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  لمقدمةا

  

ن القدیمة فقد کائیة الجنات التشریعالمستقل في انوني القا انهاکیالسالبة للحریة عقوبة لللم یکن      
لفرنسیة وفي هذە الثورة ام اقی حتیلبدنیة ات العقوباسیة علی اسابي یعتمد بدرجة العقام النظا
س انت تثیر حماوک لبدنیةات العقوبالبة للحریة محل السات العقوبال ح4الی الدعوة انت الفترة کا
لوقت اوفي ذلك  )اریابیک(و )مونتیسکو(و )فولتیر(ل امثاء العلمالمفکرین واسفة ولف4الکثیر من ا
بعد  السجون فیما الیهالت آلتي الة الحان ا،غیر  لبدنیةات العقوبارنة بان عقوبة خفیفة مقلسجان اک
ب اهر@ام وانتق@استهدف سوی ین @لسجان احین فقد کص4@المفکرین وام اهتماعلی  اعثانت باک

 مةالعالسلطة امر اب اطالسجون مناف علی اشر@الردع فقط ولم یکن العقوبة هو الهدف من ان اوک
ت أثم نش،سرهم او من انفسهم اء السجناجورهم من احصلون علی تد یافراە ن یتو@ابل ک

 )رداوجون ه( نجلیزي@ال امثالمصلحین من الکبیر لبعض اللدور  ائهانشاویعود بیة العقات المؤسسا
خذت ابیة والعقات المؤسسام باهتم@استمر اد الروالمصلحین اء وبفضل جهود هؤ@، )مابنت(و
ت انیة وظهرت نظریالثالمیة العالحرب ابعد  اخصوص اجیة  للعقوبة تدعم من وجودهلع4الوظیفة ا

لمجرم ان انس@ان اي حدة وهالمجرم بحیث تنطلق من حقیقة وافع الجریمة ودواجدیدة تفسر 
 التي تعتمدهاسیة اس@الوسیلة  الت هي ازلبة للحریة @السالعقوبة ان  ا اوبمحه ،ص4ایمکن 

سلوب او ارت وظیفتهن تغیامة وامي بصورة عاجر@السلوك اجهة اصرة في موالمعات المجتمعا
ح ص4@الهدف اصبح ا،م منه انتق@او نيالجام ی4اسي هو اس@العقوبة اهدف ن ان کافبعد  اتنفیذه

لسلبیة للحبس ار اث@امن  لعقوبة وحفظ شخصیتهالتخفیف من قسوة ال ن من خ4اهیل للمدألتاو
لمحکوم اح شخصیة ص4او اجذورهلجریمة من اع قت4المجتمع عن طریق امن أمة ومین س4أوت

  قعیة.اسس  علمیة ووالح وذلك علی المجتمع کفرد صالی اهیله وعودته أدة تاعالعمل علی اعلیه و

لحدیث علی العصر ائیة  في الجناسة السیاضعي ار وانظالبة للحریة محط السالعقوبة انت القد ک    
 لفردالحریة من القسوة وسلب ات بتمیز لتيالبدنیة ات العقوبام اخیرة قوضت نظ@ا هذەن ار اعتبا

لعقوبة اثبتت عدم جدوی العملیة التجربة ا نا @اح ص4@الردع وام انظ انهاك انذاعتبرت احیث 
نت اء کاسولبة للحریة السالعقوبة ان اح حیث ص4@اهیل وألتالردع وافي تحقیق  لبة للحریةالسا
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ن الی ات ائیاحص@اذ تشیر اة الجناح ص4افي وجه  ائقاصبحت عام قصیرة ا،مد @اعقوبة طویلة 
طرد من لمضائل والهالعدد اب استیعاتحتمل ت @صبحالسجون ان اوید مستمر العود في تزائم اجر

ني الجاح ص4اهیل وأت جدیدة تضمن ردع وتالیالبحث عن الضروري الي فمن التالمجرمین وبا
کثر انتهج العقوبة وقد ائل ابدبیسمی  ابم او تعویضه لحریةلبة لالسات العقوبالی ا للجوءاوتقلل من 

ت اج عقوبادرالحریة وذلك بام تقلیص الی نظایة لبة للحرالسات العقوبام ات نهج قلب نظالتشریعا
 اینأرتالموضوع اهمیة وh ام لذالعالعمل للنفع اعقوبة  اهمهالبة للحریة ومن السابدیلة للعقوبة 

  .ضع المتوا البحثن اموضوع ارهاختیا

لغة اهمیة باضحة واخصوصیة و اذ اصرامع ابیاعق الج نموذجاتع انهافي  اهمیتها ابحثن وتکتسب  
لتي  ات اللمیز انظر بيالعقالوسط المهتمین باسعة من ام شریحة واهتمام یشغل العالعمل للنفع اف،

لة ادلعاع اح قطص4ار اطام في العالعمل للنفع اعة از مدی نجابرابي والعقام اللنظ ان یقدمهایمکن 
دة اعاسة اتجسید سی م فيالعالعمل للنفع الیة امدی فع هیل وسنتحدث عنألتاع اوتطویر قط

لحبس السلبیة لعقوبة ار اث@اوکذلك تحدید  لحبسارنة بعقوبة اعي للمحکومین مقاجتم@اج ادم@ا
 وسنقسمبیة بدیلة ،ابنظم عقخذ @احتمیة  لیالتي تؤدي امة والمجتمع عالمحکوم علیه وعلی اعلی 

في  ائصهام وخصالعامjل للنفع لعاول مفهوم عقوبة @المبحث اول في احث نتناربعة مبا الیلبحث ا
في  اتهام وصفالعامل للنفع لعjانونیة لعقوبة القالطبیعة الی اني نتطرق الثاث بحلمامطلبین وفي 
ثة في ث4 ابهة لهامشلانظمة @اعن  مالعالعمل للنفع الی تمییز عقوبة الث الثالمبحث امطلبین وفي 

 صرةالمعات التشریعام في العالعمل للنفع اخیر نبین تطبیق عقوبة @ا المبحثوفي  اً خیرالب وامط
ت اجاستنت@ائج والنتابمجموعة من  اطلبین مختتمین بحثنم لعربیة فيالغربیة والدول ا في

  .لتوفیقاهللا عز وجل املین  من آت المقترحاو

  

  

  الباحث
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 ول�المبحث ا

 ائصهام وخصالعالعمل للنفع امفهوم عقوبة

 

بي ،وقد العقالعمل اب یةبالعقانین اقواللتعبیر عنه في العقوبة وتم العمل بارتبط اقدم  لا منذ       
لب للتقلیل من المطاثرت الحدیث تکالعصر اوفي  ،العقوبة ووظیفتهابي مع تطور العقالعمل اتطور 

ومن ،م العالعمل للنفع ابة عقو اهمهاو ائل لهالبحث عن بدالمدة والقصیر الحبس اعقوبة م استخدا
للعقوبة  يریخألتالتطور الوقوف علی اب @ا ایمکن فهمه@م العالعمل للنفع ان مفهوم عقوبة ا لبدیهيا

، ومن لهالممیزة ائص الخصالتقلیدیة وات العقوبالمشترکة مع ا ائصهاخص علیلتعرف او اوتعریفه
م و العالعمل للنفع العقوبة  ریخيألتالتطور الی اول @المطلب ا لمنطلق سوف نتطرق فيا اهذ

لمشترکة بین عقوبة ائص الخصالی اني الثالمطلب ا فرعین وفي م فيالعالعمل للنفع اة تعریف عقوب
 .فرعینفي  لهالممیزة ائص الخصالتقلیدیة وات العقوبام والعالعمل للنفع ا
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  ول�ا لمطلبا

  مالعالعمل للنفع اعقوبة مفهوم 

  

موزعة علی فرعین  م وتعریفهاالعالعمل للنفع العقوبة  ریخيألتالتطور المطلب ااهذ ول فيانتن   
  .التعریفه ينالثاو ریخيألتا اول لتطوره@الفرع ا صینمخص

  

  ول�الفرع ا

  مالعالعمل للنفع العقوبة  ریخيألتالتطورا

  

 لذيالتطور اذلك ،ئي الجنانون امل للقالشالتطور ام بمعزل عن العالعمل للنفع افکرة عقوبة  ألم تنش   
ة هذە أن نشائیة،الجنالعلوم ات اهاتجاللبحث في شتی  ئيالجنالفکر اء ان نتیجة جهود علماک
ینت ا،فقد تب ئیةالجنات التشریعا في اومتی تم تطبیقه انوناق اصیلهأوتاریخیات اوتطورهلعقوبة ا
ء ام تعتبر صورة حدیثة للجزالعاللنفع ل لعمان فکرة ا تقدیر ذلك فمنهم من یری حثین فيالباء ارا
لفقیه الی اتعود  اکرتهن فایهم بألحقیقة لیست کذلك مبررین ران ایرون  ،واخرونيئالجنا
 ماع )تالعقوبائم والجرا( لشهیرابه اکت ى فيألذي را )١٧٩٤-١٧٣٨( )اریادوبیک ردسیز(ليایط@ا
قت حیث یکون ؤملالرق ا يا دل ،العاللرق  اوحید ستکون شک4ئمة کثر م4@العقوبة ان ا )١٧٦٤(
مة التابعیة لتامن  لةالحاعة وبذلك تکون هذە الجماخدمة  لرق فيام المتهم وعمله بموجب  نظا

 )١(عياجتم@العقد اله بخ4ال خ4لشخص من ا الذي تسبب به هذالم الظان الطغیاکتعویض عن 
 مةالعالجمعیة ام اما )١٨٨٣( منذ سنة افرنس في )میشو( تورالسینالبة ابمط اك من یربطهاوهن،

 )١٩٢٠( لسنة يیتلسوفا نونالقا ءاحتی جن النسیا طي ظلت لفکرةاهذە  نایقولون و للسجون

                                                           
١٧، ص٢٠١٥الجزائر،- بسکرة- خیضربوصوار صلیحة، عقوبة العمل للنفع العام، دراسة مقارنة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر مقدمة الی جامعة محمد  )1(   
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من  کیة بد@اشتر@ات المؤسساحدی ا في لحریةادون سلب  حيص4@امل لعافکرة  فرض اعندم
حي ص4@العمل انون اق ویعد )١(کبدیل ثاحد@ال اتطبق في مجلتي ائم الجرالبعض  لحبساعقوبة 

لت من جع يلتاو لعقوبةاقرت هذە التي الروسیة ات التشریعاخر امن  )١٩٧٠( مادر عالصادي اتح@ا
ك من ا،وهن)٢(عياجتم@ام النظاعلی  اتمثل خروج لتيال افع@اجهة امو ب فياللعق اته طریقالعمل ذا

للجوء للعمل للنفع ابضرورة  لعشرینالقرن ات ایادی في بدان اعندم )لیزت(نيالم@الفقیه اب ایربطه
لذي دفع امر @اخیرة وهو @ات هذە اب سلبیوذلك لتجن لبة للحریةالسام کعقوبة بدیلة للعقوبة العا
حظیت هذە اوکم،)٣(صرة المعابیة العقا اتهاتشریع م فيالعالعمل للنفع الی تبني اول لدالعدید من اب
ت اؤتمرملا ید فيام متزاهتماب یضااقد حظیت  انهابیة فالعقات التشریعاید في ام متزاهتمالعقوبة با
ن انس@امة ابکر ماهتم@اضرورة  اکدواحیث  نیة للعقوبةانس@الصفة ال ح4إب البواوط لدولیةا
لمؤتمر ا لوذلك من خ4 ديلمی4ا عشر التاسعلقرن الی ا اك من یرجعهاوهن، نيانس@السلوك او
لسجن احیة ن یدور حول عدم ص4الذي کاو )١٨٨٥( ماع  اروم لذي عقد فيالث الثا لدوليابي العقا

 ألخطالة اح لحبس فياخری محل عقوبة ات ال عقوبح4ائم وقد طرحت  فکرة الجراء لجمیع اکجز
ت الحدیث عن سلبیالحین واومنذ ذلك )٤(مةات عأبمنش لعملاتکون مقیدة للحریة مثل ن بأ لیسیر ا
م وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام هیئة ا@مم المتحدة عا،لی المدة تتوا لسجن  قصیرا
دئ امب اوصکوکه ایقهثاتضمنت مو  )١٩٤٨(لحقوق ا@نسان عام  ثم ظهور ا@ع4ن العالمي )١٩٤٥(

 ان یکون هدفهانیة وانس@اني المعالقیم والعقوبة مع ام انسجا لی ضرورةا امضمونه تدعو في
لة السجناء وزاد اصدرت القواعد النموذجیة الدنیا لمعام )١٩٥٥( عام وفيهیلهم أة وتالجناح ص4ا

وقد تبنی هذا ا@مر  ناةاص4ح الج ة العقابیة وادخال عقوبات تسهم فيا@نظم ا@هتمام بتطویر
 )١٩٧٥(جنیف عام  من الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد فيمؤتمر ا@مم المتحدة للوقایة 

حثت  الهت ومن خ4العقوبالمجرمین واملة اومعلجریمة ایة من الوقاصة تهتم بان خاوشکلت لج

                                                           
ومابعدها٦،ص٢٠١٠الجزائر،–ورقلة –محمد لخضر بن سالم ،عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري ،رسالة ماجستیر مقدمة الی جامعة قاصدي مرباح  )1(  

١٠٠، ص٢٠١٦الطبعة ا@ولی، القاهرة،عاشة حسین علي، بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، دار النهضة العربیة،  )2(  

، ٢٠٠٩،)٢٥(، المجلد )٢(العدد د. صفاء اوتاني، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، بحث منشورفي مجلة جامعة دمشق للعلوم ا@قتصادیة والقانونیة،  )3(

٤٣٤ص  

٣٢٧،ص٢٠١٥اب،الطبعة ا@ولی،لبنان ،د.عبد الرحمن خلفي،العقوبات البدیلة،المؤسسة الحدیثة للکت )4(  
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عقابیة جدیدة هدفها ص4ح ا@نظمة العقابیة وتطویرها وتطبیق افکار ووسائل بإ ءاعض@الدول ا
وتهذیب سلوکهم بحیث تنسجم مع التغیرات ا@جتماعیة والسیاسیة وا@قتصادیة   اص4ح الجناة

لی اللجوء ات تقلل من اجیتاسترات واساوضع سیوتحقق اهداف السیاسة الجنائیة المعاصرة ،و
 وکذلك )١(مةالعا للمنفعةلعمل ا ات بدیلة ومنهاد عقوباعتماولمدةالبة للحریة قصیرة السات العقوبا

لمتحدة في امم ل� مةالعالجمعیةا عد بکین من قبلاعتمدت قواوقد  )١٩٨٥(لعام  عد بکیناقو
علی ضرورة عد القواوحثت هذە ، ثاحد@ارة شؤون ادh عد توجیهیةاقو ارهاعتباب)٢٩/١١/١٩٨٥(
في ،ونحینالجاث احد@ام مع العالعمل للنفع اعقوبة  البة للحریة منهالسابیر بدیلة للعقوبة اذ تداتخا
تطلب من  اتهاحدی توصیا ت فيءالجریمة وجافحة امکنعقد مؤتمر لبحث ا اسویسر في)١٩٩١(ماع
ت تشریعیة ء تعدی4اجرالعمل علی اب،م العالعمل للنفع اعقوبة  يا،لعقوبة اف تلك لم تض لتيان الدلبا

ل امج في ح کبیراحققته من نج الم ایة نظربالعقا انینهاقو لعقوبة فيال هذە ادخا الهم من خ4یت
ا@مم ومؤتمر،لمدة البة للحریةقصیرة السات المحکوم علیهم وکبدیل للعقوباح ص4اهیل وأت

ظ اکتظاقشة ائیة لمنالجنالة العدالجریمةوالمنع )٢٠١٠(م ازیل عابر في لمنعقدا المتحدة الثاني عشر
ت اءاجر@اذ اتخالوطنیة واانظمتهالدول لتحدیث الی اتوجیه دعوة  اتهانت من توصیان وکلسجوا

