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  :الملخص
رید التنفیذي للعقوبة، و إّن استحداث هیئة مختصة تسهر على تنفیذ العقوبات یعتبر آلیة جدیدة لتحقیق التف

نجاحها على ید قاضي تطبیق العقوبات المشرف علیها مرهون بشكل خاص بحدود السلطات القضائیة الممنوحة له؛ و 
ة لها وزنها سواء  األولىالواقع أّن القوانین الحدیثة منحته صنفین من السلطات في هذا المجال ، ّ فیما یتعّلق استشاری

من  اختیار تقریریة لها فاعلیتها، بدایة الثانیة و  و فیما یتعلق بأوضاع و شؤون المحبوسینبالمؤسسة في حد ذاتها أ
كفالة تنفیذ الجزاء بما یصدره من قرارات بحكم رقابته على   أسالیب المعاملة العقابیة التي سیُخضع لها كل محكوم علیه، إلى

  .ات المتعلقة بإعادة تكییف العقوبة ذاتهاشروط هذا التنفیذ، بل وقد تمتد تلك السلطات لتشمل القرار 
  

Résumé   :  
L’innovation d’un organisme compétent qui assure l’exécution pénitentiaires ce 

considère comme un nouveau mécanisme pour atteindre l'individualisation exécutive de la 
peine, par conséquent son succès par le juge d’application pénal qui assure son exécution 
dépend notamment des prérogatives judiciaires qui lui son accorder. 
En effet ;les lois modernes lui ont octroyé deux types d’autorités dans ce domaine, la première 
mesure consultative, qui a son  importance tant en ce qui concerne l'institution en elle-même 
ou concernant la situation et préoccupations des délinquants , et la deuxième mesure décisifs  
qui a son efficacité à partir de  la sélection des méthodes de traitement punitif adéquate, et 
assurer l'application de la sanction à travers ses décisions sachant qu’il assure sous sa 
surveillance les conditions de cette exécution ;néanmoins ces autorités peuvent s'étendre pour 
inclure les décisions concernant la réadaptation de la peine.   
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  :مقدمة

التفردعت  مبدأ س لتكر مستحدثة آلية زائية، ا ات العقو تنفيذ ع ي القضا شراف

سلطة تحتكر الّ الدولة ا تضمن قانونية وسيلة ونھ إ باإلضافة و و ؛ التنفيذي شقھ ي العقا

م عل وم املح حقوق ا تح ضمانة عد زائية ا ام ح تنفيذ حسن من. العقاب ّم ذاو ّل

تكييف إعادة الفعلية املشاركة و التدخل من ات العقو تطبيق قا و مختص قاض ن تمك

صوص ا وجھ ع ة العقو و عام ل ش ي نا ا زاء ا داف أ تحقيق يضمن بما ة   .العقو

توجيھ ومنح دوره لھ املجال ذا وفاعلة حقيقية سلطات ات العقو تطبيق قا

ا مبدأالسياسة ت تبّ املقارنة ن القوان أغلب أنّ نجد ذا ل ؛ ي العقا د التفر مبدأ تحقيق نحو لعقابية

بـ املوسومة املختصة يئة ال ذه ل ا ر بتقر ي نا ا زاء ا تنفيذ ع ي القضا تطبيق:"شراف قا

ات واملتمثل "العقو بھ املنوط والدور ناسب ت متعددة صالحيات ا وخول تنفيذ، ع شراف

ات يئة.العقو ال ذه ل سبة بال مطروح ال ش يبقى لكن العقابيةو عات شر ال استطاعت ل ف

لقا سلطات إعطاء فعال ديثة التنفيذي ا د التفر تحقيق من نھ تمكّ ات العقو تطبيق

و  ؟ املبت دف ال بلوغ ا بمقتضا يمكن ال ة صور لية ش سلطات ا أّ أم ؟ ة وصلللعقو ل

ات؟ العقو تطبيق قا مؤسسة مستوى إ زائري ا   املشرع

جديدة آلية سابقا ذكرت كما عت ات العقو تنفيذ ع ر س مختصة يئة استحداث إنّ

ون مر ا عل املشرف ات العقو تطبيق قا يد ع ا نجاح و ة، للعقو التنفيذي د التفر لتحقيق

خاّص  ل القضا ش السلطات نبحدود صنف منحتھ ديثة ا ن القوان أنّ الواقع و ؛ لھ املمنوحة ئية

، املجال دا السلطات وومن ا وز ا ل شاّرة ذاالثانيةاس ع ما بيا ا، فاعلي ا ل ة ر تقر

ي ون ي سق   : ال

ول  ات: املبحث العقو تطبيق لقا ة شار س   السلطات

املخوّ  ختصاصات عليھ لةمن يطلق كما التنفيذ قا أو ات العقو تطبيق لقا

ن القوان قرار عض أي ذلك منھ طلب إذا ة، العقابيّ املؤسسة إلدارة الرأي إبداء املصري، ع شر ال

عات شر ال ن،و املحبوس شؤون و بأوضاع يتعلق فيما أو ا ذا حد باملؤسسة ق يتعلّ فيما تتخذه

املقا اصالعقابية ا موقفھ زائري ا للمشّرع أنّ كما ، السلطات ذه حدود ضبط مختلفة رنة

املجال عات.ذا شر ال مستوى ع ة شار س ات العقو تطبيق قا سلطات بإيجاز سنعرض

ن تي ن املطلب زائري ا القانون بھ جاء ما ناول ن ثم بداية،   :املقارنة

ـ ول املقارنةاملطلب عات شر ال ات العقو تطبيق لقا ة شار س السلطات   :ــ
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ا ف يطلب ال املسائل إ بالنظر آخر إ ع شر من تختلف و ، الرأي إبداء السلطات ذه تتمحور

ا ف رأيھ ات العقو تطبيق قا ة؛من شار س السلطات سنعرض ات وعليھ العقو تطبيق لقا

ال يعض كما ذلك و ة، يّ العر ثّم ة، يّ جن عات   :شر

ية جن عات شر ال ات العقو تطبيق لقا ة شار س السلطات ــ ول   الفرع

ن   ع شر ال من ّل شارة س و الرأي إبداء ات العقو تطبيق قا سلطة عرض نا  اخ

نموذجا والفر   .يطا

شر -أوال يطاال الشرطي،:ع باإلفــراج يتعلق فيما رأيھ إعطاء حق إيطاليا شراف لقا

رأى إذا فراج طلب ع اض ع يمكنھ و منھ، الشرطي فراج اح باق املبادرة تصدر أن يمكن كما

استطالع وجب لذا مراقبتھ، واجب عليھ فيقع فراج منح حالة أما مؤسس، غ حالةأنھ رأيھ

املواد عليھ تنص ما حسب ذا و لغاء يطا144،176طلب ات العقو سلطتھ.قانون ر تظ و

للمؤسسة التأدي املجلس شغل أعقاب و العفو، مجال أيضا ة شار   .1س

املوافقة، حق شراف لقا يطا املشرع منح ذلك إ شارتھ-باإلضافة اس عد ذا -و

شفىع ملس عليھ وم املح ل تحو أو ن ال إ والتنقل العقابية املؤسسة خارج عليھ وم املح عمل

