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       Algeria's experience in reforming and modernizing justice and ensuring its 
compatibility with international human rights standards has become a pioneering one 
and a model for other States. Since the country's highest authorities, through the 
Commission for the Reform of Justice, have initiated comprehensive and in-depth 
reviews of the judicial system and related legislation to ensure that they are in line with 
international human rights standards 
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 :مقدمة

بادرتالسلطات العليا يف البالد من خالل جلنة اصالح العدالة ادلنصبة 1999 أكتوبر20 تاريخ منابتداء

لضمان دتاشيها مع ،للغرض  إىل إجراء مراجعات شاملة وعميقة  للمنظومة القضائية وللتشريعات ذات الصلة هبا 

مبا يسمح  بأخلقة  احلياة ،ادلعايًن الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان،وقصد تطوير أداء ادلنظومة القضائيةوعصرنتها 

وبتحسٌن اخلدمة العمومية دلرفق العدالة لتقريب القضاء من ادلتقاضي يف اطار مبدأ عدالة مستقلة يف متناول ،القضائية

وقد ارتكزت اسرتاتيجية ، اجلميع ، ومبا يكفل احلماية الالزمة للمنظومة اجملتمعية من كل أنواع اجلرائم  ادلستجدة 

  وللكادر البشري القاعديةإصالح العدالة ادلتبناة من الدولة  على إجراء مراجعات عميقة للهياكل والبىن القضائية 

ثراءىا وتعديلها إدلرفق العدالة ، كما مشلت عملية االصالح إعادة النظر يف النصوص القانونية ذات الصلة من خالل 

بشكل يسمح مبوائمتها ومطابقتها  للمعايًن الدولية حلقوق االنسان، ومبا يكفل مسايرة جهاز العدالة للتطورات 

 1.احلاصلة على الصعيدين الوطين والدويل 

   وتأيت ىذه الدراسة ادلتواضعة لتسلط الضوء على أبرز االصالحات  اليت عرفتها منظومة العدالة يف اجلزائر واليت 

: تتمثل أساسا يف  

 .رقمنو مرفق العدالة  -

. أنسنة ادلنظومة العقابية وتطويرىا -

 .مراجعة ادلنظومة القانونية ذات الصلة مبرفق العدالة  -

 اصالح منظومة ادلوارد البشرية دلرفق العدالة  -

 والقصد من الدراسة ىو تقدير تلك اإلصالحاتوالتعرف عن كثب عن مدى كفايتها،وعن ادلكاسب احملققة من 

. تقريرىا ،وعن العقبات اليت تعرتضها واحللول والبدائل ادلناسبة لتجاوزىا
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 :  رقمنة مرفق العدالة /- أوال

انا منها بدور تكنولوجيا االعالم واالتصال يف حتسٌن اخلدمة العمومية ويف تقريب القضاء من ادلتقاضي  ويف تكريس إمي

الشفافية ادلطلوبة يف اخلدمة ادلقدمة ،فقد جعلت الوزارة الوصية ىذا ادللف على رأس أولوياهتا إذ شجعت العاملٌن 

بالقطاع على االستغالل ادلكثف لتكنولوجيا االعالم واالتصال واضعة يف ذات السياق كل إمكاناهتا قصدحتقيق ذلك 

وىي السياسة اليت مسحت بإصلاز شبكة اتصال داخلي خاصة بالقطاع  حتتوى على نظم معلوماتية  متطورة تسمح 2، 

بالتواصل ادلباشر بٌن سلتلف ىياكل القطاع كما تسهل احلصول على اخلدمات القضائية  بشكل أسرع وأفضل ، ومن 

 3: بٌن اخلدمات االلكرتونية ادلتاحة ،نوجز ما يلي 

وىي ادلديرية العامة 4 وتسهر على رقمنة القطاع استحداث ىيئة متخصصة تعىن أساسا بعصرنة القطاع وترقيتو -

 5.لعصرنة العدالة بوزارة العدل

 ادلتعلق بعصرنة العدالة باجلريدة الرمسية رقم 2015 فيفري 01 ادلؤرخ يف 03 /15 اصدار القانون  رقم  -

 04،ص 2015فيفلري10 ادلؤرخة يف 06

كفضاء اعالمي يعىن بعرض برامج قطاع العدالة www.mjustice.dzانشاء موقع ويب حتت عنوان -

 6.وخدماتو ونشاطاتو كما يعىن بنشر الثقافة القانونية وتوعية ادلواطن يف ىذا السياق

اعتماد تقنية التصديق والتوقيع اإللكرتونٌن لتسهيل مهمة احلصول على الوثائق القضائية بشكل الكرتوين  -

