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  بسم اهللا الرمحان الرحيم

  :بعنوان حماضرة

  " دور النيابة العامة يف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام" 

  .جبارة عمر ، النائب العام املساعد األول لدى جملس قضاء قسنطينة: إعداد و تقدمي 

  "  التجربة الفرنسية:"العمل للنفع العام:" مبناسبة ملتقى تكويين حول موضوع

  .بفندق مازافران ـ زرالدة ـ اجلزائر 2011أكتوبر  06 و 05:يومي 

  :مقدمــة* 

لقد عرفت التشريعات املعاصرة أشكاال خمتلفة للعقوبات و التدابري البديلة عنها ، مثل نظام وقف          

  .....حيةبإزالة األحكام و تعويض الض االلتزامالتنفيذ و العقوبات املالية و التعهد و الكفالة حبسن السلوك و 

لذلك تبنت معظم تشريعات العامل نظام العقوبة البديلة للحبس النافذ قصري املدة و هي عقوبة العمل للنفع 

العام اليت تؤدي إىل إصالح احملكوم عليهم و إعادة إدماجهم داخل جمتمعهم لكوا ، تعد أحدث ما توصلت 

  .برية من اجلاحنني داخل اتمعو القانونية اليت مشلت فئات ك االجتماعيةإليه الدراسات 

القبول يف املؤمترات الدولية ملكافحة اإلجرام ، مثل .هلذا لقي العمل للصاحل العام كبديل للعقوبة قصرية املدة 

الذي أكد بأن احلل السليم ملشكلة اإلجرام ، هو  1960املؤمتر الثاين لألمم املتحدة املنعقد يف لندن سنة 

  ).املؤسسات العقابية.(بالعمل خارج األسوار الستبداهلاوبة السالبة للحرية و السعي اإلقالل من توقيع العق

  :لذلك تبنت هذه الفكرة جمموعة من الدول منها
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كمرحلة جتريبية مث اعتربت العمل للنفع العام عقوبة أصلية مستقلة قائمة بذاا  1990ـ سويسرا عام  

  .مبوجب قانون العقوبات 

، لتصبح عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية إن 1994أخذت به و مت تطبيقه سنة ـ كما أن بلجيكا 

  .كانت اجلرمية عقوبتها ال تتجاوز مخس سنوات بعد أن عدلت قانون العقوبات

ـ أما يف التشريع الفرنسي، فقد اختذ نظام العمل للنفع العام الشكل الذي أحدثه التشريع الفرنسي ، مبوجب 

و الذي أضاف نظام العمل كصورة مضافة لوقف  10/06/1983، املؤرخ يف 466/83القانون رقم 

  ".وقف التنفيذ املقترن بإلزام  القيام  بالعمل للنفع العام " التنفيذ و الذي يطلق عليه 

لذلك تبىن . ـ أما التشريع اجلزائري فقد اعترب العقوبة السالبة للحرية هي األصل و استثناء العقوبة البديلة

ملشرع ، يف إطار إصالح العدالة فكرة الدفاع االجتماعي ، اليت جتعل من تطبيق العقوبة السالبة للحرية ا

  .للمحبوسني االجتماعيوسيلة حلماية اتمع عن طريق إعادة التربية و اإلدماج 

وس وفقا لوضعيته و يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل يف معاملة احملب

  . اجلزائية و حالته البدنية و العقلية 

و املتضمن تعديل و  2009فرباير  25املؤرخ يف  01/09هلذا فقد أخذ املشرع اجلزائري مبوجب قانون 

تتميم قانون العقوبات ، لتجسيد فكرة العقوبة البديلة كعقوبة تعويضية، بعقوبة احلبس األصلية ، عندما 

ي جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية أقصاها ثالث سنوات حبس ، و اعترب يشكل الفعل اجلرم

العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس املنطوق به تتمثل يف قيام احملكوم عليه بالعمل للنفع العام بدون أجر 

العاملية ،يف األخذ  لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام فهو بذلك ،قد حذا حذو غالبية التشريعات

بنظام العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس  إال أا ختتلف من حيث اعتبارها عقوبة أصلية أو تبعية أو 

  .تكميلة أو من حيث اجلهة اليت تصدرها

الذي حيدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  2009أفريل  21املؤرخ يف  2ـ و طبقا للمنشور رقم 

  .6مكرر  5إىل  1مكرر  05:للمواد و طبقا 



3 

 