 لکثیرالجهود دفعت اوتلك )٢(عیةاجتم@الخدمة االسجن ومن بینهاز واحتج@ائل العمل ببدالتفعیل 
یتعلق  اصة فیمائیة وخاجنلاسة السیالجدیدة في ار افک@اوتبني  انظمتهالی تطویر الدول امن 
ومن  اتهاتشریعت بدیلة للسجن ضمن ادرجت عقوباو لدول ذلكامعظم  لسجون وقد تبنتائل اببد

  م.العالعمل للنفع ائل عقوبة البداهذە 

 )١٩٧٢(ماعمة في العام تشغیل للمنفعة انت نظتب لتيائل او@ان البلدامن  انها انکلتراویعرف عن      
ن تحکم انون یجیز للمحکمة اتم صدور ق )١٩٨٣(سنة  کثر وفياوابعة عشر من عمرە الساغ لمن بل

بعقوبة العمل للنفع العام فی بعض الجرائم قل من سبعة عشرة سنة اعلی کل من هم 
 )١٩٨٣( مال عالبرتغاو اوفرنس )١٩٨٢(عام في ركانمالداکخری ایة وروبالی دول افة اض@اب،البسیطة

لمتحدة ات ایلو@ا تبنتها،کم )١٩٨١( عام اوهولند )١٩٩٤( ماع اوبلجیک )١٩٩٢( ماولوکسمبورغ ع

                                                           
مکتبة حقوق ا@نسان ا@مم المتحدة ،المعاهدات والمواثیق الدولیة )1(  

١٢٨، ص٢٠١٣المملکة العربیة السعودیة ،- الریاض- عبد الرحمن بن محمد الطریمان، التعزیر بالعمل للنفع العام، رسالة دکتوراە مقدمة الی جامعة نایف العربیة للعلوم ا@منیة 2(  
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 )١٩٨٠(م اع في اکند اخذت بهالمروریة وکذلك ات الفالمخالبسیطة کائم الجرابعض  في مریکیة�ا
م اعلقطري  او )٢٠٠٩(ماع ئريالجزاو )١٩٩٩( مالتونسي عانون القالعربیة کالدول ابعض  اخذت بهاو
ث احدل4فقداقروها  )٢٠١٤(م اعردني �او )٢٠٠٢(عام نياللبنانون القا اما، )٢٠٠٩( لمصرياو )٢٠٠٩(

  .)١(لغینالبادون 

  

  نيالثالفرع ا

  مالعالعمل للنفع اتعریف عقوبة 

  

مة ائدة عاموجه لف جرالمحکوم علیه بعمل دون ام اقی( افقهم العالعمل للنفع ایقصد بعقوبة      
)نون القا احدده لتيالشروط افرت اتو اذا بیةالعقالمؤسسة امن وضعه في  لشعب بد@ا

 اکم ،)٢(
ء ات سوالمشروعاو امة العات المؤسساحدی الح الصلعمل المحکوم علیه بام الزا( انهاب یضاا تعرف

ل مدة ت خ4اعالسامن  دلعمل لعدابحیث یلزم ب او غیرهات الجمعیاو اعیة او صناعیة انت زراک
)لعقوبةادر بالصالحکم ا في امعینة یتم تحدیده

 المحکوم بهاحبس لاتعلیق تنفیذ عقوبة (انها، او )٣(
نون القالفة الی مخا نه لن یعوداتفید ظروفه  نالمحکوم علیه علی امن طرف  اء عمل  ماداعلی 
 فيسبة المنالعقوبة ایتعلق بتحدید  ام لموضوع فيالمحکمة  التقدیریةسلطة لا یدخل في اوهذ

)لمجرمالجریمة واضوء ظروف 
إح4ل عقوبة من نوع معین محل عقوبة (انها وهناك من يعرفها ب،)٤(

القانون وتکون  علیه فيمن نوع اخر مقررة أص4 لجریمة  ما بعد الحکم بها طبقا لما هو منصوص 
بموافقة المحکوم علیه وبطلب منه بتشغیله خارج المؤسسة العقابیة مالم ینص القانون علی خ4ف 

                                                           
١٢محمد لخضربن سالم، المصدر السابق،  )1(  

١١٦،ص٢٠١٦مصر،–محکوم علیهم،مکتبة الوفاء القانونیة،الطبعة ا@ولی،ا@سکندریة محفوظ علي علي،البدائل العقابیة للحبس واعادة اص4ح ال )2(  

٢٣٠،ص٢٠١٦مصر،–،مکتبة الوفاء القانونیة،الطبعة ا@ولی،ا@سکندریة )دراسة مقارنة(سارة معاش،العقوبات السالبة للحریة )3(  

- ،دار الثقافة للنشروالتوزیع،الطبعة ا@ولی ،عمان)الجزء ا@ول(القسم العام–شرح قانون العقوبات - ةد.فخري عبد الرزاق الحدیثی ود.خالد حمید الزعبي،الموسوعة الجنائی )4(

٣٦٢،ص٢٠٠٩ا@ردن،  
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)ذلك
 المجتمع تکفیرائدة علی الفانح بعمل  یعود بالجام اقی( هاناب )زیتاعمر م(لفقیه ا اوقد عرفه)١(

)جرةابل  ان یکون مقالمرتکب من طرفه وذلك دون ا لجریمةاعن 
)٢(.  

لبة للحریة للحد من السات العقوبام ات قلب نظالتشریعالعدید من اولت اح فقدا تشریعاما      
لعمل للنفع اعقوبة  فيج عقوبة  بدیلة  متمثلة ادرإلمدة وذلك بالحبس قصیر ال عقوبة استعما
وقد أوردت في قوانینها تعریفا للعقوبة کما فعل المشرع الفرنسي حیث نص في  المادة ،مالعا
و جمعیة ابل لمصلحة شخصیة معنویة امق ب4 لعملا(من قانون العقوبات الفرنسي علی انه )١٣١/٨(

)مةالعال للمصلحة اعماشرة امب امخولة له
 لعمل للنفعاعرفت عقوبة  لتيالعربیة ات التشریعاومن ،)٣(

 لسنة )٥٢(بقانون رقم والمعدل )١٩٨٣(لسنة  )٣(رقمدي اتحhا تيارامhات العقوبانون اق ،مالعا
ء ادابمحکوم علیه لالعمل هو تکلیف ام بالز@ان  ا (علیمنه  )١٢٠(دة المانصت في  لتياو )٢٠٠٦(
من وزیر  راقر ایصدر بتحدیده لتيالحکومیة ات  ألمنشاو ات المؤسساحدی ا سب فيالمنالعمل ا
د امو في @العمل ام بالز@ایکون و@عیة اجتم@اشؤون لالعمل واخلیة والدا ق مع وزیرياتف@العدل با
تزید علی  م و@ایام عن عشرة الز@ا تقل مدة @امة علی الغراو الحبس اعن عقوبة  لجنح وبدی4ا

)سنة
 )٢٤( دةالمامن  )ج( لفقرةا في)٢٠١٤( لسنة )٣٢(ردني رقم�اث احد@انون اق اهعلینص ا،کم)٤(

لمجتمع ات ادی مؤسسحاو ام العالنفع افق احدی مرا مة فيالعاللمنفعة لخدمة ام بالز@ا( انهاب منه
)تزید عن سنةلمدة @ لتطوعيالمدني ا

 ترکها للفقهبة بل قوانینها العقو في ها،وهناك دول لم تعرف)٥(
  .   کالمشرع الجزائري

 فاننا نری بانه الذ، حدافلك و لتشریعیة تدور فيالفقهیة وات اریفلتعان اسبق نجد  ال مخ4 ومن    
لح العمل للصاة بلمدالبة للحریة قصیرة السات العقوبالمحکوم علیه باالزام ( هاناب ان نعرفهایمکن 

 التي تقررهالمدة ال لحبس خ4امن  بد@بل ادون مق مة للدولةالعات المؤسساحدی ام في العا

                                                           
ومابعدها٣٦٠،ص٢٠٠٨د.اکرم نشأة ابراهیم،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،مکتبة السنهوري،لبنان ،الطبعة الثانیة، )1(  

١٤ر نفسه،صمحمد لخضربن سالم،المصد )2(  

١٦،ص٢٠١٤مصر،- القاهرةد.رفعت رشوان،العمل للنفع العام بین مقتضیات السیاسة العقابیة الحدیثة واعتبارات حقوق ا@نسان،دار النهضة العربیة ،الطبعة ا@ولی، 3(  

ومابعدها ١٠٢عائشة حسین علي،المصدر السابق،ص)4(  

، بحث منشور في مجلة جامعة ا@نبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،  ٢٠١٤لسنة ٣٢العامة في قانون ا@حداث ا@ردني رقم زید خلف فرج عبد اهللا، عقوبة العمل للمنفعة  )5(

٢٦٧، ص٢٠١٧،المجلد ا@ول، ١٢العدد  
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عتبرت ات التشریعان بعض الی ارة اش@ا وتجدر )نونالقا في المنصوص علیهالحدود المحکمة في ا
عتبرته  احین  فيلمدة  مثل مصر البة للحریة قصیرة السام عقوبة بدیلة للعقوبة العالعمل للنفع ا

 فيل الحاهو  البة للحریة کمالساوعقوبة تکمیلیة للعقوبة اصلیة اخری عقوبة @ا تالتشریعابعض 
ت ایالجنابعض  فيصلیة بدیلة للسجن اکعقوبة  اعلهوجلصورتین ا اخذ بکلتا لذيا لفرنسيانون القا

  ت.الفالمخالجنح وابعض  فيو کعقوبة تکمیلیة 
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  نيالثالمطلب ا

  مالعالعمل للنفع ائص اخص

  

هذە  ، بعضاتهاعامربیة علی العقات التشریعائص مهمة تحرص ابخص مالعالعمل للنفع ا یتمیز   
سنبحثه في  ام اوحدە وهذ ابه خر یختص@البعض التقلیدیة والعقوبة امع  ائص یشترك فیهالخصا

  فرعین. لمطلب فيا اهذ

  

  ول�الفرع ا

  خری�ات العقوبام والعالعمل للنفع المشترکة بین عقوبة ائص الخصا

  

  :مة وهيالعقوبة بصفة عا اتتمیز به لتيادئ المبالی ام العاعمل للنفع لاتخضع عقوبة   

  لشرعیةالمبدأم العالعمل للنفع اخضوع -  :و�ا

یجوز حیث @بنص،  @اعقوبة جریمة و@@ يالشرعیة ا أم لمبدالعالعمل للنفع اتخضع عقوبة    
 الهدف منهالشرعیة وا ألمبد اتطبیق لجریمةاب ارتکادر قبل اص نونياوجد نص ق اذا @ا اتوقیعه

مر اترك له  اذا لعقوبةاتحدید  ة فيالقضال تعسف احتماد من افر@ات ایة حقوق وحریانة لحماضم
یرسمه القانون  من حدود واضحة تفصل بدقة بین المحظور والمشروع  من خ4ل ما وذلك اتحدیده

نون ولیس القاع لم یجرمه امتناو ان یوقع عقوبة عن فعل ایجوز لمجتمع @ا ضي کعضو فيالقاو )١(
وز ایستطیع تجضي @القاي انه اخری بمعنی ات اعقوب اعلیهف و یضیالمقررة العقوبة اوز ان یتجاله 

  .لذلك  افرهاوجب تالوالشروط العقوبة والحکم بهذە ا ایتم فیه لتيالحدود ا

وکذلك تضییق ضي الماب علی العقاظر تطبیق نصوص ح ار عدة منهاثاصیة الخاهذە  ویترتب علی
ن ایعقل  ف4 لوحید لهالمنجی اتکون  قد لتيایحقق للمتهم مصلحته  ابم بالعقاعد اتفسیر قو

                                                           
٤٣٦د.صفاء اوتاني،المصدر السابق،ص )1(  
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ن نسمح بتفسیر ایعقل قب علیه، کذلك @انون یعاق قبل صدور بهقام لمتهم علی فعل اسب ایح

  .)نتهاداحتی تثبت  لمتهم برئاان(سياس@ا  ألمبدابي یضیق معه العقائي الجناللنص  سعاو

مة ویحدد العامنفعة لعمل للاتنظم  لتياعد القوایحدد  لذيا لمشرع هوان القول اصة وخ4      
ت للمحکمة سلطة تقدیریة التشریعاتترك ادة ماوع اکذلك شروط تطبیقهو افیه یفرضلتي ات @الحا
 وکیفیة انقضاء هذە العقوبة لعملات وجهة اعالسالعمل وشروطه وعدد اتحدید طبیعة  سعة فياو

في اختیار  من سلطة تقدیریة حا@ت کثیرة قاضي فيما یتمتع به ال قص من هذا المبدأ،و@ ینت
طالما  خففةمئیة الخفیف العقوبة إعما@ للظروف القضامع ظروف المتهم او ت تناسبت يتالعقوبة ال

  .وجد نص یخوله هذە السلطة وطالما انه لم یخرج عن الحدود المبینة له قانونا

  

  لعقوبةاشخصیة  لمبدأم العالعمل للنفع اخضوع عقوبة -: انياث

ثبت  لذيالمذنب الشخص اعلی  @اتوقع لشخصیة فهي @ا أبدم لمالعال للنفع لعماتخضع عقوبة      
بمعنی )١(ربه اقاو اسرته اد افراغیرە من  اً حدال ان یمتد لینایجوز  ب جریمة معینة ف4ارتکانته بادا
کل  زيان یجالة تقتضي العداغیرە، ف ارتکبها انماو ان جریمة لم یرتکبهانسان یتحمل ایجوز نه @ا

 لیامن قوله تع اقنط4الشخص ات اة ذازالمجاتتعدی هذە ن @ام به من فعل واقاشخص علی م
حکوم علیه من ضرر لمایصیب غیر اصیة مالخاینتقص من هذە ،و@ )٢( )خریازرة وزر اتزر وو@(
تتولد من  ر طبیعیة اثا ئج هيالنتان هذە الوظیفة ذلك امن عزله  وال حبسه اح سرته فياد افراک
لعقوبة تنفذ ان هذە القول اصة وخ4، لعقوبةالمحکوم علیه وغیرە ممن یتضرر باقة بین لع4ابیعة ط

یترتب و او شریکا اصلیا ع4ان فاء کاسو نيالجا @اتصیب  ئیة و@الجزایة لمسؤولاعد اضمن قو
علی هذە الخاصیة عدة آثار منها عدم اف4ت الجاني من العقاب وتحقیق العدالjة المجتمعیة وعدم 

  .معاقبة برئ @ع4قة له بالجریمة

  

  

                                                           
٩٨،ص٢٠١١الجزائر،- باتنة- ة الحاج لخضربوهنتالة یاسین،القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة،رسالة ماجستیر،جامع )1(  

من سورة الزمر )٧(ا�یة  )2(  
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  لعقوبةا ة فياوالمسالمبدأم العالعمل للنفع اخضوع عقوبة -: الثاث

حدة انون والقالمقررة في العقوبة ان ا ياة اوالمسا أتخضع لمبدم العانفع لعمل للان عقوبة ا     
دون  لجمیعابین  ويانون یسالقاشرة للشرعیة فابلمالنتیجة ا هية اوالمسان ا يا،)١(سالنالجمیع 

لحکم الذین توفرت فیهم شروط اة الجناص وتطبق علی جمیع اشخل4عي اجتم@المرکز الی النظر ا
تحدید طبیعة  سلطة تقدیریة في منلمشرع للمحکمة اك یترارض مع مایتع@ أ،وهو مبد دون تمییز

م ادالعمل مات اعاتحدید س لحریة فياته وکذلك لمؤه4 اً یه نظرلمحکوم علالمفروض علی العمل ا
علی العمل بین حدین ات اعاتحدید س لتقدیریة فيالسلطة ال اعماحریة لمشرع یترك للمحکمة ا
یؤدي @عل وظروفه، والفاشخصیة  هیل فيألتانیة امکاو لمرتکبافعل لامة اوذلك حسب جس دنیأو

 اعندم ألمبدا السلطة یؤکد تحقق هذال تلك استعمان اة بل اوالمسا أرض مع مبدالی وجود تعاذلك 
  نح .احسب ظروف کل ج امن تحدید طریقة تنفیذه ضيالقایتمکن 

