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 ممدمة:

إن الجرٌمة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌة موجودة فً كل المجتمعات المتمدمة والمتخلفة، 

ونظرا لما تحدثه من اظطراب اجتماعً داخله حاول اإلنسان منذ األزل إٌجاد التفسٌرات 

 الضرورٌة لفهمها والتصدي لها.

غٌر أن هذه وبذلن ظهرت العموبة كآلٌة لمواجهة معضلة الجرٌمة داخل المجتمع، 

تجاهات الفلسفٌة والمدارس اآللٌة كانت وال تزال محل نماش فمهً عمٌك ٌختلف حسب اال

، حٌث أنها تشترن حول الهدف ٌمة على حد سواءة المهتمة بها )العموبة( أو بالجرالفكرٌ

من العموبة وهو حماٌة المجتمع ومصالحه، ومن ثم حماٌة الكٌان اإلجتماعً ذاته ساسً األ

خطار التً ٌمكن أن ٌتعرض لها نتٌجة للسلوكات اإلجرامٌة المضادة للشعور العام من األ

وللضوابط اإلجتماعٌة
1
. 

وتشكل العموبة السالبة للحرٌة مكانة مهمة فً النظام العمابً المغربً ، فهً آلٌة 

محورٌة للجزاء الجنابً ٌطبمها المضاء على نحو ٌكاد ٌصل حد اإلدمان فً معظم المضاٌا 

نابٌةالج
2

، وٌعتبر األلم جوهر العموبة  فاإلنسان ٌتؤلم حٌن ٌصاب فً حك من حموله وذلن 

عن طرٌك حرمانه منه أو من بعضه، وإلى جانب الحرمان تشكل المدة عنصرا مهما فً 

العموبة السالبة للحرٌة، إذ على ضوبها ٌكون المحكوم علٌه إما فً حالة إعتمال حسب 

من  82أو فً حالة سجن حسب الفصل  86سب الفصل أو فً حالة حبس ح 86الفصل 

المانون الجنابً، ومن ثمة فهً لها عدة مظاهر وتسمٌات مختلفة بنظم لانونٌة مختلفة
3
. 

جه الخصوص ٌنحصر الهدف على والمدة فالعموبة السالبة للحرٌة عموما والمصٌرة 

ه خارج دابرة االفراد بالجانً فً ممابل الجرٌمة المرتكبة وفً وضعزال إٌالم منها فً إن

 تولٌا من خطورته. 

وبالرغم ان المشرع المغربً لم ٌعطً تعرٌف للعموبة السالبة للحرٌة، وهو امر حسن 

المضاء والفمه، هذا األخٌر عرفها بؤنها تلن  من اختصاص ألن مسؤلة وضع التعارٌف

أو تركا مخالفا بذلن  الجزاء الذي ٌولعه المضاء باسم المجتمع على شخص ارتكب فعال

المانون الجنابً وتكون الغاٌة المباشرة من تطبٌمها على الجانً هً ردعه
4
 . 
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هذا وتنمسم العموبات السالبة للحرٌة إلى عدة تمسٌمات تختلف باختالف المعاٌٌر 

المستند إلٌها، فمثال إذا استندنا على معٌار المدة وهذا ما ٌهمنا فً موضوعنا هذا، فإنه ٌمكن 

مسٌمها إلى عموبات سالبة للحرٌة  طوٌلة المدة وأخرى لصٌرة المدة، ولما كانت هذه ت

األخٌرة تدخل فً صلب موضوعنا فإنه تجدر اإلشارة إلى انها لٌست من المصطلحات التً 

طار فمد تعددت آراء الفمه وتباٌنت المغربً تعرٌفا محدد، وفً هذا اإلكرس لها المشرع 

للعموبة السالبة للحرٌة  ى أساسه ٌمكن إعطاء تعرٌفلمعٌار الذي علاتجاهاته بشؤن تحدٌد ا

لصٌرة المدة
5
. 

الجرٌمة الممترفة معٌارا لتحدٌد مفهوم العموبة السالبة فهنان من اعتمد على نمط 

 –، حٌث أنه بالنسبة للتشرٌعات التً تمسم الجرابم إلى ثالثة أنماط للحرٌة لصٌرة المدة

من المانون الجنابً 888التشرٌع المغربً فً الفصل   –جناٌات، جنح مخالفات 
6

، وبحسب 

ة للحرٌة لصٌرة المدة هً المخالفات وبعض الجنحبة السالبهذا التمسٌم الثالثً فالعمو
7
. 

وهنان جانب آخر اعتمد على معٌار نمط المإسسة العمابٌة الذي ٌفترض اختالف 

النظام السابد فً كل منها أو من حٌث أنواع المإسسات العمابٌة سواء من حٌث طبٌعة 

نوعٌة المعاملة العمابٌة التً تخضع لها الساكنة السجنٌة، وهذا االختالف ٌجعل منه المشرع 

ظابطا للتمٌٌز بٌن أنواع العموبات السالبة للحرٌة، فلكل عموبة حسب هذا المعٌار نوع من 

المصٌرة تكون آنذان العموبة السجون ٌخصص لتنفٌدها، فإذا كان مخصصا لتنفٌذ العموبات 

لصٌرة المدة
8

، ولد أشار المشرع المغربً بدوره إلى هذا المعٌار من خالل المانون 

76/819
لى أن " ع 8وتسٌٌر المإسسات السجنٌة حٌث أكد فً المادة  المتعلك بتنظٌم 

 لى مجموعتٌن:المإسسات السجنٌة تنمسم إ

ٌواء المعتملٌن االحتٌاطٌٌن السجون المحلٌة وهً المخصصة بصفة عامة إل -1

 والمكرهٌن بدنٌا. بعموبات لصٌرة األمدوالمحكوم علٌهم 
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ٌن والمنصوص علٌهم فً المادة ت السجنٌة المخصصة إلٌواء المدانسساالمإ -2

الثامنة بعده"
10
. 

وفً الممابل اعتمد البعض على أساس مدة العموبة كمعٌار زمنً من أجل تحدٌد ماهٌة 

للحرٌة لصٌرة المدة، أي أنه تم اللجوء إلى اإلطار الزمنً لتحدٌدها ومعرفة  العموبة السالبة

ما إذا كانت العموبة لصٌرة المدة أم ال، فاختلفت اآلراء حول الحد األلصى لمدة العموبة 

السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، فمد حدد البعض بؤنها ما كانت ألل من ثالثة أشهر وحددها 

 ألل من ستة أشهر، وٌرى فرٌك ثالث أنها التً تمل عن سنة.آخرون بؤنها ما كانت 

وباإلضافة إلى هذه المعاٌٌر، فهنان معٌار ٌمكن الركون له لتحدٌد مفهوم العموبة 

، الذي  من لانون المسطرة الجنابٌة 28السالبة للحرٌة وهو آلٌة الصلح الجنابً طبما للفصل 

حدد الجرابم التً ٌجوز فٌها الصلح وهً تشمل بالخصوص الجنح التً لٌس لها تؤثٌر على 

طرافها فمط، بمعنى جابز فً الجنح البسٌطة والتً غالبا ما النظام العام وإنما تؤثٌرها على أ

ٌحكم فٌها بعموبات لصٌرة المدة وعلٌه ٌكون المشرع الجنابً المغربً لد ساهم فً تحدٌد 

هوم العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة وهً الجنح المحكومة بسنتٌن فؤللمف
11
. 

 ة السالبة للحرٌة  لصٌرة المدة فهً منهذا كله ٌبرز لنا أهمٌة موضوع العموب

المواضٌع التً تثٌر جدال بٌن الباحثٌن والمهتمٌن بالسٌاسة العمابٌة فً معظم دول العالم كما 

بدابل العموبات السالبة للحرٌة، كما تبرز  لتشجٌع على إعمالفك اً أفً المغرب خصوصا ف

عدد المحكوم علٌهم بها  أٌضا من خالل إثمال هذه العموبات كاهل االلتصاد الوطنً، ألن

محكوم علٌهم بهاته اعا كبٌرا، إضافة إلى هذا فلها تداعٌات خطٌرة على الٌعرف ارتف

 سرهم والمجتمع.العموبة وعلى أ

تتعلك بمدى جدوى وفعالٌة العموبات سبك تبرز لنا إشكالٌة محورٌة وانطاللا مما 

السالبة للحرٌة لصٌرة المدة فً تأهٌل وإدماج المحكومٌن بها؟ وهل هنان ضرورة 

 الستبدالها ببدائل أخرى؟

 شكالٌة المطروحة نمترح التصمٌم التالً:لإلجابة عن هذه اإل

 للحرٌةالسالبة  المبحث األول: مظاهر أزمة العموبات

   المبحث الثانً: بدائل العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة
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 السالبة للحرٌة ول: مظاهر أزمة العموباتالمبحث األ

فً انعكساتها السلبٌة على  لصٌرة المدة تتجلى مظاهر أزمة العموبة السالبة للحرٌة

الجرابم البسٌطة ، ولعل ارتفاع نسبة العود فً  كما على أسرته وعلى المجتمع الجانً

خٌر دلٌل على ذلن وهو ما ٌساهم فً تفالم ظاهرة االكتظاظ بالسجون المغربٌة )المطلب 

 االول(، هذا فضال على محدودٌة دورها اإلصالحً )المطلب الثانً(.

 المطلب األول: اآلثار السلبٌة للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة

وعلى ظاهرة اكتظاظ  ستوى ظاهرة العودإن للعموبة السالبة للحرٌة آثار على م

، كمل لها آثار على المحكوم بها وعلى خزٌنة الدولة (المإسسات السجنٌة )الفمرة االولى

 )الفمرة الثانٌة(.

الفمرة االولى: تداعٌات العموبة السالبة للحرٌة على حالة العود واالكتظاظ 

 بالسجون

 : على ظاهرة العودأوال

ٌفٌد االنتكاس، وهو الحالة التً ٌوجد فٌها الشخص عندما ٌرتكب العود بمعناه اللغوي 

جرٌمة جدٌدة بعد أن ٌكون لد صدر فً حمه حكم غٌر لابل للطعن من أجل جرٌمة سابمة 

وهذا ما ٌمٌز العود عن تعدد الجرابم، ومن هنا فالمجرم العابد هو الذي ٌرتكب جرٌمة أو 

ٌمة أخرىاكثر بعد الحكم علٌه حكما باتا من أجل جر
12
. 