النفسية باألمراض متعلق عال محل أي أو العقلية،   .2مراض

الفر-ثانيا القانون ات العقو تطبيق لقا ة شار س القانون:السلطات منح

ة شار اس سلطات خر و شارتھالفر اس إ دارة أ ت فقد ات، العقو تطبيق لقا واسعة

س تتعلق ال مور تمس عض ال القرارات يخص فيما أو العقابية املؤسسات داخل العمل

عليھ وم   .3باملح

املؤسسة ن بتعي مر علق م ات العقو تطبيق قا شارة اس الفر املشرع وأوجب

ال ةالعقابية العقو تنفيذ ا ف التنفيذي.4 يجرى د بالتفر يتعلق فيما مية بالغة املسألة ذه و

الزج قبل ا اتباع ض املف يحة ال لية و م عل وم املح يف تص ثّم من و ن التعي ذا ألنّ

تبة امل املساوئ لتقليص قل ع ون ال إ عليم وم هباملح داخل م اختالط   .املؤسساته\ع

برأيھ الفر ات العقو تطبيق قا د املادة-و لنص جراءات 473Dطبقا قانون من

الفر زائية ارة-ا لز باملوافقة العدل ر وز م ل يرخص الذين فراد من ن املر حول

ون  يقوم5ال الذي العدل ر وز إ رأيھ ا عد ليقدم م طلبا ودراسة م لتقاء إماعد بدوره

م رفض أو ن املر   .بقبول
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مدة أو طبيعة حول الفر ات العقو تطبيق قا رأي يأخذ أن العدل ر لوز كما

بحضر الصادر كم ا أو القرار الواردة امات ل و الشروط عديل عند املتخذة، وم جراءات املح

قامـة معينة عليـھ أماكن التواجد ق–أو من الداخليةتحدد ر وز تطبيق- بل لقا كما ،

قامة من املنع قرار تنفيذ إلغاء أو تأجيل اح اق الفر ات   . 6العقو

املادة ام ألح تطبيق791وطبقا قا فإن الفر زائية ا جراءات قانون من

ي القضا عتبار رد طلبات رأيھ إبداء ستطيع ات النيابة7العقو إ  .العامةاملقدمة

جميع شؤون ، ات العقو تطبيق قا شارة اس حق العقابية لإلدارة فإن عامة صفة و

العقابية املؤسسة داخل للتنفيذ القابلة التداب ل و املواضيع جل و م، عل وم   . املح

ي الثا ي: الفرع املغر القانون ات العقو تطبيق لقا ة شار س   السلطات

ح ثالثقد ال ن أساس ن أمر ات العقو تطبيق لقا ة شار س السلطة ي املغر املشرع صر

قا رأي باستطالع والعفو املقيد فراج نة املشرع ألزم فقد والعفو، املقيد فراج ما و ما، ل

ظروف ا قرار تتخذ ي ل ذا و ا، ن س حات مق وتقديم ي املغر ات العقو ةتطبيق ملعا ة وج

ما حسب حالة عليھتقتضيھل وم املح ة ومص املجتمع ة   .8مص

والعفو،"   املقيد فراج ملفات إعداد ات العقو تطبيق قا تدخل أنّ فيھ، جدال ال ومما

جيدا إعدادا ا وإعداد ا يئ ب يل الت ع كب تأث لھ ون إفادة. 9"سي دف و ة، ج من ذا

ناملجتمع املحبوس عدد ارتفاع عن الناتج العقابية املؤسسات منھ ي عا الذي الضغط من والتخفيف

عن ا ف فراج ون ي ال االت ا ل من بالتخلص ذا و أخرى، ة ج من اكتظاظا ب س الذي

سب أ ن   . 10املحبوس

ا ع شر ال ات العقو تطبيق لقا ة شار س السلطات ــ ي الثا نّم:زائري املطلب

مر ا عل املنصوص ة شار س السلطات ن ب املطلب ذا مستوى املقررة02ــ72ع وتلك

  :  04ــ05القانون

ول  مـــر:الفرع ظل ات العقو تطبيق لقا ة شار س   02-72ختصاصات

بتقر  إنّ  ون مر ة شار س ات العقو تطبيق قا سلطات أيتفعيل املشّرع، من بداية ا ر

يمارس أن يمكن ح ات العقو تطبيق لقا الرأي إبداء مسألة تنظم قانونية نصوص بوجود

مر بموجب الصادر ون ال لقانون وفقا ا أ حيث مضبوطة، قانونية بصورة 02-72اختصاصاتھ

ن مرحلت ع احات: تتّم ق تقديم ثّم الرأي   .إعطاء
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ع: الرأيإعطاء-أوال رأيھ إعطاء زائري ا زائية ا ام ح تطبيق قا سلطة إن

أجاز فقد ا، قرار اتخاذ عليھ عتمد سديد لرأي القرار، اتخاذ سلطة املشرع ا منح ال ة ا طلب

املؤسسة ملدير الصدد ذا زائري ا ن-املشرع باملساج اصة ا نظمة نوع تحديد ي-إطار تخذأن

جال أقرب زائية ا ام ح تطبيق قا رأي طلب عد ذلك و العزلة الوضع ذا11قرار ل و ،

ن املساج اق إ فعالية و ضرورة مدى حول التأديب، و ب ت ال نة ضمن برأيھ يد أن أيضا خ

املغلقة ئة الب نظام إطار رقم37/3املادة"للعمل مر بخصوصك" .02-72من أيضا رأيھ عطي ما

ارجية ا الورش إطار للعمل العقابية، العاملة اليد مر157املادة طلبات نفس ،"من

العقابية املؤسسات داخل والراديو ون التلفز زة أج ب لتنص سبة بال رأيھ استطالع إ   .إضافة

اتخ" حال رأيھ عطي زائية ا ام ح تطبيق قا ان فتحوإذا قد املشرع فإن القرارات، عض اذ

غييــر إ ترمي قرارات اتخاذ غية السند إعطاء إ دف احات اق تقديم باملبادرة أيضا املجال لھ

لھ ا اتخاذ ختصاص يرجع وال م، عل وم املح   .12"أوضاع

حات-ثانيا املق ا: تقديم سم ت ال املستمرة ركية ا أوإن العقابية املؤسسات داخل ياة ا

الوضع تطور تواكب قرارات اتخاذ ستلزم مما دائم، غ عليھ وم املح وضع من تجعل ا، خارج

زائية، ا ام ح تطبيق قا اختصاص من تخرج السلطة ذه انت وإن عليھ، وم للمح العال

ذ شأن احات ق تقديم ع فقط دوره يقتصر القراراتالذي  .ه

يخص فيما العدل، ر وز إ احھ اق بتقديم يختص نجده ، ا ق عملھ إطار ن ففي املجرم ل تحو

مختصة م تقو مؤسسة إ العقابية، املؤسسة نظام أمن ع خطرا لون ش مر70املادة" الذين من

72 -"02.  