  

  لعقوبةائیة اقض-: ابعار

من حکمة الت والعقوبار اصدا ص فياختص@احبة الوحیدة صا السلطةئیة هي القضالسلطة ا     
من  @ایصدر م @العالعمل للنفع الحکم بعقوبة ان افلي التاب ،و ةابالمحاو التعسف ات @احتما ءذلك در

لسلطة ان ا لعقوبة بمعنیام هذە احکلمنظم @انون القا احدده لتيالمختصة ائیة اجزلاکم المحا
رس اح ضيالقان ا( دەادستوري مف ألی مبدا اً داستنا )٢(تالعقوبالنطق وتطبیق امهمة  ائیة لهالقضا
)ریةاد@اسیة والسیات الضغوطاعن  الة بعیدالعدات والحریا

ف سلطة من طر ایجوز فرضه ف4)٣(
ر من اثاعدة  لعقوبةائیة هذە اقض ویترتب علی،لعقوبةاتنفیذ  امة یتم بهاو هیئة عالدولة اریة بادا
عن نفسه  افعامد ضيالقام اماته فهو یمثل اوقه وحریسیة للمتهم لحقاسانة اتعد ضم انها اهمها

یصدر  عقوبة لم يالعقوبة تمنع تنفیذ ائیة ان قضاف ضدە، وکذلكلمقدمة ادلة @الشهود واقش اوین
ت انابضمتخل م @العالعمل للنفع ان عقوبة انجد  اومن هن مختصة،من محکمة  ئياحکم قض ابه
لسبل افةاع عن نفسه بکانة للمتهم للدفاتکرس ضم فهي اوفقه اً نوناق المتفق علیهایة ساس@المتهم ا

                                                           
١٤، ص٢٠١٥الجزائر،- بداني امیرة، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم )1(  

١٦٥د. عبد الرحمان خلفي، المصدر السابق، ص)2(  

٢١، ص٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة ا@ولی، لبنان ،)النظریة العامة للعقوبة والتدبیر ا@حترازي(القاضي، القانون الجزائي  محمد محمد مصباح )3(  
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ئي ابحکم قضنته ادالمتهم برئ حتی تثبت ان ا سياس@ا أتکریس للمبد اولعل هذ مهاماحة المتا
  .ئيانه

  نيالثالفرع ا

  مالعالعمل للنفع الممیزة لعقوبة ائص الخصا

  

ن ار اعتباخری ب@ات العقوباعن  اتمیزه لتيائص الخصام ببعض العامل للنفع لعاتنفرد عقوبة       
  :لبة للحریة وهيالسالعقوبة انة مع رابع مخفف مقات طام ذالعالنفع لعمل لاعقوبة 

ئلي العالتحقق من وضعه اوقیق ودمل ام لفحص شالعالعمل للنفع المحکوم علیه بعقوبة اخضوع -١
یرید لدول @اکثر ان اذ ا )١(بق من عدمهابه للجریمة وهل لدیه سوارتکاوطبیعة وظروف  لمعیشياو
لحکمة ا،وئیة ابق قضاللذین لیس لدیهم سوا يالمبتدئین المجرمین ا @العقوبة ان یستفید من هذە ا

یشکل جتمع @لما ن وجودە فياکد من ألتاجل امن  تاقیقلتحات والفحوصاهذە من خضوعه لکل 
لجسدیة احیة الناهل للعمل من المحکوم علیه ان التحقق من اخرین و@اعلى  او خطرا اباضطرا
لمحکوم علیه ائمة لشخصیة کثر م4@العمل المحکمة من فرض اعد المهنیة وکذلك تسالسلوکیة واو

بیة العقات التشریعاکذلك حرص و)٢(هیله أدة تاعا لیة فياکثر قدرة وفع@اعیة واتمج@ا وظروفه
ي ألراخلق شعور لدی  شرة فيایسهم بصورة غیر مبوحتی @ حهام علی نجالنظا اتثبت هذ لتيا
 الجریمة، وهناعلی  عياجتم@ا لفعلائیة في رد القضات السلطامن قبل  اً خیاك تران هنإم بالعا

ت اة ضروراعاعلیه مر hن،واحدن آ في بي وخطورتهالعقام النظا افي هذ عمل القاضي یتجلی دور
منه اعلی ظ الحفالمجتمع في ازن بین حقوق التواحفظ  کذلك العامة وعلیهمة لس4امن و@ا
 هذە العقوبةح تطبیق انجبد hخر و@@اسبیل  في احدهأیضحی ب ف4 المتهمحقوق ورە استقراو

ة القضاعیین لمد اجتماووجود مختصیین  اد علیهاعتم@ات یمکن اوجود مؤسس افهاهداقیق وتح
  م للمحکوم علیه من عدمه.العالعمل للنفع ائمة عقوبة زمة لتقرر مدی م4ل4اعیة اجتم@ات التحقیقاب

                                                           
٤٣٦د. صفاء اوتاني، المصدر السابق، ص )1(  

١٩٠،ص١٩٩٣لبنان،- مصطفی العوجی،التأهیل ا@جتماعي في المؤسسات العقابیة،مؤسسة بحسون ،الطبعة ا@ولی ،بیروت )2(  
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لعمل اعقوبة  اتنفرد بهان مام،العالعمل للنفع الخضوع لعقوبة المحکوم علیه باقة فامو ضرورة-٢
لی الرجوع اخری تنفذ دون @ات العقوبالمحکوم علیه عکس افقة ابمو @اتنفذ @ انهام العاللنفع 

ذە ظمة لهالنات التشریعاع من قبل اجمانه یوجد اب اعلم ایه فیهأء رابدالمحکوم علیه وافقة امو
لحکم النطق باجلسة لمحکوم علیه في ابحضور  @اعقوبة لالنطق بهذە ایجوز نه @العقوبة علی ا

دته ارإلعمل بالمحکوم علیه بان یقوم الی اجة العقوبة بحان هذە ا،وذلك بسبب لصریحائه اورض
لمضرور الح الص مة ولیس عم4اله علمجتمع وخدمته الح العمل لصایکون ،واهاکراو اولیس غصب

لتي تمنع ان انس@ابیة لحقوق ورو@اهدة المعامن  )٤(دة اللم ات بذلك تطبیقالتشریعاخذت اوقد )١(
 في ثران یکون له ایمکن لعمل @ا نا،وفوق ذلك  فیریدەق @ابعمل شم القیاشخص  يام ارغا
بنفسه لتحمل  الثقة مجددائه ستولد ان رضءە hادإب اضیالمحکوم علیه ران اک اذا @اح ص4@ا
م النظام احتراتي نحو الذاخلي الدازع الوایخشی هربه ویتمیز بوجود  رفه ف4لمسؤولیة من طا

م الیه فنظع امیالزالعمل ا ارض مع کون هذایتع@ الرضا اوهذ، هیلألتاح وص4@امج اوتقبل بر
ن ینص علیه اشرعیة بمعنی لا ألی مبدایستند  مالعالعمل للنفع اعقوبة  امنه لتيائیة والرضالعقوبة ا

   ئیةالجنالدعوی ا ئمةم4 ألمبد @اعمإ ئیةاجر@ا لضرورةافرضته ء استثنالتشریع لکونه ا حة فياصر
ن یکون ا يادة ار@اول علی @العنصر اقوم فر عنصرین یایقوم علی وجوب تو الرضار امعین ا،و
ك ادر@افهو  نيالثالعنصر ا اما، لتهدیداو ا ەاکر@اشبهة  ان یشوبهادة حرة ونزیهة دون اراعن  ادراص
  .)٢(نون القاکفله  لذيالحق اة بطاح@العلم وافهو  الرضار امعیفي  ارە عنصراعتباب

 

 

  

  
                                                           

١٧٣د. عبد الرحمان خلفي، العقوبات البدیلة، المصدر السابق، ص)1(  

٢٠٨،ص٢٠١٠احمد البراك،العقوبة الرضائیة في الشریعة ا@س4میة وا@نظمة الجنائیة المعاصرة،دار النهضة العربیة ،الطبعة ا@ولی، )2(  
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  نيالثالمبحث ا

  اتهام وصفالعالعمل للنفع انونية لعقوبة القالطبيعة ا

  

م اعقوبة  انهام وهل العالعمل للنفع انونیة لعقوبة القالطبیعة الی المبحث ا اهذ سنتطرق في     
  خر.امطلب  م فيالعالعمل للنفع ات عقوبة اوصفمطلب  تدبیر في

  

  ول�المطلب ا

  مالعالعمل للنفع انونية لعقوبة القالطبيعة ا

  

 م هل هيالعاللنفع لعمل اة لعقوبة نونیالقالطبیعة الفقهیة حول تحدید اقف المواختلفت ا       
حیث  کیة للعقوبةسیلک4ائص الخصاعقوبة بدیلة تحمل کل  انهالبعض اذ یری ا، م تدبیراعقوبة 

مه الزال لمحکوم علیه من خ4الحریة  اً تعد تقید انهاوة علی ع4 ار فیهاجب@اە واکر@اعنصر فر ایتو
بع التدبیر کونه ذو طات اصف حمل بعضت ها راعتباتدبیر ب انهاك من یری با،وهن لعملام بالقیاب
 ادیالسجون وتفازمة تکدس اجهة استحدثت لمواو لمجتمعایة الی حما یهدفئي اهیلي وقأت

ثنین @اص تجمع بین ابع خاط ان لهاك من یری باوهن، لعوداهرة الحد من ظالی ا ویرمي اتهالسلبی
لعقوبة ام وبین کل من العالعمل للنفع الفرق بین اسة الی درافرعین  ولتوضیح کل ذلك سنتطرق في

  لتدبیر.او
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  ول�الفرع ا

  لعقوبةام والعالعمل للنفع الفرق بین ا

 رع حین یقررالشام یقصدە ی4اء لمن توقع علیه وهو ایذام وی4ا( انهاعلی   لعقوبةاتعرف       
)جل جریمة معینةاب من العقا

ت ویوقع علی من العقوبانون ارد بقاء واجز(هي لعقوبةان او ا، )١(
)ئیة الجناحیة النارع جریمة من الشایعتبرە  اعامتناو ا رتکب فع4ا

لعقوبة  توقع لمصلحة اذن فا، )٢(
خری ومنع اف جریمة اقتراودة امن معلمجرم اعن منع  فض4 ولی@الدرجة اب ایتهالمجتمع وحما
ء علی العقوبة  یکون بناوتقدیر هذە  ، ألخطالعقوبة هو ارر فرض و مباس اسا،و ء بهاقتد@الغیر من ا

خف استحق عقوبة ال اهماو ا أن نتیجة خطان کاشد واستحق عقوبة ا ان قصدان کا،ف ألخطااهذ
  .ایضا میh4العقوبة علی ا وتنطوي

علیه لمحکوم اتقیید حریة  العقوبة کونهابه مع ام یتشالعالعمل للنفع ام انظن ابلقول اویمکن      
لی تحقیق ام العالعمل للنفع ایهدف  اوکم ام بهاللقی اووقت ات تتطلب جهدامالتزایفرض علیه  اعندم

 ا،کم)٣(لجریمةاب ارتکاودهم فکرة الذین ترالمجتمع اد افرا قيابة تحذیر لبام فهو بمثالعاردع لا
لة العدان علی الجریمة عدواف، لةالعدالمجتمع باء شعور ارضالی ام العالعمل للنفع ام ایسعی نظ

ن من إلمجتمع با م فيالعالشعور اء ارضالوقت نفسه تعني اعقوبة في لالة اوعد)٤(عیةاجتماکقیمة 
م العالعمل للنفع ام عقوبة المنطلق یحقق نظا اسبة ومن هذالمنالعقوبة ایرتکب جریمة توقع علیه 

 نیة یعتبر کتعویضاعلیه بصفة مج لمحکومایقدمه  لذيالعمل ان اذ التعویض ال من خ4لة العدا
لعقوبة في ابه مع ام یتشالعاللنفع لعمل ام ان نظانری  اهن سببه للمجتمع ومن لذيالضرر امنه عن 

  .لی تحقیقه الذي ترمي الهدف الغرض وا

                                                           
١١د. محمد محمد مصباح القاضي، المصدر السابق، ص)1(  

٣٥٤، ص١٩٤٩مصطفی کامل، شرح قانون العقوبات القسم العام، مکتبة المعارف، بغداد، الطبعة ا@ولی، )2(  

٢١محمد لخضر بن سالم، المصدر السابق، ص )3(  

٤٣٣د. صفاء اوتاني، المصدر السابق، ص )4(  
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من نوع  بیةاملة عقابة معانه یعتبر بمثامن حیث  لعقوبةام عن العالعمل للنفع ام اویختلف نظ      
یسهم في  المسؤولیة لدیه ممار بشعولالی تعمیق ایهدف  انماو نيالجام ی4الی اتهدف ص @اخ
لی انه یسعی العقوبة ام عن العالعمل للنفع ایمیز ان ماف الهذ، )١(لمجتمع اجه في ادمادة اعاهیله وأت

م العالعمل للنفع ا ام بینمیh4اء جوهرە العقوبة جزالعقوبة فاض اغراض متمیزة عن اغراتحقیق 
یکلف  اص عندمابیة من نوع خاة عقملامع هي انمادیة خدمة وأو تاز عمل انجالیست مجرد 

ة لمسؤولیالشعور بالی تعمیق اته الوقت ذالحریة وتؤدي في  اتستوجب سلب@ ابه لمحکوم علیها
صة  ،وخ4)٢(من جدید  عياجتم@اجه اندما همة فيالمساهه واعي تجاجتم@امن التضالدیه وتعزیز 

 اعیاجتماکوم علیه لمحاهیل أدة تاعاولجریمة اح ضرر ص4ام هو العالعمل للنفع ان هدف القول ا
  .)٣(وقطرئر وتونس الجزاو افرنسعقوبة  انهاس اسام علی العالعمل للنفع ا تطبق لتيالدول ا،ومن 

  

  نيالثالفرع ا

  ا�حترازیةبیرالتداوم العالعمل للنفع الفرق بین ا

  

 منة فيامیة کاجراجه خطورة ات تواءاجر@امجموعة من ( انهاب ا@حترازیةبیرالتداتعرف      
)لمجتمعاعن  اهألجریمة لتدراشخصیة مرتکب 

سیة اس@ائص الخصالتعریف ا اویوضح هذ )٤(
ر اثامن  ع عن نفسهالمجتمع للدفا ات یرصدهاءاجر@امجموعة من والمتمثلة ب ا@حترازیة بیراللتد

علی من ثبتت  @اتنطبق  و@ اعند ثبوته @ا اذهاتخمحل @نه @اذلك  میة ویعنياجر@الخطورة ا
میة وتسعی اجر@الخطورة اجهة امو ساس@ائیة تستهدف بات وقاءاجرا انها يا میةاجر@ا خطورته

 ئيالوقاهیل التالتدبیر في ام مع العالعمل للنفع ا بها،ویتش ماجر@الی العودة اهرة اربة ظالی محا

                                                           
٢٢محمد لخضر بن سالم، المصدر نفسه، ص )1(  

٤٣٤د. صفاء اوتاني، المصدر نفسه، ص2(  

٩٣، ص٢٠١٨د. عبد الرحمان خلفي، نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة المقارنة، المؤسسة الحدیثة للکتاب، لبنان، الطبعة ا@ولی، )3(  

١١٩، ص١٩٨٢مصر، الطبعة ا@ولی،- د. محمود نجیب حسني، دروس في علم ا@جرام وعلم العقاب، دار النهضةالعربیة، القاهرة )4(  
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الذي قد یکون سببا لخطرین المجرمین اك باحتک@ابیة والعقا تالمؤسسالی الدخول الفرد التجنیب 
 ایقدمه یعتبر تعویض لذيالعمل ار اعتبالمجتمع بایة احملی اویهدف في عودته الی ارتکاب الجرائم 

من حیث تحدید طبیعة   لمحکوم علیهات اة خصوصیاعالذي لحق به مع مرالضرر امنه للمجتمع عن 
 ما،ویختلف نظ)١(لتعویض اسوف یتحصل علی  لذيالمجتمع ار باضر@اسبه دون این لذيالعمل ا
لمجرم امیة لدی اجر@اخطورة لاجهة الی موالتدبیر یهدف اکون  لتدبیر فيام عن العالعمل للنفع ا

عمل للجریمة  وی لمعنويالرکن ایرتبط بلتدبیر @ان ا يا، عنها بارتکابه الفعل غیر المشروع التي عبر
نه ا امیة وبماجر@الخطورة التدبیر موجود بوجود ا ذا، نبه مستقب4ائم من جاب وقوع جرعلی تجن
 عياجتماعن لوم  یعبر@ لتدبیران ا اکم،)٢(لمستقبل فقط الغرض منه مرتبط بان اف اجهتهایتقرر لمو

 سب مع خطیئةایتننه @اذ ا قيخ4@الفحوی التدبیر یتجرد من ان ام ویh4الی تحقیق ایسعی و@
هم ام ولعل من العالعمل للنفع ا التي یقوم علیهاسس @اسس تختلف عن تلك ا ،وهيابهارتکاتم 

لم اتحدید مع في لدولة  مث4ام کممثل العالنفع اك من یمثل اشترام هو العالعمل للنفع ایمیز ام
عیون اجتم@ائیون اخص@اركة امع مش اعیاجتماهیله أعملیة ت لمتخذ ورسم صورته وفيام النظا
زي احترام تدبیر العالعمل للنفع ا عتبرتالتي ات التشریعا،ومن )٣(مالنظاابعة هذامکلفون بمتلا

)تيارامhا(و )نياللبنا( نالتشريعي
)٤(.  

