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The penalty of training on citizenship values as an
innovative alternative to short-term freedom deprivation
penalties in the French Criminal Law*
Dr. Abdul Aziz Ahmed Al Hassan
Associate Professor of Criminal Law - College of Law
Ajman University
azeez-h64@hotmail.com

Abstract:
This study focused on defining the training penalty on citizenship values as an
alternative punishment to penalties depriving freedom of short duration, which was
approved by the French legislator as an innovative punitive model with clear
specificity, aiming at restricting the offender's freedom rather than depriving it, in
order to spare the convict sentenced to short freedom deprivation penalties mixing
in prison with a convicted person on them for long periods, which leads to dire ill
effects. The implementation of this punishment does not cost the state much
compared to traditional penalties, and it reduces prison overcrowding.

Through the extrapolation of the punitive texts in the French legislation, it
becomes clear that the punishment for training on the values of citizenship
takes several forms: it is an original punishment in misdemeanor crimes, and
it may take the form of a complementary punishment in crimes of
contravention and some misdemeanors, or as a special measure associated
with the suspension of execution with the situation under test, or as a measure.
An alternative to judicial follow-up. These penalties have been excluded from
the penalties for felonies. This penalty can be imposed on adults and juveniles
over the age of thirteen. The legislator determined the duration of this
punishment, the number of daily training hours, and the cost of its
implementation, which is borne by the convict. Upon pronouncing it, the
legislator gave the court the power to determine the nature of this punishment,
its content and how to implement it. Every breach by the convicted person
renders him vulnerable to imprisonment and fine.
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عقوبة التدريب عىل املواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصرية
املدة يف القانون اجلزائي الفرنيس

*

د.عبد العزيز احلسن
أستاذ القانون اجلنائي املشارك – كلية القانون – جامعة عجامن
azeez-h64@hotmail.com

ملخص البحث
ركزت هذه الدراسة عىل التعريف بعقوبة التدريب عىل املواطنة كعقوبة بديلة للعقوبات
السالبة للحرية قصرية املدة ،والتي أقرها املرشع الفرنيس كنموذج عقايب مبتكر يتسم
بخصوصية واضحة ،هتدف إىل تقييد حرية اجلاين ال إىل سلبها ،وذلك لتجنيب املحكوم
بعقوبات سالبة للحرية قصرية االختالط يف السجن مع حمكوم عليهم ملدد طويلة ،والذي يؤدي
إىل آثار سيئة ال حيمد عقباها .كام أن تنفيذ هذه العقوبة ال يكلف الدولة الكثري مقارنة بالعقوبات
التقليدية ،وتقلل أيض ًا من اكتظاظ السجون.
ومن خالل استقراء النصوص العقابية يف الترشيع الفرنيس يتضح أن عقوبة التدريب عىل
املواطنة تتخذ عدة صور :فهي عقوبة أصلية يف جرائم اجلنح ،وقد تتخذ صورة العقوبة
التكميلية يف جرائم املخالفات وبعض اجلنح ،أو كتدبري خاص مقرتن بوقف التنفيذ مع الوضع
حتت االختبار ،أو كإجراء بديل للمتابعة القضائية .وقد تم استبعاد هذه العقوبات من عداد
العقوبات املخصصة جلرائم اجلنايات .ويمكن فرض هذه العقوبة عىل البالغني واألحداث
الذين جتاوزوا سن الثالثة عرشة .وحدد املرشع مدة هذه العقوبة وعدد ساعات التدريب
اليومية ،وتكلفة تنفيذها والتي يتحملها املحكوم عليه .وأعطى املرشع للمحكمة عند النطق هبا
صالحية حتديد طبيعة هذه العقوبة وحمتواها وكيفية تنفيذها .وكل إخالل من قبل املحكوم عليه
جيعله عرضة للحبس والغرامة.

 استُلم بتاريخ  2020/10/31و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/29
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
3

329

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 6

[عقوبة التدريب ىلع املواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة]ــــ

الكلامت املفتاحية :جريمة ،جنحة ،خمالفة ،تدبري ،عقوبة أصلية ،عقوبة تكميلية ،عقوبة
بديلة ،عقوبة التدريب ،قيم املواطنة.
مقدمة :إن دراسة خمتلف اجلوانب املتعلقة بمدى جدوى العقوبة السالبة للحرية يف مكافحة
اجلريمة ،تقود إىل جمموعة من احلقائق التي ال يمكن القفز عليها ،وال سيام يف الظروف احلالية
التي تتميز بتفكك مستمر للقيم االجتامعية وطغيان اجلانب املادي عىل اجلانب األخالقي يف
ترصفات األفراد وتفكريهم ،األمر الذي ال ينبئ برتاجع نسبة اجلريمة يف املجتمع ،بل عىل
العكس يشري إىل ارتفاع وترية معدالت ارتكاهبا ،وحتى دخوهلا إىل ميادين جديدة.
وعىل الرغم من القوانني العقابية الكثرية التي تم سنها لضامن إصالح وتأهيل املجرمني،
ومع ذلك فإن التطبيق املستمر هلا أماط اللثام عن آثار سلبية عديدة ،ويف نواح خمتلفة ،فمن
الناحية القانونية مازالت ظاهرة العود واكتظاظ السجون مشكلة املشاكل ،لدرجة أهنا
استعصت عىل احلل سواء من قبل املختصني يف علم العقاب أو من قبل املرشع اجلزائي نفسه.
ومن الناحية النفسية ،فقد لوحظ أن العقوبات السالبة للحرية حتدث رشوخ ًا عميقة يف
شخصية املحكوم عليهم هبا ،إن مل نقل إهنا قد تعصف بعقوهلم كلي ًا ،حيث يعيش هؤالء يف عامل
خاص ،ومن ثم فإن تفكريهم ينحرص يف أنفسهم فقط فيصبحون انطوائيني ،ويكرهون احلياة
يف املجتمع ،وينفرون من االتصال بالناس ،وذلك يمثل األعراض األوىل لآلثار النفسية
والعضوية للعقوبة السالبة للحرية ،والتي ال تقف عند املحكوم عليهم بل تتعداهم إىل أفراد
أرسهم( .)1ومن الناحية االجتامعية ،فإن السجن يقطع الصلة بني املحكوم عليه وأرسته حيث
تصاب هذه العالقة بنوع من الفتور وأحيان ًا القطيعة النهائية ،وكذلك بمجتمعه حيث يصبح
من الصعب عليه النجاح يف التكيف االجتامعي من جديد ،مما يعرقل عملية اندماجه بعد
االنتهاء من تنفيذ العقوبة .يضاف إىل ذلك حجم اآلثار االقتصادية ،من عوز وظروف معيشية
قاسية ،التي تتعرض هل ا أرسة املحكوم عليه ،مما قد تدفعها إىل مهاوي اجلريمة من جهة،

) (1د .حممود نجيب حسني  :رشح قانون العقوبات – القسم العام ،ط ،6دار النهضة العربية ،1989 ،ص .241
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والتكاليف الباهظة التي تتحملها املؤسسات العقابية من جهة أخرى(.)2
وبالبناء عىل ذلك ،فقد اشتد القلق واجلدل يف اآلونة األخرية من تلك اآلثار السلبية
للعقوبات السالبة للحرية ،وال سيام قصرية املدة ،مما دفع بمختلف الدول إىل البحث عن
عقوبات بديلة أكثر جدوى يف حتقيق وظيفتي اإلصالح والتأهيل يف أرسع وقت ممكن(،)3
وبأقل األرضار(.)4
وهذا ما أوىص به املجلس األورويب من ضمن التوصيات التي اعتمدها يف 1999/9/30
حيث شدد عىل أن اللجوء إىل العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة جيب أال يكون إال يف حاالت
استثنائية) .(5كام دعا مؤمتر األمم املتحدة العارش يف فيينا ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني برضورة
اتباع هنج العدالة الرضائية أو التصاحلية ،وذلك من خالل التوسع بالعقوبات البديلة الرضائية
لعقوبة احلبس قصري املدة(.)6
ولعل أحدث ما تبناه املرشع الفرنيس يف هذا االجتاه هو نظام "عقوبات التدريب

“Les

” ،peines de stageكبديل مستحدث للحد من اللجوء إىل العقوبة السالبة للحرية ،إىل جانب
أنظمة العقوبات البديلة األخرى ،كوقف التنفيذ ،والوضع حتت املراقبة اإللكرتونية ،والعمل
للنفع العام ،وأيام الغرامة...

) (2خليفة موراد :تراجع القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية – مسامهة يف رصد أسباب هذه الظاهرة ،املجلة
اجلزائرية لألمن اإلنساين ،السنة اخلامسة ،املجلد اخلامس ،العدد  ،2020 ،1ص .248
) (3تعرف العقوبة البديلة بأهنا" :تلك العقوبة التي يفرضها القضاء عىل املحكوم عليه عوض ًا عن العقوبة األصلية
السالبة للحرية والتي جيب أن تتفق معها يف اهلدف وحتقيق الزجر بنوعيه العام واخلاص وأن يكون من شأهنا إصالح
املحكوم عليهم وتأهيلهم" .آمنة احممدي بوزينة ،بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الترشيع اجلزائري (عقوبة العمل
نموذجا) ،جملة الفكر ،العدد الثالث عرش ،جامعة حممد خيرض ،بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
للنفع العام
ً
ص.129
(4) M. Giacopelli: Approche critique de la courte peine, Dr. pénal 2014. Étude 4.
(5) Sarah Dindo: Les prisons en France, vol. 2, Alternatives à la détention, Etude réalisée à
la Commission consultative des droits de l'homme, La Documentation française, Paris, 2007,
p. 7.
) (6انعقد هذا املؤمتر يف فيينا يف الفرتة من  10إىل  17أبريل سنة 2000م.
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وطالئع "عقوبات التدريب" بدأت بالظهور عىل الساحة الترشيعية الفرنسية ابتدا ًء من عام

2002م ،سواء بصورة عقوبات بديلة أصلية أو فرعية ،أو كتدابري.

وأوىل عقوبات التدريب كانت عقوبة التدريب حول التوعية بالسالمة الطرقية) ،(7ثم
التدريب عىل املواطنة) ،(8وبعد ذلك ،التدريب حول التوعية بمخاطر تعاطي املخدرات(،)9
فالتدريب حول تعزيز مسؤولية الوالدين يف نطاق األرسة( ،)10وكذلك التدريب عىل مكافحة
العنف بني الزوجني واملتحيزين عىل أساس اجلنس( ،)11ثم التدريب عىل التوعية بمكافحة
الدعارة( ،(12وأخري ًا التدريب عىل مكافحة التحيز عىل أساس اجلنس والتوعية بمبدأ املساواة
بني الرجل واملرأة( .)13ويف عام  2019تم مجع هذه العقوبات املبعثرة يف مادة واحدة حتت
مسمى "عقوبات التدريب" بموجب القانون رقم  222-2019تاريخ  23مارس 2019
بشأن تأهيل وإصالح العدالة اجلزائية.
وكل عقوبة من "عقوبات التدريب" املذكورة آنف ًا تتسم بخصوصية معينة متيزها عن
غريها ،سواء من حيث الرشية املستهدفة ،أو من حيث األهداف واملحتوى وآلية تنفيذها ،إذ
يرشف عىل تطبيقها كادر فني وإداري متخصص حتت رقابة وإرشاف اجلهات القضائية.
هذه العقوبات "التدريبية" هتدف إىل إجياد نوع من التوازن يف مكافحة اجلريمة سواء عىل
مستوى الرتبية والوقاية أو عىل مستوى العقاب كرد نوعي جنائي عىل اجلرائم منخفضة اخلطورة.
إن هذا النهج املبتكر ذا الطابع الرتبوي يقوم عىل "متكني" املجرمني الصغار عىل أخذ الدروس

(7) Le stage à la sensibilisation à la sécurité routière par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003.
(8) Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des
devoirs du citoyen par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
(9) La stage à la sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants par la loi n°
2007-297 du 5 mars 2007.
(10) La stage de la responsabilité parentale par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
(11) Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein
du couple et sexistes par Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016.
(12) Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels par la loi n° 2016-444
du 13 avril 2016.
(13) Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les
hommes par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes.
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والعرب من وراء اتباع مثل هذه الدورات ،بحيث نستنتج فرضية التكامل املحتمل ،والتي جتمع بني
املنع والقمع ،وبني الرتبية والعقوبة) .(14وال شك بأن عقوبات التدريب تشكل قيمة مضافة يف
السياسة العقابية للمرشع الفرنيس باعتبارها عقوبات تقوم عىل البناء والتكوين للمحكوم عليه،
كام أهنا تثري سلم العقوبات البديلة التي متكن املحكمة من اختيار العقوبة املناسبة بام يضمن احلد
من هذا النوع من اإلجرام منخفض اخلطورة .ومع ذلك فإن هذا النموذج املبتكر من عقوبات
التدريب مل يكن بمنأى عن النقد من قبل البعض الذين يرون بأن هكذا عقوبات بديلة تكشف عن
رغبة دفينة يف هدم النظام العقايب كله بحجة فشله يف القضاء عىل اجلريمة ،وهو ما يفرغ نقده من
مضمونه ،وجيعله جمرد ترديد ألفكار غراماتيكا والتي مل جتد قبو ً
ال عند أحد).(15
ولعل العقوبة البديلة األكثر ابتكار ًا بني عقوبات "التدريب" التي تم تكريسها من قبل
املرشع الفرنيس ،نجد صورة جديدة وفريدة لبدائل احلبس قصري املدة وهي "عقوبة التدريب
عىل

املواطنة"(stage de citoyenneté" )16

 "Leالتي استحدثت بموجب القانون رقم

 ،204/2004تاريخ  9مارس  2004بشأن "تكييف العدالة مع تطورات اجلريمة" ،حيث
أخذت مكاهنا يف قانون العقوبات الفرنيس يف املادة  .1-5-131ولذلك ستكون هذه العقوبة
موضوع ًا لبحثنا دون غريها من عقوبات التدريب األخرى.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية دراسة عقوبة التدريب عىل املواطنة يف كوهنا تشكل إحدى اخليارات اإلضافية
واملبتكرة يف النظام العقايب الفرنيس يف ممارسة التفريد العقايب إىل جانب خيارات أخرى كان
املرشع الفرنيس قد تبناها .إن فلسفة عقوبة التدريب عىل املواطنة تتضمن مفهومني رئيسيني،

(14) L’évaluation de l’administration de la justice pénale: l’exemple des nouveaux modes de
traitement des délits (EVAJP) (dir. Jean DANET, recherche subventionnée par l’Agence
Nationale de la Recherche, Laboratoire Droit et changement social, Université de Nantes,
2008-2012).
(15) M. Ancel: La révision du programme minimum de la défense sociale, R.S.C., 1983, p.
555.

) (16د .عبد الرمحان خلفي :بدائل العقوبة ،دراسة فقهية حتليلية تأصيلية مقارنة ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان،
 ،2015ص .187
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جعال منها أنجع وأفضل العقوبات التي استحدثها الفكر العقايب احلديث يف فرنسا ،إذ يعتربها
بدي ً
ال للعقوبة السالبة للحرية ملواجهة أزمة خانقة يعاين منها النظام العقايب الفرنيس أال وهو
نظام احلبس قصري املدة .كام يعتربها أيض ًا عقوبة بديلة ألهنا هتدف إىل حتقيق األغراض التقليدية
واحلديثة للعقوبة ،يضاف إىل ذلك أهنا تقوم عىل إجياد نوع من التجانس بني محاية املجتمع من
جهة ،وإعادة توطيد عالقة املحكوم عليه مع املجتمع من جهة أخرى.
إشكالية الدراسة:
ال تتمثل إشكالية البحث يف تقديم عرض وصفي ملفهوم عقوبة التدريب عىل املواطنة
والتطلع ملعرفة أهم مزاياها ومعرفة القيمة املضافة التي قد تضفيها عىل النظام العقايب الفرنيس
فحسب وإنام يف اإلجابة عىل مجلة من التساؤالت الفرعية التي تندرج حتت هذه اإلشكالية،
وهي:
 هل يمكن لنظام التدريب عىل املواطنة أن يساهم يف ترشيد اللجوء للعقوبات املقيدةللحرية قصرية املدة يف اإلجرام املنخفض اخلطورة واحلد من مساوئها؟
 ما هو نطاق تطبيقه عىل صعيد األشخاص واجلرائم؟ هل تتقاطع هذه العقوبة مع عقوبات بديلة أخرى ،وأين تكمن أوجه الشبهواالختالف؟
 هل هلذا النظام أكثر من صورة يف النظام العقايب الفرنيس؟ هل نجحت هذه العقوبة يف حتقيق األهداف املرجوة منها؟ هل يتالءم هذا النمط من العقوبات البديلة يف التكيف مع الضوابط العامة للعقوبة؟ ما هو حمتوى هذا النظام البديل املستحدث وكيف يتم تنفيذه؟أهداف الدراسة:
 )1الوقوف عىل دور عقوبة التدريب عىل املواطنة يف احلد من ظاهرة اإلجرام
منخفض اخلطورة باعتبارها وسيلة تربوية تعمق وعي املتهم بالقيم واملعاين
السامية للمواطنة.
 )2السعي لتقديم مقرتح للمرشع اجلزائي العريب لتبني عقوبة التدريب عىل املواطنة
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كخيار إضايف للقايض إىل جانب العقوبات البديلة األخرى من أجل توسيع
السلطة التقديرية للقايض يف التفريد العقايب.
منهجية الدراسة:
تتمثل منهجية الدراسة يف االعتامد عىل املنهج الوصفي والتحلييل ملشكلة الدراسة ،ويتجىل
ذلك من خالل وصف دقيق لنظام التدريب عىل املواطنة ،وذلك بتناول النصوص اخلاصة هبذه
العقوبة البديلة واملستحدثة يف النظام العقايب الفرنيس ،وحتليلها بغية فهم فلسفتها وأهدافها،
وطبيعتها ،ونطاق تطبيقها ،وإجراءات تنفيذها ،وكذلك النتائج التي تتمخض عن تنفيذها.
خطة الدراسة:
لقد قسمنا الدراسة إىل مبحثني اثنني وخامتة :املبحث األول يتمحور حول ماهية عقوبة
التدريب عىل املواطنة ،وأما املبحث الثاين ،فإنه يتطرق إىل األحكام العامة لعقوبة التدريب عىل
املواطنة .أما اخلامتة فتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات املستخلصة من البحث.