فقد عهد يف كل جملس قضائي إىل نائب عام مساعد باإلضافة إىل مهامه األصلية ، مهمة القيام بإجراءات 

  . تنفيذ األحكام و القرارات اليت تقضي بعقوبة العمل 

عمل ال تنفذ إال بعد و بغرض توضيح آليات تطبيق عقوبة العمل و تفعيلها عمليا ،جيب التأكد من أن عقوبة ال

و بذلك فإن النيابة العامة  6مكرر  05:صريورة احلكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل ، ائي ، طبقا للمادة

  :تقوم بدور تنفيذ عقوبة العمل على النحو التايل

  :يف اجلزائـر* 

  :التسجيل يف صحيفة السوابق القضائية : أوال

، تتضمن العقوبة األصلية مع اإلشارة يف اهلامش 01البطاقة رقم  العامةترسل النيابة : 01البطاقة رقم ) 1

أنه إذا تضمنت العقوبة األصلية عقوبة الغرامة و : مع املالحظة .إىل أا استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام

راءات اإلكراه البدين تطبق عليها إج: (املصاريف القضائية ، فإا تنفذ بكافة الطرق املعتادة املقررة قانونا مبعىن

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 636و  632و  630و  626و  618: املنصوص عليها باملواد

  .أن تتضمن العقوبة األصلية و عقوبة العمل للنفع العام جيب: 02البطاقة رقم ) 2

ة العمل للنفع هذه البطاقة تسلم خالية من اإلشارة إىل العقوبة األصلية أو عقوب :03البطاقة رقم )03

  .العام

، الذي يصدره قاضي  عند إخالل احملكوم عليه بااللتزامات املفروضة عليه يف مقرر العمل للنفع العام) 4

لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذ . للمعين  01تطبيق العقوبات، ترسل بطاقة أخرى لتعديل البطاقة رقم 

  .مع تقييد ذلك على هامش احلكم أو القرار القضائي

  :إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: ا ثاني
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يشرع النائب العام املساعد . للنفع العام ائيا العملمبجرد صريورة احلكم أو القرار املتضمن عقوبة ـ 

نسخ من هذه امللفات عن طريق تطبيقة العمل القضائي و عن  باستقبالاملكلف مبتابعة ملفات النفع العام ، 

  :طريق الربيد يف آن واحد و تتضمن هذه امللفات الوثائق التالية

  .للنفع العامنسخة من احلكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل ـ 

  .ـ صورة حكم أو قرار ائي لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

  . االستئنافـ نسخة من شهادة عدم 

  .نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقضـ 

عن طريق تطبيقة العمل القضائي لعقوبة العمل : قاضي تطبيق العقوبات بنفس اآللية أي / مث حتول للسيد

من قانون  03مكرر 05يد للشروع يف تنفيذ العقوبة وفقا ألحكام املادة للنفع العام و عن طريق الرب

العقوبات ، للسهر على تطبيق عقوبة العمل ، هذا إذا كان احملكوم عليه يقيم بدائرة اختصاص قاضي تطبيق 

ه لكن إذا كان احملكوم عليه بعقوبة العمل يقيم خارج االختصاص القضائي الذي صدر في. العقوبات بالس 

احلكم أو القرار يرسل امللف بنفس اآللية أي عن طريق تطبيقة العمل القضائي و الربيد إىل النائب العام 

 .املساعد باجلهة القضائية املختصة ملتابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام 

  " الكترونيا" القضائيجيب استقبال و إرسال ملفات عقوبة العمل للنفع العام عن طريق تطبيقة العمل  :ثالثا

السري احلسن لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام خاصة عند إخالل احملكوم عليه بااللتزامات  ، لضمان بريدياو  

  .املفروضة عليه يف إطار تطبيق عقوبة العمل

بة بعد اإلشعار بانتهاء عقو التأشري على صحيفة السوابق القضائية و على هامش احلكم أو القرار:  رابعا

  :العمل للنفع العام 

بعد أن يتلقى النائب العام املساعد املكلف مبتابعة تنفيذ عقوبة العمل ، إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل من    

قاضي تطبيق العقوبات ، تقوم مباشرة بإرسال نسخة منه إىل رئيس مصلحة السوابق القضائية و إىل اجلهات 
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لس أو خارجه  للتأشري على صحيفة السوابق القضائية للمستفيد من عقوبة القضائية املختصة، سواء داخل ا