لمد تطرق المشرع المغربً لحالة العود فً الفرع الرابع من المانون الجنابً، وذلن 

على ما ٌلً " ٌعتبر فً حالة  832، حٌث ٌنص الفصل 841إلى الفصل  832من الفصل 

عود طبما للشروط الممررة فً الفصول التالٌة من ٌرتكب جرٌمة بعد أن حكم علٌه بحكم 

لمحكوم به من أجل جرٌمة سابمة " ، وانطاللا من هذا الفصل نرى أنه حابز لموة الشًء ا

لتوفر حالة العود البد من شرطٌن
13
: 

 وجود حكم زجري اكتسب لوة الشًء الممضً به ولم ٌعد لابال للطعن . األول:

 ارتكاب جرٌمة مستملة عن األولى. الثانً:

فالعموبة السالبة للحرٌة المصٌرة المدة ٌنتج عنها وصم المحكوم علٌه بوصمة السجن، 

داخل السجن،  -وإن كانت لصٌرة المدة نسبٌا –فهذا األخٌر وبعد فترة انعزال عن المجتمع 
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ٌصبح بعد اإلفراج عنه محال للكثٌر من اإلحباط والملك والتخوف من النظرة الدونٌة 

 -ولو لشبهة –اده فً ظل والع مجتمعً ٌحتمر وٌنفر حتى ممن لضى للمجتمع ومن نبذ أفر

فً السجن، وهو ما ٌجعل كثر شهورا أو سنة أو أ لٌلة واحدة فً مخفر الشرطة، فباألحرى

دماجه فً النسٌج االجتماعً وااللتصادي أمرا مستعصٌا مما ٌجعله فرٌسة من مسالة إعادة إ

تعززت لدٌه المٌول االنحرافٌة والنوازع اإلجرامٌة  إلٌها ثانٌة ولد ةسهلة للجرٌمة والعود

التً اكتسبها داخل السجن
14
. 

وتتحفظ المصالح المركزٌة للمندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج عن إعطاء 

النسب الحمٌمٌة لحالة العود وسط السجناء على اعتبار أن نشر تلن النسبة لد ٌكون مإشرا 

ة التً حولت المإسسات السجنٌة من فضاء إلعادة التربٌة والتؤهٌل على فشل محتمل للسٌاس

إلى أشبه  "بمعاهد علٌا" ٌلمن فٌها السجٌن دروسا تكمٌلٌة فً العمل اإلجرامً حتى أن حالة 

العود أصبحت إحدى السمات األساسٌة التً تمٌز وضعٌة السجون فً المغرب
15

، وهذا 

 صٌرة المدة فً تحمٌك الردع الخاص.دلٌل على فشل العموبة السالبة للحرٌة ل

 : على ظاهرة االكتظاظ بالسجونثانٌا

تعد العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة من أهم العوامل التً تساهم فً تفالم 

االكتظاظ بالسجون ببالدنا إلى جانب اللجوء المفرط  لإلعتمال االحتٌاطً، وغٌر خاف 

ظاظ، فهً تإثر سلبا على مستوى التؤطٌر ومساحة االنعكاسات السلبٌة الجمة لظاهرة االكت

اإلٌواء والتغذٌة والنظافة والرعاٌة الصحٌة الالزمة للسجناء، كما أنه فً ظل هذا االكنظاظ  

تبرز العدٌد من الظواهر السلبٌة وانتشار سلوكات منحرفة بٌنهم كتروٌج المخدرات 

والتهدٌدات من لبل السجناء ال  واالبتزاز والشذوذ الجنسً، وتعرض الحراس لالستفزازات

الحراس ل بعض السجناء استمالة أو ارشاء سٌما الخطرٌن منهم، وعلى العكس فمد ٌحاو

لتغاضً عن التصرفات المشبوهة لضعٌفً الضمٌر للحصول على خدمات أو امتٌازات 

التً لد تصدر عنهم
16
. 

ولعل الجدول اآلتً
17

 .االكتظاظ  بالسجون، ٌبرز لنا فكرة ولو بسٌطة عن ظاهرة 

 

                                                           
نور الدٌن العمرانً، العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة وتكرٌس أزمة السٌاسة العمابٌة بالمغرب، ممال منشور بمجلة الملف  - 14

 .83، ص:  86العدد 
كوٌن المجرمٌن" ممال منشور نزهة بركاوي و هٌام بحراوي، "السجون بالمغرب من فضاءات إلعادة اإلدماج إلى معاهد علٌا لت - 15

 8185/ 88/ 82طالع علٌه ٌوم تم اإل www.almasae.presفً المولع اإللكترونً 8183/ 18/ 86فً جرٌدة المساء بتارٌخ 

 .83:11على الساعة 
 ,82نورالدٌن العمرانً، مرجع سابك، ص:  - 16
ق السجناء والسجٌنات، تمرٌر خاص باالوضاع فً توصٌة من أجل حماٌة حمو 811المصدر: أزمة السجون مسإولٌة مشتركة  - 17

 .24. 23، ص: 8188السجون صادر عن المجلس الوطنً لحموق اإلنسان أكتوبر 
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الطالة  المؤسسة السجنٌة
 االستعابٌة

عدد 
 السجناء

 نسبةال
المئوٌة 

 كتظاظلإل
السجن المحلً عٌن 

 لادوس فاس
999 1968 118867

% 

 26899 441 359 السجن المحلً بالعٌون

 7899 535 599 السجن المحلً بإنزكان

 34835 3493 2699 السجن المحلً بأٌت ملول

 56868 7834 5999 المحلً عٌن السبعالسجن 

مركز اإلصالح والتهذٌب 
 البٌضاء

699 767 27817 

 53833 1389 999 السجن المحلً بالجدٌدة

 121843 465 219 السجن المحلً بتزنٌت

ملحمة السجن المحلً 
بتزنٌت بكلمٌم ) المعمل اإلداري 

 سابما(

39 46 53833 

 15897 167 144 السجن المصر الكبٌر 

 65881 2653 1699 السجن المحلً بطنجة

 45869 364 259 السجن المحلً بالعرائش

 28829 1245 1759 السجن المحلً بتطوان

 193829 1916 599 زاٌوالسجن المحلً ب

 29895 1916 849 السجن المحلً بالنانظور

 41859 1132 899 السجن المحلً بوجدة

 95863 459 426 السجن المحلً بابن احمد

السجن المحلً بوركاٌز 
 فاس

1499 1533 99859 
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 94899 156 159 السجن المحلً بصفرو

 24886 854 799 السجن المحلً بتازة

 27864 1787 1499 السجن المحلً ببنً مالل

 19816 622 522 السجن المحلً بأزٌالل

 14829 499 359 السجن المحلً بالحسٌمة

 98897 1761 1616 2السجن المحلً أوطٌطة 

 97825 1287 1299 2السجن المحلً بخرٌبكة 

 94843 1462 1499 1السجن المحلً توالل 

 29817 465 369 السجن المحلً بالخمٌسات

 19859 442 499 السجن المحلً بن سلٌمان

 39823 1693 1399 السجن المحلً بأسفً

مركز اإلصالح والتهذٌب 
 بسال 

499 497 24825 

 94843 3655 3599 السجن المحلً بسال  

السجن المحلً بملعة 
 السراغنة

788 894 13845 

السجن المحلً بسوق 
 االربعاء

1999 1431 43819 

 65817 1874 1299 السجن المحلً بالمنٌطرة

 186814 1877 799 السجن المحلً بمراكش
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حسب حالتهم الجنابٌة، ومن النتابج المباشرة لهذه الظاهرة صعوبة تصنٌف السجناء 

مما ٌترتب عنه تطوٌر حس الجرٌمة لدى بعضهم
18
. 

الفمرة الثانٌة: تداعٌات العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة على المحكوم 

 بها وعلى خزٌنة الدولة

تحمل العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة فً طٌاتها العدٌد من اآلثار السلبٌة سواء 

 الدولة ) ثانٌا(. (، أو على خزٌنةبها )أوالعلى الفرد المحكوم 

 على المحكوم بهاأوال: 

إن الزج بالمحكوم علٌه بعموبة سالبة للحرٌة لصٌرة فً السجن ٌعد نبذا اجتماعٌا 

وفصال له من النسٌج االجتماعً للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه ومن تم حمله على التشبع بمٌم 

د متباٌنة مع ما هو سابد خارج السجن، الشًء له نظم ولواع ،وثمافة ونمط مجتمعً مختلف

الذي ٌدفع المحكوم علٌه إلى تشكٌل سلوكه وفك منظور اآلخرٌن إلٌه، وهذا طبعا ٌساهم فً 

تعمٌك الهوة االجتماعٌة بٌن الفرد ومحٌطه فتغلك أمامه كل األبواب، ولد تدفعه إلى سلون 

الموصومة لرد الفعل االجتماعً أو  طرٌك االنحراف أو االستمرار فٌه وذلن نتٌجة للطبٌعة

باألحرى للعموبة االجتماعٌة 
19

 . 

فدور المجتمع فً الوصم ٌإدي ال محالة بالشخص الموصوم إلى التماثل والتطابك 

الفعلً مع صفة الوصم التً ألصمت به وذلن تحت تؤثٌر الضغط الذي ٌولده رد الفعل 

، وال شن فً أن ذلن االجتماعً حٌاله االجتماعً والذي ٌدفعه لالستسالم ولبول التمٌٌز

ٌكون أشد وطؤة على نفسٌة المحكوم علٌه. فبعد انتهاء فترة العموبة الحبسٌة المصٌرة المدة 

ٌعود المحكوم علٌه بها من جدٌد لمجتمعه األساسً، وهنا تظهر على السطح مشكلة على 

لعضو من أعضابه سبك جانب كبٌر من الخطورة وهً مدى إمكانٌة تمبل النسٌج االجتماعً 

أن زج به فً السجن لمضاء فترة عموبته السالبة للحرٌة وذلن ولو كانت تلن العموبة لصٌرة 

المدة وحتى ولو كان ما الترفه من جرم ال ٌشكل درجة كبٌرة من الخطورة
20
 . 

 .ثانٌا: على خزٌنة الدولة

من المعلوم أن المحكوم علٌهم بالعموبات السالبة للحرٌة ٌوضعون فً سجون ٌمٌمون 

فٌها تنفٌذا للعموبة معزولٌن حتى تنتهً مدة تلن العموبة، وهم فً الغالب أصحاء لادرٌن 

على العمل واإلنتاج بما ٌخدم المجتمع والتصاد البالد، ووضعهم فً السجون ٌستلزم نفمات 

                                                           
توصٌة من أجل حماٌة حموق السجناء والسجٌنات، تمرٌر خاص باالوضاع فً السجون  811أزمة السجون مسإولٌة مشتركة  - 18

 .24، ص:8188أكتوبر صادر عن المجلس الوطنً لحموق اإلنسان 

.28، 28جعفر العلوي، دروس فً علم اإلجرام، مكتبة المعارف الجامعٌة، دون ذكر سنة والطبعة، ص:  - 19  
.56فاتن الوزانً الشاهدي، مرجع سابك، ص:  - 20  
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نة الدولة، نفمات باهضة تضر بمصالح خزٌنتها سٌما وأن عدد السجناء ؤخذ من خزٌكبٌرة ت

 فً ازدٌاد مستمر .

 ولد شهدت المٌزانٌة المخصصة للمندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

تطورا كبٌرا وهذا ما تبٌنه المعطٌات واإلحصابٌات فً الجدول
21
 أسفله : 

 

2995 2996 2997 2998 2999 2919 2911 

مٌزانٌة 

 التسٌٌر

ملٌون  824

 درهم

ملٌون  824

 درهم

824 

ملٌون 

 درهم

817 

ملٌون 

 درهم

38715 

ملٌون 

 درهم

313 

ملٌون 

 درهم 

383 

ملٌون 

 درهم

مٌزانٌة 

 التجهٌز

ملٌون  811

 درهم

ملٌون  811

 درهم 

811 

ملٌون 

 درهم

83718 

ملٌون 

 درهم

842 

ملٌون 

 درهم

216 

ملٌون 

 درهم 

183 

ملٌون 

 درهم

االعتمادات 

 الخاصة

88414 

 ملٌون درهم 

83312 

 ملٌون درهم

88112 

ملٌون 

 درهم

12213 

ملٌون 

 درهم

818 .