املبحث األول
ماهية عقوبة التدريب عىل املواطنة
بالنظر إىل حداثة مصطلح "عقوبة التدريب عىل املواطنة" وظهوره ألول مرة يف الترشيع
اجلزائي الفرنيس ضمن سلم العقوبات والتدابري البديلة ،نجد من الرضوري توفري إحاطة
كافية بامهية عقوبة التدريب عىل املواطنة ،ولذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتديد اإلطار
املفاهيمي لنظام التدريب عىل املواطنة(املطلب األول) ،ومن ثم نتطرق إىل طبيعته القانونية
ومتييزه عام يشاهبه من عقوبات بديلة أخرى(املطلب الثاين).

املطلب األول
اإلطار املفاهيمي لنظام التدريب عىل املواطنة
للتعرف عىل مفهوم عقوبة التدريب عىل املواطنة يتطلب منا أن نتطرق إىل مفهومها
وأهدافها ،ومن ثم إىل القيمة العقابية هلذه العقوبة وخصائصها.
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الفرع األول
مفهوم عقوبة التدريب عىل املواطنة وأهدافه
أوالً -تعريف عقوبة التدريب عىل املواطنة :ال شك بأن عقوبة التدريب عىل

املواطنة()17

هي ابتكار قانوين فرنيس بحت ،ال يوجد هلا نظري يف القوانني اجلزائية املقارنة ،تم اعتامدها
بموجب القانون رقم  204-2004لسنة  2004تاريخ  9مارس  2004بشأن مواءمة العدالة
مع تطورات اجلريمة ،والذي دخل حيز النفاذ يف األول من اكتوبر من ذات العام( .)18وتم
إدماجها يف املادة  1-5-131من قانون العقوبات التي كانت تنص عىل أنه" :إذا كانت اجلنحة

) (17املواطنة عبارة عن مفهوم تارخيي شامل ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة ،منها ما هو مادي قانوين ،ومنها ما هو
ثقايف سلوكي ،ومنها أيض ًا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدرجيي ًا ،ولذلك فإن نوعية املواطنة يف دولة ما تتأثر بمدى
النضج السيايس والرقي احلضاري ،كام تتأثر بالتطور االجتامعي وبعقائد املجتمعات وبقيم احلضارات واملتغريات
العاملية الكربى .واملواطنة مشتقة يف اللغة العربية من الوطن ،أي املنزل الذي تقيم فيه ،وهو موطن اإلنسان وحمله ،ويقال
َو َط َن البلد ،أي اختذه وطن ًا ،ومجع الوطن أوطان :منزل إقامة اإلنسان ،ولد فيه أم مل يولد .لسان العرب ،البن
منظور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1993 ،2م ،ج ،15ص  .338أما اصطالحاً ،فاملواطنة هي فكرة
اجتامعية قانونية وسياسية سامهت يف تطور املجتمعات اإلنسانية إىل حد بعيد من خالل الرقي بالدولة إىل املساواة
والعدل والتسامح واحلوكمة ،ويتج ىل ذلك بتعزيز دور كل من الديمقراطية والشفافية يف بناء الدولة ،وذلك بإرشاك=
=املواطنني يف إدارة بلدهم ومتتعهم باحلقوق وحتملهم لواجباهتم .وتعرف املواطنة بشكل عام عىل أهنا املكان الذي يستقر
فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يمل جنسيتها ويكون مشارك ًا يف إدارهتا وخيضع لقوانينها ،ويتمتع بشكل متساو،
من دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب اللون أو العرق أو اللغة ...مع بقية املواطنني ،بمجموعة من احلقوق ،ويلتزم
بأداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي إليها .وتعرف دائرة املعارف الربيطانية املواطنة عىل أهنا" :العالقة بني
فرد ودولة كام يددها قانون تلك الدولة وبام تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة" ،أو هي
"العضوية التي يتمتع هبا األفراد يف املجتمع ،وتتضمن القبول والتسليم بتبادل االهتاممات بني مجيع أفراد املجتمع،
واإلحساس باالهتامم املشرتك من أجل رفاهية املجتمع والقدرة عىل العطاء لتحقيق مزيد من تطور املجتمع واستمراره"
 .Crick ( B): Essays on citizenship. New York, Continuum, 2000, p 47.فاملواطنة إذن انتامء إىل تراب
حتدده حدود جغرافية وكل من ينتمون إىل ذلك الرتاب مواطنون يستحقون ما يرتتب عىل هذه املواطنة من احلقوق
والواجبات التي تنظم بينهم سائر العالقات.
(18) Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 II Journal Officiel n°59 du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004. V.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/texte.
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معاقب ًا عليها باحلبس جيوز للمحكمة ،بدالً من احلبس ،أن تفرض عىل املحكوم عليه اتباع دورة
تدريب حول املواطنة ،حيث حتدد رشوطها ،ومدهتا وحمتواها بموجب مرسوم يصدر عن
جملس الدولة ،والذي هيدف إىل تذكريه بقيم اجلمهورية من تسامح واحرتام لكرامة اإلنسان
التي يقوم عليها املجتمع .ومتلك املحكمة صالحيات واسعة يف حتديد ما إذا كانت هذه الدورة
التدريبية ،التي ال يمكن أن تتجاوز تكلفتها قيمة الغرامات املقررة للمخالفات من الدرجة
الثالثة ،تقع عىل نفقة املحكوم عليه .وال جيوز النطق هبذه العقوبة يف مواجهة املتهم إذا كان
يرفضها أو إذا مل يرض اجللسة"(.)19
ومن خالل هذه املادة نستطيع أن نعرف عقوبة التدريب عىل املواطنة بأهنا" :إلزام مرتكب
جريمة اجلنحة املعاقب عليها باحلبس بالقيام بتكوين أو باتباع دورة تدريبية ملدة حمددة ،بدالً
من احلبس ،هبدف حتسيسه بقيم اجلمهورية من تسامح واحرتام كرامة اإلنسان التي يقوم عليها
املجتمع وذلك وفق ًا لشكليات يددها القانون"( .)20والحق ًا تعرضت املادة 1-5-131
عقوبات فرنيس املذكورة لتعديل مهم بموجب القانون رقم  2022-2018تاريخ  23مارس
 2019بشأن تأهيل وإصالح العدالة ،بحيث أصبحت تتضمن ،باإلضافة للتدريب عىل
املواطنة ،مجيع عقوبات التدريب األخرى ،والتي باتت تعرف بامدة "عقوبات التدريب"
" ،)21("peines de stageبحيث تركت للمحكمة سلطة حتديد طبيعة كل عقوبة منها وحمتواها

(19) Article 131-5-1 CP: « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir
un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de
respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce
stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième
classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le
prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience ».

) (20د .عبد الرمحان خلفي :العقوبات البديلة – دراسة فقهية تأصيلية حتليلية تأصيلية مقارنة – املؤسسة احلديثة
للكتاب ،لبنان ،2015 ،ص .190
(21) Art. 131-5 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut,
à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra
accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la
nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans
=lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne
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وآلية تنفيذها.
ثاني ًا -أهداف عقوبة التدريب عىل املواطنة:
ال شك أن تكريس عقوبة التدريب عىل املواطنة يف النظام العقايب الفرنيس ال هيدف فقط
إىل حتقيق األهداف التقليدية للعقوبة يف الردع العام واخلاص بل إىل أهداف أخرى والتي يمكن
إجيازها بالنقاط اآلتية (:)22
 حتسيس املحكوم عليه بقيم اجلمهورية الفرنسية املتمثلة بالتسامح واحرتام الكرامةاإلنسانية التي يقوم عليها املجتمع.
 حتسيس املتهم بمدى مسؤوليته اجلنائية واملدنية عن األفعال اإلجرامية املرتكبة. تبصري املتهم بأمهية الواجبات امللقاة عىل عاتقه كفرد من أفراد املجتمع والتي تقتضيهااحلياة ضمن اجلامعة.
 تعزيز مسألة اإلندماج االجتامعي للمحكوم عليه. تسخري هذه العقوبة كأفضل أداة يف مكافحة ظاهرة العود إىل اجلريمة. تبصري األشخاص غري املسجلني بعد يف مسار اجلريمة بنتائجها اخلطرية عليه وعىلاملجتمع يف آن واحد.
 حتسيس املتهم بخطورة االعتداء عىل روح التضامن السائد بني املواطنني وتعكري صفوالسلم االجتامعي ،سواء عىل مستوى البلدة أو احلي أو املؤسسة التعليمية...
 تذكري املحكوم عليه ،يف حالة اقرتان اجلريمة املسندة إليه بالظرف املشدد املتمثل بدافعالعنرصية املنصوص عنه يف املادة  76-132من قانون العقوبات الفرنيس ،واملتعلق

=peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais
du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle
la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la
situation du condamne. Les stages que peut prononcer la juridiction sont :1° Le stage de
citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen...
(22) Selon l’article R131-35 CP, le stage de citoyenneté: « a pour objet de rappeler au
condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine et de lui
faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs
qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale».
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بأفعال االضطهاد والتمييز التي كان ضحيتها النساء والرجال عرب التاريخ بسبب
عرقهم أو دينهم ،أو انتامئهم ألمة ما ،أو إلثنية معينة .)23(...وإىل جانب الرد العقايب
اخلاص يف إطار مكافحة العنرصية والتمييز ،فإن دورة املواطنة كفيلة بتأسيس حوار بناء
ملكافحة األفكار واألحكام املسبقة عن اآلخر ،ومجيع أشكال التحيز املتعلق برهاب
املثلية االجتامعية والعنرصية والتمييز.

الفرع الثاين
القيمة العقابية لنظام التدريب عىل املواطنة وخصائصه
سنتطرق أوالً إىل القيمة العقابية لنظام التدريب عىل املواطنة ،ومن ثم إىل خصائصها.
أوالً :القيمة العقابية لنظام التدريب عىل املواطنة
نعتقد بأن القيمة العقابية التي يتمتع هبا نظام التدريب عىل املواطنة ،يتمثل يف نقاط ثالث:
أوهلا أن العقوبة متثل حركة تطورية مستمرة ومتواصلة ،وثانيها أهنا متثل بدي ً
ال نوعي ًا للحبس
وطرح ًا إضافي ًا جديد ًا يف النظام العقايب املعارص.
أ)

عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل مرحلة متقدمة يف تطور العقوبات:

حتت تأثري املدارس احلديثة ،وال سيام املدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع االجتامعي والدفاع
االجتامعي احلديث( ،)24بدأت السياسة العقابية تتجه إىل الرتكيز عىل مسألة التأهيل واإلصالح
التي هتدف إىل إعادة بناء وتكوين اجلاين ،وليس لتحطيمه وإغالق نوافذ األمل أمامه .وال شك
بأن تكريس املرشع لنظام التدريب عىل املواطنة يأيت يف هذا السياق( .)25إال أن هذا التطور ال
ينفي سلطة الدولة وقوهتا يف فرض العقاب وتنفيذه ،ويف هذا اإلطار فإن التدريب عىل املواطنة
تدبريا ،جيسد سلطة الدولة ،ولكن ليس عن طريق السجون
باعتبارها عقوبة أصلية أو تبعية أو
ً

(23) https://openagenda.com/partenaires-de-la-dilcrah/events/stage-de-citoyennete-seanceracisme-et-antisemitisme.
(24) Marc Ancel: La défense social nouvelle, Cujas, Paris, 1971.
?(25) VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES : Une nouvelle forme de pénalité
Déviance et Société, VOL. 37, P. 27.
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ذات األسوار العالية ،واحلراس التي حتميها ،وإنام عرب صورة عقابية حديثة ناعمة يف شكلها
اخلارجي ،ولكنها ذات معنى ومغزى يف مضموهنا ،إذ حتدث أثر ًا إجيابي ًا عميق ًا ،قد يضاهي إن
مل نقل يتفوق عىل اآلثار التي تنجم عن العقوبات السالبة للحرية .فالتدريب عىل املواطنة يف
جوهره يعرب عن صورة نوعية جديدة ملامرسة سلطة الدولة يف العقاب ،بحيث جتعل اجلاين
يتجنب مساو ئ احلبس بني أربعة جدران يف مؤسسة عقابية مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار
سلبية ال تعد وال حتىص.
ب) عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل إضافة نوعية جديدة لبدائل احلبس:
لقد نظر فقهاء القرن الثامن عرش والتاسع عرش إىل عقوبة احلبس عىل أهنا اجلزاء الذي ال
بديل له ،كوهنا تسلب الشخص حريته التي متثل حق ًا يتمتع به اجلميع وبذات الشكل ،وبالتايل
فإن فقداهنا يكون له ذات الثمن بالنسبة للجميع ،مما يعني توافر مبدأ املساواة يف أفضل صوره.
يضاف إىل ذلك ،فإن عقوبة السجن يسهل معها القياس الكمي للجزاء بدقة عىل أساس متغري
الوقت ،فحرمان املحكوم عليه من الوقت يعني أن السجن يرتجم بصورة حمددة فكرة أن
اجلريمة قد أحلقت رضر ًا ليس فقط باملجني عليه وإنام جتاوزته إىل املجتمع كله .كام كان ينظر
إىل السجن عىل أنه اإلطار الوحيد لتغيري األفراد وذلك بتقويمهم وتطويعهم(.)26
ولكن هذه اهلالة من التعظيم التي أسبغت عىل عقوبة احلبس ما لبثت أن بدأت باألفول،
حيث بدأت تتضح آثارها السلبية ،فكان التوجه الذي مل يتوقف يف إجياد بدائل للعقوبات
السالبة للحرية ،سواء بصورة كلية أو جزئية( ،)27ومن هنا جاء نظام العمل للمنفعة العامة
ونظام الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية ...ويف هذا السياق تأيت أيض ًا عقوبات التدريب ،ويف
مقدمتها عقوبة التدريب عىل املواطنة التي متثل عالمة فارقة يف تاريخ العقوبة ،وصيغة جديدة
وفريدة ملفهوم العقوبة البديلة).(28

( )26د .رشيف سيد كامل :مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية ،2008 ،ص .50
(27) Muriel GIACOPELLI: Approche critique de la courte peine d'emprisonnement, D.P.,
2014, NO. 2, Étude 4.
(28)VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES : UNE NOUVELLE FORME DE
PÉNALITÉ? Déviance et Société, VOL. 37, P. 27.
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ويف هذا السياق يرى بعض الفقهاء أن نظام التدريب عىل املواطنة ما هو إال تدبري تربوي
مستمد من التدابري الرتبوية والثقافية) (29املطبقة عىل األحداث اجلانحني بموجب القانون
الصادر عام  . 2002ولذلك يأسف البعض لعدم تسمية املرشع نظام التدريب عىل املواطنة
بالتدابري الثقافية أو الرتبوية).(30
ت) عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل طرح ًا إضافي ًا جديد ًا يف النظام العقايب املعاص
إن عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل طرح ًا جديد ًا عىل أكثر من صعيد :إهنا متثل طرح ًا
جديد ًا لفكرة العقوبات الوسطية ،كام أهنا متثل تغري ًا يف جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،
يضاف إىل ذلك أهنا متثل أحد احللول البديلة لتذليل أزمة العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة
من أجل حتقيق هديف التأهيل وإعادة اإلدماج.
 )1إن عقوبة التدريب عىل املواطنة جتسد طرح ًا خالق ًا لفكرة العقوبات الوسطية ،أي أهنا
تتموضع يف منطقة وسطى بني العقوبات الشديدة والعقوبات اخلفيفة ،وبيان ذلك أن النظام العقايب
التقليدي يتسم باملغاالة والتطرف يف مواجهة اإلجرام منخفض اخلطورة ،فهو إما أن يطبق عليهم
عقوبة شديدة الوطأة ،كاحلبس مع النفاذ ،أو أن يطبق عليهم عقوبة رمزية كوقف التنفيذ .بمعنى
آخر :إن النظام العقايب يبدو متذبذب ًا بني التطرف يف القسوة والتطرف يف الشفقة والرأفة(.)31
ويف ظل هذا الوضع ،جيد القايض نفسه يف موقف صعب أمام جمرم منخفض اخلطورة،
وبالتايل فإن العقوبة التي ينطق هبا قد ال حتقق الغرض املنشود ،إذ كيف يمكن لعقوبة أن حتقق
غرضها ،يف الوقت الذي ال تتناسب البتة مع شخصية وظروف اجلاين؟! ففي هذه احلالة ال
يتاج القايض لسلطة تقديرية بني حد أعىل وحد أدنى للعقوبة فقط بل إىل حزمة من العقوبات
البديلة عىل النحو الذي يكفل مواجهة هذا النوع من اإلجرام.