وز  ا يمنح ال القرارات إطار احا اق يقدم أن لھ مكما عل وم املح اق إ بخصوص العدل ر

التالية نظمة إ: بإحدى العودة ر تقر وكذا املفتوحة، ئة الب النصفية، ة ر ا ارجية، ا الورش

املغلقة ئة مر146،175املادة"الب   ".02-72من

ظل عليھ وم املح ة مس تطور كثب عن ع يتا زائية، ا ام ح تطبيق قا أن ما ئةو الب

تتجاوز ال عطل م عل وم املح إفادة إ ورائھ من يرمي احا اق العدل ر وز إ يقدم أن فلھ املغلقة،

عشر خمسة ا سلوك)يوما15(مد ا وا استعدادا ن املحبوس من الفئة ذه تبدي أن شرط ،

العمل أداء ي التفا خالل من العالج ق تطبيق . طر قا لف ي احكما باق زائية، ا ام ح

املالحظة ة ف أن عليھ وم مح ل ل سبة بال املالئم ي العقا   . 13النظام

حول العدل، ر لوز اح باالق زائري ا زائية ا ام ح تطبيق قا يبادر سبق، ما إ إضافة

ر بتقر احھ اق يرفق ان ع م، عل وم املح من معينة لفئات الشرطي فراج حظىمنح و ب، مس
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ال املبادرات م أ ذه عد و العدل، ر وز ع دائما املنح قرار ع الرجوع اح اق انية بإم أيضا

زائري  ا زائية ا ام ح تطبيق قا ا ح   .يق

رقم القانون صدور عد ّغ قد الوضع ذا أن مر04- 05إالّ ون،وإلغاء ال قانون املتضمن

سيأ02-72رقم التاكما الفرع تفصيلھ  .ي

ي الثا ظـل: الفرع زائري ا ات العقو تطبيق لقا ة شار س ختصاصات

  .04-05القانون

ام إنّ  القانون ح املشّرع بھ جاء ال ديدة مر04-05ا ام أح بمقتضاه أل والذي

يتعلق02- 72 فيما عديال بذلك وأدخل وامل ، الرأي ات،بإبداء العقو تطبيق لقا ل املخوّ شورة

ا سّما مستقلة يئة إ ا ات:" فأسند العقو تطبيــق شاّرة" نة س ام امل من صت قلّ والّ ،

ختصاص عود الذي املشروط فراج اح اق محصورة ا جعل و ات العقو تطبيق لقا

املادة نص حسب العدل ر وز إ قراره قانون137إصدار ا عل النص جاء الّ الة ا إ إضافة ،

عتبار رد يخص فيما لرأيھ ات العقو تطبيق قا تقديم انية إم حول زائري ا زائية ا جراءات

ن املادت تنص حيث ام، غرفة فيھ تفصل ذي زائية687و686الّ ا جراءات قانون من

زائري النظر "ا عند أنھ تطبيـقع قا مـن ل رأي ستطلع ي القضا عتبـار رد طلب

تواجده أثناء عتبار رد طالب سلوك عن العقابية املؤسسة ع املشرف س الرئ أو املديـر و ـات العقو

س الداخ".ا للقانـون ضوع ا و نضباط بقواعد ام ل و السلوك و ة الس فحسن

العقابيـ يتجنبللمؤسسة و الء ال بقية ام اح و م ألوامر ستجابة و دارة موظفـي احتـرام و ـة،

عتبار ن ع تؤخذ ال ة ر و ا العناصر من عد ذا ل العنف، رد-أفعال طلبات الفصل عند

املح14 -عتبار عن قيقي ا ي ال ر التقر إلعطاء سب و ات العقو تطبيق قا و وم،

بھ مناسبا ا توج م بتوج ام غرفة قضاة عمل يل س بالتا و بھ، املباشرة لعالقتھ نظرا عليھ

م قرارا سالمة و ة   . تضمن

كر بالذّ دير ا يطرح أنّ  و عتبار، رد بطلب يتعلق فيما ات العقو تطبيق قا شارة اس

عملھ مدة ت ان إذا نھ مشكال عي تّم املؤسسةو اختصاص دائرة عن يخرج بحيث آخر، ان م

ق ال ثالثالعقابية تمر أن البد جنحة عتبار رد طلبات لتقديم إذ تھ، عقو عليھ وم املح ا ف

عن النظر غض ذا و سنوات، خمس بمرور جناية و املحبوس، عن فراج يوم من تحسب سنوات

ا قضا قد ون ي ال أنھاملدة ع ذا العقابية، ات املؤسسة العقو تطبيق قا ع ر يتعذّ قد

من ا عل صيا شرف لم ال االت ل سبة بال خاصة، حالة ل ل املناسب و صوب الرأي إعطاء

ل مر ذا إزاء واملشّرع ي قانو نا ع املا و ، ا عل ا وم املح ة العقو تنفيذ للبدئ و لة مالو

قل ع ة شار س ات العقو تطبيق قا سلطات ا يضبط خاصة قواعد أو اما أح يورد
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ان م غي مع ح صيا ا عل شراف و ا ع بمتا قام ال االت ل سبة بال اختصاصھ بتمديد

شارة س ذه فعالية و جدوى مدى معرفة الصعب من يبقى بالتا و ؛   .عملھ

ع   و الرأيذا بتقديم يتعلق ات، العقو تطبيق نة ل شاري س ختصاص إسناد ت

املؤسسات أو عليھ وم املح وضعية تمــس قرارات من يصدره فيما ات العقو تطبيق لقا واملشورة

املادة عليھ نّصت ما ذلك من النصفية:"107العقابية، ة ر ا نظام من املستفيد املحبوس م ... يل

ق خ أوو ا وقف أو النصفية، ة ر ا نظام من ستفادة ع بقاء ليقرر ات العقو تطبيق ا

ا ات. إلغا العقو تطبيق نة شارة اس عد املادة". وذلك بھ جاءت ما تطبيق: "111وكذا قا يتخذ

ات العقو تطبيق نة شارة اس عـد املفتوحة ئة الب نظام الوضع مقرر ات، واملادة"...العقو ،129 :

ة" الس حسن املحبوس افئة م ات، العقو تطبيق نة رأي أخذ عد ات، العقو تطبيق لقا يجوز

ثالث ساوي ة ر ل سالبة ة عقو عليھ وم املح إجازة) 03(والسلوك بمنحھ ا، ع تقل أو سنـوات

عشرة ا أقصا ملدة حراسة دون من   ".أيام) 10(خروج

ا ات،:"130ملادةوأيضا العقو تطبيق نة رأي أخذ عد ات، العقو تطبيق لقا يجوز

ة ر ل السالبة ة العقو تطبيق بتوقيف ب مس مقرر   ..."إصدار

فراج   الوالية وا رأي أخذ ات العقو تطبيق لقا زائري ا املشرع خول وقد

املادة بموجب ذا و رقم144املشروط القانون نفس ون04-05من ال تنظيم قانون املتضمن

ن للمحبوس جتما دماج   .وإعادة

أنھ ع تنص لوز يج: " وال أو ات العقو تطبيق لقا الة،ر وز ا حسب ختام، حافظ العدل،

أن ع ا، قامة املحبوس يختار ال الوالية وا رأي يطلب أن املشروط، فراج مقرر اصدار قبل

املشروطيخطـ فراج بمقرر املختصة من ومصا الوالـي   ".ر

ات العقو تطبيق لقا ديثة ا ن القوان منحت ، فع تنفيذي د تفر لتحقيق وضمانا

العقابية الطرق مختلف إ ظر بالنّ عليھ وم مح ّل ل املناسبة القرارات اتخاذ مجال ة معت سلطات

كأساليب قانونا املقررة ضماناوالنظم ــ عليھ وم للمح ا ل يخضع عقابية وإعادة معاملة يلھ لتأ

تھ عقو اء ان عد املجتمع ا–إدماجھ خارج أو العقابية املؤسسات قرارات. داخل تتمثل ففيما