 لعقوبة و@ام طبیعة العاللعمل للنفع   لم یعط لذياي ألرامع نتفق  اننارنة فالمقاهذە ل اءناجراوبعد      
حد،حیث ان وآفي  لتدبیرالعقوبة واع بین کل من تجم صةاخ طبیعة ەاعطا انما،ولتدبیراطبیعة 

 یقيئي فهو اوق بعانه ذو طلتدبیر @ات اصفمن  العقوبة وبعضات امن صف اته بعضاطی یحمل في
لیکون  اعلیه مجددلمحکوم اهیل أعلی تلکونه یعمل  هیلهأ،وت جونلساطر اوم علیه من مخلمحکا
لعقوبة ایمیز هذە اهم مالج جنوحه،ولعل ایقوم بتهذیبه ویعنه h جيلمجتمع وع4افي  الحاص انانسا

ن هذە القول اصة وخ4 لعقوبة ورسم صورتهالم امة لتحدید معالعالمنفعة اك من یمثل اشراهو 
لمحکوم علیه اح ص4او مالعاص والخالردع ا حققتتعد عقوبة  فهيطبیعة مختلطة  العقوبة لدیها

                                                           
٢٢السابق، ص محمد لخضربن سالم، المصدر)1(  

٤٨، ص١٩٩٦مصر، الطبعة الثانیة ،- احمد عوض ب4ل، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة  )2(  

٤٣٤د. صفاءاوتاني، المصدر السابق، ص  )3(  

٩٣د. عبد الرحمان خلفي، نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة المقارنة، المصدر السابق، ص )4(  
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 اینأ،وبرفهاهدلتدبیر ومحققة @ات امن صف ابعض اتهاطی لوقت تحمل فياهیله وفي نفس أدة تاعاو
  نحینالجائفة معینة من اطلصة  ائیة خاة جنملام تعتبر معالعالعمل للنفع ان عقوبة القول بایمکن 

  نيالثالب لمطا

  مالعالعمل للنفع ات عقوبة اصف

  

لهدف اص انوع خ بیة مناملة عقامع ارهاعتبات بالصفام ببعض العالعمل للنفع اعقوبة تتمیز      
لعقوبة ارنة بادیة مقاقتصا،و هیلهأت لمجتمع فياك اشراب اعیاجتماهیله أوت نيالجاح ص4ا امنه

  - :م هيالعاعمل للنفع لات عقوبة ان صفالقول بایمکن  ا،لذ لبة للحریةالسا

  هیلیةالتابیة العقالصفة ا-و�ا

دع رلا في بالعقاف اهدافشلت في تحقیق منها لمدة البة للحریة قصیرة اسلالعقوبة ان ا     
لمحکومین بسبب اد بین الفساو مياجر@الفکر اسهمت في نشر ا انهالعکس اهیل بل ألتاو حص4@او
ظ اکتظ@ا اهیلیة وهذألتامج البرایق وتطب اخلهالتصنیف داوصعوبة  ءلنز@السجون باظ اکتظا
لمجرم وردعه اح ص4الی السجن یهدف ان ان کا،و بیة ککلالعقالمؤسسة اعلی دور  انعکس سلبا

عکس ذلك وبینت ثبتت ات اسالدرالعدید من ان اخری فالجریمة مرة اب ارتکالی ایعود حتی @
 انکلتراکل من  لسجون فيات اءاحصh افطبق،لجریمة امن  یةالوقالردع واتحقیق  لسجن فيافشل 

لمدیر ار اشائر ازلجا لمحکوم علیهم وفيامن )٪٥٦(م اتها دةاعات اءاحص@اتؤکد  )١٩٩٤(م اوویلز ع
ن ات اسالدرالعدید من ادلت  ا،کم )١(ئمالجراب ارتکالی اء یعودون السجنامن )٪٤٥(ن ام للسجون العا

لعود ارنة مع نسبة اقل بکثیر مقام العالعمل للنفع المحکوم علیهم  بعقوبة العودة للجریمة عند انسبة 
رة اوز ث فيابح@اوحدة  اجرتهاسة ادرت اسالدرالحبس ومن هذە المحکوم علیهم بعقوبة اعند 

 ممن حکم علیهم )٪٤٢(ن نسبة اتبین  )١٩٨٨(م اعمن ثم و )١٩٨٣(و )١٩٨١(م ابین عام العدل بهولندا
لیهم بعقوبة عند من حکم ع)٪٥٤(لنسبة ابلغت هذە  ائم بینماجر ارتکبواو ادوام عالعابعمل للنفع 

                                                           
.٣٠٤حماني، علم ا@جرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر، الجزائر، صمنصور ر )1(  



20 

 

لمحکوم علیهم ام بین فئة اجرعود ل4ه لم یحصل ناە انتبلملفت ل4المدة والبة للحریة قصیرة اس
ئدین اوعامبتدئین  انواء کاة سوسن )٢٤(و)١٨(بین سن  رهماعماوحت الذین ترام العالعمل للنفع اب
)١(.  

م ازدحالحد من الی ا احتم لحبس  سیؤديان عقوبة اتحل مک اندمعم العالعمل للنفع ان عقوبة ا      
علی تطبیق لسجن ارة اداعد الذي یسائم لم4اخ المنایث یتوفر ح اتعزیز دوره ویسهم في لسجونا

 نياویعطی للج اني کمالجالجریمة من قبل اب ارتکالی ادت ا لتياب اسب@المعرفة  هیليألتامجه ابر
کثر اتمثل طریقة م العالعمل للنفع ان عقوبة المجتمع ،وا ج فيادم@ادة اعاو هیلألتالمبتدئ فرصة ا
  .هیل  للمحکوم علیه ألتاة داعاود نیة لتسهیل جهانسا

من خ4ل أثر دیب یحقق التأذنب والعمل للنفع العام دیب المعام تأان من مقاصد العقوبة بشکل     
فا@نسان بطبعه یؤثر  ،من الم عضوي ونفسيبه ت المعاقب ونفسه بما یلحقه العقوبة في ذا

ت مفسدته علی مصلحته والمذنب الذي تطبق مما رجح ه مصلحته علی مفسدته وینفرمارجحت فی
اجبار وحرمان وتقیید للحریة  هذا داء عمل دون مقابل لمدة معینة وفيا علیه هذە العقوبة یلزم في

ن او ،)٢(واسباب العقاب وا@بتعاد عن الجریمةیظن ان یدفعه الی ا@ستقامة  يدیبتأ فیه اثر وهذا
 افیم الیه حتماسیعود  لذيا يلطبیعاخل مجتمعه انه یبقی دh اعیاجتماهیله أدة تاعhعدە ایسذلك 

عن غیرە م یتمیز العالعمل للنفع ان الی ذلك فافة اضا، بیةالعقالمؤسسة ار اسواخل الو نفذ عقوبته د
 لعمل ینفذ فيا نئیة hالجنالة اعدلال امج يلمجتمع فاهمة ابکونه یعزز من مسلبدیلة ات العقوبامن 

ن ا،وضه اغراتحقیق  د فيافر@اهمة افیذە یعتمد علی مسن تنلمجتمع hالدولة وات ار مؤسساطا
لی اوعندئذ سیدفعه  لمحکوم علیهالدی  لمسؤلیةالشعور بالی تنمیة ا ایضاتهدف  مالعالعمل للنفع ا
وان  ،)٣(رتکبها لذيالجرم ال ن خ4منینه اعلی قو لتعديام بالذي قالمجتمع ادیة عمله بشکل یفید أت

الهادفة الی التقلیل من  العمل یعد تطبیقا لتعالیم السیاسة الجنائیة المعاصرةتطبیق عقوبة 

                                                           
.٢٢٢، ص٢٠٠٣مصر، الطبعة الثانیة،- ایمن رمضان الزیني، العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربیة، القاهرة )1(  

.١٥بدانی امیرة،المصدر السابق،ص )2(  

.٤٤٠مصدر السابق، صد. صفاء اوتاني، ال )3(  
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استخدام العقوبة السالبة للحریة في معاقبة المذنبین وا@ستعاضة عنها بوسائل عقابیة تسهم في 
  .غط علیهاالحد من اکتظاظ السجون وتخفیف الض

  دیةاقتص�الصفة ا- انياث

د اعدادة الی زیالمدة سیؤدي البة للحریة قصیرة السالعقوبة الی اء القضاید لجوء ان تزا      
ئلة اط @ً اموالدولة الثمن تکلف خزینة اهظة البة للحریة عقوبة بالسالعقوبة ان ا،و المحکومین بها

خری @ادیة اقتص@السلبیة ار اث�الی افة اضا افیهملین العالسجون واجین والمساتنفق علی 
دعم  يکبیر ف دور ان یکون لهاممکن لان من اجیة کانتات اقالدولة من طان المتمثلة بحرماو
لمجرمین املة اریمة ومعلجالمتحدة لمنع امم مس ل�الخا لمؤتمرا،وقد ذهب  لوطنياد اقتص@ا
 لتياجور @امین وألتات انفق( تشمل هضةالبان لسجات ان نفقالی ا )١٩٧٥(ماجنیف ع لمنعقد فيا

لتي ا لیةالما ءاعب@ا،و لهماعمنهم @اهم لعقوبتهم وذلك بسبب فقدء طیلة مدة تنفیذالسجنا ایفقده
س اللبام والطعات اعن نفق ء فض4السجناهيل أدة تاعبیة hالعقارة اد@الدولة وا اتتحمله

رنة مع المقام باجر@افحة الیف مکاتعمل علی تخفیض تکم العالعمل للنفع ان عقوبة او)١()جلع4او
ت المؤسساء نز@م تقلل عدد العالعمل للنفع ابیة ،فعقوبة العقالمؤسسة اخل الحبس دالیف اتک
ت اتخفیض نفق ئدة للدولة فياتحقق ف انهاي ابي العقالتنفیذ ات الي تقلل نفقالتابیة وبالعقا
م العاء عمل للنفع ادالمحکوم علیه بام ان قیاذ ا )٢(فیةللدولة اضاخیل اتشکل مد اً یضالسجون وا

یث نونیة وغیر مکلفة بحابطریقة قملة الحصول علی ید عامة من العات الهیئات واراد@ایمکن 
لتمویل انیة والمیزات الهیئاە هذ تملكل قد @اعمالحصول علی ا بيالعقام النظا اضمن هذ ایمکنه

تم  ام اذالعمل فادرین علی القاء اصح@المحکوم علیهم من البیة ان غا اوخصوص ام بهازم للقیل4ا
ومن لدولة الخزینة  اً ن ذلك یعد توفیراجر فات دون الجهاحدی هذە العمل بالمحکوم علیه باتکلیف  

لنسبة اب اً یضادیة اقتص@ایة الغاة وتتجلی بطریقة مربحة للدول ادیاقتصالعقوبة ار استثما اهن
بط ار ایربطه اللجریمة وجمیعه فعةالداب اسب@اهم الفقر من اغ والفرالة والبطالیه فللمحکوم ع

م الزان h لمشکلةال لهذە اج فعلعقوبة ع4الة وهذە اللبط غ نتیجة حتمیةالفرالفقر وا،ف حداو

                                                           
مکتبة حقوق ا@نسان ا@مم المتحدة ،المصدر السابق )1(  

ومابعدها١٠٢د. عبد الرحمان خلفي، نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة المقارنة، المصدر السابق، ص )2(  
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ق من وهذا یتحق علی شخصیته وسلوکه بيایجادور لزمن لهالمحکوم علیه بعمل معین لفترة من ا
لمثابرة وحسن ولة حیث تحضه علی اتفرض علیه من قبل الجهة المسؤ خ4ل الرقابة والمتابعة التي

له ل4ستمرار بعد انتهاء  لتزام والصبر والجدیة فیکون دافعاً علی ا@ التعودفة الی ا@داء وا@تقان اضا
ومن  یع ممارسة نشاطه ا@قتصاديیستط ،کما انه بهذە العقوبة یتجنب السجن ویبقی طلیقاً  العقوبة

  .ثم القیام بواجباته والتزاماته 

  

  -: عیةاجتم�الصفة ا-الثاث

ر قیمة من اهداي ا، لةالعداعلی  ءاعتدا ان فیه،h وسکینتهلمجتمع امن اء علی اعتدالجریمة اتمثل 
وان الجریمة الواقعة لیست اعتداء علی المجنی علیه  عياجتم@ازن التوا التي تقوم علیهالقیم ا

 ان یعیش في من حق کل شخص داء علی المجتمع وا@من ا@جتماعي العام الذيوحدە ولکنها اعت
رتکبه من جرم ا@ أ  االتقلیدیة وان کانت جزاء یطبق علی المذنب لقاء م،والعقوبة  ظله امنا مطمئنا
ویؤدي الی تعطیل طاقات المجتمع بتعطیل افرادە من خ4ل  @یستفید منه المجتمع انها جزاء سلبي

  ،بعکس عقوبة العمل للنفع العام حیث یقوم المذنب بعمل مفید ونافع للمجتمع دون مقابل  . سجنهم

لمحکوم علیه اعلی بیة ایجار اثامن  اله المعیة اجتم@ایة  الغام  بالعالعمل للنفع اعقوبة  تتمیزو      
 دە فيو@ار استقرایضمن  اممسرته وعمله ومحیطه امن  اعیة قریباجتم@ا بیئته حیث یبقی في

عقوبته بین قد یتعرضون له لو قضی  لذياف انحر@اوع الضیاویحفظهم من ستهم وتربیتهم ادر
في  ایضایة الغا هذە وتظهر، سرتهh لوحیدالمعیل ان هو اک اذاصة ابیة وخالعقالمؤسسة ار اسوا
نه اف یقدم عم4 اخیر عندم@ا ان هذاذ اهیل للمحکوم علیه ألتاعملیة ي ز فالمجتمع کجهاك اشرا

لی تحقیق ام یهدف العالعمل للنفع ان القول با،ویمکن  )١(لمجتمعات احدی مؤسسا یقوم به في
ء عمل ادام باق اذانبه لمحکوم علیه ویمکن تجا انحرافدي اتف اهمهاخری ومن اعیة اجتماض اغرا

  لمحکوم علیه العمل یجنب اف، @نحرافه لرئیسيالسبب الذي یکون السجن ام بدل دخوله العاللنفع 

                                                           
.٢٠محمد لخضر بن سالم، المصدر السابق، ص )1(  
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 لذيالعمل المجتمع للمحکوم علیه فار احتقادي اعلی تفیعمل وکذلك  لسلبیةارە اثالسجن واوئ امس
د افراەاتجاهه وحتی اتجالسلبیة للمجتمع النظرة ان تجنب لسجن یمکنه مامن دخوله  یقوم به بد@

