت ىذه ٝتة التشريعات الغربية، ؼإ        ك
ال أف ىذه النصوص اليت ٖتّث على سرعة إحًتاـ ا١تدة ا١تعقولة للمحاكمة كضماف ٤تاكمة سريعة كعادلة، إعلى ضركرة 

. جرائي أك موضوعي كما الحظنا سابقاإرشادية توجيهية، ال يًتتب على ٥تالفتها أم جزاء إجراءات نصوص إلا
 

ختصاص فيما ٗتتص احملكمة اٞتنائية بدعول ال إلٔب ا٠تركج على قواعد اإكأحيانا ٞتأت الكثَت من التشريعات           
جراءات القانونية كالسرعة ُب الفصل، كيظهر ذلك بشكل إلٗتاذ اإختصاصها، كىذا بداع السرعة ُب إتدخل أساسا ُب 

كاضح ُب التصّدم للمسائل األكلية عمبل بقاعدة أف قاضي الدعول ىو قاضي الدفع، كأف قاضي األصل ىو قاضي 
كلية تلك ا١تسائل اليت يتوقف عليها الفصل ُب الدعول اٞتنائية، كٗتتص احملكمة اٞتنائية ألالفرع، حيث يقصد با١تسائل ا

رتباط ال يسمح إرتباط بُت اٞترائم تلك اليت يوجد بينها صلة إلبالفصل فيها، كما يظهر أيضا ذلك ُب الفصل ُب حالة ا
،  4جراء الذم قننتو أغلب التشريعات اٞتنائيةإل، كىذا ا حدل اٞترائم دكف األخرلإكفصلها، حيث الٯتكن فهم  بتجزئتها

                                                
٣ؿد جقحُس جُٔطْٜ جٍ جُٔكٌٔس هرَ ٢ٟٓ ٓحتس ٣ّٞ ٖٓ ضح٣ٌم جُورٝ ) 1974جُوحٕٗٞ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٓػال جُوحٕٗٞ جُل٤ىٌج٢ُ ذٗإٔ جُٔكحًٔحش ج٣ٍُٓؼس ُٖٓ  1

 .82، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (جقٔى)، جُرٍجى (ػ٤ِٚ، ٝإٔ ضرىأ جُٔكحًٔس هرَ ٢ٟٓ ْط٤ٖ ٣ٞٓح ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚ جإلضٜحّ ئ٤ُٚ ٤ٌْٔح ٖٓ جُٔكٌٔس 
إٔ جُكن ك٢ جُٔكحًٔس ج٣ٍُٓؼس ٣ؼطرٍ قوح يج ٠ر٤ؼس نحٚس ٣ىنَ ك٢ ئ٠حٌ جُٟٔحٗحش جُٔوىٓس ج٠ُ ) : 1976هٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جأل٤ٌ٣ٍٓس ك٢ ْ٘س  2

 ٖٓ جُؼٜى جٌُ٘ى١ ُِكوٞم ٝجُك٣ٍحش ػ٠ِ إٔ ٣كحًْ ك٢ نالٍ ٓىز 11/6، ٝأًىش يُي جُٔحوز (جُٔطْٜ ، ٝجُط٢ ضكون جُِٔٛكس جُؼحٓس ك٢ ٗلّ جُٞهص

 ٖٓ جُىْطٌٞج٤ُحذح٢ٗ، 01/ 31 ٖٓ جُىْطٌٞ جُرٍضـح٢ُ ، جُٔحوز 32 ٖٓ جُىْطٌٞ جإلْرح٢ٗ، جُٔحوز 24 ٖٓ جُىْطٌٞ ج١ٍٓ٣ُٞٓ، جُٔحوز 29ٓؼوُٞس، جُٔحوز

 .85، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  (جقٔى) ٖٓ جُىْطٌٞ ج١ٍُٛٔ ، ػ٠ِ ضٌلَ جُىُٝس ٍْػس جُلَٛ ك٢ جُٔ٘حَػحش، جُرٍجى 68/1جُٔحوز 
 .86، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  3
 .ُوى ْرن ٝإٔ ض٘حُٝ٘ح ٓٓأُس جُطؼىو ْٝٞ ٝؾد جُؼوٞذحش ْحذوح، ٗك٤َ جُوحٌء ج٣ٌٍُْ ج٤ُٜح 4
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صدار األحكاـ، كتفادم صدكر أحكاـ ٥تتلفة من ٤تاكم ٥تتلفة اليت تفصل إسراع ُب إلجاء من أجل التيسَت ُب القضاء كا
. 1ُب اٞترائم ا١ترتبطة

 

ختصاص ٤تكمة اٞتنايات بالفصل ُب اٞتنح، فعمبل إجراءات الدعول إسَت ُب م          كما تظهر ٕتلّيات سياسة الت
ذا ٓب يتبُت أهنا جنحة قبل التحقيق فيها، إبا١تبدأ القائل أف من ٯتلك الكل ٯتلك اٞتزء تفصل ٤تكمة اٞتنايات ُب الواقعة 

. الفصل ُب الدعول سراع ُبإلجراءات كرغبة ُب اإلكىذا من أجل تيسَت ا
 

ختصاص مراحلها جزئيا، فكما ىو معلـو أف الدعول اٞتنائية إكمن أىم مظاىر تيسَت الدعول اٞتنائية أيضا،           
جراءات الدعول، ٦تا إجراء معُت من إستغناء عن إلختصار أك اإتبدأ ٔتباشرة النياية التحقيق فيها، حيث ٯتكن أف يتم 

كٔب ألختصار ُب مرحلتُت اإلجراءات التقاضي، كٮتفف العبء على أجهزة تنفيذ القانوف، كيتم ىذا اإٔب تبسيط إيؤدم 
بتدائي بالرغم من أ٫تيتو، ألنو ٯتثل التحضَت إلختصار مرحلة التحقيق اإلحيث ٯتكن أف ٯتس ا مرحلة ما قبل احملاكمة،
ستغناء عن التحقيق االبتدائي الذم ٕتريو النيابة العامة، كذلك ُب بعض اٞترائم إل ٯتكن اأيناٞتاد ١ترحلة احملاكمة، 

ثبات ىذه اٞترائم بناء على إجراءات، فضبل على سهولة إلالبسيطة كا١تخالفات كبعض اٞتنح، كذلك رغبة ُب تيسَت ا
ستدالالت، على خبلؼ مواد اٞتنايات اليت يكوف فيها التحقيق كجوبيا كال ٖتاؿ على احملكمة دكف ىذا إل٤تضر ا
. التحقيق

 

ٔب إ٫تية كا١تخالفات كاٞتنح، ال ٖتتاج أللذلك إف بعض التشريعات اليت رأت أف ىناؾ جرائم بسيطة كقليلة ا          
ٔب تقنُت رفع الدعول إسراع ُب البّت كالفصل فيها، كلقد ذىب بعضها أكثر من ذلك إلبتدائي لعدـ خطورهتا ؿإٖتقيق 

. 2بتدائي بشرط عدـ ٕتاكز العقوبة سنتُت إلٔب التحقيق اإاٞتنائية مباشرة أماـ احملكمة دكف حاجة 
 

مر اٞتنائي من ألصدار اإبتدائي كآلية إلٔب كضع بدائل تقتصر مرحلة التحقيق اإىتدت التشريعات اكىكذا           
نقضاء الدعول عن طريق الصلح كالتصاّب، الوساطة اٞتنائية ، التسوية اٞتنائية، ككلها بدائل رضائية إالنيابة العامة، أك 

جراءات اٞتنائية ُب إلختصار اإتصاٟتية عن الدعول اٞتنائية، ْتيث أهنا تتوقف على رضا ا١تتهم، أما ا١ترحلة الثانية فهي 
دانة كأدلة إل، أين ٯتحص فيها أدلة ا(مرحلة التحقيق النهائي)مرحلة احملاكمة، حيث على الرغم من أ٫تية ىذه ا١ترحلة 

النفي، إال أف ىناؾ بعض التشريعات تستبعد ىذه ا١ترحلة، كما ىو الشأف ُب النظاـ البلتيٍت الذم يأخذ بنظاـ األمر 
عًتاؼ ا١تسبق باٞتـر مثل ما عليو اٟتاؿ ُب فرنسا، كنظاـ إلساس اأعًتاؼ، كنظاـ ا١تثوؿ على إلاٞتنائي كنظاـ مفاكضة ا

ٕتاه الذم إلمبدأ الرضائية، كىو ا ككلها أنظمة بديلة عن الدعول اٞتنائية تقـو على أساس يطاليا،إ٬تازية ُب إلكمة ااا١تح
 جراءات اٞتزائيةإلُب التعديبلت اليت مّست قانوف ا مّيز السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة، كلقد أخذ ا١تشرع اٞتزائرم ببعضها

. 3كبعض القوانُت ا٠تاصة ُب السنوات األخَتة 
 

 المطلب الثاني 
 (البدائل العقابية)  البدائل الموضوعية
 

                                                
 .89، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  1
 .92جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
ٗظحّ جُٔػٍٞ جُل١ٌٞ، جُِٛف، جُْٞح٠س، جُٛلف،  ٖٓ ضؼى٣َ م ئ ؼ  ٝهحٕٗٞ جُطلَ  ) ٝٛٞ ٓح ْ٘طؼٍٜ ُٚ القوح ك٢ جُلَٛ جألن٤ٍ ٖٓ ًٛج جُرحخ  3
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قتصادية بُت إلجتماعية كاإلزدياد تعّقد ك تشابك العبلقات اإ     إف التطور اٟتاصل ُب ٥تتلف مناحي اٟتياة، صاحبو     
ٔب إٔب زياة تدخل القانوف اٞتنائي ُب ضبط ىذه العبلقات كٛتاية ا١تصاّب اٞتديرة باٟتماية بالنظر إاألفراد،٦تا أدل ذلك 

تعددىا أك ما يطلق عليو  سراؼ ُب التجرٙب نتائج سلبية، كىو كثرة القوانُت كإلخصوصية كمرجعية كل ٣تتمع، كنتج عن ا
حكاـ الصادرة ُب احملاكم بالعقوبات السّيما السالبة للحرية ألكمن جهة أخرل كثرة ا التشريعي، (التضّخم)أك (بالتشّبع)

جتماعيا بوطأة كىيمنة تدخل إحساسا إ، كما خلق ىذا الوضع ا١تستمر 1قصَتة ا١تدة، كما نتج عنها من آثار سلبية
عباء ا١تادية للتجرٙب، كأكثر من ذلك عدـ ألر عنو زيادة ُب اإنجنسانية، كىو ما إلالقانوف اٞتنائي عنوة ُب تفاصيل اٟتياة ا

 . 2يوما بعد يـو جرامية ا١تستفحلةإلالثقة ُب جدكاه، كُب عجز القضاء على مواجهة الظاىرة ا
 

فضل، لذلك ألٕتو التفكَت ُب مراجعة ٣تاالت تدخل القانوف اٞتنائي، كالبحث عن بدائل عساىا تكوف اإ ٢تذا         
ح ٚتاح كىيمنة القانوف اٞتنائي، بسراؼ ُب التجرٙب كالعقاب، كؾإلاعتمدت السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة على الًتشيد كعدـ ا

، عسا٫تا أف يكونا (اٟتد من العقاب)، كثانيهما (اٟتد من التجرٙب)  :ساسيُت أكال٫تاأك٢تذا اٗتذ ىذا ا١تنحى شكلُت 
: ليو ُب ما يأٌبإبديلُت عن الدعول اٞتنائية ، كىو ما سنتعرض 

 

  الفرع األكؿ
 آلية الحد من التجريم 

 

نسبيا،  سراؼ ُب التجرٙب ، كاليت تعترب ظاىرة حديثةإل  تعترب ىذه اآللية أحد الوسائل ١تواجهة ظاىرة ا١تبالغة كا       
كبالتإب الكّف عن عملية ٕترٙب بعض األفعاؿ كالتصرفات جنائيا، كاليت ال تشكل هتديدا حقيقيا على بعض القيم 

: كىو ما سنوضحو ُب الفقرات ا١تواليةكا١تصاّب، كإف كاف ٯتكن مواجهتها بآليات أخرل إدارية أك مدنية ، 
 

 الفقرة األكلى
 مفهـو الحد من التجريم كطبيعتو 

عًتاؼ ٔتشركعية ىذا السلوؾ من إللغاء الوجود القانو٘ب للقاعدة اٞتنائية ذاهتا، كبالتإب اإيقصد باٟتد من التجرٙب          
باحة السلوؾ من الناحية إٔب إكىذا يؤدم  ٔب أم نوع من اٞتزاءات القانونية،إالناحية القانونية، على ٨تو ال ٮتضع معو 

. 3قواعد قانونية أخرل غَت جنائيةب تومكانية مبلحقإمكانية بقاء ىذا السلوؾ ٤تبل للـو كإاٞتنائية، كلكن ىذا ال ٯتنع من 
 

مكانية خضوعو إف اٟتد من التجرٙب ىو نزع الصفة اٞترمية على الفعل ا١ترتكب، كجعلو فعبل مباحا مع إ    كىكذا ؼ      
جتماعي، فالفعل إلٔب فكرة الضرر كا٠تطر اإالنظرة  ٔب تطورإٔب قاعدة قانونية أخرل، كلعّل ىذا ا١تسلك ا١تنتهج يعود إ

خراجو من إجتماعيا ٓب يعد يشكل أ٫تية بالقدر الذم كاف ٯتثلو ُب ا١تاضي، ٦تا يستدعي إالذم يسبب ضررا أك خطرا 
 ا١تشرع سلطة العقاب حدائرة التجرٙب اٞتنائي، مع جعلو ٮتضع للمبلحقة من طرؼ قاعدة قانونية أخرل غَت جنائية، كمن

دارية، من أجل ٘تكينها من آداء مهامها الضبطية ا١تتنوعة من تنظيم كرقابة  كٖتكيم كغَتىا، كلقد إلٞتميع السلطات ا
القانوف ) أك (دارمإلقانوف العقوبات ا)ػػٔب ظهور فئة جديدة من القواعد القانونية اليت ٯتكن تسميتها بإأدل ىذا التوجو 

.  كغَتىا من التسميات اليت تتناسب مع مهمتها اٞتديدة(قانوف العقوبات اإلدارية) أك (دارم اٞتنائيإلا
                                                

 .149، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى)ْٔٛحٌ  1
 .63، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  2
 .65جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
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دارية ا١تستقلة أصبحت ٘تارس إلدارم ٯتثل طريقا بديبل عن الدعول اٞتنائية، ألف السلطات اإلكغدل العقاب ا         
دارية ُب بعض الدكؿ تشكل تقنيات إلصل من مهاـ القضاء ا١تختص، بل أصبحت العقوبات األصبلحيات ىي ُب ا

دارية من منافسة القضاء ُب توقيع اٞتزاء بدكف أف يكوف ُب ىذا التنافس مساس ٔتبدأ الفصل إلمستقلة تسمح للسلطات ا
ٔب القضاء إٔب ٕتسيده فكرة التخّلي تدر٬تيا عن حتمية اللجوء إدارم إلنتعاش ما يسمى بالعقاب اإبُت السلطات، كيعود 

. 1القاضي اٞتنائي توقيع العقاب حتكارإُب فّض النزاعات، ككذا 
 

الفقرة الثانية  
 مسوغات تبٌني سياسة الحد من التجريم  

نطبلقا من فكرة ا١تنطق اٞتزائي، حيث ترل  إٔب فكرة اٟتد من التجرٙب كبديل لتفعيل النظاـ العقايبإيؤكد الداعوف          
أف يًتكز البحث عن اٞتانب السحرم للقانوف اٞتزائي ك لنظاـ العقوبة اٞتنائية، حيث أف ىذا  (د١تاس مارٌب)كتقًتح 

اٞتانب يكشف عن ا١تنطق اٟتقيقي للنظاـ اٞتزائي كيعيد لو الثقة، فالعقوبة ٘تحو اٞترٯتة كتعمل على القضاء على آثار 
نسجاـ آّتمع كٖتقق الًتاضي مع اٞتا٘ب، كىذه النتائج إجتماعي كبإلحساسا بالتضامن اإجرامي الذم أحدث إلالسلوؾ ا

كلها مظاىر للمفعوؿ السحرم للعقوبة ، لكن ضركرة احملافظة على ىذا األثر كضماف بقائو مستقببل تفرض عدـ 
ستعماؿ القانوف اٞتنائي بطريقة عشوائية كرفض تدخلو ُب ٣تاالت ال متناىية، كال ٯتكن لؤلثر  السحرم أك للرمز أف إ

أنو ٬تب تضييق ٣تاؿ القانوف اٞتزائي،  (د١تاس مارٌب)ذا كاف ٣تاؿ القانوف اٞتزائي ٤تدكدا، ٢تذا ترل إيكوف فعاال إال 
، كىذا 2ستغناء عن ٕترٙب بعض التصرفات كاألفعاؿإلال باإليبعث ا١تفعوؿ السحرم للعقوبة من جديد، كىذا اليتحقق 

: الطرح ٬تعلنا نبحث عن مبربات كمسوغات اٟتد من التجرٙب ، ٨تاكؿ ذكر أ٫تها 
  جتماعي ُب صورهتا إلٔب سياسة اٟتد من التجرٙب، إٔب تأثرىا بأفكار حركة الدفاع اإيعود تبٍت تشريعات الدكؿ

ا١تعتدلة، كاليت ترل ضركرة التجاكز عن النطاؽ القدٙب لقانوف العقوبات، كالبحث عن كسائل جديدة ١تكافحة 
 .جراميةإلالظاىرة ا

 ٔب إضعاؼ قيمة القاعدة اٞتنائية ُب نفوس ا١تخاطبُت ّٔا، كتسبب ذلك ٕترأ إسراؼ التشريعي عرب الزمن أّدل إلا
 . ّٔاكف اليعبأكاأصبحبل متثاؿ ٢تا، إلالكثَت منهم على ٥تالفتها كعدـ ا

  قتصادم ىو آّاؿ األكضح الذم إلا التطور الذم عرفو القرف العشرين مّس عديد ٣تاالت اٟتياة، لكن آّاؿإف
دارم، الذم يشكل أكثر إلستبدا٢تا بالعقاب اإٔب حتمية تغيَت الطرؽ القدٯتة اليت ٘تثلها القاعدة اٞتنائية، كإأدل 

قتصادم، الذم إلدارم يستمد مقوماتو من فلسفة الضبط اإل٧تاعة من العقاب اٞتنائي، ذلك ألف العقاب ا
ٔب قواعد قانونية إستبعاد التدخل ا١تباشر للسلطات العمومية عن طريق القاعدة اٞتنائية، كترؾ ذلك إيفضل 

ستمرار العمل بالنظاـ إقتصاد السوؽ يتناَب مع إنفتاح على إلف اإأخرل غَت قانوف العقوبات اٞتنائي، ك٢تذا ؼ
كمن جهة أخرل  قتصادم،إلالذم يّتسم بأنو كثَت التجرٙب ُب آّاؿ ا قتصاد ا١تسَّت إلالعقايب ا١توركث عن مرحلة ا

                                                
                    02، ٓ٘حكغ جُؼوحخ جإلوج١ٌ ًط٣ٍن ذى٣َ ُِىػٟٞ جُؿُجت٤س، ٤ًِس جُكوٞم ذٍٞٓوجِ،  ٘ (ٌٟٓحٕ)ؿ٘ح١  1

ghennairam@homail.fr .  
 /، ٗوال ػٖ 190، ضو٤٤ى جُكن ك٢ جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٜحخ ٓكٔى)ج٣ٍُٝٓحٕ  2
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قتصاد اٟتر الذم يقتضي التقليل من ظاىرة الردع اٞتزائي إلدارم يتماشى كيتبلئم مع خصوصيات اإلالعقاب ا
 .1قتصاد ا١تسَّت عادةإلقتصادية، على خبلؼ ما يتمّيز بو اإلُب ٣تاؿ ا١تعامبلت ا

 ٔب إقتصادية كما يؤىلو إلُب مواجهة ا١تتغَتات ا أف العقاب اإلدارم يسمح أيضا ٔتا يتميز بو من مركنة كسرعة
العقاب اٞتنائي، كبالتإب يشكل بذلك أفضل من دارية بطريقة إلقتصادية كاٞترائم اإل٤تاربة كردع ا١تخالفات ا

 .أفضل كسيلة حملاربة ظاىرة الفساد
 ٔب أنو يوفر أسباب النجاعة فحسب، بل تقتضيو إدارم كبديل عن الدعول اٞتنائية، اليعود إلإف جعل العقاب ا

 أنو يسهر على احًتاـ اٟتقوؽ كاٟتريات ، كىو ليس أقل حرصا من العقاب اٞتنائي  من بابعوامل مستمدة
حًتامها ككفالتها، كأف سلطة توقيع العقاب مرتبطة كمقيدة بتوفَت ضمانات قانونية للمعاقبُت كحق الدفاع إعلى 

 .2كحق الطعن القضائي ، كجاىية االجراءات ، شفافية التحقيق، عبلنية اٞتلسات كتقادـ الدعول
 عتبار للمنظومة العقابية، فلقد إلدارم كبديل عن العقاب اٞتنائي، فيو نوع من رد اإلإف خيار تبٍّت العقاب ا

ٔب ٥تالفات ال تستدعي ا١تتابعة اٞتزائية، كوهنا إختصاص القاضي اٞتزائي إأصبح أفراد آّتمع يعانوف من توسع 
ال تشكل خطرا على آّتمع، كال على حقوؽ الغَت، كلعّل خَت مثاؿ على ذلك، أف ا١تشرع اٞتزائرم تبٌّت سياسة 

ٔب ثبلث درجات ُب قانوف العقوبات، كعدد من ا١تخالفات ال ٭تصى مكّرسة ُب إٕترٙب مشلت ٥تالفات مصّنفة 
جراـ، كمن ٙتة إلزدياد ُب نسبة اإرتفاع مستمر ُب قضايا اٞتنح كا١تخالفات، كإٔب إنصوص قانونية خاصة، أدل 

 .زدحاـ السجوفإزدياد ظاىرة إ
 جراء القضائيإل عن اؿدارم كبديل عن العقاب اٞتنائي يعترب ٔتثابة ٖتوّ إلف تبٍّت نظاـ العقاب اإ 

(Dejudiciarisation) الذم يعٍت توقيع العقاب خارج سلطة القضاء، كما ٬تّسد سياسة اٟتد من ،
كمن جهة أخرل ٭تقق فكرة اٟتد من  فيقلل من التضخم التشريعي، ،(Decriminalisation)التجرٙب 
، حيث أف نزع الصفة اٞترمية عن الفعل، يبقى ٦تنوعا كمعاقبا عليو كجرائم  (Depenalisation)العقاب

 .Deprisonalisation)3  دارية ، كمن جهة ثالثة ٬تسد سياسة اٟتد من السجنإ
 الضركرة كا١تصلحة، كُب ٛتاية القيم كا١تصاّب اٞتوىرية للمجتمع، مع معيارم عتبار قواعد التجرٙب تبٌت على إ

ىتماـ ا١تؤ٘ترات الدكلية، سّيما إعتبارات التوازف كالتناسب ُب بناء قواعد التجرٙب، كلقد أخذ ا١توضوع إمراعاة 
ٔب أف إ، حيث دعى 1975مم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة كمعاملة ا١تذنبُت ا١تنعقد ُب جنيفألا١تؤ٘تر ا٠تامس ؿ

نعكس ىذا كقد إجتماعي، إل٨تراؼ اإلٔب التجرٙب كالعقاب من أجل مواجهة اإلتجاء إلالضركرة ال تتوافر دائما ؿ
سكاف عشيقتو ٔتسكن الزكجية، إكقياـ العشيق ب فعاؿ ُب فرنسا مثل جرٯتة الزناأللغاء ٕترٙب بعض اإا١تفهـو على 

ٕتاه ُب كثَت من إل، كما توّسع ىذا ا19934جهاض ٔتوجب قانوف إل، ا1975 يوليو 11ٔتوجب القانوف رقم 
٧تليزم رفع صفة غَت ا١تشركعية لبعض اٞترائم إل٧تلًتا قرر الرب١تاف اإخرل بشكل متفاكت، فمثبل ُب ألالتشريعات ا

، أما ُب إيطاليا فقد ألغت 1969، كما ألغى القانوف األ١تا٘ب جرٯتة الزنا ُب سنة 5نتحارإلكا١تثلية اٞتنسية، ا

                                                
َّة ن٤ٍ ٓػحٍ ػ٠ِ يُي ٓح هحّ ذٚ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٖٓ جَجُس جُطؿ٣ٍْ ػٖ ْٞء جُط٤٤ٍٓ ك٢ جُٔإْٓحش جإلهطٛحو٣س جُؼ٤ٓٞٔس ، ٖٓ أؾَ ضٗؿ٤غ  1 ُٝؼ

ج٣ٍ٤ُٖٓٔ ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُٔرحوٌجش ُإلٌضوحء ذٔٓطٟٞ ٓإْٓحضْٜ ٝضوى٣ْ ٍٓوٝو أكَٟ ٝػىّ جُهٞف ٖٓ جُٔطحذؼس ٝجُٔؼحهرس ، ذحالٞحكس ئ٠ُ يُي ضْ ضؼى٣َ 

 07 23 جُٔإٌل ك٢ 02ــ  15  ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ  03 ٌٌٍٓ جُط٢ ؾحءش ذٜح جُٔحوز 06جُوحٕٗٞ جُهح٘ ذو٤ٞو ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٖٓ نالٍ جُٔحوز 

 .28 ، ٘ 2015 07 23  جُٔإٌنس ك٢ 40 ، جُٔؼىٍ ُوحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ئال ذٔوط٠ٟ ٌٖٟٞ  ؼ ٌ ، ػىو 2015
 .04، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٌٟٓحٕ)ؿ٘ح١  2
 .05جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
 .188، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ج٣ٜحخ ٓكٔى ) ج٣ٍُٝٓحٕ  4
 .67 ـ 66، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  5
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، على الرغم أنو مازالت تلك القوانُت تعذر الزكج الذم 1968 ديسمرب 19احملكمة الدستورية جنحة الزنا ُب 
 .1يقتل زكجتو أك شريكها لسبب يتصل بالشرؼ كٗتفف لو العقوبة

 

ٔب إنطبلقا من قانوف العقوبات إطار ٧تد على سبيل ا١تثاؿ ضركرة مراجعة ا١تنظومة القانونية العقابية، إل    كُب ىذا ا     
فعاؿ ا١تعاقب ألحكاـ اليت تتضمنها النصوص ا٠تاصة، من أجل اٟتد من التجرٙب كنزع الوصف اٞتنائي على تلك األا

عليها بغرامات مالية ال تغطي حىت ا١تصاريف القضائية، كما أف العقوبات ا١تخصصة للجنح البسيطة اليت يعاقب عليها 
باٟتبس قصَت ا١تدة، ٓب تعد تفي بالغرض الذم كجدت من أجلو، ك٢تذا البد من حصر العقوبات اٞتنائية السالبة للحرية 

. فعاؿ اليت تشكل خطرا جسيما على آّتمع، كعلى حقوؽ كحريات الغَتأللردع ا
 

نو ٬تب أف تكوف ُب إخيار تبٍّت سياسة اٟتد من التجرٙب بصفة نسبية، ؼإٔب ف كّنا ٪تيل إ، أنو كيجب أف نشير         
ستعماؿ آلة اٟتد من ٕترٙب إة ، كال تلحق ضررا كبَتا ، ذلك ألف ا١تبالغة ُب يرجرائم معينة ك٤تددة بذاهتا، كليست با٠تط

زياد معدؿ إٔب إنتهاكا كمساسا بقواعد كنظاـ اٞتماعة، دكف مراعاة الشرطُت السابقُت، سيؤدم ذلك إفعاؿ اليت تشّكل ألا
حًتاـ ك إجبلؿ القانوف اٞتنائي، كيضعف الثقة إللغاء ٕترٯتها، كسيكوف لو األثر الكبَت ُب تقويض اإفعاؿ اليت ًب أل٦تارسة ا

عتبارات، عند تفكَت ا١تشرع ُب نزع الوصف اٞتنائي على إللدل ا١تخاطبُت بو من أفراد آّتمع، ٢تذا ٬تب مراعاة ىذه ا
. فعاؿ كالسلوكات ألبعض ا

 

كبالتإب فكما أف ىناؾ فائدة أحيانا للحد من التجرٙب ، كيساعد ُب مواجهة التشّبع التشريعي، ال ٬تب أف نغفل         
أف ىناؾ آثارا سلبية  ٢تذه اآللية إذا ٓب يتم التنّبو إليها من قبل ا١تشرع، فإزدياد معدؿ إرتكاب أنواع السلوكات اليت ًب إلغاء 
ٕترٯتها بالفعل، سيكوف لو أثره السليب على مدل إحًتاـ كتقدير األفراد لقانوف العقوبات، حيث أف إلغاء ٕترٙب فعل معُت 

سيعطي لؤلفراد إقتناعا بأف ٕترٙب الفعل ُب ا١تاضي ٓب يكن لو ما يربره ٔتا فيو الكفايو، من جهة أخرل يفتح آّاؿ 
إلحتماؿ إستخداـ األفراد لوسائلهم ا٠تاصة ُب اإلنتقاـ ٦تن إرتكبوا ُب حقهم أفعاال ألغى ٕترٯتها جنائيا، فالزكج الذم ثُلم 
شرفو بفعل الزنا ، أك الذم أجهضت زكجتو نفسها فتخلصت من إبنو ، فرغم إباحة تلك األفعاؿ ُب بعض الدكؿ بدعول 
أهنا تدخل ُب نطاؽ اٟترية الشخصية كاٟتياة ا٠تاصة لؤلفراد ال٬تب تدخل القانوف اٞتنائي فيها، إال أهنا مع ذلك ٘تس ُب 

 .2النهاية أشخاصا آخرين أبرياء
 

لفرع الثاني ا
 آلية الحد من العقاب 

 

ٔب تقليص العقوبات السالبة للحرية، نتيجة ٟتركة إٕتاه منذ منتصف القرف ا١تاضي، ككاف يهدؼ إلظهر ىذا ا         
 صبلح العقايب اليت ظهرت آنذاؾ، ٍب أخذىا الفقو كخلع عليها مصطلح اٟتد من العقاب، كىو ما سنحاكؿ توضيحوإلا

  .من خبلؿ ٖتديد مفهـو ىذا ا١تصطلح ، ٍب تبياف ضوابطو كأ٪تاطو 
 

الفقرة األكلى 

                                                
، ٘ 2008، ػِْ جُؿُجء جُؿ٘حت٢،جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤ن ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، ٠رؼس (أ٤ٖٓ ٓٛطل٠ )ٓكٔى  1

168. 
 .166، ػِْ جُؿُجء جُؿ٘حت٢،جُؿُجء جُؿ٘حت٢ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ُس ٝجُططر٤ن ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٤ٖٓ ٓٛطل٠ )ٓكٔى  2
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 مفهـو الحد من العقاب 
كلقد  ف كاف بعضها ٮتلط بينها كبُت اٟتد من التجرٙب،إلقد تبٌّت الفقو ا١تعاصر كثَتا من التعريفات ٢تذه اآللية، ك

 ، كلقد تبٌت كل من األستاذين1970كربا سنة أًب التعرض إٔب ىذا ا١تصطلح من خبلؿ ا١تؤ٘تر السادس لوزراء العدؿ ُب 
(M .Ancel ) ك (M .Beria) جتماعي الذم إلضعاؼ رد الفعل اإ، مفهوما كاسعا لظاىرة اٟتد من العقاب، بأنو

كثر أقل تصادما كأخرل أساليب أستبدالو بإيهجر أحيانا الطريق اٞتنائي ٔتعناه الضيق ، كأحيانا التخفيف منو، كأحيانا 
.  1لغاء تطبيق أم جزاء مهما كاف نوعوإٔب إجراءات ا٢تادفة إلبأنو ا (R .J.Bonnie)فعالية ، كما عرفو األستاذ 

 

كؿ ٭تمل نوعا من التداخل كا٠تلط بُت اٟتد من العقاب ألنتقاد، كوف اإكبل التعريفُت ٤تل  أف كعلى الرغم من 
 كلعل أقرب تعريف لفكرة ،لغاء العقاب ٘تاما، كىو أمر ال ٯتكن تقبلوإكاٟتد من التجرٙب، أما التعريف الثا٘ب فيحمل معٌت 

شكاؿ  التخفيف داخل النظاـ اٞتنائي، أك التخلي أنو شكل من أب (Pradel,J)ستاذ ألاٟتد من العقاب ىو تعريف ا
نتفاء إف معيار اٟتد من العقاب ىو أ، ك2دارم أك الوساطة إلعن النظاـ اٞتنائي لصاّب نظاـ آخر كالقانوف ا١تد٘ب أك ا

ذا بقي ىو الوسيلة الوحيدة ٟتماية ٣تموع القيم إال إٔب اٞتزاء اٞتنائي اليكوف مستساغا، إالضركرة كالتناسب، فاللجوء 
مكاف  ٖتقيقها بغَتىا، كحيث إلىداؼ اليت كضعت ٢تا، ككاف باألجتماعية، ففشل العقوبة اٞتنائية ُب ٖتقيق اإلكا١تصاّب ا

ٗتاذ منحى اٟتّد إٔب إجرامية اليت تقتضي التدخل باٞتزاء اٞتنائي، ٦تا يؤدم إلجرامي ال ٭تيل تلك ا٠تطورة اإلأف السلوؾ ا
. من العقاب الذم يعترب كبديل عن العقوبة اٞتنائية، اليت فشلت ُب آداء مهمتها كٖتقيق ىدفها 

 

  الفقرة الثانية
 ضوابط الحد من العقاب 

ف اٟتد إعتداء عليها كا١تساس ّٔا، ؼإلجتماعية من اإلىي ٛتاية ا١تصاّب كالقيم ا          ١تا كانت كظيفة القانوف اٞتنائي
ٔب  تعريض ىذه ا١تصاّب كالقيم للخطر، لذلك كاف البد من إطبلقو، كالشّك سيؤدم ذلك إمن العقاب لو طبق على 

كضع عدد من الضوابط كاحملددات، ٖتوؿ دكف تعطيل القانوف اٞتنائي عن آداء كظيفتو، كمن جانب آخر ٘تكن آلية اٟتد 
. حتياطإلستبعاد اٞتزاء اٞتنائي، كىذين الضابطُت ٫تا التناسب كاإمن العقاب من أف تكوف بديبل فاعبل بعد 

 

زاءات بجيتم ٖتديد ا١تصلحة اٞتديرة باٟتماية اٞتنائية، كتلك اليت يكفي لردع فاعليها  ضابط التناسب فمن خبلؿ         
مر يتعلق ُب النهاية بعقيدة كفلسفة كل مشرع، فقد يرل مشرع ألليو، ألف اإدارية ، كىذا األمر ليس من السهل التوصل إ

دارية على نفس ا١تصلحة، فكل مشرع إأف يضفي عليها ٛتاية جنائية، بينما يرل آخر أف يضفي عليها ٛتاية مدنية أك 
يعرب عن حاجات كمصاّب كقيم ٣تتمعو، ٍب يأٌب دكر ضابط التناسب ليبُّت ك٭تدد مدل خطورة كدرجة العدكاف الذم 

عتداءات القليلة ا٠تطورة من إلستبعاد اإضرار اليت نتجت عنو، كمن ٙتة من الضركرم ألتعرضت لو ا١تصلحة، ككذا مقدار ا
٣تاؿ قانوف العقوبات التقليدم، كمثاؿ ذلك سرقة ٙتار قليلة القيمة، أك ٥تالفات ا١تركر البسيطة طا١تا أف الضرر قل أك 

عتداءات إلضرار الكبَتة، أما األعتداءات ذات اإلٔب اإال إف قانوف العقوبات ال ينبغي أف ٯتتد ٣تالو إ لذلك ؼ، نعدـإ

                                                
 .69، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  1
 . 69، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  2
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ذا كاف إ، كما يدخل طبيعة ا٠تطأ كنوعو 1دارمإلدارية  كمعاٞتتها بقانوف العقوبات اإعتبارىا جرائم إالبسيطة فيمكن 
. عمديا أك غَت عمدم كدرجة جسامتة 

 

يأٌب مكّمبل ١تبدأ التناسب، كا١تقصود ّٔذا الضابط اٟترص على أف يكوف تدخل القانوف ؼ حتياطإلضابط ا أما         
دارية، كال يًتتب عن كقوعها أضرارا خطَتة با١تصلحة إ لردع سلوؾ يرفع عنها صفة التجرٙب، كتصبح ٣ترد جرائم اإلدارم

جرامية لدل مرتكبيها، تستدعي تدخل القانوف اٞتنائي الذم إجتماعية، كما ال يكشف كقوعها على كجود خطورة إلا
. ينتهي ُب الغالب بعقوبة سالبة للحرية

 

الفقرة الثالثة  
 أنماط الحد من العقاب 

جرامية، كُب ظل السياسة التشريعية لكل دكلة تبعا إللقد أخذ اٟتد من العقاب ُب سبيل مواجهة الظاىرة ا
طار القانوف اٞتنائي عن طريق التخفيف إلظركفها ، فهناؾ من التشريعات من أخذت تطبق سياسة اٟتد من العقاب ُب 

دٗب من العقوبة اٞتنائية، كىناؾ من التشريعات من أخذت بأنظمة عقابية أخرل كبدائل عن العقوبة، ألنزاؿ اٟتد اإأك 
 :ٔب ٪تطُت من آلية اٟتد من العقابإلذلك سنتعرض 

 

ٗتاذ طريق التخفيف إما بإنصب اٟتد من العقاب مك: الحٌد من العقاب داخل النظاـ الجنائي: النمط األكؿ
تبعتو التشريعات ا١تختلفة، كالتشريع الفرنسي الذم  إمن العقاب أك طريق بدائل العقوبة السالبة للحرية، كىو األمر الذم 

لغاء بعض اٞترائم كاف معاقبا عليها بقانوف العقوبات القدٙب كفعل التسّوؿ كالتشّرد، حيث قيل كتربير لذلك أف ىذه إقاـ ب
كٕتد ٢تا اٟتلوؿ ا١تبلئمة بعيدا عن ٣تاؿ كتدخل قانوف العقوبات  ا١تشاكل ٬تب أف هتتم ّٔا السلطات احمللية كالقومية،

      .اٞتنائي
 

 تتو٬تا ١تسَتة 1971 12 24لغاء عقوبة اٟتبس ُب ا١تخالفات ٔتوجب القانوف الصادر بتاريخ إكما يأٌب           
صبلح اليت بدأىا ا١تشرع الفرنسي، ُب إطار سياسة اٟتد من العقاب، كما أف قانوف العقوبات الفرنسي اٞتديد الذم إلا

 اليت تنص على أف العقوبات ا١تًتتبة على ا١تخالفات بالنسبة 131/12، من خبلؿ ا١تادة 1992صدر ُب يوليو 
 131/14شخاص الطبيعيُت ىي الغرامة كاٟترماف، أك من خبلؿ التقييد من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة ألؿ

أك سحب رخصة الصيد كحرماف ا١تخالف من حق تقدٙب طلب ترخيص جديد ١تدة  كسحب رخص القيادة ١تدة سنة،
. مثلةألٔب غَت ذلك من اإسنة أك أكثر، 

 

أما الشكل الثا٘ب للحد من العقاب كبديل للعقوبة السالبة للحرية، نذكر منها العمل للمنفعة العامة، تأجيل 
ف ًب تبنّيها ُب تشريعات الكثَت من الدكؿ، إلكًتكنية ، كىذه البدائل ا١تستحدثة كإلالنطق بالعقوبة، الغرامة اليومية، الرقابة ا

إال أهنا ٓب تأخذ مكاهنا بشكل رصُت، ماعدا عقوبة العمل للمنفعة العامة اليت أخذت تطبيقا كاسعا كبديبل حقيقيا ٯتيل 
. ٔب تطبيقو ك النطق بوإالقضاة 

                                                
 ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالوج١ٌ ، أٓح جيج ٗطؽ ػٖ 121ٓػحٍ يُي جُوحٕٗٞ جالُٔح٢ٗ كٔؿٍو ضٍى ق٤ٞجٗحش نط٤ٍز وٕٝ ٌهحذس ٣ؼى ؾ٣ٍٔس جوج٣ٌس ٠روح ُِٔحوز  1

،  (ٓكٔى) ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالُٔح٢ٗ ، أٗظٍ ك٢ ًٛج ْٔٛحٌ 230 223ًٝٛج جُطٍى ٌٍٞ ُكن جُـ٤ٍ أٚرف جُلؼَ ؾ٣ٍٔس ؾ٘حت٤س ، ٠روح ُِٔحوض٤ٖ 

 .151ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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، plea -bregainning)) عًتاؼإلستحدث بدائل أخرل كنظاـ مفاكضة اإأما ُب القانوف األمريكي فقد 
ليو، إعًتاؼ ا١تتهم بالتهم ا١تنسوبة إهتاـ، ُب مقابل إلتفاؽ بشأف العقوبة أك مواد اإلكالذم ٔتقتضاه يصل ا١تتهم مع النيابة 

 De)عًتاؼ ا١تسبق باٞتـر إلنتشر ىذا النظاـ ُب دكؿ أكربا أيضا، حيث يوجد ُب فرنسا نظاـ ا١تثوؿ على أساس اإكقد 
la compution sur reconnaissance préalable de cupabilité) يطاليا يوجد نظاـ العقوبة إ، كُب

. 1(Pattégiament)تفاؽ إلبا
 

ٕتاىات اٟتديثة، كتبٍت سياسة اٟتد من إلأما على ا١تستول العريب فنجد ا١تشرع ا١تصرم حاكؿ أف يساير ا
، كما ظهر ذلك أيضا من خبلؿ 1981 الصادر ُب 69لغاء عقوبة اٟتبس ُب ا١تخالفات ٔتوجب قانوف رقم إالعقاب، ؾ

سياسة ٕتنيح اٞتنايات، أم تطبيق عقوبة اٞتنح بدؿ عقوبة اٞتنايات، كتطبيق عقوبة ا١تخالفة بدؿ عقوبة اٞتنحة، كما أف 
سة اٟتد من العقاب، حيث أف مصلحة آّتمع تتحقق بعدـ توقيع العقاب انطباعا بتبٍّت سيإموانع العقاب ا١تختلفة تعطي 

. خبار عن اٞترٯتة إلمن ؽ ع ـ ا٠تاصة بالتبليغ كا ( مكرر107، 100 )ال ُب توقيعو، كمثاؿ ذلك ا١تواد
 

كتعٍت ىذه اٟتالة أف يتم كما : (دارمإلالعقاب ا)الحد من العقاب خارج النظاـ الجنائي : النمط الثاني
دارية إللغاء ٕترٙب القاعدة اٞتنائية ليصبح الفعل مشركعا، كلكنو يقع ٖتت طائلة كحظر قوانُت أخرل خاصة ا إذكرنا سالف

دارية كالغرامة مثبل، كما يضمن حق الطعن لدل القضاء عند عدـ إمنها، حيث يوقع على مرتكب ىذا الفعل عقوبة 
كلقد ، ف كانا ٤تدكدين مقارنة مع العقوبة اٞتنائيةإيبلـ إلخَتة ٖتمل معٌت الردع كاألدارية ، كىذه اإلقبوؿ العقوبة  ا

دارم ، فمنها من جعلو متفرقا ُب أكثر من قانوف ، كمنها من جعل منو إلخذ بالعقاب األاختلفت تشريعات الدكؿ ُب ا
١تا٘ب ألدارم اإل، كقانوف اٞترائم ا1981 لسنة 689يطإب رقم إلدارم اإلنظاما متكامبل منفردا بنفسو كالقانوف اٞتنائي ا

 ، حيث يشكل نظاما عاما متكامبل 2007كت أ 20 كا١تعدؿ ُب 1978 اكتوبر 10 ا١تعدؿ ُب 1975ُب يناير 
. 2خراج ا١تخالفات من نطاؽ اٞترائم اٞتنائيةإدارية، كىكذا أصبح تقسيم اٞترائم تقسيما ثنائيا بعد أف ًب إلللجرائم ا

 

ال أنو ٓب يكن بعيدا إف كاف ٓب يسلك منحى ا١تشرعُت السابقُت، كيفرد ٢تا نظاما خاصا، إأما ا١تشرع الفرنسي ك
حكاـ ا١تتعلقة ألدارم عوض اٞتزاء اٞتنائي ُب ٣تاالت عديدة منها ٥تالفة اإلٕتاه، حيث أقر كأخذ باٞتزاء اإلعن ىذا ا

ختصاص ٣تلس احملاسبة الذم لو سلطة توقيع إ من 1986ّترية ا١تنافسة، جعلها ٔتقتضى القانوف الصادر ُب ديسمرب 
ٔب بعض ا١تخالفات ُب ٣تاؿ قانوف العمل، قانوف ٛتاية البيئة، النقل، إمتد ىذا ا٠تيار إجزاءات مالية على ا١تخالفُت، ك

صدار شيك بدكف رصيد كأحا٢تا للبنوؾ، إا١تواصبلت، الضرائب، كما نزع ا١تشرع الفرنسي الصفة التجرٯتية على ٥تالفة 
لغاءه ٞتميع إ، حيث أعطى للبنوؾ سلطة توقيع جزاءات مالية على ا١تخالفُت مع عدـ 1991 12 30ٔتقتضى قانوف 

. 3اٞترائم ا١تتعلقة بالشيكات دكف رصيد كاملة 
 

ُب ٣تاؿ ٥تالفات  (Les amendes d’ordre)كما عرؼ التشريع السويسرم نظاـ الغرامات النظامية 
خرج ا١تشرع ٥تالفات ا١تركر كاٞترائم ا١تالية كالضريبية من ٣تاؿ دائرة القانوف اٞتنائي، حيث أقانوف ا١تركر، أما ُب ىولندا فقد 

. 4دارية ، كمع ذلك ٯتكن الطعن فيها أماـ القضاءإدارية كتكوف عادة غرامات إتفرض على ا١تخالفُت عقوبة 
 

                                                
 .72، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  1
 .73جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .73، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  3
 74جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،  4
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دارم بصفة كاضحة ُب آّاؿ الضرييب ٔتقتضى قانوف الضريبة إلأما عن التشريع ا١تصرم فنجده قد أعمل اٞتزاء ا
، ُب ٣تاؿ 1981 لسنة157 من قانوف الضرائب ا١تصرم على الدخل رقم 191نص ا١تادة   ككذا  العامة على ا١تبيعات

 03صدار قانوف رأس ا١تاؿ ُب ا١تادة إ ا٠تاص ب1992 لسنة 95دارة مع ا١تخالف، ككذا القانوف ا١تصرم رقم إلتصاّب ا
. 1ليهاإدارية على ا١تخالف من منع الشركة من مزاكلة  نشاطها أك توجيو تنبيو إ من فرض عقوبات 31ك

 

دارم كبديل عن اٞتزاء اٞتنائي، ىي إلباٞتزاء ا حظ من خبلؿ آّاالت اليت مشلتها تشريعات الدكؿ ا١تختلفةالكآب
جرائم قليلة ا٠تطورة، كال هتدد القيم كا١تصاّب اٞتوىرية للمجتمع، كا١تخالفات كبعض اٞتنح البسيطة، كمن ٙتة حاكلت 

تفاؽ بُت إلدارية باإلا  حيث تنفذ العقوبة،جراءات أكثر مركنة كتتسم بالرضائيةإلٗتفيف العبء على القضاء، كجعلت ا
. دارة مع ضماف حق الطعن كالدفاعإلا١تخالف كا
 

المبحث الثاني 
 (بدائل الدعول الجنائية)جرائية إلصور البدائل ا

 

غراؽ غَت ا١تربر ُب تبٍت سياسة التجرٙب كالعقاب بصورة ٣تردة، كاستخداـ ا١تشرع إلستلقد أظهر الواقع العملي أف ا
 اليت تتفاكت درجتها ُب مساسها ،جراميةإلاٞتنائي للسبلح العقايب ١تواجهة الكثَت من األ٪تاط ا١تستحدثة من السلوكات ا

 ُب التشريع العقايب، كتزايدا ُب اتضخمخبلؿ من ، كيظهر ذلك ذه السياسةلو ا كعجزا كعواراعيوبسبب  العاـ، يربالضم
 عليها، ٦تا أدل ية الشكلتغليبعدد القضايا اٞتنائية ُب أركقة القضاء، تسبب كل ىذا ُب تعقيد طريق الدعول اٞتنائية ك

ٔب عدالة آمنة ناجزة أمر صعب التحقيق ك إكىي أف الوصوؿ ، ٔب طو٢تا كعدـ الثقة فيها، كنتج عن ذلك حقيقة جلّيةإ
. بعيد ا١تناؿ
 

جراءات اٞتنائية كتبسيطها إلٕتو الفقو للبحث عن بدائل للدعول اٞتنائية، تقـو على سياسة تيسَت اإ٢تذا 
، كنقسمها إٔب ثبلث كتفعيلها، من أجل كل ىذا سنتعرؼ على أىم صور ىذه البدائل اليت عرفتها أغلب تشريعات الدكؿ

 :٣تموعات ُب ثبلثة مطالب  كالتإب
 

المطلب األكؿ  
 نظاـ تقييد حق الشكول كالتنازؿ عنها من قبل المجني عليو 

 

هتاـ الفردم كلكن إلٔب نظاـ اإبصفتها عودة  ٔب تفعيل نظاـ الشكول،إلقد توجهت التشريعات ا١تقارنة حديثا 
عتبار أف نظاـ الشكول كالتنازؿ عنها أحد إب خوصصة الدعول اٞتنائية، ُب شكل ٥تتلف، ُب توجو تشريعي يسَت ٨تو

مر اٞتنائي ألقرار كصفات أخرل مشأّة ٢تا من صلح كتصاّب كاإفرازات الزخم التشريعي الواقع على ا١تستول العا١تي، من إ
. 2كالتفاكض ، اليت ٖتاكؿ أف تبحث عن ٥ترج للمأزؽ الذم تتخبط فيو العقوبة

 

                                                
 .74جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
، جُكن ك٢ جٌُٟٗٞ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ٝجُٔوحٌٕ، جضؿحٙ ؾى٣ى ٗكٞ نٞٚٛس جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٓهرٍ أغٍ جالؾطٜحو  (ػرى جٍُقٔحٕ)ن٤ِل٢  2

 .08جُوٟحت٢ ػ٠ِ قًٍس جُط٣ٍٗغ، ٓؿِس جالؾطٜحو جُوٟحت٢، جُؼىو جُٓحذغ، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ،ذٌٍٓز ، و ش ، ٘ 
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الفرع األكؿ  
 مفهـو الحق في الشكول 

الشكول ىي تعبَت آٍّت عليو عن إرادتو ُب أف تتخذ االجراءات اٞتنائية الناشئة عن اٞترٯتة ، كىي كذلك تبليغ 
 بأهنا اجراء يعرب بو آٍّت عليو ُب لكآٍّت عليو أك من يقـو مقامو أب السلطات العامة عن جرٯتة كقعت عليو، كعرفت كذ

جرائية اليت ٖتوؿ دكف ٦تارسة السلطات ا١تختصة ٟتريتها ُب ا١تطالبة بتطبيق أحكاـ إلرادتو ُب رفع العقبة اإجرائم معينة عن 
. قانوف العقوبات

 
ٔب إأما الفقو الفرنسي فعرؼ الشكول بأهنا عبارة عن ببلغ صادر من ضحية الفعل اٞترمي يقدمها ىذا األخَت 

ٔب إدكف أف تكوف مقّيدة بشكليات معينة، كما ٯتكن تقدٯتها  ٔب ككيل اٞتمهورية،إضابط شرطة قضائية، أك مباشرة 
. 1دعاء مد٘بإقاضي التحقيق مصحوبة ب

 

كيًتتب على ذلك أف الشكول ىي قيد من قيود مباشرة الدعول اٞتنائية، كضعو ا١تشرع ُب يد آٍّت عليو 
هتاـ ُب رفع الدعول اٞتنائية، كبالتإب فالشكول عمل قانو٘ب إيستطيع ٔتقتضاه تقييد حرية النيابة العامة، بوصفها سلطة 

عطاء مصلحة آٍّت عليو إيصدر من آٍّت عليو بقصد ٖتريك الدعول اٞتنائية ُب بعض اٞترائم، اليت يرل فيها ا١تشرع 
جراءات من عدمها ُب جرائم ٤تددة كعلى سبيل إلٗتاذ اإ، فآٍّت عليو أقدر على تقدير مبلءمة 2عتبارإلكلوية كاألا

اٟتصر، كىذا لكوهنا ٘تس مباشرة بأحد اٟتقوؽ ا٠تاصة بو، كألف الضرر يصيب آٍّت عليو يفوؽ ضرر آّتمع، كما أف 
. 3قتضاء اٟتق ُب العقاب تعلو على مصلحة الدكلةإمصلحة آٍّت عليو ُب 

 
ستأثرت الدكلة عرب جهاز النيابة العامة ْتق ٖتريك الدعول العمومية كمباشرهتا، ككذا حق العقاب، ٦تا إكلقد 

فراد كخصوصياهتم، ْتجة أف كل فعل يشكل جرٯتة، فيو ألجعلها تستأثر با٠تصومة اٞتنائية كجعلها تتدخل ُب حريات ا
مساس بأمن آّتمع كأمن الدكلة كلو بطريقة غَت مباشرة، ٦تا يعطيها اٟتق ُب مواجهة ىذا ا٠تطر عن طريق سلطة القضاء، 

ال عن طريق كموافقة الدكلة إٔب معاقبة اٞتا٘ب، إحتكار، حيث ال ٯتكنو أف يتوصل إلفأصبح آٍّت عليو مشلوال أماـ ىذا ا
ف شاءت ٓب تفعل ذلك، ٦تا جعلت آٍّت عليو يبقى ُب غيض إف شاءت تابعت آٍّت عليو، كإاليت ٘تلك سلطة ا١تبلئمة، ؼ

نتقاـ الفردم، كىكذا بدؿ معاقبة اٞتا٘ب ًب معاقبة آٍّت عليو، ك٢تذا السبب جاء اٟتق ُب الشكول إلٔب اإكرٔتا يسعى 
للتخفيف من سلطة النيابة العامة ا١تطلقة ُب ٖتريك الدعول العمومية، كجعلت من آٍّت عليو يشارؾ النيابة العامة ُب 

أعباء تكوين الدليل كبناء أركاف اٞترٯتة، بل يلعب دكر ا١تراقب لعمل النيابة العامة كلما زاغت عن دكرىا ُب ٘تثيل آّتمع، 
. 4نتقاـإلعوره كٯتنعو من اشكلقد جاء اٟتق ُب الشكول ك٘تكُت آٍّت عليو منو أف يشفي غليلو كيرضي 

 
 
 
 

                                                
 . ٖٓ م ج ؼ ؼ72ٌجؾغ جُٔحوز  1
 .95، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جقٔى)جُرٍجى  2
 .10 ،09، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  3
 .11جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
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الفرع الثاني  
 حق التنازؿ عن الشكول 

 

نقضاء ىذا إإف التنازؿ عن الشكول ىو عمل قانو٘ب يصدر عن صاحب اٟتق ُب رفع الشكول كيًتتب عليو 
فيو  ،كما عرؼ أيضا بأنو عبارة عن تصرؼ قانو٘ب من جانب كاحد يعرب1ستعمالو الزاؿ ٦تتداإاٟتق، كلو كاف ميعاد 

. 2ثر القانو٘ب لشكواه، أم كقف السَت ُب الدعولألجراءات، أك كقف اإلرادتو ُب أال تتخذ ىذه اإصاحبو عن 
 

كيعترب ىذا اٟتق تقييدا من ا١تشرع ٟترية النيابة ُب ٖتريك الدعول اٞتنائية، إذا رأل آٍّت عليو أف مصلحتو 
ٔب غاية صدكر حكم إجراءات الدعول، كيعترب التنازؿ جائزا ُب أم مرحلة كانت عليها الدعول، إكالسَت ُب  تتعارض

جراء التنازؿ عن الشكول مثبل ُب القانوف اٞتزائرم من قبل آٍّت عليو إ، كينتج عن 3هنائي حائز لقوة الشيء ا١تقضي فيو
ماـ الضبطية أستدالالت إلثناء مرحلة ٚتع اأذا حدث التنازؿ إآثارا ٥تتلفة ْتسب ا١ترحلة اليت تكوف عليها الدعول، ؼ

ذا حدث التنازؿ أثناء مرحلة التحقيق فعلى قاضي التحقيق إصدر أمرا باٟتفظ، كتماـ النيابة قبل التصرؼ فيها ؼأكحىت 
ذا حصل التنازؿ كا١تلف بُت النيابة العامة كاحملكمة أك بُت قاضي التحقيق كغرفة إنتفاء كجو الدعول، أما إمرا بأصدار إ
ٔب كجهتو لكي تفصل فيو ىذه اٞتهة  إٔب أف يصل ا١تلف إهتاـ ك٤تكمة اٞتنايات، كجب الًتيث إلنتهاـ، أك بُت غرفة اإلا

.     4أف تعفي ا١تتهم من ا١تتابعة ذا حصل ُب مرحلة احملاكمة فيتعُت على احملكمةإك باٟتكم  أك بالقرار ا١تناسب، أما أمر ألبا
 

ستعمل اٟتق ُب الشكول كاٟتق ُب التنازؿ عنها من صاحبها كبديل عن الدعول اٞتنائية، حيث أف إكلقد 
عطاء دكر فعاؿ للمجٍت إالتشريعات اٞتنائية ا١تقارنة سلكت هنجا كاضحا يتجو ٨تو خوصصة الدعول اٞتنائية، أين يتم 

لية من آلعليو ُب ا٠تصومة اٞتنائية عن طريق ٘تكينو من ٖتقيق مصاٟتو الشخصية كالعائلية كا١تادية، حيث تسمح ىذه ا
رضاء إا٘ب ُب عدـ توقيع العقوبة عليو، كما يفسح آّاؿ لديو كأسرتو ُب ِباٟتصوؿ على حقو ُب التعويض  كتلبية رغبة ا

. آٍّت عليو للحيلولة دكف متابعتو، كما ىو اٟتاؿ ُب جرٯتة الزنا مثبل
 

نو ٬تب على ا١تشرع أف إخفيف العبء على القضاء للتفرغ للقضايا ا١تهمة، ؼتلية تسمح بآل ىذه اتف كافإك
ٔب زكاؿ إال بناء على شكول آٍّت عليو، ألف التوسع فيها يؤدم إيراعي ك٭تدد حصرا ىذه اٞترائم اليت ال٬توز ٖتريكها 

ىيبة القضاء كا١تساس بعنصر الردع، ألف ىناؾ من آّرمُت من يؤثركف على آٍّت عليو للتنازؿ عن شكواه من أجل 
 لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم  أك ٗتويفو كترىيبو إف استمر ُب شكواه ،مواؿ،ألفبلت من العقاب عن طريق دفع اإلا

زكاج، حيث ألصوؿ كالفركع كاألعتداء بُت اإلشًتط فيها حق التنازؿ ُب جرائم معينة كالزنا، كجرائم اإحصر اٞترائم اليت 
عتداء على آّتمع، ٦تا ٬تعل إتكوف اٞترائم ذات آثار كأضرار كبَتة، ألف ُب ذلك ال جراء الصفح، كلكن ٬تب أف إسّن 

  .من البلـز أف تستعيد النيابة العامة دكرىا ُب متابعة ىؤالء آّرمُت ا١تعتدين
 

 المطلب الثاني
  أنظمة البدائل الرضائية 

 

                                                
 .95، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جقٔى)جُرٍجى  1
 .19،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  2
 .18جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
 23، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍُ قٔحٕ)نِل٢  4
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جرامية ا١تستحدثة، من إرىاب كفساد إللقد فشلت العدالة التقليدية ُب مكافحة اٞترٯتة كمواجهة الظواىر ا
نسانية، لذلك كاف لزاما البحث عن نظاـ عدالة جنائية إل، كاٞترائم ضد ا جراـ ا١تنظم العابر للدكؿإلكا كجرائم ا١تعلوماتية،

ٕتاه اٟتديث ا١تبٍت على عدـ إلستبعاد الدعول من ساحة القضاء اٞتنائي، كيعكس ىذا اإ، يقـو على 1أكثر فعالية
صبلح العبلقة بُت آٍّت عليو كاٞتا٘ب، حيث شّكلت ىذه األساليب ما يسمى بالطرؽ ا٠تيارية إالعقاب، كيقـو على 

كالعدالة الودية  شكالية،إلعدة مسميات مرتبطة ٓتاصياهتا كالعدالة التفاكضية كالعدالة اعليها كأطلق  لفض النزاعات،
، 2التسوية الودية للنزاع ىودؼ، كالونفس لتقي ٚتيعها ُب تٝتيات كثَتة كلكنها تاؿىكذا نرل أف ك أكالعدالة الرضائية،

لذلك بعد اإلقتناع من طرؼ بعض ا١تشرعُت أف ىناؾ قضايا معينة، ٯتكن أف تتم معاٞتتها عن طريق مشاركة كل من 
، (الفرع الثا٘ب)، نظاـ مفاكضة اإلعًتاؼ (الفرع األكؿ)اٞتا٘ب كآٍّت عليو، تبّنت عدة ٪تاذج منها أنظمة البدائل التصاٟتية 

 . (الفرع الثالث)الدية ُب التشريع اٞتنائي اإلسبلمي 
 

 الفرع األكؿ 
 أنظمة البدائل التصالحية  

 

كنعٍت ّٔا تلك األنظمة اليت ٕتنح إٔب التصاّب كالًتاضي بُت أطراؼ الدعول اٞتنائية، كتقـو إما على حّل 
ا٠تصومة اٞتنائية بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو برعاية النياية، أك دعوة طرؼ ثالث كوسيط للوصوؿ إٔب إتفاؽ يرضي الطرفُت، أك 
إتفاؽ اٞتا٘ب مع الدكلة ُب حّل مشاكلو كالوصوؿ إٔب تسوية كدية، لذلك فهذه النماج عديدة كمتنوعة كسنعرض إٔب أ٫تها 

 :كا١تصاٟتة اٞتنائية، الوساطة اٞتنائية، التسوية اٞتنائية،  كنفصل فيها على النحو التإب 
 

 الفقرة األكلى
   المصالحة الجنائية 

تتجو السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة بعد  لصلح الجنائيفبالنسبة ؿ، على الصلح كالتصاّبا١تصاٟتة اٞتنائية  تقـوك
، 18تطور طويل كعميق بدأت مبل٤تو منذ القرف  ٔب عدـ التعويل على العقوبة كصورة تقليدية كحيدة إ كاستمر حىت اليـو

نعكس ذلك على إنسانية قانوف العقوبات، كقد إٔب األخذ ٔتبدأ إصبلحي، كأدل ىذا إلقرار الغرض اإللجزاء اٞتنائي، ك
ىداؼ اليت عجزت عن ٖتقيقها العقوبة اٞتنائية، ألجرائي، كظهر الصلح اٞتنائي كبديل جديد ٯتكن أف ٭تقق اإلاٞتانب ا

، 3لتقاء بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو، كبالتإب ظهر الصلح اٞتنائي كنظاـ جديد مبٍت على فكرة قدٯتةإقطة فكذلك بالبحث عن 
جرامية كعقابية، لذلك سنحاكؿ إجتماعية، ك٭تل ٤تل العقوبة اٞتنائية، فأصبح ذك طبيعة إليعاِب سلوكا معاديا للقيم ا

. التعرؼ على مفهـو الصلح اٞتنائي، كطبيعتو القانونية كآثاره
 

، من ا١تصاٟتة كىي خبلؼ ا١تخاصمة كمعناه السلم، كأصلح الشيء (بضم الضاد كسكوف البلـ )الصلح لغة 
أما ،  ، كأصلح الدابة أحسن اليها فصلحت، كيقاؿ تصاّب القـو بينهم ، كقـو صلوح أم متصاٟتوفقبعد فساده، أم أقاـ

                                                
، جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س ك٢ جُؿٍجتْ جالٌٛحذ٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ٝجُلوٚ جالْال٢ٓ، جُوحٍٛز  ٍٓٛ  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)جُك٤ٌْ  1

 .61، ٘ 2006، وجٌ جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس ، وجٌ ٖطحش ٍُِ٘ٗ ٝجُرٍٓؿ٤حش، 
 /  ٗوال ػٖ 180، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ج٣ٜحخ ٓكٔى )ج٣ٍُٝٓحٕ  2

-JORSON (CH) :les M.A.RC. Rencontres internationales de droit comparé ,DAMAS :5-8 octobre 1996 ,publié 

en :Revue internationale de droit comparé n / 02 – 1997,p 329 , Ibid :p 327 
ضؼطرٍ كٌٍز جُِٛف ٝجالٚالـ كٌٍز هى٣ٔس ػٍكطٜح جُٔؿطٔؼحش جُوى٣ٔس ٝٗٗأش ػ٤ِٜح ، ًٝحٗص ٤ِْٝس ُٞأو جُٔ٘حَػحش ٝجٜٗحتٜح ، ٝجُطح٣ٌم ٢ِٓء  3

 . ذكٌح٣حش ٝهٛٙ ػٖ ٓػَ ًٛٙ جُٗؼٞخ
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هناء ا١تنازعات بطريقة كدية، كيعرؼ أيضا إلرادة اٞتا٘ب، كىو أسلوب إرادة ا١تتهم كإالتعريف القانو٘ب للصلح، فيعٍت تبلقي 
.  1بأنو التصرؼ الذم يتم ٔتوجبو الًتاضي، كالًتاضي يستلـز تنازؿ األطراؼ، كيعترب أسلوبا إلهناء النزاعات بصفة كدية

 

كتعريف الصلح اٞتنائي أكثر دقة ىو الصلح الواقع بُت ا١تتهم كآٍّت عليو، بعيدا عن ساحة القضاء كُب جرائم 
رتباط اٞترٯتة بآٍّت إلالقانوف، لغايات اٟتفاظ على ركابط عائلية، ٠تصوصية العبلقة بُت آٍّت كا١تتهم، أك ب ٤تددة ةعُتـ

. 2عليو، فهو األقدر على ٛتاية مصاٟتو ا٠تاصة كمعرفتها، كتعترب بديبل عن الدعول اٞتنائية
 

 يتمثل ُب دفع مبلغ من ا١تاؿ للدكلة، أك اٞتنائية،كما عرؼ أيضا أنو أسلوب قانو٘ب غَت قضائي إلدارة الدعول 
. 3نقضاء الدعول اٞتنائيةإتعويض آٍّت عليو، أك قبولو تدابَت أخرل، مقابل 

 

      ٕتيز العديد من التشريعات اٞتنائية ا١تعاصرة نظاـ الصلح ُب بعض اٞترائم ا٠تاصة بالتعدم على األشخاص    
ثنُت، جانب إٕتاىُت إٔب إتعرض الفقو للبحث عن الطبيعة القانونية للصلح اٞتنائي، كذىبت أغلبها  كا١تمتلكات، كلقد
رادتو ُب إ، حيث يعرب كل منهما عن مدنية عتبار الصلح الذم يتم بُت ا١تتهم كآٍّت عليو ذك طبيعة إٔب إمن الفقو ذىب 

ٔب أف إٕتاه آخر إٔب الصلح ُب ٣تاؿ القانوف ا٠تاص، كذىب إهناء النزاع، كمن ٙتة فالصلح اٞتنائي ّٔذا الشكل أقرب إ
كذلك بسبب ما يلـز تقدٯتو ا١تتهم  ٮترج ُب طبيعتو القانونية عن كونو عقوبة مالية، الصلح بُت ا١تتهم كآٍّت عليو عقوبة ال

 جزء من أموالو ّٔدؼ يتم إقتطاع ألنوإٔب آٍّت عليو من مقابل إلزالة ضرر اٞترٯتة، حيث ٯتثل ىذا ا١تقابل إيبلما للمتهم، 
ال ٔتقابل حىت يكوف صلحا إٕتاه أف الصلح اليتم إل، كيؤكد أصحاب ىذا ا4تعويض آٍّت عليو على ما أصابو من ضرر

. 5ك صفح ػذا كاف بدكف ذلك فوإبا١تعٌت اٞتنائي، ك
 

جرائي لو خصوصياتو إختبلؼ فقهي، فيمكن القوؿ أف نظاـ الصلح اٞتنائي ىو نظاـ إ    كطا١تا أف ىناؾ      
 ٔب جانب أنظمة أخرل أملتها السياسة  اٞتنائية ا١تعاصرة، كىو نظاـ ذك طبيعة ٥تتلطة،إستقبللو، أكجد كأستعُت بو إك

رادتُت، كتعليق ٗتلي الدكلة عن إلتفاؽ اإ٬تمع بُت ميزات العقد كالعقوبة اٞتنائية، فالًتاضي الذم ىو أساس قياـ الصلح ك
جراءات اٞتنائية ُب مواجهة ا١تتهم، بأف يدفع مقابل لذلك كأصل عاـ، حيث ٭تقق لو إلسلطتها ُب العقاب، كمباشرة ا

. 6عنصر اإليبلـ الذم تقتضيو العقوبة اٞتنائية، كبالتإب فقد ٚتع بُت خاصّيات كل منهما
 

رادتُت على إ٘تامو، إ، كيعرؼ بأنو تفاعل تصاٟتيةاؿالعدالة يشكل الوجو الثا٘ب لنظاـ  فهولتصالح  ؿأما بالنسبة         
دارية ا١تختصة من ناحية، كا١تتهم من ناحية أخرل، كعرفت ٤تكمة إلكيعرؼ أيضا بأنو عقد رضائي بُت طرفُت، اٞتهة ا

                                                
، جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س ك٢ جُؿٍجتْ جإلٌٛحذ٤س ، وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ٝجُلوٚ جإلْال٢ٓ ، جُوحٍٛز ،  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ) ق٤ٌْ  1

 .65، ٘ 2006ٍٓٛ، وجٌ ٖطحش جٍُ٘ٗ ، ٝجُرٍٓؿ٤حش، 
 .97، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  2
، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِِٛف ٝضطر٤وحضٜح ك٢ جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)، جُك٤ٌْ  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)جُك٤ٌْ  3

 .44 ،  ٘ 2005ٌٓ٘ٗٞز، جُوحٍٛز ٍٓٛ، وجٌ جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس ، 

، جُِٛف جُؿ٘حت٢ ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، كٍع هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ (ٗىٟ) ذٞج٣َص 

 82 ، ٘ 2009 ـ 2008هٓ٘ط٤٘س،
  جُٔ٘ؼوى ك٢ 1960ضٓط٘ى كٌٍز جُطؼ٣ٞٝ ك٢ ٠ر٤ؼطٜح ًؼوٞذس ؾ٘حت٤س، ئ٠ُ ٗظحّ جُى٣س ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ، ًٔح إٔ جُٔإضٍٔ جُػح٢ٗ ُألْٓ جُٔطكىز  ْ٘ـس  4

.ُ٘ىٕ جُهح٘ ذٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جًُٔٗر٤ٖ، هى ٠حُد ذاػطرحٌ جُطؼ٣ٞٝ ذٔػحذس أقى جُؼوٞذحش جُؿ٘حت٤س جُط٢ ضٞهغ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ  

 .82، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗىٟ)  ذٞج٣َص 
 ، 2010، 01، جُِٛف جُؿ٘حت٢ ٝأغٍٙ ك٢ جُىػٟٞ جُؼحٓس ، ػٔحٕ جألٌوٕ ، وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، جُطرؼس (ػ٢ِ ٓكٔى) أٗظٍ ك٢ ًٛج جُٔر٤ٟ٤ٖ 5

  .43 ـ 42٘ 
 49جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  6
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جتماعية عن حقها ُب الدعول اٞتنائية مقابل اٞتعل الذم قاـ عليو الصلح، ك٭تدث إلالنقض التصاّب بأنو نزكؿ من ا٢تيئة ا
. أثره بقوة القانوف

 

ذا كاف الصلح با١تعٌت الضيق يتعلق باألفراد ،فالتصاّب يشكل الصلح با١تعٌت الواسع الذم يتعلق بفض إ         كبالتإب 
قتصاديا أك ماليا، كقد تكوف ٦تثلة إدارة ٖتمي مرفقا إالنزاع بُت طرفُت أحد٫تا يتمثل ُب الدكلة، حيث قد تكوف  ٦تثلة ُب 

. 1للمجتمع كنائبو من خبلؿ ٛتايتها للنظاـ العاـ
 

تفاؽ الواقع بُت الدكلة كا١تتهم ُب جرائم معية، بفرض عقوبة الغرامة إلا          كعلى ىذا األساس فالتصاّب اٞتنائي ىو
نقضاء الدعول اٞتنائية سواء ُب جرائم القانوف العاـ أك ُب جرائم القوانُت ا٠تاصة ا١تتعلقة بالشأف اإلقتصادم إٔب إتؤدم 

جرائي رضائي يقضي بتنفيذ عقوبة رضائية إ، كىو نظاـ 2أك ا١تإب، كىو نظاـ متوافر لدل ٚتيع األنظمة القضائية ا١تختلطة
.  دارة مع ا١تتهمإلصلح  الدكلة مع ا١تتهم، صلح ا التنفيذ، كيأخذ التصاّب صورتُت،

 

 ذا ما رأت ذلك، إجراء الذم ٬توز عرضو من قبل اٞتهات ا١تختصة إلكىو ذلك ا: صلح الدكلة مع المتهم
نقضاء الدعول اٞتنائية بدفع إكالذم ٭تق للمتهم رفضو أك قبولو، حسب ما يًتاءل لو، حيث يًتتب حاؿ قبولو 
جراء الذم تعرضو السلطة إلمبلغ التصاّب دك٪تا تأثَت على الدعول ا١تدنية، كعليو فالتصاّب من ىذا اٞتانب ىو ا

كعلى ىذا األخَت التعبَت عن موافقتو خبلؿ مدة ٤تددة، كذلك بدفعو ١تبلغ  ا١تختصة على مرتكب ا١تخالفة،
 .   3نقضاء الدعول اٞتنائيةإالغرامة، كالذم يًتتب عليو 

 

  دارية ا١تختصة من ناحية كا١تتهم إلكقد عرؼ بأنو عقد رضائي بُت طرفُت، اٞتهة ا : دارة مع المتهمإلصلح ا
دارية على طلب رفع الدعول اٞتنائية مقابل دفع ا١تخالف اٞتعل إلمن ناحية أخرل، يتم ٔتوجبو أف تتنازؿ اٞتهة ا

دارات ا١تعنية إلتنازلو عن ا١تضبوطات، كيعرؼ أيضا بأنو العرض الذم تقدمو ا احملدد ُب القانوف كتعويض أك
جراءات إلدارة  اٞتمارؾ، كالضرائب غَت ا١تباشرة للمتهم ُب مقابل دفع مبلغ ٤تدد من ا١تاؿ، نظَت كقف اإؾ

. 4اٞتنائية قبلو
 

 شركطو القانونية سواء كفقيرّتب آثار قانونية، إذا ًب  الصلح اٞتنائي فإفالمصالحة الجنائية، ثار آلأما بالنسبة          
ظهر آثاره على الدعول اٞتنائية كا١تدنية على ت، ك(التصاّب)دارة كا١تتهم إل، أك ًب بُت ا(الصلح)ًب بُت آٍّت عليو كا١تتهم 

 :الّسواء
 

 نقضاء الدعول اٟتنائية كفض إاألثر األساسي ا١تًتتب عن الصلح ىو : آثار الصلح على الدعول الجنائية
ذا إجراءات باطلة إلالنزاع، ٭تيث ال ٬توز متابعة ا١تتهم بعد الصلح ُب نفس كقائع اٞتـر الذم انعقد الصلح بشأنو، كتعترب ا

نقضت بالصلح، كيعترب ىذا األثر بقوة القانوف، كىو من النظاـ العاـ تقضي احملكمة بو من تلقاء إبوشرت بشأف دعول 
 .5ثارتو ُب أم مرحلة من مراحل الدعولإنفسها، كٯتكن 

 

                                                
 .12، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٗىٟ)ذٞج٣َص  1
 . 96، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  2
 .12، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٗىٟ)ذٞج٣َص  3
 .12جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
 .121، جُِٛف جُؿ٘حت٢ ٝأغٍٙ ك٢ جُىػٟٞ جُؼحٓس ، ٘   (ػ٢ِ ٓكٔى)جُٔر٤ٟ٤ٖ 5
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اٞتنائية، حيث يظهر كبديل حقيقي عنها كُب متابعة  ٬تايب للصلح اٞتنائي على الدعولإلثر األ    كىذا األثر ىو ا
جراءاهتا، ألف النزاع يتوقف كيسقط حق الدكلة ُب العقاب على اٞترٯتة اليت ًب التصاّب بشأهنا، كىكذا يعمل إكمباشرة 

قامة الدعول ْتسب اٟتالة، إلصدار أمر بأال كجو إالصلح أثره ُب أم مرحلة من مراحل الدعول ، فيتم حفظ الدعول أك 
نقضاء الدعول إحالتها كٓب تصدر اٟتكم بعد، كجب على القاضي اٟتكم بإذا ًب إحالتها على احملكمة، أما إذا ٓب يتم إ

فاألصل أف صدكر اٟتكم النهائي ا١ترـب ىو الطريق الطبيعي الذم تنقضي بو  ذا صدر اٟتكم ُب الدعول،إاٞتنائية، أما 
ستمرار ُب الدعول، إلالدعول، ْتيث تزكؿ كال يبقى ٢تا كجود قانو٘ب بعد صدكر اٟتكم، كىو النتيجة الطبيعية عند ا

فيصبح كاجب النفاذ كبالتإب ال ٣تاؿ للصلح قانونا، كإف جاز يبقى الصلح مرغوبا أخبلقيا كأدبيا، كإف كاف القاعدة العامة 
ستثناء ٢تا، حيث ىناؾ بعض التشريعات كالتشريع ا١تصرم ٕتيز إتقضي بعدـ جواز الصلح بعد اٟتكم، غَت أف ىناؾ 

، كحىت التشريع الفرنسي أجاز كذلك الصلح 1( من قانوف اٞتمارؾ ا١تصرم124ا١تادة )الصلح حىت بعد صدكر اٟتكم ،
ُب اٞترائم اٞتمركية، حىت بعد صدكر حكم باّت، غَت أنو ٓب يرتب على ىذا الصلح أم أثر فيما يتعلق بالعقوبات السالبة 

. 2للحرية، حيث يقتصر على العقوبات ا١تالية كالعقوبات التكميلية 
 

 كيقصد بنسبية أثرا الصلح اٞتنائي أف الصلح ال ٭تقق فائدة للغَت، كبالتإب ال ٯتتد : نسبية آثار الصلح الجنائي
نقضاء إٔب اٞترائم ا١ترتبطة ّٔا، كبالتإب فإف إضرار بالغَت، كعلى ىذا األساس فإف التصاّب ُب جرٯتة معينة ال يتعدل أثره إلؿ

ٔب اٞترائم العادية ا١ترتبطة ّٔا، كال ٯتنع من حظر إالدعول العمومية الناشئة عن جرٯتة معينة بالصلح ال ٬توز أف ٯتتد أثره 
نقضاء الدعول كعدـ تنفيذ العقوبة، يتعلق با١تتهم كحده الذم كاف إ،  كما أف أثر 3ىذه اٞترائم كفق ا١تسار اٞتنائي ٢تا

 .طرفا دكف غَته، كبالتإب تقتصر آثار الصلح على أطرافو دكف غَتىم
 

  الفقرة الثانية 
 الوساطة الجنائية  

إف نظاـ الوساطة اٞتنائية فكرة قدٯتة حديثة، مبنية على ٤تاكلة التقريب بُت ا١تتخاضمُت، ذلك ألف الوساطة           
قدٯتة قدـ اإلنساف، كعرفت ُب العديد من آّتمعات القدٯتة، كبالتإب فالوساطة ظاىرة ٓب تنشأ بصورة تلقائية، حيث 
كانت تستعمل كمحاكلة ُب حّل ا١تنازعات كفض ا٠تبلفات، ٍب كانت فكرة ٗتّلقت ُب رحم تاريخ الفكر اإلجتماعي 

جراـ إلٕتهت كتابات علماء اإصبلح آّرمُت، ؼإكاٞتنائي، بسبب فشل السياسة اٞتنائية التقليدية ُب ٤تاربة اٞترٯتة ك
كالعقاب ٨تو ٖتليل السياسات اٞتنائية كمواجهة ىذا اٞتنوح ا١تتزايد، كبالتإب فالوساطة اٞتنائية تعترب ٥تاض للتداخل 

ثار السلبية لتدخل النظاـ  العقايب على مسار اٞتا٨تُت، آلكالتبلحم الذم حدث بُت فكر ثبلث تيارات أك٢تا ُب كشف ا
جراءات القضائية، كثالثها العمل على عبلج القصور ُب النظم إلكثانيها ُب الًتكيز على ٛتاية ضحايا اٞترٯتة خبلؿ سَت ا

. طبيعتها تبياف ٔب تعريفها كإ، لذلك سنعرض 4التقليدية
 

                                                
٣طٍضد ػ٠ِ جُطٛحُف ئٗوٟحء جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أٝ ٝهق ض٘ل٤ً جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س، ٝؾ٤ٔغ ج٥غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ جُكٌْ ) ٖٓ م ؼ ّ ػ٠ِ 124ض٘ٙ جُٔحوز  1

ئيج ضٍجن٠ جُِٛف ج٠ُ ٓح ذؼى ٚىٌٝ قٌْ ٜٗحت٢ ك٢ جُىػٟٞ كحٗٚ ٣طٍضد ػ٤ِٚ ٝهق )، ٝضطر٤وح ًُُي ضوٟص ٓكٌٔس جُ٘وٝ ج١ٍُٛٔ(قٓد جألقٞجٍ

، أٗظٍ جُٔر٤ٟ٤ٖ 1208، ٘ 24 ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وٝ ، ِ 1973 12 10، ٗوٝ ؾ٘حت٢ (ض٘ل٤ً جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س ٝؾ٤ٔغ ج٥غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ جُكٌْ 

 .128، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)
 .129جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  2
 .131جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  3
، جُْٞح٠س جُؿ٘حت٤س ك٢ جُ٘ظْ جُٔؼحٍٚز ، وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س  (٣حٍْ ذٖ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذحذ٤َٛ  4

 .38، ٘ 2011ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ج٣ٍُحٜ، 
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صطبلح القانو٘ب الوساطة اٞتنائية ىي كسيلة ٟتل ا١تنازعات ذات إلىناؾ العديد من التعريفات ٢تذا النظاـ، ففي ا         
ا١تًتتبة عن اٞترٯتة عن طريق تدخل  الطبيعة اٞتنائي، اليت تؤسس على فكرة التفاكض بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو، على اآلثار

ضرار ألصبلح اإعضو النيابة العامة أك من يفوضو، حيث يًتتب على ٧تاحها تعويض الضرر الواقع على آٍّت عليو، ك
. 1ستمرار ُب الدعول اٞتنائيةإلعادة تأىيل اٞتا٘ب بالشكل الذم ال يكوف فيو حاجة ؿإك ا١تًتتبة عن اٞترٯتة،

 

كضع حد ك  تفاؽ االطراؼإجراء الذم ٔتوجبو ٭تاكؿ شخص ٤تايد بناء على إل          كما عرفت أيضا بأهنا ذلك ا
ضطراب، اليت أحدثتها اٞترٯتة عن طريق حصوؿ آٍّت عليو على تعويض كاؼ عن الضرر الذم حدث لو، إلهناية ٟتالة ا
، عرفت أيضا بأهنا كل طريقة غَت تقليدية ٟتل ا١تنازعات بواسطة شخص ثالث، كانت 2عادة تأىيل اٞتا٘بإفضبل عن 

ٖتل كفقا لؤلكضاع ا١تعتادة ٔتعرفة قاضي الواقعة، أك ىي حالة ْتث على حل تفاكضي بُت أطراؼ نزاع متولد عن جرٯتة 
نسانية تفرض على طرفيها أف يتعايشا معا، إبفضل تدخل الغَت، ك٘تثل اٞترائم ا١تعنية تلك اٞترائم ا١تتعلقة بوجود عبلقات 

. أك بالقرب من بعضها كالعائبلت كاٞتَتاف
 

تفاؽ أك مصاٟتة أك توفيق بُت أشخاص أك أطراؼ إ          كبالتإب فالوساطة اٞتنائية نظاـ يستهدؼ اٟتصوؿ على 
يستلـز تدخل شخص أك أكثر ٟتل ا١تنازعات بالطرؽ الودية، كيظهر أف جوىر الوساطة اٞتنائية ىو الرضائية، أم ا١توافقة 
على تنفيذ العقوبة بالرضا، كبالتإب ٘تثل صورة من صور خصخصة الدعول اٞتنائية، كىي بذلك نظاـ بديل عن الدعول 

ٔب تسوية كدية، كبالتإب إجتماعي كمساعدة طرُب ا٠تصومة للوصوؿ إلمن األٔب ٖتقيق اإ، حيث يهدؼ 3اٞتنائية التقليدية
. 4دارة العدالةإلجتماعي مستحدث تدكر ُب فلك القانوف اٞتنائي، كسيكولوجية حديثة إفهي تشكل تنظيم 

 

          كىكذا أضحى مفهـو الوساطة اٞتنائية من ا١تصطلحات ا١تألوفة كا١تتداكلة ُب الوسط القانو٘ب، كتبنتو الكثَت من 
 كاليت 1989، كقد صدرت العديد من التوصيات عن آّلس األكريب، كتلك التوصية اليت صدرت ُب 5التشريعات اٞتنائية

 15جراءات غَت القضائية ُب نطاؽ القانوف اٞتنائي، كخاصة الوساطة، ككذلك التوصية الصادرة ُب إلأكصت بتطوير ا
قرار بدائل الدعول اٞتنائية ١تواجهة بعض اٞترائم كخاصة الوساطة اٞتنائية بُت اٞتا٘ب إ، اليت أكصت ب1989سبتمرب 

. جراءات اٞتنائية التقليديةإلعتبار أف ىذا ا٠تيار يشكل أحد البدائل ا١تهمة ؿإكآٍّت عليو ، ب
 

ٔب إ، فذىب فريق تحديد الطبيعة القانونية للوساطة الجنائيةىناؾ خبلؼ فقهي ٓتصوص           كٕتدر اإلشارة أف 
 كآخر ،داريةإطبيعة إعتربىا ذات خر آعتبارىا ذات طبيعة ٥تتلطة، كإٔب إجتماعية، كىناؾ من ذىب إعتبارىا ذات طبيعة إ

. يعتربىا أهنا ٘تثل بديل من بدائل الدعول اٞتنائية
 

يردكهنا كصورة من صور الصلح ا١تد٘ب، الذم يرـب بُت ا١تتهم كآٍّت عليو، : الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح
نقضاء الدعول اٞتنائية من أجل تسوية ا١تصاّب ا١تالية الناٚتة عن اٞترٯتة، كال ٘تنع ىذه التسوية إلذا فالوساطة ال تسمح ب

                                                
 .39جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .99، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  2
 .42، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣حٍْ ذٖ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذحذ٤َٛ  3
 .68، جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س ك٢ جُؿٍجتْ جإلٌٛحذ٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ،  ٘  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)ق٤ٌْ  4
٣ؼٞو أَٚ ٗٗأضٜح ج٠ُ هٞج٤ٖٗ جُىٍٝ جالٗؿِٞ أ٤ٌ٣ٍٓس نحٚس جُٞ ّ أ  ٝجٗؿِطٍ ًٝ٘ىج ، ٝجٗطٍٗش جٗطٗحٌج ٝجْؼح ك٢ ٓؼظْ جُوحٌز جألٌٝذ٤س  ضطرن  5

ٓكٔى ق٤ٌْ ) ، أٗظٍ أًػٍ ق٤ٌْ 1978، ٝك٢ ذؼٝ جُٞال٣حش جأل٤ٌ٣ٍٓس 1994، ذِؿ٤ٌح 1993، كطروطٜح كٍٗٓح ك٢ ْ٘س 1975أُٔح٤ٗح جُْٞح٠س ًٓ٘ 

 .66، جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ
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،حيث يؤيد 1( من القانوف ا١تد٘ب الفرنسي2046نظر مثبل ا١تادة أ)هتاـ كالسَت ُب الدعول إلالنيابة العامة من مباشرة ا
ٕتاه التعاقدم، لذلك فالوساطة ٕتمع بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو كالوسيط، كىي بذلك ترتدم إلجانب كبَت من الفقو ىذا ا

، كبالتإب فهي تشكل عقدا مدنيا 2تفاؽ كشرط موافقة الطرفُتإثوب العقد اٟتقيقي بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو، ٔتا يتم من 
 .بآثار جزائية

 

ستبعاد صفة ا١تدنية فيها، ألف الوساطة اٞتنائية إعتبارىا نوعا من الصلح اٞتنائي، كإٔب إٕتاه آخر ذىب إ          كىناؾ 
عتربىا إعتربت الوساطة اٞتنائية كصورة من صور الصلح اٞتنائي، بل أتتعلق ٓتصومة جنائية، كليس نزاعا مدنيا لذلك 

هناء إالفقو ا١تصرم بأهنا تشكل ٣تلس الصلح، ككبل٫تا الوساطة كالصلح يشكبلف أحد الوسائل غَت التقليدية ُب 
.  3عتبار الوساطة مركب قانو٘ب يشكل الصلح أحد مكوناتوإٔب إا٠تصومات، كما ذىب الفقو الفرنسي 

 

  كذجا للتنظيم ٖبٕتاه إلتشكل الوساطة  اٞتنائية حسب ىذا ا: جتماعيةإالوساطة الجنائية ذات طبيعة
جتماعي كمساعدة أطراؼ ا٠تصومة على حل كفض النزاع، إلستقرار كالسبلـ اإلٔب ٖتقيق اإجتماعي ، ألهنا تسعى إلا

، حىت 4جراءات طويلة كتعقيدات شكليةإأكا٠تصومة بطريقة رضائية كدية بعيدا عن سلوؾ الطريق القضائي كما ٭تملو من 
، كلذلك (une justice douce)عن عدالة عدالة ناعمة أك غَت قسرية  أنو عرب عنها ُب الفقو الفرنسي بأهنا تعرب

قيل أف ا٢تدؼ من بناء ىياكل الوساطة ُب األحياء ُب فرنسا، ليس ا٢تدؼ منها ٖتقيق العدالة فقط، بل مساعدة آّتمع 
جتماعيا يدكر ُب فلك القانوف اٞتنائي، بل األكثر من إعلى حل مشاكل أفراده، كّٔذا تصبح الوساطة اٞتنائية تنظيما 

فَحت بأهنا مزيج من الفن ا   .5جتماعية ثقافية عائلية جنائية إجتماعي بالقانوف، أك توليفة إلذلك أهنا ُكصِن
 

 عتبار الوساطة اٞتنائية طريقة جديدة إالرأم الثالث ىو : الوساطة الجنائية بديل من بدائل الدعول الجنائية
غَت تقليدية كبديل عن ا١تبلحقات القضائية، كىي صورة من صور العدالة التصاٟتية كالرضائية، كىي ٗتتلف عن الصلح 

 .جراءات اٞتنائيةإلظاـ قانوف كاحد، كىو جزء من قانوف افٔب إالذم يشكل أيضا صورة أخرل ٢تذه العدالة، ك٫تا ينتمياف 
 

  ٕتاه عن الرأم الذم يعترب الوساطة اٞتنائية عقدا مدنيا، إليبتعد أنصار ىذا ا: دارمإجراء إالوساطة الجنائية
هتاـ  اليت ٘تارسها النيابة العامة، فهي ال تتوقف عن رضا اٞتا٘ب إلجراءات اإجراء من إلوجود صفة اٞتنائية فيها، ألهنا 

جراءات اٞتنائية العادية، كيستندكف بناء إل٪تا ٗتضع لتقدير النيابة العامة، ُب سلوكها كأخذىا أك مواصلة اإكآٍّت عليو، ك
دارم إلطار سلطة النيابة ُب اٟتفظ اإدارم خاصة ُب الفقو الفرنسي، فالوساطة تباشر ُب إجراء إعتبارىا إعلى ذلك ُب 

دارية، إصدار أمر باٟتفظ الذم ىو قرار ذك طبيعة إ، عن طريق (جراءات الفرنسيإل من قانوف ا40طبقا للمادة )للقضية 
.        6داريةإفالوساطة كذلك تصبح ذات طبيبعة 

 

 كساطة قضائية، كساطة :ٔب ثبلث صور إ ُب القانوف اٞتنائي ا١تقارف، كٯتكن أف نردىاصور الوساطة          تتعدد 
ىي الصورة األكثر ٦تارسة اليت تتم عن طريق تدخل  القضائية الوساطة ، فأماجتماعيةإجتماعية برقابة قضائية، ككساطة إ
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ٯتارس ىذه الصورة ُب التشريع الفرنسي حيث  يقـو العضو القضائي ٔتباشرة مهمة الوساطة، أين٦تثلي النيابة أك القضاة، 
 . 2015 كاٞتزائر ُب آخر تعديل ٢تا ٔتوجب قانوف ،كبلجيكا كاألردف (قاضي الصلح)كالواليات ا١تتحدة 

 

طريق تدخل أشخاص من خارج تتم عن يقصد ّٔا تلك الصورة اليت ؼ جتماعية برقابة قضائيةإل الوساطة ا          أما
ًب تالقضاء سواء كانوا أشخاص طبيعيُت أك ٚتعيات أىلية، كذلك عن طريق إحالة القضية ٔتعرفة النيابة العامة، حيث 

شراؼ كرقابة النيابة العامة أك القضاء، كيكوف للنيابة العامة حق تقدير ٧تاح الوساطة ُب إصدار قرارىا إىذه الصورة ٖتت 
بشأف الدعول اٞتنائية، ككأمثلة على ذلك الوساطة ا١تفوضة ا١تطبقة ُب القانوف الفرنسي عن طريق ٚتعيات مساعدة آٍّت 

 عليهم ؽٔب أجهزة القضاء، كيطلإجتماعية ألف القائمُت ّٔا أشخاص عاديوف ال ينتموف إعليهم، كىي بذلك كساطة 
. كسطاء جنائيوف

 

 اليت يكوف ألعضاء النيابة أك القضاة دكرا تُت السابقتُتعلى خبلؼ الصورؼ، جتماعية اإلكساطة          كبخصوص اؿ
شخاص ألجتماعية تتم بعيدا عن األجهزة القضائية ، كىذا عن طريق تدخل بعض اإلأصليا أك رقابيا، فإف الوساطة ا

لوال للمشكبلت اليت تتم ح٬تاد إطراؼ ُب حّل ا١تنازعات كفض ا٠تبلفات، كألا١تشهود ٢تم ْتسن السَتة، للتوقيف بُت ا
خاصة بُت اٞتَتاف، كمثاؿ ذلك ٪توذج مراكز القانوف ككساطة األحياء ُب فرنسا، كمراكز عدالة اٞتوار ُب الواليات ا١تتحدة 

جتماعي داخل األحياء، كيتميز ىذا النوع من الوساطة إلنشاء أماكن جديدة للتنظيم اإاألمريكية، كاليت تقـو على 
عتماد على عدـ مبلءمة تدخل القضاء ُب حل ا١تنازعات البسيطة اليت ٖتدث بصفة يومية بُت األحياء، حيث يتم إلبا
حًتاـ الغَت، إختيار ىؤالء الوسطاء من بُت سكاف األحياء من ذكم الكفاءة كحسن السَتة كالسمعة الطيبة ك٭تضى بإ

 .كىي ٘تثل الصورة التقليدية للوساطة  ُب الصلح بُت ا١تتخاصمُت الذم عرؼ آّتمعات القدٯتة
 

شخاص أل كىي الصورة اليت يقـو فيها ا كساطة تلقائية،ٔب صورتُت،إ كما تنقسم الوساطة من حيث التنظيم          
جراءات التوفيق بُت ا٠تصـو بعد حصو٢تم على موافقتهم على التفاكض إلهناء إ، ب(النيابة كالشرطة)ا١تكلفوف بالتحقيق 

كىي الصورة اليت تتم عن طريق أجهزة ٥تتصة بالتوفيق مثل الوساطة ا١تفوضة ُب كساطة منظمة، النزاع دكف تدخل، ك 
ٔب ٚتعيات مساعدة آٍّت عليهم، أك كسيط طبيعي يتؤب فض إحالة القضايا عن النيابة العامة إفرنسا، اليت تتم عن طريق 

. النزاع، كىي الصورة الغالبة للوساطة اٞتنائية ُب التشريعات ا١تقارنة
 

، اليت تتم ُب إطار الدعول اٞتنائية، كينظم كساطة رسميةٔب إعًتاؼ ا١تشرع ّٔا إ    كما تقسم الوساطة من حيث       
جراءات اٞتزائية، حيث ٬تيز ا١تشرع اٞتنائي للنيابة العامة إحالة الدعول اٞتنائية للوساطة كحفظ إلأحكامها قانوف ا

جتماعية ، كتلك اليت ٘تارس ُب ٣تالس إلدخل فيها أنظمة الوساطة ات، كاليت الرسمية الوساطة غيركىناؾ  ،1القضية
 يتولوف حل ا١تنازعات، الذينالصلح ا١تنتشرة عادة ُب آّتمعات الريفية كالبدكية عن طريق رؤساء القبائل كشيوخ األعراش 

جبارية، فاألكٔب الصورة إ كأخرل ختياريةإكساطة ٔب إستعانة ّٔا إلليها كاإلتزاـ اللجوء إكما تقسم الوساطة من حيث 
حالة الدعول إ عرؼ تطبيقها ُب التشريعات ا١تقارنة كا٢تند ك سريبلنكا كمرحلة أكلية قبل اريةبجإالغالبة ا١تنتشرة، كالثانية 

. للقضاء
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ٔب بركز كجو إنسانية كتعقدىا أدل إلإف تشابك العبلقات اؼ، ىمية الوساطة الجنائية كدكاعيها ألكبالنسبة         
جديد للعدالة التصاٟتية، كمن أبرز أكجهها الوساطة اٞتنائية، كذلك ١تا ٖتققو من معاٞتة اآلثار السلبية للجرٯتة عن طريق 

٬تاد مساحة ٟتل ا٠تصومات كتبلقي إضطراب الذم أحدثتو مع نبذ مشاعر اٟتقد كالكراىية كاالبغضاء كإلكضع حد ؿ
طراؼ ا١تتخاصمة ، كىو أمر ٓب يكن موجودا، كٓب تكن توفره السياسة اٞتنائية التقليدية، حيث ٯتكن أف تساىم ألا

ٔب إدماجو ُب آّتمع، إعادة إصبلح اٞتا٘ب كتأىيلو كإجتماعية كمساعدهتا ُب إلجراءات العدالة اإالوساطة ُب تيسَت سَت 
. شراؼ ا١تباشر كرقابة القضاءإلجانب تعويض آٍّت عليو على ما ٟتقو من أضرار، كيتم كلو ٖتت ا

 

بعيدا عن النطاؽ القضائي من أجل  كجدير باإلشارة أف الوساطة تساعد ُب معاٞتة إنسانية للجرائم البسيطة،         
 من % 80التغلب عن الزيادة ا١تطردة ُب أكامر اٟتفظ، حيث ٯتكن للنيابة من خبلؿ بيت أك دكر العدالة ، معاٞتة 

دارم، كمن ٙتة تكفل الوساطة من خبلؿ بيوت العدالة ضماف تعويض آٍّت عليو ُب إلالقضايا اليت كاف مصَتىا اٟتفظ ا
. 1ىتماـ التشريعاتإدارم ، كبالتإب أصبحت مصلحة آٍّت عليو ٤تور إلجرائم قليلة ا٠تطر، كاف مصَتىا اٟتفظ ا

 

، ؼإلذلك ا١تبلحظ أف للوساطة طابع          جراءات الدعول اٞتنائية إصبلحي، فهي تراعي اٞتوانب النفسية للخصـو
، حيث أهنا عاٞتت اٞترائم البسيطة عن طريق مسلكُت  إما اٟتفظ ،التقليدية سا٫تت ُب منح آثار سلبية على ا٠تصـو

ضرار بآٍّت عليو من الناحية النفسية ، كىو شعوره بالظلم لعدـ معاقبة كمتابعة إليًتتب على ذلك اكدارم للدعول، إلا
جراءات إىو مباشرة ؼ ا١تسلك الثا٘ب أماحتماؿ تكرار العدكاف عليو، إأك شعوره بعدـ األماف كا٠توؼ من ، اٞتا٘ب 

بداء إالدعول، كاليت قد يكوف ٢تا أثر سليب على آٍّت عليو عندما ٬تد أف احملكمة أماـ العدد ا٢تائل للقضايا ٓب ٘تكنو من 
تسامها إلجراءات التقليدية ال تدعم الشعور با١تسؤكلية لدل اٞتا٘ب، إلرأيو كأقوالو بشكل كاُب، كمن جهة أخرل ىذه ا

. ٔب إنكار كقوع الضرر على آٍّت عليو كىذا ٔتساعدة الدفاع إ اٞتا٘ب مبالشكلية، كسع
 

٫تاؿ آٍّت عليو، إجراءات التقليدية للدعول اٞتنائية اليت تقـو على أساس إدانة اٞتا٘ب كإل، أف اكخبلصة القوؿ         
جتماعية لدل اٞتا٘ب، كظلم جديد لدل آٍّت عليو، كىو األمر الذم ال ٭تقق إل بالعزلة ااال شعورإال تثمر كال تكّرس 

 ا١تواجهة اكىذا على خبلؼ نظاـ الوساطة اٞتنائية اليت تسمح بتحقيق أمرين اثنُت ، كىم، جتماعي للخصـوإلندماج اإلا
لذلك فالوساطة ال تعاِب اآلثار النفسية فقط، اليت  ا١تباشرة بُت اٞتا٘ب كآٍّت عليو، ك إمكاف صفح آٍّت عليو عن اٞتا٘ب،

جراءات التقليدية للدعول ُب معاٞتتها، بل يضفي الشعور بالرضا بنظاـ العدالة اٞتنائية، كتسعى إٔب إعادة بناء إلفشلت ا
. العبلقات بُت أطراؼ ا٠تصومة

 

 نظاـ الوساطة تجتماعي للجناة، حيث تحإلندماج اإلعادة اإ  فضبل على ذلك فالوساطة اٞتنائية تسمح ب       
يدركوف مدل األٓب الذم سببوه للمجٍت عليو، كيدركوف نظرة اآلخرين ٢تم، فالوساطة اٞتنائية تدعم لدل اٞتا٘ب الشعور 

جراء لقاء بينو كبُت آٍّت عليو، يدرؾ من خبللو حجم األضرار اليت سببها كا١تعاناة اليت خلفها إبا١تسؤكلية ، من خبلؿ 
  .رتكاب جرٯتتوإب

 

جتماعية، فنظرا لفعالية نظاـ الوساطة بعد تبنيو ُب التشريعات إلصبلح نظاـ العدالة اإ       نظاـ الوساطة يساىم ُب   
جراء إٕتهت ا١تؤ٘ترات الدكلية، كٓتاصة مؤ٘ترات األمم ا١تتحدة ١تنع اٞترٯتة كالعدالة اٞتنائية على التوصية بضركرة إاٞتنائية 
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شراؾ األفراد ُب حل ا١تنازعات اٞتنائية، كتأٌب الوساطة كنموذج مثإب إصبلحات ُب ىيكل العدالة اٞتنائية عن طريق إ
. لذلك، حيث تعترب كاحدة من آليات السياسة اٞتنائية اٟتديثة ا١تبنية على فلسفة العدالة التصاٟتية

 

 الفقرة الثالثة 
 نظاـ التسوية الجنائية 

ستحدثو التشريع إالتسوية اٞتنائية ىي نظاـ جديد          كىو نظاـ آخر يتشابو مع الوساطة كلكنو ٮتتلف عنها، ؼ
طبلؽ عليو إترح البعض ُب اللجنة التشريعية إؽ، ٍب (التعويض القضائي)الفرنسي، كأطلق عليو ُب البداية مسمى

. ، إال أنو ٯتثل ُب اٟتقيقة صورة من صور الصلح، ْتيث يعرب ا١تسمى عن مضموف النظاـ(التسوية اٞتنائية)مسمى
 

، من أجل 1999 يوليو23 الصادر ُب 115 -99:ستحدث نظاـ التسوية اٞتنائية ٔتوجب القانوف رقمإ         كلقد 
، ٍب سرعاف ما ًب تعديلو من خبلؿ 1جراءات اٞتنائية، من أجل معاٞتة العديد من ا٠تصومات اٞتنائيةإلتدعيم فعالية ا

، بشأف قانوف مواءمة العدالة، كٯتثل بديبل جديدا من بدائل الدعول 2004 مارس 09 الصادر ُب 204القانوف رقم 
رتكابو كاحدا أك أكثر من إاٞتمهورية أف يقًتح على الشخص الطبيعي البالغ، الذم يعًتؼ بككيل اٞتنائية ، حيث يتيح ؿ

جراءات اٞتنائية الفرنسي، كذلك إلمن قانوف ا (3 ػ 41ك 2 ػ 41)اٞتنح أك ا١تخالفات، اليت حددىا ا١تشرع ُب ا١تادتُت 
نقضاء إقًتا ح من القاضي ا١تختص، كيًتتب على تنفيذ تلك التدابَت بإلٗتاذ تدابَت معينة، ك٬تب أف يعتمد ىذا اإب

. 2الدعول اٞتنائية
 

     لذلك فنظاـ التسوية اٞتنائية أسلوب قانو٘ب غَت قضائي إلدارة الدعول اٞتنائية، ٔتوجبو يدفع اٞتا٘ب مبلغا من     
كمن ٦تيزات ، 3نقضاء الدعول اٞتنائيةإا١تاؿ للدكلة أك للمجٍت عليو أك ا١توافقة على قبوؿ تدابَت أخرل، كيًتتب على ذلك 

جراـ اٟتضرم، الذم يأخذ كيشمل ٣تموعة كبَتة من اٞتنح إلىذا النظاـ أنو ٯتكن للنيابة من ا١تواجهة الفعالة كالسريعة ؿ
كا١تخالفات، كاليت يكثر كقوعها من الناحية العملية، عادة ما تصدر النيابة العامة ُب شأف أغلبها أكامر باٟتفظ، كرغم أهنا 

جراـ ا١ترتكب، كتشكل ىذه اٞترائم عبئا كبَتا على احملاكم إلال أهنا تشكل النسبة الكربل من ٣تموع اإجرائم بسيطة 
تفاؽ بُت إبراـ إاٞتنائية ، لذلك أستعُت ّٔذا النظاـ على غرار األنظمة األخرل كبدائل للدعول اٞتنائية، يتم من خبللو 

. طرُب ا٠تصومة على قبوؿ التنازؿ كصوال للتسوية اٞتنائية
 

 ُب كوهنما ٯتثبلف ـدأ العابث يتقاربا من حيث آبمف ىناؾ تشأّا بُت نظاـ التسوية كالوساطة، حأ كقد يبلحظ        
كيشكبلف ّٔذا عبلجا فعاال لصنف معُت من اٞترائم عجز القضاء التقليدم على  حلوال لتخفيف العبء على احملاكم،

: ُب النقاط التالية  (الوساطة كالتسوية) كمع ذلك فهم ٮتتلفاف كيتمايزاف عن بعضهما ، ٖتقيقو
 

ٔب ٖتقيق إػػ من حيث كظيفة ا١تقابل ُب كل منهما، حيث أف ا١تقابل ُب النظامُت ىو دفع مبلغ من ا١تاؿ، لكنو ال يهدؼ 
ضطراب كٖتصل عليو الدكلة، إنفس الغاية، إذ يتحدد ىذا ا١تبلغ ُب نظاـ التسوية، من خبلؿ ما أصاب النظاـ العاـ من 

                                                
 .69، جُؼىجُس جُطٛحُك٤س جُؿ٘حت٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)ـ ق٤ٌْ  1

، جُطٞذس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ج٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ جُؼِّٞ ك٢ جُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س ، ضهٛٙ هحٕٗٞ ؾ٘حت٢ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس،  (٠ِ٤ُ)   ـ ٣ْٞحو 

 .208، ٘ 2014ـ 2013ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س ، 
 .75، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣حٍْ ذٖ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذحذ٤َٛ  2
 . 70، جُؼىجُس جُطٛحُك٤س جُؿ٘حت٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)ق٤ٌْ  3
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عويضو، حيث أف الفارؽ تعليو، بغية  على خبلؼ نظاـ الوساطة الذم يتحدد كفق للضرر ا٠تاص الذم أصاب آٍّت
. 1صبلحية تعويضيةإف التسوية ذات صفة جزائية كالوساطة ذات طبيعة أيظهر ُب 

ػػ فضبل على ذلك ٮتتلفاف من حيث طبيعة كل منهما، حيث أف الوساطة تعتمد على الرضا بُت األطراؼ، كيعد شرطا 
جرائها ، كيرتبط ٔتا تكفلو الوساطة من مساكاة بُت أطرافها، مع مراعاة دكر الوسيط الذم قد يكوف مثل النيابة إلمسبقا 

أك شخص آخر، على خبلؼ التسوية اٞتنائية ٗتضع لسلطة رئيس النيابة ، سواء من حيث تقدير اللجوء أك من حيث 
صياغة شركطها، كيبقى ا١تتهم متجردا من أم سلطة تفاكضية ُب مواجهة النيابة ٓتصوص العرض ا١تقدـ اليو ، فلو أف يقبلو 

. أك يرفضو كلية
ػػ كما ٮتتلفاف عن بعضهما من حيث األثر ا١تًتتب عن كل منهما، ففي التسوية اٞتنائية تقضي الدعول اٞتنائية تنفيذ 

ٔب حفظ الدعول، كىو أمر إكتما٢تا كالنجاح فيها يؤدم إف إ كا١تتفق عليها، أما ُب الوساطة اٞتنائية ؼىاشتملتإالتدابَت اليت 
مكانية العدكؿ عنو من طرؼ النيابة ُب أم كقت، طا١تا أف الدعول ٓب إدارية للوساطة، كإلٔب الطبيعة اإمنتقد بالنظر 

. 2ف كاف كقوعو قليبلإتنقض بالتقادـ ك
 

 الفرع الثاني 
  نظاـ مفاكضة اإلعتراؼ 

، 3كربيةأل، ك انتشر بعد ذلك ُب الدكؿ ا(plea-bregainning)ف ىذا النظاـ أمريكي النشأة كيطلق عليو  إ        
دارة إلإذ ٯتثل شكبل آخر من أشكاؿ التصاّب بُت السلطة القضائية كا١تتهم، كىناؾ من يعتربه من األنظمة القضائية 

عًتاؼ ا١تتهم، إاكمة بناء على ا١تحًب تجراءات الدعول اٞتنائية، حيث إختصار إالدعول اٞتنائية، كيساىم ىذا النظاـ ُب 
ختصار إل، كبالتإب فهو نظاـ بديل عن الدعول اٞتنائية 4ستفادتو من العقوبة اليت يرتضي ّٔاإكيتم التفاكض من أجل 

  العقوبةليو من جانب ا١تتهم، حيث يتفاكض حوؿ مقدارإلتجاء إلأحد مراحل الدعول اٞتنائية، كىو رضائي من حيث ا
 . 5خاصة ُب النظاـ األمريكي

 

         كبالتإب فهو يعٍت إقرار ا١تتهم بنفسو على نفسو بإرتكاب التهمة ا١تسندة إليو أماـ احملكمة، شريطة أف يكوف 
اإلعًتاؼ غَت مقّيد كبعيدا عن التهديد كالوعيد، كٓب يعًتض عليو احملامي، كينصب على الفعل ا١تكوف للجرٯتة، كأف يطمئن 

القاضي لو، حيث تقـو ا١تفاكضة على إ٬تاب يتضمن تنازالت من عضو النيابة العامة لصاّب ا١تتهم، كقبوؿ من جانب 
ا١تتهم يقدـ تنازالت من جانبو، كيؤدم ىذا اإلعًتاؼ إٔب ترتب نتيجتُت أكال٫تا التيقن من صدكر اٟتكم ا١تتفق عليو ضد 
ا١تتهم، كثانيهما اإلعداد للحكم الصادر، أما األثر اٞتوىرم ا١تًتتب عن ىذا النظاـ ىو تقصَت الدعول اٞتزائية كاٟتد من 

 .6العقوبة اليت كانت ستصدر من غَت التفاكض على اإلعًتاؼ
 

                                                
 .76، ٍٓؾغ ْحذن،  (٣حٍْ ذٖ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذحذ٤َٛ  1
 .77جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
ضطر٤ن جُؼوٞذس ) جُط٢ ؾحء ػ٘ٞجٜٗح 444/1، أٗظٍ جُٔحوز (Patteggiamento) ٠ٔٓ٣ٝ ذحُٔٓحٝٓس 1988أونَ جٍُٔٗع جال٣طح٢ُ ًٛج جُ٘ظحّ ك٢ ْ٘س  3

، ج٤ُٓحْس (أقٔى ػرى هللا وقٔحٕ)، أٗظٍ ك٢ ًٛج جُٔـٍذ٢ ( Applicazione della pen su richiest delle partie  ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد جأل٠ٍجف

 .184، ٘ 2011، 01جُؿُجت٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألٌو٢ٗ، وٌجْس ٓوحٌٗس ذحُط٣ٍٗغ ج١ٍُٛٔ ٝجإل٣طح٢ُ ، ػٔحٕ ، جألٌوٕ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ، جُطرؼس 
 .08، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)ػط١ٞ  4
 .101، ٘  (أقٔى)جُرٍجى  5
 .184، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (أقٔى ػرى هللا وقٔحٕ)جُٔـٍذ٢  6
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         كىكذا يظهر التفاكض على اإلعًتاؼ ا١تسبق كبديل مغرم بالنسبة للجا٘ب، كونو يضمن لو ٗتفيضا حقيقيا ُب 
العقوبو، كيوفر عليو مصاريف التقاضي، كىو نظاـ ٯتلك من ا١تزايا ما ٬تعلو جدير أف تتبناه التشريعات اٞتنائية، على الرغم 

 .أف أغلب الدكؿ العربية ال تأخذ بو 
 

 الفرع الثالث
 الدية في التشريع الجنائي االسبلمي نظاـ

 

سبلمي كبديل عن طلب القصاص شرعا، حيث أهنا مقدار من ا١تاؿ يدفع ألىل إلتأٌب الديّة ُب التشريع اٞتنائي ا         
، فهي تشبو الغرامة ألهنا ٖتمل معٌت الزجر، الذم ينصّب على حرماف اٞتا٘ب 1الدـ ُب جرائم القتل كاٞتركح عقوبة كتعويضا

من جزء من مالو، كىي تشبو التعويض للمجٍت عليو ُب حدكد معينة، ألهنا ٖتاكؿ أف ٕترب األضرار اليت خلفها جرٯتتو، 
 أكلياء الضحية كرضوا ّٔا كعفوا عن اٞتا٘ب، أما إف رفضوا ذلك كطالبوا بالقصاص كجب قكتعترب الدية كجزاء بديل إف أراد

اٟتكم بو،كالدية تشكل بديبل رضائيا عن الدعول اٞتنائية ُب جرائم القصاص، ألهنا ٖتمل معا٘ب الزجر كالردع كالتعويض 
. كجرب األضرار كا٠تواطر، ٯتكن اإلستعانة ّٔا للتخفيف من أزمة العدالة اٞتنائية اليـو 

 
 المطلب الثالث 

 بدائل إختصار الدعول الجنائية
 

لدعول اٞتنائية، كتبّنتها بعض التشريعات ٥تتصرا ؿقًتاح أنظمة جديدة أخرل تكوف بديبل إ يتوقف الفقو على          ٓب
كتعمل ىذه البدائل على إختصار إجراءات الدعول العمومية كاإلسراع فيها عوضا عن الطريق اٞتنائية ُب العآب، 

الكبلسيكي الذم يستغرؽ الكثَت من الوقت، كيغلب عليو اٞتانب الشكلي كاإلجرائي كما ًب بيانو سابقا، لذلك تأخذ 
الفرع )، احملاكمة اإل٬تازية (الفرع األكؿ)األمر اٞتنائي:   كنذكر أ٫تهاليها بصفة موجزةإكسنتعرض ىذه البدائل عدة أنظمة 

 .(الثا٘ب
 

  الفرع األكؿ
 األمر الجنائي 

 

نظمة ا١تبسطة إلدارة الدعول اٞتنائية، ُب اٞترائم اليت تتسم بكثرهتا كقلة ألمر اٞتنائي من بُت األيعد نظاـ ا          
قتصاد ُب النفقات كالوقت ، كمن جهة أخرل عدـ تعريض إل، حيث ٭تقق ٗتفيف العبء على القضاة، ك٭تقق ا2أ٫تيتها
. جراءات الدعول كخطر احملاكمة كيضمن سرعة الفصل ُب ملف القضيةإٔب بقية إا١تتهم 

 

جراءات ٤تاكمة ٕترم إيعرؼ األمر اٞتنائي بأنو أمر قضائي يفصل ُب موضوع الدعول اٞتنائية، دكف أف تسبقو          
ٔب تبسيط إعًتاض عليو خبلؿ ا١تيعاد الذم ٭تدده القانوف، حيث أنو يهدؼ إلكفقا للقواعد العامة، كترهتن قوتو بعدـ ا

رتكاب قلية ا٠تطورة، كقد أخذت ّٔذا النظاـ أغلب التشريعات األكربية كٟتقتها العربية، إلجراءات ُب اٞترائم كثَتة اإلا
                                                

، ق٤ع ضإو١ جُى٣س ج٠ُ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ (ٓح ٣إوٟ ٖٓ جُٔحٍ ُٔٓطكن جُىّ)ق٤ع ضؼٍف ذأٜٗح جُٔحٍ ج١ًُ ٛٞ ذىٍ جُ٘لّ أٝ جُطٍف، ٣ٝؼٍكٜح جُلوٚ ذأٜٗح 1

ٖ): ٤ُٝٚ ، ٝجالَٚ ك٢ ٝؾٞذٜح جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ٝجالؾطٔحع  هحٍ ضؼح٠ُ  َٓة ََة  َٝة ً٘ح هَةطَة ِٓة إْة طَةثًح ُٓة ٍُة  نَة ٍِة٣ هَةرَةسٍة  كَةطَةكْة َ٘ةسٍة  ٌَة ِٓة إْة ٣َةسٌة  ُّٓم وِة سٌة  َٝة َٔة َِّ َٓة ِٚة  ئِةَُة٠ ُّٓم ِِة ْٛة  ٖٓ 92، ج٣٥س  (أَة

أٗٚ ًطد ج٠ُ أَٛ ج٤ُٖٔ إٔ ك٢ جُ٘لّ ٓحتس ٖٓ جإلذَ، ٝال نالف ذ٤ٖ جُلوٜحء ك٢ ٝؾٞخ جُى٣س ، أٗظٍ ك٢  : (٘)ٌْٞز جُ٘ٓحء، ًٔح غرص ػٖ جٍٍُْٞ 

  .90، جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ)ًٛج جُك٤ٌْ 
 .212، جُطٞذس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٠ِ٤ُ) ٣ْٞحو  2
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، أما ا١تشرع اٞتزائرم فقد أدخلو ضمن نصوصو القانونية 1مصر، ا١تغرب ردف،ألالسويسرم،ا ١تا٘ب،أليطإب، اإلكالتشريع ا
، أين تبٌت بصورة 2015 07 23  ا١تؤرخ ُب 02-15رقم من خبلؿ األمر جراءات اٞتزائية إلٔتوجب تعديل قانوف ا

.  الوساطة كالتنازؿ كالصفح كا١تثوؿ الفورمـكاضحة كصر٭تة ىذا البديل ، على غرار نظ
 

 23 الصادر ُب 115 ػ 99أما ا١تشرع الفرنسي فقد تبّناه كأدخل عدة تعديبلت على ىذا النظاـ، بالقانوف رقم          
جراءات الفرنسي مصطلح إل، كيطلق قانوف ا2004 مارس 09 الصادر ُب 2004-204رقم ،1999يونيو

(L’ordonnance pénal)  ستخداـ مصطلح إٔب إ الفرنسي ٯتيل الفقوعلى ىذا النظاـ، غَت أف
(L’injonction pénal  )2 حيث أف ا١تتهم حر ُب قبوؿ أك رفض األمر اٞتزائي كتنفيذه، فإذا قبلو تنقضي ،

عترب جانب من الفقو أف األمر اٞتنائي ٔتثابة صلح إ، كقد 3جراءات ا١تتابعةإستمرار ُب إلذا رفضو يتم اإالدعول اٞتنائية، ك
 . 4تعرضو النيابة العامة على ا١تتهم فلو أف يقبلو أك يرفضو

 

الفرع الثاني  
 المحاكمة االيجازية  

 

نتشر بعد ا٧تليزم كاألمريكي، ٍب إلُب القانوف ا (Sammary Trial)عرؼ ىذا النظاـ الذم يطلق عليو           
ختصارىا، حيث تقـو على إسراع ُب اإلجراءات إما بتبسيطها أك إليقـو على اكذلك ُب ا٢تند كالسوداف كالعراؽ كقطر، 

٬تاب تصدر احملكمة حكمها مباشرة بالعقوبة دكف حاجتها إلف أجاب باإ ، ؼ؟سؤاؿ ا١تتهم ىل ىو مذنب أـ غَت مذنب
جراءات احملاكمة العادية، كتنهى ُب إذا كاف جوابو خبلؼ ذلك فتتبع إٔب ٝتاع الشهود أك البحث عن دليل آخر، أما إ

ة ت، كتظهر الرضائية ُب ىذا النظاـ ُب كضع ا٠تيار أماـ ا١تتهم ُب أف تنظر قضي(٧تليزمإنظاـ )ثبلث جلسات على األكثر 
 ا١تتهم ّٔذا ا٠تيار، تنبيو٬تازية دكف حضور احمللفُت، حيث تشًتط على القاضي كجوب إأماـ ٤تكمة الصلح بطريقة 

كحضوره شخصيا ٞتلسة احملاكمة، كال يقبل ذلك من ٤تاميو ك إال كاف باطبل، كىذا بالنسبة للجرائم ا١تعاقب عليها من 
. 5جراءات احملاكمة العاديةإتباع إ أشهر ، فيتم 06ٔب إ أشهر 03

 

 Ghidizo) ستعار بعض قواعده كأطلق عليوإك، يطإب ىذا النظاـإل         كقد نقل التشريع اٞتنائي ا
Abbreviato) ٬تازية أك ا١توجزة، حيث ٔتقتضاه يطلب ا١تتهم أف تتم ٤تاكمتو ُب اٞتلسة التمهيدية بعد إلاحملاكمة ا

دلة إلبناء على ا ، فيها صدار العقوبة ٔتجرد أف يلمس القاضي أف الدعول صاٟتة للفصلإيتم كموافقة النيابة العامة ،  
 الصادر بتاريخ 447 من القانوف رقم 442/2ا١تتوافرة لديو، حيث يقضي القاضي العقوبة ٔتقدار الثلث طبقا لنص ا١تادة 

. 6، كيبقى للنيابة العامة كا١تتهم حق الطعن ُب ىذا القرار  كلكن بشركط خاصة1988 فرباير 16
 

                                                
 .97، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أقٔى)جُرٍجى  1
 ( ، ٜٝٓ٘ح جُؿٍجتْ جُط٢ ضؼى ضحكٜس ،1994 ؾٞجٕ 01ٗٙ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ػ٠ِ جُؿٍجتْ جُط٢ ٣طرن ػ٤ِٜح جألٍٓ جُؿ٘حت٢ ، ًٝٛج ك٢ ٍٓٗٝع هحٕٗٞ  2

جُٔؼحًٓحش ػرٍجُٜحضق ٓحػىج جُطٜى٣ى ذحُوطَ، ٛؿٍ جُؼحتِس، ٍْهس جُطلَ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُؿح٢ٗ أقى جالٍٚٞ، جٍُٓهحش جُر٤ٓطس، ضرى٣ى ٞٔحٕ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ، 

، ًٔح ٗٙ جٍُٔٗع ػ٠ِ ضؼ٣ٞٝ جألٍٞجٌ جُط٢ (ئضالف جألٓٞجٍ ؿ٤ٍ جُؿ٤ٓٔس، جإلٛحٗحش ٝئْحءجش ٓؼحِٓس جُك٤ٞجٗحش، ٝذؼٝ ؾٍجتْ ًكَٞز جألِْكس 

 .213 ـ 212، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٠ِ٤ُ)ُكوص ذحُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝئٚالـ ٓح أكٓىضٚ جُؿ٣ٍٔس، ٣ْٞحو 
 ٖٓ ئػالٕ قوٞم 09 ٍٚـ ذؼىّ وْط٣ٌٞس جُٔٞجو جُط٢ ض٘ظْ جألٍٓ جُؿ٘حت٢ ، ٝٓهحُلطس ُِٔحوز 1995 02 02ؾى٣ٍ ذحالٖحٌز إٔ جُٔؿِّ جُىْط١ٌٞ ك٢  3

 .213، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٠ِ٤ُ)جالٗٓحٕ ، ًًٝج ٓرىأ ه٣ٍ٘س جُرٍجءز، ٌجؾغ ٣ْٞحو 
 .430، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُِِٛف،ٍٓؾغ ْحذن ،  ٘  (ٓكٔى ق٤ٌْ ق٤ٖٓ )جُك٤ٌْ  4
 .98، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جقٔى)جُرٍجى  5
 .98جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  6
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إف ا١تبلحظ أف أغلبية تشريعات الدكؿ اٞتنائية ا١تقارنة، سّيما األكربية كٟتقتها بعض الدكؿ ، ؼكخبلصة لما سبق        
العربية بعدىا، إقتنعت بضركرة البحث عن كسائل كآليات جديدة عن الدعول اٞتنائية، ١تواجهة طغياف أزمة العدالة 

التنازؿ، )ستعانة ّٔذه الوسائل ا١تستحدثة إلاٞتنائية ، كلتخفيف الضغط على أجهزة الضبط القضائي كالقضاء، لذلك ًب ا
، اليت تعتمد ُب أساسها على عنصر الرضائية ، إلهناء النزاعات بُت األطراؼ بدؿ (إْب...الصلح، التسوية، الوساطة،

ٔب إستغراقا للوقت، كىي ّٔذا تتجو إستمرار ُب إجراءات الدعول ، كما ٖتملو من تعقيدات كشكليات كتأجيبلت كإلا
خصخصة الدعول اٞتنائية، بعدما كانت ملكا للدكلة، كال ٬توز التنازؿ عنها كالتفاكض بشأهنا، حيث تعترب من احملرمات 

. قًتاب منهاإلال ٬توز ا
 

  بل أماـ ىذه التغَّتات أدخلت ىذه البدائل مؤسسات مدنية من خارج إطار ا١تؤسسة القضائية ١تشاركة القضاء        
ف كاف تنبع منو، إهتاـ الفردم كإلُب مواجهة أزمتو كالوساطة ، حيث سلكت التشريعات هنجا جديدا ٗتتلف عن هنج  ا

عطاء دكر فعاؿ للمجٍت عليو ُب ا٠تصومة اٞتنائية، عن طريق مشاركتو ُب معاقبة اٞتا٘ب ك٘تكينو من ٖتقيق إحيث يتم 
ستمرار إلختيار أفضل ا٠تيارات ا١تتاحة اليت توفرىا منظومة العقاب اٞتنائي، بدؿ اإمصاٟتو الشخصية  كالعائلية كا١تادية، ك

ُب الدعول، كقد يعاقب بعقوبة سالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كال يستفيد من ذلك شيئا كال يستطيع رد حقوقو ا١تادية، حيث 
. نتقاما من آٍّت عليوإيسعى اٞتا٘ب إٔب اإلصرار ُب فعل ذلك 

 

    لكن مع كل ىذه ا١تزايا كاٟتسنات اليت ٖتققها العقوبة الرضائية، نرل أنو ٬تب أف يتم ٖتديد أنواع اٞترائم اليت      
٬تابياهتا، ألف تطبيقها على اٞترائم ا٠تطَتة، يؤدم ذلك إٔب تعميق مشكلة إٯتكن تطبيقها فيها، حىت تؤٌب أكلها كتظهر 

عدـ فعالية العقوبات كاإلجراءات اٞتنائية، بالنسبة للمجٍت عليو كآّتمع، كىو كضع خطَت، قد يؤدم إٔب أف يتؤب آٍّت 
. قتصاص حقو بنفسو، كيفقد ثقتو ُب النظاـ اٞتنائي للدكلةإعليو زماـ 

 

بالنسبة للمشرع اٞتزائرم، ٧تد أف السياسة اٞتنائية على العمـو ، تتجو ٨تو تعزيز األنظمة البديلة للدعول اٞتنائية         
 عدة بدائل ُب تعديبلتو األخَتة لقانوف اإلجراءات تبٌّت  ١تاقتناعا منو ١تا ٢تا من أ٫تية قصول ُب تعزيز الكفاءة العقابية، إ، 

إليها  ، حيث أقر نظاـ الوساطة، التسوية، األمر اٞتنائي، الصفح، كغَتىا، كسوؼ نتعرض 2015اٞتزائية ُب سنة 
. بالتفصيل ُب الفصل ا١توإب من ىذه الدراسة

 
المبحث الثالث 

 (بدائل العقوبة السالبة للحرية)البدائل الموضوعية  
 

 لقد كانت العقوبة السالبة للحرية ُب ا١تاضي العقوبة األفضل كاألنسب ، لذلك حرص كاضعوا التشريعات اٞتنائية        
على أعما٢تا ُب أغلب اٞترائم  كجزاء فعاؿ للمجرمُت، كلعل ذلك يرتبط بأسباب كمربرات ذلك العصر، كفلسفة ذلك 

الزماف، حيث كاف ينظر إٔب اٟترية بوصفها القيمة األكثر إحرازا للفكر البشرم آنذاؾ، اليت تسمح بتمتع الفرد ْتياتو 
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ستخدمت ُب عملية العقاب كالردع، خاصة كأف السجن ٓب يكن عقوبة ُب حد ذاتو، ك إ٪تا كاف مكانا ا، لذلك 1كأموالو
 .              للتحفظ على ا١تذنب كليس للعقاب

 

كمن جهة أخرل كانت العقوبة السالبة للحرية ٔتثابة ا١تنقذ كا٠تبلص للمذنب من العقوبات البدنية ا١تشينة، اليت          
عرفتها التشريعات القدٯتة من تعذيب كجلد ك ككخز كصلب، فكانت العقوبة السالبة للحرية بديبل جديدا، يعرب عن تطور 
كٖتّضر آّتمعات البشرية، الذم رأل ُب العقوبات القدٯتة إيبلما كحشيا، ال يتناسب كآّتمع اإلنسا٘ب، كاستمرت العقوبة 
السالبة للحرية لفًتة طويلة من الزمن، كىي تطبق ُب مواجهة أعداد كبَتة من ا١تذنبُت، ك ٖتضى برضا كاضعوا التشريعات 

اٞتنائية، إٔب أف بأف عوارىا، كٓب تعد تستطيع لعب دكرىا الوقائي كالردعي كآّتمعي للحد من ظاىرة اٞترٯتة كالتقوٙب 
ستمرار ُب تطبيقها، أـ إلالنفسي كالسلوكي للجناة كآّرمُت، ٦تا أدل إٔب إثارة التساؤؿ حوؿ مدل ٧تاعتها، كىل ٯتكن ا

نتهاء مدة صبلحيتها، كلقد ًب ْتث ىذا ا١توضوع كٖتليلو بصورة كاسعة كدقيقة، إليتوجب البحث عن بدائل أخرل ٢تا 
جراـ كالعقاب، حيث تناكلو القانونيوف كا١تفكركف، كما إلليو من أفكار مستحدثة ُب علم اإبناء على ما ًب التوصل 

عقدت من أجل ذلك مؤ٘ترات دكلية تبحث ُب أزمة العقوبة السالبة للحرية، كعجزىا عن آداء دكرىا ُب الردع 
كبة السالبة للحرية، كٖتقيق ؽ،حيث ًب طرح ٚتلة من البدائل تكوف قادرة على تبلُب قدر ا١تستطاع عيوب الع2كالتأىيل
. ٬تايب كأفضل للعقوبة ٭تقق أغراضهاإمردكد 

 

         كتعترب العقوبات البديلة السبيل الثا٘ب ُب تفعيل منظومة العقاب اٞتنائي، على غرار بدائل الدعول اٞتنائية، اليت 
 ليها سابقا، غَت أنو ما ٬تب اإلشارة إليو ُب ىذا الصدد، أف نظاـ العقوبات البديلة ال يزاؿ ُب طورإسبق التعرض 