ملٌون 

 درهم

81417 

ملٌون 

 درهم

82215 

ملٌون 

 درهم

 

فمن خالل هذا الجدول ٌتضح أن المٌزانٌة المخصصة للمندوبٌة العامة إلدارة السجون 

التسٌٌر والتجهٌز واالعتمادات الخاصة تجاوزت وإعادة اإلدماج والتً تتفرق على مٌزانٌة 

االستفادة من  ث ذلن فً الولت الذي ٌمكن، وٌحد8188و  8181عتبة الملٌار درهم سنتً 

األموال التً تنفك على السجون فً تحرٌن عجلة االلتصاد وتوفٌر مناصب شغل للعدٌد من 

مثل هذا و انحرافهم وإجرامهماالشخاص الذٌن كانت البطالة واآلفات االجتماعٌة أهم أسباب 

  واستبصال نزعة االنحراف فً مهدها.االختٌار كفٌل بالتصدي لظاهرة الجنوح واإلجرام 

 

 

                                                           
وضاع فً توصٌة من أجل حماٌة حموق السجناء والسجٌنات، تمرٌر خاص باال 811أزمة السجون مسإولٌة مشتركة المصدر،  -88

  .14، ص: 8188ق اإلنسان أكتوبر السجون صادر عن المجلس الوطنً لحمو
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اإلصالحً للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المطلب الثانً: محدودٌة الدور 

 .المدة

ا من تحتل العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة مكانة هامة ضمن العموبات المحكوم به

رغم االختالف الحاصل بٌن الفمهاء فً تحدٌد مدتها إال أنهم اتفموا فمحاكم المملكة،  طرف 

حول آثارها السلبٌة على المحكومٌن بها، حٌث أنه نظرا لمصر مدتها ال تساهم فً تطبٌك 

اإلصالحٌة ، وبالتالً تتؤكد محدودٌة الدور اإلصالحً المنوط  بها إذ ال ٌمكن البرامج 

عن أي دور لها  فً إدماج المحكومٌن بها إال إذا كانت المدة المحكوم  بها تزٌد عن  الحدٌث

 سنة.

وهذا ما سنتطرق له تباعا فً فمرتٌن، حٌث سنخصص األولى إلمكانٌة اإلصالح واإلدماج 

فً إطارالعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، على أن نخصص الثانٌة  لتؤثٌرها على عملٌة 

 دماج.اإلصالح واإل

الفمرة األولى: إمكانٌة اإلصالح واإلدماج فً إطار العموبة السالبة للحرٌة     

 لصٌرة المدة .

تجلٌات الدور االصالحً للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة   سنتناول فً إطار هذه الفمرة

 )ثانٌا(.السجناء المحكومٌن بها  دماجإلمكانٌة إالمدة ّ)أوال( على أن نتطرق 

 تجلٌات الدور االصالحً للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدةأوال: 

اتجهت الدراسات العمابٌة الحدٌثة نحو أنسنة العموبة وأصبح ٌنظر إلى الحبس على أنه 

الحبسٌة بشكل عام دور إصالحً  وسٌلة إلصالح المحكوم علٌه ، ومن هنا اكتسبت العموبة

 وآخر تؤهٌلً إلدماج السجٌن فً المجتمع.

 الدور اإلصالحً للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة -1 

جنٌة هو العماب بغٌة االنتمام من الجانً وردعه، وإنما لم ٌعد دور المإسسات الس

أصبح لها دور تربوي إصالحً تموٌمً لشخص النزٌل حتى ٌندمج فً المجتمع بسهولة بعد 

 اإلفراج عنه.

لإلصالح فمط وإنما أصبح طرٌك كثر من ذلن، فالسجن تجاوز كونه مكان بل أ

للتدرٌب من أجل الحد من الجرٌمة، وبهذا ال ٌكون السجن هدفا فً حد ذاته بمدر ما ٌكون 

وسٌلة للحد من الجرٌمة و حماٌة المصلحة العامة للمجتمع
22
 . 

                                                           
38عبد هللا سفوا ، مرجع سابك، ص: - 22  
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فالعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة التً ال تمل عن سنة وال تتجاوز سنتٌن ٌستفٌد 

لها من برامج اإلصالح والتؤهٌل، حٌث إن المدة المحكوم بها كافٌة المنضبط فً ظ

فً المإسسات السجنٌة  لالستفادته من األنشطة الثمافٌة والرٌاضٌة واإلجتماعٌة التً تنخرط 

فٌها األنشطة التً تساهم فٌها جمعٌات عبر مصالحها المختصة فً العمل االجتماعً بما 

زٌارة المباشرة لعابلته التً تإازره وتمدم له الدعم النفسً المجتمع المدنً باإلضافة إلى ال

 والمعنوي والمادي حتى ٌتؤتً إصالحه وإدماجه من جدٌد فً المجتمع.

ولمواكبة عملٌة إصالح السجناء من فبة المحكومٌن بعموبات لصٌرة المدة على اعتبار 

مندوبٌة العامة منذ إحداثها أن هذا الصنف من السجناء ٌمثل اغلبٌة الساكنة السجنٌة، تموم ال

بمجهودات جبارة من أجل الرفع من مستوى التؤطٌر بالسجون وإصالح المحكومٌن لدمجهم 

بسهولة فً المجتمع
23
. 

 الدور التأهٌلً للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة  -2

مهم ٌتمثل فً تؤهٌل السجناء أصبحت مدٌرٌة السجون بالمغرب تموم بدور إصالحً  

ٌمكن  بهم لتمكٌنهم من إعادة  تكٌٌف حٌاتهم من جدٌد وإدماجهم فً المجتمع، فؤهم ماٌوتهذ

أن تمدمه مدٌرٌة السجون للمحكوم علٌهم فً مجال التربٌة والـتؤهٌل نجد برنامج محاربة 

الهدر المدرسً والتكوٌن المهنً
24
. 

التؤهٌل داخل ٌعتبر محاربة الهدر المدرسً من أهم برامج  محاربة الهدر المدرسً:

السجون وإعطاء فرصة للممدرسٌن لمتابعة دراستهم حتى ال ٌنمطعوا عن الدراسة، غٌر أن 

الفبات التً تستفٌد من متابعة الدراسة هً فبة المحكومٌن بعموبات طوٌلة ومتوسطة، فً 

حٌن ٌصعب على المحكوم علٌهم بؤلل من سنتٌن أن ٌتابعوا الدراسة  بها ثم بعد اإلفراج 

ٌنمطعوا عن الدراسة على خالف برامج محو األمٌة التً ال تتطلب مدد طوٌلة عنهم
25
 . 

 وفً هذا السٌاق أعلنت المندوبٌة العامة إلدارة السجون عن برنامج تحت عنوان

من األهداف المسطرة برسم الموسم الدراسً  %74سجون بدون أمٌة" ٌحمك "

م من دروس فً محو األمٌةسجٌن محكو 88111والذي استهدف استفادة  8184/8185
26
. 

من بٌن البرامج التً تساهم بشكل كبٌر فً تؤهٌل المحكومٌن  برامج التكوٌن المهنً:

بعموبات سالبة للحرٌة، برامج التكوٌن المهنً والفالحً بل وفً جٌمع التخصصات خاصة 

على مستوى السجون التً تتوفر على بنٌات تحتٌة مإهلة ومساعدة على إنشاء معاهد 

المهنً والفالحً. فبرامج التكوٌن المهنً تتستهدف بالدرجة األولى فبة األحداث  لتكوٌنل
                                                           

.32، 31عبد هللا سفوا، مرجع سابك، ص:  - 23  
.882فاتن الوزانً الشاهدي، مرجع سابك، ص:  - 24  
.33عبد هللا سفوا، مرجع سابك، ص:  - 25  

. 81:11على الساعة  86/88/8185تم اإلطالع علٌه ٌوم  - www.dgapr.gov.ma- -  مولع المندوبٌة العامة إلدارة السجون 26
  

http://www.dgapr.gov.ma-/
http://www.dgapr.gov.ma-/
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بعموبة حبسٌة لصٌرة المدة ،حٌث ٌتم فصل هذه الفبة عن الكبار فً مختلف المإسسات 

العمابٌة مع تخصٌص مراكز لإلصالح والتهذٌب وذلن نظرا لخصوصٌة هذه الفبة
27
. 

 للحرٌة لصٌرة المدة وإمكانٌة اإلدماجثانٌا: العموبات السالبة 

لم ٌعد السجن مكانا لتنفٌذ العموبة السالبة للحرٌة فمط ، وإنما اكتسى صبغة المإسسة 

 .اإلصالحٌة  لصد إدماج السجناء فً الوسط االجتماعً

  السجناء دور التكوٌن المهنً والفالحً فً التهٌٌئ إلدماج -1

لسجناء فً شتى غٌر العماب وهو تكوٌن اة دور آخر لمد أصبح للمإسسة السجنٌ

التخصصات حتى ٌحصلوا على شواهد تمكنهم من االنخراط فً الحٌاة العملٌة وكذا ضمان 

لوت ٌومهم، األمر الذي ٌبعدهم عن عالم اإلجرام واالنحراف
28
 . 

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكوم علٌهم  بعموبات لصٌرة المدة ال ٌخضعون لبرنامج 

ر أن هذا ال ٌعنً حرمانهم من االستفادة من برامج محو األمٌة وكذا التسجٌل التعلٌم، غٌ

المتعلك  76/81بإحدى شعب التكوٌن المهنً أو الفالحً كما تمتضً ذلن المادة من المانون 

بتنظٌم وتسٌٌر المإسسات السجنٌة التً تنص على أنه " تعتبر السجون الفالحٌة التً تحدث 

 سة  ذات نظام شبه مفتوح لتنفٌد العموبات.على مستوى كل جهة، مإس

تختص هذه السجون بالتكوٌن المهنً فً المٌدان الفالحً وتهٌٌا بعض المدانٌن الذٌن 

 الترب اإلفراج عنهم للعودة إلى الحٌاة العامة ".

من المانون نفسه على أنه " السجون المحلٌة تختص بتلمٌن  88كما تنص المادة 

هم تكوٌنا مهنٌا لصد تاهٌلٌهم لإلندماج فً الحٌاة العملٌة بعد اإلفراج المدانٌن تبعا لمإهالت

 عنهم ".

ٌستفاد من هاذٌن النصٌن أن المانون المنظم للسجون ٌشجع على إحداث مراكز 

للتكوٌن المهنً والفالحً لصد تهٌٌا المحكومٌن لإلندماج فً الحٌاة االجتماعٌة خصوصا 

سالبة للحرٌة لصٌرة أو متوسطة المدة ٌكون الفمر  وأن أغلب العابدٌن للسجون بعموبة

تشجٌعهم على العودة إلى الجرٌمة والبطالة السبب الربٌسً فً
29
. 

