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، ، 20052005 فبراير سنة  فبراير سنة 66 الموافق  الموافق 14251425 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 2727 المؤرخ في  المؤرخ في 0404--0505ون رقم ون رقم القانالقان

  ..المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسينالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، السيما المواد -

 2004 س@@بتمبر س@@نة 6 المواف@@ق 1425 رج@@ب ع@@ام 21ؤرخ ف@@ي  الم@@11-04 وبمقت@@ضى الق@@انون الع@@ضوي رق@@م -

  والمتضمن القانون األساسي للقضاء،

 والمت@ضمن  1965 ن@وفمبر س@نة   16 المواف@ق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى األمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمت@@ضمن 1966 س@@نة  يوني@@و8 المواف@@ق 1386 ص@@فر ع@@ام 18 الم@@ؤرخ ف@@ي 154-66 وبمقت@@ضى األم@@ر رق@@م -

  قانون اإلجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

 والمت@@ضمن 1966 يوني@@و س@@نة 8 المواف@@ق 1386 ص@@فر ع@@ام 18 الم@@ؤرخ ف@@ي 155-66 وبمقت@@ضى األم@@ر رق@@م -

  قانون اإلجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

 والمت@@ضمن 1966 س@@نة  يوني@@و8 المواف@@ق 1386 ص@@فر ع@@ام 18 الم@@ؤرخ ف@@ي 156-66 وبمقت@@ضى األم@@ر رق@@م -

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

 1972 فبراي@@@ر س@@@نة  10 المواف@@@ق 1391 ذي الحج@@@ة ع@@@ام  25 الم@@@ؤرخ ف@@@ي  02-72 وبمقت@@@ضى األم@@@ر رق@@@م  -

  والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،

 والمت@ضمن  1975ر س@نة   سبتمب26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى األمر رقم    -

  القانون المدني، المعدل والمتمم،

 والمتعل@@ق 1983 يولي@@و س@نة  2 المواف@ق  1403 رم@ضان ع@@ام  21 الم@ؤرخ ف@@ي  11-83 وبمقت@ضى الق@انون رق@@م   -

  بالتأمينات االجتماعية، المعدل والمتمم،

 1985براي@@ر س@@نة  ف16 المواف@@ق 1405 جم@@ادى األول@@ى ع@@ام 26 الم@@ؤرخ ف@@ي 05-85 وبمقت@@ضى الق@@انون رق@@م -

  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

 والمتعل@ق  1990 أبري@ل س@نة   7 المواف@ق  1410 رم@ضان ع@ام   12 الم@ؤرخ ف@ي   08-90 وبمقتضى الق@انون رق@م       -

  بالبلدية،

 والمتعل@ق  1990 أبري@ل س@نة   7 المواف@ق  1410 رم@ضان ع@ام   12 الم@ؤرخ ف@ي   09-90 وبمقتضى الق@انون رق@م       -

  والية،بال
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 والمتعل@ق  1990 أبري@ل س@نة   21 المواف@ق  1410 رم@ضان ع@ام   26 المؤرخ في   11-90 وبمقتضى القانون رقم     -

  بعالقات العمل، المعدل والمتمم،

 1990 دي@@سمبر س@@نة  4 المواف@@ق 1411 جم@@ادى األول@@ى ع@@ام  7 الم@@ؤرخ ف@@ي  31-90 وبمقت@@ضى الق@@انون رق@@م  -

  والمتعلق بالجمعيات،

 والمتعل@ق  1995 سبتمبر سنة 25 الموافق 1416 ربيع الثاني عام     30 المؤرخ في    24-95وبمقتضى األمر رقم    -

  بحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها،

 والمتعل@@ق 1997 ين@@اير س@@نة 21 المواف@@ق 1417 رم@@ضان ع@@ام 12 الم@@ؤرخ ف@@ي 06-97 وبمقت@@ضى األم@@ر رق@@م -

  بالعتاد الحربي واألسلحة والذخيرة،

 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في   11-97ر رقم    وبمقتضى األم  -

  التقسيم القضائي،

  

  وبعد مصادقة البرلمان، -

  

  :يصدر القانون اآلتي نصه 
  

  الباب األول

  ةــام عامــأحك

  الفصل األول

  أحكام تمهيدية
  

 إلرس@اء سياس@ة عقابي@ة قائم@ة عل@ى فك@رة ال@دفاع         يه@دف ه@ذا الق@انون إل@ى تك@ريس مب@ادئ وقواع@د             :  المادة األولdى  

االجتم@@اعي الت@@ي تجع@@ل م@@ن تطبي@@ق العقوب@@ة وس@@يلة لحماي@@ة المجتم@@ع بواس@@طة إع@@ادة التربي@@ة واإلدم@@اج االجتم@@اعي         

  للمحبوسين
  

يعام@@ل المحبوس@@ون معامل@@ة ت@@صون آ@@رامتهم اإلن@@سانية، وتعم@@ل عل@@ى الرف@@ع م@@ن م@@ستواهم الفك@@ري          : 2المddادة 

  .ة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأيوالمعنوي بصف
  

 يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية عل@ى مب@دأ تفري@د العقوب@ة ال@ذي يتمث@ل ف@ي معامل@ة المحب@وس وفق@ا                   :3المادة  

  .لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية
  

ه آليا أو جزئيا، إال ف@ي ح@دود م@ا ه@و ض@روري، إلع@ادة تربيت@ه،        ال يحرم المحبوس من ممارسة حقوق : 4المادة  

  .وإدماجه االجتماعي، وفقا ألحكام هذا القانون
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تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير األمنية، والعقوبات البديلة، وفق@ا         : 5المادة  

  .للقانون
  

 اختي@ار م@وظفي المؤس@سات العقابي@ة وت@ضمن ترقي@ة دائم@ة لم@@ستوى         ت@سهر إدارة ال@سجون عل@ى ح@سن     :6المdادة  

  .أدائهم المهني
  

يقصد بكلمة محبوس في مفهوم ه@ذا الق@انون، آ@ل ش@خص ت@م إيداع@ه بمؤس@سة عقابي@ة، تنفي@ذا ألم@ر، أو                      : 7المادة  

  .حكم، أو قرار قضائي

  :ويصنف المحبوسون إلى

ا، والذين لم ي@صدر ب@شأنهم أم@ر، أو حك@م، أو ق@رار ق@ضائي         محبوسين مؤقتا، وهم األشخاص المتابعون جزائي      -1

  .نهائي

  . محبوسين محكوم عليهم، وهم األشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا-2

 . محبوسين تنفيذا إلآراه بدني-3
  

  الفصل الثاني

  تنفيذ األحكام الجزائية
  

  .القانونتنفذ األحكام الجزائية وفقا ألحكام هذا  : 8المادة 
  

تنفذ العقوبة ال@سالبة للحري@ة ف@ي مؤس@سات البيئ@ة المغلق@ة، ومؤس@سات البيئ@ة المفتوح@ة، وف@ق الكيفي@ات                       : 9المادة  

  .المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما
  

  .تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ األحكام الجزائية : 10المادة 

ائب أو إدارة األم@الك الوطني@ة، بن@اء عل@ى طل@ب النائ@ب الع@ام أو وآي@ل الجمهوري@ة،           غير أنه، تقوم مصالح ال@ضر     

  .بتحصيل الغرامات، ومصادرة األموال، ومالحقة المحكوم عليهم بها

  .للنائب العام أو وآيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ األحكام الجزائية

  

  .حكام الجزائيةيمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ األ : 11المادة 

  .يخصص في آل مؤسسة عقابية سجل للحبس

  

تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائ@ب الع@ام أو وآي@ل الجمهوري@ة،                : 12المادة  

  .يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية
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 بتسجيل مستند اإليداع الذي ي@ذآر في@ه، ت@اريخ وس@اعة     يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية،   : 13المادة  

  .وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية

) 24(س@@اعة، وعقوب@ة ع@دة أي@@ام بع@ددها م@ضروبا ف@@ي أرب@ع وع@@شرين      ) 24(تح@سب عقوب@ة ي@@وم ب@أربع وع@شرين     

ميالديا، وتحسب م@ن ي@وم   شهرا ) 12(يوما، وعقوبة سنة واحدة باثني عشر   ) 30(ساعة، وعقوبة شهر واحد بثالثين      

  .إلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من الشهر

تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من ي@وم ح@بس المحك@وم علي@ه                 

  .بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

 الزمن دون انقطاع للحبس، يكون ب@دء ح@ساب م@دة العقوب@ة ال@سالبة للحري@ة،        في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في     

بت@@سجيل م@@ستند اإلي@@داع األول حت@@ى ل@@و آ@@ان م@@آل المتابع@@ات األول@@ى الب@@راءة، أو وق@@ف التنفي@@ذ، أو عقوب@@ة غي@@ر س@@البة    

  .للحرية، أو أمرا، أو قرار، بأال وجه للمتابعة

  .بة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق لهعندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السال

  

ترفع النزاعات العارض@ة المتعلق@ة بتنفي@ذ األحك@ام الجزائي@ة بموج@ب طل@ب أم@ام الجه@ة الق@ضائية الت@ي            : 14المادة  

  .أصدرت الحكم أو القرار

ات، أو المحك@وم علي@ه أو   ويرفع هذا الطلب من النائ@ب الع@ام، أو وآي@ل الجمهوري@ة، أو م@ن قاض@ي تطبي@ق العقوب@                    

  .محاميه

وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوب@ات، أو المحك@وم علي@ه، يرس@ل الطل@ب إل@ى النائ@ب الع@ام، أو وآي@ل               

  .أيام) 8(الجمهورية، لإلطالع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية 

  .ة الواردة فيهتختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح األخطاء المادي

تختص غرفة االتهام بتصحيح األخطاء المادية والفصل ف@ي الطلب@ات العارض@ة المتعلق@ة بتنفي@ذ األحك@ام ال@صادرة             

  .عن محكمة الجنايات

يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ آل ت@دبير ت@راه الزم@ا ريثم@ا تف@صل       

  .م يكن المحكوم عليه محبوسافي النزاع، وذلك ما ل

ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا ل@نفس اإلج@راءات المح@ددة ف@ي الفق@رات ال@سابقة م@ن ه@ذه الم@ادة أم@ام              

  .آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية

  

  الفصل الثالث

  التأجيل المؤقت لتنفيذ األحكام الجزائية

  

 أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحري@ة ال@صادرة ض@د       19مادة   مع مراعاة أحكام ال     :15المادة  

  .األشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائيا
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م غير أنه، ال يستفيد من أحك@ام الفق@رة أع@اله، المحك@وم عل@يهم معت@ادو اإلج@رام والمحك@وم عل@يهم، الرتك@اب ج@رائ                   

  .المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية

  

يج@وز م@نح المحك@وم علي@ه نهائي@ا، االس@تفادة م@ن التأجي@ل المؤق@ت لتنفي@ذ األحك@ام ال@سالبة للحري@ة ف@ي                       : 16المادة  

  :الحاالت اآلتية

ي@ب س@خرته    إذا آان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الح@بس، وثب@ت ذل@ك قانون@ا بتقري@ر طب@ي لطب                  -1

  .النيابة العامة

  . إذا توفي أحد أفراد عائلته-2

  . إذا آان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة-3

 إذا آان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فالحية أو صناعية أو أشغال متعلق@ة ب@صناعة         -4

، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتم@ام ه@ذه األش@غال، وب@أن توق@ف ه@ذه األش@غال                      تقليدية

  .يتمخض عنه ضرر آبير له ولعائلته

  . إذا أثبت مشارآته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله- 5

األوالد القصر أو بأي ف@رد    إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن حبسه هو اآلخر إلحاق ضرر بالغ ب       - 6

  .من أفراد العائلة اآلخرين المرضى منهم أو العجزة

  .شهرا) 24( إذا آانت امرأة حامال، أو آانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين -7

أش@هر، أو م@ساوية له@ا، وآ@ان ق@د ق@دم طل@ب عف@و         ) 6( إذا آانت مدة الحبس المحك@وم به@ا علي@ه، تق@ل ع@ن س@تة           -8

  .عنها

  .ذا آان المحكوم عليه محل إجراءات اإلآراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشأنها طلب عفو إ-9

  . إذا آان المحكوم عليه مستدعى ألداء واجب الخدمة الوطنية-10

  

 )6( أع@اله، لم@دة ال تزي@د ع@ن س@تة      16يؤجل تنفيذ العقوبة في الحاالت المنصوص عليها ف@ي الم@ادة     :17المادة 

  :أشهر، فيما عدا الحاالت اآلتية 

) 24( في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحام@ل حمله@ا ب@شهرين آ@املين، ح@ال وض@عها ل@ه ميت@ا، وإل@ى أربع@ة               -

  .وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا

  . في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي-

  . أعاله، ينقضي األجل بالفصل في طلب العفو16 المادة  من9 و8 في الحالتين -

  . أعاله، ينقضي األجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية16 من المادة 10 في الحالة -

  

يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا آانت مدة العقوب@ة ال          : 18المادة  

  .أشهر) 6(تزيد عن ستة 
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وع@شرين ش@هرا، وآ@ذا ف@ي     ) 24(أش@هر وتق@ل ع@ن أربع@ة     ) 6(ال يمكن منح التأجيل، إذا آانت العقوبة تف@وق س@تة      

  . أعاله، إال من وزير العدل حافظ األختام17الحاالت المنصوص عليها في المادة 

  

 لمك@ان تنفي@ذ العقوب@ة،    يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل ح@افظ األخت@ام، أو للنائ@ب الع@ام        : 19المادة  

  .مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها

  .يوما من تاريخ استالمه الطلب) 15(يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر 

يوم@ا م@ن   ) 30(ث@ين  في الحالة التي يرجع فيها االختصاص لوزير العدل حافظ األختام، يعد س@كوته ألآث@ر م@ن ثال     

  . تاريخ استالمه الطلب رفضا للتأجيل

  

  .يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج واألوالد واألب واألم واإلخوة واألخوات والمكفولون : 20المادة 

  

  الباب الثاني

  مؤسسات الدفاع االجتماعي
  

  الفصل األول

  اللجنة الوزارية المشترآة لتنسيق نشاطات

  بية المحبوسين وإعادة إدماجهم االجتماعيإعادة تر

  

تحدث لجنة وزارية مشترآة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإع@ادة إدم@اجهم االجتم@اعي،     : 21المادة  

  .هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع االجتماعي

  .يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم

  

  الفصل الثاني

    ي تطبيق العقوباتقاض  

  

يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ األختام، في دائرة اختصاص آل مجلس قضائي، قاض أو       : 22المادة  

  .أآثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات

يختار قاضي تطبيق العقوبات من ب@ين الق@ضاة الم@صنفين ف@ي رت@ب المجل@س الق@ضائي، عل@ى األق@ل، مم@ن يول@ون               

  .صة بمجال السجونعناية خا

  

يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضال عن الصالحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا الق@انون، عل@ى          : 23المادة  

مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات ال@سالبة للحري@ة، والعقوب@ات البديل@ة عن@د االقت@ضاء، وعل@ى ض@مان التطبي@ق ال@سليم               

  .لتدابير تفريد العقوبة
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  الفصل الثالث

  نة تطبيق العقوباتلج

  

تنشأ لدى آل مؤسسة وقاية وآل مؤسسة إعادة التربي@ة، وآ@ل مؤس@سة إع@ادة التأهي@ل، وف@ي المراآ@ز              : 24المادة  

  .المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

  :تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي 

الجزائي@ة، وخط@ورة الجريم@ة المحبوس@ين م@ن أجله@ا، وجن@سهم         ترتيب وتوزيع المحبوس@ين، ح@سب وض@عيتهم        -1

  .وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم لإلصالح

  . متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند االقتضاء-2

 دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقي@ف المؤق@ت لتطبي@ق العقوب@ة، وطلب@ات اإلف@راج الم@شروط، أو                 � 3

  .اج المشروط ألسباب صحيةاإلفر

  . دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفية، والورشات الخارجية� 4

  . متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها� 5

  .تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وآيفيات سيرها عن طريق التنظيم

  

    الباب الثالث  

  ينالمؤسسات العقابية وأوضاع المحبوس
  

  الفصل األول

  تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها
  

  القسم األول

  تعريف المؤسسة العقابية وسيرها

  

المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، واألوامر الصادرة       : 25المادة  

  .عن الجهات القضائية، واإلآراه البدني عند االقتضاء

  .مؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحةوتأخذ ال

  .يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض االنضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة

تق@وم مؤس@سة البيئ@ة المفتوح@ة عل@ى أس@اس قب@ول المحب@وس مب@دأ الطاع@ة دون لج@وء إدارة المؤس@سة العقابي@ة إل@ى               

  .لرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيهاستعمال أساليب ا

  .تحدد آيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيم
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يع@@ين، ل@@دى آ@@ل مؤس@@سة عقابي@@ة، م@@دير يت@@ولى ش@@ؤون إدارته@@ا ويم@@ارس ال@@صالحيات المخول@@ة ل@@ه         : 26المddادة 

  .ند له من صالحيات بموجب أحكام تنظيميةبمقتضى هذا القانون، باإلضافة إلى ما يس

  

  :تحدث لدى آل مؤسسة عقابية  :  27المادة 

  . آتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين-

  . آتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها-

  .يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية

  .يحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيمو

  

  القسم الثاني

  تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة

  

  : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراآز متخصصة : 28المادة 
  

  : المؤسسات -أوال

 عل@يهم   مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص آ@ل محكم@ة، وه@ي مخص@صة الس@تقبال المحبوس@ين مؤقت@ا والمحك@وم                -1

أو ) 2(، وم@ن بق@ي م@نهم النق@ضاء م@دة عق@وبتهم س@نتان        )2(نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين  

  .أقل والمحبوسين إلآراه بدني

 مؤسسة إعادة التربي@ة، ب@دائرة اخت@صاص آ@ل مجل@س ق@ضائي، وه@ي مخص@صة الس@تقبال المحبوس@ين مؤقت@ا،                -2

س@نوات، وم@ن بق@ي م@نهم إلنق@ضاء عقوبت@ه       ) 5(ة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس     والمحكوم عليهم نهائيا بعقوب   

  .سنوات أو أقل والمحبوسين إلآراه بدني) 5(خمس 

) 5( مؤسسة إع@ادة التأهي@ل، وه@ي مخص@صة لح@بس المحك@وم عل@يهم نهائي@ا بعقوب@ة الح@بس لم@دة تف@وق خم@س                       -3

ج@رام والخط@رين، مهم@ا تك@ن م@دة العقوب@ة المحك@وم به@ا عل@يهم          سنوات وبعقوبة السجن، والمحك@وم عل@يهم معت@ادي اإل         

  .والمحكوم عليهم باإلعدام

 م@@ن ه@@ذه الم@@ادة أجنح@@ة مدعم@@ة أمني@@ا، الس@@تقبال      3 و2يمك@@ن أن تخ@@صص بالمؤس@@سات الم@@صنفة ف@@ي الفق@@رتين     

  .المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل األمن العادية
  

  : المراآز المتخصصة -انياث

 مراآز متخصصة للنساء، مخصصة الستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة س@البة   -1

  .للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات إلآراه بدني

نة، س@ ) 18( مراآز متخصصة لألحداث، مخصصة الستقبال األحداث الذين تق@ل أعم@ارهم ع@ن ثم@اني ع@شرة         -2

  .المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها
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تخ@@صص بمؤس@@سات الوقاي@@ة ومؤس@@سات إع@@ادة التربي@@ة عن@@د الل@@زوم، أجنح@@ة منف@@صلة، الس@@تقبال           : 29المddادة 

  .ن مدتها عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكالمحبوسين مؤقتا من األحداث والنساء، والمحكوم

  

يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز الستقبال المحبوسين ال@ذين تتطل@ب ح@التهم          : 30المادة  

  .الصحية تكفال خاصا

  

 يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليه@ا ف@ي ه@ذا الق@سم بموج@ب ق@رار م@ن وزي@ر            :31المادة  

  .العدل حافظ األختام

  

رر وزي@@ر الع@@دل ح@@افظ األخت@@ام، بن@@اء عل@@ى اقت@@راح م@@ن إدارة ال@@سجون، نظام@@ا داخلي@@ا نموذجي@@ا       يق@@ : 32المddادة 

  .للمؤسسات العقابية

  القسم الثالث

  مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

  