، األمر الذم ٬تعل من الصعوبة ٔتكاف (ف كاف بعض ىذه البدائل تبدك فكرهتا قدٯتةإك)التكّوف، كُب مرحلة التشّكل 
١تاـ كاٟتصر، لذلك سنحاكؿ التعرؼ على أىم ىذه البدائل كتعريفها كبداية نشأهتا إلاٟتديث عن ىذه البدائل بنوع من ا

ا١تطلب  )أنظمة العقوبات البديلة التقليدية، ٍب (ا١تطلب األكؿ)كأنواعها، كقيمتها العقابية، كٕتارب بعض الدكؿ ُب العآب 
 .(لثا١تطلب الثا)ستحدثة أنظمة العقوبات البديلة آب،ٍب (الثا٘ب

 

المطلب األكؿ 
 ماىية العقوبات البديلة 

 

طار البحث عن عقوبات أكثر فعالية، إ        لقد جاءت العقوبات البديلة لتخلف العقوبة السالبة للحرية، كىذا ُب 
صبلح إلكتظاظ، كفشل تدابَت اإلتتماشى كفلسفة العقاب اٟتديث، كتفاديا ّٓموعة السلبيات اليت أفرزهتا السجوف، كا

جتماعية على احملكـو عليهم كعائبلهتم كغَتىا، لذلك فالتطرؽ إكالتأىيل ُب السجوف، ك ما يًتتب عليها من آثار نفسية ك
ٔب سّن تشريعات عصرية تعتمد على عقوبات كجزاءات بديلة، تطرح بقصد كضع حلوال جديدة للعقوبات التقليدية، إ

                                                
، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز، ٘ 2010، ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ه٤ٍٛز جُٔىز، ٓؿِس جُٔ٘طىٟ جُوح٢ٗٞٗ، جُؼىو جُٓحذغ ، أك٣ٍَ  (ك٤َٛ)٤ٓٗـس  1

173. 
 ٌٝٝٓح ْ٘س 1937، ٓإض١ٍٔ ذح1928ّ٣ٌ، جُٔإضٍٔ جُى٢ُٝ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ك٢ ٌٝٓح ْ٘س 1996جُٔإضٍٔ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ك٢ ذًٍَٝٓ ْ٘س  2

، ٍٓؾغ  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ )، أٗظٍ ج٢٘٣ُُ 1980، جُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جُٔؿ٤ٍٖٓ، جُٔإضٍٔ ج١ًُ ػوى ك٢ ًحٌجًحِ ْ٘س 1953

 .176 ـ 174، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ك٤َٛ)، ٤ٓٗـس 170 ـ 169ْحذن، ٘ 
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ختبلؼ الواقع بُت من يعترب أنو ال ضركرة ألم بدائل عقابية، كضركرة إبقاء السجن كمثاؿ تطبيقي للعقوبة، إلكبعيدا عن ا
. 1ٕتاه آخر يعترب أف السجن ليس ىو اٟتل الوحيد للعقاب كأنو ال يقتضي اللجوء إليو إال عند الضركرة القصولإكبُت 

 

ٔب ٖتقيق إعتمادىا كٖتقيقها، يهدؼ إٔب تعريف ىذه البدائل كتبياف أنواعها، كٕتاكزا على أف إلذلك قبل التطرؽ         
ختبلؼ إلٔب أخرل، إنو ٬تب أف نشَت إٔب أف التعاطي معها، كدرجة تبنيها ٗتتلف من دكلة إنسانية، ؼإنظاـ جنائي أكثر 

. عتبارات كغايات كل مشرع من خبلؿ سياستو اٞتنائية كالعقابية ا١تعتمدةإ
 

   الفرع األكؿ
 مفهـو بدائل العقوبة السالبة للحرية 

 

جراء قضائي أخذ يتسع تطبيقو ُب كثَت من آّتمعات، سواء إ نذكر من بينها، أهنا 2 لقد قدمت عدة تعريفات        
صبلحية إلقليمي كاحمللي، لتفادم النتائج الضارة كا١تًتتبة عن السجن، نتيجة لقصور ا١تؤسسات اإلعلى ا١تستول الدكٕب كا

، كعرفت أيضا بأهنا عبارة عن ٣تموعة من التدابَت اليت ٖتل ٤تل السجن، كا٢تدؼ منها 3ُب دكؿ العآب ا١تتقدـ منها كالنامي
صبلح اٞتا٘ب، كُب نفس الوقت ٛتاية آّتمع، كالتثبت من ا١تتهم كالكشف عن حالو، كىناؾ من يرل أهنا عبارة عن إ

ٗتاذىا ّٔدؼ معاقبة ا١تخالفُت لقوانُت آّتمع كنواميسو، كهتدؼ إلجراءات آّتمعية، اليت يسعى آّتمع إل٣تموعة من ا
إٔب إصبلحهم من خبلؿ تطبيق العقوبة عليهم، بسبب ٥تالفتهم للقوانُت دكف تنفيذ ىذه العقوبة، داخل أماكن ٤تددة 

خصيصا لذلك، أك عز٢تم عن آّتمع ، ١تا يًتتب على ذلك من سلبيات متعددة، كما عرؼ أيضا بأنو ٣تموعة من 
. 4اإلجراءات القسرية اليت يرصدىا آّتمع للدفاع عن نفسو ضد ا٠تطورة اإلجرامية

 

جراء ٗتتلف إعتبارىا تدبَت أك إكمع ذلك ال ٯتكن إعطاء تعريف دقيق لبدائل العقوبات السالبة للحرية ، كيكفي          
رتباطا كثيقا إعن العقوبات التقليدية، فهي بديل لعقوبة السجن اٟتكمي، ك٬تب أف نشَت أف ىذه البدائل مرتبطة 

كاليت تتعلق ٔتادة اٞتنايات،  بالعقوبات القصَتة ا١تدة اليت تشمل عادة مادة ا١تخالفات كاٞتنح، أما العقوبات طويلة ا١تدل،
عتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية، ألف الضرر إكاليت ٭تكم ّٔا ُب اٞترائم اليت تتسم با٠تطورة كاٞتسامة، فمن الصعب 

ف أك أشد جا١تًتتب عنها ال ٯتكن ٕتاكزه ال من قبل آٍّت عليو كال من قبل آّتمع، الذم لن يتقبل بديبل عن عقوبة الس
. 5منها 

 

ٔب ىذه البدائل على أهنا اٟتلقة األخَتة من حلقات اإلصبلح كالتأىيل، كيتوقف ٧تاحها على مدل إ    كلقد ُنظِنرَح     
، كىذه البدائل من قبيل ا١تعاملة 6جتماعية كتكاملها مع اإلجراءات الرٝتية اليت تبذ٢تا اٞتهات ا١تختصةإلفاعلية األدكار ا

                                                
، ٘ 2013، ٓكحٍٞز ك٢ جُؼوٞذحش جُرى٣ِس، ؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ،جًٍُُٔ جُؼٍذ٢ ُِركٞظ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س ،  (ئ٢ِ٣)ًالِ  1

05. 
ُٚ  ج٢ُٗء ٓ٘ٚ: ضؼٍف ٖٓ جُ٘حق٤س جُِـ٣ٞس  2 ٍَة ـ ذَةىالً ج٢ُٗء ؿ٤ّةٍٙ جضهً ػٞٞح ، ٣ٝوحٍ أذىٍ ج٢ُٗء ٓ٘ٚ ، أ١ ئضهً ٓ٘ٚ ذىال أ١ نِلح ، ٝذىّة أذىُٚ، : ذَةىَة

ٍَة  هللا نٞكح أٓ٘ح ، ٝذحوُٚ ذًٌج  ٍْة  أٝ جُرى٣َ ٝذُةىَةالء ذٔؼ٠٘ : ٝج٢ُٗء ٤ٖثح ٤ٖأ آنٍ، ؾؼِٚ ذىُٚ ، ٣وحٍ ذىَّ أ١ أػطحٙ ٓػَ ٓح أنً ٓ٘ٚ، ٝضؿٔغ ذٔلٍوٙ ذَةىَة

، (القن ٓكٔى القن)هّٞ ٖٓ جُٛحُك٤ٖ ال ضهِٞ جُى٤ٗح ْٜٓ٘ كايج ٓحش ٝجقى أذىٍ هللا ٌٓحٗٚ آنٍ ، أٗظٍ ك٢ ًٛج  قظ٤س : جُؼٜٞ أٝ جُهِق، ك٤وحٍ 

 74ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
، جٍُٔوٝو جٍُوػ٢ ٝجالٚالق٢ ُرىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس، ٝوٌٝٛح ك٢ ضط٣ٍٞ ٗٓن جُؼوٞذحش ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  3

  .81 ، ٘ 2013جُٔهط٤ٖٛ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ كِٓلس ك٢ جُؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ،
 82، 81جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
 .06، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ئ٢ِ٣)ًالِ  5
 .289، ٝظ٤لس جُؼوٞذس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  6
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ستدعت ظركؼ اٞترٯتة ذلك، كإف شاء إذا إالعقابية التفريدية ا١تقررة تشريعيا لتكوف بُت يدم القاضي، إف شاء أعملها 
. 1قضى بالعقوبة السالبة للحرية أيا كانت مدهتا

 
 الفقرة األكلى 

نشأة فكرة بدائل العقوبات السالبة للحرية  
لقد نبذ علماء العقاب ُب العصر اٟتديث عقوبة السجن خاصة قصَتة ا١تدة، كاقًتحوا بدال عنو نظما جديدة         

أطلقوا عليها بدائل العقاب، كتعترب فكرة البدائل حديثة نسبيا، كىي أمر طرأ على قوانُت العقوبات الوضعية ُب اآلكنة 
األخَتة، كردة فعل ٕتاه ما ٭تدث من آثار كتداعيات سلبية بسبب تطبيق العقوبة السالبة للحرية، اليت قد تتجاكز القدر 

العادؿ من العقوبة، مقابل اٞترٯتة ا١ترتكبة، لذلك قامت ىذه البدائل على أساس فلسفة تناىض ىذا الوضع، كتنادم 
 سنة ُبعتناؽ مبدأ العقوبات البديلة، ككانت أكٔب البدايات ُب مناقشة ىذا ا١توضوع إصبلح العقوبات السالبة للحرية، كإب

ٔب إٔب السجوف مؤداىا أف آّـر يساؽ إبرسم رسالة  (Charle Loucas)، عندما قاـ ا١تفكر الفرنسي 1828
. السجن ليتلقى التأىيل كليس العقاب، األمر الذم يتطلب معاٞتة ىذا ا١تذنب كليس قمعو

 

ٕتاىات العقاب كأساليب تنفيذه ُب احملكـو عليو، كعقدت ٢تذا الغرض إكبدأت األفكار تتوأب بضركرة تغيَت          
، الذم 1885العديد من ا١تؤ٘ترات ُب القرف التايع عشر، كيأٌب ُب مقدمتها ا١تؤ٘تر العقايب الدكٕب الثالث ُب ركما سنة 

مكانية أف ٭تل ٤تل عقوبة اٟتبس عقوبة أخرل مقيدة للحرية مثل العمل ٔتنشآت عامة بدكف إعقد من أجل ْتث جدكل 
 أك توجيو اللـو ُب حالة ا٠تطأ اليسَت، ٍب أثَتت مشكلة العقوبات البديلة مرة ،ر ا١تؤقت ُب مكاف ٤تددظحبس أك اّب

أم نوع من اٞترائم ُب  ، حيث طرح ا١تشاركوف1890سنة  (Saint Petersberg)نعقاد مؤ٘تر إأخرل ، ٔتناسبة 
ٔب إنذار ا١ترسل بواسطة القاضي إلقانوف العقوبات كٖتت أم شركط، كإٔب أم مدل ٯتكن قبوؿ بأم تشريع نظاـ اللـو كا

، ككذا نظاـ كقف التنفيذ للعقوبة سواء كانت غرامة أك حبسا أك أم عقوبة أخرل ينطق ّٔا ؟مرتكب الفعل االجرامي
. 2القاضي

 

كما عقدت عدة مؤ٘ترات أخرل نظمت لبحث نفس ا١تشكلة، كا١تؤ٘تر الدكٕب للسجوف، الذم عقد ُب لندف          
ختتم ّتملة من إدارة السجوف كمعاملة السجناء، كإ ، حيث دار ٤تور النقاش حوؿ ا١تشاكل الناٚتة على 1872سنة 

متثاؿ ألنظمة السجوف اليت على إثرىا ظهرت اللجنة الدكلية للعقاب إلالتوصيات كالتوجيهات تلـز ا١تؤسسات العقابية با
ٖتاد الدكٕب لقانوف إل، ككذا مؤ٘ترات ا1925ستمرت ىذه ا١تؤ٘ترات العقابية اليت عقدت ُب لندف سنة إ، ٍب 3كالسجوف

، كًب مناقشة كْتث جزاءات بديلة كالغرامة، العمل العقايب، 1891، كأكسلو سنة 1889العقوبات ُب برككسل  سنة 
دخاؿ نظاـ كقف إصبلح عقوبة الغرامة، كإقًتاحات حوؿ إلتركيز ا ًب حتياطية ،التوبيخ، اٞتلد، قضية اٟترية، كإلالكفالة ا
. ختبار القضائيإلالتنفيذ كا

 

                                                
، جُططر٤وحش جُٔؼحٍٚز ُرىجتَ جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ه٤ٍٛز جُٔىز، ٓوحٍ أٌَْ ٍُِ٘ٗ ك٢ جُؿٔؼ٤س ج٤٘٠ُٞس ُكوٞم جالٗٓحٕ، ٓغ جألْطحي   (أقٔى ُطل٢)ج٤ُٓى  1

 01 ٛؿ١ٍ، ٘ 1428 02 ـ 01، ٖٞٔ ئٚىجٌجش جُؿٔؼ٤س ، ج٣ٍُحٜ  (ٓلِف)جُىًطٌٞ  جُوكطح٢ٗ 
 .175 ـ 174، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٤َٛ)ج٤ٓٗـس  2
 .77، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  3



 

377 

مم ا١تتحدة، كْتثو ُب ٞتنة ا١تؤ٘تر الثا٘ب ١تنع اٞترٯتة كمعاملة آّرمُت، ا١تنعقد ألكما حضي ىذا ا١توضوع برعاية ا          
دانة العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كأكصى إٔب إنتهى  ُب تقريره إ، الذم 1960 أكت 19ٔب إ 08ُب لندف من 

.  1قبلؿ منها كالتوسع ُب تطبيق بدائل عنها، اليت ال تنطوم على سلب حرية احملكـو عليوإلبا
 

الردع )كلقد رافق ىذه ا١تؤ٘ترات عدة دراسات ككتابات لكثَت من علماء العقاب، كتلك الدراسة اليت عنونت بػ           
، كاليت اعتربت آنذاؾ أكؿ دراسة 1952سنة  ( Andineasح.أنديناس)، لصاحبها العآب النرك٬تي  (حقيقة أـ خياؿ

متخصصة ُب بدائل العقوبات السالبة للحرية، كٟتقو علماء آخركف ْتثوا ُب بدائل العقوبات السالبة للحرية ، كحاكلوا 
 .O رجػػكينب) مكانية جعلها ٦تكنة التطبيق على أرض الواقع، كمن بينهم العآب السويدمإتطوير فكرهتا كالعمل على 

Kinberg ) كالعآب األمريكي  1953 سنة ،(كالدك G.P .Waldo)  عزت عبد الفتاح )، العآب 1970سنة
1983 E .Fateh) ٔب ٤تاكلة تقنُت بدائل العقوبات السالبة للحرية إ، ككانوا يسعوف ٚتيعا من خبلؿ كتاباهتم

. 2كتفسَتىا كمناقشتها ُب آّاالت العلمية 
 

كؿ ١تكافحة ألستمرت اٟتملة ضد العقوبة السالبة للحرية ُب اٞتانب العريب أيضا، حيث ْتث ا١تؤ٘تر اإ         كلقد 
 05ٔب  إ02جتماعية كاٞتنائية بالقاىرة من إلاٞترٯتة باٞتمهورية العربية ا١تتحدة، كالذم عقد با١تركز القومي للبحوث ا

 أشهر أك تستبدؿ  بعقوبات بديلة ، 03لغاء عقوبة اٟتبس قصَتة ا١تدة، خاصة ما يقل عن إ، الذم أكصى ب1961يناير
، بتفادم اٟتكم بعقوبة اٟتبس 1966 فيفرم 05ٔب إ جانفي 31كما أكصت اٟتلقة العربية األكٔب ا١تنعقة بالقاىرة ُب 

عتبارىا غَت فعالة، كمستهجنة ُب السياسة اٞتنائية، كما عقدت الندكة العا١تية ا٠تاصة بالعقوبة السالبة للحرية إقصَت ا١تدة ب
، ككانت من بُت توصياهتا بضركرة التوسع ُب تطبيق بدائل العقوبة 1985 أيلوؿ 09 ك08كبدائلها بالعراؽ ما بُت 

ٔب تلك العقوبة، إال ُب حالة الضركرة القصول، اليت تستدعيها إمكاف، كعدـ اللجوء إلالسالبة للحرية قصَتة ا١تدة قدر ا
نساف ُب إلظركؼ اٞترٯتة كخصائص اٞتا٘ب، كاألخذ ببدائل العقوبة اٞتنائية، ٍب تبعها عقد الندكة العربية ٟتماية حقوؽ ا

ستبعاد إحيث أكصت ب ،1989 ديسمرب 20 ك16جراءات اٞتنائية ُب العآب العريب ا١تنعقدة بالقاىرة ما بُت إلقوانُت ا
توفر للمحكـو عليهم التأىيل الذم ٭تق لو اٟتصوؿ عليو، كتعوض ببدائل  ال العقوبات السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، ألهنا 

. 3كفقا ١تا ٭تدده القانوف
 

 الفقرة الثانية
بدائل العقوبات السالبة للحرية  خصائص 

ذا كانت العقوبات البديلة ٖتاكؿ أف تكوف عبلجا، ١تا أخفقت  فيو عقوبة سلب اٟترية، كعلى الرغم من أهنا إ          
ال أهنا تتقاطع معها ُب خصائص مشًتكة، ٘تثل خصائص العقوبة اٞتنائية بشكل عاـ إٗتتلف عنها ُب مضموهنا كشكلها، 

: كىي 
 ال ٔتوجب نص قانو٘ب ٭تدد نوعها إأكٔب ىذه ا٠تصائص أهنا شرعية ٔتعٌت أهنا ال تتقرر : شرعية العقوبات البديلة

كمقدارىا كمدهتا، فالسرعة ال تشمل شرعية التجرٙب فقط، كلكنها ٘تتد لتشمل شرعية العقاب أيضا، كىو أساس 

                                                
 .176، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٤َٛ)ج٤ٓٗـس  1
 .78، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  2
ٗظٔص ًٛٙ جُ٘ىٝز جُؿٔؼ٤س ج٣ٍُٛٔس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ذحالٖطٍجى ٓغ جُٔؼٜى جُؼح٢ُ ُِىٌجْحش جُؿ٘حت٤س ذ٤ٍٓجًَٞج ذح٣طح٤ُح، ٖٝٓ أؾَ جٍُؾٞع ج٠ُ  3

أػٔحٍ ًٛٙ جُ٘ىٝز ٣ٌٖٔ ئ٠ُ ٓؿِس جُركٞظ جالؾطٔحػ٤س ، ذـىجو ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س ٝجُؿ٘حت٤س  ٝجُؿ٘حت٤س ، جُٓ٘س جُػحُػس ػٍٗ، جُؼىو 

 .177 ـ 176، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ك٤َٛ) ، ج٤ٓٗـس 1986جألٍٝ ، ق٣ٍُجٕ ، 
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ال ٔتوجب نص قانو٘ب، فكذلك ال ٬توز فرض إ٬توز ٕترٙب أم سلوؾ  كركن من أركاف القانوف اٞتنائي، فكما ال
ال ُب كجود نص قانو٘ب يسمح بذلك ، كلكن ما ٬تب مراعاتو عند النظر ُب شرعية ىذه البدائل أنو إعقوبة 

، إلليها ٔتفهـو مرف، حيث يتم النص على عدد من العقوبات البديلة كجزاء إ٬تب النظر  قًتاؼ السلوؾ آّـر
كٯتنع كٯتنح القاضي سلطة تقديرية ُب ٖتديد ٪تط كمقدار العقوبة البديلة، اليت تتناسب مع كل حالة، كيستعُت 

ٔب فاعلية العقوبة البديلة ُب إ، كىذا يؤدم 1القاضي ُب ىذا ٔتلف ا١تتهم، الذم يعد من طرؼ خرباء متخصصُت
 .رتكابو للجرٯتةإندماجو ُب آّتمع ١تراعاهتا شخصية اٞتا٘ب كظركؼ إعادة إلصبلح اٞتا٘ب كتأىيلو، إ

 

 ال ٔتوجب حكم اقضائي صادر بناء على ٤تاكمة عادلة، تتوفر إكتعٍت أهنا ال توقع  :قضائية العقوبات البديلة
هتاـ ، كٖتديد األسباب إلثبات براءتو كمناقشة أدلة اإبداء دفاعو كإعلى ٚتيع الضمانات، حيث يستطيع ا١تتهم 

عتبار عند تقدير القاضي للعقوبة البديلة إرتكابو ٞترٯتتو اليت ٯتكن أف يكوف ٢تا ٤تل إكالدكافع الكامنة كراء 
صبلح إا١تناسبة كمدهتا، فقضائية العقوبة البديلة، كالشّك ضمانة ىامة للجا٘ب، ألهنا تتميز بعدالتها كفاعليتها ُب 

جتماعي مرة أخرل، ك من جهة  أخرل ٖتقيق الردع ٔتفهوميو إلندماجو ُب النسيج اإعادة إلاٞتا٘ب، كتأىيلو 
 .2العاـ كا٠تاص

 

  ٔب احملكـو إتعٍت ىذه ا٠تاصية أف العقوبة شخصية ٔتعٌت أف ال تطبق، كٯتتد أثرىا : شخصية العقوبات البديلة
ذا كانت ىذه ا٠تاصية، ال ٕتد تطبيقها بصفة كاضحة على عقوبة السجن، إٔب الغَت، كإعليو ، كال ٯتتد أثرىا 

ٔب أىلو كعملو، كبالتإب ىذا الوضع يدحض القوؿ بشخصية العقوبة على إبسبب اآلثار السلبية اليت ٘تتد 
٧تد أف ىذه ا٠تاصية ٕتد تطبيقها فيها بصفة أكثر فعالية، نظرا ألنو ال  كخبلؼ األمر بالنسبة للعقوبات البديلة،

 .قتصاد الوطٍت ضيقا جداإلسرة كاألٔب غَت اٞتا٘ب ، كيبقى مساسها باإٯتتد أثرىا 
 

  كتعٍت أف يكوف اٞتميع سواء أماـ القانوف، ككل من يقًتؼ أم : تحقيق العقوبات البديلة لمبدأ المساكاة
جـر سيناؿ عقابو دكف ٘تييز، كيظهر أيضا ُب أف تتناسب العقوبات البديلة مع شخصية كل جا٘ب كظركؼ 

رتكابو ٞترٯتتو ، ألنو الٮترج عن كونو تفريدا لتلك العقوبات فكل فرد من أفراد آّتمع يعلم مسبقا مدل اٞتـر إ
، أما  ختيار نوع ك٪تط كل عقوبة فتخضع لظركؼ إُب السلوؾ الذم يقًتفو، كأنو بالتإب سيعاقب على ىذا اٞتـر

كل متهم، كىكذا تكوف العقوبة البديلة األقرب لتحقيق العدالة كا١تساكاة، كبدرجة تفوؽ كثَتا عقوبة السجن 
 .٢تا

 

 صبلح احملكـو عليو كتأىيلو إلعادة إتعمل العقوبات البديلة على : العقوبات البديلة تحقق أغراض العقوبة
 ندماجو ُب النسيج آّتمعي، كىذا ٯتثل كجو الردع ا٠تاص با١تفهـو اٟتديث، حيث يتحقق عن طريق التأثَت ُب شخصيةإ

بدا٢تا بقيم كمفاىيم جديدة صحيحة كسوية، كرٔتا إصبلح ا١تعوج فيها، من تصحيح للقيم كا١تفاىيم، بل كإك احملكـو عليو
يظهر ىذا الغرض بصورة أدؽ كأكضح ُب العقوبات البديلة على خبلؼ عقوبة سلب اٟترية ، كما يكتنفها من عراقيل 

 .كعقبات داخل السجوف ُب ٖتقيق ىذه األغراض
 

                                                
 .271، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1
 .172جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
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 يتمثل الردع ا٠تاص ُب ذلك األثر الذم تًتكو العقوبة ُب نفسية اٞتا٘ب، حيث يتحقق باليقُت ،من جهة أخرل         
 اٞتا٘ب، الذم يًتّسخ بداخلو بأنو لن يفلت من العقاب، كىذا اليقُت ْتتمية يةالذم ٯتكن للنظاـ القانو٘ب غرسو ُب نفس

 .العقاب سَتدعو  كالشك
 

ف أثره ُب العقوبات يكوف ُب أقل درجاتو ، كذلك ألف العقوبات إيبلـ، ؼإل أما الغرض الثا٘ب الذم ٯتثل عنصر ا         
يبلـ ُب عقوبة إليبلـ ، كىذا بسبب ما خلفو اإلصبلح أكثر من اإلالبديلة تعمل على ا١تفهـو اٟتديث للعقوبة، كىو ا

ٔب عدـ ٖتقيق الغايات اٟتقيقية لو كالبحث عن حلوؿ ٢تا، كّٔذا النمط إقتصادية، أدل إالسجن من آثار سلبية نفسية ك
. 1اٞتديد من العقاب

 

 الفرع الثاني
 الضوابط كالقيمة العقابية للعقوبات البديلة 

 

عتداؿ، إلقد ًب تشريع عدد من الضوابط تسمح بتطبيق ىذا النوع اٞتديد من ىذه العقوبات بكل موضوعية ك         
صبلح ا١تذنبُت كتردع أفراد آّتمع، كمن جهة أخرل تعمل ىذه الضوابط كاحملددات على تقييد السياسات إتكفل 

ستخدامها ٕتاىو، كيضمن ٖتقيق العقوبة بكل إنتقاـ ُب طريقة إاٞتنائية، بإطار ٭تفظ حق ا١تذنب من أم تعّسف أك 
       :، ٦تا يعطي ٢تا قيمة عقابية معينة، كىو ما سنوضحو كالتإبأىدافها كعدـ التهاكف بشأهنا

 

 الفقرة األكلى 
ضوابط األخذ بالعقوبات البديلة في القوانين الوضعية 

ٔب اللقاء إىذه الضوابط يضعها القاضي عندما يقضي ّٔذه العقوبات، ك تعود صياغة كٕتميع ىذه الضوابط          
 أب 03ُب فرنسا من  (بواتيو)جتماعها السادس ٔتدينة إالعلمي الذم عقدتو ا١تؤسسة الدكلية للعلـو اٞتنائية كالعقابية ُب 

 : 3، كأىم ىذه الضوابط نذكر منها19782 أكتوبر من سنة 08
 

  أال تكوف ىذه التدابَت منافية ٟتقوؽ االنساف أك متعارضة مع مقتضياهتا ، ْتيث ال يكوف فيها أم مساس
ساسي الذم ٬تب ألنساف أك حقوقو ا١تدنية، فا٢تدؼ اإمتهاف ٟتقوقو ؾإنسانية للمحكـو عليو أك إلبالكرامة ا

 .صبلحو ُب ا١تقاـ األكؿإمراعاتو ىو 
 كراىو على ذلك رغما عنو، ْتيث ٬تب أف ٕتد العقوبة إرادتو كعدـ إضركرة خضوع احملكـو عليو ٢تذا التدبَت ب

 .البديلة قبوال لدل احملكـو عليو، كتكوف ٔتوافقتو كتبقى لو حرية القبوؿ أك الرفض
  شرافو، كيتم تنفيذه من خبلؿ مؤسسة إٗتاذ ىذه التدابَت ٔتوجب مرجع قضائي كٖتت رقابتو ك إيتعُت أف يتم

 .رٝتية تنتمي للسياسة اٞتنائية ُب الدكلة 
  يقافو، إذا تأكد أف الغاية ا١ترجوة من اٟتكم ا١تقرر قد حصلتإعادة النظر ُب اٟتكم كإ ٘تكُت القضاء من،      

 .ىذه العقوبة البديلة إذا ثبت عدـ نفعها كعدـ مبلءمتها مع احملكـو عليو لغاء أك إ
                                                

 .179، 178 ، 177جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .87، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  2

 .197 ـ 195، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)  جُؼٞؾ٢ 
، ٘ 2005، جإلؾٍجءجش جُرى٣ِس ػٖ جُكرّ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس،ج٣ٍُحٜ  جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س،  (ٓكٔى ػرى هللا)ُٝى ٓكٔىجٕ  3

17. 
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  جتماعي أك ضابط السلوؾ، كٕتريده من الطابع الشرطي، حيث إٔب مرشد إ٬تب أف يعهد بتنفيذ ىذا التدبر
ذا كانت العقوبة البديلة تنفذ بشكل إبعاد ا١تؤسسات األمنية إجتماعية ُب الدكلة ، كإلتتكفل بو ا١تؤسسات ا

  .سليم
 بتعاد  عن التشهَت باحملكـو عليو، كا١تساس بشخصية احملكـو عليو كعائلتوإلا. 
 جتماعية، كنوع اٞترٯتة إلخذ ّٔذه البدائل ظركؼ احملكـو عليهم الشخصية كاألعتبار عند اإلضركرة أخذ ُب ا

 .ْتيث يكوف التدبَت ا١تختار يتناسب مع نوع كجسامة اٞترٯتة ا١ترتكبة كضررىا
 جرائية اليت تسمح با١تراجعة القضائية أثناء كتنفيذ ىذه التدابَت البديلة، إلصوؿ األ٬تب كضع كتعديل القواعد كا

 .ٔب القضاء كالبت فيو ُب أسرع كقتإكالتظلم منها 
 جراءات التأديبية ضده ُب أسرع كقت إلٗتاذ اإلتزامات القضائية ا١تفركضة، ك٬تب اإلعند إخبلؿ احملكـو عليو ب

غفاؿ من قبل احملكـو عليو، ُب تنفيذ شركطها، فيجب إعادة إ٦تكن، كيظهر ذلك عند تسجيل هتاكف أك 
 .تو بالعقوبة ا١تناسبة لوضعوـ٤تاؾ

 

 الفقرة الثانية 
 القيمة العقابية للعقوبات البديلة 

رتفاع معدالت اٞترٯتة، ْتيث إ إف عقوبة السجن كصفت مرارا بأهنا عقوبة غَت ٣تدية ُب ردع آّرمُت ، كاٟتد من        
عتقاد السائد بأف عقوبة إلأصبحت عقوبة غَت مثالية ُب مواجهة األفعاؿ اإلجرامية ، ألهنا ٓب تعد تؤدم كظيفة الردع ، فا

عتقاد خاطئ، كمن ٙتة إٔب حد كبَت إٔب الوقاية اٞتماعية أصبح إالسجن كحدىا، تؤدم إٔب الردع اٞتماعي مثلما تؤدم 
حصائيات أف ىذه الوقائية إلشكل عامل ردع ٓب يعد صحيحا، كقد أثبتت اتعقوبة السجن أف عتقاد الذم يعرب عن إلفا
حصائيات الرٝتية أف السجن ٓب يسهم ُب خفض نسبة إل نفعا، حيث دّلت امفًتاضية لعقوبة السجن ٓب تعد ٕتدإلا

. العود، كٓب يساىم ُب إصبلح اٞتا٘ب 
 

على خبلؼ ذلك ٧تد أف بدائل العقوبات السالبة للحرية بدأت تظهر ٤تاسنها من خبلؿ تطبيقها، حيث تسمح         
نتشار ا١تخدرات إمكانية العود ، كتقلل من ٥تاطر إندماج ُب آّتمع تدر٬تيا، كما أهنا تقلل من إلللمحكـو عليو با

فهذه العقوبات ، ٔب احملكـو عليو كىو داخل السجنإجتماعية األخرل ، اليت كانت تنتقل إلكالكحوؿ كباقي األكبئة ا
تعاقب ا١تذنب كىو داخل ٣تتمعو، كتسمح لو با١تعايشة ا١تشركطة بالعقوبة، ُب ٣تاؿ ينفعو كيشعره ّتسامة ذنبو كسوء 

٨تراؼ الكامن فيو، بدؿ أف إلصبلح كعبلج اإلسلوكو، كما يعمل القائموف على ىذه العقوبة البديلة على تسليط اٞتهود 
. ٨1ترافا كخطورة على اٞتا٘ب كعلى آّتمعإيد حدتو داخل السجن بتعلم كنقل سلوكيات أكثر زت

 

صبلح كالردع، خاصة ُب إل٬تابية خاصة، ُب ٣تاؿ ٖتقيق اإل        كلقد أثبتت ىذه البدائل فعاليتها من خبلؿ نتائجها ا
 97حصائيات أف ما يقاربإلالدكؿ اليت أخذت ّٔا ، كيّسرت سبل تنفيذىا على أرض الواقع، فمثبل ُب الياباف بينت ا

على  ُب معدالت العود للجرٯتة، كٖتقيق غاية الردع ا٩تفاضإ ت من األحكاـ القضائية ُب ا١تخالفات كاٞتنح، سجل%
ا١تستول الفردم كاٞتماعي، أما ُب اسًتاليا فقد ًب تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على جرائم السرقة، حيث ًب إلزاـ 

                                                
 قٍٞ ٌؤ٣س جُ٘حِ ُرىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس نٛٞٚح ٚـحٌ جُٖٓ، 1977ْ٘س  (  Sport – Janْرٌٞش ؾحٕ )نِٛص وٌجْس أؾٍجٛح  1

٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿد جُركع ػٖ ذىجتَ أنٍٟ ُؼوٞذس جُٓؿٖ، ٝإٔ ػوٞذس جُٓؿٖ ُٖ  % 85ٝأٚكحخ جُؿٍجتْ جُر٤ٓطس ئ٠ُ إٔ ٌأ١ جألؿِر٤س ذٔح ٣وحٌخ 

 .96، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘ (قظ٤س القن ٓكٔى)ضؼى كؼحُس، أٗظٍ القن 
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، 1992 ك 1991 بُت % 80ٔب اٞترٯتة إ٩تفاض ُب معدؿ العود إا١تذنبُت بالعمل ُب أحواض السباحة، حيث لوحظ 
. 1كما شهدت اٞتزائر ُب السنوات األخَتة تبٍت بعض ىذه البدائل كسجلت تراجعا ُب معدالت العود

 

ىذه ا١تؤشرات ٕتعلنا نتأّمل ُب ىذه األ٪تاط اٞتديدة من العقاب، ُب أف تكوف أكثر جدكل كفائدة فإف         لذلك  
ستجابة من إصبلح منها أسرع كأكثر إلكفاعلية من العقوبات السالبة للحرية، خاصة بالنسبة لعقاب ا١ترأة نظرا لتوقع ا

نسانية داخل أسرهتا، ٦تا يؤدم ّٔا إٔب إلالرجل، فهذه البدائل تضمن معاقبتها بصفة أكثر سبلسة، كىي تتمتع ْتقوقها ا
٬تابيات إترؾ سبل اٞترٯتة، بعكس عقوبة السجن اليت تناؿ منها كمن عائلتها من كصم بدخو٢تا السجن ، الذم يفقدىا 

. ٨ترافات جديدة ٓب تكن تعرفها قبل دخو٢تا السجنإك٤تاسن ُب شخصيتها ، كٖتل ٤تلها 
 

 الثالثالفرع 
 العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة  

 

عتبارىا الوسيلة األحدث إلصبلح آّرمُت، إ نظرا للمحاسن الكثَتة اليت أتت ّٔا بدائل العقوبات السالبة للحرية، ب       
كمن جهة أخرل تعدد أشكا٢تا كأ٪تاطها، ْتيث تتبلءـ كتتواءـ مع ثقافة كطبيعة كل ٣تتمع، لذلك ىرعت العديد من دكؿ 

لقاء الضوء على بعض ىذه التجارب آّتمعية ُب بعض الدكؿ إختبلؼ كل تشريع ُب ذلك، لذلك سنحاكؿ إالعآب، مع 
. الغربية كالعربية

 

 الفقرة األكلى
الدكؿ الغربية  

 بصورة ؿشكل بعضها بدائل كاملة تحم عدة ٪تاذج ُب ٣تاؿ تبٍت ىذه البدائل، ْتيث التجربة األمريكيةعرفت         
ختبار إلكؿ نظاـ األ ، كبديل عن جزء منها، ككمثاؿ عن النمط ا٢تاسلب اٟترية، كبدائل جزئية مكملة عقوبة تامة ٤تل 

شراؼ ُب آّتمع بواسطة ىيئات إلالقضائي الذم يعترب منهجا للمراقبة خارج أسوار ا١تؤسسات العقابية مؤسسا على ا
٨تراؼ األحداث بصورة إنتشاره كفعاليتو ُب نطاؽ إجتماعية، حيث ثبت إلخاصة، تعمل على تطبيق آليات اٟتراسة ا

نتقاء للحاالت اليت ينطبق عليها، كيأٌب نظاـ التعهد إلأفضل من البالغُت، حيث يتوقف ٧تاحو على عملية ا
طبلؽ سراح النزيل احملكـو عليو، بعد قضاءه مدة معينة إكمثاؿ عن النمط الثا٘ب، كيعٍت ىذا النظاـ بأنو  (الباركؿ)بالشرؼ

طبلؽ إعدادا مسبقا قبل إشراؼ كٮتضع لقيود كتوجيهات خاصة، حيث كيتطلب إلُب السجن بشرط أف يوضع ٖتت ا
. نتقاء للنزالء يتوفر ٢تم فرصة قضاء جزء من العقوبة خارج ا١تؤسسة العقابيةإٔب عملية إسراحو، كما ٮتضع ىذا النظاـ 

 

لكًتكنية إلدكات األلكًتكنية كنموذج حديث، حيث كانت ٕتربة اإلمريكية نظاـ الرقابة األ         كما عرفت التجربة ا
رساؿ ٣تموعة من إصدار كإ، اليت ترتكز على 1967كتجربة من قبل ٣تموعة من الباحثُت كا١تتطوعُت ُب ماسيتش سنة

 كبديل حقيقي ١تشكلة  تعتربذاعة، كإللتقاطها عن طريق ا٢تاتف أك موجات اإشارات على نطاؽ مسافات كبَتة يتم إلا

                                                
 إٔ جُٔى٣ٍ٣س جُؼحٓس إلوجٌز جُٓؿٕٞ ٝئػحوز جالوٓحؼ جإلؾطٔحػ٢ ُِٔكر٤ْٖٞ، ئْطلحوش 2009 04 21 جُٔإٌل ك٢ 02أٝٞف جُطو٣ٍٍ جَُٞج١ٌ ٌهْ  1

 ٓكٌٞٓح ػ٤ِٚ، ق٤ع ٝؾٜٞج ئ٠ُ جٗؿحَ أػٔحٍ ٓهطِطس ًحُكٍجْس، جإلوجٌز، جألٖـحٍ جُؼ٤ٓٞٔس، 867ٖٓ ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ذططر٤وٜح ػ٠ِ 

جُط٘ظ٤ق،أػٔحٍ جُرٓط٘س، ج٤ُٛحٗس ، جُر٤طٍز، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جألػٔحٍ جألنٍٟ، ق٤ع ضْ ضٓؿ٤َ ضٍجؾغ ك٢  ٗٓرس جُؼٞو ُِؿ٣ٍٔس ذؼى ئونحٍ ًٛج جُرى٣َ 

 .96، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى) ، القن 2010 ْ٘س %40.20، 2009 ْ٘س % 42.50 ، 2008 ْ٘س %41.55ذ٘ٓرس 
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اف، كفلوريدا بصفة أخص كال زالت ُب مرحلة ؽستخداـ ىذا النظاـ خاصة ُب كالييت متشيإزدحاـ السجوف، كينتشر إ
. 1التجربة ُب بقية الواليات األخرل كيدرس بعضها اآلخر ىذه التجربة

 

ختيار ٣تموعة من النزالء بًتؾ السجن هنارا كالعمل ُب مكاف إكطبق أيضا نظاـ العمل ُب آّتمع، الذم يقـو على         
 بناء على تشريع كالية كيكونسيت، 1993قريب بصفة منظمة، كىو ليس بديبل جديدا، إذ عرؼ ىذا النظاـ منذ سنة 

دارة العقابية ُب توفَت إلرتكاب جرٯتة غَت جسيمة، كتعاكف القاضي كاإحيث كاف يتم الًتكيز لتطبيق ىذا النمط على 
.  ٪توذجا لتشريعات الواليات احمللية ُب ٣تاؿ األخذ ّٔذا النظاـ1965ظركؼ ا١تناسبة لذلك، كيعترب قانوف اؿ

 

ٕتاىات ا١تعاصرة إلأدخل التشريع الفرنسي عدة تعديبلت جوىرية مسايرة ؿفقد  تجربة الفرنسية لل         أما بالنسبة
للمعاملة العقابية، على غرار التشريعات األكربية اليت عرفت كتبّنت ىذه البدائل، كأىم بديل عرفو التشريع الفرنسي نظاـ 

ذا حكمت بعقوبة السجن إللمحكمة أف تأمر بو فيو يقاؼ التنفيذ البسيط، ٬توز إيقاؼ التنفيذ، الذم ىو على نوعُت إ
ذا توافرت ظركؼ التخفيف، كا١تشرع الفرنسي إعلى ا١تتهم بغض النظر على مدة العقوبة، كيوقع ُب اٞتنح كُب اٞتنايات 

يقاؼ التنفيذ مع الوضع إ، أما النوع الثا٘ب فهو 1975يقاؼ التنفيذ حىت ُب الغرامات ا١تالية منذ سنة إكّسع من نطاؽ 
ذلك ُب حاالت اٟتكم بعقوبة السجن ُب حاالت اٞتنح كاٞتنايات الواردة ُب قانوف العقوبات العاـ، كختبار، إلٖتت ا

 كالغرامة،اإلفراج الشرطي، العمل للمصلحة  أخرل  ،كما عرؼ التشريع الفرنسي عدة بدائل2ماعدا اٞترائم السياسية
. 3العامة

 

نظاـ الغرامة اليومية اليت ىي من العقوبات العامة، كا١تنصوص عليها ُب الفصل ا٠تامس عرؼ  لتشريع السويدم         ا
من قانوف العقوبات، حيث ٖتسب على أساس عدد األياـ منسوبا للدخل الفردم، كتقدر على أساس حد أدٗب ىو 

من جهة أخرل ، ك يوما ُب حالة خاصة ترتبط ّتسامة اٞترٯتة180 يوما، كما ٬توز رفع ىذا اٟتد األقصى إٔب 120
ختبار القضائي، حيث يعترب عقوبة أكثر جسامة من اٟتكم ا١تشركط، كيقرر القاضي كضع اٞتا٘ب إلعرؼ السويد نظاـ ا
ختبار القضائي من سنة إٔب سنوات، كما يعمل إلتًتاكح مدة الوضع ٖتت اكختبار قضائي ٤تًتؼ، إٖتت إشراؼ ضابط 

دخاؿ إ٬ترم النقاش حوؿ كختبار القضائي على مساعدة ا١تطلق سراحو ُب اٟتصوؿ على عمل كسّد حاجاتو، إلضابط ا
. جتماعية كبديل لعقوبة السجن، ْتيث تدرس مدل فعالية ىذا النظاـ با١تقارنة مع نظاـ السجنإلا٠تدمات ا

 

ف السويد ال تزاؿ تبحث عن بدائل للسجن، كىو ما أكده تقرير اللجنة اليت دعيت إكمن خبلؿ ما سبق، ؼ         
ٔب البدائل اليت ٯتكن إدخا٢تا ُب نظاـ العدالة اٞتنائية، اليت أكصى ّٔا إلدراسة السياسة اٞتنائية بالسويد، كٖتاكؿ أف تشَت 

جتماعية، ا١تعاملة التعاقدية، ا١تصادرة، إلسبوع ، نظاـ ا٠تدمات األكريب كىي اٟتبس ليبل، حبس هناية األٖتاد اإل٣تلس ا
نتظاـ أماـ جهة معينة، تأجيل النطق إعبلف اٟتكم ، اٟتضور بإا١تواجهة مع احملكـو عليو، التعويض، سحب الرخصة، 

. 4باٟتكم 
 

                                                
، ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ذ٤ٖ جُٞجهغ ٝجُٔأٍٓٞ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جإلؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س  (ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ)جُهػؼ٢ٔ  1

 .93، ٘ 2008ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ،  
 .114، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  2
 .100، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ)جُهػؼ٢ٔ  3
 .96جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
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زدحاـ السجوف على غرار سائر الدكؿ، كانت إىولندا تعا٘ب من مشكلة ألف نظرا ؼ لتجربة الهولنديةؿ أما بالنسبة         
كريب بشأف مشاكل اٞترٯتة، كاليت ألٗتذهتا اللجنة الوزارية التابعة للمجلس اإاحملاكالت ُب ىذه الدكلة تسَت كراء التوصية اليت 

. دماجها ُب تشريعات الدكؿ األعضاءإطالبت فيها البحث عن بدائل جديدة للسجن، ّٔدؼ 
 

، ك أدخلت عليو 1886منذ سنة  (الباركؿ)فقانوف العقوبات ا٢تولندم ينص على نظاـ التعهد بالشرؼ          
، حيث ٝتح بإطبلؽ سراح اٞتا٘ب، كال توجد شركط خاصة تفرض على من 1915تعديبلت كتلك اليت كانت سنة 

، يتم التعليق الكلي أك 1915يطلق سراحو، كما ًب إدخاؿ نظاـ تعليق النطق باٟتكم ُب قانوف العقوبات منذ عاـ 
. اٞتزئي للحكم الصادر للقضاة حاليا جواز تعليق النطق باٟتكم الصادر بعقوبة تصل إٔب ثبلث سنوات

 

 للقاضي اٟتق 1925          كما تأٌب الغرامة كنظاـ بديل عن عقوبة سلب اٟترية، حيث أعطى قانوف الغرامات سنة 
ُب اٟتكم بغرامة تزيد عن تلك اليت نص عليها بالنسبة لبعض اٞترائم اٞتسيمة، كال يوجد ُب ىولندا تنظيم مستقل 

جتماعية، بل نّصت عليو التوجهات الوزارية على أف تكوف ٕتربة ىذا النظاـ من خبلؿ اللوائح كالنظم إلللخدمات ا
. 1القائمة

 

 الذم مّس قانوف 1986 10 10 الصادر ُب 663ٔتوجب التعديل رقم ؼ يطاليةإللتجربة ا ؿأما بالنسبة         
 ىذه 47، أدخل نظاـ بدائل السجن بصورهتا اٟتديثة، كحددت ا١تادة 1975 06 26 الصادر ُب 354السجوف رقم 
 ( مكرر71، 54/4)، نظاـ شبو اٟترية، اإلفراج الشرطي (47/3ا١تادة ) ختبار القضائي كاٟتبس ا١تنزٕبإلالتدابَت بأهنا ا

. 2من قانوف السجوف
 

 1964، كسنة 1888يقاؼ التنفيذ عاـ إحدثت نظاـ اٟتكم مع ست أكؿ دكلة ُب العآب أبلجيكاتعترب  كما         
ٔتوجب ىذا القانوف كلتزامات على ا١تتهم، إختبار، تأجيل النطق بالعقوبة مع فرض إلعرفت نظاـ الوقف مع الوضع ٖتت ا

دخاؿ اٞتنايات ُب إٔب ثبلث سنوات، حيث ٯتكن إمر بوقف تنفيذىا من سنتُت ألرفعت اٟتدكد العليا للعقوبة اليت ٬توز ا
عماؿ ىذا اٟتكم ، كذلك خفف ىذا القانوف من الشركط البلـز توافرىا، فبعد أف كاف القانوف الصادر ُب سنة إ٣تاؿ 

 الذم يشًتط عدـ سبق اٟتكم 1948شًتط لذلك عدـ سبق اٟتكم على ا١تتهم بأية عقوبة ٍب أعقبو قانوف م 1888
 06شًتاط عدـ سبق اٟتكم بعقوبة سالبة للحرية تزيد عن إكتفى بإ 1964ف قانوف إ أشهر، ؼ03عليو بعقوبة تزيد عن 

.  3أشهر
 

الفقرة الثانية  
 الدكؿ العربية 

عتماد التدابَت البديلة إلٕتاه ُب بعض الدكؿ العربية إا١تتصّفح لنصوص التشريعات العقابية العربية، يدرؾ أف ىناؾ          
ٓب يأخذ مكانو التشريعي ُب القوانُت بصفة كاضحة ككاملة، كٓب  ٕتاهإلعن العقوبات السالبة للحرية، على الرغم أف ىذا ا

ربية، كما أكضحنا غيشمل ٚتيع أ٪تاط كأنواع العقوبات البديلة خاصة ا١تستحدثة منها، مقارنة بغَتىا من التشريعات اؿ
. سابقا، حيث يبلحظ أف نظاـ كقف التنفيذ ىو السائد ُب النظاـ العقايب العريب عموما

 

                                                
 .97جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .102، 101 ،100، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ)جُهػؼ٢ٔ  2
 .116، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  3
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ذا إ من ؽ ع س، كذلك 268عرؼ نظاـ كقف تنفيذ العقوبات اٞتنحية كالتكديرية ، ا١تادة          فالقانوف السورم 
قامة إلٓب تكن مسبوقة بعقوبة من نوعها أك أشّد منها، كتشمل العقوبات اٞتنحية اٟتبس مع التشغيل كاٟتبس البسيط كا

اٞتربية كالغرامة، حيث يبلحظ أف ا١تشرع السورم توسع ُب نطاؽ جواز تطبيق ىذا النظاـ، كما نص القانوف السورم أيضا 
. (، من ع س349، 342، 341ا١تواد )على عقوبة الغرامة كعقوبة بديلة، كاليت تفرض عادة ُب اٞترائم ا١تالية 

 

ال ُب القضايا الكبَتة كا١تنصوص عليها ُب نظاـ إيقاؼ داخل السجن إلتنفرد بأهنا ال تستخدـ اؼ         أما السعودية 
جراءات اٞتزائية، حيث أف مبدأ التشريع السعودم ُب ذلك ىو أف العقوبة قبل إيقاعها البد أف تكوف ىادفة كٖتقق إلا

سبلمية مرجعا ٢تا، ٢تذا ُب إطار تطبيق بدائل عن إلصبلحيا قدر ا١تستطاع، كىي ٖتاكؿ أف تتخذ الشريعة اإمردكدا ردعيا ك
عقوبة سلب اٟترية، تطبق عقوبة اٞتلد ُب بعض اٞترائم التعزيرية بشكل منفرد أك مقًتنة بعقوبة السجن أحيانا، كىذا 

ما يطبق أيضا نظاـ كقف تنفيذ العقوبة، لكن القانوف السعودم يقصرىا على ديواف ، ؾصبلح كالتقوٙبإلٖتقيقا ١تبدأ ا
رتكابو إذا رأت الدائرة اٞتزائية من أخبلؽ احملكـو عليو أك ماضيو أك سنو أك ظركفو الشخصية أك ظركؼ إا١تظآب، كىذا 

. اٞترٯتة ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ فلها أف تنص على حكمها بوقف التنفيذ
 

اإلضافة  إٔب ذلك عرفت ا١تملكة تطبيقات ٤تدكدة لبدائل العقوبات البدنية كالسالبة للحرية، حيث أصدر ب        
ستعيض أُ القضاء عدة أحكاـ قضائية تعزيرية بالسجن كاٞتلد على فئات من األحداث كالشباب مع كقف التنفيذ، كما 

جتماعية، معاٞتة طبية، غرامات مالية، كىو ما عّد تطورا ملحوظا إعنها ببدائل أخرل مشلت تكليفات شرعية، خدمات 
على الصعيد القضائي با١تملكة، ٦تا يدفع كيشجع القضاة على ا١تزيد من ا٠تركج على ٪تطية األحكاـ التقليدية كالعمل 

كجب نص قانو٘ب حىت مبعتبارات الشرعية، كىذه البدائل ٓب يقر تطبيقها إلشريطة عدـ ا٠تركج على ا،ّٔذه التدابَت البديلة 
اآلف، كٓب ٖتدد نوعية البدائل كمىت ستطبق، كلكن ىناؾ أحكاـ أصدرىا بعض القضاة تشكل بديبل عن عقوبة سلب 

. 1اٟترية
 

ىناؾ نفعا للمحكـو عليو كألسرتو، كُب أف ذا رأكا إ بتفعيل بدائل السجوف يقوموف        لذلك ٧تد أف بعض القضاة 
 ىجرم، حيث ًب ٗتصيص اٞتلسة 1428صبلح كالتأىيل ُب سنة إلكٔب ؿألٕتاه عقدت الندكة اإلسبيل تدعيم ىذا ا

، ا١تنظم من (ٕتاىات اٟتديثة ُب العقوبات البديلةإلا)، كُب السياؽ نفسو عقد ملتقى (بدائل السجوف)الكربل ١توضوع 
يث أكصت ىذه ا١تلتقيات على ضركرة ح ىجرم، 1432 من شهر ذم القعدة سنة 19 ك17طرؼ كزارة العدؿ ما بُت 

. 2صبلحيةإلقرار كتدعيم بدائل السجوف ُب ا١تؤسسات اإ
 

نصت كٔب جانب كقف تنفيذ اٟتكم، إخذ بنظاـ تأجيل النظق باٟتكم، ألفرد ُب اين التشريع الكويتي كما أف        
هتم أُ ذا ما إ ٬توز للمحكمة أف ٘تتنع عن النطق باٟتكم ، حيث من قانوف العقوبات الكوييت، 81على ذلك ُب ا١تادة

رتكاب اٞترٯتة إذا رأت من أخبلقو أك ماضيو أك سنو أك ظركفو أك ظركؼ إّترٯتة تستوجب اٟتكم باٟتبس، كذلك  شخص
يقدـ ا١تتهم تعهدا يلتـز فيو ٔتراعاة أف ٔب اٞترٯتة، على إعتقاد على أنو لن يعود إلأك تفاىة ىذه اٞترٯتة، ما يبعث على ا

، كما ٬توز للمحكمة أف تقرر (أقصاىا سنتُت)حًتاـ شركط معينة، كاحملافظة على حسن سلوكو طواؿ ا١تدة احملددة إك
                                                

ػ٠ِ أقى جًُٔٗر٤ٖ ذؼوٞذس ض٘ظ٤ق جُٔٓؿى ٝقٌٟٞ قِوحش ضكل٤ٝ جُوٍإٓ ، ٝك٢ قٌْ آنٍ أٚىٌ  (ج٣ُٞٔس)ٓػحٍ يُي  ٍٗٗ قٌْ  هح٢ٞ ٓكٌٔس  1

ػ٠ِ ٓطؼح٢٠ ٓهىٌجش ذىٝجّ ٢ٓٞ٣ ٚرحقح ٝٓٓحء ك٢ ًٍُٓ جُىػٞز ٝجإلٌٖحو ٝقٌٟٞ جُ٘ٗح٠حش جُى٤٘٣س ، ٝك٢  (جُرحقس )هح٢ٞ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذـ

أٚىٌ جُوح٢ٞ قٌٔح ػ٠ِ أٌذؼس أقىجظ ذحٌض٤حو قِوحش ضكل٤ع جُوٍإٓ، ٌٝذ١ جُوح٢ٞ جإلكٍجؼ ػ٤ِْٜ ذحُٔٞجٞرس ػ٠ِ  (جُٗو٤ن )قٌْ آنٍ ك٢ ٓكٌٔس 

 .119، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)قٌٟٞ جُكِوحش وٕٝ ؿ٤حخ، أٗظٍ جُـحٓى١ 
 .120 ، 119جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  2
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جراءات احملاكمة السابقة كأف ٓب  إ ، كتعترب81/2كضع ا١تتهم، خبلؿ ىذه ا١تدة ٖتت رقابة شخص معُت، كفقا للمادة 
ستمرار كا١تضي ُب إلذا حدث العكس فاحملكمة تأمر باإكٓب ٮتل ا١تتهم بشركط التعهد، أما  نقضت ا١تدة احملددةإذا إتكن، 

٧تليزم إلذا النظاـ نقبل عن القانوف ابوٌب مجراءات احملاكمة، كتقضي عليو بعقوبة اٞترٯتة ا١ترتكبة، كقد أخذ ا١تشرع الكوإ
. 1887الذم أدخلو ضمن نظامو العقايب منذ سنة

 

جنبية ألع على غرار الدكؿ ارنتشار التدابَت البديلة ُب الدكؿ العربية بشكل متساإ أف عدـ نبلحظكىكذا         
ٔب عدـ كجود سياسة جنائية متكاملة، حيث ٧تد أف أغلب التشريعات العربية تسَت ٓتطى بطيئة ُب إخرل، يعود ألا
ستعانة إلستبداؿ عقوبة سلب اٟترية، كال زالت تفضلها كعقوبة زاجرة، بالرغم من السلبيات اليت تًتتب عليها، ك عدـ اإ

دراؾ ٥تتلف إف تطوير نظاـ العدالة اٞتنائية ُب الدكؿ العربية، مرتبط بإال ُب اٞترائم البسيطة، ٢تذا ؼإ٪تاط البديلة ألّٔذه ا
السلطات الثبلث بأ٫تية التخطيط إلقامة سياسة كقائية إصبلحية مبنية على أسس علمية صحيحة ترافق كتتأقلم مع تطور 

 . 1الظاىرة اإلجرامية
 

جرامية، إل    كىذا يقتضي ضركرة أقلمة النصوص العقابية، على ضوء ما يفرزه الواقع ا١تيدا٘ب، ككفقا لتطور الظاىرة ا    
ال كطفت على إجراءات كتدابَت للعقاب، إاليت تتميز بالديناميكية كاٟتركية كقابليتها للتطور كالتغيَت دكما، فكلما كضعت 

السطح مظاىر إجرامية أكثر تطورا كحداثة، لذلك البد أف تكوف النصوص التشريعية مستعدة دكما ١تواجهة ىذه 
سًتاتيجية الوقائية تتطلب مواكبة تطور اٞترٯتة، من حيث أساليبها كنوعها كأشكا٢تا إلجرامية، كمواكبة اإلا١تستجدات ا

كتشكل ىذه الصور من بدائل العقوبات السالبة للحرية أحد أساليب ، ا١تختلفة، كمواكبة الوسائل كالطرؽ العبلجية
ا١تواجهة، كذلك من خبلؿ ما تسهم بو ىذه البدائل ُب مواجهة ٪تط اٞترٯتة ا١تتسارع، كما توفره من خيارات كبدائل عديدة 
للسلطات ا١تختصة ُب معاٞتتها، ٔتا ٭تقق ُب النهاية مردكدا ردعيا كإصبلحا حقيقيا من الناحية العملية، بعيدا عن اإلغراؽ 

جتماعية ، كىو ما نشهده اليـو ُب أغلب تشريعات دكؿ العآب إلُب تأّمبلت نظرية ال ٖتقق أم مردكد ملموس ُب اٟتياة ا
. كما تثبتو اإلحصائيات يوميا

 

ٔب بدائل شخصية إكبشكل عاـ تقسم العقويات أك التدابَت البديلة إٔب عدة أقساـ، فهناؾ من يفضل تقسيمها         
كأخرل عينية، كىناؾ من يقسمها إٔب بدائل مالية كأخرل بدنية، غَت أنو نرل طا١تا أف ىذه البدائل بعضها عرؼ منذ مدة 

يشكل نظاما ا١تستحدث ختبار، ففضلنا أف يطلق عليها البدائل التقليدية، كالبعض اآلخر إلكالغرامة ككقف التنفيذ كا
جديدا كنظاـ العمل للمنفعة العامة، ا١تراقبة االلكًتكنية كاٟتبس ا١تنزٕب كغَتىا، ففضلنا أف يطلق عليها البدائل ا١تستحدثة، 

:  ليو من خبلؿ ا١تطلبُت التاليُتإكىو ما سنعرض 
 

المطلب الثاني  
 أنظمة العقوبات البديلة التقليدية 

 

عن عقوبة سلب اٟترية ، ألف أغلب دكؿ العآب  تبنتها منذ مدة بدائل ؾاألنظمة التقليدية  كلقد أطلقنا عليها ب       
طويلة، حىت أصبحت معركفة ُب كل نصوص تشريعاهتا العقابية، خاصة ُب أكربا كالواليات ا١تتحدة األمريكية، بل كحىت 

ختبار القضائي، نظاـ إلىي نظاـ كقف التنفيذ، نظاـ الغرامة، نظاـ ا١تصادرة، نظاـ االدكؿ العربية ، كنذكر أ٫تها ك 
                                                

 .105، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ) جُهػؼ٢ٔ  1
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أنظمة : ، كلقد إرتأينا تقسيمها إٔب ثبلث ٣تموعاتمتناع عن النطق باٟتكم، نظاـ التعويض، أنظمة البدائل النفسيةإلا
، (الفرع الثا٘ب)، أنظمة تقـو على توفَت بدائل عقابية عينية (الفرع األكؿ)تقـو على عدـ تنفيذ العقوبة اٞتنائية احملكـو ّٔا 

 .(الفرع الثالث)أنظمة تقـو على تقدٙب بدائل عقابية نفسية 
 

  الفرع األكؿ 
 األنظمة القائمة على عدـ تنفيذ العقوبة الجنائية

 

       لقد توصل الفقو العقايب إٔب تقدٙب أنظمة عقابية تقـو على عدـ تنفيذ العقوبة احملكـو ّٔا، كتكوف بديبل عن 
العقوبة السالبة للحرية، عندما يكوف تطبيق كتنفيذ العقوبة مضرا ٔتصلحة احملكـو عليو، كال يؤدم إٔب إصبلحو كتأىيلو، 
كىو مفهـو جديد يقـو على أنقاض األفكار العقابية القدٯتة القائمة على كجوب تنفيذ العقوبة مهما كانت بسيطة، اليت 

 :ثبت فشلها ُب مواجهة فئة معينة من اٞترائم كنوع معُت من آّرمُت، كنذكر أىم ىذه األنظمة تباعا
 

 الفقرة األكلى 
يقاؼ تنفيذ العقوبة إ نظاـ 

نظمة اليت شكلت بداية للثورة على العقوبات، كىو نوع من أنواع ا١تعاملة التفريدية  ألد اح  يعترب نظاـ كقف التنفيذ أ     
ٔب تطبيقو، إذ ٯتكن القوؿ أنو من البدائل األكٔب اليت سعت إليو معظم التشريعات اٟتديثة إطبيعة مستقلة ، كقد ٞتأت ذك 

. شركطو، آثاره، ، لذلك سنحاكؿ التعرؼ على ىذا النظاـ من خبلؿ تعريفو كتبياف نشأتو، صوره1ٔب تطبيقوإالتشريعات 
 

كقف تنفيذ العقوبة ىو اٟتالة اليت تتم فيها إدانة ا١تتهم، كاٟتكم  فقيل بأف عدة تعريفاتأطلق على ىذا النظاـ        
عترب اٟتكم أف ٓب يتحقق الشرط إفًتة زمنية ٭تددىا القانوف، ؼ عليو بعقوبة مع تعليق تنفيذىا على شرط موقف، خبلؿ

، كيقصد 3تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خبلؿ مدة معينة ٭تددىا القانوف، كما عرؼ بأنو 2ٓب يكن دانة كأفإلبا
إدانة ا١تتهم كتعليق تنفيذ العقوبة فور صدكر اٟتكم ّٔا على شرط موقف، خبلؿ فًتة من الزمن ٭تددىا القانوف، بو أيضا 

. 4قق فتنفذ العقوبة بأكملهاتحذا إدانة يعد كأف ٓب يكن، أما إلف اٟتكم باإذا ٓب يتحقق الشرط ؼإؼ
 

دانة ضد ا١تتهم، كعدـ إلكبالتإب يتضح من خبلؿ ىذه التعريفات أف كقف تنفيذ العقوبة يقتضي صدكر حكم با        
جراء لتنفيذ العقوبة، بناء على شرط موقف ، كىو ّٔذا تشكل نوعا من أنواع التفريد العقايب، كأسلوب من إالقياـ بأم 

ليو احملكمة ُب العقوبات السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كيقدره القاضي ْتيث يًتؾ إأساليب ا١تعاملة العقابية اٟتديثة، تلجأ 
احملكـو عليو حرا طليقا ، طا١تا ٓب يتحقق الشرط ا١توقوؼ خبلؿ الفًتة اليت ٭تددىا القانوف، كىذا إذا رأل أف ظركفو 

قًتؼ جرٯتة جديدة خبلؿ إذا ما إضركرة عدـ تنفيذ العقوبة، كأنو يكفي ٣ترد هتديده بتنفيذىا تقود إٔب كتكوين شخصيتو 
ختبلط با١تساجُت، إلبعاد احملكـو عليو من بيئة السجوف، ك٬تنبها اإ، لذلك يرل أف ا١تصلحة تقتضي 5فًتة زمنية معينة

                                                
، جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس ذحض٘س  (ْحٌز)ٓؼحٔ  1

2010-2011 ٘ ، 124. 
 .66، ٘ .، و ٓٗن ٣ٌْٞح ، و و  ٕ  ، و ش03، جُٔرحوب جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ٠رؼس (ٓكٔى )جُلحَٞ  2
 .217، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٤ٖٓ ٛح٣َ)ق٤ٌْ  3
، 2 ، جُؼىو 39، وٌٝ جُ٘ظْ جُؼوحذ٤س ك٢ جالٚالـ ٝجُطأ٤َٛ ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٓؿِس وٌجْحش ػِّٞ ج٣ٍُٗؼس ٝجُوحٕٗٞ ، جُٔؿِى  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  4

2012 ٘ ،393. 
٣ٝطِن ػ٠ِ ٗظحّ ٝهق جُط٘ل٤ً ذًٜج جُٔؼ٠٘ ضؼر٤ٍ ٝهق جُط٘ل٤ً جُر١٤ٓ، ًٔح ضٞؾى ٌٚٞ أنٍٟ ُٚ ٝهق جُط٘ل٤ً ٓغ جُٞٞغ ضكص جالنطرحٌ ٝٝهق جُط٘ل٤ً  5

، 1999، جُكرّ ه٤ٍٛ جُٔىز ك٢ جُط٣ٍٗغ جُكى٣ع ، جُوحٍٛز ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ،  (٣ٍٖق ٤ْى)ٓغ جإلُُجّ ذحُو٤حّ ذؼَٔ ُِِٔٛكس جُؼحٓس ، ًحَٓ 

 ٘18 ، 19. 
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حداث التغَّت النفسي القادر على منع احملكـو عليو إلنزا٢تا، كىو كاؼ إدانة باٞترٯتة كالنطق بالعقوبة كالتهديد بإللذلك فا
. 1لتزاـ بالسلوؾ ا١تطابق للقانوفإلجراـ، ك٬تعلو حريصا على اإلٔب اإمن العودة 

 

 بوالية كوينسبلند 1886ٔب ىذا النظاـ ألكؿ مرة ُب القرف التاسع عشر، ٔتقتضى قانوف إتعود النشأة األكٔب       ك  
خذ بنظاـ كقف التنفيذ، كىو أل ٔتشركع ؿ1884سًتاليا ، كُب القرف ذاتو تقدـ أحد رجاالت القانوف ُب فرنسا ُب سنة أب

سم السيناتور الذم تقدـ ّٔذا إ، ٍب صدر ُب فرنسا قانوف نظاـ كقف التنفيذ الذم ٛتل  (Beranger)السيناتور 
شارة إٔب أف ىذا إل، كجدير با1891 مارس 25، الذم صدر ُب (Beranger)سابق ، ككاف يسمى قانوف اؿالقانوف 

السيناتور، تقدـ با١تناسبة ٔتشركع قانوف من أجل تشديد العقوبة على آّرمُت أصحاب العود، كٗتفيفها بالنسبة 
، ٍب سرعاف ما انتشر ىذا النظاـ ُب بقية دكؿ أكربا كآسيا كأمريكا 2للمبتدئُت، ك يطبق عليهم نظاـ يسمى كقف التنفيذ

. 3بعد ذلك، كأصبح البديل األساسي لعقوبة سلب اٟترية
 

الكثَت من التشريعات العقابية ُب العآب ىذا النظاـ كاستعملتو على نظاؽ كاسع، ١تواجهة بو سلبيات تبّنت لقد         
فادة بو احملكـو إالعقوبة السالبة للحرية، كلكنها أحاطتو ّتملة من الشركط ٬تب ٖتققها حىت يتمكن القاضي من تطبيقو ك

عليو، كىذه الشركط منها ما يتعلق باٞتا٘ب نفسو، كمنها ما يتعلق باٞترٯتة ا١ترتكبة، كمنها ما تعلق بالعقوبة احملكـو ّٔا على 
. اٞتا٘ب

 

جراءات تطبيق كقف تنفيذ إلتضع الكثَت من النصوص القانونية ا١تنظمة ، لشركط المتعلقة بالجاني ؿفبالنسبة        
 يتمثل ُب أف احملكمة ال ٭تكم بو إال إذا رأت من أخبلؽ احملكـو عليو أك ماضيو أك سنو أك ،العقوبة شرطا أساسيا

رتكابو للجرٯتة إ، كأف 4ٔب ٥تالفة القانوف مرة أخرلإعتقاد أنو لن يعود إلرتكبت فيها اٞترٯتة، ما تبعث على اإالظركؼ اليت 
. 5رتكاب اٞترٯتة مرة ثانيةإٔب إكاف ألسباب عارضة كيغلب أال يعود 

 

 كوهنا ترل أف ،        كما يشًتط الكثَت من التشريعات أف ال يكوف اٞتا٘ب من ذكم السوابق القضائية اليت تفيد ٓتطورتو
 ليس أىبل للثقة بعد أف برىن أنو ٓب يرتدع من اٟتكم ألنوستفادة من مزايا ىذا النظاـ إلاٞتا٘ب ا١تسبوؽ ال يستحق ا

من قانوف العقوبات الفرنسي لتطبيق نظاـ كقف تنفيذ  (30/ 132)، كا١تشرع الفرنسي يشًتط من خبلؿ ا١تادة 6السابق
شخاص الطبيعيُت عدـ سبق صدكر حكم على اٞتا٘ب بعقوبة موقوفة التنفيذ باٟتبس أكالسجن ٞتناية أك ألالعقوبة على ا

من   (1/ 81)رتكاب اٞترٯتة اليت ٭تاكم بشأهنا، ككذا ا١تشرع البلجيكي عرب ا١تادة إلجنحة ُب السنوات ا٠تمس السابقة 

                                                
 .20جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1

، 01، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ ، جُؿحتٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، ٠رؼس  (ػرى هللا)  ٤ِْٔحٕ 

2002 ٘ ، 496. 
 .217، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٛح٣َ ق٤ٌْ)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ جًػٍ ق٤ٖٓ  2

 
 /    أٗظٍ أ٣ٟح 

_ADABERTO )Carim  Antonio(, les peines alternatives dans le monde , these de doctorat en droit privé et suivre 

crimrnelles , faculté de droit et des science economique, université de Limoges ,24 juin  2011 .p 263 
، ذ٤ُٗٞٞح 1930، ج٣طح٤ُح 1928 ، ج٤ُٖٛ 1926ٗظٍج ُ٘ؿحـ ًٛج جُ٘ظحّ كوى أنًش ذٚ ٓؼظْ جُط٣ٍٗؼحش ك٢ جُؼحُْ ، كأنً ذٚ جالضكحو جُٓٞك٤حض٢ ْ٘س  3

، أّْ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ك٢ جُٓؿٕٞ ٝٓىٟ جُطُجّ جُىُٝس ذحُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ، وٌجْس ٓؼٔوس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُى٢ُٝ، جُوحٍٛز ، (ٗر٤َ)،  ُؼر٤ى١ 1932

 .344 ، ٘ 2015، 01ٍٓٛ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُالٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس، جُطرؼس 
  .103، قىٝو ِْطس جُوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍ جُؼوٞذس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ْٞق )ؾٞجو١  4
 .22، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  5
 .496،ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ،  جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  6
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 سنوات، 03كانت مدهتا ال تزيد عن  ذاإ سلطة اٟتكم بعقوبة موقوفة التنفيذ 1964قانوف العقوبات الصادر ُب سنة 
. 1من قانوف العقوبات اإليطإب (135ا١تادة )كاشًتط لذلك عدـ سبق توقيع عقوبة سالبة للحرية 

 

حكاـ ألستثٌت من السوابق القضائية اإجراءات اٞتزائية ، كإل من قانوف ا592        كذلك ا١تشرع اٞتزائرم عرب ا١تادة 
، كمع ذلك ىناؾ بعض التشريعات من ال يشًتط أف يكوف اٞتا٘ب غَت مسبوقا، كا١تشرع 2اليت تصدر ُب مواد ا١تخالفات

٪تا ٬توز للمحكمة إ، الذم اليشًتط أف يكوف اٞتا٘ب ا١تستفيد من نظاـ كقف التنفيذ ٣ترما مبتدئا، ك(55ا١تادة )ا١تصرم 
رتكاب اٞترٯتة إحملكـو عليو عائدا، ما دامت ترل أف ظركفو أك ظركؼ ايقاؼ التنفيذ، حىت كإف كاف إأف تأمر ُب اٟتكم ب

يقاؼ إقضي احملكمة بتٔب ارتكاب اٞترٯتة ٣تددا، كمع ىذا الًتخيص القانو٘ب للقضاة نادرا ما إ لن يعود  تدعو إٔب أنو ،
. 3التنفيذ على آّـر العائد

 

تضع أغلب التشريعات شركطا متباينة بالنسبة لنوع اٞترائم اليت ٯتكن أف ؼ ، الشركط المتعلقة بالجريمة أما        
يستفيد فيها ا١تتهم من ىذا النظاـ، حيث تشًتط بعضها تطبيقو بالنسبة للجنايات كاٞتنح دكف ا١تخالفات، كمثاؿ ذلك 

يقاؼ التنفيذ نزكال إمن قانوف العقوبات ا١تصرم، كما يستبعد اٞتنايات كاٞتنح من نطاؽ  ( 55ا١تادة ) التشريع المصرم
د ، من ؽ ع ـ ، إذا كقعت من /77ج،/77ب،/ 77 أك77عتبارات الردع العاـ كاٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١توادإعند 

د من ؽ ع ـ تطبيق /77موظف عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة أك مكلف ٓتدمة عامة، حيث حصرت ا١تادة 
 من قانوف رقم 46 من ىذا القانوف ا١تتعلقة بظركؼ الرأفة بالنسبة ٢تذه اٞترائم ، ككذلك األمر بالنسبة للمادة 17ا١تادة 
 ُب شأف مكافحة ا١تخدرات، على أنو ال ٬توز كقف تنفيذ اٟتكم الصادر بعقوبة اٞتنحة على من 1960 لسنة 182

. 4حدل اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوفإسبق  اٟتكم عليو ُب 
 

ذا إ من قانوف العقوبات أف ٭تكم بعقوبة موقوفة التنفيذ، 55 فقد أجاز للقاضي ُب الفصل المشرع المغربيأما         
يقاؼ، ْتيث إليضا ا١تخالفات من ا٠تضوع ٢تذا اأستثٌت إيقاؼ تنفيذىا ىي اٟتبس أك الغرامة، كإكانت العقوبة ا١تراد 

 . 5صدار حكم بعقوبة موقوفة التنفيذإشًتط عدـ سبق توقيع عقوبة باٟتبس ُب جناية أك جنحة على اٞتا٘ب ا١تراد إ
 

 فنجده أجاز تطبيق نظاـ كقف التنفيذ ُب كل اٞتنح كا١تخالفات، كما أنو جائز للمشرع الجزائرم        أما بالنسبة 
فادتو بالظركؼ ا١تخففة طبقا ألحكاـ ا١تادة إذا قضى فيها على اٞتا٘ب بعقوبة اٟتبس اٞتنحية  بعد إحىت ُب اٞتنايات، 

 من ؽ ع ج ، كيتحقق ذلك ُب اٞتنايات ا١تعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت دكف اٞتنايات ا١تعاقب عليها بالسجن 53
ليو إٕتاه الذم ذىب إلكىو نفس ا، 6 سنوات حبس03ٔبإ ٗتفيض عقوبة السجن ا١تؤقت 53 ٕتيز ا١تادة أينا١تؤبد، 

٬توز للمحكمة عند اٟتكم ُب جناية ) رد٘ب علىأل مكرر من قانوف العقوبات ا54رد٘ب، حيث جاءت ا١تادة ألالتشريع ا
حكاـ  أليقاؼ تنفيذ العقوبة كفقا ؿإ بالسجن أك اٟتبس مدة ال تزيد عن سنة كاحدة، أف تأمر ُب قرار اٟتكم بجنحةأك 

. 7(.....ذا رأت من أخبلؽ احملكـو عليو إكالشركط ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف 
 

                                                
 .251 ـ 250، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1
 .496، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ،  جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  2
 .22، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  3
 .24 ،23جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  4
 .253، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  5
  .346، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قٖٓ)أذْٞو٤ؼس  6
 .736، جُكٍِٞ جُط٣ٍٗؼ٤س جُٔوطٍقس ُطر٢٘ جُؼوٞذحش جُرى٣ِس ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت٢ جألٌو٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  7



 

389 

 ، سواء كانت جناية أك جنحة   فنجده ٬تيز كقف التنفيذ البسيط أيا كاف نوع اٞترٯتة ا١ترتكبةالتشريع الفرنسي    أما     
ذا توافرت الشركط إ، 1992من قانوف العقوبات الفرنسي اٞتديد لسنة  (33 ػ 132 ، 30ػ 132ا١تادة  )٥تالفة أك 

يقاؼ التنفيذ حىت ُب ٣تاؿ اٞترائم العسكرية كاٞترائم إاألخرل ا١تتعلقة با١تتهم  كبالعقوبة  احملكـو ّٔا، بل ٬تيز تطبيق نظاـ 
. 1السياسية 

 

ختلفت أيضا التشريعات ُب ىذا الشرط ا١تتعلق بنوع  إ، فقدالشركط المتعلقة بالعقوبة المحكـو بهاكفيما ٮتص         
 مثبل العقوبات اليت توقع على الشخص الطبيعي ٯتكن كقف تنفيذىا ىي عقوبة فالقانوف الفرنسيالعقوبة أك ُب مدهتا، 

كثر ، الغرامة، الغرامة اليومية، العقوبات السالبة للحرية أك ا١تقيدة للحقوؽ ا١تنصوص أل سنوات على ا05اٟتبس ١تدة 
 ؽ ع ؼ 131/10، كالعقوبات التكميلية الواردة ُب ا١تادة (ماعدا عقوبة ا١تصادرة) من ؽ ع ؼ 6 ػ 131عليها  ا١تادة 

، أما ُب ا١تخالفات يطبق كقف التنفيذ على العقوبات  ( ؽ ع ؼ31 ػ 132ا١تادة )ستثناء ا١تصادرة ، كنشر اٟتكم إب
، كما يطّبق على العقوبات (فيما عدا ا١تصادرة) 14 ػ 132السالبة أك ا١تقيدة للحقوؽ ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

شياء اليت استعملت ُب ارتكاب اٞترٯتة أك أل ماعدا مصادرة السبلح أك مصادرة ا16 ػ 131نة ُب ا١تادة مالتكميلية ا١تب
 34 ػ 132ا١تادة)شياء ا١تتحصلة منها، كيطبق كذلك على الغرامة احملكـو ّٔا من أجل ا١تخالفات من الدرجة ا٠تامسة ألا

. 2ؼ من ؽ ع (كٔبألالفقرة ا
 

يقاؼ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اليت ال تزيد إفأعطى القانوف للقاضي سلطة للتشريع النمساكم  أما بالنسبة         
 من قانوف العقوبات، ُب حُت ٧تد أف القانوف العقايب السويسرم جعل 43مدهتا عن سنتُت كىو ما نصت عليو ا١تادة 

 من 41شًتط طبقا ا١تادة إ شهرا، ك18مشا٢تا بنظاـ كقف التنفيذ أف ال تزيد عن إمدة العقوبة السالبة للحرية اليت ٯتكن 
 أشهر 03قانوف العقوبات السويسرم عدـ صدكر أم أحكاـ بالسجن على اٞتا٘ب بعقوبة موقوفة التنفيذ مدهتا تزيد عن 

قًتافو اٞترٯتة اليت إصبلحية  خبلؿ السنوات ا٠تمس السابقة على إليداع ُب ا١تؤسسات اإلُب جناية أك جنحة أك بعقوبة ا
. يتم ٤تاكمة بشأهنا 

 

 ؽ ع ـ، يشًتط 55 ا١تادة المشرع المصرم أما بالنسبة للتشريعات العقابية ُب بعض الدكؿ العربية ، ٧تد        
يقاؼ إ ، كما ٬توز 3كوف ىذه األخَتة من صنف الغرامة أك اٟتبس الذم ال تزيد مدتو على سنةتلتطبيق كقف العقوبة أف 

صلية فيًتتب ألذا أكقف القاضي تنفيذ العقوبة اإيقاؼ بطبيعتها، كإليقاؼ تنفيذ أم عقوبة تكميلية إذا ما كانت تقبل اإ
. 4يقاؼ تنفيذ ٚتيع العقوبات التبعيةإعلى ذلك 

 

 فقد أجاز بأف ٭تكم بعقوبة موقوفة التنفيذ ُب العقوبات اٞتنحية كالتكديرية، إذا ٓب يكن المشرع السورم أما عن        
من ؽ  (168ا١تادة )يقاؼ تنفيذىا أك أشّد منها إقد سبق صدكر حكم قضائي على اٞتا٘ب بعقوبة مساكمة للعقوبة ا١تراد 

قامة إل ؽ ع س اٟتبس مع الشغل، اللحبس البسيط ، الغرامة، ا40 ػ 39س، كالعقوبات اٞتنحية تشمل طبقا للمادة  ع
ؽ ع س، أما العقوبات التكديرية  ( 51ا١تادة ) سنوات 03 أياـ أب 10اٞتربية ، كتًتاكح مدة اٟتبس فيها ما بُت 

                                                
 .24، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  1
 .   26 ـ 25جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .24 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  3
 .256، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  4
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أياـ  10 ٔبإكتًتاكح مدة اٟتبس فيها ما بُت يـو  ؽ ع س، (41ا١تادة )فتشمل اٟتبس التكديرم كالغرامة التكديرية 
. 1ؽ ع س ( 60ا١تادة )
 

 منح سلطة اصدار حكم بعقوبة موقوفة التنفيذ ُب جرائم اٞتنح كاٞترائم ا١تعاقب عليها بعقوبات المشرع اللبناني        
يقاؼ إساسية اليت ٬توز ألؽ ع ؿ، العقوبات ا ( 169ا١تادة )،كحددت 2تكديرية، كبالتإب فقد استثٌت جرائم اٞتنايات

.  3حًتازية إليقاؼ التنفيذ على العقوبات التكميلية أك التبعية أك التدابَت اإتنفيذىا، كألـز ا١تشرع القاضي بعدـ تطبيق نظاـ 
 

 من ؽ إ ج أف تكوف العقوبة ُب حدكد 592نو يشًتط من خبلؿ نص ا١تادة إ ؼالمشرع الجزائرم أما عن         
اٟتكم باٟتبس أك الغرامة، كىذا ما يعٍت أف ا١تشرع اٞتزائرم يتبٌت فكرة ا١تشرع الفرنسي من جهة أخرل ٭تدد القانوف فًتة 

من ؽ  (593ا١تادة )يقاؼ إللغاء اإ سنوات لفًتة ٕتربة، يبقى فيها احملكـو عليو مهددا بتنفيذ العقوبة ُب حقو مىت ًب 05
. 4 جإ
 

:  ، تتباين الدكؿ ُب تبنيها كىي صور لنظاـ ايقاؼ التنفيذ    لقد أبانت التشريعات العقابية ا١تختلفة عن ثبلث     
 

يقاؼ التنفيذ إضافية، كيطلق عليو أيضا إلتزامات إيقاؼ تنفيذ العقوبة غَت ا١تقًتف بعقوبات أك إ: كلىألالصورة اػ 
البسيط، كىي الصورة اليت تغلب على ىذا النظاـ، كينتشر بصورة كبَتة كعلى نطاؽ كاسع ُب التشريعات العقابية ا١تختلفة، 

، (08/1ا١تادة )، البلجيكي ( ؽ ع 41ا١تادة )، السويسرم ( ؽ ع 43ا١تادة )،النمساكم ( ؽ ع 31ػ 132)الفرنسي 
ػ 92ا١تادة )سبا٘بإل، ا( ؽ ع 27 ،25ا١تادة )، اليابا٘ب ( ؽ ع135ا١تادة )يطإب إل، ا( ؽ ع79، 73ا١تادة )البولندم 

ا١تادة ) ، ا١تغريب( ؽ ع168ا١تادة )، السورم( ؽ ع67،68،96ا١تواد)،الصيٍت( ؽ ع56ا١تادة )١تا٘ب أل، ا( ؽ ع93
.  ( ؽ ع55ا١تادة )، ا١تصرم ( ؽ ع169ا١تادة )، اللبنا٘ب ( ؽ ع113ا١تادة )اللييب  ،(ؽ ع       55

 

ختبار القضائي، إليقاؼ التنفيذ فيها مقًتف مع كضع احملكـو عليو ٖتت اإكىي الصورة اليت يكوف : ػ الصورة الثانية
يقاؼ التنفيذ إجرامي من جديد، كىذا النوع من إلٔب السلوؾ اإالغرض من ذلك التأكد من أف احملكـو عليو لن يعود 

ختبلؼ السياسة التشريعية لكل تشريع عقايب، سواء ُب نوع العقوبة أك ا١تدة اليت ٬تب أف إٔب عدد من القواعد بإٮتضع 
. 5ختبار كالتشريع الفرنسيإلٮتضع ٢تا احملكـو عليو ٖتت ا

 

لزاـ احملكـو عليو بتأدية خدمة عامة للمجتمع، كيضع كل تشريع القواعد إيقاؼ التنفيذ مع إيقًتف : ػ الصورة الثالثة
. 6ا١تنظمة ٢تذه اٟتالة 

 

يقاؼ التنفيذ ٬توز للمحكمة أف تأمر بو، كذلك ُب نفس اٟتكم الصادر بالعقوبة، إإذا توافرت شركط          لذل 
يقاؼ ليس هنائيا، إلختبار، كىذا اإلجراء تنفيذم ضد احملكـو عليو خبلؿ مدة اإٗتاذ أم إحيث يًتتب على ذلك منع 

خرل، أك ٮتل أختبار، كىي اٟتالة اليت يرتكب  فيها احملكـو عليو جرٯتة إللغاء ُب أم ٟتظة أثناء أثناء مدة اإليبقى قاببل ؿ

                                                
  .253جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
  .218، كِٓلس جُؼوحخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ  2
 .255، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
 .498، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ،  جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  4
 . ٝٓح ذؼىٛح263، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  5
 .267 ، 266جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  6
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لتزامات ا١تفركضة عليو، لذلك يًتتب على اٟتكم بوقف تنفيذ العقوبة أثرا ْتسب ا١ترحلة، اليت يكوف فيها احملكـو اإلبأحد 
. ختبار، مرحلة ٧تاح كفشل احملكـو عليو بعد التجربة احملددة حسب كل تشريع إلعليو  مرحلة التجرية كا

 

كٔب بوقف اٟتكم تنفيذ العقوبة يكوف كضع احملكـو عليو خبلؿ ىذه ا١تدة كضعا قلقا غَت مستقر، إلا١ترحلة اففي         
ختبار، فبمجرد ما إلحىت تنتهي ا١تدة ا١تقررة قانونا، أما ا١ترحلة الثانية كىي حالة ٧تاح التجربة، ك ٗتّطى احملكـو عليو ىذا ا

دانة ا١توقوؼ هنائيا، كيصبح كأف ٓب يكن ، حيث تنتهي عند دفع ٚتيع آثاره ، كمكافأة إلتنتهي ىذه ا١تدة حكم ا
ليو، كيكوف بذلك قد أصلح نفسو بنفسو، كيصبح بعيدا عن مرحلة ا٠توؼ إنذار ا١توجو إلحًـت اإللمحكـو عليو كونو 

ختبار، فبعض التشريعات كمنها إلنقضاء فًتة اإستقرار ، كٗتتلف التشريعات بالنسبة لوضع احملكـو عليو بعد إلكعدـ ا
عتبارىا كأف ٓب تكن ، كبالتإب يصبح كضعو كمن حصل على رد إاٞتزائرم ينص على سقوط العقوبة احملكـو ّٔا، ك

 ـعتباره، فبل ٖتسب لو سابقة ُب العود، كال يبقى ٢تا أثر جنائي من آثار اٟتكم ، كال يسجل بقسيمة السوابق العدلية رؽإ
، كىناؾ من 1 جإ من ؽ 395 عليو ا١تادة ت ، كتزكؿ أيضا العقوبات  التكميلية أك ا١تقضي ّٔا كىو ما ما نص03

دانة باقيا، كأف العقوبة نفذت على احملكـو عليو، ك تبقى إلعتبار حكم اإ على ينصالتشريعات األخرل كالتشريع األ١تا٘ب 
. 2عتبارىا سابقةإسائر آثار اٟتكم سارية ا١تفعوؿ  ب

 

رتكاب جرٯتة أخرل، خبلؿ إأما ُب اٟتالة اليت يفشل فيها احملكـو عليو ُب ٗتطي ىذه التجربة ، بأف يقدـ على         
كٔب، فيلغى كقف تنفيذىا كينفذ اٟتكم أيا كانت العقوبة اليت تضمنتو، كتنفذ بطريقة تلقائية ، كيًتتب األمدة كقف العقوبة 

ليو ا١تشرع إكٔب دكف أف تدمج ُب العقوبة الثانية احملكـو ّٔا عليو مرة ثانية، ك ىو ما ذىب ألعلى ذلك أف تنفذ العقوبة ا
كؿ ألكُب اٟتالة العكسية تنفذ أكال العقوبة الصادر ّٔا اٟتكم ا) ج، بقو٢تا إ من ؽ 593اٞتزائرم، كما نصت عليو ا١تادة 

. (دكف أف يلتبس بالعقوبة الثانية
 

 أم نظاـ عقايب يعٍت تبياف احملاسن كا١تساكئ اليت يقدمها ، ْتيث يبحث ىل ىو بديل حقيقي عن تقييم إف         
نعكاسا لتطور إفمن ٤تاسن ىذا النظاـ أنو ٯتثل لذلك ، ؟أـ ىو تكريس لثقافة البلعقاب ،؟مساكئ العقوبة السالبة للحرية

كيفية إصبلح احملكـو عليو، ككقف على أنقاض الفكر التقليدم الذم كالفكر العقايب، فيما يتعلق بالغرض من العقوبة 
، فكاف غرض العقوبة دكما ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من الردع كاإليبلـ، دكف مراعاة إليعتمد على ا ىتماـ باٞترٯتة دكف آّـر

 .ظركؼ كشخصية اٞتا٘ب،كما أف ىذا النظاـ ٬تنب آّرمُت ا١تبتدئُت  ٥تالطة بقية السجناء
 

٬تابية ُب ىذا اٞتانب، ك من ٙتة ٭تاكؿ أف يقدـ نفسو كأحد اٟتلوؿ ُب إكبالتإب ٧تد ىذا النظاـ يعطي نتائج          
زدحاـ، سواء من حيث التخفيف من الضغط على السجوف، أك من جهة معاٞتة ا١تساكئ الكثَتة إل اةمعاٞتة مشكل

ٔب أسرتو كعملو ، كبالتإب إبعاد احملكـو عليو عن بيئة السجن إلدخوؿ ا١تؤسسة العقابية، كما يًتتب عليها من آثار ٘تتد 
. تكوف أفضل

 

         ٢تذا يستخدـ نظاـ إيقاؼ التنفيذ ُب السياسة اٞتنائية إلصبلح شأف ىذا النوع من اٞتناة، حيث يهدد بتنفيذ 
ذا حافظ على ىذا إالعقوبة عليو، إذا عاد إٔب اٞترٯتة، كيعطي لو األمل ُب اٟتصوؿ على مكافأة، كىي عدـ تنفيذ العقوبة 

                                                
 .62 ـ 61، ٘ 2007، جُؼوٞذس ٓٞهٞكس جُط٘ل٤ً،جُؿُجتٍ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،٠رؼس (ٓرٍٝى)ٓوىّ  1

، ٘ 2016، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ، ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس، 01، جُرىجتَ جُؼوحذ٤س ُِكرّ ٝجػحوز جٚالـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ، ٠رؼس  (ٓكلٞظ ػ٢ِ)  ػ٢ِ 

134. 
 .28، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  2
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جتهاد للحصوؿ على ىذه ا١تكافأة، كىي إللتزاـ، ككاف سلوكو قوٯتا خبلؿ الفًتة احملددة، لذلك ٭تاكؿ احملكـو عليو اإلا
  .ٕتنب العقاب

 

أنو نظاـ ال ٭تقق العدالة بُت آّرمُت ، عنو ال أنو تعرض للنقد كقيل إ٬تابيات اليت يقدمها إل         كمع ىذه احملاسن كا
يقاؼ التنفيذ، أما الوجو إ ا١تتهمُت بالعقوبة مع النفاد، كالبعض اآلخر مع فس ٭تكم على فكحيث ٮتل ٔتبدأ ا١تساكاة ، 

ف نظاـ كقف التنفيذ يضعف اٞتانب الردعي ك إضاء الشعور بالعدالة ، حيث يؤدم تطبيقو كانتشاره أالثا٘ب للنقد ىو 
على ٨تو كاسع إٔب إغراء األشخاص ا١تبتدئُت ، بأف العقاب لن يطا٢تم، كبالتإب يعمل على إضعاؼ األثر التمهيدم 

. 1للعقوبة ُب نفوس أفراد آّتمع 
 

         كذلك نرل من كجهة نظرنا ا١تتواضعة، أف ىذا النظاـ ال ٯتكن أف يصبح بديبل فعاال لعقوبة اٟتبس، إال إذا 
 يقاؼ التنفيذ أك عدـ النفاذ،إكيسبغ عليها كصف  أحسن استعمالو، ْتيث أف القاضي عند كصف للمتهم ىذه العقوبة،

ٔب يقُت بأنو سينصلح حالو كال إرتكاب جرٯتتة، ْتيث يصل إنطبلقا من ظركفو كبواعثو كماضيو، كظركؼ إك يكوف ذلك 
ليات القانونية كالقضائية على عدـ آلٔب اٞترٯتة مرة ثانية، كمن جهة أخرل أف يتم اٟترص من خبلؿ كضع  اإيعود 

ال إصبلح إلكالذين ال تظهر عليهم بوادر ا ال من يستحقو، ك٭تـر منو اٞتناة ا٠تطرين،إستفادة من مزايا ىذا النظاـ إلا
نتقادات إلصبلح كتأىيل، فيكوف بذلك نظاما فعاال ُب العقاب، كتزكؿ كل اإبتنفيذ العقوبة، كما يوضع ٢تم من برامج 

مساكاة حسابية، بل ىي مساكاة ُب ا٠تضوع لنص التجرٙب ال تعٍت السابقة، ٓتصوص ا١تساكاة كالعدالة ألف ا١تساكاة 
. كالعقاب

 

  الفقرة الثانية 
ختبار القضائي إل نظاـ ا

صبلح إعفاء ا١تؤسسات العقابية من مسؤكلية إٕتاىات اٟتديثة البديلة للسجوف، حيث يتم  إليعترب من أبرز ا        
، لذلك من أجل التعرؼ على ىذا النظاـ ، 2جتماعية القائمة ُب آّتمعإلستعانة ببعض مؤسسات الرعاية اإلآّرمُت كا

. بُّت ماىية ىذا النظاـ، ككيف نشأ كشركط تطبيقو كالقيمة العقابية لو، كالصور ا١تختلفة لتطبيقو كأثارهفسنحاكؿ أف 
 

ختبار ىو تقييد حرية إل لو، أك٢تا أف الوضع ٖتت اعدة تعريفات        من أجل فهم ىذا النظاـ بشكل دقيق، نسوؽ 
لتزامات سلبت إلذا أخّل ّٔذه اإلتزامات معينة عليو، كخضوعو لبعض تدابَت الرقابة كا١تساعدة، ؼإاٞتا٘ب عن طريق حرص 

ٔب تأىيل إختبار ىو أحد أساليب ا١تعاملة العقابية اليت هتدؼ إلثا٘ب ىو أف الوضع ٖتت اأما بالنسبة للتعريف اؿ، 3حريتو
لتزامات الواجبة عليو مراعاهتا، فهو يتضمن من إلا٠تاضع لو ُب كسط اٟترية بعيدا عن السجن مع تقييد حريتو ببعض ا

دانة أك بعدـ تنفيذ اٟتكم الصادر ّٔا، من ناحية أخرل إلمر بعدـ النطق باأليقافا مشركطا لئلدانة سواء تعلق اإناحية 
لتزامات، كيتضمن أخَتا مساعدة كرقابة إتباع ما يفرض عليو من إيقـو على تعهد شخصي من اٞتا٘ب أماـ القاضي ب

جراء قضائي ٘تتنع فيو احملكمة اٞتنائية إما إ، عرؼ كذلك بأنو 4ا٠تاضع لو بواسطة أحد ا١تختصُت ُب تطبيق ىذا النظاـ
عن النطق باٟتكم، أم بفرض عقوبة معينة، أك ٘تتنع عن تنفيذ اٟتكم بعد النطق بو، كذلك بوضع احملكـو عليو ٖتت 

                                                
 .504، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ،  جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  (٤ِْٔحٕ)ػرى هللا  1
 .358، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  2
 .29، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  3
 .413، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أذٞ جُؼال )ػو٤ىز  4
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ٔب ىيئة متخصصة لتشرؼ إكفقا ١تا تراه كما تضعو من شركط، كتعهد ّٔا  ختبار القضائي ١تدة ٤تددة أك غَت ٤تددة ،إلا
ف احملكمة ٖتدد عقوبة ٖتكم ّٔا ٔتوجب حكم إذا أخل اٞتا٘ب بأم من ىذه الشركط ا١تفركضة عليو، ؼإعلى تنفيذىا، ؼ

، كما ًب تعريف 1لتزامات ا١تفركضة عليوإليصدر عنها، أك تنفيذ ْتقو العقوبة احملكـو ّٔا، كاليت ًب تعليقها ٔتوجب ا
،مع تقرير (عدـ اٟتكم على ا١تتهم بعقوبة ما)ختبار القضائي أيضا، بأنو أحد بدائل العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة إلا

لتزامات ا١تفركضة عليو إل احملكـو عليو باكٓب يوؼذا مرت تلك ا١تدة إشراؼ كرقابة جهة معينة، ؼإكضعو مدة معينة ٖتت 
. 2جراءات احملاكمة كاٟتكم على ا١تتهم بالعقوبةإستئناؼ إنو يتعُت إ ا١تدة، ؼذه خبللو

 

ختبار القضائي، بأنو أسلوب جديد إلكمن خبلؿ كل ىذه التعريفات ٧تدىا أهنا تشًتؾ ٚتيعها ُب كصف نظاـ ا        
صبلح اٞتا٘ب كتأىيلو، إٔب إ٬تّنب اٞتا٘ب سلب حريتو كدخولو السجن، كىو ٪تط من أ٪تاط العقوبات البديلة، يهدؼ 

ختبار، يتم إلحيث كضع احملكـو عليو ٖتت رعاية ىيئة أك مؤسسة ٥تتصة، خبلؿ فًتة ٕتربة ٤تددة ، يطلق عليها فًتة ا
شراؼ قضائي من إللتزامات معينة ، يتعُت على احملكـو عليو تنفيذىا كالتقيد ّٔا، كٮتضع إخبلؿ ىذه الفًتة فرض 

لتزامات ا١تفركضة عليو، ا١تنصوص عليها إلالقاضي ا١تختص بتطبيق العقوبة، كما ٮتضع لرقابة ك إشراؼ ٥تتصُت بتنفيذ ا
ٔب القاضي ا١تختص إلتزامات، كترفع إللتزاـ احملكـو عليو ّٔذه اإعداد تقارير دكرية عن مدل إُب اٟتكم القضائي، كيتم 

جراء تعديل جزئي عليها، أك إعادة إستمرار ُب تنفيذ العقوبة، أك إل٬تاد ما يراه مناسبا ٕتاه احملكـو عليو، إما باإلفحصها ك
ذا ما ثبت للقاضي عدـ إختبار عقوبة بديلة أخرل، إلفحص احملكـو عليو كٖتويل األمر للمحكمة اليت أصدرت اٟتكم 

. 3صبلح اٞتا٘ب كتأىيلوإفعالية العقوبة ُب 
 

، ّٔدؼ ٧1820تلًتا سنة إأمريكي، حيث طبق ُب  ٧تلوإلىذا النظاـ ُب البداية ُب الدكؿ ذات النظاـ ا نشأ  كلقد       
أف يلـز من  (Juge of peace)حداث اٞتا٨تُت، من دخوؿ ا١تؤسسات العقابية، ككاف ٬توز لقاضي الصلح ألنقاذ اإ
طبلؽ إحًتاـ األمن كأف يسلك سلوكا حسنا مقابل إرتكب جرٯتة ما ٗتل بالنظاـ العاـ أف يكتب تعهدا يلتـز فيو بإ

ستبداؿ ىذا التعهد فيما بعد بفرض إبدا٢تا ٔتبلغ من ا١تاؿ، ٍب يتم إف خالف ذلك أمكن توقيع عليو العقوبة أك إسراحو، ؼ
كٔب لظهور نظاـ الوضع ألشرافية من قبل الشرطة للتحقق من سلوؾ ا١تتهم، ككانت ىذه ىي البدايات اإجراءات رقابية كإ

. 4ختبار با١تعٌت الدقيقإلٖتت ا
 

مريكية كبالضبط ألكنشأ أكؿ مرة ُب الواليات ا١تتحدة ا5،(The probation)كيطلق على ىذا النظاـ تعبَت         
جوف )ٔب ٖتمس صانع أحذية يدعى إكٔب أل، حيث تعود فكرتو ا1841ُب حوإب سنة  (ماسوشوستش)ُب كالية 

                                                
 .736، جُكٍِٞ جُط٣ٍٗؼ٤س ُطر٢٘ جُؼوٞذحش جُرى٣ِس ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت٢ جألٌو٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  1
 .359، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  2
 . ٝٓح ذؼىٛح 268، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
 .360، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  4
، ٝٛ٘حى وٌجْس ٓوحٌٗس هىٓص ٖٓ ٠ٍف ٓ٘ظٔس جألْٓ  (acte de probation)ٝجُط٢ ضؼ٢٘   (probatum)أِٜٚح ًِٔس الض٤٘٤س  (probation)ًِٔس  5

جُٔطكىز ، هىٓص ضؼ٣ٍلح ًُٜج جُٔٛطِف ، ٝج١ًُ ضْ هرُٞٚ ذٌَٗ ٝجْغ ك٢ ٗظحّ جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ، ٓغ ٍٓجػحز ذؼٝ جُه٤ٚٞٛحش ُِىٍٝ ك٢ جُؼحُْ، 

ئؾٍجء ضؿحٙ كٍو ٓؼٍٝف ًٓٗد ذحٌضٌحذٚ ؾ٣ٍٔس ، ٣ٝطْ ئ٠الم ٍْجقٚ ٖٓ ٠ٍف جُٔكٌٔس ، ضكص ٍٓجهرس ٞحذ١، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس : "  ق٤ع ػٍكص ذأٗٚ
 " أٓح جُطؼ٣ٍق ًحٓال جُٞجٌو ذحُِـس جُل٤ٍٓٗس "  ال٣طْ جُ٘طن ذؼوٞذس جالوجٗس ، ألٗٚ ضْ ض٘ل٤ً  ػوٞذس ذى٣ِس ٖٓ أؾَ ػىّ ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٓغ جقطٍجّ جالؾٍجءجش 

« La probation est définie dans l’analyse de l’Organisation des Nations Unies comme ‘une procédure où un 

individu reconnu coupable d'un crime est laissé en liberté par la cour, sous la supervision d'un officier’. Dans ce 

cas, il n’y a pas de prononcé de la peine de condamnation, parce qu’il est justement permis à l’accusé un moyen 

alternatif pour que la peine ne soit pas imposée, évitant ainsi la procédure respective. Il n’y a pas de pénalité,c’est 

une alternative qui empêche la procédure pénale qui pourrait conduire à une peine, et peut même éteindre la 

procédure pénale. En 1954, un document au sujet de la probation des Nations Unies a déclaré que ‘en tout lieu où 

un adulte est passé par la scène de la probation, celle-ci a été considérée presque avec suspicion, comme une autre 

mesure exceptionnelle, ou bien acceptée uniquement comme un simple substitut à une peine indésirable 
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، الذم تعهد أماـ القاضي بأف يرعى أحد ا١تتهمُت كيدفع عنو الكفالة ا١تطلوبة ُب مقابل ( Jon Augustusأغسطس 
فراط ُب السكر ُب الطريق العاـ، حيث أسس طلبو بناء على نظاـ إلعدـ اٟتكم عليو بالسجن، ككاف ىذا الشاب شديد ا

جراء قانونيا تسمح بو الشريعة العامة، كالذم يسمح بوقف إ بوصفو ٧1361تليزم عاـ إلالتعهد الذم عرؼ ُب القانوف ا
ٔب إ أسابيع أعيد الشاب إٔب احملكمة، كعندىا أعطى القاضي كعدا بأنو لن يعود 03ٔب أجل ٤تدد، كبعد إالنطق بالعقوبة 

، كعندما ٧تح ُب مهمة إصبلحو خارج أسوار السجن عهد إليو بعد ذلك بألفي متهم 1رتكاب اٞترٯتة فأطلق سراحوإ
ٔب باقي الواليات إنتشر إ لتطبيق ىذا النظاـ، ٍب ١1878تتابعتهم كالعمل على إصبلحهم صدر بعد ذلك أكؿ قانوف سنة 

قرار ىذا النظاـ بصفة عامة، ٔتوجب إٔب أف ًب إبتداء على األحداث ٍب مشل بعد ذلك البالغُت، إخرل، حيث يطبق ألا
سًتاليا، أكربية كنيوزيلندا، ألمريكية كاألخرل ُب دكؿ القارة اأنتقل ليطبق ُب دكؿ إ، ٍب 1925القانوف الفيدرإب ُب سنة 

، سويسرا 1932، بولندا 1918، فلندا سنة 1915ٔب أكربا كهولندا ُب سنة إنتقل بعد ذلك إ، كما 2كندا، ا٢تند
 . 19583، فرنسا 1953، أ١تانيا 1944، الربتغاؿ 1939السويد  ،1937

 

ختبار كما إلختبار القضائي أك الوضع ٖتت اإلنظاـ ا فيمكن القوؿ أفىذا النظاـ، لقيمة العقابية ؿؿ        كبالنسبة 
 ٭تقق العديد من فهوأ٫تية كبَتة، حيث يعترب من بُت البدائل ا٢تامة للعقوبة السالبة للحرية، لو ٭تلو للبعض تسميتو 

ختبلط بالسجناء، كمن جهة أخرل ىذا إل ٬تنبو أضرار السجن ك آثار اكما٬تابيات بالنسبة للمحكـو عليو كأسرتو، إلا
النظاـ لو أ٫تيتو خاصة بالنسبة للمحكـو عليهم الذين يتبُت عدـ مبلءمة نظاـ كقف التنفيذ البسيط مع ظركفهم، فيكوف 

، لذلك ٭تقق ىذا النظاـ مزايا كثَتة 4ٔب تدابَت ا١تساعدة كالرقابة ُب سبيل إصبلحهم كتأىيلهمإخضاعهم إمن الضركرم 
فهو يشكل أسلوبا تربويا ٭تمل هتديدا للمحكـو عليو بوجوب تقوٙب سلوكو كأال يكوف مصَته السجن، كبالتإب ىذا 

لتزامات ٖتمل تضييقا كتقييدا ٟترية احملكـو عليو، إلالشرط ُب حد ذاتو ٭تمل خاصية العقاب، حيث يرتبط ٔتجموعة من ا
 .كٕتعلو من الناحية النفسية ٭تس ّٔذا العقاب

 

لتزامات أخرل إذا رأل إليها إلتزامات ليست ٤تددة حصرا، فيمكن للقاضي أف يضيف إلكمن جهة أخرل ىذه ا        
ختبار، كىو ّٔذا يشكل تفريدا نوعيا، ُب ىذا اٞتانب، كما أف التعهد الشخضي إلذلك ١تصلحة احملكـو عليو، أثناء فًتة ا

للمحكـو عليو أماـ القاضي يربر الصفة الًتبوية كالتهذيبية ٢تذا النظاـ، كمن جهة أخرل كجوب شخص أك ىيئة مكلفة 
صبلح، كيكوف ىذا خارج أسوار إلستجابتة للتأىيل كاإٔتراقبة كمساعدة ا٠تاضع ٢تذا النظاـ لكي يتحقق من مدل 

ختبار على نظاـ كقف التنفيذ، كىو ما جعل ىذا إلالسجن جعلت من ىذه ا١تيزة ٖتقق تقدما كبَتا لنظاـ الوضع ٖتت ا
األخَت يستعُت ّٔذه ا١تيزة كالتغلب على سلبيات كقف التنفيذ البسيط، ك٬تعل أحد صورة كقف التنفيذ مع الوضع ٖتت 

. ختبارإلا
 

                                                                                                                                                     
d’emprisonnement de courte durée. La probation a surmonté cela et a été reconnue à la fin, en principe, comme 

une méthode constructive de traitement, indispensable, à côté de l’emprisonnement et d’autres formes de soins 
institutionnels, dans tout système qui vise à prévenir individuellement la criminalité’.Naciones Unidas 1954b: 79 / 

Hamai, Koichi: Villé, Renaud: Harris, Robert: Hough, Mike and Zvedik, Ugljesa, "Probation Round the World-a  

comparative  study-,  UNICRI,  editado  by  Routledge,  Londres,  1995,  pág  56. 

<http://www.monografias.com/trabajos76/carcel-prision-presidio-penitenciaria-penal/carcel-prision-presidio-

penitenciaria- ADALABERTO ) Karim  Antonio),les peines alternatives dans le monde,op, cit, p 204.  
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يبلـ البلـز ا١تقصود من العقوبة إل بأنو ال ٭تمل اككصفنتقد ىذا النظاـ  فقد أُ كعلى الرغم من ىذه احملاسن كا١تزايا        
ف القيود أٔب ذلك أنو ال ٭تقق الردع العاـ مقارنة مع عقوبة السجن، كلقد حاكؿ مدافعوه الرد على ىذا بإضافة إل، با

لتزامات ا١تفركضة على احملكـو عليو ٖتد من تصرفاتو كتقيد من حريتو تشكل أ١تا حقيقيا بالنسبة لو، كمن جهة أخرل إلكا
.  1لتزامات ٖتقق الردع العاـ بصورة كافيةإلعلم الناس ّٔذه القيود كىذه ا

 

خصائيُت ألجل ألألف ذلك يتطلب عددا كبَتا من ا كما أثَت أيضا صعوبة تطبيق ىذا النظاـ من الناحية العملية،        
خصائيُت ا١تكلفُت ٔتراقبة كمساعدة احملكـو إلفحص شخصية ا١تتهم، فضبل على ذلك ٬تب توافر عدد كبَت آخر من ا

عليهم ، حيث يرد على ذلك بأف الدكلة اليت تطبق ىذا النظاـ تستعُت بعدد كبَت من ا١تتطوعُت، ٦تا ٮتفف العبء ُب 
ف التكاليف اليت تنفقها الدكلة عند تنفيذ العقوبة داخل إذآب يكن ىناؾ متطوعوف ؼإتكاليفو ضماف ىذا النظاـ، كحىت 

. ثار السلبية  اليت تلحق باحملكـو عليهم داخل السجنآلا١تؤسسة العقابية تفوؽ تكاليف ىذا النظاـ ، كال ننسى ا١تفاسد كا
 

ٔب إ ٗتتلف من دكلة صور ىذا النظاـختبار القضائي، كلكن إلتتبٌت معظم التشريعات العقابية اٟتديثة نظاـ ا        ك
دانة كالنطق بالعقوبة كا١تطبقة ُب الدكؿ إلدكلة، لكن أىم صورتُت أبانت عنها ىذه التشريعات، صورة قبل اٟتكم با

ختبار إلدانة، حيث يقًتف الوضع ٖتت اإلختبار بعد صدكر اٟتكم باإل٧تلوسكسونية، كالصورة الثانية تقرير الوضع ُب اإلا
. بوقف تنفيذ العقوبة

 

 كتتحقق ىذه الصورة عندما يدرس القاضي كقائع :دانةإلختبار قبل صدكر حكم اإلالوضع تحت ا :كلىألالصورة ا
جراءات إيقاؼ السَت ُب إ٪تا يأمر بإدانة، كإلدانة لكنو ال ينطق ْتكم اإلالدعول كظركؼ ا١تتهم، كيرل أنو جدير با

ختبار، مع تطبيق ا١تعاملة ا١تناسبة لو، حيث إلٔب اإالدعول بعد ثبوت اٞترٯتة، ك٭تدد القاضي مدة معينة ٮتضع فيها ا١تتهم 
خبلؿ ّٔذه إلختبار دكف اإلنتهت فًتة اإذا إشراؼ كا١تراقبة، ؼإللتزامات كالقيود كٮتضع خبل٢تا ؿإلتفرض عليو ٣تموعة من ا

جراءات إلتزاماتو فتستكمل إذا أخّل بإ، ال يصدر حكم ضده ، أما  توـ٘تاـ ٤تاؾإلتزامات، فيصرؼ النظر كلية على إلا
. احملاكمة، كيصدر اٟتكم عليو بالعقوبة ا١تناسبة

 

سًتداد مكانتو ُب آّتمع، كما أف مدة إدانة، اليت تؤثر عليو ُب إلكتتميز ىذه الصورة بأهنا ال تصم ا١تتهم بوصمة ا        
ختيار اٟتكم بالعقوبة  إختبار تبيح للقاضي فرصة التعرؼ على اٞتوانب ا١تتعددة لشخصية اٞتا٘ب، ك٘تكنو تبعا لذلك من إلا

التدبَت ا١تناسب ٟتالتو، كذلك ىذا األسلوب من بُت مزاياه ، أف ا١تتهم ا٠تاضع ٢تذا النظاـ يظل جاىبل للعقوبة اليت أك 
 للنطق باٟتكم ضده،  على الرغم أنو عيب على التزاـ ٔتا فرض عليو ٕتنبإلٔب اإٯتكن أف ٭تكم ّٔا، األمر الذم يدفعو 

ال عند النطق ّٔا، كبالتإب ال ٭تقق العدالة كالردع إىذه الصورة أهنا ال تكفل ٖتقيق األثر الزاجر للعقوبة ، الذم ال يتحقق 
. 2العاـ

 

طبقت ىذه الصورة خاصة ُب الدكؿ األكربية، كفرنسا ، كختبار المقترف بوقف التنفيذإلالوضع تحت ا: الصورة الثانية
١تانيا كىولندا كسويسرا، حيث تقـو على أف القاضي ٭تكم بعقوبة سالبة للحرية على اٞتا٘ب، كيأمر ُب نفس اٟتكم أك

ذا ٧تح إشراؼ، كإلختبار ١تدة معينة ٮتضع خبل٢تا للرقابة كاإلبوقف تنفيذىا، كلكن بشرط كضع احملكـو عليو ٖتت ا
رتكب إلتزامات كأخّل ّٔا أك إلدانة كأف ٓب يكن ، أما إذا خالف ىذه اإلعترب حكم اأُ جتياز ىذه الفًتة إاحملكـو عليو ُب 
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سلوب أف يصدر اٟتكم ُب الوقت ا١تناسب ٔتجرد أف يتبُت أل، ك من مزايا ىذا ا1جرٯتة أخرل تنفذ العقوبة احملكـو ّٔا عليو
ٔب إللقاضي جدارة ا١تتهم بالعقاب، كبذلك يتحقق عنصرم الردع العاـ كالعدالة، على ٨تو يتفادل العيب الذم كجو 

ال يتوافر ّٓرد التهديد بصدكر  نذار للمحكـو عليو ماإلدانة ٭تمل من اإلكٔب، كمن جهة أخرل صدكر اٟتكم باألالصورة ا
، لذلك فضلتها التشريعات العقابية كفرنسا كأ١تانيا 2ىذا اٟتكم ، كذلك يكوف لو قوة أكرب ُب ٖتقيق الردع ا٠تاص

. 3حىت قوانُت بعض الدكؿ العربية كسوريا كلبناف كالكويت كسويسرا،
 

ٮتضع تطبيقو ٞتملة من الشركط، حىت ٯتكن للمحكمة أف ؼ ختبار القضائيإلشركط الوضع تحت ا ؿ كبالنسبة       
ختبار، خاصة كأف ىذا النظاـ ىو أسلوب معاملة لطائفة معينة من آّرمُت غَت ا٠تطرين، لذلك إلتأمر بوضع ا١تتهم ٖتت ا

ستفادة من مزايا ىذا النظاـ، كمن جهة أخرل ٬تب مراعاة كٖتديد إل٬تب ٘تييزىم عمن سواىم كتقدير مدل جدارهتم ؿ
ختبار، كسنحاكؿ إلٔب ا١تدة اليت ٬تب أف ٮتضع فيها اٞتا٘ب ؿإضافة إلاٞترٯتة ا١ترتكبة كمدل جسامتها كتأثَت أضرارىا، با

: تفصيل ذلك كالتإب
 

ينبغي للمحكمة أف تتعرؼ على شخصية ا١تتهم من ٚتيع اٞتوانب ا١تختلفة، النفسية، :  الشركط المتعلقة بالمتهمػػػػػ
جتماعية، كمعرفة درجة إرتكاب جرٯتتو سواء كانت عوامل فردية أك إٔب إقتصادية، كالعوامل اليت دفعتو إلجتماعية، اإلا

ستعداده لتقبل حياة كرٯتة شريفة خارج أسوار إتكوف ىذه الشركط ٔتثابة ا١تعيار ُب مدل كجرامية على آّتمع، إلخطورتو ا
، لذلك 4جتماعياإنطباع من خبلؿ عمليات الفحص لشخصية طبيا كنفسيا كإلالسجن، حيث يكّوف القاضي ىذا ا

١تا٘ب، ألستفادة من ىذا النظاـ أف يكوف ا١تتهم مبتدئا، كالقانوف النرك٬تي، الفلندم، السويدم، اإلتشًتط بعض الدكؿ ؿ
ستفادة منو حىت لبعض آّرمُت العائدين كالقانوف ا٢تولندم، إلبينما ىناؾ دكؿ أخرل ال يتطلب ىذا الشرط، كتوسع ا

. 5ثيويبإلالدا٪تاركي، ا
 

تشًتط أغلب التشريعات العقابية لتطبيق ىذا النظاـ أف اٞترٯتة ا١ترتكبة، التكوف من فئة :  الشركط المتعلقة بالجريمةػػػػػ
ا٠تطَتة،   ختبار القضائي على طائفة معينة من اٞترائم إلستبعاد تطبيق نظاـ اإل غاٞترائم ا٠تطَتة ، حيث أف بعضها ٞتأ ؿ

عتبارات العدالة كالردع إتتعارض  مع  حصر حاالت تطبيق ىذا النظاـ على جرائم ٤تددة بعينها، كىذا ُب اٟتدكد اليت الأك
ال أنو يشًتط أف ال إختبار للمجـر العائد، إلستفادة من الوضع ٖتت اإلالعاـ، فالقانوف الفرنسي مثبل ك إف كاف يسمح با

. 6(جراءات اٞتنائيةإل من قانوف ا738/1ا١تادة )تكوف اٞترٯتة ا١ترتكبة جناية أك جنحة من القانوف العاـ 
 

يستوجب ىذا النظاـ أف تكوف العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، إذا  :الشركط المتعلقة بالعقوبة موقوفة التنفيذػػػػػ 
، حيث أف ىناؾ بعض التشريعات 7كانت أشد من ذلك فهذا يدؿ على خطورة معاملة احملكـو عقابيا كفق ىذا النظاـ

تضع حدا أقصى ١تدة العقوبة اليت ٯتكن إيقاؼ تنفيذىا مع كضع احملكـو عليو ٖتت االختبار القضائي، كتضع تشريعات 
أخرل حدا اقصى ١تدة العقوبة اليت ٯتكن إبدا٢تا باالختبار القضائي كالتشريع العقايب ُب مالطا ، أعطى للقاضي سلطة 

 سنوات باالختبار، كاستثٌت بعض اٞترائم من  10ابداؿ العقوبة السالبة للحرية ، كاليت ال يتجاكز اٟتد األقصى ١تدهتا 
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، كىناؾ تشريعات عقابية 1ذلك كحيازة االسلحة كا١تفرقعات ، اليت ٯتكن ابدا٢تا باالختبار القضائي كالتشريع النرك٬تي
أخرل تشًتط مدة معينة للعقوبة احملكـو ّٔا، كالتشريع الفرنسي الذم يشًتط ُب العقوبة أف اٟتبس مدة  ال تزيد على 

، حيث ال٬توز للمحكمة أف تأمر بالوضع ٖتت االختبار اذا ٕتاكزت العقوبة ىذه (41/ 132ا١تادة )ٜتس سنوات 
. ذا كانت العقوبة احملكـو ّٔا الغرامة أك الغرامة اليوميةإا١تدة، كما اليطبق ىذا النظاـ 

 

معظم التشريعات تضع حدين أدٗب كأقصى، حيث تعطي للقاضي سلطة ٖتديد : ختبارإل الشركط المتعلقة بمدة اػػػػػ
صبلح احملكـو عليو، حسب حالة كظركؼ كل متهم ، فمثبل القانوف الفرنسي حدد مدة الوضع ٖتت إلا١تدة ا١تناسبة 

 132/42 ، كا١تادة 1989 يوليو 06 ؼ ا١تعدلة ُب إمن ؽ  (738/2ا١تادة ) سنوات 03 شهرا ك18ختبار مابُت إلا
. 2من قانوف العقوبات الفرنسي اٟتديث

 

كىذا الشرط أىم ماٯتّيز ىذا النظاـ عن نظاـ كقف : لتزامات على المحكـو عليوإالشركط المتعلقة بوجوب فرض ػػػػػ 
ختبار، كاليت يعٍت تقييد حرية احملكـو عليو إللتزامات على ا١تتهم أك احملكـو عليو أثناء فًتة اإلالتنفيذ، كىو فرض ٚتلة من ا

لتزامات، إلصبلحو، حيث تتنوع ىذه اإختبار، كىي تأىيل احملكـو عليو كإلْتيث توجو التوجيو الذم ٭تقق أىداؼ ا
٬تايب إمتناع عن القياـ بأنشطة معينة كحظر االقامة ُب مكاف معُت، كمنها ماىو إلفمنها ما يفرض على احملكـو عليو ا

لتزامات، اليت ٬تب إل، كالقضاء ىو السلطة الوحيدة ا١تختصة ُب الغالب بتحديد ىذه ا3كالقياـ بتعويض آٍّت عليو مثبل
لتزاـ ّٔا، من قبل احملكـو عليو، كمع ذلك ٗتتلف السياسة التشريعية ُب مدل كنطاؽ السلطة التقديرية ا١تمنوحة للقاضي إلا

لتزامات ، فهناؾ تشريعات تضع قواعد معينة تلـز القاضي بضركرة السَت على درّٔا، ُب ٖتديده إلُب ٖتديد ٪تط ىذه ا
١تا٘ب أللتزامات اليت ٬تب أف تفرض على احملكـو عليو، كتًتؾ لو سلطة تقديرية ُب ٖتديد ٪تطها، كمثاؿ ذلك ا١تشرع اإلا

كتفى ا١تشرع بوضع قواعد معينة ألـز القاضي بضركرة مراعاهتا إ١تا٘ب، أل من قانوف العقوبات ا02 فقرة 24ا١تادة عرب نص 
  .لتزاماتإلعند ٖتديد ىذه ا

 

ٔب ٣تموعة من القواعد، كأف ال ٬توز إلذلك ٯتيل الفقو لوضع إطار معُت ٢تذه االلتزامات ككجوب خضوعها          
ختبار القضائي، كىي إصبلح كتأىيل احملكـو عليو، كذلك ال ٬توز إللتزامات تتعارض مع الغاية من اإللقاضي فرض 
لتزامات، كتًتؾ إللتزامات يستحيل أك يصعب تنفيذىا، كىناؾ بعض التشريعات ٖتدد عددا من ىذه اإللقاضي فرض 

 من 4،  2لتزامات اليت يرل كجوب فرضها على احملكـو عليو، كمثاؿ ذلك ما نصت عليو ا١تادة إلختيار اإللقاضي 
لزاـ إلتزاـ أك أكثر بينها، إختيار إلتزامات كأجازت للقاضي إل٧تليزية، اليت حددت ٣تموعة من اإلسلطات احملاكم اٞتنائية ا

ختبار القضائي بأم تغيَت ُب ٤تل إقامتو، إلزاـ إلخطار ضابط اإختبار القضائي، كإلتصاؿ بضابط اإلاحملكـو عليو ٔتداكمة ا
٧تليزم أجاز للقاضي إلاحملكـو عليو بإتباع ٪تط مستقر كمنتظم ُب حياتو، ُب حُت ىناؾ ثبلث تدابَت نص عليها ا١تشرع ا

زيارة أحد مراكز التدريب يوميا، اإلقامة ُب أحد ا١تؤسسات ا٠تاصة بالرعاية، ):بأف يلـز احملكـو عليو بواحدة أك أكثر منها
.         (ا٠تضوع لربنامج عبلجي ١تدمٍت الكحوليات كا١تواد ا١تخدرة

 

                                                
 .275، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1
 .39، 38، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  2
 .366، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  3
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ألـز احملكـو عليو بعقوبة  (44 ػ 132)أما ا١تشرع الفرنسي فقد نص على عدد من ىذه التدابَت عرب ا١تادة          
 43 ػ 132ختبار القضائي با٠تضوع ٢تا، كلقد نص على ىذه التدابَت من خبلؿ ا١تادة إلخضاعو ؿإموقوفة التنفيذ مع 

: نذكر منها 
 

  ستدعاء الصادر من القاضي ا١تشرؼ على تطبيق العقوبة أك ضابط إلستجابة احملكـو عليو لطلب اإضركرة
 .ختبار القضائيإلا

  اعطائو ا١تعلومات كالوثائق اليت يطلبها منو إختبار، كإلستقباؿ احملكـو عليو لضابط اإضركرة. 
   خطاره إقامتو اٞتديد ُب حاؿ تغيَته حملل اقامتو، ككذلك إختبار ٔتحل إلخطار احملكـو عليو لضابط اإضركرة

 .  يوما15ذا ما زاد بقائو ّٔذا ا١تكاف عن إليو بصورة مؤقتة إقامة الذم سينتقل إلٔتحل ا
 قليم إلضركرة حصوؿ احملكـو عليو على تصريح مسبق من القاضي ا١تشرؼ على تطبيق العقوبة، قبل مغادرتو ا

ذا ما كاف من شأنو عرقلة تنفيذ إقامتو ، إخطاره للقاضي عن كل تغَّت ُب عملو أك ٤تل إالفرنسي، ككذلك 
 .لتزامات ا١تفركضة عليو إلاحملكـو عليو ؿ

 

لزاـ احملكـو إلتزامات اليت ٬توز للقاضي إل على بعض ا45 ػ 132         كما نص ا١تشرع العقايب الفرنسي عرب ا١تادة 
  .1ختبار، كجاءت على سبيل اٟتصرإلعليو بتنفيذ كاحد أك أكثر منها خبلؿ فًتة ا

 

نو تًتتب نتيجتاف أساسيتاف، خاصة ُب إإذا توافرات الشركط القانونية، ؼؼ، ثار االختبار القضائي آل          أما بالنسبة
يقاؼ تنفيذ العقوبة احملكـو ّٔا كالثانية خضوع احملكـو عليو لبعض من إكٔب ألدانة، اإلالصورة اليت تفًتض صدكر حكم با

. تدابَت الرقابة كا١تساعدة
 

رتكاب احملكـو عليو جرٯتة إختبار كيكوف مطلقا على شرط عدـ إليًتتب ىذا األثر خبلؿ مدة ا :  كقف تنفيذ العقوبةػػػػ 
ختبار بنجاح، فيعترب إلنتهت مدة اإذا ٖتقق ىذا الشرط كإلتزامات ا١تفركضة عليو، ؼإلأخرل كتقيده بتدابَت ا١تساعدة كا
ذا حدث خبلؼ ذلك فيجوز للمحكمة أف تأمر بتنفيذ العقوبة احملكـو ّٔا، كىنا إاٟتكم الصادر كأف ٓب يكن، أما 

. ختبار القضائي ُب ىذا األثر مع كقف التنفيذ البسيطإليقًتب ا
 

لتزامات كتدابَت ا١تراقبة كا١تساعدة ، إليلـز احملكـو عليو با٠تضوع لعدد من ا: لتزامات معينة إل خضوع المحكـو عليو ػػػػػ
جرامية ا١تتوفرة لديو كالعمل على مساعدتو إلزالة العوامل اإاليت ٯتكن أف يكوف فيها نوع من تقييد اٟترية، كىذا ّٔدؼ 

٭تددىا على سبيل ، فهناؾ من جتماعي، كقد الحظنا أف التشريعات ٗتتلف ُب ىذا ا١تقاـإلعلى التكّيف ضمن النسيج ا
 حسب ما ٖتتاجو حالة احملكـو ،ختيارىا ٚتيعها أك جزء منهاإٔب السلطة التقديرية للقاضي ُب إعما٢تا إتًتؾ كاٟتصر، 

                                                
جُهٟٞع ُِلكٙ جُطر٢ ٝض٘ل٤ً ذٍجٓؽ . ٓرحٍٖز ٗٗح٠ ٢ٜ٘ٓ ٓؼ٤ٖ ٝضِو٢ أٝ ضأ٤َٛ ٢ٜ٘ٓ ، جالهحٓس ك٢ ٌٓحٕ ٓؼ٤ٖ : ٝضطٔػَ ًٛٙ جالُطُجٓحش ك٢ 1

ػالؾ٢ ـ جُُجّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُٔٓحٛٔس ك٢ جُ٘لوحش جُؼحت٤ِس ٝجٗطظحٓٚ ك٢ وكغ ٗلوحش جُٔؼ٤ٗس ُٖٔ ٣وغ ػ٠ِ ػحضوٚ هحٗٞٗح ذحالٗلحم ػ٤ِْٜ ـ جُُجّ جُٔكٌّٞ 

ػ٤ِٚ ذىكغ ضؼ٣ٞٝ ػٖ ؾُء أٝ ًَ جالٍٞجٌ جُ٘حؾٔس ػٖ جُؿ٣ٍٔسـ جُُجّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذطٓى٣ى جُٔرحُؾ جُٔح٤ُس جُٔوٌٍز ػ٤ِٚ ذٔٞؾد قٌْ هٟحت٢ 

ُه٣ُ٘س جُىُٝسـ جالٓط٘حع ػٖ ه٤حوز أٗٔح٠ ٓؼ٤٘س ٖٓ ج٤ُٓحٌجش ـ ػىّ ُٓجُٝس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُِ٘ٗح٠ ج٢ُٜ٘ٔ ج١ًُ جٌضٌرص جُؿ٣ٍٔس أغ٘حء أٝ ذٔ٘حْرس 

ـ جالٓط٘حع ػٖ .جالٓط٘حع ػٖ جٌض٤حو جُكحٗحش .ُٓجُٝطٜـ جالٓط٘حع ػٖ جُطٞجؾى ك٢ أٓحًٖ ٓؼ٤٘س نالٍ كطٍز جالنطرحٌـ جالٓط٘حع ػٖ جُو٤حّ ذأػٔحٍ جٍُٔجٛ٘حش 

ٓط٘حع ػٖ ض٣ٌٖٞ ػالهحش ٓغ ذؼٝ جالٖهح٘ إلـ ج.ٓهحُطس جُؿ٘حز أٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس نالٍ كطٍز جالنطرحٌ ٝذٛلس نحٚس ًٍٖحتٚ ك٢ جُؿ٣ٍٔس 