 

 
                                                           

.34، 33عبد هللا سفوا، مرجع سابك، ص:  -
27

  

الماستر فً المانون الخاص، جامعة عبد المالن السعدي، كلٌة سكٌنة ابن صبٌح، أنسنة العموبة الجنابٌة، رسالة لنٌل دبلوم  -85

32ص:  8183/8184الحموق طنجة، السنة الجامعٌة    
.35عبد هللا سفوا، مرجع سابك، ص:  -

29
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 الرعاٌة الالحمة ودورها فً إدماج المحكومٌن بعموبة حبسٌة لصٌرة المدة  -2

ة تتداخل فً عملٌة تؤهٌل السجناء لإلندماج عدة آلٌات أهمها الرعاٌة الصحٌة والزٌار

والرخص االستثنابٌة واالنشطة التربوٌة والترفٌهٌة والرٌاضٌة وصوال إلى برامج التكوٌن 

زم لإلندماج فً جهودات تكسب السجٌن االستعداد الالالمهنً والفالحً، وهً كلها م

المجتمع من جدٌد لٌصبح عضوا فعاال منتجا ومساهما فً التنمٌة االجتماعٌة، غٌر أن هذا 

جدوى بالنسبة للمحكومٌن بعموبات حبسٌة لصٌرة المدة إذا لم ٌحظو األمر ٌبمى بدون 

بالتتبع والرعاٌة الالزمة من طرف المسإولٌن والمتدخلٌن حتى ال ٌبمى السجٌن المفرج عنه 

 الذي لد ٌعٌده للسجن وربما هذه المرة بجرٌمة أكبر من األولى. عاعرضة للضٌ

دس إلعادة إدماج السجناء المٌام بمهمة وللمٌام بهذه الوظٌفة تولت مإسسة دمحم السا

الرعاٌة الالحمة للسجناء حٌث تم تؤسٌس العدٌد من المراكز للرعاٌة الالحمة فً كل من 

بهدف تمدٌم  مدٌنة سال، الدارالبٌضاء، أٌت ملول، أكادٌر، وجدة مراكش، فاس و طنجة

اعتباره أنجع الخدمات االجتماعٌة للمفرج عنهم خاصة فً مسؤلة إٌجاد فرص الشغل ب

وسٌلة لإلندماج السهل فً المجتمع 
30
. 

لفمرة الثانٌة: تأثٌر العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة على عملٌة ا

 اإلصالح واإلدماج

سنتناول فً ظل هذه الفمرة تؤثٌر الحبس لصٌر المدة على عملٌة اإلصالح والتموٌم 

 فً إطار الحبس لصٌر المدة )ثانٌا(.)أوال(، ثم بعد ذلن نمر للحدٌث عن معٌمات اإلدماج 

 أوال: تاثٌر الحبس لصٌر المدة على عملٌة اإلصالح والتموٌم 

 ٌظهر هذا التؤثٌر من خالل مستوٌٌن اثنٌن:

 عدم تحمٌك أهداف العموبة  -1

للمول بؤن العموبة لد حممت هدفها األساسً ٌجب أن ال تحول دون إمكانٌة اندماج 

من جدٌد عن طرٌك إصالحه وتهذٌبه وجعله مواطنا صالحا  المحكوم علٌه فً المجتمع

خادما لمجتمعه
31

، غٌر ان هنان العدٌد من التداعٌات االلتصادٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة 

 التً تتعارض مع األهداف المحددة للعموبة السالبة للحرٌة التً تتلخص فً اآلتً:

لتنفٌذ برنامج تؤهٌلً ٌستهدف  عدم توفر عموبة الحبس لصٌر المدة على الولت الكافً -

 إصالح المحكوم علٌه بها.

                                                           
.41عبد هللا سفوا: مرجع سابك، ص:  -

30
  

. 874، مطبعة دار الملم الرباط، ص: 8181العلوي جعفر: المعٌن فً شرح المانون الجنابً العام المغربً فمها ولضاءا، الطبعة األولى  -
31
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ال ٌحمك الحبس لصٌر المدة وظٌفة الردع بشمٌه العام والخاص فدوره فً الردع الخاص  -

ٌخاف العموبة السالبة للحرٌة خاصة المبتدئ أما المجرم المتعود فال ٌمتصر على المجرم 

 ة الكافة  نظرا لمصر مدة العموبة.لصٌرة المدة، كما ال ٌحمك الردع العام فً مواجه

أن هذه العموبات تسمح باختالط المحكوم علٌه بها بغٌره من المجرمٌن األشد منه  -

خطورة ولهذا السبب ٌعتبر السجن من العوامل المهٌبة لإلجرام بالنسبة لفبة المحكوم 

 جن مكان لإلصالحعلٌهم بعموبات سالبة للحرٌة لصٌرة المدة، فبدل ان ٌكون الس

لى فضاء لصناعة مجرمٌن جدد من جهة، ومكان النتشار بعض والتموٌم ٌتحول إ

الرذابل كالشذوذ الجنسً وتفشً بعض األمراض الخطٌرة المعدٌة من جهة أخرى
32
 . 

 عدم كفاٌة المدة الزمنٌة فً عملٌة اإلصالح  -2

المدة إال لصٌرة المدة الزمنٌة للعموبة  ٌحن المشرع المغربً لم ٌحدد بشكل صرإذا كا

من  28هً تلن التً تمل عن سنتبن طبما للفصل  أنه اعتبر العموبات التً ٌجوز فٌها الصلح

لانون المسطرة الجنابٌة، وبذلن نستنتج أن العموبات التً ٌجوز فٌها الصلح هً العموبات 

 المصٌرة المدة.

ل تدخل فً ومنه ٌمكن المول أن العموبات التً ٌحكم بالحبس فٌها بمدة ستة أشهر فؤل

إطار العموبات المصٌرة وهً التً ٌصعب فٌها تطبٌك البرامج التهذٌبٌة وٌصعب معاها 

بالتالً الحدٌث عن أي دور للمإسسات العمابٌة فً عالج المحكومٌن خالل فترة لضاء  

هاته العموبات وتؤهلٌهم لإلندماج فً المجتمع من جدٌد، فً حٌن أن العموبات الحبسٌة 

تمل مدتها عن ثمانٌة أشهر ٌمكن لمإسسة االستمبال وضع برامج إصالح المصٌرة التً 

أكثر استعدادا  بها وجعله  وتؤهٌل مهنً كفٌل بإعادة االعتبار لشخص المحكوم علٌه

لإلندماج فً المجتمع وبٌن أسرته وأصدلابه من جدٌد
33
. 

 معٌمات االدماج فً إطار الحبس لصٌر المدةثانٌا: 

اإلصالح صعبة المنال فً إطار الحبس لصٌر المدة الذي ٌمل عن إذا كانت عملٌة 

ستة أشهر فإن مسالة إمكانٌة اإلدماج غٌر ممكنة التحمك بالنظر لغٌاب تؤهٌل المحكوم علٌه 

 ولعدم استفادته من الرعاٌة الالحمة.

 إلصاء المحكوم علٌه من التأهٌل  -1

ستة أشهر ٌمصى من برامج التؤهٌل بما أن المحكوم علٌه بعموبة لصٌرة المدة تمل عن 

خاصة التسجٌل بالتكوٌن المهنً الذي ٌتطلب من السجٌن أن ٌكون محكوم علٌه بعموبة ال 

                                                           
.41عبد هللا سفوا، مرجع سابك، ص:  -

32
  

.43نفس المرجع، ص:  -
33
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تمل عن السنة، فإن هذا األمر ٌحول دون تحمٌك الهدف األسمى المنشود من العموبة الحبسٌة 

المحكوم علٌه من لصاء جٌن فً حضٌرة المجتمع من جدٌد، فإالس إدماج المتمثل فً إعادة

االستفادة من برامج التؤهٌل واإلصالح ال ٌكون لتمٌٌز بٌن السجناء وإنما ٌتم إلصابه نظرا 

لمصر المدة المحكوم بها علٌه، فالمدة التً ال تتجاوز ستة أشهر ال تشجع على خضوع 

كوٌن المحكوم علٌه بعموبات لصٌرة المدة لبرامج التؤهٌل المتمثلة أساسا فً التعلٌم والت

، وهذا األمر ٌعتبر من عوابك تؤهٌل السجناء لإلندماج فً المجتمع من جدٌدالمهنً
34
. 

  عدم استفادة المحكوم علٌه من الرعاٌة الالحمة  -2

تعتبر الرعاٌة الالحمة حلمة مكملة لما لبلها من التؤهٌل والتكوٌن الذي ٌخضع له 

تكوٌن المهنً أو الفالحً وخضعوا المحكوم علٌه فً فترة السجن فالذٌن استفادوا من ال

 لبرامج و أنشطة تؤهٌلٌة، تحمك لدٌهم المابلٌة لإلندماج فً المجتمع.

أما الذي لم ٌستفٌد من برامج التؤهٌل نظرا لمصر مدة العموبة التً تمل عن ستة أشهر 

أهمٌة ى على احد ، وال ٌخفبعد اإلفراج عنهمم ان ٌكونوا محط الرعاٌة الالحمة ال ٌمكنه

دماج السجٌن من جدٌد فً حظٌرة المجتمع ال سٌما وأن هذه الرعاٌة الالحمة فً عملٌة إ

بعد اإلفراج تساهم فً البحث عن فرص الشغل للمفرج عنهم الذٌن تؤهلوا مهنٌا  المصاحبة 

وأخاللٌا للعمل فً المجتمع على اعتبار أن العمل عنصر أساسً فً الحد من الظاهرة 

 ن ظاهرة العود.اإلجرامٌة وفً الحد م

وعلٌه ٌكون مصٌر الذٌن لم ٌستفٌدوا من برامج التؤهٌل والتكوٌن واإلصالح ولم ٌكن 

لدٌهم االستعداد النفسً الكافً لإللالع عن ارتكاب الجرٌمة هو ارتكاب جرابم جدٌدة 

والعودة إلى السجن دون رهبة أو خوف وهو ما ٌإكد بالملموس محدودٌة الدوراإلصالحً 

السالبة للحرٌة لصٌرة المدة وبالتالً فهذا دلٌل على فشل السٌاسة العمابٌة المتبعةللعموبة 
35

 . 

 لسالبة للحرٌة لصٌرة المدةالمبحث الثانً: بدائل العموبات ا

ة للحرٌة لصٌرة المدة، إن تجاوز اإلشكالٌات التً تطرحها العموبات السالب    

لن فإننا تنمص من هذه اإلشكالٌات، لذ ل التً ٌمكن أن تحد أوالبحث على البدابٌستدعً 

لانون المسطرة الجنابٌة )  المانون الجنابً و سنتعرض أوال للبدابل المتاحة من خالل

لن نموم باستعراض البدابل الممترحة فً التعدٌل المرتمب لمانون (، ثم بعد ذالمطلب األول 

 المسطرة الجنابٌة ) المطلب الثانً(.