تخضع المؤسسات العقابية والمراآز المتخصصة للنساء والمراآز المتخصصة لألحداث إلى مراقبة     : 33المادة  

  : بها قضاة، آل في مجال اختصاصهدورية يقوم

   وآيل الجمهورية، وقاضي األحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على األقل،-

  أشهر على األقل،) 3( رئيس غرفة االتهام، مرة آل ثالثة -

  أشهر على األقل،) 3( رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة آل ثالثة -

أشهر، يتضمن تقييما ) 6(ي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك آل ستة   يتعين على رئيس المجلس القضائ    

  .شامال لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه إلى وزير العدل حافظ األختام

  

ات تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقب@ة اإلداري@ة للمؤس@س    : 34المادة  

  .العقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، إلعادة إدماجهم االجتماعي

  .يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم

  

 يتع@ين عل@ى ال@والي أن يق@وم شخ@صيا بزي@ارة المؤس@سات العقابي@ة المتواج@دة ب@إقليم الوالي@ة، م@رة ف@@ي             : 35المdادة  

  . األقلالسنة على

  

يمك@@ن بت@@رخيص م@@ن وزي@@ر الع@@دل ح@@افظ األخت@@ام، أو النائ@@ب الع@@ام المخ@@تص إقليمي@@ا، أن ت@@ستقبل            : 36المddادة 

المؤس@@سات العقابي@@ة، زي@@ارة الب@@احثين والجمعي@@ات والمنظم@@ات الحكومي@@ة أو غي@@ر الحكومي@@ة ذات الط@@ابع اإلن@@ساني أو   

  .الخيري، المهتمة بعالم السجون
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  القسم الرابع

  ن المؤسسات العقابيةتنظيم أم

  

يت@ولى موظف@و المؤس@سات العقابي@ة تح@ت س@لطة الم@دير، مهم@ة حف@ظ النظ@ام واألم@ن داخ@ل المؤس@سة                : 37المادة  

  .العقابية

يجب على م@دير المؤس@سة العقابي@ة، عن@د ع@دم ال@تحكم ف@ي األم@ن وحف@ظ النظ@ام داخ@ل المؤس@سة العقابي@ة بواس@طة                      

ط@ر ف@ورا م@صالح األم@ن التخ@اذ آ@ل الت@دابير الوقائي@ة الالزم@ة، وي@شعر ف@ورا            الموظفين العاملين تحت س@لطته، أن يخ  

  .بذلك، وآيل الجمهورية والنائب العام

  

ال يمكن الق@وة العمومي@ة الت@دخل داخ@ل المؤس@سة العقابي@ة إال بموج@ب ت@سخيرة ص@ادرة وفق@ا للق@وانين                 : 38المادة  

  .نائب العامواألنظمة المعمول بها، عن الوالي بناء على طلب من ال

  

عن@دما تك@ون المؤس@سة العقابي@ة مه@ددة ف@ي أمنه@ا وحف@ظ النظ@ام ب@داخلها، ب@سبب تم@رد أو ع@صيان أو                    : 39المادة  

هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة ق@وة ق@اهرة، يج@وز ل@وزير الع@دل، ح@افظ األخت@ام، أن يق@رر وق@ف                  

يا أو جزئيا، وأن يتخذ آل التدابير المالئم@ة لحف@ظ النظ@ام واألم@ن        العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، آل      

  .داخل المؤسسة العقابية

  

ت@@زود المؤس@@سات العقابي@@ة لحف@@ظ النظ@@ام به@@ا وض@@مان أمنه@@ا طبق@@ا للت@@شريع والتنظ@@يم المعم@@ول بهم@@ا،   : 40المddادة 

  .الخطيرة الطارئةباألسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل األمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحاالت 

  

ال يج@@وز لم@@وظفي المؤس@@سة العقابي@@ة اس@@تعمال ال@@سالح الن@@اري أو اللج@@وء إل@@ى اس@@تخدام الق@@وة تج@@اه      : 41المddادة 

المحبوسين، إال في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو اس@تعمال عن@ف أو محاول@ة ه@روب            

  . السيطرة عليهمأو مقاومة جسمانية سلبية لألوامر، من أجل

  

يمكن إخضاع المحبوس للت@دابير الوقائي@ة، باس@تعمال وس@ائل ال@تحكم أو الوس@ائل الطبي@ة المالئم@ة ف@ي           : 42المادة  

  :الحاالت اآلتية 

   إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير،-1

   إذا حاول المحبوس االنتحار، أو تشويه جسده،-2

  تلت قواه العقلية، إذا اخ-3

  . أعاله، يخطر الطبيب واألخصائي النفساني للمؤسسة العقابية فورا التخاذ التدابير الالزمة3 و2وفي الحالتين 
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تتوفر آل المؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل ح@افظ األخت@ام،         : 43المادة  

  .بعد أخذ رأي الوالي

  

  الفصل الثاني

  أوضاع المحبوسين
  

  القسم األول

  أنظمة االحتباس
  

  الفرع األول

  النظام العام لالحتباس

  

يجب إخبار آل محبوس ، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، ب@النظم المق@ررة لمعامل@ة المحبوس@ين             : 44المادة  

 عل@ى المعلوم@ات، وتق@ديم    من فئته، والقواعد التأديبي@ة المعم@ول به@ا ف@ي المؤس@سة، والط@رق الم@رخص به@ا للح@صول                   

الشكاوى وجميع المسائل األخرى التي يتع@ين إلمام@ه به@ا، لمعرف@ة حقوق@ه وواجبات@ه وتكيي@ف س@لوآه وفق@ا لمقت@ضيات                 

  .الحياة في المؤسسة العقابية

  

  .يطبق نظام االحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا : 45المادة 

اللج@@وء إل@@ى نظ@@ام االحتب@@اس االنف@@رادي ل@@يال، عن@@دما ي@@سمح ب@@ه توزي@@ع األم@@اآن، ويك@@ون مالئم@@ا لشخ@@صية  ويمك@@ن 

 .المحبوس، ومفيدا في عملية إعادة تربيته

  

نظام االحتباس االنفرادي هو نظام يخضع فيه المحب@وس للعزل@ة ع@ن ب@اقي المحبوس@ين ل@يال ونه@ارا،                 : 46المادة  

  :ويطبق على الفئات اآلتية 

   من هذا القانون،155 المحكوم عليه باإلعدام، مع مراعاة أحكام المادة -1

  سنوات،) 3( المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على أال تتجاوز مدة العزلة ثالث -2

 المحبوس الخطير، بناء على مقرر ي@صدره قاض@ي تطبي@ق العقوب@ات آت@دبير وق@ائي بالوض@ع ف@ي العزل@ة لم@دة                     -3

  محددة،

  .ريض أو المسن، ويطبق عليه آتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية المحبوس الم-4
  

  الفرع الثاني

  األنظمة الخاصة باالحتباس

 
يفصل المحبوس مؤقتا ع@ن ب@اقي فئ@ات المحبوس@ين، ويمك@ن وض@عه ف@ي نظ@ام االحتب@اس االنف@رادي،              : 47المادة  

  .م قانون اإلجراءات الجزائيةبناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا ألحكا
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 ال يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذلة الجزائية، وال بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحف@اظ عل@ى            :48المادة  

  .نظافة أماآن االحتباس، بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة العقابية

  

  .فق شروط مالئمة يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه و :49المادة 

  

 تستفيد المحبوسة الحامل بظ@روف احتب@اس مالئم@ة، ال س@يما م@ن حي@ث التغذي@ة المتوازن@ة، والرعاي@ة                 :50المادة  

  .الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل

  

شؤون االجتماعي@@ة، ح@ال وض@@ع  ت@@سهر إدارة المؤس@سة العقابي@@ة بالتن@سيق م@@ع الم@صالح المخت@@صة بال@     : 51المdادة  

  .المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته

ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد آفيل للمولود، أو أي جه@ة عمومي@ة أو خاص@ة لتربي@ة ورعايت@ه، أن تبقي@ه معه@ا           

  .سنوات) 3(إلى بلوغه ثالث 

  

، وال ف@ي ش@هادة م@يالد المول@ود بالمؤس@سة العقابي@ة، بأي@ة        ال يؤشر في سجل ال@والدات بالحال@ة المدني@ة     : 52المادة  

  .بيانات تفيد بذلك، أو تظهر احتباس األم

  

  الفرع الثالث

  حرآة المحبوسين

  

استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، آلما وجب مثول@ه أم@ام               : 53المادة  

  . لتلقي العالج، أو إلتمام أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابيةالقضاء أو استدعت حالته الصحية نقله

ي@@أمر القاض@@ي المخ@@تص باس@@تخراج المحب@@وس لمثول@@ه أم@@ام الجه@@ة الق@@ضائية المخت@@صة، وي@@أمر ب@@ه قاض@@ي تطبي@@ق  

ي جمي@ع  العقوبات أو مدير المؤسسة العقابي@ة ف@ي الح@االت األخ@رى، م@ع وج@وب إخط@ار القاض@ي المكل@ف بالق@ضية ف@                  

  .الحاالت

  

  .تحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من مؤسسة عقابية إلى أخرى : 54المادة 

  .للمحبوس الحق بعد إتمام عملية التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص الذي يعينه

  

  . تحدد آيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم :55المادة 
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  عالفرع الراب

  رخصة الخروج

  

يج@@وز للقاض@@ي المخ@@تص ألس@باب م@@شروعة واس@@تثنائية، م@@نح المحبوس@ين ترخي@@صا ب@@الخروج تح@@ت    : 56المdادة  

  .الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف آل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك

  

  القسم الثاني

  حقوق المحبوسين
  

  الفرع األول

  الرعاية الصحية

  

  .اية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسينالحق في الرع : 57المادة 

يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في م@صحة المؤس@سة العقابي@ة، وعن@د ال@ضرورة ف@ي أي مؤس@سة إست@شفائية                       

  .أخرى

  

 ي@@تم فح@@ص المحب@@وس وجوب@@ا م@@ن ط@@رف الطبي@@ب واألخ@@صائي النف@@ساني عن@@د دخول@@ه إل@@ى المؤس@@سة    :58المddادة 

  .وآلما دعت الضرورة لذلكالعقابية وعند اإلفراج عنه، 

  