 ك٢ يُي ،أٗظٍ ٓػَ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ، ك٢ جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٣هٟغ ذٓررٜح ُِهطرحٌ جُوٟحت٢ ـ جُُجّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼىّ قَٔ أِْكس نالٍ كطٍز جالنطرحٌ 
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لتزامات كتًتؾ للقاضي إل٧تليزم ، كىناؾ بعض التشريعات ال ٖتدد ىذه اإل١تا٘ب ، األعليو، كمثاؿ ذلك القانوف الفرنسي، ا
. 1لتزامات ا١تناسبة ظركؼ كل جا٘بإلختيار اإسلطة تقديرية كاسعة ُب 

 

صبلحية ُب معظم التشريعات إل أصبح من التدابَت اق ٯتكن القوؿ أف،ختبار القضائيإلنظاـ اعاـ ؿ كتقييمك        
العقابية ا١تعاصرة، فهو ٬تنب احملكـو عليو عليو مساكئ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصَتة ا١تدة، ك٭تمي ا٠تاضع لو 

زدحامها، كيسمح للمحكـو عليو ُب أف يبقى بُت أحضاف أسرتو، ك إثار السلبية لبيئة السجوف، كٮتفف من ظاىرة آلمن ا
نتاج،  كذلك يضمن تكاليف أقل ٦تا إلٔب تعطيل القوة البشرية ُب آّتمع عن اإمن جهة أخرل ال يؤدم ىذا النظاـ 
، ُب % 20حصائيات كالدراسات بينت أف متوسط معدالت العود بلغت نسبة إلتتطلبو ا١تؤسسات العقابلية، كما أف ا

. 2ستخداـ ا١تؤسسات العبلجيةإ ُب اٟتاالت اليت يتم % 50ٔب إحُت أف ىذه النسبة تصل 
 

٢تذا ٧تد أف الدكؿ الغربية خاصة األكربية منها أقدمت على سّن ىذا النظاـ ُب قوانينها العقابية، ُب حُت ٧تد أف          
ىناؾ عدد قليل من الدكؿ العربية من يطبق ىذا النظاـ كالكويت، كىناؾ من الدكؿ من حصرتو على فئة معينة 

نو أ، كىناؾ من دكؿ أخرل زالت ١تك تقتنع من تطبيق ىذا النظاـ، كترل 3كاألحداث دكف البالغُت كا١تشرع ا١تصرم
. يقاؼ تنفيذ العقوبةإ٭تمل الردع الكاُب مثل اٞتزائر كتفضل تطبيق أ٪تاط أخرل مثل 

 

ختيار إستعمالو، كإختبار القضائي يتوقف على حسن إلعطاء نتائج مرضية بالنسبة لنظاـ اإلذلك نرل أف          
ختبار كعدـ معاقبتو بنظاـ آخر، كىذا يتوقف على إلتطلب ظركفو تطبيق عليها نظاـ الوضع ٖتت اتاحملكـو عليو الذم 

قتناعو بتطبيق ىذا النظاـ عليهم، ْتيث يرل أنو إظركؼ كل بلد، كمن جهة أخرل على درجة الوعي لدل احملكـو عليو ك
. صبلحو كٯتنعو من العودة أب اٞترٯتةإكفيل ب

 

 ة الثالثالفقرة
 نظاـ تأجيل النطق بالعقاب 

 بُت ؿٙتة مبدأ معركؼ ُب القانوف اٞتنائي، يطلق عليو مبدأ كحدة الدعول اٞتنائية، كالذم يعٍت أنو ال ٬توز الفص         
 طار موحد،إ كالنطق بالعقوبة ، ْتيث ٬تب أف يكوف ذلك ُب ،ثبات ا١تسؤكلية اٞتنائية على عاتق ا١تتهمإذناب كإلتقرير ا

ا، لكن م عبثاألمرمتناع عن النطق بالعقوبة يصبح إلذا ٓب يكن ىناؾ مربر مقنع لوقف أك اإكىذا أمر منطقي كمعقوؿ، ك
ط جديد، ٖبالفقو اٞتنائي ُب سبيل البحث عن بدائل كصور أخرل للعقاب خلفا للعقوبة السالبة للحرية   قدـذلكمع 

، 4ستثناء على مبدأ كحدة الدعول اٞتنائيةإمتناع عن النطق باٟتكم، الذم يعترب إليعتمد على تأجيل النطق بالعقوبة أك ا
ثبات مسؤكلية إحيث تبّنت بعض التشريعات ىذا النمط من العقاب، الذم يعتمد على جواز تأجيل النطق بالعقوبة بعد 

. قيت كمشركعقٔب ىذا النظاـ من خبلؿ تعريفو كبياف صورإٔب غاية حلوؿ أجل مسّمى، لذلك سنتعرض إا١تتهم ، 
 

                                                
 .41، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  1
 .223، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ق٤ٖٓ ٛح٣َ)ق٤ٌْ  2
 ْ٘س جيج جٌضٌرص ٣15أنً جٍُٔٗع ج١ٍُٛٔ ذ٘ظحّ جالنطرحٌ جُوٟحت٢ ذحػطرحٌٙ أقى جُطىجذ٤ٍ جُط٢ ٣ٌٖٔ جُكٌْ ذٜح ػ٠ِ جُكىظ ج١ًُ ُْ ٣رِؾ ْ٘ٚ  3

،  ق٤ع ض٘ٙ ًٛٙ جُٔحوز ػ٠ِ إٔ ض٣ُى ٓىز جالنطرحٌ جُوٟحت٢ (106)، جُٔحوز  (101جُٔحوز ) 1996 ُٓ٘س 12جُؿ٣ٍٔس ، ذٔوط٠ٟ هحٕٗٞ جُطلَ ٌهْ 

 ، أٗظٍ 101كحيج كَٗ جُطلَ ك٢ جالنطرحٌ ػٍٜ جألٍٓ ػ٠ِ جُٔكٌٔس ُططهً ٓحضٍجٙ ٓ٘حْرح ٖٓ جُطىجذ٤ٍ جألنٍٟ جُٞجٌوز ك٢ جُٔحوز /  ْ٘ٞجش 03ػٖ 

 .44، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ 
 .165، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)ٓؼحٔ  4
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ذا سلك إمتناع عن النطق بعقوبة على حكم لفًتة زمنية ٤تددة، إلمتناع عن النطق بالعقوبة نظاـ يقضي باإلاؼ         
ا١تتهم فيها سلوكا حسنا، مع جواز كضعو خبلؿ تلك الفًتة ٖتت رقابة شخص تعينو احملكمة أك تكلفو بتقدٙب كفالة عينية  

ٔب ا١تتهم، ْتيث اليقـو  القاضي إثبات اٞترٯتة كنسبتها إرجاء النطق بالعقوبة بعد إ،كما يعرؼ أيضا بأنو 1شخصيةأك
ك العفو عنها، بل يقـو بتأجيل النطق ّٔا مىت توافرات شركط معينة، كيعرفو آخر بأنو صدكر حكم أبالنطق بالعقوبة 

. 2دانة على ا١تتهم مع عدـ النطق بعقوبة معينةإلبا
 

صدار إم كاف يعتمد على لذا ،٧3تليزم القدٙبإلٔب القضاء اإرجاء اٟتكم القضائي أم إكيرجع أصل ىذا النظاـ          
ثبات أك كجود ظركؼ شخصية إلاحملكمة  قرارا يوقف النطق بالعقوبة أك كقف تنفيذىا مؤقتا، بسبب الشّك ُب أدلة ا

فساح آّاؿ لطلب عفو مطلق أك مشركط من ا١تلك غَت أف ىذا الوقف ا١تؤقت  كاف إلكذلك  معينة أك لتفاىة اٞترٯتة،
٧تليزم منذ زمن طويل ا١تصدر إلفراج بالتعهد ا١تقرر ُب القانوف العاـ اإليصبح هنائيا ُب حاالت كثَتة، كما يعترب نظاـ ا

فراج بالتعهد يسمح للقاضي بوقف النطق بالعقوبة شريطة تقدٙب ا١تتهم ا١تداف إلا١تباشر لنظاـ كقف النطق بالعقوبة، كنظاـ ا
نتشر بعد ذلك ىذا النظاـ كتبنتو بعض تشريعات الدكؿ كأسًتاليا، إ، ٍب 4فراج عنوإللتزامو حسن السلوؾ بعد اإتعهدا ب

. 5فريقيا، السويد، النركيج، أثيوبيا، الكويت، كالعراؽ، كلكن طبقتو على فئة األحداث فقطإكندا، نيوزيلندا، جنوب 
 

ال أف ىذا األخَت يقـو على أساس النطق إ         كيبدك أف ىذا النظاـ يتشابو مع نظاـ كقف التنفيذ بصوره ا١تختلفة، 
بالعقوبة ٍب عدـ تنفيذىا، إٔب حُت ٥تالفة احملكـو عليو للشركط ا١تتفق عليها، على خبلؼ نظاـ تأجيل النطق بالعقوبة 

. ف مسؤكلية احملكـو عليو تثبت، ُب حُت  يؤجل النطق بالعقوبة إٔب كقت الحقإؼ
 

متناع عن النطق أك تأجيل النطق بالعقاب، منها ما إلقانونية ٬تب توافرىا حىت ٭تكم القاضي باشركط ىناؾ          ك
ٗتتلف التشريعات العقابية من حيث فرض ؼ، لشركط المتعلقة بالجريمةؿ، فبالنسبة يتعلق باٞترٯتة كمنها ما يتعلق با١تتهم

: ٕتاىُتإختبلؼ ال ٮترج عن إل كىذا ابالعقوبة،شركطها على نوع اٞترائم اليت ٯتكن أف تطبق فيها نظاـ تأجيل النطق 
 

متناع عن النطق بالعقاب على اٞترائم اليت التزيد عقوبتها عن مدة معينة، ٔتعٌت يقـو إلٕتاه يقصر سلطة القاضي ُب اإػػ 
 من قانوف ٬24توز بعدىا تطبيق ىذا النظاـ فيها، كمثاؿ ذلك ا١تادة  قصى لعقوبات ىذه اٞترائم، الألبتحديد اٟتد ا

متناع عن النطق إل، ٖتدد اٞترائم اليت ٬توز فيها ا1949 لسنة 23مر التشريعي رقم ألجراءات اٞتنائية ا١تعدلة باإلا
 ككذا ،6 سنة21بالعقاب باٞترائم اليت ال يزيد مدة اٟتبس على سبع سنوات عندما يداف فيها شخص اليقل عمره عن 

متناع عن النطق بالعقاب على اٞترائم اليت إلالذم يقصر سلطة القاضي ُب ا  (195ا١تادة )ثيويب إلقانوف العقوبات ا
 سنوات، كذلك بعض الواليات 03لزامي أك اٟتبس ١تدة ال تزيد عن إلٔب تطبيق عقوبة الغرامة أك العمل اإؤدم ت

                                                
، جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوح٢ٞ ك٢ جإلٓط٘حع ػٖ جُ٘طن ذحُؼوحخ، ٓؼٜى ج٣ٌُٞص ُِىٌجْحش جُوٟحت٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ، ج٣ٌُٞص، جُىكؼس  (ٓكٔى ٗؿحو)جُؼط٤ر٢  1

 .35،  ٘ 2006 ـ 2005جُػح٤ٗس و و ٕ ، 

، جُكىٝو جُوح٤ٗٞٗس ُِوح٢ٞ جُؿ٘حت٢ ك٢ ضأؾ٤َ جُؼوٞذس ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ػٔحٕ  جألٌوٕ ، ٌٓطرس وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ،   (أًٍّ ٗٗأش) جذٍج٤ْٛ 

1998 ٘ ،287. 
 .35، ٍٓؾغ ْحذن ،  (ٓكٔى ٗؿحو)جُؼط٤ر٢  2
، ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس، جُرىجتَ جٍُٗػ٤س ُِؼوٞذحش جُٞٞؼ٤س ك٢ ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس ، ػٔحٕ، جألٌوٕ ، أ٠ِّ جُؼح٤ُٔس  (ق٢٘ٓ)ػرى جُك٤ٔى  3

 . 145، ٘ 2007، 01ٍُِ٘ٗ، جُطرؼس 
 .35، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ٗؿحو) جُؼط٤ر٢  4
 .289، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أًٍّ ٗٗأش)جذٍج٤ْٛ  5
 .38، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ٗؿحو)جُؼط٤ر٢  6
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 10متناع عن النطق بالعقاب ُب جرائم اليت اليزيد مدة اٟتبس فيها عن إلاألمريكية توسع سلطة القاضي، فتسمح لو با
. 1سنوات

 

ستثناء اٞترائم ا١تعاقب عليها بعقوبة جسيمة إمتناع عن النطق بالعقاب ُب ٚتيع اٞترائم، بإلٕتاه ثا٘ب ٬تيز للقاضي اإػ 
متناع عن النطق بالعقاب ُب إل ، الذم ٬تيز للقاضي ا٧1948تليزم لسنة إلجدا، كمثاؿ ذلك قانوف العدؿ اٞتنائي ا

عداـ كاٟتبس ا١تؤبد سواء أكاف مرتكب اٞترٯتة حدثا أـ إلٚتيع اٞترائم ، ماعدا ا١تعاقب عليها بالعقوبات الثابتة، كىي ا
 ، كما قررت بعض القوانُت 1925ٖتادم االمريكي لسنة إلٕتاه ٜتس كاليات أمريكية كالقانوف اإلبالغا، كتأخذ ّٔذا ا

متناع عن العقاب مثل حضر ذلك ُب بعض جرائم العنف، اٞترائم إلستخداـ سلطتو التقديرية ُب اإ ـلبعض الواليات  عد
 52/2، أما القانوف النرك٬تي من خبلؿ ا١تادة ٧2تابإلاٞتنسية، اٞترائم السياسية كا٠تيانة، كاٞترائم ا١تخلة بقوانُت ا

 النطق بالعقاب ُب اٞترائم اليت يزيد اٟتد األعلى لعقوبة اٟتبس ا١تقررة ٢تا عن سنة كاحدة ، عند دـعبفيسمح للقاضي 
. توافر ظركؼ خاصة ، حيث تشمل ٚتيع اٞترائم ماعدا ا١تعاقب عليها باٟتبس ا١تؤبد

 

ٕتاه، حيث أف ٚتيع اٞترائم ا١تعاقب إل من قانوف اٞتزاء الكوييت تأخذ ّٔذا ا81    كُب اٞتانب العريب ٧تد ا١تادة      
متناع عن النطق بالعقاب، مع استثناء ا١تشرع الكوييت بعض اٞترائم من إلابعليها باٟتبس تتسع سلطة القاضي ُب اٟتكم 

 بتعديل قانوف ا١تخدرات ُب 1995 لسنة 13 ا١تضافة بالقانوف رقم 46تطبيق ىذا النظاـ، حيث حرمت ا١تادة 
 من قانوف اٞتزاء 81متناع عن النطق بالعقاب الذم تقره ا١تادة إل ، من ا50، (أ) مكرر، مكرر 32، 32، 31ا١تواد

. 3الكوييت
 

يتم الًتكيز على عدد من اٞتوانب يراعيها القاضي عند تقديره ُب ؼ، لشركط المتعلقة بالمحكـو عليو ؿأما بالنسبة       
ُب مقدار ما  القاضي ْتثك ينصب ستفادة ا١تتهم من مزايا ىذا النظاـ، منها شركط ترتبط بشخصيتو إمكانية إمدل 

ٍب، كما يبحث مدل كدرجة خطورتو، حيث أف خطورتو تتضاءؿ كلما إجرامية للمتهم من خطيئة كإلرادة اإلانطوت عليو ا
ٔب إزدادت قوة ا١تقاكمة ا١تضادة لذلك الدافع عنده، كما ينظر اجرامي لديو كإلتباع السلوؾ اإتضاءلت قوة الدافع ٨تو 

خبلقية قرينة خطورة الشّك فيها، ألعتبار، كا٠تطايا اإخبلقي لو ألجراـ ، فا١تاضي اإلجرامي لو كمدل تلوثو باإلا١تاضي ا
، ك ال إف كاف ىذا الشرط الزما ُب أنظمة دكؿ كثَتة تطبق ىذا النظاـ، إكينظر ُب ىذا كذلك عدـ سبق اٟتكم على آّـر

حداث أل، قانوف ا٧1948تليزم لسنة إلأف ىناؾ بعض التشريعات من تتجاكز ىذا الشرط، كقانوف العدؿ اٞتنائي ا
متناع عن النطق بالعقاب ُب اٟتاالت إل، حيث ٕتيز للقاضي ا(81ا١تادة )، قانوف اٞتزاء الكوييت 1962العراقي لسنة 

. 4ا١تسموح ّٔا سواء كاف آّـر مبتدئا أك عائدا
 

أك ، ككذا مراعاة ا١تركز العائلي أك ا١تهٍت  جتماعية للمتهم على تنوعهاإلٔب الظركؼ اإكينظر كذلك ُب ىذا اٞتانب         
يبلـ العقوبة، حيث ٗتتلف إ، كما يراعى ُب ذلك مدل التأثر احملتمل للمتهم بلواٟتالة الصحية  كمستواه الثقاُب أك ا١تإب

يبلـ إ فختبلؼ الظركؼ الشخصية للمتهم، فقد تتفاكت العقوبات من حيث مدل ما فيها ـإحساس باألٓب بإلدرجة ا
يبلمها، لذلك يتعُت أف يراعي ك٭تدد عند تسليط العقوبة على إحساس الشخصي بإلمادم، لكنها ٗتتلف ُب مدل ا

                                                
 .38جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .39جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .40جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
 .45جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  4
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حتمالو، لذلك يدخل سن ا١تتهم إق على تيبلـ الذم يستحقو ُب ضوء قدرإلا١تتهم ، أف ٭تدد لكل شخص مقدار ا
ختيار إجرامي كمدل إيبلمو بالعقاب، عند ٦تارسة القاضي لسلطتو التقديرية ُب إلكظركفو الشخصية كالصحية كماضيو ا

. متناع عن النطق بالعقوبةإلنظاـ ا
 

ٔب إأف يثبت للمحكـو عليو للقاضي أنو ُب طريقو  من جهة أخرل ٬تب أف يراعى عند تطبيق ىذا النظاـ،          
رتكاب اٞترٯتة، كيبُت إٔب إ يستشف ذلك من ظركؼ اٟتاؿ اليت توحي على أنو عاـز على عدـ العودة كصبلح نفسو، إ

ضطرابات النإتة عن اٞترٯتة ُب إلصبلح الضرر الناتج عن اٞترٯتة، كمن ناحية أخرل ٬تب التأكد من اإٔب إق ؽأنو ُب طرم
ٔب التحقق بُت اٞتا٘ب إجراءات تصاّب أك كساطة ُب طريقها إذا ثبت للقاضي أف إٔب التوقف، كيتحقق ذلك إطريقها 

كآٍّت عليو، كقد يكوف ىذا الشرط ىو السبب ُب حصر تأجيل النطق بالعقوبة ُب ٣تاؿ اٞتنح كا١تخالفات، أم ُب اٞترائم 
. 1البسيطة

 

تشًتط بعض التشريعات العقابية تطبيق ىذا النظاـ على احملكـو عليهم بعقوبة ؼ، الشركط المتعلقة بالعقوبة        أما
اٟتبس، ففي التشريع الفرنسي ال يوجد ما يدؿ على أنو يطبق على العقوبات التبعية أك التكميلية، كما أنو ال ٬توز تطبيقو 
على عقوبة ا١تصادرة اليت يكوف موضوعها أشياء ضارة أك خطَتة، أما عن مدل التأجيل نص قانوف العقوبات الفرنسي أف 

. 2ال يتجاكز ىذه ا١تدة عاما كاحدا
 

التشريعات اليت تطبق نظاـ تأجيل فقد بّينت ، بشرطيكوف عادة تأجيل النطق بالعقاب  كٕتدر اإلشارة إٔب أف      
 ال تشًتط إال أف ال يعود اٞتا٘ب  أخرل، عند تقريره بشرط، ُب حُت توجد ىناؾ تشريعاتأف بعضها تقرنوالنطق بالعقاب 

كبالنسبة للمجموعة األكٔب ٧تد أهنا تشًتط ، ٧3تليزمإلٔب اٞترٯتة فقط كال تقرنو بأم شرط، كمثاؿ ذلك قانوف العدؿ اإ
ستفادة ا١تتهم ّٔذا النظاـ، كمن بُت ىذه الشركط تقدٙب تعهد باحملافظة على حسن السلوؾ، أك إصبلح إلشرطا أك أكثر 

قًتاف إك من بُت القوانُت اليت توجب ، ختبار القضائيإللتزاـ بقواعد سلوؾ معينة أك ا٠تضوع لتدابَت اإلأضرار اٞترٯتة ، أك ا
جراءات اٞتنائية إلمتناع بالنطق بالعقاب بشرط التعهد بتقدٙب تعهد كضماف باحملافظة على حسن السلوؾ، قانوف اإلا

ختبار حسن السلوؾ، إفراج عن آّـر ، ٖتت إلذا ظهر للمحكمة أنو من ا١تستحسن اإأنو ) ا١تعدلة 24السودا٘ب، ا١تادة 
رتباطو بتعهد مع كفالة أك بدكهنا إفراج عنو لدل إلنو ٬توز للمحكمة بدال من اٟتكم عليو ُب اٟتاؿ بأية عقوبة أف تقرر اإؼ

بأف ٭تضر كيسمع اٟتكم عليو بالعقوبة عندما يطلب خبلؿ مدة تقررىا احملكمة ال تزيد عن ثبلث سنوات، كبأف يكوف 
 .(خبلؿ ىذه ا١تدة مسا١تا كذا سلوؾ حسن

 

ذا توافرت مربرات إتشًتط تقدٙب التعهد ْتسن السَتة كالسلوؾ،  (81ا١تادة ) ككذلك قانوف اٞتزاء الكوييت         
كتكلف ا١تتهم بتقدٙب تعهد بكفالة شخصية أك عينية أك بغَت كفالة يلتـز فيو مراعاة ... )متناع عن النطق بالعقاب إلا

، كما ينص على ىذا الشرط قانوف (شركط معينة كاحملافظة على حسن السلوؾ ا١تدة اليت ٖتددىا على أال تتجاكز سنتُت
، حيث تشًتط أف يقدـ احملكـو عليو تعهدا صر٭تا باحملافظة على حسن السلوؾ، خبلؿ  (201ا١تادة )ثيويب إلالعقوبات ا

                                                
 .167، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز )ٓؼحٔ 1
 .167جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .51، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ٗؿحو)جُؼط٤ر٢  3
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ا١تادة )ا١تدة اليت ٭تددىا القاضي عند حكمو عند النطق ْتكمو بالعقوبة، كتًتاكح ا١تدة بُت سنتُت كٜتس سنوات 
. ثيويبإلمن قانوف العقوبات ا (200/1

 

جراءات اٞتنائية السودا٘ب من إلصبلح الضرر، ٧تد قانوف اإمتناع عن النطق بالعقوبة بشرط إلقًتاف اإلأما بالنسبة         
شًتط ُب التعهد بأف يدفع ا١تداف أك يدفع ت٬توز للمحكمة أف ) :تنص على ىذا الشرطاليت  ( 24ا١تادة )خبلؿ نص 

، كذلك قانوف (غَته بالنيابة عنو تعويضا تراه معتدال عن الضرر أك ا٠تسارة اليت ٟتقت بأم شخص بسبب اٞترٯتة
، حيث يشًتط ىذاف القانوناف أف (201ا١تادة )ثيويب إل، ككذلك قانوف العقوبات ا (52/5ا١تادة )العقوبات النرك٬تي 

. ستفادة من مزايا ىذا النظاـإلصبلح الضرر شرطا كجوبيا لتطبيق كاإيكوف شرط 
 

متناع عن النطق بالعقوبة، ٧تد إلقًتانو بتطبيق القاضي لنظاـ اإختبار القضائي كإل     أما عن شرط ا٠تضوع لتدابَت ا   
 حيث ٘تنح سلطة ،(81ا١تادة)حداث العراقي، كيصفو ٔتراقبة السلوؾ، ككذلك قانوف اٞتزاء الكوييت ألذلك ُب قانوف ا

، ُب حُت أف بعض 1ختبار القضائيإلمتناع عن النطق بالعقاب، بشرط ا٠تضوع لتدابَت اإلتقييمو للقاضي ُب فرض ا
ختبار القضائي، عند إلخرل ٘تنح القاضي سلطة تقديرية ُب فرض أك عدـ فرض شرط ا٠تضوع لتدابَت األالقوانُت ا

. ثيويبإل٧تليزم، النرك٬تي، اإلمتناع عن النطق بالعقاب، كالقانوف اإلا
 

 :  صورتُتتأجيل النطق بالعقوبةنظاـ  كيأخذ         
لتزامات إكيقـو على عدـ تكليف ا١تتهم بأم أكامر أك ، التأجيل البسيط للنطق بالعقوبة ب تسمىكٔبألالصورة ا       

معينة، كمثاؿ ذلك القانوف الفرنسي، حيث أف القاضي ٭تدد ُب نص اٟتكم التاريخ الذم قاـ فيو بتحديد العقوبة 
نتقاد ىذه الصورة على إالواجب تطبيقها ليتم النطق ّٔذه األخَتة بعد مركر سنة من تاريخ صدكر اٟتكم بالتأجيل، كقد ًب 

صبلح احملكـو عليو، طا١تا أنو ال يوجد ما يشجعو أك يعمل من أجلو ، لذلك ًب التفكَت إأساس أهنا ال تساىم ُب تأىيل ك
ٔتسؤكلية احملكـو عليو عن  قرارإلكتقـو على ا، ختبارإلتأجيل النطق بالعقوبة مع الوضع تحت ا، كىي ُب الصورة الثانية

ف كاف يبدك أف ىناؾ  إظاـ كقف التنفيذ، كفكىي تتشابو مع تلك الصورة ا٠تاصة ب ختبار،إلجرٯتتو ، لكن يضعو ٖتت ا
.   2ختبار القضائي الذم ٮتضع لو احملكـو عليوإلشًتاكهما ُب اإف النظاماف ٥تتلفاف بالرغم من إتشأّا ؼ

 

خبللو ّٔذه إعترب أال إلتزامات اليت جاءت ُب اٟتكم ، كإللتزاـ احملكـو عليو بالتعهد كاإ ىذا النظاـ ىو آثارمن    ك     
دانة إمتناع كتأجيل النطق بالعقوبة ٯتثل إلف حكم اإلتزامات مدعاة إلعادة ٤تاكمتو مرة أخرل عن جرٯتتو، كبالتإب ؼإلا

للمتهم، بالرغم من عدـ تضمنو عقوبة حقيقية ، كمع ذلك تعترب سابقة قضائية تسجل على احملكـو عليو، لكن من 
: الناحية العملية من أىم  آثار اٟتكم بتأجيل النطق بالعقوبة حدكث أمرين اثنُت 

 

صبلح أضرار اٞترٯتة كتعويض إلزامو بو من كاجبات ؾإلتـز ّٔا، كقاـ ٔتا ًب  إلتزامات اليت تعهد كإلػػػ إما أف يتقّيد ا١تتهم با
جراءات احملاكمة إعتربت أنتهت ىذه ا١تدة كانقضت إذا إنصبلح سلوكو خبلؿ ىذه ا١تدة احملددة، ؼإآٍّت عليو ، كيثبت 

 من القانوف اٞتزاء الكوييت ، ككذلك القانوف الفرنسي خاصة 81السابقة كأف ٓب تكن ، كمثاؿ ذلك ما نصت عليو ا١تادة 
 ، الذم ٝتح للقاضي أف ٭تكم ّٔذا النظاـ كخطوة ٘تهيدية للحكم بالعفو القضائي، الذم ٓب 1975 يوليو 11قانوف 

                                                
 .54جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
 .170، ٍٓؾغ ْحذن، (ْحٌز)ٓؼحٔ  2
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صبلح الضرر أك إتكتمل شركطو بعد، فيؤجل القاضي النطق بالعقوبة ١تدة سنة، يعمل اٞتا٘ب على ٖتقيق متطلبات العفو ؾ
إما أف ٭تكم القاضي بالعفو أك أف يؤجل النطق بالعقوبة  جتماعي الناجم عن اٞترٯتة، كُب هناية ىذه الفًتة ،إلضطراب اإلا

. 1ينطق ّٔاأك مرة أخرل،  
 

ٔب اٞترٯتة، فيجوز للقاضي ُب التشريعات اليت إلتزامات ا١تفركضة عليو خبلؿ ىذه ا١تدة أك يعود إلػػػ إما أف ٮتّل ا١تتهم با
متثالو لتدابَت ا١تراقبة ، تعتربه بعض التشريعات ُب حالة فرار إلغاء تأجيل النطق بالعقوبة، كُب حالة عدـ إتطبق ىذا النظاـ 

ليو إستماع إلحضاره، حيث ٯتكنو اإصدار أمر بالبحث عنو كإكالقانوف الفرنسي، حيث أجاز لقاضي تطبيق العقوبات 
  سنوات05لغاء تأجيل النطق بالعقوبة ُب ظرؼ إصدار حكم إكيصدر بعد ذلك أمرا مسببا ٟتبسو، ك٬تب ُب ذلك 

متثاؿ ألمر معُت، كاليت تعد صورة مستجدة إل، كما ربط ا١تشرع الفرنسي عقوبة تأجيل النطق بالعقاب با2كحد أقصى
عفاء ا١تتهم إنتهاء مدة التأجيل يبقى للقاضي عدة خيارات، لو أف ٭تكم بإلقانوف العقوبات الفرنسي اٞتديد، حيث بعد 

ٔب العقوبة اليت إضافة إلف للقاضي أف يقضي بغرامة باإلتزامات بقدر من التأخَت ؼإلذا نفذ ىذه اإمن النطق بالعقوبة، ك 
جراءات السابقة، يأمر بتنفيذىا على نفقة احملكـو إللتزامات فزيادة على اإلنص عليها القانوف، كُب حالة عدـ تنفيذ ىذه ا

لتزامات ا١تفركضة على احملكـو عليو، لكنو منع إلٔب الغرامة التهديدية لتنفيذ اإعليو، حيث أجاز ا١تشرع الفرنسي اللجوء 
. 3كراه البد٘ب كوسيلة للوفاء ّٔاإلٔب اإاللجوء 

 

ا ترتب  ٓب٬تاد اٟتلوؿ البديلة لعقوبة سلب اٟترية، إيبدك أف ىذا النظاـ يساىم حقيقة ُب        كمن خبلؿ ما سبق،   
خاصة ُب اآلثار كنظاـ كقف التنفيذ مع الوضع  عليها من مساكئ ، لكن نبلحظ أف تشأّا كبَتا بينو كبُت أنظمة أخرل

ستعانة بو، إلختبار القضائي، كرٔتا ىذا العامل جعل العديد من التشريعات العقابية ال ٖتبذ اإلختبار، أك نظاـ اإلٖتت ا
 للعقوبة ع٬تسد نوعا من ٘تييأنو ساليب كالصور السابقة، كمن جهة أخرل رٔتا ألهنا ترل فيو ألعتماد على اإلكتفضل ا

مكانية العفو عنها، كبالتإب ٬تعل عنصر الردع إعطاء أفضلية للمتهم ُب عدـ تطبيق العقوبة عليو بتأجيلها كإضعافها، كإك
ُب تراجع ك ضعف، ْتيث تصبح العقوبة اٞتنائية ُب حد ذاهتا ال تؤدم الدكر ا١تطلوب منها ُب ىذا اٞتانب، خاصة عند 

ال بالتشدد ا١تضطرد للعقوبة  كتطبيقها دكف أم إفريق الفقهاء الذين يركف أف اٞترٯتة ال ٯتكن القضاء عليها كالتقليل منها 
.     4بديل، كأف قانوف العقوبات ٬تب أف يطبق ْتسم كشدة من قبل قضاة ٤تًتفُت 

 

، عندما  من اٞتناةلذلك نرل أف ىذا النظاـ حىت ك إف ًب تبنيو ٬تب أف ٭تصر ُب جرائم معينة كُب فئة معينة          
فسادىا أكثر من إيرل أهنا ال تنصلح كال ترتدع اال بتهديدىا بالعقوبة فقط، كمن شأف اٟتكم عليها بعقوبة اٟتبس 

حداث أك النساء، أك حىت بعضا من الذكور البالغُت الذين تتوفر فيهم ىذه ألمر يصلح مع فئة األصبلحها ، كلعّل اإ
 من ذلك ٔب النتائج ا١تتوقعة منو، بل على العكسإالشركط السابقة ، أما جعل تطبيقو عاما موسعا، فاألكيد أنو لن يؤد 

. ٔب نتائج سلبية كما أثارىا معارضو العقوبات البديلةإ سيؤدم ذلك ٘تاما
 

 الفقرة الرابعة
 نظاـ تقسيط العقوبة  

                                                
 .146، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ق٢٘ٓ)ػرى جُك٤ٔى  1
 136، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)ٓؼحٔ  2
 .170، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)ٓؼحٔ  3
، ٓىجنِس قٍٞ جُرىجتَ ك٢ جُؼوٞذس ٝجؾٍجءجش جُٔطحذؼس جُؿُجت٤س ، ٓؿِس ٍٗٗز جُوٟحز ، ٚحوٌز ػٖ ٓى٣ٍ٣س جُىٌجْحش ٝجُٞغحتن ذَٞجٌز  (ٓكٔى)ػط١ٞ  4

 .100، ٘ 2008، 63جُؼىٍ، جُؿُجتٍ، جُؼىو 
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حيث يعترب من أبرز النتائج العملية ٟتسم مشكلة           ىناؾ من يطلق عليو نظاـ السجن ا١تتقطع أك تقسيط العقوبة،
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة بأسلوب علمي متمّيز، ككفقا ٢تذا النظاـ يقرر قاضي تنفيذ العقوبة بناء على 

 عقوبتو بصورة  ْتيث يقضيطلب احملكـو عليو األياـ اليت يستفيد فيها احملكـو عليو بالعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة،
مع مراعاة أف تتوافق ىذه األياـ مع أياـ العمل بالسجن، أم أف يتجّنب ا١تسؤكلوف حبس احملكـو عليو أياـ ، متقطعة 

أكجو ا١تعاملة اٟتديثة داخل السجوف  ، حىت يستفيد احملبوس من اإلختبارات العلمية كا١تعملية ك اإلجازاتأك الت ػػػػػػػػػالعط
 ك اليت تسهم ُب إصبلحو، كىناؾ آراء ٘تيل إٔب تطبيقو على السجناء الذين يعانوف من ظركؼ صحية أك عائلية صعبة،

. 1كعدكؿ اٞتهات ا١تختصة على إقرارىا باإلفراج الشرطي ٨تو تطبيقو حالو فشل نظاـ اإلفراج الشرطي على السجوف،
 

         كتعتربه بعض التشريعات من بدائل العقوبة السالبة للحرية، كيتم النص عليها ضمن قانوف العقوبات، كالتشريع 
 495 ػ 2003 من قانوف العقوبات الفرنسي، ٍب ًب تعديلها ٔتوجب القانوف 28 ػ 132 ، 27 ػ 132الفرنسي ا١تادة 

، كبالتإب ٧تد أف تقسيط العقوبة يسمح art .5 JORF 13 juin 2003 / 2003 جواف 12الصادر ُب 
ستفادة من ىذا إلللمؤسسة العقابية ُب عدة فًتات من توقيف العقوبة أثناء مدة تنفيذىا ١تدة سنة على األكثر، كشركط ا

 03جتماعية، كفًتة تقسيط العقوبة ال ٬تب أف تتجاكز إالنظاـ بسبب أسباب كمربرات طبية خطَتة، عائلية، مهنية، ك
يقل عن يومُت، كبطبيعة اٟتاؿ ىذه ا١تدد ال ٖتتسب من مدة تقضية العقوبة احملكـو ال سنوات، ككل تقسيط ٬تب أف 

. 2 28 ػ 132ّٔا، كٔتوجب القانوف السابق الذم عدؿ ا١تادة 
 

         كجدير باإلشارة أف التشريع اٞتزائرم يطلق عليو التوقيف ا١تؤقت لتنفيذ العقوبة، كال يعترب من البدائل كلكنو من 
 منو، حيث يتم النطق 16ا١تادة أساليب ا١تعاملة العقابية كتكييف العقوبة، كلقد أشار إليها قانوف السجوف اٞتزائرم عرب

كلكن ألسباب معينة يتم توقيفها، كإعطاء احملكـو عليو مدة معينة ال ٖتتسب من مدة توقيف  بالعقوبة السالبة للحرية،
. العقوبة، ٍب ٔتجرد ما تنتهي يعود احملكـو عليو لزنزانتو ليكمل مدة حبسو

 

 الثاني الفرع 
 العقوبات البديلة العينية أنظمة

  
ٔب إٕتو الفكر التقليدم أيضا إ  إف التفكَت ُب إ٬تاد بدائل مالية للعقوبات السالبة للحرية ليس كليد العصر، فلقد        

ف كانت معظم ىذه البدائل ىي ُب األساس عقوبات أصلية، كٓب إستبداؿ عقوبة اٟتبس ببعض العقوبات ا١تالية، كإ٤تاكلة 
ية فعلية عُتتوجد خصيصا لتكوف بدائل للعقوبة السالبة للحرية، غَت أهنا كانت تشكل بداية للتفكَت ُب عقوبات مالية 

. تعمل على تفادم مساكئ كسيئات عقوبة سلب اٟترية
 

نتشارا ُب التطبيق، إلذلك تشكل ىذه العقوبات العينية كاحدة من ٚتلة أ٪تاط العقوبات البديلة ، كأكسعها          
، كما أهنا العقوبة األكثر فعالية ُب العقاب على أشكاؿ عديدة ٞترائم معينة 3كأعمقها تأثَتا على نطاؽ كاسع من اٞتناة

، كيسعى اٞتميع للحصوؿ عليو كالعمل على 4كّٓرمُت معينُت، ْتسب أف الطبيعة البشرية ألغلب الناس تعشق ا١تاؿ
                                                

 .118، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  1
2Adalaberto.) Karim . Antonio(, la peine alternative dans le monde, op cit, p   167  

 .342، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
: ًٛٙ جُه٤ٛٛس ج٥و٤ٓس ال ضهل٠ ػ٠ِ أقى ، هِٔح ٣ٞؾى ئٗٓحٕ َجٛى ك٢ جُٔحٍ ك٢ ًٛٙ جُك٤حز، ًُُي أٖحٌ هللا ضؼح٠ُ ج٠ُ ًٛٙ جُٛلس ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ 4

َٕة ) رُّٞم ضُةكِة ٍَة  َٝة ح َٔة ُْة رّةًح ج ح قُة ّٔةً َٖة َُة): ٝك٢ آ٣س أنٍٟ هُٞٚ ضؼح٠ُ.، ٖٓ ٌْٞز جُلؿ20ٍ،  جال٣س (ؾَة ِِة  ٣ِّ دُّم  ُِةَِّ٘ح جشِة  قُة َٞة ََّٜٗة َٖة  جُ َٖة  ِٓة ِة٤ ُْةرَ٘ة ج َٝة حء  َٓة ٍِة  جُِّ٘ ٤ َةح٠ِة ُْةوَ٘ة ج زِة  َٝة ٍَة طَة وَ٘ة ُٔة ُْة َٖة  ج  ِٓة

ًََّٛةدِة  سِة  جُ َّٟ ُْةلِة ج َِة  َٝة ٤ْة ُْةهَة ج سِة  َٝة َٓة َّٞ َٓة ُٔة ُْة ِّة  ج ح ْٗةؼَة جألَة ظِة  َٝة ٍْة ُْةكَة ج ُِةيَة  َٝة ٤َةحزِة  يَة ُْةكَة طَةحعُة ج ْٗة٤َةح َٓة ُٙة  جُىُّم ٘ىَة ُة ػِة هللاَّ ُٖة  َٝة ْٓة َٔة خِة  قُة ُْة  . ٖٓ ٌْٞز آٍ ػٍٔجٕ 14، ج٣٥س (ج
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ذن منو إجبارا كردة فعل عن جرٯتة إزيادتو، كقد يبذؿ جهدا كبَتا ُب ٖتصيلو ، لذلك يشعر بقيمتو ، ؼ رتكبها إذا ما ُأخِن
ف ذلك يًتؾ أثرا كبَتا ُب نفسو، ألهنا اقتطعت جزءا من دخلو، أك رٔتا ٛتّلتو عبئا مباشرا أك غَت مباشر جراء إكعقابا لو، ؼ

ستغبلؿ كالتصرؼ ُب بعض ىذه األمواؿ نتيجة مصادرهتا، كبذلك تكوف اإلدفعو إٔب طرؼ آخر، أك ٕتعلو ٭ُتـر من 
األثر كتشديد الفعالية ُب ردع اٞتا٘ب، كما أهنا تساىم ُب إصبلحو كتأىيلو، كتعمل على جرب  لعقوبة ا١تالية أك العينية كبَتؿ

األضرار اليت تسبب فيها اٞتا٘ب ّترٯتتو فيلتـز بتعويضها، فضبل على ذلك ٕتنب ا٠تزينة العامة للدكلة النفقات الباىظة عند 
من مداخيل ا٠ترينة، كبذلك رفع الزج باٞتا٘ب ُب السجن، بل على العكس من ذلك العقوبات ا١تالية كالعينية تساىم ُب اؿ

. قتصاد الوطٍتإلقتصادية بالنسبة ؿإلتكوف ٢تا فائدهتا ا
 

ختيار إلستعما٢تا بوضع معايَت دقيقة موضوعية إكلكن حىت ٖتقق ىذه العقوبات فعاليتها البد من تقنينها كحسن         
التعويض   ا١تصادرة، الغرامة،: ىذا النمط من العقوبات البديلة، كتقسم ىذه العقوبات ا١تالية كالعينية إٔب ثبلث أشكاؿ 

: ٔب ىذه األ٪تاط كالتإبإإصبلح أضرار اٞترٯتة ، كسوؼ نتعرض ك
 

الفقرة األكلى 
 نظاـ الغرامة الجنائية 

نتشارا كتطبيقا ُب العآب أٚتع، إتعد الغرامة نوعا من أنواع البدائل التقليدية للعقوبة السالبة للحرية، كتعد أكثرىا         
ستحداث ىذا النوع من العقوبات البديلة، إ٢تذا ٧تد أف أغلب السياسات العقابية اٟتديثة تعمل على تطوير ىذا اٞتانب ك

.  1كلقدرتو على ٖتقيق شركط العقوبة اٞتنائية
 

قًتفو من ٥تالفة إٔب خزينة الدكلة مقابل ما إ        الغرامة اٞتنائية ىي إلزاـ احملكـو عليو بدفع مبلغ معُت من ا١تاؿ 
، كعرفا كذلك بأهنا تعٍت 3قًتفو من جـرإقتطاع جزءا من موارده ا١تالية كجزاء جنائي لو عما إ، كتعرؼ أيضا بأهنا 2قانونية

ٔب خزينة الدكلة ا١تبالغ ا١تقررة ُب اٟتكم، كىي كعقوبة أصلية تفرض ُب بعض العقوبات إلزاـ احملكـو عليو بأف يدفع إ
ٔب جانب عقوبة إالعادية كالسياسية، كُب ٣تاؿ عقوبات ا١تخالفات ككعقوبة خاصة تفرض ُب بعض اٞتنايات كاٞتنح 

. 4عتقاؿإلاٟتبس أك ا
 

   كيعود أصل عقوبة الغرامة إٔب نظاـ الدية الذم كاف معموال بو ُب الشرائع الوضعية القدٯتة ككذلك ُب الشرائع      
عتبارىا حق آٍّت عليو على األضرار اليت أٟتقها اٞتا٘ب، ٍب أخذت السلطة العامة بعد ذلك تقتطع منها جزءا إالسماكية، ب

 تلك الدية للمجٍت عليو من جهة، ككبدؿ ضماهنا سبلمة اٞتا٘ب الذم دفعها من جهة بتحصيل، كبدؿ قيامها 5لنفسها
. 6زدياد حىت استغرؽ الديّة كلها كأصبح يسمى الغرامةإلأخرل، كبالتدريج مع الزمن أخذ ىذا اٞتزء ُب ا

 

كللغرامة أنواع ٥تتلفة فهناؾ الغرامة البسيطة العادية ، كىي اليت ٖتدد ٔتبلغ معُت كغالبا ما تندرج بُت حد أدٗب         
قتصادية، كىناؾ الغرامة النسبية كىي اليت ٖتدد إلجتماعية كاإلكأقصى ، حيث يراعى عند اٟتكم ّٔا حالة احملكـو عليو ا

جرامي، إلحتمإب للجرٯتة، كُب ىذا النوع ٬تب أف تتناسب عقوبة الغرامة مع الفعل اإلتبعا ١تقدار الضرر اٟتاصل الفعلي كا
                                                

 .107، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  1
 .88، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْؼى جذٍج٤ْٛ)جُـحٓى١  2
 .104، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى )ؾؼلٍ  3
4 WWW.blog .saeed.com 2012 03 24ٓوحٍ ذؼ٘ٞجٕ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ٝوٌٝٛح ك٢ جػحوز جُطأ٤َٛ ، ٣ّٞ جال٠الع.  
 .344، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ) ج٢٘٣ُُ 5
 .321، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أًٍّ ٗٗأش)جذٍج٤ْٛ  6
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سكندنافية، حيث تعرؼ بأنو نظاـ من إل، كىناؾ الغرامة اليومية كىو نوع مستحدث ُب الدكؿ ا حىت يقع أثرىا كىو الردع
، ك٬تب أف يقضيو ُب السجن، حيث يفرض القاضي مخبللو يلتـز الفرد بدفع مبلغ من ا١تاؿ،  ًب  تقديره لقاء كل يـو

عتبار دخل احملكـو عليو كأعبائو كجسامة اٞترٯتة ا١ترتكبة إلغرامة يومية خبلؿ عدد معُت من األياـ ، مع األخذ ُب عُت ا
.  1ٚتإب للغرامة ، كيتكوف من ٣تموع غرامات عدد األياـ احملددة ُب اٟتكمإلكا١تبلغ ا

 

: كىيصور تتخذ عقوبة الغرامة عدة         ك 
يتم اٟتكم ّٔا كعقوبة أصلية على اٞتا٘ب عندما يقتنع القاضي بأف ىذه توقيع ىذه العقوبة،  : صورة العقوبة األصليةػػػػػ

ٔب عقوبة أخرل، كيتم ٖتديد مقدارىا على ضوء دراسة دخل اٞتا٘ب إٔب فعاليتو ُب إصبلحو كتأىيلو، دكف حاجة إيؤدم 
. ضرار النإتة عن اٞترٯتةأللتزامات ا١تالية ا١تلقاة على عاتقو ، ككذا اإلكثركتو كا

 

ال إصبلحو كتأىيلو ال تكوف إكتظهر عندما يتبُت للقاضي من ملف احملكـو عليو أف :صورة العقوبة التكميلية أك التبعيةػػػػػػ
. باٟتكم عليو بعقوبة أصلية مضافا إليها عقوبة الغرامة

 

كتتجّلى ىذه الصورة عندما ينتهي القاضي بعد دراسة ملف احملكـو عليو، أنو من أجل : يديةد صورة العقوبة التوػػػػ
 اٞتـر ا١ترتكب كتفاىة األضرار جسامةٔب التهديد باٟتكم بالغرامة فقط، كمن جهة أخرل أماـ قلة إصبلحو كتأىيلو ٭تتاج إ

ت لذلك جتاإحذا إختبار القضائي، إلالناٚتة على ذلك، فيحكم عليو بعقوبة الغرامة موقوفة التنفيذ، كقد ٮتضع لنظاـ ا
. نصبلحوإحالتو من أجل 

 

يكاد ٮتلو تشريع عقايب من النص  الؼ، مكانة نظاـ الغرامة الجنائية في التشريعات العقابية المقارنة  ؿ        كبالنسبة
 ُب جرائم ا١تركر كاٞترائم ٧تدىاتستعملها التشريعات ُب مواجهة اٞترائم األقل أ٫تية، حيث كعلى عقوبة الغرامة، 

ٚتالية تًتاكح ما بُت حدين أدٗب كأقصى، كقد يؤخذ ُب ٖتديدىا إ، كقد ٖتدد بصورة كالعنف البسيط كغَتىاقتصادية إلا
، كمن أجل التعرؼ على 2اٟتالة ا١تادية كجسامة الفعل، ك٘تثل ىذه الصورة النظاـ اٟتديث للعمل بنظاـ عقوبة الغرامة

: ستخداـ ىذا النظاـ نستعرض بعض التشريعات العقابية ُب العآبإ
 

كٔب من ألٖتاد اٞتمهوريات السوفياتية قبل حلها، نص ُب الفقرة اإل كىو التشريع العقايب التشريع السوفياتي        ؼ
ل مقًتُب اٞترائم ا١تنصوص ؿع جاز القاضي اٟتكم ّٔاأ من تلك القواعد على الغرامة كعقوبة أصلية، حيث 21ا١تادة 

ستبداؿ عقوبة اٟترماف من اٟترية بالغرامة أك إ على عدـ جواز 30عليها ُب قانوف العقوبات، كنص من خبلؿ ا١تادة 
طلق عليها أأفرد ١تقًتُب جرائم ا١تخالفات نظاما خاصا، ك العكس ، كرٔتا ىذا االٕتاه يتماشى بسبب أف التشريع السوفياٌب

قامة إلنذار، الغرامة، ا١تصادرة، كالعمل لصاّب آّتمع كٖتديد اإلدارية ، حيث أف اٞتزاءات اليت كانت توقع ىي اإلاٞترائم ا
. 3قامة ُب مكاف معُتإلأك منع ا

 

 صورا عديدة لعقوبة الغرامة، كمنها الغرامة اليومية ، حيث نص عليها من لمانيألالتشريع العقابي ارؼ كما ع        
 متأثرا بنجاح ىذا النوع اٞتديد من الغرامات ُب التشريعات االكربية كالدا٪تارؾ كالسويد، 1975 منذ سنة 40خبلؿ ا١تادة

من قانوف  (أ 450ا١تادة )١تا٘ب الغرامة اليومية كبديل لسلب اٟترية، كما ٝتح ّتواز تطبيقها ألجيث جعل ا١تشرع ا
                                                

 .60، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٣ٍٖق ٤ْى)ًحَٓ  1
 .169 ـ 168، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)ْٔٛحٌ  2
 .350، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
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 من قانوف العقوبات األ١تا٘ب ، تبعا لظركؼ احملكـو عليو اليت ٖتوؿ دكف السداد ١42تا٘ب، ك ا١تادة ألجراءات اٞتنائية اإلا
. الفورم لقيمة الغرامة

 

 ، كبدأ العمل بو شهر 1974 يناير 23رؼ نظاـ الغرامة ٔتوجب القانوف الصادر ُب عؼ :التشريع النمساكم أما        
صورة من صور الغرامة كعقوبة جنائية، حيث ٓب  بإعتبارىا الغرامة اليومية كذلك عن طريق استعماؿ نظاـ ، 1971يناير 

، كجعل ٢تا قواعد لتطبيقها، ( من قانوف العقوبات37ا١تادة )كن قد ًب النص عليها سابقا، كجعل ٢تا قواعد لتطبيقها م
كتفضل السياسة التشريعية للمشرع النمساكم تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية قصَتة ا١تدة على مرتكيب أغلب 

ا١تادة )، السرقة باإلكراه (75ا١تادة )ستثناء تلك اليت تتميز بدرجة عالية من ا٠تطورة على غرار جرائم القتل إاٞترائم ب
، ا٠تيانة العظمى (201ا١تادة ) غتصابإل، ا(185ا١تادة )، القرصنة اٞتوية (102ا١تادة )بتزاز إل، ا٠تطف با(143

(. 242ا١تادة )
 

 على 1979 من قانوف العقوبات الصيٍت الصادر ُب 49ك 48تنص ا١تادتُت ؼلتشريع الصيني  ؿ         كبالنسبة
ْتسب ظركؼ كل حالة، كبالتإب ٓب تضع حدا أدٗب أك أقصى هتا ، حيث ٖتدد قيم عقوبة الغرامةالقواعد اليت ٖتكم

 من ؽ ع 49، كما نص ا١تشرع الصيٍت عرب ا١تادة (48ا١تادة )ٔب السلطة التقديرية للقاضي إلقيمتها، كترؾ ٖتديد قيمتها 
٘تاـ سدادىا خبلؿ فًتة معينة، ك إذا ٓب يقم بذلك أجرب على ذلك، كما نص على ضركرة إص، على أف يلتـز اٞتا٘ب 

متناع عن إلذا كاف اإعتبار، بل كٖتقيق مقدار قيمتها أك إعفائو منها هنائيا، إلمراعاة الظركؼ القهرية كأخذىا ُب عُت ا
. السداد بسبب ىذه الظركؼ

 

 131ا١تادة ) عقوبة الغرامة ُب نصوص عديدة نصت عليها ُب قانوف العقوبات الفرنسي عرؼ التشريع الفرنسي         
قًتاؼ جرٯتة من جرائم ا١تخالفات، إلعتبار الغرامة كالعقوبات السالبة  للحرية كا١تقيدة للحقوؽ كعقوبات إ، على (12ػ 

 3 ػ 131) من ؽ ع ؼ ، مقدار الغرامة، أما ُب جرائم اٞتنح فقد نص ُب ا١تادة 13 ػ 131حيث حدد ُب نص ا١تادة 
 للقاضي أف يستبدؿ 5 ػ 131الؿ ا١تادة ػػػػقًتاؼ تلك اٞترائم، كما أجاز من خإلعلى الغرامة كالغرامة اليومية كعقوبتُت  (

  من ؽ ع ؼ بالقواعد اليت ٗتضع ٢تا 25 ، 9 ػ 131 ، 5 ػ 131، كجاءت ا١تواد 1عقوبة اٟتبس بعقوبة الغرامة اليومية
 ( 28 ػ 132ا١تادة ) سنوات 03تزيد عن  قيمة الغرامة اليومية، كلقد أجاز ا١تشرع الفرنسي تقسيط الغرامة خبلؿ مدة ال

ذا توافرت ظركؼ يقدرىا القاضي، كما عرؼ ا١تشرع الفرنسي أيضا نظاـ الغرامة التهديدية من خبلؿ إمن ؽ ع ؼ ، 
لزاـ إمن نفس القانوف، حيث أجاز للقاضي أف يقرف حكمو بتأجيل النطق بالعقوبة مع  (67 ػ 132ا١تادة )نص ا١تادة 

ذا ما كاف  إلتزامات ا١تنصوص عليها ُب القوانُت، كاللوائح أك بغرامة هتديدية،إللتزاـ أك أكثر من اإاحملكـو عليو بتنفيذ 
. 2لتزامات ا١تفركضة عليوإلذا قاـ احملكـو عليو بتنفيذ اإالقانوف ينص على ذلك، حيث تعترب الغرامة كأف ٓب تكن 

 

عتبارىا عقوبة إعلى الغرامة بالذم نص  تشريع المصرمكاؿ ، فنستعرض بعضا منها التشريعات العربية         أما عن 
قًتاؼ جرائم اٞتنايات كاٞتنح كا١تخالفات، كٓب ينص عليها كعقوبة تبعية، حيث حدد ا١تشرع ا١تصرم إلأصلية أك تكميلية 

                                                
 ، ق٤ع ٣ؿَٞ ُِٔكٌٔس ذٗإٔ جُؿ٣ٍٔس جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرّ 1983 ؾٞجٕ 10 جْطكىظ ٗظحّ جُـٍجٓس ج٤ٓٞ٤ُس ك٢ كٍٗٓح ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُٛحوٌ ك٢ 1

إٔ  ضو٢ٟ ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُرحُؾ ذىال ٖٓ جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ذؼوٞذس جُـٍجٓس ضكص ٗظحّ جأل٣حّ، ٝضٌٕٞ ًٛٙ جُـٍجٓس ك٢ ٌٚٞز ٝقىجش ال ض٣ُى 

 كٍٗي، ٣ٝإو١ ػىّ جُىكغ جٌُحَٓ ُِٞقىجش جُٔٗحٌ ج٤ُٜح ج٠ُ قرّ جُٔكٌّٞ 2000 ٝقىز، ػ٠ِ إٔ ال٣ُ٣ى ٓرِؾ ًَ ٣ّٞ ؿٍجٓس ػٖ 360ػىوٛح ػٖ 

 .169، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)ػ٤ِٚ ُٔىز ٗٛق ػىو أ٣حّ جُـٍجٓس ، أٗظٍ ك٢ ًٛج ْٔٛحٌ 
 366، 363، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  2
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 جنيو كحد أقصى لقيمتها، ما ٓب ٭تدد 50 قرش كحد أدٗب لقيمة الغرامة ُب مواد اٞتنح ك100من ؽ ع ـ  (22ا١تادة )
النص الذم ٭تاكم اٞتا٘ب ١تخالفتو مقدارا للغرامة ٮتالف ا١تقدار ا١تنصوص عليو ُب ىذه ا١تادة، لذلك عرؼ ا١تشرع ا١تصرم 
نظاـ اٟتد األدٗب كاألقصى لعقوبة الغرامة، لكن مع ذلك حدد ُب بعض اٟتاالت قيمة الغرامة ْتسب الضرر الناجم عن 

ع ـ مثبل حددت غرامة تصدير بضائع    من ؽ79، ا١تادة  رتكاب جرٯتتوإاٞترٯتة، أك الفائدة اليت عادت على اٞتا٘ب من 
 أضعاؼ قيمة ا١تواد اليت ًب 05منتجات أك غَت ذلك من ا١تواد من مصر إٔب بلد معادية ٢تا، ىي غرامة مقدارىا أك 

متناع احملكـو إتصديرىا، كمن جهة أخرل نص ا١تشرع ا١تصرم على إمكانية إبداؿ عقوبة الغرامة باٟتبس البسيط، ُب حالة 
. 1عليو عن الوفاء بالغرامة أك عدـ مقدرتو على سدادىا

 

 بعقوبة الغرامة، كيعتربىا عقوبة أصلية ُب بعض اٞترائم، كما ىو الشأف ُب ا١تادتُت القانوف األردنيأخذ كما م         
، 174، 171من قانوف العقوبات األرد٘ب كاعتربىا عقوبة إضافية ُب حاالت أخرل مثل ما كرد ُب ا١تواد 16 ك15

 من قانوف 27/2ستعماؿ الغرامة كعقوبة بديلة للسجن، حيث أجازت ا١تادة إرد٘ب أل، كما أجاز التشريع ا175
. 2 أشهر بالغرامة 03رد٘ب للمحكمة أف تستبدؿ عقوبة اٟتبس الذم ال تزيد مدتو عن ألالعقوبات ا

 

رتكاب بعض األ٪تاط من اٞتنح إ على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية كجزاء على التشريع اللبنانينص  كما          
، 300، 299)كا١تخالفات، كنص عليها كعقوبة تكميلية ُب بعض مواد اٞتنايات، ك٧تد ذلك من خبلؿ نصوص ا١تواد 

، 345) من ؽ ع ؿ، كنص الغرامة تكميلية ُب بعض مواد اٞتنح، ضمن النصوص 448، 440 ، 360، 352
. 3 من قانوف العقوبات اللبنا٘ب670، 666، 656، 663، 359، 367، 356، 355، 351

 

 فقد نصت على مبدأ يقضي بفرض عقوبة الغرامة، إذا كانت اٞترٯتة غَت معاقب عليها بتلك 195أما ا١تادة          
 يسمح كٔب جانب العقوبة احملددة ُب النص، إحيث ُب مثل ىذه اٟتالة يقضي ّٔا  العقوبة  كإقًتفت بدافع الكسب،

للقاضي بأف يفرضها ٔتا يتناسب مع دكافع اٞترٯتة مهما كانت جسامتها، كىذا ما يتحقق ُب جرائم األمواؿ على الوجو 
. 4الغالب، كاٞترائم اليت ترتكب ُب سبيل اٟتصوؿ عليها

 

 لَتة كحد أدٗب لعقوبة الغرامة ،  500 من قانوف العقوبات اللبنا٘ب، 64كلقد حدد ا١تشرع اللبنا٘ب عرب ا١تادة          
دج لَتة كحد أقصى ُب اٞتنايات، إال إذا حدد النص القانو٘ب الذم ٭تاكم اٞتا٘ب ١تخالفتو خبلؼ ذلك، 30.000ك

ذا إال إلَتة كحد أقصى ُب اٞتنح، 10.000 لَتة كحد أدٗب للغرامة ك 200 من ؽ ع ؿ، بتحديد 53كجاءت ا١تادة 
 لَتة 250 لَتة كحد أدٗب ك30 فقد حدد 61حدد النص القانو٘ب الذم ٭تاكم اٞتا٘ب خبلؼ ذلك، أما نص ا١تادة 

. 5كحد أقصى لقيمة الغرامات ُب ا١تخالفات، مآب ينص القانوف على خبلؼ ذلك
 

تناكؿ ، حيث ًب   سوؼ نتعرض اليو بالتفصيل ُب الفصل ا١توإب من ىذه الدراسةللتشريع الجزائرمأما بالنسبة          
.  اٞتزائرما١تشرعالعقوبات البديلة ا١تتبناة من طرؼ  بالتفصيل عرضك

                                                
 .368، 367جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  1
 .738، جُكٍِٞ جُٔوطٍقس ُطر٢٘ جُؼوٞذحش جُرى٣ِِس ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت٢ جألٌو٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  2

 .397، وٌٝ جُ٘ظْ جُؼوحذ٤س جُكى٣ػس ك٢ جالٚالـ ٝجُطح٤َٛ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)  جٌُٓحْرس 
 .361، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
 .105 ، 104، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ  4
 .362، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  5
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ككعقوبة  على الرغم من أف نظاـ الغرامة طبق منذ زمن بعيد إٔب جانب العقوبة السالبة للحرية،يمكن القوؿ          
ستعما٢تا كبديل عن عقوبة سلب اٟترية أثار الكثَت من إأصلية ككانت تساىم ُب ٖتقيق الردع بالنسبة للجا٘ب، إال أف 

 كذلك ألهنا ال ٘تلك القوة الرادعة بالنسبة ،أنو ال ٯتكن أف تعتمد كبديلإٔب النقاش، حيث ذىب البعض من الفقهاء 
لؤلثرياء ، كبالتإب تعجز عن ٖتقيق اإلنذار ا١تطلوب ٖتقيقو، عندما يكوف احملكـو عليو غنيا، حيث ال تتأثر ثركتو بدفع 

ٔب اٟتاؽ األذل بالفقراء كحدىم ألف ساحات القضاء تشهد يوميا تسجيل إالعديد من الغرامات، كُب ا١تقابل ىي تؤدم 
ٔب السطح أف إآالؼ القضايا أصحأّا من احملكـو عليهم ال يستطيعوف دفع قيمة الغرامات احملكـو ّٔا، كبالتإب يطفو 

. نظاـ الغرامة عموما ال ٭تقق العدالة كا١تساكاة ، إذا ٓب تراع ظركؼ احملكـو عليو كحالتو ا١تالية
 

     من جانب آخر يركف أف عقوبة الغرامة ُب حد ذاهتا قد تتحوؿ كتكوف عقوبة حبس، كىذا عندما يعجز احملكـو      
كراه البد٘ب يكوف اٟتبس بديبل عن الغرامة، كبالتإب إلعليو على سداد قيمتها، كبالتإب أغلبية التشريعات اليت تأخذ بنظاـ ا

 .ترتد األمور إٔب بداياهتا ك ٗترج عن كوهنا عقوبة بديلة
 

  كذلك عقوبة الغرامة ٖتقق مبدأ شخصية العقوبة، ففي كثَت من اٟتاالت يساىم أشخاص آخركف من األسرة أك         
األصدقاء أك معارؼ احملكـو عليو ُب دفعها، فضبل على ذلك ىناؾ من يعترب عقوبة الغرامة عقوبة من عقوبات اإلنذار، 

صبلح كالتهذيب ، مثل ما عجزت عن ٖتقيقو عقوبة اٟتبس إلٔب جانب عقوبة سلب اٟترية كبالتإب تعجز على ٖتقيق اإ
بعاد احملكـو عليو إقصَت ا١تدة، لذلك يعترب ىذا الفريق أف اٟتسنة الوحيدة اليت ٖتسب لنظاـ عقوبة الغرامة، أهنا تؤدم أب 

اجتماعية، لكن ُب اٞتانب اآلخر ىناؾ من يدافع إلمن بيئة السجن كٗتلصو من مساكئو الكثَتة ، ٔتا فيها كصمة السجن 
: نتقادات السابقة إلعتبار الغرامة بديبل حقيقيا لعقوبة اٟتبس، كحاكلوا الرد على اإعلى 

 

كراه البد٘ب، أم التهديد بتطبيق عقوبة اٟتبس، كأف إلنذار عن طريق اإلٖتقق ا (الغرامة)أف ىذه العقوبة   -        
 ال ٯتكن اٞتـز بأف ىذه العقوبة ال تؤثر ، ك ال أكثرانذارإستثنائية كبذلك يشكل إلال ُب اٟتاالت اإكراه البد٘ب ال يطبق إلا

على الغٍت، فحىت ىذا األخَت ال ٭تب أف يقتطع من ثركاتو اليت تعب ُب ٖتصيلها، كاليت ستنقص تدر٬تيا إذا ما استمر ُب 
رتكاب إبذلك يتوقف على  ال يسمح بتبديدىا، كؼكيكوف حريصا على أموالو سعى ١تنع ذلك دفع الغرامات، كبالتإب سي

أعتربت الغرامة ٔتثابة بديل مناسب ، لذلك اٞترائم اليت ٕتعلو يسدد الغرامات، كبالتإب تكوف رادعة لو بشكل كبَت
للعقوبات السالبة للحرية، بسبب أف احملكـو عليو ال يعد مسبوقا ، كال تسجل ُب صحيفة سوابقو ، عكس عقوبة سلب 

. اٟترية
 

تستوم عقوبة الغرامة مع العقوبة السالبة للحرية ُب إمكاف إقامة التناسب بينها، كبُت ظركؼ الفعل كما   -        
كالفاعل، فيمكن تدر٬تها لتتوافق مع مقدار ا٠تطأ كالضرر الناتج عن الفعل، كلتتناسب كذلك مع ا١تقدرات ا١تالية 

. 1للمحكـو عليو
 

ٔب ٖتديد نظاـ الغرامة ، كعرفت ما يسمى بالغرامة اليومية ، حيث تعمد إلذلك ذىبت تشريعات عديدة -          
ياـ اليت سيدفع عنها ألٔب ٖتديد عنصرين أساسيُت فيها، قيمة الغرامة بالنسبة لدخل اٞتا٘ب، كعدد اإالقوانُت ا١تنظمة ٢تا 

قتصادم للجا٘ب، كمن جهة عدد األياـ اليت إلقـو القاضي عند ٖتديد قيمتها بالنسبة للوضع امىذه الغرامة، كبالتإب 
                                                

 .675، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)جُؼٞؾ٢  1
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سيدفع عنها ىذه الغرامة ، كيكوف ىذا العدد متناسبا مع أ٫تية اٞتـر ا١تعاقب عليو، كبالتإب يضمن للعقوبة صفة عادلة 
. كشخصو

 

لكن مع ذلك يبقى العيب قائما، كال ٯتكن تبلفيو كتبقى كطأة الغرامة، بالرغم من كافة التسهيبلت كا١تعايَت           
ا١تشار إليها أشد كطأة على الفقَت دكف الغٍت، لذلك ىناؾ من يرل أنو لنجاح عقوبة الغرامة كبديل حقيقي لسلب اٟترية 

قتصادم ُب آّتمع الذم تطبق فيو، ك٢تذا فمن ا١تتوقع أهنا لن ٕتد ُب إل، البد أف يتطلب ذلك حدا أدٗب من ا١تستول ا
. ٣1تتمع فقَت تتدٗب فيو مستويات الدخوؿ ٔتا يعجز احملكـو عليو على آدائها

 

 لذلك نرل حىت تكوف بديبل حقيقيا، كقبل ذلك تتحقق أىدافها كأىداؼ العقوبة عند تسليطها كعقوبة أصلية ،         
٬تب أف تكوف القواعد اليت تنظم نصوصها ٖتدد تبعا لدخل كمستول كظركؼ احملكـو عليو، كيعترب ىذا نوعا من تفريد 

. العقوبة، حىت تتفادل العيوب ا١تثارة سابقا
الفقرة الثانية 

لمصادرة العقاب با نظاـ 
عرفت بأهنا عقوبة نزع ملكية ا١تاؿ جربا على مالكو،   حيث  كتأٌب ا١تصادرة كبديل عيٍت لعقوبة سلب اٟترية،         

ستخدمت أك كانت معدة أنتزاع ملكية األمواؿ أك األشياء اليت إ، كعرفت أيضا بأهنا 2إضافتو إٔب ملك الدكلة بغَت مقابلك
، كقيل 3ٔب خزينة الدكلةإ ، ك نقلهارتكأّاإعن  عليها نتيجة رتكاب جرٯتة من اٞترائم، أك تلك اليت ٖتصلإلئلستخداـ ُب 

جراء الذم يتم بو نقل ملكية ماؿ أك غَته لصلتو باٞترٯتة من ذمة صاحبو قهرا دكف مقابل أب ذمة إلهنا ٘تثل اأأيضا 
مواؿ ذات صلة ألذا كانت تلك اإستحواذ الدكلة على أمواؿ ٦تلوكة للغَت قهرا أك ببل مقابل، إالدكلة، كعرفت أيضا بأهنا 

شياء غَت ألشياء ا١تباحة أصبل كاألشياء ٤تل ا١تصادرة األأك أهنا من األشياء احملرمة قانونا، كتشمل ا قًتفت،إّترٯتة 
. 4ا١تباحة

 

هنا تشًتؾ مع تعريف عقوبة الغرامة اٞتنائية كوهنا عقوبة مالية، لكنها ٗتتلف أكيبدك من خبلؿ ىذه التعريفات         
ال على ماؿ بعينو، كال تنشأ إال إف ا١تصادرة عقوبة عينية، على غرار الغرامة اليت ىي عقوبة نقدية ال ترد أعنها من حيث 

حق الدائنية للدكلة ٕتاه احملكـو عليو ، كذلك عقوبة ا١تصادرة ىي عقوبة تكميلية عادة، على خبلؼ الغرامة اليت قد 
. تكوف عقوبة أصلية

 

ىناؾ مصادرة خاصة كتعٍت نزع ملكية ماؿ معُت أك أكثر من أمواؿ احملكـو عليو سواء ؼلعقوبة ا١تصادرة نوعاف، ك        
 ٔب ملك الدكلة بدكف مقابل،إضافتها إكاف منقوال أك عقارا، كىناؾ مصادرة عامة اليت تعٍت نزع كافة أمواؿ احملكـو عليو ك

 أب مرحلة العدـ كالتجريد من كل شيء، كبالتإب ىذإكىذا النوع ٖتظره أغلب التشريعات ا١تعاصرة كونو قد يصلوف بو 
الوضع لو آثار خطَتة على احملكـو عليو كيتجاكزه إٔب من يعو٢تم أثناء حياتو، أك بعد ٦تاتو ْترماف كرثتو من حقوقهم 

 .5ا١تتعلقة بأمواؿ احملكـو عليو
 

                                                
 .89، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ئذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  1
 .118، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  2
 . 73، جُكٍِٞ جُط٣ٍٗؼ٤س ُطر٢٘ جُؼوٞذحش جُرى٣ِس ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت٢ جالٌو٢ٗ ، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحذس  3
 .58، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ، جُوْٓ جُؼحّ ، جُؿُء جُػح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  4
 .110، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ  5
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فهي تعمل على حرماف اٞتا٘ب  صبلحيا،إتعترب عقوبة ا١تصادرة كبديل للعقوبة السالبة للحرية،ُب أهنا ٖتقق ىدفا ك         
ستخدامها لو ُب إعادة إرتكاب جرٯتتو، كبالتإب ٖتوؿ ا١تصادرة بينو كبُت إستخدمها ُب إدكات اليت ألك اأشياء ألمن ا

ستفادة كالتمتع إلرتكابو ٞترائم أخرل مستقببل، كمن جهة أخرل ٖتـر اٞتا٘ب من اإحتماؿ إخرل، كىو ما ٭تد من أجرائم 
قتصادم للمصادرة، حيث تعمل على إلف نغفل اٞتانب اأشياء اليت ٖتصل عليها عن طريق اٞترٯتة، كدكف ألمواؿ كاألبا

صابتهم جراء جرٯتتو، كما تساىم ُب رفع مداخيل خزينة أضرار اليت ألتعويض آٍّت عليو كللمضركر من اٞترٯتة بسبب ا
. 1نتقاص ُب الذمة ا١تالية للجا٘ب، ٦تا ٭تقق الردع لذاتو كلغَتهإٔب إللدكلة، كدكف أف ننسى فإف عقوبة ا١تصادرة تؤدم 

 

ستعما٢تا إىداؼ تتعدد أكجو ا١تصادرة ، كٖتتلف التشريعات ُب تكييفها كأللذلك ٧تد أنو ُب سبيل ٖتقيق ىذه ا         
حًتازم، كقد تكوف ُب شكل إلمن مشرع أب آخر، فقد تأخذ شكل العقوبة اٞتنائية، كقد تكوف ُب شكل التدبَت ا

ال على ا١تتهم تبعا لعقوبة أصلية ُب اٞتنايات كاٞتنح ا١تقصودة اليت يرتكبها اٞتا٘ب، إتعويض، فا١تصادرة كعقوبة ال ٭تكم ّٔا 
، لذلك فا١تصادرة كعقوبة بديلة 2نطول القانوف على نص صريح على توقيعهاإذا إأك ُب اٞتنح ا١تقصودة أك ُب ا١تخالفات 

ذا تضمنت إال إقد تكوف عقوبة أصلية، كقد تكوف عقوبة تكميلية لعقوبة بديلة أخرل، لذلك تكوف ُب الغالب جوازية 
نصّب على ماؿ ٦تا يعد صنعو أك إذا إحًتازم ، إالقوانُت نصوصا خاصة ٬تعلها كجوبية، كىناؾ ا١تصادرة ُب شكل تدبَت 

ف ٓب يكن ملك للمحكـو عليو أك ا١تدعى إستعمالو أك حيازتو أك بيعو أك عرضو للبيع جرٯتة ُب ذاتو أك غَت مشركع ، كإ
حيث أف ا١تصادرة ُب ىذه اٟتاالت تكوف ُب أغلب التشريعات كجوبية دكما، نظرا لطبيعتها ا٠تاصة بل ٭تكم ّٔا ، 3عليو

حىت اٟتكم بالرباءة أك سقوط الدعول لوفاة ا١تتهم، أك صدكر عفو عن اٞترٯتة، ألف ا٢تدؼ منها منع تداكؿ أشياء ذات 
. 4طبيعة خطرة

 

 اليت يقصد ّٔا تيسَت سداد التعويضات احملكـو ّٔا على ا١تدعي، حيث ال ،         كىناؾ ا١تصادرة ُب شكل تعويض
ليو كليس إال بناء على طلب ا١تدعي الشخصي، كٔتقدار ما ٟتق بو من عطل كضرر كبذلك تؤكؿ منفعتها إ٭تكم ّٔا 

. 5للدكلة، كا١تصادرة كتعويض عقوبة جوازية ، ٯتكن أف ٭تكم القضاء ا١تد٘ب أك اٞتنائي
 

كىناؾ عتربىا ٣ترد تربير كقائي، إ من فهناؾعتماد ا١تصادرة كعقوبة جنائية إ ُب التشريعات العقابيةتباينت          كلقد 
 على اعتبارىا عقوبة ٧تد التشريع ت فالتشريعات اليت نص،من اعتربىا عقوبة تكميليةكىناؾ عقوبة أصلية، ؾنص عليها من 

، قانوف العقوبات (22ا١تادة ) 1960من قانوف العقوبات، قانوف العقوبات الركسي الصادر ُب  (50ا١تادة )البولندم 
يطإب، التشريع إل من ؽ ع ا36يطإب ا١تادة إلكىناؾ من نص عليها كتدبَت كقائي، كالتشريع ا ،(131ا١تادة )الفرنسي 

. ، من قانوف العقوبات اللييب (159ا١تادة )اللييب 
 

 من ؽ ع 24التشريع ا١تصرم ا١تادة يوجد نص عليها كعقوبة ككتدبَت ُب بعض النصوص األخرل، ؼأما من          
، من خبلؿ ا١تشرع اٞتزائرمأيضا  أخذ بو ذا اإلٕتاه ، كه6 باعتبارىا تدبَت كقائي كجويب30/2، كا١تادة (عقوبة)ا١تصرم 

. 7(بإعتبارىا تدبَت أمن) من ؽ ع ج 16ا١تادة ك، (عتبارىا عقوبةإب) من ؽ ع ج 1 مكرر15، 15 ا١تادة نص
                                                

 .109، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  1
 .112، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ  2
 . م ع جُِر٘ح98٢ٗ م ع ج١ٍُٛٔ، جُٔحوز 30ٌجؾغ ٓػال جُٔحوز  3
 .121، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  4
 .114، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػ٢ِ ٓكٔى)ؾؼلٍ  5
 .  ٝٓح ذؼىٛح373، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  6
 . 581، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ، جُوْٓ جُؼحّ ،جُؿُء جُػح٢ٗ، جُؿُجء جُػح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى هللا)٤ِْٔحٕ  7
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 من قانوف 11/1رد٘ب نص عليها كعقوبة أصلية ُب بعض اٟتاالت، مثل ماىو كارد بنص ا١تادة ألكذلك القانوف ا         
تكميلية ُب حاالت أخرل، كقد تكوف  كنص عليها كعقوبة أك ،1952 لسنة 34سلحة النارية كالذخائر ا١تعدؿ رقم ألا

 أك جوازية 1988 لسنة 21 من قانوف ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية األرد٘ب رقم 1 /15كجوبية كما ىو الشأف ُب ا١تادة 
 من قانوف 31 ك30حًتازيا، كما جاء ُب ا١تادتُت إعتبارىا تدبَتا إنص عليها ب  ، كما15/2،كما ىو اٟتاؿ ُب ا١تادة 

. 1العقوبات
 

ذ ال ٮتلو  تشريع عقايب من إ عليها تشريعات كثَتة، تستعماؿ، فقد نصإل         كنظرا ألف ا١تصادرة عقوبة كثَتة ا
ا١تادة ) 1937القانوف السويسرم سنة نذكر عقوبة أك النص عليها كتدبَت، كمن ىذه التشريعات ؾالنص على ا١تصادرة 

 من قانوف العقوبات 28 من قانوف العقوبات اللبنا٘ب، ا١تادة 98، ا١تادة (69ا١تادة )، قانوف العقوبات السورم  (58
تعترب من العقوبات التقليدية فهي لذلك  ،1930 من قانوف العقوبات الدا٪تاركي لسنة 71، ا١تادة 1963التونسي لسنة 

دخوؿ ا١تؤسسة العقابية ، لذلك حىت يتحقق ا١تراد ا١تساس ْتريتو ك بدؿأمواؿ ا١تتهم، ب ا١تساساليت يستعملها القاضي ُب 
ختيارىا كعقوبة بديلة بعد إموضوعية لتطبيقها، كيكوف كٞتا٘ب، ٬تب أف يضع ا١تشرع قواعد دقيقة اصبلح كردع إمنها من 

. 2تناع بأف اٟتكم با١تصادرة يكوف رادعا كمصلحا ٟتالتوإلؽٔب اإكيصل  إجراء فحص شامل ٟتالة ا١تتهم،
 

الفقرة الثالثة  
 نظاـ عقوبة التعويض ك إصبلح أضرار الجريمة 

لقد ضمنت التشريعات اٞتنائية اٟتفاظ على حقوؽ آٍّت عليو، ك تعويضو عن ما ٟتقو من أضرار مادية أك           
معنوية عن اٞترٯتة، لذلك يقًتف اٟتكم اٞتزائي عادة عندما ينظر بو القاضي بالعقوبة اٞتنائية مقًتنا بتعويض الضحية، 

لكن نظرا لؤلفكار اٞتديدة لتطورات السياسة اٞتنائية، تساءؿ الفقو ١تاذا ال يكوف التعويض كإصبلح أضرار اٞترٯتة عقوبة 
أصلية كنظاما بديبل عن العقوبات التقليدية األخرل خاصة السالبة للحرية، كىكذا تلقت العديد من التشريعات ىذا 

 نظاما عقابيا بديبل،  اٞترٯتةصبلح أضرارإ نظاـ التعويض كلالنظاـ كطبقتو ككجدت فيو حلوال ١تشاكلها اٞتنائية، ك غد
. قيمتو العقابيةكٔب مكانتو ُب التشريعات العقابية إٔب تعريف ىذا النظاـ القدٙب اٞتديد، كإكلذلك سوؼ نتعرض 

 

عادة تأىيلو إصبلح احملكـو عليو ّٔما، كإٔب أف ٭تققا بدرجة عالية من الفعالية إ٫تا ٪تطاف من البدائل يسعياف ك          
ٔب الزج بو ُب السجوف، كتعريضو كأسرتو لآلثار السلبية ا١تًتتبة عن عقوبة إجتماعي، دكف اٟتاجة إل النسيج اُبندماج إلؿ

قتطاع جزء من ا١توارد ا١تالية للجا٘ب لتعويض آٍّت إضرار اٞترٯتة عبارة عن أصبلح إ، كبالتإب فالتعويض ك3سلب اٟترية
رضاء إعليو، نتيجة ما أصابو من أضرار جراء جرٯتتو ا١ترتكبة، كيعد ىذا األسلوب من أكثر العقوبات البديلة عدالة ك

ٔب حرماف اٞتا٘ب من ا١تكاسب اليت حققها من اٞترٯتة إللشعور الكامن ُب نفوس أفراد آّتمع، ألهنا تؤدم من جانب 
ثار السلبية اليت آلكا١تغاٖب اليت ٖتصل عليها، كمن جانب آخر تعمل على تعويض آٍّت عليو كا١تضركر عن األضرار  كا

كضاع ألعادة اإمكاف إلف كاف ُب اإصبلح األضرار اليت تسبب فيها، كإخلفتها جرٯتتو، لذلك يلـز اٞتا٘ب ُب ىذا النظاـ ب

                                                
 .738، جُكٍِٞ جُٔوطٍقس ُطر٢٘ جُؼوٞذحش جُرى٣ِِس ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت٢ جألٌو٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق)جٌُٓحْرس  1
 .381، ٍٓ ؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  2
 .382جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
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صبلح إرتكاب اٞترٯتة، كُب ذلك ردع للجا٘ب كلغَته، كما أف ىذه العقوبة تشكل كسيلة فعالة ُب إٔب ما كانت عليو قبل إ
. 1لتزامات ككاجبات، كمن جانب آخر ٖتوؿ بينو كبُت دخوؿ السجنإاٞتا٘ب ٔتا تفرضو عليو من 

 
ضرار ا١تًتتبة عن اٞترٯتة، سواء كانت مادية أك معنوية، كيراعى القاضي ألكتتحدد قيمة التعويض ْتسب جسامة ا         

ضرار بديلُت ألصبلح اإلتزامات ا١تلقاة على عاتقو، لذلك يبدك أف التعويض كإلا١توقف ا١تإب للجا٘ب كدخلو كثركتو كا
قتطاعا ٞتزء من أمواؿ اٞتا٘ب، لكن ُب اٟتقيقة أهنما ٮتتلفاف ٘تاما ُب ا٢تدؼ إماليُت يتشأّا مع الغرامة، كوهنم يشكلوف 

رتكاب ا١تزيد من اٞترائم إرادة احملكـو عليو، كمنعو من إٔب التأثَت عن إذا كانت الغرامة ٢تا طابع نقدم، كهتدؼ إكاحملل، ؼ
ٔب جرب الضرر الذم أصاب مصلحة آٍّت عليو أك ا١تضركر من إضرار يهدؼ ألصبلح اإف التعويض كإُب ا١تستقبل،  ؼ

قًتافها، كما ٮتتلفاف إٔب الوضع الذم كاف عليو قبل إعادة ٤تل اٞترٯتة إٔب إصبلح الضرر إاٞترٯتة كمسح دموعو ، كيهدؼ 
صبلح أضرار اٞترٯتة يذىب إٔب ا٠تزينة العامة للدكلة، بينما التعويض كإمن حيث احملل، فالغرامة تذىب عند ٖتصيلها 

صو٢تما من نظاـ الدية ُب أصبلح اضرار اٞترٯتة نظاماف يستمداف إ١تصلحة احملكـو عليو أك ا١تضركر، كنظاـ التعويض ك
صبح يقتص منها جزءا للدية حىت أصبحت بعد ذلك غرامة أسبلمية، اليت تعطى للمجٍت عليو، ٍب تطورت كإلالشريعة ا

سبلمية عرب نظاـ الدية، ٍب نتعرؼ بعد ذلك إلبا١تفهـو اٞتديد، من أجل ذلك، سنعرض ٕتّليات ىذا النظاـ ُب الشريعة ا
. على بعض التشريعات اليت تطبق ىذا النظاـ

 

يعود ىذا النمط حيث ، سبلميةإلصبلح الضرر ُب الشريعة اإنظاـ عقوبة التعويض كصورة ؿ (نظاـ الدية)          فيعترب
ٔب نظاـ الدية، كقد ثبت نظاـ الدية بالنص القرآ٘ب الصريح ُب أكثر من موضع، كقولو إسبلمية إلمن العقاب ُب الشريعة ا

، 2(أىٍىًلوً  ًإلىى مُّسىلَّلمىةه  كىًديىةه  مٍُّؤًمنىةو  رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري  خىطىئنا ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىن خىطىئنا ًإالَّل  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى  أىف ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا): تعأب
 أهنا تشكل عقوبة بديلة عن القصاص، أمماـ ٤تمد أبو زىرة بأف الدية قصاص ُب ا١تعٌت دكف الصورة، إلحيث عرفها ا

١تذاىب الفقهية ا١تشهورة بالنسبة اما أمتناع أك السقوط بصورة عامة،إلمتنع أك سقط بسبب من أسباب ا إفتحل ٤تلو كلما
 (ا١تالكية )بأهنا ا١تاؿ الذم ىو بدؿ النفس أك ا١تاؿ الواجب باٞتناية ُب النفس كاألطراؼ، كعرفها  (األحناؼ) فقد عرفها

فقد عرفوىا بأهنا ا١تاؿ  (الشافعية)جتهاد، أما إلبأهنا ماؿ ٬تب بقتل آدمي حر عن دمو أك جرحو مقدر شرعا ال با
ٔب آٍّت عليو أك كليو بسبب إبأهنا ا١تاؿ ا١تؤدل  (اٟتنابلة)الواجب ّتناية على اٟتر ُب نفس أك فيما دكهنا، ُب حُت عرفها 

. 3جناية
 

عن الضرر الذم يلحق الضحية أك كٕب أمره أك كرثتو،  سبلمية،إلكبالتإب فالدية عبارة عن عوض قدرتو الشريعة ا          
كمن ٙتة فهي تعويض موضوعي، فمنطق الشريعة ُب جنايات النفس مثبل ىو التسعَت الشرعي للوحدة األساسية ُب 

نتقاـ كال ٔتدل إلحساب الضماف أك التعويض ا١تإب، ْتيث أهنا ال تتأثر ٔتنزلة اٞتا٘ب أك آٍّت عليو، كال بالرغبة ُب ا
 الدـ عن ا٢تدر، فيجد ُب ف، كقد قرر الشارع الدية ال ألهنا تصلح كمماثلة لآلدمي بل لصو4جسامة الفعل ا١توجب للدية

ٔب إٖتملها ا١تصيب زاجرا لو، ك٬تد فيها ا١تصاب ما يعوضو عما قاس بسبب اٞترٯتة، كبالتإب تعترب تعويضا، ألهنا ترمي 

                                                
 .398، وٌٝ جُ٘ظْ جُؼوحذ٤س جُكى٣ػس ك٢ جإلٚالـ ٝجُطح٤َٛ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (كٜى ٣ْٞق )جٌُٓحْرس  1
 . ٖٓ ٌْٞز جُ٘ٓحء92ج٣٥س  2
 .385، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
، وجتٍز 2007، جُطىجنَ ذ٤ٖ جُى٣س ٝجُطؼ٣ٞٝ، ذكع ٓوىّ ك٢ جُٔإضٍٔ جُوٟحت٢ جٍُٗػ٢ جألٌو٢ٗ جُى٢ُٝ جألٍٝ ك٢ ْ٘س (ٓكٔى ػرى جُٞٛحخ)جُ٘طٗس  4

 .11هح٢ٞ جُوٟحز ، جٌُِٔٔس جألٌو٤ٗس جُٜح٤ٖٔس ، جُركع ٓوىّ ٖٓ ٠ٍف جُوح٢ٞ جٍُٗػ٢ ٌت٤ّ ٓكٌٔس ؾ٘ٞخ ػٔحٕ جٍُٗػ٤س ،  ٘ 
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تعويض آٍّت عليو عن ما أصابو من اٞترٯتة، رغم أف ىناؾ من يرل أهنا تقًتب من الغرامة، ألف فيها معٌت الزجر بالنسبة 
 . 1للجا٘ب ْترمانو من جزء من مالو ، كألف قيمتها حددىا الشارع حسب كل حالة

 

عتبارىا عقوبة أصلية ُب بعض اٞترائم إٔب إنطبلقا ٦تا سبق عن طبيعة الدية، فذىب فريق إكلقد تساءؿ الفقهاء           
تبلفو ُب النفس اآلدمية ، إكجرٯتة القتل ا٠تطأ، كىناؾ من رآىا ذات طبيعة تعويضية، ألهنا تشكل بدؿ ١تا ًب جرحو أك 

عتبارىا ذات طبيعة جامعة بُت العقوبة  كالتعويض حسب اٟتالة، فهي عقوبة ُب جرٯتة القتل العمد  إكىناؾ من ذىب إٔب 
ألهنا تعد ٔتثابة  عة التعويض العقايب با١تنظور القانو٘ب،مكبالتإب يظهر أف الدية ٢تا طب ،2كتعويض ُب جرٯتة القتل ا٠تطأ

. تعويض لآلالـ النفسية اليت أصابت ا١تضركر من جراء اٞترٯتة، كىي جزاء جنائي ٞتـر مقًتؼ 
 

 اعتربىا بديل فالتشريع الفرنسيصبلح الضرر، إلقد أخذت الكثَت من التشريعات العقابية بالتعويض ك          ك
ؼ، حيث أعطى ا١تشرع سلطة صرؼ النظر عن توقيع العقاب على اٞتا٘ب ج من ؽ إ  (469/2ا١تادة )للدعول اٞتنائية 

، أعطى  (469/3)صبلح اٞتا٘ب للضرر الناجم عن جرٯتتو، كُب الفقرة الثالثة من نفس ا١تادة إُب أحواؿ معينة، منها 
عتربىا كبديل للعقوبة ُب  إضرار الناٚتة عن جرٯتتو، كألصبلح اإلذا ماكاف اٞتا٘ب ُب سبيلو إسلطة تأجيل النطق بالعقوبة، 

لتزاـ أك أكثر على اٞتا٘ب احملكـو عليو بعقوبة إ، حيث أجاز بأف يفرض (43/ 132ا١تادة )قانوف العقوبات الفرنسي 
ضرار أللتزامات تعويض اٞتا٘ب للمضركر من اٞترٯتة عن اإلختبار، ك من بُت ىذه اإلموقوفة التنفيذ، مع الوضع ٖتت ا

 فقد نص لمانيألالتشريع اف ٓب تكن ىناؾ دعول مدنية،  أما إقًتافو ٞترٯتتو، ْتسب قدراتو ا١تالية حىت كإالناٚتة عن 
١تا٘ب أل من قانوف العقوبات ا46/1التعويض كبديل للعقوبة السالبة للحرية، ٔتوجب ا١تادة كصبلح أضرار اٞترٯتة  إعلى 

ذ أجاز القانوف إ ىذين النظامُت، مريكيألالتشريع ا، كما عرؼ 1994 10 28ا١تستحدثة بالقانوف الصادر ُب 
صبلح أضرار الناٚتة عن اٞترٯتة، بدال من توقيع إبأف يكتفي اٞتا٘ب ب (1/ أ3663) ٔتوجب ا١تادة 18الفيدرإب رقم 

. 3ٔب عدـ اٟتكم بالعقوبة البديلةإسباب اليت دعتو ألالعقوبة ا١تقررة قانونا، كأكدت الفقرة الثانية بأف يبدم ا
 

ذا كاف ىناؾ عدة تشريعات عقابية جعلت من نظاـ التعويض من أىم العقوبات البديلة قبوال إ        كٯتكن القوؿ أنو 
عتبار التعويض إ، ٧تد با١تقابل أف كثَت من تشريعات الدكؿ العربية، ٓب تقدـ بعد على 4لدل القضاء كالتشريع األسًتإب

عترب إف ىناؾ من إٔب جانب عقوبة أخرل، بل إضرار الناٚتة عن اٞترٯتة كعقوبة بديلة، بل تكوف دكما ألصبلح اإك
 من قانوف 42ا١تادة ) رد٘ب مثبلأللتزامات ا١تدنية  كالتشريع اإلٔب ماكاف عليو ، من قبيل اإعادة اٟتاؿ إالتعويض كالرد ك

. 5(رد٘بألالعقوبات ا
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 الثالث لفرع ا
 العقوبات البديلة النفسية  أنطمة

 

   تعترب بدائل العقوبات النفسية أك ا١تعنوية من العقوبات ا١تستحدثة ، كاليت يواجو ّٔا عادة آّرمُت ا١تبتدئُت كُب      
شخاص الذين تصدر منهم اٞترائم بالصدفة، أك عن طريق ألاٞترائم البسيطة كا١تخالفات كاٞتنح البسيطة، كُب حق ا

 .السهو أك اٞتهل بالشيء، أك على سبيل الزلة غَت ا١تعتادة على شخص اٞتا٘ب
 

٫تية ُب كوهنا تنّبو بضرر اٞترٯتة ا١ترتكبة، كمن جهة أخرل تضع الزكاجر أل كال شّك أف ىذه البدائل ٢تا جانب من ا      
، خاصة لدل بعض الفئات من اٞتناة كا١ترأة  1رتكأّا، فيحدث ا٠توؼ كيتحقق الردع ُب نفس اٞتا٘بإالناىية عن معاكدة 

، كيكوف ذلك كافيا ٢تا لعدـ العودة للفعل مرة ثانية، كخَت 2اٟتدث، فا١ترأة عادة تردعها ىيبة القبض كالتحقيق كاحملاكمةك
أف تلحق ّٔا عقوبة السجن  كما ينجر عنها من مآسي كما ًب إيضاحها سابقا، كاألمر نفسو بالنسبو للقصر، من ٢تا 

 ا٢تجر التوبيخ، ، كالنصح الوعظ:أ٫تها كىينذكر لذلك سنكىذا ما يدعو إٔب تبٍت ىذا النوع من العقوبات البديلة ، 
. التهديد كا١تقاطعة، التشهَت،

 

الفقرة األكلى 
 نظاـ الوعظ كالنصح 

، أما 3سبلميةإل   الوعظ نوع من أنواع العقوبات البديلة ٖتاكي نفس اٞتا٘ب، ك٢تذه العقوبة أصل ثابت ُب الشريعة ا     
ُب القانوف الوضعي فهي عقوبة موجودة ، كيؤخذ ّٔا  ُب اٞتنح البسيطة ، كأخذت ّٔا الكثَت من تشريعات الدكؿ، 

كأنو كاف ينبغي لو أال يفعل ذلك فيوعظ،  كالوعظ يعٍت النصح كالتذكَت بالعواقب كأف يعرؼ اٞتا٘ب حقيقة ما كقع منو،
أقدـ عليو من قوؿ أك فعل، كالوعظ فَتاجع نفسو فيما ف كاف غافبل، إف كاف جاىبل، كينبَّو إيُعلَّم  كيُذكَّر إف كاف ناسيا ك

شخاص الذين ال يرتكبوف ىذه األفعاؿ إال سهوا كغفلة كدكف قصد ألمن أسهل العقوبات كأيسرىا، كيستعاف ّٔا بالنسبة ؿ
، ألنو ال يناسب أف يعاقب 4أك تعّمد األضرار بالناس، شريطة أف تكوف اٞترٯتة بسيطة ال يًتتب عليها أم آثار جسيمة

مة جدا ٟتالتها، كوف ا١ترأة ُب ئرتكاب اٞترائم الكبَتة كاألكثر خطورة، لذلك فعقوبة الوعظ بالنسبة للمرأة مبلإبالوعظ ُب 
 ألف ا١تسؤكليات تقع على الرجل فما ،أغلب آّتمعات خاصة آّتمعات العربية ٕتهل كثَتا من األنظمة ا٠تاصة بالتعامل

. 5إف تبدأ بتدبّر أمرىا حىت تقع ُب بعض األخطاء كا١تخالفات اليت توجب عقوبة الوعظ
 

                                                
 .111، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قظ٤س القن ٓكٔى)القن  1
، ضطر٤ن جإلؾٍجءجش جُرى٣ِس ػ٠ِ جُٓؿ٤٘حش ذٓؿٕٞ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ، وٌجْس ضأ٤ِ٤ٚس ، ٌْحُس (ؾٔال ذ٘ص ػٜٞ ذٖ ػرحِ )جُكحٌغ٢  2

 .55 ، 2014ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ٝجُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ج٣ٍُحٜ، 
ٝجُالض٢ ضهحكٕٞ َٖٗٗٞٛ كؼظٖٞٛ ٝجٛؿٍٖٝٛ ك٢ جُٟٔحؾغ ، ٝجٍٞذٖٞٛ كحٕ أ٠ؼٌْ٘ كال ضرـٞج ػ٤ِٜٖ ):٣ؼٞو أَٚ ًٛٙ جُؼوٞذس ج٠ُ هُٞٚ ضؼح٠ُ 3

 ٖٓ ٌْٞز جُ٘ٓحء، ق٤ع إٔ ًٛٙ ج٣٥س ؾحءش ك٢ ٓؿحٍ َٗٗٞ جُُٝؾس، ٝػىّ ٠حػطٜح ُُٝؾٜح ٓؼ٤ٛس ال قى ٝال 34، ج٣٥س (ْر٤ال ئٕ هللا ًحٕ ػ٤ِح ًر٤ٍج 
هٛح٘، ٝال ًلحٌز ، ٌُٖ ك٤ٜح ضو٣ٍٍ كأٍٓ هللا ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ إٔ ٣رىأ ًٛج جُطؼ٣ُُ ذحُٞػع  ُرٓح٠س جُلؼَ ٝأغٍٙ جٌُر٤ٍ ك٢ ٗل٤ٓس ؿحُر٤س جُ٘ٓحء، ًٔح إٔ 

جػِْ أذح )ً٘ص أٍٞخ ؿالٓح ٢ُ ذح٠ُٞٓ ، كٓٔؼص ٚٞضح ٖٓ نِل٢ : أَٚ ًٛٙ جُؼوٞذس ٖٓ جُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ج٣ٍُٗلس ، ٓح ١ٌٝ ػٖ أذ٢ ٓٓؼٞو جُرى١ٌ هحٍ

ال أٍٞخ :جػِْ أذح ٓٓؼٞو جٕ هللا أهىٌ ػ٤ِي ٓ٘ي ػ٠ِ ًٛج جُـالّ، كوِص : كحيج ٣وٍٞ( ٘)، كِْ أكْٜ جُٛٞش ، كِٔح وٗح ٢٘ٓ ، كحيج ٛٞ ٌٍْٞ هللا (ٓٓؼٞو

أٓح ُٞ ضلؼَ ُِلكطي جُ٘حٌ، أٝ ُٔٓطي جُ٘حٌ، أنٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ ، ًطحخ جأل٣ٔحٕ ٝجًٌُ٘ٝ ذحخ ٚكرس جُٔٔح٤ُي ًٝلحٌز ٖٓ : ًِٓٔٞح ذؼىٙ أذىج كوحٍ

 ، ٝٝؾٚ جُىالُس إٔ ئهىجّ أذ٢ ٓٓؼٞو ػ٠ِ ٍٞخ جُـالّ ذح٠ُٞٓ ٓهحُلس ضٓطكن جُؼوٞذس، ق٤ع ٌأٟ جٍٍُْٞ 786٘ / 1659ُطْ ػرىٙ ، ٌهْ جُكى٣ع 

، ٍٓؾغ ْحذن، (ؾٔال ذ٘ص ػٜٞ ذٖ ػرحِ )ضو٣ٍٍٙ ٝٓؼحهرطٚ ذحُ٘ٛف ٝض٤ًًٍٙ ذوىٌز هللا ػ٤ِٚ، كٌحٕ ُٚ جألغٍ جٌُر٤ٍ ك٢ ٗلٓٚ ، أٗظٍ جُكحٌغ٢  (٘)

 ٘56. 
 .91، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ْؼى جذٍج٤ْٛ)جُـحٓى١  4
 .57، ٍٓؾغ ْحذن،  ٘(ؾٔال ذ٘ص ػٜٞ ذٖ ػرحِ )جُكحٌغ٢  5



 

417 

ستقامتهم إصبلح كثَت من األفراد ك إ      كبالتإب تعترب عقوبة الوعظ كالنصح من أىم العقوبات النفسية ك أنفعها ُب   
رتكاب ىذه إٔب إخرل أ، فبعض الناس ال ٭تتاجوف إٔب عقوبة السجن، فهو يرتدع كينزجر بالوعظ كالنصح، فبل يعود مرة 

ال العقوبة القاسية، كبالتإب فحىت تعطي عقوبة الوعظ نتائجها إ ـخبلؼ نوع آخر من الناس ال تنفع معوعلى فعاؿ، ألا
. فراد كٖتقق أىدافها ، ٬تب أف يتم توقيعها على من يستحقهاألصبلح اإالظاىرة ُب 

 

الفقرة الثانية 
 التوبيخ 

، كىو 1صبلح اٞتا٘ب كتأنيبوإلذلك كافيا القاضي ذا رأل إ التوبيخ ىو زجر ا١تذنب عن فعلو بالتأنيب كالتقريع،        
كتفاء ُب مرحلة أكٔب إلستهجاف آّتمع لسلوكو كرفضو لو، كاإظهار إكسيلة كافية ٟتمل اٞتا٘ب على تغيَت سلوكو، كذلك ب

تباع إٔب ٛتلو على إستيائو منو، أمبل بأف يكفي ذلك إدراكو لؤلثر السيء الذم تركو سلوكو ُب نفوس أقرانو كإبداء إب
، كتعترب عقوبة التوبيخ من البدائل ذات التأثَت الزجرم البالغ األ٫تية، خاصة عند األشحاص الذين 2سلوؾ أقـو كأجدل

ستقامة، كيرل فيهم القاضي الصبلح كالبعد عن اٞترٯتة، إليرتكبوف اٞترٯتة بطريق ا٠تطأ كالزّلة، كعرفوا ْتسن األخبلؽ كا
جراء ١تن ٓب يرتدع بالوعظ فيتم إف كاف التوبيخ ُب مظهره يقًتب من عقوبة الوعظ، لكن ٮتتلف عن تفاصيلو فهو إك

 .3 مؤٓب على نفسيتوأثر من لذلك معاقبتو بتغليظ القوؿ ٕتاىو ١تا 
 

لذلك فالتوبيخ فيو نوع من الّلـو كالتعنيف كالعتاب، كيكوف بالكبلـ الزاجر ٕتاه ا١تذنب،  كتأخذ غالبية         
داث ا١تنحرفُت عادة ، بل كطبقتو بعض الدكؿ حالتشريعات ّٔذا النوع من العقاب كبديل عن عقوبة اٟتبس، ُب معاملة األ

جراء مقًتنا ببديل آخر إلالعربية حىت على البالغُت كالتشريع الكوييت الذم قصره على نطاؽ ا١تخالفات، كقد يكوف ىذا ا
أك أكثر كا١تصاٟتة مع آٍّت عليو أك منحو عوضا ماديا، أك يأخذ الغرامة من اٞتا٘ب، ك٢تذا النمط من العقاب أثر زجرم 

رتكب اٞتـر عن طريق ا٠تطأ، كٯتتازكف ْتسن السَتة كالسلوؾ إرادع  مع تلك الفئة من ا١تتهمُت غَت ا٠تطرين خاصة من 
نساف السوم تفعل ما ال يفعلو أحيانا الضرب ُب إلكاٟتس ا١ترىف، لذلك تلقى عبارات التوبيخ اليت يتأٓب لسماعها ا

. شخص آخر، ٦تا يؤكد أف ىذا النوع من العقاب يتماشى كفئة معينة من ا١تتهمُت كُب جرائم معينة ك٤تددة بذاهتا
 

الفقرة الثالثة 
 الهجر كالمقاطعة  

        ىي نوع ثالث من ٚتلة العقوبات ذات التأثَت النفسي، استخدمت كثَتا ُب التشريعات ا١تعاصرة خصوعا ُب ٣تاؿ 
التعامبلت التجارية ا١تغشوشة، أك ا١تصانع رديئة اٞتودة ، أك من يستغل مهنتو ُب التبلعب بالناس، كتعٍت ا١تقاطعة ىجر 

، كعقوبة 4متناع عن معاملة اٞتا٘ب بأم طريقة كانتإلتصاؿ بو، كبالتإب فهي ا١تعاقبة بالًتؾ كاإلكعزؿ اٞتا٘ب كتركو كعدـ ا
جتماعيُت الذين إلشخاص األذا كاف من فئة اإا٢تجر كا١تقاطعة ٢تا تأثَت نفسي كبَت على الشخص ا١تهجور، خاصة 

الناس، لذلك ٔتجرد توقيع ىذه  حًتاـ كتقديرإقامة صبلت كعبلقات كاسعة مع اآلخرين، أك الذين يتمتعوف بإيتمتعوف ب

                                                
 .57جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .677، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)جُؼٞؾ٢  2
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 .94، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جذٍج٤ْٛ ْؼى)جُـحٓى١  4
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صبلح نفسو أمبل ُب نيل إىتزاز، كتقل ثقتو بنفسو كذاتو، ٦تا ٬تعلو يبادر بإلالعقوبة تبدأ ا١توازين النفسية ٢تذا الشخص با
 .رضى من حولو كعودة عبلقاتو معهم

 

 ة،  رادعاذا عاقب ّٔا القاضي فئة معينة من الناس كرأل أنوإىذه العقوبة ٖتقق أىدافها كفعايتها، ٧تد أف  لذلك         
ذا طبقت ُب ٤تلها ا١تناسب مراعاة إ٢تم مع كجوب مراعاة الدقة ُب التنفيذ، لذلك فا٢تجر كا١تقاطعة عموما عقوبة مؤثرة، 

، كيستعمل عادة ىذا النوع من العقاب ُب ا١تعامبلت التجارية كأف يصدر القاضي قرار ٔتنع  لطبيعة اٞترٯتة كحاؿ آّـر
التعامل كالتبادؿ مع مؤسسة أك شركة من الشركات ُب ٣تاؿ معُت، أك غَت ذلك ١تا يراه من مصلحة ُب ذلك لسوء التنفيذ 

، كىو ما يسبب ضررا 1ٔب ذلك من موجبات ا٢تجر كا١تقاطعةإحتياؿ، كما إل٫تاؿ، ألف الشركات تتعامل بالنصب كاإلكا
. كضررا ماديا ُب نقص ٖتصيل فائدهتا بسبب مقاطعتها أدبيا لفساد ٝتعتها ُب الوسط التجارم،

 
 

لفقرة الرابعة ا
 التشهير 

يبلمو، إذاعة خربه كخرب جرٯتتو، حىت يشتهر بقصد إ      تعرؼ عقوبة التشهَت بأهنا اإلعبلـ ّترٯتة احملكـو عليو ك  
، كتكوف عقوبة التشهَت عادة ُب اٞترائم اليت 2كالتحذير ٦تا أقدـ عليو، كالقصد منو فضح اٞتا٘ب ك إعبلـ الناس ٔتا فعل

، ككاف يتم تنفيذ ىذه 3تؤثر ُب الثقة بالفرد، كتكوف خطرا على غَته، كذلك حىت ال يعتمد الناس عليو ُب معامبلهتم
كرب أيصاؿ خربه أب إالعقوبة ُب القدٙب عن طريق الطواؼ باحملكـو عليو أك ا١تناداة بُت الناس بفعلو، ْتيث أف ا٢تدؼ كاف 

عبلمية ا١تقركءة كا١تسموعة إلعدد ٦تكن من الناس، كالشّك أف تطّور الوسائل التقنية ُب ىذا العصر، خاصة الوسائل ا
فًتاضي يفي أكثر ّٔذا الغرض، كٯتكن تطبيق ىذه العقوبة ُب كثَت من اٞترائم مع مراعاة حاؿ إلكا١ترئية، كحىت آّاؿ ا

نتقاد آّتمع لو كسخطو عليو  كفقداف الثقة إل، كنظرا ألف التشهَت باٞتا٘ب لو أثر بالغ ُب نفسو ١تا يعرضو 4اٞتا٘ب كجرٯتتو
قامة إفيو، لذلك تبنت الكثَت من التشريعات اٞتنائية ىذه العقوبة، كيظهر ذلك من خبلؿ نشر اٟتكم ، كتعليقو ُب ٤تل 

 .البلدية أك ُب أماكن عمومية 
 

رتكاب اٞترائم ككانت إشخاص الذين ٓب يسبق ٢تم أل أهنا توقع على ا،بالنسبة للعقوبات النفسية كخبلصة القوؿ         
ف كانت ىذه العقوبات كسابقتها قد عرفت منذ زمن بعيد، كتبّنتها آّتمعات القدٯتة، إجرٯتتهم تتصف بالبساطة، ك

ستحدث أساليب كأ٪تاطا جديدة ٓب تكن معركفة ُب السابق رأل إللهركب من توقيع عقوبة اٟتبس، فإف الفقو اٟتديث 
. فيها بديبل حقيقيا كفعاال لعقوبة سلب اٟترية ، ٨تاكؿ التعرض أب أ٫تها ُب ا١تطلب ا١توإب

 

المطلب الثالث 
 العقوبات البديلة المستحدثةأنظمة  
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وَة ٝؾٜٚ ٣ٝطحف ذٚ ذ٤ٖ جُ٘حِ، قط٠ 2 ّٞة َٓة ًَّدَة جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػ٠ِ قٔحٌ أٍُٛ ذحُٔهحُلس ، ٣ُٝة ٍَة  ٝجُط٤ٍٜٗ ػوٞذس هى٣ٔس ؿٍكطٜح جُٔؿطٔؼحش جُٓحذوس ، ق٤ع ًحٕ ٣ُة

ٌ ذحُط٤ٍٜٗ ، ق٤ع جٍٓ ذط٣ٞٓى ٝؾٚ ٖحٛى جٌُُٝ ، ٝجٕ ضِو٠ ػٔحٓطٚ ك٢ ػ٘وٚ ، ٣ٝطحف  (٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ )٣ؼِْ جُؿ٤ٔغ ٓح كؼَ ، ًٔح ١ٌٝ ػٖ ػٍٔ  ُّة جٗٚ ػ
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شكاؿ السابقة من التدابَت كعقوبات بديلة لعقوبة سلب اٟترية، قدمت مدارس الفكر أل٪تاط كاألٔب جانب اإ        
جتماعي اٞتديد، كاليت تقـو على تبٍّت أسلوب الوقاية من إلالعقايب أشكاال أخرل من العقاب اٞتنائي، كمدرسة الدفاع ا

إعادة تأىيل اٞتا٘ب، بعيدا عن مؤسسة السجن، ْتيث يتم فيها مراعاة األكضاع ا٠تصوصية لكل جا٘ب، كيقل كاٞترٯتة،  
حتشاـ، ْتيث ٓب إلفيها جانب الردع قليبل، كإف بدأت الكثَت من التشريعات العقابية ُب العآب تتعامل معها بشيء من ا

هنا مع ذلك بدأت تأخذ مكاهنا ُب بعض التشريعات إٔب كل التشريعات، خاصة التشريعات العربية،  ؼإتأخذ طريقها بعد 
نفرادىا بتقدٙب عبلجا جديدا كفريدا ُب إاٞتنائية الغربية ، ١تا تقدمو من مزايا بالنسبة للمعاملة العقابية للمحكـو عليو، ك

نظاـ العمل : ىذا آّاؿ ٮتتلف عن الطرؽ التقليدية ُب عقاب اٞتناة كاحملكـو عليهم، كمن أىم ىذه األ٪تاط كاألشكاؿ
، نظاـ اٟتبس (الفرع الثالث) ، نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب(الفرع الثا٘ب) ، نظاـ ا١تراقبة االلكًتكنية (الفرع األكؿ) للمنفعة العامة
: ، كسنتناك٢تا تباعا (الفرع الرابع) آخر األسبوع

 
 

الفرع األكؿ 
 نظاـ العمل للمنفعة العامة  

 

ال أف إيعد نظاـ العمل للمنفعة العامة نظاما حديثا، اعتمدت عليو بعض الدكؿ ُب البداية على سبيل التجربة،          
النجاح الذم حققو ىذا النظاـ كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، جعلو ينتشر على ٨تو كاسع ُب ٥تتلف التشريعات 

٬تابية، كسنحاكؿ إنتشر ُب قوانُت أغلب الدكؿ، نظرا ١تا حققو من نتائج إ، كنظرا أل٫تية ىذا النظاـ فقد 1العقابية ا١تعاصرة
ٔب تعريف ىذه العقوبة، الطبيعة القانونية ٢تا، الفلسفة العقابية اليت يقـو عليها، ك تطبيق ىذه العقوبة ُب إالتعرض 

. التشريعات ا١تقارنة
 

الفقرة األكلى 
 تعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة 

٘تاـ عمل دكف مقابل ١تصلحة آّتمع، بدال من دخولو إلزاـ احملكـو عليو بإ    يقصد بالعمل للمنفعة العامة       
، أك ىو العمل بدكف مقابل للمنفعة 2السجن، كذلك من خبلؿ مدة معينة ٖتددىا احملكمة ُب قرارىا بفرض ىذا النظاـ

لزاـ اٞتا٘ب بالقياـ إ، كبالتإب تقـو ىذه العقوبة على 3حدل اٞتهات أك ا١تؤسسات أك اٞتمعيات العامةإالعامة ُب خدمة 
حدل ا١تؤسسات العامة لعدد معُّت من الساعات خبلؿ فًتة العقوبة سواء، بصفة يومية أك لعدد معُت من إبالعمل ُب 

األياـ خبلؿ الشهر ٭تددىا اٟتكم الصادر ُب حقو، كالذم ٭تدد كذلك ا١تؤسسة اليت سيقـو احملكـو عليو بتنفيذ اٟتكم 
لزامي للمحكـو إٔب ٪تط العمل الذم سيقـو بو ك عدد ساعاتو، كعلى الرغم أف التعريفات تؤكد أف العمل إضافة إّٔا، 

                                                
، 25، جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ك٢ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س جُٔؼحٍٚز، وٌجْس ٓوحٌٗس ، ٓؿِس ؾحٓؼس وٓٗن ُِؼِّٞ جإلهطٛحو٣س ٝجُوح٤ٗٞٗس، جُٔؿِى (ٚلحء)أٝضح٢ٗ  1

 .425، ٘ 2009جُؼىو جُػح٢ٗ، 
 .430جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .300، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3

ٛٞ ًَ ؾٜى جئْح٢ٗ ذى٢ٗ أٝ ك١ٌٍ ٣وّٞ ذٚ ئٗٓحٕ ذوىٌجضٚ جًُجض٤س أٝ  (جُؼَٔ) ضؿىٌ جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ٣وط٢ٟ ضر٤حٕ ًَ ٓٛطِف ، كـ 

  (جُِٔٛكس)كٜٞ ٗو٤ٝ جٌٍُٟ ، أٓح   (جُ٘لغ)ذحإلْطؼحٗس ذْٞحت١ أنٍٟ ٓغ جُط٘رٚ ئ٠ُ ٓح ضوىٓٚ ج٥ُس ج٤ُّٞ ذطىنَ ْحذن أٝ ٓؼحٍٚ ٓغ جالٗٓحٕ ، أٓح 

ك٘و٤ٝ جُٔلٓىز، ٣ٝوحٍ جُِٔٛكس، جُٛالـ ، ٝجُ٘لغ ، ِٝٚف ٚالقح ِٝٚٞقح َجٍ ػ٘ٚ جُلٓحو ، ِٝٚف ج٢ُٗء ًحٕ ٗحكؼح أٝ ٓ٘حْرح ، أِٚف ك٢ ػِٔٚ أٝ 

أٍٓٙ أض٠ ذٔح ٛٞ ٗحكغ ، أِٚف ج٢ُٗء أَجٍ كٓحوٙ ٝجْطِٛف ج٢ُٗء ض٤ٜأ ُِٛالـ،  ٓغ إٔ جُط٤ٌِٗس جُٓحذوس ضؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوٍٞ ذإٔ ٓح ٣ٍؾ٠ ٖٓ جُؼَٔ ُِ٘لغ 

جُؼحّ ًؼوٞذس ذى٣ِس ٛٞ ئٚالـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝضكو٤ن ٗلغ جُٔؿطٔغ ك٢ إٓ ٝجقى ، كوى ْحٝش ذ٤ٖ جُِٔٛكس ٝجُٔ٘لؼس ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ٖٜحخ 

، جُٓ٘س 56، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٓؿِس ج٣ٍُٗؼس ٝجُوحٕٗٞ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس جالٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز، جُؼىو  (ذحْْ)

 .522جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ، جُؿُء جألٍٝ، ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٍٓٛ، ٘ / ، ٗوال ػٖ 91، ٘ .2013، أًطٞذٍ 27
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لزاـ ُب النهاية، لذلك إعليو، غَت أنو ٥تَت بُت ىذه العقوبة كبُت حبسو، ك ٔتعٌت آخر ٯتكن القوؿ بأنو خيار ُب البداية، ك
حدل ا١تؤسسات أك ا١تنشآت اٟتكومية اليت إتكليف احملكـو عليو بآداء العمل ا١تناسب ُب )ماراٌب بأنو إلعرفو ا١تشرع ا

، لذلك ىناؾ من حرص (جتماعيةإلتفاؽ مع كزيرم الداخلية كالعمل كالشؤكف اإليصدر بتحديدىا قرار من كزير العدؿ با
اٞتهد ا١تشركط كالبديل لعقوبة اٟتبس كا١تقدـ من )نو أُب تعريفو على إبراز الصفة البديلة للعمل للنفع العاـ، فعرؼ ب

دماجو ُب إعادة إصبلح ا١تكلف بو كتأىيلو كإاحملكـو عليو شخصيا لدل مؤسسة عامة ٟتساب ا١تنفعة العامة، غايتو 
. 1(آّتمع 

 

ختبلؼ حسب خصوصية كل دكلة، إل كلقد تبّنت غالبية التشريعات اٟتديثة ىذا النوع من العقوبات، مع بعض ا        
مم ا١تتحدة ألجراـ، فقد أكد ا١تؤ٘تر الثا٘ب ؿإلكىذا بسبب أف ىذه العقوبة البديلة لقيت القبوؿ ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية ١تكانة ا

ستبدا٢تا بالعمل إل من توقيع العقوبة كالسعي ؿقبلإلجراـ، يكوف باإل، على أف اٟتل السليم ١تشكلة ا1960ُب لندف سنة 
ٍب أصبح العمل للنفع   كمرحلة ٕتريبية،1990خارج األسوار، كقد ٛتلت بذلك ٣تموعة من الدكؿ منها سويسرا عاـ 

، ُب قانوف العقوبات السويسرم، كُب بلجيكا ًب تطبيقو سنة 2007صلية مستقلة قائمة بذاهتا منذ سنة أالعاـ عقوبة 
نقضاء الدعول العمومية، بعد ذلك عدؿ قانوف العقوبات إلك كشرط أ ، كىو إما عقوبة تبعية لعقوبة اٟتبس، 1994

، أما ُب فرنسا 2عقوبتها ٜتس سنوات ذا كانت اٞترٯتة ال تتجاكزإالبلجيكي لتصبح عقوبة العمل للنفع العاـ عقوبة أصلية 
. 1984فقد تبنتو ٔتوجب قانوف 

 

كنشَت إٔب أف العمل للمنفعة العامة ينتمي لعمـو آّهودات اليت يؤديها احملكـو عليو، كيبقى البديل األكثر ٘تّيزا          
رتبط بالعقوبة كوسيلة إخرل، ذلك ألف عمل احملكـو عليو عرؼ سابق ُب آّتمعات القدٯتة، حيث ألعن أصناؼ العمل ا

صبلح من إلنساف، كبفضل النضاؿ الطويل كا١ترير لركاد اإلحًتاـ كرامة اإتعذيب، لذلك ٘تّيز بالغلظة كالشدة كعدـ 
ستدعاء فكرة العمل إشغاؿ الشاقة ُب نصوص القوانُت العقابية، لكن ىذا ٓب ٯتنع من أللغاء اإٔب إا١تفكرين ،أدل ذلك 

طار إمن جديد كعقوبة  كجعلو للنفع العاـ، كتكوف بديبل عن عقوبة سلب اٟترية، كللحفاظ عليو ٬تب أف يؤدل ضمن 
.   3منظومة قيمية كحقوقية تراعي الكرامة اإلنسانية كحفظها

 

الفقرة الثانية  
 األساس الفلسفي لفكرة العمل للمنفعة العامة 

طار العقايب من أجل ا١تنفعة إلنربل الكثَت من الفبلسفة للدفاع على فكرة العمل كجعلها ضمن اإلقد          
 (زار بيكاريامس)يطإب إلٔب الفقيو اإأف فكرة العمل للمنفعة العامة تعود  (Jean Pradel)العامة،حيث يؤكد الفقيو 

، أف العقوبة األكثر مبلءمة ستكوف شكبل كحيدا للرّؽ العادؿ (1764اٞترائم كالعقوبات )الذم رأل ُب كتابو الشهَت 
أم الرؽ ا١تؤقت، حيث يكوف ا١تتهم كعملو ٔتوجب نظاـ الرّؽ ىذا ُب خدمة اٞتماعة، كبذلك تكوف ىذه اٟتالة من 

لذلك يبدك  ،4جتماعيإلالتبعية التامة كتعويض عن الطغياف الظآب الذم تسبب بو الشخص من خبلؿ إخبللو بالعقد ا
عماؿ ألٔب ما يسمى باإيعيد حذكر العمل للمنفعة العامة ُب التشريعات العقابية   (Jean Pradel)ستاذ ألأف ا

                                                
 .92جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 .116، جُرىجتَ جُؼوحذ٤س ُِكرّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكلٞظ ػ٢ِ)ػ٢ِ  2
  .91 ـ 90، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ٘  (ذحْْ)ٖٜحخ  3
 / ، ٗوال ػ435ٖ، جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ك٢ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س جُٔؼحٍٚز، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)أٝضح٢ٗ  4

- LAZERGES )Ch(,la politique crimenelle, Que sais – Je ? n° 2356,PUF , Paris, 1987,p 103 , voir egamement , 

Introduction a la politique crimenelle , COLL ,traité de sciences crimenelle,L’Harmattan,Paris,2000,p 109.  
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، ٍب ُب بدايات القرف العشرين نادل الفقيو 1920صبلحية دكف سلب اٟترية اليت أبدعها ا١تشرع السوفياٌب منذ سنة إلا
ّٔذا النظاـ للتقليل ما أمكن من مساكئ كسلبيات العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كىو ما دفع  (Liszt)١تا٘ب ألا

. بالتشريعات العقابية لتبٍت ىذا النظاـ
 

ٔب التعويض عن إ ُب بدائل العقوبة السالبة للحرية، حيث يؤدم ،العمل للمنفعة العامة فتحا جديدا ك٢تذا يشكل         
لتزاـ بالتعويض للمجٍت عليو، كمن جهة ثانية تسهيل عملية إلجرامي للجماعة، ككذلك اإلالضرر الذم سببو السلوؾ ا

دخاؿ إدماج احملكـو عليو كالوقاية من ٥تاطر السجن، كفضبل على ذلك كلو أىم ما ٯتيز فلسفة ىذا النظاـ أنو ٝتح بإ
ٔب التشريع العقايب، ككضع قيد التطبيق لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، قادرة على إمنطق أك فلسفة التعويض 

ذ يسهم ُب جرب الضرر الناشئ عن اٞترٯتة، كيعود بالنفع عن الدكلة اليت تستفيد من إتأسيس سياسة عقابية تشاركية، 
عادة تأىيلو، كل ذلك عن طريق تعزيز شعوره إخدمات ٣تانية مفيدة، كيعود كذلك بالفائدة على شخص احملكـو عليو ب

.  جتماعي ٨توهإلبالتضامن ا
 

لذلك فاألساس الفلسفي الذم تقـو عليو فكرة عقوبة العمل للمنفعة العامة، كما عرب عنها بعض الفقهاء، أهنا         
ٔب إجتماع ىاتُت الفكرتُت إدل أفكرة اٞتزاء كفكرة التعويض، ك: عقوبة تشاركية ٥تتلفة، حيث ٖتمل ُب أساسها فكرتُت

عتياد على السلوؾ القوٙب، كىو ما جعل أحد الفقهاء كصف ىذه إلجتماعي لدل احملكـو عليو، كاإلندماج اإلرادة اإخلق 
 . 1بداعات األكثر أ٫تية ُب ا١تائة سنة األخَتةإلبأهنا كاحد من ا (العمل للمنفعة العامة )العقوبة البديلة 

 

الفقرة الثالثة 
 أغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة 

، ك٭تد تطبيقو من ظاىرة 2جتماعية مهمةإقتصادية كإالشّك أف العمل للمنفعة العامة ٭تقق أغراضا عقابية ك        
جتماعي، كتكّبد الدكلة نفقات باىظة، فضبل على ىذا كلو فإف ىذا إلكتظاظ السجوف، اليت تعيق عملية التأىيل اإ

: العمل يعود بالنفع العاـ كالفائدة على آّتمع من خبلؿ ا٠تدمات اليت يقدمها احملكـو عليهم
 

من  يساىم العمل للمنفعة العامة ُب التعزيز ، حيث عقابية كتأىيليةأىداؼ تحقيق فالغرض األساس األكؿ ىو        
طار مؤسسات الدكلة كآّتمع، فتنفيذه يعتمد إذلك ألف العمل ينفذ ُب  جتماعية،إلمسا٫تة آّتمع ُب ٣تاؿ العدالة ا

نتهاؾ إبشكل أساسي على مسا٫تة األفراد ُب ٖتقيق أغراضو، كيعد تعويضا عن الضرر الذم سببتو اٞترٯتة ألمن آّتمع ك 
. نظمو، بسبب أنو يؤدل بصورة ٣تانية

 

جتماعي للمحكـو عليهم، بسبب إلعادة التأىيل اإنسانية لتسهيل جهود إ  كما ٯتثل للمنفعة العامة أفضل طريقة        
ليو تدر٬تيا، كما يعمل على تنمية شعور إأف ىذا النظاـ يسمح للمحكـو عليهم بالبقاء ُب ٣تتمعو الطبيعي ٘تهيدا لعودتو 

                                                
 / ٗوال ػٖ. 436، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)أٝضح٢ٗ  1

                                                                        -MARC (G), le travail d’interet general en droit comparé,R .P. D p 

112. 
 /٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج ٣ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس  2

AUVERGON (Philipe), Le travaille penitentiaire en question,une aproche juridique et comparative, ,directeur de 

recherche CNRS, GUILLEMAIN (Caroline), chercheur au COMPTRASEC, recherche réalisée Avec le soutien de 

la mission de recherche (Droit et Justice),Mars 2005,p 40. 
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مكانياتو كقدرتو على تأدية عمل نافع كمفيد، لفائدة آّتمع جزاء على خرؽ قوانينو، كبالتإب فنمو ىذا إاحملكـو عليو ب
. 1ٔب حالتو الطبيعية ُب آّتمع كعضو منتج كفعاؿإنعداـ خطورتو كعودتو إندفاعو بعملو برغبة يعرباف عن إالشعور لديو ك

 

ليها ُب حاؿ تنفيذه عقوبة إجتماعية كالشخصية اليت قد يتعرض إل٬تّنب ىذا النظاـ احملكـو عليو ا١تشكبلت ا         
جتماعية، اليت تعرفها عادة إلندماجو بآّتمع كيقلل من ا١تشكبلت اإسالبة للحرية، بعد خركجو من السجن، كيسهل 

أسر كعائبلت احملكـو عليهم بعقوبة سلب اٟترية، من جهة أخرل بّينت التجارب كالدراسات أف العمل للمنفعة العامة، 
يساىم ُب ٗتفيض نسبة العود، مقارنة ٦تن حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصَتة ا١تدة ا١تنفذة ُب الوسط العقايب ا١تغلق، 

. عباء عن احملاكم ك إدارات السجوفألٔب ٗتفيف اإف اٟتكم بعقوبة العمل للنفع العاـ يؤدم إكمن جانب آخر ؼ
 

دارهتا كحراستها يكلف الدكلة إنشاء السجوف بأنواعها كإإف ؼ ،قتصاديةإ أىداؼتحقيق ىو  أما الغرض الثا٘ب         
ستفادة احملكـو إصبلح كالتأىيل يزيد من قيمة النفقات  العامة ، لذلك ؼإلأمواال طائلة، كما أف السهر على تنفيذ برامج ا

قتصادية من خبلؿ ما ينجزه إلعليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة ، ٭تقق رْتا كفائدة للدكلة، حيث تتحق الفائدة ا
. دارات كا١ترافق العامةإلاحملكـو عليهم من أعماؿ ضمن ا

 

 ٬تب مراعاهتا، ٘تثل قواعد أساسية كالمحددات الشركطٔب ٚتلة من إٮتضع تطبيق عقوبة العمل للنفعة العامة ك         
ُب ذلك، كمن بينها أف يكوف العمل ا١تنوط باحملكـو عليو يتناسب مع قدراتو كخرباتو كمهاراتو الفنية كمؤىبلتو العلمية، 
كيظهر ذلك من خبلؿ فحص ا١تتهم كدراسة ملف شخصيتة ، ك أف يكوف العمل مقابل أجر يتناسب مع كوف العمل 

عقوبة، على أف يتم خصم نسبة معينة منو لتودع ُب صندكؽ خاص لتغطية إصبلح ٚتلة األضرار اليت خلفتها اٞترٯتة من 
تعويض ضحايا اٞترٯتة، توفَت ا١توارد ا١تالية للربامج اإلصبلحية إلصبلح كتأىيل احملكـو عليهم بالعقوبات البديلة، كما 

شراؼ ٥تتصُت كالذين ٭ترركف تقارير دكرية عن سَت العمل، كيرسلوهنا إٔب إ٬تب تأدية العمل داخل مؤسسات عامة  ٖتت 
، ك ٬تب أف ٭تدد اٟتكم عدد ساعات العمل احملكـو عليو با١تؤسسة، ك٪تط العمل 2القاضي ا١تشرؼ على تطبيق العقوبة

عداد إصبلحي ٮتضع لو احملكـو عليو، كيكوف ذلك بناء على فحصو كإالذم يقـو بو، كما يلـز أف يقًتف العمل بربنامج 
. 3ملف خاص ٟتالتو

 

ة الرابعالفقرة 
 عقوبة العمل للنفعة العامة في التشريعات المقارنة 

صبلح للجا٘ب ك إبعاده عن إ      بالنظر للفوائد الكثَتة ا١تًتتبة على تطبيق بديل عقوبة العمل للمنفعة العامة من    
عتبار ّٔذه العقوبة البديلة، كتبٍّت إلالتأكيد على األخذ ُب ابمساكئ ٣تتمع السجن، فلقد حرصت عديد ا١تؤ٘ترات الدكلية 

ٔب العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كمن أىم ىذه القواعد ٣تموعة قواعد إسًتاتيجيات تقلل من اللجوء إسياسات ك
ٔب التدابَت غَت إ، كاليت تنص على تفعيل اللجوء (قواعد بكُت)حداث ألدارة شؤكف اإمم ا١تتحدة الدنيا النموذجية، ألا

مم ألٔب ٣تموعة قواعد اإضافة إل، با4(18القاعدة رقم )كمنها ا٠تدمة ُب آّتمع احمللي، مع موافقة اٟتدث  السالبة للحرية،

                                                
 .440، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ (ٚلحء)جأٝضح٢ٗ  1
، وٌٝ هح٢ٞ ضطر٤ن جالقٌحّ جُوٟحت٤س جُؿُجت٤س ك٢ ٤ْحْس جػحوز جُطأ٤َٛ جالؾطٔحػ٢ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن ، (ػرى جُكل٤ع )٠حٌٖٞ  2

