
 العقوبات السالبة للحرية والغرامة: ت التقليديةجزاءاال
 رجاء ناجي المكاوي. دة

أفرز ادلخاض الذم عاشتو العلـو اجلنائية كعلم اإلجراـ هناية القرف التاسع عشر كالقرف العشرين اعتماد 
كإف كقفة تأمل كجيزة .  معا كمنع العودة لإلجراـ حتقيق الردع الشخصي كالعاـ، اعُتربت قادرة علىأنظمة عقابية

، مل تعد قادرة على حتقيق زلدكدةيف ظل ظركؼ ك ما يف زمن ت الغاية حقق رمبا اليت،فلسفة العقابتظهر أف 
، كرغم مبالغة األنظمة العقابية يف التجرمي كيف تشديد العقوبات كيف خلق خانات الردع اجملتمعي رغم قسوهتا أحيانا

كأصناؼ من اجلرائم اخلاصة اليت تقتضي معاملة أكثر صرامة كقسوة، كتهريب ادلخدرات كاإلرىاب كجرائم 



نظاـ العقوبات السالبة للحرية كادلالية يف القانوف ادلغريب شلا يزىر ضركرة كإحلاح كاستعجاؿ تقومي ... احلرب
 كالتساؤؿ عن مدل صلاعتها كمدل كجود بدائل أكثر حتقيقا للردع كللسلم االجتماعي؟

-I المعتمد منذ خمسينيات القرن الماضي النظام العقابي المغربي تقويم 
كالبشرية بصدد االنتقاؿ إىل الغاية من العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات ادلالية االنتقاـ، مضى زمن كانت 

 إىل ةعوداؿ  لوكفل، مبا مجديدمن تربيتو عادة  سلوؾ احملكـو عليو كتوفري فرص مناسبة إلصحيحت: ات أمسىغام
مهما ىو كوف سلب احلرية  كمربر الفكر الفلسفي اجلنائي.  من جديدقكنو من االندماج يفمياجملتمع بسالسة ك

: ا يتطلبمم عن السجني،ج افرنتهي باإلطاؿ، سي
هتييئ السجني لالندماج يف اجملتمع؛ - 



أكثر  بكرمبا للعودة إىل اإلجراـ دفعو قد ملونبذ زليطو كوف  ؿ.من طرؼ اجملتمعالعمل على أف يُقَبل - 
. شكل أكثر تدمريااحًتافية كب

كوف السجوف أصبحت غري قادرة على استيعاب األعداد اذلائلة من ادلعتقلني بسبب العقوبات السالبة -  
، بفعل عدـ إجياد ادلشرع لبدائل عنها كبفعل مبالغة بعض احملاكم يف االعتقاؿ االحتياطي كالعقوبات السالبة للحرية
 .للحرية

 فعلى سبيل ادلثاؿ تصرؼ فرنسا على كل سجني .جدا العقوبة مكلفة ، فهذهوعلى المستوى المالي- 
.   أكرك، كىو مبلغ يضاعف ثالث مرات تكلفة طالب جامعي120يوميا 



ليس  (…البشرية كاللوجستية كادلالية)حتولت، بفعل االكتظاظ كغياب الوسائل الضركرية  السجونكوف  -
.  رلرمني جددلتعليم كتكوين مدارس كإمنا إىل رلرد ،(…)دلؤسسات للتأىيل كإعادة الًتبية كتعليم احلرؼ كالصنائع

 

- IIالمغرباسة العقابية بي الستقييم 
 :إف إطاللة سريعة  عليها تسمح باستخراج ادلالحظات التالية

، كالعقوبات السالبة للحرية لعقوبات التقليديةللنظام الجنائي المغربي االعتماد المبالغ فيه ل* 
 تعتمد على الردع كالزجر لتقومي تنظمة العقابية التقليدية اليت ما زاؿكبذلك ينخرط يف األ. كالعقوبات ادلالية