 .كمستخرج السوابق العدلية وشهادة اجلنسية

 ووضع نظام آيل لتسيًن ادللف القضائي لتمكٌن أعضاء ىيئة رقمنة ملف اخلدمة القضائية  -

الدفاع وادلتقاضٌن ادلتقاضي من متابعة  القضايا  منذ تسجيلها اىل غاية الفصل فيها وذلك من خالل  -

 7.الشباك االلكرتوين ادلعد للغرض ودومنا احلاجة للتنقل للهيئات القضائية 

http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
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 .تنصيب مركز شخصنة شرحية االمضاء االلكرتوين -

 2015 وكان أول تطبيق ذلا سنة 8العمل بنظام احملاكمة عن بعد أو ما يصطلح عليها بنظام احملاكمة ادلرئية، -

مبحكمة القليعة فيما خيص احملاكمات الوطنية ، أما فيما خيص احملاكمات الدولية فكان اول تطبيق ذلا سنة 

 9.  مبجلس قضاء ادلسيلة2016

تفعيل اخلدمة القضائية عن بعد من خالل استحداث عناوين ومواقع الكرتونية خاصة بالقطاع  دتكنادلواطن  -

 .من احلصول السريع على اخلدمات القضائية 

دتكٌن مؤسسات الدولة واداراهتا من االطالع والسحب االلكرتونٌن لوثيقة السوابق القضائية  اخلاصة بعماذلا  -

 وبادلتعاملٌن معها مثال ذلك ادلركز الوطين للسجل التجاري والذي بات بإمكانو االطالع مباشرة و موظفيها

على صحيفة السوابق العدلية اخلاصة بادلقيدين فيو بشكل الكرتوين مباشر بعد ربط ادلركز آليا بقاعدة 

 10.ادلعطيات الوطنية لصحيفة السوابق العدلية 

اعتماد نظام تسيًن األوامر بالقبض باعتباره قاعدة معطيات وبينات وطنية يسهل من خالذلا على رجال  -

الضبطية القضائية التعرف على ادلبحوث عنهم  والفارين من العدالة ، وعمن صدرت يف حقهم أوامر 

 11.بالكف عن البحث 

 الشكاوى بتسجيل وتقدميكتطبيقو الكرتونية تسمح e.nyabaاستحداث أرضية الكرتونية للنيابة العامة  -

 12. مع امكانية تتبع مآذلاوالعرائض بشكل الكرتوين وعن بعد

لفريق مؤىل تابع  يسمح "1078"استحداث مركز للنداء خاص بالقطاع  وىو خط أخضر حيمل الرقم -

بالتواصل ادلباشر مع ادلواطن وبأداء الدور االعالمي ادلطلوب من خالل الرد على استفسارات للقطاع 

 13.ادلواطنٌن ونقل انشغاالهتم
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استحداث نظام معلومايت بيومرتخياص ببصمات األشخاص لتسهيل وتفعيل عمليات البحث والتحري  -

 . والتحقيقات القضائية اجلارية  

يل يسمح باإلنذار ادلسبق عن حوادث اختطاف األطفال بغرض رلاهبة الظاىرة واحتواءىا آاستحداث نظام  -

 .بصفة استباقية 

 ،ختتصبحفظ مجيع البصمات الوراثية احملصل عليها  الوراثية ةاستحداث مصلحة مركزية للبصم -

من العينات البيولوجية اليت جرى حتليلها من ادلشتبو هبم ومن ادلتوفٌن وضحايا اجلرائم  وىو ما من شأنو مساعدة 

 14اجلهات القضائية يف عمليات البحث والتحري

 15.اعتماد نظام ادلراسالت االلكرتونية لتسهيل عمل القضاء فيما خيص الرسائل واالستدعاءات -

  عرب اذلاتف احملمول  وىو ما من smsاعتماد آلية التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصًنة  -

 16.شأنو تقليل التكاليف  واالعباء ادلالية وتبسيط االجراءات القضائية وتسريعها 

 اعتماد نظام التسيًن االيل لفئة احملبوسٌن وىو تقنٌن تسمح  بالتحكم الدقيق  واجليد يف  -

تسيًن ادلؤسسات العقابية  بالنظر حلجم ادلعلومات اليت حيويها النظام عن كل زلبوس وظروف احتباسو واسباهبا ومدة 

اذ يعترب ىذا النظام مبثابة بنك معلومات او بطاقية وطنية ختص احملبوسٌن 17زلكوميتو وسلوكاتو اثناء فرتة االحتباس ،