                                                           
.44عبد هللا سفوا: مرجع سابك، ص:  -

34
  

.46،  45نفس المرجع، ص:  -
35
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عموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة من خالل لانون المطلب األول: بدائل ال

 المسطرة الجنائٌة و المانون الجنائً

لبل تحرٌن  ات السالبة للحرٌة المصٌرة المدةللعموب هنان بدابل تشكل حال      

الصلح الجنابً و الوضع تحت  العمومٌة بشؤنها، وسنبحث فً هذا المستوىالدعوى 

المرالبة المضابٌة كبدابل عن الدعوى العمومٌة )الفمرة األولى(، على أن نتناول بالبحث 

البدابل التً ٌمكن أن تملص من إشكالٌات العموبة السالبة للحرٌة بعد تحرٌن الدعوى 

 فمرة الثانٌة(.)ال ٌماف التنفٌذ والغرامة المالٌةإل فٌها، حٌث سنتطرقالعمومٌة و الحكم 

الفمرة األولى: الصلح الجنائً و الوضع تحت المرالبة المضائٌة كبدائل عن 

 الدعوى العمومٌة

هذه الفمرة، إلى الصلح الجنابً )أوال(، ثم بعد ذلن الوضع  سنعرض من خالل    

 تحت المرالبة المضابٌة) ثانٌا(.

 أوال: الصلح الجنائً

المسطرة الجنابٌة إلى تبنً مبدأ الصلح ضمن عمل المشرع المغربً فً لانون     

، كآلٌة حدٌثة وحضارٌة تساهم فً عملٌة إعادة إدماج وتؤهٌل الجانً وفك منه 28المادة 

منظور السٌاسة العمابٌة الحدٌثة، لهذه الغاٌة فإن الصلح الجنابً ٌعتبر كآلٌة بدٌلة للمتابعة 

 صٌرة المدة.وفً ذات الولت كبدٌل للعموبة السالبة للحرٌة الم

ولد عرف الفمه الصلح الجنابً بؤنه: " أسلوب لانونً غٌر لضابً إلدارة الدعوى     

الجنابٌة، ٌتمثل فً دفع مبلغ من المال للدولة، أو تعوٌض المجنً علٌه أو لبول تدابٌر 

أخرى ممابل انمضاء الدعوى الجنابٌة "، كما عرفه البعض اآلخر بؤنه: " تعهد شخص من 

سه أو بطلب من الفرلاء، بالسعً إلى تمرٌب وجهات النظر بٌن األطراف وإلناعهم تلماء نف

بحل ودي للخالف الطارئ بٌنهم "
36
. 

وانطاللا مما سبك فإنه ٌمكن تعرٌف الصلح الجنابً بؤنه اتفاق بٌن الجانً     

أو  والمجنً علٌه تحت رلابة المضاء عبر تسوٌة حبٌة تتمثل فً دفع مبلغ من المال للدولة

تعوٌض المجنً علٌه أو لبول تدابٌر أخرى ممابل انمضاء الدعوى العمومٌة، وبالتالً 

المضاء الفوري على آثار الجرٌمة مع الحفاظ على الوضعٌات التً كانت لابمة لبل 

                                                           
دراسة تحلٌلٌة وعملٌة، الطبعة األولى  -جمال المجاطً، بدابل العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة فً ضوء التشرٌع المغربً والممارن  -35

 .  888سطات، الصفحة -، مكتبة الرشاد8183
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وجبر الضرر والمضاء على الفتن واإلضرابات والحد من النزاعات  ارتكابها، من الضٌاع

االنتمامٌة لدى الضحاٌا
37
. 

نطالها )أ(، ثم  ا أن نحددألهمٌة هذه المسطرة فإنه وجب علٌنونظرا     

 )ب(.شروطها

 :نطاق تطبٌك مسطرة الصلح –أ    

حدد المشرع المغربً الجرابم التً ٌمكن فٌها سلون مسطرة الصلح بموله: " ٌمكن     

بجرٌمة ٌعالب علٌها للمتضرر أو المشتكى به لبل إلامة الدعوى العمومٌة كلما تعلك األمر 

أالف درهم، أن ٌطلب من  و بغرامة ال ٌتجاوز حدها األلصى خمسةبسنتٌن حبسا أو ألل أ

من هذه الفمرة أن  بٌنهما فً محضر...."، بحٌث ٌستفاد وكٌل الملن تضمٌن الصلح الحاصل

المشرع المغربً لصر الصلح على بعض الجنح التً تتسم بعدم خطورتها على النظام 

وٌمتصر ضررها على أطرافها الذٌن ٌعتبر رضاهم ضرورٌا لتحمٌك المصلحة كما  العام،

حالٌا أمام المضاء من  أن اإلحصابٌات تإكد أن هذه الجرابم تحتل صدارة المضاٌا المدرجة

 لعمدي الخفٌف.لبٌل اإلٌذاء ا

لن ولد خول المشرع النٌابة العامة صالحٌة اختٌار إجراء الصلح بدل المتابعة، وذ    

عن كل فعل جرمً مرتكب من طرف حدث جانح، سواء تعلك األمر بجنحة ضبطٌة أو 

مسطرة المتعلمة بمضاٌا التؤدٌبٌة، والسند فً ذلن أن لانون المسطرة الجنابٌة استعمل فً 

الرشداء عبارة" الجرٌمة"، مع تمٌٌدها من حٌث العموبة لتحدٌد المسطرة المذكورة فً نطاق 

لمسطرة الصلح فً لضاٌا األحداث فمد استعمل عبارة "جنحة" دون أي محدد، أما بالنسبة 

شرط أو لٌد، ودون أي تمٌٌز بٌن الجنحة الضبطٌة أو التؤدٌبٌة
38

 . 

ن أغلب التشرٌعات حاولت التوسٌع من نطاق وتؤسٌسا على ما سبك ٌمكن المول بؤ    

دون النظر إلى بالً ، ل االعتماد على معٌار العموبة فمطتطبٌك مسطرة الصلح، من خال

بحموق األشخاص أو بمصلحة الجوانب األخرى، من لبٌل النظر فً مدى تعلك الجرٌمة 

 .باألشخاص او األموال أو المجتمع أو مدى لابلٌة الصلح لجبر الضرر الذي ٌلحك المجتمع

بحٌث لو تم استحضار هده الجوانب، فمن المإكد أنه سٌتم إدراج العدٌد من الجرابم    

لابمة مسطرة الصلح، وبالتالً فمتى تم التوسع فً تطبٌك آلٌة الصلح إال وسٌنعكس  ضمن

ذلن بشكل إٌجابً على المإسسة السجٌنة وسٌخفف ال محالة من عدد النزالء بالسجن، وهذا 

 هو بٌت المصٌد من جراء التوسٌع من نطاق مسطرة الصلح. 
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 شروط مسطرة الصلح -ب 

من  28مد أفرد لها المشرع من خالل المادة فلكً تحمك مسطرة الصلح غاٌتها،  

ق.م.ج مجموعة من الشروط و التً ٌمكن إجمالها فً الشروط الموضوعٌة و الشروط 

 الشكلٌة و هً على النحو التالً:

 :الشروط الموضوعٌة 

 هذه الشروط فً: ٌمكن تحدٌد

ٌعالب علٌه المانون  تعلك محل الجرٌمة موضوع الصلح بفعل جرمً (8

بعموبة سالبة للحرٌة ال ٌتجاوز حدها األلصى سنتٌن، أو بغرامة مالٌة ال ٌتجاوز 

 درهم. 3111حدها األلصى 

أن ٌكون الفعل ثابتا فً حك المشتكى به بوسابل اإلثبات المتعارف  (8

 من لانون المسطرة الجنابٌة. 864علٌها فً المٌدان الجنابً طبما للمادة 

فر رضا األطراف المتخاصمة على الصلح و الموافمة ضرورة توا (1

 المبدبٌة لمإسسة النٌابة العامة فً شخص وكٌل الملن على ذلن.

 تذٌٌل محضر الصلح بالموافمة النهابٌة لربٌس المحكمة. (2

و على العموم ٌمكن المول أنه ال ٌكفً لصحة اللجوء لمسطرة الصلح بمجرد توافر     

توافر شروط شكلٌة إلى جانبها شروط موضوعٌة، و إنما وجب
39
. 

 :الشروط الشكلٌة 

 تتمثل أهم هذه الشروط فٌما ٌلً:    

تحرٌر محضر لانونً للصلح من طرف وكٌل الملن بحضور طرفً  (8

الخصومة و كذا دفاعهما مالم ٌتنازال أو ٌتنازل أحدهما عن هذه األحمٌة، و ٌتعٌن أن 

رفٌن بخصوص أطوار الصلح ٌشتمل هذا المحضر على تسطٌر مضمون اتفاق الط

و تفاصٌله، و كذا تذٌٌل المحضر بتولٌع وكٌل الملن و أطراف الخصومة، مع 

 اإلشارة إلى إشعار هإالء و كذا دفاعهم بتارٌخ جلسة غرفة المشورة.

إحالة وكٌل الملن محضر الصلح على ربٌس المحكمة االبتدابٌة أو من  (8

بً ال ٌمبل أي طعن، و ٌتعٌن أن ٌنوب عنه لصد التصدٌك علٌه بممتضى أمر لضا

 ٌتضمن المحضر المذكور عند االلتضاء ما ٌلً: 
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                 سداد غرامة مالٌة ال تتجاوز نصف الحد األلصى للغرامة الممررة  -

 لانونا.

 تحدٌد أجل زمنً معمول لتنفٌذ الصلح. -

إن مسطرة و تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تحمك الشروط السالفة الذكر، ف

الصلح ال ٌمكن أن تإدي إلى أي نتٌجة مادامت االلتزامات الواردة فً األمر المضابً لم 

ٌتم تنفٌذها داخل األجل المحدد، ولذلن فإن تنفٌذ االلتزامات هً الوسٌلة الوحٌدة الكفٌلة 

بوضع حد للدعوى العمومٌة
40
. 

 ثانٌا: الوضع تحت المرالبة المضائٌة

البدابل التً ٌمكن أن تنمص من اإلشكالٌات التً تطرحها مادمنا نتحدث عن     

العموبات السالبة للحرٌة، وذلن على مستوى الدعوى العمومٌة، فإنه كان لزاما التطرق 

للوضع تحت المرالبة المضابٌة كبدٌل لالعتمال االحتٌاطً فً إطار الدعوى العمومٌة، 

بة المضابٌة، و ذلن فً الفصول بحٌث لد تم التنصٌص على إجراءات الوضع تحت المرال

من لانون المسطرة الجنابٌة، لٌكون بدٌال عن االعتمال  852إلى الفصل  837من 

 االحتٌاطً.

فباإلضافة إلى ولف سرٌان الدعوى العمومٌة، الذي ٌساهم فً الحد من إجراءات     

اإلعتمال اإلحتٌاطً، نجد إجراء الوضع تحت المرالبة المضابٌة موازي لإلعتمال 

:" الوضع المسطرة الجنابٌة، حٌث ورد فٌهمن  837اإلحتٌاطً، و هو ما نص علٌه الفصل 

ال اإلحتٌاطً تدبٌران استثنابٌان ٌعمل بهما فً الجناٌات أو تحت المرالبة المضابٌة و اإلعتم

 الجنح المعالب علٌها بعموبة سالبة للحرٌة."