 . َٓح ذؼىٛح221٘ 
  .210، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  3
 ، ٝهى جػطٔىش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس 1985 أ٣ٍِٞ 06 آخ ـ 26أٗظٍ ٓإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز جُٓحذغ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جُٔؿ٤ٍٖٓ جُٔ٘ؼوى ك٢ ٤ٓالٗٞ ٖٓ  4

 .447، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ٚلحء) هٞجػى ًٛج جُٔإضٍٔ ، أٗظٍ أٝضح٢ٗ 1985 11 29 جُٔإٌل ك٢ 22/ 40ذوٍجٌٛح 
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، اليت تؤكد على أف يكوف العمل على تأدية خدمات (قواعد طوكيو)ا١تتحدة الدنيا النموذجية للتدابَت غَت السالبة للحرية 
ُب  (لسًت)ٔب ا١تؤ٘تر الدكٕب للسجوف ا١تنعقد ُب جامعة إضافة إل،با1آّتمع احمللي من التدابَت البديلة عن عقوبة السجن

ستجابت العديد من التشريعات العقابية للكثَت من الدكؿ ٢تذه التوصيات، كضمنت قوانينها إ، ٢تذا ٧19942تلًتا سنة إ
ٔب بعض ىذه التشريعات الغربية كالعربية ، لنحاكؿ التعرؼ كيف تعاملت إعقوبة العمل للمنفعة العامة، كسوؼ نتعرض 

 ؟نتشارىاإمع ىذه العقوبة البديلة، كدرجة 
 

 عقوبة العمل للنفع العاـ ألكؿ مرة عاـ   اليت عرؼ تشريعها٧تلًتا٧تد مثبل إ لتشريعات العقابية الغربية للفبالنسبة         
، حيث كاف يدعى ىذا النظاـ 1972، أين ًب النص عليها ُب قانوف العدالة اٞتنائية الصادر ُب سنة 1972

(Community Service Orders) كقد أدخل ٔتوجب ىذا القانوف الذم أقر نتيجة لتقرير ،(Wooton )
ستشارم حوؿ النظاـ اٞتزائي، كقد ٝتحت أحكاـ ىذا القانوف للمحكمة أف ٖتكم على من بلغ السابعة عشر إلآّلس ا

 240٘تاـ عمل ١تنفعة آّتمع ٣تانا، كذلك خبلؿ مدة ٤تددة على أال تتجاكز عدد الساعات إمن عمره كما فوؽ القياـ ب
، ٍب تلى ذلك النص على ىذه العقوبة ُب قانوف 3كثرأل شهرا على ا12 ساعة، كتنفذ خبلؿ 40ساعة، كال تقل عن 

 ًب 1979، كُب شهر مارس1973، الصادرة ُب سنة (Power of Criminal Cousts act)سلطات احملاكم 
جاز للمحكمة اٟتكم أ قانوف ٧1983تلًتا ككيلز،ٍب صدر ُب عاـ إتطبيق ىذه العقوبة ُب كافة احملاكم اٞتنائية ُب كبل من 

 ساعة تنفذ خبلؿ 120ٔب إ 20على من ىو دكف السابعة عشر من عمره بالعمل للمنفعة العامة لعدد كساعات من 
 Criminal Justic) مقاطعات ٤تلية، ٍب استحدث قانوف العدالة اٞتنائية 06سنة على األكثر، عقب ٕتربتها ُب 

act)  صورة جديدة ٢تذه العقوبة، ٚتع فيها ا١تشرع بُت 1992 كالذم ًب تطبيقو ُب سنة 1991الصادر ُب سنة 
 سنوات كالعمل ١تصلحة 03قصى على ألدٗب ١تدتو على سنة كال يزيد حدىا األختبار القضائي، الذم ال يقل اٟتد اإلا

 100قصى لعدد ساعاتو عن أليزيد عن اٟتد ا  ساعة ك ال40دٗب لعدد ساعتو عن ألآّتمع، كالذم اليقل اٟتد ا
. 4ساعة

 

 10 الصادر ُب 466 ػ 83عرؼ ىذا النظاـ ألكؿ مرة  ُب قانوف العقوبات الفرنسي رقم  فقد  فرنسا أما ُب          
،ككاف يطلق على ىذا القانوف قانوف التضامن ألنو ٯتثل تضامنا مع احملكـو عليو من خبلؿ فرض العمل 19835يونيو 

 Commission)ٞتنة الدراسة حوؿ العنف كتدعى) كتقارير دراسة ؿقرار ىذا القانوف أعماإللمنفعة العامة، كقد سبق 
Oeyrefitte)  كٞتنة احملافظُت حوؿ األمن ا١تسماة 1977سنة ، (Commission Bonnemaison)  سنة

 3 ػ 43) ٔب إ(1 ػ 3 ػ 43) كلقد نص على ىذه العقوبة البديلة ُب القانوف السابق من خبلؿ نصوص ا١تواد 6،( 1982
صلية بديلة عن عقوبة سلب اٟترية، كًب النص عليها كذلك كعقوبة تكميلية أمن قانوف العقوبات الفرنسي كعقوبة  (5 ػ 3

ٔب إ( 1 ػ 747)جتماعية من خبلؿ نصوص ا١تواد إلللعقوبة ا١توقوؼ تنفيذىا، مع كضع احملكـو عليو ٖتت الرقابة ا
 كالذم 1992جراءات اٞتنائية الفرنسي، أما قانوف العقوبات الفرنسي اٞتديد الصادر ُب سنة إلمن قانوف ا (8 ػ 747)

                                                
 ، ٝجػطٔىضٚ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس 1991 أ٣ٍِٞ 07 آخ ج٠ُ 27ٓإضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز جُػحٖٓ ُٔ٘غ جُؿ٣ٍٔس ٝٓؼحِٓس جُٔؿ٤ٍٖٓ جُٔ٘ؼوى ك٢ ٛحكحٗح  ذٌٞذح ٖٓ  1

 .447، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء) هٞجػى ًٛج جُٔإضٍٔ، أٝضح٢ٗ 1990 12 14 جُٔإٌل ك٢ 110 / 45ذوٍجٌٛح ٌهْ 
 .396، وٌٝ جُ٘ظْ جُؼوحذ٤س جُكى٣ػس ك٢ جإلٚالـ ٝجُطح٤َٛ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (كٜى ٣ْٞق )جٌُٓحْرس  2
 .448، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)جٝضح٢ٗ  3
 .217 ،216٘ / ، ٍٓؾغ ْحذن (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  4
 ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣طْ جألنً ذٜح، 1883ْ٘س  (Michaud)ضؿىٌ جإلٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ أ٢ٚٝ ذحُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس هرَ يُي ٍُِٔز جأل٠ُٝ ٖٓ هرَ جُ٘حتد جُرٍُٔح٢ٗ  5

 .448، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)، أٝضح٢ٗ .1983 ق٣ٍُجٕ 10 جُٛحوٌ ك٢ 466 ـ 83قط٠ ؾحء هحٕٗٞ 
 . 449 ـ 448جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  6
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صلية بديلة للعقوبة أكعقوبة  ( 131/8)، نص ا١تشرع عليها ُب ا١تادة 1994ًب العمل بو مع بداية شهر مارس عاـ 
، على عدـ جواز اٞتمع بُت تلك العقوبة 4، 3، 1ُب الفقرات  (131/9)السالبة للحرية ُب اٞتنح، كنص عليها ُب ا١تادة

من نفس  (44 ػ 132)ك (17 ػ131)كبُت العقوبة السالبة للحرية أك ا١تقيدة ٢تا أك الغرامة ، كما نص ا١تشرع ُب ا١تادتُت 
.  1القانوف، على تلك العقوبة كعقوبة تكميلية لبعض اٞترائم

 

 كتجربة أكلية ُب بعض 1976 فقد أدخلت كالية كيبك نظاـ العمل للمنفعة العامة سنة  كنداأما ُب          
 الواليات المتحدة األمريكية ، كبالنسبة1980ا١تقاطعات، كنظرا لنجاحها ًب تعميمها على كامل الوالية بعد ذلك سنة 

، حيث ٔتوجبو ٯتكن للقاضي أف يفرض على احملكـو عليو العمل عددا 1970 ىذه العقوبة منذ سنة ىاعرؼ تشريعفقد 
 ساعة، حسب جسامة الفعل ا١ترتكب، بشرط موافقة احملكـو 400 ساعة كحىت 80 ك٤40تدكدا من  الساعات، مابُت 

. 2عليو مسبقا على ا٠تضوع ٢تذا النظاـ
 من فرض نظاـ العمل للمنفعة العامة، كذلك لعدد ساعات 1983 الصادر ُب سنة اقانونو فأجازالبرتغاؿ  أما          

 ساعة ، على أف تنفذ خارج أكقات العمل العادم، كذلك كعقوبة بديلة ُب حاؿ كوف العقوبة 180 ػ 90العمل من 
. 3، كلقد تبع ىذه الدكؿ دكؿ أخرل حىت بعض الدكؿ اإلفريقية صلية اٟتبس مدة ال تتجاكز ثبلثة أشهرألا
 

ربية قد سارعت ُب غكانت الدكؿ اؿ ، فنبلحظ أنو إذا  التشريعات العربيةُبأما بالنسبة لوضع ىذه العقوبة            
نتشاره، نظرا ١تا يقدمو من فوائد، فإف التشريعات العقابية العربية تبقى ٤تتشمة، كما أف إتطبيق ىذا النظاـ كسعت على 

 : على ذلك من األمثلةااألسس التشريعية ٢تذا النظاـ تفتقر إٔب اإليضاح كالتفصيل، لذلك سنعرض عدد
 

 الذم 1912يضاحية للقانوف رقم إل ىذا النظاـ، من خبلؿ ما كرد ُب ا١تذكرة االمصرمعرؼ التشريع   فقد         
ٟتبس قصَت ا١تدة، كالسّيما ُب اٞترائم قليلة ا٠تطورة من ؿ اأدخل نظاـ العمل للمنفعة العامة ألكؿ مرة ُب مصر، ٕتنب

جهة، كقلة السجوف ا١تركزية من جهة أخرل ، كٔتوجب ىذا القانوف إما أف يكوف العمل للمنفعة العامة عقوبة بديلة 
من ؽ ع ـ، كا١تادة  (18ا١تادة )كؿ ألكراه البد٘ب، حيث نصت على النوع اإلما أف يكوف بديبل ؿإللحبس قصَت ا١تدة، ك

لكل ٤تكـو عليو باٟتبس البسيط مدة ال تتجاكز ثبلثة أشهر أف يطلب بدال من ): من ؽ إ ج ـ ، كاليت تنص على479
جراءات إل ك ما بعدىا من قانوف ا520تنفيذ عقوبة اٟتبس عملية تشغيلو خارج السجن على كفق ماىو مقرر با١تواد 

، أما الشكل ( ا١تعدؿ، كذلك مآب ينص اٟتكم على حرمانو من ىذا ا٠تيار1950 سنة 150اٞتنائية ا١تصرم، رقم 
عتباره كسيلة لتحصيل الغرامة اليت ٯتتنع احملكـو عليو عن إاآلخر من العمل للمنفعة العامة فهو كبديل لبلكراه البد٘ب ب

 من قانوف االجراءات اٞتنائية 523 ػ 520دفعها، أك يعجز عن دفعها، أك يعجز عن دفعها، ا١تنصوص عليو ُب ا١تواد 

                                                
 .225 ، 224، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1
 .450 ، 449 ، 448، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)أٝضح٢ٗ  2

 .357 ، 356، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)  ُؼر٤ى١ 
 ٝونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ْ٘س 1989 ُٓ٘س 1851ق٤ع أونَ ج٤ُٞٗحٕ ًٛج جُ٘ظحّ ٖٓ نالٍ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س جُٛحوٌ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ  3

   ٗٙ ػ٠ِ جٕ جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس 1984 ، جُرٍج٣ََ ْ٘س 1983، ج٣ٍُ٘ىج ْ٘س 1978، أٓح جُط٣ٍٗغ جالْطٌِ٘ى١ أونَ ًٛج جُ٘ظحّ ْ٘س (61جُٔحوز ) 1990

ك٣ٍو٤س جُط٢ ػٍكص ًٛج جُ٘ظحّ ؾ٣ٌٜٞٔس ذ٤ًٌٞ٘ح كحْٞ ٖٓ نالٍ جُوحٕٗٞ ٌهْ إل ٖٝٓ جُىٍٝ ج،جُؼحٓس ًؼوٞذس ذى٣ِس ُؼوٞذس جُكرّ ج١ًُ ضوَ ٓىضٚ ػٖ ْ٘س

 ج١ًُ AN /007/2004 جُٔؼىٍ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، ٝأونَ ًٛج جُ٘ظحّ ًرى٣َ ػٖ ػوٞذس جُكرّ ك٢ ٓٞجو جُؿ٘ف ، ٝجُوحٕٗٞ ٌهْ AN/ 2004 ـ 006

 ج١ًُ 2004 05 17ذطح٣ٌم BRES  /2004/200ضٟٖٔ هٞجػى ض٘ظ٤ْ جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ، ذٔٞؾد جُوح٤ٖٗٞٗ جُٛحو٣ٌٖ ذحٍُّْٔٞ جُط٣ٍٗؼ٢ ٌهْ 

 ْحػس، ػ٠ِ ًَ ٖهٙ جٌضٌد ؾ٘كس  ٝقٌْ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس جُكرّ ، ٝجيج ًحٕ 300 ـ 40أؾحَ ذأٗٚ ٣ٌٖٔ كٍٜ جُؼَٔ ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ٓىز ضطٍجٝـ ذ٤ٖ 

 /، ٗوال ػٖ ٓٞهغ َٝجٌز جُؼىٍ ك٢ ذ٤ًٌٞ٘حكح451ْٞ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)أٝضح٢ٗ ،  ْحػس150 ـ 20جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ قىغح كحُٔىز ٖٓ 
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للمحكـو عليو أف يطلب ُب أم كقت من النيابة العامة قبل صدكر األمر باإلكراه البد٘ب، إبدالو بعمل يدكم أك )ا١تصرم
. 1(صناعي يقـو بو

 

ٛتاية ) ا١تتضمن قانوف 2002 حزيراف 06 بتاريخ 422 من ا١ترسـو التشريعي رقم 11 تنص ا١تادة لبنافكُب           
 سنة 18 ػ 12، على أنو ٯتكن إلزاـ األحداث الذين تًتاكح أعمارىم بُت (األحداث كا١تخالفُت للقانوف كا١تعرضُت للخطر

ماعدا مرتكيب اٞتنايات، بالقياـ ببعض األعماؿ اليت تعود بالفائدة على آّتمع مثل التنظيف كالطبلء بدال من أف تفرض 
غاثة ُب إلعماؿ اأ قاصرا ب37صبلحية، كقد قاـ عدد من القاصرين، بلغ عددىم ٨توإليداع ُب ا١تؤسسات اإلعليو تدابَت ا

. 2006سرائيلية األخَتة على لبناف ُب ٘توز إلاٞتنوب بعد اٟترب ا
 

ٔب ىذا النظاـ، إ 2002كؿ أل تشرين ا23جراءات اٞتنائية الصادر ُب إلأشار قانوف ا فقد البحرين دكلة أما ُب          
لكل ٤تكـو عليو باٟتبس مدة ال تتجاكز ثبلثة أشهر أف يطلب من قاضي تنفيذ ) منو على 337حيث نصت ا١تادة 

، ُب حُت ( كما بعدىا371با١تادة  العقاب بدال من تنفيذ عقوبة اٟتبس عليو تشغيلو خارج السجن كفقا ١تا ىو مقرر
كراه إلمر باأل٤تكـو عليو أف يطلب ُب أم كقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل صدكر ا) على أنو 371نصت ا١تادة 

. (بدالو بعمل يدكم أك صناعي يقـو بوإالبد٘ب 
 

قد أدرجت العمل للمنفعة العامة من خبلؿ نصوص تشريعية كاضحة، ٦تا الغربية التشريعات ا أف نبلحظكىكذا           
أما التشريعات العربية فمنها من ٓب  بعض البالغُت، على حداث كألأعطاه أساسا تشريعيا ٤تدد ا١تعآب ، كطبقتو على ا

، كلعّل ىذا التوجو لو  فقطحداثاأل، كمنها من فضلت تطبيقو على فئة  إطبلقايدخل ىذا النظاـ ضمن تشريعو العقايب
جتماعية إلجتماعية ُب غرس القيم اإلمكانية أكرب لتحقيق أىداؼ ا٠تدمة اإكىو أف عمر اٟتدث الصغَت يعطي ، ما يربره

ٔب تعويد إحًتاـ الوقت، كمنع ا١تشكبلت ا١ترتبطة باإلدماف كاٞترٯتة، كما يؤدم العمل إحًتاـ العمل كإمن كألكالعدالة كا
ٔب إيؤدم رٔتا نتماء كالوالء لديو، ٕتاه آّتمع، ك ىذا إلتصاؿ بقطاعات آّتمع ا٠تارجي، كغرس ركح اإلاٟتدث على ا

. ٗتفيف نسبة جنوحو
 

 أف نظاـ العمل للمنفعة العامة، يكاد ٬تمع على ٧تاحو كبديل حقيقي لعقوبة اٟتبس خاصة يمكن القوؿ           
جتماعي للمحكـو عليهم  كمكافحة إلخرل، سّيما ُب ٣تاؿ التأىيل األقصَت ا١تدة، متفوقا بذلك  على غَته من البدائل ا

جتماعي ُب نفسو، إلٔب اٞترٯتة، ك تتعلق ىذه ا١تيزات بقدرتو على هتذيب احملكـو عليو، كغرس حّب العمل اإالعود 
عماؿ نافعة يستفيد منها آّتمع، فاحملكـو أمكاناتو ُب إٔب عنصر فعاؿ  لقدراتو كإندماجو ُب آّتمع، كٖتولو إكتسهيل 

عليو يقـو بعمل نافع ٠تدمة آّموع فيشعر بقيمة ما يعمل، كيعتاد على ٦تارسة ىذا العمل، فيشعر بقيمة ما يؤديو لصاّب 
 .نو ٯتثل تطورا مهما ُب أنظمة ا١تعاملة العقابيةإ٣تتمعو، كعلى الرغم من ا١تعوقات اليت تفًتض تطبيقو، ؼ

 

جتماعي إلليها، يشكل تراخ ُب ردة الفعل اإغَت أف ىناؾ من ينتقد ىذه العقوبة، فَتل أف تطبيقها كالدعوة             
فكار ا١تتعلقة با١تعاقبة كالقصاص من اٞتا٘ب، ال ٯتكن التخلي عنها أك تعديلها ببساطة ألضد اٞترٯتة، ذلك ألف ا١تفاىيم كا

كسهولة، ألهنا تشكل جزءا من ثقافة الشعوب كمرافقة لًتبيتها األساسية، ك لذلك البد أف يتم اٟترص على عدـ نزع 
صبلح كالوقاية معا، كٔتساكئ إلقناع الرأم العاـ بقدرتو على ٖتقيق اإالطابع اٞتزائي عن العمل للمنفعة العامة، كعلى 
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، لذلك فنجاح عقوبة العمل للمنفعة العامة ُب ٖتقيق غاياهتا مرىوف ٔتدل تقبل آّتمع ٢تا، 1عقوبة السجن الكثَتة
. ختبلؼ فئاهتم مع السلطة القضائية كاألجهزة ا١تشرفة على تنفيذهإكيتطلب تعاكف أفراد آّتمع على 

 

الفرع الثاني 
لكتركنية إل نظاـ كضع المحكـو عليو تحت المراقبة ا

 

ستخدامات إالؿ ٙترات ا١تكتشفات العلمية كغستإزياد تدخل العلم بشكل ملفت، ُب إ         لقد أصبح كاضحا اليـو 
ٔب طرؽ ككيفيات ا١تبلحقة إدلة كٖتليلها ألرتكاب اٞترٯتة كٚتع اإالتكنولوجيا اٟتديثة ُب آّاؿ اٞتنائي، بدءا من ٟتظة 

دانتهم ك ٤تاكمتهم، كىو أمر يظل مقبوال أماـ النتائج ا٠تارقة اليت حققتها ىذه إكالقبض على آّرمُت كمواجهتهم بأدلة 
ستخداـ التكنولوجيا ُب ٣تاؿ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على الشخص احملكـو عليو لقضاء إالوسائل اٟتديثة، لكن 

كتظاظ ُب إللكًتكنية أثار الكثَت من النقاش ك التساؤالت، لذلك فالصعوبات الناٚتة عن اإعقوبتو ُب ا١تنزؿ ٖتت رقابة 
جتماعية للمحكـو عليو كألسرتو، كغَتىا من ا١تضار اليت أفرزهتا العقوبة الّسجنية على إلالسجوف كا١تضاعفات النفسية كا

٬تاد بديل إىتدل الفكر العقايب إٔب إٔب التفكَت كالبحث عن بدائل أخرل أكثر فاعلية، كلقد إمر الزمن، أدل كل ىذا 
لكًتك٘ب، لذلك فالوضع إجديد يقـو على إمكانية قضاء احملكـو عليو عقوبتو ٔتنزلو، كلكن يبقى خاضعا لرٛتة نظاـ مراقبة 

طلق عليو أستخدـ الفقو عدة تعبَتات ٢تذا النظاـ ؼإساليب ا١تبتكرة كبديل للعقوبة، كأللكًتكنية ىو أحد اإلٖتت ا١تراقبة ا
لكًتكنية ُب ا١تنزؿ، السجن ُب ا١تنزؿ ٖتت إللكًتكنية، ا١تراقبة اإلقامة ُب ا١تنزؿ ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، اإلتعبَت ا١تراقبة ا

.   2لكًتكنيةإلستخدامو ىو الوضع ٖتت ا١تراقبة اإالرقابة اإللكًتكنية، لكن ا١تصطلح ا١تفضل 
 

لكًتكنية كوسيلة إلٔب ٖتديد مفهـو ا١تراقبة اإ         لذلك من أجل التعرؼ أكثر على ىذا البديل اٞتديد، سنتعرض 
عتماد ىذا النظاـ، ا١تشكبلت القانونية اليت يثَتىا تطبيق إلكا١تربرات الفلسفية  ا١تسوغات لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية،

. ٕتارب لتشريعات الدكؿ اليت تطبق ىذا النظاـاؿعرض بعض  ىذا النظاـ،
 

الفقرة األكلى 
لكتركنية إل مفهـو المراقبة ا

كا١تصطلح  (La surveillance électronique)لكًتكنية ىي ترٚتة للمصطلح الفرنسي إلا١تراقبة ا         
 racelet)لكًتك٘ب إلكيطلق عليها أحيانا السوار ا (Electronic monitoring) ٧تليزمإلا

electronoque) قامتو خبلؿ ساعات ٤تددة، ْتيث يتم إلزاـ احملكـو عليو باالقامة ُب منزؿ أك ٤تل إ، كيقصد ّٔا
رساؿ على يد ٤تكـو عليو تشبو الساعة، إلكًتكنية ، كمن الناحية  الفنية تعٍت كضع أداة إلمتابعة ذلك عن طريق ا١تراقبة ا

ذا كاف احملكـو عليو موجودا ُب ا١تكاف كالزماف احملددين بواسطة اٞتهة إكتسمح ١تركز ا١تراقبة من كمبيوتر مركزم ٔتعرفة ما 
ف بشرط أف تكوف ؾ، لذلك  يقـو ىذا النظاـ على السماح للمحكـو عليو البقاء ُب منزلو، كؿ3القائمة على التنفيذ أـ ال

. 1لكًتكنيةإلٖتركاتو ٤تدكدة كٖتت ا١تراقبة ا
                                                

 .460، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٚلحء)أٝضح٢ٗ  1
، جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ، ٣ٍ٠وس ؾى٣ىز ُط٘ل٤ً جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس نحٌؼ جُٓؿٖ، جُطِؼس جأل٠ُٝ،  جُوحٍٛز ، ٍٓٛ، وجٌ جُٜٟ٘س  (ػٍٔ)ْحُْ  2

 .2،3، ٘ 2000جُؼٍذ٤س، 
ؾٜحَ ئٌْحٍ ٣طْ ٝٞؼٚ ك٢ ٣ى أٝ هىّ جُهحٞغ ٍُِهحذس، ؾٜحَ جْطورحٍ  : ٖٝٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس ٣طْ ض٘ل٤ً ًٛٙ جٍُٔجهرس ٖٓ نالٍ غالغس ػ٘حٍٚ أْح٤ْس  3

ٓٞٞٞع ك٢ ٌٓحٕ جإلهحٓس ٣ٍٝضر١ ذه١ ض٤ِل٢ٗٞ، ؾٜحَ ًٔر٤ٞضٍ ١ًٍُٓ ٣ٓٔف ذطؼود جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ ذؼى ، ٣ٝطْ قٍٛ ضكٍى ًٛج جألن٤ٍ ك٢ 

ٓٓحقس ٓؼ٤٘س ، ذك٤ــع ئيج ضؿحَٝ ًٛٙ جُٔٓحقس أٝ قحٍٝ ضؼط٤َ ًٛج جُؿٜحَ أٝ جُؼرع ذٚ ، ٣طْ ضِوحت٤ح ئٌْحٍ ئٖحٌز ج٠ُ جٌُٔر٤ٞضٍ ج١ًٍُُٔ ، ق٤ع 

 ضطهً جالؾٍجءجش جُالَٓـس ذؼـى  يُي، 
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الفقرة الثانية  
المراقبة االلكتركنية  كالمسوغات الفلسفية لفكرة ىداؼ األ 

يداع إذا ًب إلكًتكنية عدة مزايا كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ما كاف ٢تا أف تتحقق إلتقدـ ا١تراقبة ا         
:  احملكـو عليو ا١تؤسسة العقابية منها

 

عداد ا١تتزايدة ألتظاظ السجوف، كما يتبع ذلك من ٗتفيض ُب النفقات، فاإؾػػػ أهنا ٖتقق بدرجة كبَتة ُب معاٞتة مشكلة 
. صبلح، كما أسلفناسابقاإلمن ا١تسجونُت داخل ىذه ا١تؤسسات العقابية كاف مانعا من ٖتقيق برامج ا

ختطبلط بآّرمُت، إلكًتكنية ٕتّنب احملكـو عليو من اآلثار السلبية لعقوبة اٟتبس قصَت ا١تدة، من فقد للعمل كإلػػػ ا١تراقبة  ا
جتماعية كاٟتفاظ على عملو، كما أهنا إلسرية كاألبقاء صبلتو اإكفقد رىبة السجن ك٥تافتو، كمن جهة أخرل تسمح لو ب

. تعترب من أفضل الوسائل ُب مكافحة العود، ك بالتإب فهي أداة فعالة لتجّنب ىذه ا١تثالب كتأىيل احملكـو عليو
عتبار أنو سيحافظ على عملو ككظيفتو، اليت إعطاء الفرصة للمحكـو عليو لتعويض الضحية، على إٝتح ىذا النظاـ بمػػػ 

. صبلح أضرار جرٯتتوإعن طريقها يستطيع تدبَت ا١توارد ا١تالية لتعويض الضحية ك
 

لكًتكنية على ٚتلة من ا١تربرات الفكرية، اليت ٘تثل الفلسفة اليت يقـو عليها كوسيلة إليقـو نظاـ ا١تراقبة ا كما         
: لتنفيذ العقوبة السالبة ، كٯتكن أف نردىا إٔب ا١تسوغات التالية

 

ظهار سلطة عقأّا ضد ا٠تارجُت عن إلكًتكنية مرحلة تطورية لتنفيذ العقوبة، فالدكلة حريصة على إلػػػ ٘تثل ا١تراقبة ا
 ىي :(ميشيل فوكو)عتبار أف العقوبة كما قاؿ إالقانوف، بتنفيذ العقوبة اليت ينطق ّٔا القضاء، ليناؿ جزاءه ا١تناسب، على 

ظهار القسوة الغلظة ك تعذيب احملكـو عليو كالتمثيل إ، حيث كاف ُب ا١تاضي يتم ذلك عن طريق 2 فن توصيل السلطة
نسانية، إكثر ألقتناع راسخا، أنو ٬تب التوجو ٨تو العقوبة اإلنسا٘ب تغَّت الوضع  كأصبح اإلبو، لكن مع تطور الفكر ا

رىاب، إلظهار سلطة الدكلة ال يتأٌب ٔتمارسة البطش كاإذاء ، كأف فعالية العقاب كإلمالبعيدة عن كل مظاىر التعذيب كا
٪تا ُب حتمية تطبيق العقوبة، كعدـ ىركب احملكـو عليو من تنفيذىا، حىت كلو كانت بسيطة، من أجل ذلك ًب إك
نسانية، كّٔذا تسجل إخرل البعيدة عن القسوة كالوحشية كالبلأللكًتكنية من ضمن ٚتلة الوسائل اإلستعانة با١تراقبة اإلا

. لكًتكنية كمرحلة جديدة ٢تذا التطور ُب تلطيف العقوبة اٞتنائية كأنسنتهاإلمرحلة ا١تراقبة ا
 

ختفت إكتنفت ىذه العقوبة إ كفعاال لعقوبة سلب اٟترية ، فا١تساكئ الكثَتة اليت الكًتكنية بديبل حقيقيإلػػػػ ٘تثل ا١تراقبة ا
كرائو تلك ا١تقولة اليت مفادىا أف السجن ىو اٞتزاء الذم ال بديل لو، كزالت تلك ا٢تالة اليت تلف مؤسسة السجن بالرىبة  

فكار اليت جادت أللكًتكنية من ضمن اإل عرب الزمن، فكاف ٬تب أف يبحث عن بدائل عنو، فكانت ا١تراقبة ا)القداسة(ك
، على غرار بقية البدائل ألّٔا قر٭تة ا١تفكرين ُب الوقت ا١تعاصر، كاليت تتماشى كا فكار اٟتديثة للعقاب اٞتنائي اليـو

ٔب اٟتد الذم إلكًتكنية ٘تثل ٟتظة مهمة ُب تاريخ العقوبة، إلليها سابقا، كبذلك كانت ا١تراقبة اإخرل، اليت ًب التعرض ألا
. 3عبلف عن هنايتوإلدفع للقوؿ أف كجودىا ٯتثل هتديدا لعقوبة السجن، كبداية ؿ

                                                                                                                                                     
  .10، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)   ْحُْ 

 .11، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ئ٢ِ٣) ًالِ  1

 .373   ٗر٤َ ُؼر٤ى١، ٍٓؾغ ْحذن، 
 . 187، ٍٓؾغ ْحذن ٘  (٤ٗ٤َٓ)كًٞٞ  2

   .52، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ) ْحُْ   .
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رادة احملكـو عليو ُب تنفيذ العقوبة، اليت تقتضي الرضا كتعتربه إعتداد بإللكًتكنية ٘تثل بعدا جديدا ُب سياسة اإلػػػػ ا١تراقبة ا
. خرل كالوساطة كالصلح كالتسوية القضائيةألشرطا جوىريا لتطبيقها، مثلها ُب ذلك بقية البدائل الرضائية ا

 

نو ٯتثل طرحا جديدا لفكرة العقوبة الوسطية، اليت تقع بُت العقوبات البسيطة أػػػػ يضيف ا١تدافعوف عن ىذا النظاـ اٞتديد ب
نو من النادر أف ٧تد عقوبة تقع بُت مرتبة كسطى أاليت تكوف بسيطة أك شديدة الوطأة ،حيث يركف ككالعقوبات اٞتسيمة، 
عتباره جزاء كامبل، كبُت عقوبة  رمزية ال ٘تثل شيئا من كجهة نظر الضحية كالرأم العاـ، فالنظاـ العقايب إبُت سلب اٟترية ب

لكًتكنية تضمن إل، لذلك فا١تراقبة ا1التقليدم يبدك متذبذبا بُت التطرؼ ُب القسوة كالشدة، كالتطرؼ ُب الشفقة كالرأفة 
. عتبارىا الضحية كآّتمع إ٬تاد عقوبة كسطية تقـو على البناء كالتكوين للمحكـو عليو، كتضع ُب إ
 

ػػػػ اذا كاف حق الدكلة ُب العقاب كسلطة تطبيقو، فهو حق تقليدم ٢تا باعتبارىا صاحبة السيادة ، بل اٟتق ُب العقاب ىو 
الذم ٬تسد ٦تارسة ىذه السيادة ، كاف كاف ٯتارس ىذا اٟتق سابقا عن طريق العنف كنوع من القسوة كتقييد ُب اٟترية، 
فانو أصبح المكاف ُب ظل استغبلؿ ٙترات ا١تكتشفات العلمية  اٟتديثة اعادة صياغة سلطة الدكلة ُب العقاب، ك بصفة 

. عادة صياغة تنظيم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، كىو ما ٬تسده نظاـ ا١تراقبة االلكًتكنيةإخاصة 
 

ٔب مؤسسة عقابية با١تعٌت إ٫تها أنو لن نكوف ُب حاجة أ من ،ػػػػ يًتتب ُب ضوء تطبيق ىذا النظاـ اٞتديد نتائج جديدة
ال ُب حدكد ضيقة، ٔتعٌت التغَت ُب جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، فلقد كاف يعتمد سابقا على مكاف إالتقليدم 

دـ عجغراُب ٤تدد يبٌت عليها قبلع مشددة ذات جدراف عالية كأبواب كبَتة موصدة، كحواجز كحراس كثَتكف ٟتمايتو ك
فراد آّتمع، أقًتاب منو، يطلق عليو السجن، حىت يضفي تلك الرىبة كا٠توؼ ُب نفوس احملكـو عليهم ، كحىت بقية إلا

نفتاح ا١تؤسسات العقابية على العآب ا٠تارجي، كتأٌب ا١تراقبة إلكن التطور اٟتاصل ُب فلسفة العقاب صاحبو كجوب 
ستغناء عن إلمكانية اإخَتة تضيف بعدا جديدا عن ألنفتاح، فهذه اإللكًتكنية كنظاـ حديث للمعاقبة تتو٬تا ٢تذا اإلا

نضباطية كحراس شداد، إ، ألنو لن يكوف ٕتسيد سلطة الدكلة ُب العقاب من خبلؿ جدراف كأنظمة 2مؤسسة السجن
ٔب ا٠تارجُت عن القانوف، كذلك من خبلؿ إبراز سلطة الدكلة ُب العقاب إكلكن من خبلؿ أنظمة تكنولوجية تكفل 

ٔب آّتمع ا١تراقب، كبالتإب إنضباطي إلنتقاؿ من آّتمع النظامي اإلٔب اإستغبلؿ منجزات التقدـ العلمي ، كىو ما يؤدم إ
. 3ال بالقدر الذم يكفل ٛتاية ا١تنشآتإٔب حراس ا١تؤسسات العقابية إعدـ اٟتاجة 

 

جتماعية العقوبة، ذلك ألف تنفيذىا إٕتاه ٨تو إللكًتكنية يرسم ٓتطوات متسارعة مسار اإلػػػػ كال شك أف نظاـ ا١تراقبة ا
ٔب آّتمع ا١تد٘ب، عن طريق أفراد من آّتمع ا١تد٘ب، إنضباطي عن طريق السلطة العامة إلسينتقل من النظاـ ا١تؤسسي ا

، كىذا التوجو ٬تسد كيعمق أكثر توجو السياسة 4كبالتإب فهي تشكل نوعا من الرقابة ا١تباشرة من آّتمع على أفراده
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، ق٤ع ضط٠ُٞ ًٛٙ (American company gssc, Securcia, Preiner): ًٍٖحش ًرٍٟ 03٢ٛٝضًٍص آ٤ُس ض٘ل٤ً جٍُٔجهرس جإلٌُط٤ٍٗٝس ج٠ُ 

جًٍُٗحش ض٤ًٍد أؾُٜز جٍُٔجهرس ك٢ ٓكَ جهحٓس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝٝٞغ ؾٜحَ ئٌْحٍ ٓغ ًٛج جألن٤ٍ ك٢ ٌَٖ ْحػس أٝ ْٞجٌ ئٌُط٢ٍٗٝ ، ق٤ع ضطحذغ 

ًٛٙ جًٍُٗحش ٓىٟ جقطٍجّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ الُطُجٓحش جٍُٔجهرس جُٔلٍٝٞس ػ٤ِٚ،  ٝضط٠ُٞ ئذالؽ جإلوجٌز جُؼوحذ٤س ك٢ قحُس ٝؾٞو ٓهحُلس، أٓح ك٢ ُٛٞ٘ىج 

ػٜى ذٜح ئ٠ُ ًٍٖحش نحٚس أ٣ٟح ، أٓح ك٢ ج٣ُٞٓى ك٤ٗط٠ٍ ُططر٤ن ٗظحّ جٍُٔجهرس ٤ًِْٞس ُط٘ل٤ً جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ٝؾٞو ًل٤َ ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ 

 .66، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  (ػٍٔ)ْٝطٚ جأل١ٍْ أٝ ج٢ُٜ٘ٔ ، ٝٛٞ ج١ًُ ٣ٟٖٔ ه٤حّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ض٘ل٤ً جإلُطُجٓحش جُط٢ ضٞؾرٜح جٍُٔجهرس ، أٗظٍ ْحُْ 



 

429 

ٔب العدالة التصاٟتية كالرضائية، على غرار نظاـ الوساطة، كالصلح، فآّتمع يتدخل ُب ىذه إاٞتنائية اٟتديثة ُب اللجوء 
. 1دارة العدالة اٞتنائيةإاٟتاالت بطريقة مباشرة ُب 

 

لكًتكنية تشكل عودة أب العقوبة البدنية، كلكن ُب شكل آخر إلػػػػ يقدـ ا١تدافعوف عن ىذا النظاـ فكرة مؤداىا أف ا١تراقبة ا
نساف ُب اٟتياة كحقو ُب إلساسي حق اأذا كانت العقوبات البدنية ُب النظم القدٯتة ٘تس بشكل إكٔتضموف عديد، ؼ

ذا كاف تنفيذ إالتمتع ْتريتو، كحقو ُب التنقل، كحقو ُب سبلمة جسده، ككانت ٘تارس بأبشع الوسائل كأحّط الطرؽ، ك
كمؤسسة عقابية يتم فيهما التنفيذ، حيث يناؿ سلب اٟترية جسد  العقوبة السالبة للحرية يتطلب جسد احملكـو عليو،

لكًتكنية يتطلب جسد احملكـو عليو ليكوف ميدانا لتنفيذ ىذه إلف  نظاـ ا١تراقبة اإاحملكـو عليو كحريتو كركحو كعقلو، ؼ
 le vêtement)العقوبة كأرضها، كٖتل ٤تل ا١تؤسسة العقابية أجهزة حديثة يطلق عليها الثوب التكنولوجي 

technologique )2كبالتإب يستطيع احملكـو عليو التنقل  لكًتكنية تناؿ جسد احملكـو عليو فقط،إل، كما أف ا١تراقبة ا
مكانو ٦تارسة حياتو إختبلؼ التشريعات، كلكن تظل مكانتو الشخصية حرة كطليقة، فبإخبلؿ فًتات معينة ٗتتلف ب

لكًتكنية ٕتسد مظهرا من مظاىر ٦تارسة سلطة الدكلة إلبشكل طبيعي من عمل كدراسة كعبلج، كبالتإب تصبح ا١تراقبة ا
.  3ُب جسد احملكـو عليو عن طريق  ا١تراقبة

 الثالثةالفقرة 
لكتركنية إل المشكبلت القانونية التي يثيرىا تطبيق المراقبة ا

لكًتكنية فكرة مبهرة للعياف، كقفزة نوعية ُب ٣تاؿ تنفيذ العقوبة اٞتنائية ُب العصر اٟتديث، إل         قد يبدك أف ا١تراقبة ا
ا١تساس ٔتبادئ أساسية ُب القانوف اٞتنائي، كىي إٔب لكنها مع ذلك تثَت العديد من ا١تشكبلت القانونية، كصل بعضها 

قتصر على م ا١تساكاة ، كردعية العقوبة ُب نفس احملكـو عليو كآّتمع، كىو ما جعل تطبيقها ضّيقا كمبدأكرامة اإلنساف، ك
ٔب التشكيك ُب جدكاىا كفعاليتها بالنظر ١تا ٗتلفو من آثار إعدد ٤تدكد من التشريعات ُب العآب ، إٔب درجة دفع البعض 

: فرازات السلبية ٢تذا النظاـ بصفة موجزة إلٔب ىذه اإسلبية، من أجل كل ىذا سنحاكؿ التعرض 
 

ال داعي للخوض ُب ٥تتلف ا١تواثيق الدكلية كُب ىذا ا١تقاـ   :نسافإلالمراقبة االلكتركنية تمس بمبدأ كرامة اػػػػػ 
، نسانية إلالديانات السماكية  كلها تؤكد ك٘تنع كٖتـر ا١تساس بالكرامة ا ، بل كحىت4كالنصوص الوطنية من دساتَت كقوانُت

، كعلى ىذا عنهاتقبل التغيَت أك التنازؿ   أصبح من ا١تبادئ الراسخة اليت الكوف ذلك، ة اإلنسافكاٟتفاظ على آدمي
 ، عتداء على حياتو ا٠تاصة؟إلنساف كاإلٔب ا١تساس بكرامة احقيقة إاألساس يثور التساؤؿ ىل يؤدم تطبيق ىذا النظاـ 

 :كنفصل ذلك على النحو التإب
 

 نساف يًتتب عليو إلحًتاـ اإأصبح راسخا أف مبدأ حيث ، لكتركنية كحرمة جسد المحكـو عليوإلالمراقبة ا
ٔب أم معاملة قاسية أك غَت إنسانية ٖتط من شأنو، كحرمة تعريضو إحًتاـ حرمة جسده، كعدـ ا١تساس بو كعدـ تعريضو إ
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، جُط٢ أٖحٌش ج٠ُ جالػطٍجف ذحٌٍُجٓس جالٗٓح٤ٗس ٌَُ  1948 12 ٣16ٌٖٔ ٍٓجؾؼس ك٢ ًٛج و٣رحؾس جالػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗٓحٕ جُٛحوٌ ك٢  4

أػٟحء جألٍْز جالٗٓح٤ٗس جُٔطٓح٣ٝس ، ٝجُط٢ ال ٣ٌٖٔ جُط٘حٍَ ػٜ٘ح أٝ جُطٍٛف ك٤ٜح، ٝضؼى أْحِ جُك٣ٍس ٝجُؼىجُس ٝجُٓالّ ك٢ جُؼحُْ ، ًٔح أًىش يُي 

، ًًُٝي جُٔإضٍٔ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗٓحٕ جُٔ٘ؼوى ك٢ (ئٕ جُرٍٗ ٣ُٞىٕٝ أقٍجٌج ٝٓطٓح٣ٖٝ ك٢ جٌٍُجٓس ٝجُكوٞم)  ٖٓ ًٛج جإلػالٕ ذوُٜٞح 01جُٔحوز 

 . ، ج١ًُ أًى ػ٠ِ إٔ ؾ٤ٔغ قوٞم جإلٗٓحٕ ػحٓس ٝؿ٤ٍ هحذِس ُِطؿُتس ٝضٍضر١ ك٢ ٓح ذ٤ٜ٘ح ذوٞز 1993 ٤ٗٞ٣ٞ 25ك٤٤٘ح ك٢ 
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ذا إنساف من العناصر ا١تكونة ٟترمة اٟتياة ا٠تاصة، كإلنسانية ٖتط من شأنو، كحرمة جسم اإٔب أم معاملة قاسية أك غَت إ
لكًتك٘ب ُب شكل سوار أك ساعة، يوضع على مستول اليد إلكًتكنية تفرض على احملكـو عليو ٛتل جهاز إلكانت ا١تراقبة  ا

عترب ىذا إف ىناؾ من إأك أسفل الساؽ، كيقـو بإرساؿ كتلقي إرساالت تسمح ٔتراقبة ٖتركاتو، كٯتنع عليو نزعو أك إتبلفو، ؼ
عتداء على خصوصياتو إلٔب اإعتداء بُّت على حرمة جسده، كما أف ىذا اٞتهاز ا١ترافق دكما للمحكـو عليو يقود إالتدخل 

 .كعبلقاتو اٟتميمة
 

ال بعد اٟتصوؿ على رضا احملكـو عليو إ ُب حُت يدافع مؤيدم ىذه التقنية إٔب أف ىذا اإلجراء ال يتم تطبيقو          
شخصيا، كُب بعض األحياف ُب حضور ٤تاميو شخصيا مثل ما ىو عليو اٟتاؿ ُب التشريع الفرنسي، كبالتإب طا١تا أف 

عتداء، كيقارنوف ذلك بإجراء أخذ عينة من دـ الشخص حىت بدكف رضائو للتأكد من إلىناؾ رضا ال كجود إٔب معٌت ا
ختبارات على البوؿ كالدـ على األشخاص ا١توضوعُت ُب ا١تؤسسات إعدـ قيادتو للمركبة كىو ُب حالة سكر أك عمل 

العقابية، ففي نظرىم أف آّتمع بدأ يتقبل مثل ىذه اإلجراءات كاألكضاع اٞتديدة، كٯتكن تقييدىا بنص القانوف فقط 
ف كاف يبدك أف فيها نوعا من ا١تساس ُب حدكد معينة  إلكًتكنية كإلطا١تا ذلك كاف ُب فائدة ٛتاية النظاـ العاـ، كا١تراقبة ا

عتداء أك نطاقو يتوقف على مدل توفَت الضمانات الكافية اليت يضعها ا١تشرع عند تبّنيو إلف ىذا اإعلى كرامة اإلنساف، ؼ
. 1ىذا النظاـ

 

  ٔب منزؿ أك ٤تل إمر ألنتقل اإذا إلعّل األمر يثور بشكل كاضح  :المراقبة االلكتركنية كحرمة الحياة الخاصة
لكًتكنية، حيث يتحوؿ ا١تنزؿ ُب حدكد معينة بسبب تطبيق ىذا إلقامة احملكـو عليو، فقد أصبح مهددا بنظاـ ا١تراقبة اإ

ٔب ىذه األماكن إمكاهنم الدخوؿ إٔب مكاف لتنفيذ العقوبة، كبالتإب يًتتب على ذلك أف رجاؿ السلطة العامة بإالنظاـ 
ذابة الفارؽ بُت ا١تكاف ا٠تاص الذم ٭تضى إٔب إ٦تنوعة عليهم، كيؤدم ىذا  (قبل األخذ بنظاـ ا١تراقبة)اليت كانت سابقا 

ْترمة كٛتاية خاصة، كبُت ا١تكاف العاـ كيًتتب على ىذا بالطبع نتائج خطَتة على حرمة كٛتاية ىذه األمكنة ا٠تاصة، اليت 
ف التطور التكنولوجي كالتقنية أختبلفها، كيرد ا١تدافعوف على ىذا النظاـ بإكفلت ٛتايتها كصيانتها النظم القانونية على 

ختفاء جغرافية ا١تكاف، أك ما يسمى باٞتغرافية ا١تادية، ألهنا حّلت مكاهنا جغرافية إٔب إاٟتديثة تقودنا اليـو رغما عّنا 
مر ال يتعلق ّٔا لوحدىا فقط، أللكًتكنية ُب ىذا السياؽ، فاإلمتحركة يصعب كضع حدكد ٢تا أك ضبطها، كتدخل ا١تراقبة ا

الرضاء ة يعتربكف أف م، من جهة ثاف2٪تا ّتميع ٙترات كمكتشفات العلم اٟتديث اليـوإعتبارىا من ٙتار التطور العلمي، كإب
لكًتكنية، كبالتإب تظل حصانة كحرمة اٟتياة ا٠تاصة قائمة إلمن قبل احملكـو عليو ىو أساس كمشركعية تطبيق ا١تراقبة ا

 .3طا١تا رضي صاحب الشأف بذلك
 

                                                
، جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ٝقن جُلٍو ك٢ جُه٤ٚٞٛس وجنَ جُلٟحء جٍُه٢ٔ، جُٔؿِس جالًحو٤ٔ٣س ُِركع جُوح٢ٗٞٗ، ٓؿِس ْىج٤ْس  (ٌذ٤ؼ٢) ق٤ٖٓ 1

 .414 ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ؾحٓؼس ػرى جٍُقٔحٕ ٤ٍٓز ذؿح٣س، ٘ 2016 – 01جُؼىو / 13ٓطهٛٛس ٓكٌٔس، جُٓ٘س جُٓحذؼس،  جُٔؿِى 
٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٓو١ ًٛج جألٍٓ ػ٠ِ جُٞٞغ جُكح٢ُ ج١ًُ أٚرف ٣ؼ٤ٗٚ جُلٍو جُٔؼحٍٚ ، ق٤ع ضٌٔ٘ص جُْٞحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ٖٓ جنطٍجم ق٤حضٚ جُهحٚس  2

ٌؿٔح ػ٘ٚ، كأؾُٜز جُٜٞجضق ج٤ًًُس ٓػال ، ٝٓح ضكِٔٚ ٖٓ ذٍٓؿ٤حش ٝضطر٤وحش ٓهطِلس ٖٓ ض٣ٍٞٛ ٝ ٝضٓؿ٤َ ٝقلع ُٔهطِق ضكًٍحض٘ح ،  ًًج 

ػ٤ِٔحش جُوٍٚ٘س ٝجنطٍجم جُكٓحذحش جُٗه٤ٛس جُهحٚس  ذٔهطِق ٓٞجهغ جُطٞجَٚ جالؾطٔحػ٢  ضؿؼَ ٖٓ جالٗٓحٕ ػح٣ٌح أٓحٜٓح ، الٌٓح٤ٗس جُُٞٞؼ 

ج٤ُٜح ٝجْطـالُٜح ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ ٍٓٗٝػس ٝوٕٝ جٌجوز أٚكحذٜح ، ًٛج جُٞٞغ ؾؼَ ٖٓ جُٛؼد إٔ ٣ٌٕٞ جُلٍو آٓ٘ح ٝذٔ٘أٟ ػٖ ًٛٙ جُٔهح٠ٍ جُط٢ 

 ٖٓ هحٕٗٞ 137 ٖٓ جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ، ٝ جُٔحوز 39ضطٍٚى ذٚ ج٤ُّٞ، ٝذحُطح٢ُ ظٍٜ ٓلّٜٞ جُكن ك٢ جُه٤ٚٞٛس جُٔؼِٞٓحض٤س ٌٍٝٞٝز قٔح٣طٚ، ّ 

جُٔكىو ُِوٞجػى جُٔطؼِوس ذحُر٣ٍى ٝجُٔٞجٚالش |2000 أٝش 05 جُٔإٌل ك٢ 2000-03 ٖٓ جُوحٕٗٞ 3، 2، 1 /127 ٖٓ م ع ؼ، ٝجُٔحوز 22 – 06

 جُٔطٟٖٔ جُوٞجػى جُهحٚس ُِٞهح٣س ٖٓ جُؿٍجتْ 2009 أٝش 05 جُٔإٌل ك٢ 04 -09 ٖٓ جُوحٕٗٞ 10ٝ11ٝ12ج٤ٌُِٓس ٝجُال٤ٌِْس، ًًٝج جُٔحوز 

 .جُٔطِٛس ذطٌُ٘ٞؿ٤حش جالػالّ ٝجالضٛحٍ ٌٝٓحككطٜح 
 .76، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)ْحُْ  3
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فراد أماـ القانوف سواء، ألطار أف يكوف ٚتيع اإلكيقصد با١تساكاة ُب ىذا ا: لكتركنية تمس بمبدأ المساكاةإلالمراقبة اػػػػػ 
ال ٘تييز بينهم بُت اٞتنس أك األصل أك اللغة أك الدين أك ا١تعتقد، كلقد نصت على ىذا ا١تبدأ العتيد أغلب دساتَت العآب،  

خضاعهم ٢تذا النظاـ دكف الفئات إلكًتكنية ىو كونو ٯتيز فئة احملكـو عليهم ّٔا، بإلٔب نظاـ ا١تراقبة اإلكن أبرز نقد كجو ك
األخرل اليت تتوفر فيهم الشركط القانونية لتطبيقو، كلقد حاكؿ مؤيدك ىذا النظاـ الرد على ىذا اٞتانب بالقوؿ بأف مبدأ 

ٔب ىدـ إشخاص، كبالتإب فالتفرقة بُت أصحاب ا١تركز القانو٘ب الواحد يؤدم ألا١تساكاة يفًتض ٘تاثبل ُب ا١تراكز القانونية ؿ
ال إتكوف  ختلفت ا١تراكز القانونية فلم يبق ٤تل للحديث عن مبدأ ا١تساكاة، ألف ا١تساكاة ْتق الإمبدأ ا١تساكاة، أما كقد 

ذا توافرت ُب شخص معُت سيستفيد منو إف ا١تشرع كضع شركطا عامة ٣تردة، ْتيث إبُت ا١تتساكين، كمن جهة أخرل ؼ
ف األمر مرتبط بالسلطة التقديرية لقاضي اٟتكم أك إف ٓب تتوافر فبل ٣تاؿ لتطبيقو، كمن جانب آخر ؼإىذا األخَت، ك

لكًتكنية كلكن إلف توافرت شركط تطبيق ا١تراقبة اإقاضي تطبيق العقوبات أك جهة التنفيذ، ْتسب نظاـ كل دكلة، فحىت ك
، 1ذا رأل القاضي أف ذلك ليس ُب فائدتو أك ال يساىم ُب تأىيلو، كقد ٮتتار بديبل آخرإقرارىا بالنسبة لو، إال يتم 

. كيدخل ىذا ُب ٦تارسة سلطة التفريد العقايب كما ذكرنا سابقا من ىذه الدراسة
 

 الرابعةالفقرة 
لكتركنية في التشريعات العقابية المقارنة إل نظاـ المراقبة ا

قصَتة ا١تدة ُب التشريعات العقابية ُب الواليات  لقد أدخل ىذا النظاـ اٞتديد كبديل للعقوبة السالبة للحرية         
، لكن التطبيق  1971دخالو منذ سنة إقًتح  أك ، (Electronic Monitoring)ا١تتحدة األمريكية، كيطلق عليو 

لكًتك٘ب مع تدبَت آخر كىو البقاء ُب البيت، ٍب طبقتو كل من كندا إل حيث أدمج السوار ا1987العملي كاف ُب سنة 
ستحدثو ا١تشرع إ، كلقد 19972 كفرنسا ُب سنة 1995 كىولندا سنة 1994 ،ٍب السويد سنة 1989كبريطانيا سنة 

.  ، كسنتعرض أب ذلك ُب الفصل ا١توإب2015اٞتزائرم ُب سنة 
 

عطاء نظرة كاضحة عن ىذا النظاـ سنتعرؼ على التجربة الفرنسية بصفتها ٕتربة حديثة كرائدة، إ         كمن أجل 
كمالو إست ، ٍب ًب 1997 كانوف األكؿ سنة 19 ا١تؤرخ ُب 1159/97كعرفت فرنسا ىذا النظاـ من خبلؿ القانوف رقم 

ًب د جراءات الفرنسي، كؽإل من قانوف ا723/14 ، ٍب أخذه سنده التشريعي ُب ا١تادة 516/2000بالقانوف رقم 
 ، كيعتقد 2004/ 204، كالقانوف رقم 2002 09 09 بتاريخ 1138/2002تعديل ىذه ا١تواد ٔتقتضى القانوف رقم 

لكًتكنية، يكوف قد كضع إطارا تشريعيا ٪توذجيا إلف ا١تشرع الفرنسي ُب تنظيمو لنظاـ الوضع ٖتت ا١تراقبة اأالبعض 
. 3متكامبل يستحق الدراسة

 

: شخاص كأخرل تتعلق بالعقوبة ُب حد ذاهتاألىناؾ شركط تتعلق با، ؼشركط تطبيق ا١تراقبة االلكًتكنية        كبالنسبة ؿ

                                                
 .160ـ 159، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)ٓؼحٔ  1
، ج٠ُ 1989ك٢ كرٍج٣ٍ ْ٘س  (Bonnemaison)ضؼٞو جالٍٚٞ جال٠ُٝ الٗحٌز جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ألٍٝ ٍٓز ٖٓ نالٍ جُطو٣ٍٍ ج١ًُ هىٓٚ جُ٘حتد  2

ٌت٤ّ جٌَُٞجء جُل٢ٍٓٗ ج١ًُ ًحٕ ٣طؼِن ذطكى٣ع ٍٓكن جُٔإْٓحش جُؼوحذ٤س ، ق٤ع أٖحٌ ج٠ُ جٌٓح٤ٗس ضطر٤ن ٗظحّ جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ج١ًُ أنًش 

ذحػىجو  (G.Cabanel)ػٟٞ ٓؿِّ ج٤ُٗٞل ج٤ُٓى  (Balladur)ذٚ ذؼٝ جُىٍٝ، ًٔح ذىأش ضأنً ذؼىج آنٍ ػ٘ىٓح ًِق ٌت٤ّ جٌَُٞجء آًٗجى 

 جهطٍجقح 20ضو٣ٍٍ ػٖ ٓكحُٝس جُوٟحء ػ٠ِ ظحٍٛز جُؼٞو ج٠ُ جُؿ٣ٍٔس ك٢ كٍٗٓح ، ق٤ع جٗط٠ٜ ٖٓ جػىجو ضو٣ٍٍٙ ٝهىٓٚ ج٠ُ ٌت٤ّ جٌَُٞجء ْٝٛ 

 1996 12 30 جُٛحوٌ ك٢ 1235 ـ 96 ، ذؼى يُي ؾحء جٍُٔٗٝع جُط٤ٜٔى١ ُِوحٕٗٞ ٌهْ 1996ًحٗص ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ 

جُهح٘ ذحُكرّ جالقط٤ح٢٠ ، ق٤ع ًحٕ ٣٘ٙ ػ٠ِ جٌٓح٤ٗس ه٤حّ هح٢ٞ جُطكو٤ن ذٞٞغ جُٔطْٜ  ضكص جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس  ك٢ ُُٓ٘ٚ ذىال ٖٓ جُكرّ 

ذطوى٣ْ ٍٓٗٝع هحٕٗٞ نح٘ ذحٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ،  (Cabanel) هحّ ج٤ُٓى 1996، ٝك٢ ْ٘س .جالقط٤ح٢٠ ذ٠ٍٗ ٌٞح جُٔطْٜ ٝك٢ قٌٟٞ ٓكح٤ٓٚ

 13 ـ 723 ج٠ُ 7 ـ 723، ق٤ع أونَ ضؼى٣ال ػٖ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُل٢ٍٓٗ ، ٝأٞحف جُٔٞجو  1997 12 19 ك٢ 1159 ـ ٤ُ97ٛىٌ جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 .103 ، 102، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػٍٔ)، ًٝحٕ ًٛج ج٣ًجٗح ذطر٢٘ ٝضطر٤ن ٗظحّ جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ذٛلس ٓرحٍٖز ٣ٍٚٝكس ، أٗظٍ ْحُْ 
 .374، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ) ُؼر٤ى١  3
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 حداث كالبالغُت على السواء، حيث نصت أليسرم نظاـ ا١تراقبة ُب فرنسا على ا :شخاصألالشركط ا١تتعلقة با
ادر ػػػػػػػػػػ الص174 ػ 45 لقانوف 8 ػ 20 على أف تضاؼ ا١تادة 1997ديسمرب لسنة 19 من قانوف 13ا١تادة 

 أب 7 ػ 723طفاؿ اٞتا٨تُت ، كتنص ىذه ا١تادة على سرياف ا١تواد من أل ا٠تاص با1945 فرباير سنة 2ُب 
كما ٬تب  ،1حداثأللكًتكنية على اإلجراءات اٞتنائية كا٠تاصة با٠تضوع للمراقبة اإل من قانوف ا13 ػ 723

لكًتكنية إلحداث يشًتط القانوف موافقة كٕب أمره، حيث أف تطبيق نظاـ ا١تراقبة األليو أنو بالنسبة ؿإشارة إلا
 .على األحداث لو ما يربره، ألهنم يتأثركف ٔتساكئ العقوبات السالبة للحرية أكثر من البالغُت

   شًتط ا١تشرع الفرنسي أف تكوف العقوبة ىي عقوبة اٟتبس الذم اليزيد عن سنة م :الشركط ا١تتعلقة بالعقوبة
ال إذا كانت العقوبة ىي الغرامة، إأك يكوف ا١تتبقي منها ال يزيد عن سنة، ك من ٙتة ال ٣تاؿ لتطبيق ىذا النظاـ 

ستحالت ىذه العقوبة للحبس بسبب عدـ قدرة احملكـو عليو دفعها، عندئذ تصبح عقوبة سالبة للحرية، إذا إ
 .ذا كانت العقوبة ىي العمل للمصلحة العامة أك كقف التنفيذإكما أنو ال ٣تاؿ لتطبيق ىذا النظاـ، 

  لكًتكنية إال بعد إلحيث ال ٯتكن للقاضي أف ٭تكم بتطبيق ا١تراقبة ا:  الشركط ا١تتعلقة برضا احملكـو عليو
شخاص ألحصولو على موافقة احملكـو عليو اليت تسلم للقاضي ْتضور ٤تامي احملكـو عليو، كىذا فيما يتعلق با

 .2بوبةألال بعد موافقة من ٯتلك السلطة اإحداث فبل ٯتكن تطبيق ىذا النظاـ عليهم ألالبالغُت أما ٓتصوص ا
  ٮتتص قاضي تنفيذ العقوبة بإصدار القرار بوضع  : لكًتكنيةإلاٞتهة ا١تختصة بفرض الغرامة اا١تتعلقة ب الشركط

لكًتكنية ، كذلك من تلقاء نفسو أك بناء على طلب من اٞتهة العقابية، كيشًتط إلاحملكـو عليو ٖتت ا١تراقبة ا
ختياريا ُب ىذا آّاؿ، ك٬تب إا١تشرع موافقة احملكـو عليو ْتضور ٤تاميو، على أف حضور احملامي أصبح 

مر كضع احملكـو عليو خبلؿ مدة ا١تراقبة ُب عقار ألذا كاف يتطلب اإاٟتصوؿ على موافقة صاحب العقار، 
 .ذا كاف احملل عاماإال إمعُّت، 

 

لكًتكنية بعد أخذ رأم ا١تؤسسة العقابية ُب جلسة ٭تضرىا احملكـو عليو، إل       كيكوف القرار بالوضع ٖتت ا١تراقبة ا   
كيستمع القاضي ١تطالبات ٦تثل النيابة كأقواؿ احملكـو عليو، كٯتكن لقاضي تنفيذ العقوبة أف يتخذ قراره دكف مرافعات 

كافقة النائب العاـ كاحملكـو عليو أك ٤تاميو على ُب غَت ىذه األحواؿ، ُب حالة ـ، أم ٯتكن أف يتخذ قراره  كجاىية
رتياد إليها ؾإماكن اليت يستطيع الذىاب أللكًتكنية، كيبلغ قاضي تنفيذ العقوبة احملكـو عليو خطيا باإلا٠تضوع للمراقبة ا

   .رتياده بعد ىذا الوقت احملددإأحد ا١تتنزىات ُب كقت ٤تدد ال ٬توز لو 
 

نذاره أنو ُب حاؿ إ ك،٭تدد لو قاضي تنفيذ العقوبة الواجبات كالتدابَت ا١تفركضة عليو خبلؿ مدة ا١تراقبة           كما 
عادتو لتنفيذ ما إٔب ذلك إضافة إ كيكوف معرضا لعقوبة جرٯتة ا٢تركب، ،خرقو لشركط ا١تراقبة سوؼ يتم سحب قرار ا١تراقبة

ٗتاذ إصبلح كالتأىيل، كما ٬تب التنويو إليو أنو ٬تب أف تتوافر شركط مادية حىت يتم إل ُب أحد مراكز اتوتبقى من عقوب
قامة ثابت للمحكـو عليو، كجود خط ىاتف ثابت دكف إكجود مكاف : لكًتكنية كتتمثل ُبإلالقرار بالوضع ٖتت ا١تراقبة ا

لكًتك٘ب، اٟتصوؿ على إلنًتنت، شهادة طبية تؤكد حالة الشخص الصحية تتوافق مع كضع السوار األمثل ا ملحقات
. 3ذا كاف احملل عاماإال إقامة الشخص ُب منزلو إذا كانت إموافقة مالك العقار كمؤجره 

                                                
 .105، ٍٓؾغ ْحذن،  (ػٍٔ)ْحُْ  1
 .155، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز)ٓؼحٔ  2
 .377 ـ 376، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗر٤َ)ُؼر٤ى١  3

٣ؿد إٔ ٤ٍٗٗ إٔ جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ال ضوطٍٛ ػ٠ِ ٝٞغ جُٓٞجٌ ذح٤ُى أٝ جُوىّ، كل٢ جُىٍٝ جُط٢ ضطرن ًٛج جُ٘ظحّ ٣طْ جونحٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٗظحّ 

جُكرّ ج٢ُُُ٘ٔ ذطٍم نحٚس ، ٝٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطرٍ جُكرّ ج٢ُُُ٘ٔ ٚ٘لح ٖٓ أٚ٘حف جٍُٔجهرس جإلٌُط٤ٍٗٝس ، ق٤ع ٣ط٠ُٞ ًٛج جُ٘ظحّ ٍٓجهرس ٝؾٞو 
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ستخداـ التطور العلمي كالتقدـ إلما ًب عرضو، ٯتكن القوؿ أف ىذا النظاـ أصبح مظهرا بارزا       من خبلؿ    
التكنولوجي ُب ٣تاؿ العقاب اٞتنائي، ك٭تاكؿ أف يكوف بديبل عن العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، غَت أف ا١تعطيات 

ا١تسجلة ٓتصوصو ٕتعل من ىذا النظاـ مهما كاف برّاقا ، فلن يكوف السبلح األمثل ١تواجهة سلبيات العقوبة السالبة 
قل ُب الوقت الراىن، ألستخدـ على مستول تشريعات دكؿ العآب الثالث، على اأذا ما إللحرية قصَتة ا١تدة، خاصة 

  :بسبب ا١تبلحظات التاليةحسب إعتقادنا كذلك 
ػػ أف ىذا النظاـ مهما حاكؿ كحرص على عدـ ا١تساس باٟتياة ا٠تاصة للمحكـو عليو، لكنو كاقعيا من الصعب تفادم 

. خًتاؽ اٟتياة ا٠تاصة، سيما لدل آّتمعات العربية اليت ٖتكمها عادات كتقاليد يصعب تعّديها كٕتاكزىاإا١تساس ك
ػػ أف تطبيق ىذا النظاـ على حداثتو ٓب ٬تـز بعد بأنو ال يًتتب عليو أم تداعيات على صحة احملكـو عليو، كبالتإب تبقى 

. ٤تل ٗتوؼ حفاظا على حرمة كسبلمة جسده
لكًتكنية كيضعف من فعاليتو، ىو عدـ ٖتقيق الردع العاـ كا٠تاص، إلػ لعّل النقد األساسي الذم طاؿ نظاـ ا١تراقبة ا

ٔب جانب قليل إصبلح كتأىيل احملكـو عليو، خارج ا١تؤسسة العقابية إفالغرض الرئيس لبدائل العقوبة السالبة للحرية ىو 
ٔب إضافة إلرتكاب جرٯتتو سيكوف مصَته السجن، باإذا عاكد إحساسو دكما بأنو يبقى ٤تل هتديد إمن الردع كىو 

 القاضي للمحكـو عليو، أما بالنسبة لنظاـ ا١تراقبة اٯتنحوٌب صبلح كالتأىيل اللذاف يقوماف على عنصر الثقة اؿإلا
حىت أثناء نومو، كىذا قد ُب حركاتو كسكناتو ، االلكًتكنية ال كجود لعنصر الثقة ألف احملكـو عليو يشعر دكما أنو مراقب 

. يؤثر على ٕتاكبو مع ىذا النظاـ
ستعانة  بتقنيات التطور التكنولوجي إلستطاعة بعض احملكـو عليهم، بعد اإمكانية إػػ من جهة أخرل يتخوؼ من 

تبلفو أك التخلص منو، فلن ٯتنعهم إستطاعة البعض من احملكـو عليهم تعطيلو أك إالتخلص أك التحايل عليو، فمىت كاف ب
. ضافية كالبحث عن احملكـو عليو ا٢تاربإاء بدارة العقابية مكلفة بأعإلمن ذلك مانع، كىو ٬تعل ا

 

البديل، ألنو رٔتا يقوؿ قائل أننا مغالوف ُب ذلك، على أساس أف النظاـ لغاء ٚتيع ٤تاسن ىذا إ  كعموما ال ٯتكن        
ىذا النظاـ أثبت صبلحيتو ُب الدكؿ اليت تطبقو حاليا منذ سنوات، فنقوؿ أف درجة الوعي لدل أفراد آّتمعات ٗتتلف 

جتماعي كالثقاُب إلستجابة احملكـو عليهم ٢تذا النظاـ ٗتتلف حسب ا١تستول الفكرم كاإٔب آخر، كبالتإب إمن ٣تتمع 
، لكن أثناء تنفيذ العقوبة، ا ٤تّبذاأمرنراه قتصادم ٢تذه آّتمعات، لذلك تطبيق ىذا النظاـ أثناء فًتة اٟتبس ا١تؤقت إلكا

ستخداماتو ال زالت حديثة إختيار بديل آخر رٔتا يكوف أفضبل، كا١تشرع اٞتزائرم تبٌت ىذا النظاـ مؤخرا كإنرل إمكانية 
ذا كاف إجدا، كبالتإب ال ٯتكن اٟتكم عليها اآلف، كلكن لن ننتظر منو الكثَت ُب مكافحة اٞترٯتة البسيطة، ألف ا١تشرع 

نتظار إخرل على سبيل ٕتميل ك تزيُت تشريعنا العقايب فقط ، فبل ٯتكن ألدخالو، ضمن ٚتلة البدائل العقابية اإيريد ب
.   ٬تابية من تطبيقو، على األقل ُب ا١ترحلة اٟتالية مقارنة مع الدكؿ الغربيةإنتائج 

 
 
 

                                                                                                                                                     
جُٗهٙ ذحٍُُٔ٘ ػٖ ٣ٍ٠ن جالضٛحالش جُٜحضل٤س ، ٝ ػٖ ٣ٍ٠ن ًٛج جُ٘ظحّ ٣وّٞ جُؿٜحَ ذطٓؿ٤َ ٗٔٞيؼ ُٛٞش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ًٔح ٣هُٕ ٌٚٞز ُٚ 

ك٢ ِٓق جٌُط٢ٍٗٝ ، ٣ٝوحٌٕ ًٛج ًِٚ ٖٓ نالٍ جُ٘وَ جإلٌُط٢ٍٗٝ ُٛٞش ٌٝٚٞز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ جُر٤ص ، ق٤ع ٣وّٞ ًٛج جُ٘ظحّ ذحٍُهحذس ٝجُطٞغ٤ن 

جُٔٓطٍٔ ُكٌٟٞ أٝ ؿ٤حخ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ جٍُُٔ٘، ػٖ ٣ٍ٠ن جٌُٔحُٔحش جُٜحضل٤س  ٖٓ هرَ جٌُٔر٤ٞضٍ ج١ًٍُُٔ ، ٝهى ٣ٍجكن جُٔٓإٍٝ جٍُٔٗف 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ج٠ُ ذ٤طٚ ك٢ جُرىج٣س ٣ًٍٝد ٗظحّ جٍُٔجهرس ذ٘لٓٚ، ًٔح أٗٚ ٣ٓؿَ ٚٞش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ جٌُٔر٤ٞضٍ ج١ًٍُُٔ ج١ًُ ٣ٟؼٚ ك٢ ٓوٍ جوجٌز 

جٍُٔجهرس جالٌُط٤ٍٗٝس ، ٝهى ٣طَٛ جٌُٔر٤ٞضٍ ج١ًٍُُٔ جضٛحال ػٗٞجت٤ح ذحُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝػ٠ِ ًٛج جألؾ٘ر٢ إٔ ٣ٓطؿ٤د ٣ٌٌٍٝ جٌُِٔحش جُط٢ ْؿِص ُٚ 

٤ُوّٞ جٌُٔر٤ٞضٍ ذٔوحٌٗطٜح ٓغ جُ٘ٔٞيؼ جُٔٓؿَ ٌُِٔحضٚ، ٝجيج ٝؾى جٌُٔر٤ٞضٍ كٍهح ٣وّٞ ذطرغ ضو٣ٍٍ ػٖ ٓهحُلس جُٛٞش ٤ُطْ جُركع ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، 

 .156، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ْحٌز )أٗظٍ ٓؼحٔ
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الفرع الثالث  
 نظاـ الحبس المنزلي 

 

يدخل نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب كأحد ٤تاكالت الفقو العقايب اٟتديث إل٬تاد أ٪تاط جديدة من العقوبات البديلة، تعاِب          
صبلح احملكـو عليو كتأىيلو، لذلك كاف إكتداكم اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، كتكوف أكثر فعالية  كتساىم ُب 

ٔب إ ىذا النظاـ العقايب كاألىداؼ اليت يسعى مفهـواٟتبس ا١تنزٕب أحد ىذه البدائل ا١تستحدثة، سنحاكؿ التعرؼ على 
. يق ىذا النظاـ ُب بعض التشريعات العقابيةطب ا١تشكبلت القانونية اليت يثَتىا ، ٍب نتعرؼ على تةٖتقيقها ، ماىي

 

الفقرة األكلى 
 الحبس المنزلي مفهـو نظاـ 

إلزاـ احملكـو  (Home detention curfew)٧تليزية إل         يقصد باٟتبس ا١تنزٕب الذم يطلق عليو باللغة ا
، كغالبا ما تكوف من الفًتة  عليو بو ا٠تاضع لو بالتواجد ُب مكاف ٤تدد، كغالبا ُب منزلو، خبلؿ أزمات ٤تددة من اليـو

السابعة مساء إٔب السابعة من صباح اليـو التإب، على أف يسمح لو ٔتمارسة حياتو بصورة طبيعية، كُب إطار قواعد معينة 
، حيث يسمح لو بالتوجو إٔب عملة أك التسوؽ كشراء متطلباتو اٟتياتية،  يلتـز الشخص ا٠تاضع كماباقي أكقات اليـو

ستجدت إللحبس ا١تنزٕب بالتواجد ُب الزماف كا١تكاف احملددين، كضركرة اٟتصوؿ على إذف مسبق من مركز ا١تراقبة، إذا ما 
ضطراره الذىاب للمستشفى للعبلج، كغٍّت عن البياف أف إلتزامات ا١تفركضة عليو ؾإلظركؼ قاىرة ٖتوؿ بينو كبُت تنفيذه ؿ

، كيأخذ نظاـ اٟتبس 1حتماالت العودة أب اٞترٯتة ُب أدٗب درجاهتاإتطبيق ىذا النظاـ يكوف بالنسبة للجناة الذين تبعث 
:  ا١تنزٕب صورتاف

 

 أكٔب مساعدة احملكـو عليو على تغيَت كل فاسد إػػ صورة اٟتبس ا١تنزٕب كعقوبة، حيث يصدر بو أمرا قضائيا، كيهدؼ 
حبلؿ دعائم ضبط النفس كالسلوؾ القوٙب كتنمية الوازع ا٠تلقي ُب نفسو، كمن إسلوكيات، ك منحرؼ بداخلو من قيم ك

. ىة ثانية ٕتنيب أسرتو اآلثار السلبية لعقوبة سلب اٟترية، كٕتنب ا٠تزينة نفقات السجوفج
شراؼ إلػػػ صورة اٟتبس ا١تنزٕب كأسلوب من أساليب ا١تعاملة العقابية، حيث يصدر بو قرار إدارم من السلطة ا١تختصة با

على السجوف، كتكوف ٔتثابة مرحلة ٘تهيدية لئلفراج عن السجُت،حىت ال يصاب بصدمة اٟترية، كيعد من بُت اٟتلوؿ 
. 2كتظاظ السجوفإا١تسا٫تة ُب حل مشكلة 

 

م من العقوبات اإلجتماعية األخرل مثل العمل للنفع العاـ ُب أٯتكن أف يتم اٞتمع بُت عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب ك ك         
نو من أكثر  أ٪تاط العقوبات كأساليب ا١تعاملة العقابية اليت يتم تنفيذىا داخل أحكم قضائي، كيوصف اٟتبس ا١تنزٕب ب

. ٔب اٞترٯتة مرة ثانيةإصبلح نوع معُت من اٞتناة، ٘تنعهم من العودة إآّتمع مركنة، كما يكسبو فعالية ُب 
 

ليو رغم أف نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب يقًتب أحيانا ُب مفهومو مع أ٪تاط أخرل من العقوبات البديلة إ         كما ٬تب التنويو 
ال أف ىذا إكنظاـ ٕتزئة العقوبة،  يقاؼ تنفيذ العقوبة،إك فراج الشرطي،إللكًتكنية كاإلأساليب ا١تعاملة العقابية كا١تراقبة ا

. 3ستقبلليتوإالتشابو ال يؤثر على ذاتيتو ك
                                                

، جُكرّ ج٢ُُُ٘ٔ، ٗكٞ ٓلّٜٞ قى٣ع ألْح٤ُد جُٔؼحِٓس جُؼوحذ٤س ٝجُؼوٞذحش جُرى٣ِس ُِٓد جُك٣ٍس ك٢ جُٓؿٕٞ، ٍٓٛ ، وجٌ  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1

 .04، ٘ 2005 ، 01جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، ٠رؼس 

 .04، ٘ ٍُٔؾغ ٗلٓٚ ج 2
 .07جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 3
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ٔب ٕتنيب مقًتُب اٞترائم القليلة ا٠تطورة اآلثار السلبية  إيعترب اٟتبس ا١تنزٕب بصورتيو نظاما يهدؼ  كعموما         
تعداه إٔب أسرىم كعائبلهتم، ككذلك ٘تس مكاليت ال يقف مداىا عند احملكـو عليو بل  ا١تتعددة للعقوبات السالبة للحرية،

قتصاد الوطٍت، لذلك ٧تد أف اٟتبس ا١تنزٕب ٬تّنب احملكـو عليو كعائبلهتم اآلثار النفسية كالعضوية اليت تصيبهم إلحىت ا
بسبب اٟتكم بعقوبة سالبة للحرية بعضها يلتئم مع مركر الزمن كمنها ما يًتؾ جرحا نفسيا غائرا ال يلتئم كال يشفى، 

نضباط، كالتحرؾ باألكامر إلفالشعور باإلحباط كاليأس، كأماـ إجبارية العيش ُب ٣تتمع السجن ا١تّتسم بالصرامة كفرض ا
نعزاؿ كالتقوقع داخل عا١تو ا٠تاص، ٦تا يعرضو إلكالتعليمات، ٬تعل من احملكـو عليو أماـ خيارين، إما رفض تلك الثقافة كا

نصهار ُب ىذه الثقافة السجنية اٞتديدة، ٦تا إلندماج كاإللئلصابة بالعديد من األمراض النفسية كالعقلية العديدة، كإما ا
جرامية أخرل، ك إف كاف القليل من احملكـو عليهم من ينجح ُب ٗتّطي إ٬تعلو ٭تتك ٔتجرمُت آخرين كيكتسب خربات 

ك قوة كازعو اإلٯتا٘ب، كاستجابتو لربامج التأىيل ا١تقّدمة من  ىذه ا١ترحلة، كىذا يتوقف على قوة شخصية احملكـو عليو،
. اإلدارة العقابية، كقد سبق كأف ًب التفصيل فيها سابقا من ىذه الدراسة، كاٟتبس ا١تنزٕب ٬تّنب كل ىذه ا١تهالك

 

: تعتمدىا الدكؿ اليت أقرت ىذا النظاـ كىي، فهناـ ثبلثة أساليب  ساليب تنفيذ الحبس المنزليأل       أما بالنسبة   
 

كيعترب من أكثر الوسائل ُب التشريعات العقابية تطبيقا، نظرا لقلة  الذم،(The tag)لكتركني إل االسوارأسلوب ػػػػػػ 
تكلفتو مقارنة بتكلفة األساليب األخرل كٖتقيق فعاليتو ُب ٖتقيق ا٢تدؼ من اٟتبس ا١تنزٕب، حيث يعتمد على كضع جهاز 

صدار موجات إيقـو ىذا اٞتهاز بؼغَت حوؿ معصم يد أك مفصل قدـ احملكـو عليو أك ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب، صلكًتك٘ب إ
معينة يلتقطها جهاز آخر يتم تثبيتو بواسطة القائمُت على مراقبة التنفيذ، كيتصل اٞتهاز ا١تثبت بالكمبيوتر ا١تركزم ا١توجود 

ٔتركز ا١تراقبة بواسطة خط التليفوف ا٠تاص با١تكاف احملدد لتطبيق ىذا النظاـ، كيتم تركيب خط التليفوف ُب ا١تكاف 
جراء إستخدامو ُب إذا ٓب يكن بو خط تليفوف ٮتصص لتنفيذ اٟتبس ا١تنزٕب، كال يسمح بإا١تخصص لتطبيق ىذا النظاـ، 

ذا خالف ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب القواعد اليت ٖتكم تطبيقو، إتصاالت أخرل دكف خدمات الطوارئ، كُب حالة ما إأم 
لكًتك٘ب ا١توضوع حوؿ إلقامتو الًتددات اليت يصدرىا اٞتهاز اإكغادر ا١تكاف احملدد لو، فلن يلتقط اٞتهاز ا١تثبت ٔتحل 

. 1تر ا١تركزمكرساؿ ٖتذيرات للكميبإفيقـو اٞتهاز ُب ىذه اٟتالة ب، معصم يده أك مفصل قدمو 
 

يعتمد ىذا النظاـ على قياـ ا٠تاضع حيث ، ( Voice recognition system)  أسلوب بصمة الصوتػػػػػػ
ىاتفيا ٔتنزلو أك من ا١تكاف احملدد إلقامتو ٔتركز ا١تراقبة على فًتات زمنية متتابعة، ليقـو على اإلتصاؿ لعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب 

الكمبيوتر ا١تركزم ٔتركز ا١تراقبة ٔتقارنة بصمة صوت ا١تتصل مع بصمة الصوت األصلية للخاضع ٢تذا النظاـ، كا١تسجلة قبل 
بداية التطبيق بالكمبيوتر ا١تركزم، كما يقـو ىذا األخَت برصد رقم ا٢تاتف الذم يستخدمو ا٠تاضع ٢تذا النظاـ  ُب 

صلية ا١تسجلة على الكمبيوتر للخاضع ٢تذا النظاـ، أك ألتصاؿ، كُب حالة عدـ مطابقة صوت ا١تتصل لبصمة الصوت اإلا
قاء ُب ا١تنزؿ أك ُب ا١تكاف احملدد لتنفيذ اٟتبس ا١تنزٕب، بتصاؿ ُب األكقات احملددة لو باؿإلستخداـ تليفوف آخر ُب اإقيامو ب

. ٧تلًتاإكيطبق ىذا األسلوب ُب الواليات ا١تتحدة االمريكية، بلغاريا، 
 Global Positioning Systems through)  ( GPS) أسلوب استخداـ األقمار الصناعيةػػػػػػ 

                                                                                 satellite technology)  

                                                
 /، ٗوال ػٖ 70جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1

-COURT )Wright K( . and Others, effects of housse arrest with ellectroning on DUI effenders, journal off 

offenders rehabillitation,p 1997,pp 35-51. 
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 موجات ،جهزة ا١توضوعة حوؿ معصم يد أك مفصل قدـ ا٠تاضع ٢تذا النظاـألرساؿ اإعلى ىذا األسلوب  يعتمد         
 لتحديد مكاف تواجد ا٠تاضع ٢تذا ،عادة بثها ألجهزة الكمبيوتر ا١تركزية ٔتراكز ا١تراقبةإكيتم ، تلتقطها األقمار الصناعية

 كتثَت العديد ،النظاـ، كعلى الرغم من فعالية ىذا األسلوب ُب مراقبة ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب، إال أف تكلفتها تبقى باىظة
جرامية إستخدامها ُب اٟتبس ا١تنزٕب، كالذم التتوافر ُب احملكـو عليهم أك ا٠تاضعُت لو خطورة إمن التحفظات على 
ستقباؿ إأب ذلك معوقات تقنية تتمثل ُب عدـ إنزالقهم ُب اٞترٯتة من جديد، كما تضاؼإحتماالت إعالية، ٦تا يقلل من 

لكًتك٘ب ا١توضوع حوؿ معصم يد أك قدـ ا٠تاضع للنظاـ ُب بعض إلاألقمار الصناعية للموجات اليت يرسلها اٞتهاز ا
أك لوجود مبا٘ب شاىقة أك غابات كثيفة تعيق كصوؿ  عاقة األيونية ُب األجزاء العليا ُب الغبلؼ اٞتوم،إلاألحياف، نتيجة ا

. 1سكتلندااتلك ا١توجات، كيطبق ىذا األسلوب ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ك
 

 الثانيةالفقرة 
 القواعد التي تحكم تطبيق عقوبة الحبس المنزلي 

           :                   ختبلؼ التشريعات اليت تطبقو، كتتمثل أىم ىذه الشركطإ    ٗتتلف القواعد اليت ٖتكم عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب ب    
 

 يصدر القاضي اٟتكم بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية القصَتة ا١تدة، كٗتتلف السياسات ػػػػػػػػػ
التشريعية بشأف العقوبات البديلة ك من بينها اٟتبس ا١تنزٕب، حيث أف ىناؾ تشريعات تلـز القاضي باٟتكم بالعقوبة 

البديلة بدال من العقوبة السالبة للحرية القصَتة ا١تدة، إذا ما كانت العقوبة السالبة للحرية تقل عن حد معُت مثل ما ىو 
الشأف ُب القانوف الفرنسي، كما أف ىناؾ تشريعات تلـز القاضي باٟتكم بالعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة ُب أحواؿ 
معينة، كبالتإب تستبعد العقوبات البديلة ُب تلك اٟتاالت كالقانوف السويدم ُب جرائم قيادة ا١تركبات حاؿ تناكؿ مواد 

ختيار بُت تطبيق العقوبة إلمسكرة كتكرار ىذا الفعل ، كما أف ىناؾ تشريعات أخرل تًتؾ للقاضي سلطة تقديرية ُب ا
سكتلندم إلالسالبة للحرية قصَتة ا١تدة كبُت تطبيق عقوبة أخرل بديلة من بينها اٟتبس ا١تنزٕب، كما ىو اٟتاؿ ُب القانوف ا

. 19152كقانوف العقوبات لشماؿ أسًتاليا لسنة 
 

٧تلًتا ككيلز ال يقل اٟتد األدٗب ١تدهتا عن إختبلؼ التشريعات العقابية، فمثبل ُب إختبلؼ مدة عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب بػػػػػػ إػػػ
أسبوعُت، كال يزيد اٟتد األقصى ١تدهتا عن ستة أشهر، كىناؾ تشريعات فضلت كضع حدا أقصى ١تدة عقوبة اٟتبس 

كتفى ا١تشرع بتحديد ستة أشهر كحد إ، حيث 1995ا١تنزٕب فقط، مثل قانوف العقوبات لغرب اسًتاليا الصادرة ُب 
 Crime and)سكتلندم، أين حدد ا١تشرع ُب الفصل ا٠تامس من قانوف إلأقصى ١تدهتا، ككذلك اٟتاؿ ُب التشريع ا

punishment Act)  شهرا كحد أقصى ١تدة عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، كٓب ٭تدد  (12) اثنا عشر1997الصادر ُب سنة
. حدا أدٗب ١تدهتا، كحدد اٟتد األقصى لعدد الساعات اليومية ٢تذه العقوبة باثنيت عشرة ساعة 

 

ال أف الغالب منها ٬تيز إصدار حكم بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، إختبلؼ التشريعات ُب ٖتديد اٟتاالت اليت ٬توز للقاضي إ ػػػػػػػػ
للقاضي بأف يصدر حكمو بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، إال أف الغالب منها ٬تيز للقاضي بأف يصدر حكمو بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب 

: حدل اٟتاالت التاليةإُب 
.  ػػ كعقوبة مستقلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية القصَتة ا١تدة أك لعقوبات أخرل بديلة1
.  ػػ كعقوبة تكميلية أخرل بديلة مثل العمل ١تصلحة آّتمع2
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.  ػػ ُب حاؿ فشل تطبيق عقوبة أخرل بديلة3
. ختبار القضائي أك عدـ مقدرتو على تنفيذهإل ػػ ُب حاؿ رفض اٞتا٘ب ا٠تضوع لنظاـ ا4

 

 ٬تب أف تكوف خطورة اٞتناة ا١تراد اٟتكم عليهم بتلك العقوبة ُب أدٗب درجاهتا، حيث يعد ىذا الشرط أساسي تلتـز  ػػػػػػػػػ
بو كتنص عليو معظم التشريعات اليت تطبق تلك العقوبة ، فبل ٕتيز بعض التشريعات تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب على فئات معينة 

، حيث ال ٕتيز ٧1991تلًتا ككيلز الصادر ُب سنة إمن اٞتناة ، كما ىو عليو اٟتاؿ ُب قانوف العدالة اٞتنائية ُب 
من ىذا القانوف، تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب على مقًتُب جرائم العنف كاٞتنس كآّرمُت العائدين لدرب اٞترٯتة  (أ 43)ا١تادة

. خبلؿ فًتة تطبيق نظاـ اإلفراج الشرطي عليهم
 ٓب ٖتدد التشريعات العقابية حدا أدٗب كاحدا لسن اٞتا٘ب ا١تراد اٟتكم عليو بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، كٗتتلف اٟتد األدٗب ػػػػػػػػ

٧تلًتا ا١تشرع ٙتانية عشر عاما كحد أدٗب لسن إختبلؼ التشريع العقايب، ففي إلسن من يراد تطبيق ىذه العقوبة عليو ب
سًتاليا فاٟتد األدٗب لسّن من يراد تطبيق ىذه العقوبة عليو ىو سبعة أاٞتا٘ب الذم يراد اٟتكم بتلك العقوبة عليو، أما ُب 

( Crime and punishment Act )عشر عاما، أما ا١تشرع األسكتلندم فحدد ُب الفصل ا٠تامس من قانوف
بستة عشر عاما، ُب حُت تطبق بعض التشريعات العقابية اٟتبس ا١تنزٕب على األحداث كما ىو اٟتاؿ ُب فرنسا، حيث 

 على تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب على صغار اٞتا٨تُت 1997 ديسمرب 15 من القانوف الصادر ُب 13نصت ا١تادة 
. 1كاألحداث

 

ضركرة موافقة اٞتا٘ب قبل اٟتكم عليو بتلك العقوبة، كيعترب شرطا أساسيا تتطلبو التشريعات العقابية اليت تطبق اٟتبس ػػػػػػ ػػ
٧تلًتا ككيلز تستلـز ا١تشرع ضركرة حضور اٞتا٘ب ُب اٞتلسة، إا١تنزٕب، كىناؾ شركطا كقواعد تضعها التشريعات العقابية، ففي 

كموافقتو كتابة على تلك العقوبة قبل اٟتكم ّٔا، أما التشريع الفرنسي فقد كضع شرطا آخر لتلك ا١توافقة نصت عليو 
 ديسمرب 19من قانوف اإلجراءات اٞتنائية، كا١تضافة با١تادة الثانية من القانوف الصادر ُب  ( 7 ػ 723ا١تادة )

. 2، كىو أف تكوف تلك ا١توافقة ُب حضور ٤تاـ عن اٞتا٘ب1997سنة
 

ستمرار سَته على النحو إلاإلشراؼ ضمانة ىامة ىذا يعد ، حيث شراؼ القضائي على تنفيذ اٟتبس ا١تنزٕبإلاكجوؿ  ػػػػػػػ
ندماجهم ُب النسيج إا١ترسـو لو لتحقيق غاياتو ك أىدافو على رأسها إصبلح ا٠تاضعُت لو، دكف التأثَت بالسلب على 

ٔب درب اٞترٯتة، كما يعد اإلشراؼ القضائي ضمانة ٟتماية حقوؽ كحريات ا٠تاضعُت لو إجتماعي، كمنع عودهتم إلا
نتقاصا لبعض من حقوؽ إف كاف يتطلب إدٗب البلـز لتطبيقو، كوف اٟتبس ا١تنزٕب كألال بالقدر اإنتقاص منها إلكعدـ ا

. نتقاص منها من ا٠تاضعُت لوإلا٠تاضعُت كحرياهتم الشخصية، فهناؾ  مساحة من تلك اٟتقوؽ ال ٬توز سلبها أك ا
 

( 7ػ723ا١تادة ) شراؼ على تطبيق عقوبة اٟتبس ا١تنزٕبإل       لذلك أسندت العديد من التشريعات للقضاء مهمة ا 
جراءات الفرنسي، حيث ٮتتص القاضي ا١تشرؼ على تطبيق العقوبة بتحديد ا١تكاف الذم سينفذ فيو احملكـو إلمن قانوف ا

شخاص القائمُت ألعليو باٟتبس ا١تنزٕب، كٖتديد األكقات اليت ٬تب البقاء ُب ا١تكاف احملدد لتنفيذ اٟتبس ا١تنزٕب، ك٭تدد ا
ذف ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب بالغياب عن ا١تكاف احملدد لتنفيذ ىذا النظاـ، إلعلى تنفيذ اٟتبس ا١تنزٕب خبلؿ فًتة تطبيقو، كبا

لغاء تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب كبالتإب القبض على اٞتا٘ب إصدار القرار بإذا ما أ١تت بو ظركؼ جدية تستدعي غيابو، كٮتتص بإ
ذا كاف اٟتبس ا١تنزٕب كأسلوب للمعاملة العقابية، حيث ٮتتلف التشريع الفرنسي إيداعو السجن، إا٠تاضع ٢تذا النظاـ ك
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ٔب سلطة إ٧تلًتا ككيلز يسند ا١تشرع تلك ا١تهمة إسكتلندا كألغاء تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب ففي الواليات ا١تتحدة األمريكية  كإ
. 1(parole unite)دارة السجوف يطلق عليها إتتبع 

 

 الثالثةالفقرة 
 تطبيقات الحبس المنزلي في التشريعات المقارنة  

اليات ا١تتحدة األمريكية كستعراض ٕتارب بعض الدكؿ اليت تطبق ىذا النظاـ البديل، ك نستهل باؿإ  سنحاكؿ        
سًتاليا، أسكتلندا، السويد، أاقة ُب تبٍت ىذا النظاـ ُب تشريعاهتا ، ٍب تبعتها الدكؿ األخرل كا٧تلًتا، بّ كوهنا الدكلة الس

. فرنسا
 

ٓب اليت بدأت تطبيق نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب ُب اتعترب الدكلة األكٔب على مستول الع األمريكيةكاليات المتحدة اؿ         ؼ
الذم اخًتع أكؿ جهاز للمراقبة  (Dr.Robert Schwitz)الثمانينات ، كيرجع الفضل ُب ذلك إٔب العآب 

ستقباؿ ُب إستقبا٢تا بواسطة جهاز إرساؿ ترددات يتم إ، ككاف يتكوف من جهاز صغَت ٯتكنو 1999لكًتكنية ُب عاـ إلا
مساحة ال يزيد قطرىا عن ربع ميل، ٍب تطور األمر بعد ذلك سواء ُب األجهزة ا١تستحدثة ُب تنفيذ ىذا النظاـ أك ُب 

، أما اليـو (Electroning Tag)ستخداـ نظاـ األسورة االلكًتكنية إتعداد ا٠تاضعُت لو، حيث كاف ُب البداية يتم 
ستخداـ نظاـ األقمار الصناعية إستخداـ نظاـ بصمة الصوت، كما يتم إفتتعدد األجهزة  ا١تستحدثة، حيث يتم 

(GPS )دكالرا 75لزاـ ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب بدفع مبلغ مإب قدره إتتبع ا٠تاضع للحبس ا١تنزٕب بصفة مستمرة، كيتم ؿ 
لزامو بدفع مبلغ ٤تدد يوميا خبلؿ فًتة خضوعو ٢تذا النظاـ ُب حالة كجود إأثناء فًتة التنفيذ، كما يتم ُب بعض األحياف 

. 2دخل ثابت لو
 

  على سبيل التجربة ُب ثبلث ٤تاكم فقط كىي1995 ُب شهر يونيو انجلترادأ تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب ُب          كما ب
(Berkshire & Norflolk and Greater Manchester courts) كظل تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب ُب ،
 Crime and disorder) عندما صدر قانوف ٧1998تلًتا مطبقا على سبيل التجربة ُب تلك احملاكم حىت عاـ إ

Act)  الذم ينص على اٟتبس ا١تنزٕب كعقوبة ككأسلوب للمعاملة العقابية كتظم القواعد اليت ٖتكم تطبيقو، بعد ذلك ُب
 ، كخبلؿ العاـ األكؿ لتجربة تطبيق ىذا النظاـ ُب احملاكم الثبلث ٓب 1998 يناير من سنة 28عتبارا من إكافة احملاكم 

 بلغ إٚتإب األحكاـ 1996 حكما يتضمن عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، كلكن ْتلوؿ شهر ديسمرب 83تصدر احملاكم أكثر من 
 حكما، كخبلؿ 370ٔب إ ليصل 1997رتفع العدد ْتلوؿ شهر أفريل إحكما ك163القضائية ا١تتضمنة ىذه العقوبة 
قًتاؼ ٥تالفات إجتياز فًتة العقوبة دكف إٚتإب احملكـو عليهم ّٔذه العقوبة إ با١تائة من 75ىذه الفًتة ٘تكن ما يقرب من 

 Crime)ٔب صدكر قانوف إستمرار فيو كأدل إللغاء تطبيق ىذه العقوبة، ٦تا أعطى مؤشرا على ٧تاحو كاإتستوجب 
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 ئؾط٤حَ كطٍز ضطر٤ن ًٛج % 95  ئْططحع ٓح ٣وٍخ ٖٓ 1998/1999ؾح٢ٗ نالٍ ْ٘س 14833ض٤ٍٗ جإلقٛحت٤حش ئ٠ُ أٗٚ ضْ ضطر٤ن ًٛج جُ٘ظحّ ػ٠ِ  2

 قٍٞ 1990ظٍٜش ٗطحتؿٜح ْ٘س  (Ruban . B)جُ٘ظحّ وٕٝ ئهطٍجف ٓهحُلحش ضٓطٞؾد ئُـحء ًٛج جُ٘ظحّ ، ًٔح أظٍٜش ٗطحتؽ وٌجْس هحّ ذٜح جُؼحُْ 

 ٖٓ أكٍجو %13ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س ضكٓ٘ص ػالهحضْٜ ذأكٍجو أٍْْٛ ُطٞجؾىْٛ كطٍز أ٠ٍٞ ذٔ٘حَُْٜ ، % 86ج٥غحٌ جُ٘حؾٔس ػٖ ضطر٤ن ػوٞذس ج٢ُُُ٘ٔ إٔ 

 ٖٓ أكٍجو جُؼ٤٘س أًىٝج أْٜٗ كوىٝج جقطٍجّ جذ٘حتْٜ ، ٗط٤ؿس ٌؤ٣س آذحتْٜ % 01جُؼ٤٘س ُْ ٣كىظ ضـ٤٤ٍ ٣ًًٍ ك٢ ػالهحضْٜ ذأٍْْٛ ٗط٤ؿس ضطر٤ن  ًٛج جُ٘ظحّ، 

 ٤ِٕٓٞ 25ػحؾ٣ُٖ ػٖ ٓـحوٌز جٍُُٔ٘ ُٔرحٍٖز أٌٓٞ ق٤حضْٜ نحٌؼ جٍُُٔ٘، ٝض٤ٍٗ جإلقٛحت٤حش إٔ ضطر٤ن ًٛج جُ٘ظحّ أوٟ ج٠ُ ض٘ٞك٤ٍ ٓح ٣وٍخ ٖٓ 

،   (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)وٝالٌ ، ًحٕ جإلهطٛحو جُو٢ٓٞ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٤ْطٌرىٛح ك٤ٔح ُٞ ضْ ضطر٤ن  جُؼوٞذس جُٓحُرس ُِك٣ٍس ، ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ج٢٘٣ُُ 

 / ٝٓح ذؼىٛح  ٗوال ػ89ٖجُكرّ ج٢ُُُ٘ٔ، ٍٓؾغ ْحذن، 

-RUBIN )B(,Electroning morning , A new criminal justice concern , journal of offender monitoring , USA, 1995, 

p:8 – 11. 
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and disorder Act)  ُب قتنع القضاة بفعاليتو ُب التطبيق ٦تا زاد إ، كمنذ ذلك اٟتُت كعقب صدكر ىذا القانوف
. 1صدكر األحكاـ ناطقة ّٔذه العقوبة

 

الصادر  (Crime and punishment Act)بدأ تطبيق اٟتبس ا١تنزٕب بعد صدكر قانوف  سكتلنداكُب أ         
سكتلندية أل حكما من احملاكم ا102 ، كخبلؿ األربعة عشر شهرا التالية لصدكر ىذا القانوف صدر 1997ُب سنة 

 حكما من ىذه األحكاـ من 53 حكم شهريا متضمنة عقوبة اٟتبس ا١تنزٕب، حيث صدر 12 أب 11ٔتتوسط من 
(Aberdeen court )  حكما منها من 94، كصدر (Hamilton Court)  بينما صدر ٜتسة أحكاـ فقط ،

 أصدرت 1999كتوبر أ ك1998حصائيات أف ما بُت شهرم سبتمرب إل، حيث تثَت ا(peter head court)منها 
رتكاب إجتياز فًتة العقوبة دكف إ 105ستطاع احملكـو عليهم ُب إ حكما بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕب 152سكتلندية ألاحملاكم ا

. ٥تالفات تلغي تطبيقها
 

 
 ، كبالتإب تعترب الدكلة الثانية ُب العآب 1987ٔب سنة إتعود بداية تطبيق ىذه العقوبة  ؼ،التجربة الكندية أما         

، من اٚتإب من %94تطبق ىذا النظاـ ، حيث أظهرت النتائج االحصائية أنو منذ بداية تطبيقو استطاع ما يقارب من 
ًب اخضاعهم ٢تذا النظاـ  اجتياز ىذه الفًتة دكف ارتكاب ٥تالفات تستوجب إلغاء تطبيقو، كبينت دراسة ميدانية قاـ ّٔا 

(Wallace Capreto & Rooney J. and Bonta)  أف نسبة النجاح ُب 1999ظهرت نتائجها ُب عاـ 
بُت أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ معدؿ أفراد % 89.3تطبيق نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب كأسلوب للمعاملة العقابية قد بلغت 

، كأظهرت نفس % 30.4 لدرب اٞترٯتة بعد مركر عاـ من انتهاء تطبيق ىذا النظاـ أب لذين ٓب يعودكا عينة الدراسة ا
ساعدىم على التواصل % 95من أفراد العينة أف اٟتبس ا١تنزٕب يعرقل حياهتم الشخصية ، % 05الدراسة أف نسبة 

. النفسي كاالجتماعي مع أفراد أسرىم كاالحتفاظ بوظائفهم 
 

 غرؼ نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، ككأسلوب للمعاملة ستراليألايطبق التشريع           كما 
العقابية أك كبديل للكفالة، حيث ٔتقتضى ىذا القانوف يسمح للمتهمُت العاجزين عن دفع الكفالة بالبقاء ُب مكاف 

، أما بالنسبة لتطبيق نظاـ 2لكًتكنيا، ك ال يسمح ٢تم إال بالذىاب للعملإ٤تدد، كال يسمح ٢تم ٔتغادرتو مع مراقبتهم 
 األكؿ سًتاليا،أاٟتبس ا١تنزٕب كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، فنص عليها ثبلث تشريعات عقابية ُب 

(Thenothern Territory’s Sentencing Act) كالثا٘ب1995الصادر ُب  (The western 
Senteraing Act)  الثالث 1995سنة ،(The crimes south wales )  ُب 1999الصادر ُب سنة 

صدار أحكاـ على بعض األ٪تاط من اٞتناة بعقوبة اٟتبس إالقاضي سلطة  (Tasmanian Sentercing)كالية 
ا١تنزٕب، كمن جهة أخرل يعد اٟتبس ا١تنزٕب أحد ا٠تيارات ا١تتاحة أماـ القاضي للحكم بو كعقوبة ضد بعض اٞتناة ُب 

، أين ٬توز للقاضي ٔتقتضى ىذا القانوف أف يصدر حكمو بعقوبة 1997لصادر ُب سنة اقانوف اؿبعض التشريعات، مثل 
. 3ستبدا٢تا بعقوبة اٟتبس ا١تنزٕبإموقوفة التنفيذ ضد بعض اٞتناة أك 

 

                                                
 .83 ، 82، جُكرّ جُٔط٢ُُ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أ٣ٖٔ ٌٟٓحٕ)ج٢٘٣ُُ  1
 .91جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 91جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،  ٘  3
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 مام 26عرؼ تطبيق نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب ُب بعض مقاطعاتو بعد صدكر القانوف الصادر ُب           كفي السويد
، كيعترب اٟتبس ا١تنزٕب من العقوبات 1997عتبارا من شهر جانفي إ، ليتم تطبيقو بعد ذلك على كافة ا١تقاطعات 1994

اليت ينص عليها التشريع السويدم، كاليت تطبق على نطاؽ كاسع ُب احملاكم  البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة
قتباسو من الواليات ا١تتحدة األمريكية، إال أنو ًب تعديلو ٔتا يتماتشى إ ًبالسويدية ، كعلى الرغم أف نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب 

مع آّتمع السويدم، كقد القى تطبيقو تأييدا كاسعا ُب السويد، كيشًتط اٟتبس ا١تنزٕب أال تزيد مدة العقوبة السالبة 
من احملكـو عليهم بعقوبة اٟتبس % 90للحرية عن شهرين، أما بالنسبة لئلحصائيات فقد أشارت إٔب أف ما يقارب 

لغاء تطبيقو، كتشَت أيضا أف اٟتبس ا١تنزٕب إقًتاؼ ٥تالفات تستوجب إجتازكا فًتة العقوبة دكف إا١تنزٕب كا٠تاضعُت لو، قد 
. 1زدحاـ كتكّدس الّسجوف إساىم ُب خفض معدالت 

 
 

أيضا نظاـ اٟتبس ا١تنزٕب كطبقو على البالغُت كاألحداث على السواء، فبالنسبة فعرؼ  لتشريع الفرنسياأما ُب          
جراءات اٞتنائية الفرنسي ا١تضافة با١تادة الثانية من القانوف إلمن قانوف ا (7 ػ723)للبالغُت نص عليو ٔتوجب ا١تادة 

خضاع احملكـو عليو للحبس ا١تنزٕب بناء إ ، حيث ٬توز للقاضي ا١تشرؼ على تطبيق العقوبة 1997 12 19الصادر ُب 
ذا كانت مدة العقوبة أك العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده ال تتجاكز مدهتا عاما إعلى طلب يقدـ من طرفو أك نائبو، 

 على 1997 12 19ا١تضافة ٔتوجب القانوف الصادر ُب  (8 ػ 20)كاحدا، أما بالنسبة لؤلحداث فتنص عليها ا١تادة 
لكًتكنية إلجراءات اٞتنائية الفرنسي، كا٠تاصة با١تراقبة اإلمن قانوف ا (13 ػ 723)إٔب  (7 ػ723)سرياف ا١تواد من 

. 2كاٟتبس ا١تنزٕب على األحداث
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ث ػػػػػػػؿ الثاؿػػػػػػلفصا
رم ػػػػػػػػع الجزائػػػػػم في التشرمػػػػالح العقابػػػػاإلص

 

        يشكل اإلصبلح عموما عملية تصحيح لؤلخطاء كترميم ألكضاع سابقة، كُب القانوف فإف اإلصبلح اٞتنائي يتم 
بإلغاء القوانُت كاللوائح كالتنظيمات اليت يراىا ا١تشرع  أهنا ٓب تفلح ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة ُب السياسات اٞتنائية، 

كعجزت عن ٖتقيق الغايات ا١ترجوة منها، لتحّل ٤تلها قوانُت جديدة أك لوائح كأنظمة أخرل تكوف بديبل عنها، تقضِت 
على أسباب العجز كتتبلَب ما فشلت فيو غَتىا، كما يتم اإلصبلح عن طريق إبقاء كتعديل كٖتديث القوانُت كاألنظمة 

 .اليت ال زالت ٖتقق غايات كأىداؼ العقوبة اٞتنائية، كسا٫تت ُب خفض مستول اٞترٯتة كإصبلح مرتكبيها 
 

        كاألكيد أف ىناؾ أخطاء كثَتة إرتكبت ُب تشريعنا العقايب اٞتزائرم منذ نشأتو بعد اإلستقبلؿ، أظهرنا بعضا منها 
ُب ىذه الدراسة، من أجل ذلك سنحاكؿ أف نركز ُب ىذا الفصل على تبياف أىم مظاىر إصبلح ا١تنظومة العقابية ُب 

اٞتزائر، من خبلؿ التعرض إٔب ٥تتلف أىم التحديثات كالتعديبلت القانونية ا١تتعاقبة ُب التشريع اٞتزائرم، ُب سبيل ٤تاربة 
٥تتلف أىم اٞترائم ا١تتعلقة باإلعتداء على األشخاص كالعنف كاٞترائم األخبلقية، كجرائم ا١تخدرات كجرائم اإلرىاب أك 

تلك ا١تتعلقة ْتماية ا١تاؿ العاـ، من فساد كتبييض لؤلمواؿ، ٍب عرض أىم العقوبات البديلة اليت تبناىا التشريع اٞتزائرم، 
كنعرض فيو إٔب ٖتديث ا١تنظومة التشريعية  (ا١تبحث األكؿ)لذلك إرتأينا تقسيم ىذا الفصل إٔب ثبلثة مباحث أساسية ، 

إٔب  (ا١تبحث الثالث)كنعرض فيو العقاب على بعض اٞترائم ا٠تاصة، فيما خصص  (ا١تبحث الثا٘ب)العقابية، أما 
 .العقوبات البديلة ا١تتبناة ُب القانوف اٞتزائرم

 

 المبحث األكؿ
  تحديث المنظومة التشريعية العقابية

 

        يعترب التجرٙب كالعقاب من مظاىر سيادة الدكلة اليت ٖترص على ٛتاية أمنها كمصاٟتها على ا١تستول الداخلي 
كا٠تارجي، ك بالتإب مىت رأل ا١تشرع كقّدر أ٫تية حّق أك مصلحة معينة ، فإنو يقـو بتقرير جزاء على كل مساس ّٔما، ك 

إذا رأل عدـ كفاية ىذه األجزية ا١تقررة ٟتمايتها، يلجأ إٔب آلية العقاب اٞتنائي، كأداتو العقوبة اٞتنائية، اليت ٘تثل أّشد 
أنواع اٞتزاء، فيحدد األفعاؿ اليت تؤدم أك هتدد با٠تطر تلك اٟتقوؽ أك ا١تصاّب احملمية، ك٭تدد العقوبة ا١تقررة ٢تا، كحىت 
تكوف العقوبة ٣تدية ُب إصبلح اٞتا٘ب كردع األفراد كإرضاء شعورىم بالعدالة ينبغي أف تكوف متناسبة مع جسامة اٞتـر 
ا١ترتكب كمسؤكلية اٞتا٘ب، كما أف إستقرار آّتمع كإطمئناف أفراده يستلزماف عدـ إفبلت آّـر من العقاب، كلن يتأتى 
ىذا، إال بوضع األنظمة الكفيلة اليت تضمن تعّقب اٞترٯتة كمبلحقة آّرمُت ك٤تاكمتهم، فيحمى بذلك آّتمع كتصاف 

 .حقوؽ أفراده
 

، من أجل السهر 1        لذلك قاـ ا١تشرع اٞتزائرم منذ اإلستقبلؿ بسّن ٣تموعة من القوانُت كالنصوص ُب آّاؿ اٞتنائي
على ٛتاية ٚتلة ا١تصاّب كالقيم اليت يراىا ُب كل مرحلة جديرة باٟتماية، فأصدر  قانوف العقوبات اٞتزائرم ٔتوجب األمر 

                                                
 ، 1944 11 23 ًِٔكس ضح٣ٌهس ًحٕ جإلْطؼٔحٌ جُل٢ٍٓٗ ٣طرن هٞج٤ٖٗ ٓطؼىوز ض٣ُ٤٤ٔس ، ال ضطرن ػ٠ِ جُؿُجت٤٣ٍٖ ، ئ٠ُ ؿح٣س  ٚىٌٝ أٍٓ ؾى٣ى ك٢  1

ق٤ع أٚرف ذٔٞؾرٚ ؾ٤ٔغ جُؿُجت٤٣ٍٖ نحٞؼ٤ٖ ػ٠ِ جُؼّٔٞ ُِط٣ٍٗغ جُ٘حكً ػ٠ِ جُل٤٤ٍٖٓٗ، ٝقَٔ ًٛج جألٍٓ ذؼٝ جإلٚالقحش ، ق٤ع ٗظْ ٠ٍم 

جُٔؼحٌٞس  ٝئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً جُٔإهص ٝجُوٟحء جُٔٓطؼؿَ، ٝقٍٛ جنطٛح٘ جُوح٢ٞ جٍُٗػ٢ ك٢ جألقٞجٍ جُٗه٤ٛس ٝقىو جنطٛح٘ جُٔكحًْ، 
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 جواف 08 ا١تؤرخ ُب 155 – 66، كأصدر قانوف اإلجراءات اٞتزائية رقم 1966 جواف 08 ا١تؤرخ ُب 156 ػ 66رقم 
، كلقد حاكؿ أف يلتـز 1، كقد أدخل عدة تعديبلت عليهما تبعا للتطورات اٟتاصلة على ا١تستول الوطٍت كالدكٕب1966

بأىم ا١تبادئ كالقواعد العامة اليت أقرهتا اإلتفاقيات كا١تواثيق الدكلية، اليت ٕتـر سلوكات معينة ٘تس ْتقوؽ االنساف، سّيما 
كأف اٞتزائر صادقت على أغلب ا١تعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية اليت ترتقي ْترمة ككرامة اإلنساف كحياتو كحقوقو، كمن 

 .جهة ثانية إستجابة للمتغَّتات اٟتاصلة ُب آّتمع اٞتزائرم
 

        لذلك كثرت التعديبلت اٟتاصلة على مستول قانو٘ب العقوبات كاإلجراءات اٞتزائية بصفة متسارعة، إٔب اٟتّد 
الذم ٓب يستطع ا١تتتبعوف مبلحقة ىذه التعديبلت ا١تتبلحقة،  كلعّل ا١تشرع اٞتزائرم من خبل٢تا يبحث عن الفاعلية اليت 

فقدىا ُب تشريعاتو السابقة، كسببت ىذه السلبية كالعجز ُب ٤تاربة اٞترٯتة كإصبلح اٞتناة، كمن جانب آخر رغبة ُب 
مبلحقة التشريعات اٞتنائية ا١تعاصرة للدكؿ ا١تتقدمة، لذلك ٭تاكؿ إصبلح كٖتديث منظومتو القانونية كالعقابية ُب سبيل 

 .ٖتقيق ىذه األىداؼ
 

        ك٬تب أف ننّوه أف اإلشكالية احملورية اليت تطرحها فكرة إعادة النظر ُب التشريع اٞتنائي، الذم كمن باب 
اإلنصاؼ، ال ٯتكن أف نغرؽ ُب تعداد سلبياتو، ألف كجودىا ينبغي أف يستثمر ُب اٞتانب الذم يدفع أب البحث عن 
القيمة ا١تضافة اليت ينبغي أف تأٌب ّٔا فكرة التحديث، كىذا ال يقـو إطبلقا على فكرة إفراغ التشريع اٟتإب من ٤تتوياتو 

 .2اإل٬تابية
 

، ٍب (مطلب أكؿ)        من أجل ذلك، سننتعرض أب ٥تتلف التعديبلت اليت أجريت على قانوف العقوبات اٞتزائرم ُب 
 .(مطلب ثا٘ب)العقاب على جرائم االعتداء على األشخاص 

 
 المطلب األكؿ 

  إجراء تعديبلت على قانوف العقوبات الجزائرم
 

                                                                                                                                                     
 ذؼٝ جإلٚالقحش 1954 ٗٞكٔرٍ 01ٝأُـ٠ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُؿُجت٤٣ٍٖ ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝجُـ٠ جُؼوٞذس جالوج٣ٌس، ٝذٓرد جٗىالع جُػٌٞز جُطك٣ٍ٣ٍس جُٔظلٍز ك٢ 

 أٞحكص أٍٓج آنٍ نح٘ ذحُ٘ظٍ ك٢ 1956جُط٢ ؾحء ذٜح جألٍٓ جُٓحذن، كأٗٗأش جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس ٝجُهحٚس ٝأػحوش جالػطوحٍ جالوج١ٌ، ٝك٢ ْ٘س 

ٝج١ًُ ػىٍ 1958 12 23 جُٔإٌل ك٢ 1297 ـ 58ؾٍجتْ جُطٍٔو جُِٔٓف ، ٝٛٞ جالْْ ج١ًُ ًحٗص ضطِوٚ ػ٠ِ جُػٌٞز، غْ أٚىٌش كٍٗٓح جألٍٓ ٌهْ 

 ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ، جُط٢ ذٔٞؾرٜح أٚرف هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔطرن ك٢ كٍٗٓح ٛٞ جُٔطرن ك٢ جُؿُجتٍ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٌْحٜٗح وٕٝ 447جُٔحوز 

 ج١ًُ ٣و٢ٟ ذطٔى٣ى ٓلؼٍٞ جُط٣ٍٗغ 1962 12 31 جُٔإٌل ك٢ 157 ـ 62 ٚىٌ جالٍٓ ٌهْ 1962ض٤٤ُٔ، ٝػ٘ى قٍٛٞ جُؿُجتٍ ػ٠ِ جْطوالُٜح ْ٘س 

جُل٢ٍٓٗ جُٔطرن ك٢ جُؿُجتٍ ذحْطػ٘حء جألقٌحّ جُط٢ ضكَٔ ضؼحٌٞح ٓغ ج٤ُٓحوز ج٤٘٠ُٞس ، أٝ ٣طٟٖٔ أكٌحٌج جْطؼٔح٣ٌس ػ٣ٍٛ٘س ضط٘حك٠ ٝجُٔٔحٌْس جُؼحو٣س 

 جُٔإٌل ك٢ 156 – 66ُِك٣ٍحش ٝجُى٣ٔوٍج٤٠س،  ٝجْطٍٔ جُؼَٔ ذوحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ، قط٠ ٚىٌٝ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ذٔٞؾد جألٍٓ ٌهْ 

، جُٞؾ٤ُ  (أقٖٓ) ، ذْٞو٤ؼس 48، 47، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٌٓ٘ٛٞ )، أٗظٍ ًٛج ذحُطل٤َٛ ٌقٔح1966٢ٗ ؾٞجٕ 08

 .25ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
 47-75جالٍٓ ٌهْ ): ُوى ػٍف هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ًٓ٘ ٚىٌٝٙ جُؼى٣ى ٖٓ جُطؼى٣الش ، ٝأْٛ ًٛٙ جُطؼى٣الش جُط٢ ؾحءش ذٜح ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ  1

 83-82 ج١ًُ ػَٔ ػ٠ِ ض٤٤ٌق هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٓغ جُطٞؾٜحش ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س جُؿى٣ىز ٗكٞ ذ٘حء جالٖطٍج٤ًس ، هحٕٗٞ 1975 06 17جُٔإٌل ك٢ 

 25 جُٔإٌل ك٢ 95-11 ج١ًُ ػَٔ ػ٠ِ ض٤٤ٌق جُط٣ٍٗغ جُؿُجت٢ ٓغ جْطوال٤ُس جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس جالهطٛحو٣س، جألٍٓ ٌهْ 1988 07 12جُٔإٌل ك٢ 
 ج١ًُ ػ٠٘ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ 2001 06 26 جُٔإٌل ك٢ 09-01 ج١ًُ أونَ جُؿٍجتْ جالٌٛحذ٤س ٝجُطه٣ٍر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوحٕٗٞ 1995 02

 ج١ًُ ًٍِ جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُِٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘، 2004 11 10 جُٔإٌل ك٢ 15-04جُؿٍجتْ جُٔحْس ذحالهطٛحو ج٢٘٠ُٞ ٝؾٍجتْ جالػطرحٌ، جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ ج١ًُ أُـ٠ ٓؿَٔ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ذٗإٔ جُؿٍجتْ جالهطٛحو٣س 2006 02 20 جُٔإٌل ك٢ 01-06جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 ج١ًُ أونَ ضؼى٣الش ؾ٣ٍٛٞس ػ٠ِ جُٔرحوب 2006 12 20 جُٔإٌل ك٢ 23-06ٝٗوَ ٓكطٞجٛح ج٠ُ جُ٘ٙ جُؿى٣ى، جُوحٕٗٞ ٌهْ  (134 ج٠ُ 119)ٝجٍُٖٞز 

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ (قٖٓ )جُؼحٓس ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝضىجذ٤ٍ جألٖٓ ٖٝه٤ٛس جُؼوٞذس ٌٝكغ ٓرِؾ ًحكس جُـٍجٓحش جُٔوٌٍز ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ذْٞو٤ؼس 

 .26جُؿ٘حت٢ جُؼحّ ٍٓؾغ ْحذن ، 
، ضكى٣ع جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ ذ٤ٖ جُكلحظ ػ٠ِ جُػٞجذص ٝٓٞجًرس جُٔطـ٤ّةٍجش، ٓؿِس جُرحقع ُِىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س ، جُؼىو جألٍٝ ، (ك٣ٍى)ج٢ُٗٞٔٓ  2

، ٘ wwww.essdroit.com ، ٓٞهغ جُٔؿِس    MajalatLbahit@gmapl.com، ٓؿِس جٌُط٤ٍٗٝس ٣ٍٜٖس ، جُر٣ٍى جالٌُط٢ٍٗٝ ُِٔؿِس2017أٝش 

11. 

mailto:MajalatLbahit@gmapl.com
mailto:MajalatLbahit@gmapl.com
mailto:MajalatLbahit@gmapl.com
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        إف ا١تشرع اٞتزائرم من أجل مسايرة التطورات اٟتاصلة على ا١تستول الدكٕب ُب آّاؿ اٞتنائي كالعقايب، سّيما ُب 
ٕترٙب اٞترائم اٟتديثة اليت ٓب تكن معركفة من قبل، كا٠تركج عن إفرازات النهج التقليدم الذم طبعو ا٠تيار اإلشًتاكي ُب 

صياغة بعض اٞترائم السّيما ُب آّاؿ اإلقتصادم، ككذا ١تواجهة أحداث مرحلة معينة، فكاف الزما عليو أف يراجع سياستو 
اٞتنائية، خاصة كأف اٞتزائر صادقت على العديد من ا١تعاىدات ك اإلتفاقيات الدكلية ا١تتعلقة ْتماية حقوؽ اإلنساف، 

كا١ترأة، كالطفل، كمكافحة اإلرىاب، ك٤تاربة الفساد، كمكافحة ا١تخدرات، كاٞترائم العابرة للحدكد كغَتىا، لذلك بادر 
إٔب تعديل قانوف العقوبات اٞتزائرم أكثر من مرة، فألغى نصوص جرائم معينة إنتهى مفعوؿ سرياهنا، كأنشأ نصوصا 

جديدة ٞترائم مستحدثةٓب تكن معركفة من قبل، كأفرد قوانُت مستقلة حملاربة أنواع معينة من اٞترائم كالفساد كاإلرىاب 
كا١تخدرات كاإلعتداء على مصاّب الطفل، لذلك سنحاكؿ أف نسّلط الضوء على أىم ىذه التعديبلت ُب نصوص قوانُت 

 .العقوبات، بوصفو سيف الدكلة ُب مبلحقة كمعاقبة ٥تالفي ىذا القانوف
  

 08ا١تؤرخ ُب 156- 66 ٔتوجب األمر رقم 1966        كلقد تعّرض  قانوف العقوبات اٞتزائرم منذ إصداره ُب سنة 
، القانوف 47-75، األمر 48-73، األمر 74-69األمر رقم ):  إٔب الكثَت من التعديبلت ، نذكر أ٫تها1966 06
-95، األمر 15-90، القانوف 02-90، القانوف 05-89، القانوف 26-88، القانوف04-82، القانوف 78-03
، 01-06، القانوف06-05، األمر 15-04، القانػػػػػػػوف09-01، القانوف10-97، األمر 22-96، األمر 11

 ، 12-15، 01-14، 14-11، القانوف 04-القانوف09، 01-09، القانوف01-09، القانوف23-06القانوف 
 .01ػػ 18

 

، إٔب غاية اليـو ، على اعتبار أف ىذه 2004         لذلك سوؼ نركز على أىم التعديبلت األخَتة إبتداء من سنة 
ا١ترحلة شهدت إصدار العديد من القوانُت كتعديل العديد من النصوص،  من أجل مواجهة هتديدات اإلجراـ ا١تختلفة 

اليت تستلـز التجّند التاـ ١تواجهة ىذه األخطار ّتميع اإلمكانيات ٔتا فيها اٞتانب التشريعي، حيث تأسست باٞتزائر ٞتنة 
 ، كُب 2006 مارس 08 ا١تؤرخ ُب 108-06كطنية لتنسيق أعماؿ مكافحة اٞترٯتة ، ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم 

 نص 87قطاع العدالة  ًب مراجعة ا١تنظومة التشريعية كترقية ا١توارد البشرية كعصرنة العدالة كإصبلح السجوف، كًب إعداد 
تشريعي كتنظيمي حملاربة أشكاؿ اإلجراـ اٞتديدة لئلجراـ، الفساد، تبييض األمواؿ، اإلرىاب، اإلٕتار با١تخدرات، ك 

، كما ًب تعديل قانوف اٞتمارؾ كقانوف مكافحة 1مراجعة قانوف العقوبات كاإلجراءات اٞتزائية كالقانوف التجارم كا١تد٘ب
التهريب ، كصدرت عدة قوانُت ٖتمل أحكاما جزائية ٥تتلفة ٞترائم معينة ٓب تكن معركفة ُب السابق كقانوف ا١تستهلك، 

كقانوف ٛتاية البيئة كغَتىا ، غَت أننا إرتأينا أف نركز على أىم التعديبلت اليت مست قانوف العقوبات اٞتزائرم ُب السنوات 
 .(الفرع الثا٘ب)، كتناكؿ قانوف الطفل بصفتو ٭تمل أحكاما ٖتمي فئة ىشة من آّتمع (الفرع األكؿ)األخَتة 

 

 الفرع األكؿ
 أىم التعديبلت التي مست قانوف العقوبات الجزائرم 

 

 إٔب العديد من التعديبلت ا١تتبلحقة ، صاحبها إلغاء العديد من 2004        تعرض قانوف العقوبات اٞتزائرم منذ سنة 
اٞترائم كإضافة جرائم أخرل ٓب يكن معاقبا عليها من قبل، كما شدد ُب بعض العقوبات كخفف ُب بعضها ، فمثبل 

أضاؼ جرٯتة ) مكرر  341، تعديل ا١تواد (71اٞتريدة الرٝتية رقم ) 2004 12 10 ا١تؤرخ ُب 15- 04قانوف  
                                                

 .07، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓٛطل٠)ػرىٕٝ  1
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، أضاؼ أيضا 7 مكرر389 مكرر إٔب 389، كما أضاؼ جرٯتة تبييض األمواؿ كخصص ٢تا ا١تواد (التحرش اٞتنسي
جرائم ا١تساس بأنظمة ا١تعاٞتة اآللية للمعطيات، كخصص ٢تا القسم السابع مكرر، حيث ٘تم ىذا الفصل ّٔذا القانوف 

 .7 مكرر394 مكرر أب 394بنصوص ا١تواد 
 

 منو رفعت 298، ٧تد ا١تادة  (84جريدة رٝتية رقم ) 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23-06       أما بالنسبة لتعديل 
 مكرر فجعلت الصفح يوضع حدا للمتابعة، كما عدؿ  ىذا القانوف  229، أما ا١تادة (مقدار العقوبة اٟتد أدٗب كالغرامة

 ألغت عقوبة اإلعداـ 352 السرقة دفع الغرامة، ا١تادة 350، 1 مكرر341، 333، 331، 330، 331ا١تواد 
بالنسبة للشخص الذم ٭تمل سبلحا كإستبدلو بالسجن ا١تؤبد، حيث رجعت إٔب سابق عهدىا عند صياغتها ٔتوجب 

 20 إٔب 10 سنوات بدؿ 10 إٔب 05  أنقصت ُب مقدار العقوبة من 352 مكرر، 351، 350، 155-66األمػػػػػػػػر 
دج، ٓتصوص السرقة ُب الطرؽ العمومية، حيث كانت تربز صرامة ا١تشرع 1.000.000دج إٔب 500.000سنة، ك

دج 2.000.000دج أب 1.000.000من ) أضافت الغرامة ا١تالية 353بوضوح ُب ا١تعاقبة على ىذه اٞترائم، ا١تادة 
 أقرت مسؤكلية 1 مكرر382، ا١تادة (دج 1.000.000دج أب 500.000) أضافت الغرامة ا١تالية من354، ا١تادة (

دج 100.000)كمن (دج200.000دج إٔب25.000) أضافت الغرامة ا١تالية من 383، ا١تادة (الشخص ا١تعنوم
، ( على اٞترٯتة ا١تنصوص عليها ُب ىذه ا١تدة60أضافت تطبيق أحكاـ ا١تادة ) 1 مكرر389، ا١تادة (دج500.000إٔب

 أضافت 402 ألغت عقوبة اإلعداـ كعوضتها بعقوبة السجن ا١تؤبد، ا١تادة 395 ، أما ا١تادة 2 مكرر 389ككذا ا١تادة 
 ألغت عقوبة االعداـ كعوضتها بالسجن ا١تؤبد 406دج ، ا١تادة 2.000.000دج إٔب 1.000.000الغرامة ا١تالية 

دج إٔب 1.000.000دج كمن 1.000.000دج إٔب 500.000كأضافت عقوبة الغرامة ا١تالية من 
دج إٔب 500.000 ألغت عقوبة اإلعداـ كأضافت نظاـ الغرامات من 408دج ، ا١تادة 2.000.000
 مكرر أضافت نظاـ الغرامات ا١تالية 417دج ، ا١تادة  2.000.000دج إٔب 1.000.000دج كمن 1.000.000
  أضيفت كمواد 3 مكرر417، 2 مكرر417، 1 مكرر417دج، ا١تواد  2.000.000دج إٔب 1.000.000

دج ، ا١تادة 500.000 رفعت قيمة الغرامة ا١تالية إٔب 430جديدة كأقرت مسؤكلية الشخص ا١تعنوم جزائيا، ا١تادة 
 سنوات ك 10 سنوات إٔب 05 عاقبت على حالة إٟتاؽ ا١تادة ا١تقدمة أك الفاسدة ضررا أك عجزا باٟتبس من 432

دج ،حيث أضاؼ التعديل الغرامة ُب الفقرة الثانية من 1.000.000دج إٔب 500.000بغرامة مالية من 
 مكرر أقرت 435، ا١تادة (دج ، كعاقب بالسجن ا١تؤبد كألغى عقوبة اإلعداـ سابقا2.000.000دج إٔب 100.000

 .مسؤكلية الشخص ا١تعنوم
 

اليت رفعت قيمة الغرامة ا١تالية من  ) 442        كبالنسبة للمخالفات ا١تتعلقة باألشخاص فقد عّدؿ ىذا القانوف ا١تادة 
دج ، كما أضاؼ شرط شكول الضحية ُب اٟتالة الثانية، 1.000دج إٔب 100دج بدؿ 16.000دج إٔب 8.000

معاقبة العائد ُب ا١تخالفات ا١تنصوص عليها ُب ىذا الباب، ) 445، (2ك1كأقر الصفح كحد للمتابعة اٞتزائية للحالة 
أضيفت جديدة كرفعت قيمة ) مكرر 467، ا١تادة (دج سابقا2.000دج بدؿ 40.000حيث تصل قيمة الغرامة إٔب 

 .(رفعت قيمة الغرامات ُب ا١تخالفات ) 1 مكرر467، (الغرامات ُب اٞتنح 
 

 298: ،  ا١تواد التالية (34اٞتريدة الرٝتية رقم ) 2001 يونيو 26 ا١تؤرخ ُب 09-01        كما مّس  تعديل 
 .(ألغت عقوبة اإلعداـ) مكرر 382 ، 3، مكرر2، مكرر 1 مكرر 303 مكرر، 303، 303، 301، 299مكرر، 
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من أجل إضافة جرائم مستحدثة (15اٞتريدة الرٝتية رقم ) 2009 فرباير 25 ا١تؤرخ ُب 01-09        ٍب جاء قانوف 
 303 إٔب غاية 4 مكرر303،  كأفرد ٢تا الفصل ا٠تامس ا١تعنوف باإلٕتار باألشخاص، حيث أضاؼ ا١تواد من 