بة للحریة یترتب لالسالعقوبة ان اذ الزوجین ابین  لجنسيان الحرما دياتعمل علی تف اسرته ،کما
یؤدي بهم  اممقة زوجیة ع4  تربطه لذيالجنسیة للمحکوم علیه واة الحیایلحق  لذيالمنع ا اعلیه

قدمت بعض المشکلة اولة لحل هذە ا،وفي مح لتعقیدالغة اة بکل نفسیامش في لتخبطالی ا
زیل البرالدول اومن تلك ،غرف معزولة  ج فيازو@الغرض بین اذلك ت لاءات علی ترتیب لقالحکوما
نجح طریقة ان انری ب اینأنه وفي را@ا،)١(لسعودیةالعربیة المملکة اردنیةو�اشمیة الهالمملکة او

لمؤسسة اخل اقد تنجم عن وضعه د لتياخری  @اکل المشافة الجنسي وکان الحرمادي مشکلة التف
  لحبس .ام کبدیل عن العالعمل للنفع اخذ ب�ابیة العقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
.٢٥٦منصور رحماني، المصدر السابق، ص )1(  
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  لثالثالمبحث ا

  ابهة لهالمشانظمة �اعن م العالعمل للنفع اتمييز عقوبة 

  

لعمل للنفع ارب مع عقوبة ابه وتتقالتي تتشانظمة @المبحث بعض ا اهذفي  ولاسنتن       
لعمل للنفع اوبین عقوبة  اف بینهخت4@اوجه از ابراو التعرف علی مفهومهال م،وذلك من خ4العا
ل ول من خ4اسنحلم والعالبة للحریة في کثیر من دول اسلات العقوبئل اابد احدیرە اعتبام بالعا

في لب نتحدث اثة مطم في ث4العالنفع لعمل لالعقوبة  ا@نظمة المشابهةلی التطرق المبحث ا اهذ
لمطلب افي لعقوبة واف تنفیذ ایقاني عن الثالمطلب افي لشرطي واج افرhاعن  المطلب ا@ول

  .ئيالقضار اختب@الث عن الثا

  

  ول�المطلب ا

  لشرطياج افر�ام عن العالعمل للنفع اتمییز عقوبة 

  

لبة للحریة امحکوم علیه بعقوبة سلاح اق سرط4انوني یقضي بام قانظ (هو لشرطي اج افر@ا       
لتدبیر بشروط او العقوبة امن  اءە جزئیاعفابمعنی  ائهانقضلمحددة @المدة اء انتهاتدبیر قبل  وا

)محددة 
 اقط4العقوبة اء کل مدة انقضالمحکوم علیه قبل اح اق سرط4ا( هوخر ا،وفي تعریف )١(

ه وتتمثل کذلك تضییق للحریة علی ت تفرض علیه وتقید من حریتامالتزابشروط تتمثل في  امقید
لشرطي اج افرل4 اقي لم یورد تعریفالعرالمشرع ان الذکر الجدیر با،ومن )٢()تامالتز@اء بهذە الوفا
ت اکمالمحاصول ا من)٣٣١(دة المانصت علیه  اکم لشرطياج افر@ام التطبیق نظ اماحکاورد ا انماو

                                                           
٢٣٣ر کمال،شرح ا@صول الجزائیة ،دار ابن ا@ثیر،جامعة الموصل،الطبعةالثانیة ،صبراء منذ )1(  

مصر، –النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر ا@حترازي، دار النهضة العربیة، القاهرة - القسم العام–د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  )2(

٤٩٧ص، ٢٠١٢الطبعة السابعة ،  
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 نهاب )ا/٣٣١(دةالماذ نصت ا،اً ولیس وجوبی ازیاجو لشرطياج افر@المشرع جعل ان اوئیة، الجزا
لبة اصلیة سالمحکوم علیه بعقوبة انون عن القا ام هذاحکاوفق  اشرطی اجافراج افر@ایجوز (

سیرته وحسن م استقانه اوتبین للمحکمة  ان حدثاک اذا اوثلثیها اع مدتهارباثة مضی ث4ا اذاللحریة 
قب التعادرة بات صالعقوبانت اک اذا،و شهراعن ستة  اهامضالتي المدة اتقل ن @اسلوکه علی 

،وتحسب انوناق اینفذ منه اعلی لم@الحد اوز ابلغ ولو تج امهم اس مجموعهاساعلی لمدة افتحسب 
 اذا.و لعقوبةا افیهت صدر لتيالدعوی اري عن نفس الجالتوقیف التي نفذت مدة العقوبة امن مدة 

 اکم )العقوبة نفسهابة ابمث المتبقیة منهالمدة ام فتعتبر العاو اص الخالعفو العقوبة باسقط جزء من 
ذ ا ادة نفسهالمامن )د(لفقرة الشرطي في اج افر@ام احکالمحکومین من اء بعض اسثناونصت علی 

  -: نهمابی تي�المحکومون الشرطي اج افر@ام احکایستثنی من (علی انه  نصت

م احک@ المقررة للجریمة طبقاقصی للعقوبة @الحد اکثر من الذي حکم علیه بائد العالمجرم ا .١
 ت .العقوبانون امن ق)١٤٠(دة الما

و ابع الطواو العملة او جریمة تزییف ارجي الخالدولة امن المحکوم علیه عن جریمة ضد ا .٢
 .لحکومیةالیة المات السندا

 عاو جریمة وقا ارضلاء علی عرض بدون اعتداو اط الو واع اجریمة وقلمحکوم علیه عن ا .٣
وجریمة امنة عشرة من عمرە الثاوحیلة علی عرض من لم یتم او تهدید اء بغیر قوة اعتداو ا

 لفجور.الفسق والتحریض علی او جریمة ارم المحاط بالو واع اوق
کم علیه لحان قد سبق اک اذالسجن عن جریمة سرقة او اقة الشال اشغ@المحکوم علیه با .٤

ي سبب h انقضت عقوبتهانت قد اولو کخری السجن عن جریمة سرقة اواقة الشال اشغ@اب
 نونياق

ن قد اک اذامة العال اموس ل4ت4خالسجن عن جریمة او اقة الشال اشغ@المحکوم علیه با .٥
لحبس عن او النوع ا السجن عن جریمة من هذاو اقة الشال اشغ@الحکم علیه باسبق 

و ابعین اس مکونة من فعلین متتخت4اوعن جریمة اکثر او اقبتین اس متع4ختاجریمتي 
)نونياي سبب قh اعقوبتهنقضت انت قد اولو ک کثرا

)١(.  

                                                           
.)١٩٧١(لسنة  )٢٣(من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقي رقم  )٣٣٧الی٣٣١(انظر نص المواد  )1(  
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مة وحسن استق@اجین علی المسام یستهدف تشجیع الشرطي هو نظاج افر@ان القول ایمکن  اذا     
ئلة اج عنه تحت طافر@الشریفة بعد اة الحیام وعلی النظا ادة من هذاستفلسجن ل4اخل السلوك دا
یة في همام قد تبرز له النظا ان هذالقول بایمکن  اکم، )١(لمدة اء بقیة استیفجدید @لعود من ا
 ان هذاو اضر کمالحا ابیة في وقتنالعقات المؤسسا اني منهالتي تعالسجون التخفیف من تکدیس ا
بة الرقاف واشر@الی المفرج عنه یخضع ان الجریمة حیث اب ارتکالمجتمع من خطر ام یحمي النظا

ن امن  فبد@ م النظا البة للحریة موجودة في هذالسالعقوبة ان ایعني  اوهذ ،)٢(لتجربةال مدة خ4
ولم یعد  اد منهاستفانه اثبت ا اذا ارجهانه یجري خابیة فالعقالمؤسسة اخل العقوبة دایجري تنفیذ 

 ایعد سببء للعقوبة و@انهالشرطي لیس اج افر@ان القول اصة ،وخ4 المزید منهالی اجة ابح
ن اویعني ذلك  ائیانه اجافرالیس  لشرطياج افر@ان اذ ا، اسلوب تنفیذهءه بل مجرد تعدیل @انقض@
في  ابه مجددلزج اج وافر@ا ان یلغی هذلشرطي hاج افر@ال مدة لمحکوم علیه هو عرضة خ4ا
لیه في ا اتطرقنالشرطي وماج افر@ام النظ انف ذکره�ائص الخصاریف والتعال ،ومن خ4 لسجنا
ط ان نبین نقا ام یمکن لنالعالعمل للنفع اوبة قت عائص وصفابقة عن تعریف وخصالساحث المبا
لمرجو منه عن الغرض ام تختلف في العالعمل للنفع اوبة قم عا،فطبیعة نظ مینالنظاف بین خت4@ا
لمحکوم علیه علی حسن سلوکه ة لافاو مکالمشروط منحة اج افر@الشرطي حیث یعتبر اج افر@ا
ن المدة والحبس قصیرة العقوبة  بدی4م العالعمل للنفع اعقوبة یعتبر  ابیة بینمالعقالمؤسسة اخل اد

وقف لتنفیذ  @اهو الشرطي ماج افر@ا المدة بینمالحبس قصیر امل مدة ابل کاتنفذ مقلعقوبة اهذە 
تق اتقع علی ع ام بینمالعالعمل للنفع التسبیب في عقوبة ایشترط  و@ العقوبة کمالمتبقیة من المدة ا
یقي لشرطي @اج  افر@ان الی کل ذلك اضف ا، ارهابب قرن تسالشرطي اج افر@التي تمنح الجهة ا
خل ادمدة عقوبته  و ثلثياع ارباثة نحو ث4لسلبیة للسجون فهو سیقضي ار اث@المحکوم علیه من ا
  .ثر بمن معه ألتایجعله بوضع یصعب به عدم  ابیة ممالعقالمؤسسة ا

  

  

                                                           
.٥١٤، ص٢٠١٥مصر،–القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ا@سکندریة - د. محمد زکي ابو عامر، قانون العقوبات )1(  

.٣٤٤، ص٢٠١٧القسم العام، مکتبة القانون والقضاء، بغداد، الطبعة ا@ولی،- سلمان عبید اهللا الزبیدي، شرح قانون العقوبات )2(  
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  نيالثالمطلب ا

  العقوبةتنفیذف ایقام عن العالعمل للنفع اتمییز عقوبة 

  

د استبعاضي الذي یجیز للقائي القضالتفرید ائل افضل وسامن ایقاف تنفیذ العقوبة م انظیعد       
 ال مدة تجربة یحددهعلی شرط خ4لعقوبة اضي سلطة تعلیق القالذي یقضي بمنح او لعقوبةا
لعقوبة المتهم وفرض انة ادالحکم باضي سلطة القایخول  امانه تتمثل بکونه نظاو ا،)١(نون القا
بة فترة ابمثتکون نون القا اج عنه لفترة معینة یحددهافر@او اف تنفیذهایقامر ب�اسبة له مع المنا

ون لفترة دان مرت هذە اب جریمة جدیدة فارتکالی ایعود ن @اب المحکوم علیه فیهالب اللتجربة یط
لتشریع ا،وقد عرف )٢(ئیة الجزارە اثان لم یکن وتزول جمیع إلحکم کان یرتکب جریمة جدیدة عد ا
 ماع درالصالملغي ادي البغدات العقوبانون اول مرة في قالعقوبة اف تنفیذ ایقام اقي نظالعرا
م ادر عالصالمصري ات العقوبانون امه من قاحکاستقی اي لذاو )٧٠و٦٩( دتینالمافي )١٩١٨(
)١٩٠٤(

 )١٤٩-١٤٤(دالموافي علیه نص )١٩٦٩( لسنة )١١١(لمرقماقي العرات العقوبانون ان قاو ا،کم)٣(
مر في أن تاتزید علی سنة لحبس مدة @اجنحة بو ایة الحکم في جنان للمحکمة عند اب( ومضمونه

عن جریمة عمدیة  لمحکوم علیهالحکم علی الم یکن قد سبق  اذالعقوبة اف تنفیذ ایقإلحکم نفسه با
ب ارتکالی انه لن یعود اد باعتق@ایبعث علی اوسنه وظروف جریمته مضیه اقه ومخ4امن ت أور

ت اللعقوب م4او تجعله شاصلیة @العقوبة التنفیذ علی اف ایقان تقصر اجریمة جدیدة وللمحکمة 
ن تقصر از للمحکمة اج امع مةالغرالحبس واحکم ب اذازیة واحتر@ابیر التدالتکمیلیة والتبعیة وا
لحکم اریخ صدور أت من تاث سنولمدة ث4 لعقوبةالحبس فقط ویوقف التنفیذ علی عقوبة اف ایقا

ن یتعهد بحسن التنفیذ باف ایقامر ب@المحکوم علیه عند ا،وتلزم ائیاریخ صیرورته نهأولیس من ت
لمحکوم التعویض اء ادان تلزمه  باو ا)١١٨(دةالمام  احک@ التنفیذ وفقاف ایقال مدة لسلوك خ4ا

ف ایقاء الغالحکم با،ویجوز  امرین مع@ان تلزمه باو الحکم اجل یحدد في ال و بعضه خ4ایه کله عل
                                                           

. ٣٧٦د.اکرم نشاة ابراهیم،المصدر السابق،ص)1(  

.١١١٢، ص٢٠١٢لبنان،- د. جمال ابراهیم الحیدري، الوافي في شرح احکام القسم العام من قانون العقوبات، مکتبة السنهوري، الطبعة ا@ولی، بیروت )2(  

.٥٠٤، ص١٩٩٠ماهر شویش الدرة، ا@حکام العامة في قانون العقوبات، بغداد، الطبعة ا@ولی،د.  )3(  
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و جنحة ایة التجربة جنال مدة خ4رتکب ا اذا وا )١٤٥( دةالمالم یقم بتنفیذ شروط  اذالتنفیذ ا
عن نه قد حکم علیه اظهر  اذاو اشهر اثة کثر من ث4لبة للحریة  hاحکم علیه بعقوبة سعمدیة  

یتبین  ا،ومن هذ )لتنفیذاف ایقامرت بالمحکمة قد علمت به حین او جنحة عمدیة ولم تکن ایة اجن
درة الصام احک@اف تنفیذ ایقاز اجا ذالتنفیذ اف ایقالجریمة عند امتعلقة بنوع  اك شروطان هناب الن

علی  نونالقالم ینص  ام امتهاوجس النظر عن نوعها لجنح بصورة مطلقة بغضات وایالجنافي 
العقوبة ان یکون  فیذ ف تنایقا اشترطذ ا المحکوم بهالعقوبة اك شروط متعلقة بالك ،وهنف ذخ4

ستعملت ایة اوجنادرة في جنحة العقوبة صانت اء کاسو @تزید عن سنة لمدةلحبس احکم صدر بال
ن اني وهو الجاك شروط متعلقة بشخص امخففة ، وهنلالظروف او ظرف من افة ألراب اسبا افیه

یة انت جناء کاسو امتهانظر عن جسلالحکم علیه عن جریمة عمدیة بغض اني قد سبق الجایکون @
قي فترة زمنیة بین العرانون القاذ لم یحدد الجریمة اب ارتکاریخ أنت قدم تاک ام جنحة ومهما
جریمته ضیه وسنه وظروف المحکوم علیه وماق خ4ان تری من  احق ول4الحکم اوبق السالحکم ا

ف ایقام ان نظاب الن یتضح اذا،)١(ب جریمة جدیدةارتکالی انه لن یعود اد باعتق@ایبعث علی  امم
ضي من ایعطیه للق العقوبة ذلك لمادر بالصالحکم المحکوم علیه بالی تهدید العقوبة تهدف اتنفیذ 

بة ابمث لزمن تکوناحکمه مدة معینة من  التي یصدر بهالعقوبة اف تنفیذ ایقامر بأن یاسلطة في 
جریمة جدیدة ب ارتکاع عن امتن@اجل ار جهدە من المحکوم علیه قصافترة للتجربة حیث سیبذل 