ديثة؟ ا عات شر ال ات العقو تطبيق تطبيق قا لقا ة ر التقر السلطة تتمثل وفيما

زائري؟ ا ات خالل العقو من تج س االت ش ذه عن ي جابة الثا  .املبحث

ي الثا ات: املبحث العقو تطبيق لقا ة ر التقر   السلطات

يلھ بتأ ات العقو تطبيق قا لدور تفعيل غ من ة للعقو التنفيذي د التفر فكرة تتجسد لن

امل ملعاملة ى د د ا ولضمان التنفيذ، حسـن ا يتطل قرارات الالتخاذ للغاية تحقيقـا ن حبوس
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اختيار ،من جتما الدفاع ا شد إ ي عليھ، وم مح ل ا ل خضع سيُ ال العقابية املعاملة  ألساليب

تلك تمتد وقد بل التنفيذ، ذا شروط ع رقابتھ بحكم قرارات من يصدره بما زاء ا تنفيذ كفالة

تكيي بإعادة املتعلقة القرارات شمل ل االسلطات ذا حد ة العقو ذه. ف طبيعة ع وللوقوف

ع ثّم املقارنة، عات شر ال مستوى ع ات العقو تطبيق لقا ة ر التقر السلطات عرض القرارات

التا النحو ع زائري، ا ع شر ال   :مستوى

ول  املقارنة:املطلب عات شر ال ات العقو تطبيق لقا ة ر التقر   السلطات

عليھتوصل وم املح خروج ا عل تب ي قـد للتنفيذ وأساليب أنظمة وضع إ ي العقا - الفكر

التنفيذ قضاء-أثناء نظمت ال عات شر ال من أن والواقع متعددة العتبارات العقابية املؤسسة من

ذا ، ية العر أو ية جن عات شر بال مـر علق سواء املسألة ذه موحد س ل سنوجزهللتنفيذ، ما

ن املوالي ن  :الفرع

ول  ية: الفرع جن ن القوان ات العقو تطبيق لقا ة ر التقر   السلطات

يطا ن ع شر ال من ل القرارات إصدار ات العقو تطبيق قا سلطات عرض  سنكتفي

  :والفر

ات-أوال العقو تطبيق لقا القرار إصدار تطبيق:يطاالقانون سلطة قا

ا م ل ع تتوزع ة ر التقر السلطة فإن لذا يئات، عدة من ل ش ت مؤّسسة ايطاليا ات العقو

قانونا مقرر و ما   .حسب

يطا-1 شراف لقا ة ر التقر شراف:السلطات لقا يطا املشرع منح لقد

ال إ النقل يخص فيما القرار إصدار ذهسلطة سمح حيث روج ا ح وتصار ، ارج با عمــل

أجل ومن ـة، العقو مدة من سب يح معينا زمنا املؤسسة عن بالتغيب ، عليھ وم للمح ح التصار

وفقا خروج ح تصار يمنح أن شراف قا ستطيع و ة، از ح التداب عض حدة تخفيف

ع وم للمح افـأة كم يطا التنفيذ للتدابلقانون ن اضع ول ـــة ر ا شبـھ نظام املقبولون م  ل

املشرع بأن ننوه و ذا يل؛ التأ إعادة ع للمساعدة أو سيمة ا صية ال لألعذار ة از ح

حقھ ع شراف قا دور وقصر ، املشروط فراج قــرار إصدار سلطة العدل ر وز منح يطا

منحھ ع أساساملعارضة ع قائم غ الطلب أن لـھ بـدا ذا. إذا اضھ اع مص يحدد لم و

يرتب لم إن أصال مصداقية إلعطائھ افيا نظرنا س ل اض ع حق منح مجرد أنّ ذلك ع شر ال

نا معيّ قانونيا أثرا   .عليھ

يطا-2 شراف لقسم القرار إصدار إيطا: سلطة شراف قسم شأيختص امل ، ليا

الصادر ة1975يوليو26 بالقانون ر ا شبھ ا وم س، ل البديلة التداب بتطبيق ع15، وال ،
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بالعودة ام ل مع العمل ألجل مستمرة رقابة دون فردية بصفة ، املؤسسة خارج عليھ وم املح نقل

يم وأن العمل، اء ان عقب مساء ل العقابية املؤسسة أنإ مكن و ا، العطل و جازات أيام

النظام ذا نائية- يتقرر است أو-بصفة للتعليم عليھ، وم للمح الفرصة إتاحة أو ــدف امل ب التدر

  .للعالج

أن بد ال املجال ذا القا ألنّ التنفيذي د التفر مجال ا وز ا ل السلطة ذه إنّ

طبيعة و نوع عتبار بنظر توافريأخذ مدى و تھ ص و ة ج من عليھ وم املح من املرتكبة مة ر ا

و دف، ال ب يص بھ الذي د ا إ سليمة الشأن ذا قرارتھ ون ت ح لديھ جرامية طورة ا

العدالة ثّم من فتضيع العكس س   .  ل

الفر-ثانيا ات العقو تطبيق لقا القرارات إصدار ورد: سلطة ملا املادةطبقا نص

مة712-1 م ات العقو تطبيق قا يتولــى ديد، ا الفر زائية ا جراءات قانون   :من

أو1 ة ر ل سالبـة ة عقو عليھ وم مح ل ل ساسية العقابية املعاملة أساليب تحديد ــ

قانونا عليھ منصوص و ملا وفقا وذلك ا، ل مقيدة   .تداب

ا2 ر تقر يتو كما وتطبيقــ التدر للنظام املختلفة املراحل من أخرى إ مرحلـة من لنقل

شبھ العام، للصا ارج،العمل با العمل الثقــة من قدرا ستلزم ال التنفيذ أساليب

أو ي القضا ختبار الشرطي، فراج روج، با ح ة،التصر ر ونية ا لك   .ا...املراقبة

بفر 3 أيضا ختص و اـــ أوإلغا ا قة امل امات ل مختلف   .ض

املؤسسات داخل سواء القرارات إصدار اال فعّ دورا ات العقو تطبيق لقا ون ي ذا و

ا خارج أو قراراتھ.العقابية للعقاب التنفيذي د التفر ملبدأ مكرس و وا ل ش دوره ز و

الشرط فراج إطار ة العقو نفيذ ب مدتھاملتعلقة ل انقضاء قبل ي نا ا زاء ا تنفيذ بتعليق ي،

إجراءات من عليھ يفرض ما ام باح عليھ وم املح الشروط،وإلزام عض تحققت م ا، وم املح

ون  ي و ة، العقو تنفيذ بوقف املرتبطة القرارات مختلف وكذا زاء، ا ذلك من املتبقية مدة  خالل

الفر ات العقو تطبيق قا عديلتدخل أو فرض خالل من ختبار ة ف أثناء النظام ذا

ذاتھ كم ا إلغاء بالتدخل أو لالختبار، اضع ا ع املفروضة امات ل أو   . التداب

تتمثل الفر ع شر ال ا تنفيذ تجزئة أو ـة العقو لتنفـيذ املؤقت التوقيف حاالت و

املوقع ة العقو تنفيذ املادةإيقاف لنص فطبقا املجتمع لصا ألعمال بتأديتھ املرتبط ي ا ا ع ة