يف اجلزائر ما من شانو مساعدة ادلشرفٌن على القطاع برسم السياسات  واالسرتاتيجيات اخلاصة بتطوير ادلنظومة 

18.العقابية انطالقا من احصائيات ومعلومات دقيقة وزلينة  وسليمة 
 

: أنسنو المنظومة العقابية وتطويرىا/- ثانيا

لقد ارتكزت سياسة االصالح ادلنتهجة باألساس على تطوير السياسة العقابية وترقيتها  وعلى حتسٌن ظروف احتباس 

 اىل حتسٌن سًنورة ادلؤسسات العقابية وتطوير ادلنظومة التشريعية ذات الصلة قصد باإلضافةدماجو إاحملبوس واعادة 
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االرتقاء حبقوق احملبوس مبا يتماشى مع ادلعايًن الدولية والتحوالت الوطنية،وىي السياسة اليت جتلت من خالل 

 19:اصالحات عدة ،نوجز منها 

 20. ادماجو اجتماعيا وبإعادةختصيص احملبوس مبنظومة قانونية متكاملة تعىن بظروف احتباسو  -

 21:خاللحتسٌن ظروف احتباس احملبوس بتسهيل اتصالو بالعامل اخلارجي من  -

 الرتخيص للمحبوس باستعمال الوسائل التكنولوجية ادلتاحة للتواصل مع العامل اخلارجي حتت مراقبة ادلؤسسة العقابية *

 .توسيع قائمة االشخاص ادلرخص للمحبوس التواصل معهم *

ن إمراسلة سلطات بلده و حقو يف وى اشكال رفع  التظلم ويف دعم وتعزيز حقوق احملبوس من خالل اقرار حقو يف*

 22.جنبيا أكان 

 23:من خاللتعزيز الرعاية الصحية واالجتماعية للمحبوس وتطويرىا *

 .تقدمي اعانات للمحبوس ادلعوز فور خروجو من ادلؤسسة العقابية  -

 سنوات ،مع توفًن 03 االعتناء الكامل بادلولود داخل ادلؤسسة العقابية بإقرار بقاءه مع والدتو حلٌن بلوغو سن  -

الرعاية الصحية واالجتماعية الكاملة لو مبرافقة والدتو اجتماعيا وصحيا من خالل دور الرعاية ادلخصصة للغرض 

 24.كالعيادات  الطبية ورياض االطفال 

كفالة العناية الصحية اخلاصة باحملبوسٌن ادلسنٌن أو شلن يعانون من امراض مزمنة مع مراعاة نظام غذائي خاص  -

 25.هبم ووضعهم يف ظروف احتباس خاصة واستثنائية 

 اذ يوجب ادلشرع فحص احملبوس من طبيب نفسي  مبجرد دخولو 26،ادلرافقة النفسية للمحبوس طيلة فرتة احتباسو -

 27.ادلؤسسة العقابية وعند خروجو منها  وكلما دعت الضرورة ذلك  

مكٌن احملبوس من مواصلة التعلم باعتماد برامج تعليمية متنوعة كربامج زلو األمية ودروس حتسٌن ادلستوى والتعليم *

 34037  منهم 2017 زلبوس مسجل  يف التعليم العام يف سنة 42433 حيث مت احصاء العام والتعليم العايل
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 مسجل بأقسام زلو األمية 7246 يزاولون الدراسةاجلامعية  باإلضافة اىل 1150 يزاولون التعليم عن بعد و

 28.مسجل يف التخصصات ادلفتوحة للتكوين ادلهين 39380 مرشح الجتياز الباكالوريا و 3710و

 وىي اليت أصطلح عليها قانونا استحداث مصاحل خارجية تعىن بتطبيق سياسة االدماج االجتماعي للمحبوس*

 ىذه ادلصاحل مبرافقة احملبوس واعادة إدماجو اجتماعيا كاللجنة الوزارية وتتكفل29مبؤسسات الدفاع االجتماعي،

 30.ادلشرتكة لتنسيق نشاطاتإعادة تربية ادلساجٌن واعادة إدماجهم اجتماعيا وادلصاحل اخلارجية إلدارة السجون 

 :خاللانتهاج سياسة عقابية أكثر مرونة تظهر جبال من *

 سنوات أو شلن بقي ذلم من زلكوميتهم 03 تقرير االفراج ادلشروط للمحكوم عليهم شلن ال تتجاوز مدة العقوبة  -

 .32كإجراء بديل عن احلبس ويسمح بتأىيل ادلساجينوبإعادة إدماجهم31،تلك ادلدة 

 33.الصباحيةو تكوينو بشكل طبيعي خالل الفرتة أتقرير احلرية النصفية للمحبوس لتمكينو من مزاولة دراستو  -