(29) Desportes F. et Le Gunehec F., Droit pénal général, 15e éd. 2008, Economica, p. 739,
n° 790-1.
(30) Pin Xavier: Une politique criminelle en quête de rationalité: Le Cas français, in
Rationalité pénale et démocratie, 2013, PUL, p. 65.
(31) Cusson M. : Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme,
R.I.C.P.T.S., 1998, P. 34.
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والشك يف أن عقوبة التدريب عىل املواطنة تعد من اللبنات األساسية يف سياق إجياد
عقوبات وسطية تقوم عىل البناء والتكوين للمجرم منخفض اخلطورة ،إذ متثل فرصة سانحة
له ألن يتعرف عىل معنى املواطنة وقيمها وعىل حقوقه وواجباته.
 )2إن عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل تغيري ًا يف جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .لقد كنا
ومازلنا ننظر إىل السجن بأنه ذلك املكان الذي متارس فيه الدولة عالنية سلطتها يف العقاب ،تلك
القلعة املوصدة األبواب ،والتي يفصل بينها وبني املجتمع املدين الكثري من احلواجز املادية والفكرية
هبدف إسباغ أكرب قدر من الرهبة واخلوف يف هذا املكان .وشيئ ًا فشيئ ًا بدأنا نتلمس بوادر تطور
الفكر العقايب من خالل اللجوء إىل املؤسسات العقابية املفتوحة وشبه املفتوحة.)32(...
وتطبيق عقوبة التدريب يعد تتوجي ًا هلذا االنفتاح ،بحسبان أن هذه العقوبة وموضوعها
املحكوم عليه سوف تكون يف قلب املجتمع ،فلن يكون هناك فاصل مادي بني املحكوم عليه
واملجتمع .فنظام التدريب عىل املواطنة يضيف بعد ًا جديد ًا إلمكانية االستغناء عن السجن يف
مواجهة اإلجرام منخفض اخلطورة ،ولذلك فإن القائلني بإمكانية احلديث عن هناية السجن مل
ينطلقوا من فراغ يف تصورهم هذا ،عىل الرغم من أننا ال ننكر دور السجون كرمز ملامرسة سلطة
الدولة يف العقاب ورضورة أن يستمر هذا األمر يف أذهان الناس باعتباره مكان ًا يتم فيه تنفيذ
العقاب عىل اخلارجني عىل أحكام القانون( ،)33ولكن يف اجلرائم شديدة اخلطورة فقط.
ال بدي ً
 )3إن عقوبة التدريب عىل املواطنة متثل ح ً
ال لتذليل أزمة العقوبات السالبة للحرية
من أجل حتقيق غريض التأهيل وإعادة اإلدماج .إن اكتظاظ السجون أصبح ظاهرة عاملية
بحيث أصبحت سبب ًا من أسباب تنامي ظاهرة اإلجرام ،ومرد ذلك يعود إىل فشل عملية
تصنيف املجرمني داخل السجن لضعف اإلمكانات املادية يف الغالب ،وبالتايل أصبح
االكتظاظ سبب ًا يول بني اإلدارة العقابية وبني أي جهد يبذل يف سبيل اإلصالح والتأهيل،
لذلك كان عىل املرشع يف أن يبحث عن بدائل أخرى حتقق أغراض العقوبة وبأقل تكلفة،
( )32د .حممود نجيب حسني :املؤسسات العقابية املفتوحة :املجلة اجلنائية القومية ،1966 ،ص .463
( )33د .عمر سامل :املراقبة اإللكرتونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ،دار النهضة العربية،
ص .79
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فكانت عقوبة التدريب عىل املواطنة.
ثاني ًا :خصائص نظام التدريب عىل املواطنة
إن عقوبة التدريب عىل املواطنة حتمل معاين مفهوم العقوبة التي هي جزاء جنائي تقويمي،
وتتسم بذات اخلصائص اخلاصة بالعقوبات األخرى ،ومن أمهها :رشعية العقوبة ،عدالة
العقوبة ،شخصية العقوبة ،وقضائية العقوبة ،وتفريد العقوبة(.)34
 -1عقوبة التدريب عىل املواطنة ومبدأ الرشعية اجلزائية
حتقق عقوبة التدريب عىل املواطنة خاصية الرشعية اجلزائية عىل اعتبار أنه ال يمكن تطبيقها
إال إذا نص القانون عليها ،فهو الذي يدد مدهتا ويبني رشوط النطق هبا ،ويدد السلطات
املختصة بتطبيقها وآلية تنفيذها ،وبدايتها وهنايتها ،وااللتزمات واملحظورات املرافقة هلا،
وذلك جتنب ًا لتعسف السلطة القضائية أو اجلهات املتدخلة يف تنفيذها.
 -2عقوبة التدريب عىل املواطنة وقضائية العقوبة :يقصد بقضائية العقوبة احتكار السلطة
القضائية صالحية النطق هبا ،والتي يتم تنفيذها حتت إرشاف القضاء .إال أن ما يميز عقوبة
التدريب عىل املواطنة عن غريها من العقوبات التقليدية هو أن سلطة القايض يف النطق هبا
كانت –عند إحداثها للمرة األوىل يف سنة  -2004مقيدة بقيد يتمثل برضورة موافقة املحكوم
عليه عىل هذه العقوبة ،وهذا يعني مشاركة املتهم يف تقريرها ،إال أن موافقة املتهم مل تعد رشط ًا
من رشوط فرضها ،وذلك وفق التعديل األخري لنص املادة  1-5-131عقوبات فرنيس
بموجب القانون رقم  222-2019تاريخ  23مارس  .2019لذلك فإن هذه العقوبة مل تعد
عقوبة رضائية بل أصبحت عقوبة ختضع ملطلق إرادة القايض وقناعته يف إطار احلدود الترشيعية
التي صاغها له املرشع .فالسلطة القضائية ممثلة بمحكمة جزائية خمتصة وحدها متلك صالحية
فرضها بدالً من عقوبة احلبس أو مضافة هلا .فال جيوز فرض هذه العقوبة من قبل أية سلطة
إدارية يف الدولة.

( )34د .أمحد عوض بالل :النظرية العامة للجزاء اجلنائي ،دار النهضة العربية ،1996 ،ص .13
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 -3عقوبة التدريب عىل املواطنة وشخصية العقوبة وعدالتها :إن عقوبة التدريب عىل
املواطنة ختضع ،كباقي العقوبات ،ملبدأ الشخصية ،أي أهنا ال تفرض إال عىل اجلاين الذي قام
بارتكاب اجلريمة ،وثبتت مسؤوليته عنها ،فال جيوز فرضها عىل من بقي بمعزل عن اجلريمة
ومل يساهم بارتكاهبا.
كام تتسم عقوبة التدريب عىل املواطنة بأهنا عادلة ،أي إن املرشع يقرر فرضها عىل اجلاين
الذي ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة ما من أجل إرضاء شعور املجني عليه وأفراد
املجتمع ككل بالعدالة .والعقوبة ال تكون عادلة إال إذا كانت تتناسب مع جسامة اجلريمة من
جهة ،ومع جسامة إثم اجلاين من جهة أخرى .والعدالة تتطلب املساواة يف العقوبة ،أي أن
تكون العقوبة التي يقررها القانون للجريمة واحدة بالنسبة جلميع األفراد الذين يتواجدون يف
ذات املركز القانوين ،بغض النظر عن انتامئهم االجتامعي أو الديني أو اإلثني...إلخ.
 -4عقوبة التدريب عىل املواطنة وتفريد العقوبة :يقصد بمبدأ تفريد العقوبة أن تكون متالئمة
مع جسامة اجلريمة والرضر الناجم عنها من ناحية ،ومع ظروف اجلاين الشخصية من ناحية
أخرى .وبالنسبة لتطبيق هذا املبدأ عىل عقوبات التدريب بشكل عام ،وعىل عقوبة التدريب عىل
املواطنة بشكل خاص ،فإن املرشع الفرنيس أعطى سلطة تقديرية للمحكمة عند النطق هبذه العقوبة
من خالل منحها سلطة حتديد طبيعة العقوبة وحمتواها ،وذلك بالنظر إىل طبيعة اجلريمة وظروف
ارتكاهبا ،وكذلك إىل شخصية اجلاين ،بحيث يمكن أن تكون طبيعة وحمتوى عقوبة التدريب عىل
املواطنة خمتلفة من حمكوم عليه إىل آخر(م  1-5-131عقوبات فرنيس) .وأهم ما يميز هذه العقوبة
أهنا جوازية ،أي أن القايض ال يلزم بتطبيقها حتى ولو توافرت رشوطها طاملا مل يقتنع بجدوى
فرضها والعكس صحيح .ففرض عقوبة التدريب حول املواطنة ،إذن ،يأيت يف سياق تعزيز التفريد
العقايب عن طريق تطبيق وتفعيل مظاهر التفريد الترشيعي.

املطلب الثاين
الطبيعة القانونية لعقوبة التدريب عىل املواطنة ومتييزها عام يشاهبها
سنتطرق بداية إىل تبيان الطبيعة القانونية لعقوبة التدريب حول املواطنة ،ومن ثم احلديث
عن العقوبات األخرى التي يمكن أن تتقاطع معها يف نقاط وختتلف عنها يف نقاط أخرى.
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الفرع األول
الطبيعة القانونية لنظام التدريب عىل املواطنة
عىل الرغم من حرص املرشع الفرنيس عىل تكييف زمرة معينة من العقوبات بأهنا أصلية،
وزمرة أخرى بأهنا تبعية أو تكميلية ،إال أن هذا التوصيف ليس مطلق ًا ،وآية ذلك أن موضع
العقوبة الواحدة ضمن ذلك التقسيم الثالثي للعقوبة قد خيتلف من حالة إىل أخرى ،تبع ًا
لتقدير املرشع ملدى كفاية ما تتضمنه العقوبة من إيالم للتعبري عن اجلزاء يف مواجهة اجلاين،
ومن ذلك أنه باستقراء النصوص العقابية يف الترشيع الفرنيس يتبني لنا أن نظام التدريب حول
املواطنة يتخذ عدة صور :فقد يكون بمثابة عقوبة أصلية ،أو عقوبة تكميلية ،أو كتدبري خاص
مقرتن بوقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار ،أو كإجراء بديل للمتابعة القضائية ،األمر الذي
يقتيض دراسة كل صورة عىل حدة(.)35
 )1التدريب عىل املواطنة كعقوبة أصلية بديلة للجنح املعاقب عليها باحلبس :إن العقوبة
األصلية هي تلك التي تتضمن اإليالم الرئييس املقرر للجريمة والذي يكفي بذاته للتعبري عن
معنى اجلزاء جتاه املتهم ،ولذلك فإهنا تطبق بشكل مستقل عام قد يكون مستحق ًا من جزاءات
أخرى إضافية .ومن البدهيي أن فرض العقوبة األصلية ال يتم إال إذا تضمنها حكم قضائي
يبني ماهيتها ومقدارها يف احلدود التي ينص عليها املرشع(.)36
والبني من النصوص اخلاصة بعقوبة التدريب عىل املواطنة يف القانون الفرنيس تعترب هذه
العقوبة بمثابة عقوبة أصلية ينطق هبا القايض يف حكمه كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية
املتمثلة يف احلبس ،أي ًا كانت مدته) ،(37كام أجاز املرشع للقايض احلكم هبا إضافة لعقوبة احلبس،
أي يمكن اجلمع بني هاتني العقوبتني ،وذلك بداللة املادة  5-1-131من قانون العقوبات

(35) Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée
au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté.

) (36تنص املادة  3/131من قانون العقوبات الفرنيس عىل أن العقوبات األصلية جلرائم اجلنح بالنسبة لألشخاص
الطبيعيني هي :احلبس – احلبس املنزيل حتت املراقبة اإللكرتونية -الغرامة  -أيام الغرامة – عقوبات التدريب بام فيها
التدريب عىل املواطنة – العمل للنفع العام -تعويض الضحية....
(37) Patrick (C.): Droit pénal général, 5ed., Hachette, Paris, 2010, p. 117.
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واملعدلة بموجب القانون رقم  222-2019لسنة  2019التي تنص عىل أنه" :إذا كانت
اجلنحة معاقب ًا عليها باحلبس جيوز للمحكمة ،بدالً من احلبس أو باإلضافة إليه ،أن تفرض عىل
املحكوم عليه اتباع دورة تدريبية .)38(،"...وبلغة األرقام فإن اجلرائم جنحية الوصف
واملعاقب عليها باحلبس يف الترشيع الفرنيس متثل ما نسبته  %40من املجموع العام للجرائم
املنصوص عنها يف الرتسانة اجلزائية الفرنسية) .(39وهي نسبة ال يستهان هبا ،وغالبية هذه
اجلرائم تعكس حجم ظاهرة اإلجرام املنخفض اخلطورة.
ومن الواضح أن تكريس املرشع الفرنيس لعقوبة التدريب عىل املواطنة يف قضايا اجلنح كعقوبة
أصلية يعود إىل فشل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة ،التي مل تثبت فقط حمدودية نتائجها ،بل
وإخفاقها يف احتواء هذه اجلرائم ،والتي ما فتئت تشهد تصاعد ًا متنامي ًا ومضطرد ًا مع ظهور ثورة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي أفرزت ما بات يطلق عليها باجلرائم املستحدثة(.)40
يضاف إىل ذلك أن تكريس هذه العقوبة إنام جاء ترمجة لتوصيات مؤمتر األمم املتحدة الثاين عرش
للوقاية من اجلريمة املنعقد يف الربازيل بشهر أبريل  2010التي بينت بشكل واضح أن العقوبات
السالبة للحرية قصرية املدة مل تعد قادرة عىل حتقيق الردع العام كأحد أهدافها الرئيسية ،وال هي
أيض ًا أفلحت يف حتقيق اإلصالح والتقويم ومتكني املحكوم عليه هبا من العودة لالندماج.
وبنا ًء عىل ذلك فإن عقوبة أن التدريب عىل املواطنة باتت تتصدر املشهد العقايب يف جرائم

اجلنح إما كعقوبة أصلية بديلة عن عقوبة احلبس أو مرافقة هلا ،كام هو مقرر يف املادة 1-5-131

من قانون العقوبات الفرنيس ،وبالتايل أصبحت تسجل يف الصحيفة العدلية للمحكوم عليه هبا.
 )2التدريب عىل املواطنة عقوبة تكميلية :يفصد بالعقوبة التكميلية أو اإلضافية العقوبة
التي تضاف إىل العقوبة األصلية يف قرار احلكم إذا رأت املحكمة موجب ًا لذلك ،أي ال تفرض

(38) Art. 131-5-1: (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71) prévoit que
“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en
même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une
durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le
contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis".
(39) Jean François Seuvic : Stage de citoyenneté, R. S. C., No. 2, 2004, P. 381.
(40) Bonis: Peines de stage ou stage comme peine unique ?, Dr. pénal 2019. Étude 2.
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عىل املحكوم عليه إال إذا نطق القايض هبا ،وحدد نوعها ومقدارها يف احلكم الذي تصدر به
العقوبة األصلية .وملا كان تصنيف املرشع طائفة معينة من العقوبات عىل أهنا أصلية ،وطائفة
أخرى عىل أهنا تبعية أو إضافية ،ليس مطلق ًا ،فقد نص املرشع الفرنيس عىل أن عقوبة التدريب
عىل املواطنة تعترب بمثابة عقوبة تكميلية من املمكن تطبيقها باإلضافة للعقوبة األصلية ،وذلك
يف بعض اجلنح واملخالفات(.(41
أ) التدريب عىل املواطنة كعقوبة تكميلية بالنسبة لبعض اجلنح :إن عقوبة التدريب عىل
املواطنة يمكن أن تكون عقوبة تكميلية يف بعض اجلنح ،والسيام تلك التي ترتكب بدافع
عنرصي كظرف مشدد هلا ،ومن هذه اجلنح :اجلرائم املاسة بسالمة اجلسم العمدية ،وجرائم
التمييز بني األشخاص بغض النظر عن شكل هذا التمييز ،وكذلك جرائم الرسقة البسيطة،
وجرائم االبتزاز ،وجرائم اإلتالف والتسبب بأرضار ألمالك الغري(.)42
ففي مثل هذه اجلرائم اجلنحية الوصف جيوز،إذن ،للمحكمة أن تنطق بعقوبة التدريب عىل
املواطنة كعقوبة تكميلية إىل جانب العقوبة األصلية كاحلبس أو الغرامة ،وذلك يف احلاالت
التي تستدعيها طبيعة اجلنح املرتكبة.
ب) التدريب عىل املواطنة كعقوبة تكميلية بالنسبة جلرائم املخالفات:
يمكن أن تكون عقوبة التدريب عىل املواطنة عقوبة تكميلية يف جرائم املخالفات أيض ًا،
وذلك استناد ًا ألحكام املادة  7-16-131من قانون العقوبات الفرنيس ،واملعدلة بموجب
القانون رقم  222-2019تاريخ  23مارس  ،2019التي تنص عىل أنه عندما يكون املتهم
شخص ًا طبيعي ًا ،جيوز لالئحة أو للنظام الذي يعاقب عىل املخالفة أن ينص عىل عقوبة أو أكثر
من العقوبات التكميلية ،ومن هذه العقوبات عقوبات التدريب ،ومن بينها بطبيعة احلال عقوبة

(41) Emmanuel Dreyer: Le stage comme peine après la loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022, G.Pal., No. 40, p. 79.
(42) V. Les articles 222-45 4°; 225-19 6°; 311-14 6°; 312-13 6° et 322-15 5° du CP instaurant
le stage de citoyenneté comme peine complémentaire pour les délits prévus à ces articles (les
atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, les discriminations,
les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations de biens).
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التدريب عىل املواطنة ،التي تكون تكاليف تنفيذها عىل نفقة املحكوم عليه(.)43
 )3التدريب عىل املواطنة كتدبري خاص مقرتن بوقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار:
يمكن أن يكون التدريب عىل املواطنة بمثابة تدبري خاص يضاف إىل نظام وقف تنفيذ العقوبة مع
الوضع حتت االختبار) ،(44استناد ًا ألحكام املادة  15-45-132من قانون العقوبات الفرنيس التي
تم تعديلها بموجب القانون  2019-222تاريخ  23مارس .)45(2019
ويقصد بوقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار ( )sursis probatoireأن ينطق القايض احلكم
بالعقوبة يف قضايا اجلنح واملخالفات ،ثم يقرر وقف تنفيذها وإخضاع املحكوم عليه اللتزامات
وحمظورات معينة خالل مدة يطلق عليها "مدة التجربة"( ،)46وترتاوح مدة الوضع حتت االختبار
بني سنة واحدة وثالث سنوات حتددها املحكمة أو قايض تنفيذ العقوبة .فنظام وقف التنفيذ
يفرتض تعليق تنفيذ العقوبة عىل رشط موقف خالل فرتة االختبار( .(47ووقف التنفيذ يفرتض
ثبوت ارتكاب اجلريمة وتوافر كافة أركاهنا واستحقاق مرتكبها للعقوبة ،إال أن املرشع قدر ،يف
حدود معينة ،ومن خالل السلطة التقديرية التي منحها للقايض ،أن يعفي املحكوم عليه من تنفيذ
العقوبة خالل فرتة حمددة تكون بمثابة اختبار له) .(48يستفاد من ذلك أن العقوبة املحكوم هبا ال
تنفذ عىل اإلطالق خالل مدة التجربة إذا انتهت بنجاح ومل يتم إلغاء وقف التنفيذ.

(43)Article 131-16 (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)): prévoit que
“Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une
personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :(…) 7° Les
peines de stage prévues à l'article 131-5-1…”.
(44) La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer
spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
(.....( 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code.
(45) Ph. EXPERT: DROIT PÉNAL: MODIFICATIONS DE MARS 2020: LE SURSIS
PROBATOIRE. http://www.bcep-avocats-nimes.fr/actualites/68_DROIT-P%C3%89NAL--MODIFICATIONS-DE-MARS-2020---LE.html
(46) STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et BOULOC (B.): DROIT PENAL GENERAL,
DALLOZ, 1995, NO 722, P. 503.
(47) Il peut être prononcé : si la peine d’emprisonnement ou la partie ferme de la peine mixte
prononcée est inférieure ou égale à 5 ans (10 ans en cas de récidive légale) (132-41 du Code
pénal).