ع1 – 747 بناء أو نفسھ تلقاء من ات العقو تطبيق قا ستطيع ، الفر إجراءات قانون من

بوضع ب مس بقرار يأمر أن ة ور م ا وكيل طلب ع بناء أو ــة املص صاحب عليھ وم املح طلب
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عليھ وم أواملح املؤسسات إحدى لدى أجر دون املجتمع لصا العمل مع التنفيذ وقف نظام

معيات   .ا

الوضع قرار إصدار سلطة من القا الفر املشّرع ن مكّ السلطات ذه ل إ باإلضافة

إلزام العقابية، املؤسسة خارج ة ر ل السالبة ة العقو لتنفيذ قة كطر ونية لك املراقبة تحت

وماملح املح ان إذا ما بمعرفة مركزي كمبيوتر من املراقبة ملركز سمح ساعة شبھ ت ب بت عليھ وم

التنفيذ ع القائمة ة ا بواسطة املحددين والزمان ان امل موجودا   .16عليھ

ة للعقو التنفيذي د التفر فعال ا بمقتضا يتجسد آلية املوّسعة السلطات ذه عت أال

عم؟ واب تطبيقا قا طرف من تمارس أن ع السلطات من د مز فرض إ يحتاج مر لكن و

ألنھ ، نائية ا العدالة لتحقيق ضمانا عليھ ن القوان ا تفرض قضائية برقابة و فعال املختص ات العقو

إرضا من بد فال عليھ املج و املجتمع ع اعتداء مة ر ا أن اننا أذ عن غيب ال أن بد الشعورال ء

ق ا يضيع و قوق ا تضيع ال ح أخرى ة ج من عليھ املج إنصاف و ة ج من بالعدالة العام

فقط ي ا ا إصالح فكرة وراء ا   .  جر

ية العر عات شر ال ات العقو تطبيق لقا ة ر التقر السلطات ــ ي الثا   :الفرع

القرا من ملجموعة إصداره السلطات ذه إصالحتتج إ ا خالل من س ال رات

املصري ن ع شر ال من ل مطبق و ما ي عر ،وكنموذج املجتمع إدماجھ وإعادة املحبوس

ي   .واملغر

املصر-أوال ع شر ال ات العقو تطبيق قا ستفاد: يقرارات ما ا ا املصري ع شر ال س ل

ما إال التنفيذ قضاء بنظام أخذه قمنھ املتفرقة علّ النصوص عض ورد وما حداث، بمعاملة

ة ا ذه اختصاصات من يجعل مما ات، العقو تنفيذ ع شراف سلطة القضاء منح من القانون

الفر وخاصة يطا عن شر ال عليھ كما ة، وا   . غ

قانون  مشروع املصري املشرع منح فقد ذا من الرغم املصريوع نائية ا جراءات

النتقادات محال جعلھ مما الشرطي، فراج اختصاص التنفيذ البعض لقا يرى ضرورة حيث

زائية ا املحكمة إ ا   17اسناد

إصدار سلطة فقط فلھ حداث، مجال يخص فيما أو أما ـا وم املح التداب اء با أمر

ا، غي أو ا عديل أو ا أمد راطالة التقار ع بناء ذلك ون إليھ و   18.املقدمة

ام ح تنفيذ ع شراف ع ر س يئة باستحداث ه غ املصري ع شر ال ساير لم إذن

بھ حري ان ،و زائية تحديد مواكبة ا و ، العقاب و جرام عل مستوى ع اصل ا التطور



  قسنطينةجامعة /  أمينة بن طاهر .أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 281 - 

التنفي ع باإلشراف يتكفل مختص لقاض خاص املؤسسةمنصب إلدارة مر ترك أن و خاّصة ذ،

ال تحول االت إش عدة حولھ تثار أمر ا إطارا الت ملؤ سبة بال املعروف النقص مع ا بمفرد العقابية

التفرد متطلبات عن يك نا عام، ل ش ي نا ا زاء ا قرر ا أجل من ال داف بلوغ دون محالة

خاص ل ش ي  . العقا

يقرارات-ثانيا املغر ع شر ال ات العقو تطبيق املقارنة:قا عات شر ال خالف ع

ففي ، والفر يطا ن ع شر ال غرار عـ ات العقو تطبيق قا قرارات ا ف تتعدد ال خرى

ي البد كراه يخــص فيما فقط ة ر التقر سلطتھ تتمثل ي املغر ع شر   .ال

جراءات ة من د بالتأكّ ي البد كراه مسطرة إطار ات العقو تطبيق قا قوم و

الرقابة عزز ثانية درجة من جديدة قضائية رقابة سط ب يقوم النظامية،حيث ليات والش القانونيـة

و املوضوعية الشروط توافر من بالتحقق وذلـك العامة، النيابة قا ا يقـوم التـي جراءاتو

ي البد كراه مسطرة سلوك املتبعة لية ندية. الش املس لية الش ح شمل ل أيضا رقابتھ وتمتـد

ومدى للطلب املعززة الوثائق ة من يتحقق حيث ي البد كراه طالب قبل من ا املحتج للوثائـق

ثباتية ا   .19ي

ي الثا لق:املطلب ة ر التقر زائري السلطات ا ع شر ال ات العقو تطبيق   ا

الذي املسلك ذات زائري ا املشرع لقانون سلك عديلھ خالل من الفر املشّرع سلكھ

واسعة سلطـة ات العقو تطبيق لقا أعطى حيث ن، للمحبوس جتما دماج وإعادة ون ال

ما خالف ع القرارات مختلف الوضع اتخاذ عليھ تقديمان ع سلطتھ باقتصار السابق،

بنفسھ القرارات اتخاذ سلطة خ ذا يتو ي ل العدل، ر لوز احات   .ق

تنفيذجزء يتم كما ، العقابية املؤسسات داخل جزئيا أو ليا يتم ي نا ا زاء ا تنفيذ ألن ونظرا

ا خارج وم منھ املح صية ل املالئم زاء ا لنوع علھبالنظر ثا حث الس يجري والذي عليھ،

املؤسسة داخل املطبقـة ي العقا العالج طرق فـإن ، ي التأ و صال دف ال بتحقيـق كفيال

املعاملة أساليب التباين ذا و ا، خارج للتطبيق املستحدثة الطرق تلك عـن تختلف العقابية

إ أدى واملفتوح املغلق ن الوسط تطبيقالعقابية قــا ــا يصدر ال القرارات ن ب اختالف خلق

لتحقيق ضمانا ات ن العقو الفرع خالل من ت س ما ذا التنفيذي؛ املستوى ع ي العقا د التفر

ن   :تي

ول  العقابية:الفرع املؤسسة داخل ات العقو تطبيق قا القرارات:قرارات ذه تتمثل

:  
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ال-أوال الوضع ارجيةقرار ا بوس"و: ورشات ا قيـام ارجية ا الورشات بنظام يقصد

ساب ــون ال ادارة مراقبة تحت العقابية، املؤسسة خارج فرق ضمن عمل ائيا عليھ وم املح

العمومية واملؤسسات يئات   .ال

املؤسسات للعمل الشروط نفس ضمن ن بوس ا من العاملة اليد تخصيص يمكن

التــ اصة عامةا منفعة ذات ع مشار أنجاز م سا وإعادة100املادة." ي ون ال تنظيم قانون من