تق@@دم اإلس@@عافات والعالج@@ات ال@@ضرورية للمحب@@وس، وتج@@رى ل@@ه الفحوص@@ات الطبي@@ة والتلقيح@@ات          : 59المddادة 

  .  والتحاليل للوقاية من األمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا

  

الجماعي@ة داخ@ل أم@اآن     يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردي@ة و   :60المادة  

  .االحتباس

وعل@@ى طبي@@ب المؤس@@سة العقابي@@ة أن يتفق@@د مجم@@وع األم@@اآن به@@ا، ويخط@@ر الم@@دير بك@@ل معاين@@ة للنق@@ائص، أو آ@@ل        

  .الوضعيات التي من شأنها اإلضرار بصحة المحبوسين

  

ه عل@@ى  يوض@@ع المحب@@وس المحك@@وم علي@@ه، ال@@ذي ثبت@@ت حال@@ة مرض@@ه العقل@@ي، أو ال@@ذي ثب@@ت إدمان@@           :61المddادة 

المخ@@درات، أو الم@@دمن ال@@ذي يرغ@@ب ف@@ي إزال@@ة الت@@سمم، بهيك@@ل است@@شفائي متخ@@صص لتلقي@@ه الع@@الج، وفق@@ا للت@@شريع        

  .المعمول به

ي@@صدر النائ@@ب الع@@ام المخ@@تص مق@@رر الوض@@ع التلق@@ائي ره@@ن المالحظ@@ة، بن@@اء عل@@ى رأي م@@سبب، ي@@دلي ب@@ه طبي@@ب   

  .يب المؤسسة العقابيةمختص، أو في حالة االستعجال، بناء على شهادة طبية لطب
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ينتهي الوضع التلقائي رهن المالحظة، وفق اإلج@راءات المن@صوص عليه@ا ف@ي الت@شريع المعم@ول ب@ه، وذل@ك إم@ا                      

برج@@وع المحب@@وس المحك@@وم علي@@ه مع@@افى إل@@ى المؤس@@سة العقابي@@ة لق@@ضاء م@@ا تبق@@ى م@@ن العقوب@@ة، عن@@د االقت@@ضاء، وإم@@ا  

  .صوف بالخطورةبالوضع اإلجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي مو

  

 يتخ@@ذ م@@دير المؤس@@سة العقابي@@ة بالتن@@سيق م@@ع الطبي@@ب، وإذا اقت@@ضى األم@@ر م@@ع ال@@سلطات العمومي@@ة         :62المddادة 

  .المؤهلة، آل التدابير الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار األوبئة، أو األمراض المعدية بالمؤسسة العقابية

  

  .، وذات قيمة غذائية آافيةحبوسين متوازنة يجب أن تكون الوجبة الغذائية للم :63المادة 

  

يتعين على آل محبوس يرغب في اإلضراب عن الطعام، أو يلج@أ إلي@ه، أو ي@رفض الع@الج، أن يق@دم                  : 64المادة  

  .إلى مدير المؤسسة العقابية تصريحا مكتوبا يبين فيه أسباب اللجوء إلى اإلضراب أو رفض العالج

 وقائي، وإذا تع@دد الم@ضربون، يعزل@ون ع@ن      في النظام االنفرادي آإجراء   يوضع المحبوس المضرب عن الطعام      

  .غير المضربين ويوضعون تحت المتابعة الطبية

إذا أص@@بحت حي@@اة المحب@@وس الم@@ضرب ع@@ن الطع@@ام، أو ال@@رافض للع@@الج، معرض@@ة للخط@@ر، وج@@ب إخ@@ضاعه          

  .للعالجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة

  

 محب@وس، يبل@غ م@دير المؤس@سة العقابي@ة واقع@ة الوف@اة إل@ى الم@صالح المخت@صة ب@وزارة                  في حالة وف@اة    : 65المادة  

  .العدل، والسلطات القضائية واإلدارية المختصة محليا وعائلة المعني

  .تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته

ن@سخة م@ن تقري@ر ت@شريح     في حالة الوفاة المشبوهة، ال تسلم الجثة للعائل@ة، إال بع@د إتم@ام عملي@ة الت@شريح، وتحف@ظ           

  .الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية

إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها ال تسمح ب@الحفظ، تت@ولى م@صالح البلدي@ة المخت@صة عملي@ة ال@دفن وفق@ا           

  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  الفرع الثاني

  الزيارات والمحادثة

  

 للمحبوس الحق في أن يتلقى زي@ارة أص@وله وفروع@ه إل@ى غاي@ة الدرج@ة الرابع@ة، وزوج@ه ومكفول@ه،                :66دة  الما

  .وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة

يمكن الترخيص، استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إن@سانية وخيري@ة، إذا تب@ين أن        

  . إدماجه اجتماعيافي زيارتهم له فائدة إلعادة

  .آما أن المحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته
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 للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف ف@ي أموال@ه ومحامي@ه أو أي موظ@ف أو        :67المادة  

  .ضابط عمومي متى آانت أسباب الزيارة مشروعة

  

 أع@اله، لزي@ارة المحب@وس المحك@وم علي@ه         66م رخصة الزيارة لألشخاص الم@ذآورين ف@ي الم@ادة           تسل : 68المادة  

  .نهائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أآثر، بحسب ما حدد بها

ط@رف   أع@اله، لزي@ارة المحبوس@ين المحك@وم عل@يهم م@ن       67تسلم رخصة زيارة لألشخاص الم@ذآورين ف@ي الم@ادة      

  .قاضي تطبيق العقوبات

تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالن@سبة للمحبوس@ين       

  .المستأنفين والطاعنين بالنقض

  

 يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابي@ة، وذل@ك م@ن               :69المادة  

 أو ألي وطيد أواصر العالقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماج@ه اجتماعي@ا أو تربوي@ا م@ن جه@ة ثاني@ة،                  أجل ت 

  .خر، ال سيما إذا تعلق بوضعه الصحيسبب آ

  

 للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المخت@صة، الح@ق ف@ي االت@صال         :70المادة  

  .ن دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلكبالمتهم بكل حرية م

ال يقيد أو يبطل المنع من االتصال، وال الت@دابير التأديبي@ة مهم@ا تك@ن طبيعته@ا، ح@ق المحب@وس ف@ي االت@صال الح@ر                 

  .بمحاميه

  

ة مب@دأ المعامل@ة   للمحبوس األجنبي الحق في أن يتلق@ى زي@ارة الممث@ل القن@صلي لبل@ده وذل@ك م@ع مراع@ا               : 71المادة  

  .بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية

تسلم رخصة زيارة المحبوس األجنبي المحكوم عليه للمثل القنصلي لبلدة من المصالح المخت@صة ب@وزارة الع@دل،                  

  .أعاله، إذا آان محبوسا مؤقتا) 3الفقرة  (68وتسلم له طبقا ألحكام المادة 

  

  .يرخص للمحبوس االتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابيةيمكن أن  : 72المادة 

  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  الفرع الثالث

  المراسالت

  

يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابي@ة، مراس@لة أقارب@ه أو أي ش@خص آخ@ر ش@ريطة أال         : 73المادة  

ذلك سببا في اإلخ@الل ب@األمن وحف@ظ النظ@ام داخ@ل المؤس@سة العقابي@ة، أو بإع@ادة تربي@ة المحب@وس وإدماج@ه ف@ي                   يكون  

  .المجتمع
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ال تخضع لرقابة م@دير المؤس@سة العقابي@ة، المراس@الت الموجه@ة م@ن المحب@وس إل@ى محامي@ه أو الت@ي                    : 74المادة  

ال إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي يوجهها هذا األخير إليه، وال يتم فتحها ألي عذر آان، إ 

  .أو صادرة منه

  .يسري حكم الفقرة أعاله على المراسالت الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية واإلدارية الوطنية

  .تخضع مراسالت المحبوس إلى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة

  

  .ز للمحبوس األجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثليجو : 75المادة 

  

  الفرع الرابع

  أموال المحبوسين

  

للمحبوس الحق في تلقي الحواالت البريدية أو المصرفية والطرود واألشياء التي ينتفع بها في ح@دود       : 76المادة  

  .بة إدارتهاالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وتحت رقا

  

  . يمنع على المحبوس االحتفاظ بالنقود والمجوهرات واألشياء الثمينة :77المادة 

  .تمسك آتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوآة للمحبوسين

  

 م@@ن القاض@@ي  يح@@تفظ المحب@@وس بح@@ق الت@@صرف ف@@ي أموال@@ه ف@@ي ح@@دود أهليت@@ه القانوني@@ة، وبت@@رخيص    :78المddادة 

  .المختص

ال يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إال بمعرفة موثق أو محضر ق@ضائي أو موظ@ف مؤه@ل قانون@ا، وي@تم         

  . أعاله68 من المادة 2 و1وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا ألحكام الفقرتين 

  

  الفرع الخامس

  شكاوى المحبوسين وتظلماتهم

  

يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إل@ى م@دير المؤس@سة العقابي@ة ال@ذي        : 79ة  الماد

يتع@ين علي@@ه قي@@دها ف@ي س@@جل خ@@اص والنظ@ر فيه@@ا، والتأآ@@د م@@ن ص@حة م@@ا ورد به@@ا، واتخ@اذ آ@@ل اإلج@@راءات القانوني@@ة      

  .الالزمة في شأنها

أي@ام م@ن ت@اريخ تق@ديمها،     ) 10(ة العقابية بعد مرور عشرة إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسس     

  .جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة

للمحبوس أن يق@دم ش@كواه وأن يرف@ع تظلم@ه أي@ضا إل@ى الم@وظفين الم@ؤهلين، والق@ضاة المكلف@ين ب@التفتيش ال@دوري                      

  .ة العقابيةللمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤالء دون حضور موظفي المؤسس
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  .يمنع على المحبوسين في آل األحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعية

إذا آانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها اإلخالل بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو    

  .اجع وآيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فوراتهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن ير
  

  القسم الثالث

  واجبات المحبوسين
  

 يجب على المحبوس أن يحترم قواعد االنضباط، وأن يحافظ على النظام واألم@ن وال@صحة والنظاف@ة                :80المادة  

  .داخل المؤسسة العقابية
  

يته الجزائية، يع@ين ف@ي آ@ل مؤس@سة عقابي@ة       مع مراعاة الظروف الصحية للمحبوس، وآفاءته ووضع      :81المادة  