كىو . سلوكيات كاضلرافات األشخاص داخل اجملتمع، حيث تعتمد بشكل أساسي على العقوبات السالبة للحرية
  ادلدةقصريةاؿعقوبات ا للعقاب دييَّز فيو بني ثالث مستويات أك زمر للعقاب زمرة اؿمتدرجيعتمد، مثَلها، سلما 

  كمستول ثالث تعَتَمُد فيو،(من ستة أشهر إىل مخس سنوات)  ادلدةمتوسطةكزمرة ، (من شهر إىل ستة أشهر)
 السجن كتضمال منتهية اؿقوبات كزمرة رابعة ىي الع، (من مخس سنوات إىل ثالثني سنة)ادلدة طويلة اؿعقوبات اؿ

؛ (اإلعداـ كادلؤبد

 رغم انتماء بعض اجلرائم لنفس النوع كىذا، عدم انسجام سلم العقوبات في النظام العقابي المغربي *
 كيتعلقاف على التوايل من القانوف اجلنائي 240 ك239 ينالفصلؿ بثكًل . كرغم تقارب درجة اخلطورة فيهاأك الشرحية

  شهر من عقوبة حبسية أفرد 239فالفصل . إنكار العدالةببتجاكز السلطات اإلدارية أك القضائية الختصاصاهتا ك



مثاؿ آخر الفصالف .  درىم2.500 ك250  على عقوبة مالية فقط تًتاكح بني 240كاحد كسنتني، بينما نص الفصل 
 .231-2 ك174

، إذ تعرؼ رلاالت العقوبة السالبة للحرية ىامشا كاسعا عدم توازن النظام العقابي في القانون المغربي* 
 تًتاكح بني مخس كعشر سنوات كتارة بني عشر تكلما تعلق األمر باألفعاؿ اجلرمية اليت تشكل جناية، كىي رلاال

 يشوهبا عدـنفس ادلالحظة بالنسبة للغرامات ادلالية اليت . كعشرين سنة كتارة أخرل بني عشرين كثالثني سنة
  10.000، كبني287 درىم يف الفصل 25.000  ك250 بني ادلبلغ من الفصوؿ، فعلى سبيل ادلثاؿ تًتاكح عددتوازف يف اؿ

 درىم يف 500 إىل 200بني  ، كما299 يف الفصل 1.000 إىل 200، كبني 231-1درىم يف الفصل  30.000إىل 
 321...الفصل



اسة العقابية يف النظاـ اجلنائي م السادلؤاخذات على من بني تضخم العقوبات المقررة لنفس الجريمة* 
( ثقيلة)كغرامة  (قاسية)عقوبة سالبة للحرية ، كاجلمع مثال بني  لنفس اجلرديةبالنسبةت زاءاادلغريب تضخم اجل

 .1عقوبات إضافيةك

، رغم أف ادلشرع نص على طابعو  من قبل المحاكم المغربيةاالعتقال االحتياطيالمبالغة في األمر ب* 
كزاد من العقوبات السالبة للحرية شلا خلق تضخما يف . االعتقاؿ االحتياطي بدائلؿ ىاعدـ تفعيلك االستثنائي

 :كنكتفي للرمز إىل الظاىرة، هبذا اجلدكؿ الذم على صغره يربز مقدار التضخم .اكتظاظ ادلؤسسات السجنية

                                                           
 درىم 10.000 إىل 1.000 إىل مخس سنوات كغرامة من   أشهر  من القانوف اجلنائي الذم نص على عقوبة حبسية من ستة206كمثاؿ على ذلك الفصل   1

.  تتمثل يف ادلصادرة مث احلرماف من احلقوؽ الوطنية207كما نص على عقوبة إضافية لنفس اجلردية  يف الفصل 



 السنة
 األشخاص عدد

ادلقدمني أماـ احملاكم 
نسبة األشخاص الذين طبقت يف 
 مالحظةحقهم بدائل االعتقاؿ االحتياطي 