فالطابع اإلستثنابً إلجراءات الوضع تحت المرالبة المضابٌة ٌحافظ على مبدأ     

من ق.م.ج المغربً، حٌث ٌظل افتراض البراءة  8كؤصل تطبٌما لممتضٌات المادة   البراءة

و ال ٌزول إال  ع المراحل التً تجتازها الدعوى العمومٌةوصفا ٌالزم المتهم خالل جمٌ

 بحكم باإلدانة حابز لموة الشًء الممضً به

ع تحت ٌمكن إذن، اإلستغناء عن اإلعتمال اإلحتٌاطً بتفعٌل إجراءات الوض    

المرالبة المضابٌة، و ذلن فً الحاالت التً تضمن تحمٌك حضور المتهم باإلمتثال 

إلجراءات التحمٌك و تنفٌذ الحكم، حٌث ال ٌمكن اعتماله إال مع ثبوت إدانته. وبهذا ٌساهم 

إجراء الوضع تحت المرالبة المضابٌة فً التخفٌف من ضغط اإلعتمال اإلحتٌاطً، الذي 
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لٌه النٌابة العامة باعتباره إجراء سهال ٌكرس ثمافة اإلعتمال و الحبس بدل غالبا ما تلجؤ إ

المتابعة فً حالة سراح
41

    . 

 الفمرة الثانٌة: إٌماف التنفٌذ و العموبات المالٌة كبدٌلٌن عن الحبس لصٌر المدة

دٌة ٌعتبر إٌماف تنفٌذ العموبة )أوال( من أنظمة التفرٌد فً السٌاسة العمابٌة التملٌ    

التً تلعب دورا مهما فً إبعاد الجناة الذٌن تتسم طباعهم بعدم الخطورة من اإلختالط 

بالسجناء معتادي الجرابم، و هو ما سوف نتطرق إلٌه من خالل هذه الفمرة، و ذلن إلى 

جانب العموبات المالٌة و ما لها من دور فً مهم فً التخفٌف من حدة مشاكل العموبة 

 رة المدة )ثانٌا(.السالبة للحرٌة لصٌ

 أوال: إٌماف تنفٌذ العموبة

ٌجب أوال معرفة ماهٌة إٌماف التنفٌذ )أ( ثم بعد ذلن المٌام باستعراض الشروط     

 ها من أجل منح إٌماف التنفٌذ )ب(الواجب توافر

 ماهٌة إٌماف التنفٌذ – أ    

عض الشروط الممصود من إٌماف العموبة هو تعلٌك تنفٌذ األحكام متى توافرت ب   

بالنسبة للمجرمٌن المبتدبٌن، ومحو آثارها متى أبان المحكوم علٌهم عن حسن سلوكهم فً 

 مدة اإلختبار.

لى التً وٌتخد إٌماف تنفٌذ العموبة فً المانون الجنابً المغربً الصورة األو   

ون من المان 34و  33بممتضى الفصول  –ة، حٌث ٌولف اعتمدتها التشرٌعات األروبٌ

تنفٌذ الموبة المحكوم بها خالل فترة زمنٌة محددة وحدد سلفا فً خمس سنوات -الجنابً
42
. 

وٌنفرد نظام إٌماف التنفٌذ بمجموعة من الخصابص التً تمٌزه عن بالً المفاهٌم     

العموبة الذي ٌمضً بصدور حكم باإلدانة فً حك المتهم بالمشابهة له، كنظام تؤجٌل النطك 

لفترة زمنٌة محددة إذا سلن خاللها الجانً سلوكا حسنا ٌمكن أن   عموبةمع عدم النطك بال

ٌعفى من العموبة، ومن ثم فإن هذا األخٌر ٌختلف عن نظام إٌماف التنفٌذ الذي مإداه أن 

الماضً ٌنطك بالعموبة لكن مع إٌماف تنفٌذها خالل مدة زمنٌة محددة لانونا، غٌر أن هذا ال 

تً تجمع بٌنهما كوحدة الهدف، على اعتبار أن كال النظامٌن ٌنفً بعض نمط االبتالف ال

ٌتٌح للجانً فرصة إصالح نفسه بعٌدا عن المإسسة السجنٌة
43
. 
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 شروط منح إٌماف التنفٌذ  -ب    

وضع المشرع المغربً عدة شروط ٌتعٌن على الماضً أن ٌؤخدها بعٌن اإلعتبار   

ار سلطته التمدٌرٌة فً تفرٌد العموبة، وٌمكن عند تمتٌع المحكوم علٌه بإٌماف التنفٌذ، فً إط

 من المانون الجنابً، وهً كالتالً: 33أن نستنتج هذه الشروط من خالل ممتضٌات الفصل 

 ًفً أن ال ٌكون الجانً  ط و: تتمثل هذه الشرالشروط المتعلمة بالجان

هذا  الغاٌة من سن س من أجل جناٌة او جنحة عادٌة، ألنبالحب  لد سبك الحكم علٌه

البدٌل هو ولاٌة المجرمٌن المبتدبٌن من تؤثٌرات السجون على نفوسهم وسلوكهم، 

به فً حك الجناة الذٌن لم ٌسبك الحكم علٌهم بالحبس   ولذلن تم حصر نطاق االنتفاع

ٌجوز لها ال  من أجل جناٌة او جنحة عادٌة، وهذا ٌإدي إلى المول بؤن المحكمة 

بة إذا كان المدان لد سبك الحكم علٌه بالغرامة أو إصدار األمر بولف تنفٌذ العمو

االعتمال أو بعموبة الحبس من اجل جناٌة أو جنحة عٌر عادٌة، كؤن ٌكون لد ارتكب 

 جناٌة أو جنحة ٌعالب عنها لانون العدل العسكري.

 من المانون الجنابً  33متضى الفصل م: بالشروط المتعلمة بالجرٌمة

العموبات المحكوم بها فً مواد الجنح والجناٌات، وال ٌجوز ٌجوز األمر بإٌماف تنفٌذ 

األمر به فً الجرابم العسكرٌة وكذا فً مواد المخالفات، بمعنى أن النتفاع المتهم من 

إٌماف التنفٌذ وجب أن تكون العموبة جنحٌة، سواء كانت الجرٌمة التً صدر فٌها 

المحكمة إلى إدانة الجانً  ناٌة نظرا لوجود أسباب تخفٌف دفعتالحكم جنحة أو ج

نه ال ٌجوز ولف التنفٌذ بالنسبة بعموبة جنحٌة  بدل العموبة الجنابٌة، ومن تم فإ

فات أو العموبات الجنابٌة، ألن العبرة هنا بالعموبة الصادرة ال بنوع موبات المخالعل

 الجرٌمة.

 ن الهدف من نظام إٌماف التنفٌذ هو تجنٌب : إالشروط المتعلمة بالعموبة

المحكوم علٌه مساوئ العموبة السالبة للحرٌة، ومن ثم كان من الضروري أن ٌمتصر 

مجال تطبٌمه على هذا النوع من العموبات، إال أن هنان عدة تشرٌعات خرجت عن 

هذه الماعدة ومددت نطاق إٌماف التنفٌذ إلى الغرامة كما هو الشؤن بالنسبة للمشرع 

من المانون الجنابً أن إٌماف التنفٌذ ال  33ل المغربً، إذ ٌستفاد من ممتضٌات الفص

ٌجوز إال بالنسبة للعموبات الحبسٌة، سواءا تعلك األمر بجنحة أو جناٌة نتٌجة 

لظروف التخفٌف أو لتوفر عذر مخفض، بمعنى سواءا كانت هذه العموبة حبسا أم 

الحكم  غرامة فً غٌر مواد المخالفات، وعلٌه فإن إٌماف التنفٌذ غٌر جابز فً حالة

بعموبة السجن
44
. 
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 ثانٌا: العموبات المالٌة     

سنعرض أوال ماهٌة الغرامة )أ(، ثمة بعد ذلن سنحاول إبراز مكانة الغرامة كبدٌل     

 للعموبات السالبة للحرٌة المصٌرة المدة )ب(.

 ماهٌة الغرامة –أ      

الغرامة هً إلزام المحكوم علٌه بدفع مبلغ من النمود ٌمدره الحكم المضابً لخزٌنة     

من المانون الجنابً المغربً على أنها التزام للمحكوم علٌه  13الدولة، ولد عرفتها المادة 

بؤن ٌإدي لفابدة الخزٌنة العامة مبلغا معٌنا من النمود بالعملة المتداولة لانونا فً المملكة، 

من لانون العموبات المصري على أنها إلزام المحكوم بؤن ٌدفع إلى  88كما عرفتها المادة 

خزٌنة الحكومة المبلغ الممدر فً الحكم، والغرامة حسب المشرع الفرنسً عموبة أصلٌة 

للجنح مع عموبات أخرى، أٌضا عموبات أصلٌة وحٌدة للمخالفات
45
. 

 سالبة للحرٌة المصٌرة المدةمكانة الغرامة كبدٌل للعموبة ال –ب     

تتبوء الغرامة مكانة الصدارة بٌن بدابل العموبات السالبة للحرٌة المصٌرة المدة     

نظرا ألهمٌتها االلتصادٌة، فهً ال تكلف الدولة شًء كما أنها تتمٌز بمرونتها وإمكانٌة 

ب المحكوم علٌه فً مالبمتها لحالة المحكوم علٌه، وانطوابها على لدر من اإلٌالم ألنها تصٌ

 ذمته المالٌة.

ب ٌكما تعتبر الغرامة من أهم البدابل الجنابٌة التً أثبتت فعالٌتها ونجاعتها فً تجن    

لى السجن، وبالتالً تجنب ولوعه فً مساوئ ثار السلبٌة المترتبة عن دخوله إالمجرم اآل

التشرٌعات المعاصرة كعموبة ربٌسٌة العموبات السالبة للحرٌة المصٌرة المدة التً تبنتها جل 

إلى جانب الغرامة، وبذلن اتسع مفهومها ودورها تشرٌعٌا وتطبٌمٌا
46

 . 

المطلب الثانً: بدائل العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة من خالل 

 مسودة مشروع لانون المسطرة الجنائٌة

مسودة  ٌعتبر التخفٌض التلمابً للعموبة من أهم البدابل التً جاءت بها

مشروع تعدٌل لانون المسطرة الجنابٌة )الفمرة األولى(، كما أن لماضً تطبٌك 

 العموبة دور مهم فً إطار هذه المسودة )الفمرة الثانٌة(.
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بدائل المنصوص علٌها فً مسودة مشروع لانون الالفمرة األولى: أهم 

 المسطرة الجنائٌة

 أوال: التخفٌض التلمائً للعموبة    

ٌعتبر التخفٌض التلمابً للعموبة من المستجدات التً جاءت بها مسودة مشروع     

لة إنماص مدة لانون المسطرة الجنابٌة، و الذي ٌعتبر من البدابل الجدٌدة للعموبة كمحاو

أي -وي السلون الحسن داخل المإسسات السجنٌة و هذه الصالحٌةالعموبة للمحكومٌن ذ

لسجن، و لد نص علٌها المشرع من خالل المواد ممنوحة للجنة ا -التلمابً للعموبةالتخفٌض 

 .5-418إلى  418-8

من  8-418ولتوضٌح الممصود من التخفٌض التلمابً للعموبة فمد نصت المادة     

مشروع لانون المسطرة الجنابٌة على أنه:" ٌستفٌد السجناء الذٌن أبانوا عن  تعدٌل مسودة

 وبة، من تخفٌض تلمابً للعموبة السالبة للحرٌة لدره:حسن سلوكهم خالل تنفٌذهم للعم

o أربعة أٌام عن كل شهر إذا كانت العموبة سنة أو ألل؛ 

o  شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العموبة المحكوم

 بها أكثر من سنة.