محبوسون للقيام بالخدمة العامة من أجل المحافظة عل@ى نظاف@ة أم@اآن االحتب@اس وض@مان األعم@ال المختلف@ة الالزم@ة                 

  .لحسن سير المصالح
  

  . يجب على المحبوس االمتثال للتفتيش في آل حين :82المادة 

  .شخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابيةتحدد الكيفيات العملية لتفتيش األماآن واأل
  

  القسم الرابع

  النظام التأديبي
  

 آل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وس@المتها، أو      :83المادة  

  :يخل بقواعد النظافة واالنضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب اآلتي

  :تدابير من الدرجة األولى 

   اإلنذار الكتابي،-1

 . التوبيخ-2

  :تدابير من الدرجة الثانية 

  على األآثر،) 2( الحد من حق مراسلة العائلة لمدة ال تتجاوز شهرين -1

 واحد،) 1( الحد من االستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن االتصال عن بعد، لمدة ال تتجاوز شهرا -2

 استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي، فيما يلزم من حاجات شخ@صية لم@دة ال تتج@اوز                المنع من  -3

  ).2(شهرين 

  :تدابير من الدرجة الثالثة 

  واحد، فيما عدا زيارة المحامي،) 1( المنع من الزيارة لمدة ال تتجاوز شهرا -1

 .يوما) 30( الوضع في العزلة لمدة ال تتجاوز ثالثين -2

  .النظام الداخلي للمؤسسة العقابية األخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل آال منهايحدد 
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 أعاله، بعد االستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب 83 تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة      : 84المادة  

  .لمدير المؤسسة العقابية

  .تب ضبط المؤسسة العقابيةيبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة آا

ال يمك@@ن ال@@تظلم س@@وى م@@ن ت@@دابير الدرج@@ة الثالث@@ة فق@@ط، وي@@تم ال@@تظلم بمج@@رد ت@@صريح ل@@دى آتاب@@ة ض@@بط المؤس@@سة   

  .ساعة من تبليغ المقرر) 48(العقابية خالل ثمان وأربعين 

  .ليس للتظلم أثر موقف

أي@ام م@ن   ) 5(جوب@ا ف@ي أج@ل أق@صاه خم@سة       يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر في@ه و            

  .تاريخ إخطاره
  

فيما عدا حاالت االستعجال، إذا آان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، ف@ال يمك@ن تنفي@ذه إال بع@د                  : 85المادة  

  .أو األخصائي النفساني للمؤسسة العقابية/استشارة الطبيب و

  .ية مستمرةيظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طب
  

 يمكن وقف تنفيذ التدبير التأديبي ض@د المحب@وس، أو  رفع@ه أو تأجي@ل تنفي@ذه، م@ن ط@رف الجه@ة الت@ي            :86المادة  

قررت@@ه، إذا ح@@سن المحب@@وس س@@لوآه أو لمتابع@@ة دروس أو تك@@وين، أو ألس@@باب ص@@حية أو ح@@ادث ع@@ائلي ط@@ارئ، أو       

  .بمناسبة األعياد الدينية أو الوطنية

  

دما يصبح المحبوس ي@شكل خط@را عل@ى حف@ظ النظ@ام واألم@ن داخ@ل المؤس@سة العقابي@ة، أو ت@صبح                  عن : 87المادة  

التدابير التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية الت@ي تت@وفر عل@ى األجنح@ة        

  .المدعمة أمنيا

  الباب الرابع

  إعادة التربية وإعادة اإلدماج

  للمحبوسيناالجتماعي 

  الفصل األول

  إعادة التربية في البيئة المغلقة

  القسم األول

  تنظيم إعادة التربية ووسائلها

  

ته@دف عملي@ة إع@ادة تربي@ة المحب@وس إل@ى تنمي@ة قدرات@ه ومؤهالت@ه الشخ@صية، والرف@ع الم@ستمر م@ن                          : 88المادة  

  .ش في المجتمع في ظل احترام القانونمستواه الفكري واألخالقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعي

  

 يعين ف@ي آ@ل مؤس@سة عقابي@ة مرب@ون وأس@اتذة ومخت@صون ف@ي عل@م ال@نفس، وم@ساعدات وم@ساعدون              :89المادة  

  .اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات
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مهمتها ضمان المساعدة االجتماعي@ة للمحبوس@ين،   تحدث في آل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة،        : 90المادة  

  .والمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم االجتماعي

  

يكلف المختصون في علم النفس والمربون الع@املون ف@ي المؤس@سة العقابي@ة ب@التعرف عل@ى شخ@صية                  : 91المادة  

العائلي@ة، وتنظ@@يم أن@شطته الثقافي@@ة   المحب@وس، ورف@ع م@@ستوى تكوين@ه الع@ام، وم@@ساعدته عل@ى ح@ل م@@شاآله الشخ@صية و       

  .والتربوية والرياضية

  

يجب على إدارة المؤسسة العقابية، وتح@ت إش@رافها ورقابته@ا، تمك@ين المحبوس@ين م@ن متابع@ة ب@رامج           : 92المادة  

  .اإلذاعة والتلفزة، واالطالع على الجرائد والمجالت، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني

ما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوب@ات،   آ

  .أو لجنة إعادة تربية األحداث، حسب آال حالة

  

يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم األدبي@ة               : 93المادة  

  .لثقافيةوا

  

تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقن@ي والتك@وين المهن@ي والتمه@ين والتربي@ة البدني@ة،          : 94المادة  

  .وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل الالزمة لذلك

  

قابي@@ة، أو ف@@ي الورش@@ات ي@@تم التك@@وين المهن@@ي داخ@@ل المؤس@@سة العقابي@@ة، أو ف@@ي معام@@ل المؤس@@سات الع : 95المddادة 

  .الخارجية، أو في مراآز التكوين المهني

  القسم الثاني

  تنظيم العمل في البيئة المغلقة

  

في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماج@ه االجتم@اعي، يت@ولى م@دير المؤس@سة                  : 96المادة  

 األعم@ال المفي@دة للمحب@وس، م@ع واج@ب مراعات@ه ف@ي         العقابية، بعد استطالع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بع@ض         

  .ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام واألمن داخل المؤسسة العقابية

  

تق@@وم إدارة المؤس@@سة العقابي@@ة دون س@@واها، بتح@@صيل المقاب@@ل الم@@الي ل@@صالح المحب@@وس ع@@ن عمل@@ه       : 97المddادة 

  .المؤدى

  

يتكون المكسب الم@الي للمحب@وس م@ن المب@الغ الت@ي يمتلكه@ا والم@نح الت@ي يتح@صل عليه@ا مقاب@ل عمل@ه                    : 98ة  الماد

  .المؤدى
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  : حصص متساوية) 3(توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثالث 

  .ضاءحصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية واالشتراآات القانونية، عند االقت -1

 .حصة قابلة للتصرف تخصص القتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية -2

 .حصة احتياط تسلم للمحبوس عند اإلفراج عنه -3

  

ت@سلم للمحب@وس ال@ذي اآت@سب آف@اءة مهني@ة م@ن خ@الل عمل@ه أثن@اء ق@ضائه لعقوبت@ه، ش@هادة عم@ل ي@وم                     : 99المادة  

  .اإلفراج عنه

  

  الفصل الثاني

  رج البيئة المغلقةإعادة التربية خا
  

  القسم األول

  الورشات الخارجية

  

يق@صد بنظ@ام الورش@ات الخارجي@ة، قي@ام المحب@وس المحك@وم علي@ه نهائي@ا بعم@ل ض@من ف@رق خ@@ارج              : 100المdادة  

  .المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية

من نفس الشروط، للعمل في المؤس@سات الخاص@ة الت@ي ت@ساهم ف@ي           يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ض      

  .إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة

  

  : يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين  :101المادة 

  .العقوبة المحكوم بها عليه) 3/1(المحبوس المبتدئ  الذي قضى ثلث  -1

 .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(ى نصف المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقض -2

 م@ن ه@ذا الق@انون، بموج@ب مق@رر ي@صدره       95يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة في المادة        

  .قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل

  

ة العقابي@ة، خ@الل أوق@ات الم@دة المح@ددة      يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجي@ة المؤس@س    : 102المادة  

  . من هذا القانون103في االتفاقية المبرمة، وفق أحكام المادة 

يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية عند انته@اء الم@دة المح@ددة ف@ي االتفاقي@ة أو ف@سخها ب@أمر م@ن قاض@ي تطبي@ق                    

  .العقوبات

  .م بعد انتهاء مدة دوام العمليمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية مساء آل يو

يتولى مهمة حراسة المحب@وس الموض@وع ف@ي نظ@ام الورش@ة الخارجي@ة أثن@اء النق@ل وف@ي ورش@ات العم@ل، وخ@الل                 

ويجوز النص في االتفاقية على إمكاني@ة م@ساهمة الجه@ة الم@ستخدمة ف@ي             . أوقات االستراحة، موظفو المؤسسة العقابية    

  .الحراسة جزئيا
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 طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إل@ى قاض@ي تطبي@ق العقوب@ات ال@ذي يحيله@ا ب@دوره عل@ى             توجه  :103المادة  

وف@ي حال@ة الموافق@ة، تب@رم م@ع الهيئ@ة الطالب@ة اتفاقي@ة تح@دد فيه@ا ال@شروط العام@ة                . لجنة تطبيق العقوبات إلب@داء ال@رأي      

  .والخاصة الستخدام اليد العاملة من المحبوسين

  .ن مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبةيوقع على االتفاقية آل م
 

  القسم الثاني

  الحرية النصفية
  

يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤس@سة العقابي@ة خ@الل                 : 104المادة  

  .النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة اإلدارة ليعود إليها مساء آل يوم

  

تمنح االستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق ال@شروط المح@ددة ف@ي ه@ذا الق@سم، لتمكين@ه               :105المادة  

  .من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني

  

  :  يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس :106المادة 

  .شهرا) 24(يه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرين  المحكوم عل-

العقوبة، وبق@ي عل@ى انق@ضائها    ) 2/1( المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف        -

  .شهرا) 24(مدة ال تزيد عن أربعة وعشرين 

قوبات، بعد است@شارة لجن@ة تطبي@ق العقوب@ات،        يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق الع         