تقرير العمل بعقوبة القيام بأشغال النفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية وكوسيلة إلصالح حال   -

 .34.ادلسجون واعادة ادماجو وكآلية لدعم اخلزينة العمومية 

دتكٌن احملبوس من اخلروج ادلؤقت من ادلؤسسة العقابية بعد استيفاءه للشروط ادلنصوص عليها قانونا وذلك بناء  -

 35.على رخصة دتنح لو من اجلهة ادلختصة قانونا

 36.اعتماد نظام التوقيف ادلؤقت للعقوبة بناء على شروط واجراءات زلددة قانونا  -

،باعتباره اجراء يسمح بقضاء احملكوم عليو جل العقوبة او جزء منها خارج الوضع حتت الرقابة االلكرتونية  -

ادلؤسسة العقابية شريطة محلو لسوار إلكرتوين يسمح بالتعرف على تواجده يف مكان حتديد االقامة ادلبٌن يف مقرر 

 وغين عن البيان أن لإلجراء ادلستحدث فوائد مجو لعل من ابرزىا 37الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات ،

ختفيف التكاليف والنفقات اليت كانت تنفقها الدولة لرعاية احملبوس داخل ادلؤسسة العقابية ،باإلضافة اىل ختفيف 
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الضغط على السجون بالنظر لظاىرة االكتظاظ واالزدحام اليت باتت تعرفها يف اآلونة األخًنة،فضال عن كوهنا 

 38.آلية لتأىيل وإصالح احملكوم عليو ادلستفيد من اإلجراء وادلساعدة على اندماجو اجتماعيا

، يام أ10جازة اخلروج من ادلؤسسة العقابية ومدهتا إدتكٌن احملبوس حسن السًنة والسلوك من االستفادة من  -

 من قانون تنظيم السجون بناء على قرار من قاضي تطبيق العقوبات 129ويتقرر منح ىذه االجازة حبسب ادلادة 

بعد أخذ رأي جلنة العقوبات ، وتعد االجازة فرتة إلراحة احملبوس ومنحة يقررىا القاضي نظًن حسن سلوكو 

 .39.وليست حق يتمسك بو 

استحداث مصاحل خاصة بالتقومي والتوجيو على مستوى ادلؤسسات العقابية بغرض تقييم احتياجات احملبوسٌن *

 .ومرافقتهم

لقد بادر ادلشرع ونزوال عند توصيات :  مرفق العدالةــة القانونية ذات الصلة بــنظومــــــمة الــــــمراجع /- ثــــــالثــــــــــــــــا

جلنة اصالح العدالة  واستجابة منو للضغوطات الدولية اخلارجية اىل اجراء تغيًنات وتعديالت عدة على  ادلنظومة 

التشريعية ذات الصلة مبرفق العدالة ومبنظومة احلقوق واحلريات ،وقد كانت الغاية األساس من عمليات اإلثراء والتغيًن 

 ومن أبرز 40الطارئة على النصوص القانونية  ىي ضمان مواءمتها للواقع الدويل وللمعايًن الدولية حلقوق االنسان،

 41:االصالحات الطارئة نوجز مايلي 

 : فــي مـجـــال االجراءات الجزائية -01

 :تعزيز حقوق ادلوقوف للنظر بفرض رقابة على العملية من خالل *

 42.مراقبة وكيل اجلمهورية جلميع تدابًنالوقف-

 43.هتيئة غرف وأماكن الوقف بشكل جيعلها أكثر مالئمة صحيا وانسانيا مع تزويدىا  بكامًنات حرارية للغرض -

 44.إعالم ادلوقوف بكل حقوقو -

 45.الزامية اخضاع الشخص ادلوقوف للفحص الطيب االجباري مع دتكينو من االتصال الفوري لعائلتو -
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تعزيز حقوق الدفاع عند اجراء التحقيق بإقرار حق احملامي يف مساعدة موكلو أمام وكيل اجلمهورية حبضور *
 46.االستجواب 

تقرير ادلساعدة القضائية للمعوزين وتقريرىابقوة القانون للمعوقٌن ولضحايا بعض اجلرائم كضحايا جرائم االجتار غًن *

الشرعي بالشر واألعضاء وجرائم االرىاب  وهتريب ادلهاجرين  وللمعطوبٌن والقصر وأرامل وبنات الشهداء غًن 

 47ادلتزوجات  

اعتماد نظام الوساطة اجلنائية كبديل قانوين حلل اخلصومات وكأسلوب  جديد من أساليب العدالة التقوديية التصاحلية *