لتدابري السالبة ؿ احملاكم بشكل مفرط جلوء 8 %  شخصا404.975 2011
  أك انعداـ إعماؿ البدائلضعفكللحرية 

كلنتصور كلنقم بعملية حساب بسيطة تبني لنا مقدار األفواج اليت تضاؼ سنويا للسجوف، كمقدار التكلفة، 
 .كاحلاجة إىل األمن داخل السجوف، كمقدار عدكل اإلجراـ اليت تنتقل من االحتكاؾ مع عتاة اجملرمني

 معظم التشريعات ادلقارنة أقرهتا ، مع أفلعقوبات السالبة للحريةاؿ ائبدعدـ اعتماد التشريع ادلغريب لنظاـ * 
كاليت تصبح ) ادلرتفعة كبديل عن االعتقاؿ االحتياطي نظام الكفالة: كمن بني البدائل ادلعتمدة دكليا. منذ زمن بعيد



إيقاف العقوبة السالبة للحرية ك، العامة  من أجل المنفعةخدمةال، كنظاـ (ملكا للدكلة يف حالة عدـ االلتزاـ
؛ (…)تعليق العقوبة مع الوضع تحت االختبار ك،بشروط

 كضع ضوابط زلددة دتكنو من إصدار عقوبات دكف  يف تفريد العقابتقديرية سلطة لقاضيإعطاء ا* 
الذم أعطى )  من القانوف اجلنائي141الفصل ب كجيدر التنويو يف ىذا الصدد.  مع خطورة الفعل كالفاعلمتناسبة

تتمثل يف خطورة اجلردية كمتجاكزة  معايري تقليديةكالذم اعتمد  (كتفريدىا العقوبة حتديد يف تقديرية سلطة لقاضيا
خلق تباينا مقلقا يف ادلدد احملكـو هبا من زلكمة ألخرل كقاٍض آلخر، حىت شاع القوؿ بأف شلا  …كشخصية اجملـر
 كظركؼ اجلردية؛ اجلاين كخطورتو اإلجرامية القاضي ال بشخصية  كذاتيةبشخصيةغالبا  يتأثرتفريد العقوبة 



ىذا التدبري الذم أكجد يف األصل للحيلولة دكف ادلغاالة يف العقوبات السالبة للحرية كاحلد : وقف التنفيذ* 
بسبب عدـ اعتماده من قبل احملاكم . من اكتظاظ السجوف، تظهر ادلمارسة يف التجربة ادلغربية أنو يفتقد للنجاعة

بسبب غياب آليات فعالة لضبط العقوبات ادلوقوفة التنفيذ كتفعيلها؛ 

فنسبة العودة لإلجراـ بعد قضاء . يشكل ظاىرة مقلقة للجردية العودإف : الردع الخاص وظاهرة العود* 
التأىيل كإعادة الًتبية كاحلد دؿ على فشل العقوبة السالبة للحرية يف كىذا م . جدارتفعةالعقوبة السالبة للحرية ـ

 إال ،تسمح بقياس الظاىرة كحساب نسبتها علمية  دقيقة ات دراس ببلدناتوجدكمع أنو ال . إلجراـؿ من اجلنوح
 اإلفراج بعد قليلةأياما ساعاٍت أك  يعتقلوف من جديد من السجناء عددا ىائالأف أف ادلالحظة كالتتبع يبيناف 

 عن مدل صلاعة العقوبات السالبة للحرية، ال سيما (منذ السبعينيات)بإحلاح كشلا دفع الباحثني للتساؤؿ  .عنهم
 على ق ال تساعدكبيداغوجيا، فادلدة القصرية اليت يقضيها احملكـو عليو يف ادلؤسسة السجنية؟ ! منهاالقصرية ادلدة