  .العمل و على هامش احلكم أو القرار 

تسعى النيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة احلبس احملكوم ا على احملكوم عليه يف : خامسا

بعد إخطارها من طرف ،  دون عذر جدي، نفع العام حالة اإلخالل بااللتزامات املترتبة عن عقوبة العمل لل

  . من قانون العقوبات  2مكرر  5: قاضي تطبيق العقوبات و هذا طبقا ألحكام املادة 

  :اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام :  سادسا

العقوبات طبقا للمادة و املقصود ذه اإلشكاالت ليست تلك اإلشكاالت اليت خيتص ا قاضي تطبيق     

من قانون العقوبات و املتعلقة بتعديل الربنامج أو تغيري املؤسسة املستقبلة، و إمنا املقصود هو  03مكرر  05

  :تلك اإلشكاالت القانونية و القضائية اليت تواجهها النيابة العامة يف امليدان العملي و أمهها ما يلي

العمل للنفع العام من حمكمة الدرجة األوىل بعقوبة شهرين  ـ اإلشكال املتعلق بصدور حكم بعقوبة 1

حبس نافذ مث استبدلت بعقوبة النفع العام ، حبيث يفرج عن احملكوم عليه بعد استنفاذ العقوبة األصلية و 

  تصبح عقوبة العمل للنفع العام ، ال جدوى منها فما هو مصري احلكم القاضي بعقوبة العمل ؟

، يتضمنان، عقوبة العمل للنفع العام ، يف فترات متقاربة من جهتني ـ صدور حكمني قضائيني 2

على أساس أن احملكوم عليه غري مسبوق قضائيا لكن عند التنفيذ تواجه النيابة العامة وجود ، قضائيتني

فأي احلكمني واجب التنفيذ ؟ هل يتم تنفيذ احلكم األول ؟ أم الثاين؟ أم . حكمني قابلني للتنفيذ

 ا ؟دجمهما مع

بعد إرسال امللف لقاضي تطبيق العقوبات و الشروع يف تنفيذ عقوبة العمل ، : إشكال آخرـ  3

هل يعد خمال  القانون يف مثل هذه احلاالت ؟ حكميتراجع احملكوم عليه عن قبول عقوبة العمل فما هو 

جرمية جديدة ؟ و بالتايل ميكن حتريك الدعوى العمومية ضده  على أنهبااللتزامات ؟ أم نكيف هذا الفعل 

  عدم مراعاة االلتزامات الناشئة عن العمل للصاحل العام ؟ : و متابعته جبنحة 

عقوبات اليت يقرر هلا عقوبة احلبس  42ـ  434:و هذا مثلما ذهب إليه التشريع الفرنسي يف املادة

  . مةمدا سنتان و مائيت ألف فرنك فرنسي غرا
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ـ صدور أحكام  و قرارات بعقوبة العمل غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوري غري وجاهي ، فإن  4

و هذا . تبليغ هذه األحكام و القرارات من شأنه أن يؤدي  إىل تأخري تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

بعد صريورة احلكم  إالال تنفذ عقوبة العمل : اليت تنص على انه  6مكرر  5: يتعارض مع أحكام املادة 

) 18(تشترط تنفيذ العقوبة يف مدة أقصاها مثانية عشر  1مكرر  :5ائيا ، باإلضافة إىل ذلك أن املادة 

 شهرا 18شهرا يف حني أن إجراءات تبليغ األحكام و القرارات الغيابية تقتضي مدة طويلة قد تستغرق 

  .فأكثر

  :يف فرنسا* 

الفرنسي عندما تصدر حمكمة اجلنح أو حمكمة املخالفات ، عقوبة العمل للنفع العام  تتوىل  يف التشريع 

  النيابة العامة تنفيذ هذه العقوبة ، عن طريق مصلحة السجون لإلدماج و املراقبة اإلجتماعية

(Service pénitentiaire d’insertion et de probation :Spip)  
  .املكلفة مبتابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، لكوا ذات اختصاص والئيو هي 

  :ومن صالحياا 

  .ـ حتضري و تنفيذ األحكام اجلزائية

  .ـ التدخل لدى احملبوسني يف اجلانب اإلجتماعي التربوي

فيذ عقوبة العمل ـ تعترب مبثابة مهزة وصل ما بني قاضي تطبيق العقوبات و األجهزة املستقبلة يف إطار تن

  .للنفع العام

، باجلهة اليت من شأا أن (SPIP)و بعد دراسة وضعية احملكوم عليه، تتصل املصلحة املذكورة 