) (48د .عمر سامل :مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،ط ،2000 ،1ص .9
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ويراد من هذا اإلجراء عدم تعريض املتهم لعقوبة احلبس ،مع تقرير وضعه مدة معينة حتت
إرشاف ورقابة جهة معينة ،ينفذ خالهلا التزامات معينة ،ويرتم حمظورات حمددة ،فإذا انقضت هذه
املدة ومل خيل املتهم بااللتزامات أو املحظورات املفروضة عليه ،فإنه يعفى من عقوبة اجلريمة التي
ارتكبها ،أما إذا أخل هبذه االلتزامات خالل املدة املحددة فستطبق عليه العقوبة املقررة للجريمة
التي ارتكبها .ويتعلق نظام الوضع حتت االختبار بفئة املجرمني الذين يتورطون يف اجلريمة بعد أن
توقعهم هبا ظروف استثنائية ،فليس من احلكمة زجهم يف بيئة السجون الفاسدة ،والذين يقتيض
إصالحهم من خالل إبعادهم عن بيئة املؤسسات العقابية حتى ال خيتلطوا بزمرة املجرمني
املحرتفني .فهؤالء من الواجب محايتهم وإتاحة الفرصة هلم للتعبري عن الندم وسلوك طريق
الفضيلة( ،)49باعتبارهم فئة من املجرمني يعتقد من خالل ظروفهم وفحص شخصيتهم أهنم
قابلون لإلصالح وعدم العودة لسبيل اجلريمة من دون إخضاعهم لعقوبة سالبة للحرية ،طاملا
لدهيم االستعداد لتنفيذ االلتزامات املفروضة عليهم .بمعنى آخر :إن فرض تدبري التدريب عىل
املواطنة كتدبري خاص مقرتن مع وقف التنفيذ والوضع حتت االختبار يعد صورة من صور تفريد
العقاب ،كرسه املرشع الفرنيس يف البند  15من املادة  45/131من قانون العقوبات ،وذلك يف
احلالة التي تكون فيها شخصية مرتكب اجلريمة وخطورهتا تتطلبان متابعته يف إطار وقف تنفيذ
العقوبة مع الوضع حتت االختبار إىل جانب إخضاعه هلذا التدريب.
وتتنوع االلتزامات التي يمكن أن تفرض عىل اخلاضع لالختبار بني تدابري مساندة اجلهود
التي يبذهلا اخلاضع لالختبار يف سبيل تأهيله اجتامعي ًا ،وبني تدابري املساعدة التي تأخذ طابع ًا
معنوي ًا ،كإلزامه بحضور جلسات دينية أو علمية معينة ،وقد تأخذ طابع ًا مادي ًا ،كإعانته بمبلغ
نقدي أو تأمني فرصة عمل له أو تدريب مهني(.)50
 )4التدريب عىل املواطنة كإجراء بديل للمتابعة القضائية أو كتدبري من تدابري التسوية اجلنائية:

استناد ًا ألحكام املادة  1-41واملادة  2-41من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس يمكن

) (49د .عبود الرساج :رشح قانون العقوبات – القسم العام ،منشورات جامعة دمشق2007/2006 ،م ،ص 707
وما يليها.
) (50انظر املادة ( 132الفقرات  )46-45-44من قانون العقوبات الفرنيس التي تنص عىل هذه االلتزامات.
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
23

349

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 6

[عقوبة التدريب ىلع املواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة]ــــ

ً لنظام التدريب عىل املواطنة أن يكون إجرا ًء بدي
ال عن املتابعة القضائية أو كتدبري من ضمن
.تدابري التسوية اجلنائية

:أ) عقوبة التدريب عىل املواطنة كإجراء بديل للمتابعة القضائية
يعرف قانون العقوبات الفرنيس نظام املتابعة القضائية كبديل للعقوبة بأنه جمموعة من
، يؤدهيا خالل مدة حمددة،االلتزامات التي تفرض من طرف جهات احلكم عىل املحكوم عليه
 وهذه االلتزامات تتضمن جمموعة من تدابري املساعدة والرقابة،حتت رقابة قايض تنفيذ العقوبة
 لذلك يعترب نظام املتابعة القضائية من أهم بدائل العقوبة.)51(املوجهة أساس ًا حلاميته من العود
 إذ كرسه املرشع الفرنيس خصيص ًا ملواجهة أخطر مشكلة،املستحدثة يف النظام العقايب الفرنيس
.تعاين منها السياسة العقابية احلديثة وهي مشكلة العود إىل اجلريمة
وعىل ذلك جعل املرشع الفرنيس هذه املرة نظام التدريب عىل املواطنة بمثابة إجراء بديل
 من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل أنه إذا تبني2-1-41  حيث تنص املادة،للمتابعة القضائية
 أن يعرض عىل املتهم، وقبل اختاذ أي إجراء بخصوص حتريك الدعوى اجلزائية،للمدعي العام
 إذا كان من شأن ذلك أن يضمن التعويض عن الرضر الذي،اتباع دورة تدريبية عىل املواطنة
 أو أن يساهم يف إعادة، أو أن يضع حد ًا لالضطراب الناجم عن اجلريمة،حلق باملجني عليه
.(52)تصنيف اجلاين
. من قانون العقوبات الفرنيس1-36-131 ( انظر املادة51)
(52) ART. 41-1-2 CCP. : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction
ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut,
préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un
officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette
mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou
d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et
notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour
la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte
contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction
commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut
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وكإجراء بديل عن املتابعة القضائية فإن اللجوء للتدريب عىل املواطنة يكون عادة يف
اجلرائم منخفضة اخلطورة ،ويف مواجهة شخص ليس له سوابق قضائية ،أما إذا كان عائد ًا أو
من أصحاب السوابق فإنه لن يستفيد من هذا اإلجراء ،وعندئذ بإمكان املدعي العام اختاذ
إجراءات املتابعة القضائية التي قد تقوده إىل حتريك الدعوى اجلزائية يف مواجهة املتهم(.)53
ب) التدريب عىل املواطنة كتدبري من تدابري التسوية اجلنائية : La composition pénale

يقصد بالتسوية اجلنائية ،استناد ًا للقانون الصادر بتاريخ  23جوان لسنة  ،1999بأهنا أحد
أنظمة العقوبات الرضائية البديلة التي متنح بموجبه للنيابة العامة أن تقرتح عىل املتهم ،الذي
أقر بارتكابه إحدى اجلنح املعاقب عليها بالغرامة أو احلبس ملدة تقل أو تعادل مخس سنوات أو
ّ
إحدى املخالفات ،بأن ينفذ برضائه أحد التدابري املنصوص عليها حرص ًا يف القانون سواء كانت
مقيدة للحرية أو للحقوق برشط اعتامدها من املحكمة املختصة ،وبذلك تنقيض الدعوى
اجلزائية .بمعنى آخر :التسوية اجلنائية عبارة عن إجراء يسمح للمدعي العام ،وقبل حتريك
الدعوى اجلزائية ،باقرتاح فرض تدبري أو أكثر عىل شخص متهم بارتكاب جرائم معينة
منخفضة اخلطورة( .)54ويلجأ النائب العام هلذا التدبري عندما يتبني له أن من شأن تطبيقه يضمن
للمجني عليه احلصول عىل تعويض عن الرضر الذي حلق به ،ويضع حد ًا لعدم االستقرار الذي
سببته اجلريمة ،أو إعادة تصنيف اجلاين(.)55
وفيام يتعلق بتدبري التدريب عىل املواطنة ،تنص املادة  13-2-41من قانون اإلجراءات
اجلزائية الفرنيس عىل أنه يمكن للمدعي العام ،طاملا مل يتم حتريك الدعوى اجلزائية بعد ،أن
يعرض ،مبارشة أو من خالل شخص مفوض من قبله ،فرض تدبري التدريب عىل املواطنة من

consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ».
(53) Muriel Giacopelli : Les procédures alternatives aux poursuites. Essai de théorie
générale, R.S.C., 2012, P. 505.
(54) https://www.village-justice.com/articles/est-que-composition-penale,26681.html.
(55) V. Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement
applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44603.
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مجلة التدابري املنصوص عنها ضمن تدابري التسوية اجلنائية عىل الشخص الطبيعي الذي يعرتف
بارتكابه جريمة واحدة أو أكثر من اجلنح املعاقب عليها بعقوبة أصلية متمثلة يف الغرامة أو
احلبس مدة تقل أو تساوي مخس سنوات ،أو اعرتف بارتكابه خمالفة أو أكثر( .)56فإذا اعرتف
اجلاين بذنبه ،جيوز عندئذ للمدعي العام فرض تدبري التدريب عىل املواطنة بحق املتهم .ويتم
عادة تفعيل هذه اآللية من قبل املدعي العام ،ضمن سلطته التقديرية ،طاملا أن مثل هذه القضايا
ال تشكل خطورة كبرية عىل املجتمع.
ومن اجلدير ذكره بأن موافقة املتهم مل تعد رشط ًا لفرض تدبري التدريب عىل املواطنة،
وإسقاط رشط املوافقة هذه يعود للتعديل الذي طرأ عىل املادة  2-41من قانون اإلجراءات
اجلزائية بموجب القانون رقم  222-2019لسنة .2019
وهكذا يمكن للمدعي العام يف فرنسا فرض تدبري التدريب عىل املواطنة كتدبري من تدابري
احلزمة اجلزائية بمجرد اعرتاف اجلاين بذنبه وبدون أن يقرتن ذلك بموافقته .ونطاق تطبيق
التسوية اجلنائية ينحرص يف املخالفات واجلنح القليلة اخلطورة ،كجرائم العنف اخلفيف أو
العنف األرسي ،والتهديد البسيط ،واملعاكسات اهلاتفية ،والرسقة البسيطة ،واالحتيال،
واإل تالف ،والنشل ،والتعاطي غري املرشوع للمخدرات ،والبالغات الكاذبة ،واملخالفات
املرورية كالقيادة حتت تأثري الكحول ،وإساءة معاملة احليوانات ،وخيانة األمانة ،وهجر
األرسة ،وعدم إحضارالطفل إىل من له حق حضانته.

(56) Article 41-2, no.13 CCP prévoit que :« Le procureur de la République, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît
avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou
d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des
mesures suivantes : 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ».
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الفرع الثاين
متييز عقوبة التدريب عىل املواطنة عام يشاهبها
إن عقوبة التدريب عىل املواطنة قد تلتقي مع عقوبات أخرى يف نقاط معينة ،وقد ختتلف
عنها يف نقاط أخرى ،وذلك كام يالحظ من خالل ما سيأيت.
أوالً :عقوبة التدريب عىل املواطنة وعقوبة العمل للنفع العام
لقد دخلت عقوبة العمل للنفع العام( )57كعقوبة بديلة للحبس يف قضايا اجلنح يف النظام
العقايب الفرنيس بموجب القانون رقم  466-83تاريخ  10حزيران  ،1983واستقرت أحكام
هذا القانون يف املواد من  8-131وما يليها من قانون العقوبات الفرنيس .وعرفها املرشع
الفرنيس يف الفقرة الثامنة من املادة املذكورة عىل أهنا قيام املحكوم عليه بعمل بموافقته وبدون
مقابل ملصلحة شخص معنوي عام أو شخص من أشخاص القانون اخلاص مكلف بخدمة
عامة أو مجعية خمولة مبارشة للقيام بأعامل ذات نفع عام(.)58
وتتفق عقوبة العمل للنفع العام مع عقوبة التدريب عىل املواطنة يف نقاط وختتلف عنها يف
نقاط أخرى:
نقاط االلتقاء :يتفق نظام العمل للنفع العام مع نظام التدريب عىل املواطنة يف أن كليهام
يكفل االستجابة ملتطلبات تأهيل املتهم وإعادة اندماجه اجتامعي ًا ،فهام يساعدانه عىل التخلص
من العوامل اإلجرامية التي تدفعه إىل ارتكاب اجلريمة ،من خالل ترسيخ الشعور باملسؤولية

) (57ختتلف تسمية هذه العقوبة من بلد آلخر ،وإن كانت مجيع هذه التسميات تشري إىل ذات املضمون ،ومن هذه
التسميات :العمل للنفع العام  Le travail d’intérêt généralيف كل من اجلزائر وفرنسا ،واخلدمة للمنفعة العامة
community service orderيف انكلرتا ،واألعامل املشرتكة  communautaires Travauxيف كل من هولندا
وكندا ،واخلدمة االجتامعية أو البيئية يف اململكة العربية السعودية ،وعقوبة العمل يف خدمة املجتمع يف مملكة البحرين.
وعقوبة اخلدمة املجتمعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويف تونس العمل لفائدة املصلحة العامة ،ويف بلجيكا تعرف
عقوبة العمل للمنفعة العامة بعقوبة (العمل احلر – املستقل).
(58) Couvrat (P.): Les trois visages du travail d’intérêt général, R.S.C., 1989, p. 159.
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جتاه نفسه واملجتمع( . )59كام تشكل عقوبة التدريب عىل املواطنة وعقوبة العمل للنفع العام
مظهر ًا من مظاهر تطور السياسة العقابية ،فبموجبهام تكون العقوبة وموضوعها املحكوم عليه
يف قلب املجتمع بعيد ًا عن السجن ،ذلك املكان موصد األبواب ذي األسوار العالية التي
تفصل بينه وبني املجتمع املدين ،ومتارس الدولة من خالله عالنية سلطتها يف العقاب .فعقوبة
التدريب عىل املواطنة ،عالوة عىل ما هيدف إليه من تأهيل وإصالح للمحكوم عليه بإعادة
إدماجه يف بيئته االجتامعية ،تشكل بال شك تغيري ًا يف جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،
وهي من هذا املنطلق تتامهى مع عقوبة العمل للنفع العام(.)60
نقاط االختالف :ثمة اختالف بني نظام العمل للنفع العام والتدريب عىل املواطنة يف أكثر
من نقطة .إن االختالف األول يتصل بموافقة املتهم ،فلقد كان عنرص الرضا رشط ًا أساسي ًا
مشرتك ًا لكل من عقوبة التدريب عىل املواطنة والعمل للنفع العام ،لكنه أصبح الحق ًا نقطة
اختالف ،حيث إن فرض عقوبة التدريب عىل املواطنة مل يعد معلق ًا عىل موافقة املتهم وذلك
بموجب القانون رقم  222-2019لسنة  .2019فرشط موافقة املتهم أصبح حمصور ًا يف حالة
عقوبة العمل للنفع العام ،فال يمكن فرضها عىل املحكوم عليه ما مل يكن موافق ًا عىل ذلك(.)61
وهذا الرضاء هو الذي يكفل نمو ملكات التأهيل لدى املحكوم عليه ،مما يؤدي إىل اإلسهام يف
نجاح هذه العقوبة البديلة ويكفل حتقيق أهدافها.
وحتظى الصفة الرضائية لعقوبة العمل للنفع العام بأمهية بالغة يف نظر اخلاضعني هلا .فهؤالء
عادة ما ينظرون هلا عىل أهنا بمثابة عقد حقيقي بينهم وبني الدولة ،خالف ًا إليداعهم يف
املؤسسات العقابية ،حيث يتضاءل دور اإلرادة إىل حد بعيد ويفقد النزيل فيها العنرص

(59) Peyrat (D.): La justice pénale de proximité: faire plus ou mieux faire? Gaz. Pal., 12-13
octobre, 2001, No 285, p. 10.

) (60د .رفعت رشوان :العمل للنفع العام بني السياسة العقابية احلديثة واعتبارات حقوق اإلنسان ،دار النهضة العربية،
2014م ،ص  15وما يليها.
) (61لقد اشرتطت املادة  8-131من قانون العقوبات الفرنيس موافقة املحكوم عليه عىل عقوبة العمل للنفع العام
عندما يكون حارض ًا يف املحكمة حيث يتوجب عىل القايض أن يسأله إن كان موافق ًا عىل هذه العقوبة أم ال .أما إذا كان
غائب ًا عن املحاكمة فيمكن أن تصدر املوافقة عن حماميه من خالل إبرازه وثيقة صادرة عن اجلاين تثبت موافقته.
354

28

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/6

???? ?????? ???l Hassan: ????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ??????? ???????- ?.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .عبد العزيز أحمد الحسن]

األسايس للعالقة التعاقدية وهو اإلرادة .ويتفرع عن اعتبار العمل للمنفعة العامة ،كانعكاس
لإلرادة ،رضورة إحاطة اخلاضع هلام عل ًام بمضمون وآثار االلتزامات التي تفرضها تلك
اآلليات .كام يتعني عىل القايض أن يراعي ما يبديه اخلاضع هلذه العقوبة من مالحظات ،وذلك
حتى يأيت النطق هبا منسج ًام مع ظروفه الشخصية واالجتامعية .وهذا جيسد الثقة املتبادلة بني
السلطة القضائية واملحكوم عليه.
أما االختالف الثاين فإنه يتصل بصفة كل منهام ،فاملرشع الفرنيس أخذ بعقوبة العمل للنفع
العام كعقوبة أصلية يف جرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس فقط ،أي ًا كانت مدته ،سواء كان
اجلاين مبتدئ ًا أو عائد ًا ،فقد نصت املادة  3/131عقوبات فرنيس عىل عقوبة العمل للنفع العام
كعقوبة أصلية جلرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس) .(62كام اعترب املرشع الفرنيس عقوبة العمل
للنفع العام كعقوبة تكميلية يف جرائم املخالفات من الدرجة اخلامسة وذلك يف املادة 17/131
عقوبات فرنيس) .(63بينام أسبغ املرشع الفرنيس عىل التدريب عىل املواطنة ،كنظام بديل عن
العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة ،عدة تكييفات ،فجعل منها تارة عقوبة أصلية ،وتارة
أخرى عقوبة تكميلية ،أو كتدبري خاص مقرتن بوقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار ،أو
كإجراء بديل للمتابعة القضائية .وهو ما بيناه سابق ًا.
وعىل عكس عقوبة التدريب عىل املواطنة مل ينص القانون عىل جواز اجلمع بني عقوبتي
احلبس احلكم والعمل للنفع العام ،وكذلك حظر اجلمع بينها وبني العقوبات السالبة أو املقيدة
للحقوق( 6-131عقوبات فرنيس) ،أو عقوبة الغرامة أو الغرامة اليومية يف حكم واحد.