لمحکوم علیه عن بیئة ام یبعد النظا ان هذاو اح کمص4@افي  ایتهالعقوبة قد حققت غاوبذلك تکون 
ط خت4@ادە عن نه یبعاذ المجتمع الذي لحق باذی @اکثر من اعلیهم  لسلبيا اثرهاقد یکون 

  حیة .ص4@المتمرسین في المجرمین اب

تکمن  مالعالعمل للنفع العقوبة وعقوبة اف تنفیذ ایقام اف بین نظخت4@اط ان نقالقول باویمکن       
بتنفیذ عمل تهدف  الهعلیه من خ4لمحکوم ابیة یقوم ایجام عقوبة العالعمل للنفع ان عقوبة افي 

تقتصر علی منح  اسلبی العقوبة یعد تدبیران وقف تنفیذ افبل المقاهیله في حه وتأص4الی ا
لجهة ان تقوم ام العالعمل للنفع اقوبة یشترط في عح نفسه بنفسه و@ص4المحکوم علیه فرصة ا
نه العقوبة فالشروط بعکس وقف تنفیذ التدقیق في توفر اب بل تکتفي ارهائیة بتسبیب قرالقضا

                                                           
.١٩٦٩لسنة  )١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  )١٤٩الی١٤٤(انظرنص المواد  )1(  
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یوجد في عقوبة ،و@ للطعن ب4اق ارهان  قراک @إلشروط و ا ةاعامع مر ارهان تسبب قرا ایجب علیه
 ام علی رضالعالعمل للنفع التنفیذ ،وتعتمد عقوبة افي وقف  ار کماختبام فترة العالعمل للنفع ا
ن بعض اب ا،علم یهأیؤخذ رلمحکوم علیه و@ا ایهتم برضلتنفیذ @افي وقف  المحکوم علیه بینما
لتشریع ا التنفیذ من بینهاف ایقحبة hام کعقوبة مصالعاعمل للنفع لاتعمل بعقوبة ت التشریعا
لمحکوم اقبل  اذالحکم اف تنفیذ ایقان تقوم بالمذکور تجیز للمحکمة انون القان اني حیث الم@ا

ذ ا،)١(لجریمة اب ارتکالذي نجم عن المشروع الضرر غیر اح ص4ام بام وقالعاء عمل للنفع اداعلیه ب
لمحکوم اهیل أدة تاعانه یقوم علی اشروطه و فراء تطبیقه بمجرد توالقضیتیح ل م مفتوحانه نظا

یتفق مع م النظا ان هذاو لوحید له مستقب4الردیف ابیة بل وتعلمه مهنة قد تکون ایجاعلیه بطریقة 
لعقوبة لتحقیق اکه في اشرالمحکوم علیه واء التي تقوم علی رضاصرة المعائیة الجناسة السیا
  هیل.ألتادة اعاح وص4@ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.٢٩بداني امیرة ،المصدر السابق،ص )1(  
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  لثالثالمطلب ا

  ئيالقضار اختب�ام عن العالعمل للنفع اتمییز عقوبة 

  

ول مرة في ا أنش ،وقد لحبسائي کبدیل لعقوبة القضار اختب@ام ابنظ لدولاخذت بعض ا
في اسکاتقدم  الو@یات المتحدة ا@مریکیة في مدینة بوسطن فيف،نجلوسکسونیة @الدول ا

لعقوبة علی بعض النطق باف ایقا امن محکمته الباط )١٨٤٨(م اع )غسطساجون (یدعی 
 اف علیهم وقد نجح بعمله هذاشر@انة حسن سلوکهم وتعهدە باعلی ضمء ان بنالشباین لمتهما

ر اختب@ان الی ا )ندسندر@(  ،ویری)١(لمتهمیناملة اسلوب في مع@ا الی هذار انظ@افي جلب 
عرفه  نون والقاك انتهابي عند العقالفعل امن رد  بد@ جيد رد فعل ع4ایجئي وسیلة hالقضا

 احسن ان یسلك سلوکالحکم بشرط انة مع وقف اد@احکم علیه بلة شخص مذنب اح(نه اعلی 
ئم الجراة من مرتکبي ابي لفئة  منتقاسلوب عقا( انهاب اویمکن تعریفه )لوقفال فترة خ4

عدتهم اعن طریق مس اعیاجتماهیلهم أدة تاعالسجن وتضمن ایستهدف  تجنیبهم دخول 
لی توقیع ا ال بهخ4@التي یؤدي المقیدة للحریة ات امالتز@اویفرض علیهم بعض  ابیایجا

)لبة للحریة علیهماعقوبة س
 لنطقاە عدم ائي فحوام قضانظرة عن اعب مالنظا افهذ اذا،)٢(

ن الفترة زمنیة معینة علی  ابهلنطق العقوبة بعد اعدم تنفیذ وانة اد@العقوبة بعد ثبوت اب
خل ان اوغیر محددة فار لفترة زمنیة قد تکون محددة اتبخ@المحکوم علیه تحت ایخضع 

 اة تحکم بهلمحکمة تحدد عقوبان المفروضة علیه فالشروط اي شرط من المحکوم علیه با
بموجب  اتم تعلیقه لتياو المحکوم بهالعقوبة او تنفذ بحقه ا ابموجب حکم یصدر عنه

  -:ث صورئي ث4القضار اختب4ن لا ایتضح لن اعلیه،ومن هذلمفروضة ات امالتز@ا

لصورة مطلقة انة وهذە اد@الحکم بعد ثبوت ار اصداولی تتمثل بتعلیق @الصورة ا .١
 ا�مریکیjة.لمتحدة ات ایلو@او انکلتراوتطبق في 

                                                           
.١١٤بوهنتالة ياسین، المصدر السابق، ص)1(  

.٢٣٠، ص٢٠١٣ني، الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة ا@ص4حیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة ا@ولی،د. عمار عباس الحسی )2(  
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فترة معینة  الجزائیة خ4للدعوی ام فتوقف اته@انیة یطبق في مرحلة الثالصورة ا .٢
لدعوی من التي وضع فیه رفع اهل للثقة انه المتهم بالم یثبت  اذار فاختب@اهي فترة 

 .وسوید ابلجیک جدید وتطبق في
ضي ینطق بحکم القان اي الحکم بعد صدورە الثة تتجسد في تعلیق الثالصورة ا .٣

ل فترة لمحکوم علیه خ4العقوبة ویخضع اف تنفیذ ایقالعقوبة ثم یقرر انة واد@ا
  .)١(افرنسر ویطبق في اختب@ا اعلیهمللذین یقوم ا فاشر@ات وامالتزلتنفیذ ل4اف ایقا

،  الجریمةلی نوع ا واخری ترجعلمحکوم علیه اشروط مرتبطة بشخصیة  وفي هذا النظام    
دت التي قامل العوالمحکوم علیه تتمثل في معرفة المرتبطة بشخصیة الشروط ا لیا فبالنسبة

 اجهر في ع4اختب@ا اینطوي علیهلتي ابیة العقاملة المعان تجدیه ایمکن ام وماجر@الی المتهم ا
ئمة عیة م4اجتمان تنتجه من ظروف ایمکن ار ومدی ماختب@ا ایطبق فیه سوف لتيالبیئة اسة اودر

  لنجاحه.

نجلیزي @التشریع ا،ف نینالقواف بین خت4الجریمة فمحل ابنوع لمتعلقة النسبة للشروط اب اما       
نون القا اقب علیهالتي یعالخطیرة وهي تلك ائم الجرام عن مرتکبي النظااد هذاستبعالی ایمیل 

عن خمس  اعقوبتهتزید لتي ائم الجرا لفرنسيالتشریع المؤبد في حین یستبعد السجن ام واعد@اب
ئم الجرالعنف وائم ایستثنی جر امریکات في ایلو@اسین وفي کثیر من السیالمجرمین ات واسنو

ئي ومن القضار اختب@اب ال من شمولهالمافي  اترتکب طمع لتيائم الجرالحکومة والمرتکبة ضد ا
ستبعد ا المصري حینمات العقوبانون انجلیزي  ق@الموقف اثرت بألتي  تالعربیة ا تالتشریعا
  . )٢(ت المخدرالقتل والحریق وات ایالدولة وجنامن اقعة علی الوات ایالجنا

به التشالرغم من ائي سنجد بالقضار اختب@ام اونظم العالعمل للنفع ام عقوبة ابین نظ رنةالمقاوب     
ر اختب@امن  م بد@العالعمل للنفع اخذ بعقوبة أن ات تجعلنافخت4@ابعض ن ا @ا الکبیر بینهما

ر فقد اختب@ا امالنطق بعقوبة معینة ابعد  @ال امج ام لیس لهالعالعمل للنفع ان عقوبة ا القضائي، اذ

                                                           
ومابعدها.٢٧٢، ص٢٠١٥لبنان،- د. جمال ابراهیم الحیدري، علم العقاب الحدیث، دار السنهوري، بیروت )1(  

.٢٣٤د.عمار عباس الحسیني،المصدر السابق،ص )2(  
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ل اعمابي وتنفیذ ایجاط ام بنشالقیالعمل تتطلب النطق به وعقوبة او بعد العقوبة النطق بایتم قبل 
  اجتماعیا.هیله أني وتالجاسة الی درار فهي تهدف فقط اختب@افترة  اماحددة م
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  بعالرالمبحث ا

  صرةالمعات التشریعام في العالعمل للنفع اتطبیق عقوبة 

  

ر اطاء في ان جالتبني وا العقوبة وهذاریخ أت م مرحلة مهمة فيالعالعمل للنفع ایمثل تبني عقوبة     
ن ام بالعاي ألراع اقناسهمت في اصرة وقد المعابیة العقات التشریعالذي عم ابي العقاح ص4@ا
بیة فحسب العقارة اد@او الة العداع اعلی جهود قطتقتصر  @ابي یجب العقاح ص4@المجهود في ا

لمنشود اح ص4@ا ات هذالتنسیق لتحقیق مستحقاة وفاهمة کالمسات الیالفعات واعالقطاعلی بل 
ل م من خ4العالعمل للنفع التي تبنت عقوبة ات التشریعاهم اض استعرالمبحث ا اول في هذاوسنح

  .لعربیةات التشریعافي  انیهماوث لغربیةات اتشریعالفي  اولهمامطلبین 

  

  ول�المطلب ا

  لغربیةات التشریعافي  مالعاللنفع  لعملاعقوبة 

  

ت ایلو@الغربیة مثل ابیة العقات التشریعام في العالعمل للنفع ات لعقوبة التطبیقالعدید من اك اهن    
ولوکسمبرج وبلجیکا والیونان  ال وفرنسالبرتغارك وانمالداو اوهولند انکلترامریکیة و�المتحدة ا

ت التشریعاتلك ذج من ار بعض نماختصاول بان نتنالمطلب ا اول في هذاوسنح والیونان والمانیا
لفرنسیة التجربة الحبس وسنعرض ام کبدیل عن عقوبة العالعمل للنفع اخذت بالتي ابیة العقا
  نیة.الیونالهولندیةوانکلیزیة و@البلجیکیة واو

  افرنس-: و�ا

ئر الجزالعربیة کاصة اخری وخ@ات التشریعاریخي للکثیر من ألتاصل @الفرنسیة التجربة اتعد     
کبة ابة ومواستجات التشریعاکثر امن  احدالیوم والفرنسي یعد ابي اقلعا لتشریعاوتونس،و
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hانهام بالعالعمل للنفع ال الفرنسیة في مجالتجربة الحدیثة وتوصف ابیة العقاسة السیات اهاتج 
لفرنسي للمرة ات العقوبانون انصوص قلی ام طریقه العالعمل للنفع اوقد عرف  اونضج م4اکثر تک@ا
صلیة بدیلة اکعقوبة  )١٩٨٤(وعمل به منذ سنة  )١٣١/٨( دةالمافي  )١٩٨٣/یولیو/١٠(فيولی @ا

مع وضع  الموقوف تنفیذهاعلیه کعقوبة تکمیلیة للعقوبة لنص اتم  البة للحریة کمالساللعقوبة 
 لمتضمنا )٢٠٤/٢٠٠٤( لمرقمانون القابموجب  )٢٠٠٤( ماع يعیة فاجتم@ا بةالرقالمحکوم علیه تحت ا
نه h )منالتضا(نون انون سمي بقالقا ان هذا اعلم ،)١(لمعدلا لفرنسيائیة الجزات اءاجر@انون اق

لسجن هو ا،وبموجبه لم یعد )٢(مةالعالعمل للمنفعة ال فرض لمحکوم علیه من خ4امع  امنایمثل تض
لتي صدرت السجن ان تستبدل عقوبة اة حیث یمکن للمحکمة الجنالتي تطبق علی اولی @العقوبة ا

لعقوبة ان تصدر هذە اجر علی ام دون العابعمل للنفع  ال مدة میقوم خ4 نالمحکوم علیه بافي حق 
لعمل الجمع بین عقوبة اومنعت ، لحکمالنطق بالمحکمة وقت الموجود في المحکوم علیه ا ابرض

ث صور ث4 كا،وهن المقیدة لهاو انعة المات العقوبامن  اغیره وامة الغراو السجن ام مع العاللنفع 
ن یحکم علی اضي القاولی بموجبه یستطیع @الصورة ا،ففي  مالعالعمل للنفع التطبیق عقوبة 

 تنصاوهو م امنه م بد@العالعمل للنفع امه بالزابلحبس اب اقب علیهابه جنحة معارتکاشخص عند 
ئم الجراکعقوبة تکمیلیة لبعض  نیةالثالصورة الفرنسي ،وات العقوبانون اقمن )١٣١/٢(دة الما اعلیه

لثة الثالصورة ا،و )١٣٢/٢٤(و )١٣١/١٧( دالموااعلیه تلسیر وقد نصات الفاء و مخایذ@اف وت4@اک
ء اثنام العالعمل للنفع المذنب بان یحکم علی اضي ائي وبموجبه یمکن للقالقضار اختب@اتطبق مع 

ن انجد  ا،ومن هذ)٣(لتنفیذالیه بوقف لحکم عالة اح يف اویکون هذ ئيالقضار اختبخضوعه ل4
م فقد احک@اعد والقوالفرنسي تخضع لمجموعة من ات العقوبانون ام في قالعالعمل للنفع اعقوبة 

و الجریمة امعینة لنمط  ان یضع شروطادون  لحبساب اقب علیهالمعالجنح ا جریمةتکون ن اشترط ا
فقة اخذ موا ضيالقالزم الحبس وامعینة لمدة عقوبة  ان یشترط حدوداودون  اخطورتهدرجة 

 تعدی4اجری لفرنسي المشرع ان ا ا،علم الحکم بهام قبل العالعمل للنفع المحکوم علیه علی عقوبة ا
لخمس ال لحکم علیه خ4المتهم قد سبق ایکون @امنه  )١٣١/٨(دةالماونصت في  )١٩٩٤(م افي ع

                                                           
.٩٧، ص٢٠١٦مصر، الطبعة ا@ولی،–زهرة غضبان، تعدد انماط العقوبة واثرە في تحقیق الردع الخاص للمحکوم علیهم، مکتبة الوفاء القانونیة، ا@سکندریة  )1(  

.٤٤٨د. صفاء اوتاني، المصدر السابق، ص )2(  

.١٢٦بوهنتاله یاسین، المصدر السابق، ص )3(  
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و بعقوبة ایة افه جناقترابعقوبة  افهاقتراکم علی اي یحلتالجریمة ابه ارتکبقة hالسات السنوا
لعمل ات اعام بتعدیل سام قالعا،وفي نفس  شهراربعة الذي تزید مدته عن اذ النفالمشمول بالحبس ا

 )٢٤٠( قصی هواوحد عة ان سوربعا )٤٠( لعمل هوات اعادنی لساحد  اوحدد فیه تالعقوبانون افي ق
ریخ صدور أمن ت اً نیة عشر شهراثم )١٨(ل لعقوبة خ4انفیذ ن یتم تاعة علی اربعون سان وائتام
  .)١(لحکم ا

  

  ابلجیک- ثانيا: 