  .تستقبله لتنفيذ عقوبة العمل

بتعيني عامل أو موظف إجتماعي  االجتماعيةـ يقوم مدير مصلحة السجون لإلدماج و املراقبة 

(Travailleur Social)  فل مبا يلي الذي يتك:  

  .ـ تقييم حالة احملكوم عليه

  .ـ احلصول على شهادة طبية للمحكوم عليه ، للتأكد من إمكانيته و قدرته للقيام بالعمل املوكول له

  .ـ اإلتصال باجلهة املستقبلة

  ...االجتماعيـ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة جتاه الضمان 

  .إىل مكان العمل االنتقالبـ متابعة تنفيذ عقوبة العمل و ذلك 

  .إخطار قاضي تطبيق العقوبات بكل طارئ قد حيدث أثناء تنفيذ العقوبة
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  ...ـ مد يد املساعدة اإلجتماعية و املادية للمحكوم عليه من النقل و األكل

  * اخلالصــــة*                  

  
دور النيابة العامة يف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، ميكن  ة حمورـالل دراسـمن خ

  :استخـالص ما يلـي 

تبىن املشرع اجلزائري فكرة استبدال العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة بعقوبة العمل للنفع * 

العام، إقتداء بالتشريعات العاملية اليت اجتهدت يف إجياد بدائل للعقوبات السالبة للحرية و 

  .درجتها ضمن قوانينها و شرعت يف تطبيقها عملياأ

تلعب النيابة العامة دورا هاما يف توعية و حتسيس اتمع املدين و اهليئات و املؤسسات املعنية  *

و كذا الضبطية القضائية  بالتنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات لتفعيل عقوبة العمل و  باالستقبال

االجتماعي و إشراك اهليئـات و املؤسسات العمومية يف عملية  نشر الثقافة القانونية يف الوسط

  .إجناح و متابعة تنفيذ عقوبة العمل 

تقوم النيابة بتعزيز و جتسيد املبادئ األساسية للسياسة اجلنائية و العقابية اليت ترتكز أساسا على  *

  .من خالل املسامهة يف تنفيذ عقوبة العمل  .احترام حقوق اإلنسان

تسعى النيابة لتنفيذ عقوبة العمل من خالل احلرص على تطبيق هذه العقوبة لتحقيق إعادة  *

اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم و مسامهة هذه العقوبة يف إصالح احملكوم عليهم دون 

اللجوء املفرط لوسائل اإلكراه اليت قد ينجر عنها آثار سلبية على خمتلف جوانب حيام و 

  .ممارسة التزامام املهنية و العائلية و االجتماعيةمتكينهم من 

  غياب النص القانوين عن مصري احملكوم عليه بعد النطق بالعقوبة البديلة هل يفرج عنه أم ال ؟ *

معظم التشريعات املختلفة سكتت عن مصري احملكوم عليه بعقوبة النفع العام، إال أن الناحية 

م عليه مباشرة بعد النطق بالعقوبة رغم االستئناف أو الطعن اقتضت اإلفراج عن احملكوالعملية 

  .بالنقض على أساس أن عقوبة العمل تعترب جزاء جنائي

حالة  :و إدراج ضمنهامن قانون اإلجراءات اجلزائية  365:لذلك نقترح تعديل نص املادة 

  .حلل هذا اإلشكال القانوين بسبب ، سكوت املشرع عن ذلك  ،عقوبة العمل
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عدم املساواة بني : األخري ، فإن عقوبة العمل للنفع العام مهما وجه هلا من انتقادات مثل و يف 

احملكوم عليهم ، و مع ذلك فإا تلقى تأييدا كبريا يف أوساط اتمع و عند الفقهاء و الشراح    

لذلك ال بد من تظافر جهود اتمع من سلطات قضائية و جمتمع مدين و خاصة املؤسسات 

  .إلجناح العقوبة البديلة اليت أصبحت حمل أنظار واضعي السياسة اجلنائية يف العصر احلديثملستقبلة ا

  :مراجع البحث*

  .  2011بعقوبة العمل للنفع العام خالل شهر فيفري  التعريف :بعنوان ةـ حماضر

  .21/04/2009:املؤرخ يف 02ـ املنشور الوزاري رقم 

  ـ قانون العقوبات 

  ).64:اجلزء الثاين العدد(القضاة ـ نشرة 

  

  

  

  
 