ال ٌستفٌد من التخفٌض التلمابً للعموبة المحكوم علٌه الذي اتخذ فً حمه لرار     

دٌبً وفما للممتضٌات المانونٌة و التنظٌمٌة المتعلمة بالسجون خالل الفترة التً ٌحتسب تؤ

 على أساسها التخفٌض.

ٌتم تنفٌذ التخفٌض تلمابٌا من طرف لجنة تتكون من مدٌر السجن و ربٌس المعمل و 

المشرف االجتماعً و ربٌس مكتب الضبط المضابً و طبٌب المإسسة فً نهاٌة كل شهر 

 سنة حسب األحوال شرٌطة:أو كل 

 أن ٌكون الحكم حابزا لموة الشًء الممضً به. .8

أن ٌكون المحكوم علٌه لد لضى على األلل ربع العموبة السالبة  .8

 للحرٌة المحكوم بها علٌه.

ٌستفٌد المحكوم علٌه الذي تؤخر فً مواجهته صدور حكم مكتسب لموة الشًء     

الممضً به من التخفٌض التلمابً للعموبة ابتدءا من التارٌخ الذي ٌستوفً فٌه الشرط المتعلك 

 بمضاء ربع العموبة السالبة للحرٌة المحكوم بها علٌه، وذلن ما لم ٌكن لد لضى عموبته.
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ت هذه المادة ٌتعٌن على المحاكم و محكمة النمض إشعار ولتطبٌك ممتضٌا    

بالطعون الممدمة و األحكام الصادرة فً لضاٌا المعتملٌن فور تمدٌمها أو   المإسسة السجنٌة

 صدورها.

تسهر النٌابة العامة بمحكمة النمض و بالمحاكم على التطبٌك الفوري لهذا     

الممتضى."
47

 

ودة المشروع حددت عدد األٌام التً ٌتم تخفٌضها و ٌستفاد من هذه المادة، أن مس

مدة شهر كتخفٌض عن  تبالنسبة للعموبة التً تصل إلى سنة أو ألل فً أربعة أٌام، و حدد

إلى نوعٌة السجناء الذٌن ٌستفٌدون من  تكل سنة؛ إذا كانت العموبة أكثر من سنة، كما أشار

ل المإسسات السلون الحسن داخ هذا التخفٌض وهم على الخصوص السجناء ذوي السٌرة و

األشخاص الذٌن تم اتخاذ أي تدبٌر تؤدٌبً داخل المإسسة  السجنٌة فً حٌن تم استثناء

السجنٌة
48
. 

، تلزم مدٌر المإسسة السجنٌة من إحالة نسخة من لرار 1-418كما أن المادة     

ٌتواجد بدابرة التخفٌض التلمابً للعموبة على لاضً تطبٌك العموبات ووكٌل  الملن الذي 

 أٌام. ةنفوذه ممر المإسسة السجنٌة،وذلن داخل أجل ثالث

كما خول المشرع لكل سجٌن لم ٌستفٌد من التخفٌض التلمابً، رفع تظلمه إلى لجنة     

:" تحدث بممر 2-418مراجعة تطبٌك التخفٌض التلمابً للعموبة، حٌث جاء فً المادة 

فوذها المإسسة السجنٌة، لجنة تختص بالبث فً المحكمة االبتدابٌة التً توجد بدابرة ن

التظلمات الممدمة ضد المرارات الصادرة عن لجنة التخفٌض بشؤن التخفٌض التلمابً 

 للعموبة.

تتكون هذه اللجنة عالوة على لاضً تطبٌك العموبات كربٌس، من ممثل النٌابة     

 العامة و المدٌر الجهوي إلدارة السجون أو من ٌمثله.

 تضم كذلن هذه اللجنة فً عضوٌتها لاضً األحداث إذا كان األمر ٌتعلك بحدث.    

تجتمع اللجنة بالمحكمة االبتدابٌة و ٌمكن أن تجتمع بممر السجن إذا لرر لاضً تطبٌك 

 العموبات و ذلن بناء على طلب ممثل النٌابة العامة.

 كذلن االستعانة بمحامً.ٌمكن للجنة أن تستمع إلى السجٌن المتظلم الذي ٌمكنه     

ٌمكن للجنة كذلن أن تطلب تمرٌرا من المندوب الجهوي إلدارة السجون حول     

 سلون المعنً باألمر.
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من مسودة المشروع تنص على أنه:" ٌمكن  3-418و تجدر اإلشارة إلى أن المادة 

المكلفة بإدارة  للجنة المشار إلٌها فً المادة السابمة بناء على التراح من السلطة الحكومٌة

السجون و إعادة اإلدماج، منح تخفٌض إضافً للسجناء المإهلٌن لالستفادة من التخفٌض 

التلمابً الذٌن شاركوا فً برامج اإلدماج و أبانوا عن مجهودات متمٌزة فً متابعة دراستهم 

أو فً التكوٌن المهنً أو الخضوع للعالج ...."
49
. 

سٌشجع السجناء  -تخفٌض تلمابً للعموبة -دبٌرو الحاصل مما سبك، أن هذا الت    

الذٌن أبانوا عن حسن السلون و االنضباط خالل لضابهم لمدة من العموبة الحبسٌة لصٌرة 

المدة، من اإلستفادة من هذا الممتضى، كما أنه و مما ال شن فٌه أن هذا اإلجراء سٌساهم 

لذي سٌساعد فً محاربة ء اباإلسراع فً اإلفراج على فبة عرٌضة من السجناء الشً

المتنامً داخل السجون بفعل ارتفاع مإشر الجرٌمة فً المجتمع اإلكتظاظ
50
. 

 ثانٌا: تدبٌر العمل من أجل المنفعة العامة     

أفردت مسودة المشروع لعموبة العمل من أجل المنفعة العامة كآلٌة بدٌلة للعموبات     

ٌفٌات و شروط تنفٌذها، و لد نصت علٌها السالبة للحرٌة، لواعد خاصة تحدد تنظٌم و ك

، و تم إسناد مهمة اإلشراف على 5-425إلى  8-425مسودة المشروع فً المواد من 

تطبٌك لرار العمل من أجل المنفعة العموبات، فهو المخول له لانونا تنفٌذها لماضً تطبٌك 

تموم النٌابة العامة من المسودة على ما ٌلً:"  8-425العامة، و فً هذا الصدد تنص المادة 

بتبلٌغ الحكم المتضمن لعموبة العمل من أجل المنفعة العامة بعد اكتسابه لموة الشًء الممضً 

به إلى لاضً تطبٌك العموبة الذي ٌتولى السهر على تنفٌذ إجراءات هذه المادة
51
. 

على أنه:" ٌبلغ ممرر لاضً تطبٌك العموبات و الخاص  1-425كما تنص المادة     

فٌذ عموبة العمل من أجل المنفعة العامة إلى المحكوم علٌه و النٌابة العامة و المإسسة بتن

كما ترسل نسخة من نفس الممرر  -إذا كان معتمال -السجنٌة، و التً ٌوجد بها رهن االعتمال

للمإسسة التً سٌإدي بها العمل من أجل المنفعة العامة، تخصم مدة االعتمال المإلت أو 

لضاها المحكوم علٌه بحساب ساعتً عمل عن كل ٌوم حبس ثم تستبدل المدة الحبس الذي 

 المتبمٌة من عموبة الحبس األصلٌة التً ٌإدٌها عمال للنفع العام.

ٌمكن للمحكوم علٌه الموجود رهن االعتمال و الذي ٌتنازل عن استبنافه أن ٌطلب     

من المحكمة تنفٌذ عموبة العمل من أجل المنفعة العامة، تحٌل النٌابة العامة داخل أجل ثالثة 

أٌام ملف المحكوم علٌه إلى لاضً تطبٌك العموبات، إلصدار لرار ٌمضً بتنفٌذ عموبة 

 منفعة العامة.العمل من أجل ال
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إلى غاٌة إصدار لاضً تطبٌك  -إذا كان معتمال -ٌبمى المحكوم علٌه رهن االعتمال    

 العموبات ممرر تنفٌذ عموبة المنفعة العامة، الذي ٌتعٌن أن ٌتضمن اإلشارة إلى:

 الهوٌة الكاملة للمحكوم علٌه؛ -

 طبٌعة العمل المسند إلٌه و المإسسة التً سٌإدٌه فٌها؛ -

عات اإلجمالٌة و توزٌعها وفما لبرنامج زمنً ٌتم االتفاق علٌه عدد السا -

 مع المإسسة المعنٌة."

و ٌتضح مما سبك أن تنفٌذ تدبٌر العمل من أجل المنفعة العامة، و الذي جاءت به     

المسودة، من شؤنه أن ٌساهم فً البناء و التنمٌة لفابدة المإسسات العمومٌة، كما أنه سٌساهم 

 من العموبات المصٌرة المدة.فً التملٌص 

و تجدر اإلشارة إلى أن هذا التدبٌر أي العمل من أجل المنفعة العامة تؤخذ به     

العدٌد من التشرٌعات الممارنة، كالتشرٌع المصري و كذا التشرٌع الفرنسً و السوٌسري و 

 الكندي و غٌرها من التشرٌعات الممارنة.

ٌك العموبات فً تطبٌك بدائل العموبات الفمرة الثانٌة: دور لاضً تطب     

 السالبة للحرٌة لصٌرة المدة من خالل المسودة

إن إحداث مإسسة لاضً تطبٌك العموبة بممتضى لانون المسطرة الجنابٌة لسنة         

من شؤنه حماٌة حموق اإلنسان بصفة عامة، و السجٌن بصفة خاصة، و لد أتى  8118

بناء دولة الحك و المانون، و ذلن بهدف تحمٌك الغاٌة من  المشرع بهذه المإسسة الستكمال

العموبة التً هً اإلدماج و اإلصالح عن طرٌك الرلابة المضابٌة على تنفٌذ العموبة السالبة 

للحرٌة ومحٌط لضاء هذه العموبة الذي هو المإسسة السجنٌة، و لد تم تحدٌد صالحٌات 

الجنابٌة )أوال(، غٌر أن مسودة المشروع  لاضً تطبٌك العموبة من خالل لانون المسطرة

جاءت بؤدوار جدٌدة لماضً تطبٌك العموبة فً إعمال بدابل للعموبات السالبة للحرٌة لصٌرة 

 المدة )ثانٌا(.

 أوال: صالحٌات لاضً تطبٌك العموبة من خالل لانون المسطرة الجنائٌة     

جنابٌة على المهام الموكولة من لانون المسطرة ال 421و  372لمد نصت المادتٌن     

لماضً تطبٌك العموبة الرامٌة باألساس إلى مرالبة شرعٌة االعتمال، و اإلسهام فً أنسنة 

 الفضاء السجنً، بتتبع كٌفٌة تنفٌذ العموبة الحبسٌة فً أفك إعادة إدماج السجناء.
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و ٌمكن تحدٌد صالحٌات لاضً تطبٌك العموبات
52
 فٌما ٌلً: 

 انون المتعلك بتنظٌم المإسسات السجنٌة و تسٌٌرها تتبع مدى تطبٌك الم

 فٌما ٌتعلك بمانونٌة االعتمال و حموق السجناء.