لحبس اعقوبة تبعیة لعقوبة ک اما )١٩٩٤(م منذ سنة العالعمل للنفع البلجیکي عقوبة المشرع ا قرا    
 )٢٠١٤(م اع لبلجیکي فيات العقوبانون اق بعد ذلك عدلو لعمومیةالدعوی اء انقضو کشرط hا

خمس  وزاتتج@ المرتکبة عقوبتهالجریمة انت اک اذاصلیة اقوبة م عالعالعمل للنفع التصبح عقوبة 
ن المحکوم علیه بالشروط في اشترط بعض ا،ت التشریعاکغیرە من ،لبلجیکي ا والتشریع، تاسنو

ء في اجام لعمل وفقان یرضی باوکثر اعشر ف ستة )١٦( لعمران یبلغ من او ابقایکون محکوم س@
ف علی تنفیذ اشر@التي تقوم باهي مة العابة النیان البلجیکي وات العقوبانون امن ق )٣٧/٣(دة الما
لمحکوم علیه ا،ویبلغ  ءالقضاعد اعیة ومساجتم@اقبة المرالضبط ولجنة امین اسطة العقوبة بوا

 العمل کلیام تنفیذ عد لاح ،وفي لعقوبةاحضورە یبلغ بلحضور وعند ام بایاە سبعة اقصال مدة خ4
ء استدعاتقوم ب اعیة وهي بدورهاجتم@اقبة المرار مصلحة اخطاء بالقضاعد ایقوم مس او جزئیا
مة العابة النیالی ا اویرسله اعدم تنفیذە للعمل ثم یکتب تقریر عه حولالمحکوم علیه وتسمع دفا

hلمنجز من العمل ا راعتب@ابنظر خذ @امة مع الغراو الحبس ازمة لتنفیذ عقوبة ل4ات اءاجر@اذ اتخ
  .)٢(قبله

  

  

                                                           
ومابعدها.١٨١،ص٢٠١٠للنفع العام في التشریع العقابي الجزائري، بحث منشورفي مجلة المنتدی القانوني الجزائري، العدد السابع، ،محمد لمعینی، عقوبة العمل  )1(  

ومابعدها.١١٦محفوظ علي علي،المصدر السابق،ص )2(  
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  انکلترا- :الثاث

تم تطبیق  )١٩٧٩(م اوفي ع )١٩٧٢(م اع انکلتراول مرة في ابیة العقات التشریعالعمل في ادخل ا    
 انجلترالعقوبة في ابتطبیق هذە  لفضلاویعود  انکلترائیة في الجناکم المحافة العقوبة في کاهذە 

حیث کانت )١٩٧٢(قانون العدالة الجنائیة سنة  يادخل اقتراحاته ف الذي )ووتنا ارارباب( رونالبالی ا
 دخلت هذەاوقد )١(الغرامة والوضع تحت ا@ختبار منحصرة في انکلترا السجن في قبل هذە بدائل

م النظاري حول استش@المجلس اقر نتیجة لتقریر الذي ائیة الجزالة العدانون العقوبة بموجب قا
کثر ا اوبعة عشرة من عمرە السالعقوبة علی کل من بلغ الحکم بهذە ان یجیز الذي کائي والجزا

 )٢٤٠(ت اعالساعدد  وزایتج @ال مدة محددة علی وذلك خ4 انالمجتمع مجالعمل لمنفعة ام اتماوب
 )١٩٨٣(م اثم صدر ع اشهر )١٢( لعة وینفذ خ4اربعون سا )٤٠(تقل عن  عة و@اربعون سان وائتام
مة لعدد من العالعمل للمنفعة اعة عشرة من عمرە ببالساهو دون ن لحکم علی ماز للمحکمة اجانون اق
م اوفي عکثر @ال سنة علی عة تنفذ خ4ائة وعشرین سالی ماعشرین  )١٢٠-٢٠( تاعالسا
لعمل اوعرفت عقوبة )١٩٩٢(م افي ع احقتم تطبیقه @ لذيائیة والجنالة العدانون استحدث قا)١٩٩١(

یحصل لمجتمع و@الح المحکوم علیه بعمل لصام التي تضمن قیالبدیلة العقوبة اتلك  انهام بالعاللنفع 
عة اربعین سا)٤٠(وح بین ان تتراب ت یجاعالسان عدد ابل عمله وامق اجر مطلقالمحکوم علیه علی ا

من ة بعة عشرالسا )١٧(لذي لم یبلغ اقصی للمحکوم علیه ائة وعشرون کحد ام )١٢٠(دنی واکحد 
عة کحد اربعون ساو ائتام )٢٤٠(دنی وا عة کحداربعین سا )٤٠( لغین بینالنسبة للباوب عمرە

ل لعمات اعابتنفیذ سن یلتزم المحکوم علیه اضي وعلی ازي للقالعقوبة جوالحکم بهذە ا،وقصیا
ت ستدعا اذالفترة ادة تلك امر بزیأن یاضي الحکم وللقا ریخ صدورأمن ت اعشر شهر ثنيال خ4

  لضرورة لذلك.ا

لذي یختص ائي والقضار اختب@ابط العمل ضاعلی تنفیذ عقوبة ف اشر@الذي یقوم بان اب اعلم     
رة اداسلوب المحکوم علیه وایذ عمل بعة تنفالمحکوم علیه بتنفیذە ومتالذي سیقوم العمل ار اختیاب
م علیه وفي تلك العالعمل للنفع المحکمة عدم تطبیق عقوبة اطلب من ن یاللمحکوم علیه لعمل، وا
وم علیه لمحکام الة عدم قیاوفي ح المقررة للجریمة کماصلیة @العقوبة اضي بالقالة یحکم الحا

                                                           
.١٧٥مصطفی العوجي، المصدر السابق،ص )1(  
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 لحکم علیها، ئيالقضار اختب@ابط ب ضاء علی طلابن ضيالمشرع للقاز اجالعمل بصورة جیدة اب
لعمل للنفع ار في تنفیذ عقوبة استمر@امع  يسترلینائة جنیه ام )١٠٠( عن ارهایزید مقدمة @ابغر

  .)١(مالعا

  

  اهولند-: ابعار

حقة لم4اء اثنام العالعمل للنفع انه یتم تطبیق عقوبة اعلی )١٩٨١(در سنة الصانون القالقد نص       
لعمل المحکوم علیه بان یقوم المحکمة واحقة من قبل لم4ایقضي بوقف  راو بموجب قرائیة الجنا

لعفو المفروضة مع تقریر ات اجبالواحدى إت کالعقوباهذە  یتم تطبیق اعة کماس )٢٤٠- ٣٠( لمدة
م القیا ن تتضمنام یمکن العالعمل للنفع ان عقوبة انون  نص علی اصدر ق )٢٠٠١( ماع وفيص،الخا

لحکم بتلك الهولندي جعل المشرع ان ا ا،علم)٢(عیةاجتمالح جمعیة اوتکون لصابتدریب مهني 
لتنفیذ بشرط  اجبة البة للحریة وابعقوبة س الیهقب عالمعائم الجرافة اضي في کاللق ازیالعقوبة جوا
جبة الواروط لشافر الة تواوفي حمنه  )٢٢/١(دة الماشهر وفق استة  )٦(لعقوبة عن اتزید مدة  @ا

لعقوبة وبعد المحکوم علیه لتطبیق تلك افقة امو و@ابد م ف4العالعمل للنفع ابعقوبة  للحکم
 الهلتي یجب خ4الفترة العمل وات اعان یحدد في منطوق حکمه عدد ساضي القاکمة علی المحا

لنسبة اب اما )٢٤٠( ت عناعالساقصی لعدد تلك @الحد ایزید عن  @او مالعالعمل للنفع اتنفیذ عقوبة 
لعمل ات اعاف سختh4 انه یختلف تبعالعقوبة فان ینفذ ا الهیجب خ4لتي اقصی للمدة @اللحد 

عة اس)١٢٠(یزید عنلعمل @ات اعان عدد ساک اذالمدة اقصی لتلك اشهر کحد المشرع ستة اوحدد 
  .)٣(عةاس )٢٤٠-١٢٠(بین  اوح مات یتراعالسان عدد اک اذاقصی احدة کحد اوسنة و

  

  

                                                           
.٢٢٦و٢٢٢ایمن رمضان الزیني، المصدر السابق، ص  )1(  

.١٧٦مصطفی العوجي،المصدر السابق،ص )2(   

.١٧٧مصطفی العوجي، المصدر نفسه، ص )3(  
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  نالیونا- : امساخ

نون القادر بموجب الصاني الیونابیة العقات المؤسسانون تنظیم ام بموجب قالنظا ادخل هذا     
ولی من @الفقرة اموجب فب )١/١/١٩٩٠( من التنفیذ بدءالذي دخل حیز او )١٩٨٩(م الع )١٨٥١( لمرقما
نیة اثم )١٨( وزاتتجلبة للحریة @ایمکن لکل  محکوم علیه  بعقوبة س، نونالقاامن هذ )٦١( دةالما

م کبدیل العان یقوم بعمل للنفع العقوبة یطلب فیه الی محکمة تنفیذ ان یتقدم بطلب ا اشهرعشر 
شخص من  والمحلیة ات الهیئاو امة العات الجهاحدی العمل في الحریة ویکون ل لبةاساللعقوبة اعن 

  . )١(جر ام تکون دون العامل للنفع لعjان ال فالحام وبطبیعة العانون القاص اشخا

  

  

  نيالثالمطلب ا

  لعربیةات التشریعام في العالعمل للنفع اعقوبة 

  

 لتيالدول الدی  لتي تحققتالمحفزة ا ائجهانترغم  ارهانتشایة ال في بداتزلعقوبة @ان هذە ا   
 ئر وتونس وقطرالجزاک یةبالعقانین افي قو اتهاضمن عقوب ادرجتهاك دول عربیة ا،وهن ابه عملت

ك ان هنا اکم صلیة مثل مصر@ات العقوباضمن  ان تدرجهائل للحبس دون اکبد ادول تسمح به كاوهن
لدول ابعض  لعقوبة فياوتدعی هذە ن البنث مثل احد@اص باخزي احتراکتدبیر  ادول تطبقه

لبیئیة اعیة واجتم@الخدمة اول في تونس الحاهو  امة کمالعالمصلحة ائدة العمل لفالعربیة بعقوبة ا
لتجربة المطلب ا افي هذ وسنعرض ، اسوری مة فيالعالعمل للمنفعة اولسعودیة العربیة المملکة افي 

  .نیةاللبنالمصریة واقطریة ولاة و لتونسیائریة والجزا

  

                                                           
.٤٤٩د.صفاء اوتاني،المصدر السابق،ص )1(  
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  ئرالجزا-: و�ا

ء فیه اوج)٢٠٠٩(م ائري عالجزات العقوبانون اول مرة في قم hالعالعمل للنفع اعقوبة ستحدثت ا     
لمحکوم علیه بعمل للنفع ام ابقی المنطوق بهالحبس ان تستبدل عقوبة ائیة القضانه یمکن للجهة اب
جل اعتین عن کل یوم في اب ساعة بحساس )٦٠٠(عة واس )٤٠(وح بین المدة تتر جرام بدون العا
ئري الجزالمشرع ان انستنتج  ا،ومن هذ )١(مالعانون القالدی شخص معنوي من شهرًا  )١٨(ە اقصا

ئیة ابقة قضایکون للمحکوم علیه سن @اب اصهخ4تسالعقوبة ویمکن اوضع عدة شروط للعمل بهذە 
لمشرع البة للحریة ویستوي عند انة بعقوبة ساد@ائي  علیه باحکم جنصدرسبق وان یکون قد @ي ا
وجنحة وفق ایة اء تعلقت بجناذ وسوالنفاو موقوفة افذة ان الصادرةلعقوبة انت اک اذائري الجزا
کل شخص  ائیاقض ایعد مسبوق( نص لذيائري والجزات العقوبانون امن ق )٥٣(دة المانصت علیه ام

لتنفیذ من اغیر مشمولة بوقف و البة للحریة مشمولة ائي بعقوبة ساطبیعي محکوم علیه بحکم نه
)لعودالة المقررة لحاعد القواس بالمسانون دون القاو جنحة من ایة اجل جنا

ویطبق في حدود )٢(
قعة الواب ارتکاسنة وقت  )١٦(لمحکوم علیه عناتقل سن ن @اصة والخانین القوام دون العانون القا
ك انن تکون هاعة واس )٦٠٠(لغین اعة وللباس )٣٠٠(صرالعمل للقات اعان ساب اً لیه علمالمنسوبة ا

لمشرع اشترط ا ا،کم مالعالعمل للنفع اوبة و رفض عقافقة صریحة للمحکوم علیه في قبول امو
لعمل ابعقوبة  ان یستبدلها القاضیصلیة حتی یتمکن @الحبس افي عقوبة  توفر شرطین ئريالجزا

 اومن هذ.ت اسنو )٣(مدة الحبس ة للجریم انونالمقررة قالعقوبة اوز اتتجن @ام وهي العاللنفع 
 لبسیطة ائم الجرام في العالعمل للنفع ابعقوبة  لحبسال استبدانیة امکالمشرع قصد ان ا الن یتبین

 

وح بین خمس ات تترایالجنادة اصلیة في م@ات العقوبائري الجزانون القانه في اب اعلم ادون غیره
  ت .الی خمس سنواوز شهرین الجنح تتجاد اوفي موت وعشرین سنة اسنو

                                                           
.٣٣٥د.عبد الرحمان خلیفي،العقوبات البدیلة،المصدر السابق،ص )1(  

ومابعدها.٣٧بداني امیرة، المصدر السابق، ص )2(  
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لمنطوق الحکم اوز اتج اذا اما افذان اسنة حبس المنطوق بهالعقوبة اوز اتتج @اني هو الثاط لشراو    
صلیة @العقوبة ان یذکر اضي القاعلی و مالعالعمل للنفع اله بعقوبة استبدل hامج حدة ف4ابه سنة و

م یعرض العالعمل للنفع اشروط عقوبة  فرانه تتوای أر اذالحبس والمتمثلة في افي منطوق حکمه و
ن ابد م و@العالعمل للنفع ابعقوبة  المنطوق بهالحبس ال عقوبة استبدانیة امکالمحکوم علیه اعلی 

لمحکوم علیه ال خ4الة ارفضه وفي ح وانه قبله اولمحکوم علیه انه عرض علی ار بالقرایذکر في 
  .  )١(ة صلی@العقوبة اتطبق بحقه 

  

  تونس- : انياث

لسنة  )٦٨( لمرقمانون القابموجب )١٩٩٩( عام عقوبة العمل للنفع العام فيتونس اقرت         
خذت التي العربیة ات التشریعاعلی نهج لفائدة المصلحة العامةواطلق علیها عقوبة العمل و)١٩٩٩(

ت @الحالسجن في بعض المتعلق بتعویض عقوبة اە وع4انون القام صدر العالعمل للنفع ابعقوبة 
تم  جلة الجزائیة التونسیةمن الم وفي الباب الثانيصلیة اکعقوبة  ةمالعا للمصلحةلعمل ابعقوبة 

العامة ضمن العقوبات  المصلحة منها علی ادراج عقوبة العمjل لفائدة الفصل الخامس النص في
یجوز استبدالها بعقوبة العمل مدة العقوبة السالبة للحریة التي علی  نصت)١٥/١(الفصل ا@صلیة وفي

حد ام واع اهاقصافذ لمدة النالسجن اقضت ب اذاللمحکمة (نه الفائدة المصلحة العامة اذ نصت علی 
جر ولمدة امة وذلك دون العالمصلحة ائدة العمل لفالعقوبة بعقوبة الحکم تلك افس ن تستبدل بنا

لعقوبة في جمیع اعتین عن کل یوم سجن ویحکم بهذە اب ساعة بحساسستمائة )٦٠٠(وز اتتج@
کما واشترط  )ەع4المذکورة المدة اوز اتتجبعقوبة سجن @ التي یقضي فیهالجنح ات وفي الفاخلما

ان یکون حاضرا في جلسة النطق بالحکم وان @یکون عائدا وان منها  )٣( الفقرة فيفي نفس المادة 
 ان ینجز فیه العمل علی ان @یتجاوزیجب  ،وتتولی المحکمة ضبط ا@جل الذي یعبر عن رغبته