يقضي جزءا من ادلدة أف السجني ذلك . حىت يف الدكؿ اليت تعتمد برامج زلكمة إلعادة الًتبيةإلدماج كا التأىيل
يف جل  ال يس، بالتايل فهو(احملاكمةادلدة الضركرية للبحث كالتحقيق ك)اعتقاؿ مؤقت  يف كضع احملكـو هبا كىو

؛ غالفا زمنيا طويال نسبيا تقتضيبرامج التأىيل كالتكوين اليت 

بسبب ما تولده ، كىذا ىا ادلنتظرة منغاياتاؿ حتقيق يف هتازلدكدمكيؤخذ عليها  : المدةالعقوبات الطويلة* 
؛  لدرجة النسياف كفقداف إمكانية االندماج ثانيةقطع صلتهم مبحيطهمبسبب من شعور باليأس لدل السجناء ك

مقابل كل ادلآخذ اليت عددناىا عن ىذه العقوبات، : لعقوبات السالبة للحريةضخامة الكلفة المالية ل *
 كباقي الشرطة، رجاؿ القضاء)إمكانيات بشرية ك  مزيانيات ضخمة تتطلب، تعترب عقوبات مكلفةفهي فوؽ ذلك

 كليتساءؿ الواحد منا ماذا لو كانت …(… أطر ادلؤسسات السجنية نقل السجناء،،مساعدم العدالة، احلراسة



 كحتويل جيوش من ادلواطنني تنفيذ العقوبة كيتحملها دافع الضرائب ؿلدكلةاة مفازىذه ادلبالغ اذلائلة اليت تتكبدىا مي
 حتسني ظركؼ العيش)  جانب منها للوقايةماذا لو ذىبإىل عاطلني كإىل عالة على ميزانية الدكلة كاألسر، 

أال يسمح مثل  ،(…؛ التكفل باألطفاؿ يف كضعيات صعبةشغلاؿ توفري فرص بالنسبة لفئات اجتماعية عريضة؛
؛  يف مهدىا؟ االضلراؼكاستئصاؿ نزعات ىذا االختيار بالتصدم لظاىرة اجلنوح كاإلجراـ

  السالبة للحرية يصطدـفيذ العقوباتتنؼالباىظة، ادلالية كالبشرية ة كلفاؿ عدا: مشاكل تنفيذ العقوبة* 
، أك ) تنفيذىا يف كثري من األحياف، مردىا إىل العجز عن الكثري من الصعوباتب بسبب عدـ الوصوؿ إىل اجملـر

  اجلردية أك العقوبة؛تقادـإىل أف ت مراكغتو للنظاـ القضائي



 200من )، يالحظ على ادلشرع تباين مقلق بني اجلرائم فيما خيص ادلبالغ ادلقًتحة كغرامة عقوبات الماليةلا *
دكف أف يظهر للباحث ادلعيار الذم يعتمده ادلشرع عند تقرير مبلغ، بل كيالحظ على عدد من ( 500.000ك

. ىزالة ادلبالغ ادلقررة، كيالحظ على أخرل عدـ مراجعة ادلبالغ رغم ارتفاع كلفة احلياة كمستول األسعارالنصوص 
؛  الغرامات كمنع اإلفالت من العقاب آليات حقيقية لتحصيلكاحلكومة من جهتها مل تعتمد

 العقوبات السالبة مؤاخذاتتفادم ؿ اليت كاف يعوَّؿ عليها فهذه البدائل: العقوبات الماليةعدم تنفيذ  *
كمرد ذلك، ليس لعيب يف ىذا النوع من اجلزاء، بدليل . ة اجلنائيةصلاعاؿحتقيق بدكرىا يف بلدنا يف  فشلتللحرية، 

بفعل تقاعس األجهزة عن تنفيذ عدد ىائل  كإمنا (…أدلانيا، سويسرا، البلداف السكندنافية)صلاحها يف بلداف أخرل 
ضياُع ىيبة القانوف كاألحكاـ القضائية، كإتقاف الناس : كأقل ما يًتتب عن ىذا التهاكفِ .  االحكاـ بالغرامةمن