ن للمحبوس جتما   .    دماج

م عل وم للمح حماية املشرع و ط اش ن املحبوس من العاملـة اليد استغالل لعدم ضمانا و

زائري  املؤسسات ا أو العموميـة املؤسسات لصا م عمل ون ي إنجازأن ـم سا ال اصة ا

الطلبات توجھ أن عـد عامة، منفعة ذات ع الذي مشار ات العقو تطبيق قا إ الة ا ذه

جميع موافقة حالة مة، امل تفاقية حول ا رأ إلبداء ات العقو تطبيق نة إ بدوره ا يحيل

اليد إلستخدام اصة ا و العامة الشروط شأن نطراف املحبوس من   .العاملة

النصفية-ثانيا ة ر ا نظام الوضع بقي:قرار ة عقو عليھ وم املح املحبوس ستفيد

را ش وعشرون عة أر ا انقضا وق)24(ع ة ر ل سالبة ة عقو عليھ كم ا سبق الذي وكذا ،

را ش وعشرون عة أر عن د تز ال مدة ا انقضا ع قي ة،و العقو قانون105املادة"ـــ)24(نصف من

ون  ال ار"تنظيم ال خـالل العقابية املؤسسة خارج ائيا بوضعھ النصفية،وذلك ة ر ا نظام من ــ،

دروس مزاولة أو عمـل أداء من لتمكينھ يوم ل مساء ا ال ليعود دارة رقابة أو حراسة ودون منفردا،

دراسات عة متا أو ، التق العام مقرر التعليم بموجب ستفادة ذه ون وت ، م ن و ت أو  عليا

شعر صادر و ات، العقو تطبيق قا وم من للمح سلم العدل،و بوزارة املختصة املصا بذلك

تلك جانب إ لـزم و العقابية، املؤسسة خارج تواجده إلثبات وثيقة النظام، ذا من املستفيد عليھ

بمو  م يل د، ع بإمضاء التعليماتالوثيقة ذه وتدور املنح، قرار ا يتضم ال التعليمات ام باح جبھ

أدائھ اده واج ومواظبتھ العمل ان م إ الفع وحضوره املؤسسة، خارج سلوكھ حول أساسا

وم مح ل صية ل بالنظـر فردية بصفة تحدد ال لھ، اضع ا التنفيذ شروط ام واح لعملھ،

  .20عليھ

املفتوحة قرار-ثالثا ئة الب نظام عقابية:الوضع مؤسسات النظام ذا يتمثل

ال حيث املغلقـة، التقليدية العقابية باملؤسسات ا ل عالقة قضبان حديثة،ال وال شائكة، أسوار

العادية، ي املبا من املعروفة كتلـك ونوافذ أبواب ا ل عادية مبان بل مشددة، حراسة وال وأقفال،

ا ف تمتع تلك و فيھ توجد الذي ي ا امل النــطاق حدود روج وا والدخول ركة ا ة بحر يل ال

أو21.املؤسسة فال ع طا ذات مراكز ل ش زائري ا ع شر ال املؤسسات ذه أو وتتخذ  صنا
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ي،أو خدما أو عامة حر منفعة جتما109املادة" ذات دماج وإعادة ون ال تنظيم قانون من

ن   " .      05/04للمحبوس

عا روج قرار-را ا إجازة قرار:منح اصدار سلطة ات العقو لقـا زائري ا املشرع خول

تقل أو سنوات ثالث ساوي ة ر ل سالبة ة عقو عليھ وم املح والسلوك ة الس حسـن املحبوس بمنح

ملد العقابية املؤسسة من حراسة دون من روج با إجازة ا تتجاوز ع ال زمنية عد عشرة ة وذلك أيام

مر ات العقو تطبيق ـنة شارة قانون1ف/129املادة" اس   ". 05/04من

بالت ن للمحبوس جازة ذه مثل عشر سمح مدة العقابية املؤسسة عن منةغيب سب تح أيام

م تقو م س مما ا داخل سلوكھ حسن عن افأة كم ة، العقو باملجتمعمدة صلتھ حفظ ق طر عن ھ

مدة انقضاء قبل عليھ وم للمح جازة ذه يح ت كما العائلية، عالقاتھ ع بقاء و ، ار ا

ائيا عنھ فراج عقب منھ سب يك عمل عن يبحث أن معينة ة بف تھ   .22عقو

ي الثا العقا:الفرع املؤسسات خارج زائري ا ات العقو تطبيق قا   بيةقرارات

خـارج   املطبقة العقابية للمعاملة كأساليب زائري ا ي العـقا النظام مقـرر و ملا طبقـا

و املشـروط فـراج ة، العقو لتطبيق املؤقت التوقيف نظام أساسا واملتمثلة العقابية، املؤسسات

خ زائري ا ات العقو تطبيق قا قرارات فإن م، ع للمفرج الالحقة العقابيـةالرعاية املؤسسة ارج

ة العقو لتطبيق املؤقت التوقيف قراري للمفرج قرار و تتضمن الالحقة الرعاية أما ، املشروط فراج

ا ف م سا و الدولة يئات ا بـ فتضطلع املجتمع داخل طبيعية بصفة م اندماج يل س غرض م ع

الو  نة ال ا سطر ال للبـرامج وفـقا ي املد بيةاملجتمع ال إعادة شاطات سيق لت كـة املش ة زار

ن للمحبوس جتما دماج   .  وإعادة

ة-أوال العقو لتنفيذ املؤقت التوقيف وإعادة:قرار ون ال تنظيـم قانون ورد ملا طبقــا

ن للمحبوس جتما امل"منھ130املادة" دماج تنفيذ مـن لھ بقي الذي املحبوس ستفيـد

توافرت م تھ عقو لتطبيق املؤقــت بالتوقيف واحدة سنة عن تقل أو ساوي مدة تھ حالة عقو لديھ

حصرا املحددة التالية االت ا   :من

املحبوس) 1     عائلة أفراد أحد تو   .إذا

الوحيـــد) 2     املتكفل بأنھ املحبوس ت وأث ، خط بمرض املحبوس عائلة أفراد أحد ب أص إذا

  .عائلةبال

امتحان) 3     للمشاركة   .التحض
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أفراد) 4     و القصر، باألوالد ضرر اق ا س ا بقائھ شــأن من ان و أيضا، محبوسا زوجھ ان إذا

زة ال أو م م املر ن خر   .العائلة

خاص) 5     ط لعالج خاضعا املحبوس ان   .إذا

أ االت ا ذه من استخالصھ يمكن راوما املشرع بحتة-ن سانية إ خروج-والعتبارات أن

ن الوضع ن ب فاضل ضروري،حيث أمـر تھ عقو تنفيذ وتوقيف العقابية املؤسسة مـن ول:املحبوس

أمس عائلتھ أفراد أحد ون ل ا م خروجھ ي والثا تھ لعقو تنفيذا العقابية املؤسسة بقاؤه

ست حالة أو ظرف لوجود إليھ اجة لتطبيقا املؤقت التوقيف منحھ جانبھ،وقرر إ وقوفھ د

ذلك تقت ة املص ألن تھ   .عقو

أو ذاتھ املحبوس من طلب بتقديم ون مر ة العقو تنفيذ توقيف قرار صدور ممثلھ إنّ

أو ي عشرة القانو خالل فيھ والبت الطلب دراسة ات العقو تطبيق قا تو و ، عائلتھ أفراد أحد