  .وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل

  

 يلت@@زم المحب@@وس الم@@ستفيد م@@ن نظ@@ام الحري@@ة الن@@صفية، ف@@ي تعه@@د مكت@@وب، ب@@احترام ال@@شروط الت@@ي     :107المddادة 

  .يتضمنها مقرر االستفادة

ادة، ي@@أمر م@@دير المؤس@@سة العقابي@@ة بإرج@@اع    ف@@ي حال@@ة إخ@@الل المحب@@وس بالتعه@@د، أو خرق@@ه ألح@@د ش@@روط االس@@تف     

المحب@@وس، ويخب@@ر قاض@@ي تطبي@@ق العقوب@@ات ليق@@رر اإلبق@@اء عل@@ى االس@@تفادة م@@ن نظ@@ام الحري@@ة الن@@صفية، أو وقفه@@ا، أو    

  .إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات

  

 م@الي م@ن مك@سبه الم@ودع بح@سابه       يؤذن للمحبوس المستفيد من نظام الحري@ة الن@صفية بحي@ازة مبل@غ            :108المادة  

  .لدى آتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند االقتضاء

يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى ح@سابه ل@دى آتاب@ة              

  .ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية
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  القسم الثالث

  لمفتوحةمؤسسات البيئة ا

  

 تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراآز ذات طابع فالحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي، أو              :109المادة  

  .ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان

  

  يمك@@ن أن يوض@@ع ف@@ي نظ@@ام البيئ@@ة المفتوح@@ة، المحب@@وس ال@@ذي ي@@ستوفي ش@@روط الوض@@ع ف@@ي نظ@@ام       :110المddادة 

  .الورشات الخارجية

  

 يتخذ قاضي تطبيق العقوب@ات، مق@رر الوض@ع ف@ي نظ@ام البيئ@ة المفتوح@ة بع@د است@شارة لجن@ة تطبي@ق                       : 111المادة  

  .العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك

  .وحةيقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفت

  

    الفصل الثالث  

  إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين
  

 إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين هي مهمة ت@ضطلع به@ا هيئ@ات الدول@ة، وي@ساهم فيه@ا المجتم@ع           :112المادة  

الم@@دني، وفق@@ا للب@@رامج الت@@ي ت@@سطرها اللجن@@ة الوزاري@@ة الم@@شترآة لتن@@سيق ن@@شاطات إع@@ادة التربي@@ة وإع@@ادة اإلدم@@اج         

  . من هذا القانون21االجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 

  

 تن@@@شأ م@@@صالح خارجي@@@ة تابع@@@ة إلدارة ال@@@سجون تكل@@@ف بالتع@@@اون م@@@ع الم@@@صالح المخت@@@صة للدول@@@ة   :113المdddادة 

  .والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

خاضعين لاللتزامات وال@شروط الخاص@ة المترتب@ة عل@ى وض@عهم ف@ي أح@د        تقوم هذه المصالح بمتابعة األشخاص ال   

  .األنظمة المنصوص عليها في هذا القانون

آم@@@ا يمكنه@@@ا أن تق@@@وم بتكلي@@@ف م@@@ن ال@@@سلطات الق@@@ضائية ب@@@إجراء التحقيق@@@ات االجتماعي@@@ة، ومتابع@@@ة األش@@@خاص       

  .الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية

  .جية إلدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيمتحدد آيفيات تنظيم المصالح الخار

  

  . تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند اإلفراج عنهم  :114المادة 

  .تحدد شروط وآيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم

  

  . تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية :115المادة 

  . هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيمتحدد مهام
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  الباب الخامس

  إعادة تربية وإدماج األحداث
  

  الفصل األول

  األنظمة الخاصة باألحداث وأوضاعهم

  

 يتم ترتيب وتوزيع األحداث المحبوسين داخل مراآز إعادة تربي@ة وإدم@اج األح@داث ح@سب جن@سهم                   :116المادة  

  .خضعون لفترة مالحظة وتوجيه ومتابعةوسنهم ووضعيتهم الجزائية، وي

  

 يطبق على األحداث النظام الجم@اعي، غي@ر أن@ه يمك@ن ألس@باب ص@حية أو وقائي@ة ع@زل الح@دث ف@ي                :117المادة  

  .مكان مالئم

  

 يستفيد الحدث في ح@دود م@ا ه@و مالئ@م ل@ه م@ن الت@دابير ال@واردة ف@ي الب@ابين الثال@ث والراب@ع م@ن ه@ذا                     :118المادة  

  .القانون

  

 يعامل الحدث خالل تواجده ب@المرآز، أو الجن@اح المخ@صص لألح@داث بالمؤس@سة العقابي@ة، معامل@ة                    :119لمادة  ا

  .تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون آرامته، ويحقق له رعاية آاملة

  :ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من 

  ي، وجبة غذائية متوازنة وآافية لنموه الجسدي والعقل-

   لباس مناسب،-

   رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة،-

   فسحة في الهواء الطلق يوميا،-

   محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل،-

  . استعمال وسائل االتصال عن بعد، تحت رقابة اإلدارة-

  

ا ل@م   يمكن أن ي@سند إل@ى الح@دث المحب@وس عم@ل مالئ@م بغ@رض رف@ع م@ستواه الدراس@ي أو المهن@ي م@                :120المادة  

  . من هذا القانون160يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 

  

 يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد االنضباط واألمن والنظافة إلى أحد الت@دابير التأديبي@ة     :121المادة  

  :اآلتية 

   اإلنذار،-1

   التوبيخ،-2
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   الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية،-3

  . المؤقت من التصرف في مكسبه المالي المنع-4

يق@@رر م@@دير المرآ@@ز أو المؤس@@سة العقابي@@ة، ح@@سب الحال@@ة، الت@@دبيرين األول والث@@اني، وال يق@@رر الت@@دبيرين الثال@@ث    

  . من هذا القانون122والرابع، إال بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 

 م@ن ه@ذا   126 لجن@ة إع@ادة التربي@ة المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@ادة            يجب عل@ى الم@دير، ف@ي جمي@ع الح@االت، إخط@ار            

  .القانون، بكل التدابير المتخذة ضد الحدث المحبوس

  

 تحدث على مستوى آل مرآز إعادة التربية وإدماج األحداث، وفي آل جناح لألحداث بالمؤسسات              :122المادة  

دماج األحداث، أو مدير المؤس@سة العقابي@ة، ح@سب الحال@ة،      العقابية، لجنة للتأديب يرأسها مدير مرآز إعادة التربية وإ        

  :وتتشكل من عضوية 

   رئيس مصلحة االحتباس،-

   مختص في علم النفس،-

   مساعدة اجتماعية،-

  . مرب-

    الفصل الثاني  

  تأطير نشاطات إعادة تربية األحداث

  وإدماجهم االجتماعي
  

  القسم األول

  مدير المرآز

  

 مرآز إعادة تربية وإدماج األحداث إلى مدير يختار م@ن ب@ين الم@وظفين الم@ؤهلين ال@ذين        تسند إدارة   :123المادة  

  .يولون اهتماما خاصا لشؤون األحداث الجانحين

يعمل تحت إشراف الم@دير موظف@ون ي@سهرون عل@ى تربي@ة األح@داث وتك@وينهم الدراس@ي والمهن@ي، وعل@ى متابع@ة                   

  .اجب تجاه المجتمعتطور سلوآهم، إلحياء شعورهم بالمسؤولية والو

  

 في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المست@شفى، أو هروب@ه أو وفات@ه، يج@ب عل@ى م@دير                 :124المادة  

مرآز إعادة تربية وإدماج األحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي األحداث المخ@تص، أو رئ@يس         

  . االقتضاءلجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند

  

 يج@@وز لم@@دير مرآ@@ز إع@@ادة تربي@@ة وإدم@@اج األح@@داث، أو م@@دير المؤس@@سة العقابي@@ة أن يم@@نح للح@@دث     :125المddادة 

يوما يق@ضيها عن@د عائلت@ه، أو بإح@دى المخيم@ات ال@صيفية أو             ) 30(المحبوس، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثالثين        

  . من هذا القانون126نصوص عليها في المادة مراآز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية الم
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يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطال استثنائية بمناسبة األعياد الوطنية والدينية               

أي@ام  ) 10(لقضائها مع عائلته، غير أنه ال يمكن في جميع األحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل االستثنائية ع@شرة              

  .أشهر) 3(الثة في آل ث

  القسم الثاني

  لجنة إعادة التربية
  

 تحدث لدى آل مرآز إلعادة التربية وإدماج األحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح االس@تقبال              :126المادة  

  :األحداث، لجنة إلعادة التربية يرأسها قاضي األحداث، وتتشكل من عضوية 

  داث، أو مدير المؤسسة العقابية، التربية وإدماج األحة مدير مرآز إعاد-

   الطبيب،-

   المختص في علم النفس،-

   المربي،-

   ممثل الوالي،-

  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

  .يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها
  

س@نوات قابل@ة   ) 3(وزير العدل، حافظ األختام لمدة ثالث  يعين رئيس لجنة إعادة التربية، بقرار من         : 127المادة  

  .للتجديد، بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص
  

  : تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي  :128المادة 

   إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة،-

  لتكوين المهني، إعداد برامج السنوية لمحو األمية وا-

   دراسة واقتراح آل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون،-

  . تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة اإلدماج االجتماعي-
  

  الباب السادس

  تكييف العقوبة
  

  الفصل األول

  إجازة الخروج
  

 العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة           يجوز لقاضي تطبيق    :129المادة  

س@نوات أو تق@ل عنه@ا، بمنح@ه إج@ازة خ@روج م@ن دون        ) 3(والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ث@الث        

  .أيام) 10(حراسة لمدة أقصاها عشرة 

  .بموجب قرار من وزير العدل، حافظ األختاميمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد 
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  الفصل الثاني

  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مق@رر م@سبب بتوقي@ف             : 130المادة  

قوبة المحكوم بها عل@ى المحب@وس يق@ل    أشهر، إذا آان باقي الع  ) 3(تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة ال تتجاوز ثالثة         

  :واحدة أو يساويها، وتوفر أحد األسباب اآلتية ) 1(عن سنة 

   إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس،-1

   إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة، -2

   التحضير للمشارآة في امتحان،-3

آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر باألوالد الق@صر، أو ب@أفراد العائل@ة       إذا   -4