 16 مكرر 303 كيتعلق ّترائم اإلٕتار باألعضاء ، كجعل ٢تا ا١تواد من 1، كما أضاؼ القسم ا٠تامس مكرر15مكرر
 إٔب 30 مكرر 303 كخصصو ٞترائم هتريب ا١تهاجرين، ا١تواد 2 ، كأفرد القسم ا٠تامس مكرر29مكرر 303إٔب ا١تادة 

 .2 مكرر 350 ، 1 مكرر 350،  كما طاؿ التعديل ا١تادتُت 41 مكرر 303
 

، فقاـ بتعديل القسم الثا٘ب ا١تتعلق (07اٞتريدة الرٝتية رقم ) 2014 فرباير 04 ا١تؤرخ ُب 01-14        أما قانوف 
، (بيع كشراء األطفاؿ) مكرر 319بًتؾ األطفاؿ العاجزين كتعريضهم للخطر كبيع األطفاؿ، كأضاؼ جرائم جديدة منها 

عدلت العقوبة ٓتصوص ٖتريض القصر ) 342، ، (إضافة جرٯتة الفاحشة بُت احملاـر بُت الكافل كا١تكفوؿ ) مكرر 337
دح إٔب 20.000 اليت رفعت قيمة الغرامة ا١تالية إٔب 344، ككذا ًب تعديل نص ا١تادة  (على فساد األخبلؽ

 . سنة 19 سنة بدؿ 18دج ، كما جعلت سن القاصر ٓب يكمل  100.00إٔب 10.000دج بدؿ من 200.000
 

 الفرع الثاني
 12-15 قانوف الطفل 
 

١ترسـو ، تبعا ؿ، ا١تتعلق ْتماية الطفل2015 جويلية 15، ا١تؤرخ ُب 12-15رقم         جاء ىذا القانوف 
تفاقية حقوؽ الطفل، اليت إ على ،، ا١تتضمن التصديق1992 ديسمرب 19، ا١تؤرخ ُب 461-92الرئاسي رقم 

، كمن أجل إعطاء قانوف مستقل ٟتماية 1989 نوفمرب 20خ ػػػػكافقت عليها اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة بتارم
الطفل، كإعطاء ٛتاية شاملة لؤلحداث سواء كانوا ُب حالة خطر معنوم، أك ضحية أك كاف جا٨تا، كأٚتل ذلك 

، ىذا القانوف الذم جاء بًتتيب كتنظيم أحكاـ القواعد (ا١تصلحة الفضلى)بالبحث عن مصلحة الطفل بعبارة 
كاإلجراءات ا١تتعلقة بقضاء األحداث بكيفية منهجية كمنظمة كاستبعدت األخطاء كالتناقضات اليت كانت تطبع 

النصوص القدٯتة ، حيث ًب استحداث نظاـ الوساطة اليت تعترب ثورة حقيقية ُب باب قضاء األحداث ، كلقد تأخر 
ا١تشرع ُب ىذا كثَتا، نظرا لفائدة ىذا النظاـ بالنسبة ٢تذه الفئة، الذم يساىم ببل شك ُب إصبلح ذات البُت 

كهتذيب سلوؾ األطفاؿ، عوض سياسة الزجر كالعقاب ، اليت ىي سبلح ذك حدين ، فإف كاف ىذا ا١تسلك كاف 
يعاِب اٞترٯتة عند كقوعها بصفة مؤقتة، كلكن أثره على ا١تدل البعيد يكوف سلبيا، كلقد سبق أف بينا تأثَت اإلختبلط 

 .على احملبوسُت خاصة ىذه الفئة ا٢تشة 
 

 مادة مقسمة على ستة أبواب رئيسية، حيث جاء الباب األكؿ بأحكاـ عامة 150        كقد تضمن ىذا القانوف 
ُب عشرة مواد ،بينت ا٢تدؼ من ىذا القانوف كىو ٖتديد قواعد كآليات ٛتاية الطفل، كٖتدد ا١تقصود من استعماؿ 
ا١تصطلحات كمفهومها ، ٍب بينت حقوؽ الطفل اليت يتمتع ّٔا إستناد لئلتفاقية  الدكلية ٟتقوؽ الطفل كغَتىا من 
اإلتفاقيات األخرم الدكلية ككذا التشريع الوطٍت، كركزت على أف ا١تصلحة الفضلى للطفل ىي الغاية من كل إجراء 

أك تدبَت أك حكم أك قرار يتخذ بشأنو، كمعيار ا١تصلحة الفضلى للطفل ليس لو ٖتديد مضبوط ، كإ٪تا ٮتضع 
للعديد من اإلعتبارات  ا١تتغَّتة حسب الظركؼ الزمنية كا١تكانية ٟتالة كل ٣تتمع ككل طفل،  أما الباب الثا٘ب مكوف 

 مادة، تناكؿ 68 مادة تناكؿ ٛتاية األطفاؿ ا١توجودين ُب حالة خطر معنوم، الباب الثالث  جاء ُب 37من 
القواعد ا٠تاصة باألطفاؿ اٞتا٨تُت، الباب الرابع تناكؿ ٛتاية الطفولة داخل ا١تراكز ا١تتخصصة ، الباب السادس نص 
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على األحكاـ اٞتزائية اليت تكفل إحًتاـ تطبيق ىذا القانوف، الباب السادس تضمن أحكاما إنتقالية أىنها إعتبار 
 يوما كطنيا للطفل،كأف أحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية غَت ا١تتعارضة 2015 07 15تاريخ صدكر ىذا القانوف 

 .1مع ىذا القانوف تبقى سارية
 

٧تد أنو من خبلؿ ٚتلة ىذه التعديبلت على قانوف العقوبات اٞتزائرم كغَتىا، ٯتكن تسجيل ا١تبلحظات كىكذا         
 :التالية

 

 .2004ػػػػػ أقر مسؤكلية كعقوبة الشخص ا١تعنوم على غرار الشخص الطبيعي منذ سنة 
التحرش اٞتنسي، اإلعتداء على اٟتياة ا٠تاصة،اٞترائم )ػػػػ خلق جرائم جديدة مستحدثة، ٓب تكن معركفة من قبل 

، كىذا (اْب ...ا١تعلوماتية، تبييض األمواؿ ا١تتاجرة باألشخاص كاألعضاء، هتريب ا١تهاجرين، ٕترٙب ا٢تجرة غَت الشرعية،
٘تاشيا مع التطورات اٟتاصلة ُب العآب كالوطن، ككجوب أقلمة نصوصنا القانونية بعد مصادقة اٞتزائر على عديد 

 .اإلتفاقيات كا١تعاىدات الدكلية ا١تختلفة
ػػػ فصل عدة قوانُت كانت مد٣تة ُب قانوف العقوبات ، كجعلها ُب قوانُت مستقلة كقانوف مكافحة الفساد كالوقاية منو 

 ، قانوف 06- 05 ، قانوف التهريب 18-04 ، قانوف اإلٕتار غَت الشرعي ُب ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية 06-01
 .12-15الطفل 

ػػ ألغى عقوبة اإلعداـ ُب العديد من اٞترائم ا٠تطَتة، اليت كاف يعاقب عليها سابقا ّٔذه العقوبة، كاستبد٢تا بالسجن ا١تؤبد، 
 .كلعّل ىذا ما يفّسر إٕتاه إرادة ا١تشرع اٞتزائرم تدر٬تيا إٔب إلغاء ىذه العقوبة هنائيا

 .ػػػ جّنح العديد من اٞترائم، على غرار قانوف مكافحة الفساد، كفّضل تكييفها ّتنح بسيطة كجنح مشددة
 .ػػػػ رفع بعض العقوبات ُب بعض اٞترائم، ْتيث رفع حدىا األدٗب كأحيانا اٟتد األقصى

ػػػ أضاؼ ُب العديد من اٞترائم عقوبة الغرامة ا١تالية إٔب جانب عقوبة اٟتبس أك السجن كرفع قيمة الغرامة ُب عديد اٞترائم 
، ْتيث إقتنع ا١تشرع متأخرا بضآلة كأحيانا بتفاىة القيمة ( 23 ػػ 06 بالقانوف 1 مكرر467 مكرر ك467تعديل ا١تادة )

ا١تالية للغرامة ا١تعاقب ّٔا سابقا، ألنو ُب بعض اٞترائم ال تساكم القيمة ا١تعاقب ّٔا كغرامة مالية ُب النص القانو٘ب قيمة  
، حيث ٔتوجب تعديل 2( دج80فمثبل غرامة االسكر العلٍت السافر كانت ال تتعدل  )األكراؽ اليت حررت ّٔا احملاضر

 .  رفع قيمة الغرامة ُب اٞتنح كاٞتنايات06-23
 

 المطلب الثاني
  العقاب على جرائم العنف 

 

        تعترب ىذه الفئة من بُت اٞترائم اليت تركز عليها النصوص العقابية لدل ٚتيع التشريعات اٞتنائية، ألهنا تتعلق ْتماية 
حق اإلنساف ُب اٟتياة كُب ٛتاية جسمو من أم مساس، إذا كاف مساسا ماديا، كما عاقب على اإلعتداء ا١تعنوم، 

ك٥تتلف أشكاؿ العنف ا١تعنوم، لذلك فالقانوف ٬تسد اٟتدكد اليت ٖتمي حق األفراد من اٟتياة كالعيش الكرٙب ، ٍب إف 
ا١تساس بسبلمة ىذا اٟتق يعٍت اإلعتداء على اإلنساف ُب عقلو كشرفو كجسده، كىي عناصر أساسية ٟتفظ كصيانة بقاء 

                                                
 .08، 2016٘، هحٕٗٞ قٔح٣س جُطلَ ك٢ جُؿُجتٍ، ضك٤َِ ٝضأ٤َٚ ، جُؿُجتٍ،  وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ،(ؾٔحٍ)ٗؿ٢ٔ٤  1
 ، ؼ 1975 04 29 جُٔطؼِن ذؤغ جٌٍُٓ جُؼ٢ٓٞٔ ٝقٔح٣س جُوٍٛ ٖٓ جٌُكٞالُٔإٌل ك٢ 26 ـ 75 ٝٓح ذؼىٛح ٖٓ جألٍٓ 01أٗظٍ ٖٓ ؾى٣ى  جُٔحوض٤ٖ  2

 .1975 05 09 جُٛحوٌز ذطح٣ٌم 37ٌ، ػىو 



 

447 

، 1الناس، لذلك يتكفل القانوف ْتصر كل أ٪تاط التعدم كيضع ٢تا عقوبات متباينة حسب جسامة كبساطة اٞتـر ا١ترتكب
 .(الفرع الثا٘ب)، العقاب على جرائم العنف (الفرع األكؿ)كىو ما سنوضحو من خبلؿ تعريف سلوكيات العنف 

 

 الفرع األكؿ
  تعريف سلوكيات العنف

 

        يعترب العنف سلوكا ينطوم على إستخداـ القوة كالبطش، الذم يزيد عن اٟتد ا١تألوؼ ُب اٟتياة اإلجتماعية، كتبعا 
١تا تعارفت عليو األمم ا١تتحضرة، على إعتبار أف ىذا السلوؾ يعترب رد فعل بدائي كإستثنائي كيعرب عن سيطرة غريزة الدفاع 

، كىو ما ٮترج بو ُب أغلب األحواؿ عن اإلطار ا١تشركع للسلوؾ الذم يتخذ طابعا بدائيا 2كالقتاؿ على نفس الشخص
كمستهجنا، كيعترب العنف كذلك ظاىرة منتشرة حىت ُب آّتمعات اٟتديثة، حيث يرجع علماء النفس سبب ا١تيل إٔب 

العنف إٔب عدة عوامل متعددة تتداخل كتتفاعل فيما بينها لتنتج العنف، كمن ٙتة إفراز السلوؾ اإلجرامي، كتتعدد ىذه 
األسباب إٔب اٞتهل، كاإلدماف على ا١تخدرات كا١تسكرات إٔب سوء الًتبية كا٨تطاط القيم كاألخبلؽ، كضعف الوازع الديٍت 
إٔب التأثر باحمليط الفاسد، إٔب مشاىدة األفبلـ اليت ٘تثل سلوكات ٗترج عن ا١تألوؼ، كتوصف بأهنا على قدر من العدكاف 
، فأصبح آّتمع اٟتديث يوصف من قبل علماء النفس بأنو مركز تدريب على ٦تارسة العنف ْتكم التفاعبلت كالظركؼ 

اليت ٮتضع ٢تا ىذا آّتمع ، ذلك ألف آّتمعات اٟتديثة شهدت نزعة غَت مسبوقة فيما يتعلق با١تيل إٔب ٦تارسة العنف 
 .3ا١تفرط، الذم يعترب إرتدادا إٔب البدائية

 

        ك٢تذا يػَحعْومَحد ٥تتلف القائمُت على صياغة نصوص التجرٙب ، إٔب معاينة ٥تتلف القيم السائدة ُب آّتمع بغرض 
التوصل إٔب إقرار حل تشريعي لظاىرة أك مرض إجتماعي معُت ، يكشف عنو معاينة كقراءة القاعدة القانونية اٞتزائية 
 .كٖتليلها على ضوء الواقع اإلجتماعي ، للتوصل إٔب اآلثار اليت تًتتب على إعتماد صيغة معينة من قبل ا١تشرع اٞتزائي

 

 الفرع الثاني
  العقاب على جرائم العنف 

 

        آّتمع اٞتزائرم كغَته من آّتمعات عرؼ كيعرؼ ىذه الظاىرة ، كىي تتأرجح بُت اإلرتفاع كاإل٩تفاض، كحسب 
كل مرحلة، لكن ا١تبلحظ أف العنف عرؼ زيادة ُب السنوات السابقة كصلت إٔب أشّدىا ُب اإليذاء كالتقتيل كبّث 

الرعب، كىي مرحلة التسعينيات اليت شهدت إرتفاعا رىيبا ُب ىذه اٞترائم، ٦تا حّتم على ا١تشرع اٞتزائرم مراجعة كتعديل 
 .تشريعو العقايب، ككضع أشّد العقوبات كأغلظها كاإلعداـ كالسجن ا١تؤبد ، كسوؼ نفصل ذلك الحقا

 

        كبعد إنتهاء ىذه ا١ترحلة، عرؼ آّتمع اٞتزائرم إرتفاعا ُب جرائم اإلعتداء كالعنف، كظهور ٪تاذج ٕترٙب لسلوكات 
جديدة كالتحرش اٞتنسي، كاإلعتداء على حرمة اٟتياة ا٠تاصة كغَتىا ، ْتيث كقع اإلنتباه من ا١تشرع اٞتزائرم على غرار 

                                                
، وٌجْس ك٢ ؾٍجتْ جُؼ٘ق ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ٞٞء جُٔطـ٤ٍجش جُ٘ل٤ٓس ٝجُى٣ٔٞؿٍجك٤س، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ ػِْ جُ٘لّ (ٓٛطل٠)ػرىٕٝ  1

 .148، ٘ 2011-2010، 2جإلؾطٔحػ٢، ٤ًِس جُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس ٝجإلؾطٔحػ٤س، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ 
، جٌُٔٗالش جُ٘ل٤ٓس ُِٗرحخ جُٔ٘كٍف ك٢ ج١ُْٞ جُك١ٍٟ جُؿُجت١ٍ ،  (جُؼ٤ى)٣ُُٔى ٖٓ جال٠الع ك٢ ٓٞٞٞع ضؼ٣ٍلحش جُؼ٘ق، أٗظٍ  كو٤ٚ  2

، (وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ُٞجهغ جُٛكس جُ٘ل٤ٓس ُىٟ جُٗرحخ ٝػالهطٜح ذحُؼ٘ق جإلؾٍج٢ٓ ، ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ جُٗرحخ جُٔ٘كٍف ذٔإْٓحش جُٞهح٣س ، جُؿُجتٍ)

 .  ٝٓح ذؼىٛح Fekih Laid@ yahoo.fr ٘06ؾحٓؼس أذ٢ ذٌٍ ذِوح٣ى ، ضِٔٓحٕ، جُؿُجتٍ،  
 .295ٓكٔى ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٤ْى١ جُك٢ِ٤ِٔ) 3
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التشريعات ا١تقارنة، إٔب ضركرة تطوير مفهـو اإليذاء، ليصبح أكثر إنسجاما مع كرامة اإلنساف، كال يتحقق ذللك، ليس 
 .1فقط ْتماية سبلمتو اٞتسدية، ك لكن أيضا ْتماية سبلمتو النفسية كطمأنينتها

 

        لذلك كاف ٬تب على ا١تشرع ٕترٙب ىذه السلوكات اٞتديدة، من جانب آخر لوحظ إرتفاع جرائم اإلعتداء على 
األطفاؿ، من خطف كتقتيل ك٘تثيل كإعتداء جنسي، إٔب اٟتد الذم أصبحت تشكل حالة من ا٠توؼ كالشعور بالبل أمن 
على األطفاؿ كسط أفراد آّتمع، كلو أف اإلعبلـ ساىم بشكل مباشر كغَت مباشر ُب جعلها ظاىرة ، كىو األمر الذم 

جعل ا١تشرع  اٞتزائرم ملزما بإصدار نصوص قوانُت جديدة، لبسط ٛتاية أكثر على ىذه الفئة اٟتساسة، كظهر ذلك من 
 ، كما علت أصوات كمطالبات بتشديد العقوبات على 2015 يونيو 15 ا١تؤرخ ُب 12 – 15خبلؿ قانوف الطفل رقم 

 .مقًتُب مثل ىذه اٞترائم، كا١تناداة بتطبيق عقوبة اإلعداـ على مقًتفيها
 

        كعموما فإف ا١تشرع اٞتزائرم كاجو ظاىرة العنف كاالعتداء على األشخاص، من خبلؿ قانوف العقوبات الذم 
 من ؽ ع ج، حيث قاـ بتجرٙب عدة أصناؼ من 287 أب 254يتناكؿ موضوع العنف ُب نصوص ا١تواد من 

السلوكات، توصف بأهنا على قدر من العنف كالعدكاف ، تتمثل ُب القتل كالتعذيب كاٞتركح العمدية ، كاليت تعترب 
سلوكات غَت مشركعة ماداـ أهنا ٘تس ْتق من حقوؽ اإلنساف أك سبلمة جسده أك صحتو البدنية أك النفسية، حيث 
يفصح ا١تشرع اٞتزائرم على ٣تموعة من التكييفات كاألكصاؼ القانونية تشكل ٕترٯتا  ٢تذه السلوكات ا١تختلفة، بُّت 

عناصر تكوينها كشركطها ، كرأل أهنا تشكل إعتداء عليها، كلقد تراكحت العقوبات ا١تقدرة ٢تا ما بُت الغرامة إٔب اٟتبس 
 .(رغم أهنا تنفذ)إٔب السجن ا١تؤقت عموما، كأحيانا قليلة يضع ٢تا عقوبة السجن ا١تؤبد ، كعقوبة االعداـ 

 

 المبحث الثاني
 العقاب على بعض الجرائم الخاصة 

 

نظرا ألف ىناؾ جرائم ذات تأثَت خاص كشامل على آّتمع، كاف على ا١تشرع اٞتزائرم أف يواجهها بإجراءات         
خاصة ٗتتلف عن بقية اٞترائم العادية، كمن ذلك أف ٮترجها من نصوص قانوف العقوبات ك٬تعل ٢تا قوانُت خاصة مستقلة  

لينظم أحكامها بصفة أفضل، ك٬تعل ٢تا إجراءات خاصة ُب ا١تتابعة كاٟتكم كالعقاب، كإنعكس ذلك على نوعية ككمية 
العقاب، لذلك جعل ٞترائم ا١تخدرات قانوف ا١تخدرات بعد أف كاف يعاقب عليها من خبلؿ قانوف ٛتاية الصحة كترقيتها، 

كما جعل ٞترائم الفساد قانونا خاصا، بعد مصادقة اٞتزائر على إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد، كاستشراء ىذه 
اآلفة بشكل ملفت للنظر، كمن جهة أخرل عرفت جرائم اإلرىاب ُب اٞتزائر عدة قوانُت متبلحقة من أجل ٤تاكلة القضاء 

عليها كاٟتد منها، تبعا ١توجهة اإلرىاب اليت ضربت اٞتزائر ُب التسعينات، من أجل اعطاء توضيحات أكثر ذلك 
إٔب العقاب على جرائم الفساد، أما  (ا١تطلب الثا٘ب)إٔب العقاب ُب جرائم ا١تخدرات، كُب  (ا١تطلب األكؿ)سنتعرض ُب 

 .نعرض فيو العقاب ُب جرائم اإلرىاب (ا١تطلب الثالث)
 

 المطلب األكؿ 
  العقاب على جرائم المخدرات

 

                                                
 .18، ٘ ، ضكى٣ع جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢ ذ٤ٖ جُكلحظ ػ٠ِ جُػٞجذص ٝٓٞجًرس جُٔطـ٤ّةٍجش، ٍٓؾغ ْحذن  (ك٣ٍى)ج٢ُٗٞٔٓ  1
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، كأهنا تؤدم إٔب أضرار كثَتة ال ٯتكن حصرىا سواء على          ال ٮتتلف أحد على أف ا١تخدرات نوع من أنواع السمـو
ا١تستول الفردم أك آّتمعي، لذلك تناكلت اإلتفاقيات الدكلية ا١تختلفة موضوع ا١تخدرات كمكافحتها  كالوقاية منها، 
، 1ألهنا تعد من اٞترائم اليت تكتسي الطابع الدكٕب، كيلـز ١تواجهتها تضافر ٚتيع مكونات كىيئات كأجهزة آّتمع الدكٕب

 05-85أما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم فيمكن القوؿ أنو تعامل مع ىذه اآلفة من خبلؿ قانونُت إثنُت ، القانوف رقم 
 25 الصادر ُب 18-04، كالقانوف رقم (الفرع األكؿ) ا١تتعلق بقانوف الصحة كترقيتها 1985 02 16الصادر بتاريخ 

 .(الفرع الثا٘ب) ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كقمع اإلستعماؿ غَت ا١تشركعُت 2004 12
 

 الفرع األكؿ
  المتعلق بحماية الصحة كترقيتها05-85 قانوف 

 

، حيث عيب على ا١تشرع آنذاؾ، أنو ٓب يكن  (190 ك259 أب 241من) مادة منو 20        خصص ىذا القانوف 
جادا ُب مكافحة ا١تخدرات بسبب أنو ٓب يفرد ٢تا قانونا مستقبل، كجعل األحكاـ اليت تعاقب على ىذه السمـو قانوف 

الصحة، مقارنة مع أغلب الدكؿ العربية األجنبية اليت تنظم ا١تخدرات بقانوف خاص، ككاف تعاملو معها بشكل من الرأفة 
كالتخفيف، حيث كاف يكّيف التعامل با١تخدرات سواء باٞتلب أك التصدير أك اإلٕتار أك اإلستهبلؾ سواء جنحا ، بينما 

شددت دكؿ أخرل كاعتربهتا مشددة، غَت أنو ما ٯتكن التنويو إليو أف ىذا القانوف رغم عيوبو بالنسبة للتصدم ٞترائم 
ا١تخدرات كمشتقاهتا ، إال أنو كاف يتضمن نصا قانونيا مشددا يعاقب على ىذا الفعل باإلعداـ ، كترؾ ذلك جوازا 

يخٌل بالصحة  من ىذا القانوف ذات طابع 244 ك243للقاضي عندما تكوف ا١تخالفات ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد 
، على الرغم ٦تا ٭تملو ىذا النص من غموض ، كونو جاء مطاطا ، ألنو ٬تعلنا نتساءؿ عن المعنوية للشعب الجزائرم

حدكد اإلخبلؿ كا١تساس بالصحة ا١تعنوية للشعب، ىل تبعا للكمية احملجوزة؟، أـ ٠تطورة مادة ا١تخدرات ا١تصنوعة 
 . كمشتقاهتا ؟، أـ ماذا؟، ٦تا ٬تعل القاضي يتهّرب من تطبيق ىذه ا١تادة طا١تا أف النص كاف جوازيا

 

        كنظرا لئلنتشار الرىيب ٢تذا النوع من اٞترائم ، ٦تا جعل ا١تشرع اٞتزائرم يسّن قانوف يتماشى مع تطور ىذه 
 ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات كا١تؤثرات العقلية كقمع 2004 12 25 ا١تؤرخ ُب 18-04الظاىرة ،فجاء قانوف 

 . اإلستعماؿ غَت ا١تشركعُت ّٔا
 

 الفرع الثاني
  المتعلق بالوقاية من المخدرات كالمؤثرات العقلية كقمع اإلستعماؿ غير المشركعين 18-04قانوف 

 
 

         إجتهد ا١تشرع ُب ىذا القانوف إٔب إستدراؾ النقائص ا١توجودة بالقانوف القدٙب، كذلك بإصدار قانوف خاص 
با١تخدرات كا١تؤثرات العقلية، بعيدا عن قانوف الصحة، حيث تعرض فيو بصورة كاضحة للتجرٙب كالعقاب كا١تتابعة، قاـ 

بتحديد النصوص ٖتديدا كاضحا، حيث تعرض إٔب تبياف أنواع ا١تخدرات، كٕترٙب أغلب التصرفات ا١تتعلقة بالتعامل مع 

                                                
، جضلحه٤س ض٘ظ٤ْ جُٔٞجو 1912جضلحه٤س الٛح١ ٍُِهحذس ػ٠ِ جُٔهىٌجش ْ٘س )ٛ٘حى ػى٣ى جالضلحه٤حش جُٔرٍٓس ك٢ ًٛج جُٗإٔ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُى٢ُٝ ، ًًٍٗ ٜٓ٘ح  1

، ذٍٝضًٍٞٞ ض٘ظ٤ْ ٌَجػس ٝ ئٗطحؼ  1948، ذٍٝضًٍٞٞ ذح٣ٌّ ْ٘س 1936، جضلحه٤س جُوٟحء ػ٠ِ جُط٣ٍٜد ؿ٤ٍ جٍُٔٗٝع ْ٘س 1931جُٔهىٌز ْ٘س 

 25، ذٍٝضًٍٞٞ ؾ٤٘ق 1971 02 21 ، جضلحه٤س ك٤٘ح ُِٔٞجو جُٔإغٍز ػ٠ِ جُ٘لّ ْ٘س 1961 03 30، ٓؼحٛىز ٣ٞ٤ٌٗٞى ْ٘س 1953ٝضؿحٌز جألك٤ٕٞ ْ٘س 

 12 15، جضلحه٤س جالْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُؿ٣ٍٔس جُٔ٘ظٔس ك٢ 1988 12 20، ٓؼحٛىز ك٤٘ح ٌُٔحككس ض٣ٍٜد جُٔهىٌجش ٝجُٔإغٍجش جُؼو٤ِس ْ٘س 1972 03

 .(جُم ........، ذٍٗحٓؽ جألْٓ جُٔطكىز ٍُِٔجهرس جُى٤ُٝس ُِٔهىٌجش ،2000
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ا١تخدرات، كجعل ٢تا عقوبات مشددة مع بعض اٞترائم تتماشى مع حجم ا٠تطر ا١تهدد للمشرع ، جرائم ا١تخدرات ُب 
 :، حيث قسمها إٔب جنح ك إٔب جنايات18-04إطار قانوف 

 

 الفقرة األكلى
  عقوبات الجرائم المصنفة جنحا

 :           ٯتكن أف نعدد اٞترائم التالية 
يعاقب باٟتبس من شهرين إٔب سنتُت ، : (اٟتيازة أك اإلستهبلؾ الشخصي للمخدرات أك ا١تؤثرات العقلية ) 12ػػػ ا١تادة 

دج أك بإحدل العقوبتُت ،كل شخص يستهلك أك ٭توز من أجل 50.000دج أب 5.000كبغرامة مالية من 
 .اإلستهبلؾ الشخصي ٥تدرات أك مؤثرات عقلية بصفة غَت مشركعة

 سنوات ، كبغرامة 10يعاقب باٟتبس من سنتُت أب : (التسليم أك العرض للغَت ّٔدؼ اإلستعماؿ الشخصي) 13ػػػ ا١تادة 
دج ، كل من يسلم أك يعرض بطريقة غَت مشركعة ٥تدرات أك مؤثرات عقلية على 500.000دج أب 100.000من 

الغَت ّٔدؼ اإلستعماؿ الشخصي، كيضاعف اٟتد األقصى للعقوبة إذا ًب تسليم أك عرض ا١تخدرات أك ا١تؤثرات العقلية، 
حسب الشركط احملددة ُب الفقرة السابقة على قاصر أك معوؽ أك شخص يعاِب بسبب إدمانو أك ُب مراكز تعليمية أك 

 .تربوية أك صحية أك اجتماعية أك داخل ىيئات عمومية 
 سنوات كبغرامة من 05يعاقب باٟتبس من سنتُت إٔب :(عرقلة أك منع األعواف ا١تكلفُت ٔتعاينة اٞترائم) 14ػػػ ا١تادة 

دج ، كل من يعرقل أك ٯتنع بأم شكل من األشكاؿ األعواف ا١تكلفُت ٔتعاينة اٞترائم 200.000دج أب 100.000
 .أثناء ٦تارسة كظائفهم أك ا١تهاـ ا١تخولة ٢تم ٔتوجب أحكاـ القانوف

 سنة، كبغرامة 15 سنوات أب 05يعاقب باٟتبس من : (تسهيل للغَت اإلستعماؿ غَت ا١تشركع للمخدرات) 15ػػ ا١تادة 
 :دج كل من 1.000.000 دج إٔب 500.000من 

ػػ سهل للغَت اإلستعماؿ غَت ا١تشركع للمواد ا١تخدرة أك ا١تؤثرات العقلية ٔتقابل أك ٣تانا سواء بتوفَت ٤تل ٢تذا الغرض أك 
بأية كسيلة أخرل، ككذلك األمر بالنسبة لكل من ا١تبلؾ كا١تسَتين كا١تديرين كا١تستغلُت بأية صفة كانت لفندؽ أك منزؿ 

مفركشا نزؿ أك حانة أك مطعم أك نادم أك مكاف عرض أك أم مكاف ٥تصص للجمهور أك مستعمل من اٞتمهور ، الذم 
 .يسمحوف بإستعماؿ ا١تخدرات داخل ىذه ا١تؤسسات أك ملحقاهتا ُب األماكن ا١تذكورة

 .ػػػ كضع ٥تدرات أك مؤثرات عقلية ُب مواد غذائية أك مشركبات دكف علم ا١تستهلكُت
 :دج كل من 1.000.000دج أب 500.000 سنة كبغرامة من 15 سنوات أب 05يعاقب باٟتبس من : 16ػػػػ ا١تادة 

 .ػػ قدـ عن قصد كصفة طبية صورية أك على سبيل احملاماة ٖتتوم على مؤثرات عقلية 
 .ػػ يسلم مؤثرات عقلية بدكف كصفة أك كاف على علم بالطابع الصورم أك احملاباة للوصفات الطبية 

 سنة 20 سنوات إٔب 10يعاقب باٟتبس من : (إنتاج ا١تواد ا١تخدرة أك ا١تؤثرات العقلية بطريقة غَت شرعية) 17ػػ ا١تادة
دج كل من قاـ بطريقة غَت مشركعة بإنتاج أك صنع أك حيازة أك 50.000.000 دج إٔب 5.000.000كبغرامة من 

عرض أك بيع أك كضع للبيع أك اٟتصوؿ كشراء قصد البيع أك التخزين أك إستخراج أك ٖتضَت أك توزيع أك تسليم بأية صفة 
 .كانت أك ٝتسرة أك شحن عن طريق العبور نقل ا١تواد ا١تخدرة أك ا١تؤثرات العقلية 

        كيعاقب على الشركع ُب ىذه اٞترائم بالعقوبات ذاهتا ا١تقررة للجرٯتة ا١ترتكبة، كيعاقب على األفعاؿ ا١تنصوص 
 .عليها  ُب الفقرة األكٔب أعبله بالسجن ا١تؤبد عندما ترتكبها ٚتاعة إجرامية
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 الفقرة الثانية 
  عقوبات الجرائم المصنفة جنايات

 :  أربع صور اٞتنايات عاقب عليها بعقوبة السجن ا١تؤبد كىي18-04         تضمن قانوف 
، حيث يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من قاـ (تسيَت كتنظيم أك ٘تويل إنتاج ا١تواد ا١تخدرة أك ا١تؤثرات العقلية) 18ػػػػػػ ا١تادة 

 .17بتسيَت أك تنظيم أك ٘تويل النشاطات ا١تذكورة ُب ا١تادة 
،  يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من قاـ (تصدير أك إستَتاد بطريقة غَت مشركعة ٥تدرات أك مؤثرات عقلية) 19ػػػػػ ا١تادة 

 .بطريقة غَت مشركعة بتصدير أك إستَتاد ٥تدرات أك مؤثرات عقلية 
،حيث يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من زرع بطريقة غَت مشركعة (زرع بطريقة غَت مشركعة نباتات ا١تخدرات) 20ا١تادة  ػػػػػػ

 .خشخاش األفيوف أك شجَتة الكوكا أك نبات القنب
حيث يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من قاـ : (صناعة أك نقل أك توزيع سبلئف أك ٕتهيزات ّٔدؼ إستعما٢تا) 21ػػػػػ ا١تادة 

بصناعة أك نقل أك توزيع سبلئف أك ٕتهيزات أك معدات إما ّٔدؼ استعما٢تا ُب زراعة ا١تواد ا١تخدرة، أك ا١تؤثرات العقلية 
أك إنتاجها أك صناعتها بطريقة غَت مشركعة، كإما مع علمو بأف ىذه السبلئف أك التجهيزات أك ا١تعدات ستستعمل ٢تذا 

 .الغرض 
 

 الفقرة الثالثة
  صور أخرل لبعض الجرائم تتعلق بالمخدرات

 

 :         باإلضافة إٔب اٞترائم السابقة ، ٧تد أف ىذا القانوف تضمن صورتُت أخريتُت ك٫تا
 جرٯتة عرقلة أك منع األعواف ا١تكلفتُت ٔتعاينة اٞترائم أثناء ٦تارسة مهامهم أك الوظائف ا١تخولة ٢تم قانونا ، :ػػػ األكلى

دج إٔب 100.000، كعاقبت عليها باٟتبس من سنتُت إٔب ٜتس سنوات، كبغرامة مالية تًتاكح من 14كجاءت ّٔا ا١تادة 
 .دج 200.000

 

 22 جرٯتة التحريض أك التشجيع أك اٟتّث على إرتكاب جرائم ا١تخدرات، حيث عاقب القانوف ٔتقتضى ا١تادة :ػػػ الثانية 
، كل من ٭ترض أك يشجع أك ٭تّث على إرتكاب اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، بنفس العقوبات ا١تقررة للجرٯتة 

 بإعتبار 41أك اٞترائم ا١ترتكبة، ك ىو تطبيق ١تفهـو الفاعل ا١تعنوم ا١تكرس ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم طبقا للمادة 
، ألهنا نصت على 41 أكسع من التحريض، الذم نصت عليو ا١تادة 22احملرض فاعبل أصليا، غَت أف التحريض ُب ا١تادة 

 .1 إستعماؿ كسيلة معينة22إستعماؿ كسيلة من الوسائل ا١تذكورة على سبيل اٟتصر، ُب حُت ال تشًتط ا١تادة 
، نصت على أنو بغض النظر عن العقوبات ا١تنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي يعاقب الشخص 25  ػػػ ا١تادة 

 من ىذا القانوف بغرامة تعادؿ 17 أب 13ا١تعنوم الذم يرتكب جرٯتة أك أكثر من اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد 
 .ٜتس مرات الغرامة ا١تقررة للشخص الطبيعي 

 

 من ىذا القانوف يعاقب الشخص ا١تعنوم 21 إٔب 18         كُب حالة إرتكاب اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد من 
دج ، كُب ٚتيع اٟتاالت يتم اٟتكم ْتل ا١تؤسسة أك غلقها مؤقتا 250.000.000دج أب 50.000.000بغرامة من 

 . سنوات١05تدة ال تفوؽ 
                                                

 .468، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُهح٘، ٍٓ ؾغ ْحذن، ٘  (جقٖٓ)ذْٞو٤ؼس  1
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 الفرع الثالث 
  18-04 تعليق على القانوف 

 

         على الرغم أف ا١تشرع اٞتزائرم جعل ٞترائم ا١تخدرات قانونا مستقبل، كفّصل ُب الكثَت من السلوكات ا١تكونة 
١تختلف اٞترائم ا١تتعلقة ّٔا، إال أف ما يؤخذ على ىذا القانوف أنو ألغى عقوبة اإلعداـ على اٞترائم ا٠تاصة بالزرع أك 

  85-05الصناعة أكالًتكيج أكاإلستَتاد كالتصدير ٢تذه ا١تواد السامة كعوضها بعقوبة السجن ا١تؤبد، عكس قانوف الصحة 
، كىذا األمر ساعد ُب إنتشار ا١تخدرات ٔتختلف أنواعها بشكل رىيب، كىو ما نشاىده يوميا من ضبط 248ا١تادة 

٥تتلف األجهزة األمنية ٢تذه ا١تواد تقدر باألطناف، كمن أجل ذلك نقدـ بعض اإلحصائيات ا٠تاصة بضبط أنواع 
 2018، 2017 ،2016، 2015، 2014، 2013، خبلؿ السنوات 1ا١تخدرات من قبل مصاّب األمن الوطٍت

 :موضحة ُب اٞتدكؿ التإب

 
 عدد القضايا الكمية المحجوزة السنة
 25267  قرص مهلوس672515كغ من القنب ا٢تندم، 963أطناف ،06 2017
 غ 1356 غ ىركين، 4316ىندم، . كغ قنب426.934 أطناف ك08 2018

 قرص مهلوس1118807كوكايُت، 
33814 

 

         من جانب آخر ال يقبل العقل كال تأىب العدالة، أف يتم معاقبة بعض اٞتناة الذين ضبط ْتوزهتم بضع 
 سنة ، كيتم معاقبة جناة آخركف ضبط ْتوزهتم قناطَت 20 حىت 15 إٔب 10الكيلوغرامات من ىذه ا١تادة بعقوبة من 

 سنة فعليا ، أك ٦تكن أف يعاقب بعقوبة السجن ا١تؤبد، كىذه 20أب 15كأطناف من ا١تخدرات بعقوبة متقاربة تصل أب 
األخَتة كما نعلم ال تطبق مدل اٟتياة، كبالتإب ٯتكن ٗتفيضها بعد قضاء مدة معينة، فضبل على إعماؿ شركط التخفيف 

 . من ؽ ع ج كما أسلفنا سابقا53طبقا للمادة
 

                                                
، 2014، 2013جُك٤ِٛس ج٤٘٠ُٞس ُ٘ٗح٠حش ٓٛحُف ج٠ٍُٗس ك٢ ٓؿحٍ ٌٓحككس جإلضؿحٌ ؿ٤ٍ جٍُٔٗٝع ُِٔهىٌجش ٝجُٔإغٍجش جُؼو٤ِس ، ُِٓ٘ٞجش  1

 .  ٓطكَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ جُٔى٣ٍ٣س جُؼحٓس ُألٖٓ ج2018٢٘٠ُٞ، 2017،  2016، 2015

الكيف  السنة
 المعالج

المؤثرات  الكوكايين الهيركين
 العقلية

القضايا 
 المعالجة

األشخاص 
 الموقوفين

أمر 
 اإليداع

إستدعاء  اإلفراج
 مباشر

 طن،40 2013
 كغ ، 67

  غ572

 838922 غ514  غ448
 قرص

10104 13213 11293 153 1767 

  طن69 2014
 كغ600

340.9
  غ10

73.926 
 غ

561390 
 قرص

7465 9896 8583 78 1235 

 طن،41 2015
 كغ705
  غ890

  كغ،02
  غ574

 كغ 02
 غ984

393429 
 قرص

15563 19855 14645 306 4904 

 طن،25 2016
 كغ606

 كغ ،01
 غ413

  غ،11
956 

532927 
 قرص

26288 31606 13498 3881 14227 
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         كمن ٙتة، ٧تد أف ىذه العقوبات تظل غَت رادعة، طا١تا أنو ال يعاقب عليها بعقوبة اإلعداـ، خاصة كأف ٕتار 
كباركنات ا١تخدرات، أصبحوا اليـو ٭ترصوف على التكفل بأفرادىم كعائبلهتم عندما يضبطوف ُب صناعة أك نقل ا١تخدرات 

، بل كيدفعوف أمواال طائلة ٢تم حىت ال يتم البوح ٔتعلومات توصل إٔب رؤكس ىذا التنظيم ،تقود إٔب القبض عليهم 
ك٤تاكمتهم، بل ُب أحايُت كثَتة ، يتم نقل ىذه ا١تواد ا١تخدرة بناء على إبراـ إتفاؽ مسبق بينهم ُب ىذا اٞتانب، كلعل 
األمر ٮتتلف ٘تاما لو كانت العقوبة ا١تسلطة ٢تذه األفعاؿ ىي اإلعداـ، ألف الغالبية العظمى من البشر األسوياء ٮتشوف 

 .من عقوبة ا١توت، ك٭ترصوف على تفاديها بكل الطرؽ، كما ًب توضيح ذلك سابقا من ىذه الدراسة 
 

         من جانب آخر ٧تد أف ا١تشرع ال يفرؽ بُت أنواع ا١تخدرات ُب العقوبات، تبعا ٠تطورهتا كتأثَتىا على حياة 
كصحة كعقل الفرد ، فالكوكاكيُت كا٢تركين كغَتىا من ا١تخدرات البيضاء ،ٮتتلف تأثَتىا عن ا١تارخوانا كالقنب ا٢تندم، 

كالبا٧تو، كىذه ٮتتلف تأثَتىا عن ا١تؤثرات العقلية كاألقراص ا١تهلوسة ٔتختلف أنواعها، كبالتإب كاف من األفضل التفصيل 
 .كالفصل ُب ىذه العقوبات تبعا ٠تطورة كل صنف أك نوع، كتكوف العقوبة متفاتة ْتسب كل نوع

 

 المطلب الثاني
  العقاب على جرائم الفساد

 

         إف الفساد ظاىرة قدٯتة عرفتها آّتمعات البشرية على مّر األزمنة ، ككانت السبب األساس ُب إهنيار الدكؿ 
، كيعترب الفساد من أخطر أمراض العصر كأشدىا فتكا ٓتطط 1كسقوط اٟتضارات، ككانت ٤تركا للثورات كاإلنتفاضات

، كالفساد ُب جوىره حالة من التفكك تعًتم آّتمع نتيجة فقدانو لسيادة القيم اٞتوىرية، كبذلك 2التنمية كتقدـ الدكؿ
، إذ ال قوة مع الفساد، كالتاريخ مليء ْتكايا كقصص اإلمرباطوريات كالدكؿ 3يستحيل على آّتمع الفاسد أف يكوف قويا

 .  اليت سقطت كإندثرت بسبب فسادىا كفشلها ُب ٤تاربة ىذه الظاىرة
 

         كالفساد اإلدارم ظاىرة دكلية ٘تس ٚتيع آّتمعات دكف استثناء، من ٚتيع اٞتوانب كبدرجات متفاكتة، األمر 
، 4الذم جعل آّتمع الدكٕب يستشعر خطورة ىذه الظاىرة، فبادر بالقياـ ّتهود كقائية كعبلجية ١تواجهة ٥تاطرىا كآثارىا

، لذلك حىت نتعرؼ على كيف كاجو ا١تشرع اٞتزائرم 20035تّوجت بإبراـ إتفاقية األمم ا١تتحدة  ١تكافحة الفساد سنة 
  01-06ىذا النوع من اٞترائم ، ككيف عاقب عليو، ٬تدر بنا التعرض إٔب ظركؼ إستصدار قانوف مكافحة الفساد 

، ٍب ٩تتم ذللك بتقييم السياسة (فرع ثا٘ب) 01-06، ٍب التجرٙب كا١تعاقبة ٞترائم الفساد من خبلؿ قانوف (فرع أكؿ)
  .(فرع ثالث)العقابية ُب مكافحة جرائم الفساد ُب اٞتزائر طبقا ٢تذا القانوف  

 
 الفرع األكؿ

 01-06 ظركؼ إستصدار قانوف مكافحة الفساد كالوقاية منو 
                                                

، ج٤ُ٥حش جُوح٤ٗٞٗس ٌُٔحككس جُلٓحو جإلوج١ٌ ك٢ جُؿُجتٍ،  أ٠ٍٝؾس وًطٌٞجٙ ك٢ جُكوٞم ، ضهٛٙ هحٕٗٞ ػحّ ، ٤ًِس جُكوٞم (ػرى جُؼح٢ُ)قحقس  1

 .(أ) ، ٘ 2013 – 2012ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس ٓكٔى ن٤ٍٟ ذٌٍٓز، 
 .02، ٘ 2009، ذكع جُلٓحو جالوج١ٌ، ٤ًِس جُطؿحٌز  ئوجٌز جُٔٓطٗل٤حش، ؾحٓؼس ه٘حز ج٣ُّٞٓ ، و و ٕ،  (ٓكٔٞو أقٔى)جذٍج٤ْٛ  2
 01-06، ٗحتد ػحّ ٓٓحػى أٍٝ، ُٔؿِّ هٟحء ذٍؼ ذٞػ٣ٍ٣ٍؽ ،  ٓكحٍٞز ذٔ٘حْرس جأل٣حّ جُٔلطٞؾس ػ٠ِ جُؼىجُس قٍٞ ٍٖـ جُوحٕٗٞ  (جُٓؼ٤ى)ػ٤ٌٔٞ  3

 . جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ، و ش2001 02 20جُٔإٌل ك٢ 
 .06، ضؿ٣ٍْ جُلٓحو ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ج٤ُٜثس ج٤٘٠ُٞس ُِٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ ، و ش، ٘  (أقٔى)ؿح١  4
 123 ، ٝٝهؼص ػ٤ِٜح 2003 10 31 جُٔإٌل ك٢ 58/04ئضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُلٓحو جُط٢ أهٍضٜح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُِٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُوٍجٌٛح ٌهْ  5

. 
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    تعا٘ب اٞتزائر على غرار دكؿ العآب من ىذه اآلفة، حىت صارت تشكل إٙتا اجتماعيا راسخا ُب أذىاف أفراد آّتمع،  
، كعلى 1كلقد صنفت اٞتزائر من قبل ا٢تيئات الدكلية ا١تهتمة ٔتكافحة الفساد، من بُت الدكؿ ا١تتواضعة ُب التصدم لو

الرغم من أف قانوف العقوبات كبعض القوانُت ا٠تاصة كقانوف النقد كالقرض، قانوف اٞتمارؾ، قانوف تبييض األمواؿ، 
اشتملت نصوصا متفرقة ١تكافحة جرائم الفساد، لذلك كجود مثل ىذه النصوص ٓب يكن كافيا لوحده للقضاء على ىذه 

اآلفة أك التقليل منها، فكاف البد من كجود إجراءات كقائية للحّد منها، فتم انشاء كتأسيس ا١ترصد الوطٍت ١تكافحة 
الرشوة، كلكنو ٓب يعط النتائج ا١تنتظرة منو، ٦تا جعلو ال يتعدل أف يكوف ىيكبل رمزيا للتنديد ّٔذه اآلفة فقط، كحىت ىذا 

 .العمل كاف قليبل
 

        لذلك فإف ا١تنظومة القانونية ا١تتمثلة ُب قانوف العقوبات إٔب جانب بعض القوانُت ا٠تاصة،ٓب تكن توافق التطور 
الذم عرفتو القطاعات األخرل، كذلك ألسباب متعددة، فاإلنتقاؿ من النظاـ اإلشًتاكي إٔب النظاـ الليربإب كاالقتصاد 
اٟتر، بأدكات قانونية تعود صياغتها إٔب النظاـ اإلشًتاكي، أدل إٔب حدكث إختبلالت ُب ا١تنظومة القانونية ك من ٙتة 

 .عجزىا ُب مبلحقة بعض التصرفات ك السلوكات اإلجرامية ٓب تكن ٣ترمة سابقا
 

        ك٢تذا السبب ٯتكن القوؿ، أف قانوف العقوبات يصعب عليو مواكبة التطورات السريعة، إذا ٓب يدخل ُب سلسلة من 
التعديبلت سواء من ناحية ٕترٙب الصور اٞتديدة لئلجراـ، أك إلغاء بعض صور التجرٙب ، اليت أصبحت بدكف موضوع 
كجدكل ، فضبل على أف قانوف العقوبات أصبح قاصرا ُب التصدم لبعض صور التجرٙب ا١تعّقدة، كاليت تتطلب تشريعا 

خاصا ١تكافحتها كالوقاية منها، كمن جانب آخر نتج عن إنضماـ اٞتزائر كا١تصادقة على عدد من اإلتفاقيات كا١تعاىدات 
الدكلية، كجوب أقلمة قوانينها الداخلية مع نصوص كإلتزامات ىذه اإلتفاقيات، كإتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترائم 

العابرة للوطنية، إتفاقية مكافحة ا١تتاجرة با١تخدرات، إتفاقيات مكافحة اإلرىاب، كلقد كانت إتفاقية األمم ا١تتحدة 
، أيضا أحد ىذه الوثائق اليت ٖتمل إلتزامات دكلية، كاليت جاءت بتجرٙب صور مستحدثة ١2003تكافحة الفساد سنة 

 .للفساد ك إلزامية ا١تعاقبة عليها
 

        ك٘تثل إتفاقية األمم ا١تتحدة ترٚتة إلىتماـ آّتمع الدكٕب بظاىرة الفساد، بسبب تنامي ىذه الظاىرة كإستفحا٢تا ُب 
أغلب دكؿ العآب، كلقد سبق ىذه اإلتفاقية عددا من الوثائق صدرت عن األمم ا١تتحدة، كقرار اٞتمعية العامة الذم 

، القرار (1996 ديسمرب 12 ا١تؤرخ ُب 59/51القرار رقم )اعتمد ا١تدكنة الدكلية  لقواعد سلوؾ ا١توظفُت العموميُت 
 نوفمرب 15 ا١تؤرخ ُب 55/ 25القرار رقم )الذم إعتمد إاتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية 

،القرارين ا١تتضمنُت منع كمكافحة ا١تمارسات الفاسدة كٖتويل األمواؿ ا١تتأتية من مصدر غَت مشركع كإعادة تلك (2000
 ديسمرب 20 ا١تؤرخ ُب 57/ 244، القرار رقم 2001 ديسمرب 21  ا١تؤرخ ُب 56/ 186القرار رقم )األمواؿ 
2002)2. 

 

 أكتوبر 21 بتاريخ 58/4        كإتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد ًب إعتمادىا ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة رقم 
 ، كىي تتويج كحوصلة لكل آّهودات اليت قاـ ّٔا فريق من ا٠ترباء الدكليوف عرب العديد من ا١تفاكضات 2003

كا١تشاكرات كا١تلتقيات كالقرارات الصادرة بشأف منع كمكافحة ا١تمارسات الفاسدة كٖتويل األمواؿ ا١تتأتية من مصادر غَت 
                                                

 .. ٝٓح ذؼىٛح01، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘   (ؿح١)أقٔى  1
، ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جُِٔطو٠ ج٢٘٠ُٞ قٍٞ ج٤ُ٥حش جُوح٤ٗٞٗس ٌُٔحككس جُلٓحو 2003، أْٛ ٓالٓف جضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُلٓحو  ُؼحّ  (أْحٓس) ؿٍذ٢  2

 .11-01 ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس هحٚى١ ٍٓذحـ ٌٝهِس ، ٘ 3008 و٣ٓٔرٍ 03 ـ 02، 
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، كقرار ((2002 ديسمرب 20 ا١تؤرخ ُب 244/ 57، 2001 ديسمرب 21 ا١تؤرخ ُب 186/ 56القراراف رقم )مشركعة 
 ا١تعنوف بتعزيز التعاكف الدكٕب على منع 2001 يوليو 24 ا١تؤرخ ُب 2001/13آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي 

كمكافحة ٖتويل األمواؿ ذات ا١تصدر  غَت ا١تشركع ا١تتأتية من أفعاؿ الفساد، ٔتا ُب ذلك غسل األمواؿ كإعادة تلك 
 .1األمواؿ

 

 مادة تتوزعها ٙتانية فصوؿ، التدابَت الوقائية كالتجرٙب كإنفاذ القانوف 71        كلقد إشتملت اإلتفاقية على ديباجة ك
كالتعاكف الدكٕب كإسًتداد ا١توجودات كا١تساعدة التقنية كتبادؿ ا١تعلومات كآليات التنفيذ كاألحكاـ ا٠تتامية، حيث بّينت 
اإلتفاقية األفعاؿ اليت ينبغي على كل دكلة طرؼ فيها أف ٕترمها ،طبقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، مع كضع 

ا١تواد من )النموذج التجرٯتي لكل فعل من تلك األفعاؿ، كذلك ُب الفصل الثالث ٖتت عنواف التجرٙب ك إنفاذ القانوف 
، كما بّينت أىم القواعد اإلجرائية اليت تعتمد ُب الكشف كالتحرم كالتحقيق كا١تكافحة كاإلشًتاؾ كالتقادـ (25 إٔب 15

 .2كالتجميد كاٟتجز كا١تصادرة كالتعاكف بُت السلطات
 

 الفرع الثاني
  01 ػػػ 06 التجريم كالعقاب على جرائم الفساد في قانوف 

 

 بعد ا١تصادقة على إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة 01-06        لقد أصدر ا١تشرع اٞتزائرم قانوف مكافحة الفساد 
، ككذا ا١تصادقة على إتفاقية اإلٖتاد 3 2004 04 19 ا١تؤرخ ُب 128-04الفساد، ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 

 ا١تصادؽ عليها من طرؼ اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 2003 07 12اإلفريقي ١تنع الفساد ك٤تاربتو ا١تعتمدة ُب 
إٔب كيف جرائم ىذا القانوف سلوكات كأفعاؿ  (الفقرة األكٔب)، كسنتعرض ُب 4 2006 04 10 ا١تؤرخ ُب 06-137

 .(فقرة ثانية)الفساد؟ ، ٍب نعرض إٔب كيف عاقب ا١تشرع على ىذه اٞترائم؟ 
 

 الفقرة األكلى
  تجريم أفعاؿ الفساد

        كما ٬تب التنويو اليو ُب ىذا الشأف أف ا١تشرع اٞتزائرم، انتهج مقاربة تقًتب من إتفاقية األمم ا١تتحدة ، كيظهر 
ذلك جلّيا من خبلؿ الشكل، حيث اعتمد نفس ا١تنهجية اليت جاءت ّٔا اإلتفاقية ، ككذا من حيث ا١توضوع ، إذ 

استعمل نفس ا١تصطلحات ك التعاريف، أين أكد على ا١تسؤكلية اٞتزائية للشخص اإلعتبارم ، كأساليب التحرم ا٠تاصة 
، كما إعتمد ٚتيع جرائم الفساد الواردة ُب اإلتفاقية، ككّيفها على أهنا جنحا، كخّص ٢تا عقوبات مشددة سواء باٟتبس 

 سنة أك الغرامة اليت قد تصل إٔب مليوف دينار جزائرم فأكثر، كبالتإب نبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم خّصص 20تصل إٔب 
 2010 08 26 ا١تؤرخ ُب 05-10، كًب تعديلو ك تتمتو باألمر رقم 01-06قانونا منفصبل ٞترائم الفساد، كىو قانوف 

، كقد إشتمل قانوف مكافحة الفساد سبعة أبواب مقسمة على 5 2011 08 02 ا١تؤرخ ُب 15-11، كالقانوف رقم 
                                                

 .25، ضؿ٣ٍْ جُلٓحو ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أقٔى)ؿح١  1
، ٌٓحككس ؾٍجتْ جُلٓحو  ك٢ ٞٞء جضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ذ٤ٖ  (ػحوٍ ػرى جُؼحٍ) ٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج جُٔٞٞٞع ٣ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس  نٍج٢ٖ 2

 .14 ج٠ُ 97، ٘ 2016جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ٝجُلوٚ جالْال٢ٓ، وٌجْس ٓوحٌٗس ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ، ٠رؼس 
 12 ، ٘ 41، ِ 41، ع 2004ؼ  ٌ ؼ  ؼ، ُٓ٘س  3
 .04، 43٘، ِ 24، ع 2006ؼ ٌ ؼ ؼ ،  ُٓ٘س  4

، ضكى٣ى ٓلّٜٞ ؾٍجتْ جُلٓحو ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ، جُِٔطو٠ ج٢٘٠ُٞ جُٔ٘ظْ ٖٓ هرَ ؾحٓؼس هحٚى١ ٍٓجذف ٌٝهِس ، ضكص  (ٚحُف)ٌجؾغ أ٣ٟح ق٤َِٔ 

 .11 ـ 01، ٘ 2008 و٣ٓٔرٍ 03ـ 02ػ٘ٞجٕ ج٤ُ٥حش جُوح٤ٗٞٗس ٌُٔحككس جُلٓحو ، ٢ٓٞ٣ 
، ٝأقحٍ ٓٓأُس ض٤ٌَٗ ٝض٘ظ٤ْ ٤ًٝل٤حش ٤ٍْ ػِٔٚ (1 24ٌٌٍٓ – ٌٌٍٓ 24جُٔحوضحٕ )ضْ ذٔٞؾد جُطؼى٣َ جألٍٝ جٗٗحء جُى٣ٞجٕ ج١ًٍُُٔ ُؤغ جُلٓحو  5

 .ج٠ُ جُط٘ظ٤ْ
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أب 25من ) مادة 32، كتضمن (التجرٙب كالعقاب كأساليب التحرم)مادة ، حيث خصص الباب الرابع ا١تعنوف بػػػػػ73
 . تضمنت قواعد إجرائية56 إٔب 48 ٥تتلف جرائم الفساد، أما ا١تواد من 47 إٔب 25، حيث فصلت ا١تواد من (56

 

        كا١تبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٬تـر صراحة الفساد إال ُب ظل ىذا القانوف، على الرغم أنو حاكؿ ٕترٙب السلوكات 
ا١تاسة بالوظيفة العامة كنزاىتها ُب نطاؽ قانوف العقوبات، حيث كاف يطلق عليها باٞترائم الوظيفية كالرشوة كاإلختبلس 

، كأصبح غَت مقتنع با١تقاربة الكبلسيكية اليت تعترب الفساد ٣ترد شكل من أشكاؿ اإلجراـ، شأنو 1كإستغبلؿ النفوذ كغَتىا
شأف بقية اٞترائم، حيث ٯتكن للجزاء اٞتنائي ٔتا ٭تملو من جانب قمعي لوحده ١تواجهة الفساد كإستئصالو، لذلك حاكؿ 

إعتماد سياسة شاملة تقـو على ا١تزج بُت ا١تقاربات التشريعية كالرقابية كا١تقاربات األخبلقية كالقيمية ُب مواجهة ظاىرة 
الفساد ، كذلك بالًتكيز على اٞتانب الوقائي كالتوعوم كالتحسيسي، كإرساء نظاـ ا١تساءلة كاإلقرار بالذمة ا١تالية كالتبليغ 

، لذلك مشلت ا١تنظومة التشريعية اٞتانب الوقائي كالقمعي للفساد كتعارض ا١تصاّب كالشفافية 2عن تعارض ا١تصاّب
كا١تساءلة، من خبلؿ النصوص ا١تتعلقة بالتصريح با١تمتلكات كغسل األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب، كما ًب إنشاء ىيئات 

 أبواب 06متخصصة زكدت باإلمكانيات ا١تادية كا١تالية آلداء عملها، لذلك جاءت مواد ىذا القانوف موزعة على 
ا٢تيئة : ، الباب الثالث(16 إٔب 03ا١تواد )التدابَت الوقائية :، الباب الثا٘ب(02ك01ا١تواد )أحكاـ عامة : الباب األكؿ):

: ، الباب ا٠تامس(56 إٔب25ا١تواد )التجرٙب كالعقاب : ، الباب الرابع(24 إٔب 17ا١تواد)الوطنية للوقاية من الفساد 
 ((.73 أب 71ا١تواد )أحكاـ ختامية : الباب السادس (70أب 57ا١تواد )التعاكف الدكٕب 

 

        كعموما فإف ا١تشرع ُب ىذا القانوف قاـ بإعادة صياغة جرائم الفساد اإلدارم التقليدية، اليت كانت كاردة ُب قانوف 
رشوة ):العقوبات اٞتزائرم، كلكن بصياغة جديدة، حاكلت مراعاة الطبيعة ا٠تاصة ٢تذه اٞترائم، من بينها ٧تد اٞترائم التالية

ا١توظفُت العموميُت، الرشوة ُب القطاع ا٠تاص، إختبلس ا١تمتلكات من قبل موظف عمومي كإستعما٢تا على كجو غَت 
مشركع، الغدر، إستغبلؿ النفوذ، تعارض ا١تصاّب، أخذ فوائد بصفة غَت قانونية، عدـ التصريح أك التصريح الكاذب 

با١تمتلكات، اإلثراء غَت ا١تشركع، تلقي ا٢تدايا، التمويل ا٠تفي لؤلحزاب السياسية، تبييض العائدات اإلجرامية، إعاقة سَت 
 .3 منها ٔتواد أخرل14 مادة من قانوف العقوبات، كإستبدؿ 18، كلذلك قاـ بإلغاء (العدالة 

 

        من جانب آخر ٛتل ىذا القانوف جرائم جديدة، ٓب تكن معركفة من قبل، كذلك بسبب أف ا١تشرع اٞتزائرم عمل 
رشوة ): على تكييف التشريع الوطٍت مع نصوص إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد، كتتمثل ىذه اٞترائم اٞتديدة ُب

ا١توظفُت العموميُت األجانب كموظفي ا١تنظمات الدكلية العمومية، التمويل ا٠تفي لؤلحزاب الساسية، عدـ التصريح أك 
 .(التصريح الكاذب للممتلكات، سوء إستغبلؿ الوظيفة، اإلثراء غَت ا١تشركع، تلقي ا٢تدايا، تعارض ا١تصاّب 

 الفقرة الثانية 
  العقاب على جرائم الفساد

                                                
 .108، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُؼح٢ُ)قحقس  1
، ٌٝهس ٓىجنِس جُٞكى جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٔإضٍٔ جُهحّٓ ُِط٤ٌِٗس (جُطؿٍذس جُؿُجت١ٍ)، جُٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٝجُٗلحك٤س ك٢ جوجٌز جُٗإٕٝ جُؼحٓس  (جقٔى)ؿح١  2

 .03604، ٘ 2016 و٣ٓٔرٍ 07، 06، 05جُؼٍذ٤س ُطؼ٣ُُ جُُ٘جٛس ٌٝٓحككس جُلٓحو ذطّٞٗ، 
 .10، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (جُٓؼ٤ى)ػ٤ٌٔٞ  3
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        لقد قاـ ا١تشرع اٞتزائرم كفق ىذا القانوف، بإنتهاج سياسة عقابية جديدة، ٘تثّلت بإدخاؿ تعديبلت جوىرية على 
-06العقوبات ا١ترصودة ٢تذا النوع من اٞترائم ، كأ٫تها إضفاء كصف اٞتنحة على ٚتيع جرائم الفساد الواردة ُب قانوف 

01 
 

     ، حيث إنتهج أسلوب التجنيح، كأقر ٢تا عقوبة اٟتبس كالغرامة بدال من عقوبة السجن، كىذا على خبلؼ نصوص 
 .قانوف العقوبات السابقة ا١تلغاة، اليت كانت تقرر عقوبة اٞتناية لبعض أنواع اٞترائم

 

         كما أقر ا١تشرع كفق ىذا القانوف اٞتديد جزاءات أخرل ذات طابع مإب كا١تصادرة ، كٕتاكز األمر ذلك إلقرار 
، كا١تبلحظ أف ا١تشرع أقّر 1بعض اٞتزاءات ذات الطابع ا١تد٘ب كاإلدارم، كإبطاؿ العقود كالصفقات كالرباءات كاإلمتيازات

 :عقوبات أصلية كعقوبات تكميلية للشخص الطبيعي كللشخص ا١تعنوم على السواء، ٨تاكؿ تبياف ذلك كالتإب
 

٪تيز ُب ىذا بُت العقوبات اٞتنائية ا١تسّلطة على الشخص : العقوبات األصلية المقررة لجرائم الفساد اإلدارمػػػػػػ 
 :الطبيعي، كالعقوبات اٞتنائية ا١تسّلطة على الشخص ا١تعنوم

 

 ٯتكن تسجيل مبلحظة أساسية كمهمة ، كىي ٗتلي قانوف مكافحة بالنسبة للشخص الطبيعي ،
الفساد عن العقوبات اٞتنائية، كإستبدا٢تا بعقوبات جنحية مغّلظة ، تًتاكح ما بُت اٟتبس من سنتُت إٔب عشر سنوات 

 دج إٔب مليوف دج ،  كسنوضح ذلك من خبلؿ تبياف ٥تتلف 2000.00 سنة ، كغرامة مالية من20كأحيانا تصل حىت 
 .العقوبات ا١تسّلطة ١تختلف جرائم الفساد

 

فعقوبة جرٯتة اإلمتيازات غَت ا١تربرة رصدت ٢تا ا١تشرع )ػػ فمثبل جرائم الصفقات العمومية ٗتتلف بإختبلؼ نوع كل جرٯتة 
 .(دج1.000.000دج إٔب 200.000 سنوات، كغرامة مالية من 10  عقوبة اٟتبس من سنتُت إٔب 26ٔتوجب ا١تادة 

 

 سنوات، كبغرامة مالية من 10 باٟتبس من سنتُت إٔب35ػػػ عقوبة جرٯتة أخذ فوائد بصفة غَت قانونية عاقبت عليها ا١تادة 
 من ؽ ع ج ا١تلغاة 125، 124، 123دج ، كلقد جاءت معوضة ا١تواد 1.000.000دج إٔب 200.000

دج، حيث 5000دج إٔب 500 سنوات كبغرامة مالية من 05سابقا،حيث كانت العقوبة ا١ترصودة سابقا من سنة إٔب 
 .نبلحظ التشدد  كتسليط عقوبة مغلظة ُب ىذه اٞترٯتة مع قانوف مكافحة الفساد

 

 من 27ػػ أما عن عقوبة جرٯتة الرشوة ُب الصفقات العمومية ، فقد إعتربىا جنحة مشددة ، كعاقب عليها كفق ا١تادة
دج، 2.000.000دج أب 1.000.000 سنة، كبغرامة مالية من 20 إٔب 10قانوف مكافحة الفساد باٟتبس من 

حيث يبلحظ أف عقوبة اٟتبس ُب ىذه اٞترٯتة ٘تثل اٟتد األقصى للعقوبات اليت ٯتكن أف تطبق على جرائم الفساد، 
، اليت كانت تعاقب سابقا على جرٯتة الرشوة، كا١تعوضة بعد ىذا التعديل 2 من ؽ ع ج1 مكرر128كبالرجوع إٔب ا١تادة 

 سنة كبغرامة مالية من 20 أب 05 ، حيث كانت تكّيف اٞترٯتة كجناية، كتعاقب عليها بالسجن ا١تؤقت من 27با١تادة
 .دج 5.000.000دج إٔب 100.000

 

                                                
 .317، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُؼح٢ُ)قحقس  1
 جُٔطؼِن ذٌٔحككس جُلٓحو ٝجُوٞج٣س 01 ـ 06، ٝضْ جُـحتٜح ذحُوٕ٘ٞ 17 ، ٘ 34، ّ ٌ ، ػىو 2001 07 26 جُٔإٌل ك٢ 09 ـ 01أ٤ٞلص ذحُوحٕٗٞ ٌهْ  2

ٚ٘ٓ. 
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        كعموما نبلحظ أف ا١تشرع جّنح كل جرائم الصفقات العمومية، كما أف أغلب العقوبات جاءت أصلح للمتهم  
٠تفضها اٟتد األدٗب للغرامة أك اٟتد األقصى ٢تا، ماعدا جنحة أخذ فوائد بصفة غَت مشركعة، حيث تشدد فيها ا١تشرع 

 .1حبسا كغرامة خبلفا للسابق
ػػ أما عن عقوبة جرٯتة الغدر اليت تعترب من اٞترائم الكبلسيكية فأبقى ا١تشرع نفس التكييف اٞتنحي ، كعاقب عليها 

دج، حيث 1.000.000دج أب 200.000 سنوات ، كبغرامة مالية من 10 باٟتبس من سنتُت إٔب 30ٔتوجب ا١تادة 
ا١تادة )ُب الغرامة ُب حديها األدٗب كاألقصى، مقارنة مع النص القدٙب  (30ا١تادة)نبلحظ كجود تشديد ُب النص اٞتديد 

 .من ؽ ع ج ا١تلغاة،  كأبقى نفس عقوبة اٟتبس (121
 

 من قانوف مكافحة الفساد، بدؿ ا١تادة 31ػػػ عقوبة جرٯتة اإلعفاء كالتخفيض غَت القانو٘ب ُب الضريبة كالرسم ، كفق ا١تادة 
 دج إٔب 500.000سنوات كبغرامة مالية من 10 إٔب 05 من ؽ ع ج ا١تلغاة عاقبت عليها من 122

 سنوات بدؿ سنتُت سابقا، كما 05دج ، حيث نبلحظ أف ا١تشرع رفع اٟتد األدٗب لعقوبة اٟتبس إٔب 1.000.000
 .تشدد ُب الغرامة ا١تالية أيضا

 

، 126 من قانوف مكافحة الفساد، كاليت عّوضت ا١تواد25ػػ عقوبة جرٯتة رشوة ا١توظف العمومي، حيث جاءت ا١تادة 
 من ؽ ع ج، اليت جّنحت كل جرائم الرشوة ٔتا فيها رشوة ا١توظف العمومي، كٓب ٘تّيز بُت 129 ، 127 مكرر، 126

 سنوات حبسا، كبغرامة مالية من 10ا١توظف العمومي الراشي كا١ترتشي كعاقبت عليها باٟتبس من سنتُت إٔب 
 دج ، حيث نبلحظ التشديد ُب الغرامة ا١تالية برفع حديها األدٗب كاألقصى بالنسبة 1.000.000دج إٔب 200.000

للموظف العمومي، أما بالنسبة من ٭تمل صفة قاضي فنجد أنو كاف سابقا يعتربىا جناية، أما قانوف مكافحة الفساد فقد 
 20 إٔب 10إعتربىا جنحة مشددة، على إعتبار أف صفة القاضي ُب جرائم الرشوة ظرفا مشددا، تعاقب باٟتبس من 

دج ، كاألمر نفسو ينطبق على من ٭تمل صفة كاتب 1.000.000دج إٔب 200.000سنةحبسا كبغرامة مالية من 
 . من نفس القانوف48ضبط، طبقا للمادة 

 

 من ؽ ع ج، 119ػػ عقوبة جرٯتة اإلختبلس تعترب من اٞترائم التقليدية، ككاف يعاقب عليها سابقا ٔتوجب ا١تادة 
، حيث إعتربت اإلختبلس ُب القطاع العاـ بصورتيو إختبلس كإستعماؿ 2 من ىذا القانوف29كعوضت با١تادة 

 سنوات كبغرامة 10ا١تمتلكمات على ٨تو غَت شرعي جنحة،  كعاقبت عليو بنفس العقوبة، كىي اٟتبس من سنتُت إٔب 
 119)دج، حيث كاف األمر ٮتتلف ٘تاما بالنسبة لقانوف العقوبات 1.000.000دج إٔب 200.000مالية من 

، إذ كانت العقوبة تتدرج ْتسب قيمة ا١تبلغ ا١تختلس، ككاف التكييف القانو٘ب ٮتتلف ْتسب ذلك كيتأرجح بُت (ا١تلغاة
 على 2001 07 26 ا١تؤرخ ُب 09-01  تعاقب قبل تعديلها ٔتوجب القانوف119، ككانت ا١تادة 3اٞتناية كاٞتنحة

 .اٞترٯتة باإلعداـ، إذا كاف اإلختبلس أك التبديد أك اٟتجز من شأنو اإلضرار ٔتصاّب الدكلة العليا
 

                                                
 .319، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جُؼح٢ُ)قحقس  1
 .01-06 جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ُوحٕٗٞ جُٞهح٣س ٖٓ جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ ٌهْ 2011 08 02 جُٔإٌل ك٢ 15-11 ٝجُط٢ ضْ ضؼى٣ِٜح ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ 2
 : ٖٓ م ع ؼ جُِٔـحز ػ٠ِ 119ًحٗص ض٘ٙ جُٔحوز  3

 . ْ٘ٞجش قر05ّ ج٠ُ 01ــ ضٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس ؾ٘كس جيج ًحٕ جُٔرِؾ جُٔهطِّ أهَ ٖٓ ٤ِٕٓٞ وؼ ٝػوٞذطٜح ٖٓ 

 . ْ٘ٞجش قر10ّ ج٠ُ 02ــ ضٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس ؾ٘كس جيج ًحٕ جُٔرِؾ جُٔهطِّ ذ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ٝ نٔٓس ٤ِٕٓٞ وؼ ٝػوٞذطٜح ٖٓ 

 . ْ٘س ْؿ٘ح20 ج٠ُ 10 ٤ِٕٓٞ وؼ ،ٝػوٞذطٜح ٖٓ 10 ٤ِٕٓٞ ٝ 05ــ ضٌٕٞ جُؼوٞذس ؾ٘ح٣س جيج ًحٕ جُٔرِؾ جُٔهطِّ ذ٤ٖ 

 . ٤ِٕٓٞ وؼ ٝػوٞذطٜح جُٓؿٖ جُٔإذى10ـــ ضٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس ؾ٘ح٣س ئيج ًحٕ جُٔرِؾ جُٔهطِّ ٣ؼحوٍ أٝ ٣لٞم 

 .وؼ 2.000.000وؼ ج٠ُ 50.000   ٝك٢ ًَ جُكحالش ٣ؼحهد جُؿح٢ٗ ذـٍجٓس ٓح٤ُس ٖٓ 
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 10 من قانوف مكافحة الفساد كإعتربهتا جنحة باٟتبس من سنتُت إٔب 32ػػ عقوبة إستغبلؿ النفوذ، عاقبت عليها ا١تادة 
دج ، حيث نبلحظ أف ا١تشرع تشدد ُب ىذه اٞترٯتة مقارنة 1.000.000دج أب 200.000سنوات كبغرامة مالية من 

من ؽ ع ج، اليت كانت تعاقب عليها باٟتبس من سنة إٔب  (128ا١تادة )مع ما كانت عليو سابقا ُب قانوف العقوبات 
 .دج5000دج إٔب 500 سنوات كبغرامة من 05

         أما عن اٞترائم ا١تستحدثة ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم إعتربىا جنحا، كعاقب عليها بعقوبة اٟتبس كبالغرامة ا١تالية ػ 
 :كنوضح ذلك كالتإب

 

 من قانوف مكافحة الفساد، 38ػػ عقوبة جرٯتة تلقي ا١توظف العمومي للهدايا كتقدٯتها لو، عاقبت على ىذا الفعل ا١تادة 
دج، كتسرم نفس العقوبة على 200.000 دج إٔب 50.000 أشهر إٔب سنتُت كبغرامة مالية من 06باٟتبس من 

ا١توظف الذم يقبل ا٢تدية أك ا١تزية  غَت مستحقة، كالشخص الذم قدـ ا٢تدية مع علمو بظركؼ تقدٯتها كتوفر الغرض 
منها، حيث نبلحظ أف العقوبة ٥تففة، كىذا يتناَب كمسعى قمع جرائم الفساد، كال ندرم ١تاذآب يرفع ا١تشرع العقوبة، 
مثلها مثل جرائم الرشوة كا١تزية غَت مستحقة، على الرغم من أف تأثَت ا٢تدية ال ٮتتلف كثَتا عن تأثَت الرشوة كا١تزايا غَت 

 مستحقة بالنسبة للموظف، فنتساءؿ ١تاذا ىذا التمييز؟
 من 37ػػ جرٯتة اإلثراء غَت ا١تشركع ، كىي جرٯتة ٓب تكن معركفة من قبل ُب قانوف العقوبات، كقد عاقبت عليها ا١تادة 

 .دج1.000.000دج  إٔب 2000.000 سنوات  كبغرامة مالية من10قانوف مكافحة الفساد، باٟتبس من سنتُت إٔب 
 أشهر 06 من نفس القانوف باٟتبس من 36ػػ جرٯتة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب با١تمتلكات، عاقبت عليها ا١تادة 

 .دج 500.000دج إٔب 50.000 سنوات كبغرامة مالية من 05إٔب 
 دج إٔب 500.00 أشهر إٔب سنتُت كبغرامة مالية من 06 باٟتبس من 34ػػ جرٯتة تعارض ا١تصاّب، عاقبت عليها ا١تادة 

 .دج 200.000
 

  فقد أقر ا١تشرع اٞتزائرم مسؤكليتو جنائيا من خبلؿ تعديل قانوف بالنسبة للشخص المعنوم ،
 مكرر، 51، ٔتوجب ا١تادة (2004 سنة 71ج ر ج ج رقم ) 2004 11 10 ا١تؤرخ ُب 15-04العقوبات رقم 

 منو، حيث 53كلقد نص قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو على مسؤكلية الشخص ا١تعنوم من خبلؿ نص ا١تادة 
يكوف الشخص اإلعتبارم مسؤكال جزائيا عن اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف كفقا للقواعد ا١تقررة ُب ):نصت على

 .(قانوف العقوبات
 

 18         كلقد رصد ا١تشرع اٞتزائرم ُب جرائم الفساد عقوبة أصلية كاحدة كىي الغرامة ا١تالية، كبالرجوع أب ا١تادة 
العقوبات اليت تطبق على الشخص ا١تعنوم ُب مواد اٞتنايات كاٞتنح ىي الغرامة اليت تساكم )مكرر فقرة أكٔب من ؽ ع ج 

، كبالتإب (من مرة إٔب ٜتس مرات اٟتد األقصى للغرامة ا١تالية ا١تقررة للشخص الطبيعي ُب القانوف الذم يعاقب اٞترٯتة 
يتم إسقاط ىذه القاعدة على ٚتيع العقوبات السابقة للشخص الطبيعي، بإستثناء جرٯتيت عدـ التصريح أك التصريح 

 .1الكاذب با١تمتلكات، كجنحة تعارض ا١تصاّب ، ألنو ال ٯتكن متابعة الشخص ا١تعنوم ّٔما
 

 نصت لتشديد،كما عاِب ىذا القانوف مسائل التشديد كالتخفيف كالتقادـ ُب جرائم الفساد، فبالنسبة ١توضوع ا        
إذا كاف مرتكب جرٯتة أك ) من قانوف مكافحة الفساد، حيث ركزت على صفة الفاعل كنصت على48على ذلك ا١تادة 
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أكثر من اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف قاضيا أك موظفا عاما ٯتارس كظيفة عليا، أك ضابطا عموميا أك عضو 
ا٢تيئة أك ضابط أك عوف شرطة قضائية أك ٦تن ٯتارس بعض صبلحيات الشرطة القضائية أك موظف أمانة ضبط، يعاقب 

، حيث يبلحظ أف عقوبة اٟتبس ا١تقررة ُب  ( سنة كبنفس الغرامة ا١تقررة للجرٯتة ا١ترتكبة20 سنوات أب 10باٟتبس من 
 . سنة، أما عقوبة الغرامة فتبقى كما ىي عليو20 أب 10جنح الفساد ىي كحدىا اليت تشدد لتصبح من 

 من نفس القانوف على نوعُت من 49 فنصت ا١تادة  اإلعفاء من العقوبات كتحفيضها،          أما بالنسبة ١تسألة
األعذار القانونية، اليت تؤخذ بعُت اإلعتبار ُب جرائم الفساد اإلدارم، إذ يًتتب على توافرىا عدـ عقاب ا١تتهم بالنسبة 

 يعفى من العقاب الفاعل أك الشريك ُب إحدل جرائم 01/ 49للنوع األكؿ كٗتفيفها بالنسبة للنوع الثا٘ب، فوفقا للمادة 
الفساد أك أكثر ، كالذم بلغ السلطات اإلدارية أك القضائية أك اٞتهات ا١تعنية عن اٞترٯتة كساعد ُب الكشف عن ىوية 

ا١تتورطُت فيها، أما الفقرة الثانية من نفس ا١تادة فنصت على أنو يستفيد الفاعل أك الشريك ُب إحدل جرائم الفساد 
اإلدارم من ٗتفيف العقوبة إٔب النصف إذا ساعد ُب القبض على شخص أك أكثر من األشخاص الضالعُت ُب إرتكأّا، 

 .كىذا بعد مباشرة إجراءات ا١تتابعة أك بعد ٖتريك الدعول العمومية، كإٔب غاية إستنفاذ طرؽ الطعن
 

 فإف جرائم الفساد تسرم عليها القواعد العامة ُب قانوف 54ُب ىذه اٞترائم، فوفق ا١تادة لتقادـ العقوبة كبالنسبة         
اإلجراءات اٞتزائية بإستثناء حالة كاحدة، كىي إذا ًب ٖتويل عائدات اٞترٯتة إٔب خارج الوطن، كبالتإب ٬تب العودة إٔب 

 مكرر من ؽ 612 من ؽ إج اليت تتناكؿ تقادـ العقوبة، كلكن ما ٬تب اإلشارة إليو تضمنت ا١تادة 617 إٔب612ا١تواد 
 ا١تعدؿ كا١تتمم لقانوف اإلجراءات اٞتزائية 2014 11 10 ا١تؤرخ ُب 14-04إ ج ا١تستحدثة ٔتوجب القانوف رقم 

حكما مغايرا للقاعدة العامة، كىو عدـ تقادـ العقوبات احملكـو ّٔا ُب اٞتنح ا١تتعلقة بالرشوة ، أما بقية صور جرائم 
تتقادـ العقوبات الصادرة بقرار أك حكم يتعلق ) من ؽ إ ج، اليت تنص على 614الفساد فيسرم عليها نص ا١تادة 

ٔتوضوع اٞتنح بعد مضي ٜتس سنوات كاملة إبتداء من التاريخ الذم يصبح فيو ىذا القرار أك اٟتكم هنائيا، غَت أنو إذا 
 .1(كانت  عقوبة اٟتبس ا١تقضي ّٔا تزيد على ا٠تمس سنوات فإف مدة التقادـ تكوف مساكية ٢تذه ا١تدة

 

 إٔب جانب العقوبات األصلية ا١تقررة ُب مواجهة الفساد :ػػػػ العقوبات التكميلية المقررة لجرائم الفساد اإلدارم
 من نفس القانوف، إمكانية تسليط العقوبات التكميلية، حيث أنو ُب حالة اإلدانة ّترٯتة أك أكثر 50اإلدارم، أقرت ا١تادة 

 .2ٯتكن للجهة القضائية أف تعاقب اٞتا٘ب بعقوبة أك أكثر من العقوبات التكميلية ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف
 

 من ىذا القانوف الرجوع إٔب قانوف 50       فبالنسبة للعقوبات التكميلية ا١تقررة للشخص الطبيعي، أحالت ا١تادة 
  كترؾ ىذه العقوبات للسلطة التقديرية للجهة القضائية 23-06 ا١تعدلة ٔتوجب القانوف 09العقوبات أم ا١تادة 

اٟتجز القانو٘ب، اٟترماف من ٦تارسة اٟتقوؽ الوطنية كا١تدنية كالعائلية ، ٖتديد اإلقامة ، ا١تصادرة )ا١تختصة، كتتمثل ُب 
اٞتزئية لؤلمواؿ، ا١تنع ا١تؤقت من ٦تارسة مهنة أك نشاط، اغبلؽ ا١تؤسسة ، اإلقصاء من الصفقات العمومية ، اٟتظر ُب 

إصدار الشيكات أك إستعماؿ بطاقات الدفع ، تعليق أك سحب رخصة السياقة أك إلغائها مع ا١تنع من إستصدار رخصة 
 .(جديدة، سحب جواز السفر، نشر أك تعليق حكم أك قرار اإلدانة 
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 من قانوف مكافحة الفساد ا١تسؤكلية 53       أما بالنسبة للعقوبات التكميلية ا١تقررة للشخص ا١تعنوم، فقد أقرت ا١تادة 
 الناصة 50اٞتزائية للشخص ا١تعنوم ، كأحالت إٔب قانوف العقوبات لتحديد القواعد ا١تتبعة ُب ذلك، كما أحالت ا١تادة 

 من ؽ ع ج ٧تد أهنا كضعت ٣تموعة 02/ مكرر18على العقوبات التكميلية إٔب قانوف العقوبات، كبالرجوع إٔب ا١تادة 
حل الشخص )من العقوبات التكميلية ٬توز اٟتكم على الشخص ا١تعنوم بواحدة أك أكثر، كتتمثل ُب العقوبات التالية 

 سنوات، ا١تنع من مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مهنية أك 05ا١تعنوم، غلق ا١تؤسسة أك فرع من فركعها ١تدة ال تتجاكز 
إجتماعية بشكل مباشر هنائيا أك ١تدة ال تتجاكز ٜتس سنوات، مصادرة الشيء الذم أستعمل ُب إرتكاب اٞترٯتة أك نتج 

عنها، نشر كتعليق حكم اإلدانة، الوضع ٖتت اٟتراسة القضائية ١تدة ال تتجاكز ٜتس سنوات، كتنصب اٟتراسة على 
 .1(٦تارسة النشاط الذم أدل إٔب اٞترٯتة أك الذم أرتكبت اٞترٯتة ٔتناسبتو

 

         كما ٬تب التنويو إليو ُب ىذا ا١تقاـ، ك٨تن نتناكؿ العقوبات التكميلية ُب جرائم الفساد، فإف ا١تشرع اٞتزائرم 
إستحدث جزاءات جديدة تكميلية، باإلضافة إٔب تلك اليت قدمها قانوف العقوبات، كرأل أنو بإمكاهنا أف تكوف فعالة ُب 
مكافحة ىذا النوع من اإلجراـ، ألهنا تتناسب مع الطبيعة ا٠تاصة ٞترائم الفساد اإلدارم، كىذا إقتناعا منو أف العقوبات 

ا١تعركفة ٓب تعد كحدىا كافية ١تواجهة ىذه اٞترائم ، كمن جانب آخر تسمح ىذه اٞتزاءات ٔتحاصرة ظاىرة الفساد 
بضماف عدـ إستفادة اٞتناة كحرماهنم من عائداهتا غَت ا١تشركعة، كمن أىم ىذه اٞتزاءات ا١تستحدثة ٧تد اٟتجز 

 .2كالتجميد، ا١تصادرة، كما إستعاض ببعض اٞتزاءات ا١تدنية  كالرد ، كإبطاؿ العقود كالصفقات كاإلمتيازات  كالرباءات
 

 الفرع الثالث 
 01-06                تقييم السياسة العقابية في مكافحة جرائم الفساد اإلدارم طبقا لقانوف 

 

لقد حاكلنا من خبلؿ ما سبق، معرفة اآلليات القانونية كالعقابية اليت كضعها ا١تشرع اٞتزائرم، ُب مواجهة الفساد          
 :كما رصده لو من عقوبات، كبالتإب ٯتكن من خبلؿ دراسة ىذا القانوف، تسجيل ا١تبلحظات التالية ُب ىذا اٞتانب 

 

 . ػػػ ٓب يقدـ تعريف كاضح كجلي كمباشر للفساد ك إكتفى بتبياف أفعالو اليت تشكل جرائم الفساد
 .ػػ ًب ٕترٙب أغلب أفعاؿ كصور الفساد التقليدية كا١تستحدثة

 .ػػ مشوؿ ٕترٙب الفساد تلك األفعاؿ ا١ترتكبة من طرؼ ا١توظفُت العموميُت، أك اليت ترتكب ُب القطاع ا٠تاص

                                                
 .344، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جُؼح٢ُ)قحقس  1
 :ٝضطٔػَ ًٛٙ جُؿُجءجش ك٢  2

 ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُلٓحو، ٝضؼ٢٘ كٍٜ قظٍ ٓإهص ػ٠ِ ضك٣َٞ جُٔٔطٌِحش أٝ جْطرىجُٜح أٝ جُطٍٛف 02/2ٗٛص ػ٠ِ يُي جُٔحوز : التجميذ والحجزــ 

ك٤ٜح أٝ ٗوِٜح ، أٝ ض٢ُٞ ػٜىز جُٔٔطٌِحش أٝ ج٤ُٓطٍز ػ٤ِٜح ٓإهطح، ذ٘حء ػ٠ِ أٍٓ ٚحوٌ ػٖ ٓكٌٔس أٝ ِْطس ٓهطٛس أنٍٟ، ٝٛٞ ضؼ٣ٍق ٓوطرّ قٍك٤ح 

جألٓٞجٍ ؿ٤ٍ , ٣ٌٖٔ ضؿ٤ٔى أٝ قؿُ جُؼحتىجش ج) ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ، ذحُ٘ٙ ٍٚجقس 51/01ٖٓ جضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ٌُٔحككس جُلٓحو، ٝهى أًىش جُٔحوز 

، ًٔح ٗٛص (جٍُٔٗٝػس جُ٘حضؿس ػٖ جٌضٌحخ ؾ٣ٍٔس أٝ أًػٍ ٖٓ جُؿٍجتْ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ذوٍجٌ هٟحت٢ أٝ ذأٍٓ ٖٓ ِْطس ٓهطٛس

 ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٗظحّ جُٔٛحوٌز ًؿُجء ًُٜٙ جُؿٍجتْ ٝضٜىف ئ٠ُ قٍٓحٕ ٍٓضٌر٤ٜح ٖٓ جإلٗطلحع ٖٓ جُؼحتىجش جُٔطأض٤س ٖٓ ؾٍجتْ 51/02جُٔحوز 

جُلٓحو ٝك٢ قحُس جإلوجٗس ك٢ جُؿٍجتْ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ، ضأٍٓ جُؿٜس جُوٟحت٤س ذٔٛحوٌز جُؼحتىجش ٝجألٓٞجٍ ؿ٤ٍ جٍُٔٗٝػس ، ٝيُي ٓغ 
 .(ٍٓجػحز قحُس ئْطٍؾحع جألٌٚىز أٝ قوٞم جُـ٤ٍ قٖٓ ج٤ُ٘س

 . ٖٓ م ع ؼ15 ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُلٓحو ضؼ٣ٍق جُٔٛحوٌز، ًٔح ػٍكطٜح جُٔحوز 02  ًٔح ضُٞص جُٔحوز 

ضكٌْ جُؿٜس جُوٟحت٤س أ٣ٟح ذٍو ٓح ضْ جنطالْٚ أٝ ه٤ٔس ٓح قَٛ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘لؼس أٝ ٌذف  ُٝٞ جٗطوِص ) ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ 51/03ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز : الردــ 

، (ج٠ُ أٍٚٞ جُٗهٙ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ كٍٝػٚ أٝ ئنٞضٚ أٝ َٝؾٚ أٝ أٜٚحٌٙ ْٞجء ذو٤ص ضِي جألٓٞجٍ ػ٠ِ قحُٜح أٝ ٝهغ ضك٣ِٜٞح ج٠ُ ٌٓحْد أنٍٟ 

وٕٝ ْحتٍ ذحه٢ جُؿٍجتْ ، ٝٛٞ ٓح ٣ٓؿَ ػ٠ِ جٍُٔٗع ك٢ ًٛج جُؿحٗد ػىّ  (29جُٔحوز )ٝهى جهطٍٛ ًٛج جُؿُجء ػ٠ِ ؾ٣ٍٔس ٝجقىز ٢ٛٝ جالنطالِ 

 .ضؼ٤ٜٔٔح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُؿٍجتْ جألنٍٟ 

ضطٔػَ ك٢ ئذطحٍ جُؼوٞو ٝجُٛلوحش أٝ جُرٍجءجش أٝ جالٓط٤حَجش أٝ جُطٍجن٤ٙ جُٔطكَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ ئٌضٌحخ ئقىٟ جُؿٍجتْ : الجزاءات المذنيةـــ 

ػرى )، ٝ ًًج  قحقس 39-33، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘، جُؿُء جُػح٢ٗ، ٘ (قٖٓ )، أٗظٍ ذْٞو٤ؼس 55جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ٠روح ُِٔحوز 

 .352-345، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (جُؼح٢ُ
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ػػ التوسع ُب ٖتديد مفهـو ا١توظف العاـ، الذم ال يقتصر على موظف قانوف الوظيف العمومي، كإ٪تا ٯتتد إٔب ا١توظف 
 .األجنيب كموظفي ا١تؤسسات الدكلية

ػػ التوّسع ُب ٕترٙب أفعاؿ الفساد لتشمل صور ا١تسا٫تة أك ا١تشاركة ُب إرتكاب ىذه اٞترائم من ٖتريض كتواطؤ كتقدٙب 
 .ا١تساعدة كالشركع

 .ػػ إضفاء اٟتماية القانونية على الشهود كا٠ترباء كا١توظفُت القضائيُت
 .ػػ تكريس ا١تسؤكلية اٞتزائية للشخص ا١تعنوم

ػػ قاـ ا١تشرع بتجنيح جرائم الفساد، كاستعمل عقوبيت اٟتبس كالغرامة، كىو بذلك يكوف قد خالف التقسيم التقليدم 
 .للجرائم كالعقوبات ا١تقررة ٢تا 

ػػ كّحد ا١تشرع العقوبات ا١تقررة ألغلب جرائم الفساد اإلدارم ، كتًتاكاح بُت اٟتبس من سنتُت إٔب عشر سنوات  كغرامة 
دج إٔب مليوف د ج، كما قاـ بتغليظ الغرامات ا١تالية ، كىو مسعى مبلئم حملاربة الفساد كقمع 200.000مالية من 

 .الفاسدين، ألف أغلب جرائم الفساد ذات طابع مإب ، فتكوف العقوبة من جنس العمل
ػػ إستحدث ا١تشرع إٔب جانب اٞتزاءات اٞتنائية بعض اٞتزاءات األخرل كا١تصادرة ، كما إستعاف ببعض اٞتزاءات ا١تدنية 

كاإلدارية كإبطاؿ العقود كالصفقات كالرباءات كاإلمتيازات، كىذا مسلك جانب فيو ا١تشرع الصواب ألف ما بٍت على باطل 
 .فهو باطل

 

 ، ٯتكن أف نسجل أيضا 01-06 من احملاسن اليت أتى ّٔا قانوف مكافحة الفساد كالوقاية منو كعلى الرغم         
 :بعض ا١تبلحظات السلبية اليت تؤخذ على ىذا القانوف

 

ػػ أف ا١تشرع اٞتزائرم ُب أغلب األحياف، تعّود على أف ينقل النصوص اٞتنائية كغَتىا من التشريع الفرنسي، مع إدخاؿ 
بعض التعديبلت ١تواءمتها مع الواقع اٞتزائرم، كتتم مناقشة صياغتها باللغة الفرنسية ٍب تًتجم إٔب العربية، كىو ما يًتتب 
عنو العديد من التناقضات بُت النصُت، كما ٓب تراع أحيانا ُب إعداد ىذه النصوص خصوصيات آّتمع اٞتزائرم، فضبل 

 كىو 01-06على تأخر إصدار العديد من النصوص التنظيمية اليت ٖتيل إليها مواد القانوف، كىو ما ًب معاينتو ُب قانوف 
 .1الشيء الذم يعرقل تطبيقها

 

ػػ ىناؾ مبلحظات شكلية تتعلق بصياغة بعض ا١تواد ُب ىذا القانوف، إذ ٧تد أف ىناؾ بعض األخطاء ُب الصياغة من 
حيث اللغة، كما يسجل كجود تناقضات بُت النص باللغة العربية كنظَته باللغة الفرنسية، كنذكر منها على سبيل 

، ُب حُت أف ا١تقصود ىو 09 ا١تتعلقة ّترٯتة تعارض ا١تصاّب ، أحاؿ ا١تشرع أب ا١تادة 34عند صياغة ا١تادة ):ا١تثاؿ
 باللغة العربية الذم جاء بأف ا١توظف ملـز بتبليغ 08 من نفس القانوف،كذلك  إختبلؼ نص ا١تادة 08مضموف ا١تادة 

رؤسائو السلميُت إذا كاف ُب حالة تعارض ١تصاٟتو ا٠تاصة مع ا١تصلحة العامة، أما ُب النص الفرنسي فعرب ا١تشرع عن 
 39كليس تعارضها ، كذلك نص ا١تادة  (coïncident)ذلك بعبارة أف التبليغ يكوف ُب حالة تطابق مصاٟتو 

، أما النص  (٘تويل نشاط حزب سياسي)ٓتصوص التمويل ا٠تفي لؤلحزاب السياسية، فالنص العريب تضمن عبارة 

                                                
 .01 -0ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُلٓحو . 35، 31، 27، 25/2ٖٝٓ ذ٤ٖ جألٓػِس ػ٠ِ يُي جُٔٞجو  1

 .131، ضؿ٣ٍْ جُلٓحو ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن،  (أقٔى )  ؿح١

 .188-186، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُهح٘ ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (قٖٓ)  ذْٞو٤ؼس 
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، أم ٘تويل حزب سياسي ، كا١تعنيُت (( financement d’un parti politique)الفرنسي تضمن عبارة 
 .، كىذه اإلختبلالت ٬تدر با١تشرع تداركها(ٮتتلفاف ، فتمويل اٟتزب السياسي أمشل من ٘تويل نشاط حزب سياسي

 

      من جانب آخر نسجل كجود نوع من التناقض فيما ٮتص تقادـ الدعول العمومية كالعقوبة، بالنسبة ٞترائم الفساد،  
، كإلزالة 01-06 من القانوف 54، من ؽ إ ج، كا١تادة (614، 612 مكرر ، 08)حيث نبلحظ التناقض ُب ا١تواد 

 مكرر، لبياف ما إذا كاف عدـ تقادـ الدعول العمومية يطبق 08 كا١تادة 54ىذا التناقض ينبغي مراجعة نص ا١تادتُت 
بالنسبة ٞترائم الفساد كلها، أـ يكوف ذلك مقتصرا على اٞترٯتة اليت هترب عائداهتا إٔب ا٠تارج فقط،ألف القراءة ا١تتزامنة 

 من ؽ إ ج تنص على أف العقوبات احملكـو ّٔا ُب اٞتنايات ٢612تاتُت ا١تادتُت تثَت إشكاال من حيث التطبيق، فا١تادة 
كاٞتنح ا١توصوفة بأفعاؿ إرىابية كٗتريبية، كتلك ا١تتعلقة باٞترٯتة ا١تنظمة العابرة للحدكد الوطنية كالرشوة ال تتقادـ، أما ُب 

 ٖتسب من التاريخ الذم يصبح 613 سنة طبقا للمادة 20اٞترائم األخرل فمدة تقادـ العقوبات ُب مادة اٞتنايات ىي 
 .فيو اٟتكم أك القرار هنائيا

 

 سنوات ٖتسب من التاريخ الذم يصبح فيو اٟتكم أك القرار 05         أما بالنسبة للجنح فإف مدة تقادـ العقوبة ىي
 بالنسبة ٞترائم الفساد، أما ا١تادة 612، كاإلشكاؿ الذم يدؽ، ىو ىل يتم تطبيق نص ا١تادة 614هنائيا طبقا للمادة 

 من قانوف 54 نظرا لتكييف جرائم الفساد جنحا، كبالتإب فاألمر ٭تتاج إٔب إعادة نظر ُب ضبط صياغة ا١تادة 614
 . 1 من ؽ إ ج إلزالة ىذا اإلشكاؿ614، 612الفساد، ك

 

 على اٞترائم اليت هترب عائداهتا إٔب ا٠تارج، كىذا 54         فضبل على ذلك ٧تد أف ا١تشرع أقصر التقادـ طبقا للمادة 
نراه مسلكا خاطئا ال يتناسب كإرادة ٤تاربة الفساد، ككاف على ا١تشرع اٞتزائرم أف ٬تعل ىذا النوع من اٞترائم ال ٮتضع 
للتقادـ هنائيا سواء بالنسبة لتقادـ الدعول العمومية، حيث ٖترؾ الدعول مباشرة ٔتجرد إكتشاؼ اٞترٯتة، كلو بعد مدة 

طويلة من إرتكأّا، أما بالنسبة لتقادـ العقوبة، فيجب أف ال تتقادـ العقوبات ُب جرائم الفساد، كال ينحصر األمر على 
حالة كاحدة فقط، كىي عند هتريب العائدات أب ا٠تارج، ألف ىذا ا١تسلك لو ًب إٗتاذه يضمن ٖتقيق الردع العاـ بصفة 
فعالة، كىو بقاء ٗتوؼ مرتكيب ىذه األفعاؿ من ا١تبلحقة كا١تتابعة كتسليط العقوبة، كلو بعد مدة طويلة، على خبلؼ 
الوضع اٟتإب، الذم رٔتا يشجع على اإلستمرار ُب إرتكاب جرائم كسلوكات الفساد، كاإلجتهاد ُب عدـ كشفها كترؾ 

أدلة عليها ١تدة تقادـ الدعول أك تقادـ العقوبة ، ٍب الظهور بعد ذلك كاإلستفادة من ىذه األموا ؿ كالعائدات، كحينها ال 
 .ٯتكن متابعة أصحأّا بسبب عقبة التقادـ

 

 جّنح ٚتيع اٞترائم، بداعي تسهيل اإلجراءات ك اإلسراع ُب ٤تاكمة 01-06        من جهة أخرل ٧تد أف قانوف 
فاعليها، مقارنة مع إجراءات اٞتنايات اليت يكتنفها الطوؿ كالتعقيد، ك ُب السياؽ ذاتو ٧تده ألغى عقوبة اإلعداـ ، اليت 

إذا كاف اإلختبلس أك التبديد أك اٟتجز من شأنو ) ا١تلغاة من ؽ ع ج، كىذا 119كاف منصوص عليها ُب ا١تادة 
، كىنا نتساءؿ عن مغزل اٟتكم كا١تعاقبة ببضع سنوات حبسا ضد جناة إختلسوا كبددكا (اإلضرار ٔتصاّب الدكلة العليا

آالؼ ا١تليارات من الدينارات، كما خّلف ذلك من أضرار ٤تتلفة على آّتمع كتبلعب ٔتقّدرات األمة، كالتسبب ُب 
توقيف أك تراجع مستول التمنية ، كتلبية إحتياجات أفراد آّتمع بسبب ضياع ىذه األمواؿ، بل حىت أّف أمر تتبع 

                                                
 131.، ضؿ٣ٍْ جُلٓحو  ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (أقٔى)ؿح١  1
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إسًتجاع ىذه األمواؿ، سواء داخليا أك خارجيا، ليس فعاال بسبب ضعف كنقص اآلليات القانونية كالتقنية ا١توجودة 
حاليا، كمن جهة أخرل نتساءؿ كيف تكوف النتيجة ، إذا ًب تطبيق عقوبة اإلعداـ ُب ىذه اٟتاالت؟، ٦تا جعل الكثَت 

 .يصف ىذا القانوف بأنو قانوف يكرّس الفساد ك٭تميو كليس ٤تاربتو كاٟتد منو
 

    كمن ٙتة، نرل أف ٕتنيح ٚتيع جرائم الفساد دكف أم إستثناء للجرائم ذات األضرار اٞتسيمة، موقف خاطئ من 
ا١تشرع ال يتماشى كسياسة مكافحة الفساد، فكاف البد أف ٗتتلف كل جرٯتة جسيمة عن غَت اٞتسيمة،من حيث الدرجة 
كالوصف كالعقوبة ّتعلها جناية، ألهنا ٖتمل تشدد ا١تشرع ُب ىذه اٞترائم، كتبعث ٓتطاب الرىبة كالتخويف ١ترتكبيها،   
أك من يفّكركا ُب إرتكأّا، كىذا الطرح ًب إثارتو من طرؼ األستاذ حسن بوسقيعة ، الذم تساءؿ ىل كاف لنزع الوصف 
اٞتنائي على بعض صور جرائم الفساد ما يربره؟ كىل كاف الوقت مناسبا لذلك؟ ، حيث يرل أف نزع كصف اٞتناية على 
جرائم الفساد حصل ُب الوقت الذم شهدت فيو أكرب الفضائح ا١تالية ، كما يًتتب عليها من خسارة للخزينة العامة تقدر 

،كذلك تساءؿ ىل من الضركرة سّن قانوف خاص لبلوع األىداؼ اليت توّخاىا ا١تشرع ا١تتمثلة 1ٔتئات ا١تبليَت من الدنانَت
ُب دعم التدابَت الرامية إٔب الوقاية من الفساد كمكافحتو ، اليت ال تتحقق بقانوف العقوبات، حيث يعتقد أنو ٓب يكن 

مفركضا عليو سّن مثل ىذا القانوف ، فكل ما ٨تن مطالبوف بو بعد ا١تصادقة على إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة الفساد 
ىو مراجعة تشريعنا ُب ضوء ىذه اإلتفاقية كتكّيفها معو،  كىو األمر الذم ال يستلـز بالضركرة سّن قانوف جديد ، فَتل 

أنو كاف يكفي تعديل أحكاـ قانوف العقوبات كقانوف اإلجراءات اٞتزائية كإضافة إليهما بعض ا١تواد، كيقدـ مثاال على 
ذلك التشريع الفرنسي الذم ٓب ينشئ قانوف جديد، ك إ٪تا إكتفى بتكييف أحكاـ قانوف العقوبات كقانوف اإلجراءات 

 . 2اٞتزائية كمقتضيات إتفاقية األمم ا١تتحدة ا١تصادؽ عليها
 

         ك٨تن نرل ُب ىذا ا١تقاـ، ليس معيبا أف يتم كضع قانوف خاص لبعض اٞترائم اليت تتصف با٠تصوصية،كجرائم 
اْب، ألنو مهما يقاؿ على ذلك، فإنو ...الفساد، ا١تخدرات، التهريب ، اٞترائم اٞتمركية، جرائم ا١تساس ْتقوؽ الطفل، 

يتناكؿ اٞتانب الشكلي، لكن الشيء الذم ٬تب إعطاء لو األ٫تية القصول، ىو مدل قدرة ىذه النصوص القانونية ػػػػػػ ُب 
أم موضع كانت ػػػػػ على اإل١تاـ ّتميع أفعاؿ كسلوكات الفساد، كمدل قدرة النصوص العقابية على ٗتفيض أك منع جرائم 

 .الفساد ، كفعالية معاقبة مرتكبيها، ك من ٙتة ٖتقيق الردع العاـ كا٠تاص الذم يتوخاه ا١تشرع
 

         كبالتإب إف اٟتد من تفشي ىذه الظاىرة مرىوف ّتملة من العوامل، ٯتكن تركيزىا ُب اإلرادة السياسية الصادقة ، 
كٕتسيد مبادئ اٟتكم الراشد، ككضع منظومة تشريعية كتنظيمية شاملة كمتكاملة ، تضمن الشفافية كا١تساءلة كالنزاىة ُب 

إدارة الشؤكف العامة ، كالتسيَت الصاـر لؤلمواؿ العامة، من طرؼ موظفُت أكفاء ك نزىاء، كساسة شرفاء ، كال سبيل 
 .3لتحقيق ذلك إال ٔتسا٫تة ا١تؤسسات العامة كالقطاع ا٠تاص ككسائل اإلعبلـ كآّتمع ا١تد٘ب

 

 المطلب االثالث
  العقاب على جرائم اإلرىاب

                                                
، جُر٘ي ج٢٘٠ُٞ جُؿُجت١ٍ، ذ٘ي 1ٝ2 ٣ٌٖٔ ٍٓجؾؼس ك٢ ًٛج  ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  ه٤ٟس ٓؿٔغ جُه٤ِلس، جُر٘ي جُٛ٘حػ٢ جُطؿح١ٌ، ه٤ٟس ْٞٗح٠ٍجى 1

، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُهح٘، جُؿُء جُػح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن،  (قٖٓ)جُلالقس ٝجُط٤ٔ٘س ج٣ٍُل٤س، ٚ٘ىٝم جالْطػٔحٌ ج٣ٌُٞط٢ جُؿُجت١ٍ، ذْٞو٤ؼس 

 ٘186. 
 .186، 185جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘   2
 .134، ٍٓ ؾغ ْحذن، ضؿ٣ٍْ جُلٓحو ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ٘  (أقٔى)ؿح١  3
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      ١تا كاف اإلرىاب ٯتثل فكرا ضبلليا متطرفا متأّصبل ُب نفوس أصحابو، يؤمن كيعتقد ٔتفاىيم خاطئة، كينطلق من 
،  1منطلقات فاسدة، ٢تذا أثّر على الوسائل اليت يلجأ إليها كيستعملها، كتوصف ُب أغلب األحياف بأهنا ٫تجية كعمياء

ترٚتت ُب ٦تارسة العنف كإٟتاؽ األذل بكل من يقف ضد أفكاره، كلذلك إتسعت دائرة العنف ُب إستهداؼ مؤسسات 
الدكلة كمن ٯتثلها،كنظرا ألف اٞتزائر إكتوت بنار ىذه الظاىرة،فقد تصّدت ٢تا بكل الوسائل القانونية كاألمنية 

كالسياسية،حيث مع تصاعد األعماؿ اإلرىابية كإنتشارىا بشكل رىيب ُب بدايات كمنتصف التسعينيات كّجو اللـو 
حينها إٔب قانوف العقوبات بأنو فشل كعجز ُب مواجهة التصاعد ا١تستمر ألعماؿ اإلرىاب، كأف األمر يتطلب إعادة النظر 

 .2ُب نصوصو، بالتوسع ُب التجرٙب كالتشدد ُب العقاب
 

         لذلك ا١تتتبع ١تسار ا١تواجهة القانونية للتشريع اٞتزائرم لظاىرة اإلرىاب، يصل إٔب أف ا١تشرع إستعمل طريقتُت ُب 
ا١تعاٞتة، معاٞتة عقابية ردعية زجرية، صاحبها توسع ُب ٕترٙب أفعاؿ اإلرىاب كتغليظ العقوبات على مقًتُب ىذه اٞترائم، 

ك١تا إقتنع أف ىذا العبلج ٓب ٭تقق النتائج ا١ترجوة ُب القضاء على ىذه الظاىرة، أصدر قوانُت هتدئة كمصاٟتة كقانوف تدابَت 
الرٛتة، كميثاؽ الوئاـ ا١تد٘ب، ك قانوف إستعادة السلم كا١تصاٟتة الوطنية، ك٘تثل ىذه القوانُت الطريقة الثانية ُب ا١تعاٞتة اليت 

 .تعتمد على فكرة إحتواء ىذه الظاىرة
 

         ٢تذا ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم سارع إٔب إصدار ٣تموعة من التشريعات رآىا ضركرية كالزمة إلستئصاؿ اإلرىاب 
كٗتليص آّتمع من كيبلتو، لضماف إستمرارية الدكلة كمؤسساهتا، ألجل ذلك سنحاكؿ معرفة أىم ىذه القوانُت كتعديبلهتا 

البلحقة، كنوعية كدرجة العقوبات ا١ترصودة ٞترائم اإلرىاب، كذلك من خبلؿ التعرض إٔب إعتماد سياسة العقاب ا١تبنية 
، ٍب ُب (الفرع الثا٘ب)، ٍب إعتماد سياسة العقاب ا١تبنية على إحتواء ظاىرة اإلرىاب (الفرع األكؿ)على القمع كالردع 

 .(الفرع الثالث)األخَت تقييم سياسة العقاب ٞترائم اإلرىاب ُب اٞتزائر
 

 الفرع األكؿ
  إعتماد سياسة العقاب المبنية على القمع كالردع

 

         لقد ٞتأت اٞتزائر على غرار العديد من الدكؿ اليت كاجهت اإلرىاب إٔب القواعد القانونية اليت كانت سارية 
ا١تفعوؿ قبل الظاىرة، كذلك بإعتبار أف األعماؿ اإلرىابية ٘تثل جرائم ٬تب مواجهتها من خبلؿ القانوف اٞتنائي للدكلة 

كلقد ظهر قصور قانوف العقوبات ُب مواجهة ىذه الظاىرة بتلك النصوص القدٯتة ُب معاٞتة ٚتيع جوانبها اإلجرائية 
كا١توضوعية، ٦تا دفع با١تشرع اٞتزائرم إٔب إصدار نصوص جديدة، إعترب فيها اإلرىاب جرٯتة خاصة، فأصدر ا١ترسـو 

 ا١تتعلق ٔتكافحة التخريب كاإلرىاب، كالذم ًب تعديلو بعد ذلك 1992 09 30 ا١تؤرخ ُب 03-93التشريعي رقم 
، ٍب تلى ذلك إصدار تشريعات أخرل تتماشى 1993 فيفرم19 ا١تؤرخ ُب 05-93ٔتوجب ا١ترسـو التشريعي رقم 

كمرحلة مكافحة اإلرىاب، اليت إعتمدت ىذه النصوص اٞتديدة على توسيع األفعاؿ آّرمة اليت تدخل ُب تكوين العمل 
اإلرىايب، كتشديد العقوبات إٔب أقصى حد كىو اإلعداـ،  كُب اٞتانب اإلجرائي رافق ذلك تعديل قانوف اإلجراءات 

                                                
 . ٝٓح ذؼىٛح329، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (٤ْى١ أقٔى)جُك٢ِ٤ِٔ  1
، جُط٣ٍٗؼحش جُؿ٘حت٤س جُؼٍذ٤س ٌُٔحككس جإلٌٛحخ ٖٓ جُ٘حق٤ط٤ٖ جُٔٞٞٞػ٤س ٝجإلؾٍجت٤س، أذكحظ جُ٘ىٝز جُؼ٤ِٔس قٍٞ ض٣ٍٗؼحش  (ٓكٔى كطك٢) ػ٤ى 2

، جُٓؼٞو٣س،أًحو٤ٔ٣س ٗح٣ق ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ج٣ٍُحٜ، 1998 و٣ٓٔرٍ 9 07ٌٝٓحككس جالٌٛحخ ك٢ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ ، جُٔ٘ؼوىز ذحُٓٞوجٕ  ك٢ جُلطٍز جُٔٔطىز ذ٤ٖ 

1999 ٘ ،167. 
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اٞتزائية، حيث ًب توسيع صبلحيات الضبطية القضائية كالنيابة العامة، كما ًب إنشاء ٤تاكم خاصة، تتكفل ٔتحاكمة 
 .مقًتُب ىذه األفعاؿ

 
 

         كقبل التعرض إٔب ىذه النصوص، ٬تدر بنا إعطاء حملة عن مرحلة ا١تعاٞتة ا١تؤقتة، باللجوء إٔب قانوف العقوبات ُب 
 .بداية ٤تاربة ىذه الظاىرة، ٍب التعرض بعد ذلك إٔب التعديبلت البلحقة

 

 الفقرة األكلى
 .مرحلة تطبيق نصوص قانوف العقوبات

         لقد حاكؿ قانوف العقوبات تقدٙب حلوال مؤقتة لبعض مظاىر اٞترٯتة اإلرىابية ُب بداية مراحلها األكٔب، دكف 
التعرض للظاىرة بشكل خاص، بل حىت دكف إستعمالو للمصطلحات اليت ٘تيزىا عن جرائم القانوف العاـ، لذلك من بُت 

 :األفعاؿ اليت إعتربىا ا١تشرع كالقاضي تدخل ُب كصف كقياـ اٞترٯتة اإلرىابية آنذلك
 

 من ؽ ع 86، 78، 61 تعاقب على ىذه األفعاؿ نصوص ا١تواد : اإلعتداءات كا١تؤامرات ضد سلطة الدكلة كأمنهاػػػػػػػ 
ج، كاليت كانت تعاقب على ٛتل السبلح ضد اٞتزائر، كإتبلؼ أك إفساد العتاد أك ا١تؤف بقصد اإلضرار بالدفاع الوطٍت 

كاإلعتداءات بغرض القضاء على نظاـ اٟتكم كا١تساس بوحدة الًتاب الوطٍت، ا١تؤامرة على إرتكاب ىذه اإلعتداءات كٛتل 
 .السبلح بقصد اإلخبلؿ بأمن الدكلة ، ككل ىذه األفعاؿ توصف بأهنا جنايات كتصل العقوبة فيها حىت اإلعداـ

 

، 284،291، 260، 254تعاقب عليها نصوص ا١تواد  :االعتداءات اٞتسدية كا١تعنوية على األشخاص ك٦تتلكاهتمػػػػػػ 
كاليت تعاقب على اإلعتداءات بغرض القتل كالتخريب، كالقتل العمدم، كجرٯتة التسميم، كالتهديد بالقتل كا٠تطف، ككذا 

 جرٯتة اٟترؽ العمدم، كىي جرائم ٢تا كصف اٞتنايات 395 السرقة، 350 تكوين ٚتعية أشرار، 176نصوص ا١تواد
 .يعاقب عليها أغلبها باإلعداـ

 

جرٯتة فعل اقامة ا١تتاريس أك ) 88تعاقب على ىذه األفعاؿ نصوص ا١تواد : اإلعتداء على حرية التنقل كحركة ا١تركرػػػػػػ 
جرٯتة التجمهر ا١تسلح أك غَت ) 97كإعتربتو جناية ككضعت ٢تا عقوبة السجن ا١تؤبد، ا١تادة (العوائق ُب الطرؽ العمومية
كضع شيئا ُب طريق عمومي أك ٦تر عمومي  بغرض إعاقة سَت ا١تركبات أك ) 408، ا١تادة (ا١تسلح ُب الطريق العمومي

 10 سنوات، كتصبح العقوبة السجن ا١تؤقت من 10 إٔب 05، كتشكل جناية عقوبتها السجن ا١تؤقت من (عرقلة ا١تركر
 . سنة ، إذا نتج عن ىذه األفعاؿ جرح أك إعاقة  مستدٯتة ، كتصَت العقوبة اإلعداـ عند إحداث الوفاة20أب 

 

         كىكذا ٧تد أف القاضي اٞتزائي ُب ىذه ا١ترحلة ،حاكؿ إسقاط ىذه النصوص كغَتىا على أفعاؿ اإلرىاب، على 
إعتبار أف ىذه اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب قانوف العقوبات ىي األقرب ٢تذا النوع من اٞترائم، كوف غالبيتها ٘تس بأمن 
الدكلة ، كرصد ٢تا ا١تشرع عقوبات مغّلظة تصل إٔب عقوبة ا١توت، كاليت كاف ٭تتاجها ُب ىذه ا١ترحلة اٟترجة كما يربر 

 .اللجوء إليها
 

 الفقرة الثانية 
  المتعلق بمكافحة اإلرىاب03-92مرحلة المرسـو التشريعي 
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، 19921 09 30 ا١تؤرخ ُب 03-92         إف أكؿ ما تناكؿ ا١تشرع ىذه الظاىرة كاف ٔتوجب ا١ترسـو التشريعي 
 مادة كجاءت موزعة على أربعة فصوؿ، 42حيث يعترب أكؿ تشريع كطٍت ٭تدد مفهـو اٞترٯتة اإلرىابية ك٬ترمها، إذ تضمن 

كاف للجانب اإلجرائي اٞتانب األكرب منها، كما صنف ٣تموعة من األفعاؿ كاعتربىا جرائم إرىابية، ككضع ٢تا عقوبػػػػػػػػػات 
، حيث حدد عقوبات مغلظة تطبق على كل من يؤسس أك ينشئ أك ينظم أك يسَت أم ٚتعية أك تنظيم          2مشددة 

، 03ا١تواد )أك ٣تموعة إرىابية ُعرْوُفها ا١تساس بأمن الدكلة كإستقرار مؤسساهتا كا١تتمثلة ُب السجن ا١تؤبد كالسجن ا١تؤقت 
04 ،05)3. 