(62) Article 131-3 CP: "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction
peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée
de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une
personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une
mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux
d'intérêt général.
(63) Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à
titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à
cent vingt heures".
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ثاني ًا :اإللزام بالعمل والتدريب عىل املواطنة
كثري من الترشيعات اجلزائية أضفت عىل العمل املصاحب للعقوبات السالبة للحرية أمهية
خاصة ،وذلك لدورها يف تنفيذ برامج اإلصالح والتهذيب داخل املؤسسة العقابية ،حيث تم
تكريس العديد من النصوص يف قانون املؤسسات العقابية ،التي حتدد أحكامه وضوابطه ،كتحديد
ساعات العمل ،ومنع التشغيل يف أيام العطل الرسمية واألعياد الدينية ،وحتديد األجر املناسب
للعمل ،وعدم جواز توقيع احلجز عىل ذلك األجر ،ورصفه للورثة الرشعيني عند وفاة النزيل(.)64
وبالنسبة لنوع هذه األعامل امللزمة يرتك أمر حتديدها عادة لإلدارة القائمة عىل املؤسسات العقابية.
وباملقارنة بني التدريب حول املواطنة واإللزام بالعمل يتبني لنا أن ثمة نقاط التقاء
واختالف بينهام .فعىل الرغم من وحدة الغرض بينهام وهو تأهيل وإصالح املحكوم عليه
ومتكينه من إعادة االندماج يف جمتمعه .يضاف إىل ذلك أنه يصدق عىل العمل كأحد مقومات
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وصف اإللزام ،إذ ال يملك املحكوم عليه حق اخليار بالقبول أو
بالرفض ،فهو ملزم بالعمل ،وأساس هذا اإللزام هو القانون ،وكذلك فيام يتعلق بالتدريب
عىل املواطنة ،فبموجب القانون رقم  222-2019لسنة  ،2019مل يعد رضاء املحكوم عليه
مطلوب ًا .ولذلك نستطيع القول بأن اإللزام بالعمل والرتبص حول املواطنة يلتقيان يف مسألة
أن فرضهام ال يتطلب موافقة املحكوم عليه.
ً
مقابال ماد ًيا جراء العمل اإللزامي،
باملقابل يوجد اختالف جوهري بينهام يتمثل بأن هناك
يف حني ال وجود هلذا األجر يف نظام التدريب عىل املواطنة ،ال بل عىل املحكوم عليه اتباع هذا
التدريب عىل نفقته اخلاصة .ومن ناحية ثانية ،إن أداء العمل اإللزامي يكون مصاحب ًا من حيث
توقيته لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل السجن أو خارجه ،بينام القيام بالتدريب عىل
املواطنة يمكن أن يكون بالتوازي مع العقوبة السالبة للحرية ،كام يمكن أن يكون بدي ً
ال عنها،
وينفذ خارج املؤسسة العقابية.

( )64انظر ،مثالً ،القانون االحتادي رقم  43لسنة  1992يف شأن تنظيم املنشآت العقابية.
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وأخري ًا ،املحكوم عليه بعقوبة اإللزام بالعمل جيرب عىل العمل لتعلم مهنة ،بينام املحكوم
عليه بعقوبة الرتبص يلزم باتباع الرتبص لتعلم القيم التي ترتكز إليها اجلمهورية الفرنسية.
ثالث ًا :اإلكراه اجلنائي والتدريب عىل املواطنة
إن عقوبة اإلكراه اجلنائي ) )La contrainte pénaleيف القانون الفرنيس هي عقوبة أصلية
بديلة لعقوبة احلبس ،تستمد فلسفتها من عقوبات الوضع قيد التجربة أو االختبار ،حيث تنفذ
يف بيئة مفتوحة ،أي خارج املؤسسة العقابية ،وتكون عادة مصحوبة بإجراءات رقابية صارمة،
من شأهنا إجبار املحكوم عليه عىل تغيري سلوكه الذي يشكل أصل اجلريمة .إذن ،عقوبة اإلكراه
اجلنائي ليست حبس ًا ،وال وقف ًا للتنفيذ مع الوضع حتت االختبار ،وإنام هي نظام يقوم عىل تأمني
رقابة شديدة ومتابعة صارمة للمحكوم عليه).(65
وعقوبة اإلكراه اجلنائي دخلت قانون العقوبات الفرنيس حديث ًا ،حيث تم تبنيها بموجب
القانون الصادر يف  15أغسطس  2014بشأن تفريد العقوبات وتعزيز فعاليتها ،وتم إدماجها
ضمن نصوص قانون العقوبات يف املادة  1-4-131قبل تعديلها بموجب القانون رقم -2019
 222لسنة  .2019وتطبق عىل األشخاص الذين يمكن منع عودهتم إىل اإلجرام بفضل الدعم
واملراقبة املستمرة من أجل االندماج االجتامعي أو إعادة اإلدماج( .)66وهبذه النقطة فإن عقوبة
اإلكراه اجلنائي تتامهى مع عقوبة التدريب عىل املواطنة .كام تعترب عقوبة اإلكراه مالئمة لألشخاص
الذين يعانون من مشاكل خمتلفة ،تتطلب رعاية متعددة التخصصات ورقابة صارمة ،فهي تستهدف
يف املقام األول األشخاص الذين يواجهون عادة صعوبات اجتامعية أو مهنية أو عائلية أو
صحية .)67(...وال تفرض هذه العقوبة إال عىل األشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنحوية
الوصف ،ومعاقب عليها باحلبس ملدة ال تتجاوز اخلمس سنوات ،كالرسقة البسيطة ،واإلتالف،
وقيادة السيارة يف حالة سكر ،وتعاطي املخدرات ،وممارسة العنف ،وخمالفة قواعد املرور وما إىل

(65) E. Dreyer : Les conditions mises au prononcé d’une contrainte pénale par la loi du 15
août 2014, Gaz. Pal. 2014, n°294, p.17, §2.
(66) J. Mucchielli: Un an après son application, un millier de contraintes pénales prononcées
en France, D. actualité, 5 oct. 2015.
(67) S. Detraz: Le régime de la contrainte pénale issu de la loi du 15 août 2014, Gaz. Pal.
2014, n°294, p.21.
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ذلك) .(68وهنا أيض ًا تتقاطع هذه العقوبة مع التدريب عىل املواطنة.
وتفرض عقوبة اإلكراه اجلنائي من قبل حمكمة اجلنح بدالً من عقوبة احلبس( .)69لكن هذه
املحكمة ال تستطيع أن جتمع بينهام ،ويف هذه النقطة فإن عقوبة اإلكراه اجلنائي تفرتق عن عقوبة
الرتبص حول املواطنة ،إذ جيوز للمحكمة أن جتمع بني عقوبة احلبس والتدريب عىل املواطنة
(م  1-5-131عقوبات فرنيس).
وعند فرض عقوبة اإلكراه ال بد للمحكمة من األخذ بعني االعتبار شخصية اجلاين
وخطورة اجلريمة املرتكبة ،وهنا تتامهى عقوبة اإلكراه مع عقوبة التدريب حول املواطنة.
وتتشابه العقوبتان يف أن املحكوم عليه بأحدمها ينفذ عقوبته خارج أسوار السجن ،مع خضوعه
لبعض االلتزامات و/أو املحظورات التي حتد من حريته.
باملقابل فإن عقوبة اإلكراه اجلنائي تطبق عىل األشخاص البالغني فقط ،مع األخذ بعني
االعتبار شخصية اجلاين ،وفيام إذا كانت لديه مقومات جيدة إلعادة االندماج .وال يمكن
احلكم هبذه ال عقوبة عىل األحداث اجلانحني .بينام عقوبة التدريب عىل املواطنة يمكن تطبيقها
عىل البالغني واألحداث.
ولكن جيوز اجلمع بني عقوبتي اإلكراه اجلنائي والتدريب عىل املواطنة ،إذ تستطبع املحكمة
أن تفرض عىل املحكوم عليه عدة تدابري ،يتوجب عليه مراعاهتا خالل مدة اإلكراه اجلنائي،
كعدم التواصل مع أشخاص معينني ،أو عدم ارتياد أماكن معينة ،أو عدم محل السالح ،أو عدم
قيادة السيارة ،أو إلزامه بدورة تدريبية عىل املواطنة.
ويف حال عدم امتثال املحكوم عليه هلذه االلتزامات أو التقيد باملحظورات فسيتعرض
لعقوبة احلبس سنتني كحد أقىص ،وال جيوز أن تتجاوز هذه العقوبة عقوبة احلبس املقررة
للجريمة املرتكبة يف مجيع األحوال .بينام عقوبة من ال ينفذ التدريب عىل املواطنة تكون احلبس

(68) J. Mucchielli, « Un an après son application, un millier de contraintes pénales
prononcées en France », D. actualité, 5 oct. 2015.
(69) Évelyne Bonis-Garçon: Contrainte pénale - De l'application dans le temps de la
contrainte pénale. Document: Droit pénal n° 6, Juin 2015, étude 13.
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ملدة سنتني وبغرامة وقدرها ثالثون ألف يورو(.)70
وحتدد مدة عقوبة اإلكراه اجلنائي ما بني  6أشهر ومخس سنوات ،بينام التدريب عىل املواطنة
ال جيوز أن تتجاوز مدته شهر ًا واحد ًا .كام ال جيوز أن تتجاوز ساعات التدريب يف اليوم الواحد
الست ساعات).(71

املبحث الثاين

األحكام العامة لنظام التدريب عىل املواطنة
بعد أن تعرفنا عىل ماهية عقوبة التدريب عىل املواطنة ،ال بد من التطرق إىل الضوابط
الالزمة لوضعها موضع التطبيق كي يتحقق الغرض املنشود منها ،ولإلحاطة بكل ذلك
سندرس يف مطلبني اثنني األحكام املوضوعية هلذه العقوبة وإجراءات تنفيذها.

املطلب األول
األحكام املوضوعية لتطبيق عقوبة التدريب عىل املواطنة
للتعرف عىل األحكام املوضوعية لنظام التدريب عىل املواطنة يقتيض منا أن نعرج إىل دراسة
نطاق تطبيقها من جهة ،ومدهتا وتكاليف تنفيذها من جهة أخرى.

(70) J. Pradel: Des dispositions de la loi du 23 mars 2019 sur le renforcement de l'efficacité
et du sens de la peine: texte fondateur ou texte d’ajustement? D. 2019. 1002, n° 6. JeanBaptiste Perrier: La réforme du droit de la peine: tout changer pour que rien ne change,
R.S.C., 2019, P. 449.

) (71ومن اجلدير ذكره بأنه تم استبدال عقوبة اإلكراه اجلنائي باإليقاف حتت االختبار ،بموجب القانون رقم -2019
 222تاريخ  23مارس  ، 2019بحيث مل يعد اإلكراه اجلنائي عقوبة مستقلة ينطق هبا القايض كعقوبة بديلة عن عقوبة
احلبس ،وإنام أصبحت جمرد تدبري لتنفيذ عقوبة احلبس حتت مصطلح "اإليقاف حتت االختبار" .وبذلك يكون املرشع
الفرنيس قد وضع حد ًا لعقوبة اإلكراه اجلنائي كعقوبة مستقلة بعد أقل من مخس سنوات عىل إحداثها ،حيث مل يتسن هلا
أن جتد مكان ًا هلا بني العقوبات األخرى ،وذلك بسبب القصور يف بلورة مفهوم متكامل هلا ،يضاف إىل ذلك النقص
الكبري يف املوارد املادية الالزمة لوضعها موضع التطبيق.
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الفرع األول
نطاق تطبيق عقوبة التدريب عىل املواطنة
حرص املرشع الفرنيس تطبيق نظام التدريب عىل املواطنة يف نطاق حمدد سواء من حيث
اجلرائم واألشخاص ،ومن حيث دور إرادة املتهم يف فرضها من عدمه ،ومسألة حضوره جلسة
النطق هبا.
أوالً -النطاق املوضوعي :لتطبيق عقوبة التدريب عىل املواطنة يف القانون الفرنيس كعقوبة
أصلية بديلة للحبس أو باإلضافة له ،جيب أن تكون اجلريمة جنحة ومعاق ًبا عليها بعقوبة
احلبس حرص ًا) .(72كام تطبق هذه العقوبة يف جرائم املخالفات وبعض اجلنح وال سيام تلك
املرتكبة بدافع عنرصي ،كعقوبة تكميلية .وتطبق أيض ًا كتدبري بديل يضاف إىل نظام وقف تنفيذ
العقوبة مع الوضع حتت االختبار ،وكإجراء بديل للمتابعة القضائية أو يف إطار احلزمة اجلنائية
يف اجلرائم منخفضة اخلطورة .وبذلك يكون املرشع الفرنيس قد كرس عقوبة التدريب عىل
املواطنة جلرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس فقط وجلميع جرائم املخالفات التي تتسم بخطورة
إجرامية منخفضة ،وبذلك تم استبعاد هذه العقوبة يف جرائم اجلنايات .وقد تطرقنا إىل ذلك
سابق ًا وال داعي للتكرار.
ثاني ًا -النطاق الشخيص :تطبق عقوبة التدريب عىل املواطنة يف القانون الفرنيس عىل كل من
البالغني واألحداث ،وإن كان املرشع قد وضع رشوط ًا خاصة بالنسبة لألحداث تتعلق بسن
احلدث وحمتوى الدورة التدريبية عىل املواطنة .فقد نص القانون رقم  204-2004الصادر يف
 9مارس لسنة  2004عىل إضافة املادة  1-4-20يف القانون الصادر يف  2فرباير لسنة 1945
بشأن األحداث اجلانحني ،والتي تنص عىل أن ترسي أحكام املادة  1-5-131من قانون
العقوبات املتعلقة بعقوبة التدريب عىل املواطنة عىل األحداث الذين ترتاوح أعامرهم بني الثالثة
عرشة والثامنة عرشة سنة .عىل أن يتم تكييف حمتوى التدريب بام يتفق مع سن احلدث

(72) Bouloc (B.) : Pénologie, 3ed., Dalloz, Paris, 2005, p. 424.
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املدان( .)73يستنتج من ذلك أنه جيوز لقايض األحداث أن يفرض عىل احلدث اجلانح ما بني
سن الثالثة عرشة والثامنة عرشة اتباع دورة تدريبية عىل املواطنة ،كعقوبة أصلية أو تكميلية،
وعىل نفقة الدولة ،وليس عىل نفقة احلدث املحكوم عليه ،ولكن جيب أن يكون حمتوى الدورة
التدريبية عىل املواطنة مالئ ًام لسن احلدث استناد ًا ألحكام املادة  1-4-20من األمر الصادر
يف  2/2لسنة  1945بشأن األحداث اجلانحني).(74
ويثور التساؤل حول أمهية النص عىل إخضاع احلدث يف القانون الفرنيس لنظام الرتبص
حول املواطنة .فمن املعلوم أن قضاء األحداث الفرنيس ال ينطق بعقوبة سالبة للحرية بحق
احلدث اجلانح إال يف حاالت استثنائية( ،)75فالعقوبة السالبة للحرية ال تطبق عىل هذا احلدث
إال عندما تكون امللجأ األخري أمام القايض ،وحينام يتضح له أن بقاءه خارج السجن يبدو غري
مقبول عىل اإلطالق.
وعىل الرغم من أن تطبيق سلب احلرية عىل األحداث يعترب أمر ًا استثنائي ًا ،إال أن تطبيق
نظام التدريب عىل املواطنة عليهم له ما يربره ،كونه يقدم فرصة إضافية لتاليف مساوئ سلب
احلرية ويف نفس الوقت حتقيق أهدافها .ونعتقد أن تطبيق نظام التدريب عىل املواطنة عىل
احلدث بني سن الثالثة عرشة والثامنة عرشة تكمن أمهيته بالنسبة هلؤالء األحداث الذين
يتأثرون بمساوئ العقوبات السالبة للحرية أكثر بكثري من البالغني .وقد أثبتت الدراسات
اإلحصائية يف فرنسا تزايد أعداد املحكوم عليهم من األحداث هبذه العقوبات) .(76وال شك
أن هذا التزايد يف أعداد املحكوم عليهم من األحداث بعقوبة سالبة للحرية ،يبني أمهية اللجوء
إىل نظام التدريب عىل املواطنة بالنسبة هلم ،نظر ًا ملا يقدمه هلم من حمتوى يتالءم وأعامرهم،

(73)L’article 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui
permet de prononcer un stage de citoyenneté à l’encontre d’un mineur prévoit que: “Les
dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage sont applicables
aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné.
La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur”.
(74)Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée
au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté.