 .مرالبة سالمة إجراءات التؤدٌب 

  تتبع وضعٌة تنفٌذ العموبات المحكوم بها من طرف المحاكم و مسن

 بطالات خاصة بالسجناء.

 .اإلطالع على سجالت االعتمال 

 الممٌد بشروط و العفو. تمدٌم ممترحات حول اإلفراج 

 .ًالتؤكد من سالمة اإلجراءات المتعلمة باإلكراه البدن 

  عدم تنفٌذ اإلكراه البدنً إال بعد المصادلة النهابٌة لماضً تطبٌك

العموبة
53
. 

 

فمن خالل الصالحٌات المنوطة بماضً تطبٌك العموبات نالحظ أن المشرع     

لعموبات السالبة للحرٌة و كذا اإلكراه حرص على إعطاء أهمٌة لصوى لعملٌة تطبٌك ا

البدنً، لٌكون ذلن فً إطار المانون، و لتكون أماكن االعتمال و ظروفه تحت أنظار السلطة 

 المضابٌة ممثلة فً لاضً تطبٌك العموبة.

ثانٌا: دور لاضً تطبٌك العموبة فً إعمال البدائل من خالل مسودة مشروع       

 لانون المسطرة الجنائٌة

نظرا لالنتمادات الموجهة لمإسسة لاضً تطبٌك العموبات و المتمثلة فً عدم لٌامه     

بالدور الحمٌمً لتؤهٌل العدالة الجنابٌة، فمد جاءت مسودة مشروع المسطرة الجنابٌة 

بمجموعة من المستجدات فً صالحٌات لاضً تطبٌك العموبة من أجل تفعٌل دوره فً 

للعموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة. وذلن بجعل مإسسة  مرالبة تنفٌذ البدابل الممترحة

الجنابً بغٌة المساهمة فً اإلصالح و لعموبات فً للب سٌاسة اإلصالح لاضً تطبٌك ا

اإلدماج، و تجاوز مشكل اكتظاظ السجون الذي ٌإدي إلى الزٌادة فً نفمات السجون
54
. 
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العموبة السالبة للحرٌة  و لد تجلى دور لاضً تطبٌك العموبة فً إعمال بدابل    

لصٌرة المدة من خالل مجموعة من مواد مسودة مشروع لانون المسطرة الجنابٌة، حٌث 

و الذي ٌتحدث عن التخفٌض التلمابً للعموبة، ٌلزم  مدٌر المإسسة  1-418نجد أن الفصل 

ة السجنٌة بإطالع كل من لاضً تطبٌك العموبات و وكٌل الملن الذي ٌدخل السجن فً دابر

نفوذه بكل تدبٌر ٌتعلك بالتخفٌض التلمابً للعموبة و ذلن بواسطة تمرٌر
55
. 

كذلن ٌبرز دور لاضً تطبٌك العموبات فٌما ٌخص هذا التدبٌر، من خالل رباسته     

للجنة التً تبث فً التظلمات التً ٌرفعها السجناء المتضررٌن من عدم اإلستفادة من 

المإسسة التخفٌض التلمابً الذي ٌمارسه مدٌر
56
. 

أما فٌما ٌخص تدبٌر العمل من أجل المنفعة العامة كبدٌل للعموبة لصٌرة المدة،     

فمن خالل المسودة تم إسناد مهمة تنفٌذ هذا اإلجراء لماضً تطبٌك العموبات، وهذا ما أكدته 

 .5-425إلى  8-425المواد من 

بٌك العموبة بتهًٌء من المسودة تنص على أنه:" ٌموم لاضً تط 2-425فالمادة     

برنامج دوري باألعمال المتوفرة و المإسسات التً ٌمكن أن تكون محال ألداء عموبة العمل 

 من أجل المنفعة العامة".

و ٌتم العمل لفابدة المنفعة العامة لصالح الجماعات المحلٌة و اإلدارات العمومٌة و    

ة العاملة لفابدة الصالح العام، و المحاكم و المإسسات الخٌرٌة و المنظمات غٌر الحكومٌ

ٌحٌل لاضً تطبٌك العموبة نسخة من هذا البرنامج على النٌابة العامة إلبداء و جهة 

نظرها
57
 . 

إذا من خالل لراءتنا لمواد المسودة، و التً تنص على تدبٌر العمل من أجل     

إنه ٌتضح لنا الدور المنفعة العامة كبدٌل جدٌد للعموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، ف

  .الكبٌر لماضً تطبٌك العموبة فٌما ٌخص تطبٌك هذا التدبٌر
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  خاتمة  

إن دراسة موضوع إشكالٌة العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة جعلنا نستخلص مجموعة 

 من النتابج لعل أبرزها:

التً تجعل انطواء العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة على العدٌد من المساوئ  -

 فً الغالب من األحوال ضررها اكثر من نفعها.

عدم استٌعابها للبرامج اإلصالحٌة كؤصل عام، وتسمح باالحتكان بالوسط  -

السجنً واالختالط  بمن تعودوا على هذا الوسط مع ما ٌترتب على ذلن من 

 اكتساب ثمافة السجن وثمافة الجرٌمة.

ي إلى تفكٌن الروابط االجتماعٌة العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة تإد -

واألسرٌة للسجٌن وتمس بمصٌر مستمبله ومستمبل أسرته فهو اإلنسان الموصوم 

 لانونا) السجل العدلً( والمنبوذ اجتماعٌا.

العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة لها آثار وخٌمة على التنمٌة االلتصادٌة  -

 واالجتماعٌة للدولة.

للحرٌة لصٌرة المدة على هذا الشكل دفع الكثٌر من التشرٌعات فوالع العموبة السالبة 

الهدى الجدٌد للسٌاسة الجنابٌة  الجنابٌة إلى إعادة تمٌٌم هذه العموبة وتنظٌمها على اساس

المعاصرة وهو التاهٌل االجتماعً للمحكوم علٌه دون سلب الحرٌة، وهذا كله ال ٌكون إال 

 واألخذ باستراتٌجٌة البدابل.بإعادة النظر فً سٌاستنا الجنابٌة 

وإذا كان المشرع المغري بدأ ٌخطو نحو هذا التوجه الحدٌث من خالل التعدٌالت األخٌرة 

التً ستشمل المانون الجنابً بشمٌه الموضوعً واإلجرابً الذي ال ٌزال فً مرحلة 

 االنتظار.المخاض، فٌتعٌن علٌه الغسراع فً ذلن ألن مسكلة السٌاسة العابٌة لم تعد تحتمل 

وفً األخٌر ٌمكننا طرح بعض االلتراحات المتواضعة  لتجاوز أزمة العموبة السالبة للحرٌة 

 لصٌرة المدة:

إعادة النظر فً سٌاسة التجرٌم والعماب فً أفك التملٌل التدرٌجً من بعض  -

العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، واالكتفاء بالحكم ببدابل للعموبات كالغرامة 

 عمل ألجل المنفعة العامة.وال

 تفعٌل إجراء الصلح وتبسٌط مساطره. -

اإلسراع بإخراج التعدٌالت المرتمبة للمانون الجنابً ) الموضوعً واإلجرابً(،  -

لما ٌتضمنه من بدابل للعموبات واالجتهاد فً إضافة بدابل اخرى معمول بها فً 

 الموانٌن الجنابٌة الممارنة، كالمإالٌة اإللكترونٌة.



 
30 

د أصبح لزاما على الدولة إٌجاد حل جذري للهشاشة والفمر والبطالة والتهمٌش والهدر لم

، وذلن بالنهوض بالتنمٌة االجتماعٌة ودعم برامج محو األمٌة من أجل معالجة  المدرسً

مصادر الجرٌمة بكل أشكالها والحد من ظاهرة االنحراف البسٌط التً تكون سببا مباشرا 

 ٌة المصٌرة المدة.إلصدار العموبة الحبس
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 الئحة المراجع

 المراجع العامة

  عبد الواحد العلمً، شرح المانون الجنابً المغربً، السم العام، مطبعة النجاح

 م. 8181ه/ 8212الجدٌدة الدرالبٌضاء، الطبعة الخامسة 

  المضابٌة، المانون الجنابً فً شروح ، منشورات جمعٌة تنمٌة البحوث والدراسات

 .8775مطبعة دار النشر المعرفة، الطبعة الثانٌة 

 .جعفر العلوي، دروس فً علم اإلجرام، مكتبة المعارف الجامعٌة ، دون ذكر الطبعة 

  جعفر العلوي، المعٌن فً شرح المانون الجنابً العام المغربً فمها ولضاءا، الطبعة

 ، مطبعة دار الملم الرباط.8181األولى 

 اصةالمراجع الخ

   جمال المجاطً، بدابل العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة فً ضوء التشرٌع

، مكتبة الرشاد 8183المغربً والممارن، دراسة تحلٌلة وعملٌة، الطبعة األولى 

 سطات.

 األطروحات والرسائل

   فاتن الوزانً الشاهدي، بدابل العموبات السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، أطروحة لنٌل

الدكتوراه فً المانون الخاص، جامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا، كلٌة الحموق فاس، 

 .8182/ 8181السنة الجامعٌة 

  عبد هللا سفوا، العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة أٌة فعالٌة فً إصالح وإدماج

السجناء، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً لانون المنازعات، جامعة المولى اسماعٌل، 

 .8181/ 8117كلٌة الحموق مكناس، السنة الجامعٌة 

  ،الحسٌن زٌن االسم، إشكالٌة العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة والبدابل الممترحة

مالن السعدي ، كلٌة الحموق رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعممة، جامعة عبد ال

 .8114/ 8113طنجة، السنة الجامعٌة 

   سكٌنة ابن اصبٌح، انسنة العموبة الجنابٌة، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً المانون

 .8184/ 8183الخاص، جامعة عبد المالن، كلٌة الحموق طنجة، السنة الجامعٌة 
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 المماالت

  السجون دراسة تمٌٌمة على ضوء األسباب  دمحم اعزبً، اآلثر السلبً لظاهرة اكتظاظ

الموضوعٌة والمعطٌات اإلحصابٌة، ممال منشور بالمجلة المغربٌة للدراسات 

 .8188ماي  4المانونٌة والمضابٌة، العدد 

  نورالدٌن العمرانً، العموبة السالبة للحرٌة لصٌرة المدة، وتكرٌس أزمة السٌاسة

 .8188أكتوبر  86دد العمابٌة، ممال منشور بمجلة الملف، الع

  نزهة البركاوي وهٌام بحراوي، السجون بالمغرب من فضاءات لغعادة اإلدماج إلى

 86/18/8183معاهد علٌا لتكوٌن المجرمٌن، ممال منشور فً جرٌدة المساء بتارٌخ 

 .www.almasae . pres فً المولع اإللكترونً

 التمارٌر

   توصٌة من أجل حماٌة حموق السجناء  811أزمة السجون مسإولٌة مشتركة

والسجٌنات، تمرٌر خاص باألوضاع بالسجون، صادر عن المجلس الوطنً لحموق 

 .8188اإلنسان، أكتوبر 

 الموالع اإللكترونٌة

   مولع المندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة إدماج السجناء

www.dgapr.gov.ma  
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