من اتأيام العقو تطبيق نة رأي أخذ عد الرفض أو بالقبول القرار يصدر ثم بھ، إخطاره خ تار

شرط ر أش ثالثة تتجاوز ال ملدة ضمانة وذلك الة ا ذه عت القرار ب سب أن ذلك ب، سب ال

ات العقو تكييف نة أمام فيھ الطعن لھ يجوز الذي ، عليھ وم املح حقوق حماية ضمانات مـن

جديد من فيھ النظر   . إلعادة

املشروط قرار-ثانيا املشروط يقصـد: فراج  la libération)باإلفراج
conditionnelle)"،معينة شــروط توافرت إذا تھ عقو مدة اء ان قبل ون امل سراح إطالق

يفر  معينة امات بال عليھ وم املح إخالل يتمثل شـرط ع معلقا فراج ذا ون عليھو ا ض

ولذلك فراج ذا عليھ وم املح جدارة عدم ع نة قر ذلك ان الشرط ذا تحقق فإذا القانون،

ة يقرر  العقو ة ف من بقي ما ا ف ليق أخرى مرة العقابية املؤسسة إ إعادتھ  .23"القانون

عناية ن للمحبوس جتما دماج وإعادة ون ال تنظيم قانون أو لنظامولقد ة كب

املجال ذا واسعة سلطات ات العقو تطبيق لقا فأعطى املشروط   .فراج

بنجاح اجتيازه عد ون ي و املشروط فراج نظام من ستفادة حق محبوس أي ومنح

املادة وأسقطت ختبار، ة ون 135لف ال تنظيم قانون املحبوس من ختبار ة لف ضوع ا شرط

يبل العقابيةالذي املؤسسة بأمن املساس شأنھ من وقوعھ قبل خط حادث عن املختصة السلطات غ

آخر ر مظ ذا و م، وإيقاف ن مجرم عن يكشف عامة بصفة أو ھ مدبر ع للتعرف معلومـات قدم ،و

ع أخرى رقابية آليات بوضع النظر إعادة إ يحتاج ان إن و للعقاب التنفيذي د التفر ر مظا من

عفاء ذا من  .املستفيد
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العقابية املؤسسة داخل وسلوكھ تھ س بحسن بنجاح ختبار ة ف املحبوس يجتاز أن عد و

أو خ ذا الستقامتھ،يقوم جدية ضمانات م يقدّ أن عد او ف ا قضا ال املدة ممثلھ طوال

أو ي املشروط القانو فراج ملف ن و بت ھ أقار إ و أحد ـــاتيقدمھ العقو تطبيق ر(قا وز أو

الة ا حسب لدى) العدل إيداعھ خالل من فيھ للبت ات العقو تطبيق نة عـ بدوره يحيلھ الذي

قبل املشروط فراج من ستفادة اح اق أو طلب ارفاق من ا أمي يتحقق حيث نة ال ضبط أمانة

و القضائيـة ـــف املصار دفع ت يث بما أويلھ املدنية ضات والتعو زائية ا ت الغرامات يث بما

ا ع ي املد الطرف   .24تنازل

أن دون ا اجتماعا وحضور ا ورود خ تار حسب ا وترتي امللفات يل ب نة ا ن أم يقــوم

املختلفة التبليغ محاضر وإعداد ا ف الطعن وحاالت ا مقررا يل تو و ، تداو صوت لھ ون ي

نةومحاضر ال أميـن. اجتماعات يحـرر ات العقو تطبيق قا قبل من لسة ا خ تار تحديد عد و

إ ات العقو تطبيق قا قبل من ا توقيع عد ا رسل و لسة ا ضور ستدعاءات الضبط

املعروضة امللفات حول ات العقو تطبيق نة تتداول حيث معقولة، آجال وذلك نة ال أعضاء

بح ا صوتعل ير ا عادل حالة و صوات، بأغلبية ا مقررا وتتخذ قل ع عضاء ثل ضـور

املقرر  ون و نة؛ ل سا رئ باعتباره ا مر ات العقو تطبيق مطابقا قاضـي خ ذا يتخذه الذي

ات العقو تطبيق نة   .25لرأي

يصدر أن مجرد مقـرر  و ات العقو تطبيـق ا قا تطبيــقفراج نة ن أم يتو ملشروط

ع يؤشــر تبليغ محضر بموجب العام النائب إ امللف من ة ب مرفقا املقرر تبليغ ات العقو

العامة والنيابة نة ال أمانة ن ب املتداول التبليغات ل فورا نة. استالمھ ال ن أم يبلغ كما

ح ات العقو تطبيق نة بمقرر املع محضراملحبوس بموجب املشروط فراج منح رفض الة

الرفض. تبليغ حالة و باملحبوسيـن، اص ا التبليغات ل بصمتھ ضع و املحبوس يوقع حيث

عبارة ن م التوقيع(يؤشــر   ).رفض

ثالث تحرر املنح مقرر طعن العام النائب يل وعدم املشروط فراج منح حالة و

منح  قرار املشروطمن ماديـا،: فراج لتنفيذه العقابية املؤسسة مدير إ ا م ة ترسل

ازدياد ان م اختصاصھ دائرة يقع الذي ي القضا املجلس لدى العام النائب إ ثانية ة وترسل

فتدرج صلية ة ال و الثالثة ة ال أما القضائية السوابق يفة املقرر لقيد املستفيد

ات العقو تطبيق نة أمانة مستوى ع املع   .26بملف

املادة تنص أنھ142كما ع ون ال تنظيم قانون ختام«: من حافظ العدل ر وز يصدر

ن وعشر عة أر من أك تھ عقو مدة انقضاء ع البا املحبوس عن املشروط فراج را)24(مقرر ش

املادة ا عل املنصوص االت القانون 135ا ذا اختصـاص" من ا ف ون ي ال الة ا ذه و
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وإبـداء فراج طلب دراسة ات العقو تكييف نة تتو العدل ر لوز املشروط فراج مقرر اصدار

شأنھ مقرره العدل ر وز يصدر أن قبل فيھ ا   .رأ

ز  ا املشرع أن يالحظ ا، سبق ال ام ح و املادة ذه خالل نظاماومن اعتمد قد ائري

فراج قــرار إصدار ات العقو تطبيق قا خول ة ج فمن املشروط، فراج منح مزدوجا

را ش ن وعشر عة أر عن يقل أو سـاوي املع املحبوس ع ا بـ وم املح ة العقو با ان إذا املشروط

منح  قرار اصدار أحقية العدل ر لوز أعطى أخرى ة ج ومـن املتبقية، املــدة زادت م املشروط فراج

فحسب الالمركزي النظام بع ي لم و ف لذلـك را، ش ن وعشر عة أر عن عليھ وم املح ة عقو تنفيذ من

و املركزي ن بالنظام أخذ املشروط بل فراج منح   .الالمركزي

امل فراج قرار بإصدار العدل ر وز ا ف يختص ال االت ا قاضـــيوح فإن شروط

العدل؛و ــر وز ع املشروط فراج منـح اح اق سلطتھ خالل من حاضرا يكـون ات العقو تطبيـق

عليھ وم املح مع تواصال ك ألنھ القا ذا املشّرع ثقة ع دالة أخرى نة قر   .ذه

امـا ال فـرض سلطـة القا ــذا ل املشرع أعـطى ذلك إ تدابوإضافة أو خاصـة مراقبــة ت

املادة نص ع بناء ذلك وجاء شرطيا، عنھ للمفرج ورد145ومساعدة ال ــون ال تنظيم قانون من