( )75انظر الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون الصادر يف  2فرباير لسنة  1945بشأن األحداث اجلانحني يف فرنسا.
(76) Bouloc (B.): Pénologie, Pénologie, Dalloz, 3ed., Paris, 2005, p. 424.
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بحيث يلعب دور ًا فاع ً
ال يف إصالح هؤالء األحداث ومتكينهم من إعادة االندماج يف
جمتمعاهتم.
ثالث ًا -دور إرادة املتهم :أي ًا كان سياق النطق بعقوبة التدريب عىل املواطنة ،فإن فرض هذه
العقوبة كان يتطلب ليس فقط موافقة املتهم بل وحضوره جلسة النطق هبا وذلك برصاحة املادة
 1-5-131عقوبات فرنيس قبل تعديلها ،ثم أسقط هذا الرشط بعد تعديل هذه املادة بموجب
القانون رقم  222-2019تاريخ  23مارس .2019
أ) قبل  23مارس  :2019إن نطاق اإلرادة يف العدالة اجلنائية شهد تطور ًا كبري ًا ،ففي
البدايات كان النوع السائد من العدالة هو العدالة املفروضة التي ال ترتك لألفراد أية حرية يف
حتديد سري الدعوى اجلزائية ،لذلك تعاظمت سلطة القايض يف حتديد العقوبة وطريقة تنفيذها
وانحرست أو غابت إرادة األفراد يف ذلك ،وجتسد ذلك يف النظام التنقيبي لإلجراءات اجلزائية.
وبالتايل ظهر عىل السطح ما يعرف بأزمة العدالة اجلزائية إىل احلد الذي أمكن معه القول بأن
العدالة اجلنائية ذلك املرفق الذي ينصف اآلخرين قد أصبح يف حاجة إىل من ينصفه( .)77ثم
ظهر بعد ذلك نظام العدالة اجلنائية املستند إىل فكرة املشاركة ،وفيها تراجع دور الدولة تارك ًا
جماالً أوسع للخصوم يف إدارة الدعوى اجلزائية ،وظهر ذلك يف النظام االهتامي .وبعد ذلك،
ظهرت صورة جديد للعدالة اجلزائية اصطلح عىل تسميتها بالعدالة الرضائية ،وأبرز تطبيقاهتا
بدائل الدعوى اجلزائية وبدائل العقوبة.
وجتسيد ًا هلذا املفهوم اجلديد ،توجب عىل املرشع الفرنيس أن يعيد النظر يف سياسته العقابية
املتبعة يف مكافحة اإلجرام ،والتي كان من نتائجها رضورة تبني العقوبات الرضائية البديلة(.)78
ومما ال شك فيه أن نظام التدريب عىل املواطنة يعد أحد إفرازات التحول إىل نظام العدالة اجلنائية
الرضائية يف فرنسا ،إذ إن رضاء املتهم هبذه العقوبة يعد رشط ًا جوهري ًا للنطق هبا ،وبيان ذلك املادة
 1-5-131عقوبات فرنيس ،قبل تعديلها ،التي استلزمت موافقة املتهم للنطق هبذه العقوبة ،ليس
( )77د .عمر سامل :نحو تيسري اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،ط ،1997 ،1ص .4
( )78د .أمحد حممد براك :العقوبة الرضائية يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية املعارصة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،2017 ،ص  4وما يليها.
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هذا فقط بل اشرتطت أن تصدر هذه املوافقة من جانب املتهم حرص ًا وليس من حماميه ،حيث توجه
له املحكمة السؤال ،بشكل مبارش ،فيام إذا كان موافق ًا عىل النطق هبذه العقوبة أم ال ،وعندئذ جيب
عىل املحكمة أن تأخذ بعني االعتبار إرادة املتهم يف تطبيق هذه العقوبة من عدمه.
وبالنسبة للحدث ،فإن من يعطي املوافقة عىل فرض عقوبة الرتبص حول املواطنة هو املمثل
القانوين له الذي يدعى بشكل مسبق حلضور اجللسة) .(79ويف حال مل يذكر حكم املحكمة
القايض بفرض عقوبة التدريب عىل املواطنة حضور وموافقة املسؤول عن احلدث فإن هذا
احلكم سيكون عرضة للنقض(. )80
ب) بعد  23مارس  :2019بعد تعديل املادة  1-5-131من قانون العقوبات الفرنيس
بموجب القانون رقم  222-2019تاريخ  23مارس  2019مل تعد موافقة املتهم املسبقة رشط ًا
من رشوط فرض عقوبة التدريب عىل املواطنة ،إذ أصبح بإمكان القايض فرضها بنفس
إجراءات العقوبات األخرى من دون استمزاج رأي املتهم أو موافقته .وقد برر البعض ذلك
بأن إسقاط رشط املوافقة لفرض هذه العقوبة هيدف إىل تسهيل عمل القايض( .)81بينام يرى
البعض اآلخر بأن استبعاد هذا الرشط يف مجيع عقوبات التدريب ،بام فيها عقوبة التدريب عىل
املواطنة سيفرغ هذه العقوبة من مضموهنا ،فال يعقل أن جيرب املتهم عىل اتباع دورة تدريبية لتعلم
قيم اجلمهورية وهو غري راغب يف ذلك ،حيث سيكون حارض ًا بجسمه فقط بينام تفكريه يف
مكان آخر ،لذلك خيلص البعض بأن عدم تطلب موافقة املتهم عىل اتباع هكذا دورات تدريبية
ال يبرش باخلري هلذه العقوبات مستقب ً
ال ويفرغها من مضموهنا) .(82بحسبان أن الرضاء هو الذي
يكفل نمو ملكات التأهيل لدى املحكوم عليه ،مما يؤدي إىل اإلسهام يف نجاح هذه العقوبات
البديلة ويكفل حتقيق أهدافها ،يضاف إىل ذلك ،إن تنفيذ هذا التدريب يفرتض ،بال شك ،حد ًا
أدنى من التعاون من قبل املتهم مع السلطات املختصة واملرشفة عىل تنفيذه ،وهذا التعاون

(79) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pdf
(80) Crim. 9 sept. 2015, no 13-82.518, D. actu. 21 Oct. 2015, obs. Benelli-de Bénazé.
(81) Chabas F. et Gio P.: La réforme des stages en matière pénale, AJ pénal 2019, p. 202.
(82) Emmanuel Dreyer: Le stage comme peine après la loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022, G.Pal., No. 40, p. 79.
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بالطبع لن يتوافر إذا كان املتهم غري موافق عىل هذا التدريب من أساسه).(83
يضاف إىل ذلك ،وجوب احرتام مبدأ عدم جواز إكراه شخص عىل القيام بعمل ،املنصوص
عنه يف املادة الرابعة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان( ،)84والذي يتم اإلبقاء عىل رشط
املوافقة لفرض عقوبة التدريب .وبالنظر إىل أن عقوبة التدريب عىل املواطنة ال يمكن اعتبارها
تدبري ًا استثنائي ًا ،كام أهنا ال تكون بمقابل ،لذلك كان لزام ًا عىل املرشع أن يتطلب للنطق هبا
رضاء املتهم هبا ،ضامن ًا لفاعلية تطبيقها وحتقيق أهدافها من جهة ،ولكي يكون متوافق ًا مع
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من جهة أخرى.
لذلك كان أوىل باملرشع الفرنيس اإلبقاء عىل رضائية عقوبة الرتبص حول املواطنة كتعبري
صادق عن رضاء اخلاضع هلا واحرتام إرادته( .)85إن الطابع الرضائي لعقوبة التدريب عىل املواطنة
حظي بأمهية بالغة بنظر اخلاضعني هلا ،فبات هؤالء ينظرون هلذا اإلجراء عىل أنه بمثابة عقد حقيقي
بينهم وبني الدولة ،خالف ًا إليداعهم يف املؤسسة العقابية ،حيث يتضاءل أو ينعدم متام ًا دور اإلرادة،
وبالتايل يفقد النزيل فيها العنرص اجلوهري للعالقة التعاقدية وهو اإلرادة.
ويتفرع عن اعتبار عقوبة التدريب عىل املواطنة انعكاس ًا لإلرادة ،رضورة إحاطة اخلاضع هلا
عل ًام بمضمون وآثار االلتزامات التي تتضمنها هذه العقوبة .كام يتعني عىل املحكمة أن تراعي
الظروف الشخصية واالجتامعية والصحية واملهنية للمتهم عند تقرير هذه العقوبة .وهكذا يتجىل

(83) Desportes (F.) et Le Gunehec (F.): Le nouveau droit pénal, 2ed. Economica, 1996, p.
590 et ss.

الرق والعبودية وأي شكل من أشكال العمل اإلجباري أو السخرة ،مع بعض االستثناءات
( )84حتظر املادة الرابعة ِّ

اخلاصة التي يسمح فيها بفرض العمل دون مقابل مثل - :األعامل املفروضة عىل السجناء واملحكومني  -أثناء اخلدمة
العسكر َّية اإللزاميَّة  -خالل حاالت الطوارئ والكوارث  -عندما تكون هذه األعامل جزء ًا من االلتزامات املدنية للفرد.

( )85ونالحظ بأن املرشع الفرنيس يستلزم موافقة املحكوم عليه يف عقوبة العمل للمنفعة العامة( 8-131عقوبات
فرنيس) ،وعقوبة الوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية .ال بل ذهب املرشع الفرنيس أبعد من ذلك عندما استلزم أن
تكون موافقة املحكوم عليه عىل فرض عقوبة املراقبة اإللكرتونية بحضور حماميه ،ويف حالة عدم وجوده يتم اختيار حمام
عن طريق نقيب املحامني لكي يكون حارض ًا عند اختاذ هذا اإلجراء.
364

38

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/6

???? ?????? ???l Hassan: ????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ??????? ???????- ?.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .عبد العزيز أحمد الحسن]

التدريب عىل املواطنة كنوع من الثقة املتبادلة بني السلطة القضائية واملحكوم عليه(.)86
ولذلك يمكننا القول بأن إسقاط املرشع الفرنيس هلذا الرشط تكون عقوبة التدريب عىل
املواطنة قد فقدت خصوصيتها وفعاليتها يف احلد من اجلرائم منخفضة اخلطورة .ويكمن خطأ
املرشع الفرنيس يف ذلك بأنه أخضع مجيع عقوبات التدريب لرشوط موحدة ،مع العلم بأن
عقوبة التدريب عىل املواطنة ختتلف يف طبيعتها ويف أهدافها عن بقية أنواع عقوبات التدريب
املنصوص عنها يف املادة  1-5-131من قانون العقوبات الفرنيس.
رابع ًا -حضور املتهم :إن فرض عقوبة الرتبص كان يتطلب ليس فقط موافقة املتهم بل
وحضوره جلسة النطق هبا وذلك برصاحة املادة  1-5-131عقوبات فرنيس قبل تعديلها ،ثم
أسقط هذا الرشط أيض ًا بعد تعديل هذه املادة بموجب القانون رقم  222-2019تاريخ 23
مارس  .2019حيث كان املوقف أنه ال يعتد بموافقة املتهم عىل فرض عقوبة التدريب عىل
املواطنة بحقه ما مل يكن حارض ًا اجللسة ،وإال كان احلكم عرضة للنقض .وهذا الرشط جيب
توافره سواء يف جرائم اجلنح أو املخالفات) .(87كام ال يمكن ملحامي املتهم أن يل حمل موكله
يف حضور اجللسة التي تفرض فيها عقوبة التدريب عىل املواطنة ،بل جيب عىل املتهم أن يكون
حارض ًا بشخصه يف جلسة النطق هبذه العقوبة ،ومرد ذلك يعود إىل أن من واجب املحكمة أن
ترشح للمتهم ماهية عقوبة التدريب عىل املواطنة وااللتزامات التي يلقيها عىل كاهل اخلاضع
له .ويف هذا السياق قضت حمكمة النقض الفرنسية بأنه عىل الرغم من أن املادة 8-16-131
من قانون العقوبات التي تنص عىل العقوبات التكميلية يف املخالفات ،ال تتطلب حضور املتهم
عادة جلسة النطق هبا ،إال أنه حضوره رضوري عندما تكون املحكمة بصدد فرض عقوبة
التدريب عىل املواطنة).(88

(86) VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES: UNE NOUVELLE FORME DE
PÉNALITÉ? Déviance et Société, VOL. 37, P. 27.
(87) Crim., 5 mars 2013, no 12-80891, FS–PB (cassation partielle J. prox. Paris, 12 déc.
2011), M. Louvel, prés. – Me Bouthors, Av. G. Pal., 23 mars 2013, no. 1239.
(88) "Aux termes de l’article 131-5-1 du Code pénal, la peine de stage de citoyenneté ne peut
être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Méconnaît ce
texte la juridiction de proximité qui, pour condamner une prévenue non comparante à
=l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, déclarée coupable d’une
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وهكذا فإنه ال يمكن للمحكمة النطق بعقوبة التدريب عىل املواطنة ضد املتهم الذي يرفض
 إال أن تعديل.(89) سواء تعلق ذلك بجريمة جنحة أو خمالفة،ذلك أو مل يرض جلسة النطق هبا
املادة املذكورة قد جعل موافقة املتهم عىل اخلضوع للرتبص حول املواطنة وكذلك حضوره
 وهذا يمثل نكوص ًا ترشيعي ًا غري مربر وغري مقنع بالنظر إىل،جلسة النطق هبا أمر ًا غري مطلوب
.طبيعة عقوبة التدريب عىل املواطنة وأهدافها

الفرع الثاين
مدة عقوبة التدريب عىل املواطنة وتكلفتها
 وإىل تكاليفها واجلهة التي، من جهة،سنتطرق إىل مدة هذه العقوبة وعدد ساعاهتا اليومية
.تتحملها من جهة أخرى
: مدة التدريب عىل املواطنة وعدد ساعاته اليومية-ًأوال
 عىل أن ال تتجاوز هذه،إن حتديد مدة عقوبة التدريب عىل املواطنة مرتوك لتقدير املحكمة
.)90( كام ال جيوز أن تتجاوز ساعات التدريب يف اليوم الواحد الست ساعات.املدة شهر ًا واحد ًا
 أو،ويتوجب عىل املحكمة عند تقدير مدة العقوبة أن تأخذ بعني االعتبار الواجبات العائلية
 فعىل، أما إذا كان اخلاضع هلذه العقوبة حدث ًا جانح ًا. أو املهنية للمتهم البالغ،االجتامعية
 واجباته املدرسية ووضعه، عندة تقدير مدة الدورة التدريبية،املحكمة أن تأخذ بعني االعتبار

=contravention, à accomplir un stage de citoyenneté, énonce que la présence de la prévenue
n'est exigée que lorsque cette peine est prononcée en matière correctionnelle, l'article 131-16
8° du Code pénal, applicable en matière contraventionnelle, n'imposant pas la présence de la
prévenue à l'audience, alors qu'elle ne peut, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci
à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce pour une contravention". Crim., 5 mars 2013, no
12-80891, FS–PB (cassation partielle J. prox. Paris, 12 déc. 2011), M. Louvel, prés. – Me
Bouthors, av. G.P., 23 mars 2013, no. 1239.
(89) Seuvic (J.F.): Stage de citoyenneté, R.S.C., 2004, NO. 2., P. 381.
(90) L’article suivant, R. 131-36 du Code de procédure pénale, concernant initialement le
stage de citoyenneté, est généralisé à tous les différents stages. Ainsi, il est désormais prévu
que la durée du stage soit fixée par la juridiction qui doit tenir compte des obligations
familiales, sociales ou professionnelles pour le condamné majeur, et obligations scolaires
ainsi que la situation familiales ou professionnelles pour le condamné majeur, et obligations
scolaires pour le condamné mineur. Celle-ci ne peut excéder un moi.
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العائيل ،وسنه وشخصيته(.)91
ويف مجيع األحوال ،جيب أن تنفذ عقوبة الرتبص خالل ستة أشهر من التاريخ الذي يصبح
فيه احلكم بات ًا ،ما مل تكن هناك استحالة نامجة عن سلوك املحكوم عليه أو وضعه .ويستوي يف
ذلك أن يكون املحكوم عليه بالغ ًا أو حدث ًا.
ثاني ًا -تكاليف عقوبة التدريب عىل املواطنة واجلهة التي تتحملها:
إن احلكم بعقوبة الرتبص حول املواطنة يف مواجهة اجلاين يرتب آثار ًا مالية جلهة تنفيذها،
وقد حدد املرشع الفرنيس اجلهة التي جيب أن تتحمل نفقات تنفيذ هذه العقوبة ،وكذلك مبلغها
وميعاد دفعها.
بالنسبة ملقدار تكلفة تنفيذ هذه الدورة التدريبية ،فإنه ال جيوز أن تتجاوز ة املبلغ املقرر
لغرامة املخالفات من الدرجة الثالثة ،وهي  450يورو .ويف مجيع األحوال ،جيب أن تدفع
تكاليف الرتبص قبل بداية تنفيذه) ،(92ولكن يمكن تقسيط هذا املبلغ عىل دفعات.
أما بالنسبة للجهة التي تتحمل هذه التكاليف ،فإن املحكوم عليه من البالغني هو من
يتوجب عليه دفع هذه التكاليف ،ويف حال عدم قدرته عىل دفعها فيمكن له أن يتقدم بطلب
إىل املحكمة إلعفائه منها ،ويف هذه احلالة تقرر املحكمة حتميلها ملصلحة السجون من أجل
اإلدماج واالختبار.
أما بالنسبة لألحداث اجلانحني ،فاملادة  1-4-20من القانون الصادر يف عام  1954بشأن
األحداث اجلانحني نصت عىل عدم حتميل املحكوم عليه احلدث نفقات التدريب عىل املواطنة
املحكوم هبا بأي حال من األحوال(.)93

(91) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.
(92) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.
(93) Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée
au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté.
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املطلب الثاين
إجراءات تنفيذ التدريب عىل املواطنة
إن احلديث عن إجراءات تنفيذ عقوبة التدريب عىل املواطنة يقودنا إىل التعرف عىل اجلهة
املسؤولة عن رقابة وتنفيذ الرتبص ومكانه من جهة ،وعىل سري تنفيذ هذا الرتبص من جهة
أخرى.