  اآلخرين المرضى منهم أو العجزة،

  . إذا آان المحبوس خاضعا لعالج طبي خاص� 5

  

التوقي@ف،   يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحب@وس خ@الل فت@رة               :131المادة  

  .وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعال

  

 يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحب@وس أو ممثل@ه الق@انوني، أو م@ن      :132المادة  

  .أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات

  .أيام من تاريخ إخطاره) 10(ل عشرة يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خال

  

يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو         : 133المادة  

  .أيام من تاريخ البت في الطلب) 3(الرفض في أجل أقصاه ثالثة 

ي@ق العقوب@ة، أو مق@رر ال@رفض أم@ام اللجن@ة         يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مق@رر التوقي@ف المؤق@ت لتطب            

أي@ام م@ن ت@اريخ تبلي@غ المق@رر للطع@ن ف@ي مق@رر         ) 8( من هذا الق@انون، خ@الل ثماني@ة       143المنصوص عليها في المادة     

  . من هذا القانون أثر موقف143التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثالث

  المشروطاإلفراج 

  

 يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحك@وم به@ا علي@ه أن ي@ستفيد م@ن اإلف@راج                :134المادة  

  .المشروط، إذا آان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية الستقامته

  .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(تحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف 
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العقوبة المحكوم بها عليه، عل@ى أال تق@ل م@دتها        ) 3/2(دد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد اإلجرام بثلثي         تح

  .واحدة) 1(في جميع األحوال عن سنة 

  .سنة) 15(تحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة 

عقوبة بموجب عفو رئاسي آأنها مدة حبس قضاها المحب@وس فع@ال، وت@دخل ض@من     تعد المدة التي تم خفضها من ال 

  .حساب فترة االختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد

  

 134 يمكن أن يستفيد من اإلفراج المشروط دون شرط، فترة االختبار المنصوص عليها في الم@ادة       :135المادة  

حب@@وس ال@@ذي يبل@@غ ال@@سلطات المخت@@صة ع@@ن ح@@ادث خطي@@ر قب@@ل وقوع@@ه م@@ن ش@@أنه الم@@ساس ب@@أمن المؤس@@سة   أع@@اله، الم

  .العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهم

  

ئية، ومب@الغ   ال يمكن المحبوس أن يستفيد من اإلفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضا :136المادة  

  .الغرامات المحكوم بها عليه، وآذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها

  

 يقدم طل@ب اإلف@راج الم@شروط م@ن المحب@وس شخ@صيا أو ممثل@ه الق@انوني، أو ف@ي ش@كل اقت@راح م@ن                      :137المادة  

  .قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية

  

 يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب اإلفراج المشروط عل@ى لجن@ة تطبي@ق العقوب@ات للب@ت في@ه، وفق@ا              : 138المادة  

  .ألحكام هذا القانون

  

 يجب أن تت@ضمن ت@شكيلة لجن@ة تطبي@ق العقوب@ات، عن@د بته@ا ف@ي طل@ب اإلف@راج الم@شروط لمحب@وس                    :139المادة  

  .وآذا مدير مرآز إعادة التربية وإدماج األحداثحدث، عضوية قاضي األحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، 

  

 يجب أن يتضمن مل@ف اإلف@راج الم@شروط تقري@را م@سببا لم@دير المؤس@سة العقابي@ة، أو م@دير مرآ@ز                      :140المادة  

  .إعادة التربية وإدماج األحداث، حسب الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته

  

صدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر اإلفراج المشروط، بع@د أخ@ذ رأي لجن@ة تطبي@ق العقوب@ات، إذا                ي  :141المادة  

  .شهرا) 24(آان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين 

يبلغ مقرر اإلفراج المشروط إلى النائب العام، عن طريق آتابة ضبط المؤس@سة العقابي@ة ف@ور ص@دوره، وال ين@تج                

  .اء أجل الطعنأثره إال بعد انقض

 م@ن ه@ذا   143يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر اإلفراج المشروط أم@ام اللجن@ة المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@ادة           

  .أيام من تاريخ التبليغ) 8(القانون في أجل ثمانية 

  .للطعن في مقرر اإلفراج أمام هذه اللجنة أثر موقف
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) 45(مامها م@ن النائ@ب الع@ام خ@الل مهل@ة خم@سة وأربع@ين        تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أ  

  .ويعد عدم البت خاللها رفضا للطعن. يوما ابتداء من تاريخ الطعن

  

 يصدر وزير العدل، حافظ األختام، مقرر اإلفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء م@دة   :142المادة  

  . من هذا القانون135الت المنصوص عليها في المادة شهرا، في الحا) 24(عقوبته أآثر من أربعة وعشرين 

  

 تحدث لدى وزير العدل، حافظ األختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت ف@ي الطع@ون الم@ذآورة             :143المادة  

 من هذا القانون، ودراس@ة طلب@ات اإلف@راج الم@شروط الت@ي يع@ود اخت@صاص الب@ت فيه@ا                  161 و 141 و 133في المواد   

  .، حافظ األختام، وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنهالوزير العدل

  .تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم

  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير الع@دل، ح@افظ األخت@ام، ح@سب الحال@ة، قب@ل إص@دار مق@رر                   :144المادة  

لت@ي يخت@ار المحب@وس اإلقام@ة به@ا، عل@ى أن يخط@ر ال@والي وم@صالح                اإلفراج المشروط، أن يطلب رأي والي الوالية ا       

  .األمن المختصة بمقرر اإلفراج المشروط

  

 يمك@@ن قاض@@ي تطبي@@ق العقوب@@ات أو وزي@@ر الع@@دل، ح@@افظ األخت@@ام، ح@@سب حال@@ة، أن ي@@ضمن مق@@رر       :145المddادة 

  .اإلفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة

  

ن مدة اإلفراج المشروط عن محب@وس لعقوب@ة مؤقت@ة، م@ساوية للج@زء الب@اقي م@ن العقوب@ة وق@ت                  تكو  :146المادة  

  .اإلفراج

  .سنوات) 5(تحدد مدة اإلفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس 

رج@ا عن@ه نهائي@ا    إذا لم تنقطع مدة اإلفراج المشروط عند انقضاء اآلجال المذآورة أعاله، اعتب@ر المحك@وم علي@ه مف         

  .منذ تاريخ تسريحه المشروط

  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ األختام، حسب الحال@ة، إلغ@اء مق@رر اإلف@راج      :147المادة  

  . من هذا القانون145المشروط إذا صدر حكم جديد باإلدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 

يلتح@ق المحك@وم علي@ه بالمؤس@سة العقابي@ة الت@ي آ@ان يق@ضي فيه@ا عقوبت@ه، بمج@رد تبليغ@ه بمق@رر                     في حالة اإللغاء،    

  .اإللغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر

العقوب@ة المحك@وم به@ا علي@ه،     يترتب على إلغاء مقرر اإلفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه ق@ضاء م@ا تبق@ى م@ن         

  .وتعد المدة التي قضاها في نظام اإلفراج المشروط عقوبة مقضية
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 من هذا القانون، يمك@ن المحك@وم علي@ه نهائي@ا االس@تفادة م@ن اإلف@راج        134 دون مراعاة أحكام المادة    :148المادة  

 م@صابا بم@رض خطي@ر أو إعاق@ة     المشروط بموجب مقرر م@ن وزي@ر الع@دل، ح@افظ األخت@ام، ألس@باب ص@حية إذا آ@ان                   

دائمة تتنافى مع بقائه ف@ي الح@بس، وم@ن ش@أنها أن ت@ؤثر س@لبا وب@صفة م@ستمرة ومتزاي@دة عل@ى حالت@ه ال@صحية البدني@ة                          

  .والنفسية

  

 ي@@شكل مل@@ف اإلف@@راج الم@@شروط ألس@@باب ص@@حية، م@@ن ط@@رف قاض@@ي تطبي@@ق العقوب@@ات، ويج@@ب أن   :149المddادة 

أطب@اء  ) 3(ي@ب المؤس@سة العقابي@ة، تقري@ر خب@رة طبي@ة أو عقلي@ة يع@ده ثالث@ة                يتضمن ف@ضال ع@ن تقري@ر مف@صل م@ن طب           

  .أخصائيين في المرض، يسخرون لهذا الغرض

  

 يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط ألسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المن@صوص عليه@ا ف@ي         :150المادة  

  . من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية145المادة 
  

  لباب السابعا

  األحكام الخاصة بالمحكوم عليهم باإلعدام
  

   :يقصد بالمحبوس المحكوم عليه باإلعدام في مفهوم هذا القانون : 151المادة 

   المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة اإلعدام، -1

  . المحبوس المحكوم عليه باإلعدام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه-2

  

ل محكوم علي@ه باإلع@دام إل@ى إح@دى المؤس@سات العقابي@ة المح@ددة بق@رار م@ن وزي@ر الع@دل،                يحول آ   :152المادة  

  .حافظ األختام، ويودع بها في جناح مدعم أمنيا

  

  . يخضع المحكوم عليه باإلعدام إلى نظام الحبس االنفرادي ليال ونهارا :153المادة 

ت ف@ي نظ@ام الح@بس االنف@رادي، يمك@ن أن يطب@ق          س@نوا ) 5(غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه باإلع@دام م@دة خم@س             

  ).5(وال يزيد على خمس) 3(عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس الفئة، ال يقل عددهم عن ثالثة 

  

 يستفيد المحكوم عليه باإلعدام من فترة راحة وف@سحة يق@ضيها منف@ردا أو م@ع محبوس@ين آخ@رين ف@ي          :154المادة  

  . وفقا لنظام الداخلي للمؤسسة العقابيةجناح مخصص لذلك،

  

  . ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال بعد رفض طلب العفو :155المادة 

ش@هرا، وال عل@ى المحك@وم    ) 24(آما ال تنفذ عقوبة اإلعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربع@ة وع@شرين     

  .عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير

  .عياد الوطنية والدينية، وال يوم الجمعة، أو خالل شهر رمضانال تنفذ عقوبة اإلعدام أيام األ
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  . ال يبلغ المحكوم عليه باإلعدام برفض العفو عنه إال عند تنفيذ العقوبة :156المادة 

  

  . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم :157المادة 

  