 

         كا١تبلحظ على ىذه النصوص أهنا ظهرت ُب فًتة ٓب يعد بإمكاف النصوص التقليدية الواردة بقانوف العقوبات 
إحتواء الظاىرة، كىو ما يفيد ٘تّيز ا١تعاٞتة بالنظر إٔب اٞترٯتة على أهنا جرٯتة خاصة، كقد غلب على ىذا ا١ترسـو الطابع 

، لذلك ٧تد ا١تشرع قاـ بتشديد العقوبة بشكل ملحوظ ُب ىذا 4اإلستئصإب كرد الفعل اآل٘ب كالردعي للحد من تفاقمها 
، من جانب آخر ٧تده قد فتح نافذة بأف فسح آّاؿ ١تن كجد نفسو قاـ ّٔذه األعماؿ خطأ، أك بتشجيع من  ا١ترسـو
أحد أك إكتشف أنو أخطأ، كيريد الًتاجع كالعودة، فأتاح لو ا١تشرع ُب األحكاـ اإلنتقالية باب التوبة مع تأكيده على 

ٗتفيض العقوبة تسهيبل لعودة ىذا الصنف من مرتكيب ىذه األفعاؿ اإلرىابية، بل فتح باب عدـ ا١تتابعة القضائية لكل 
شخص إنتمى إٔب منظمة إرىابية، كٓب يرتكب جرائم أدت إٔب كفاة شخص أك أصابتو بعجز، كقاـ بإشعار السلطات 

ا١تختصة بتوقفو عن ٦تارسة النشاط اإلرىايب  كمغادرتو للمنظمة اإلرىابية، أما إذا إرتكب ىذه اٞترائم كتوقف عن النشاط 
 .5(40ا١تادة )اإلرىايب فتخفف عقوبتو 

 

، ك رٔتا يعود ذلك 6         كما ٬تب التنويو إليو، أف ىذا ا١ترسـو ٓب يعمر طويبل سول مدة السنتُت كالنصف رغم تعديلو
إٔب ٤تدكدية نظرتو، ا١تبنية على معاٞتة اآلثار ا١تادية للفعل اإلرىايب فقط، كفشلو ُب كضع حد لؤلعماؿ اإلرىابية ، كىو 

 .1995 02 25 الصادر ُب 11-95األمر الذم جعل ا١تشرع اٞتزائرم يعيد حساباتو ُب ذلك ، كيصدر األمر رقم 
 

  الفقرة الثالثة
  المتعلق بالجرائم  الموصوفة أفعاال إرىابية كتخريبية11-95 مرحلة األمر 

 

         لقد راجع ا١تشرع اٞتزائرم موقفو من الظاىرة اإلرىابية، بعدما فشلت سياسة الزجر كالتشديد ا١تعتمدة عليها ُب 
اٞترائم ا١توصوفة )التشريع ا٠تاص، فرجع إٔب قانوف العقوبات كأدرج ٕترٙب اإلرىاب ضمن أحكاـ ىذا القانوف، ٖتت عنواف 

، كذلك بإضافة قسم رابع مكرر ضمن الفصل األكؿ من الباب األكؿ من الكتاب الثالث من (بأفعاؿ إرىابية أك ٗتريبية
، إاقتناعا منو بأف ىذا األخَت ٯتثل الشريعة العامة للتجرٙب كالعقاب، كتأكد للمشرع ضركرة كضع 7قانوف العقوبات اٞتزائرم

                                                
 .1992 10 01 جُٛحوٌز ك٢ 70ؼ ٌ ؼ ؼ  ٌهْ  1
، ٤ْحْس جٍُٔٗع ك٢ ٓٞجؾٜس ظحٍٛز جإلٌٛحخ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس،  (ٓل٤ىز)٤ٞق  2

 .11، ٘ 2010- 2009ؾحٓؼس  ٓ٘ط١ٌٞ هٓ٘ط٤٘س ، 
، جُظحٍٛز جإلٌٛحذ٤س ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٝجُٔ٘ظٌٞ جُى٢٘٣، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٝجُؼالهحش جُى٤ُٝس، ٤ًِس جُكوٞم  (ػرحِ)ٖحكؼس  3

 .304، ٘ 2011-2010ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، هْٓ جُكوٞم، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ ذحض٘س، 
 .12، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓل٤ىز)٤ٞق  4
 .304، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرحِ)ٖحكؼس  5
 جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ 1993 04 19جُٛحوٌ ك٢ - 93ُوى هحّ جٍُٔٗع ذحْطىٌجى جُ٘وحتٙ جُٔٞؾٞوز ك٢ ًٛج جٍُّْٔٞ ، ق٤ع أٚىٌ جٍُّْٔٞ جُط٣ٍٗؼ٢ ٌهْ  6

 .305، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرحِ) ٝؿ٤ٍٛح ، أٗظٍ ك٢ ًٛج ٖحكؼس 30 ، 24، 17، 15، 11، 04 ، ق٤ع ضْ ضؼى٣َ جُٔٞجو 03-92ٍُِّْٔٞ جُط٣ٍٗؼ٢ 
ؾى٣ٍ ذحإلٖحٌز جْطٌٔحال ُِِٓٓس جُطؼى٣الش جُط٢ أؾٍجٛح جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ُٔٞجؾٜس ظحٍٛز جإلٌٛحخ أٚىٌ ك٢ ٗلّ جُٔ٘ٞجٍ  7

 . ٓؼىال ٝٓطٔٔح ُوحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س1995 02 25 جُٔإٌل ك٢ 10-95جألٍٓ 
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 مكرر اليت عرفت العمل اإلرىايب كأعطت 87، كلقد جاء ىذا األمر با١تادة 1آليات معاٞتة أكسع نطاقا كأضمن إستمرارية
 .2صوره كبينت حاالتو

 

 
 سياسة التشديد كإقرار العقوبات ا١تغّلظة، حيث 11-95         كلقد اعتمد ا١تشرع تبعا ٢تذه ا١ترحلة طبقا لؤلمر رقم 

ٓب ينص على أية أحكاـ تنص على التوبة أك العدكؿ، كما أنو ٓب يستحدث عقوبات ٦تيزة أك خاصة ّٔذه اٞترائم، بل راح 
 إال بنقل العقوبات 11-٨95تو تشديد العقوبة حسب جسامة العمل اإلجرامي ا١ترتكب، حيث ٓب يتم ُب األمر 

، ك إحتفظ بنفس العقوبات للجنايات 1 مكرر87 إٔب ا١تادة 03-92 من ا١ترسـو التشريعي 08ا١تنصوص عليها با١تادة 
 : على 1 مكرر 87 سنوات، إذ تنص ا١تادة 05اليت تًتاكح ما بُت اإلعداـ إٔب السجن ا١تؤقت ١تدة 

 

 .ػػػػػ تكوف عقوبة اإلعداـ عندما تكوف العقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف السجن ا١تؤبد
 سنة، كذلك ُب حالة 20 إٔب 10ػػػػػ السجن ا١تؤبد عندما تكوف العقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف السجن ا١تؤقت من 

 . إذا إرتكب الفعل ٖتت الغطاء اإلرىايب
 10 إٔب 05 سنة عندما تكوف العقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف السجن ا١تؤقت من 20 إٔب 10ػػػػػ السجن ا١تؤقت من 

 .سنوات، إذا ارتبطت بعمل إرىايب
 .ػػػػػ ضعف العقوبة بالنسبة للعقوبات األخرل، كلعل ا١تشرع يقصد ّٔا تلك اٞترائم اليت ٢تا كصف اٞتنح

، فقد حدد ا١تشرع لكل جرٯتة 7 مكرر87 أب 3 مكرر 87 ػػػػػ أما بالنسبة لبقية اٞترائم ا١تنصوص عليها من خبلؿ ا١تواد 
 .عقوبة خاصة ّٔا ، كىي ُب ٣تملها جنايات مشددة 

 . فقد اعتربىا جرائم ذات عقوبات جنحية10 مكرر 87ػػػػػ أما اٞترائم ا١تنصوص عليها با١تادة 
 

، كما 3، كالتكميلية(23-06قبل إلغائها ٔتوجل تعديل )         كإٔب جانب ذلك ٧تد أف ا١تشرع أقر العقوبات التبعية 
 . 11-95أنو ٓب ينص على األعذار ا١تعفية أك ا١تخففة عند تقنينو للجرائم اإلرىابية كالعقوبات ا١ترصودة ُب االمر 

 

 الفرع الثاني
  إعتماد سياسة العقاب المبني على إحتواء ظاىرة اإلرىاب

 

         نظرا لتقييم سياسة مكافحتو للظاىرة اإلرىابية ُب ىذه ا١ترحلة، الحظ أف ىناؾ تصاعدا ُب العمليات اإلرىابية 
كإقتنع بفشل السياسة الزحرية كالردعية ا١تتبعة ُب ا١ترحلة األكٔب للقضاء على اإلرىاب، لذلك هنج مسلكا مغايرا بأف تبٌت 

 . سياسة اإلحتواء ا١تبنية على إعتماد التدابَت التحفيزية
 
 

                                                
 .14، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓل٤ىز)٤ٞق  1
 .  ٖٓ م ع ؼ 09 ٌٌٍٓ 87 ٌٌٍٓ ج٠ُ 87 أٗظٍ جُٔحوز جُٔٞجو 2

 ، ٢ٛٝ ؾ٣ٍٔس جالٖحوز ذحالػٔحٍ جإلٌٛحذ٤س جُٔؼىُس 2001 جُٔإٌل ك٢ 09-01 ٖٓ م ع ؼ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ 10 ٌٌٍٓ  87  ًٔح ضْ ئٞحكس ٗٙ جُٔٞجو 

  .2006 12 20 جُٔإٌل ك٢ 01-06ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ 

  . 2005 02 06 جُٔإٌل ك٢ 01 ــ 05ًٔح ضْ  ضؼى٣َ م ع ؼ ذٔٞؾد هحٕٗٞ ضر٤٤ٝ جألٓٞجٍ ٝ ض٣َٞٔ جالٌٛحخ ٌٝٓحككطٜٔح ٌهْ 

  ذٔٞؾد 11 ٌٌٍٓ 87 جُٔطٟٖٔ ئٞحكس  ٗٙ جُٔحوز 2016 ٤ٗٞ٣ٞ 19 جُٔإٌل ك٢ 02 – 16 ٝك٢ ٗلّ جال٠حٌ ضْ ضؼى٣َ م ع ؼ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 .جُٔحوز جُػح٤ٗس ، جُط٢ ضؼحهد ػ٠ِ جألػٔحٍ جالٌٛحذ٤س ك٢ جُهحٌؼ 
 . 140-138، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓل٤ىز )٤ٞق  3
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          لذلك حاكؿ ا١تشرع إ٬تاد آليات أخرل إغرائية كترغب ُب كقف العمل اإلرىايب، حيث ًب ىذه ا١تعاٞتة على 
 1995 02 25 ا١تؤرخ ُب 12-95ثبلث مراحل أساسية أصدر فيها ا١تشرع ثبلثة نصوص قانونية ، كانت أك٢تا األمر 

 01-06 ا١تتضمن إستعادة الوئاـ ا١تد٘ب، كالثالث قانوف رقم رقم 08- 99ا١تتضمن تدابَت الرٛتة، كالثانية صدكر قانوف 
 :ا١تتعلق  با١تيثاؽ من أجل السلم كا١تصاٟتة الوطنية، ىو ما سنوضحو ُب ما يلي

 
 
 
 
 
 
 

 الفقرة األكلى
  المتضمن تدابير الرحمة12-95 األمر 

         لقد جاء القانوف الذم تضمن تدابَت الرٛتة، ُحددت فيو إجراءات الرٛتة كالشركط كالكيفيات ا١تطبقة على 
األشخاص ا١تتابعُت ّترائم اإلرىاب أك التخريب، كالذين سلموا أنفسهم طواعية للسلطات كأشعركىا بتوقفهم عن أم 

نشاط إرىايب أك ٗترييب، ككاف ىذا القانوف دعوة لفتح الباب لتوبتهم كتوقفهم عن ىذا النشاط، ككاف ٯتثل دعوة للتسامح 
 .1كالتخلي ك٤تاكلة إيقاؼ األعماؿ اإلرىابية كالتخفيف من حدهتا

 

         كلقد جاء ىذا األمر ُب ثبلثة فصوؿ، الفصل األكؿ خخصص لتدابَت الرٛتة، كالفصل الثا٘ب ٮتص اإلجراءات، 
كالفصل الثالث ٮتص األحكاـ ا٠تاصة، حيث نص ىذا األمر ُب مادتو األكٔب على أف تدابَت الرٛتة ٘تنح كفقا للمادتُت 

 من قانوف العقوبات، لذلك جاء ىذا األمر بتكليف من اإلعفاء من ا١تتابعة كالتخفيف من العقوبة، حيث 92 ك52
 87 على عدـ ا١تتابعة القضائية لكل من سبق أف إنتمى إٔب إحدل ا١تنظمات ا١تذكورة ُب ا١تادة 02أكدت ا١تادة 

  من ؽ ع ج ، كٓب يرتكب أم جرٯتة من 3 مكرر87، كٓب يرتكب أم جرٯتة من اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 3مكرر
 مكرر، أدت إٔب قتل شخص أك سببت لو عجزا دائما أك مّست بالسبلمة اٞتسدية 87اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 .  للمواطنُت أك ٗتريب أمبلكا عمومية أك خاصة
 

 فقد نصت على عدـ متابعة الشخص الذم يكوف حائزا على أسلحة أك متفجرات أك كسائل 03         أما ا١تادة 
مادية، كقاـ بتسليمها تلقائيا إٔب السلطات، أما بالنسبة لؤلشخاص الذين إرتكبوا جرائم تسببت ُب قتل شخص أك 

 :إصابتو بعجز دائم فقد خففت العقوبة على الوجو التإب
 . إذا كانت العقوبة منصوصا عليها باإلعداـ كفق قانوف العقوبات20 إٔب 15ػػػػ من 

سنة إذا كانت العقوبة ا١تؤبد كفق قانوف العقوبات، كُب كل اٟتاالت ٗتفض العقوبة بنصفها 15 إٔب 10ػػػػػ السجن من 
، كما منحت ا١تادة ا٠تامسة من ىذا األمر ، كأكدت على ضركرة إستفادة األشخاص 12-95من األمر  (04ا١تادة )

 (.05ا١تادة )من تدابَت العفو ا١تنصوص عليها ُب الدستور 
 

 18ك16         ٕتدر اإلشارة إٔب أف ىذا القانوف أعطى أ٫تية خاصة لؤلشخاص القصر،  كالذين تًتاكح أعمارىم من 
 سنوات كحد أقصى مهما كانت 10سنة الذين غرر ّٔم كإرتكبوا جرائم إرىاب أك ٗتريب بتسقيف العقوبة اليت حددت بػ

                                                
 .306، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرحِ)ٖحكؼس  1
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 كقاموا بإرتكاب جرائم موصوفة باإلرىاب أك 22 ك18، أما األشخاص الذين تًتاكح أعمارىم بُت ( 08ا١تادة )اٞترٯتة 
 .( من نفس األمر09ا١تادة ) سنة 15التخريب فقد حددت العقوبة القصول بػػػػػػػ

 

         من جانب آخر أكرد ىذا األمر بعض اإلستثناءات تتمثل ُب عدـ اإلستفادة من تدابَت الرٛتة كظركؼ التحفيف 
كمن األعذار ا١تنصوص عليها ُب قانوف العقوبات لكل شخص قاـ بإرتكاب جرٯتة إرىاب أك ٗتريب بعد أف سلم لو 

 (.10ا١تادة )كصل حضور كثيقة من تدابَت الرٛتة 
 

 من ىذا األمر كالذين أعادكا إرتكاب 09، 08، 04 األشخاص ا١تذكورين ُب ا١تادة 11         كذلك إستثنت ا١تادة 
جرٯتة إرىاب أك ٗتريب بعد ٤تاكمتهم، من اإلستفادة من الظركؼ احملففة كمن األعذار ا١تنصوص عليها ُب قانوف 

 .العقوبات، بل أكدت ُب فقرهتا األخَتة على ضركرة تشديد العقوبة كرفعها إٔب أقصى عقوبة مقررة ٢تذه اٞترٯتة
 

 الفقرة الثانية 
  المتعلق باستعادة الوئاـ المدني08-99 قانوف 

         نظرا إل٨تفاض حدة العمليات اإلرىابية بشكل ملحوظ مقارنة بالفًتات السابقة، كإقتناعا من ا١تشرع ُب فشل 
اٟتل األمٍت كحده ١تواجهة اإلرىابيُت، لذلك قاـ بتطوير فكرة التسامح كالتصاّب، ففكر ُب كضع آليات قانونية أكثر 

 ا١تتضمن 12-95، الذم ألغى األمر 1999 07 13 الصادر ُب 88-99فعالية ، فأصدر قانوف الوئاـ ا١تد٘ب رقم 
تدابَت الرٛتة، حيث كاف ىذا القانوف دعوة جديدة لؤلشخاص الذين يرغبوف ُب العودة إٔب أحضاف آّتمع كترؾ العمل 
اإلرىايب، ككاف أكثر تسا٤تا معهم، ْتيث أف أحكامو مّست حىت األشخاص الذين أدينوا ٔتوجب أحكاـ سابقة على 

: ، كلقد جاء ىذا القانوف بثبلثة أنظمة كىي1صدكره، ككاف يعترب إطارا شرعيا ٟتل مشكلة العنف السياسي ُب اٞتزائر
 :اإلعفاء من ا١تتابعة ، الوضع رىن اإلرجاء ، ٗتفيف العقوبات، نوضحها كالتإب

 

 من ىذا القانوف أنو ال يتابع قضائيا كل من سبق أف إنتمى إٔب إحدل 03 نصت ا١تادة :ػػػػػػػ نظاـ اإلعفاء من المتابعة 
 من ؽ ع ج، من قتل لؤلشخاص أك سبب ٢تم عجزا دائما أك إغتصاب نساء ، 3 مكرر87ا١تنظمات ا١تذكورة ُب ا١تادة 

كٓب يقم بإستعماؿ متفجرات ُب أماكن عمومية أك أماكن يًتدد عليها اٞتمهور، كإشًتطت ضركرة إشعار السلطات 
 فقد أكدت على 04ا١تختصة بتوقفو عن كل نشاط إرىايب أك ٗترييب كا١تثوؿ تلقائيا أمامهم ُب أجل ستة أشهر، أما ا١تادة 

عدـ ا١تتابعة القضائية بكل شخص كاف حائزا على أسلحة كمتفّجرات أك كسائل مادية أخرل ضمن نفس الشركط 
 . ، كقاـ بتسليمها تلقائيا إٔب السلطات ا١تختصة03ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 

 كيقصد بو التأجيل ا١تؤقت للمتابعة القضائية خبلؿ مدة زمنية معينة، كذلك للتأكد من :ػػػػػػ نظاـ الوضع رىن اإلرجاء
 شركط اإلستفادة من ىذا النظاـ، كىي نفس الشركط اليت 07اإلستقامة الكاملة للفرد ا٠تاضع ٢تا، حيث حددت ا١تادة 

 من نفس القانوف، كىم األشخاص الذين سبق ٢تم أف إنتموا إٔب إحدل ا١تنظمات ا١تذكورة ا١تادة 03جاءت ّٔا ا١تادة 
 أشهر من تاريخ صدكر 06 من ؽ ع ج، كقاموا بإشعار السلطات بتوقفهم فرديا أك ٚتاعيا ُب أجل 3 مكرر87

القانوف، كما ًب إستثناء األشخاص الذين قاموا بإرتكاب جرائم قتل فردم أك ٚتاعي أك إعتداءات با١تتفجرات ُب األماكن 
 (.07ا١تادة )العمومية أك اليت يًتدد عليها اٞتمهور أك إغتصاب النساء 
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 أشهر من تاريخ صدكر 03 أّكدت على أف األشخاص الذين أشعركا ٚتاعيا كتلقائيا ُب أجل 08         أما ا١تادة 
القانوف السلطات ا١تختصة، كالذين قد ٝتح ٢تم با١تشاركة ٖتت سلطة الدكلة ُب ٤تاربة اإلرىاب، بشرط أف ال يكونوا قد 

ارتكبوا جرائم ٗتريب أك التقتيل اٞتماعي أك الفردم أك كضع متفجرات ُب أماكن عمومية أك تلك اليت يًتدد عليها 
اٞتمهور، كما أكدت على ضركرة القياـ بتصريح يشهدكف على صدقو باألسلحة كا١تتفجرات كالذخَتة كالوسائل ا١تادية 

ا١توجودة ْتوزهتم كتسليمها إٔب السلطات اليت حضركا أمامها ، كما يتعُّت أف يشمل التصريح على األعماؿ اليت إرتكبوىا 
 .أك شاركوا فيها

 

 لقد قنن ىذا القانوف صراحة ظركؼ التخفيف كحدد للقضاة العقوبة ا١تستوجبة لكل فعل :ػػػػػػػ نظاـ التخفيف من العقوبة
، كحدد ٢تم العقوبة بُت حديها األدٗب كاألقصى، كخّصها با١تواد   : ، حيث مّيز بُت ثبلث فئات29، 28، ٣27تـر

 

 كتشمل األشخاص الذين سبق ٢تم اإلنتماء إٔب إحدل ا١تنظمات ا١تذكورة 27 نصت عليها ا١تادة:       ػػػػ الفئة األكلى
، أك الذين أسسوىا كأنشأكىا، كالذين يكونوف قد إرتكبوا جرائم اإلغتصاب أك القتل دكف التقتيل 3 مكرر87بنص ا١تادة

اٞتماعي أك ١تستعمل ا١تتفجرات ُب األماكن العمومية أك اليت يًتدد عليها اٞتمهور، كىم الذين ٓب يسمح ٢تم باإلستفادة 
 :من تدبَت الوضع رىن اإلرجاء ، حيث إذا ٖتققت ىذه الشركط يكوف التخفيض كالتإب

 

 . سنة عندما ينص القانوف على عقوبة اإلعداـ أك السجن ا١تؤبد12ػػػػػػػػػػػػػػ السجن ١تدة أقصاىا 
 . سنة20 سنوات كيقل عن 10 سنوات عندما يقرر القانوف عقوبة يتجاكز حدىا األقصى 07ػػػػػػػػػػػػػ السجن ١تدة أقصاىا 
 . سنوات سجنا10 سنوات ، إذا كاف اٟتد األقصى للعقوبة ا١تقررة ىو 03ػػػػػػػػػػػػػ اٟتبس ١تدة أقصاىا 

 

 ، كىم األشخاص الذين سبق ٢تم إنتمائهم إٔب إحدل ا١تنظمات ا١تذكورة ُب 28 نصت عليها ا١تادة :     ػػػػ الفئة الثانية
 : كخضعوا لنظاـ الوضع رىن اإلرجاء ، فتخفيف العقوبة يكوف كالتإب3 مكرر 87ا١تادة 

 

 . سنوات عندما ينص القانوف على عقوبة أقصاىا اإلعداـ أك السجن ا١تؤبد08ػػػػػػػػػػ السجن ١تدة أقصاىا 
 . سنة20 أب 10 سنوات عندما ينص القانوف على عقوبة السجن من 05ػػػػػػػػػػ السجن ا١تؤقت ١تدة أقصاىا 

 

 اليت تناكلت األشخاص ا١تذكورين ُب الفئة األكٔب، كلكنهم أشعركا 29 كىي ما نصت عليو ا١تادة :       ػػػػ الفئة الثالثة 
 أشهر من صدكر ىذا القانوف، حيث يستفيدكف 06السلطات بتوقفهم التلقائي عن أم نشاط إرىايب أك ٗترييب خبلؿ 

 :من ٗتفيف العقوبات على الشكل التإب
 

 . سنة عندما تكوف العقوبة ا١تقررة ىي اإلعداـ20 أب 15ػػػػػػػػػػػػػػ السجن ١تدة تًتاكح ما بُت 
 . سنة عندما تكوف العقوبة ا١تقررة ىي السجن ا١تؤبد15 أب 10ػػػػػػػػػػػػػ السجن من 

 .ػػػػػػػػػػػػػػ ٗتفيف اٟتد األقصى إٔب النصف بالنسبة للعقوبات األخرل
 

         كىكذا نبلحظ أف ىذا القانوف حاكؿ أف ال يًتؾ ٣تاال للشّك أك الًتدد عند األشخاص، الذين يريدكف فعبل 
العودة إٔب جادة الصواب كترؾ النشاط اإلرىايب أك التخرييب، كفتح آّاؿ ٞتميع األشخاص سواء من قاـ بالعمل ٖتت أم 

ظركؼ أك من ٓب يقم بو، من اإلستفادة من األنظمة اليت جاء ّٔا ىذا القانوف، كدكف اإلستهانة ْتق الضحايا فمنحهم 
 . ْتق ا١تطالبة بالتعويض عن األضرار ا١تادية اليت ٟتقت ّٔم40ٔتوجب ا١تادة 
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         لذلك فقانوف إستفادة الوئاـ ا١تد٘ب جاء منسجما مع التوصيات الدكلية اليت هتدؼ إٔب تطويق كإحتواء ظاىرة 
، كمهما قيل عن ىذا القانوف فقد ٧تح ُب القضاء على العنف كإسًتجاع األمن كاإلستقرار ُب اٞتزائر، ٦تا 1اإلرىاب الدكٕب

 .جعلو يتميز ٔتركنة كبَتة من خبلؿ تنوع األنظمة العبلجية اليت جاء ّٔا مقارنة مع القوانُت اليت سبقتو
 الفقرة الثالثة

   المتعلق بميثاؽ السلم كالمصالحة01-06قانوف رقم 
         يعترب ميثاؽ السلم كا١تصاٟتة الوطنية إمتدادا لقانو٘ب الرٛتة كالوئاـ ا١تد٘ب، كىذا بعد ٧تاح قانوف إستعادة الوئاـ ُب 

التخفيف من ظاىرة اإلرىاب كساىم ُب إستفادة أعداد ىائلة من اإلرىابيُت من أحكامو، كتأكد ا١تشرع أف ا١تعاٞتة 
التحفيزية لظاىرة اإلرىاب ىي اٟتل األ٧تع للقضاء عليها كاٟتّد منها، لذلك بادر بإصدار النص الثالث الذم ٝتي 

، كيعتربه الكثَتين أنو ٯتثل إطارا 2006 فيفرم 27 ا١تؤرخ ُب 01-06با١تيثاؽ من أجل السلم كا١تصاٟتة الوطنية رقم 
، ىذا القانوف 2قانونيا مؤسساتيا كسياسيا إل٬تاد حلوؿ جذرية للمرحلة اليت مرت ّٔا اٞتزائر كما خلفتها من مأساة كطنية

 .كبالتإب فإنو ٓب ٭تاكؿ معاٞتة الظاىرة اإلرىابية فقط، كإ٪تا جاء ١تعاٞتة األزمة اليت تسبب فيها اإلرىاب
 

فيما ٮتص : تضمن أحكاما ٘تهيدية، الفصل الثا٘ب: الفصل األكؿ)         كلقد جاء ىذا القانوف بديباجة كسبعة فصوؿ 
أحكاما عامة ، إنقضاء الدعول العمومية، القواعد اإلجرائية إلنقضاء )تنفيذ اإلجراءات الرامية إٔب إستتباب السلم  

اإلجراءات الرامية إٔب تعزيز ا١تصاٟتة الوطنية : ، الفصل الثالث(الدعول العمومية، العفو، إستبداؿ العقوبات كٗتفيفها
اإلجراءات ا٠تاصة باألشخاص الذين إستفادكا من القانوف ا١تتعلق بإستعادة الوئاـ ا١تد٘ب، اإلجراءات ا٠تاصة باألشخاص )

الذين كانوا ٤تل تسريح إدارم من العمل بسبب األفعاؿ ا١تتصلة با١تأساة الوطنية، إجراءات الوقاية من تكرار ا١تأساة 
إجراءات دعم سياسة التكفل ٔتلف ا١تفقودين : ، الفصل الرابع (الوطنية، إجراءات الوقاية من تكرار ا١تأساة الوطنية 

، (أحكاـ عامة، اإلجراء ا١تطبق على التصريح بالوفاة ٔتوجب حكم قضائي، تعويض ذكم اٟتقوؽ ضحايا ا١تأساة الوطنية)
إجراءات ٕتسيد عرفاف الشعب اٞتزائرم : اإلجراءات الرامية إٔب تعزيز التماسك الوطٍت، الفصل السادس: الفصل ا٠تامس

، كلقد جاء ىذا القانوف بثبلث  (أحكاـ ختامية: لصناع ٧تدة اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، الفصل السابع
 :أنظمة قانونية

 

نص ا١تيثاؽ على إستفادة بعض الفئات من إبطاؿ ا١تتابعات القضائية ك عَحدَّدَح ىذه : ػػػػػػ نظاـ إبطاؿ المتابعات القضائية
 :الفئات على النحو التإب

 تاريخ إنقضاء مفعوؿ القانوف ا١تتعلق 2000 جانفي 13األفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات إعتبارا من تاريخ / 01
 .بالوئاـ ا١تد٘ب

 .ٚتيع األفراد الذين يكّفوف عن نشاطهم ا١تسلح كيسلموف ما لديهم من سبلح/ 02
 .األفراد ا١تطلوبُت داخل كخارج الوطن كالذين ٯتثلوف طواعية أماـ السلطات اٞتزائرية ا١تختصة/ 03
 .األشخاص ا١تنظمُت إٔب شبكات دعم اإلرىاب الذين يصرحوف بنشاطاهتم لدل السلطات اٞتزائرية ا١تختصة/ 04
 .األفراد احملكـو عليهم غيابيا/ 05

                                                
 .315، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرحِ)ٖحكؼس  1
 .317جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
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 .األفراد احملكـو عليهم كا١توجودين رىن اٟتبس للنشاطات الداعمة لئلرىاب/ 06
 .األفراد احملكـو عليهم كا١توجودين رىن اٟتبس / 07

 
          لئلشارة أف ا١تيثاؽ إستثٌت األفراد الذين كانت ٢تم يد ُب آّازر اٞتماعية أك قاموا بإنتهاؾ اٟترمات أك إستعملوا 

 .ا١تتفجرات ُب األماكن العمومية
 

يستفيد منو األشحاص احملكـو عليهم هنائيا بسبب إرتكأّم أك مشاركتهم ُب إرتكاب أفعاؿ نصت عليها : ػػػػػػػ نظاـ العفو
 كاألفعاؿ ا١ترتبطة ّٔا، كذلك 10 مكرر87 إٔب ا١تادة 7 مكرر87، كا١تادة 2 فقرة 6 مكرر87 مكرر إٔب 87ا١تواد 

 ا١تتضمن إجراءات العفو عمبل باألمر ا١تتضمن 2006 03 07 ا١تؤرخ ُب 106-06تطبيقا للمرسـو الرئاسي رقم 
 ، كيستثٌت من ىذا اإلجراء احملكـو عليهم هنائيا الذين 01-06 من األمر 16 ك07ا١تصاٟتة الوطنية طبقا لنص ا١تادتُت 

 .إرتكبوا ٣تازر ٚتاعية كإستعماؿ ا١تتفجرات ُب األماكن العمومية أك شاركوا فيها أك حرضوا عليها
 

يستفيد من ىذا اإلجراء كل شخص ٤تكـو عليو هنائيا بسبب مشاركتو أك إرتكابو فعبل أك : ػػػػػػ نظاـ تخفيض العقوبة
 كاألفعاؿ ا١ترتبطة 10 مكرر 87 مكرر إٔب 87 ، كا١تادة 02 فقرة 6 مكرر87 مكرر إٔب 87أكثر منصوص عليو با١تواد 

 ، كما 01-06 من األمر 18ّٔا بشرط عدـ اإلستفادة من إنقضاء الدعول العمومية أك العفو حسب نص ا١تادة 
يستفيد منو األشخاص ا١تقيموف با٠تارج أك الداخل كاٞتارم البحث عنهم ٞترائم إرىابية إذا ما سلموا أنفسهم طواعية 

 ، كذلك بعد صدكر حكم هنائي من 2006 09 31 أشهر من صدكر األمر إٔب غاية 06للسلطات ا١تختصة خبلؿ 
 .011-06 من األمر 19القضاء ٕتاىهم طبقا لنص ا١تادة 

 

         كنشَت إٔب أف أثر اإلعفاء كعدـ ا١تتابعة القضائية يقتصر على اٞتزاء اٞتنائي فقط ، كال يشمل اإلعفاء من 
، فاإلرىايب يبقى مسؤكال مدنيا عن الضرر الناتج عن سلوكو اإلجرامي، كإستثناء 2التعويض ا١تد٘ب فهو يبقى حق للضحية

تتحمل الدكلة أعباء دفع التعويض لصاّب ضحايا األعماؿ اإلرىابية ، كقد صدرت مراسيم تنفيذية تكفل تعويض ضحايا 
يكوف الدفع على عاتق ) ا١تتعلق بإستعادة الوئاـ ا١تد٘ب 08-99 من القانوف 40،حيث نصت ا١تادة 3ا١تأساة الوطنية

، كما أكدت على ذلك (الدكلة اليت ٖتتفظ بدعول الرجوع على ا١تدين لكي تسًتجع عند اإلقتضاء ا١تبالغ اليت دفعتها
 على أف اٟتق ُب التعويض تدفعو الدكلة، كلذلك نبلحظ أف موضوع التعويضات ٓب 01-06 من األمر 37نص ا١تادة 

 04 10 ا١تؤرخ ُب 86-94يتناكلو قانوف العقوبات، لكنو عوِب ُب إطار تنظيمي عن طريق ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 4 49-97 ا١تتعلق بالتعويضات عن األضرار اٞتسدية النإتة عن األعماؿ اإلرىابية، كا١ترسـو التنفيذم رقم 1994

 ا١تتعلق بالتعويض عن األضرار الناٚتة عن عمل إرىايب أك حوادث كقعت أثناء مكافحة 1997 02 12ا١تؤرخ ُب 
 .6 ا١تتعلق بتعويض ضحايا ا١تأساة الوطنية2006 02 28 ا١تؤرخ ُب 93-06، ٍب ا١ترسـو الرئاسي رقم 5اإلرىاب

                                                
 .155، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓل٤ىز)٤ٞق  1
 جُٔطٟٖٔ جُكن ك٢ جُطؼ٣ٞٝ ؾٍجء جألػٔحٍ جالٌٛحذ٤س ، ٝذحُ٘ٓرس ُإلؾٍجءجش جُٔطرؼس 1999 02 13 جُٔإٌل ك٢ 47-99 جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  أٗظٍ 2

 07 01 جُٛحوٌ ك٢ 13645 ، ٝجُوٍجٌ ٌهْ 2003، ٍٗٗز وجن٤ِس َُٞجٌز جُؼىٍ ُٓ٘س 2003 06 03 جُٛحوٌ ذطح٣ٌم ٣70098ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس جُوٍجٌ ٌهْ 

 .155، ٍٓؾغ ْحذن،  (ٓل٤ىز)، ٤ٞق  (2003
جُٔطؼِن ذحْطؼحوز 1999 07 31 ك٢ 08-99 ٖٓ جُوحٕٗٞ 40 جُٔكىو ٤ٌُل٤س ضطر٤ن جُٔحوز 1999 07 20 جُٔإٌل ك٢ 144-99جُط٘ل١ً٤ ٌهْ جٍُّْٔٞ  3

 .جُٞتحّ جُٔى٢ٗ
 .  1999 02 13 جُٔإٌل ك٢ 49-99 ضْ جُـحء جُؼَٔ ذٚ ذٛىٌٝ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 49-97جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  4
 . ػٖ ٓؿِّ جُىُٝس ، ٍٗٗز وجن٤ِس  َُٞجٌز جُؼىٍ 2004 02 10 جُٛحوٌ ك٢ 12148أٗظٍ جُوٍجٌ ٌهْ  5
 . جُٔطؼِن ذطؼ٣ٞٝ ٞكح٣ح جُٔأْحز ج٤٘٠ُٞس93- 06 جُٔطٟٔ٘س جٍُّْٔٞ جٍُتح٢ْ ٌهْ 2006 02 28 جُٔإٌنس ك٢ 01ؼ ٌ ؼ ؼ  ٌهْ  6
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 الفرع الثالث
 . تقييم سياسة العقاب على جرائم اإلرىاب في الجزائر

 

         لقد دأبت التشريعات اٟتديثة على مواجهة اإلرىاب، على إتباع سياسة تشريعية تقـو على الردع كفتح باب التوبة 
، كعلى ىذا الدرب سار التشريع اٞتزائرم، حيث ١1تن يرغب ُب ذلك ، كلقد حققت ىذه السياسة ٧تاحا كأثبتت فعاليتها

إستعمل سبلح الزجر كالًتىيب كالتشديد ، كما إستعمل سبلح التهدئة كا١تصاٟتة كالتحفيز، من جهة أخرل، أم أنو 
إعتمد سياسة مبنية على الردع كالعقاب ُب بداية األمر، ٍب سياسة ا١تكافأة كالتشجيع على التوبة ُب ا١تراحل البلحقة، 

 ككسع من ٕترٙب أفعاؿ اإلرىاب كأعطى صبلحيات كاسعة للضبطية 11-95 ، ٍب األمر 03-92فأصدر قانوف 
 .كالقضاء

 

          لكن أماـ كثرة ىذه النصوص، كعدـ جدكاىا على الصعيد ا١تيدا٘ب،ٓب يتم القضاء على اإلرىاب ، كلعل ذلك 
يعود إٔب أسباب كثَتة منها ، أف ا١تواجهة العقابية ٓب ٖتقق الغرض ا١تطلوب، حيث ثبت أف اإلرىابيُت ُب الغالب ال 

، ألف الواقع العملي بُت أنو ُب الغالب يسعى إٔب حتفو 2يأّٔوف كثَتا للعقوبات ا١ترصودة، حىت كلو كانت عقوبة اإلعداـ
راغبا ، بناء على إعتقاده الراسخ بأنو يقدـ نفسو ٣تاىدا كشهيدا كنصرة لقضية نبيلة، ككذلك أف مكافحة اإلرىاب ال 
ينبغي أف يقتصر على الناحية القانونية فقط، اليت تستخدـ العقوبة كاإلكراه إلستئصاؿ اإلرىاب، ألف ا١تسألة شديدة 

التعقيد ك تكتنفها جوانب حضارية كسياسية كدينية كإجتماعية كإقتصادية كنفسية كثقافية، فالعنف الذم ٯتّيز كيطغى على 
نشاطات أفراد اٞتماعات اإلرىابية، يعود نتيجة لئلحباطات ا١تًتاكمة ُب حياهتم اليومية، حيث يستجيب الفرد لئلحباط 

عن طريق سلوكات توصف بأهنا عدكانية، ك يستغلها من يسَّت ا١تشركع اإلرىايب لتحقيق أىدافو، مىت إتضح أف الفرد 
، كبناء على ذلك ٓب يكن من العدؿ ٖتميل األفراد ا١تسؤكلية كاملة، 3يعا٘ب من نقص ُب األخبلؽ أك الًتبية أك التعليم

خاصة الذين تعرضوا إٔب عمليات تغرير كإستدراج، كغسيل لدماغهم، فكانوا ضحية كعود كاذبة كاإلستشهاد من أجل 
 .قضية يرعاىا اهلل، كالذىاب إٔب اٞتنة كما فيها من نعم

 

         كبالتإب ٧تد أف ا١تشرع إقتنع كأدرؾ، أنو ال ٯتكن اإلعتماد على سياسة العقاب كالردع كالتشديد فقط، كأف 
اإلستمرار ُب ىذا النهج، سيؤدم ال ٤تالة إٔب نتائج كارثية، لذلك ٓب يكن ىناؾ بُدُّ من إنتهاج سياسة ا١تصاٟتة كالتهدئة،  

فأصدر تدابَت الرٛتة ٍب الوئاـ ا١تد٘ب فميثاؽ ا١تصاٟتة الوطنية، حيث أعطى فرصة للتوبة كترؾ العمل اإلرىايب، مقابل 
 .إبطاؿ ا١تتابعات القضائية، كاإلعفاء من العقاب كالتخفيف منو

 

                                                                                                                                                     
 93-06جٍُّْٔٞ جٍُتح٢ْ ٌهْ : ٝػٔٞٓح ٗالقع إٔ هحٕٗٞ جُٔٛحُكس ج٤٘٠ُٞس ػَُضٚ غالغس ٍٓج٤ْْ ٌتح٤ْس ؾحءش ٖحٌقس ٝٓٞٞكس ُِـٜٔٞ ٢ٛٝ

 ج١ًُ ٣٘ٙ ػ٠ِ 2006 02 28 جُٔإٌل ك٢ 94-06 جُٔطؼِن ذطؼ٣ٞٝ ٞكح٣ح جُٔأْحز ج٤٘٠ُٞس ، جٍُّْٔٞ جٍُتح٢ْ ٌهْ 2006 02 28جُٔإٌل ك٢ 

 02 27 جُٔإٌل ك٢ ك٢ 01-06 ٖٓ جألٍٓ 43-42جػحٗس جُىُٝس ُألٍْ جُط٢ جذط٤ِص ذِٟٞع أقى أهحٌذٜح ك٢ جالٌٛحخ، ق٤ع قىو ٤ًل٤س ضطر٤ن جُٔحوض٤ٖ 
 جُٔطٟٖٔ ض٘ل٤ً ٤ٓػحم جُٔٛحُكس ج٤٘٠ُٞس جُٔطؼِن ذحػحٗس جُىُٝس ضكص ػ٘ٞجٕ جُطٟحٖٓ ج٢٘٠ُٞ ُِؼحتالش جُٔكٍٝٓس جُط٢ جذط٤ِص ذِٟٞع أقى 2006

 01-06 ٖٓ جألٍٓ 13 ٣ٝطؼِن ذحُط٣ٍٛف جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 2006 02 28 جُٔإٌل ك٢ 95-06أهحٌذٜح ك٢ جالٌٛحخ ، جألٍٓ جٍُتح٢ْ ٌهْ 

 ٖٓ جألٍٓ جُٔطؼِن ذحُط٣ٍٛف ج١ًُ ٣وىٓٚ 13 جُٔطٟٖٔ ض٘ل٤ً ٤ٓػحم جُِْٓ ٝجُٔٛحُكس ج٤٘٠ُٞس ، ق٤ع قىو ٤ًل٤س ضطر٤ن جُٔحوز 2006 02 27جُٔإٌل ك٢ 

جُٗهٙ أٓحّ جُِٓطحش جُٔهطٛس ٝجإلؾٍجءجش جُٔطرؼس ٖٓ ضى٣ٖٝ جألكؼحٍ جٍُٔضٌرس ٖٓ هرِٚ أٝ جُط٢ ٖحٌى ك٤ٜح أٝ جُط٢ ًحٕ ٓكٍٞح ك٤ٜح ٝجألِْكس 

ٝجًُن٤ٍز جُط٢ ًحٗص ذكَٞضٚ ٝجُٔطلؿٍجش ًَٝ جُْٞحتَ جُط٢ ُٜح ِٚس ذحألكؼحٍ ٝجُط٢ ِْٜٔح ُِِٓطحش جُٔهطٛس أٝ وُٜح ػٖ ٌٓحٕ ضٞجؾىٛح ، أٗظٍك٢ 

 .325، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرحِ)ًٛج ذحُطل٤َٛ ٖحكؼس 
 .199، جُط٣ٍٗؼحش جُؿ٘حت٤س جُؼٍذ٤س ٌُٔحككس جإلٌٛحخ ٖٓ جُ٘حق٤ط٤ٖ جُٔٞٞٞػ٤س ٝجإلؾٍجت٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى كطك٢)ػ٤ى  1
 .201جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .332، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى ٤٤ْى١)جُك٢ِ٤ِٔ  3
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        كلقد أعطت ىذه التدابَت التصاٟتية نتائج إ٬تابية ُب إستفادة اآلالؼ من ىذه النصوص، كأدل ذلك إٔب إ٨تسار  
النشاط اإلرىايب بصفة كاضحة، كقد ٧تح ا١تشرع اٞتزائرم ُب إنتهاج ىذه السياسة ، على الرغم أف الثمن الذم ًب دفعو 
كاف مكلفا جدا، آالؼ الضحايا من األركاح ، كما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية كنفسية، كخسائر مادية ٔتبليَت 

 .1الدينارات
 

        كعلى الرغم من أف ىناؾ من ينتقد موقف الدكلة اٞتزائرية ُب التساىل مع فئة اإلرىابيُت، كأف ىذه اإلجراءات 
التصاٟتية ا١تتخذة، أدت إٔب ٘تكينهم من اإلفبلت من العقاب، رغم ما إقًتفوه من ذنب ٕتاه ضحاياىم ككطنهم ، فنعتقد 
أف ا١تشرع اٞتزائرم كاف ٣تربا على ذلك ، فاٞترٯتة اإلرىابية هتدد كياف الدكلة من حيث البقاء ك اإلستقبلؿ كالسيادة، ك١تا 

كانت السياسة اٞتنائية تقـو على أساس تغليب ا١تنفعة اإلجتماعية، اليت ٭تققها عدـ العقاب أحيانا ، فإف ا١تشرع فتح 
باب التوبة أماـ كل من إنتمى إٔب منظمات أك ٚتاعات إرىابية، أك مارس العمل اإلرىايب، كبالتإب فهذا التوجو الذم 

سلكو ا١تشرع اٞتزائرم نرل أنو توّجو صائب ، إستطاع أف ٭تقق بو رغم اإلنتقادات ا١تتكررة ،ما عجزت عن ٖتقيقو 
 .ا١تواجهة الردعية كاألمنية لسنوات طويلة

 
 المبحث الثالث 

 تبن ي األنظمة الجنائية البديلة في التشريع الجزائرم
 

         لقد سبق ك أف تعرضنا ُب ما مضى من ىذه الدراسة، إٔب أنظمة البدائل اٞتنائية اٟتديثة، كاليت ُقدّْمَحت كجاءت 
كحلوؿ الزمة ١تعاٞتة أزمة العدالة اٟتديثة، ففي ظل تزايد الظاىرة اإلجرامية كتنوعها، كما صاحب ذلك من كثرة للقضايا 

ا١تطركحة على اٞتهات القضائية، بدأت النصوص اٞتنائية تتوجو ٨تو مفهـو جديد للعدالة اٞتنائية، كاإلنتقاؿ ّٔا من ٪تطها 
، حيث أدل ذلك إٔب إعادة النظر ُب مسار الدعول العمومية، كالتفكَت ُب 2العقايب الردعي إٔب ٪تطها التصاٟتي الرضائي

 .إ٬تاد حلوال ١تشاكلها ، كذلك بإدخاؿ طرؽ بديلة ٥تتصرة للفصل ُب قضايا اإلجراـ البسيط
 

         من جانب آخر ٓب يعد خاؼ على أحد مساكئ كسلبيات العقوبة السجنية، كىو ما ًب تبيانو بشيء من التفصيل 
آنفا، فإٕتو التفكَت أيضا ُب إستبدا٢تا ْتلوؿ أخرل أكثر فاعلية، قادرة على اإلستجابة ١تتطلبات العقاب اٞتنائي اٟتديث، 

لذلك ا١تشرع اٞتزائرم أيضا ٓب يكن بعيدا عن ىذه التغَتات كالتطورات على الساحة اٞتنائية كالعقابية، فسار ٓتطى 
متثاقلة ك٤تتشمة إٔب تعديل نصوصو القانونية، كأخذ من النماذج البديلة ما يراه أنو ْتاجة إليو على األقل ُب ىذه ا١ترحلة 

 .اٟتالية، كترؾ ٪تاذج أخرل إقتناعا منو أنو ٓب ٭تن كقتها، أك ألنو ٓب يقتنع بعد بفائدهتا كفاعليتها
 

         كمن ٚتلة ىذه النماذج ٧تد منها ما يتعلق باٞتانب اإلجرائي كسَت الدعول العمومية، فقاـ بتعديل قانوف 
اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم كنصوص أخرل، كأتى من خبل٢تا بنظاـ  ا١تثوؿ الفورم، األمر اٞتزائي، كالوساطة، كالصلح 
كالصفح، كمنها ما يتعلق باٞتانب ا١توضوعي الذم ٮتص بدائل العقوبة السالبة للحرية، فأدخل نظاـ كقف التنفيذ ، 

 .كنظاـ العمل للمنفعة العامة، كنظاـ ا١تراقبة االلكًتكنية
                                                

 أُق 150،  أُق ٓٛىّٝ ٤ِٓ800ٕٞ ؾُجت١ٍ ْٜٓ٘ خ ٤ٓحٌ و٣٘حٌ، أٍٞش 59ـٛح خٌهىٌش نٓحبًر٤ٍج ك٢ جُىُٝس، ق٤ع  ِٖال جإلٌٛحخ نِلص ٌِٓٗس 1

 .08، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓٛطل٠)، ئقٛحت٤حش ٓ٘وُٞس ػٖ ػرىٕٝ  ئٍٓأز ٓـطٛرس2086 أُق أٌِٓس ، ٣80ط٤ْ ، 
 جُٔطٟٖٔ ضؼى٣َ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ، ٓؿِس جُركٞظ ٝجُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس 02-15، جُْٞح٠س جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ ٞٞء جألٍٓ (ٓرحٌى)ذٖ جُط٤ر٢  2

 .164، و ش، ٘ 12ٝج٤ُٓح٤ْس ، جُؼىو 
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        لذلك سنحاكؿ التعرؼ أكثر على ىذه األنظمة بشيء من التفصيل، كسنتناكؿ أىم بدائل إجراءات الدعول 
 .(مطلب ثا٘ب)، ك بدائل العقوبة السالبة للحرية ُب التشريع اٞتزائرم (مطلب أكؿ)العمومية ُب التشريع اٞتزائرم 

 
 
 

 المطلب األكؿ 
  بدائل إجراءات الدعول العمومية في التشريع الجزائرم

 

 06 08 ا١تؤرخ ُب 155-66 ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر رقم 2015 07 23 ا١تؤرخ ُب 02-15         لقد أتى األمر 
  ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية، بأحكاـ جديدة هتدؼ إٔب إحداث تغيَتات أساسية ُب سَت القضاء اٞتنائي، 1966

، كتقليص إلجراءات الدعول العمومية، حىت يتم تيسَتىا 1ُب إطار اإلحًتاـ الدائم للحقوؽ األساسية للمحاكمة العادلة
، كمن جانب آخر أدخل الغرض اإلصبلحي كالرضائي الذم ٘تليو إعتبارات الضركرة 2كتبسيطها كتفعيل إجراءاهتا

، نظاـ األمر (الفرع األكؿ)اإلجرائية، كسنتناكؿ أىم ىذه االبدائل اٟتديثة تباعا، من خبلؿ التعرض إٔب نظاـ ا١تثوؿ الفورم 
 .(الفرع الثالث)، نظاـ الوساطة اٞتزائية (الفرع الثا٘ب)اٞتزائي 

 

 الفرع األكؿ 
  نظاـ المثوؿ الفورم

 

         لقد ًب إستحداث ىذا النظاـ بغرض تبسيط إجراءات احملاكمة ُب قضايا اٞتنح ا١تتلبس ّٔا، اليت ال تقتضي 
إجراءات ٖتقيق خاصة ُب جرائم تكوف فيها أدلة االهتاـ كاضحة، كتتسم كقائعها ٓتطورة نسبية سواء ١تساسها باألفراد أك 

ا١تمتلكات  أك النظاـ العاـ، حيث يبقى ىذا النظاـ إجراء كسائر إجراءات ا١تتابعة تستعملو جهات ا١تتابعة كفقا ١تبدأ 
ا١تبلءمة، تعمل من خبللو على إخطار احملكمة بالقضية كي تفصل فيها كفقا للقواعد العامة للمحاكمة العادلة ، لذلك 

 .سنحاكؿ معرفة مفهـو ىذا النظاـ ك شركطو كإجراءاتو ٍب تقييمو
 

 الفقرة األكلى
  تحديد مفهـو نظاـ المثوؿ الفورم

، كيتضمن ىذا (ا١تثوؿ الفورم)         لقد إستحدث ىذا النظاـ بناء على إضافة قسم ثاف مكرر ُب ؽ إج بعنواف 
، كيعترب كآلية جديدة لعرض القضايا على احملكمة ،ك اليت تتمثل ُب إحالة 7 مكرر339 مكرر إٔب 339القسم ا١تواد 

ا١تتهمُت أماـ جهة اٟتكم فورا بعد تقدٯتهم أماـ ككيل اٞتمهورية، مع ضماف إحًتاـ حقوؽ الدفاع، حيث أسندت 
للمحكمة كحدىا صبلحية البّت ُب مسألة ترؾ ا١تتهم حرا أك كضعو رىن اٟتبس أك إخضاعو إللتزاـ أك أكثر من إلتزامات 

 .3الرقابة القضائية
 

                                                
 .351 ، ٘ 2017، 01، جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٝجُٔوحٌٕ، ػ٤ٖ جُر٤ٟحءجُؿُجتٍ، وجٌ ذِو٤ّ، جُطرؼس (ػرى جٍُقٔحٕ )نِل٢  1
، ذىجتَ ئؾٍجءجش جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ، ضهٛٙ ػِّٞ  ؾ٘حت٤س، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، هْٓ (ٍٓجو)ذ٢ُِٜٞ  2

 .06، ٘ 2019-2018، جُكحؼ ُهٍٟ، 1جُكوٞم، ؾحٓؼس ذحض٘س 
 .352، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  3
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ٯتكن ُب حالة اٞتنح ا١تتلبس ّٔا، إذا ٓب تكن القضية تقتضي ) مكرر من ؽ إ ج على 339         كلقد نصت ا١تادة 
إجراءات ا١تثوؿ الفورم ا١تنصوص عليها ُب ىذا القسم، كال تطبق أحكاـ ىذا القسم بشأف اٞترائم اليت ٗتضع ا١تتابعة فيها 

، كبالتإب فنظاـ ا١تثوؿ الفورم يهدؼ إٔب رفع اليد هنائيا عن النيابة العامة عن تطبيق إجراءات (إلجراءات ٖتقيق خاصة
التلبس، كمن ٙتة نقل ىذه السلطة إٔب قاضي اٟتكم، تسهيبل كتبسيطا إلجراءات ا١تتابعة ُب مادة اٞتنح ا١تتلبس ّٔا، ُب 
إطار اإلحًتاـ الدائم ١تبادئ احملاكمة العادلة، من ٘تكُت ا١تتهم من حقوؽ الدفاع كضمانات التوقيف للنظر، كأقر ا١تشرع 

 (.1فقرة  / 1 مكرر 339ا١تادة )إجراءات مبسطة كسريعة كاستدعاء الشهود شفاىة 
 الفقرة الثانية 

  شركط تطبيق نظاـ المثوؿ الفورم أماـ المحكمة
 : ٧تد ا١تشرع قد حّدد شركطا إجرائية كأخرل موضوعية02-15         من خبلؿ األحكاـ الواردة باألمر 

 

حىت ٯتكن للنيابة العامة ٦تارسة ىذه الصبلحية قيدىا القانوف ّتملة من الشركط، كىي أف : ػػػػػػػ الشركط الموضوعية
تكوف اٞترٯتة ٤تل التحقيق ٢تا كصف اٞتنحة، كعليو يتم إستبعاد اٞتنايات كا١تخالفات من إجراءات ىذا النظاـ، كالشرط 

، أما ( من ؽ ع ج41ا١تادة )الثا٘ب ٬تب أف تكوف اٞترٯتة متلبس ّٔا كفقا لشركط التلبس، كما حددهتا نصوص التلبس 
 . ( مكرر339ا١تادة )الشرط الثالث أف تكوف ىذه اٞتنحة ا١تتلبس ّٔا ال ٗتضع ا١تتابعة فيها إٔب اجراءات ٖتقيق خاصة 

 

، كىي أف يتم إستجواب ا١تشتبو فيو 7 مكرر339 إٔب 1 مكرر 339كنصت عليها أحكاـ ا١تواد : ػػػػػػػ الشركط االجرائية
من قبل ككيل اٞتمهورية، حيث يتحقق من ىويتو كاألفعاؿ ا١تنسوبة إليو كالوصف القانو٘ب الذم ٖتملو، كيتم تبليغو من 

قبلو أنو سيمثل فورا أماـ احملكمة حملاكمتو، كما ضمن القانوف ٘تكُت ا١تشتبو فيو من اإلستعانة ٔتحاـ عند إمثالو أماـ ككيل 
، كما يتم إخبار ا١تشتبو فيو كالضحايا كالشهود من طرؼ ككيل (3مكرر339)اٞتمهورية، كيتم إستجوابو ْتضور ٤تاميو 

 مكرر 339)اٞتمهورية بأهنم سيمثلوف فورا أماـ احملكمة، كيبقى ا١تتهم ٖتت اٟتراسة األمنية إٔب غاية مثولو أماـ احملكمة 
، كيتم كضع نسخة من ملف اإلجراءات ٖتت تصرؼ احملامي، الذم ٯتكنو اإلتصاؿ با١تتهم كعلى إنفراد ُب مكاف (2

، كٓب يكن ىذا موجودا قبل ىذا التعديل، حيث كاف (4 مكرر339)، قبل إمتثالو أماـ قاضي اٟتكم 1مهيأ ٢تذا الغرض
ٯتنع  على احملامي أف ينفرد با١تشتبو فيو داخل احملكمة، لذلك إشًتط القانوف كجوب االتنويو ْتضور احملامي ُب ٤تضر 

 (.3 مكرر339)اإلستجواب 
 

         أما بالنسبة إلجراءات ا١تثوؿ الفورم أماـ ٤تكمة اٞتنح، فبعد إستجواب ا١تتهم من قبل ككيل اٞتمهورية، كيقرر 
إحالتو على ٤تكمة اٞتنح كبعد إخطار ٚتيع األطراؼ بذلك، يبقى ا١تتهم ٖتت اٟتراسة األمنية التابعة للضبطية القضائية ، 
تعقد جلسة ُب ىذا اإلطار تسمى جلسة ا١تثوؿ الفورم أماـ قسم اٞتنح، كيرأسها رئيس احملكمة أك من طرؼ أحد قضاة 

احملكمة ْتضور ٚتيع األطراؼ، ا١تتهم كدفاعو كالضحية كالشهود، ُب جلسة علنية، كبعد إفتتاحها ينبو الرئيس ا١تتهم أف لو 
مهلة لتحضَت دفاعو، لذا ٓب يكن للمتهم ٤تاميا، حيث ينوه الرئيس عن ىذا التنبيو كإجابة ا١تتهم ُب اٟتكم، كىو ما تؤكده 

                                                
 أٍٖٜ ٖٓ ض٤ٌٖٔ ج٤ُٜثحش جُٔهطٛس ٖٓ كْٜ ٝجوٌجى أقٌحٓٚ، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ جُؼَٔ ػ٠ِ 06ضؿىٌ جالٖحٌز إٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ػ٘ى ٚىٌٝٙ أػط٠ ٓىز  1

 51جُٔحوز )ئٗؿحَ جألٓحًٖ  جُط٢ أُُٜٓح ًٛج جُوحٕٗٞ، ػ٠ِ ؿٍجٌ ؿٍكس جُٔكحوغس جُهحٚس ذحضٛحٍ جُٔطْٜ ذٔكح٤ٓٚ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٓوٍجش جُٟرط٤س جُوٟحت٤س 

  ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ أٓحًٖ 32،٘ ،2015 06 23، جُٔإٌنس ك٢ 40،، ؼ ٌ، ػىو2015 06 23  ذطح٣ٌم 02ـ15ذ٘حء ضؼى٣َ م ئؼ  ذحُوحٕٗٞ ٌهْ  (1ٌٌٍٓ

، ٝ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ه٣ٍرس ٖٓ ٌٓطد جُطوى٣ٔحش ، ق٤ع ٚىٌش ك٢ ًٛج جُٗإٔ ضؼ٤ِٔس ٖٓ َٝجٌز (4ٌٌٍٓ/ 339جُٔحوز )جالقطؿحَ ذحُٔكٌٔس أ٣ٟح 

 ضكع ػ٠ِ ئٗؿحَ أٓحًٖ ٓهٛٛس ك٢ ًَ ٓكٌٔس ، ُط٤ٌٖٔ 2015 09 29 ذطح٣ٌم 777/15ٌهْ  (جُٔى٣ٍ٣س جُؼحٓس ُِٗإٕٝ جُوٟحت٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس )جُؼىٍ 

 .354، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ )ئضٛحٍ جُٔطْٜ ذىكحػٚ ٝكن ٓؼح٤٣ٍ، ضو٤٘س ٓكىوز، نِل٢ 
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 أياـ على األقل، 03، حيث إذا إستعمل ا١تتهم ىذا اٟتق ُب ٖتضَت دفاعو ٘تنح لو احملكمة مهلة 5 مكرر339ا١تادة 
 (.5 مكرر339ا١تادة)كىي فًتة كافية لتمكينو من إختيار ٤تامي للدفاع عنو، كحضوره ُب اٞتلسة ا١تقبلة 

 

         كُب اٟتالة الثانية كاليت يكوف ا١تتهم قد إختار ٤تامي للدفاع عنو أك أنو تنازؿ صراحة أماـ قاضي اٞتنح بأنو ال 
يرغب ُب إختيار ٤تامي، ككانت القضية مهيأة للفصل فيها، فتنظر احملكمة كتتصدل للقضية كٕترم ٤تاكمة ا١تتهم فورا 
كعلنيا ْتضور بيع األطراؼ، حيث ٯتكن ٢تا أف تنطق باٟتكم مباشرة بعد اإلنتهاء من جلسة للنطق باٟتكم، إذا كانت 

، كإذا قررت ذلك ٯتكنها بعد اإلستماع إٔب طلبات النيابة كا١تتهم كدفاعو (05 مكرر339)الدعول غَت مهيأة للفصل 
ترؾ ا١تتهم حرا أم إخبلء سبيلو، إخضاع ا١تتهم لتدبَت من تدابَت الرقابة القضائية ا١تنصوص )إٗتاذ أحد التدابَت التالية 

، كيعود (06 مكرر 339ا١تادة ) من ؽ إ ج، ك إما كضع ا١تتهم ُب اٟتبس ا١تؤقت 01 مكرر125عليها ُب نص ا١تادة
ذلك إٔب السلطة التقديرية لقاضي اٟتكم فيػأمر بًتؾ ا١تتهم حرا إذا ٓب تكن الوقائع خطَتة ، أك أف الضحية تنازؿ عن 
حقوقو أك حصل صلح بُت الطرفُت، كٮتضع ا١تتهم إٔب تدبَت أك أكثر من تدابَت الرقابة القضائية، إذا رأل أنو ال توجد 
ىناؾ ضمانات كافية ١تثوؿ ا١تتهم للمحاكمة، أما اذا قدرت احملكمة  أف الوقائع خطَتة، كأف ا١تتهم ال يقدـ ضمانات 

 .كافية ٟتضوره كأنو يستحق عقوبة اٟتبس النافذ، فتأمر بوضعو رىن اٟتبس ا١تؤقت
 

         كما ٬تب التنويو إليو ُب ىذا ا١تقاـ، أف القانوف منعا إلطالة اإلجراءات نص على عدـ جوازية استئناؼ ىذه 
أنو تتؤب النيابة العامة متابعة تنفيذ  (07 مكرر339)، كما نصت ا١تادة ( فقرة أخَتة06 مكرر 339ا١تادة )األكامر 

، كُب حالة ٥تالفة ا١تتهم لتدبَت الرقابة القضائية ا١تنصوص عليها 06 مكرر339الرقابة القضائية ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة
 .129أك الغرامة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة / تطبق عليو عقوبة اٟتبس ك

 

 الفقرة الثالثة
  تقييم نظاـ المثوؿ الفورم أماـ المحكمة

 ساىم حقيقة ُب سرعة الفصل 02-15        على الرغم من أف ىذا النظاـ اٞتديد الفيت، ا١تستحدث ٔتوجب األمر 
ُب القضايا ، كعدـ تكدسها ُب مكاتب القضاة كإطالة إجراءات الفصل فيها، خاصة كأف السواد األعظم من القضايا اليت 

تدخل أركقة القضاء من فئة اٞتنح كا١تخالفات، كبالتإب يقع ٗتفيف العبء على النيابة العامة كقاضي التحقيق للتفرغ 
 .كالتصدم لقضايا أكثر تعقيدا كأ٫تية

 

       كذلك ٯتكن القوؿ أف ىذا القانوف، ساىم ُب إضعاؼ سلطة النيابة العامة ُب التصدم لقضايا التلبس كنزع عنها 
سلطة اإليداع ُب اٟتبس ا١تؤقت ، مثلما كانت ٘تارسها سابقا، ْتيث كاف ٢تا قدرا من اإلمتياز  ُب ٦تارسة سلطتها، مقارنة 

مع مركز ا١تتهم ، فبهذا التعديل أعاد ا١تشرع الوضع إٔب نصابو اٟتقيقي، ألف النيابة كا١تتهم يعترباف خصماف، ٬تب أف 
يوضعا على نفس ا١تسافة، لتتؤب جهة ثالثة كىي جهة اٟتكم مهمة الفصل بينهما، كرٔتا ما كاف عليو الوضع سابقا يعود 

 .إٔب ركاسب النظاـ اإلهتامي 
 

       من جانب آخر، إف سرعة الفصل ُب القضايا كٗتليص ا١تتهم كالضحية من اإلنتظار يساعد كال شّك ُب فعالية 
العقاب ك٧تاعتو، كيعطي ثقة ُب اٞتهاز القضائي من قبل ا١تتقاضُت، على خبلؼ األمر عندما تطوؿ اإلجراءات فتضعف 

 .الفعالية مع مركر الوقت ك٘توت ُب شكليات سَت الدعول، كيصبح ا١تتقاضي ال يطمئن إٔب األحكاـ الصادرة
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 ، أنو رّكز على ٛتاية ا١تتهم فقط مقارنة مع الضحية، من 02-15        لكن ما ٯتكن إثارتو من مبلحظات على األمر 
خبلؿ التقليل من مدة كقفو ٖتت النظر، كالتقليص من اٟتبس ا١تؤقت كالتشريع ُب إجراءات احملاكمة، كالتأكيد على 

ضماف حقوقو كاملة كحق الدفاع، ُب حُت أنو أ٫تل الضحية كحقوقها بإعتبارىا طرفا ك خصما ُب الدعول، فلم ينص 
على منحو حق اإلستعانة ٔتحاـ أماـ ككيل اٞتمهورية، كٓب ينص على عدـ ٘تكُت دفاعو نسخة من ملف اإلجراءات 

لئلطبلع عليو، كٓب ينص على اإلشارة إٔب تنبيو الضحية بأف لو اٟتق ُب ٖتضَت دفاعو مثلو مثل ا١تتهم، كٓب ينص عند تقرير 
احملكمة تأجيل القضية اإلستماع إٔب طلبات الضحية أك دفاعو ، كمن ٙتة ٧تد أف مركز الضحية ُب نظاـ ا١تثوؿ الفورم 

بالوضع اٟتإب يكاد يكوف مهمبل، كٓب يُػعْوطَح حقو من اإلىتماـ ، على الرغم أف حقوؽ الضحية مكفولة أيضا دستوريا ، 
 .فالواجب على ا١تشرع أف يضمن توازف ا١تصاّب بُت ٚتيع أطراؼ الدعول اٞتنائية

 

 الفرع الثاني 
  نظاـ األمر الجزائي 

 

 ، 02-15        يعترب نظاـ األمر اٞتزائي ثا٘ب الطرؽ البديلة ُب ا١تتابعة اٞتنائية اليت تبّناىا ا١تشرع اٞتزائرم ٔتوجب األمر 
بعدما تأكد لو أف ىناؾ قضايا ٞتنح بسيطة كانت تًتاكم أماـ أقساـ اٞتنح باحملاكم كالغرؼ اٞتزائية بآّالس القضائية ، 

حيث ٮتصص ٢تا قدرا ىاما من الوقت من طرؼ ىذه اٞتهات القضائية للفصل فيها، كُب النهاية يتم اٟتكم بتوقيع غرامة 
، إٔب معاٞتة ىذا النوع من اإلجراـ بإدخاؿ 1مالية على مرتكبيها ، لذلك إٕتهت العديد من التشريعات العربية كالغربية

ىذا النظاـ ُب تشريعاهتا، يقـو على الفصل ُب ىذه القضايا دكف إجراء ٤تاكمة مستقلة، كدكف حضور الفاعل، فكاف 
نظاـ ا١تتابعة عن طريق إجراءات األمر اٞتزائي، كىو ما أخذ بو ا١تشرع اٞتزائرم ليكوف طريقا ٥تتصرا ُب فصل القضايا 

 .اٞتزائية ذات ا٠تطورة البسيطة، اليت ال تستدعي حضور الفاعل أماـ قاضي اٟتكم
 

        ك٬تب أف نشَت إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم، سبق كأف أدرج نظاـ ا١تتابعة عن طريق األمر القضائي سابقا، ُب حدكد 
 01 28 ا١تؤرخ ُب 01-78ضيقة جدا لصنف ٤تدد كىو ا١تخالفات فقط، ٔتوجب تعديل ؽ إ ج ، بالقانوف رقم 

، أين اقتصر تطبيقها على ٥تالفات ا١تركر عرب الطرؽ، ا١تعاقب عليها 393 مكرر، 392، 392 عرب ا١تواد 1978
 ا١تؤرخ ُب 13-94بالقانوف ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطرؽ كسبلمتها كأمنها الصادر ٔتوجب ا١ترسـو التشريعي رقم 

 ًب إستحداث ىذا النظاـ بصفة كاضحة، 02-15، لكن ٔتقتضى األمر 2 الذم يعاقب عليها بدفع غرامة جزافية1994
ُب إجراءات األمر )حيث أدرج قسما خاصا جديدا بقانوف اإلجراءات اٞتزائية، كىو القسم السادس مكرر، كعنونو بػػ

 380 مكرر أب 380) مواد جديدة 09، ُب الفصل األكؿ من الباب الثالث من الكتاب الرابع ، كتضمن (اٞتزائي
، حدد ٔتوجبها شركط تطبيقو كاآلثار ا١تًتتبة عنو، لذلك سنعرض إٔب ٖتديد مفهـو ىذا النظاـ ، كمربرات تبنيو، (7مكرر 

 .كشركط تطبيقو ، ٍب ٩تتم بتقييمو
                                                

، ق٤ع ٠روٚ ك٢ هٟح٣ح جُٔهحُلحش ، ٝػ٘ى جْطٍؾحع ٣1877ؼطرٍ جُط٣ٍٗغ جألُٔح٢ٗ أٍٝ ض٣ٍٗغ ضطٍم ج٠ُ جألٝجٍٓ جُؿُجت٤س ، ًٝحٕ يُي ك٢ ْ٘س  1

 أذوص ػ٠ِ ضطر٤وٚ ك٢ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ك٢ هٟح٣ح جُٔهحُلحش، هرَ ضؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ًحَٓ جُطٍجخ 1919ٖٓ أُٔح٤ٗح ْ٘س  (جألُُجِ ٝج٣ٌُِٖٞ)كٍٗٓح ٓ٘طوط٢ 

 جُٔإٌل ك٢ 1138-2002 ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ 2002 ٗظٍج ُلؼح٤ُطٚ، ٤ُٔطى ضطر٤وٚ قط٠ ك٢ ذؼٝ هٟح٣ح جُؿ٘ف ذىج٣س ٖٓ ْ٘س 1972جُل٢ٍٓٗ ْ٘س 

، 2004 ، ٤ُطْ ض٤ْٞؼٚ ٤َُٗٔ ػىو ٓؼطرٍ ٖٓ جُؿ٘ف ٝجُٔهحُلحش ك٢ جُطؼى٣الش جُالقوس  ُوحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُل٢ٍٓٗ  ُٓ٘س 2002 09 09

  249، ذىجتَ ئؾٍجءجش جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘(ٍٓجو)، ُِطل٤َٛ ك٢ ًٛج أٗظٍ ذ٢ُِٜٞ 2011، 2009

، 12، ٗظحّ جُٔطحذؼس ػٖ ٣ٍ٠ن جؾٍجءجش جالٍٓ جُؿُجت٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ، ٓؿِس جُركٞظ ٝجُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، جُؼىو (ٓكٔى )ق١٣ُ 

 .347و ش، ٘ 
 .347جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،  ٘  2
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 الفقرة األكلى
  تحديد مفهـو نظاـ األمر الجزائي

، كيعترب بشكل دقيق صورة من صور نظاـ اإلدانة 1        يشكل نظاـ األمر اٞتزائي أحد بدائل إجراءات الدعول اٞتزائية
دكف مرافعة، أين يتم الفصل ُب القضايا البسيطة أماـ جهة قضائية ٔتوجب أمر قضائي دكف إتباع إجراءات احملاكمة 

العادية ، كما عرؼ أيضا أنو أمر قضائي بتوقيع العقوبة ا١تقررة دكف ٖتقيق أك مرافعة، أم أف يصدر دكف إتباع القواعد 
 .2ا٠تاصة باجراءات احملاكمة كالتحقيق النهائي للحكم اٞتنائي

 

        كتطبيقا ٢تذا النظاـ اٞتديد أصبح ٬توز لوكيل اٞتمهورية إحالة ملفات قضايا اٞتنح البسيطة مباشرة إٔب ٤تكمة 
أك اٟتبس ١تدة ال تتجاكز سنتُت ، كاليت غالبا ما تقضي فيها أقساـ اٞتنح باحملاكم / اٞتنح ، ا١تعاقب عليها بالغرامة ك

بعقوبة  الغرامة فقط لعدـ خطورهتا، كما يقـو ككيل اٞتمهورية بإرفاؽ طلباتو الكتابية، ليفصل قاضي قسم اٞتنح دكف أم 
جلسة كدكف إستدعاء كحضور ا١تتهم، كبغَت مرافعة مسبقة بأمر جزائي، يقضي فيو إما بتوقيع عقوبة الغرامة على ا١تتهم 

 .3فقط أك بالرباءة
 

        كنشَت إٔب أف ا١تسوغات اليت كانت كراء سّن ىذه النصوص ىو تشريع إجراءات الفصل ُب القضايا البسيطة، 
كٗتفيفا للضغط على القضاة، بإعفائهم من النظر ُب جلسة علنية ُب ىذه اٞترائم القليلة األ٫تية كاليت ٘تؤل احملاكم، من 

أجل التفرغ كاإلىتماـ بقضايا أكثر أ٫تية، كمن جانب آخر اإلقتصاد ُب الوقت كا١تصاريف القضائية، كسرعة الفصل ُب 
ا١تلفات بعيدا عن التعقيدات الشكلية اليت يأخذىا إحالة ا١تلف كإستدعاء األطراؼ كالتأجيل كغَتىا، ٦تا ٯتنع من ٖتقيق 

 .عدالة ناجزة، اليت يريدىا ا١تتقاضُت، كبالتإب سرعة الفصل كإختصار اإلجراءات ٭تقق فوائد ٞتميع األطراؼ
 

 الفقرة الثانية
  إجراءات تطبيق طريق األمر الجزائي

        لقد أخضع ا١تشرع تطبيق ىذا النظاـ إٔب ٚتلة من الشركط، أك٢تا شركط تتعلق باٞترٯتة ، كأخرل تتعلق باإلجراءات 
 .الواجب إتباعها من طرؼ ككيل اٞتمهورية ككذا قاضي ٤تكمة اٞتنح ، ككضع اجراءات للطعن ُب األمر اٞتزائي

، 4ىذه الشركط ىي اليت جعلت األمر اٞتزائي يتميز ٔتيزات ٮتتلف عن غَته من األنظمة اإلجرائية األخرل        ك
 :كيكوف نظاما قائما بذاتو ، كىذه الشركط ىي

 

  ما يتعلق بالجريمة المرتكبة : 
أكجب القانوف أف اٞترٯتة ا١ترتكبة كا١تتابع ّٔا ا١تتهم ، ٬تب أف ٖتمل كصف اٞتنحة كمعاقبا عليها بالغرامة فقط باٟتبس - 
، كبالتإب ٗترج اٞتنايات من نطاؽ ىذا النظاـ ، على 5(1/ مكرر380ا١تادة )أك باٟتبس ١تدة تقل أك تساكم سنتُت / ك

                                                
٣أنً ًٛج جُ٘ظحّ ػىز ض٤ٔٓحش ٌُٜٝ٘ح ضطلن ٖٓ ق٤ع جُٔؼ٠٘ ، ك٤طِن ػ٤ِٚ ك٢ جُؿُجتٍٝجُؼٍجم ٝج٣ٌُٞص ذحألٍٓ جُؿُجت٢، ذ٤٘ٔح ك٢ جألٌوٕ ٣ٌْٞٝح  1

ُٝر٘حٕ ٣طِن ػ٤ِٚ جألٍٚٞ جُٔٞؾُز، ٝك٢ ٍٓٛ ٤ُٝر٤ح ٝج٣طح٤ُح ٣طِن ػ٤ِٚ ذحألٍٓ جُؿ٘حت٢، أٓح ك٢ جُٔـٍخ ك٤طِن ػ٤ِٚ ذحألٍٓ جُوٟحت٢،  أٗظٍ ك٢ 

 .363، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػرى جٍُقٔحٕ)ًٛج نِل٢ 
 .363جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  2
 .348، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ػحوٍ)ق١٣ُ  3
 .  ٝٓح ذؼىٛٔح263 ، 257، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٍٓجو)٣ُُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج أٗظٍ ذ٢ُِٜٞ  4
ٖٓ نالٍ جُركع ك٢ جُؿ٘ف جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ذحُوٞج٤ٖٗ جُهحٚس، جُط٢ ضطكون ك٤ٜح ٠ٍٖٝ جُٔطحذؼس ػٖ ٣ٍ٠ن جألٍٓ جُؿُجت٢، ًًٍٗ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ْر٤َ  5

 :جُٔػحٍ
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خبلؼ األمر ُب التشريع الفرنسي الذم أجاز تطبيقو ُب ٚتيع قضايا ا١تخالفات، ما تعلق منها بقانوف العمل كا١تخالفات 
 .1من الدرجة ا٠تامسة ا١ترتكبة من حدث

كما أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٭تدد اٞتنح اليت ٯتكن متابعة مرتكبيها بإجراءات األمر اٞتزائي، كإ٪تا حصرىا ُب نوعية - 
، كقد خالف ُب ىذا أيضا النص الفرنسي الذم (أك اٟتبس ١تدة تساكم أك تقل السنتُت/بالغرامة ك )العقوبة كحددىا 

 .2( من إ ج ؼ495ا١تادة )حدد بدقة كعلى كجو اٟتصر اٞتنح اليت ٬توز ا١تتابعة فيها ّٔذا النظاـ 
كما ألـز القانوف أف تكوف الوقائع ا١تنسوبة للمتهم بسيطة كثابتة على أساس معاينتها ا١تادية، كليس على أساس توفر  - 

، كلعل ىذا 2/ مكرر380دليل آخر كالشهود أك القرائن، كليس من شأهنا أف تثَت مناقشة كجاىية، كىو ما أكدتو ا١تادة 
ما يربر تطبيق نظاـ األمر اٞتزائي كيسمح بإختصار اإلجراءات كإسقاط حلقة احملاكمة، كىذا يتطلب أف تكوف الوقائع 

 . ثابتة كال تثَت أية مناقشة كجاىية
كما ٬تب أف تكوف الوقائع ا١تتابع ّٔا ا١تتهم قليلة ا٠تطورة كيرجح أف يتعرض مرتكبيها لعقوبة الغرامة فقط، كتعود مسألة - 

تقدير قّلة درجة خطورة الوقائع للمتهم ، كنوع العقوبة ا١ترجح توقيعها عليو، ٗتضع للسلطة التقديرية  لقاضي اٞتنح، 
 .(فقرة أخَتة/ 380ا١تادة )

أال تقًتف اٞتنحة ا١ترتكبة ّتنحة أك ٥تالفة أخرل ال تتوفر فيها شركط تطبيق األمر اٞتزائي، كنص على ىذا الشرط ا١تادة - 
 فقرة ثانية، حيث أجاز ا١تشرع لوكيل اٞتمهورية عن طريق األمر اٞتزائي متابعة ا١تتهم بإرتكاب أكثر من كاقعة 1 /380

ُب نفس الظركؼ ا١تكانية كالزمنية ٦تن تكوف أكثر من جنحة كاحدة، أك تكوف اٞتنحة ا١ترتكبة مقًتنة ّترٯتة أخرل ذات 
 .3كصف ٥تالفة ، مىت كانت اٞتنحة أك ا١تخالفة الثانية تتوفر فيها شركط تطبيق إجراءات األمر اٞتزائي

أال تكوف ٙتة حقوؽ مدنية تستوجب مناقشة كجاىية للفصل فيها، كيعٍت ا١تشرع ّٔذا الشرط أال يكوف ىناؾ ضحية أك - 
شخص تضرر من الوقائع ا١ترتكبة، ألف ذلك ٯتنح للشخص ا١تتضرر من اٞتنحة ا١ترتكبة اٟتق ُب طلب التعويض عما ٟتقو 
من ضرر بسببها، كىو ما يستوجب مناقشة كجاىية للفصل ُب الدعول ا١تدنية بعد الفصل ُب الدعول العمومية، كىو أمر 

 .غَت جائز ُب نظاـ األمر اٞتزائي
 

 ما تعلق بشخص المتهم: 
، ٔتعٌت أف إجراءات األمر اٞتزائي تقتصر 1/1 مكرر380كنص  على ذلك ا١تادة : ػػػػ أف ال يكوف مرتكب اٞتنحة حدثا

على األشخاص البالغُت سن الرشد اٞتزائي فقط، ألف اٟتدث تتم متابعتو أماـ قاضي األحداث ، فضبل على أف ا١تادة 
 جعل التحقيق ُب اٞتنح كاٞتنايات ا١ترتكبة من قبل 2015 يوليو 15 الصادر ُب 13-15 من قانوف الطفل رقم 64

 .اٟتدث شرطا إجباريا 

                                                                                                                                                     
 جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ًؿ٘كس ػىّ ق٤حَز ٝغحتن 2001 ذؼٝ جُؿ٘ف جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ذحُوحٕٗٞ جُٔطؼِن ذحُوحٕٗٞ جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ قًٍس جٌٍُٔٝ ُٓ٘س ـــ 

.جُم ....ج٤ٍُٓ، ؾ٘كس ػىّ جنٟحع جًٍُٔرس ٍُِٔجهرس جُطو٤٘س ، ؾ٘كس جُكُٔٞس جُُجتىز ، ؾ٘كس ػىّ جٗؼىجّ ٌنٛس جُ٘وَ  

 جُٔطٟٖٔ ضٞؾ٤ٚ ٝض٘ظ٤ْ جُ٘وَ جُر١ٍ جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ، ًؿ٘كس ٗوَ 2001 08 07 جُٔإٌل ك13٢- 01 ذؼٝ جُؿ٘ف جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُوحٕٗٞ ٌهْ ـــ
 .جألٖهح٘ أٝ جُرٟحتغ ذىٕٝ ٌنٛس، ؾ٘كس ٌكٝ جُهٟٞع ٍُِٔجهرس جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُـٍجٓس كو١

 ، جُٔطؼِن ذحُطأ٤ٓ٘حش جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ًؿ٘كس جٗؼىجّ ٖٜحوز جُطأ٤ٖٓ 1995 01 25 جُٔإٌل ك٢ 95-07  ذؼٝ جُؿ٘ف جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ذحألٍٓ ٌهْ ـــ

 .أٝ جٗوٟحء آؾحُٜح

، جُٔطؼِن ذكٔح٣س جُٔٓطِٜي ٝهٔغ جُـٕ جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ، 2009 02 25 جُٔإٌل ك٢ 03-09ذؼٝ جُؿ٘ف جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُوحٕٗٞ ـــ 

 .353، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى )ٓػَ ؾ٘كس ػىّ ئقطٍجّ ٠ٍٖٝ جُ٘ظحكس، ؾ٘كس ػىّ ْْٝ جُٔ٘طٞؼ ، ق٣ًُ 
 .349جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
 05، غْ 2004 03 09، غْ ضىنَ ػىز ٍٓجش الػى٣َ ًٛٙ جُوحتٔس، ٤ٟٓلح ئ٤ُٜح ٠ٞجتق ٓؼ٤٘س ٖٓ جُؿ٘ف ، ٌُٖ أٜٛٔح ضؼى٣َ 2002 09 09أٗظٍ هحٕٗٞ  2

 .249، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٍٓجو)ذ٢ُِٜٞ  ، 20011 12 13، غْ 2009 10 28، غْ 2007 03
 .350، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى)ق١٣ُ  3
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، كىذا الشرط يعٍت أنو ال (7 مكرر380ا١تادة )ػػػػ أف تكوف ا١تتابعة  عن طريق إجراءات األمر اٞتزائي ضد شخص كاحد 
٬توز قانونا ُب حالة إشًتاؾ أكثر من شخص طبيعي ُب إرتكاب اٞترٯتة أف تتم متابعتهم عن طريق إجراءات األمر 

اٞتزائي، لكنو إستثٌت من ىذه الوضعية حالة متابعة الشخص ا١تعنوم أيضا حىت لو ٘تت متابعتو إٔب جانب الشخص 
 .1الطبيعي

 مكرر من ؽ إ ج ج،  أف تكوف ىوية مرتكب اٞترٯتة 380ػػػػػ ٬تب أف تكوف ىوية مرتكب اٞتنحة معلومة، تشًتط ا١تادة 
معركفة كاملة، حىت ٯتكن متابعتو ُب إجراءات األمر اٞتزائي، كىذا أمر منطقي ألنو يتوقف على ذلك ما داـ أف األمر 

 .اٞتزائي يصدر دكف إستدعاء ا١تتهم كيتعذر تنفيذه لو كانت ا٢توية غَت معلومة
 

        فإذا توفرت ىذه الشركط ٣تتمعة، أمكن تطبيق إجراءات األمر اٞتزائي، كىذا ما سنتطرؽ إليو  ٓتصوص إجراءات 
ككيفيات تطبيق ىذا النظاـ، كلقد أعطى القانوف جوازية إستعماؿ ىذه إجراءات تطبيق األمر اٞتزائي لوكيل اٞتمهورية، 

فهو كحده ٯتلك سلطة إختيار ىذا الطريق ١تتابعة ا١تتهم، بدؿ متابعتو بإجراءات اإلستدعاء ا١تباشر أماـ ٤تكمة اٞتنح، أك 
عن طريق اإلحالة للتحقيق أماـ قاضي التحقيق ماداـ ا١تشرع جعل التحقيق إختياريا ُب مادة اٞتنح، كىذا يقود إٔب أنو ال 

ٯتكن للمتهم أف يطلبو، كال ٯتكن لقاضي قسم اٞتنح اٟتكم بو من تلقاء نفسو،  كإذا قرر ككيل اٞتمهورية اتباع طريق 
 ، يقـو إحالة ملف القضية مرفقا بطلباتو اليت تكوف عادة على شكل عريضة 2 مكرر 380االمر اٞتزائي طبقا للمادة 

 .إٔب ٤تكمة اٞتنح
 

        كعندما يتصل قاضي قسم اٞتنح با١تلف، كبعد دراستو يفصل فيو دكف عقد أم جلسة كدكف حضور ا١تتهم، كال 
٦تثل النيابة العامة، كٓب ٭تدد لو القانوف أجبل معينا للفصل ُب ا١تلف، حيث يراقب مدل توفر الشركط القانونية ا١تطلوبة 

 :إلصدار االمر اٞتزائي ، قبل أف يقرر إدانة ا١تتهم باٞتنحة ا١ترتكبة أك تربئتو منها،  كيكوف لدل قاضي قسم اٞتنح خيارين
 

 380ػػػػػػػػػ الفصل ُب ملف ا١تتابعة كإصدار األمر اٞتزائي إذا ٖتقق من كجود الشركط القانونية كفق ما نصت عليو ا١تادة 
، حيث يدين ا١تتهم كيقرر العقوبة ا١تناسبة، أك تربئتة ، كىو ُب ذلك غَت مقيد 7 مكرر380، 1مكرر380مكرر، 

 .بطلبات ككيل اٞتمهورية 
ػػػػػػػ عدـ الفصل ُب ملف ا١تتابعة كإعادتو إٔب النيابة العامة، إذا تبُت لو عدـ ٖتقيق الشركط ا١تطلوبة قانونا، كما لو إقتنع 
بتوقيع عقوبة الغرامة على ا١تتهم، أك أف الوقائع تتطلب توقيع عقوبة اٟتبس، أك اٞتنحة ٤تل التحقيق إقًتنت ّتنحة أك 
 .٥2تالفة أحرل ال تتوفر فيها شركط تطبيق األمر اٞتزائي، أك أف اٞتنحة غَت ثابتة كغامضة تتطلب إجراء مناقشة كجاىية

 

 على إحالة األمر اٞتزائي فور 4 مكرر 380        أما بالنسبة لآلثار ا١تًتتبة على األمر اٞتزائي، فقد نصت ا١تادة 
صدكره إٔب ككيل اٞتمهورية، الذم يأمر بتبليغ ا١تتهم بو بكل كسيلة قانونية، كإخباره بأف لديو مهلة شهر إبتداء من تاريخ 

 . أياـ منذ صدكره10التبليغ لتسجيل إعًتاضو، أما بالنسبة للنيابة العامة فلها أجل 
 

 الفقرة الثالثة 
                                                

 ٌٌٍٓ ٖٓ م ع ؼ، جُط٢ ضٗط٠ٍ ُٔطحذؼطٚ 51، ٣ػ٤ٍ ٗٞػح ٖٓ جالٗٓؿحّ ٓغ ٗٙ جُٔحوز جُٔحوز 7 380ًٌٌٍٓٝٛج جالْطػ٘حء ج١ًُ ؾحءش ذٚ جُٔحوز  1

جُٗهٙ جُٔؼ١ٞ٘ ؾُجت٤ح، إٔ جُؿ٣ٍٔس هى جٌضٌرص ٖٓ ٠ٍف ٓٔػ٤ِٚ جٍُٗػ٤٤ٖ أٝ أقى أؾُٜضٚ ، ٝإٔ ضٌٕٞ هى جٌضٌرص ُكٓحذٚ ، ٝجُكحٍ إٔ جغرحش 

ضكون ٣ًٖٛ ج٤٤٠ٍُٖٗ ٓؿطٔؼ٤ٖ ٓؼح،  ٣ططِد ٓ٘حهٗطٚ ك٢ جُٔٞٞٞع ، ٝٛٞ ٓح ال ٣ٌٖٔ ضكووٚ ئال ئغٍ ٓ٘حهٗس ٝؾح٤ٛس ك٢ جُٔٞٞٞع أٓحّ ٓكٌٔس 

 .352، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٓكٔى)جُؿ٘ف ٤ُّٝ ذأٍٓ ؾُجت٢ ، ٌجؾٚ   ق١٣ُ 
 .356، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى)ق١٣ُ  2
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  تقييم نظاـ المتابعة باألمر الجزائي 
        لقد إستطاع نظاـ األمر اٞتزائي أف ٭تل بعض ا١تشاكل اليت كانت تكتنف الدعول العمومية على مستول األجهزة 

القضائية خاصة تلك اليت تعا٘ب من تكدس القضايا، فيعترب ٥ترجا قانونيا يتم فيو تصفية القضايا البسيطة دكف مرافعة 
كدكف إطالة سَت الدعول العمومية، كمن جهة أخرل تستفيد الدكلة من الغرامات احملكـو ّٔا، كيتحاشى ا١تتهم كآّتمع 

 :مساكئ كسيئات اللحبس، لكن مع ذلك ًب توجيو لو العديد من اإلنتقادات  من بينها
 

ػػػػػ أنو ٭تـر ا١تتهم من الضمانات ا١تقررة أثناء احملاكمات العادية كيهدـ مبدأ ال عقوبة دكف ٤تاكمة، كبالتإب فهو ال يقدـ 
 .ضمانات اٟتد األدٗب للمحاكمة العادلة

ػػػػػػ أنو يهمل دكر الدفاع للمتهم، ألف الفصل ُب القضية يتم ُب غيابو كدكف مرافقتو، كىذا ٯتس ْتق الدفاع ا١تكفوؿ 
 .دستوريا

ػػػػػػ عدـ إمكانية ٦تارسة الرقابة الشعبية، بسبب عدـ كجود جلسة علنية ، كىو ما ٬تعل األمر اٞتزائي إٔب الضريبة أقرب منو 
 .  إٔب اٞتزاء

ػػػػػ إ٫تاؿ اٟتق ُب اإلدعاء ا١تد٘ب للضحية ، كذلك بسبب أف األمر اٞتزائي يشكل صيغة للمحاكمة دكف مرافعة، فتحرمو 
من ىذا اٟتق ،ألف احملاكمة ال تتضمن مناقشة كجاىية بُت األطراؼ، إذا كانت ىناؾ حقوؽ مدنية تستوجب مناقشة 

 .كجاىية للفصل فيها
ػػػػػ إضعاؼ القيمة الردعية للعقوبة ، ألف اٟتكم الصادرة ال يكوف اال غرامة مالية، كىي ليست قوية لردع ا١تخالفُت مع ما 

 .يثَته نظاـ العقوبة من عدـ مساكاة بُت ا١تتهم الفقَت كالغٍت
 أب العود، كامكانية ٞتوء القاضي أب صحيفة السوابق القضائية قبل 02-15ػػػػػػػ ٓب نتطرؽ نصوص األمر اٞتزائي، باالمر 

 .اصدار اٟتكم، كما أف األمر اٞتزائي الذم يصدر ال يسجل ُب صحيفة السوابق القضائية
 

        كإذا كانت ىذه اإلنتقادات قد أثَتت بالنسبة إٔب نظاـ األمر اٞتزائي بصفة عامة، فإف ىناؾ بعض ا١تبلحظات 
 ، ٯتكن 1 ، الذم شهد تطبيقا سريعا ٢تذا النظاـ منذ إستحداثو ُب ٥تتلف ٤تاكم اٞتمهورية02-15٘تس نصوص األمر 

 :إ٬تازىا كالتإب
 

ػػػػػ أف القانوف إشًتط تطبيق ىذا النظاـ على بعض اٞتنح فقط ُب القانوف اٞتزائرم ، اليت يعاقب عليها بالغرامة أك اٟتبس 
١تدة تقل أك تساكم السنتُت، كاستثنىت فئة ا١تخالفات اليت عقوبتها الغرامة اٞتزافية، كىي موجودة من قبل طبقا للمادة 

، لكن باقي ا١تخالفات ٤تركمة من تطبيق ىذا 1978 01 28 ا١تؤرخ ُب 78-01 مكرر طبقا للقانوف رقم 392
 .النظاـ، على خبلؼ التشريع الفرنسي الذم ٬تيز تطبيق األمر اٞتزائي على اٞتنح كا١تخالفات معا

ػػػػػ ٓب يعط نظاـ األمر اٞتزائي أم دكر للضحية أك آٍّت عليو، كإمكانية اإلعًتاض على األمر الصادر بالرباءة أك بالغرامة، 
كال ٯتكنو التأّسس كطرؼ مد٘ب، أم أنو يفقد كل إتيازات سرعة الفصل ُب دعواه ا١تدنية كمن اإلكراه البد٘ب عند التنفيذ 

 .اٞتربم، خاصة كأف األمر اٞتزائي ٭توز على حجية األمر ا١تقضي فيو ُب مواجهة أطراؼ الدعول
                                                

ػىو هٟح٣ح جُؿ٘ف ):  ْؿ2016َ ٖٜىش ئقىٟ جُٔكحًْ ك٢ جُؿُجتٍ يجش ٗٗح٠ هٟحت٢ ٓط١ْٞ نالٍ  ْ٘ط٤ٖ ضطر٤وح ًر٤ٍج نالٍ ْ٘ط٤ٖ ، كل٢ ْ٘س 1

، ٗٓرس % 15.03  ذ٘ٓرس 581، ػىو جإلػطٍجٞحش ػ٠ِ جألٝجٍٓ جُؿُجت٤س 3864، ػىو جألٝجٍٓ جُؿُجت٤س 2363جُٔكحُس ٝكوح ُالؾٍجءجش جُؼحو٣س 

ػىو هٟح٣ح جُؿ٘ف ):  ْؿَ 2017، ٝك٢ ْ٘س  (%52.72، جُ٘ٓرس جُؼحٓس ُِوٟح٣ح جُط٢ ضْ ضهل٤ٟٜح % 19.73جإلػطٍجٞحش ٓوحٌٗس ذحإلؾٍجءجش جُؼحو٣س 

، ٗٓرس % 56.82  ذ٘ٓرس 657،ػىو جإلػطٍجٞحش ػ٠ِ جألٝجٍٓ جُؿُجت٤س 3007، ػىو جألٝجٍٓ جُؿُجت٤س 22853جُٔكحُس ٝكوح ُالؾٍجءجش جُؼحو٣س

، ٍٓؾغ ْحذن، (ٍٓجو)، أٗظٍ ك٢ ًٛج ذ٢ُِٜٞ (%44.40، جُ٘ٓرس جُؼحٓس ُِوٟح٣ح جُط٢ ضْ ضهل٤ٟٜح % 22.33جإلػطٍجٞحش ٓوحٌٗس ذحإلؾٍجءجش جُؼحو٣س 

 ٘314. 
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 الفرع الثالث 
  نظاـ الوساطة الجزائية 

 

        يعترب نظاـ الوساطة أحد الوسائل غَت التقليدية ا١تستحدثة ُب إدارة الدعول اٞتنائية، كاليت ٯتكن كضعها ضمن 
اإلجراءات ا١توجزة، ُب إطار إٕتاه السياسة اٞتنائية للمشرع اٞتزائرم ٨تو تبٍت سياسة العدالة التصاٟتية، ألنو ٓب يعد ىناؾ 

، فهي 1مناص من جعل ىذا النظاـ ضمن النصوص القانونية للتشريع اٞتزائرم، أماـ تكدس القضايا على مستول احملاكم
، كىي عملية طوعية ٢تا ٝتات ٕتعلها أكثر فعالية من الطرؽ البديلة 2السبيل ُب الوصوؿ إٔب تسوية كدية للنزاعات

األخرل، أ٫تها السرية كالسرعة إٔب التوصل إٔب تسوية، كٕتّنب ا١تشتبو فيو ٥تاطر احملاكمة، لذلك فهي تعد كسيلة فعالة ُب 
إهناء ا١تنازعات بعيدة عن إجراءاهتا ا١تعقدة ، كىي ّٔذا ا١تعٌت صورة جديدة للعدالة اٞتنائية اٟتديثة، تدعم إف ٓب ٖتل  ٤تل 

 .3العدالة التقليدية ُب مكافحة اٞترٯتة
 

        كإقتناعا من ا١تشرع اٞتزائرم ّٔذه اٟتقيقة ، فلقد تبٌت نظاـ الوساطة اٞتنائية ضمن تعديلو لقانوف اإلجراءات 
 15 ا١تؤرخ ُب 12-15، ككذا ٔتوجب القانوف رقم 20154 جواف 23 ا١تؤرخ ُب 02-15اٞتزائية ٔتوجب األمر رقم 

، كحىت ال نكرر ما ًب التعرض إليو سابقا ٓتصوص النظرية العامة للوساطة اٞتنائية، 5 ا١تتعلق بقانوف الطفل2015جويلية 
سوؼ نركز البحث ُب التعرؼ على النظاـ القانو٘ب للوساطة اٞتنائية ُب التشريع اٞتزائرم، من خبلؿ معرفة مفهومها، 
كإجراءات إعما٢تا، كاٞترائم اليت تطبق فيها، ٍب آثارىا، كُب النهاية تقييمها، كمعرفة مدل سا٫تتها ُب خفض اٞترائم 

 .كدكرىا ُب إصبلح اٞتناة
 

 الفقرة األكلى
  مفهـو الوساطة الجزائية في التشريع الجزائرم

إٔب التقريب بُت طرُب ا٠تصومة بغية  (الوسيط)        تعرؼ الوساطة عموما بأهنا إجراء يتوصل فيو شخص ٤تايد 
، كمن ٙتة فالوساطة من الناحية 6السماح ٢تم بالتفاكض على اآلثار الناشئة عن اٞترٯتة أصبل ُب إهناء النزاع الواقع بينهم

اإلجرائية تقرره النيابة العامة قبل ٖتريك الدعول ّٔدؼ إصبلح أك تعويض األضرار اليت تكبدىا آٍّت عليو ككضع هناية 
 .7لئلضطراب الناشئ عن اٞترٯتة كا١تساعدة ُب إعادة تأىيل ا١تتهم كإصبلحو

 

                                                
ُوى ْرن ٝإٔ ٍٚـ ج٤ُٓى ٣ٍَٝ جُؼىٍ جُٓحذن قحكع جألنطحّ جُط٤د ُٞـ ك٢ ًٛج جإل٠حٌ ػ٠ِ ٛحٕٓ ض٤ٛ٘د جُ٘حتد جُؼحّ جُؿى٣ى ُٔؿِّ هٟحء جُؿُجتٍ  1

 ئٕ ٖٓ أْٛ ٓوحٚى جُْٞح٠س ضهل٤ٝ ػىو جُوٟح٣ح جُٔطٍٝقس ػ٠ِ جألهٓحّ جُؿُجت٤س  ذحُٔكحًْ، ٝئٕ جؾٍجءجش جُْٞح٠س 2015 09 29جُؼحٚٔس ذطح٣ٌم 

، جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ (ػرى جٍُقٔحٕ) ٖٓ قؿْ جُوٟح٣ح جُؿُجت٤س جُٔطٍٝقس ػ٠ِ جُٔكحًْ ، نِل٢ %60ضٓٔف ذطهل٤ٝ

 Journal de liberte , Quotidien  national/                                                                   ، ٗوال ػ153ٖٝجُٔوحٌٕ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

d’information , du 30 04 2015  n/ 7038. 
، وٌٝ جُوح٢ٞ ك٢ جُْٞح٠س ، ًًٍٓز ٓحْطٍ ، ضهٛٙ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ُألػٔحٍ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس ػرى جٍُقٔحٕ (ٗؼ٤ٔس)ؿحْٗ  2

 .08، ٘ 2017-٤ٓ2016ٍز ذؿح٣س، 
 ، ػىو 13، جُٔؿِى 7جُؼىجُس جُؿ٘حت٤س جُطٛحُك٤س، وٌجْس هح٤ٗٞٗس ٓوحٌٗس، جُٔؿِس جالًحو٤ٔ٣س ُِركع جُوح٢ٗٞٗ، جُٓ٘س ،  (أَٓ كحَٞ)ػرى نٗحٕ ػَ٘ٞ  3

 .24، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ػرى جٍُقٔحٕ ٤ٍٓز ذؿح٣س، ٘ 2016 – 01
 .28 ، ٘ 2015 ٤ُٞ٣ٞ 23، ذطح٣ٌم 52، جُٓ٘س 40ؼ  ٌ ؼ  ؼ ، ٌهْ جُؼىو  4
 .04 ، ٘ 2015 ٤ُٞ٣ٞ 19، ذطح٣ٌم 52 ، جُٓ٘س 39 ؼ ٌ ؼ ؼ ، جُؼىو 5
 جُٔطٟٖٔ ضؼى٣َ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ٓؿِس جُركٞظ ٝجُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس 02-15، جُْٞح٠س جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ ٞٞء جالٍٓ (ذٖ جُط٤ر٢)ٓرحٌى  6

 .166، و ش، ٘ 12ٝج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس جقٔى وٌج٣س ،  جُؼىو
 .361، ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ٌُٔحككس جُؿ٣ٍٔس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكٔى ٚـ٤ٍ)ْؼىج١ٝ  7
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         كبالرجوع أب ا١تشرع اٞتزائرم فإنو ٓب يضع ٢تا تعريفا، كإ٪تا إقتصر على تقريرىا كبياف أحكامها ُب نصوص األمر 
 ا١تعدؿ لقانوف اإلجراءات اٞتزائية، حيث نظم أحكامها ضمن الكتاب األكؿ ُب مباشرة الدعول العمومية 15-02

، كأشار (الوساطة)كإجراء التحقيق كُب الباب األكؿ ُب البحث كالتحرم عن اٞترائم ُب الفصل الثا٘ب مكرر ٖتت عنواف 
إٔب أف أحكامها تسرم بأثر الفورم، خبلفا إلجراءات ا١تثوؿ الفورم كاألمر اٞتزائي كإجراءات اٟتبس ا١تؤقت كالطعن 

 . أشهر، من نشر القانوف ُب اٞتريدة الرٝتية 06بالنقض، اليت ٯتتد سرياهنا إٔب ما بعد 
 

        كبالرجوع إٔب ا١تذكرة اإليضاحية لقانوف اإلجراءات اٞتزائية، من إعداد ا١تديرية العامة للشؤكف القضائية كالقانونية 
مديرية الشؤكف اٞتزائية كإجراءات العفو، بوزارة العدؿ منشورة على ا١توقع اإللكًتك٘ب لوزارة العدؿ، ٧تد جاء فيو أنو يتم 

اللجوء إٔب الوساطة اٞتزائية تلقائيا من طرؼ ككيل اٞتمهورية، أك بناء على طلب الضحية أك ا١تشتكي منو، كيًتتب على 
تنفيذ الوساطة كضع حد هنائي لئلخبلؿ الناتج عن اٞترٯتة من جهة، كضماف جرب األضرار اليت تصيب الضحية من جهة 

 .1ثانية
 

 ٧تد أف الوساطة كسيلة بديلة ٟتل النزاع  اٞتزائي كأسندىا إٔب ككيل 02-15        كبالعودة إٔب ذات نصوص القانوف 
 ، كنظم أحكامها ُب تسع مواد، غَت أف القانوف ٓب يعرفها صراحة، كإ٪تا إقتصر 37اٞتمهورية ، كجاءت ضمن نص ا١تادة 

 .فقط على ٖتديد أطراؼ الوساطة كاٞتهة ا١تؤىلة إلجرائها، كما حدد القانوف نطاؽ الوساطة من حيث ا١توضوع
 

آلية قانونية هتدؼ إٔب إبراـ ) بأهنا 02 ٧تده قاـ بتعريفها ضمن نص ا١تادة 12-15        لكن بالرجوع أب قانوف 
إتفاؽ بُت الطفل اٞتانح ك٦تثلو الشرعي من جهة ، كبُت الضحية أك ذكم حقوقها من جهة أخرل، كهتدؼ إٔب إهناء 

 .(ا١تتابعات، كجرب الضرر الذم تعرضت لو الضحية، ككضع حد آلثار اٞترٯتة كا١تسا٫تة ُب إعادة إدماج الطفل
 

 مكرر، كباإلستئناس بالتعاريف 37        كبالتإب، من خبلؿ مستجدات قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كٖتديدا نص ا١تادة 
السابقة بوصف الوساطة آلية تفاكضية، ٯتكن القوؿ بأهنا كسيلة ٟتل النزاع اٞتنائي، قائمة على أساس التفاكض بُت 

أطراؼ الدعول اٞتنائية كبتدخل الوسيط ، كيًتتب على ٧تاحها تعويض آٍّت عليو  عن الضرر الذم أصابو ، كإصبلح 
 .2اآلثار ا١تًتتبة عن اٞترٯتة

 

 الفقرة الثانية
  نطاؽ الوساطة الجزائية

        قبل أف نتعرض إٔب إجراءات الوساطة ككيفية ٦تارستها ٬تدر بنا التعرض إٔب نطاقها، كٖتديد ذلك يلزمنا تبياف 
 :الوساطة من حيث األطراؼ كمن حيث ا١توضوع

 

  مكرر من ؽ إ ج ج، ٧تد أهنا تنص على 37 بالرجوع أب نص ا١تادة          فأما نطاؽ الوساطة من حيث األطراؼ،
أنو ٬توز لوكيل اٞتمهورية قبل أم متابعة جزائية أف يقرر ٔتبادرة منو أك بناء على طلب الضحية أك ا١تشتكى منو إجراء 

كساطة عندما يكوف من شأهنا كضع حد لئلخبلؿ الناتج عن اٞترٯتة أك جرب الضرر ا١تًتتب، أما بالرجوع إٔب نص ا١تادة 

                                                
 .153-152، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  1
، جُْٞح٠س جُؿُجت٤س، جٌٍُٔٝ ٖٓ جُؼىجُس جُؤؼ٤س ج٠ُ جُؼىجُس جُطلح٤ٞٝس ، جُِٔطو٠ جُى٢ُٝ قٍٞ جُطٍم جُرى٣ِس ُط٣ٞٓس جُُ٘جػحش ، جُكوحتن  (ٌٝو٣س)كطك٢  2

 .04 ، ٘ 2016 أك٣ٍَ 27-26ٝجُطكى٣حش ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس ػرى جٍُقٔحٕ ٤ٍٓز ذؿح٣س، ٢ٓٞ٣ 
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أف يقـو ككيل اٞتمهورية بإجراء الوساطة بنفسو أك يكلف بذلك أحد  ) من قانوف الطفل، فهي تنص على 111
مساعديو، أك أحد ضباط الشرطة القضائية، كتتم الوساطة بطلب من الطفل أك ٦تثلو الشرعي أك ٤تاميو أك تلقائيا من قبل 

، كإذا قرر ككيل اٞتمهورية اللجوء إٔب الوساطة يستدعي الطفل ك٦تثلو الشرعي كالضحية أك ذكم (ككيل اٞتمهورية أك ٤تاميو
، فمن خبلؿ ىاتُت ا١تادتُت نبلحظ أف الوساطة ٯتكن أف تتم بطلب أكثر من طرؼ ، (حقوقها كيستطلع رأم كل منهم

 :فقد تكوف 
 

ػػػػػػػ بطلب من ككيل اٞتمهورية، كىو الوضع العاـ ألف ككيل اٞتمهورية ىو من لو حق إقامة الدعول كٖتريكها، كىو ٯتلك 
سلطة ا١تبلءمة ُب ذلك ، فعندما يرل أف ىناؾ فائدة لؤلطراؼ كإلعتبارات خاصة، ال يستمر ُب إجراءات مباشرة الدعول 
العمومية ، كلكنو ٮتتار طريق الوساطة، كىذا القوؿ ال يعٍت أنو ملـز بذلك حىت كلو طلبها أحد األطراؼ اآلخرين، فلقد 

، كمن ٙتة ال ٬توز إجبار النيابة على قبو٢تا، أك طرحها النزاع للوساطة بدكف (اٞتواز)جاءت نصوص تنظيمها بلفظ 
 .1موافقتها

 

ػػػػػػػ كما ٕتوز بطلب من الضحية الذم ىو كل شخص أصيب بضرر من جرٯتة ، فطلب الضحية يقتصر على طلب 
التعويض ا١تإب حىت كلو بعد ٖتريك الدعول العمومية، كىو الذم تثبت لو صفة ا١تضركر، كال تثبت ىذه الصفة إال 
لشخص ٟتقو ضرر من اٞترٯتة، كما تشمل الضحية ا١تسؤكؿ ا١تد٘ب، كبالتإب فالضحية ٬توز لو أف يطلب من ككيل 

اٞتمهورية إجراء الوساطة ُب اٞترائم احملددة اليت ٬توز فيها اجراء ذلك، كإذا كانت غَت ذلك فطلبو مرفوض لعدـ مشركعية 
 . الوساطة ككقوعها ُب غَت ما أكجبو القانوف

 

كقد مشلو ا١تشرع ّٔذا الوصف ألنو ىو عادة من يسعى ا١تطالبة ّٔا للنجاة من العقاب،  ا١تشتكى منو، ػػػػػػ بطلب من
كا١تشتكى منو ىو الذم قدـ الضحية الشكول ضده كأسند لو فعبل إجراميا، لذلك ٯتكن ٢تذا األخَت أف يطلب من ككيل 
اٞتمهورية إجراء الوساطة، كُب السياؽ نفسو ٯتكن للطفل اٞتانح أك ٦تثلو الشرعي أك ٤تاميو طلب الوساطة، كبعد ا١توافقة 

من ٚتيع األطراؼ يتم إبراـ اتفاؽ بُت الطفل اٞتانح ك٦تثلو الشرعي من جهة  كبُت الضحية أك ذكم حقوقها من جهة 
 .من قانوف الطفل (  2/ 111ا١تادة )أخرل ، 

 

فلقد حدد ا١تشرع عددا من اٞترائم ٢تا كصف اٞتنحة          أما نطاؽ الوساطة من حيث الجريمة المرتكبة، 
 على سبيل 2 مكرر 37كا١تخالفة، كحددىا على سبيل اٟتصر، ال٬توز إعماؿ الوساطة ُب غَتىا ، كلقد ذكرهتا ا١تادة 

اٟتصر، كٕتمع فيها جرائم ٘تس بالشخص كإعتباره كبعض جرائم اإلعتداء على األمواؿ، كنذكر ىذه اٞترائم مع النص 
مكرر، 303، اإلعتداء على اٟتياة ا٠تاصة 296، القذؼ 297السب: جرائم اٞتنح التالية)ا١تعاقب عليها من ؽ ع ج 

، اإلمتناع العمدم تقدٙب النفقة 330، ترؾ األسرة 300، الوشاية الكاذبة 287 إٔب 284، التهديد 1 مكرر303
، اإلستيبلء بطريق الغش عن أشياء مشًتكة أك على أمواؿ الشركة قبل قسمتها 328، 327، عدـ تسليم طفل331
، اٞتركح غَت العمدية 407 مكرر، التخريب أك اإلتبلؼ العمدم ألمواؿ الغَت374، إصدار شيك بدكف رصيد 363/1
، التعدم على ا١تلكية 264/1 ، الضرب كاٞترح العمدم كدكف سبق اإلصرار أك الًتصد دكف إستعماؿ السبلح 289

 مكرر، إستهبلؾ مأكوالت أك مشركبات أك 413، الرعي ُب ملك الغَت 413، إتبلؼ ٤تاصيل زراعية 386العقارية 
 .( من ؽ إ ج ج2/ مكرر37 ، كتطبق الوساطة ُب ا١تخالفات367، 366اإلستفادة من خدمات عن طريق التحايل 

 

                                                
 .17، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ )نِل٢  1
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        أما بالنسبة ٞترائم األحداث فقد جعل ا١تشرع إمكانية إجراء الوساطة على ٚتيع اٞتنح كا١تخالفات كإستثٌت فقط 
من قانوف الطفل، كا١تبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم قيد نطاؽ الوساطة لتشمل فقط إال اٞترائم   (1 /110)جرائم اٞتنايات 

، مع مراعاة ما إستثناه 1البسيطة اليت ال ٘تس بالنظاـ العاـ، حيث يقتصر على بعض اٞتنح احملددة حصرا كٚتيع ا١تخالفات
 .قانوف الطفل بالنسبة ٞترائم األحداث

 الفقرة الثالثة
 إجراءات الوساطة كآثارىا

        ٓب ٭تدد ا١تشرع قواعد تنظيمية تبُت كيفية ٦تارسة الوساطة ، كٓب ٭تدد ضوابط اٟتوار بُت أطراؼ الدعول فهي 
، كبإستقراء الوساطة الواردة سواء ُب ؽ إ ج ج ٦2تارسة حرة يقـو ّٔا الوسيط ّٔدؼ الوصوؿ لكل ما إتفق عليو األطراؼ

 كما بعدىا، كالوساطة تتم ٔتبادرة من 110 مكرر كما بعدىا، أك الواردة ُب قانوف الطفل ٔتقتضى ا١تواد 37ٔتقتضى ا١تواد 
قبل ككيل اٞتمهورية أك الضحية أك ا١تشتكى منو، حيث يتم إقًتاح الوساطة ٍب جلسة الوساطة كاإلتفاؽ على بنودىا، ٍب 

ا١ترحلة التمهيدية، مرحلة جلسة :3ٖترير ٤تضر الوساطة كتنفيذىا، كلذلك ٯتكن أف نرد الوساطة إٔب ثبلث مراحل أساسية
 .الوساطة، مرحلة تنفيذ اتفاؽ الوساطة

 

 ك تعترب أكٔب مراحلها كتبدأ ٔترحلة اقًتاح الوساطة، حيث ٗتتص ّٔا النيابة، كيكوف اإلجراء ُب :ػػػػػػػ المرحلة التمهيدية
شكل إستدعاء يتضمن اٞترٯتة موضوع الوساطة، كالتدابَت ا١تقًتحة كطبيعتها كا١تدة القانونية ٢تذا اإلجراء كتاريخ اٟتضور 
إلجراء الوساطة، كالتنبيو على اإلستعانة ٔتحامي، كبالتإب فا١تبادرة بإجراء الوساطة تعد إجراءا أكليا للجوء إٔب الوساطة 

 .سواء ُب جرائم البالغُت أك جرائم األحداث
 

 ٓب يبُت ا١تشرع اٞتزائرم أيضا كيفية تنظيمها، كتتكوف من مرحلة التفاكض كمرحلة اإلتفاؽ،  :ػػػػػػ مرحلة جلسة الوساطة
فمرحلة التفاكض تتوقف على ما يبديو أطراؼ النزاع من تفاىم كتعاكف من أجل الوصوؿ إٔب حل النزاع ، كضمن ىذا 
ا١تسعى يتأكد كيثبت موقفهم من الوساطة، حيث يتعرؼ كل طرؼ على حقوقو، كتتم جلسة الوساطة ٔتكتب ككيل 

 على  اٞتمهورية، أك مكتب أحد مساعديو ُب جلسة سرية ، كٯتكن اإلستعانة ٔتحامي، ٍب تأٌب مرحلة التوصل إٔب إتفاؽ
حل ىذا النزاع ، كإذا ٓب يتم التوصل إٔب إتفاؽ ٭ترر ككيل اٞتمهورية ٤تضر عدـ اإلتفاؽ كيعلن صراحة فشل الوساطة ، 
كعندىا يتخذ اإلجراءات البلزمة لتحريك الدعول العمومية، أما ُب حالة اإلتفاؽ فيحرر ٤تضر اإلتفاؽ الذم يتضمن 

صياغة إلتزامات األطراؼ ، كما حدد نفس النص القانو٘ب مضموف ٤تضر الوساطة ، الذم ٬تب أف يتضمن ىوية كعنواف 
األطراؼ مع عرض كجيز لؤلفعاؿ كتاريخ كمكاف كقوعها كمضموف إتفاؽ الوساطة كآجاؿ تنفيذه ، حيث يوقع احملضر من 
طرؼ ككيل اٞتمهورية ، كأمُت الضبط كاألطراؼ كتسلم نسخة منو إٔب كل طرؼ، كيتضمن إتفاؽ الوساطة عادة حسب 

 ، إعادة اٟتاؿ إٔب ماكانت عليو ، تعويض مإب أك عيٍت عن الضرر ، كل إتفاؽ آخر غَت ٥تالف 4 مكرر 37نص ا١تادة
 .للقانوف يتوصل إليو األطراؼ

                                                
، ٤َُٗٔ ػىز أكؼحٍ ٢ٛٝ 2004 03 09 جُٔإٌل ك٢ 204-2004ًٝٛج جُٔ٘ك٠ نحُق ك٤ٚ جُط٣ٍٗغ جُل٢ٍٓٗ ج١ًُ ْٝغ ٖٓ ٗطحهٜح ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ  1

 أ٣حّ ، ًُٝٞحٗص ٓوطٍٗس ذظٍٝف ٓٗىوز ، جإل٣ًجء ػٖ ٣ٍ٠ن جُٜحضق ، 08ؾٍجتْ جُؼ٘ق جُط٢ ٣٘ٗأػٜ٘ح ػؿُج ٤ًِح ػٖ جالػٔحٍ جُٗه٤ٛس ُٔىز ضطؿحَٝ )

ؾٍجتْ جُطٜى٣ى، ضٍى جألٍْز، ذؼٝ أٝؾٚ جال٣ًجء ك٢ ٗطحم جُٔٔحٌْس جألذ٣ٞس، جكؼحٍ جٍُٓهس جُر٤ٓطس ، جَُ٘ٗ ، جنطالِ جُٔكؿَٞجش، جُطه٣ٍد ٝجالضالف 

جُر١٤ٓ، ئٛحٗس ٖهٙ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس ٝجُؼ٤ٛحٕ ، جْطؼٔحٍ جُوٓٞز ٓغ جُك٤ٞجٗحش ، جالقطلحظ ذال ٓوط٠ٟ ذٓالـ ٖٓ جُلثس جأل٠ُٝ أٝ جٍُجذؼس أٝ قَٔ 

 .165،جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)، نِل٢ (ْالـ ذىٕٝ ضٍن٤ٙ، ضؼح٢٠ جُٔهىٌجش ، ج٤ُٓحهس ك٢ قحُس ٌٍْ 
، وٌٝ جُٔكح٢ٓ ك٢ ظَ جُطكٞالش جُكى٣ػس ٗكٞ ذىجتَ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ًًٍٓز ٓحْطٍ ك٢ جُكوٞم ، جُوحٕٗٞ (ٓكٔى ٌجذف)، ٣ٌحٕ (آٓحٍ)ض٤ٌح٤ٍٓز  2

 .40، ٘ 2017-2016جُهح٘ ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس ػرى جٍُقٔحٕ ٤ٍٓز ذؿح٣س، 
، جُْٞح٠س جُؿ٘حت٤س ك٢ جُ٘ظْ جُٔؼحٍٚز، وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ، (٣حٍْ ذٖ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذـ٤س جُطل٤َٛ أًػٍ ك٢ ٍٓجقَ جُْٞح٠س ، ٣ٍؾ٠ ٍٓجؾؼس ذحذ٤َٛ  3

 .123، ٘ 2011ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ، ج٣ٍُحٜ جُٓؼٞو٣س ، ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، 
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 من ؽ إ ج ج، بقو٢تا أنو ٯتكن أف يدكف إتفاؽ 3 مكرر 37كنصت على ذلك ا١تادة : ػػػػػػػ مرحلة تنفيذ اتفاؽ الوساطة
الوساطة ، أم ما ًب التوصل إليو بُت األطراؼ ُب ٤تضر يشًتط فيها ما يشًتط ُب كل احملاضر القانونية من بيانات، من 

 من 113 ، كا١تادة 6 مكرر37، كلقد نصت على ذلك ا١تادة  (ٖتديد ىوية أطرافو كعناكينهم، كونو يشكل سندا تنفيذيا
 .12-15قانوف الطفل رقم 

 

        كبالنسبة لؤلثار ا١تًتتبة على إجراء الوساطة فهي ٗتتلف بإختبلؼ حالة ٧تاحها أك فشلها، حيث تظهر من خبلؿ 
 :تقادـ الدعول العمومية كإنقضائها ، كىذا يظهر حسب ٧تاح الوساطة أك فشلها 

 

إف األثر ا١تًتتب األكؿ ىو كقف تقادـ الدعول العمومية ، فوفقا للمادة : ػػػػػػػػ األثر ا١تًتتب عند ٧تاح قبوؿ الوساطة ك٧تاحها
 من ؽ ا ج ج، يوقف سرياف ميعاد التقادـ خبلؿ أجل تنفيذ إتفاؽ ا١تصاٟتة ، كقد ذىب ا١تشرع الفرنسي 7 مكرر37

، على إعتبار أف 1 1999 06 23 ا١تؤرخ ُب 115-99من القانوف رقم  (1 /41ا١تادة )إٔب تبٍت نفس ا١توقف 
إجراءات الوساطة اٞتنائية من قبيل إجراءات اإلستدالؿ اليت تتخذ ُب مواجهة اٞتا٘ب، كقرر ذلك بغرض اٟتفاظ على 
مصاّب آٍّت عليو كضماف حصولو على تعويض الضرر الواقع، كحىت ال يلجأ اٞتا٘ب إٔب ا١تماطلة كإضاعة الوقت ُب 

 .2إجراءات الوساطة ، ّٔدؼ إستغبلؿ توقف مباشرة الدعول، كمن ٙتة تقادـ الدعول كيضيع اٟتق ُب مباشرهتا 
 

       أما بالنسبة لؤلثر الثا٘ب فنجد أف قبوؿ ك٧تاح الوساطة يلـز اٞتا٘ب بتنفيذ اإللتزامات ا١تتفق عليها ُب ٤تضر الوساطة 
ُب اآلجاؿ ا١تتفق عليها ، كمن جانب آخر كبالرجوع إٔب أحكاـ الوساطة ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ٧تد أنو ٓب يبُّت 

 تنص على أف تنفيذ 115/1اإلجراء الذم يُتخذ عند تنفيذ إتفاؽ الوساطة، ٓتبلؼ قانوف الطفل، فمن خبلؿ ا١تادة 
 أنو ُب حالة تنفيذ ٤333/12تضر الوساطة ينهي ا١تتابعة اٞتزائية ، كمقارنة مع القانوف الفرنسي الذم نص ُب ا١تادة 

مرتكب اٞترٯتة التدابَت ا١تنصوص عليها ُب ىذا القسم ٔتا فيها الوساطة، فإف للمدعي العاـ أف يقرر اٟتفظ القضائي، كقد 
 إٔب أف تنفيذ ىذه التدابَت ال يشكل سببا إلنقضاء الدعول اٞتنائية، 17/ 333أشار القانوف الفرنسي ُب نص ا١تادة 

 .3كيًتتب على ٧تاح الوساطة حفظ ا١تلف ٔتوجب مقرر إدارم
 

يًتتب على عدـ قبوؿ األطراؼ ١تبدأ الوساطة، أك عدـ الوصوؿ إٔب إتفاؽ بُت : ػػػػػػػ األثر ا١تًتتب ُب حالة فشل الوساطة
األطراؼ، أك عدـ قياـ اٞتا٘ب بإ٘تاـ اإللتزامات الواقعة عليو  فشل الوساطة ، كىذا نتيجة طبيعية لذلك، فيعود بالتإب 

للنيابة سلطة مباشرة كظيفتها ُب التصرؼ ُب الدعول، مع إعماؿ مبدأ ا١تبلءمة ، فيمكن ٢تا حفظ ملف الدعول، أك رفع 
إذآب يتم تنفيذ اإلتفاؽ ُب اآلجاؿ احملددة، يتخذ ): بقو٢تا 08 مكرر37الدعول إٔب القضاء، كىو ما نصت عليو ا١تادة 

ُب ):  على115/2، أما بالنسبة لقانوف الطفل فلقد نصت ا١تادة (ككيل اٞتمهورية ما يراه مناسبا بشأف إجراءات ا١تتابعة
 .(حالة عدـ تنفيذ إلتزامات الوساطة ُب األجل احملدد ُب اإلتفاؽ  يبادر ككيل اٞتمهورية ٔتتابعة الطفل

 

 الفقرة الرابعة
  تقييم نظاـ الوساطة الجنائية في التشريع الجزائرم

                                                
 .171، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  1
 .133-132، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣حٍْ ٓكٔى ْؼ٤ى)ذحذ٤َٛ  2
 .172، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػرى جٍُقٔحٕ)نِل٢  3
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        رغم حداثة سّن ىذا النظاـ كإضافتو إٔب النصوص القانونية اإلجرائية اٞتزائرية ، فإهنا أعطت نتائج طيبة، ُب معاٞتة 
الكثَت من ا١تشاكل اليت كاف يواجهها القضاء عند تصفية ملفات اإلجراـ البسيط، لذلك نعتقد أف ا١تشرع قد تأخر كثَتا 

ُب تبٍت ىذا النظاـ ، ألنو يعطي الكثَت من الفعالية ُب معاٞتة أحد أكجو أزمة العدالة اٞتنائية، ذلك ألف الوساطة القضائية 
٢تا أبعادىا الوقائية، فهي تضمن فض النزاعات بالًتاضي كبالطرؽ السلمية، كىي من جانب آخر، تعمل على ٗتفيض 

الضغط على احملاكم، كاإلسراع ُب معاٞتة كتصفية القضايا اٞتزائية ، كما أف إعطاء اٟترية للنيابة العامة ُب بعض النزاعات 
كا٠تصومات البسيطة، ُب تقرير مقاضاة كمتابعة اٞتا٘ب من عدـ ذلك، من شأنو أف يوّفر الوقت كاٞتهد كا١تاؿ، ك أف 

 .٭تّسن العبلقات بينها كبُت ا١تتقاضُت بقسط كبَت
 

         كما تسمح الوساطة من تقليل التوتر كالنزاعات كا٠تصومات كا١تشاكل اإلجتماعية بصورة عامة، كمن ٙتة فهي 
تعمل على اٟتّد من نطاؽ اٞترٯتة ك السلوكات ا١تنحرفة، كىو ا٢تدؼ األساس كا١تنشود لكل سياسة عقابية ناجعة، من 

جانب آخر فإف الوساطة ٯتكنها أف ٖتقق أىدافا بعيدة ا١تدل لفائدة آّتمع ، فمعاٞتة القضايا كحل ا٠تصومات بسرعة 
كفاعلية، من شأف ذلك أف ينقص من تفاعبلت كإنزالقات الكثَت من النزاعات كا١تشاكل اإلجتماعية ، كىي بذلك 

تستطيع ٖتقيق ركح التآلف اإلجتماعي، كالوقوؼ ُب كجو اإلجراـ ، كٖتارب السوكات ا١تنحرفة، كىذا كّلو يدعم السلوؾ 
،كبالتإب نرل أف ا١تشرع اٞتزائرم قد تأّخر كثَتا 1اإل٬تايب كالعيش التوافقي مع القوانُت كاألنظمة، كمع آّتمع بصورة عامة

 .ُب معاٞتة بعض إشكاالت ا٠تصومة اٞتنائية البسيطة، كاإلستفادة من مزايا الوساطة 
 

 الفرع الرابع
  نظاـ المصالحة الجنائية

        لقد تباينت التشريعات ا١تقارنة فيما بينها ُب مدل األخذ با١تصاٟتة اٞتنائية، فمنها من كاف على سبيل اإلستثناء 
كاٟتصر، ْتيث اعترب الصلح اٞتنائي من األسباب ا٠تاصة لسقوط اٞترٯتة، كاليت يذكرىا ا١تشرع ٔتوجب قوانُت خاصة، 
 .كمنها من إعتربه  قاعدة عامة بالنسبة لدرجات معينة اليت ال تعدك كوهنا ٥تالفة أك جنحة إذا ما توافرت شركط معينة

 

        أما بالنسبة للمشرع اٞتزائرم فإف الصلح اٞتنائي أك ا١تصاٟتة اٞتنائية ليست باألمر اٞتديد عليو، ألنو كاف ٬ترم ّٔا 
 165-66 فقرة أخَتة من األمر 06، أين ًب منعها إثر تعديل نص ا١تادة 1975العمل منذ اإلستقبلؿ إٔب غاية 

، 1975 06 17 ا١تؤرخ ُب 46-75ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية اليت كانت ٕتيزىا سابقا، كىذا ٔتوجب األمر 
كبناء على ىذا التعديل أصبح قانوف اإلجراءات اٞتزائية ينص صراحة على ٖترٙب ا١تصاٟتة، غَت أف ا١تشرع تراجع عن ىذا 

 03 04 ا١تؤرخ ُب 05-86 ا١تذكورة سابقا، ككاف ذلك ٔتوجب القانوف 06ا١توقف كعاد ثانية لتعديل نص ا١تادة 
 .2، فأجاز إنقضاء الدعول با١تصاٟتة1986

 

        لذلك فالتشريع اٞتزائرم عرؼ نظاـ الصلح اٞتنائي كغَته من التشريعات ا١تقارنة، كجعلو أساسا إلنقضاء الدعول 
 من ؽ إ ج، كأخذ بو ُب كثَت من اٞترائم ، كنص عليو ُب أكثر من موضع ، 06العمومية حسب ما نصت عليو ا١تادة 

بل توسع ُب تطبيق نظاـ الصلح ليشمل ا١تخالفات كحىت اٞتنح، لذلك صدرت عدة قوانُت خاصة ٕتيز ا١تصاٟتة ُب فئة 

                                                
، ج٤ُٓحْس جُؿُجت٤س ٌُٔحككس جُؿ٣ٍٔس، وٌجْس ٓوحٌٗس، ذ٤ٖ جُط٣ٍٗغ جُؿ٘حت٢  جُى٢ُٝ ٝج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ (ٓكٔى ٚـ٤ٍ)جُٓؼىج١ٝ  1

 .383  ، 2010ٍٚ-2009ك٢ جألٗػٍذُٞٞؾ٤ح جُؿ٘حت٤س ، ٤ًِس ج٥وجخ ٝجُؼِّٞ جإلؾطٔحػ٤س ٝجُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس، ؾحٓؼس أذٞ ذٌٍ ذِوحتى ضِٔٓحٕ، 
ٓ٘طىٟ جالٌٝجِ جُوح٢ٗٞٗ جُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س ٝجُؼوحذ٤س ، جُٔٛحُكس ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ ٚلكس (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  2

                      Science juridique .ahlamamontada .net 13:06 ، 2009 11 03، هحٕٗٞ جالؾٍجشءجش جُؿُت٤س ، جُػالغحء 
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معينة من اٞترائم ذات طابع إقتصادم مإب كاٞترائم اٞتمركية، جرائم الصرؼ، جرائم ا١تنافسة كاألسعار، كُب بعض 
 .ا١تخالفات التنظيمية  لعدـ خطورهتا

  
      كمن أجل التعرض أكثر لنظاـ الصلح كالتصاّب ُب التشريع اٞتزائرم، نفرؽ بُت حاالت الصلح اليت تتم بُت الدكلة 

كا١تتهم ُب اٞترائم التنظيمية البسيطة ، كحاالت الصلح اليت تتم بُت اإلدارة كا١تتهم ُب اٞترائم اإلقتصادية كا١تالية، كحاالت 
 .الصلح اليت تتم بُت األفراد

 

 الفقرة األكلى
  حاالت الصلح الجنائي في الجرائم التنظيمية البسيطة 

       تقتضي الدكلة حقها ُب العقاب دكف اإللتجاء إٔب الدعول العمومية، عن طريق نظاـ الصلح، حيث تكوف الدكلة 
  :1كا١تتهم طرفا الصلح ، كىذا ُب حاالت ٤تددة بذاهتا

 

 اليت يعاقب فيها بالغرامة فقط، كذلك لقلة أ٫تيتها، المخالفات         لقد ًب إقرار الصلح ُب اٞترائم البسيطة، كىي فئة 
ُب غرامة ):  من ؽ إ ج ، من القسم األكؿ من الفصل الثا٘ب بعنواف393 إٔب 381كلقد نصت عليو أحكاـ ا١تواد 

 بأنو إجراء تقـو بو النيابة العامة بديبل عن التكليف باٟتضور أماـ 381، حيث تعرؼ ا١تادة(الصلح ُب ا١تخالفات
احملكمة، بأف تعرض على ا١تخالف أف يدفع مبلغا ال يقل عن اٟتد األدٗب للغرامة ا١تقررة قانونا تدفع إٔب ا٠تزينة العمومية 

تنقضي ) من ؽ إ ج 389، كىو سبب خاص إلنقضاء الدعول العمومية، حيث نصت عليو ا١تادة (381ا١تادة )
، ككذا نص (384الدعول العمومية بقياـ ا١تخالف بدفع غرامة الصلح، ضمن الشركط كا١تهل ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

ٯتكن أف تنقضي الدعول العمومية الناشئة عن ٥تالفة ُب ا١تواد ا١تنصوص عليها بصفة خاصة ُب القانوف ) 392ا١تادة 
 :، كالصلح ُب مواد ا١تخالفات يأخذ  صورتُت (لدفع غرامة جزافية داخلية ُب قاعدة العود

 

كتشمل كل ا١تخالفات ا١تعاقب عليها بالغرامة فقط، كنصت على : (مخالفات القانوف العاـ البسيطة)غرامة الصلح / 1
عرض الصلح على ) من ؽ إج 390 إٔب 381من ؽ إ ج، كبُت كيفية إجراءاتو391شركطها أحكاـ ا١تواد

 .، كىو إنقضاء الدعول العمومية(389)، أما بالنسبة آلثار الصلح (384)، موافقة مرتكب ا١تخالفة 381(ا١تخالف
 

 من ؽ إج، كعمبل بأحكاـ ىذه ا١تادة نص 392كنصت عليها ا١تادة : (مخالفات قانوف المركر)الغرامة الجزافية / 2
 ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطرؽ كسبلمتها كأمنها ُب ا١تادة 2001 08 19 ا١تؤرخ ُب 14-01القانوف رقم 

 على إمكانية تسوية جّل ٥تالفات 2004 11 10 ا١تؤرخ ُب 16-04 من القانوف رقم 23منو كا١تعدلة با١تادة 118
كل شخص ٮتالف األحكاـ ا٠تاصة بالتشريع أك )قانوف ا١تركر تسوية كدية عن طريق دفع غرامة جزافية، كالناصة على 

 15 دج يدفع ُب غضوف 5000التنظيم ا١تتعلق بسبلمة ا١تركر ُب الطرؽ كا١تعاقب عليها بغرامة ال يتجاكز حدىا األقصى
يوما، اليت تلي معاينة ا١تخالفة غرامة جزافية، كُب حالة عدـ دفع الغرامة اٞتزافية ُب اآلجاؿ ا١تذكورة أعبله يرسل احملضر أب 

 .2 (120اٞتهة القضائية ا١تختصة، ُب ىذه اٟتالة ترفع الغرامة إٔب أقصى حد طبقا ألحكاـ ا١تادة 

                                                
 .124، 116، 106، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٍٓجو )ذ٢ُِٜٞ  1
 جُٔإٌنس ك٢ 45 ، ؼ ٌ ،ػىو 2009 06 22 جُٔإٌل ك٢ 03-09جألٍٓ ٌهْ ) جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ذــ14-01 ٖٓ جُوحٕٗٞ 120ذحٍُؾٞع ئ٠ُ ٗٙ جُٔحوز  2

، ٗؿىٙ أٗٚ ُْ ٣وْ ( 03، ٘ 2017 02 22 جُٔإٌنس ك٢ 12، ؼ ٌ،ػىو 2017 02 16 جُٔإٌل ك٢ 05-17  ، جُوحٕٗٞ ٌهْ 04، ٘ 2009 06 29

وؼ ُِٔهحُلحش جُٔٓطٞؾرس 300وؼ، 300وؼ ُِٔهحُلحش جُٔٓطٞؾرس ؿٍجٓس الضطؿحَٝ ه٤ٔطٜح 200: ذطؼى٣َ ٓرِؾ جُـٍجٓحش جُؿُجك٤س، ٢ٛٝ ٓٞٞكس  ًحُطح٢ُ
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 الفقرة الثانية
  حاالت الصلح الجنائي في الجرائم اإلقتصادية كالمالية 

         كيظهر ىذا الصلح بصفة خاصة ُب ٣تاؿ اٞترائم االقتصادية كا١تالية، إذ يعمل الصلح على إعادة التوازف 
اإلجتماعي كاإلقتصادم كا١تإب بدكف زجر، كإعادة اإلدماج من جديد  ٘تاشيا مع سياسة نزع العقاب اليت تسعى إٔب 

،ك٘تثل ىذه اٞترائم ُب اٞترائم اٞتمركية، الصرؼ، 1إضعاؼ رد الفعل اإلجتماعي كإكسابو طابع التسامح ُب ا١تعامبلت
 .ا١تنافسة ك األسعار

 

كتعرؼ بأهنا كل إخبلؿ بالقوانُت كاللوائح اٞتمركية كاليت يًتتب عليها عقوبة، أك ىي كل عمل يتم : الجرائم الجمركية ػػػػػػػ
، لذلك عند القياـ باألعماؿ ا١تخالفة للقوانُت اٞتمركية تتولد نزاعات بُت اإلدارة 2خرؽ للنصوص اٞتمركية القاضية بقمعها

كاألشخاص، قد تكوف أحيانا بسيطة يتم تسويتها بالطريقة الودية، عن طريق إستخداـ إجراءات ا١تصاٟتة، كأحيانا تكوف 
معقدة تستدعي اللجوء أب القضاء للبّت فيها، ك٬تب أف نشَت أف قانوف اٞتمارؾ صدر ُب ظل التحرٙب الذم أقره ا١تشرع 

 17 ا١تؤرخ ُب 46-75بشأف ا١تصاٟتة  بشكل عاـ ُب ا١تواد اٞتزائية، كإثر تعديل قانوف اإلجراءات اٞتزائية ٔتوجب األمر 
ال ٬توز بأم كجو من الوجوه أف تنقضي الدعول ) من ؽ إ ج 3 فقرة 06، حيث كانت تنص ا١تادة 1975 06

، فكاف الزما على ا١تشرع أف ينص على ا١تصاٟتة ُب قانوف اٞتمارؾ ، لذلك إلتجأ أب إستبدا٢تا بالتسوية (با١تصاٟتة
اإلدارية اليت تطورت فيما بعد إٔب أف كصلت إٔب ا١تصاٟتة، إذ كانت ُب بداية األمر ال ٗتص إال ا١تخالف، كأثرىا ينصب 
ُب الدعول اٞتبائية فقط حىت بعد صدكر حكم هنائي، كمن ٙتة تطورت لتشمل أم شخص متابع بشأف جرٯتة ٚتركية، 

 أين حلت ا١تصاٟتة ٤تل التسوية اإلدارية ٔتوجب قانوف 1992كُب أم مرحلة كانت عليها الدعول إٔب غاية مطلع سنة 
 ، كلعل من األسباب اليت أدت إٔب رجوع ا١تشرع للعمل با١تصاٟتة، كوهنا ليست غريبة عن قانوف 1992ا١تالية لسنة 

 من ؽ إ ج اليت أصبحت ٕتيز ا١تصاٟتة ، لذلك كاف من الضركرم النص 06، كما ًب  تعديل ا١تادة 3اٞتمارؾ اٞتزائرم
عليها ُب قانوف اٞتمارؾ ، كما أف التحرٙب السابق كاف ُب ظل فلسفة النظاـ اإلشًتاكي الذم ال يتسامح ُب اٞترائم ا١تاسة 

 .باإلقتصاد الوطٍت
 

         كال تعترب ا١تصاٟتة حقا ١ترتكب اٞترٯتة اٞتمركية، كإ٪تا ىي إمتياز ٘تنحو إدارة اٞتمارؾ لذلك ىي مقيدة بشركط، 
كمن أىم ىذه الشركط ا١توضوعية، أف تكوف اٞترٯتة قابلة للمصاٟتة، كأف يتم اإلتفاؽ مع من لو اٟتق ُب ا١تصاٟتة، 

فالقاعدة العامة أف ا١تصاٟتة جائزة ُب ٚتيع اٞترائم اٞتمركية، مهما كاف كصفها جنحة أك ٥تالفة، كسواء كانت متعلقة 
، كىي أنو ال ٯتكن ا١تصاٟتة 5، أكأفعاؿ اإلستَتاد كالتصدير بدكف تصريح عامة نص عليها قانوف اٞتمارؾ4بأفعاؿ التهريب

ُب أم حاؿ من األحواؿ ُب اٞترائم ُب اٞترائم اٞتمركية اليت تكوف فيها البضاعة ٤تل اٞترٯتة من البضائع احملظورة عند 

                                                                                                                                                     
وؼ ُِٔهحُلحش جُٔٓطٞؾرس 1500وؼ، 1500وؼ ُِٔهحُلحش جُٔٓطٞؾرس كٍجٓس ال ضطؿحَٝ ه٤ٔطٜح جُوٟٛٞ 800وؼ، 800ؿٍجٓس ال ضطؿحَٝ ه٤ٔطٜح جُوٟٛٞ 

 .وؼ5000ؿٍجٓس ال ضطؿحَٝ ه٤ٔطٜح جُوٟٛٞ 

، جُٔٛحُكس ك٢ جُٔٞجو جُؿُجت٤س ذٞؾغ ػحّ ٝك٢ جُٔٞجو جُؿ٤ًٍٔس ذٞؾٚ نح٘، جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ُالٖـحٍ جُطٍذ٣ٞس، (قٖٓ)أٗظٍأ٣ٟح ذْٞو٤ؼس 

 .89، ٘ 2001، 01جُطرؼس
 .143ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٗىٟ )ذٞج٣َص  1
 .27، ٘ 1996، 03، جُؿٍجتْ جُٔح٤ُس ٝجُطؿح٣ٌس، جُوحٍٛز ٍٓٛ ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ، جُطرؼس (ػرى جُك٤ٔى)جُٗٞجٌذ٢  2
 ج١ًُ أذو٠ 1962 12 31 جُٛحوٌ ك٢ 57-62 ضطر٤وح ُألٍٓ ٌهْ 1979 07 21ُوى ًحٕ ٣طْ جُؼَٔ ذ٘ظحّ جُٔٛحُكس هرَ ٚىٌٝ هحٕٗٞ جُؿٔحٌى ك٢  3

 .جُؼَٔ ذحُوٞج٤ٖٗ جُٓحذوس جُط٢ ال ضّٔ ذح٤ُٓحوز ج٤٘٠ُٞس
 .( ؽ ج ج324)أٗظٍ ٗٙ جُٔحوز  4
 ( ٖٓ م ؼ ؼ226 ٌٌٍٓ، 225، 225 ، 223، 222، 221، 64، 60، 51، 25جُٔٞجو )5
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ال ٕتوز ا١تصاٟتة ُب ا١تخالفات ا١تتعلقة ) من قانوف اٞتمارؾ 3 فقرة 265اإلستَتاد أك التصدير، كىو ما نصت عليو ا١تادة 
  .( من ىذا القانوف21بالبضائع احملظورة عند اإلستَتاد أك التصدير حسب مفهـو الفقرة األكٔب من ا١تادة 

 

        كىناؾ إستثناءات خاصة، منها ما جاء طبقا لنصوص تنظيمية ٚتركية ، على غرار مذكرة ا١تدير العاـ للجمارؾ 
 ا١تتضمنة التوجيهات العامة ٟتساب الغرامة ُب إطار ا١تصاٟتة ا١توجهة إٔب مسؤكٕب 1999 01 31 ا١تؤرخة ُب 303رقم 

 : إدارة اٞتمارؾ ا١تؤىلُت إلجرائها على حاالت ال ٬توز فيها التصاّب  كتتمثل ُب
  .1998 08 22 ا١تؤرخ ُب 10-98ػػػ أعماؿ التهريب ا١ترتكبة باستعماؿ أسلحة نارية ٔتقتضى القانوف 

 03 29 ا١تؤرخ ُب 353ػػػ اٞترائم ا١تتعلقة بتهريب ا١تواد ذات اإلستهبلؾ الواسع ا١تشار إليها ُب ا١تنشور الوزارم رقم
9941. 