الفرع األول
اجلهة املسؤولة عن رقابة وتنفيذ التدريب عىل املواطنة وحمتواه ومكانه
سنتطرق أوالً عن اجلهة املسؤول عن مراقبة وتنفيذ الرتبص ،ومن ثم إىل مكان تنفيذه.
أوالً -اجلهة املسؤولة عن رقابة وتنفيذ التدريب عىل املواطنة
للحديث عن اجلهة التي تضطلع بأمر الرقابة والتنفيذ يستلزم منا التمييز بني املحكوم عليهم
فيام إذا كانوا من البالغني أم من األحداث.
أ)

بالنسبة للبالغني:

يتم تنفيذ الدورة التدربيبة عىل املواطنة بالنسبة للبالغني حتت إرشاف ورقابة مندوب النائب
العام ملكان تنفيذ العقوبة ،استناد ًا ألحكام املادة  3-7-131من قانون العقوبات الفرنيس)،(94
وذلك بالتنسيق مع مصلحة السجون املختصة باإلعداد واإلدماج .ويتقاىض مندوب وكيل
النيابة العامة مبلغ ًا وقدره  15,24يورو لقاء إرشافه ومراقبته للدورة التدريبية عىل املواطنة.
وعم ً
ال بأحكام املادة  39-131من قانون العقوبات الفرنيس ،جيب عىل الشخص أو عىل
اجلهة املسؤولة عن التدريب عىل املواطنة ،وقبل البدء بالتنفيذ ،أن تستقبل الشخص املحكوم
عليه وتبني له أهداف هذا التدريب وحمتواه وطرقه العملية ،وما هي االلتزامات واملحظورات
الواجب مراعاهتا أثناء التنفيذ ،كام تبني له عواقب عدم االمتثال هلذه االلتزامات واملحظورات
املرتتبة عنه ،والتي قد تصل إىل سنتني حبس ًا وغرامة مقدارها ثالثون ألف يوورو ،وذلك

(94) https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php.
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استناد ًا ألحكام املادة  41-434من قانون العقوبات الفرنيس).(95
ويقوم كل متدرب بالتوقيع عىل وثيقة املشاركة يف التدريب والتي تتضمن تعهد ًا منه بأن
غيابه أو عدم االمتثال لاللتزامات املرتتبة عن تنفيذ هذه العقوبة ،سيتم إبالغه إىل اجلهات
القضائية املختصة لتفرض بحقه عقوبة عدم االلتحاق أو عدم االمتثال ملا فرض عليه من
التزامات أو حمظورات.
كام يتم إبالغ املتدرب بأن من حقه احلصول عىل شهادة إمتام الدورة التدريبية يف هناية هذه
الدورة ،لكن ال يمكنه استالمها ما مل يقم بدفع التكاليف إذا مل يكن معفى منها.
ب) بالنسبة لألحداث:
إذا كان الشخص املحكوم عليه هبذه العقوبة حدث ًا فإن اإلجراءات املذكورة آنف ًا تتم
بحضور والدي احلدث ،أو الويص عليه ،أو الشخص الذي عهد إليه أمر القارص قانون ًا .وتنفذ
الدورة التدريبية عىل املواطنة بمشاركة طاقم تربوي متخصص بقضايا جنوح األحداث،
ويكون هذا الطاقم تابع ًا للجهة املسؤولة عن تنفيذ هذه العقوبة املتمثلة بمصلحة القطاع العام
للحامية القضائية للشباب ،حيث يال برنامج الدورة من طرف املسؤول عن هذه املصلحة إىل
ا ملدير اإلقليمي للحامية القضائية للشباب ،وذلك من أجل احلصول عىل إذن البدء بالتنفيذ،
وجيب عىل املدير اإلقليمي أخذ رأي قايض األحداث وكذلك احلصول عىل موافقة ممثل النيابة
العامة ملكان تنفيذ الدورة التدريبية.
وإذا صدف وظهرت بعض الصعوبات يف أثناء تنفيذ هذه العقوبة ،ويكون مردها عائد ًا
لسلوك احلدث ،فإنه جيوز ملمثل اجلهة املسؤولة عن التدريب وقف تنفيذه ،وعندئذ عليه أن
يتواصل مبارشة مع كل من قايض األحداث ووكيل النيابة العامة لوضعهم بصورة هذه
الصعوبات ،مع إرسال تقرير مفصل عن ذلك.

(95) ART. 434-41 CP: “Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de
suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage...”.
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ثالث ًا -مكان تنفيذ التدريب عىل املواطنة:
تعقد الدورة التدريبية حول املواطنة عادة يف دائرة اختصاص املحكمة اإلبتدائية أو يف دائرة
اختصاص حمكمة االستئناف ،أو يف دائرة اختصاص املجلس القضائي استناد ًا ألحكام املادة
 2-7-131من قانون العقوبات الفرنيس .ولكن ذلك ال يمنع من أن تكون هذه الدورة
التدريبية مفتوحة للعديد من املشاركني الذين يقيمون ضمن اختصاص أكثر من حمكمة ابتدائية
أو أكثر من حمكمة استئناف ،وذلك عندما تتوفر وسائل النقل ،أو أن مكان التدريب يمكن
الوصول إليه دون صعوبات تذكر .وكانت التعليامت التنفيذية امللغاة الصادرة بالقرار رقم
 2015-1272لسنة  2015حترص مكان التنفيذ ضمن نطاق اختصاص املحكمة االبتدائية
الكربى أو ضمن اختصاص حمكمة االستئناف فقط(.)96

الفرع الثاين
سري تنفيذ نظام التدريب عىل املواطنة
للحديث عن سري تنفيذ عقوبة التدريب عىل املواطنة ال بد لنا من أن نتطرق إىل حمتوى
وأخريا إىل آثار التدريب وهنايته.
الرتبص ،وكيفية تنفيذه عىل أرض الواقع،
ً
أوالً -حمتوى التدريب عىل املواطنة:
تنص املادة  5-131من قانون العقوبات الفرنيس ،املعدلة بموجب القانون رقم -2019
 222تاريخ  23مارس  ،2019عىل أن من اختصاص املحكمة التي تقيض بعقوبة الرتبص
حول املواطنة حتديد ليس فقط مدة التدريب وطبيعته بل وحمتواه ،وذلك مع األخذ بعني
االعتبار طبيعة اجلريمة املسندة للجاين والظروف التي أحاطت بارتكاهبا).)97

(96) Le décret n°2015-1272 du 13 octobre 2015 a supprimé l’alinéa 2 de l’article R.131-37
du code pénal qui prévoyait que les sessions des stages de citoyenneté ont lieu « soit dans le
ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d’appel ». Désormais,
en l’absence de toute précision, les stages de citoyenneté peuvent avoir lieu en dehors du
ressort du tribunal de grande instance et de la cour d’appel.
(97) Art. 131-5-1: (Modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71) prévoit que
“Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en
= même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant
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وبالبناء عىل ذلك يكون حمتوى الدورة التدريبية عبارة عن عدة مساقات تكوينية تتالءم مع
شخصية املحكوم عليه ومع طبيعة اجلريمة املرتكبة وظروف ارتكاهبا ،هذا بالنسبة
للبالغني( . )98أما بالنسبة لألحداث ،فيجب أن تكون هذه املواد التعليمية ،باإلضافة لذلك،
تتالءم وسن احلدث( .)99ويمكن للجهة املسؤولة عن تنفيذ برامج الدورة التدريبية أن تضمن
حمتواها بمواد مشرتكة بني مجيع اخلاضعني هلا ،وكذلك بمواد تكميلية مالئمة لطبيعة اجلريمة.
ويتوي هذا التدريب عىل أنشطة خمتلفة نظرية وعملية ،مفتوحة وغري مقيدة.
ولكن القانون سمح جلهات أخرى املسامهة يف إعداد حمتوى مواد الدورة التدريبية وذلك
من خالل التعاون مع اهليئات املحلية واملؤسسات العامة ،وعند االقتضاء ،األشخاص
االعتبارية اخلاصة أو األفراد الذين لدهيم مسامهات ذات نفع عام أو يؤدون خدمة عامة (املادة
 1-38-131عقوبات فرنيس).
ولكي تتمكن هذه اجلهات من املسامهة يف إعداد مساقات هذه الدورة التدريبية سواء كانت
من األشخاص االعتبارية العامة أو اخلاصة املنصوص عنها يف املادة  38-131من قانون
العقوبات ،فإن ذلك يتاج إىل إبرام اتفاقية بني ممثل النيابة العامة ،نيابة عن الدولة ،وذلك
الشخص االعتباري العام أو اخلاص ،حيث حتدد بنود هذه االتفاقية مضمون هذه املساقات،
ومدهتا ،واألهداف املرجوة منها ،وكذلك كيفية أداء هذا الشخص االعتباري العام أو اخلاص
ملهامه ،وأيض ًا كيفية تسديد التكاليف التي تتحملها( 2-38-131عقوبات فرنيس).
وليس هناك ما يمنع من مشاركة بعض األشخاص من قطاع الرتبية والتعليم أو ممثيل
اجلمعيات األهلية املتخصصة بمكافحة التمييز والعنرصية ،ألن ذلك من شأنه أن ينعكس إجياب ًا

=une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et
le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis".
(98) https://www.youtube.com/watch?v=nlelbLzFOi8
(99) Article R131-38 : Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3 Les modules
du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des
établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes
physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.
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عىل املشاركني يف الدورة ،وال سيام أولئك املحكوم عليهم بارتكاب جرائم بدوافع عنرصية.
وبالنسبة ملحتوى الدورة التدريبية لألحداث ،فإن من يقوم بإعداده هو الشخص أو اجلهة
املسؤولة عن الرقابة عىل تنفيذه ،وال جيوز البدء بتنفيذه ما مل يوافق عليه من قبل ممثل النيابة
العامة املختص بعد استطالع رأي املحكمة االبتدائية الكربى.
ويمكن للجهات املنصوص عنها يف املادة  2-38-131من قانون العقوبات الفرنيس
املسامهة يف بلورة مساقات تكوينية مناسبة لألحداث من خالل اتفاقية تربم بني هذه اجلهات
املنصوص عليهم يف الفقرة األوىل من املادة املذكورة وبني مصلحة القطاع العام للحامية القضائية
للشباب ،وجيب عىل املدير اإلقليمي للحامية القضائية للشباب إخطار قايض األحداث وممثل
النيابة العامة عن طبيعة األهداف املرجوة من هذه الدورة التدريبية يف مواجهة األحداث يف
القسم التابع له وبمحتوى هذه الدورة ،وفق ًا ألحكام املادة  42-131من قانون العقوبات.
ثاني ًا :كيفية تنفيذ عقوبة التدريب عىل املواطنة:
يتم تنفيذ الدورة التدريبية حول املواطنة يف جلسات مجاعية ،تتكون من وحدات تدريبية
تتالءم مع شخصية املحكوم عليه ،ومع طبيعة اجلريمة املرتكبة .وقد تكون هذه اجللسات
متواصلة خالل عدة أيام أو متقطعة موزعة عىل عدة أسابيع ،بحيث يكون عدد الساعات حمدد ًا
يف كل يوم تدريبي.
ومن أهم البنود املدرجة عىل جدول أعامل الدورة يتمثل بأن يذكر ممثل النيابة العامة
اخلاضعني هلذه الدورة التدريبية باإلطار القانوين هلا ،وما هي حقوقهم وواجباهتم ،وما هي
اآلثار التي تنجم عن عدم اتباع الدورة أو اإلخالل بالواجبات املفروضة عليهم.
وجيب عىل كل شخص خاضع هلذه الدورة أن يكون فيها فاع ً
ال ال منفعالً ،من خالل
مشاركته الفعلية فيها سواء باالستامع للمحارضات أو القيام بمداخالت .ويقوم عادة كل
شخص خاضع هلذه الدورة بإعطاء ملحة عن وضعه قبل إقدامه عىل ارتكاب اجلريمة ،إما من
خالل مشاهد مرسحية أو من خالل تبادل اآلراء مع املشاركني من زمالئه ،أو مع قايض تطبيق
العقوبات ،أو مع أعضاء مصلحة السجون من أجل اإلدماج واالختبار ،وبشكل عام مع
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خمتلف اجلمعيات املتواجدة يف الدورة التدريبية والتي سبق هلا وأن أبرمت اتفاقيات مع اهليئة
املسؤولة عن الدورة التدريبية.
وعادة ما يكون عدد املتدربني يف كل دورة تدريبية حول املواطنة حمدود ًا بحيث ال يتجاوز
 /12/من الذكور واإلناث كحد أقىص .وجيب أن تكون الدورات اخلاصة بالبالغني منفصلة عن
تلك اخلاصة باألحداث كمبدأ عام .لكن جيوز ،استثنا ًء ،اجلمع بني البالغني واألحداث يف جلسات
مشرتكة يف الدورة التدريبية ،وال سيام عندما تتعلق هذه اجللسات بمكافحة العنرصية والتمييز،

وكذلك عندما ال يوجد عدد كاف من املشاركني يف الدورة ،أو أن يكون األحداث قد بلغوا مستوى
كافيا من النضج ،أو بلغوا سن الرشد أثناء تنفيذ عقوبة التدريب عىل املواطنة).(100

ً

ويتاح للمتدربني القيام بتنفيذ زيارات لبعض مؤسسات اجلمهورية الفرنسية املختلفة
كمركز املحافظة ،أو اجلمعية الوطنية ،أو جملس الشيوخ ،أو حمكمة النقض ،أو املتاحف أو
املعارض أو مدن ألعاب أو حضور أفالم هادفة.)101 )....
كام تتيح هذه الدورات للمشاركني فرصة عقد لقاءات نقاشية مع شخصيات مؤسسية
خمتلفة ،كاألعضاء املنتخبني يف مؤسسات اجلمهورية (أعضاء من جملس الشيوخ أو من اجلمعية
الوطنية أو من ممثيل املجالس املحلية املنتخبة) ،وممثيل الرشطة والدرك ومرفق العدالة .كام يتيح
هذا التدريب للمشاركني أن يلتقوا مع ممثيل اجلمعيات املختلفة ،والتي غالب ًا ما تكون منضوية
حتت منظمة احتاد املواطنني والعدالة ( ،)FCJكتلك املختصة بمساعدة الضحايا والوصول إىل
القانون ،وتتمحور عادة هذه اللقاءات حول املسائل اآلتية:
 توضيح املفاهيم واملبادئ األساسية املتعلقة بتاريخ فرنسا ،ورشح البنيان التنظيميملؤسسات اجلمهورية الفرنسية وآلية عملها.
 حتفيز التفكري الفردي الناقد وتبادل اآلراء حول املواطنة واجلمهورية ،كدور القانون يفاحلياة اليومية ألفراد املجتمع ،وقيمة العمل ،وأمهية الصحة ،ومسؤولية املواطن ،واحلضارة

(100) http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pdf
(101) http://www.apcjf.com/Stage_de_citoyennete.c.htm.
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والتمدن ،وقبول االختالف مع اآلخر ،وتقاسم القيم املشرتكة يف اجلمهورية الفرنسية(.)102
 العمل عىل رفض األفكار واملواقف املسبقة لدى بعض أفراد املجتمع جتاه اآلخرين والتيغالب ًا ما تكون سبب ًا لظاهرة سوء الفهم والتمييز واخلالفات بني أفراد املجتمع ،كصورة املرأة يف
املجتمع الفرنيس مثالً.
 تعزيز مبدأ املشاركة املدنية وتوسيعها من خالل تزويد املشاركني باملعلومات الرتبويةواملدنية الالزمة حول االنتخابات عىل كافة املستويات املحلية والوطنية ،وحول دور
املؤسسات الرسمية يف اجلمهورية الفرنسية.
 تعريف املشاركني يف التدريب عىل املواطنة بأمهية الدولة ومؤسساهتا املختلفة وما تقدمهمن خدمات خمتلفة للمواطنني ،والتي جيب أن تقابل من قبلهم بأن يضطلعوا بالواجبات املناط
هبم القيام هبا ،كاحرتام سلطات الدولة ومؤسساهتا ،واحرتام القوانني واألنظمة املرعية،
واحرتام اآلخرين ،وعدم التعرض للمتلكات العامة واخلاصة.
ويف هناية الدورة التدريبية يطلب من كل متدرب أن يعد بحث اً  ،يقوم بإلقائه أمام
زمالئه املتدربني ،ويعد هذا البحث مكم الً أساسي اً للموضوعات التي متت دراستها
يف الدورة .ويمكن أن يكون موضوع البحث شخصية تارخيية فرنسية القت شهرة

( ) 102لقد طورت مديرية الشؤون اجلنائية والعفو بالتعاون مع احتاد املواطنني والعدالة ( )FCJخطة عمل مشرتكة
حيث يتمحور حمتواها حول الفعل املنسوب للمتهم ووضعه يف سياقه التارخيي واالجتامعي واجلغرافية السياسية من
أجل ضامن تبادل األفكار بني املشاركني للوصول إىل صيغة مشرتكة تتعلق بمكافحة العنرصية والتمييز حتت عنوان:
"العيش مع ًا يف تنوع" »  .« vivre ensemble dans la diversitéويتوي احتاد املواطنني والعدالة العديد من
اجلمعيات االجتامعية/القضائية املنترشة عىل كامل الرتاب الوطني الفرنيس ،وهي رشيك أسايس يف تنفيذ الدورات
التدريبية ،حيث تعمل عىل تطوير حمتوى هذه الدورات التدريبية بام يقق هدف التدريب عىل املواطنة.
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واسعة بسبب نشاطها ا ملدين أو العسكري ،كالعاملة ماري كوري ) ،(103أو نابليون )،(104
أو جان موالن) ،...(105كام يمكن أن يتناول البحث التعريف بمنظامت مدنية ناشطة يف أوساط
املجتمع الفرنيس عىل الصعيد االجتامعي أو الصحي ،كسوق كونتي ،أو مطاعم القلب
املقدس ،أو املنتجعات الصحية .ويمكن أن يتمحور البحث عىل دور املنظامت الوطنية التي هلا
دور كبري يف إدارة املدرسة أو رجال اإلطفاء أو تلك التي تلعب دور ًا حموري ًا يف احلامية
االجتامعية أو اجلمعيات).(106
وينظر هلذه املشاركة النشطة يف حمتوى الدورة التدريبية عىل أهنا من أهم العنارص الكفيلة
بتحقيق األهداف املرجوة من عقوبة التدريب عىل املواطنة.

( )103ماري سكوودوفسكا كوري( 7نوفمرب  :)1934/4-1867عاملة فيزياء وكيمياء فرنسية ،عرفت بسبقها
وأبحاثها يف جمال اضمحالل النشاط اإلشعاعي ،وهي أول امرأة حتصل عىل جائزة نوبل ،والوحيدة التي حصلت عليها
مرتني ،ويف جمالني خمتلفني (مرة يف الفيزياء وأخرى يف الكيمياء) ،وهي أول امرأة تتبوأ رتبة األستاذية يف جامعة باريس.
اكتشفت مع زوجها بيار كوري عنرصي البولونيوم والراديوم وحصال مشارك ًة عىل جائزة نوبل يف الفيزياء ،كام
حصلت عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام  1911بمفردها.
( )104نابليون بونابرت هو قائد عسكري وسيايس فرنيس ،بزغ نجمه خالل أحداث الثورة الفرنسية ،وقاد عدَّ ة
ً
قنصال
محالت عسكرية ناجحة ضدَّ أعداء فرنسا ِخالل حروهبا الثورية .حكم فرنسا يف أواخر القرن الثامن عرش بصفته
إمرباطورا يف العقد األول من القرن التاسع عرش ،حيث كان ألعامله وتنظيامته تأثري كبري عىل احلياة
عا ًما ،ثم بصفته
ً
ِ
السياسة األوروبية .وقد هيمن نابليون عىل الشؤون األوروبية والدولية خالل فرتة ُحكمه ،وقاد فرنسا يف سلسلة
حل ُروب النابليونية ،وبنى امرباطور َّي ًة كبرية سيطرت عىل ُمعظم أنحاء أورو َّبا القار َّية حتَّى
انتصارت كبرية فيام عُرف بِا ُ
سنة 1815عندما سقطت وتفكَّكت.