قضاء العمل لفائدة یتم (على انه  )١٧( المادة فيکمانصت  شهرا من تاریخ صدور الحکم ثمانیة عشر
المصلحة العامة بالمؤسسات العمومیة اوالجمعیات المحلیة اوالجمعیات الخیریة وا@سعافیة او 

                                                           
 .)٢٠٠٩(الجزائری المعدل لسنة من القانون  )٥( نص المادة انظر )١(
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نصت و،)الجمعیات ذات المصلحة القومیة اوالجمعیات التي یکون موضوعها المحافظة علی البیئة 
الفحص الطبي بواسطة  قبل تنفیذ عقوبة العمل یعرض المحکوم علیه علی(علی انه  )١٨( في المادة

طبیب السجن القریب من محل اقامته للتحقق من س4مته من ا@مراض المعدیة ومن قدرته علی 
  .)١()اتمام العمل 

  

  قطر- :الثاث

لتشغیل اعقوبة (لقطري المشرع ا طلق علیهاو)٢٠٠٩(سنة  دولة قطر لعقوبة فياستحدثت هذە ا       
عقوبة التشغیل  عرفتوقد  .)٢(لجنحائم اصلیة لجر@ات العقوبادرجت ضمن اوقد  )عياجتم@ا

ل اعم@امن  لمدة محددة عم4 ن یؤديالمحکوم علیه بام الزا( انهاب )٦٣(دة الما ا@جتماعي في
وز سنة اتتجحبس مدة @لاقب علیه بالمعالجنح اعیة في اجتم@ال اعم@المبینة في جدول ا

کم بعقوبة ن تحامة العابة النیاء علی طلب اللمحکمة بن یجوز،و لالف ریاتزید علی لتي @امة الغراوب
 دل هذە العقوبة بعقوبة الحبس الذيان تستب یوما اوعشر  ثنياتزید عن عي لمدة @اجتم@التشغیل ا

 وز سنةاتتجلحبس مدة @اب اقب علیهامعلالجنح افي  لكوذ@یتجاوز هذە المدة او بعقوبة الغرامة 
طبیعة ن المحکمة ا ترألعقوبتین متی اتین احدی هإو بال الف ریاتزید عن لتي @امة الغراوب،

عن تنفیذ عقوبة التشغیل امتنع المحکوم علیه  ،واذابرر ذلكت ارتکبت فیهالتي ا الجریمة او الظروف
وحددت )تکون العقوبة الحبس لمدة أسبوع عن کل یوم من مدة العقوبة لم یتم تنفیذە ا@جتماعي

یکلف المحکوم علیه (عدد ساعات العمل الیومیة للمحکوم علیه ونصت علی انه  )٦٣/٢(المادة
الیوم  ا@عمال المحددة في الحکم الصادر لمدة ست ساعات  فيبأداء  جتماعيبعقوبة التشغیل ا@

عمال ومن ا@)یصدر بتحدیدها قرار من النائب العام  لواحد وفقا ل4سلوب والطریقة التيا
سر من القرآن الکریم او رعایة حفظ او تحفیظ ماتی( يعلیها المشرع القطر نص ا@جتماعیة التي

ا@حتیاجات الخاصةاو نقل المرضی او تنظیف الطرق والشوارع والمیادین العامة والمحمیات  ذوي
نون القامن نفس )٥٧(دة المالمشرع نص  في ان إب ا،علم)الطبیعیةاو زراعة وصیانة الحدائق العامة

                                                           
.)٢٠٠٩(لسنة  )٦٨(ورقم  )٢/٨/١٩٩٩(في  )٨٩(المعدلة برقم  )١٩١٣(لسنة  )٧٩(المجلة الجزائیة التونسیة رقم  )1(  

.١٣٦عبد الرحمان بن طریمان، المصدر السابق، ص )2(  
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،ونصت المادة )١(تالعقوبادی تلك حإعي کاجتم@التشغیل اعقوبة  ادرج فیهاصلیة و@ات العقوباعلی 
ل تنفیذ عقوبة التشغیل ا@جتماعي عند وجود جیأت من قانون ا@جراءات الجزائیة علی جواز)٣٥٩/١(

لتشغیل ل تنفیذ عقوبة اجیوز للنیابة العامة ان تأمر بتأیج( ذلك ونصت المادة علی انه مایستدعي
 نعمباتخاذ التدابیر الکفیلة ب مر،ولها ان تأ للمدة التي تراها مناسبة اذا کان لذلك مقتضی ا@جتماعي

علی  یفرض من نفس القانون علی الجزاء الذي)٣٥٩/٢(المادة ،وجاءت في )هربالمحکوم علیه من ال
من قانون  )٦٣( ادةمال في علیها العقوبة المنصوص المحکوم علیه عند اخ4له بالتنفیذ ان ینفذ علیه

ینفذ  بناء علی طلب الجهة التي وذلك یکون من النائب العام  من تلقاء نفسه او العقوبات القطري
  .)٢(العقوبة لدیها  المحکوم علیه

  

  مصر-: ابعار

لبة السام  کبدیل للعقوبة العالعمل للنفع التي تسمح بتطبیق عقوبة الدول امن  مصر تعتبر      
نون المدرجة في قاتبعیة لاو التکمیلیة او اصلیة @ا اتهاضمن عقوب الم تنص علیه اهناللحریة رغم 

نون امن ق )١٨(دة المافي   انصت علیه اولی عندم@ابصورتین  ابه خذتا انها @المصري ات العقوبا
لعمل الحبس بعقوبة ال عقوبة ابدإوسمحت ب ئیةالجنات اءاجر@انون امن ق )٤٧٩( دةالماوت العقوبا

لم ینص المحکوم علیه ذلك ماطلب  اذاشهر اثة وز ث4اتتجلتي @المدة الحبس قصیر الة افي ح
رە وسیلة اعتبالبدني باە اکرنیة فهو کبدیل ل4الثالصورةاو )٣(لحقا انه من هذالحکم علی حرما

في  المنصوص علیهاو ایعجز عن دفعه وا المحکوم علیه عن دفعهالتي یمتنع امة الغرالتحصیل 
ت اءاجر@انون امن ق )٥٢٠( دةالماءت في ائیة وجالجنات اءاجر@انون امن ق )٥٢٣-٥٢٠( دالموا
ە اکر@امر ب@ا مة قبل صدورالعابة النیاي وقت من ان یطلب في اللمحکوم علیه (ن ابئیة الجنا
و اة یلحکومات اجه یحدبل hامق لعمل ب4اویقوم ب )یقوم به عياوصناله بعمل یدوي ابدإلبدني ا
ع انوا،وتعین  علیه اروض تنفیذهلمفان من التي کاە اکر@اة لمدة ویالزمن مسات مدة من البلدیا

                                                           
.)٢٠٠٩(لسنة  )٢٣(المعدل بالقانون و )٢٠٠٤(لسنة  )١١(من قانون العقوبات القطري رقم  )٦٣و٥٧(انظر نص المواد  )1(  

.)٢٠٠٩(لسنة  )٢٤(المعدل بالقانون رقم  )٢٠٠٤(لسنة  )٢٣(من قانون اhجراءات الجنائیة القطري رقم  )٣٥٩(انظرنص المادة  )2(  

ومابعدها .٣٦،ص،الطبعة ا@ولی٢٠٠٩مصر،- ایهاب عبد المطلب،العقوبات الجنائیة،المرکز القومي ل4صدارات القانونیة ،القاهرة )3(  
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بشرط ان یکون العمل لمختص الوزیر اتحدد من قبل  ان یقوم بهایجوز للمحکوم علیه  لتيال اعم@ا
ە اکر@السجن لتنفیذ الی العمل یرسل اله بتنفیذ خ4الة اوفي ح اکن فیهالسالمدینة اخل افي د

 دیتهأفرض علیه تام افیهتم التي یکون قد ام ای@ان یستحقه ویخصم له من مدته اک لذيالبدني ا
  .)١(لاعم@امن 

  نالبن- : امساخ

لعمل للنفع ازي علی فئة معینة حیث طبقت احتراکتدبیر  قامت لبنان بتطبیق العمل للنفع العام     
م عبر العالعمل للنفع اقر المنحرفین وقد اث احد@انعة للحریة علی المابیر غیر التدا یحدأم کالعا
ت العقوبانون المدرجة في قاصلیة @ات العقوباث فهو لیس من احد@انون اص هو قانون خاق
ث احد@ایة انون حمالمتضمن قاو )٢٠٠٢(ة لسن)٤٢٢( لمرقمانون القامن  )١١( دةالما تذ نصاني اللبنا
سنة )١٨-١٢(رهم بین اعماوح اللذین تتراث احد@ام الزالمعرضین للخطر علی انون واین للقلفالمخاو
خل اعهم دایدامن  ء بد@لط4التنظیف واکم العالعمل للنفع ات بعقوبة ایالجنامرتکبي  اعدام
لعمل بنصه ابط تطبیق تدبیر عقوبة ادة علی ضوالماونصت في نفس  اکم ،)٢(حیةص4@ات المؤسسا
و عمل ذي ا للمتضرر عم4 صرالقان یتم الضحیة افقة اصر وموالقافقة ابمو القاضیان یقرر یجوز (

ف اشرالعمل تحت اوینفذ التي یحددهالیومیة ات اعالسامة في مهلة زمنیة وبعدد من امنفعة ع
لى ا ثاحد@انون اق منمسة الخا)٥( دةالمافي  تطرقنه اب ا،علم )لمختصاعي اجتم@المندوب ا
 .)٣(نعة للحریة الماغیر  بیرالتداحدی تلك إک العمل تعویضاو ام العالعمل للنفع ا

                                                           
.٢٠١٠مصر،- ، المرکز القومي ل4صدارات القانونیة، القاهرة)٢٠٠٧(لسنة  )١٥٣(من قانون ا@جراءات الجنائیة المصري، رقم  )٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٢٠، ٤٧٩(انظر المواد  )1(  

.٤٥٢د. صفاء اوتاني، المصدر السابق، ص )2(  

.)٢٠٠٢(لسنة  )٤٢٢(بناني المرقم والمخالفین للقانون والمعرضین للخطر اللمن قانون حمایة ا@حداث  )١١، ٥(انظرالمواد  )3(  
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  تمةالخا

بعدة مراحل العقوبة فقد مرت العقوبة  صور تطورحد ام العالعمل للنفع اعقوبة  تعتبر      
کالتعذیب وا@نتقام والتکفیر حتی وصلت الی ماوصلت الیه الیوم من ناحیة ا@هتمام 

هدفها مساعدة الجناة علی اص4ح بإص4ح الجناة وتهذیب سلوکهم بتطبیق اسالیب عقابیة 
علی المجتمع بالخیر  انفسهم وإعادة الثقة الیهم وعقوبتهم با@عمال النافعة  التي تعود

همیة هذا الموضوع الذي کان مدار بحثنا وتطرقنا فیه الی مفهوم عقوبة العمل hة ووالفائد
 اصرة لهالمعات التطبیقاهم ا استعرضناو وصفاتها اخذ به�الی اعیة الداب اسب@ام والعاللنفع 
ت من اجاستنت@ائج والنتالی مجموعة من ا اتوصلنوفي الختام عربیة ،لالغربیة والدول افي 

  -:اهمها

صة اوخ اوئهالسجون ومسار اضرالمحکوم علیه ام تجنب العالعمل للنفع ان عقوبة ا .١
ول مرة لجریمة @ارتکب اقد  التي یکون مرتکبهائم الجرالخطورة وائم قلیلة الجرافي 

ر استثماعلی  والتأهیل، ویقومح ص4@الردع والقدرة علی افي  اعتهاثبتت نجاو
ت اویقلل من نفق جرا المجتمع دونلمحکوم علیه بعمل ینفع ا إلزامل لعقوبة من خ4ا
 لسجون.اظ اکتظاهرة انه یقلل من ظا عن 4بیة فضالعقات المؤسسا

حهم ص4الی ام یهدف العالعمل للنفع ان تطبیق عقوبة ا ادرکوالمحکوم علیهم ان ا .٢
 بةابمث وهيتهم امجتمع دة دمجهم فياعاجز حریتهم وذلك بر علی حاقتص@اولیس 

 نهماعلی  لیهمالمجتمع ا وتغیر نظرة ئهماخطارك التد علیهم نیة للمحکومافرصة ث
 نهماعلی  النظر الیهممن  بد@ بتصحیحه واماذلك وق واركاثم تد أخط واارتکب

صر اعن ج @انت@العمل وادرة علی اجة قصر منتاوجعلهم عن ینبق ومجرماب سواحصا
 .لدولةاعلی  امستهلکة تعد عبئ

به لیه من جهة وذلك بتجنلمحکوم عامصلحة  عيام ترالعالعمل للنفع ان عقوبة ا .٣
یفقد عمله و@ رجيالخالم العاینقطع صلته بیة و@لبة للحرالسات العقوبار اثاوئ وامس
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لمجتمع عن اعی مصلحة اخری تراومن جهة  سرتهاته نحو اجبام بوالقیاتمکنه من  اکم
 .فعله ني فيالجاة ازاطریق مج

ئیة مختصة اجهة قض ارهلسجن تصدائل اهم بدام تعتبر من العالعمل للنفع ان عقوبة ا .٤
ادخاله من  جر بد@ا المحکوم علیه بعمل للنفع العام بدونم العقوبة بقیاتتمثل هذە 

خری @ات العقوباة للحریة وتشترك مع لبالسالعقوبة اء ابیة لقضاعق مؤسسة
 من قبل @ا اینطق بهي @ا ائیتهالشرعیة وقضالشخصیة واة واوالمسا ألمبد اکخضوعه

مل افحص ش کفحص المحکوم علیه ائص تنفرد بهائیة وبخصالقضالسلطة اة اقض
یه في ألمحکوم علیه راء ابداته وضرورة اعي عن شخصه وحیاجتمادقیق وتحقیق 

 .لعملاو رفض اقبول 
 لتدبیرالعقوبة وابین طبیعة  احیث جمعهمن  طبیعة خاصة مالعالعمل للنفع العقوبة  .٥

یة الغاء من حیث اخری سو@ابیة العقانظمة @ال واعم@اقي اتختلف عن ب وإنها
  لتطبیق.ات وشروط اءاجر@او من حیث الهدف او

  -ا@تیة: ت المقترحالمختصةات الجهاعلی  نقترح الذ

لبة للحریة السالعقوبة ات ان سلبیاوبی ائدهافو بشرح ئلالبدام لتقبل هذە العاي ألراتهیئة  .١
 ئل.البدائیة لتطبیق هذە الجزات التشریعا وضرورة تعدیللمدة اقصیرة 

ت المؤسساصة ائیة ومجتمع مدني وخات قضامن سلطلمجتمع افر جهود ابد من تض@ .٢
 الجنائیة فيسة السیاضعي ار وانظاصبحت محل التي البدیلة العقوبة اح انجلمستقلة hا
 .لحدیثالعصر ا

د الموال تعدیل خ4 اصلیة منم عقوبة العالعمل للنفع ان تصبح عقوبة انیة امکالعمل علی ا .٣
علی بلوغ  الجنائیة والحرصنین القوارنة بالعقوبة مقام هذە احکاسب وایتن ابیة بمالعقا
 ال تبنیهلی تحقیقه من خ4ا العقابیة الحدیثةت التشریعالذي تسعی اسي اس@الهدف ا

 .مالعالعمل للنفع العقوبة 
فی قانون رعایة للنفع العام کبدیل للتدابیر الواردة فی جرائم الجنح ل4حداث  لعملاإضافة  .٤

 .سنة )١٦(عن زید أعمارهم ا@حداث للذین ت
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في کبدیل للعقوبات م العالعمل للنفع اعقوبة  وجعلت العقوبانون العمل علی تعدیل قا .٥
 وفق ضوابط وشروط خاصة. سنواتث لی ث4ا التي تصل عقوبتهائم الجرا

لعمل للنفع المحکوم علیه با وإلزامت الفالمخالبة للحریة في السالعقوبة اءالغامل علی لعا .٦
  .مالعا
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