تبني  ك.ضخمة مبالغ  منخزينة الدكلةق ضيع تما ىذا عدا …لوسائل التحايل من أجل التملص من أدائها
ستة  حوايل طرؼ احملاكم، فمن رلموع من  هباكـو الغرامات ادلحثلث ق ال يُنفَّذ إال أقل منأفاإلحصائيات الرمسية 

درمها، أم  مليارينفَّذ سول مُ ، مل 2012 كيونيو 1993 ادلًتاكحة بني الفًتةاحملاكم خالؿ اليت قضت هبا  درمها ماليير
 فقط؛ 33 %

نسبة اؿ ادلبالغ ادلنفَّذة مقدار الغرامات احملكـو هبا الفًتة
 فقط؛ 33 %درمها،  2.031.627.421درمها  6.023.414.474 2012يونيو إىل  1993 من

 
 



-III   العقوبات التقليديةاتإشكالياقتراح أرضية للنقاش من أجل تجاوز  
اليت اعتمدىا ادلشرع ادلغريب أضحت متجاكزة كأبانت عن عدـ صلاعتها يف عقابية اؿسياسية تبني إذف أف اؿ 

 كالتوجهات األكفاؽ الدكلية تراعي سياسية عقابية فعالة احلد من اإلجراـ، كأنو بات ضركريا كمستعجال تبين
 :كىذا يقتضياحلديثة، 

، كحتويل جزء من ادليزانيات اليت تصرؼ بدكف جدكل على السجوف، كوسيلة االشتغال على الوقاية* 
كاليت "  دينار عالج100درىم كقاية على "للحد من أسباب اجلنوح كاإلجراـ، كاعتماد القاعدة الذىبية اليت تفضل 

 .ال زاؿ ذلا نفس ادلصداقية كالفعالية



،  (…)كلنا يف ظاىرة تعاطي كتركيج كادلتاجرة يف ادلخدرات مثاؿ قوم، حيث عوض اجتثاث الزراعة كاإلنتاج
 2011 سنة 64.833 من رلموع  16.623 عدد السجناء، أم 25 %كيشكلوف نسبة)يعاقب ادلتعاطي كادلركج كادلتاجر 

 (.34.188ككصل عدد ادلوقوفني برسم نفس السنة 

فوؽ )جيب أثناء ادلراجعة، مراعاة كوف النظاـ السجين : التوقف عن توريث السجين االتكالية والخمول* 
 عالةكإىل  السجين إلى كائن ساكن غير منتج، حيوؿ (فشلو يف إعادة اإلدماج كتكليفو دافعي الضرائب أموال طائلة

كدافع الضرائب لو كل احلق أف يسائل احلكومة عن مآؿ . كلعلو يعلمو االتكالية كاخلنوع. على اجملتمع كاألسرة
 .أموالو كمدل صلاعة النظاـ الضرييب كفلسفة كجدكل النظاـ العقايب كالسياسة اجلنائية عموما



من ال ) مأوىإىل (  (Récidivistes حتوؿ بالنسبة لعدد من اجلاضلني باالعتياد كزلًتيف اإلجراـ السجنبل لعل 
 !؟ كىذا ليس رلرد ختمنيحبيث يعود بعضهم لإلجراـ فقط للتخلص من أعباء احلياة كتكاليفها . (مأكل لو

ها اعتماديمكن التي بدائل أمثلة لل  
فشل نظاـ ؼ . عن العقوبات السالبة للحرية بديلةتدابير يقـو على بالعقؿإقرار نظاـ جديد أضحى ملحا 

 بدائل أقل تكلفة كأكثر كتوجدراجع أنظمتها العقابية، ت  ادلقارنةالتشريعات جعل جل العقوبات السالبة للحرية،
 : توفري اإلمكانات كالظركؼ ادلالئمة لضماف صلاحهاكىذه أمثلة ديكن اعتمادىا، إمنا شرطصلاعة، 