  الباب الثامن

  األحكام المشترآة

  

  .ارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني تحدث مد :158المادة 

  .ويحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم

  

 يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من آل الشروط الواجب توفرها لالستفادة من أحد أنظمة إعادة        :159المادة  

ن، عن@دما يق@دم لل@سلطات بيان@ات أو معلوم@ات آم@ا ه@و        التربية واإلدماج االجتماعي، المنصوص عليها ف@ي ه@ذا الق@انو    

  . من هذا القانون135محدد في المادة 

  

 يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية االجتماعي@ة، م@ا ل@م                 :160المادة  

  .يكن ذلك متعارضا مع وضعه آمحبوس

  

ع@@دل، ح@@افظ األخت@@ام، أن مق@@رر قاض@@ي تطبي@@ق العقوب@@ات المتخ@@ذ طبق@@ا  إذا وص@@ل إل@@ى عل@@م وزي@@ر ال :161المddادة 

 من هذا القانون يؤثر على سلبا على األمن أو النظام العام، فله أن يعرض األمر على لجنة 141 و130 و 129للمواد  

  .يوما) 30(تكييف العقوبات في أجل أقصاه ثالثون 

  .يد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبتهوفي حالة إلغاء المقرر، يعاد المحكوم عليه المستف

  

 م@ن  81 يتلقى المحبوس مقابل آل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعم@ال طبق@ا ألحك@ام الم@ادة                :162المادة  

هذا القانون، منح@ة مالي@ة تق@در وف@ق ج@دول يح@دد بموج@ب ق@رار م@شترك ب@ين وزي@ر الع@دل، ح@افظ األخت@ام، وال@وزير                  

  .عملالمكلف بال

  

 تمن@@ع اإلش@@ارة ف@@ي اإلج@@ازات وال@@شهادات الت@@ي ت@سلم للمحبوس@@ين تطبيق@@ا ألحك@@ام ه@@ذا الق@@انون، أنه@@م   :163المdادة  

  .تحصلوا عليها خالل فترة حبسهم

  

 إلدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع هيئ@ات عمومي@ة أو خاص@ة بغ@رض تح@سين ت@سيير المؤس@سات          :164المادة  

  .ادة التربية واإلدماج االجتماعي للمحبوسينالعقابية، وتجسيد أهداف إع
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  الباب التاسع

  األحكام الجزائية

  

 يعاقب طبقا لألحكام المنصوص عليه@ا ف@ي ق@انون العقوب@ات، آ@ل موظ@ف ت@ابع إلدارة ال@سجون، أو              :165المادة  

  .أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا

  

س@@نوات وبغرام@@ة م@@ن ع@@شرة آالف دين@@ار     ) 3(أش@@هر إل@@ى ث@@الث   ) 6( يعاق@@ب ب@@الحبس م@@ن س@@تة     :166المddادة 

آل من قام أو حاول بنف@سه أو ع@ن طري@ق الغي@ر ت@سليم محب@وس        ) دج50.000(إلى خمسين ألف دينار     ) دج10.000(

  .رخص بهفي غير الحاالت المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء، أو أي شيء آخر غير م

يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعاله، آل من قام أو حاول القيام في نفس الظ@روف، ب@إخراج                 

  .األشياء السالف ذآرها

وإذا آان الفاعل من م@ستخدمي المؤس@سة العقابي@ة أو شخ@صا م@ؤهال لالقت@راب م@ن المحبوس@ين ب@سبب وظيفت@ه أو               

إل@ى  )  دج10.000(سنوات وبغرام@ة مالي@ة م@ن ع@شرة آالف دين@ار      ) 5(خمس إلى ) 1(مهنته يعاقب بالحبس من سنة  

  ). دج50.000(خمسين ألف دينار 

  

إل@ى  )  دج10.000(وبغرامة من عشرة آالف دينار ) 2(إلى سنتين ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين  :167المادة  

ون@ه أو ع@دم حيطت@ه أو ع@دم مراعات@ه      ، آل مستخدم تابع إلدارة السجون ت@سبب بتها   ) دج 50.000(خمسين ألف دينار    

  .األنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة العقابية وأمنها، للخطر

  

إل@ى  )  دج5.000(وبغرامة م@ن خم@سة آالف دين@ار        ) 2(إلى سنتين   ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين       :168المادة  

ن@ات أو وث@ائق له@ا عالق@ة بتنفي@ذ عقوب@ة اإلع@دام،        ، آل من قام أو ساهم ف@ي ن@شر بيا       ) دج 20.000(عشرين ألف دينار    

  .فيما عدا محضر التنفيذ، والبالغ الصادر عن وزارة العدل

يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعاله، آل م@ن ن@شر أو أف@شى أو أذاع خب@را بأي@ة وس@يلة آان@ت         

للمحك@وم علي@ه باإلع@دام وتعلي@ق مح@ضر التنفي@ذ       عن قرار رئيس الجمهورية المتعل@ق ب@العفو قب@ل تبلي@غ مرس@وم العف@و                

  .وتسجيل العفو على النسخة األصلية لحكم اإلدانة

  

 يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في ق@انون العقوب@ات، المحب@وس ال@ذي              :169المادة  

 م@ن ه@ذا الق@انون، ول@م     130 و129 و110 و104 و 100 و 56استفاد م@ن أح@د الت@دابير المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد                

  .يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له
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س@نوات  ) 3( دون اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليه@ا قانون@ا، يعاق@ب ب@الحبس م@ن ث@الث        :170المادة  

، آ@ل م@ن   )50.000(إل@ى خم@سين أل@ف دين@ار     )  دج 10.000(سنوات، وبغرامة من عشرة آالف دينار       ) 5(إلى خمس   

  .أدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا، أو أسلحة أو ذخيرة، إلى المؤسسة العقابية

)  دج50.000(س@نوات، وبغرام@ة م@ن خم@سين أل@ف دين@ار       ) 7(س@نوات إل@ى س@بع    ) 5(ويعاقب بالحبس من خمس     

ة العقابي@ة، أو شخ@صا م@ؤهال لالقت@راب     ، إذا آان الفاعل م@ن م@ستخدمي المؤس@س    ) دج 100.000(إلى مائة ألف دينار     

  .من المحبوسين بسبب وظيفته

  

  الباب العاشر

  أحكام مختلفة وختامية

  

 يمارس مديرو وضباط إدارة ال@سجون ص@الحيات ض@باط ال@شرطة الق@ضائية بالن@سبة للج@رائم الت@ي                    :171المادة  

  .لعقابية المنصوص عليها في هذا القانونترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد األنظمة ا

  

 دون اإلخالل بأحكام قانون القضاء العسكري، تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا الق@انون، وال س@يما       :172المادة  

 والمت@ضمن ق@انون تنظ@يم    1972 فبراي@ر س@نة   10 المواف@ق  1391 ذي الحج@ة ع@ام   25 المؤرخ في 02-72األمر رقم  

  .ة المساجينالسجون وإعادة تربي

  

 بصفة انتقالية، وف@ي انتظ@ار ص@دور الن@صوص التطبيقي@ة له@ذا الق@انون، تبق@ى الن@صوص التنظيمي@ة                  :173المادة  

 س@@ارية 1972 فبراي@@ر س@@نة 10 المواف@@ق 1391 ذي الحج@@ة ع@@ام 25 الم@@ؤرخ ف@@ي 02-72المتخ@@ذة تطبيق@@ا لألم@@ر رق@@م 

  .المفعول

  

  .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا القانون في الجريدة  : 174المادة 

  

  .2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27حرر بالجزائر في 

  

  عبد العزيز بوتفليقة

  


	قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
	الفهرس
	الباب الأول : أحكــام عامــة
	الفصل الأول : أحكام تمهيدية
	الفصل الثاني : تنفيذ الأحكام الجزائية
	الفصل الثالث : التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية

	الباب الثاني : مؤسسات الدفاع الاجتماعي
	الفصل الأول : اللجنة الوزارية المشتركـة لتنسيق نشاطات 
إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي
	الفصل الثاني : قاضي تطبيق العقو بات
	الفصل الثالث : لجنة تطبيق العقوبات

	الباب الثالث : المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين
	الفصل الأول : تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها
	القسم الأول : تعريف المؤسسة العقابية وسيرها
	القسم الثاني : تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة
	1-المؤسسات
	2-المراكـز المتخصصة

	القسم الثالث : مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها
	القسم الرابع : تنظيم أمن المؤسسات العقابية

	الفصل الثاني : أوضاع المحبوسين
	القسم الأول : أنظمة الاحتباس
	الفرع الأول : النظام العام للاحتباس
	الفرع الثاني : الأنظمة الخاصة بالاحتباس
	الفرع الثالث : حركـة المحبوسين
	الفرع الرابع : رخصة الخروج

	القسم الثاني : حقوق المحبوسين
	الفرع الأول : الرعاية الصحية
	الفرع الثاني : الزيارات والمحادثة
	الفرع الثالث : المراسلات
	الفرع الرابع : أموال المحبوسين
	الفرع الخامس : شكاوى المحبوسين وتظلماتهم

	القسم الثالث : واجبات المحبوسين
	القسم الرابع : النظام التأديبي


	الباب الرابع : إعادة التربية وإعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين
	الفصل الأول : إعادة التربية في البيئة المغلقة
	القسم الأول : تنظيم إعادة التربية ووسائلها
	القسم الثاني : تنظيم العمل في البيئة المغلقة

	الفصل الثاني : إعادة التربية خارج البيئة المغلقة
	القسم الأول : الورشات الخارجية
	القسم الثاني : الحرية النصفية
	القسم الثالث : مؤسسات البيئة المفتوحة

	الفصل الثالث : إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

	الباب الخامس : إعادة تربية وإدماج الأحداث
	الفصل الأول : الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم
	الفصل الثاني : تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث 
وإدماجهم الاجتماعي
	القسم الأول : مدير المركـز
	القسم الثاني : لجنة إعادة التربية


	الباب السادس : تكييف العقوبة
	الفصل الأول : إجازة الخروج
	الفصل الثاني : التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
	الفصل الثالث : الإفراج المشروط

	الباب السابع : الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
	الباب الثامن : الأحكام المشتركـة
	الباب التاسع : الأحكام الجزائية
	الباب العاشر : أحكام مختلفة وختامية