ا مقــرر"ف يضمن أن الة ا حسب ختام حافظ العدل ر وز أو ات العقو تطبيق لقا يمكن

ومساعدة مراقبة وتداب خاصة امات ال املشروط املادة" .فراج إ الرجوع القانون147و نفس من

علق سواء بمنحھ املختصة ة ا إ املشروط فراج إلغـاء ختصاص د ع زائري ا املشرع نجد

صدور مجرد و ا، اختص ال الة ا حسب ل ات العقو تطبيق قا أو العـــدل ـر بوز من مر

املستفيـد إ يبلغ املختصة، ة انا ال العقابية باملؤسسة تلقائيا لتحاق عليھ ن يتع الذي

املقرر  من ة ات العقو تطبيق قا يرسل التحاقھ عدم حالة و تھ، عقو ا النيابة يق إ

العمومية بالقوة لتنفيذه إقامتھ ان م ا اختصاص بدائرة يقــع ال املؤسسة.العامة مدير ع توجب و

فـ ر ور العقابية وز أو ات العقو تطبيق قا إخطار شرطيا عنـھ املفرج ـس ح حسب إعادة العدل

دماج وإعادة ون ال إلدارة العامة ة املدير إ مر يرفع ال إش أي وقوع حالة و الة؛   .27ا

الثالث سبة:الفرع بال زائري ا ات العقو تطبيق قا للنفع سلطة العمل ة لعقو

 العام

ل العاميمكن للنفع العمل ة عقو ا املنطوق س ا ة عقو بدل س أن القضائية ة

إعادة وتحقيق سان حقوق ام اح ع باألساس ترتكز ال والعقابية نائية ا املبادئ ز لتعز

من ھ سأو ما ذا و زائري ا املشرع دفھ اس الذي املبت و م،و عل وم للمح جتما دماج
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اتخال العقو تطبيق قا دور ابراز ثم زائري ا ع شر ال العام للنفع العمل ة عقو ف عر ل

ا تطبيق زائري   .ا

زائري -أوال ا ع شر ال العام للنفع العمل ة عقو ف  travail d’intérêt) عر
général) :ول الباب من ول الفصل ا عل نص و زائري ا املشرع ا قانونأخذ من

املادة ات ا5العقو بّأ ا عّرف ال عامة«: منھ لفائدة موجھ أجر، دون عمل عليھ وم املح قيام

العقابية املؤسسة وضعھ من بدال للقا" الشعب ة التقدير للسلطة تخضع ا. و تطبيق أن إال

الع قانون ا عل النص تم ال والشروط جراءات ام اح تطبيقيتطلب قا ر س لذا ات، قو

والفصل العـــام، للنفع العمل ة عقو تنفيذ ع كم، ا قا ا يصدر أن عد ات العقو

املوالية الفقرة ھ سأو كما ذلك، عن الناتجة اليات   . ش

العام-ثانيا للنفع العمل ة عقو تطبيق زائري ا ات العقو تطبيق قا لقد: دور

املشرع عدةخول يقوم فإنھ ذلك أجل ومن ا تطبيق مة م ات، العقو تطبيق لقا زائري ا

ن ات العامة،وفق النيابة طرف من إليھ امللف وصول بمجرد باألمر،وذلك املع ة مواج إجراءات

ن الت   .ا

لالستدعاء-1 املع امتثال استدعاء: حالة و ات العقو تطبيق قا بھ يقوم ما أول

بامللفاملع املدون عنوانھ ي قضا محضر عدم(بواسطة حالة أنھ إ ستدعاء ذا نوه و

س ا ة عقو عليھ تطبق املحدد خ التار قا.28)حضوره يقوم لالستدعاء املع امتثال حالة و

ج وضعيتھ ع والتعرف تھ، و من ليتأكد عليھ وم املح باستقبال ات العقو نيةتطبيق وامل تماعية

ا يد ال املعلومات ة من للتأكد العامة، بالنيابة ستعانة يمكنھ كما والعائلية، ية وال

أو ي القضا املجلس بمقر العقابية املؤسسة ب طب ع خ ذا عرض و ،  بمقر املع

ر تقر ر وتحر لفحصھ الة، ا قا املحكمة،حسب ن لتمك ية ال حالتھ منعن ات العقو تطبيق

ات العقو تطبيق قا يحرر ذلك ع ناء و البدنية، وحالتھ ناسب ي الذي العمل طبيعة اختيار

ال املعروضة املناصب ن ب من عمال لھ ليختار املعنية، ملف إ تضم صية معلومات بطاقة

التأث دون جتما اندماجھ م سا س وال وقدراتھ، ا تتالئم نيةع امل ياتھ العادي لس

  .والعائلية

وعمال املؤقت، س ا ن ر ان والذي العام للنفع العمل ة عقو عليھ وم للمح سبة ال و

املادة ام مدة13بأح تخصم ن، للمحبوس جتما دماج وإعادة ون ال تنظيم قانون من

ح يوم ل عن عمل ن ساعت بحساب ا قضا ال املؤقت س منا املتبقية املدة بدل س ثم س

فيھ ن ع بالوضع، مقررا القا يصدر ذلك وإثر العام، للنفع عمال ا ليؤد صلية س ا ة عقو

و املع ستقبل ال النيابة املؤسسة وإ املع إ بلغ و العام، للنفع العمل ة عقو أداء كيفيات
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املص وإ املستقبلة املؤسسة وإ دماجالعامة بإعادة لفة امل ون ال إلدارة ارجية ا ة

ن للمحبوس   .جتما

لالستدعاء-2 املع امتثال عدم حلول: حالة ع لالستدعاء امتثال عدم حالة

حضور  وعدم املحدد، خ من التار جدي عذر تقديم ودون باالستدعاء، صيا تبليغھ ثبوت رغم املع

يق ھ، ينو من أو رقبلھ بتحر ات العقو تطبيق قا لإلجراءات محضر وم عرضا يتضمن املثول عدم

ا إنجاز تم جدي(ال عذر تقديم عدم ص، ال يقوم)تبليغ الذي املساعد العام النائب إ يرسلھ

ة لعقو سبة بال عادية بصورة التنفيذ اجراءات با تتو ال ات، العقو تنفيذ ة مص بإخطار

صلي س املادة.ةا لنص طبقا ات العقو تطبيق قا قوم ات،3مكرر 05و العقو قانون من

غي أو العمل برنامج كتعديل اليات ش ل الالزمة جراءات أو باتخاذ أوقاتھ أو العمل أيام

املستقبلة   .   29املؤسسة

ن املجال ات العقو تطبيق لقا ال الفعّ الدور ع خ د رينؤكّ التقر و شاري س

ال ا بذا قائمة مؤسسة مستوى إ عد يصل لم قضائية سلطات من بھ يتمتع ما رغم ھ إنّ و ،

إعادة مجال خاصة السلطات من د مز إ ة ج من حاجة و و ، ه غ ال و زائري ا ع شر ال

ش ي العقا د التفر ملبدأ فع س لتكر ضمان ة العقو ةتكييف ج من حاجة و التنفيذي، قھ

نائية ا العدالة مجال أفضل ملردودية ضمانا متخصص ن و ت و يل تأ إ   . أخرى
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