 :كمن أمثلتها . حتقيق الردع العاـمع ادلخالف داخل كسطو الطبيعي  بدائل تبقي
 الواجبات اليت يضعها عليو احلكمالوفاء بب احملكـو عليو إلزاـمع  إيقاف العقوبة السالبة للحرية بشروط ،



  حتت االختبار ق  كضعمع احملكـو عليو، إمنارغم ثبوت مسؤكلية ، توقيعها تأجيل  أكالعقوبةبالنطق تأجيل
 ،إصالح الضرر الذم أحدثوقاـ ب عن حسن سلوكو كبرىنإذا كذلك القضائي، 

 لرفع عبء اإلنفاؽ على السجني عن ميزانية الدكلة اليومية كمقابل عن كل يـو اعتقاؿالغرامة ، 
 مع أداء جزء من الدخل لفائدة خزينة الدكلةالخدمة العامة ،… 
 داخل الوسط ادلفتوح، ةتربوي  ذات بعدتدابير  
 االلكترونية المراقبة... 

برامج تأىيل السجناء داخل الفضاء السجين غالبا ما تكوف مكلفة كأحيانا غري فقد أبانت التجارب أف 
رلدية بسبب األكضاع النفسية للسجناء ككثرهتم، شلا يسبب نقصا يف التأطري، األمر الذم دفع بالعديد من الدكؿ 



إىل تبين ىذا النوع من العقوبات البديلة الذم كاف لو أثر كاضح يف زلو الصورة السلبية اليت لطادلا كمست هبا 
 .العقوبات التقليدية

كافة اجلنح    ) اكرب عدد شلكن من اجلرائم ؿ يف قانوف ادلسطرة اجلنائية ليشم الصلحمؤسسةتوسيع - 
؛ ( كأقلكاجلنايات ادلعاقب عليها بعشر سنوات

 ادلتابعة يف حالة كجود تنازؿ يف اجلنح؛ إيقاف- 
 10بػػػػػػػػػػػػػػػػ كتوسيع كعاءه ليشمل كافة اجلنح كاجلنايات ادلعاقب عليها إيقاف الدعوى أمام المحكمةتفعيل - 

سنوات يف حالة تنازؿ الضحية؛ 
.  يف ادلادة الزجرية بالنسبة للقضايا اليت ديكن إبراـ الصلح فيهانظام الوساطة والتحكيمإقرار - 



 

 مزايا العقوبات البديلة
 ميزانياتحتويل ك من اكتظاظ السجونالتخفيف  نظمة يفاألبعض  صلحت،  العقوبات التقليديةؿائبفضل بد

 عوض صرفها على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بل إف بعض الدكؿ التنمية البشريةمهمة ضلو االستثمار يف 
بفضل النجاح الذم حققتو على ىذا ادلستول يف تفعيل العقوبات البديلة استطاعت أف تفرغ سجوهنا كتقـو 

بعد أف كانت دتتص جزءا بتأجريىا لفائدة دكؿ رلاكرة مببالغ مالية مهمة سنويا لتصبح  السجوف مصدرا للدخل 
؛ (اليني اليورك سنويامب اىولندا اليت أجرت بعض سجوهنا لبلجيك) ىاما من ميزانيتها

  



 مزايا العقوبات البديلة
فدخوؿ مدكنة السري حيز النفاذ أدل يف . كلنا من ادلغرب جتربة رغم حداثتها، فهي تنبئ ببعض النجاح

 :ظرؼ كجيز إىل اقتصاد ىاـ يف عدد القضايا كاحلد من التضخم

  الًتاجع ادلعدؿ :تراجع عدد القضايا بػ ادلعدؿ السنوم عدد القضايا السنة
2010- 2000 14.286.197 1.400.000   