( )105جان موالن ( )1943-1899هو مسؤول فرنيس قاد املجلس الوطني للمقاومة الفرنسية ضد االحتالل النازي
إبان احلرب العاملية الثانية ،ويعد واحد ًا من األبطال األساسيني للمقاومة ،تم اعتقاله يف ضواحي مدينة ليون الفرنسية
ونقل إىل مقر الغستابو يف باريس ومن ثم تم نقله إىل أملانيا وقبل عبور القطار الذي يقله احلدود الفرنسية مع أملانيا تويف
بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل سلطات االحتالل األملاين .وخصص له نصب تذكاري يف مقربة العظامء
(البانتيون) حيث يدفن عظامء اجلمهورية الفرنسية.
(106) https://www.avema01.fr/mediations/stages-de-citoyennete/
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الفرع الثاين
آثار التدريب عىل املواطنة وهنايته
يرتتب عىل التحاق املحكوم عليه بدورة التدريب عىل املواطنة مجلة من اآلثار اإلجيابية التي
تصب يف مصلحة اخلاضع هلا ،والتي تتكلل بحصوله عىل وثيقة إمتام هذه الدورة يف هنايتها.
أوالً -آثار التدريب عىل املواطنة :هناك مجلة من اآلثار اإلجيابية النامجة عن تنفيذ هذه
العقوبة التدريبية والتي تتمثل باآليت:
 تتيح للمشاركني يف هذه الدورة التدريبية التفكري يف العواقب الوخيمة ألفعاهلماإلجرامية ،وتوعيتهم باملخاطر التي سيتعرضون هلا سواء عىل صعيد املسؤولية اجلزائية أو
املدنية وحتى األخالقية.
 تعمق لدهيم الوعي بأمهية دورهم كمواطنني يف املجتمع وبمسؤوليتهم جتاهه ،وتبرصهمبحقوقهم وبالتزاماهتم التي تنطوي عليها احلياة يف املجتمع.
 متكنهم من حتقيق تفاعل حقيقي فيام بينهم ،ومتكنهم من قبول الرأي والرأي اآلخر،وإزالة مجيع حواجز االختالف.
ونعتقد ،بشكل عام ،أن مثل هذه الدورات التدريبية حول املواطنة ،والتي تنفذ بمشاركة
اجلمعيات ومؤسسات املجتمع املدين ذات الصلة ،تسمح للمشاركني بالتعبري عن أنفسهم،
وإعادة اكتشاف ذواهتم ،والرتكيز عىل إعادة النظر يف دورهم كمواطنني هلم حقوق وعليهم
واجبات).(107
ثاني ًا :هناية عقوبة التدريب عىل املواطنة
تنتهي عقوبة التدريب عىل املواطنة إما بشكل طبيعي ،أي بإمتام املحكوم عليه هبا املدة
املقررة وعىل أكمل وجه ،وإما بصورة غري طبيعية وذلك عندما خيل اخلاضع هلا بااللتزامات أو
املحظورات املفروضة عليه.

(107) http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-stages-de-citoyennete-25274.html.
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 )1النهاية الطبيعية لعقوبة التدريب عىل املواطنة :وتتحقق هذه احلالة عندما تنتهي املدة
املقررة للتدريب ،ويكون املحكوم عليه قد اجتاز هذا التدريب عىل أكمل وجه ،وقام بتنفيذ
مجيع االلتزامات التي يتطلبها هذا التدريب ،ومل خيل باملحظورات املفروضة عليه .وبنهاية مدة
التدريب يتسلم املحكوم عليه شهادة إمتام مدة الدورة التدريبية ،ليقوم بإبرازها الحق ًا
للشخص أو للجهة املكلفة بمراقبة تنفيذه هلذه الدورة ،كدليل عىل التزامه وتنفيذه هلا .هذا
بالنسبة للمحكوم عليه البالغ.
أما بالنسبة للحدث اجلانح ،فإن اجلهة املسؤولة عن التدريب تقوم باستقبال احلدث
ووالديه ،أو الويص عليه ،أو الشخص املسؤول عنه قانون ًا ،من أجل إعطائهم تقرير ًا مفص ً
ال
عن سري الدورة التدريبية ،للتأكد من أن األهداف املقررة للحدث قد تم حتقيقها .وخالل شهر
واحد من هناية الدورة التدريبية يتم إرسال تقرير من اجلهة املسؤولة عن الدورة إىل قايض
األحداث ووكيل النيابة العامة املختص ،وذلك تطبيق ًا ألحكام املادة  44-131من قانون
العقوبات الفرنيس.
 )2النهاية غري الطبيعية لعقوبة التدريب عىل املواطنة :ويتحقق ذلك عندما ال ينفذ الشخص
املحكوم عليه هبذه العقوبة االلتزامات املقررة أو عندما خيرق املحظورات الواجب مراعاهتا،
ومن باب أوىل تغيبه عن هذه الدورة .ويف هذه احلالة يعاقب باحلبس ملدة سنتني وبغرامة
وقدرها ثالثون ألف يورو) .(108وستكون املحكمة مضطرة إلعادة املحكوم عليه بعقوبة
التدريب عىل املواطنة ،كعقوبة بديلة ،إىل السجن ،مع أن هدفها كان يتمثل بتجنيب املحكوم
عليه هذه العقوبة السالبة للحرية.

(108) Art. 434-41 CP: « Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende
la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de
suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage… ».
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اخلامتـــة
لقد تطرقنا يف هذا البحث إىل دراسة نظام التدريب عىل املواطنة كعقوبة بديلة مبتكرة
للحبس قصري املدة يف النظام العقايب الفرنيس ،وذلك يف مبحثني اثنني ،حيث تعرفنا من خالهلام
عىل اإلطار املفاهيمي هلذه العقوبة سواء من حيث تعريفها ،وطبيعتها ،وخصائصها ،ونطاق
تطبيقها ،وحمتواها ،وآلية تنفيذها .األمر الذي يقودنا إىل النتائج والتوصيات التالية.
النتائج:
-1

إن عقوبة التدريب عىل املواطنة ابتكار فرنيس بحت ،ال يوجد ما يامثلها يف القوانني
اجلزائية املقارنة.

-2

إن عقوبة التدريب عىل املواطنة هي عقوبة تربوية هتدف إىل تذكري املحكوم عليه
بالقيم واملعاين التي يقوم عليها املجتمع الفرنيس ،وحتسيسه بدناءة اجلريمة التي
ارتكبها.

-3

إن عقوبة التدريب عىل املواطنة ،كنموذج عقايب مبتكر ،هتدف إىل تقييد احلرية بدالً
من سلبها كاملة.

-4

تقوم هذه العقوبة البديلة عىل إجياد نوع من الرتابط بني محاية املجتمع من جهة،
وإعادة إدماج الشخص املحكوم هبا يف هذا املجتمع من جهة أخرى.

-5

إن اهلدف األهم من وراء فرض هذه العقوبة هو جتنيب املحكومني بعقوبات سالبة
للحرية قصرية املدة االتصال بالوسط العقايب املغلق الذي ينطوي عىل العديد من
املساوئ التي جتعل رضرها أكثر من نفعها.

-6

إن عقوبة التدريب عىل املواطنة أداة مهمة ملكافحة العود إىل اجلريمة مرة أخرى،

وكذلك يف حتسيس وتوعية األشخاص غري املسجلني بعد يف مسار اجلريمة.
 -7إن التدريب عىل املواطنة كأسلوب مبتكر ال يكلف الدولة كثري ًا مقارنة باألنامط
الكالسيكية يف تنفيذ العقوبات ،فهو ذو هدف مزدوج يقق للمحكوم عليه
واإلدارة العقابية مزايا عديدة كاحلد من اكتظاظ السجون وتوفري النفقات.
 -8تط ّبق عقوبة التدريب عىل املواطنة عىل كل من البالغني واألحداث عىل حد سواء
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وفق رشوط حمددة.
-9

مل يعد حضور املتهم جلسة املحاكمة وموافقته رشط ًا لفرض هذه العقوبة من قبل
املحكمة بعد تعديل أحكام املادة  1-5-131من قانون العقوبات الفرنيس.

 -10كل إخالل بااللتزامات أو الواجبات املفروضة عىل اخلاضع لنظام الرتبص يعرضه
لعقوبة احلبس والغرامة.
التوصيات:
 .1حبذا لو أن املرشع الفرنيس أبقى عىل رشط موافقة املتهم لفرض عقوبة التدريب عىل
املواطنة دون عقوبات التدريب األخرى.
 .2نويص بتبني هذه العقوبة ذات الطابع الرتبوي كأسلوب مبتكر من قبل املرشع يف
الدول العربية ،تطبيق ًا ملقتىض احلديث الرشيف" :احلكمة ضالة املؤمن أنّى وجدها
يأخذها" ،ويف رواية أخرى" :أنّى َوجدها أخذ هبا"( ،)109وذلك ملا هلا من نتائج إجيابية
يف احلد من اإلجرام منخفض اخلطورة ،وألهنا تشكل قيمة مضافة إىل جانب
العقوبات البديلة األخرى للعقوبات السالبة للحرية قصرية املدة.

( )109رواه أبو هريرة ،وأخرجه ابن ماجه يف سننه (كتاب الزهد/باب احلكمة) ،ح )1395/2(4169؛ والرتمذي يف
سننه (كتاب العلم /باب فضل الفقه عىل العبادة)ح .(5/51)3687
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املراجع
 .1اللغة العربية
أوالً -املعاجم:
-

ابن منظور :لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط ،2ج1993 ،15م.

ثاني ًا :الكتب:
 .1د .أمحد عوض بالل :النظرية العامة للجزاء اجلنائي ،دار النهضة العربية1996 ،م.
 .2د .أمحد حممد براك :العقوبة الرضائية يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية
املعارصة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع2017 ،م.
 .3د .رفعت رشوان :العمل للنفع العام بني السياسة العقابية احلديثة واعتبارات حقوق
اإلنسان ،دار النهضة العربية2014 ،م.
 .4د .رشيف سيد كامل :مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية2008 ،م.
 .5د .عبد الرمحان خلفي :بدائل العقوبة ،دراسة فقهية حتليلية تأصيلية مقارنة ،املؤسسة
احلديثة للكتاب ،لبنان2015 ،م.
 .6د .عبود الرساج :رشح قانون العقوبات – القسم العام ،منشورات جامعة دمشق،
2007/2006م.
 .7د .عمر سامل:
 −املراقبة اإللكرتونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن،
دار النهضة العربية2000 ،م.
 −مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،ط،1
2000م.
 −نحو تيسري اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،ط1997 ،1م.
 .8د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات – القسم العام ،ط ،6دار النهضة
العربية1989 ،م.
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: البحوث العلمية:ثالث ًا
 بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الترشيع اجلزائري (عقوبة، آمنة احممدي بوزينة.1
، جامعة حممد خيرض، جملة الفكر العدد الثالث عرش،)نموذجا
العمل للنفع العام
ً
.م2000 ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،بسكرة
 تراجع القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية – مسامهة يف رصد أسباب: خليفة موراد.2
 العدد، املجلد اخلامس، السنة اخلامسة، املجلة اجلزائرية لألمن اإلنساين،هذه الظاهرة
.م2020 ،1
.م1966 ، املجلة اجلنائية القومية: املؤسسات العقابية املفتوحة: حممود نجيب حسني. د.3
 اللغة الفرنسية.2
Les ouvrages :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ancel Marc : La défense social nouvelle, Cujas, Paris, 1971.
Bouloc (B.) : Pénologie, 3ed., Dalloz, Paris, 2005.
Desportes (F.) et Le Gunehec (F.): Le nouveau droit pénal, 2ed.
Economica, 1996.
STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et BOULOC (B.): DROIT
PENAL GENERAL, DALLOZ, 1995.
Patrick (C.): Droit pénal général, 5ed., Hachette, Paris, 2010.
Crick (B): Essays on citizenship. New York, Continuum, 2000,
(English).

Les articles:
1.

Ancel (M) : La révision du programme minimum de la défense
sociale, R.S.C., 1983.

2.
-

Bonis-Garçon :
Peines de stage ou stage comme peine unique ? Dr. pénal 2019. Étude
2.
Contrainte pénale - De l'application dans le temps de la contrainte
pénale. Document : Droit pénal n° 6, Juin 2015, étude 13.
Chabas (F.) et Gio (P.): La réforme des stages en matière pénale, AJ
pénal 2019, p. 202.
Jean-Baptiste (P): La réforme du droit de la peine: tout changer pour
que rien ne change, R.S.C., 2019.

3.
4.
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5.

Cusson (M.) : Peines intermédiaires, surveillance électronique et
abolitionnisme, R.I.C.P.T.S., 1998.
6. Couvrat (P.): Les trois visages du travail d’intérêt général, R.S.C.,
1989.
7. DANET (J) : L’évaluation de l’administration de la justice pénale :
l’exemple des nouveaux modes de traitement des délits
(EVAJP)(recherche subventionnée par l’Agence Nationale de la
Recherche, Laboratoire Droit et changement social, Université de
Nantes, 2008-2012).
8. Detraz (S): Le régime de la contrainte pénale issu de la loi du 15 août
2014, Gaz. Pal. 2014.
9. Dindo (S): Les prisons en France, vol. 2, Alternatives à la détention,
Etude réalisée à la Commission consultative des droits de l'homme,
La Documentation française, Paris, 2007.
10. Dreyer (E):
-

Les conditions mises au prononcé d’une contrainte pénale par la loi
du 15 août 2014, Gaz. Pal. 2014.

-

Le stage comme peine après la loi du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022, G.Pal., No. 40, p. 79.

11. Giacopelli (M):
- Approche critique de la courte peine d'emprisonnement, Dr. pénal
2014. Étude 4.
- Les procédures alternatives aux poursuites. Essai de théorie générale,
R.S.C., 2012.
12. Mucchielli (J) : Un an après son application, un millier de contraintes
pénales prononcées en France, D. actualité, 5 oct. 2015.
13. Peyrat (D.): La justice pénale de proximité: faire plus ou mieux faire?
Gaz. Pal., 12-13 octobre, 2001, No 285.
14. Pin Xavier: Une politique criminelle en quête de rationalité: Le Cas
français, in Rationalité pénale et démocratie, 2013, PUL.
15. Pradel (J) : Des dispositions de la loi du 23 mars 2019 sur le
renforcement de l'efficacité et du sens de la peine: texte fondateur ou
texte d’ajustement? D. 2019. 1002, n° 6.
16. Seuvic (J.F.): Stage de citoyenneté, R.S.C., 2004, NO. 2., P. 381.
17. VIRGINIE (G.) ET Pauline (R.) : LES STAGES : UNE NOUVELLE
FORME DE PÉNALITÉ? Déviance et Société, VOL. 37, P. 27.

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة السادسة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/6

382

56

l Hassan: ????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ??????? ???????- ?.??? ?????? ????

] عبد العزيز أحمد الحسن.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د

Les Circulaires:
1. Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une
thématique consacrée au racisme et aux discriminations dans les
stages de citoyenneté.
2. Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions
immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relative aux
alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement.
Les sites d’internet:
1- http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-stages-decitoyennete-25274.html.
2- https://www.avema01.fr/mediations/stages-de-citoyennete/
3- http://www.apcjf.com/Stage_de_citoyennete.c.htm.
4- http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pdf
5- https://www.youtube.com/watch?v=nlelbLzFOi8
6- https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-deviolences-conjugales-.php.
7- https://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-deviolences-conjugales-.php
8- http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1530025C.pd
9- https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44603.
10- https://www.village-justice.com/articles/est-que-compositionpenale,26681.html.
11- http://www.bcep-avocats-nimes.fr/actualites/68_DROITP%C3%89NAL---MODIFICATIONS-DE-MARS-2020---LE.html
12- https://openagenda.com/partenaires-de-la-dilcrah/events/stage-decitoyennete-seance-racisme-et-antisemitisme.
13- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/te
xte.
Arabic references are romanized:
1) Ibn Manzur: lisan alearabi, dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, ta2, ji15,
1993.
2) Dr. Ahmed Awad Bilal: alnazariat aleamat liljaza' aljanayiy, dar alnahdat
alearabiati, 1996.
3) Dr. Ahmed Muhammad Barak: aleuqubat alridayiyat fi alsharieat al'iislamiat
wal'anzimat aljinayiyat almueasirati, dirasat muqaranati, dar althaqafat
lilnashr waltawzie, 2017.

383

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

]2022  هـ إبريل1443  شعبان- [العدد التسعون
57

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 6

[عقوبة التدريب ىلع املواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة]ــــ
4) Dr. Rifaat Rashwan: aleamal lilnafe aleami bayn alsiyasat aleiqabiat
alhadithat waietibarat huquq al'iinsani, dar alnahdat alearabiati, 2014m.
5) Dr. Sherif Sayed Kamel: mabadi eilm aleaqabi, dar alnahdat alearabiati,
2008.
6) Dr. Abd al-Rahman Khalfi: badayil aleuqubati, dirasat fiqhiat tahliliat
tasiliat muqaranati, almuasasat alhadithat lilkitabi, lubnan, 2015m.
7) Dr. Aboud Al-Sarraj: sharh qanun aleuqubat - alqism aleama, manshurat
jamieat dimashqa, 2006/2007.
8) Dr. Omar Salem:
− almuraqabat al'iilikturuniat tariqat hadithat litanfidh aleuqubat alsaalibat
lilhuriyat kharij alsijni, dar alnahdat alearabiati, 2000.
− malamih jadidat linizam waqf altanfidh fi alqanun aljanayiy, dar alnahdat
alearabiati, ta1, 2000.
− nahw taysir al'iijra'at aljinayiyati, dar alnahdat alearabiati, ta1, 1997.
9) Dr. Mahmoud Najib Hosni: sharh qanun aleuqubat - alqism aleama, ta6, dar
alnahdat alearabiati, 1989.
10) Amna Emhamadi Bouzina, badayil aleuqubat alsaalibat lilhuriyat fi altashrie
aljazayirii (euqubat aleamal lilnafe aleami nmwdhjan), majalat alfikr
aleadad althaalith eashr, jamieat muhamad khaydar, bisakrat, kuliyat
alhuquq waleulum alsiyasiati, 2000.
11) Khalifa Mourad: tarajae alqimat aleiqabiat lileuqubat alsaalibat lilhuriyat musahimatan fi rasd 'asbab hadhih alzaahirati, almajalat aljazayiriat lil'amn
al'iinsanii, alsunat alkhamisata, almujalad alkhamis, aleadad 1, 2020.
12) Dr. Mahmoud Najib Hosni: almuasasat aleiqabiat almaftuhati: almajalat
aljinayiyat alqawmiati, 1966.

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة السادسة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/6

384

58