ػػػػ ا١تخالفات اٞتمركية ا١ترتكبة من قبل اعواف اٞتمارؾ أك أم من االعواف ا١تؤىلُت ١تعاينة ا١تخالفات اٞتمركية أك ا١تتورطُت 
 . فيها

 

        ك ىناؾ إستثناءات خاصة استقر عليها القضاء، تتعلق ُب حالة اإلزدكاج أك اإلرتباط فإف ا١تصاٟتة اليت تتم ُب 
،  أما بالنسبة للشرط الثا٘ب ٬تب أف يتم 2اٞترٯتة اٞتمركية ال ينصرؼ أثرىا إٔب جرٯتة القانوف العاـ ا١تقركنة أك ا١ترتبطة ّٔا

اإلتفاؽ مع من لو اٟتق ُب ا١تصاٟتة، أم كجود رضا متبادؿ بُت ا١تتهم كإدارة اٞتمارؾ، كال ٯتلك ىذه األخَتة فرض 
 من قانوف اٞتمارؾ، 265ا١تصاٟتة على ا١تتهم ، كما أهنا غَت ملزمة بقبولو إذا طلب ا١تتهم، كىو ما نصت عليو ا١تادة 

 .اليت أكدت بصفة كاضحة على الطابع الرضائي للمصاٟتة
 

 بنسبة  أف نشَت إٔب أف نظاـ ا١تصاٟتة ُب اٞترائم اٞتمركية أثبت فاعليتو ُب ا١تمارسة القضائية، كونو يساىم         كالبد
كبَتة خفض عدد القضايا اليت تعرض على احملاكم، ككمثاؿ على ذلك نقدـ مثاؿ عن اإلحصائيا الرٝتية ا١تقدمة من 

  : موضحة ُب اٞتدكؿ التإب2017 ك2016، لسنيت 3أقساـ مفتشية اٞتمارؾ بربج بوعريريج

 
عدد الملفات السنة 

المسجلة 
عدد الملفات التي تم 
إجراء المصالحة فيها 

نسبة الملفات التي تم 
إجراء المصالحة فيها 

المبالغ المالية المتحصل عليها من 
المصالحة 

 وؼ25.933.080.94 51.40% 73 142 2016

 وؼ11.773.023.00 50% 60 120 2017

 

، كلكنو أخضعها لشركط موضوعية، 4كما أقّر ا١تشرع ا١تصاٟتة ُب جرائم الصرؼ:ػػػػػػ المصالحة في جرائم الصرؼ
 ا١تتعلق بقمع ٥تالفة التشريع كالتنظيم 1996 97 09 ا١تؤرخ ُب 22-96كسنتناكؿ ىذه الشركط من خبلؿ األمر 

                                                
ج٤ُٔٓى ، جُل٣ٍ٘س ، جُؼؿحتٖ جُـًجت٤س، جُهٍٟ جُؿحكس، ج٣ُُص، جٌٍُٓ، جُوٜٞز، جُٗح١، جُك٤ِد،جُطٔح٠ْ جُٔٛرٍز، جُِكّٞ جُكٍٔجء ، جألو٣ٝس )ٝضطٔػَ ك٢  1

 .(، جُؤف ، ؿًجء جألؿ٘حّ ، جُٞهٞو
 .70، جُٔٛحُكس ك٢ جُٔٞجو جُؿُجت٤س ذٞؾٚ ػحّ ٝك٢ جُٔٞجو جُؿ٤ًٍٔس ذٞؾٚ نح٘ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  2
 .143، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٍٓجو)أٗظٍ ذ٢ُِٜٞ  3
 : ٤ٍٗٗ ج٠ُ إٔ جُٔٛحُكس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ذحُ٘ٓرس ُؿٍجتْ جٍُٛف ٍٓش ذػالظ ٍٓجقَ 4

 ًٝحٗص ػ٠ِ كطٍض٤ٖ جأل٠ُٝ نالٍ جُلطٍز جُط٢ ًحٗص ؾٍجتْ جٍُٛف ضهٟغ ُالٍٓ ٌهْ 1963 ج٠ُ ؿح٣سٟ 1963ٝجٓطىش ٖٓ ْ٘س : ــ ٍٓقِس جإلؾحَز 

 1970 ٖٓ هحٕٗٞ جُٔح٤ُس 53 ٝٛٞ ض٣ٍٗغ ك٢ٍٓٗ ، ج١ًُ ًحٕ ٣ؿ٤ُ جُٔٛحُكس ك٢ ؾٍجتْ جٍُٛف ٝجُػح٤ٗس جُٔحوز 1945 05 30 جُٔإٌل ك٢ 45-1088

.٣ٍَُِٞ جٌُِٔق ذحُٔح٤ُس ٝجُطهط١٤ أٝ جقى ٓٔػ٤ِٚ جُٔإ٤ِٖٛ جؾٍجء جُٔٛحُكس ٓغ ٍٓضٌد ؾٍجتْ جٍُٛف ٝكن ٠ٍٖٝ قىوٛح ج٣ٍَُٞ  

 46- 75 ٝٚىٌٝ جألٍٓ ٌهْ 1970 ، ق٤ع ضْ ض٣ٌٍّ ًٛج جُطك٣ٍْ ذاُـحء هحٕٗٞ جُٔح٤ُس ُٓ٘س 1986 ج٠ُ 1975ٝجٓطىش ٖٓ ْ٘س :ــ ٍٓقِس جُطك٣ٍْ 

 ٓ٘ٚ ٝجُ٘ٙ ٍٚجقس ػ٠ِ ضك٣ٍْ جُٔٛحُكس ك٢ جُٔٓحتَ 06 جُٔؼىٍ ُوحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ، أ٣ٖ ضْ ضؼى٣َ جُٔحوز 1975 06 17جُٔإٌل ك٢ 

 .جُؿُجت٤س

 ٖٓ هحٕٗٞ جُؿٔحٌى 265 ، ًًٝج جُٔحوز 1987 ٖٓ هحٕٗٞ جُٔح٤ُس ُٓ٘س 103 ٖٓ نالٍ جُٔحوز 1996 ج٠ُ 1987ٝجٓطىش ٖٓ ْ٘س : ــ ٍٓقِس ئػحوز جالؾحَز

 ، غْ أٚركص 1990 07 08 جُٔإٌل ك٢ 16-90 ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ 340 ، ًًٝج ضؼى٣َ جُٔحوز 1992ذٔٞؾد هحٕٗٞ جُٔح٤ُس ُٓ٘س 



 

493 

 ، الذم أجاز 2003 02 19 ا١تؤرخ ُب 01 -03ا٠تاصُت بالصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ ا١تعدؿ كا١تتمم باألمر 
 على عدـ جواز 10ا١تصاٟتة ُب ٥تتلف صور جرائم الصرؼ، ماعدا إستثناء كاحد ًب النص عليو من خبلؿ نص ا١تادة 

إجراء ا١تصاٟتة مع ا١تتهم الذم يكوف ُب حالة عود ، ففي ىذه اٟتالة يتم مباشرة إحالة ٤تاضر معاينة اٞترٯتة إٔب النيابة 
العامة للمتابعة القضائية، لكن ًب تعديل ىذه ا١تادة، كأصبحت ا١تصاٟتة جائزة حىت مع متهم ُب حالة عود، كيقصد 

بالعود سبق اإلدانة من أجل جنحة الصرؼ أك سبق التصاّب من أجل إرتكاب جنحة الصرؼ، كىناؾ شركط إجرائية 
 :٬تب مراعاهتا تتمثل ُب

 

 03-111 من ا١ترسـو رقم 02فيمكن لو طلب إجراء مصاٟتة، كذلك حسب نص ا١تادة : ػػػػ طلب مرتكب ا١تخالفة
 احملدد لشركط إجراء ا١تصاٟتة ُب ٣تاؿ جرائم الصرؼ كتنظيم اللجنة الوطنية كاللجنة احمللية 2003 03 05ا١تؤرخ ُب 

 .20111 01 29 ا١تؤرخ ُب 35-11للمصاٟتة كسَتىا، ككذا ا١ترسـو التنفيذم رقم 
حيث أف ٖتديد اٞتهة ا١تخوؿ ٢تا سلطة ا١توافقة على ا١تصاٟتة ٮتضع إٔب قيمة اٞتنحة ا١ترتكبة ، طبقا : ػػػ موافقة االدارة 

  : 35-11للمرسـو التنفيذم رقم 
 ألف دج، أك إذا إرتكبت ا١تخالفة دكف عبلقة بعملية للتجارة ا٠تارجية 500إذا كانت قيمة ٤تل اٞتنحة ال يتجاكز / أ

 .يوجو الطلب إٔب اللجنة احمللية للمصاٟتة 
 . ألف دج، يوجو الطلب إٔب اللجنة الوطنية للمصاٟتة500إذا كانت قيمة ا١تصاٟتة تتجاكز / ب

 

 من األمر 09        ك بتوفر شركط ا١تصاٟتة ك٧تاحها يًتتب على ذلك إنقضاء الدعول العمومية حسب نص ا١تادة 
 سواءا ٘تت ا١تصاٟتة قبل ا١تتابعة القضائية أك بعدىا، أك حىت بعد صدكر حكم قضائي، مآب ٭تز على قوة 22-96

 .الشيء ا١تقضي فيو
 

        أما بالنسبة للغَت فإف ا١تصاٟتة تنحصر على من يتصاّب مع اإلدارة كحده، كال ٘تتد للفاعلُت اآلخرين الذين إرتكبوا 
معو نفس ا١تخالفة كال إٔب شركائو، كمن جهة أخرل إذا أبـر أحد ا١تتهمُت مصاٟتة مع اإلدارة ، فإف شركائو كا١تسؤكلُت 

 .2مدنيا يلزموف ٔتا يًتتب على تلك ا١تصاٟتة من آثار ُب ذمة ا١تتهم الذم عقدىا
 

تعد ا١تصاٟتة طريقة تسوية كدية بُت اإلدارة ا١تكلفة ٔتتابعة ا١تمارسات التجارية : ػػػػػػػ المصالحة جرائم المنافسة كاألسعار
من جهة كا١تتعامل اإلقتصادم من احملرر ضده احملضر من جهة أخرل، كيتم من خبل٢تا إهناء النزاع الناجم عن ٥تالفة 

، 3 ا١تتضمن ٖتديد القواعد ا١تطبقة، على ا١تمارسات التجارية2004 06 23 ا١تؤرخ ُب 02-04أحكاـ القانوف رقم 

                                                                                                                                                     
 جُٔطؼِن ذؤغ ٝٓهحُلس 1996 07 09 جُٔإٌل ك٢ 22-96جُٔٛحُكس ؾحتُز ك٢ ًَ ؾٍجتْ جٍُٛف ك٢ ٓهطِق ٌٚٞٛح ، ٝيُي ذٛىٌٝ جالٍٓ ٌهْ 

، 50 ، ؼ ٌ، ػىو 2010 أٝش 26 جُٔإٌل ك٢ 03-10جُط٣ٍٗغ ٝجُط٘ظ٤ْ جُهح٤ٖٚ ذحٍُٛف ٝقًٍس ٌؤِٝ جالٓٞجٍ،  جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ذحألٍٓ ٌهْ 

، ق٤ع ضـ٤ٍ ٝٞغ جُٔٛحُكس ، ُْٝ ضؼى ذىٕٝ ه٤ى ٝال ٠ٍٖ ، ٝئٗٔح أٚركص ضهٟغ ُو٤ٞو ًػ٤ٍز ٝٓكىوز ، ٣ُُٔى 09، 2010٘ 09 01جُٔإٌنس ك٢ 

 . ٝٓح ذؼىٛح147، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  (ٍٓجو)ٖٓ جُطل٤َٛ أٗظٍ ذ٢ُِٜٞ 
، ٣كىو ٠ٍٖٝ 09، 2011٘ 02 06 ، جُٔإٌنس ك٢ 08 ، ؼ ٌ، ػىو 2011 01 29 جُٔإٌل ك٢ 35-11ك٢ ًٛج جُٛىو ٚىٌ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  1

٤ًٝل٤حش ئؾٍجء جُٔٛحُكس ك٢ ٓؿحٍ جُط٣ٍٗغ ٝجُط٘ظ٤ْ جُهح٤ٖٚ ذحٍُٛف ٝقًٍس ٌؤِٝ جألٓٞجٍ ًًٝج ض٘ظ٤ْ جُِؿ٘س ج٤٘٠ُٞس ٝجُِؿ٘س جُٔك٤ِس ُِٔٛحُكس 

 .٤ٍْٝٛٔح
  ،09:21 ، ضح٣ٌم جال٠الع 2010 01 29، جُِٛف ك٢ جُٔٞجو جُؿُجت٤س ، ٓوحٍ ٌٓ٘ٗٞ ػ٠ِ ٓٞهغ ٓ٘طىٟ جالٌٝجِ ، ذطح٣ٌم (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  2

 Science juridique .ahlamontada .net  
 جُٔطؼِن ذحُٔ٘حكٓس ، ضْ ٚىٌ 1995 01 25 جُٔإٌل ك٢ 06-95ضؿىٌ جالٖحٌز ج٠ُ أٗٚ ًحٗص جُٔٛحُكس جُٔطؼِوس ذحُٔ٘حكٓس ٗٙ ػ٤ِٜح جالٍٓ  3

 ج٠ُ جٕ ٚىٌ هحٕٗٞ ٓٓطوَ ٌهْ 95-06 ُْ ضط٘حٍٝ ٗٛٞٚٚ جُٔٛحُكس ، ٝأُـ٠ جالٍٓ ٌهْ 2003 07 19 جُٔإٌل ك٢ 03 – 03هحٕٗٞ جُٔ٘حكٓس 

ك٢ جُؿٍجتْ جُٔطؼِوس ذٔهحُلس جُوٞجػى جُٔطروس ػ٠ِ جُٔٔحٌْحش جُطؿح٣ٌس ، ٝػحُؽ أقٌحّ جُٔٛحُكس ك٢ ذؼٝ جُؿٍجتْ  ج١ًُ ض٘حٍٝ جُٔٛحُكس 02-04

 .ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ
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كتعترب ا١تصاٟتة طريقة سريعة كفعالة كعادلة للطرفُت لوضع حد للنزاع مقابل دفع ا١تخالف للغرامة ا١تقًتحة عليو ُب حدكد 
 .1العقوبات ا١تالية اليت حددىا القانوف

 

 منو ُب اٞترائم اليت تكوف العقوبة ا١تقررة ٢تا قانونا 60        كلقد أجاز القانوف السالف الذكر ا١تصاٟتة، كحصرهتا ا١تادة 
أقل من ثبلثة مبليُت دينار جزائرم، حيث حصر القانوف ا١تصاٟتة ُب طائفة من اٞترائم، كإستبعدىا ضمنيا ُب طائفة 

 . من نفس القانوف على إستبعاد ا١تتهم العائد من اإلستفادة من نظاـ ا١تصاٟتة62أخرل، كنص صراحة ٔتوجب ا١تادة 
 

 :        كٯتكن حصر اٞترائم اليت ٕتوز فيها ا١تصاٟتة إٔب ٚتلة اٞترائم التالية
، عدـ (6،7، 4)ػػػػػػػػ ا١تخالفات ا١تاسة بشفافية ا١تمارسات التجارية على غرار عدـ اإلببلغ باألسعار كالتعريفات ا١تواد

 (.12) ، الفاتورة غَت ا١تطابقة ا١تادة  (13، 11، 10)، عدـ الفوترة ا١تواد (32، 9، 8)اإلعبلـ بشركط البيع ا١تواد 
 (.          36 ، 23)ػػػػػ ا١تخالفات ا١تتعلقة ٔتمارسة أسعار غَت شرعية، كنصت عليها أحكاـ ا١تادتُت 

 

        كا١تصاٟتة ُب ىذا النوع من اٞترائم كما ىو اٟتاؿ ُب جرائم الصرؼ كاٞترائم اٞتمركية، ليست حقا ١ترتكب اٞترٯتة، 
كال ىي إجراء إلزامي بالنسبة لئلدارة ا١تكلفة بالتجارة ك٥تالفة قواعدد ٦تارسة التجارة ، إ٪تا ىي مكنة جعلها ا١تشرع ُب 

متناك٢تما، ْتيث ٬توز ا١تخالف أف يطلب اإلستفادة منها، كما ٬توز للوزير ا١تكلف بالتجارة أك ٦تثلو على مستول الوالية 
 :إجرائها، كلكن ُب ظل إحًتاـ الشركط ا١توضوعية كاإلجرائية لذلك، كأىم ىذه الشركط اإلجرائية

 

 من نفس القانوف، على أنو ال ٬توز للوزير ا١تكلف 3، 2فقرة  (60)كتنص على ذلك ا١تادة : طلب مرتكب المخالفة/ أ
بالتجارة أف يقبل ٔتصاٟتة إذا كانت الغرامة ا١تقررة للمخالفة ا١تعاينة ُب حدكد  ا١تبالغ احملددة ُب ىذه ا١تادة ، كما تنص 

 يوما إبتداء من تاريخ ا١توافقة على ا١تصاٟتة ٭تاؿ ا١تلف 45فقرة أخَتة، أنو ُب حالة عدـ دفع الغرامة ُب أجل /61ا١تادة 
على ككيل اٞتمهورية ا١تختص إقليميا، قصد ا١تتابعات القضائية، كبالتإب يستشف من خبلؿ ىذه النصوص أف ا١تصاٟتة 
ُب ىذا النوع من اٞترائم، يتم بناء على طلب مرتكب ا١تخالفة، يعرب فيو صراحة عن رغبتو كإرادتو ُب ا١تصاٟتة، ك نشَت 

 أف الطلب يوجو حسب مبلغ الغرامة ا١تقررة جزاء ا١تخالفة ا١ترتكبة، فيتوجو الطلب إٔب الوزير 60من خبلؿ نص ا١تادة 
ا١تكلف بالتجارة ، إذا كانت عقوبة الغرامة ا١تقررة تفوؽ أك تقل عن ثبلثة مبليُت دينار جزائرم، كيوجو الطلب إٔب ا١تدير 

 .الوالئي ا١تكلف بالتجارة إذا كانت عقوبة الغرامة ا١تقررة للمخالفة أقل من مليوف دينار جزائرم
 

 إف شرط موافقة اإلدارة شرط الـز لئلستمرار ُب مسار ا١تصاٟتة، كبالتإب إف تقدٙب الطلب من طرؼ :موافقة االدارة/ ب
ا١تخالف ال يلـز بالضركرة قبوؿ اإلدارة ، فيبقى ٢تا سلطة قبوؿ كرفض ا١تصاٟتة،حسب ما تراه مناسبا ٢تا، من جانب آخر 

 يوما إبتداء من تاريخ إستبلـ مقرر ا١تصاٟتة لتسديد مبلغ 30ٯتنع ا١تخالف ُب حالة ا١توافقة على إجراء ا١تصاٟتة مهلة 
التسوية مرة كاحدة للخزينة العمومية، كُب حالة عدـ دفع ا١تبلغ ُب األجل احملدد ٭تاؿ ا١تلف إٔب ككيل اٞتمهورية ا١تختص 

 اٟتق ُب 04-02 من القانوف 61، كقد نصت ا١تادة (335-95 من ا١ترسـو 04ا١تادة )إقليميا ١تباشرة ا١تتابعة القضائية 
 . أياـ من تاريخ تسليم احملضر لصاحب ا١تخالفة08إجراء معارضة ُب غرامة ا١تصاٟتة ُب أجل 

 

                                                
، جُِٛف جُؿ٘حت٢، ًًٍٓز ٓح ؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، كٍع هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝجُؼِّٞ جُؿ٘حت٤س، ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ هٓ٘ط٤٘س ، (ٗىٟ)ذٞج٣َٝص  1

2008-2009 ٘  ،153. 



 

495 

        كبالنسبة آلثار ا١تصاٟتة فإنو يًتتب على ٧تاحها حسم النزاع هنائيا، حيث أىم أثر ٢تا ىو إنقضاء الدعول 
 أف ا١تصاٟتة تنهي ا١تتابعة اٞتزائية، كاألثر الثا٘ب ىو أثر 04-02 من القانوف 05 فقرة 61العمومية، حيث نصت ا١تادة 

تثبيت اٟتقوؽ سواء تلك اليت إعًتؼ ّٔا ا١تخالف لئلدارة، أك تلك اليت إعًتفت اإلدارة لو، ك٬تب أف نشَت أف آثار 
ا١تصاٟتة ال ٘تتد إٔب الغَت لئلنتفاع با١تصاٟتة، كالفاعلوف اآلخركف كالشركاء، عمبل ٔتبدأ شخصية العقوبة، كبالتإب القضاء 
يلـز باٟتكم على ا١تتهمُت غَت ا١تتصاٟتُت بكامل اٞتزاءات ا١تالية ا١تقررة قانونا للمخالفة ا١ترتكبة، فلكل متهم عقوبتو دكف 

الرجوع إٔب مصاٟتة أحدىم، من جهة أخرل ال يضار الغَت با١تصاٟتة، فأثارىا ٤تصورة بُت طرفيها، كبالتإب ال ٬توز 
لئلدارة الرجوع على ا١تتهمُت عند إخبلؿ طالب ا١تصاٟتة بإلتزاماتو، كما ال يلـز الغَت با١تصاٟتة اليت أجراىا أحدىم مع 

 .1اإلدارة
 

 الفقرة الثالثة
  الصلح بين األفراد

        لقد الحظ ا١تشرع اٞتزائرم أف ىناؾ جرائم كثَتة ال ٖتمل إعتداء خطَتا على ا١تصلحة العامة، كما أف ىناؾ جرائم 
خاصة تقع على األفراد كتوصف بأهنا قليلة أك متوسطة ا٠تطورة، كاليت تقع على الضحية ٔتناسبة عبلقاتو اإلجتماعية 

كالعائلية ، كأف من شأف اإلستمرار ُب احملاكمة كصدكر أحكاـ جزائية فيها أف تضر أكثر من أف تنفع ، لذلك إرتأل أف 
يقر نظاـ الصلح بُت األفراد، كأعطى للضحية دكرا ملحوظا ُب إهناء الدعول العمومية، خاصة تلك اليت هتمو بدرجة أكٔب، 

كال ٖتمل إعتداء خطَتا على ا١تصلحة العامة، كرأل ُب أف تبٍت ىذا النظاـ يساعد ُب اٟتفاظ على الركابط العائلية، لنظرا 
 .٠تصوصية العبلقة اليت تربط بُت آٍّت عليو كاٞتا٘ب، لذا فهو األقدر على معرفة كٛتاية مصاٟتو ا٠تاصة ُب ىذا ا١توضع 

 

        لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم بدأ بًتسيخ نظاـ حق رفع الشكول ُب بعض اٞترائم، اليت ٘تثل خركجا عن األصل 
العاـ، كتقييدا ٟترية النيابة ُب ٖتريك الدعول العمومية، ٍب أعطى حق التنازؿ عن الشكول للضحية، ٍب جاء بعد ذلك 

 ، كقبل ذلك ٧تد أف ا١تشرع 02-15بنظاـ الصفح، الذم أقرتو التعديبلت األخَتة لقانوف اإلجراءات اٞتزائية، كقانوف 
 ا١تعدؿ كا١تتمم لقانوف العقوبات نظاما جديدا 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23-06اٞتزائرم إستحدث بالقانوف رقم 

يتعلق بالصلح أراد بو قطع سَت إجراءات احملاكمة، اليت قد تستمر لسنوات بقرار من الضحية، خاصة ُب جرائم منصوص 
عليها ٖتديدا، فأصبح بذلك مصَت الدعول معلقا بإرادة الضحية،  كليس منوطا كما ىو األصل بالنيابة، كبالتإب عاد 

 .اٟتق إٔب صاحبو 
 

 :       لذلك سنحاكؿ التعرؼ على نظاـ الصفح كمعرفة اٞترائم اليت ٯتكن يستعمل فيها ، ٍب إجراءات كآثار الصفح
       فبالنسبة للجرائم اليت ٬توز الصفح فيها فلقد حصر ا١تشرع اٞتزائرم اٟتاالت اليت ٭توز فيها للضحية الصفح عن 

ا١تتهم ، فإذا كاف الصلح  جائزا ُب ا١تخالفات ا١تعاقب عليها بالغرامة فقط ، فإف الصفح جائز ُب اٞتنح كا١تخالفات 
 .احملددة حصرا ُب قانوف العقوبات، كلو كاف معاقبا عليها حىت باٟتبس كجوبا، كعلى ذلك ال ٬توز الصفح ُب اٞتنايات

 

        كإذا عددنا ىذه اٞترائم ٧تد أهنا ٗتتلف فيما بينها، فمنها ما يتعلق بسبلمة اٞتسم، كمنها ما يتعلق ْتماية الشرؼ 
كاإلعتبار، كمنها ما يتعلق ْتماية اٟتياة ا٠تاصة لؤلفراد، كىي تشًتؾ ٚتيعها ُب أف الضرر اٟتاصل يصيب بصفة مباشرة 

                                                
 .202، 200، 186، جُٔٛحُكس ك٢ جُٔٞجو جُؿُجت٤س ذٞؾغ ػحّ ٝك٢ جُٔٞجو جُؿ٤ًٍٔس ذٞؾٚ نح٘ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  1
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الضحية، كىو السبب كراء إنتقاء ا١تشرع ىذه اٞترائم، كأقر فيها الصفح للضحية ٕتاه ا١تتهم، على ٨تو ٬تعلهما يتحكماف 
 :ُب مصَت الدعول العمومية، لذلك سنعرض أىم ىذه الطوائف من اٞترائم بصورة موجزة على النحو التإب

 

 إف القانوف يعاقب على كل مساس بالسبلمة اٞتسدية لئلنساف، كال يسمح بأف :جرائم اإلعتداء على سبلمة الجسم- 
يكوف عرضة لئلعتداء كالضرر ، ٢تذا يعترب كل إيذاء جرٯتة حىت كلو كاف بصفة غَت عمدية ، لذلك قررىا على ىذا 

 من ؽ ع ج الصفح 2، 1 فقرة 442األصل العاـ، كأعطى ا١تشرع للضحية حق الصفح عن ا١تتهم، حيث أجازت ا١تادة 
 .بشأف بعض ىذه اٞترائم العمدية كغَت العمدية اليت فيها اعتداءعلى سبلمة اٞتسم

 

 ؽ ع ج الصفح ُب جرائم الضرب كاٞترح كأعماؿ العنف 442/1        كمن ىذه اٞترائم العمدية أجازت ا١تادة 
 15األخرل ،أك التعدم الذم ٭تدثو األشخاص كشركائهم دكف أف ينشأ عن ذلك أم مرض أك عجز كلي ١تدة تتجاكز 

يوما، كيشًتط أف ال يكوف ىناؾ سبق إصرار أك ترصد أك ٛتل سبلح، أك نشأ عن ذلك مرض أك عجز كلي عن العمل 
 يوما، فإنو ال٬توز الصفح ألف االعتداء يعرب عن خطورة إجرامية ٬تب مواجهة فاعلها ْتسم، كأف ىذه األفعاؿ 15يفوؽ 

ّٔذا الشكل ٘تس كتؤذم النظاـ العاـ للمجتمع، ٦تا يقتضي التصدم ٢تا بقوة كال ٬تب مكافأة فاعلها بإستفادهتم من 
 .نظاـ الصفح

 

 من ؽ ع ج، كأجاز فيها الصفح جرٯتة اإلصابة ا٠تطأ، سواء 442        كما أنو من بُت اٞترائم اليت تضمنتها ا١تادة 
 03٘تثلت ُب اٞتركج أك اإلصابة أك ا١ترض على ٨تو غَت عمدم، كال يًتتب عليو عجزا كليا عن العمل ١تدة تتجاكز 

أشهر، ككاف ذلك ناشئا عن رعونة أك عدـ إحتياط أك عدـ إنتباه أك إ٫تاؿ أك عدـ مراعاة النظم، فإنو ٯتكن إعماؿ نظاـ 
 .من ؽ ع ج  (2فقرة /442ا١تادة )الصفح فيها 

 

        كلعّل العلة من ذلك عمد توفر ا٠تطورة اإلجرامية لدل اٞتا٘ب، حىت أف ا١تشرع ُب ىذه اٞترائم إشًتط مباشرة 
 .من ؽ ع ج (4/ 442)الدعول العمومية، يكوف بناء على شكول الضحية، ٓتبلؼ اٞترائم العمدية 

 

ُب ىذا النوع من اٞترائم يستهدؼ اإلعتداء شرؼ ك إعتبار : جرائم اإلعتداء على شرؼ كاعتبار األشخاص- 
الشخص، كىي عادة جرائم قولية ككتابية كأ٫تها السب كالقذؼ، فجرٯتة السّب تعٍت الشتم بإلصاؽ العيب، أك تعبَت ٭تّط 

من قدر الشخص أك ٮتدش ٝتعتو، كيتضمن إىانة للمجٍت عليو، كالسّب ىو تعبَت مشُت أك عبارة تتضمن ىذه اٞترٯتة 
بالتلفظ علنا بعبارات التحقَت كالقدح اليت ٗتدش الشرؼ كاإلعتبار بدكف ذكر كاقعة معينة، كطبعا ال تتم جرٯتة السب إال 

 من ؽ ع ج، 297إذا توافر القصد اٞتنائي، كيعترب متوافرا مىت ًب التلفظ بعبارات السّب، كيعاقب عليها بنص ا١تادة 
 .( من ؽ ع ج299ا١تادة )كالصفح يضع حدا للمتابعة 

 

كل إدعاء  ) من ؽ ع ج اليت عرفت القذؼ بأنو 296      أما اٞترٯتة الثانية فهي جرٯتة القذؼ، كتعاقب عليها ا١تادة 
بواقعة من شأهنا ا١تساس بشرؼ كإعتبار األشخاص أك ا٢تيئة ا١تدعى عليها بو أك إسنادىا إليهم ، أك إٔب تلك ا٢تيئة، 

كيعاقب على نشر ىذا اإلدعاء أك ذلك اإلسناد مباشرة أك بطريق إعادة النشر حىت كلو ًب ذلك على كجو 
، كبالتإب حىت تقـو أركاف ىذه اٞترٯتة يلـز إسناد كاقعة معينة تتضمن مساسا بالشرؼ كاإلعتبار،  (....التشكيك،

 .كحصوؿ اإلسناد بطريق من طرؽ العبلنية، كأف يتوفر القصد اٞتنائي ُب ذلك للجا٘ب
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، كيًتتب على إنقضاء الدعول العمومية كإنتهاء ا١تتابعة ( من ؽ ع ج298ا١تادة )        كلقد أقر ا١تشرع الصفح ُب 
القضائية، كىو إعًتاؼ من ا١تشرع بعلو مصلحة الضحية على ا١تصلحة ا١تتعلقة ْتماية ما تأمر بو السلطة العامة، كحقها 

 .ُب إحًتاـ قراراهتا
 

يعترب جرائم اإلعتداء على اٟتياة ا٠تاصة من اٞترائم ا١تستحدثة بالتجرٙب ُب : جرائم اإلعتداء على الحياة الخاصة- 
القانوف اٞتزائرم، حيث أضيفت إٔب قانوف العقوبات مواد جديدة  تتعلق باٟتق ُب حرمة اٟتياة ا٠تاصة، كذلك ٔتوجب 

، اليت حرمت األفعاؿ ا١تاسة، 1 مكرر303 مكرر ك 303 ، كىي ا١تادة 2006 12 20 ا١تؤرخ ُب 23- 06القانوف 
 :ك٘تثل إعتداء على حرمة اٟتياة ا٠تاصة لؤلشخاص، ك٧تمل أىم ىذه األفعاؿ ا١ترتكبة من طرؼ اٞتا٘ب أك شرع فيها

 

 مكرر كتشمل أفعاؿ إنتهاؾ سرية احملادثات ، 303      إنتهاؾ سرية كخصوصية األشخاص، كنصت عليها ا١تادة 
كذلك بإلتقاط أك تسجيل أك نقل مكا١تات أك أحاديث خاصة أك سرية بغَت إذف صاحبها أك رضاه، إنتهاؾ خصوصية 

األشخاص ، كذلك بإلتقاط أك تسجيل أك نقل صورة لشخص ُب مكاف خاص بغَت إذف صاحبها، كما تشمل ىذه 
األفعاؿ، كتكوف ىذه اٞترٯتة التعدم على سريّة كخصوصية األشخاص عن طريق النشر، كنص على ذلك أحكاـ ا١تادة 

 مكرر، كل من إحتفظ أك كضع 303، كاليت نّصت على ا١تعاقبة بنفس العقوبات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 1 مكرر303
أك ٝتح بأف توضع ُب متناكؿ اٞتمهور أك الغَت أك إستخدـ بأم كسيلة كانت التسجيبلت أك الصور أك الوثائق ا١تتحصل 

 . مكرر303عليها بواسطة أحد األفعاؿ ا١تنصوص عليها سابقا ُب ا١تادة  
 

 ، كيبدك أف اقرار ىذه ا١تكنة للضحية كحده، كاف 1 مكرر303        أما بالنسبة للصفح فتم النص عليو ضمن ا١تادة 
بسبب أف  ىذه ا١تواد جاءت ٟتماية حقوؽ خاصة لصيقة بالفرد، كبالتإب ترؾ ا١تشرع أمر الصفح للضحية إذا رأل أف 

 .الضرر الناتج عنها ليس جسيما، كالذم يكوف ُب العادة ضررا معنويا، من أجل النزاع على ٨تو ٮتدـ الطرفُت
 

 كما إمتد الصفح إٔب بعض اٞترائم اليت هتدد األسرة ، كىذا بغية اٟتفاظ على :جرائم اإلعتداء على االسرة - 
 :مصلحتها، ك٘تاسك أفرادىا، كحفاظا على الركابط األسرية ، كتتمثل ىذه اٞترائم ُب 

  ال ) مكرر على 329 من ؽ ع ج، حيث نصت ا١تادة 328جرٯتة عدـ تسليم قاصر ا١تعاقب عليها با١تادة
 إال بناء على شكول من الضحية، كيضع الصفح حدا 328ٯتكن مباشرة الدعول الرامية إٔب تطبيق ا١تادة 

 .(للمتابعة القضائية
  مكرر303جرٯتة ترؾ مقر االسرة ا١تعاقب عليها بنص ا١تادة . 
  من ؽ ع ج2 فقرة 330جرٯتة التخلي عن الزكجة اٟتامل اليت عاقبت عليها ا١تادة . 
  سنوات، 03 أشهر أب 06يعاقب باٟتبس من ) ؽ ع ج 33/1جرٯتة اإلمتناع عن تسديد النفقة، تنص ا١تادة 

 دج كل من إمتنع عمدا أك ١تدة تتجاكز الشهرين عن تقدٙب ا١تبالغ 300.000دج أب 50.000كبغرامة من 
ا١تقررة قضاء إلعالة أسرتو، كعن آداء كامل قيمة النفقة ا١تقررة عليو إٔب زكجو أك أصولو أك فركعو، كذلك رغم 

 .( من ؽ ع ج331ا١تادة )، كصفح الضحية يضع حدا للمتابعة (صدكر حكم ضده بإلزامو بدفع نفقة اليهم
  من ؽ ع ج، حيث أف ا١تشرع يرتب  عقوبة على ىذه اٞترٯتة ، 339جرٯتة الزنا ا١تعاقب عليها بنص ا١تادة 

كالعقوبة ا١تقررة ال تنصب على جرٯتة الزنا أم الفعل، كإ٪تا على ا٠تيانة الزكجية، كنظرا ٠تصوصية ىذه اٞترٯتة ، 
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 على أنو ال تنطلق إجراءات ا١تتابعة اال بناء على شكول الزكج ا١تضركر، 4 فقرة 339فإف ا١تشرع نص ُب ا١تادة 
 .كأف صفح ىذا األخَت يضع حدا لكل متابعة

 

         أما بالنسبة لشركط الصفح ، فقد أجاز ا١تشرع الصفح ُب بعض اٞترائم كحدىا على سبيل اٟتصر، كإشًتط أف 
تتقدـ الضحية أك ككيلو ا٠تاص بطلبو أب النيابة العامة أك احملكمة ْتسب األحواؿ إلثبات صلحو مع ا١تتهم ، لذلك ال 

يكفي ليحدث آثاره ُب إنقضاء الدعول العمومية أف تعرب الضحية عن إرادهتا ُب الصلح مع ا١تتهم، بل ال بد من موافقة 
ىذا األخَت، كذلك ألف الصلح قد ال ٭تقق نفعا للمتهم ُب كل األحواؿ، فقد يكوف اإلهتاـ ا١توجو إليو كيديا، كُب ىذه 

اٟتالة يكوف للمتهم مصلحة ُب السَت ُب إجراءات احملاكمة حىت يتسٌت لو إثبات براءتو من ىذا النظاـ الكيدم، بدال من 
 .1الصفح عنو كإشعاره بفضل الضحية، كما قد ينطوم ذلك على إساءة لو

 

        كما يبلحظ أف ا١تشرع ٓب ٭تدد ميعادا للصفح يتعُت فيو قبوؿ إجراء الصفح، كىذا على خبلؼ صور الصفح 
األخرل، فهو يبقى قائما ما دامت الدعول قائمة، كلذلك فالصفح ٬توز ُب أم مرحلة تكوف عليها الدعول العمومية، ٔتا 
فيها مرحلة التحقيق كاحملاكمة، كحىت لو كانت مرفوعة عن طريق اإلدعاء ا١تباشر، بل ٯتكن حدكثو حىت أماـ ٤تكمة درجة 

 .ثانية، ٔتعٌت آحر قبل صدكر حكم بات ُب الدعول فيبقى الصفح ٦تكنا إذا أراده الضحية  كقبلو ا١تتهم
 

        كىكذا إذا توافرت شركطو كٖتقق يًتتب على إجراء الصفح إنقضاء الدعول العمومية، دكف أف يكوف لذلك تأثَتا 
 .على حقوؽ ا١تضركر من اٞترٯتة أم على الدعول ا١تد٘ب

 

من خبلؿ التعرض إٔب ٥تتلف صور ا١تصاٟتة اليت تضمنها التشريع اٞتزائرم ُب ا١تادة اٞتزائية، ٯتكن القوؿ كىكذا         
أف ا١تشرع اٞتزائرم خطى خطوة ىامة، ال ٯتكن إنكار أثرىا ُب تبسيط كتيسَت اإلجراءات اٞتنائية، كبالتإب ٗتفيف العبء 

 .على كاىل القضاة ، كىو ُب ىذا يكوف قد أحسن صنعا
 

 المطلب الثاني
 بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائرم 

 

        لقد إقتنع ا١تشرع اٞتزائرم بضركرة اإلقتداء بالعديد من التشريعات العقابية ا١تقارنة، من أجل التقليص من اآلثار 
السلبية للعقوبة السالبة للحرية، اليت تقف عائقا أماـ برامج التأىيل، لذلك ٓب يكن لو بّد من إعتماد بعض البدائل العقابية 

اليت يعتقد أهنا كفيلة بالتخفيف من مساكئ اٟتبس، كتعمل على إصبلح احملكـو عليو، لذلك نراه قد إعتمد كغَته من 
ا١تشرعُت على نظاـ العقوبة موقوفة التنفيذ كبديل تقليدم قدٙب، كما إعتمد ُب السنوات األخَتة على نظاـ العمل للمنفعة 
العامة ، كرغم حداثة إٟتاقو بالنصوص القانونية العقابية ،إال أنو قدـ نتائج إ٬تابية، كبدا أف ا١تشرع اٞتزائرم قد تأّخر كثَتا 

 .ُب تبٍت ىذا النظاـ
 

        من جانب آخر حاكؿ أف يواكب التطور اٟتاصل ُب ا١تنظومة العقابية العا١تية، اليت ترتكز على إستحداـ الوسائل 
العلمية اٟتديثة، كىذا على غرار تشريعات الدكؿ ا١تتقدمة، فسارع إٔب تبٍت نظاـ ا١تراقبة االلكًتكنية كبديل عن اٟتبس 

                                                
 .219، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٗىٟ)ذٞج٣ُُص  1
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 ، لتصبح بديبل عقابيا لعقوبة اٟتبس، ككانت ىذه خطوة جريئة 2018الؤقت، ٍب سرعاف ما كّسع من نطاقها ُب سنة 
منو للتخلص من األفكار العقابية التقليدية، كعلى الرغم من ىذا النضج ُب التصور الفكرم للمشرع اٞتزائرم ٧تد أنو ال 

يزاؿ غَت مقتنع بإعتماد بقية البدائل العقابية األخرل ، رٔتا ألنو يرل أهنا ال ٖتمل أية فعالية ُب ذلك، أك ال تصلح لنظامنا 
 .العقايب ُب اٞتزائر، كوقف التنفيذ مع الوضع ٖتت اإلختبار، الغرامة اليومية، تأجيل النطق بالعقوبة، اٟتبس ا١تنزٕب كغَتىا

 

        لذلك سنتعرض إٔب البدائل ا١تعتمدة ُب التشريع العقايب، كاليت سبق تبياف أ٫تها بصفة كاضحة سالفا، لكن 
ستقتصر دراستنا ُب ىذا ا١توضع بشكل دقيق، على تعريف ىذه األنظمة البديلة، شركط تطبيقها، آثارىا، كتقييمها، من 

، كاليت تتمثل ُب  نظاـ كقف 1خبلؿ النصوص القانونية ُب اٞتزائر، ٢تذا سنعرض إٔب دراسة أىم ىذه البدائل العقابية
 .(الفرع الثالث)، نظاـ ا١تراقبة االلكًتكنية (الفرع الثا٘ب)،نظاـ ا٠تدمة للمنفعة العامة (الفرع األكؿ)التنفيذ 

 

 الفرع األكؿ
  نظاـ كقف التنفيذ 

        يعد نظاـ كقف التنفيذ أسلوبا جديدا نسبيا، على إعتبار أنو يرجع الفضل فيو إٔب ا١تدرسة الوضعية، اليت أقرت 
كجعلت معظم التشريعات اٟتديثة تعتمده ١تواجهة حاالت آّـر الذم تضطره الظركؼ للتورط ُب إرتكاب اٞترٯتة، بالرغم 

من حسن سَتتو كنقاكة ماضية، كىو ما يطلق عليو ٔتجـر الصدفة، حيث يهدؼ ىذا النظاـ إٔب إعادة إصبلح كتأىيل 
 .بعض مرتكيب اٞترائم ، الذين ٭تملوف خطورة إجرامية كبَتة

 

        لذلك ٧تد أنو طبق ُب ا١ترحلة األكٔب على اٟتبس كحده، ٍب ما عملت التشريعات أف طبقتو على الغرامة، على 
أساس أنو يشكل إنذارا كافيا لنوع معُت من اٞتناة، كا١تشرع اٞتزائرم أخذ ّٔذا النظاـ كطبقو على اٟتبس كالغرامة على حد 

 06 08 ا١تؤرخ ُب 155-66، منذ صدكره ٔتقتضى األمر رقم 2سواء، كجعلو ضمن نصوص قانوف اإلجراءات اٞتزائية
، الذم أجاز للقاضي كقف تنفيذ عقوبيت اٟتبس كالغرامة احملكـو ّٔما، ككضع لتحقيق ذلك شركطا ٤تددة، كرتب 1966

 .3على ٖتققها آثارا معينة 
 

        كإذا كاف لنظاـ كقف تنفيذ العقوبة صور ٥تتلفة، فقد عرؼ ا١تشرع اٞتزائرم صورة كاحدة كىي كقف التنفيذ 
، حيث ًب تعديل ؽ إ ج ، الذم أدرج صورة أخرل كىي كقف التنفيذ اٞتزئي، كعليو 2004 11 10البسيط، إٔب غاية 

 .سنتطرؽ إٔب ىذين النوعُت ُب القانوف اٞتزائرم
 

 الفقرة األكلى
  نظاـ كقف التنفيذ البسيط

        ىو نظاـ ٭تكم القاضي ٔتقتضاه بثبوت إدانة ا١تتهم، ٍب يوقف تنفيذ اٟتكم مع ٖتديد مدة معينة، فإذا إنقضت 
ىذه ا١تدة دكف إرتكابو ٞترٯتة أخرل سقط اٟتكم ا١تعلن ك أعترب كأف ٓب يكن، أما إذا أرتكبت جرٯتة خبلؿ ىذه ا١تدة 

                                                
ضؼطرٍ أ٣ٟح  جُـٍجٓس جُٔح٤ُس، ٝجُٔٛحوٌز ٖٓ ذ٤ٖ أْٛ جُرىجتَ جُطو٤ِى٣س  جُٔح٤ُس ُؼوٞذس جُكرّ جُٓحُرس ُِك٣ٍس  ، ًُُي ُْ ٗٗأ جُطؼٍٜ ج٤ُٜح ، ٗك٤َ  1

جُوحٌب ج٣ٌٍُْ ك٢ يُي ج٠ُ ػى٣ى ًطد جُوحٕٗٞ جُط٢ كِٛص ك٤ٜح ذٌَٗ ًر٤ٍ ، ًُُي ًٌُٗح ػ٠ِ أْٛ جُرىجتَ جُٔٓطكىغس ، جُط٢ ُْ ٣طْ ضل٤ِٜٛح ذٌَٗ 

 .وه٤ن 
ُوى أوٌؼ جٍُٔٗع ٗظحّ ٝهق ض٘ل٤ً جُؼوٞذس ٖٞٔ أقٌحّ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ػ٠ِ نالف إٔ أؿِد ض٣ٍٗؼحش جُىٍٝ جألنٍٟ ٗٛص ػ٤ِٚ  2

 .462، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، 
 .462، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  3
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كحكم عليو من أجلها ألغي ىذا التعليق لتنفيذ العقوبة األكٔب كالثانية، كالغاية من ىذا النظاـ ىي ٛتاية احملكـو عليو، من 
 .1اإلختبلط با١تساجيُت األكثر خطورة ، كما ٯتكن أف ينتج عن ذلك من سلبيات

 

، كأجاز تطبيقو على عقوبيت 595 إٔب 592        كلقد نص عليو قانوف اإلجراءات اٞتزائية من خبلؿ نصوص ا١تواد 
اٟتبس كالغرامة، كلكن قّيده بشركط معينة، بعضها يتعلق باٞتا٘ب كبعضها يتعلق بالعقوبة، كبعضها يتعلق باٞترٯتة، كأخرل 

 .تتعلق باٟتكم الصادر بوقف التنفيذ
 

عمدت غالبية التشريعات إٔب جعل نظاـ كقف التنفيذ يقتصر تطبيقو على آّرمُت : ػػػػػػػ الشركط المتعلقة بالجاني
ا١تبتدئُت، الذين ال ٭تملوف خطورة إجرامية، لذلك فا١تشرع جعل اإلستفادة من كقف التنفيذ يقتصر على ا١تتهمُت الذين 

 من ؽ إ ج، كيًتتب 592ٓب يسبق عليهم باٟتبس ٞتناية أك جنحة من جرائم القانوف العاـ، كىو ما أكدت عليو ا١تادة 
على أحكاـ ىذه ا١تادة ال يستفيد من نظاـ كقف التنفيذ من كاف قد حكم عليو سابقا بعقوبة أشد من عقوبة اٟتبس، 
كعقوبة السجن ا١تؤقت كا١تؤبد، من جهة أخرل ال تعد سابقة قضائية ٘تنع تطبيق ىذا النظاـ على األحكاـ الصادرة ُب 

حق احملكـو عليو ُب مواد ا١تخالفات كلو كانت أحكاما  تتضمن اٟتبس، كلو كانت ُب مواد اٞتنح على إمكانية إستفادة 
، كلقد 2احملكـو عليو من كقف التنفيذ، كما ال تؤخذ ُب اإلعتبار عقوبة اٟتبس ا١تقضي ّٔا ُب اٞترائم العسكرية كالسياسية

أثارت أحكاـ ىذه ا١تادة العديد من التساؤالت ٓتصوص بعض الوضعيات غَت مقطوع فيها بنص صريح  اليت قد يكوف 
فيها احملكـو عليو، على غرار اٞترٯتة السابقة اليت سقطت بفعل العفو الشامل، أك العقوبة اليت تقادمت، أك العقوبة اليت ًب 

 .الرد اإلعتبار فيها
 

ا١تادة )        بالنسبة للعقوبة اليت مشلها العفو فهي ال تعد سابقة حيث تسحب من ملف صحيفة السوابق القضائية 
، كمن ٙتة فهي ال ٖتوؿ دكف تطبيق نظاـ كقف التنفيذ، أما بالنسبة لتقادـ العقوبة فإنو بالرجوع إٔب أحكاـ ( ؽ إ ج628
 حصرت أثر التقادـ ُب تنفيذ العقوبة، 612 من ؽ إ ج، ٧تد خاصة ا١تادة 632، 630، 628، 618، 612ا١تواد 

كما أف بقية أحكاـ ا١تواد السابقة كلها متعلقة بصحيفة السوابق القضائية، كليس فيها ما يفيد أف العقوبات اليت أدركها 
 اليت تسلم إٔب اٞتهات القضائية، فتستند 02التقادـ، ال تسجل ُب صحيفة السوابق القضائية، السّيما منها القسيمة رقم 

إليها ُب تقرير العقاب كبالتإب فإف تقادـ العقوبة ال ٭توؿ دكف إحتسأّا سابقة ٘تنع صاحبها من اإلستفادة من نظاـ كقف 
 . تنفيذ العقوبة

 

، اليت تفيد بعدـ التنويو إٔب العقوبات اليت 2 فقرة 692        أما بالنسبة لرد اإلعتبار فبالرجوع إٔب ما نصت عليو ا١تادة 
، كمن ٙتة ٯتكن القوؿ أف العقوبات اليت مشلها رد اإلعتبار ال ٖتوؿ من 02صدر بشأهنا قرارا برد اإلعتبار ُب القسيمة رقم 

 .3تطبيق كقف التنفيذ على صاحبها
 

رغم أف بعض التشريعات نصت على عدـ جواز تطبيق كقف التنفيذ، إال إذا كاف األمر : ػػػػػ الشركط المتعلقة بالجريمة
متعلق باٞتنايات كاٞتنح فقط دكف ا١تخالفات، مثل ما ىو اٟتاؿ ُب التشريع ا١تصرم كاألرد٘ب، كيعود السبب ُب ذلك إٔب 
إعتبار أف العقوبات ا١تقررة عادة للمخالفات تافهة كبسيطة ال تستدعي كقف تنفيذىا، ألهنا  تقتصر على اٟتبس قصَت 

                                                
 .124، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْحٌز)ٓؼحٔ  1
 .463جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ .463، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢  جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  2
 .464جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
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 من ؽ إ ج نص على تطبيق نظاـ كقف 592ا١تدة كالغرامة، إال أف ا١تشرع اٞتزائرم خالف ىذه العقوبة، كطبقا للمادة 
٬توز للمجالس القضائية كاحملاكم ُب حالة اٟتكم باٟتبس أك الغرامة )التنفيذ على اٞتنح كا١تخالفات اليت نصت عليها 

، كتبعا لنص ىذه ا١تادة ٬توز تطبيق نظاـ 1، كىو ما يدؿ على أف كقف التنفيذ البسيط يشمل اٞتنح ك ا١تخالفات(.....
 53كقف التنفيذ حىت ُب بعض اٞتنايات إذا قضي فيها على اٞتا٘ب بعقوبة اٟتبس اٞتنحية، بفعل أعماؿ أحكاـ ا١تادة 

 .2ا١تتعلقة بالظركؼ ا١تخففة
 إشًتط ا١تشرع ُب العقوبة اليت ٯتكن اٟتكم بوقف تنفيذىا أف تكوف عقوبة أصلية متمثلة :ػػػػػػ الشركط المتعلقة بالعقوبة 

ُب اٟتبس كالغرامة، بغض النظر على نوع اٞترٯتة اليت كانت سببا فيها، كمن ٙتة ال ٬توز اٟتكم بوقف تنفيذ عقوبة أشد من 
 .، أك العقوبات التكميلية أك تدابَت األمن3اٟتبس، كتلك احملكـو ّٔا بالسجن

 من ؽ إ ج، أف يكوف حكم القاضي بوقف 592لقد إشًتطت ا١تادة : ػػػػػػ الشركط المتعلقة بحكم كقف تنفيذ العقوبة
تنفيذ العقوبة مسببا، فمىت توافرت ىذه الشركط السابقة جاز للقاضي أف ٭تكم بوقف التنفيذ، كلو ُب ذلك مطلق اٟترية، 

فيجوز لو أف ٭تكم بذلك من تلقاء نفسو، كمع ذلك فهو ليس حقا مكتسبا للمحكـو عليو ، لكن الشرط األساسي 
 .الذم يقيد القاضي ُب ذلك ىو ضركرة تسبيب حكمو كتبياف الدكاعي اليت جعلتو ٭تكم ّٔذا النظاـ

 

        كبالنسبة آلثار كقف التنفيذ البسيط، فبصدكر حكم بالعقوبة موقوفة التنفيذ، يعٍت أف تنفيذ العقوبة معلق على 
 سنوات من تاريخ صدكر اٟتكم األكؿ جناية أك جنحة من القانوف العاـ 05شرط ، كىو أف ال يرتكب احملكـو عليو ١تدة 

 :توقع عليو من أجلها عقوبة اٟتبس أك السجن ، لذلك يًتتب على ىذا اٟتكم ٣تموعة من اآلثار 
من ؽ إ ج،  (623 ػػ 618ا١تواد ) للمحكـو عليو 01ػػػ تسجيل العقوبة موقوفة التنفيذ ُب صحيفة السوابق القضائية رقم 

، ُب حُت (630ا١تادة ) سنوات 05 اليت تسلم لبعض اإلدارات، مآب تنقض مهلة اإلختبار احملدد بػ02كُب القسيمة رقم 
، كما ٖتتسب ىذه العقوبة ُب ٖتديد العود (632)، اليت تسلم للمعٍت 03ال تسجل ُب صحيفة السوابق القضائية رقم 

 .كال ٖتوؿ دكف دفع ا١تصاريف القضائية للخرينة العمومية للطرؼ ا١تد٘ب، كال ٖتوؿ دكف تطبيق العقوبات التكميلية
 سنوات من تاريخ صدكر اٟتكم االكؿ جناية 05ػػػ تنفيذ العقوبة معلق على شرط كىو أف ال يرتكب احملكـو عليو ّٔا ١تدة 

أك جنحة من القانوف العاـ، توقع عليو من أجلها عقوبة السجن أك اٟتبس، كإذا ًب اإلخبلؿ ّٔذا الشرط يلغى كقف 
التنفيذ ٔتجرد صدكر اٟتكم الثا٘ب، كيًتتب على ذلك تنفيذ العقوبة ا١تنطوؽ ّٔا ُب اٟتكم األكؿ دكف أف تلتبس بالعقوبة 

 .الثانية
 

 من ؽ إ ج على رئيس احملكمة أك آّلس الذم يفيد احملكـو عليو بوقف 594        لذلك أكجب ا١تشرع ٔتوجب ا١تادة 
التنفيذ أف ينذره بأنو ُب حالة صدكر حكم جديد عليو باإلدانة فإف العقوبة األكٔب ستنفذ عليو، دكف أف يكوف من ا١تمكن 

 .4أف تلتبس بالعقوبة الثانية، كما أنو يستحق عقوبات العود
ػػػػ يًتتب بعد إنقضاء فًتة التجربة بدكف اإلخبلؿ ّٔذا الشرط أف يصبح كقف التنفيذ هنائيا، حيث يعترب اٟتكم القضائي 
الصادر ُب جناية أك جنحة مع كقف التنفيذ كأف ٓب يكن ، كما يًتتب على ذلك من آثار الذم تتمثل ُب عدـ تسجيل 

 . ، كما تزكؿ أيضا العقوبات التكميلية ا١تقضي ّٔا02العقوبة ُب قسيمة السوابق القضائية رقم 

                                                
 .128، ٘ (ْحٌز)ٓؼحٔ  1
 .463، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  2
 .152، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ح٤ْٖ )، ذٞٛ٘طحُس 45، ٘ 1، ػىو1970 ، ٍٗٗز جُوٟحز، 1969 12 09أٗظٍ هٍجٌ جُـٍكس جُؿ٘حت٤س ذحُٔكٌٔس جُؼ٤ِح  3
 .469، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ )ذْٞو٤ؼس  4
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 الفقرة الثانية 
 . كقف التنفيذ الجزئي

، حيث كاف قبل 2004         يعترب ىذا النظاـ الصورة الثانية لنظاـ كقف التنفيذ ، اليت تبناىا ا١تشرع اٞتزائرم ُب سنة 
ىذا التعديل ال يعًتؼ إال بنظاـ كاحد كىو كقف التنفيذ البسيط، كيقصد ّٔذا النظاـ كقف تنفيذ جزء من العقوبة سواء 

كانت حبسا أك غرامة، فإذا تقرر إفادة اٞتا٘ب من ىذا النظاـ ، فإنو ٭تكم على ىذا األخَت ّتزء من العقوبة مع كقف 
 .التنفيذ كاٞتزء اآلخر مع التنفيذ، حيث يطبق على ىذا اٞتزء ا١توقوؼ نفاذه ما قيل عن إجراءات كقف التنفيذ البسيط

 

 14- 04 ٔتوجب التعديل 592         كلقد أخذ ا١تشرع اٞتزائرم ّٔذا النظاـ كنص على ذلك صراحة ُب ا١تادة 
 .إقتداء با١تشرع الفرنسي، كإقتناعا منو أف ىذا النظاـ يسمح بتفريد أكثر كأفضل للعقوبة20041 11 10الصادر ُب 

 

 الفقرة الثالثة
  تقييم نظاـ كقف التنفيذ في التشريع الجزائرم

         يبدك كاضحا أف تبٍت ا١تشرع اٞتزائرم ىذا النظاـ على خطى العديد من التشريعات، جاء بعد تطور كظائف 
العقوبة، اليت تًتكز أساسا على إصبلح اٞتا٘ب قبل ردعو، لذلك قد ينفع تطبيقو مع فئة من احملكـو عليهم كيفشل مع فئة 
أخرل، فعلى الرغم أف ىذا النظاـ ٬تّنب مساكئ عقوبة اٟتبس قصَتة ا١تدة، حيث يتيح الفرصة للجا٘ب ببدأ حياة جديدة 
دكف أف توصم صحيفة سوابقو القضائية، كما أف ىذا النوع من العقاب ا١تبٍت على التهديد ا١تستمر للجا٘ب ا١تصاحب ١تدة 
 .كقف تنفذ العقوبة، بعدـ إرتكاب أم جرٯتة ، فيحثو بذلك على مراقبة نفسو دكما من أجل اإلفبلت هنائيا من العقوبات

 

         كلكن بالرغم من ىذه القواعد كا١تزايا نبلحظ أف الواقع العملي أثبت ٤تدكدية تأثَت ىذا النظاـ على إصبلح 
 :احملكـو عليهم، كنوضح ذلك من خبلؿ ا١تبلحظات التالية

 

ػػػػػػػ إف ىذه احملدكدية ُب التأثَت تكونت بسبب إفراط القضاة ُب إستخداـ ىذا النظاـ، كإفادة الكثَتين من اٞتناة كآّرمُت، 
 . من ؽ إ ج 592بل أحيانا حىت ا١تسبوقُت قضائيا منو، ٥تالفُت بذلك أحكاـ ا١تادة 

 

ػػػػػػػ أف الصورة اليت تبناىا ا١تشرع اٞتزائرم ىو كقف التنفيذ البسيط، كالذم يعٍت إفادة كمنع احملكـو عليو من الدخوؿ إٔب 
ا١تؤسسة العقابية أك دفع الغرامة ا١تالية احملكـو ّٔا عليو فقط، كتركو دكف أية مراقبة أك متابعة ، كلقد ثبت فشل ىذه الصورة 

ُب أغلب اٟتاالت، لذلك ٧تد أف التشريعات األجنبية تداركت ىذا األمر كأدرجت صورا أخرل لتعزيز فعالية ك٧تاعة ىذا 
النظاـ، فتم إدراج كقف التنفيذ مع الوضع ٖتت اإلختبار، أك إلزامو ٔتجموعة من اإللتزامات كآداء عمل أك خدمة، على 
غرار التشريع الفرنسي، ألف مشرعو ىذه القوانُت إقتنعوا بأنو ال يكفي إنذار أك هتديد اٞتا٘ب بتنفيذ العقوبة لفًتة ٤تددة، 

 .بل ٬تب تقييده أكثر ككضعو ٖتت ا١تبلحظة كاإلختبار، كىو ما ٓب يسارع إليو ا١تشرع اٞتزائرم إلستدراكو إٔب غاية اليـو
 

                                                
 .06، ٘ 71ؼ ٌ ؼ ؼ ، ػىو  1
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، كالذم أتى بصورة كقف التنفيذ اٞتزئي، فأعتقد أنو ال توجد فائدة 2004ػػػػػػ بالنسبة للتعديل الذم أجراه ا١تشرع ُب سنة 
كبَتة ترٕتى من تطبيق ىذا اإلجراء، كالدليل ىو اإلحتشاـ كالعزكؼ ُب تطبيقو من قبل القضاة، كالًتكيز على إستخداـ 
نظاـ كقف التنفيذ البسيط للعقوبة بصفة كاملة دكف ٕتزئتها، كلئلشارة أف ىذا النظاـ ا١تختلط ٓب يلق إستحسانا لدل 

،  لذلك نعتقد أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب 19701 07 17بعض الفقهاء ُب فرنسا اليت تعرؼ ىذا النظاـ منذ صدكر قانوف 
٬تانب الصواب ّٔذا التعديل، ككاف عليو جلب الصورة األخرل لنظاـ كقف التنفيذ كىي إرفاقو بالوضع ٖتت اإلختبار 

 .كتقييده ّتملة اإللتزامات
ػػػػػػ ا١تشرع اٞتزائرم كاف األجدر بو أف ينص صراحة على إستثناء بعض اٞترائم ا١تعاقب عليها باٟتبس، كعدـ أفادة مقًتفيها 

هنائيا بوقف التنفيذ، ألف بعضها قد ٭تمل بعض ا٠تطورة أك ٗتلف أضرارا كبَتة ، فليس من العدالة أف نكافئ أصحأّا 
 .بعدـ معاقبتهم بوقف التنفيذ

 

ػػػػػػػ إف ٧تاح نظاـ كقف التنفيذ، يتوقف على حسن إختياره من قبل القاضي تبعا ٟتالة كل جا٘ب، كمن جهة أخرل البد أف 
يطبق على احملكـو الذم يتفهم كيرضى بو، كيكوف كافيا لردعو كإصبلحو، كإال ٖتّوؿ إٔب صورة من صور الرأفة كاللُت، 

كالًتسيخ لفلسفة البلعقاب، كيتوقف كل ىذا على دراسة ا١تلف بصورة معمقة من القاضي كإختيار من يستفيد من مزايا 
 .ىذا النظاـ

 

 الفرع الثاني
  نظاـ العمل للنفع العاـ 

 

         لقد أكضحنا سابقا أف نظاـ العمل للمنفعة العامة، يعترب من بُت أىم البدائل اٟتديثة اليت ٞتأت إليها ٥تتلف 
تشريعات الدكؿ، بعد اإلفرازات السلبية لعقوبة اٟتبس خاصة القصَتة منها، لذلك تبنتو الكثَت من الدكؿ بشكل كاسع 

بعد ثبوت ٧تاحو كفعاليتو، كإذا كانت التشريعات الغربية عرفتو ُب السنوات ا١تاضية منذ السبعينات كالثمانيات، على غرار 
 ا١تعدؿ 01– 09، فاف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يعتمده إال حديثا، ككاف ذلك ٔتقتضى القانوف 2دكؿ القارة األمريكية كاألكربية

 1 مكرر 05)، كذلك من خبلؿ ما أفرد لو من مواد من20093 فرباير 25كا١تتمم لقانوف العقوبات اٞتزائرم، اا١تؤرخ ُب 
 الذم كضخ كيفيات 2009 أفريل 21 ا١تؤرخ ُب 02، ٍب سرعاف ما أتبعو بإصدار ا١تنشور الوزارم رقم (6 مكرر 05إٔب 

 .تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ 
 

         كيعترب ىذا التوجو الذم سلكو ا١تشرع اٞتزائرم مسايرة للتطور الذم شهده الفكر العقايب ا١تعاصر، كٕتسيدا 
١تبادئ حركة الدفاع االجتماعي اٟتديث ، اليت ترل أف اإلصبلح كالتأىيل كاإلدماج أكرب الفوائد اليت ٬تب أف ٖتققها 

 .العقوبة قبل الردع كالزجر كاإليبلـ ، كتعترب عقوبة العمل للنفع العاـ أحد ىذه الوسائل اإلصبلحية
 

         لذلك من أجل التعرض إٔب ىذا النظاـ بصفة أكثر تفصيبل ُب التشريع اٞتزائرم ، سنتطرؽ إٔب تأصيل ىذا 
القانوف، للتعرؼ على مفهـو عقوبة العمل العمل للنفع العاـ، الشركط ا١تتعلقة بإصدارىا  ككيفية تنفيذىا، ٍب تقييمو 

 .كمعرفة مدل ٧تاحو منذ إصداره
                                                

 .470، جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ جُٞؾ٤ُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (قٖٓ)ذْٞو٤ؼس  1
 .350، أّْ ج٤ُٓحْس جُؼوحذ٤س ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٗر٤َ)ٖٓ أؾَ جُطل٤َٛ ك٢ ًٛج أٗظٍ  ُؼر٤ى١  2
 .03، ٘ 2009 03 08 جُٛحوٌز ك٢ 15ؼ ٌ ؼ ؼ ، ػىو  3
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 الفقرة األكلى
  مفهـو العمل للنفع العاـ كشركطو 

         مثل ما ًب التعرض إليو سابقا من ىذه الدراسة، فإف عقوبة العمل للنفع العاـ تعٍت قياـ احملكـو عليو بعمل دكف 
، كبالتإب فالعمل 1أجر موجو لفائدة آّتمع ، كتفادم كضعو ُب ا١تؤسسة العقابية، إذا توافرت الشركط اليت حددىا القانوف

، ىو اٞتهد ا١تشركط كالبديل لعقوبة اٟتبس كا١تقدـ (1 مكرر05ا١تادة )للنفع العاـ إنطبلقا من نصوص التشريع اٞتزائرم 
 .2من احملكـو عليو  كتأىيلو ك إعادة إدماجو ُب آّتمع

 

         كيبدك أف ا١تشرع اٞتزائرم إعتمد التصنيف الذم يعترب عقوبة العمل للنفع العاـ عقوبة أصلية بديلة لعقوبة 
ٯتكن للجهة )، حيث جاء النص القانو٘ب كما يلي (تستبدؿ) بعبارة 1 مكرر05، بدليل أنو إستهل ا١تادة 3اٟتبس

، كىذا ما يفسر اقتناعو (القضائية أف تستبدؿ عقوبة اٟتبس ا١تنطوؽ ّٔا بقياـ احملكـو بعليو  بعمل للنفع العاـ بدكف أجر
 .بوجوب تبٍت بدائل عقوبة اٟتبس

 

 ، ٧تد أف 2 مكرر05 ك 1 مكرر05         كبالنسبة إلصدار عقوبة العمل للنفع العاـ، فبالرجوع إٔب أحكاـ ا١تادة 
ا١تشرع إشًتط ٚتلة من الشركط ٬تب توافرىا حىت يتم اٟتكم كتطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ، حيث ٯتكن تقسيم ىذه 

 .الشركط إٔب شركط تتعلق باحملكـو عليو كأخرل تتعلق بالعقوبة، كبعضها يتعلق باٟتكم أك القرار
 

 : كذكرهتا تباعا1 مكرر 05كلقد تناكلت ىذه الشركط أحكاـ ا١تادة : ػػػػػػػ شركط تتعلق بالمحكـو عليو
 .ػػػػػ ٬تب أف يكوف احملكـو عليو مشبوقا قضائيا

 سنة، كبالتإب ال ٯتكن تطبيقها على من دكف 16ػػػػ ٬تب أف ال يقل سن احملكـو عليو كقت ارتكاب كقائع اٞترٯتة عن 
ذلك، كلعل ىذا الشرط يعود إٔب أف إلزاـ األحداث ُب ىذه السن، يعد منافيا للقوانُت كالنظم الدكلية اليت ٘تنع كٕتـر 

 .تشغيل األطفاؿ
 .ػػػػ ٬تب أف ال يطبق ىذا اٟتكم إال بعد اٟتصوؿ على ا١توافقة الصر٭تة للمحكـو عليو

 : كعددهتا نفس ا١تادة كىي:ػػػػػ شركط تتعلق بالعقوبة
ػػػػػػػ ٬تب أف ال تتجاكز مدة العقوبة اليت تستبدؿ بالعمل للنفع العاـ ثبلث سنوات حبس، كىذا يعٍت أف األمر يتعلق 

با١تخالفات كاٞتنح، اليت ٭تكم  فيها بثبلث سنوات أك أقل من ذلك، كبالتإب ال يتصور تطبيقها ُب اٞتنايات، حىت كإف 
 .نزؿ القاضي باٟتكم بعقوبة اٞتناية  عن اٟتد األدٗب ا١تقرر ٢تا

                                                
 .116، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكلٞظ ػ٢ِ)ػ٢ِ  1
 .92، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ)ٖٜحخ 2
ضؿىٌ جالٖحٌز جٗٚ جيج ًحٕ جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ٣ؼطرٍ ذى٣َ ُؼوٞذس جُكرّ ، كٜ٘حى ٖٓ ٣ؼطٍٜ ػ٠ِ جػطرحٌٙ ػوٞذس ، ألٗٚ ال ضطٞجكٍ ك٤ٚ ٠ٍٖٝ جُؼوٞذس  3

، جُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جالؾرح٣ٌس ، ق٤ع إٔ ًٛج جُرى٣َ ال ٣طرن جال جيج ٝجكن ػ٤ِٚ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٝٚق جُؼَٔ 

، (٣ٝ٘طن ذؼوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ قٌٟٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ.... ) ٖٓ م ع ؼ ذوُٞٚ 1 05ٌٌٍُِٓ٘لغ جُؼحّ ذِلع جُؼوٞذس، ٖٓ نالٍ ٗٙ جُٔحوز 

 .135، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْحٌز )ٌجؾغ ك٢ ًٛج ٓؼحٔ 
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 .ػػػػػػ أف ال تتجاكز العقوبة ا١تنطوؽ ّٔا سنة حبسا نافذا
 ساعة بالنسبة 300 ساعة أب 20 ساعة بالنسبة للبالغُت، كمن 600 ساعة أب 40ػػػػػ أف تًتاكح مدة العمل من 

 .1للقصر
 

 :ػػػػػػػ شركط تتعلق بالحكم أك القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العاـ
 :٬تب أف يكوف اٟتكم ا١تتضمن ىذه العقوبة مقيدا بالشركط التالية

 .ػػػػػػ ٬تب ذكر العقوبة األصلية كيذكر ُب اٟتكم أنو ًب إستبدا٢تا بالعمل للنفع العاـ
طِنرَح أك نُػبّْوَح  ْتقو ُب قبوؿ أك  ػػػػػ ٬تب أف يكوف اٟتكم ضركريا، كاإلشارة إٔب حضور ا١تتهم اٞتلسة، مع التنويو أنو قد ُأخْو

 .رفض عقوبة العمل للنفع العاـ
ػػػػػ ضركرة اإلشارة إٔب تنبيو احملكـو عليو بأنو ُب حالة إخبللو بااللتزامات ا١تًتتبة عن عقوبة العمل للنفع العاـ سوؼ تطبق 

 .عليو عقوبة اٟتبس النافذ األصلية
 .ػػػػ ضركرة ذكر اٟتجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العاـ ُب اٟتكم

 

 لقد حدد ا١تشرع اٞتزائرم نطاؽ تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ ُب ا١تخالفات، كبعض اٞتنح :ػػػػػػ شركط تتعلق بالجريمة
 نوعا من 41كفق شركط ٤تددة، كقد مشل ىذا غالبية الشرط القوانُت، كقد ًب إحصاء ُب قانوف العقوبات اٞتزائرم 

مادة، أما القوانُت األخرل فقد نالت نصيبا من تطبيق ىذه العقوبة مثل قانوف الوقاية من 105اٞترائػػػػػػػم كما يقابل 
 .2 ((69ا١تادة )القتل ا٠تطأ بسبب اإلفراط ُب السرعة )، قانوف ا١تركر كغَتىا (12إستهبلؾ ا١تخدرات، ا١تادة )ا١تخدرات 

 

 الفقرة الثانية
  إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ

         إف تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ ، يتطلب إحًتاـ ٣تموعة من اإلجراءات ، كاليت تبدأ منذ صدكر اٟتكم 
كصَتكرتو هنائيا، إٔب غاية إنتهاء تنفيذ العقوبة ألم سبب من األسباب، كُب ىذا ا١تسار تتقاسم األدكار  عدة جهات 

 .كقاضي اٟتكم ،النيابة العامة، قاضي تطبيق العقوبات، ا١تصاّب ا٠تارجية  إلدارة السجوف
 

ٯتكن للجهة القضائية أف تستبدؿ عقوبة ) اليت تنص على 1 مكرر05نطبلقا من أحكاـ ا١تادة إ: ػػػػػػ دكر قاض الحكم
، لذلك أعطى ا١تشرع ٞتهات اٟتكم سواء على مستول الدرجة األكٔب أك على مستول (اٟتبس بعقوبة العمل للنفع العاـ

اإلستئناؼ السلطة التقديرية ُب إستبداؿ عقوبة اٟتبس بعقوبة العمل للنفع العاـ إذا رأل القاضي جدكل ُب إقرار ىذه 
 .3العقوبة البديلة

 

                                                
٣رىٝ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٘ىٓح ٗٙ ػ٠ِ ٠ٍٖ جُٖٓ ،أنً ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ جُٖٓ جُٔٓٔٞـ ذٚ ك٢ جْطهىجّ جُوٍٛ ، ذكٓد ٓح ؾحء ذٚ هحٕٗٞ جُؼَٔ ك٢  1

 . ْ٘س ك٢ ذؼٝ جألػٔح16ٍضٗـ٤َ جُوٍٛ ال٣وَ ْْٜ٘ ػٖ 
 .138، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ْحٌز)ٓؼحٔ  2
، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، هْٓ جُكوٞم، ؾحٓؼس هحٚى١ ٍٓذحـ ، (ٓكٔى ُهٍٟ)ذٖ ْحُْ  3

 .63، ٘ 2011-٤ًِ2010س جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ٌٝهِس ، 
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قسم اٞتنح باحملكمة، قسم األحداث )         لذلك فاٞتهات القضائية ا١تخوؿ ٢تا إصدار عقوبة العمل للنفع العاـ ىي 
باحملكمة، الغرفة اٞتزائية بآّلس، غرفة األحداث بآّلس، ٤تكمة اٞتنايات كذلك ٓتصوص اٞتنح كا١تخالفات ا١ترتبطة 

 .1( من ؽ إ ج 248باألفعاؿ ا١توصوفة جنايات طبقا للمادة 
 

         كلقد اشًتط ا١تشرع اٞتزائرم على اٞتهة القضائية اليت تنطق أكال بعقوبة اٟتبس األصلية ٍب اللجوء للعقوبة البديلة 
، بعد أف يقرر قاضي اٟتكم إفادة ا١تتهم بعقوبة العمل للنفع العاـ، بعد توافر الشركط ا١تنصوص عليها قانونا، كاليت سبق 

إيضاحها سالفا، ٍب يقـو بإستطبلع رأم ا١تتهم ُب قبوؿ إستبداؿ العقوبة األصلية بالعقوبة البديلة، فإذا أعلن عن قبوؿ 
ذلك تقـو احملكمة بإستبداؿ عقوبة اٟتبس بعقوبة العمل للنفع العاـ مع ٖتديد حجم الساعات الواجب على احملكـو عليو 

 .2آدائها كيتم تنبيهو أف إخبلؿ بالتزاماتو سيقوده إٔب تطبيق عقوبة اٟتبس األصلية كحبسو
 

 تعترب النيابة الشريك الثا٘ب ُب تطبيق ىذه العقوبات البديلة، :ػػػػػػ دكر النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاـ
 ا١تبُت لكيفيات تنفيذ إجراءات عقوبة 02فهي تتمتع بدكر ٤تورم ُب ىذا اٞتانب، أُعطي ٢تا ٔتوجب نص ا١تنشور رقم 

العمل للنفع العاـ، حيث نص على قياـ النواب العاملُت ا١تساعدين على مستول كل آّلس القضائية، إضافة إٔب مهامهم 
األصلية ٔتهمة القياـ بإجراءات تنفيذ األحكاـ كالقرارات اليت تقضي بعقوبة العمل للنفع العاـ، حيث يًتكز دكر النيابة 

العامة بشكل أساسي على تسجيل العقوبة ُب صحيفة السوابق القضائية، باإلضافة إٔب التكفل بإجراءات تطبيق عقوبة 
 : 3العمل للنفع العاـ

 

، اليت 01تتكفل النيابة العامة بإرساؿ صحيفة السوابق القضائية رقم : ػػػػػػػ التسجيل في صحيفة السوابق القضائية1
تتضمن العقوبة األصلية مع اإلشارة إٔب أهناإستبدلت بعقوبة العمل للنفع العاـ، كُب حالة ًب اٟتكم إٔب جانب عقوبة 

 من ؽ إ 600اٟتبس بعقوبة، فإهنا تنفذ بكافة الطرؽ القانونية ا١تعتادة، كيطبق عليها اإلكراه البد٘ب طبقا ألحكاـ ا١تادة 
ج، كما يليها، ألف عقوبة الغرامة مقصية من إستبدا٢تا بعقوبة العمل للنفع العاـ، ككذا الشأف بالنسبة للمصاريف 

 ٬تب أف تتضمن العقوبة األصلية كعقوبة العمل للنفع العاـ ا١تستبدلة ، أما 02القضائية، ُب حُت أف القسيمة رقم 
 .4 ، فإهنا تسلم خالية من العقوبة األصلية كعقوبة العمل للنفع العاـ03بالنسبة للقسيمة رقم 

 

بعد صَتكرة اٟتكم أك القرار ا١تتضمن عقوبة العمل للنفع :  ػػػػػػ التكفل بإجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ2  
 :العاـ هنائيا، ترسل نسخة باإلضافة إٔب مستخرج منها إٔب النيابة العامة للتنفيذ، كيكوف أماـ النائب العاـ ا١تساعد خيارين

ػػػػ إما ارساؿ ا١تلف ا١تتضمن نسخة من القرار أك اٟتكم مع مستخرج منو إٔب قاضي تطبيق العقوبات ليتؤب تنفيذ ىذه 
 .العقوبة ، إذا كاف ٤تل إقامة احملكـو عليو يقع ُب دائرة اختصاص آّلس القضائي التابع لو قاضي تطبيق العقوبات

ػػػػ كإما ارساؿ الوثائق إٔب النائب العاـ بآّلس القضائي الذم يقع بدائرة إختصاص ٤تل إقامة احملكـو عليو، لتطبيقها من 
 .5طرؼ قاضي تطبيق العقوبات التابع لذلك آّلس

 

                                                
 .64ضؿىٌ جإلٖحٌز ئ٠ُ جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس ال ضطٔطغ ذِٓطس ئٚىجٌ أقٌحّ ضطؼِن ذؼوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  1
جُٔى٣ٍ جُلٍػ٢ ُط٘ل٤ً جُؼوٞذحش ٝجؾٍجءجش جُؼلٞ ذَٞجٌز جُؼىٍ ، جُططر٤وحش ج٤ُٔىج٤ٗس ُِؼوٞذس جُرى٣ِس ك٢ جُ٘ظحّ جُوٟحت٢ جُؿُجت١ٍ، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ  2

  .04 - 03جُؼحّ ، جُ٘ىٝز جُؼ٤ِٔس قٍٞ، ذىجتَ جُؼوٞذحش جُٓحُرس ُِك٣ٍس، ذحُطؼحٕٝ ٓغ ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، جهحٓس جُوٟحز  جُؿُجتٍ ،  ٘ 
، جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ًؼوٞذس ذى٣ِس ُِكرّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٝٝٚل٤س ، ٓؿِس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ، هْٓ جُٞغحتن (ػٔحو جُى٣ٖ)ٌقح٤ٔ٣س  3

 . ٝٓح ذؼىٛح24، جُؼىو 2013ٝجُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س، جُٓ٘س 
 . 143، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ)ٖٜحخ  4
 .163، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (٣ح٤ْٖ)ذٞٛ٘طحُس  5
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 كبالرجوع إٔب 02 طبقا ١تا جاء ُب ا١تنشور  رقم :ػػػػػػػ دكر قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاـ 
 من ؽ ع ج، فإهنا نصت على توٕب قاضي تطبيق العقوبات مهمة السهر على تطبيق عقوبة 3 مكرر 05نص ا١تادة 

العمل للنفع العاـ، حيث يعمل على إستدعاء احملكـو عليو بواسطة ٤تضر قضائي عرب عنوانو با١تلف، كينوه ُب اإلستدعاء 
إٔب مبلحظة أف عدـ اٟتضور ُب التاريخ كالساعة احملددين تطبق عليو عقوبة اٟتبس األصلية، كيكوف موضوع اإلستدعاء 
تطبيق حكم قضائي يتعلق بعقوبة العمل للنفع العاـ، حيث عند عدـ حضوره بالفعل كٓب يقدـ مربرا جّديا يًتؾ تقديره 

لقاضي تطبيق العقوبات، يتم ٖترير من طرؼ ىذا األخَت ٤تضر عدـ ا١تثوؿ، يتضمن عرض إلجراءات التبليغ مع اإلشارة 
إٔب عدـ تقدٯتو عذرا جديا، كيتم إرساؿ احملضر إٔب النائب العاـ ا١تساعد، الذم يقـو بتحويلو إٔب اٞتهة القضائية ا١تعنية 

 .1بتنفيذ العقوبات اليت تتؤب تنفيذ عقوبة اٟتبس ُب حقو
 

         كعند اإلقتضاء السّيما بسبب بعد ا١تسافات، ٯتكن لقاضي تطبيق العقوبات، كفقا لرزنامة ٤تددة سلطات التنقل 
إٔب مقرات احملاكم اليت يقيم ّٔا بدائرة اإلختصاص األشخاص احملكـو عليهم للقياـ باإلجراءات الضركرية اليت تسبق 

 .2شركعهم ُب تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ
 

         أما ُب حالة إمتثاؿ احملكـو عليو لئلستدعاء يقـو قاضي تطبيق العقوبات بإستقبالو للتأكد من ىويتو كما ىي 
مدكنة ُب اٟتكم أك القرار الصادر باإلدانة، كالتعرؼ على كضعو اإلجتماعي كا١تهٍت كالصحي كالعائلي،  كبإمكاف القاضي 

 .3اإلستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة ا١تعلومات اليت يدٕب ّٔا ا١تعٍت باألمر
 

         ٍب يتؤّب قاضي تطبيق العقوبات عرض احملكـو عليو على طبيب ا١تؤسسة العقابية لفحصو، كٖترير تقرير عن 
حالتو الصحية، لتمكُت قاضي تطبيق العقوبات من إختيار طبيعة العمل الذم يتناسب كحالتو البدنية، كعند اإلقتضاء 

كلذات الغرض ٯتكن عرض ا١تعٍت على طبيب آخر، كبناء على ذلك ٭ترر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات 
شخصية تضم إٔب ملف ا١تعٍت، حيث ّٔذا يكوف قاضي تطبيق العقوبات قد كوَّف فكرة على شخصيتو ا١تعٍت كمؤىبلتو، 

ٮتتار لو عمبل من بُت ا١تناصب ا١تعركفة اليت تتبلءـ كقدراتو، كاليت ستساىم ُب إندماجو اإلجتماعي دكف التأثَت على السَت 
 .4العادم ٟتياتو ا١تهنية  كالعائلية

 

سنة، كالنساء فقد ألـز القانوف على قاضي 18 ك16         أما بالنسبة لفئيت األحداث الذين تًتاكح أعمارىم بُت 
تطبيق العقوبات أف يراعي ُب ٖتديد اإللتزامات ا١تهنية، عدـ إبعاد القصر احملكـو عليهم عن ٤تيطهم  العائبلت كعن 

الدراسة إذا كانوا يزاكلوف الدراسة كعدـ التشغيل للنساء، كمن جانب آخر عليو أف يراعي أيضا األحكاـ التشريعية 
 .5التنظيمية ا١تتعلقة بتشغيلهم

 

                                                
 .144، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ)ٖٜحخ 1

 . ٖٓ جٌُٔ٘ٗٞ جَُٞج١ٌ 05  جُلوٍز 
 .120، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكلٞظ ػ٢ِ) ػ٢ِ  2
 .121جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
  ك٢ ذؼٝ جُط٣ٍٗؼحش جُـٍذ٤س ًحُط٣ٍٗغ جإلٗؿ١ُ٤ِ ، ال ٣وّٞ هح٢ٞ ضطر٤ن جُؼوٞذحش ذطكى٣ى ٌٓحٕ ٝٗٞع جُؼَٔ ج١ًُ ٣وّٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذطأو٣طٚ ُِ٘لغ 4

، ٍٓؾغ ْحذن، (ٓكٔى ذٖ ُهٍٟ)ذٖ ْحُْ . 02جُؼحّ، ذَ يُي ٖٓ جنطٛح٘ ُؿ٘س جإلنطرحٌ جُط٢ ٣وغ ٓكَ جهحٓس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذىجتٍضٜح، ػٖ جُِٔكن ٌهْ 

 ٘76. 
 (.05جُلوٍز )أٗظٍ جٌُٔ٘ٗٞ جَُٞج١ٌ جُٓحذن  5
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 13         كبالنسبة للمحكـو عليو بعقوبة العمل للنفع العاـ ، كالذم كاف رىن اٟتبس ا١تؤقت، فعمبل بأحكاـ ا١تادة 
من قانوف تنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، ٗتصم مدة اٟتبس ا١تؤقت الذم قضاىا ْتساب 

 .1ساعتُت عمل عن كل يـو ، ٍب تستبدؿ ا١تدة ا١تتبقية من عقوبة اٟتبس األصلية ليؤديها عمبل
 

، كىوية احملكـو عليو الكاملة  2         ٍب يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر إدارم بالوضع ، ٭تدد فيو ا١تؤسسة ا١تستقبلة
كإلتزاماتو ٔتا فيها عدد ساعات العمل ، كما يعمل على تأمُت احملكـو عليو إجتماعيا عن طريق إرساؿ ا٢توية الكاملة 

، ١تديرية السجوف كإعادة اإلدماج ، كيتم التنويو ضمن ا١تقرر أنو ُب حالة اإلخبلؿ باإللتزامات (12شهادة ا١تيبلد رقم )
كالشركط ا١تدكنة ٔتقرر الوضع  تستنفذ عقوبة اٟتبس األصلية احملكـو ّٔا عليو، كما يذكر على ىامش ا١تقرر تنبيو ا١تؤسسة 

ا١تستقبلة على ضركرة موافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة آداء عقوبة العمل للنفع العاـ، كفقا للربنامج ا١تتفق 
عليو، كتبليغو عند هناية تنفيذىا ، ككذا إعبلمو فورا عن كل إخبلؿ من طرؼ ا١تعٍت ُب تنفيذ ىذه اإللتزامات كيبلغ مقرر 

الوضع إٔب ا١تعٍت كإٔب النيابة العامة، كإٔب ا١تؤسسة كإٔب ا١تصلحة ا٠تارجية إلدارة السجوف ا١تكلفة بإعادة اإلدماج 
 .3اإلجتماعي للمحبوسُت

 

تساىم ا١تصاّب ا٠تارجية من جانبها ُب إعادة : ػػػػػػ دكر المصالح الخارجية إلدارة السجوف في عقوبة العمل للنفع العاـ
اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، حيث توجد مصلحة ُب كل دائرة إختصاص بكل ٣تلس قضائي تكلف بتطبيق الربامج 

 19 الصادر ُب 67 – 07ا١تعتمدة ُب ٣تاؿ إعادة اإلدماج، ٔتا ُب ذلك العمل للنفع العاـ، على الرغم أف ا١ترسـو رقم 
 ا١تتعلق بتنظيم كتسيَت تلك ا١تصاّب ٓب يشر إٔب عقوبة العمل للنفع العاـ صراحة، لكوف ىذا القانوف جاء 2007 02

سابقا على إقرار عقوبة العمل للنفع العاـ، إال أنو مع ذلك قد بُت مهاـ ىذه ا١تصلحة، كأ٫تها متابعة كضعية األشخاص 
ا١تتابعُت ١تختلف األنظمة، كإٗتاذ اإلجراءات ا٠تاصة لتسهيل عملية اإلدماج اإلجتماعي لؤلشخاص الذين تتؤب التكفل 
ّٔم ، كتزكيد القاضي ا١تختص بناء على طلبو أك تلقائيا بكل ا١تعلومات اليت ٘تكنو من إٗتاذ التدابَت ا١تبلئمة لوضعية كل 

شخص، كىنا يظهر إلزامية تدخل ا١تشرع اٞتزائرم لتعديل ا١ترسـو السالف الذكر لتضمينو اإلشارة إٔب عقوبة العمل للنفع 
 .العاـ، لتوقع إستخداـ ىذه العقوبة بكثرة، كإفادة أعدادا كبَتة من احملكـو عليهم ّٔا

 

         لذلك تتمثل مهاـ ىذه ا١تصاّب ُب مراقبة كمتابعة األشخاص احملكـو عليهم بعقوبة العمل للنفع العاـ، كإستقبا٢تم 
ٔتقر ا١تصلحة كاإلصغاء إليهم كتوجيههم كالتكفل النفسي ّٔم ، كإ٬تاد حلوؿ ١تشاكلهم بالتعاكف مع اٞتهات األخرل، 

 .4كما تستجيب للطلبات القضائية بإجراء التحقيقات اإلجتماعية للمحكـو عليهم
 

         كٕتدر اإلشارة أنو قد يعًتض تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاـ بعض اإلشكاليات اليت ٖتوؿ دكف تنفيذ العقوبة 
 من ؽ ع ج، على أف تعرض ٚتيع اإلشكاالت اليت ٯتكن أف 3 مكرر 05تنفيذا طبيعيا، لذلك نصت أحكاـ ا١تادة 

تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العاـ على قاضي تطبيق العقوبات الذم ٯتكنو ُب ىذا الصدد أف يتخذ أم إجراء 
ٟتل ىذه اإلشكاالت السّيما ُب ما تعلق بتعديل الربنامج أك تغيَت ا١تؤسسة ا١تستقبلة، كبالتإب لقاضي تطبيق العقوبات أف 

                                                
 .122، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ٓكلٞظ ػ٢ِ)ػ٢ِ  1
ٓح ٣ؿد ض٤ٞٞكٚ ك٢ ًٛج جُٔوحّ ، أٗٚ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُٔإْٓس جُٔٓطورِس ٖهٛح ٓؼ٣ٞ٘ح ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، ًحُٔٓطٗل٤حش، جُؿحٓؼحش، ٍٓجًُ جُط٣ٌٖٞ  2

، ًحُر٘ٞى ًٍٖٝحش جُطأ٤ٖٓ  جُؼ٤ٓٞٔس،ًٔح ٣ٓطػ٠٘ (EPE)ج٢ُٜ٘ٔ، ٝجُٔىجٌِ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝذحُطح٢ُ ٣طْ ئْطػ٘حء جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس جالهطٛحو٣س 

ًىٝج٣ٖٝ جُطٍه٤س ٝجُط٤٤ٍٓ جُؼوحض١ٍ، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٖٓ جُٔإْٓحش جُطحذؼس ًُجش  (EPIC)جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس يجش جُطحذغ جُٛ٘حػ٢ ٝجُطؿح١ٌ 

 .27،٘ 1، ٍٓؾغ ْحذن ، ض٤ٜٕٔ ٌهْ  (ػٔحو جُى٣ٖ)جُط٤٘ٛق، ٌقح٤ٔ٣س 
 .123-122، ٘ (ٓكلٞظ ػ٢ِ)ػ٢ِ  3
 .150 1486، ػوٞذس جُؼَٔ ُِ٘لغ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ذحْْ)ٖٜحخ  4
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يعدؿ ُب أياـ أك ساعات العمل احملددة ُب ا١تقرر الذم أصدره كما ٯتكنو أف يغَّت ا١تؤسسة ا١تستقبلة، كلو أيضا أف يوقف 
تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ ١تدة ٤تددة كبقرار مسبب إذا كجد عذر جّدم متعلق بأسباب صحية أك عائلية أك 

إجتماعية، كقد منحو القانوف سلطة  القبوؿ أك الرفض حسب جدية األسباب اليت يقدمها لو احملكـو عليو بعقوبة العمل 
 .1للنفع العاـ

 

 : ، فتتحدد ْتسب ٧تاحها أك فشلهاآلثار عقوبة العمل للنفع العاـ         كبالنسبة 
ػػػػػ ففي حالة إنقضاء مدة العقوبة بنجاح، أم بعد تنفيذ احملكـو عليو للعقوبة بنجاح، يتلقى قاضي تطبيق العقوبات 

إخطار من ا١تؤسسة ا١تستقبلة بنهاية تنفيذ احملكـو عليو لئللتزامات اليت حددىا مقرر الوضع، فيقـو القاضي بتحرير إشعار 
بإنتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاـ، كيرسلو إٔب النيابة العامة اليت تقـو بإرساؿ نسخة منو إٔب مصلحة السوابق 

 على ىامش اٟتكم أك القرار، كمن ٙتة يعترب اٟتكم باٟتبس كأف ٓب يكن ، كإف 01القضائية للتأشَت على القسيمة رقم 
 .كاف ىذا األثر ال ٯتتد إٔب العقوبات التكميلية

 ، فإمكاف قاضي تطبيق 3 مكرر05ػػػػ أما بالنسبة ٟتالة كقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ، فحسب نص ا١تادة 
العقوبات من تلقاء نفسو أك بناء على طلب ا١تعٍت أك من ينوبو، أف يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة إٔب حُت زكاؿ 

 .السبب اٞتدم الذم أدل إٔب كقف التطبيق
 

         أما ُب حالة خرؽ احملكـو عليو لئللتزامات ا١تعركضة عليو أثناء فًتة العقوبة، فإف ذلك سيؤدم إٔب إلغاء عقوبة 
 .العمل للنفع العاـ ، كالعودة باحملكـو عليو إٔب تنفيذ عقوبة اٟتبس حسب اإلجراءات اليت ًب تبياهنا سابقا

 

 الفقرة الثالثة 
  تقييم عقوبة العمل للنفع العاـ في التشريع الجزائرم 

         البد أف نقّر أف اٞتزائر تعترب من أبرز الدكؿ العربية اليت بادرت إٔب تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ، على الرغم 
من أهنا ٕتربة فتّية مقارنة مع تشريعات الدكؿ الغربية، ذلك ألف ىذه العقوبة أثبتت ٧تاعتها ُب كوهنا أحد أنسب العقوبات 
البديلة ُب الوقت اٟتاضر، بالنسبة لعقوبة سلب اٟترية ُب اإلجراـ البسيط، كىي ٘تثل ُب ذلك إستثناء من ا١توركث العقايب، 

 .ا١تبٍت على فلسفة عقابية حديثة متفائلة كأكثر إنسانية ، كتتصف بالتحدم كتوازف بُت مصلحة الفرد كمصلحة آّتمع
 

        لذلك ال ٯتكن أف ٩تفي أهنا قدمت العديد من اٟتلوؿ العديد من ا١تشكبلت، اليت كانت تتخبط فيها العقوبة 
السالبة للحرية ، فهي كال شّك خّففت اإلكتظاظ اٟتاصل ُب ا١تؤسسات العقابية، كما ينجر عنو من مآسي، كما عملت 

على عدـ إبعاد احملكـو عليهم من كسطو العائلي، كضماف بقائو ضمن عائلتو، كما عملت على تسهيل إعادة إدماج 
احملكـو عليو ُب ٣تتمعو، كإكتساب خربة مهنية ُب آّاؿ الذم كاف يقضي فيو عقوبة العمل للنفع العاـ، كفضبل  على 

ذلك عملت على إشراؾ ا١تؤسسات العمومية ا٠تاضعة للقانوف العاـ ُب تنفيذ العقوبة، كىي بذلك خففت العبء على 
ا١تؤسسات العقابية ، كما يتبع ذلك من التقليص قدر اإلمكاف من النفقات العمومية ا٠تاصة باإليواء كاإلطعاـ كالعبلج 

 .كالتدريس كالتعليم كغَتىا
 

                                                
 .28، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ (ػٔحو جُى٣ٖ)ٌقح٤ٔ٣س  1
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         لكن مع ىذا كلو تبقى ىذه العقوبة تواجو ا١تصاعب، كوف ىناؾ من ٓب يقنع ّتدكاىا لدل جزء كبَت من أفراد 
آّتمع، كإعتبارىا كسيلة لتكريس ثقافة البلعقاب كطريقة إلفبلت اٞتناة من العقوبة، الذين يركف أنو ال بديل عن عقوبة 

سلب اٟترية، على الرغم من أف ا١تشرع كالكثَت من القضاة كرجاؿ القانوف يبدكف تفاؤ٢تم بنجاح ىذه العقوبة مستقببل 
كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصَتة ا١تدة، كأف ٧تاحها متعلق بدرجة الوعي لدل آّتمع ا١تد٘ب، كقد أشار إٔب ذلك 

ا١تدير العاـ إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج إٔب نسبة كبَتة احملكـو عليهم ّٔذه العقوبة ُب اٞتزائر ُب تزايد مستمر منذ بداية 
 . 1 2009تطبيقها سنة 

 
 
 

 :         كنود أف نشَت ُب ختاـ ىذا ا١توضوع إٔب ٣تموعة من النقاط ٬تب مراعاهتا عند تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ
 

ػػػػػػ إف ٧تاح عقوبة العمل للنفع العاـ ليس مرىونا ْتكم تصدره احملكمة فقط، بل ٔتدل توفر الفرص كآّاالت اليت ٯتكن 
أف ينفذ من خبل٢تا ذلك العمل، حيث يقع على ٚتيع األطراؼ ا١تشاركة ُب تطبيق كإنفاذ ىذه العقوبة، ٢تذا ٬تب على 

اإلدارات كا١ترافق العامة مهمة توفَت فرص العمل عن طريق إعداد قوائم تتضمن نوع ككمية األعماؿ ا١تتوفرة كعرضها على 
احملكمة ، لكي تستطيع التوفيق بُت األحكاـ الصادرة كبُت الفرص الواجب توافرىا من أجل آدائها ُب ظركؼ تضمن 

 .فعاليتها كٖتفظ ٢تا طابعها اٞتزائي
 

ػػػػػػ ٬تب اٟترص على عدـ نزع الطابع اٞتزائي لعقوبة العمل للنفع العاـ، كالًتكيز على بقاء ىذه العقوبة ٖتت رقابة القضاء، 
 .بغية إعادة النظر فيها ك إبدا٢تا بعقوبة اٟتبس إذا ظهر أهنا غَت ٣تدية، أك إذا ٘تادل احملكـو عليو ُب سلوكو ا١تنحرؼ

 

ًب تعديلها ٔتوجب األمر ) من ؽ إج 365ػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم تدارؾ ما أغفلو ُب بعض النصوص على غرار ا١تادة 
، اليت تتعلق ْتاالت اإلفراج على احملكـو ( كًب إدراج  عقوبة العمل للنفع العاـ 2015 07 23 بتاريخ 02 ػػػػػ 2015

عليو إحتياطيا، كذلك بإضافة حالة صدكر اٟتكم الذم يقضي بعقوبة العمل للنفع العاـ ضمنها، ككذا تعديل ا١ترسـو 
 ا١تنظم للمصاّب ا٠تارجية إلدارة السجوف ٔتا يشَت صراحة إٔب العمل للنفع العاـ، كتقرير دكر ىذه 67-07التنفيذم 

 .ا١تصاّب ٔتا يعطي فعالية عند التنفيذ ٢تذه العقوبة
 

ػػػػػػػ كقبل ذلك نقًتح التفكَت ُب إمكانية نقل النصوص ا١تتعلقة بعقوبة العمل للنفع العاـ إٔب قانوف تنظيم السجوف كإعادة 
اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت، طا١تا أهنا من البدائل العقابية عن عقوبة اٟتبس مثل اإلفراج ا١تشركط، ا١تراقبة اإللكًتكنية 

 .كغَتىا
 

ػػػػػػ كذلك نقًتح تضمُت تشريع العمل كالضماف اإلجتماعي أحكاـ كاضحة كصر٭تة تتعلق بعمل السجناء كالعمل للنفع 
العاـ، ٔتا يعطي فعالية للعمل العقايب، ك٬تعلو أكثر فائدة كمردكدية لئلقتصاد الوطٍت، كدكره ُب إصبلح كتأىيل احملكـو 

 .عليو،عندما ٭تس أنو مشموؿ باٟتماية اإلجتماعية كقوانُت العمل
 

ػػػػػػػػ ضركرة التفكَت كاإلىتماـ ّتدية ُب كضع برامج عمل خاصة لفئة احملكـو عليهم الذين يتمّيزكف ٔتعارؼ منفردة أك 
 .ٔتواىب متّقدة، حىت يتم اإلستفادة من إ٧تازاهتم ُب ىذه آّاالت
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ػػػػػػػػ  اٟترص على عدـ اإل٧تراؼ كراء اإلجراءات اإلدارية الركتينية ا١تنظمة لتطبيق عقوبة العمل، كجعلو فارغا من ٤تتواه أك 
 .تطبعو اإلجراءات الشكلية فقط، فبل يعود بالفائدة على آّتمع، كال يشعر احملكـو عليو بقيمتو كفائدتو 

 

       كعموما فإف ا١تشرع اٞتزائرم نعتقد أنو إٗتذ موقفا حكيما كصائبا بإدراجو لعقوبة العمل للنفع العاـ كعقوبة جديدة 
، كلكن دائما يبقى ٧تاح ىذا التوجو يتوقف على حسن إختيار كتوظيف ىذه العقوبة ١تن يستحقها كٔتا ينصلح ّٔا حالو، 

كُب نفس الوقت تردعو، كىذا ال يكوف إال بناء على تفريد عقايب رشيد، كمن جانب آخر أف اٟتكم على ٧تاح ىذا 
التوجو من عدمو ،نعتقد أف فيو قدر من اإلجحاؼ ألف التجربة اٞتزائرية ُب ىذا الشأف ٕتربة فتية ك حديثة، كتتطلب كقتا 

 .معتربا للحكم عليها بصفة موضوعية كهنائية
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثالث
  نظاـ الوضع تحت المراقبة اإللكتركنية في التشريع الجزائرم

 

      لقد ظهرت إرادة ا١تشرع اٞتزائرم كاضحة، ُب تبٍت أنظمة بديلة تعتمد على ا١تراقبة اإللكًتكنية كنظاـ بديل ُب  
التعديبلت األخَتة اليت مّست قانو٘ب اإلجراءات اٞتزائية كتنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، 

كيظهر ذلك بشكل جلّي بعد أف  تأّكد للمشرع أف نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية بإمكاهنا أف تكوف بديبل عن اٟتبس، سواء 
كاف حبسا مؤقتا أك حبسا تنفيذا لعقوبة جنائية منطوؽ ّٔا بصفة هنائية، ك٘تثل ذلك من خبلؿ تقنُت ما يسمى بالّسوار 
اإللكًتك٘ب الذم ٯتثل مظهرا من مظاىر نظاـ الوضع ٖتت ا١تراقبة االلكًتكنية الذم قدمتو فلسفة الفكر العقايب ا١تعاصر، 
ا١تبنية على إستخداـ الوسائل العلمية اٟتديثة، ككاف ىذا إقتناعا من ا١تشرع اٞتزائرم ُب تدعيم حقوؽ اإلنساف، كإعطاء 

 .حرية أكثر للمشتبو فيو كاحملكـو عليو كحفاظا على كرامتو
 

        لذلك من أجل التعرض أكثر إٔب ٕتربة اٞتزائر ُب تقنُت نظاـ ا١تراقبة االلكًتكنية، سنتعرض إٔب ذلك من خبلؿ  
 .نصوص قانوف اإلجراءات اٞتزائية ، كقانوف تنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت

 

 الفقرة األكلى 
  نظاـ المراقبة اإللكتركنية كبديل عن الحبس المؤقت

 

        لقد قاـ ا١تشرع اٞتزائرم بتقنُت نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية، عن طريق تطبيق نظاـ السوار اإللكًتك٘ب، ُب إطار عصرنة 
العدالة، اليت تبٌت على توظيف تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، ُب ٛتاية اٟتقوؽ األساسية لؤلفراد كمبادئ احملاكمة 

العادلة، كيعترب ىذا النظاـ اٞتديد من أىم األنشطة تدعيما للرقابة القضائية كتكريسا للطابع اإلستثنائي للحبس ا١تؤقت، 
 .كمن جهة أخرل توسيع نطاقها بطريقة علمية حديثة، بدؿ اإلنتقاؿ إٔب مقرات احملاكم كالضبطية القضائية للتوقيع

 



 

512 

 ا١تعدؿ كا١تتمم لقانوف اإلجراءات اٞتزائية، ضمن ا١تادة 2015 02 23 ا١تؤرخ ُب 02-15        لقد جاء األمر رقم 
 ا١تتعلق بعصرنة العدالة، ككذا قانوف الطفل رقم 2015 02 01 ا١تؤرخ ُب 03-15، كتدعيما للقانوف رقم 1 مكرر125

 . من ؽ إ ج6 مكرر339، ك ا١تادة 3 مكرر125 كبالنسبة لقضاة ا١توضوع نص ا١تواد 71 ك39 عرب ا١تادتُت 15-12
 

ٯتكن لقاضي التحقيق أف يأمر بالرقابة القضائية، إذا كانت )تنص على :  من ؽ إ ج 1 مكرر125ػػػ بالنسبة للمادة 
األفعاؿ ا١تنسوبة للمتهم قد تعرضو لعقوبة اٟتبس أك عقوبة أشد، تلـز الرقابة القضائية ا١تتهم أف ٮتضع بقرار من قاضي 

 .(التحقيق إٔب إلتزامات ٤تددة حصرا 
 

         ٍب أعقبت ىذه اإللتزامات بقو٢تا بأنو ٯتكن لقاضي التحقيق أف يأمر بإٗتاذ ترتيبات من أجل ا١تراقبة اإللكًتكنية 
 ا١تذكورة ُب نص ىذه ا١تادة، كبالرجوع إليها ٧تد 10 ،9، 6، 2، 1:للتحقق من مدل إلتزاـ ا١تتهم بالتدابَت ا١تذكورة  ُب

 :أف الرقابة اإللكًتكنية ٯتكن أف يأمر ّٔا قاضي التحقيق ُب اٟتاالت التالية
 
 
 

 .                  ػػػػػػػػػ عدـ مغادرة اٟتدكد اإلقليمية اليت حددىا قاضي التحقيق إال بإذف ىذا األخَت
 .                  ػػػػػػػػػػ عدـ الذىاب إٔب بعض األماكن احملددة من طرؼ قاضي التحقيق

 .                  ػػػػػػػػػ اإلمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أك اإلجتماع ببعضهم
 .                  ػػػػػػػػ ا١تكوث ُب إقامة ٤تمية يعينها قاضي التحقيق كعدـ مغادرهتا إال بإذف ىذا األخَت

 .                  ػػػػػػػػ عدـ مغادرة مكاف اإلقامة إال بشركط كُب مواقيت ٤تددة
 

إذا قررت احملكمة تأجيل ) من نفس القانوف على 6 مكرر339         أما بالنسبة لقاضي ا١توضوع فلقد نصت ا١تادة 
 :القضية، ٯتكنها بعد اإلستماع إٔب طلبات النيابة كا١تتهم كدفاعو، إٗتاذ التدابَت اآلتية

 .                 ػػػػػػػػ ترؾ ا١تتهم حرا
  من ىذا 1 -125                 ػػػػػػػ إخضاع ا١تتهم لتدبَت أك أكثر من تدابَت الرقابة القضائية ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 .                   القانوف 
 .                 ػػػػػػ كضع ا١تتهم ُب اٟتبس ا١تؤقت

 .         كال ٬توز اإلستئناؼ ُب األكامر اليت تصدرىا احملكمة كفقا ٢تذه ا١تادة
 

 أعبله، كُب حالة 6 مكرر339         كتتؤب النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابَت الرقابة القضائية ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 
نص ا١تادة ) 129أك الغرامة ا١تنصوص عليها با١تادة /٥تالفة ا١تتهم لتدابَت الرقابة القضائية تطبق عليو عقوبة اٟتبس ك

 (.7 مكرر339
 

 إٔب أف ٖتديد كيفيات تطبيق ا١تراقبة اإللكًتكنية ا١تنصوص عليها سابقا ٖتدد عن 1 مكرر125         كأحالت ا١تادة 
مذكرة توضيحية ٓتصوص  (مديرية الشؤكف اٞتزائية كإجراءات العفو)طريق التنظيم، كتدعيما لذلك صدر عن كزارة العدؿ 

 ، جاء ُب مقدمتها أف األحكاـ اٞتديدة ا١تستحدثة هتدؼ إٔب إحداث 2015 07 23 ا١تؤرخ ُب 02- 15األمر 
تغيَتات ُب سَت القضاء اٞتزائي ُب إطار إحًتاـ اٟتقوؽ األساسية كمبادئ احملاكمة العادلة، من خبلؿ تعزيز حقوؽ ا١تشتبو 
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فيو، ككذا هتدؼ إٔب كضع ضوابط جديدة للتأكيد على الطابع اإلستثنائي للحبس ا١تؤقت، حيث تناكؿ احملور الثالث 
أسباب تبٍّت ا١تراقبة االلكًتكنية، حيث أكدت أنو لتعزيز قرينة الرباءة ًب تعديل األحكاـ ا١تتعلقة باٟتبس ا١تؤقت، كذلك من 
خبلؿ ضبط شركط اللجوء إٔب اٟتبس كتقليص مدده القصول كحصر ٣تاؿ تطبيقو ُب اٞترائم ا١تعاقب عليها باٟتبس أكثر 
من ثبلث سنوات، ٦تا سيحوؿ دكف اللجوء إٔب اٟتبس ُب اٞتنح البسيطة كغَت العمدية، إال إذا نتجت عنها كفاة، كما ًب 

 .1تعزيز نظاـ الرقابة القضائية بإستحداث نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية كبديل فعاؿ للحبس ا١تؤقت
 

 لقد أفاد ا١تشرع من خبلؿ ىذا القانوف اٟتدث اٞتانح بنظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية، :12-15ػػػػ بالنسبة لقانوف الطفل 
 على أف ٯتارس قاضي األحداث أثناء 69 من قانوف الطفل، حيث نصت ا١تادة71، 69كىذا من خبلؿ أحكاـ ا١تادتُت 

التحقيق ٚتيع صبلحيات قاضي التحقيق ا١تنصوص عليها ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ٔتا فيها نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية، 
 من نفس القانوف، بأنو ٯتكن لقاضي األحداث أف يأمر بالرقابة القضائية كفقا ألحكاـ قانوف 71كأكدت على ذلك ا١تادة

 .اإلجراءات اٞتزائية، إذا كانت األفعاؿ ا١تنسوبة للطفل قد تعرضو إٔب عقوبة اٟتبس
 

       أما عن آلية إستعماؿ الرقابة اإللكًتكنية تقنيا ُب اٞتزائر فهو السوار االلكًتك٘ب، الذم ىو جهاز يتم كضعو على 
جزء خاص بتحديد موقع السوار، كجزء يقـو بإرساؿ الرسائل من )، كيتكوف من جزئُت 2كاحل الشخص أك معصم يده

، كيكوف دكما على إتصاؿ ٔتركز ا١تراقبة، حيث يتمّيز ىذا اٞتهاز بغدة مواصفات أّىلتو ليكوف كسيلة للعقاب (السوار
، مقاـك (°80° - 40)اٞتنائي ُب كل الظركؼ، فهو خفيف، مقاـك للعوامل الطبيعية كا١تاء كالرطوبة كالغبار، كللحرارة 

لئلىتزازات كالصدمات كالقطع كالتمزؽ أك الفتح، لديو شاحن، مصمم بأف يرسل رسائل إٔب مركز ا١تراقبة ُب حالة ٤تاكلة 
فتحو أك كسره أك ا٠تركج عن دائرة ا١تراقبة احملددة ،  ٦تا يؤدم ذلك إٔب معرفة مكاف حاملو كتوقيفو، كيعمل الّسوار عن 

 .طريق تطبيقة ٯتكنها أف ٖتدد التاريخ ، الساعة ، ا١توقع بكل دقة ُب أم مكاف يتواجد فيو ،بل كحىت  سرعة تنقلو 
 

 : شركط إفادة ا١تتهم من ا١تراقبة اإللكًتكنية كتتمثل ُب ىذه الشركط ُب 1 مكرر125        كلقد حددت ا١تادة 
 ػػػػػػ جوازية الوضع ٖتت ا١تراقبة االلكًتكنية، كيعٍت ذلك أف ىذا اإلجراء يدخل ُب إطار السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، 

 .مىت رأل أف ذلك مفيد بالنسبة للمتهم، كمن ٙتة ال يعترب حقا للمتهم
 . ػػػػػػ األفعاؿ ا١ترتكبة من ا١تتهم من شأهنا أف يعاقب عليها بعقوبة اٟتبس أك عقوبة أشد

 من نص ىذه ا١تادة ، كٯتكن لو أف يعدؿ إلتزاما من اإللتزامات 10، 9 ، 1،2،6 ػػػػػػػ إخضاع ا١تتهم إٔب اإللتزامات 
 .السابقة

 

        كُب سبيل ٖتقيق ىذه ا٠تطوة بعد إصدار النصوص كالقوانُت البلزمة لذلك، قاـ قاضي التحقيق ٔتحكمة القليعة 
، كما ًب 2017التابعة ّٓلس قضاء تيبازة، بإصدار أمر بإٗتاذ ترتيبات ا١تراقبة اإللكًتكنية على متهم معُت ُب أكاخر سنة 

 10-09تنظيم يـو دراسي تكويٍت با١تركز اإلحتياطي ألنظمة اإلعبلـ اآلٕب لذات الوزارة بالقليعة تيبازة يومي
 .3 لفائدة عناصر الضبطية القضائية للشرطة كالدرؾ الوطٍت التابعُت إلختصاص ٣تلس قضاء تيبازة2017جانفي
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        كتعترب ٕتربة ٤تكمة القليعة أكؿ ٕتربة ُب تطبيق ىذا اإلجراء، على أف يشمل مستقببل كامل آّالس القضائية عرب 
 كحد أقصى لتطبيق ىذا النظاـ 2019الًتاب الوطٍت، بعد ٖتضَت كل اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية، لذلك ًب ٖتديد سنة 

 .على بقية ىذه آّالس
 

 الفقرة الثانية
 . نظاـ المراقبة االلكتركنية كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس

، الذم يطبق فقط 2017 ا١تعدؿ كا١تتمم لػػػػػػػػ ؽ إ ج ، كبداية تطبيقو ُب أكاخر سنة02-15         بعد صدكر قانوف 
على األشخاص ا١تتابعُت ّترٯتة معينة،  كٓب يصدر ُب حقهم بعد حكما هنائيا ، ٍب سرعاف ما ًب تعميمو بعد ثبلث 

سنوات  على احملكـو عليهم ، الذين صدر ُب حقهم حكما هنائيا باتا كيقوموف بتنفيذ عقوبة اٟتبس داخل ا١تؤسسة 
العقابية ، كىو األمر الذم ٖتدث عنو السيد كزير العدؿ السابق ُب أكثر من تصريح، ٘تهيدا لتقنينو بصفة رٝتية، ليصدر 

 ا١تتعلق بتنظيم السجوف ك 04-05 ا١تعدؿ كا١تتمم للقانوف 2018 01 30 بتاريخ 01-18القانوف بعد ذلك رقم 
 .16 مكرر150 مكرر إٔب 150إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، كأتى بأحكاـ ا١تواد 

 

 ىذا 01-18 مكرر من القانوف 150كبالنسبة لتعريف الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، فلقد عرفت ا١تادة          
النظاـ اٞتديد بقو٢تا، أف الوضع ٖتت ا١تراقبة االلكًتكنية إجراء يسمح بقضاء احملكـو عليو كل العقوبة أك جزء منها خارج 
ا١تؤسسة العقابية، كيتم عن طريق إستعماؿ السوار اإللكًتك٘ب، حيث نصت الفقرة الثانية من نفس ا١تادة بأف ىذا النظاـ 

 لسوار الكًتك٘ب، يسمح ٔتعرفة تواجده 1 مكرر150يتمثل ُب ٛتل الشخص احملكـو عليو طيلة ا١تدة ا١تذكورة ُب ا١تادة 
 .ُب مكاف ٖتديد اإلقامة ا١تبُت ُب مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات

 

، فقد جاء من أجل توسيع نظاـ ا١تراقبة (ت س إ إ ـ)         كمن خبلؿ ىذا النظاـ الذم يندرج ضمن قانوف 
اإللكًتكنية للمحكـو عليهم، كإٔب خفض مدة العقوبة، حيث يهدؼ ىذا اإلجراء ا١تتمثل ُب ٛتل احملكـو عليو لسوار 

الكًتك٘ب، يسمح ٔتعرفة تواجده ٔتكاف اإلقامة احملدد من طرؼ القاضي، كإٔب ٘تكُت ا١تعٍت من قضاء عقوبتو أك جزء منها 
 . خارج ا١تؤسسة العقابية، كىذا ُب ظل إحًتاـ كرامة الشخص ا١تعٍت كحياتو ا٠تاصة عند التنفيذ

 

        كما ينص على أف الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية يتم ٔتقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا، أك بناء على طلب 
احملكـو عليو، أك عن طريق ٤تاميو، ُب حالة اإلدانة بعقوبة سالبة للحرية ال يتجاكز مداىا ثبلث سنوات، أك ُب حالة 

 .كانت العقوبة ا١تتبقية للمحكـو عليو ال تتجاكز ىذه ا١تدة
 

فقد كضع ا١تشرع شركطا ٤تددة من         كبالنسبة لشركط إفادة المحكـو عليو بالوضع تحت المراقبة االلكتركنية، 
أجل إفادة احملكـو عليو ّٔذا اإلجراء ا١تتمثل ُب الّسوار اإللكًتك٘ب، كىذه الشركط بعضها يتعلق باحملكـو عليو، كبعضها 

 :يتعلق بالعقوبة ُب حد ذاهتا، كبعضها يتعلق باٟتكم الصادر ُب العقوبة األصلية ، كنذكرىا تباعا
 

 :شركط تتعلق بالعقوبة- 
 (.1 مكرر150ا١تادة )ػػػػػػػ أف تكوف العقوبة ا١تداف ّٔا احملكـو عليو ىي عقوبة سالبة للحرية 

ا١تادة ) سنوات 03ػػػػػػػ أف ال تتجاكز مدة العقوبة احملكـو ّٔا ثبلث سنوات، أك إذا كانت مدة العقوبة ا١تتبقية ال يتجاكز 
 (.1 مكرر150
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 (.3 مكرر150)ػػػػػػ أف يكوف اٟتكم هنائيا 
 

 :شركط تتعلق بالمحكـو عليو- 
 ( .2 مكرر150ا١تادة )ػػػػػػ ضركرة موافقة احملكـو عليو أك ٦تثلو القانو٘ب إذا كاف قاصرا 

 .ػػػػػػػ أف يثبت ا١تعٍت مقر سكن أك إقامة ثابت
، 7 مكرر150ػػػػػػ أال يضر ٛتل السوار االلكًتك٘ب بصحة ا١تعٍت، كلقد أّكدت على ذلك مرة أخرل أحكاـ نص ا١تادة 

بأف أكجبت على قاضي تطبيق العقوبات، قبل كضع احملكـو عليو ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، كُب أم كقت من أثناء تنفيذ 
 .ىذا اإلجراء، التحقق تلقائيا أك بناء على طلب ا١تعٍت من أف السوار ال ٯتس بصحة ا١تعٍت

 .ػػػػػ أف يسدد مبالغ الغرامات احملكـو عليو 
ػػػػػػ أف يؤخذ الوضعية العائلية للمعٍت أك متابعتو لعبلج طيب أك نشاط مهٍت أك دراسي أك تكويٍت، إذا أظهر ضمانات جدية 

 .لئلستقامة
 (.2 مكرر150ا١تادة )ػػػػػػ ٬تب إحًتاـ كرامة ا١تعٍت كسبلمتو كحياتو عند تنفيذ الوضع ٖتت ا١تراقبة 

 

 فتبدأ إجراءات اإلستفادة من ىذا اإلجراء، بناء على         أما بالنسبة إلجراءات الوضع تحت المراقبة االلكتركنية،
قرار قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا، إذا توافرت شركط ذلك ، على رأسها ضركرة موافقة احملكـو عليو على قبوؿ الوضع 

ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، أما اٟتالة الثانية فتتم بناء على طلب احملكـو عليو شخصيا أك عن طريق ٤تاميو، كٓب يبُت القانوف 
إجراءات ذلك أك كيفية تقدٙب الطلب، كإ٪تا أكد على الشركط الواجب توافرىا لئلستفادة من ىذا النظاـ، كلكن الظاىر 

أف الطلب يقدـ إٔب قاضي تطبيق العقوبات ١تكاف إقامة احملكـو عليو، أك ا١تكاف الذم يوجد بو مقر ا١تؤسسة العقابية 
 (.4 مكرر150ا١تادة )احملبوس ّٔا ا١تعٍت 

 

 ضركرة أخذ رأم النيابة العامة كرأم ٞتنة تطبيق العقوبات 1 مكرر150        كلقد إشًتطت الفقرة الثانية من ا١تادة 
بالنسبة للمحبوسُت، حىت يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، كيتم إرجاء تنفيذ العقوبة 

 .حىت الفصل النهائي ُب الطلب ا١تقدـ إذا كاف غَت ٤تبوس
 

 أياـ من إخطاره، إلصدار مقرر الوضع ٖتت ا١تراقبة 10        كلقد كضع القانوف لقاضي تطبيق العقوبات أجل 
اإللكًتكنية أك رفض ذلك، كيكوف ا١تقرر الصادر غَت قابل للطعن، ك مع ذلك فا١تشرع أعطى فرصة ثانية للمحكـو عليو 

 (.4 مكرر170ا١تادة ) أشهر من تاريخ رفض الطلب األكؿ 06لتقدٙب طلب جديد بعد مضي مدة 
 

        كبعد توافر ىذه الشركط كإستكماؿ ىذه اإلجراءات، يتم كضع السوار اإللكًتك٘ب با١تؤسسة العقابية، حيث يتم 
، (3 ، 2فقرة / 7 مكرر150ا١تادة )كضع ا١تنظومة اإللكًتكنية لتنفيذه من قبل موظفُت مؤىلُت تابعُت لوزارة العدؿ 

كٕترم مراقبة كمتابعة تنفيذ الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، ٖتت إشراؼ قاضي تطبيق العقوبات، من قبل ا١تصاّب 
ا٠تارجية إلدارة السجوف ا١تكلفة بإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت عن بعد كعن طريق الزيارات ا١تيدانية كا١تراقبة عن 

 .طريق ا٢تاتف
 

        كتقـو ا١تصاّب ا٠تارجية ا١تكلفة بإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت بتبليغ قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل 
خرؽ ١تواقيت الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، حيث ترسل إليو كتزكده بتقارير دكرية عن تنفيذ الوضع ٖتت ا١تراقبة 
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، عن طريقها يقـو بتقييم كمتابعة بتنفيذ احملكـو عليو لئللتزامات ا١تفركضة عليو ُب مقرر (8 مكرر150ا١تادة )اإللكًتكنية 
 .الوضع، كعلى ضوئها يسمح ٔتواصلة ىذا اإلجراء إٔب غاية إهناء مدة العقوبة، أك يتدخل إللغاء مقرر

 

، 5 مكرر150 فلقد حددت ا١تادتُت         كبالنسبة لئللتزامات المفركضة  على الخاضع للمراقبة االلكتركنية،
 : ٚتلة اإللتزامات كالقيود الواجب تنفيذىا من قبل احملكـو  عليو كىي6 مكرر150

ػػػػػ عدـ مغادرة ا١تعٍت ١تنزلو أك للمكاف ا١تعُت من قبل قاضي تطبيق العقوبات ُب مقرر الوضع خارج الفًتات احملددة أيضا 
ُب مقرر الوضع، حيث ٖتدد ىذه األكقاؼ كاألماكن مع األخذ ُب اإلعتبار ٦تارسة احملكـو عليو لنشاط مهٍت كمتابعتو 

 (.5 مكرر150ا١تادة )لدراسة أك تكوين أك تربص أك شغلو لوظيفة أك متابعتو لعبلج 
 

 فقد أضافت كأعطت صبلحية لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع احملكـو عليو لتدبَت أك 6 مكرر 150          أما ا١تادة 
 :أكثر من التدابَت

 .ػػػػ ٦تارسة نشاط مهٍت أك متابعة تعليم أك تكوين مهٍت
 .ػػػػ عدـ إرتياد بعض األمكنة

 .ػػػػػ عدـ اإلجتماع ببعض احملكـو عليهم، ٔتا ُب ذلك  الفاعلُت األصليُت أك الشركاء ُب اٞترٯتة
 . ػػػػػ عدـ اإلجتماع ببعض األشخاص السّيما الضحايا القصر

 .ػػػػػ اإللتزاـ بشركط التكفل الصحي أك اإلجتماعي أك الًتبوم أك النفسي اليت هتدؼ إعادة إدماجو إجتماعيا
ػػػػػ إلزاـ احملكـو باإلستجابة إٔب إستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أكالسلطة العمومية اليت يعينها ىذا األخَت، حيث 

 على أف الشخص الذم يتمّلص من ا١تراقبة اإللكًتكنية، خاصة بأف يقدـ على نزع أك 14 مكرر 150نصت ا١تادة 
 . 1تعطيل اآللة اإللكًتكنية للمراقبة يتعرض إٔب العقوبات ا١تقررة ٞترٯتة ا٢تركب ا١تنصوص عليها بقانوف العقوبات

 

          مع اإلشارة إٔب أنو يسمح لقاضي تطبيق العقوبات بصفة تلقائية منو، أك بناء على طلب احملكـو عليو ا١توضوع 
 مكرر 150ا١تادة )ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية بتعديل أك تغيَت اإللتزامات احملددة ُب مقرر الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية 

10.) 
 

فإذا توافرت شركط الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية           كبالنسبة إللغاء مقرر الوضع تحت المراقبة اإللكتركنية، 
كإلتـز احملكـو عليو ّتميع التدابَت احملددة ٔتقرر الوضع ، كٓب يرتكب جرٯتة جديدة، فيستمر العمل ّٔذا اإلجراء إٔب غاية 

إنتهاء مدة العقوبة ا١تتبقية، لكن أحيانا قد تطرأ بعض اٟتاالت يكوف بسببها مقرر الوضع قاببل لئللغاء، كلقد ذكرت ا١تواد 
 : ىذه اٟتاالت كتتمثل ُب 12 مكرر 150، 11 مكرر150، 10 مكرر 150، 9 مكرر150

 

 :أسباب تتعلق باحملكـو عليو كىي ثبلث حاالت أساسية/ 1
 عدـ إحًتامو إللتزاماتو دكف مربرات مشركعة . 
  كا١تبلحظ أف القانوف تكلم عن اإلدانة، كليس إرتكاب جرٯتة جديدة، ٔتعٌت أنو يشًتط ) تعرضو إلدانة جديدة

  .(صدكر حكم بإدانتو ّترٯتة جديدة
 طلب ا١تعٍت . 