2010 1.217.787 - 163.276  

2011 992.476 
 45 % 225.318 992.476 ( مهمة409.608من بينها 



 الحاجة لمراجعة القانون الجنائي بما يتالءم مع نظام العقوبات البديلة
 :يقتضي اعتماد العقوبات كادلساطر البديلة مراجعة شاملة دلنظومة القانوف اجلنائي كادلسطرة اجلنائية، يف اجتاه

 الذم يهيمن على النظاـ ادلغريب، عرب إحداث بدائل للدعول العمومية حتوؿ تاوبتضخم العق ختفيف* 
دكف كصوؿ الدعول للمحكمة، كبالتايل تفادم إمكانية صدكر أحكاـ باإلدانة بعقوبات سالبة للحرية كذلك من 

: خالؿ 
احلبسية كالسجنية مع أحكاـ ادلقتضيات اجلديدة ادلتعلقة بالتقادـ؛  مالءمة العقوبات* 
 بالنسبة لبعض األفعاؿ اجلرمية اليت مل تعد تتطلب مقاربة زجرية، بل التخفيف من التضخم في العقوبات* 

؛ (... كشيك الضمافكجرائم التسوؿ كالتشرد)اجتماعية كتربوية 



 بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية يف القانوف اجلنائي مع تحقيق االنسجام بين الحدين األدنى واألقصى* 
كضع معايري أك على األقل تنظيم السلطة التقديرية للقضاة؛ 

 :جيبوفي موضوع الغرامات، 
 قررة دلختلف اجلرائم؛حتقيق االنسجاـ بني مبالغ الغرامات امل* 
استبداؿ نظاـ الغرامات ادلالية الزجرية بنظاـ الغرامات اإلدارية كالتصاحلية؛ * 
احملكـو هبا، كالنظر يف إمكانية إسناد ذلك جلهات متخصصة  من  لتحصيل الغراماتنظام جديد كضع * 

ة عمومية مستقلة عن احملاكم، باإلضافة إىل فرض غرامات عن التأخري يف األداء لتحفيز أالقطاع اخلاص، أك إىل ىي



احملكـو عليهم على األداء كإقرار نظاـ التفاكض أك التصاحل بشأف الغرامات اليت يتعني أداؤىا يف حالة التنفيذ 
الطوعي عرب كضع ختفيضات زلددة تكوف مشجعة؛ 

كالتفكري يف إصلاز دراسات علمية دقيقة حوؿ ظاىرة العود بغية إجياد احللوؿ  وضع نظام للسوابق القضائية* 
ادلناسبة ذلا؛ 

احملكـو هبا لتحفيز السجناء على التقيد بالضوابط  لتخفيض العقوبات السالبة للحريةإقرار آليات قانونية - 
. السجنية كتسهيل عملية إعادة إدماجهم يف اجملتمع

 
 



   ماختوفي ال
ما ديلكو  أعز باساسو ملاالجتماعي، السلم لتحقيقاحللوؿ كرب  أت العقوبة السالبة للحرية شكلتإذا كاف

تتشوؼ إىل حتقيق الردع العاـ  بدائل ق كبعد ظهور عدـ صلاعتها، اجتو الفكر إىل إجياد، فإف(حريتو) اإلنساف
 رىني جدكل كفعالية ىذه البدائلإال أف . كاخلاص، كتعيد إدماج اجلاين كاجلانح يف رلتمعو بعد تأىيلو كتقوديو

 .بإتقاف التعامل معها كالتنسيق بني سلتلف الفاعلني كحرص كل منهم على القياـ بواجباتو على الوجو ادلطلوب
 .كادلساطر البديلةالعقوبات ال خيار لو عن فادلشرع ادلغريب 

جد حلوال ك تفكري مجاعي متنجح يف بلورة حلقات احلوار الوطين حوؿ إصالح منظومة العدالة تعترب فلعل
 . كحيقق السلم االجتماعياسة العقابيةممناسبة للس