                                                
 . ٖٓ م ع ؼ جُط٢ ض٘ظْ ؾ٣ٍٔس جٍُٜٝخ194  ج٠ُ 188 أٗظٍ أقٌحّ جُٔٞجو 1
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 :أسباب تتعلق باألمن كالنظاـ العاـ/ 2
، حيث أعطت للنائب العاـ، إذا رأل أف الوضع ٖتت ا١تراقبة 12 مكرر 150        كنصت على ذلك ا١تواد 

اإللكًتكنية ٯتس باألمن كالنظاـ العاـ، أف يطلب من ٞتنة تكييف العقوبات إلغاء مقرر الوضع، ك٬تب على ىذه األخَتة 
 . أياـ من تاريخ إخطارىا10الفصل ُب طلب النائب العاـ ٔتقرر غَت قابل للطعن ُب أجل أقصاه 

 
         ٯتكن للشخص ا١تعٍت بإلغاء مقرر الوضع ٖتت ا١تراقبة، أف يتقدـ بتظلم أماـ ٞتنة تكييف العقوبة، اليت ٬تب 

 (.11 مكرر 150ا١تادة ) يوما من تاريخ إخطارىا 15عليها الفصل فيو ُب أجل 
 

        كيًتتب على إلغاء مقرر الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، أف يتم إرجاع احملكـو عليو إٔب ا١تؤسسة العقابية، كينفذ 
بقية العقوبة احملكـو ّٔا عليو داخلها، بعد إقتطاع مدة الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، اليت تعترب مدة مؤداة تنفيذا للعقوبة 

 (. 13 مكرر150ا١تادة )احملكـو ّٔا 
 

 الفقرة الثالثة
  تقييم نظاـ الوضع تحت المراقبة اإللكتركنية في الجزائر

        بداية البد أف ٧تـز أف نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية منذ ظهور اٟتديث عنو ُب اٞتزائر كالتمهيد لتقنينو، أثار لغطا كبَتا 
كنقاشا كاسعا، كىذا بسبب أنو نظاـ جديد ٓب يألفو آّتمع اٞتزائرم، كال ا١تهتمُت باٟتقل القانو٘ب كالعقايب، كرٔتا ىذا يعود 
إٔب العديد من اإلشكاالت ا١تتعلقة با١تربرات اليت قد تؤدم إٔب األخذ ّٔذا النوع من البدائل عن العقوبة السالبة للحرية ، 

كإف كانت ٘تثل أسلوبا جديدا أكثر إنسانية ُب معاملة ا١تذنبُت، إال أف تبّنيو ُب ىذه ا١ترحلة بالذات، اليت يعرؼ فيها 
 .آّتمع اٞتزائرم إزديادا ُب معدالت اٞترٯتة ٬تعل ىذا التوجو ٤تل مساءلة 

 

        كالشّك أف نظاـ ا١تراقبة اإللكًتكنية، يعاِب الكثَت من ا١تشاكل اليت عجزت عن حلها عقوبة سلب اٟترية، حيث 
٬تّنب احملكـو عليو مساكئ العقوبة الّسجنية، ك٬تعلو ٯتارس حياتو بصفة طبيعية داخل أسرتو، ٦تا يسهل إندماجو أكثر، 

كال يعرض عائلتو إٔب آثار الفقد، كما ال ينقطع عن مصدر رزقو، كمن جهة أخرل ٬تّنب ا٠تزينة العمومية  نفقات باىظة 
 .لو كاف داخل ا١تؤسسة العقابية

 
 

        لكن اإلنتقاد الكبَت الذم يضرب مصداقية ىذا النظاـ ، ىو أنو ال ٭تقق الوظيفة ا١تبتغاة من العقوبة ، كىي ٖتقيق 
الردع كالزجر، كما أف تطبيق ىذا النظاـ ٭تتاج إٔب قدرا من الثقافة كالوعي لدل أفراد آّتمع حىت يتم تقبلو، رٔتا ليست 

 .متوافرة على األقل حاليا ُب ىذه ا١ترحلة، كىو الشيء الذم جعل ىناؾ ٗتوؼ من تطبيقو
 

        أما بالنسبة لتوّجو ا١تشرع اٞتزائرم، فنجده قد بدأ مسبقا ، ّتعل نظاـ الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية ُب البداية 
، 1 مكرر125، الذم جاء با١تادة 02-15 للحبس ا١تؤقت، كمظهرا من مظاىر الرقابة القضائية، ٔتوجب األمر ؿكبدم

 فإنو ٓب يتم 2015، كرغم صدكر القانوف ُب بداية سنة 12-15كتوّسع تطبيقها على اٟتدث ٔتوجب قانوف الطفل 
، ككانت ىذه ا١تدة لتحضَت اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية كتكوين ا١تؤىلُت 20161تطبيقو إٔب غاية هناية شهر ديسمرب 
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 بديبل عن عقوبة اٟتبس، ككّسع من حدكده بإعمالو 01-18بإستخداـ ىذا اٞتهاز، ٍب سرعاف ما جعلو بصدكر قانوف 
على احملكـو عليهم بأحكاـ هنائية، كيقوموف بتنفيذ عقوبتهم داخل ا١تؤسسة العقابية، ككما نرل فإف ىذا القانوف حديث 

 .النشأة ، ال ٯتكن اٟتكم على ٧تاحو أك فشلو، إال بعد مركر مدة طويلة على تطبيقو
 
 

 :                     كلكن نرل من كجهة نظرنا المتواضعة 
 

ػػػػػػػ إف كاف ٯتكن قبوؿ نظاـ السوار اإللكًتك٘ب كبديل عن اٟتبس ا١تؤقت كُب مرحلة التحقيق، حيث يعزز ذلك من قرينة 
الرباءة، فهذا التوّجو مقبوؿ، كيكوف مطلوبا كالزما أكثر بالنسبة لفئة األحداث، كمن جهة أخرل أف الواقع العملي بُّت ُب 

حاالت كثَتة أف ىناؾ عدد من ا١تتهمُت ًب إيداعهم اٟتبس ا١تؤقت ١تدد طويلة، كُب األخَت ٖتّصلوا على الرباءة، على 
، كبالتإب فالّسوار اإللكًتك٘ب 1الرغم من أف القانوف فتح ٢تم إمكانية طلب تعويض عن ىذا اٟتبس بسبب ا٠تطأ القضائي

يستطيع أف يعاِب ىذا اإلشكاؿ، كما أنو ٬تّنب اٟتدث اٞتانح إيداعو ا١تؤسسة العقابية، ١تا يؤثر ذلك على نفسيتو كسلوكو 
فيما بعد، لكن نعتقد أنو كاف على ا١تشرع أف يضّيق من ٣تاؿ اإلستفادة من ىذا النظاـ، كال ٬تعلو مفتوحا ٞتميع اٞترائم 

 مكرر اليت نّصت على أف قاضي التحقيق يأمر بالرقابة القضائية، إذا 125كٞتميع ا١تتهمُت، مثل ما جاء ُب نص ا١تادة 
كانت األفعاؿ ا١تنسوبة للمتهم قد تعرضو لعقوبة اٟتبس أك عقوبة أشد، ٔتعٌت إمكانية اإلستفادة منو حىت ُب اٞتنايات، 

 فقط، طا١تا أنو ٯتكن إستعماؿ الرقابة القضائية، إذا أراد القاضي أف حككاف عليو أف يقصره على اٞترائم البسيطة كاٞتن
 .٬تنب ا١تتهم اٟتبس ا١تؤقت

 

ػػػػػ من جانب آخر أف األمر بالوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية، ٯتكن أف يتعرض إٔب الطعن فيو من قبل ككيل اٞتمهورية ، 
فكيف يكوف األمر إذا ًب إفادة ا١تتهم ّٔذا اإلجراء ، ٍب ًب الطعن ُب أمر الوضع ٖتت ا١تراقبة االلكًتكنية، كًب تأييده من 

 .قبل غرفة اإلهتاـ
 قانوف حديث النشأة، كمازاؿ ُب مرحلة التجربة، ال ٯتكن اٟتكم على ٧تاحو أك فشلو طا١تا 01-18ػػػػػػػػ نظرا ألف القانوف 

ٓب ٬تسد على أرض الواقع بصفة كاضحة كشاملة ، كيقتضي ذلك مركر مدة طويلة من الزمن حىت تظهر إفرازات تطبيقو 
 :سواء اإل٬تابية منها أك السلبية ، كلكن ٯتكن أف نعلق على النص القانو٘ب من خبلؿ 

 

 03 إشًتط إلستفادة احملكـو عليو من ىذا النظاـ، أف ال تتجاكز مدة عقوبتو 1 مكرر150ػػػػػػ نبلحظ أف نص ا١تادة 
سنوات ، أك ُب حالة إذا كانت العقوبة ا١تتبقية ال تتجاكز ىذه ا١تدة، كبالتإب فتح آّاؿ إلمكانية إفادة احملكـو عليو حىت 

 سنوات فقط أك ما تبقى 03مرتكب اٞتنايات، كٓب يذكر كلمة حبس أك سجن، كإ٪تا جعلها مفتوحة كذكر أال تقل عن 
ال يتجاكز ىذه ا١تدة، كىذا ٬تعل الكثَت من مرتكيب اٞتنح البسيطة كا١تشددة كبعض اٞتنايات من ا١تمكن أف يستفيدكا من 

ىذا النظاـ، لذلك كاف على ا١تشرع أف يقصره  على جرائم معينة بذاهتا، ككاف األجدر أف يقيد ىذا النظاـ على اٞترائم 
البسيطة اليت ال ٭تمل صاحبها خطورة إجرامية، ألنو ٓتبلؼ ىذا القوؿ سيعصف بعنصر الردع ُب العقوبة، الذم ٬تب أف 

 .ال هنملو دكما، مهما سلكنا طريق الرأفة كالرٛتة
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ػػػػػػ عموما إف كل آلية عقاب يتوقف ٧تاحها عن حسن إستخدامها من طرؼ القاضي، الذم عليو أف ال ٮتطئ ُب من 
يشملو ّٔذا النظاـ، حىت كإف طلبو ا١تتهم أك احملكـو عليو، كأف يتحقق من أنو سيقـو كيساىم ُب إدماجو أكثر، كأف ٯتنعو 

عن كل من يرل أنو ٭تمل خطورة إجرامية، اليت خلفت آثارا جسيمة، ألنو ٬تب أف ال ننسى ٛتاية شعور الضحية 
 .كا١تضركرين من اٞترٯتة

 

ػػػػػػػػ من جانب آخر ال ٬تب أف نفخر كثَتا، بأننا أكؿ دكلة عربية كثا٘ب دكلة إفريقية، جلبت كتبّنت ىذا النظاـ اٟتديث، 
ٖتت مظّلة ٖتسُت صورة قطاع العدالة ُب ببلدنا ، أك تزيُت تشريعنا العقايب بنصوص ا١تراقبة اإللكًتكنية، ك من ٙتة ٖتسُت 

مراتب اٞتزائر ُب التصنيفات الدكلية ُب ٣تاؿ تعزيز كٛتاية حقوؽ اإلنساف، طا١تا أننا ٓب نفصل بعد ىل حقق ٧تاحا 
 . حقيقيا من تطبيقو أـ ال ، كىذا األمر ٭تتاج  مركر كقت معُت للحكم عليو 

 
 
 

 الخبتمــــــة
 

لقد أردنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف نسلط الضوء على مسألة نراىا مهمة ُب ٣تاؿ العقاب اٞتنائي، قّلما ًب         
تناك٢تا من قبل الباحثُت كالدارسُت ، كىي مدل فعالية أنظمة العقاب اٞتنائي ا١تعتمدة ُب التشريع اٞتزائرم، ىذه الفعالية 
اليت حاكلنا البحث عنها من خبلؿ إستقراء النصوص القانونية، ك ٔتساءلة القاضي اٞتنائي ٔتا منحو القانوف من سلطة 
تقديرية ُب موازنة العقوبة اٞتنائية، كما ْتثنا عنها ُب أكساط كجنبات ا١تؤسسات العقابية كُب أساليب ا١تعاملة العقابية 

ا١تطبقة ، بل  تتبعناىا حىت بعد اإلفراج عن احملكـو عليو، لنحاكؿ معرفة كإدراؾ ا١تنفعة اآلنية كا١تستقبلية للعقوبة اٞتنائية 
 .على احملكـو عليو كعلى آّتمع

 
        لذلك نعتقد حىت نلمس ىذه الفعالية  كنقيسها كاف البد لنا من تشخيص لواقعنا العقايب ُب اٞتزائر كىو ما 

ضّمناه الباب األكؿ، لنكتشف ُب خضم ذلك كجود أزمة حقيقية يعا٘ب منها العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر متفرعة اآلثار، 
كانت سببا ُب عدـ فعاليتو كعجزه ُب ردع اٞتا٘ب كإصبلحو، فكاف لزاما أف نبحث ك ٨تاكؿ أف نصف العبلج ا١تناسب 

من خبلؿ ما قدـ ُب آّاؿ العقايب، فكاف ىذا اإلنشغاؿ مضموف الباب الثا٘ب من ىذه الدراسة ، الذم خصصناه 
لضمانات تفعيل العقاب اٞتنائي ُب اٞتزائر، بّينا فيو ٥تتلف اآلليات اليت ٬تب على ا١تشرع اٞتزائرم تبّنيها كمراجعة القدٯتة 

 .منها 
 

         كأكّد أف أشَت أ٘ب حاكلت جاىدا عرب تفاصيل كجزئيات ىذا البحث تأصيل القوانُت اليت جاء ّٔا التشريع 
اٞتزائرم عرب مراحلو ا١تتبلحقة ُب كل ا١تواضيع ا١تتناكلة، كأبرز التطور اٟتاصل فيو ك٥تتلف اإل٬تابيات كالسلبيات، كحرصت 
على تقدٙب بعض التجارب كالنماذج لتشريعات أجنبية ٥تتلفة غربية كعربية، من أجل ا١تقارنة كمعرفة موضع تشريعنا العقايب 

 .منها، كما حرصت أيضا على تقدٙب رأينا بكل تواضع كموضوعية كحياد عندما أرل ذلك الزما
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         كمن خبلؿ كل ما سبق، فلقد توصلت ىذه الدراسة إٔب ٚتلة من النتائج ، إضافة إٔب النتائج ا١تعرّب عنها ُب ثنايا 
ىذه األطركحة، أكد تضمينها  كخبلصة ٢تذا البحث، أٟتقتها ّتملة من اإلقًتاحات عّلها تساىم ُب تفعيل العقاب 

 .اٞتنائي ُب التشريع اٞتزائرم، كتكوف عونا كنرباسا ١تن ٯتلكوف القرار ُب ٖتسُت اآلداء العقايب للدكلة
 

 النتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 

 ػػػػػػػػػ أف اٞترٯتة ظاىرة إنسانية كجدت مع اإلنساف منذ األزؿ، كستستمر بإستمراره كلن تنتو، ألهنا نابعة من تفاعل ٣تموعة 
من العوامل البشرية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية كالثقافية، كما دامت ىذه العوامل متوفرة كمستمرة كمتفاعلة مع 
بعضها البعض ُب ٣تتمع معُت، فإف اٞترٯتة ستكوف نتيجتها ُب حدكد معينة، تكرب كتصغر حسب كل ٣تتمع كحسب 

، لذلك القضاء عليها هنائيا أمر غَت متصّور، كمن ٙتة فكل اآلليات كالوسائل التشريعية  درجة تأثَت ىذه العوامل ُب آّـر
 .كالقضائية كالتنفيذية اليت تستعمل قبل كبعد إرتكاب اٞترٯتة ٤تاكالت للحّد منها فقط

ػػػػػػػػػػ البد أف نقّر جازمُت بإختبلؼ آّتمعات ك٘تايزىا عن بعض، فالدين كالعرؼ كاللغة كالعادات كالتقاليد كالتاريخ 
كا١تستول ا١تعيشي كدرجة الوعي كالتحضر كالثقافة، كلها ٤تددات ٢تذا اإلختبلؼ، كبالتإب فإف ما يصلح من قوانُت ُب 
٣تتمع ال يصلح بالضركرة ُب ٣تتمع آخر، لذلك فالعديد من القوانُت العقابية اليت ثبت فشلها ُب اٞتزائر كانت بسبب 

رفضها كلفظها، ألنو ًب إستَتادىا كقوالب جاىزة من ٣تتمعات أخرل ٥تتلفة عنا، ك٤تاكلة إسقاطها على ٣تتمعنا اٞتزائرم، 
كٓب تراع ُب ذلك عناصر اإلختبلؼ السابقة، لذلك فهي فلم تنجح كٓب تكن فاعلة إلصطدامها ٓتصوصية ٣تتمعنا 

 .اٞتزائرم، ك٢تذا ٬تب أف ٗتلق قوانينا من داخل ٣تتمعاتنا كتبعا إلحتياجاتنا العقابية ا٠تاصة بنا
ػػػػػػػ إف فعالية العقاب اٞتنائي تكوف قبل كل شيء ْتتمية العقاب كلزكمو كسرعتو، ٔتعٌت، أف يتأكد اٞتا٘ب أف معاقبتو أمر 
آ٘ب ال مفّر منو، كأف يدرؾ أف ىناؾ عقوبة تنتظره ال ٤تالة حىت إذا حاكؿ إ رتكاب جرٯتتو،  لذلك فإلزامية ا١تعاقبة على 

اٞترٯتة ا١ترتكبة، كضماف عدـ اإلفبلت منها بأم شكل كاف سواء عن طريق ا١تراكغة أك احملاباة أك العفو، أك بسبب 
إستغبلؿ ثغرات كضعف النظاـ القضائي، يعطي فعالية ُب النظاـ العقايب القائم، حىت ُب العقوبات البسيطة، لذلك ٬تب 

 .أف تكوف السياسة العقابية ا١تعتمدة صارمة ُب ىذا اٞتانب
ػػػػػػػ بالنسبة لعقوبة اإلعداـ، فبالرغم ما قيل كما سيقاؿ عن قسوهتا ككحشيتها، فإهنا تبقى ٖتمل دكما خاصية إعادة التوازف 

كنظاـ عقايب بالنسبة إلرتكاب اٞترائم ا٠تطَتة ذات األضرار اٞتسيبمة، مقارنة مع أم عقوبة دكهنا، كبالتإب األمر ال 
٭تتاج إٔب إلغائها، بقدر ما ٭تتاج إٔب حصر اٞترائم اليت تطبق فيها، كإعادة تفعيل إجراءات العمل ّٔذه العقوبة بدؿ النطق 

 .ّٔا كتعطيل تنفيذىا
ػػػػػػ إف ا١تشرع اٞتزائرم على الرغم من أنو يعًتؼ بعقوبة اإلعداـ ، كينص عليها ضمن نصوصو العقابية، لكنو مع ذلك 

يبدك أنو ٭تاكؿ أف يسلك طريق اإللغاء أك التخلي عنها شيئا فشيئا، رغم أنو ٓب يلغها قانونا، كإ٪تا ألغاىا عن طريق اإللغاء 
الفعلي الواقعي، كذلك بعد النطق ّٔا، فالقضاة ٭تكموف كينطقوف ّٔا ُب أحكامهم، كلكن ال ٬ترم تنفيذىا كاقعيا، كما 

يظهر ذلك أيضا من خبلؿ التخّلي عن ىذه العقوبة ُب أكثر من جرٯتة، ٔتوجب التعديبلت األخَتة ا١تتبلحقة، كإستبدا٢تا 
بعقوبة السجن ا١تؤبد كأحيانا السجن ا١تؤقت، على الرغم من مطالبات آّتمع بتفعيلها ُب جرائم خطَتة معينة إستفحلت 

 .ُب السنوات األخَتة كقتل كإختطاؼ األطفاؿ كإغتصأّم 
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ػػػػػػ إف ا١تؤسسات العقابية ٓب تؤد دكرىا ُب اإلصبلح كالتأىيل، بل سا٫تت لؤلسف الشديد ُب زيادة حاالت اإلجراـ، 
بسبب إحتكاؾ آّرمُت ببعضهم، الذم نتج عنو إكتساب كنقل خربات إجرامية جديدة ، كيعود ىذا إٔب اإلفتقار لتطبيق 

 .قواعد كآليات إستقباؿ كتصنيف فعالة، إٔب جانب ضعف آلية الرقابة كاإلشراؼ 
ػػػػػ إف تنفيذ عقوبة سلب اٟترية تطور بتطور أىدافها، فكانت ُب ا١تاضي تتميز بالقسوة كالوحشية، كٓب يكن يهتم هنائيا 

باحملكـو عليو، بل كاف ينتقم منو شر إنتقاـ، ألف ا٢تدؼ األكؿ كاألخَت ُب تلك ا١ترحلة كاف الزجر كالردع كاإليبلـ، 
ككانت السجوف كفية ٢تذه األىداؼ، ٍب ما لبثت أف تطورت أفكار العقاب كطرقو ، فأصبحت الغاية من ىذه العقوبة ىو 

اإلصبلح كالتأىيل، لذلك تطورت معها أساليب ا١تعاملة العقابية كمن ٙتة كظيفة السجن، كأصبح تنفيذ العقوبة السالبة 
 . للحرية ذك طبيعة قانونية أكثر منو مادية، يرتب مراكز قانونية متبادلة بُت احملكـو عليو كالدكلة

، ك كادت تعصف بكل ا١تبادئ اإلنسانية، اليت لـز  ػػػػػػػ أف ىناؾ أزمة حقيقية باتت تتخبط فيها العدالة اٞتنائية اليـو
لتكريسها كفاح قركف من الزمن، فلم تعد كسائلها التقليدية تضمن ٖتقيق أىدافها، كىي إنصاؼ ا١تظلـو كمعاقبة الظآب، 

 .٦تا فرض كجوب تغيَت كإستبداؿ ىذه الوسائل كاآلليات بغَتىا
ػػػػػػػ إف أزمة العدالة اٞتنائية فرضت العودة إٔب كسائل كأدكات آّتمعات القدٯتة ُب حّل ا٠تبلفات كالصلح، كالتعويض ا١تإب 

كالعيٍت، كالتوسط ُب فض النزاعات، بعيدا عن شكلية اإلجراءات القانونية كتعقيدات الدعول العمومية، كأصبح يعتمد 
 .على تكريس ما يسمى بالعقوبة الرضائية، التصاٟتية، آّتمعية

ػػػػػػػ إف ضعف فاعلية ا١تؤسسات العقابية ُب اإلصبلح كالتأىيل، كما ترّتب على ذلك من اإلفرازات السلبية لعقوبة سلب 
اٟترية ، أدل ٘تاشيا مع السياسة العقابية ا١تعاصرة إٔب البحث عن بدائل ٢تذه العقوبة، لعلها تكوف طوؽ النجاة، فأستعُت 
بأنظمة كقف التنفيذ، اإلختبار القضائي، اإلفراج ا١تشركط، العمل للمنفعة العامة، ا١تراقبة اإللكًتكنية، أك إستمرار العمل 

 .بالبدائل ا١تالية كالغرامة ا١تالية كا١تصادرة كالتعويض عن أضرار اٞترٯتة ك إصبلحها
ػػػػػػػ على الرغم من اإلنتقادات اليت طالت عقوبة سلب اٟترية، ُب الوقت نفسو ال ٬تب أف نلغي أك نستغٍت ٘تاما عن نظاـ 

، فما فتئ السجن بالرغم من ٕتر٭تو كتبياف عيوبو كمساكئو، يبقى كسيلة فعالة من  (من حبس أك سجن)ىذه العقوبة 
كسائل الردع ا٠تاص كالعاـ، كال يعد ىذا القوؿ تناقضا أك تضاربا مع ما ًب طرحو سابقا من ىذه الدراسة، فرغم كل 

سقطاتو يبقى ٭تتفظ ّٔيبتو كسلطتو ُب الزجر كالردع، ك إخافة الكثَت من اٞتناة كأفراد معينُت من فئات آّتمع، كلعّل 
، موجود ُب ٥تيلة كل فرد جزائرم، لذلك فليس ( راح تباصيني )اللفظ الدارج ا١تستعمل عندنا عند ا٠توؼ من أمر ما 

العيب ُب تشريعو كإبقائو، كإ٪تا العيب ُب التطبيق غَت السليم ٢تذه العقوبة، الذم ٭توؿ دكف ٖتقيق الردع البلـز ، كمؤدل 
ذلك أف ىناؾ الكثَت ٦تن انصلح حا٢تم، بعد أف إستجابوا لربامج التأىيل كاإلصبلح ا١تطبقة، كٓب يعودكا إٔب اٞترٯتة، 

كبالتإب فالدعوة إٔب إلغائو هنائيا كاستبدالو ّٔذه البدائل اٞتديدة، دعوة ذات نظرة قاصرة ، ألنو من أمن العقاب أساء 
 .اآلداب، كلعل ىذا السبب كراء ٘تسك أغلب تشريعات دكؿ العآب حىت ا١تتقدمة ّٔذه العقوبة رغم سلبياهتا

، تتداخل كتتساند فيما بينها، ككل (اإلصبلح كالردع كالتأىيل)ػػػػ ٬تب التأكيد على أف العقوبة اٞتنائية ٢تا كظائف عديدة 
كظيفة تؤدم دكرا مهما، ك ٬تب أف ال يتم التخلي عن أم كاحدة منهم، كال التفريط ُب أحدىا على حساب اآلخرل، 

فالعقوبة العادلة كالفعالة، ىي تلك اليت تصلح اٞتا٘ب كتؤىلو، كُب الوقت نفسو تردعو كتردع غَته، كتوازف بُت مصاّب 
 .األطراؼ، كبالتإب تصبح كل كظيفة تساعد ُب تأكيد األخرل كتعزز من أثرىا

ػػػػػػ إذا كاف اإلٕتاه العقايب ا١تعاصر يسَت ٨تو الدعوة إٔب إ٨تسار عقوبة اإلعداـ كالعقوبة السجينة كإستعماؿ بدائل أخرل 
أكثر رأفة ك إنسانية ، فإننا ٧تد الدكؿ العربية الزالت ٗتشى التفريط ُب إعتماد ىذه العقوبات الردعية ، كال زالت تعتقد 
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أهنا ىي الكفيلة حملاربة اٞترٯتة كردع آّرمُت ، لذلك كاف إقبا٢تا قليبل ك٤تتشما، بل يكاد معدكما خاصة بالنسبة لبقية 
 .البدائل اٟتديثة كالعمل للنفع العاـ كا١تراقبة االلكًتكنية أك اٟتبس ا١تنزٕب

ػػػػػػػػ إذا كاف التفريد العقايب يعد من أىم األساليب العقابية اليت إىتدل إليها الفكر العقايب للقضاء على عيوب إستعماؿ 
مبدأ ا١تساكاة ا١تطلقة مع كل ا١تذنبُت، ْتيث ينتج عن ذلك إختبلؼ العقوبة بإختبلؼ ظركؼ كأحواؿ كطبيعة كشخصية 
كل جا٘ب، فحىت يتم النجاح ُب إختيار العقوبة ا١تناسبة كالعادلة، اليت تبلئم حالة كظركؼ احملكـو عليو ٔتا ٭تقق تأىيلو 

لتحقيق ذلك ْتيث  (التشريعي، القضائي، التنفيذم)كإصبلحو على الوجو ا١تراد،  ٬تب أف تتضافر عناصره الثبلث 
تتكامل ك تتكاتف ىذه األنواع فيما بينها، كيعمل كل نوع على سّد النقص ا١توجود ُب النوع اآلخر، كّٔذا ٯتكن أف نصل 

 .إٔب تفريد عقايب فّعاؿ، ٔتا ٭تقق مصلحة احملكـو عليو كآّتمع كالدكلة
ػػػػػػػ إف فلسفة أنسنة العقاب منبعها فطرة اإلنساف، فأم إنساف معرض أف يرتكب اٞترٯتة ُب أم ٟتظة ، فقد يكوف صدفة، 
أك دفاعا عن نفسو أك غَته أك عرض أك عن ماؿ ، فإذا كنا نسعى إٔب إسًتجاع كإصبلح األشياء ا١تصنوعة عندما تتعرض  
 للكسر أك التلف، فكيف ال ٨تاكؿ أف نسًتجع إنسانا أخطأ عندما خرج عن سلوؾ آّتمع ؟ ، لذلك ٬تب أف نفرؽ عند 

التعامل مع أصناؼ اٞتناة، فالذين دفعت ّٔم ظركفهم القاىرة كحظوظهم العاثرة إٔب إرتكاب جرٯتتهم دكف إرادهتم ، 
فيجب أف نأخذىم بالرٛتة خاصة إذا أظهركا ندمهم كصبلحهم، أما بالنسبة للمجرمُت ا٠تطرين، ا١تتعمدين، اآلٙتُت، 

، كلو لـز األمر حىت إستئصا٢تم  .ا١تتعودين، فيجب أخذىم بالشدة كاٟتـز
ػػػػػػػ إف فكرة التلويح كالتهديد بالعقوبة دكف تنفيذىا فعليا، قد تصلح مع فئة من احملكـو عليهم، الذين ال تنطوم أنفسهم 

على خطورة إجرامية، كّٔذا تكوف ٥تتلف صور التهديد بالعقوبة، كإجراءات احملاكمة كالتحقيق كافية إلصبلح كتأىيل 
 .احملكـو عليهم، كال يصلح مع غَتىم من آّرمُت ا٠تطرين، فيصَت إفبلتا من العقاب

ػػػػػػػ يرجع التفاكت ُب توقيع العقوبة ليس فقط إلختبلؼ ا١تعاملة العقابية بُت اٞتناة، بل يرجع ىذا التفاكت أيضا إٔب 
إختبلؼ األيديولوجيات القضائية فيما يتعلق بأغراض العقوبة، كما يدخل فيها أيضا ٚتلة من العناصر تتعلق بشخصية 
القضاة   كتبّنيهم سياسات عقابية معينة، دكف اإلعتماد على درجة خطورة آّرمُت أك جسامة اٞترٯتة، فضبل عن األبعاد 

ُلوف  القضائية  أكالبيئية للقضاة كأساليب حياهتم كتدريبهم كنوع توجهاهتم، حيث كل ىذه العناصر تدخل عندما يُػعْومِن
السلطة التقديرية ا١تمنوحة ٢تم بقوة القانوف، كبناء عليها ينطقوف بالعقوبة على لساهنم، على الرغم من أف األساس الذم 

 .يقـو عليو إقتناع القاضي ُب التقدير ىو ضمَته ، الذم ىو مصدر األحكاـ اليت ينطق ّٔا دكما
ػػػػػػػ إف لتنفيذ العقوبة اٞتنائية طبيعة ٥تتلطة، فيدخل ُب ذلك نشاط إدارم كآخر قضائي، كبالتإب التدخل القضائي أثناء 

مرحلة التنفيذ ىو ضمانة للمركز القانو٘ب للمحكـو عليو، كضمانا لتحقيق أىداؼ العقوبة، كاستكماال لدكر السلطة 
 .القضائية ُب مراقبة كيفية تنفيذ العقوبة اليت حكمت ّٔا كتتبعها

ػػػػػػ إف مرحلة الرعاية البلحقة مرحلة شديدة األ٫تية كاٟتساسية ، ٬تب أف تتبع إجراءات ا١تعاملة العقابية بعد اإلفراج، كاليت 
تقتضي متابعة مادية كمعنوية، متمثلة ُب تقدٙب ا١تساعدات للمفرج عنهم ١تعاكنتهم على ٗتّطي ىذه ا١ترحلة العصيبة ،حىت 

 .يستطيع اإلندماج بسهولة كيسر، كإال ستضيع ٚتيع اٞتهود السابقة ىباء منثورا كيعود احملكـو عليو إٔب درب اٞترٯتة
ػػػػػػػػػ الرعاية البلحقة ُب اٞتزائر ٓب تصل بعد إٔب ا١تستول ا١ترٕتى ُب مرافقة ا١تفرج عنهم، لبقاء اإلعتقاد أف العبلقة تنتهي مع 

 .احملكـو عليو ٔتجرد إنتهاء فًتة عقوبتو كتنفيذ مدة ٤تكوميتو
 

 اإلقتراحػػػػػػػػػػػػات 
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ػػػػػػػ لعل أكؿ اقًتاح نبدأ بو ىو ضركرة العمل على نشر الوعي بكافة الوسائل كالكيفيات بُت أفراد آّتمع ٓتصوص أنظمة 
العقاب، كهتيئة الرأم العاـ لتقّبل البدائل ا١تستحدثة كتبياف فوائدىا، ك٬تب أف يًتكز نشر الوعي على أف قواعد القانوف 

اٞتنائي من ٕترٙب كعقاب، ٬تب أف ال تفهم على أهنا صراع بُت الدكلة كالفرد ، كإ٪تا ىي ٛتاية ١تصاّب الفرد كآّتمع 
 .كالدكلة ، كأف جهود ىذه األخَتة ينبغي أف ال تتخّطى ما يلـز لتحقيق إصبلح الفرد كاعادة تأىيلة

ػػػػػػػػ ما نبلحظو اليـو إتساع ٣تاؿ الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أثناء ٦تارسة اإلجراءات القضائية، ٦تا أدل إٔب زيادة تعقيدىا  
كإطالتها، بدعول احملافظة على حقوؽ ا١تتهم من أم ظلم أك إنتهاؾ، ٢تذا إف كاف ىذا الزما ، لكن ال ٬تب ا١تبالغة ُب 

ىذا ا١توضع، كا١تيل إٔب حقوؽ ا١تتهم كتغليب مصلحتو على حساب فعالية اإلجراء القضائي، ك من جهة أخرل ال ٬تب 
إ٫تا٢تا  كإنتهاكها بدعول صرامة اإلجراءات اٞتنائية، فيظل ا١تتهم ٭تتفظ برباءتو إعماال لقرينة الرباءة إٔب أف يتم إدانتو 

بصفة هنائية،  كيظل إنسانا ٭تتفظ بكامل حقوقو اإلنسانية كالقانونية اليت خو٢تا لو القانوف، غَت أنو ال ٬تب أف تكوف 
 .حقوؽ اإلنساف عقبة ُب سبيل سبلمة كفعالية اإلجراء اٞتنائي

ػػػػػػ ٬تب  أف تتسم السياسة العقابية با١تركنة كتتسع ١تواجهة ٚتيع اٞترائم ، كٚتيع أنواع آّرمُت، حىت تستطيع مواجهة 
اإلجراـ ا١تنظم نتاج اٟتضارة اٟتديثة ، كالًتكيز على اإلىتماـ بالشق الوقائي ُب مكافحة اٞترٯتة، كعدـ التخلي عنو ُب 

السياسة اٞتنائية ألنو يبقى العبلج األفضل على اإلطبلؽ، كٕتّنب الدكلة جهود كنفقات كبَتة ، لذلك على ا١تشرع 
اٞتزائرم أف يعاقب ك٬تـر األسباب ا١تؤدية إٔب اٞترٯتة دكما، كالتعاطي كا١تتاجرة با١تشركبات الكحولية ، كجعل ٢تا عقوبات 

 .مشددة أكثر مقارنة مع ماىو مرصود ٢تا اآلف
ػػػػػػ إف ا١تشرع اٞتزائرم حاكؿ اإلستفادة من مزايا نظاـ ٚتع العقوبات عندما جعلو كجوبيا ُب جرائم ا١تخالفات فقط ألف 
عقوباهتا بسيطة، لكن كاف من األفضل تطبيق ىذا النظاـ على اٞترائم األكثر شدة كجسامة كخطورة، كىي اٞتنايات  
كاٞتنح، أما إقتصاره على ا١تخالفات فقط، فلن يؤدم ذلك إٔب ٖتقيق النتيجة ا١ترجوة من العقاب، ألف عقوبة ا١تخالفة 

 دج إٔب 2.000مهما كانت عالية فلن تتجاكز الشهرين كالغرامة ا١تالية مهما كانت قاسية فلن تكوف إال بُت 
دج ، ككاف األكٔب تعميم ىذا النظاـ على اٞتناية كاٞتنحة أيضا، كلو حىت أعطيت ىذه السلطة للقاضي على 20.000

 .سبيل اٞتواز، يعملها عندما يرل ضركرة ك فائدة لذلك
ػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم حىت يعطي فعالية للعقوبات اٞتنائية، ملـز بأف يراجع نظاـ العفو كال ٬تعلو بشكل دكرم كركتيٍت، 

ألف نظاـ العفو ّٔذا الوضع اٟتإب، ينسف ٚتيع جهود كل ا٢تيئات كا١تصاّب اليت تعمل على مكافحة اٞترٯتة على 
إختبلفها كإختبلؼ مهامها، فضبل على ما ٮتلفو ذلك من آثار سلبية على نفسية الضحايا كآٍّت عليهم، كمن جهة 

أخرل أصبح العفو ُب أحياف كثَتة كسيلة إلرتكاب اٞترائم، ألف آّرمُت أصبحوا يربطوف تواريخ تنفيذىم ٞترائمهم ٔتواعيد 
 .العفو سواء كانت أعياد كطنية أك دينية أك سياسية 

 الصادر 01ػػ06ػػػ نبلحظ أف ٚتيع اٞترائم االقتصادية السّيما اليت كرد ٕترٯتها ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو رقم 
ٔب خارج الوطن، إذا ًب ٖتويل عائدات اٞترٯتة إ، إال  طبقا للقواعد العامة كٗتضع للتقادـ، ًب ٕتنيحها2006 فرباير 20ُب 

ٔب ذلك إ من ىذا القانوف، ضف ١54تادة طبقا ؿ ج ، إماعدا ذلك تطبق أحكاـ التقادـ ا١تنصوص عليها ُب ؽ 
بقاء ا١تتهمُت ُب ىذه اٞترائم أحرارا ١تدة سَت الدعول  حىت اٟتكم عليهم ، كحىت العقوبات تكوف ٥تففة  ال إجراءات إ

ٔب إتتعدل بضع سنوات مقارنة با١تبالغ ا١تختلسة كاليت تقدر با١تبليَت اليت سببت ىدرا للماؿ العاـ ، كىو أمر يدعو 
ا١تراجعة من قبل مشرعنا، من حيث إعادة كصف اٞتناية لبعض اٞترائم ا٠تطَتة، كأف ال ٗتضع ٚتيع اٞترائم الواردة ُب ىذا 
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ستعادهتا ُب أم كقت يتم إل أب ا٠تارج ، كىذإك ٖتويلها أ بقاء عائدات اٞترٯتة  ُب الداخل  النظرٔب التقادـ بغضإالقانوف 
إعادة سن ا١تادة اليت تنص على أف ، من جانب آخر نقًتح تذرع  بتقادمهااؿ  يتم كال رتكاب ىذه اٞترائم إكتشاؼ إ

 من 119على غرار ا١تادة )تكريسا ١تبدأ العدالة كمية الفساد ا١ترتكب كا٠تسائر الناٚتة عنو ؿ  كتزيد تبعاالعقوبة تتناسب
 (.اليت ًب إلغائها سابقا ؽ ع ج 

ػػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم أيضا أف يراجع نظاـ اٟتصانة، ألنو يشكل ّٔذا الوضع مانعا للمتابعة كالعقاب، كأف يأخذ بو على 
األقل على النحو ا١توجود ُب النظاـ الربيطا٘ب أك األمريكي، لذلك نرل كجوب تضييق ىذه اٟتصانة بالنسبة للرب١تا٘ب على 

النحو الذم ذكرناه، أما دكف ذلك فنراه تكريس كاضح  لثقافة البلعقاب مرة أخرل ، لصاّب فئة معينة من آّتمع، 
تضطلع بالسلطة التشريعية، كىو إخبلؿ بُّت ٔتبدأ ا١تساكاة، كمن جهة أخرل قد يؤثر فرض ىذه اٟتماية بالقانوف، إٔب 
ّي التطبيق ٕتاه عَحلِنّيُة القـو كمن بينهم  عدـ إنصياع بقية أفراد آّتمع إٔب نصوص القانوف كإحًتامو، ألنو يرل أنو عَحصِن

 .أعضاء الرب١تاف، أك نزعها هنائيا فيصبح اٟتاكم كاحملكـو سواء أماـ القانوف
ػػػػػػ ٬تب أف يتم إعادة اإلعتبار لعقوبة اإلعداـ، ْتيث يتم اٟتكم ّٔا كتنفيذىا فعبل، كأف ال ينساؽ ا١تشرع اٞتزائرم ٨تو 

مطالبات اإللغاء، ألف ىذه العقوبة تبقى رغم قسوهتا صماـ األماف كجزاء عادؿ كمنصف لعدد من اٞترائم ا٠تطَتة، كىذا 
يتوافق مع مطالبات عدد كبَت من أفراد آّتمع  ُب تطبيقها كجرائم اإلعتداء كقتل كتعذيب األطفاؿ، كالبد أف ينصّب 

 .اٞتهد على حصر اٞترائم ا٠تطَتة اليت تطبق فيها ىذه العقوبة بعد توفَت الضمانات القانونية البلزمة
ػػػػػ ضركرة العمل عند إعداد السياسات العقابية مراعاة أف يدرؾ احملبوسوف ا٢تدؼ اٟتقيقي من كجودىم ُب ا١تؤسسة 

العقابية، ْتيث يوضح ٢تم أف ىناؾ إعوجاجا ُب سلوكهم أدل ّٔم إٔب إرتكأّم ٞترٯتتهم، ٦تا تطّلب مواجهتهم 
باإلجراءات اٞتنائية  كالقضائية ا٢تادفة إٔب إصبلح ىذا اإلعوجاج عن طريق برامج التأىيل كاإلصبلح، كبغَت ذلك سوؼ 

تتسّلط عليهم أفكارا خاطئة ٕتعلهم يفّسركف كجودىم با١تؤسسة العقابية برغبة سلطة الدكلة ُب اإلنتقاـ منهم، ألهنم 
ضعفاء كببل سند كال قوة أماـ قوهتا كسطوهتا، ٦تا ٬تعلهم يفكركف ُب اإلنتقاـ من آّتمع كقوانينو، فبل يستجيبوف لربامج 

 .التأىيل، كيعاكدكف إرتكاب اٞترٯتة عند خركجهم منها
ػػػػػػػ ال ٯتكن أف تنجح برامج اإلصبلح كالتأىيل طا١تآب يتم الًتكيز على اٞتانب النفسي لئلنساف، ، الذم يقـو على إعادة 
بناء ثقة السجناء بأنفسهم، كال يكوف ذلك إال من خبلؿ برامج ذات كفاءة عالية تنّفذ ٖتت إشراؼ طاقم ٤تًتؼ، حىت 
يتخّلصوا من عقدة جلد ذاهتم كاحتقارىا، كالتخلص من عقدة الوصم، كال يكوف ذلك إال من خبلؿ دراسة شخصية كل 

 .نزيل كمعرفة قدراتو كميوالتو
ػػ تنمية الوازع الديٍت  للسجُت، ألف الدين يكوف دكما ا١تلجأ اآلمن لئلنساف، فالعودة إٔب أحكاـ الدين اإلسبلمي 

اٟتنيف، ٕتعلو يواجو ىذه الوضعية اليت يكوف فيها، ك كليس أحوج إليو أكثر من كونو ُب كضعية ا١تذنب احملكوما عليو، 
فيطلب ا١تغفرة كالصفح ، كيدرؾ أنو يدفع جريرة أعمالو، فيتعّهد نفسو باإلصبلح كعدـ العودة إٔب مثل ىذه األفعاؿ مرة 

أخرل، كال يتحقق ىذا ا٢تدؼ إال بإيبلء ذلك ١تن ٢تم الكفاءة كالقدرة على ترغيب احملكـو عليو  ُب أحكاـ الدين 
 .السمحاء

، ألف اإلنساف ا١تسلم إذا (نظاـ حفظ القرآف الكرٙب لتخفيض مدة العقوبة)ػػػػػػػ اإلستعانة كإعتماد البدائل الشرعية خاصة 
تعلق قلبو بالقرآف الكرٙب ك١تس ركحو رؽ قلبو كخرجت منو كل الشركر، فيكوف بذلك عبلجا لآلثاـ ك٥تتلف أمراض اٞترٯتة 

 .كشركرىا ، لذلك ٬تب أف يكافأ لقاء التغَّت كاإلنصبلح ، كلقد طبقتو ا١تملكة العربية السعودية، كقدـ نتائج ٬تابية باىرة



 

525 

ػػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم أف يأخذ بنظاـ تنوّع ا١تؤسسات العقابية كٗتصصها، كإنشاء مؤسسات خاصة باألحداث من 
النساء لضماف تأىيلهن كإعادة تكّيفهن إجتماعيا كٕتنبهن ٥تاطر كمساكئ اإلختبلط باحملكـو عليهم من البالغات أك 

 .األحداث الذكور
٬تعلنا نتساءؿ عن مكانة ىذا القاضي كعبلقتو ُب السلم القضائي،  (قاضي تطبيق العقوبات) مؤسسة إستحداثف ػػػ إ

ٔب تقاطعات مع ٦تثلي اٞتهات القضائية كالنيابة أك قاضي اٟتكم أك إالسّيما كأف كظيفتو كالصبلحيات ا١تمنوحة لو تؤدم 
ختصاص تنظيم اٟتياة اليومية للسجُت، إف القانوف أعطى للمدير ، كما أمع ٦تثلي اإلدارة العقابية كمدير ا١تؤسسة العقابية

ال أف الواقع يبُت أف ىناؾ سيطرة ١تدير ا١تؤسسة على إكأعطى لقاضي تطبيق العقوبات تسيَت عملية العبلج العقايب، 
ال على الرغم أنو الوضع ا١تادم كالوضع العبلجي للمحبوسُت، ٦تا ٬تعل األمر صعبا ُب التفرقة بُت ٣تاؿ كل كاحد منهما، 

 ال ٯتنع من حصوؿ أحيانا نوعا من التصادـ لكن ىذا، ؿال عبلقة تعاكف كتكاـإ٬تب أف نعترب ىذه العبلقة بُت الطرفُت 
، لذلك ٬تدر با١تشرع إعادة توضيح كٖتديد صبلحيات  كل طرؼ بشكل دقيق، حىت يتم ٧تاح عملية بُت الطرفُت 

. العبلج العقايب 
ػػػػػػػ التفكَت ُب إ٬تاد آليات للتكفل بقضية احملبوسُت ا١تدمنُت داخل ا١تؤسسة العقابية، كذلك بإنشاء مراكز عبلج كاستشفاء 

داخلها لتخليصهم من ىذا اإلدماف ، كعدـ اقتصارىا على ا١تراكز االستشفائية خارجها، كاليت ٓب تلعب دكرىا كما ىو 
 .مطلوب منها

ػػػػػػػػػ ٘تكُت ا١تفرج عنهم بعد قضاء فًتة عقوبتهم من اإلستفادة من الًتتيبات كالربامج الوطنية للتشغيل كباقي فئات آّتمع،  
كمساعدهتم كمتابعتهم ُب تنفيذ ذلك، ألهنم إف كانوا قد أخطأكا ُب حق آّتمع فقد نالوا عقأّم، فبل ٬تب على 

مؤسسات الدكلة أف تفرط فيهم، كال تساعدىم على إعادة بناء حياهتم من جديد ليصبحوا أفرادا صاٟتُت أسوياء، كعدـ 
اإلشًتاط ُب التوظيف كالعمل شهادة السوابق القضائية، إال ُب حاالت ٤تددة حصرا يكوف ا١تاضي اإلجرامي ذك تأثَت 

 .على ا١تنصب أك الوظيفة كعلى آّتمع
ػػػػػػ تفعيل اإلتفاقيات ا١تربمة بُت قطاع الّسجوف كباقي القطاعات ا١تختلفة ُب إطار تقرير برامج التأىيل كاإلدماج، كمن جهة 

أخرل إعطاء صبلحيات كاسعة للمصاّب ا٠تارجية للسجوف ا١تستحدثة ُب السنوات األخَتة، لتحقيق األىداؼ اليت 
 .أنشأت من أجلها كىي تقدٙب ا١تساعدة للمفرج عنهم بعد قضاء عقوباهتم

ػػػػػػ تثمُت تعليم احملكـو عليهم كصقل مواىبهم، ألهنا قدمت نتائج جد إ٬تابية ُب ذلك، كيكوف ذلك بفسح آّاؿ ٢تم  
تبياف مواىبهم كخرباهتم لئلستفادة منها، كىذا يشّكل ٖتفيزا ٢تم ألهنم يشعركف بأهنم يقدموف شيئا إ٬تابيا، كما أف فسح 
آّاؿ ٢تم ١تواصلة دراستهم كٖتسُت مستواىم يشّكل منح فرصة جديدة ٢تم من أجل طلب العلم كالتعلم ، رٔتا ٓب تسنح 

٢تم ُب آّتمع اٟتر، فيدرؾ أف آّتمع الذم إعتدل على قواعده ٯتد لو يده من جديد، كال يسعى إٔب اإلنتقاـ منو بسبب 
 .فعلو، كىو أمر يغَّت ٘تاما نظرة احملكـو عليو لئلدارة العقابية كآّتمع

ػػػػػ تثمُت نظاـ ا١تثوؿ الفورم كبديل إلجراءات الدعول العمومية، لكن نبلحظ أنو أغفل اإلىتماـ ْتق الضحية فيو، فاألمر 
، رّكز على ٛتاية حقوؽ ا١تتهم فقط مقارنة مع الضحية، كحق الدفاع، كضمانات حبسو كغَت ذلك،  ُب حُت 15-02

أنو أ٫تل الضحية كحقوقها بإعتبارىا طرفا ك خصما ُب الدعول، فلم ينص على منحو حق اإلستعانة ٔتحاـ أماـ ككيل 
اٞتمهورية، كٓب ينص على عدـ ٘تكُت دفاعو نسخة من ملف اإلجراءات لئلطبلع عليو، كٓب ينص على اإلشارة إٔب تنبيو 
الضحية بأف لو اٟتق ُب ٖتضَت دفاعو مثلو مثل ا١تتهم، كٓب ينص عند تقرير احملكمة تأجيل القضية اإلستماع إٔب طلبات 

الضحية أك دفاعو، كمن ٙتة ٧تد أف مركز الضحية ُب نظاـ ا١تثوؿ الفورم بالوضع اٟتإب يكاد يكوف مهمبل، كٓب يُػعْوطَح حقو 
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من اإلىتماـ ، على الرغم أف حقوؽ الضحية مكفولة أيضا دستوريا ، فالواجب على ا١تشرع أف يضمن توازف ا١تصاّب 
 .كاٟتقوؽ بُت ٚتيع أطراؼ الدعول اٞتنائية

ػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم أف يتدارؾ النقص ا٠تاص بنظاـ كقف التنفيذ، ْتيث يقرنو بالوضع ٖتت اإلختبار، كأف ينص على 
عدد من اإللتزامات تكفل متابعة احملكـو عليو على طريق التأىيل، كيبقى للقاضي سلطة إختيار كٚتع ىذه اإللتزامات 

 .حسب كل حالة
، كالذم أتى بصورة كقف التنفيذ اٞتزئي، فأعتقد أنو ال توجد فائدة 2004ػػػػػػ بالنسبة للتعديل الذم أجراه ا١تشرع ُب سنة 

كبَتة ترٕتى من تطبيق ىذا اإلجراء، كالدليل ىو اإلحتشاـ ُب تطبيقو من قبل القضاة، كالًتكيز على إستخداـ نظاـ كقف 
التنفيذ البسيط للعقوبة بصفة كاملة دكف ٕتزئتها، لذلك نعتقد أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب ٬تانب الصواب ّٔذا التعديل، كعلى 

 .ا١تشرع جلب الصورة األخرل لنظاـ كقف التنفيذ كىي إرفاقو بالوضع ٖتت اإلختبار كتقييده ّتملة اإللتزامات
إْب، ٬تب ....ػػػػػػ بالنسبة إلستخداـ بدائل العقوبة السالبة للحرية كوقف التنفيذ، العمل للمنفعة العامة، ا١تراقبة اإللكًتكنية

على ا١تشرع حصر جرائم معينة خطَتة لعدـ إستفادة أصحأّا من ىذه البدائل ٠تطورة جرائمهم كأفعا٢تم كلو كانت 
 .جنحة

ػػػػػػ على ا١تشرع اٞتزائرم أف ينص صراحة على إستثناء بعض اٞترائم ا١تعاقب عليها باٟتبس، كعدـ إفادة مقًتفيها هنائيا 
بوقف التنفيذ، ألف بعضها قد ٭تمل بعض ا٠تطورة أك ٗتلف أضرارا كبَتة ، فليس من العدالة أف نكافئ أصحأّا بعدـ 

 .معاقبتهم بوقف التنفيذ
ػػػػػػ بالنسبة للعمل للمنفعة العامة على ا١تشرع أف يوّسع من طريقة إستخدامو، ك٬تعلو بسيطا ينحصر ُب بعض األعماؿ 

البسيطة ُب اإلدارات التابعة للدكلة، بل يتخذ اإلجراءات القانونية كا١تادية البلزمة ألستغبلؿ كإستعماؿ ىذه القوة العاملة 
الضخمة ُب ا١تشاريع الكربل مثل قطاعات البناء كالفبلحة كإستصبلح األراضي الزراعية، على غرار النموذج الصيٍت، مع 

 .اٟتفاظ دكما على حقوؽ السجناء ا١تادية كالصحية كا١تعنوية 
عتقد أنو كاف على ا١تشرع  رغم حداثة تبّنيو نظاـ الوضع ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية أف يضّيق من ٣تاؿ اإلستفادة من ػػػػػػػػ ف

 مكرر اليت نّصت على أف 125أحكامو، كال ٬تعلو مفتوحا ٞتميع اٞترائم كٞتميع ا١تتهمُت، مثل ما جاء ُب نص ا١تادة 
قاضي التحقيق يأمر بالرقابة القضائية، إذا كانت األفعاؿ ا١تنسوبة للمتهم قد تعرضو لعقوبة اٟتبس أك عقوبة أشد، ٔتعٌت 

 فقط، طا١تا أنو ٯتكن إستعماؿ حإمكانية اإلستفادة منو حىت ُب اٞتنايات، كاف عليو أف يقصره على اٞترائم البسيطة كاٞتن
 .الرقابة القضائية، إذا أراد القاضي أف ٬تّنب ا١تتهم اٟتبس ا١تؤقت

ػػػػػػػ دعوة ا١تشرع اٞتزائرم إٔب األخذ بالبدائل األخرل كاالختبار القضائي، الغرامات اليومية كغَتىا ، كىذا لتعزيز ترسانة 
 .البدائل اٞتنائية ككضعها أماـ القاضي اٞتنائي ، لتمكينو من إختيار البديل الذم يناسب حالة كل ٤تكـو عليو 

ػػػػػػ اإلستلهاـ ٔتبادئ الشريعة اإلسبلمية ُب آّاؿ اٞتنائي ٔتا يتناسب كاحتياجات ٣تتمعنا العقابية ، ١تا تضمنو من  ٖتقيق 
 .للردع كاإلصبلح كالتأىيل كالعدؿ كا١تساكاة ، كا١تركنة، فضبل على إرتباطها باٞتانب العقائدم 

ىدار للقيمة العقابية للسجوف كتقضي إعلى تطبيق نظاـ ا٠تلوة الشرعية ُب اٞتزائر، ألف ُب ذلك بتاتا ػػػ ال ٬تب ا١توافقة ػػػ
بتاتا أف نو ال يتصّور إصبلح، ؼإلٔب جانب اإالذم ٬تب أف يكوف دائما ُب جوىر العقوبة اٞتنائية  على عنصر الردع،

مناسبة لتقنُت ىذا النظاـ  ُب السجوف ليست ا١ترحلة نقدـ ٢تم ىذه ا٠تدمة، ألف بأف نكافأ ٣ترمُت خطرين فعلوا ما فعلوا 
ألننا نعيش اليـو حقيقة أزمة العقاب اٞتنائي، فلم تصبح العقوبة تردع كتثٍت عـز آّرمُت على العودة لئلجراـ، كاٞتزائرية ، 

 . فلقد فقد العقاب فعاليتو ، كلذلك ليس الوقت مناسبا البّتة إلعطاء السجُت مزيدا من الرفاىية كالًتؼ
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ػػػػػ ضركرة إنشاء قسم خاص بالرعاية البلحقة للمحكـو عليهم تابع للدكلة ١تتابعة مرحلة ما بعد اإلفراج لتقدٙب ا١تساعدة 
كا١ترافقة النفسية كا١تعنوية كحىت ا١تادية ٢تم ، ، ك٩تص بالذكر من ليس ٢تم مأكل أك من ٓب تتقبلهم عائبلهتم، كدراسة 

 .إمكانية التكفل با١تفرج عنهم خاصة من فئة األحداث أك النساء باإليواء ُب مراكز خاصة إٔب غاية إ٬تاد مسكن كعمل
ػػػػػػػ تشجيع إنشاء اٞتمعيات ا١تهتمة بالسجناء كا١تفرج عنهم كتدعيمها من الناحية ا١تادية كا١تعنوية، حىت تتمكن من تقدٙب 

ا١تساعدة ٢تذه الفئة من ا١تفرج عنهم، كخلق آليات التنسيق كالعمل بينها كبُت ا١تؤسسات العقابية كبقية ىيئات 
 .كمؤسسات آّتمع

ػػػػػػ العمل على نشر الوعي بكل الوسائل ا١تتاحة اإلعبلمية كالًتبوية كالدينية ٕتاه أفراد آّتمع ُب ىذا اٞتانب لتقّبل ا١تفرج 
 .عنهم كاألخذ بيدىم ُب كل ٣تاالت حياهتم، ك عدـ كصمهم بوصمة السجن

ػػػػػ اإلىتماـ بالعنصر البشرم الذم يقـو باإلشراؼ على تنفيذ العقوبة، من الناحية ا١تادية كا١تعنوية كالعمل على ٖتفيزىم 
بصفة دائمة، كتعزيز معارفهم بًتبصات ُب ا٠تارج لئلستفادة من ا٠تربات األخرل ُب دكؿ العآب، كجلب آخر الطرؽ 

 .كأحدثها ُب ٣تاؿ ا١تعاملة العقابية كأساليبها
ػػػػػػػ تعزيز التعاكف الدكٕب عن طريق تبادؿ الزيارات كنقل ا٠تربات بُت الدكؿ خاصة تلك اليت شهدت إ٩تفاضا ُب معدؿ 

 .اٞترٯتة، كإنصبلح حاؿ آّرمُت كنقل أساليب ا١تعاملة العقابية اٟتديثة
ػػػػػػػ ٬تب اإلكثار من الدراسات ُب ٣تاؿ علم اإلجراـ كعلم العقاب خاصة الدراسات اإلحصائية، ألهنا تقدـ اٟتقيقة 

كتسمح بتقييم مدل ٧تاح أم عقوبة جنائية يتم إعتمادىا، أك أم أسلوب من أساليب ا١تعاملة العقابية، كتسمح بتصحيح 
 .األخطاء كمراجعة العبلجات ا١تقدمة، كبالتإب تقييم مدل ٧تاح أك فشل النصوص القانونية

ػػػػػػ تعزيز القياـ بالبحوث كالدراسات ُب ٣تاؿ علمي اإلجراـ كالعقاب للوصوؿ إٔب معرفة آخر األفكار ُب ٣تاؿ أسباب 
إرتكاب اٞترٯتة كأساليب معاملة آّرمُت كاحملكـو عليم ،ّٔدؼ إصبلحهم من أجل إعادة إسًتجاعهم من جديد ٟتضن 

آّتمع أفرادا صاٟتُت، كضركرة جعل القائمُت على تنفيذ العقوبات اٞتنائية على معرفة بكل خبلصات األْتاث 
كاإلقًتاحات ا١تقدمة لتحسُت آدائها، كال يتأّتى ذلك إال ٓتلق مركز للبحوث كالدراسات يكوف تابعا لوزارة العدؿ أك إدارة 

 .السجوف  يكوف فيو إطارات أكفاء ، يشكل خبليا تفكَت كقوة إقًتاح اٟتلوؿ 
 

          كفي خاتمة  ىذا البحث ، أكٌد أف أقوؿ أني حاكلت أف أدرس السياسة العقابية للجزائر، كأركز على مدل 
فعالية العقاب الجنائي فيها، حيث حاكلت أف أكشف نقاط القوة التي يجب المحافظة عليها ك تثمينها ، كما 
بٌينت مواطن الضعف كالقصور ، كالتي يجب تداركها كرفعها، كعموما يعتبر التشريع الجزائرم من بين أفضل 
التشريعات العقابية على األقل مقارنة مع الدكؿ العربية، في مجاؿ تعزيز حقوؽ ككرامة اإلنساف، حتى أف ذل  

شٌكل في بعض األحياف عقبة في فعالية العقاب، على الرغم أنو مازاؿ يلزمو الكثير من اإلستدراكات في كثير من 
 .المواضع لتصحيحها

 
           كطبعا، إف ىذا البحث رغم طولو، كتعدد فصولو، ككثرة موضوعاتو كجزئياتو، حاكلت بما أمل  من جهد 
كإمكانيات كما كقعت عليو عيني من مراجع كمصادر، ك ما أخذ مني من كقت كثير، أف أقدمو على الوجو الذم 
يليق بو، كأف أتناكؿ جميع جزئياتو كتفصيبلتو، ألف الموضوع جٌد معقد كتعتريو العديد من الجوانب المتداخلة، 
كإف كنت ال أٌدعي أني أتيت بما لم يأت بو األكائل، آمل أف أكوف قد أضفت شيئا كلو بسيطا في ىذا المجاؿ، 
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كألف كل عمل  بشرم يعتريو النقص كالضعف، فببل ش  أف ىذا البحث حول الكثير من مواطن الضعف 
كالقصور، ألنو في النهاية اليعدك أف يكوف عمبل بشريا ناقصا، كل الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة 

 .                               على تصويبو كتقويمو 
 
 

 ػػػػػػ تم ىذا البحث بحمد اهلل كتوفيقو ػػػػػػ 
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 كالمراجع المصادرقائمة 
 
: القرآف الكريم ػػػػ 

 :أكال ػػػ باللغة العربية 
 

I. ػػػ الكتب. 
 
 

، مصر، دار النهضة العربية ،  ، المساكاة في القانوف الجنائي، دراسة مقارنة (أحمد  شوقي عمر)أبو خطوة 
 .1998، 02الطبعة              
 ،دراسة ٖتليلية كتأصيلية للنظاـ العقايب ا١تعاصر ،مقارنا بالنظاـ  ، أصوؿ علم العقاب(محمد عبل)أبو عقيدة 
 . 1991 ،01اإلسبلمي، القاىرة ، دار النهضة  العربية، طبعة               
 ،  ، نظرية االثبات في اصوؿ المحاكمات المدنية كالجزائية  بين النص كاالجتهاد كالفقو(الياس)أبو عيد 

. 2005، اٞتزء الثالثدراسة مقارنة ، منشورات زين ا١تعرفية ،              
  . ىجرم1365دار الفكر العريب ، ، مصر ، ، القاىرة ، الجريمة كالعقوبة في الفقو االسبلمي(محمد)أبو زىرة

،  ، دراسة مقارنة ، عماف  األردف، الحدكد القانونية للقاضي الجنائي في تأجيل العقوبة(أكـر نشأت)براىيم إ
 .1998مكتبة دار الثقافة للنشر ك التوزيع ،               

دارات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،القاىرة ، ا١تركز القومي لئلص،العقوبات الجنائية في ضوء الفقو كالقضاء (عبد المطلب)يهاب إ
 .2009،  01القانونية ، الطبعة                 

س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كلية التجارة  إدارة ا١تستشفيات، جامعة قناة السوم، بحث الفساد االدارم (محمود أحمد)براىيم إ
 .2009د د ف،  ،                

،    02 بعة ، دراسة مقارنة ، عماف األردف،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، ط، السياسة الجنائية(أكـر نشأت )براىيم إ
                 2011. 
ز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الرياض، مرؾ،المنفعة المستقبلية للعقوبات الجنائية من منظور اصبلحي(مضواح بن محمد )آؿ مضواح 
. 2009الدراسات كالبحوث، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ،                

 الدراسات  ، ، مركز ، العود الى االنحراؼ  في ضوء العوامل االجتماعية(صالح بن محمد)آؿ رفيع العمرم 
  .2002 ، 01الطبعة ، كادٯتية نايف العربية للعلـو االمنية ، الرياض أكالبحوث ،                  
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ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، على ضوء القواعد الدكلية كالتشرم، فلسفة النظاـ العقابي الجزائرم كحقوؽ السجين(الطاىر)بري  
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتزائرم كالنصوص التنظيمية ا١تتخذة لتنظيمو ،عُت مليلة اٞتزائر، دار ا٢تدل للطباعة كالنش                
. 2004،  01كالتوزيع، طبعة                 

 .2008 ، اٞتزائر ، دار القصبة للنشر ،  ، إصبلح العدالة في الجزائر  االنجاز كالتحدم(الطيب)بلعيز 
.  ، اٞتزائر ، دار ىومة ، دكف سنة طبع ، مبادئ القانوف الجزائرم العاـ(لحسن)بن الشيخ 

 
 

 اٞتامعيػػػػػػػػػة ،اٞتزائر الديواف الوطٍت للمطبوعات ، قانوف العقوبات في ضوء الممارسات القضائية(حسن)بوسقيعة 
                ،2000 . 
 الوطنػػػػػػػي ، الديواف ،المصالحة في المواد الجزائية بوجع عاـ كفي المواد الجمركية بوجو خاص                 
 .2001، 01 الطبعة الًتبوية،شغاؿ  لؤل                
،  14 ، اٞتزائر ، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ، الطبعة ،الوجيز في القانوف الجنائي العاـ                
                 2014.  

 االسكندرية مصر، دار ا١تطبوعػػػػػػػػػػػػػػػػات ، الخطر الجنائي كمواجهتو تأثيما كتجريما، (حسنين المحمدم)بوادم 
 .2008اٞتامعية، طبعة                

 اإلسكندرية، دراسة مقارنة، ،العفو عن الجريمة كالعقوبة، في التشريع الجزائرم كالمقارف(عبد القادر)بوراس 
 .2012، مصر، دار اٞتامعة اٞتديدة ،                
 دراسة مقارنة، عُت مليلة اٞتزائر، دار ا٢تدل ،  ، مفهـو االفراج المشركط في القانوف،(عبد الرزاؽ)بوضياؼ 
 .2010الطبعة              

 .1987، طبعة ، القاىرة مصر، دار الشركؽ للطباعة كالنشر ، علم االجراـ  (رمسيس)بهناـ 
 .2002سكندرية، منشأة ا١تعارؼ ، طبعة إل ، ا، سلطة القاضي الجنائي (حاتم)البكار 

  النهضة، القاىرة  مصر، دار 2، القسم العاـ، طبعة ، شرح قانوف العقوبات( توفيق )شرؼأتوفيق شمس الدين 
 .2008طبعة    العربية ،              
 . ، باتنة اٞتزائر ، دار الشهاب ، د ت ، نظرات في الثقافة االسبلمية  (عز الدين الحطيب)التميمي 
 كالنشر،بَتكت لبناف، ٣تد ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ،داء الجريمة سياسة الوقاية كالعبلج(علي محمد)جعفر 

 .2003، 01كالتوزيع ،  طبعة                        
   كالتوزيعبَتكت، ٣تد ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر ،، فلسفة العقاب كالتصدم للجريمة                    
 .2006، 01، الطبعة                      

سكندرية مصر، دار اٞتامعة اٞتديدة،  إل، ا، حدكد سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة(يوسف)جوادم 
  .2011طبعة                 

  اٞتامعةسكندرية مصر ، دار إل ، ا، الرعاية البلحقة للمفرج عنهم كتدبير احترازم (إيماف محمد علي)الجابرم 
 .2016اٞتديدة  ، طبعة                 
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   الفرنسي، دراسة مقارنة مع القانوف ا١تصرم ك القانوف، التفريد العقابي في القانوف األردني(خالد سعود بشير)الجبور 
 .2009، 01، عماف االردف ، دار كائل للنشر  كالتوزيع ، طبعة                 

 كالتوزيع ، األردف ، دار النفائس للنشر ، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة اإلسبلمية(عبد الحميد)حسني 
. 2007 ، 01،أطلس العا١تية للنشر، طبعة                 

  كالتوزيػػػػػػػع، دراسة مقارنة، عماف األردف ، دار ا١تناىج كالنشر ، تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (رجب علي )حسين 
. 2011، 1 بعة، ط                

 . 1975 ، القسم  العاـ، دار النقرم للطباعة ، شرح قانوف العقوبات اللبناني ، (محمود نجيب)حسني 
  منشورات  ،دراسة مقارنة ُب فلسفة العقاب ، بَتكت لبناف،، كظيفة الردع العاـ للعقوبة(عمار عباس)الحسيني 

 .2011، 1اٟتليب اٟتقوقية ،طبعة                      
صبلح العقايب  إل، دراسة مقارنة ُب فلسفة ا،الردع الخاص العقابي كنظم المعالمة العقابية                    
 .2013 ، 01كنظم الوقاية  من اٞترٯتة ،بَتكت لبناف،  منشورات اٟتليب اٟتقوقية ، الطبعة                      

 ، جامعػػػػػػػػػػػػػة ، الشبهات المثارة حوؿ عقوبة القتل في االسبلـ كمناقشتها(علي بن عبد الرحماف)الحسوف 
 . ىجرم1422ا١تلك سعود ، د د ف،                 

 بعة دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة ط بَتكت لبناف، ،لغاءإلبقاء كاإلعداـ بين اإل،عقوبة ا(ساسي سالم)الحاج 
                 01 ،2005 .

ة ُب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة مقارف، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم االرىابية (محمد حكيم حسين)الحكيم 
ر  ػػػػػػػػ مصر ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنش،سبلمي، القاىرةإلكف الوضعي كالفقو اػػػػػالقاف               
 .2006كالرب٣تيات،               
  ، مكافحة جرائم الفساد  في ضوء اتفاقية األمم المتحدة بين القانوف الوضعي (عادؿ عبد العاؿ)خراشي 

 .2016سكندرية مصر ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر،طبعة إل ، دراسة مقارنة ، اسبلميإلكالفقو ا              
 بلقيس، كا١تقارف، عُت البيضاء اٞتزائر، دار ، االجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم(عبد الرحماف)خلفي 

 . د ت، 01، الطبعة               
 . 2010 اٞتزائر، دار الكتاب اٟتديث، دراسة مقارنة،السياسة العقابية في القانوف الجزائرم، ( عمر )خورم 
، قسنطينة ، ا١تطبعة اٞتهوية قسنطينة ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  ، الموجز في علم العقاب (المكي)دردكس 

 2010،  02، الطبعة                
 كالعقاب، أصوؿ علم اإلجراـ (محمد عبد الكريم)، القصيف (فتحي توفيق)، الفاعورم (عماد محمد )ربيع 

 .2010، 01، األردف، دار كائل للنشر، طبعة                  
  .2006 طبعة ، عنابة اٞتزائر، دار العلـو للنشر كالتوزيع ،ـ االجراـ كالسياسة الجنائيةؿ، ع(منصور)رحماني 

 ، فقو ، قضايا ، عنابة  اٞتزائر، دار العلـو للنشر كالتوزيع ،  ، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ                 
                 2006. 

ات  ػػػػػػػػػػػػسًتاتيجيإل ، ا، مناىظة عقوبة االعداـ في العالم في العلم العربي(طالب)كسقاؼ  (ميرفت)رشماكم 
 . 2010اصبلح اٞتنائي ، إلالفعالة كاآلليات ا١تتاحة، دليل اجرائي ، ا١تنظمة الدكلية ؿ                
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 .1989اٞتزائر، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ، طبعة  ، ، االقتناع الشخصي للقاضي الجزائرم(مسعود)زبدة 
 دار، القاىرة مصر،  (دراسة مقارنة)العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة كبدائلها ، (أيمن رمضاف )الزيني 

. 2003، 01النهضة العربية، الطبعة                        
٨تو مفهـو حديث ألساليب ا١تعاملة العقابية كالعقوبات البديلة لسلب  ، الحبس المنزلي،                       
. 2005 ، 01اٟترية ُب السجوف، مصر ، دار النهضة العربية، طبعة                        

 
 األكٔبعة ب ، طريقة جديدة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الط، المراقبة االلكتركنية (عمر)سالم 

 .2000، القاىرة ، مصر، دار النهضة العربية،                 
.  1972، دار النهضة العربية ، طبعة  ، القاىرةصوؿ السياسة الجنائية أ ، (احمد فتحي)سركر 
 .              1990  ، دراسة مقارنة ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر،النظرية العامة للتدابير اإلحترازية، (عبد اهلل)سليماف 

 اٞتامعيةكؿ، اٞترٯتة، ، اٞتزائر، ديواف ا١تطبوعات أل، القسم العاـ ، اٞتزء ا، شرح قانوف العقوبات                    
.  1995بعة ، ط                   
كاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتزاء اٞتنائي، ،اٞتزائر، دم، ، القسم العاـ ، اٞتزء الثا٘ب شرح قانوف العقوبات الجزائرم،                  
  .2002 ،  01ا١تطبوعات اٞتامعية، طبعة                  

 أك ا١تؤسسة االجتماعية إلعادة ادماج احملبوسُت، بُت الواقع كالقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ،قاضي تطبيق العقوبات،(سائح )سنقوقة 
 ُب ظل التشريع اٞتزائرم،رؤية عملية، تقييمية، عُت مليلة ، اٞتزائر، دار ا٢تدل للطباعة كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر                  

 .2013                  كالتوزيع، طبعة 
كرة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، اٞتزء الثا٘ب، ، ا١تنص، المدخل الى دراسة الظاىرة االجرامية  كالحق في العقاب(أحمد لطفي)السيد

 .2004ػ 2003مصر، كلية اٟتقوؽ جامعة ا١تنصورة ،                   
   . ، د س ط2004كرة ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،كلية اٟتقوؽ، جامعة ا١تنص، الشرعية اإلجرائية كحقوؽ االنساف                    

  ر ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتزائدإب ابراىيم ، ، دراسة مقارنة، ، تعدد الجرائم كآثاره االجرائية كالعقابية (باسم)شهاب 
                  (BERTI   EDITIONS  (،2011 . 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اإلسكندرية مصر، دار ا١تطبوعات اٞتامعية ، طبع، علم اإلجراـ كعلم العقاب (فتوح عبد اهلل)الشاذلي 
                 2011. 

  .1990 طبعة ، مصر ، منشأة ا١تعارؼ ،، أثر تعدد الجرائم في العقاب (عبد الحميد)الشواربي 
 .1996، 03، القاىرة مصر ، منشأة ا١تعارؼ ، الطبعة ، الجرائم المالية كالتجارية                 

  ماعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االجتػػػػػػػػػػػػػػعادة التأىيإ، دكر قاضي تطبيق االحكاـ الجزائية في سياسة (عبد الحفيظ )طاشور 
 .2001 ، اٞتزائر ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،طبعة التشريع الجزائرم                  في 

ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ُب مرحلة تنفيذ العقوبة ُب الفق، حماية الشعور الشخصي للمحكـو عليو (أحمد حسني أحمد)طو 
  .2007دة ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكندرية ، مصر، دار اٞتامعة اٞتدمإلسبلمي كالقانوف اٞتنائي الوضعي ، اإلا                 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكندرمإل، ا01، طبعة صبلح المحكـو عليهمإعادة إ، البدائل العقابية للحبس ك(محفوظ علي)علي 
 .2016مصر ، مكتبة الوفاء القانونية ،                  
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ة  ػػػػػػ، البدائل الشرعية للعقوبات الوضعية في الشريع ، بدائل العقوبات السالبة للحرية(حسني)عبد الحميد 
 . 2007، 01 ، عماف، االردف ، أطلس العا١تية للنشر، الطبعة سبلميةإلا                
اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَتكت لنب ، دار احياء الًتاث العريب،1، آّلد ا٠تامس،طبعة، الموسوعة الجنائية(جندم)عبد المال  

  .د ت ،                 
   .1978 ،  01 ، مصر، دار النهضة العربية ، طبعة، مبادئ علم االجراـ كعلم العقاب(فوزية )عبد الستار 

 
م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، القاىرة ، مصر، ا١تركز القـو، العقوبات الجنائية في ضوء الفقو كالقانوف(ايهاب) عبد المطلب
 . 2009 ، 1لئلصدارات القانونية ، طبعة                  

 ، دراسة مقارنة، القاىرة ، دار النهضة  ، التفاكت في تقدير العقوبة ، المشكلة كالحل(رمزم رياض)عوض 
 . 2005العربية ،                
 .2013، القاىرة مصر، دار النهضة العربية ، طبعة ، مبادئ علم العقاب(عبد المعطي)عبد الخالق 
  رػػػػػػػػػػػػػػػػ،بَتكت ، لبناف، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنش، أصوؿ علم االجراـ كالجزاء (سليماف)عبد المنعم 

 .1996 ، 1بعة كالتوزيع ، ط                      
 ، بَتكت ، لبناف ، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،   نظرية الجزاء الجنائي                       ،
. 1999، 01الطبعة                         
ة  ػػػػػػػػػػطبع ، االسكندرية ، مصر، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر،  ، نظرية المسؤكلية كالجزاء                      

                         2000.  
م  ػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة مقارنة ، بَتكت لبناف ، منشورات  اٟتلبالنظرية العامة لقانوف العقوبات ،                       
 .2003اٟتقوقية،                        
                    2015اإلسكندرية مصر، دار ا١تطبوعات اٞتامعية، طبعة  ،، أصوؿ علم اإلجراـ كالجزاء                    

 ، القاىرة ، مصر، دار النهضة العربية، ، العقوبة التبعية في التشريعات الجنائية العربية(أحمد )عبد الظاىر 
 .2013، 02                      الطبعة 

 ، اٞتزء الثا٘ب، السياسة اٞتنائية كالتصدم للجرٯتة، بَتكت لبناف  ، دركس في العلم الجنائي(مصطفى)العوجي  
 .1978، 02مؤسسة نوفل ، الطبعة  ،                    

 .2006 ، اٞتزائر ، دار ىومة للنشر كالتوزيع  ،، عولمة التجريم كالعقاب(لخميسي )عثامنية  
ظرية اٞتزاء اٞتنائي،اٞتزائر ،  ،ف ،القسم العاـ ، نظرية اٞترٯتة، مبادئ قانوف العقوبات الجزائرم(عبد القادر)عدك

 .2010، 01دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ، طبعة                    
 مؤسسة ، بَتكت  لبناف ، 01 ، ٣تلد سبلمي مقارنا بالقانوف الوضعيإل، التشريع الجنائي ا(عبد القادر)عودة 

.  1986 ، 08الرسالة ، طبعة                   
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، عماف األردف، دار ا١تسَتة للنش، علم اإلجراـ كالعقاب(علي حسن)، طوالبة  (محمد شبلؿ)العاني 

. 1998، 01كالتوزيع  كالطباعة ، طبعة                  
 للدراسات، معهد الكويت متناع عن النطق بالعقابإل، السلطة التقديرية للقاضي في ا(محمد نجاد)العتيبي 
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. 2006 ػ 2005دكف دار نشر ، ، القضائية كالقانونية ، الكويت، الدفعة الثانية                  
،   ةػػػػػػػػ، بَتكت لبناف ، منشورات اٟتليب اٟتقوقي، الصحة النفسية من المنظور القانوني(عبد الرحماف)العيسوم  

 .2004، 1طبعة                   
 .، ا٢تيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ، د ت ف ، تجريم الفساد في التشريع الجزائرم (أحمد)غام 
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، جامعة نايف العريب، مشكبلت أسر السجناء كمحددات برامج عبلجها (عبد اهلل عبد الغني)غانم 

 .2009منية ، الرياض ،ألللعلـو ا                   
. 2011، 1 ،ا١تنصورة مصر،  دار الفكر كالقانوف ، طبعة ، حقوؽ االنساف في السجوف (محمد غناـ)ناـ غ 

 .2008،  01، منشورات اٟتليب اٟتقوقية الطبعة غساف رباح، الوجيز في العفو عن االعماؿ الجرمية ، 
 ا١تعارؼ ، منشأة 03 ، دراسة مقارنة ، طبعة   ، تعدد الجرائم كاثره في المواد الجنائية(عصاـأحمد )غريب 

. 2007سكندرية ، إلا                  
، شرح قانوف العقوبات القسم العاـ، النظرية العامة للعقوبة كالتدابير اإلحترازية (محمد عبد اللطيف)فرج 

 .1912،  مصر ، مطابع الشرطة  للطباعة كالنشر  كالتوزيع، طبعة                   
،لبناف (مطاع )، مراجعة كتقدٙب صفدم(علي )، ترٚتة مقلد، المراقبة كالمعاقبة ، كالدة السجن  (ميشاؿ)فوكو

 .1990مركز اإل٪تاء القومي بَتكت،   ،                   
 .2007، 01دار الوراؽ للنشر ،الطبعة ،  ، لندف (٤تمود ) ، ترٚتة أمُتسهيل ، شريعة حمورابي (قاشا)

 مصر،  ،سكندريةإل ، ا، علم االجراـ كعلم العقاب(فتوح عبد اهلل)، الشاذلي  (علي عبد القادر) القهوجي     
 .2003،1990٪تاء القومي ، إلمركز ا                   

 القانونية ، ا١تعيار اٞتنائي التنموم ، مصر ، دار الكتب ، علم صناعة التشريعات الجنائية (سعيد علي)القططي 
 .2010طبعة دار شتات للنشر كالرب٣تيات ، ،                  

 ، ة ػػػػػػػػػػػػػ، ، القاىرة،  دار النهضة العريب، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث (شريف سيد)كامل 
 .1999، 01طبعة                  

كث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جامعة الدكؿ العربية ، بَتكت لبناف ،ا١تركز العريب للبح محاضرة في العقوبات البديلة،(يليإ)كبلس 
 .2013القانونية كالقضائية ،                 

 ، أزمة الصحة العقلية خلف القضباف كدكرىا ُب مواجهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها، ، ،الجنوف في غياىب السجوف (تيرم)كوبرز 
 ، القاىرة، مصر، مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (فتحي)، مراجعة سليماف ىا٘ب  (أمَتة)ترٚتة علي عبد الصادؽ                  

 .2015، 01                 ىنداكم للتعليم كالثقافة ، الطبعة 
 .2010، 01، دراسة مقارنة ، األردف ، دار كائل للنشر ، طبعة ، كظيفة العقوبة (فهد يوسف)الكساسبة 
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٖتليل كتأصيل ، اٞتزائر،  دار ىومة للطباعة كالنش، قانوف حماية الطفل في الجزائر، (جماؿ)نجيمي 

 .2016كالتوزيع ،                  
، دراسة ٖتليلية اجتماعية ُب علم العقاب ، اربيل العراؽ  ، أساسيات علم اإلجراـ كالعقاب(عبد الكريم)نصار 

 .2011، 01ا٠تاصة، طبعة  ، منشورات جامعة جيهاف                 
، السياسة الجزائية في قانوف العقوبات األردني، دراسة مقارنة بالتشريع  (أحمد عبد اهلل دحماف)المغربي 
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 .2011، 01 ، عماف ، األردف، دار كائل للنشر، الطبعة المصرم كاإليطالي                 
 ، مصر، دار الكتب القانونية، طبعة  ، العقوبة في التشريع الجنائي االسبلمي(ىاني محمد كامل) المنايلي

                01 ،2010.  
 ، دراسة معمقة  ، أسس السياسة العقابية في السجوف كمدل التزاـ الدكلة بالمواثيق الدكلية(نبيل)لعبيدم 

                        ، 01ة ػػػػػػػػػػػػػػػُب القانوف اٞتنائي الدكٕب، القاىرة ، مصر، ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية، الطبع                
                2015 . 

 
، على ضوء التشريع الدكٕب كاٞتزائرم كالشريعة االسبلمية ، اٞتزائر  ،الوجيز المعين الرشاد السجين(عمر)عرـك ؿ

 .2010 ،  01، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طبعة                  
 ، دراسة ُب ضوء الفكر القانو٘ب كالسياسي الغريب  ، العدالة مفهومها ك منطلقاتها (أبو بكر علي)محمد أمين 

 . 2010، 01سبلمي ، دمشق سوريا ، دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع ، طبعة اإلك                  
ؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، أكادٯتية نامعادة تاىيل المتهمين كالمحكـو عليهم في قضايا اإلرىابإ، (موسى مصطفى)محمد 

 . 2006العربية للعلـو األمنية ، مركز الدراسات كالبحوث، الرياض، السعودية،                   
، اإلسكندرية ، مصر،  ، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بين النظرية كالتطبيق(أمين مصطفى)محمد 

 .2008ٞتامعة اٞتديدة ، طبعة ادار                   
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الرياض ، ا١تملك، أحكاـ التفريد للعقوبة بين اإلعتبار الشخصي كتحقيق الردع(نصر محمد)محمد 

 .2014، 01السعودية،  مكتة القانوف  كاإلقتصاد، الطبعة  العربية                   
،  02ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، طبعة اٞتزائر، ، جراـإلموجز في علم العقاب كا ،(سحاؽ ابراىيمإ)منصور 

                 1991 .
. 2007اٞتزائر، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طبعة  ،، العقوبة موقوفة التنفيذ(مبركؾ)مقدـ 

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػ، عماف االردف ، دار الثقافة للنش، الصلح الجنائي كأثره في الدعول العمومية  (علي محمد)المبيضين 
. 2010 ،01كالتوزيع ، الطبعة                   

،  5 ، القسم العاـ ، القاىرة مصر، دار النهضة  العربية ، طبعة ، شرح قانوف العقوبات(حسني محمود)نجيب 
                  1982. 

اف  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة مقارنة، عم، الحدكد القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة(ابراىيم اكـر)نشأت 
  .1996األردف ، دار الثقافة كالنشر كالتوزيع،                  
اض   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،الرم،اإلجراءات البديلة عن الحبس(محمد عبد اهلل)كلد محمداف 
 .2005لعربية السعودية، اا١تملكة                

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة مقارنة ، ا١تنصورة، مصر، دار الفك، القانوف كما يجب أف يكوف (صبلح رزؽ عبد الغفار)يونس 
 .2011طبعة كالقانوف للنشر كالتوزيع ،                

 
 .كتب اللغة كالمعاجم- 
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ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، طبع13، اٞتزء (عبد ا١تنعم خليل)كمراجعة ابراىيم  (عامر اٛتد)، ٖتقيق حيدرلساف العرب، بن منظورإ
. 145 ، ص 2002، بَتكت لبناف ، دار الكتب العلمية ،  01                

  ـك ػػػ ،  دار عماف، األردف ، مؤسسة عل، مختار الصحاح (عبد القادر)، الرازم  (محمد )ماـ بن أبي بكر إلا
. 188، ص 1978 ،  1ط ف، آالقر                 

ة  ػػػػػػ، ترٚتة منصور القاضي، اٞتزء الثا٘ب ، بَتكت لبناف، ا١تؤسس، معجم المصطلحات القانونية  (جيرار)كورنو 
. 1998اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،                 

  :ػػػػػ كتب الحديث
 

 ، تقدٙب كٖتقيق كتعليق ٤تمود ( ق256ت ) صحيح البخارم ،  (أبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل) البخارم 
                   النوكام  ك٤تمد أبو الفضل ابراىيم ٥تمد خفاجي، نشر مكتبة النهضة اٟتديثة ٔتكة ا١تكرمة، 

 . ق1376                   
 ، ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي ، نشر دار إحياء ، صحيح مسلم  (أبي الحسن بن الحجاج القشيرم) مسلم 

 .                  الًتاث العريب ، د ت ف
 ، ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد  الباقي، ( ،سنن ابن ماجة، (الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزكيني) إبن ماجة 

  . ق1395                   نشر دار احياء الًتاث العريب ، 
 

II. لرسائل كالمذكرات الجامعية ػػػػ األطركحات كا .
 

: ػػ رسائل الدكتوراه 01
 

ة  ػػػػػػػ، دراسة مقارنة، رساؿ، العقوبة الرضائية في الشريعة االسبلمية كاالنظمة الجنائية المعاصرة(احمد)البراؾ 
. 2009دكتوراه ، كلية اٟتقوؽ، جامعة القاىرة ،               
كف  ػػػػػػػػػػػ ، رسالة دكتوراه ُب القافعن الجريمة االقتصادية ، المسؤكلية الجزائية للشخص المعنوم(كيزة)بلعسلي 

. 2004اٞتنائي، جامعة مولود ٦ترم، تيزم كزك،  كلية اٟتقوؽ كالعلـو االنسانية                
، ٗتصص علـو  جنائية، كلي، بدائل إجراءات الدعول العمومية(مراد)ىي كؿبل ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، أطركحة دكتوراه ُب العلـو

 2019-2018، اٟتاج ٠تضر، 1اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، قسم اٟتقوؽ، جامعة باتنة              
. ت ة، دػػػػػػ،أطركحة دكتوراه العلـو ُب اٟتقوؽ، كلية اٟتقوؽ منتورم قسنطُت، التدابير االحترازية(ربيعة)تباني زكاش 
ة دكتوراه ُب  ح، أطرك، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد االدارم في الجزائر(عبد العالي)حاحة               
 –  2012اٟتقوؽ ، ٗتصص قانوف عاـ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة ٤تمد خيضر بسكرة،              
             2013.  
ة ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة مقارف، النظرية العامة للصلح كتطبيقاتها في المواد الجنائية (محمد حكيم حسين)الحكيم 

. 2005رسالة دكتوراه منشورة، القاىرة مصر، دار الكتب القانونية ،               
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ادة  ػػػػػػػػػػػػػ، السياسة الجنائية بين االعتبارات التقليدية للتجريم كالبحث العلمي في ـ(سيدم محمد)الحمليلي 
د  ػػػػػػػػػػػ ،أطركحة دكتوراه ، قسم اٟتقوؽ ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ،جامعة أبو بكر بلقامالجريمة              
. 2012 ػػ 2011تلمساف،               

ة  ػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة نظرية كتطبيقية ، أطركحة دكتوراه الدكؿ، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي (شادية)حاب ر
 .2006ُب العلـو القانونية، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ،                
كؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، أطركحة دكتوراه ُب القانوف ا٠تاص ، كلية اٟتق، تقييد حق الدكلة في العقاب(ايهاب محمد)الركساف 

  .2008-2007، كالعلـو السياسية بتونس، جامعة تونس               
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػ، أطركحة دكتوراه ُب العلـو القانونية ، ٗتصص قانوف جنائي، كلي، التوبة في القانوف الجنائي(ليلى)سوياد 

 .2014-2013اٟتقوؽ كالعلـو االنسانية ، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، قسم العلـو القانونية،               
، دراسة مقارنة ، بُت التشريع اٞتنائي الدكٕب  ، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة (محمد صغير)السعداكم 
 ، أطركحة دكتوراه ُب األنثربولوجيا اٞتنائية ، كلية اآلداب كالعلـو اإلجتماعيػػػػػػػػػػػػػة سبلمية إلكالشريعة ا              

  .2010 - 2009              كالعلـو اإلنسانية ، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمساف، 
 ، أطركحة دكتوراه ُب القانوف الدكٕب  ، الظاىرة االرىابية بين القانوف الدكلي كالمنظور الديني(عباس)شافعة 

كالعبلقات الدكلية، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، قسم اٟتقوؽ، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة،                 
               2010- 2011. 

، نظرة علمية على عملية التأىيل كما خربىا السجناء، أطركحة  ، نظاـ السجوف في الجزائر(مصطفى)شري  
 كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاإلجتماعية ، قسػػػػػػػػػػػػم ، ُب علم اجتماع اال٨تراؼ كاٞترٯتة، دكتوراه               

 .2011ػ 2010عنابة، باجي ٥تتار جامعة               علم اإلجتماع ،
كراه  ُب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، رسالة دكت، السياسة العقابية في الجزائر كالمواثيق الدكلية، لحقوؽ االنساف (لخميسي)عثامنية 

. 2008 ػ 2007 ٗتصص قانوف عاـ ، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة اٞتزائر،  ، اٟتقوؽ              
 ، دراسة جرائم العنف في المجتمع الجزائرم على ضوء المتغٌيرات النفسية كالديموغرافية (مصطفى)عبدكف 

 ، أطركحة دكتوراه ُب علم النفس اإلجتماعي ، كلية العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية               
 .2011-2010،، 2،جامعة اٞتزائر             
ر  ػػػػػػػػػػػػ،  كدكرىا ُب ُب تطوم، المردكد الردعي كاإلصبلحي لبدائل العقوبة السالبة للحرية(ابراىيم سعد)الغامدم 

 العلـو لعقوبات من كجهة نظر ا١تختصُت، أطركحة دكتوراه  الفلسفة ُب العلـو األمنية ، قسم انسق                
  .2013جتماعية ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، إلا              

 كالعلـوُب العلـو ٗتصص قانوف جنائي،كلية اٟتقوؽ  ، رسالة دكتوراه، تنفيذ األحكاـ الجنائية(بن يونس )فريدة 
  . 2013 ػ2012قسم اٟتقوؽ ، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة ، ، السياسية بسكرة               

ة  ػػػػػػ ، دراسة مقارنة بُت التشريع االسبلمي كالتشريع الوضعي، رساؿ، الموازنة بين العقوبة كالعفو (العشبي)قويدر 
ة،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتوراه ُب العلـو االسبلمية ، ٗتصص شريعة كقانوف، كلية اٟتضارة االسبلمية كالعلـو اإلنسا٘ب              
 .2013 ػ 2012العلـو اإلسبلمية، جامعة كىراف،  قسم               
ة  ػػػػػػػ، دراسة مقارنة ، ُب ضوء أحكاـ الشريعة االسبلمي، الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنساف(احمد خيرم)الكباش

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا١تبادئ الدستورية كا١تواثيق الدكلية، ، رسالة دكتوراه ُب القانوف اٞتنائي، ، قسم اٟتقوؽ ، كلي               
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. 2001اٟتقوؽ جامعة االسكندرية ، مصر،                
كراه ُب   ػػػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة مقارنة ، رسالة  دكت، أثر كظيفة العقوبة في اصبلح الجاني كتأىيلو(فهد يوسف)الكساسبة 

 عماف العربية للدراسات العليا، كلية الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ، جامعة ، ٗتصص القانوف العاـ فلسفة القانوف               
 .2009               القانونية كالسياسية العليا، األردف، 

 
كلينيكي إل العوامل كآثار، أطركحة دكتوراه ُب علم النفس اجراـ المرأة في المجتمع الجزائرم ،إ، (بركو)مزكز 

يا ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسانية ، قسم علم النفس كعلـو الًتبية كاألرطفوفإللية العلـو االجتماعية كاؾ،                  
. 2007 ػػ ػ2006                 

 
: رسائػػػػل الماجستيػػػػػػػػر ػػ 02

 
ـك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مذكرة ما جستَت ُب العلنظمة تكييف العقوبة كاليات تجسيدىا في التشريع الجزائرمأ، (مناؿ)إناؿ 

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػالقانونية ، ٗتصص علم االجراـ كالعقاب، كلية اٟتقوؽ كالعلم السياسية جامعة اٟتاج ٠تض                 
 .2011 ػ 2010 باتنة، قسم اٟتقوؽ،                  

، دراسة ٖتليلية ، رسالة ماجستَت ُب  ، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة(ياسر بن محمد سعيد)بابصيل 
 .2011العدالة اٞتنائية ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، الرياض،                  

 ،  رمػػػػػػػػطار االتفاقيات الدكلية كاالقليمية كقانوف العقوبات الجزائإ، ، جريمة التعذيب في (كافية)بن دادة 
ر  ػػػػػػػػػػػػجامعة اٟتاج ٠تض، قسم العلـو القانونية،ماجستَت ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو االنسانية  رسالة                  
. 2011 -2010، باتنة                  

كف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مذكرة ماجستَت ُب القاف، عقوبة العمل للنفع العاـ في القانوف الجزائرم(محمد لخضر)بن سالم 
ة ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞتنائي، قسم اٟتقوؽ، جامعة قاصدم مرباح ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية كرقل                 
                  2010-2011. 

  ماجستَت مذكرة اإلشراؼ القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائرم، ، (فيصل)بوخالفة 
 ُب العلـو القانونية، ٗتصص علم اإلجراـ كعلم العقاب، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، قسم                  

 .2012- 2011                 اٟتقوؽ،  جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة، 
ة  ػػػػػػػػ ، دراسة مقارنة، رساؿ، عقوبة االعداـ بين التشريع االسبلمي كالقانوف الوضعي(عبد الوىاب)بوعزيز 

 .2008ماجستَت، كلية اٟتقوؽ ، جامعة باجي ٥تتار عنابة ، اٞتزائر،                  
، مذكرة  ، دراسة تقييمية لمدل مطابقة القانوف الوضعي الجزائرم مع قيم المجتمع كدينو(رؤكؼ)بوقرة 

ماجستَت ُب علم االجتماع القانو٘ب،  كلية العلـو اإلسبلمية كالعلـو االجتماعية ، قسم علم                   
 .2009 ػ 2008جتماع كالدٯتغرافيا، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ، إلا                 

، دراسة ُب التشريع اٞتزائرم، مذكرة ما جستَت ُب  ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية (ياسين)بوىنتالة 
 . 2012 ػػػػػ 2011القانوف اٞتنائي ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة باتنة ،                 

، مذكرة ماجستَت ُب القانوف العاـ ، فرع قانوف العقوبات كالعلـو اٞتنائية،  ، الصلح الجنائي (ندل)بوازيت 
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 . 2009 ػ 2008كلية اٟتقوؽ، جامعة منتورم قسنطينة،                
 ، كمدل امكانية تطبيقها على أعضاء ٣تلس الشورل ،  الحصانة البرلمانية(علي بن عبد المحسن)التويجرم 

   1425السعودم، رسالة ماجستَت ُب العدالة اٞتنائية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،الرياض،               
 . ىجرم1426                ىجرم  ػػ 

 
            ، الجزاءات كالتدابير البديلة من السجن في الفقو اإلسبلمي المعاصر  (نبيل بن عبد اهلل سليماف)الجامع 

،رسالة ماجستَت  كموقف الشريعة منها كمدل تطبيقها أماـ القضاء بالمملكة العربية السعودية                
ة  ػػػػػػػػػػػػػ، ٗتصص السياسة اٞتنائية،قسم العدالة اٞتنائية،معهد الدراسات العليا، أكادمية نايف العريب               

 .2000منية ، األللعلـو                  
دراسة مقارنة  ، ، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها األدنى كاألعلى(جواىر)الجبور 

 .2013، رسالة ماجستَت ُب القانوف العاـ ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف ،                  
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة ميدانية على سجوف ٤تافظ، تقييم الخلوة الشرعية لنزالء السجوف (رسفير بن مسف)الجعيد 

ة،  ػػػػػػػػػػػسجوف الطائف ، رسالة ماجستَت ُب العلـو االجتماعية ، ٗتصص تأىيل كرعاية اجتماعي                 
 .، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، الرياض ، السعودية2008                 

ة  ػػػػػػػػػػػػػ، تطبيق االجراءات البديلة على السجينات بسجوف الممل (جمبل بنت عوض بن عباس )الحارثي 
ؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة تأصيلية ، رسالة ماجستَت ُب الشريعة كالقانوف ، جامعة نامالسعودية العربية                  
  .2014العربية للعلـو األمنية الرياض،                  

، رسالة ماجستَت ُب  ، السجوف كمدل مبلءمتها ألغراض العقوبات السالبة للحرية (حسين ىايل)الحكيم 
 . 2010القانوف اٞتزائي،  كلية اٟتقوؽ ،جامعة دمشق، سوريا،                  

 ، رسالة ماجستيػػػػػػػػػػػػػػػر ُب ، بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع كالمأموؿ(عبد اهلل بن علي)الخثعمي 
 .2008العلـو اإلجتماعية ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ،                  

ـ  ػػػػػػػػ، شخصية العقوبة في الشريعة كالنظاـ السعودم كتطبيقاتها في المحاؾ (منصور بن صالح)الخنيزاف 
ات  ػػػػػػػػػػ ، رسالة ماجستَت، جامعة نايف للعلـو األمنية ، كلية الدراسالشرعية  كديواف المظالم                 
 .2005اٞتنائية، ٗتصص السياسة اٞتنائية،  العليا، قسم العدالة                  

 العلػػػػػػػػـو،  رسالة ما جستَت ُب ، الوصم االجتماعي كعبلقتو بالعود الى الجريمة(سعود بن محمد)الركيلي 
 األمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، جتماعية ، ٗتصص التأىيل كالرعاية االجتماعية ، جامعة نايف العربية للعلـو إلا                 

 .2008،                  الرياض 
 ، مذكرة ماجستَت ُب القانوف  ، العقوبة السالبة للحرية كمدل نجاعتها في مكافحة الجريمة(محمد)سمصار 

 اٞتامعياٞتنائي، ٗتصص قانوف العقوبات كالعلـو اٞتنائية، معهد العلـو القانونية كاالدارية ، ا١تركز                 
 .2008-2007 العربُت مهيدم أـ البواقي، ،                  

،رسالة ماجستَت ُب  ، الخصائص االجتماعية كاالقتصادية للعائدين للجريمة(ذعار بن سلطاف)السبيعي 
.  ىجرم1417القيادة األمنية، جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ، الرياض ،                  

  كأثره على نزالء المؤسسات العقابية من ذكم العقوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ، النظاـ الجمعي(كيناف عبيد دىاـ)السبيعي 
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 ، دراسة تطبيقية على نزالء ا١تؤسسات العقابية ٔتنطقة الرياض، مذكرة ماجستَت،                    قصيرة المدة
 ُب العلـو االجتماعية، كلية الدراسات العليا، قسم العلـو االجتماعية، جامعة نايف العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة                   

 .2006                   للعلـو األمنية،  
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي ،رسالة ماجستَت، ثقافة السجن كعبلقتها بالسلوؾ المضاد للمجتمع(عبد اهلل عبد العزيز)السعود

 .2000منشورة ، أكادٯتية نايف العربية  للعلـو االمنية ، الرياض ،                   
ة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، رساؿةػػػػػػػػثر الدعوة الى اهلل في اصبلح نزالء المؤسسات االصبلحيأ،(عبد العزيز عبد اهلل)الشعيبي 

  جامعة ماجستَت، قسم العدالة اٞتنائية، ٗتصص التشريع اٞتنائي االسبلمي، كلية الدراسات العليا،                
 . ىجرم  1428- 1427ايف العربية للعلـو األمنية،                 ف

ـك  ػػػػػػػػػػػػ، مذكرة ماجستَت ُب قانوف العقوبات كالعل، سياسة المشرع في مواجهة ظاىرة االرىاب (مفيدة)ضيف 
 .2010- 2009اٞتنائية، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة  منتورم قسنطينة ،                 

كف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مذكرة ماجستَت ُب القافلى الجريمةإ،دكر السياسة الجنائية في معالجة العود (قطاؼ تماـ)عامر 
 . 2014 ػ 2013اٞتنائي، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة ،                 

دراسة فقهية  )، ، عقوبة االعداـ كموقف التشريع الجنائي االسبلمي منها (كائل لطفي صالح عبد اهلل)عامر
 نابلسمقارنة،رسالة ماجستَت ُب الفقو كالتشريع، كلية الدراسات العليا ُب جامعة النجاح الوطنية                  
  (.2009، فلسطُت،                  

ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، دراسة مقارنة بُت األردف كالكويت ، رسالة ماجسيت، الحصانة البرلمانية (مشعل محمد)العازمي 
 .2011القانوف العاـ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة الشرؽ االكسط ،                  في 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، رساؿ، العوامل المؤدية الى عزكؼ السجناء لبللتحاؽ بالبرامج التأىيلية(ناصر بن صالح)الفرح 
  .2008ماجستَت ، جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ، الرياض،                  

 ، مذكرة ماجستَت ُب القانوف اٞتنائي كالعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ،سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة (سارة )قريمس
 2012 ػػػ 2011بن يوسف بن خدة ،  (1)اٞتنائية، كلية اٟتقوؽ، جامعة اٞتزائر                 
، أثر العفو على العقوبة لمن يحفظ كتاب اهلل في الحد   (عوض بن مطلق بن محمد الدريمي)القحطاني 

ـك  ػػػػػػػػػػػػػػػ ، مذكرة ماجستَت ُب القيادة األمنية ، أكادٯتية نايف العربية للعلمن العود الى الجريمة                 
  . 2000األمنية ، الرياض ،                 

، مذكرة ما جستَتُب القانوف اٞتنائي ، كلية  العقوبات السالبة للحرية في النتشريع الجزائرم ،(سارة)معاش 
  .2011 ػػ 2010اٟتقوؽ كالعلـو السياسية باتنة،                  

 ،مذكرة ما جستَت ُب العلـو اٞتنائية،كلية اٟتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ االشراؼ القضائي على التنفيذ العقابي،(ياسين)مفتاح 
                  كالعلـو السياسية ، قسم اٟتقوؽ ، قسم العلـو القانونية ، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

                    2010-2011 .
، التصورات االجتماعية للسجين لدل مسؤكلي المؤسسات المتعاقدة مع كزارة العدؿ (سميرة)ىامل 

، دراسة ميدانية با١تؤسسات العمومية لوالية في إعادة االدماج االجتماعي للمحبوس كأثرىا 
ماجستَت ُب علم النفس العيادم، ٗتصص علم نفس الوسط العقايب، قسم العلـو  باتنة، مذكرة 
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ة ، شعبة علم النفس ، جامعة اٟتاج ٠تضر، كلية العلـو االاالنسانية كاالجتماعية ػػػػػػػاالجتماعي
 . 2012 ػػ 2011ة، ػػػػػػػػكالعلـو االسبلمي

  ُب العلـو القانونية، ٗتصص علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ماجستَت مذكرة ،رعاية نزالء المؤسسات العقابية،(عز الدين)كداعي 
               اإلجراـ كعلم العقاب، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، قسم اٟتقوؽ ، جامعة اٟتاج ٠تضر باتنػػػػػػػػػػػة، 

               2010  -2011 .  
ة  ػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة للظركؼ االسرية، دراسة ميدانية على مستول مؤسس، ظاىرة العود الى االنحراؼ(سمير)يونس 

عادة الًتبية عنابة ، مؤسسة إعادة التأىيل  البو٘ب ، مذكرة ما جستَت ُب علم اجتماع اٞترٯتة  إ                   
ار،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسانية كالعلـو االجتماعية، جامعة باجي ٥تتإل٨تراؼ ، كلية اآلداب كالعلـو اإلكا                  
 .2006 ػ 2005                  

، دراسة  ، تعجيل تنفيذ األحكاـ الجزائية كأثره في تحقيق األمن(إبراىيم بن صالح بن ابراىيم)اليوسف 
  .2013تأصيلية ، رسالة ما جستَت ُب العدالة اٞتنائية ، جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ،                  

 
 .مذكرات الماستر ػػػ 03

 

كل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،دكرالمحامي في ظل التحوالت الحديثة نحو بدائل الدع(محمد رابح)،رياف (آماؿ)تيكاميرة 
ـك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمذكرة ماسًت ُب اٟتقوؽ، القانوف ا٠تاص كالعلـو اٞتنائية، كلية اٟتقوؽ كالعلالعمومية،                
 .2017-2016السياسية، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية،                
 ، مذكرة ماستػػػػػػػػػػػػػػػر لؤلشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائرمالجزائية   ،المسؤكلية (سهيلة)حمبلكم 

 ُب اٟتقوؽ ، ٗتصص قانوف جنائي، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، قسم اٟتقوؽ، جامعة ٤تمد                
  .2014-2013               خيضر بسكرة ، 

كؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، مذكرة ماسًت ، ٗتصص القانوف العاـ لؤلعماؿ ، كلية اٟتق، دكر القاضي في الوساطة(نعيمة)غانم 
 .2017-2016كالعلـو السياسية ، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية،                

 
III.  ػػ المقاالت العلمية 

 
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جامعة الطاه، ضوابط السلطة التقديرية للقاصي  الجنائي في تحقيق  الجزاء(ريد محمد ؿ)حمد أ 

 .  2001 ػػ 6موالم سعيدة ، األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاالنسانية ،                 
ؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة مقارنة ، ٣تلة جامعة دمش،العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة(صفاء)أكتاني 

. 2009، العدد الثا٘ب، 25للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، آّلد                
ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دراسة مقارنة بُت الفق،حق السجين في الخلوة الشرعية(عبد الحافظ يوسف علياف)أبو حميدة 
سبلمي كالقانوف األرد٘ب ، قسم الفقو كأصولو ، كلية الشريعة ، اٞتامعة الزرقاء ، األردف ، ٣تلة  إلا               
 .، د تاٞتامعة االسبلمية للدراسات االسبلمية ، آّلد العشركف ، العدد األكؿ               
، مقاؿ منشور على االنًتنت ،  ، الخلوة الشرعية عبلقات حميمية خلف القضباف  (حسين)أبو السباع 
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 ،  16:52 2014-01-21 ، الثبلثاء 16:52 ، 2014 01 21منشور يـو الثبلثاء                 
               http://www.sayidaty.net/ 

  .د س ط ، 2 ، ٣تلة رسالة االدماج ، عدد ، دكر االخصائي النفساني بالوسط العقابي (كناسة)أمزياف 
 ، دراسة مقارنة  ، كلية اٟتقوؽ ،  ، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة (صفاء)أكتاتي 

  .   2009، 2 عدد 25جامعة  دمشق  ، ٣تلة جامعة للعلـو  االقتصادية  كالقانونية ، ٣تلة                
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، مقاؿ منشور يـو  اٞتمع، السياسة الجنائية كتاثيرىا على الظاىرة االجرامية (رياض ىاني)بهار 

ت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،تأسسcom، ٣تلة رقمية كتابات 00:38، الساعة 2011الثا٘ب  تشرين   11               
 .02 ، مؤسسها كرئيس ٖتريرىا اياد الزاملي، ص 01/09/2002                 ُب 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ٣تل، اجتهاد القاضي في مجاؿ الحقوؽ كالحريات في ظل االتفاقيات الدكلية (حناف)براىيمي 
 . د تجتهاد القضائي، العدد الرابع ، إلا                  

 ، ا١تدمن بُت ا١ترض كاالجراـ، ٣تلة الدراسات  دماف المخدرات في المجتمع الجزائرمإ،  (نصيرة)براىمية 
. 2013جتماعية ، جامعة الوادم ، العدد األكؿ ، سبتمرب اإلكالبحوث                  

، دكر الفاعل   ؟، كيف فشلت آليات الردع الزجرم في صد كتطويق أزمة الجنوح البسيط(يوسف)بنباصر 
 ، مقاؿ منشور  01التشريعي كا١تؤسساٌب ُب تكريس ٘تظهرات األزمة كاٟتلوؿ ا١تقًتحة ١تعاٞتتها،ص                 
 benbaceryoucef@hotmail.com 16 05 2006  على األنًتنت ،                
 المتضمن تعديل قانوف االجراءات  02-15،الوساطة الجنائية على ضوء االمر(مبارؾ)بن الطيبي 

 .، د ت12، ٣تلة البحوث كالدراسات القانونية كالسياسية ، جامعة اٛتد دراية ،  العددالجزائية                
، مقاؿ منشور على صفحة منتدل  ، المصالحة في الدعول العمومية في التشريع الجزائرم(حسن)بوسقيعة 

  11 03كراس القانو٘ب العلـو اٞتنائية كالعقابية ، قانوف االجراتءات اٞتزئية ، الثبلثاء ألا                  
                  2009 ، 13:06 Science juridique .ahlamamontada .net                                                       
  01 29كراس ، بتاريخ أل ، مقاؿ منشور على موقع منتدل ا، الصلح في المواد الجزائية                 
 Science juridique .ahlamontada .net ،09:21 ، تاريخ االطبلع 2010                   

. د ت ، دراسة قانونية ، ، عقوبة االعداـ بين االبقاء كااللغاء (علي)بودفع 
 .٣تلة ا١تنازعات كاألعماؿ، العدد السادس، د ت، ا١تغرب، حق الخلوة الشرعية للسجين، (سعيد)بواطاس
، ٣تلة الفقو كالقانوف ، العدد الرابع  ، عقوبة االعداـ بين القوانين العربية  كاألىداؼ الغربية (محسن)البدكم 

 .2013شهر فرباير ،                  
ع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، عرض مقدـ ١تناظرة السياسة اٞتنائية با١تغرب، كاؽعداـ بين الحد كااللغاءإل، عقوبة ا(الحبيب)البيهقي

ة ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكآفاؽ ، منشورات ٚتعية ا١تعلومة القانونية كالقضائية ، سلسلة الندكات كاألياـ الدراسي                   
 . كما بعدىا265، ص 2005، الرباط ، 1، الطبعة 4العدد  آّلد الثا٘ب،                    

كف  ػػػػػ، تقنين الخلوة الشرعية في ظل السياسات االصبلحية داخل السج (ىاجر)ك علي  (شيماء)حسن 
                                                  .،  ، مركز ماعت للدراسات اٟتقوقية كالدستورية ، مصر ، د ت المصرية                  

            http://www.maatpeace.org/sites/www.maatpeace.org/files/ 
،آّلة االكادٯتية  ،المراقبة االلكتركنية كحق الفرد في الخصوصية داخل الفضاء الرقمي(ربيعي)حسين 

http://www.sayidaty.net/
http://www.sayidaty.net/
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  2016 01العدد / 13للبحث القانو٘ب، ٣تلة سداسية متخصصة ٤تكمة، السنة السابعة، آّلد                  
 .، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة عبد الرٛتاف مَتة ّتاية                 

كث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٣تلة البح ،،نظاـ المتابعة عن طريق اجراءات االمر الجزائي في القانوف الجزائرم(محمد)حزيط 
 . ، د ت12كالدراسات القانونية كالسياسية، العدد                    

،  السجوف تحولت الى محاضن لتفريخ المجرمين ،   (طاىر)، سحيلي  (زىير)، مجراب  (بلقاسم)حواـ 
   ، مقاؿ منشور بالشركؽ ،سياسة البلعقاب كراء انفبلت الجريمة                   

 Inf constantantine 17 mars 2013 actualité,inf Algerie commentaire  
                fermesseur  137 Views 24 04 2014         

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، إتاه جديد ٨تو خوصصالتشريع الجزائرم كالمقارف الشكول في ،الحق في(عبد الرحماف)خليفي
أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع،٣تلة االجتهاد القضائي، العدد   الدعول العمومية، ٥ترب                  
 .، د تالسابع، جامعة ٤تمد خيضر ،بسكرة                  

،دراسة ٖتليلية ككصفية  ،العمل للنفع العاـ كعقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائرم(عماد الدين)رحايمية 
 .24، العدد ٣2013تلة احملكمة العليا ، قسم الوثائق كالدراسات القانونية كالقضائية، السنة  ،                  
.   ، ٣تلة البياف، د ت، محاسن السياسة الجنائية االسبلمية(محمد كفيق)زين العابدين 
 اإلقتصادية ، ٣تلة جامعة  دمشق للعلـو ، المسؤكلية الجزائية للشخص المعنوم(رنا ابراىيم  العطور)سليماف 

 .، كلية اٟتقوؽ جامعة االردف 2006، 02، العدد 22كا١تالية ، ٣تلة                  
ة الباحث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٣تل، تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت كمواكبة المتغٌيرات(فريد)السموني 

د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٣تلة الكًتكنية شهرية ، الربم2017للدراسات القانونية كالقضائية ، العدد األكؿ ، أكت                
 ، موقع آّلة     MajalatLbahit@gmapl.comلكًتك٘ب للمجلةإلا               
                wwww.essdroit.com . 

، مقاؿ أرسل للنشر  التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ،(أحمد لطفي)السيد 
  ، ضمن اصدارات  (مفلح)ُب اٞتمعية الوطنية ٟتقوؽ االنساف، مع االستاذ  الدكتور  القحطا٘ب                 
.  ىجرم1428 02 ػ 01اٞتمعية ، الرياض                 

 .2009،لسنة  05 ، ٣تلة الفكر ، العدد ، الحصانة البرلمانية (حسينة)شركف 
 القانونية ، دراسة مقارنة، ٣تلة احملقق اٟتلي للعلـو ،الحصانة البرلمانية ضد االجراءات الجنائية (نجيب)شوكر 

 .، السنة ا٠تامسة ، د ت01كالسياسية، عدد                
 جامعة، ٣تلة الشريعة كالقانوف، كلية القانوف ، ، عقوبة العمل للنفع العاـ في التشريع الجزائرم(باسم)شهاب 

. 2013، أكتوبر 27، السنة 56مارات العربية ا١تتحدة، العدد إلا                
 2010 12 25 ، مقاؿ منشور على االنًتنت بتاريخ ، نزعة االنتقاـ في عقوبة االعداـ(علي طارؽ)الصالح 

 ija175@btinternet.comعرب موقع  ،                 
دد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٣تلة العلـو االنسانية ، ع، حقوؽ االنساف كمصدر لحقوؽ المحكـو عليهم (عبد الحفيظ)طاشور 

  . 2004  جواف 21                
 منشورسيوط ، مصر ، مقاؿ أزىر، ألمدرس با، عقوبة السجن كصمة عار في جبين البشرية، (نهرك)طنطاكم 

mailto:MajalatLbahit@gmapl.com
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 .، د تنًتنتألعلى ا                   
ث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػكادٯتية للبحأل دراسة قانونية مقارنة، آّلة ا، العدالة الجنائية التصالحية، (أمل فاضل)عبد خشاف عنوز 
 الرٛتاف، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، عبد 2016 – 01 ، عدد 13، آّلد 7القانو٘ب، السنة                  
.  مَتة ّتاية                 

 ت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٣تلة الشباب كا١تشكجتماعية الظاىرة كفردانية السلوؾ إ ،، الشباب المنحرؼ  (كريمة)عجركد 
 .2013جتماعية ، العدد االكؿ ، السنة االكٔب ، جانفي إلا                 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػ ، ٣تلة نشرة القضاة ، صادرة عن مديرم، البدائل في العقوبة كاجراءات المتابعة الجزائية (محمد)عطوم 
  .  2008، 63الدراسات كالوثائق بوزارة العدؿ، اٞتزائر، العدد                   

، مركز ماعت للدراسات اٟتقوقية كالدستورية ،  جتماعيةإ،دراسة حوؿ االعداـ ليس ضركرة (أيمن)عقيل 
 www.maat.law.comٔب التحالف ا١تصرم ١تناىضة عقوبة االعداـ ،  موقع إمقدمة                  

 بومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرداس ، كلية اٟتقوؽ ، منافع العقاب االدارم كطريق بديل للدعول الجزائية(رمضاف)غنام 
                   ،ghennairam@homail.fr   

  13ات ، العدد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٣تلة الواحات كالبحوث كالدراس، اعماؿ عقوبة االعداـ  (حمو بن ابراىيم)فخار 
  لكًتك٘ب إل، جامعة غرداية ، اٞتزائر ، العنواف ا2011،                 

                    http://elwahat.univ_ghardaia.dz. 
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػدراسة ميدا٘ب) ، ، المشكبلت النفسية للشباب المنحرؼ في الوسط الحضرم الجزائرم (العيد)فقيو 

لواقع الصحة النفسية لدل الشباب كعبلقتها بالعنف اإلجرامي،على عينة من الشباب ا١تنحرؼ                   
  @Fekih Laid، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمساف، اٞتزائر،  (الوقاية ، اٞتزائر ٔتؤسسات                  
                 yahoo.fr.  

  كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، الواقع كاآلفاؽ ، ْتث منش، قواعد الحد األدنى لمعاملة السجناء كالمؤسسات العربية(علي)فهمي 
ُب أعماؿ الندكة العربية االفريقية حوؿ العدالة اٞتنائية كاالصبلحات السجنية اليت نّضمها ا١تعهد                   
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٟتقوؽ االنساف كالرابطة  التونسية للدفاع عن حقوؽ االنساف  كا١تنظمة الدكٕب العريب                  
، كحدة الطباعة كاالنتاج  الفٍت  1991 ديسمرب 02 نوفمرب ػػ 29تونس  لئلصبلح اٞتنائي ،                  
 .1996تونس ، نسافإلا كؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػٟتق با١تعهد العريب                   
كرم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ٣تلة العلـو االنسانية ، جامعة منت، أنماط الجريمة في المجتمع الجزائرم(صونيا)قاسمي سبلمة 
 . 2005 ديسمرب 24قسنطينة ، العدد                  

 العػػػػػػػػدد،٣تلة كومبيس، الجزائرم ظاىرة عدـ فعلية القواعد القانونية في القانوف الوضعي ،(شريف)قايس 
 .د ت ،05                  

ـك  ػػػػػػػػػ، دراسة مقارنة ، ٣تلة دراسات عل، دكر النظم العقابية في االصبلح كالتأىيل (فهد يوسف)الكساسبة 
. 2012، 2 ، العدد 39الشريعة كالقانوف ، آّلد                   

 ، ، الحلوؿ التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظاـ الجزائي األردني (فهد يوسف)الكساسبة 
 2012، 2 ، العدد ٣39تلة دراسات علـو الشريعة كالقانوف ، آّلد                   
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ة  ػػػػػػػػػػػػػ، الغاء تدريجي لعقوبة االعداـ كتنفيذ عقوبات بديلة انسانية بعد كقف تنفيذ عقوب(جاكلين)ماكليشر 
،   (PRI) ،مديرة مشركع عقوبة االعداـ ، ا١تنظمة الدكلية لبلصبلح اٞتنائي أك إلغائها عداـ إلا               
               www.penalreform.org ،Imacleesher@penalreform.org. 

 .2003األكؿ، ، العدد 46، دراسة مقارنة، آّلة اٞتنائية القومية، آّلد ، مشكلة ازدحاـ السجوف(عطية)مهنا 
  در ػػػػػػػػػػػػػػػػتص ، ٣تلة الفكر الرب١تا٘ب ، متخصصة ُب القضايا كالوثائق الرب١تانية،، الحصانة البرلمانية (ابراىيم)مبلكم 

. 2006 أفريل  12مة، العدد أل٣تلس ا عن                           
ر  ػػػػػػػػػػػػػجامعة ٤تمد خيض،، ٣تلة ا١تنتدل القانو٘ب ، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة (فيصل)نسيغة 

 . 2010بسكرة ، العدد السابع ، أفريل                  
  2003، دراسة سوسيولوجية ، ٣تلة يداع في السجن كاالحواؿ االسرية للسجناء إل،ا(ناجي محمد )ىبلؿ

  .25، البحوث االمنية ، ا١تملكة العربية السعودية ، كلية ا١تلك فهد ، العدد                
                  كاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعن2014 09 16نًتنت ، نقبل عن جريدة القبس بتاريخ إلمقاؿ منشور على ا                
  (.؟ ٔب فنادؽ ٜتس ٧تـوإسؤاؿ طريف طرحو برنامج اٟتقيقة ، ا٠تلوة الشرعية ىل ٖتّوؿ السجوف )              

                 http://alqabas.com/autor/alqabas/ 
 http://www.maghress.com/ahdethpress ،http://www. ahdeth.inf/                 
 

IV. الملتقيات كالندكات: 
 

النظاـ               المدير الفرعي لتنفيذ العقوبات كاجراءات العفو بوزارة العدؿ،التطبيقات الميدانية للعقوبة البديلة في 
 السالبة   ، الندكة العلمية حوؿ، بدائل العقوبات النظاـ القضائي الجزائرم، عقوبة العمل للنفع العاـ

 . ، د تقامة القضاة  اٞتزائرإللحرية، بالتعاكف مع جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، 
ريب  ػػػػػػػػػػ ، عرض مقدـ لندكة السياسة اٞتنائية ُب العآب الع، عقوبة االعداـ بين االبقاء كااللغاء (الحبيب)البيهقي 

 .2006 ، الرباط ، 5، منشورات نشر ا١تعلومة القانونية كالقضائية ، العدد               
      ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوجهات السياسة الجنائي)، ، رئيس آّلس االستشارم ٟتقوؽ االنساف با١تملكة ا١تغربية  (احمد)حرزلي 

ة ػػػػػػػػػػػقدـ ـمداخلة،  (بالمغرب نحو سياسة التجريم كالعقاب مع المعايير الدكلية لحقوؽ االنساف
 ػػػػػػػػػػػػػةعقوب العقاب اٞتنائي باٞتزائر، كتفعيل توصية االمم لوقف تنفيذ  صبلح إبالندكة االقليمية حوؿ 

 .2009 جانفي 13 ، 12عداـ ، اٞتزائر إلا
، ا١تلتقى الوطٍت ا١تنظم من قبل جامعة  ، تحديد مفهـو جرائم الفساد في القانوف الجزائرم (صالح)حمليل 

ر  ػػػػ ديسمب03ػ 02قاصدم مرابح كرقلة ، ٖتت عنواف اآلليات القانونية ١تكافحة الفساد ، يومي                
                 2008. 

ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػكرقة عم،  تطبيقات عقوبة االعداـ في التشريع الوطني األردني، (محمد)أرسبلف ، (نسرين)زريقات 
دة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  مقدمة من طرؼ احملامية رئيسة كحباٞتزائر ٔب ندكة اصبلح العقاب اٞتنائي إمقدمة                 
خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسابق، ا١تركز الوطٍت ٟتقوؽ االنساف ُب االردف ،  بتارم النائب  كذا، كالسجوف                  
                13 01 2009. 

http://www.penalreform.org/
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   ل ػػػػػػػػػػػ ، نائب عاـ مساعد أكؿ، ّٓلس قضاء برج بوعريريج ،  ٤تاضرة ٔتناسبة األياـ ا١تفتوجة عل(السعيد)عميور 
اد  ػػػػػػػػػلفسابالوقاية من  ا١تتعلق 2001 02 20 ا١تؤرخ ُب 01-06العدالة حوؿ شرح القانوف                 
 .،د ت كمكافحتو                

 ا١تلتقى ُب، كرقة مقدمة 2003اـ ػػػػػػػػػػػػ، أىم مبلمح اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  لع (أسامة)غربي 
  اٟتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ، كلية 2008 ديسمرب 03 ػ 02الوطٍت حوؿ اآلليات القانونية ١تكافحة الفساد ،                 
  .كالعلـو السياسية ، جامعة قاصدم مرباح كرقلة                

،  ، التشريعات الجنائية العربية لمكافحة اإلرىاب من الناحيتين الموضوعية كاإلجرائية (محمد فتحي)عيد 
أْتاث الندكة العلمية حوؿ تشريعات مكافحة االرىاب ُب الوطن العريب ، ا١تنعقدة بالسوداف  ُب                  
اض،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، السعودية،أكادٯتية نايف للعلـو األمنية الرم1998 ديسمرب 9 ك07الفًتة ا١تمتدة بُت                 
                1999. 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػ، كرقة مداخل(ةالتجربة الجزائرم)، الوقاية من الفساد كالشفافية في ادارة الشؤكف العامة (احمد)غام 
،  05الوفد اٞتزائرم ُب ا١تؤ٘تر ا٠تامس للتشكيلة العربية لتعزيز النزاىة كمكافحة الفساد بتونس،                 
 .2016 ديسمرب 07، 06                

كؿ  ػػػػػػػػػػػػػػ، ا١تلتقى الدكٕب حالوساطة الجزائية، المركر من العدالة القمعية الى العدالة التفاكضية ،(كردية)فتحي
رة  ػػػػػػػػالطرؽ البديلة لتسوية النزاعات، اٟتقائق كالتحديات ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة عبد الرٛتاف مي                
  .2016 أفريل 27-26ّتاية، يومي                 

 ػػ دراسة ٖتليلية ػػ للمنظومة التشريعية ،  الواقع كاستراتيجية االلغاء: ، عقوبة االعداـ في الجزائر (زبير)فاضل 
ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػ يوٕب3ػ2عمل مقدمة للمشاركة ُب الندكة االقليمية لعقوبة االعداـ ، عماف ،االردف ،  كرقة                 
                2007  

، ْتث مقدـ ُب ا١تؤ٘تر القضائي الشرعي األرد٘ب  ، التداخل بين الدية كالتعويض (محمد عبد الوىاب)النتشة 
، دائرة قاضي القضاة ، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية ، البحث مقدـ من  2007الدكٕب األكؿ ُب سنة                
 .طرؼ القاضي الشرعي رئيس ٤تكمة جنوب عماف الشرعية                

 

 

V. لمجبلتا.  
 

  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، آّلة القضائي43822ملف رقم ، 1987 06 30بتاريخ قرار كٔب، ألالغرفة اٞتنائية ا، المحكمة العليا
.  02 ، العدد 1991 لسنة                 
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػّٓلة القضائي، ا 117659، ملف رقم 1996 04 21 قرار ،3ج ـ ؽ ، الغرفة اٞتنائية، المحكمة العليا
 .  02 ، العدد 1996 لسنة                
ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، آّل92861، ملف رقم 1994 01 12، قرار بتاريخ 3ج ـ ؽ ، الغرفة اٞتنائية،المحكمة العليا
 .1997 لسنة القضائية                 
  آّلة القضائية لسنػػػػػة  ،1666255ملف رقم ، 1998 12 27قرار بتاريخ ، الغرفة اٞتنائية ،            المحكمة العليا
                            1998. 
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ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة قضائيا١تج ، 240480،ملف رقم 2000 05 16قرار صادر بتاريخ ، الغرفة اٞتنائية، المحكمة العليا
.  01، عدد 2001سنة  ؿ                 
 ، آّلة القضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  368373ملف رقم ،  2006 05 24قرارىا الصادر ، الغرفة اٞتنائية، المحكمة العليا
 .01، العدد 2006  لسنة                 

 
VI.  ػػ النصوص القانونية. 

 
: المواثيق كاالتفاقيات الدكلية/ 01
 

 ألف  217عتمد كنشر ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة  أ،1948اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف 
( . 03ا١تادة ) ، انظر (3د ػػ )               

ماـ ، ٔتوجب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضالعهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسية
. 1966 12 16ا١تؤرخ ُب  (21د ػػ ) ألف 2200اٞتمعية العامة ألمم ا١تتحدة   قرار                

،  كالسياسية الخاص بالحقوؽ المدنية البركتوكوؿ االختيارم الثاني لحقوؽ اإلنساف الملحق بالعهد الدكلي
ّٔدؼ العمل على الغاء عقوبة االعداـ، اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار                 
اذ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،دخل حيز النف1989 12 15 ا١تؤرخ ُب 128 / 44اٞتمعية العامة األمم ا١تتحدة                 

. 1991 يوليو 11               ُب 
در  ػػػػػػػػػػػػ، ص التفاقية حماية حقوؽ االنساف كالحريات االساسية بشأف الغاء عقوبة االعداـ06البركتوكوؿ رقم 
 . 1985 03 01 ، كبدأ العمل بو ُب 1983 04 28 ُب                 

ألمم  ؿة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العاـإل اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كا، اتفاقية حقوؽ الطفل
 .1990 09 02 ، تاريخ بدء النفاذ 1989 11 20 ا١تؤرخ ُب 44/25 ا١تتحدة                 

 الصادر  34/196:اعتمدت  اٞتمعية  بقرارىا رقم، مدكنة قواعد سلوؾ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
. 1979 ديسمرب 14ُب                 

ىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،أقرتتفاقية مناىضة التعذيب كغيره من ضركب المعاملة أك العقوبة القاسية أكالبلإنسانية أكالمرضيةإ
 . 1984 ديسمرب 10اٞتمعية العامة ٢تيئة األمم ا١تتحدة  الصادر ُب                 

  1990ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سن45/10  قواعد طوكيو ،قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االختيارية
 ا١تؤرخ  58/04قرهتا اٞتمعية العامة للمنظمة الدكلية لقرارىا رقمأاليت ،مم المتحدة لمكافحة الفسادألاتفاقية ا

  . ، ككقعت عليها2003 10 31ُب                
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 232......اآلثار االقتصادية للعقوبة السالبة للحرية :                                           ا١تطلب الثالث
 اآلثار االقتصادية على احملكـو عليو كأسرتو أثناء : الفرع األكؿ

 232............................             تنفيذ  العقوبة
 اآلثار االقتصادية على احملكـو عليو كأسرتو عقب : الفرع الثا٘ب

 233...............             ا٠تركج من ا١تؤسسة  العقابية
 234............اآلثار االقتصادية على آّتمع: الفرع الثالث 
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الملخص 
 

كاليت تتغَت كتتطور ْتسب فلسفة العقاب ُب كل مرحلة ، التشريع اٞتزائرم،  ُب اٞتنائياب تبحث ىذه الدراسة ُب فعالية العق       
تلك الفعالية اليت ْتث كيبحث عنها ا١تشرع من خبلؿ عديدالتعديبلت القانونية ا١تتبلحقة، حيث ًب التعرض إٔب ٥تتلف آليات 

العقاب اٞتنائي، ك إعطاء صورة كاضحة عن كاقعو ُب اٞتزائر عرب حلقاتو ا١تختلفة، من تشريع كقضاء كتنفيذ ، لتحاكؿ أف تبحث ُب 
أسباب القصور كالضعف فيها،  كمن جهة أخرل ٖتاكؿ ىذه الدراسة أف تبحث عن الضمانات اليت تكفل تفعيل ا١تنظومة العقابيةُب 

بدائل )،أكا١توضوعي  (بدائل الدعول العمومية)اٞتزائر، كعرض آخر اٞتزاءات البديلة اٟتديثة، ما تعلق منها باٞتانب اإلجرائي 
 .، لينتقي منها ا١تشرع ما يتماشى كخصوصية ٣تتمعنا اٞتزائرم(العقوبة السالبة للحرية 

 

        كمن ٙتة ، يُػعَحدُّ ىذا البحث دراسة تأصيلية، نقدية ، للسياسة العقابية ُب اٞتزائر،حيث من خبلؿ الغوص ُب تفاصيلو كزكاياه 
 .، يشكل رحلة ُب عآب العقاب ْتثا عن الفاعلية ا١تفقودة

 

 .العقاب اٞتنائي، العقوبة اٞتنائية، التشريع اٞتزائرم، الفعالية ، العقوبات اٞتنائية البديلة ا١تعاصرة :         الكلمات المفتاحية
 

Summary 
 

             This study deals with the efficacity of punishment in the Algerian criminal 
legislation, which evolves according to the philosophy of punishment during each era; an 
effectiveness which remains so much sought after,via the numerous successive legislative 
amendments. The different mechanisms of criminal sanction have been discussed, giving a 
clear picture of their reality, in Algeria, at the legislative, judicial and executive levels, 
with the aim of identifying the causes of deficiency and weakness therein. 
 

             Furthermore, this study attempts to seek the guarantees capable of making the 
system of criminal sanctions more effective in Algeria, and to present the recent modern 
alternative sanctions, whether those relating to the procedural aspect (the alternatives of 
public action) or the objective aspect (alternatives to penalties of deprivation of liberty), so 
that the legislator adopts what goes along with the particularities of the Algerian society. 
 

              Consequently, this research is intended to be a developmental and critical study 
of penal policy in Algeria, which delves deeper into the details and facets ofpunishment, 
in the quest for themissing effectiveness. 
 

Keywords: Criminal punishment, criminal penalty, the Algerian legislation, efficacity, 
modern alternative criminal sanctions. 
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Résumé 

 
            Cette étude traite de l’efficacité de la punition, dans la législation pénale 
algérienne, qui évolue en fonction de la philosophie de punition pendant chaque époque ; 
une effectivité qui demeure tant recherchée à travers les maintes modifications législatives 
successives. Les différents mécanismes de la sanction pénale ont été discuté, tout en 
donnant une image claire de leur réalité, en Algérie, au plans législatif, judiciaire et 
exécutif et ce, dans le dessein d’y repérer les causes de déficience et de faiblesse. 
 

           Par ailleurs, cette étude tente de rechercher les garanties capables de rendre le 
système de la sanction pénaleplus effectif, en Algérie, et présenter les récentes sanctions 
alternatives modernes, que ce soit celles relatives au volet procédural (les alternatifs de 
l’action publique) ou celles relativesau volet objectif (les alternatifs des peines privatives de 
liberté) et ce, pour que le législateur en adopte ce qui va de pair avec les particularités de la 
société algérienne. 
 

            En conséquence, cette recherche se veut une étude développementale et critique 
de la politique pénale, en Algérie, qui s’approfondie dans les détails et les facettes de la 
punition, à la quête de l’effectivité manquante.     
 
Mots-clés : La punition pénale, la peine pénale, la législation algérienne, l’efficacité, les 
sanctions pénales alternatives modernes. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