 48.ادلتبناة  يف ظل سياسة االصالح ادلنتهجة  

 جترمي بعض األفعال مبقتضى نصوص قانونية محاية للمنظومة اجملتمعية من اجلرائم *

واالستعمال واالجتار غًن 52والفساد،51وجرائم الصرف،50 واجلرائم االلكرتونية ،49ادلستجدة كتبييض األموال،

 54.وجرائم االختطاف 53ادلشروعٌن  للمخدرات و ادلؤثرات العقلية،

 قرار العمل مبحكمة االستئناف اجلنائية لتعزيز مبدأ التقاضي على درجتٌن يف احملاكمات إ*

55.اجلزائية
 

تقرير احلق يف التعويض عن حاالت الغلط القضائي كحالة احلبس ادلؤقت غًن ادلربر بتنصيب جلنة تعويض سلتصة *

 56.باحملكمة العليا للغرض 

 من أىم االصالحات الطارئة يف ىذا االطار نوجز مايلي  :في مجال اجراءات التقاضي المدنية واالدارية -02

 : 

مع تنصيب زلكمة ، خر عادي آ قضاء اداري  و،تبين االزدواجية القضائية من خالل العمل بقضائيٌن مستقلٌن*

  وىي زلكمة التنازع القضائيٌنخاصة تعىن بفض تنازع االختصاص بٌن 
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وقد حوى ، وىو القانون الذي جسد االزدواجية القضائية ادلنتهجة08/09صدار قانون االجراءات ادلدنية واالدارية إ*

كما تبىن ادلشرع من 58 مادة للقضاء االداري، 189فرد ادلشرع من خاللو كتابا كامال من أوقد 57 مادة ،1065على

 59.خاللو طرق التسوية البديلة وىي الصلح والوساطة والتحكيم بغرض التخفيف عن القضاء

 لتعزيز مبدأ التقاضي على درجتٌن يف مادة التقاضي 2020اقرار العمل مبحاكم االستئناف االدارية مبوجب دستور *
 60.االدارية 

ومن أبرز ما تضمنتو التعديالت الطارئة على القانون التجاري واليت  درج ادلشرع على  : في المجال التجاري-  03
احداثها كإصالحات مدرجة لتجاوز العقبات اليت كان يطرحها الواقع العملي من جهة ودتاشيا مع التطورات احلاصلة 

 61: التجارية الوطنية والدولية  نوجزتيف ادلعامال
 . التجارية اإللكرتونية تتقرير العمل بالوسائل و ادلعامال - 

 .التخلي عن العمل بالتنبيو باإلخالء وبالتعويض االستحقاقي يف االجيارات التجارية -  

  :فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لمهن مساعدي العدالة- 05

 :حيث مت إصدار قانون جديد خاص باحملضرين القضائيٌن وىو الذي مت مبقتضاه ما يلي 

62.التوسيع من دائرة االختصاصاالقليمي للمحضر القضائي لتشمل كامل اجمللس القضائي بدال من احملكمة - 
 

استحداث شهادة الكفاءة ادلهنية للمحضر لضمان التكوين اجليد وادلعمق للمحضر ادلرتبص  قصد حتسٌن اداءه -  
 63.ادلهين وللحيلولة دون وقوعو يف االخطاء ادلهنية اليت قد يتحمل على اثرىا ادلسؤولية سيما اجلزائية منها 

 .التوسيع من صالحيات احملضرين القضائيٌن- 

  :الــــــخاتـــمة

   لقد أضحت التجربة اجلزائرية يف رلال إصالح العدالة وعصرنتها  ويف ضمان موائمتها للمعايًن الدولية حلقوق 

االنسان جتربة رائدة ومنوذج حيتذى بو من قبل الدول األخرى وىي اليت باتت تعمد اىل استشارة اجلزائر والتعاون معها 

يف سبيل نقل تلك التجربة واالستفادة منها ،غًن أن ىذا ال يعين  على االطالق اكتمال ىذه التجربة إذ تبقى أمامها 

 :  رىانات وحتديات عدة يتوجب عليها جتاوزىا ،وىو ما ديكن حتقيقو من خالل 
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 .اعتماد ادلزيد من التقنيات والتطبيقات الرقمية يف رلال العدالة لتعزيز شفافية العمل القضائي وتبسيطو - 

تأمٌن النظم والتطبيقات والتقنيات االلكرتونية ادلعمول هبا يف رلال العدالة الرقمية بوضع نظم محاية قوية وفعالة من -  

خرباء وسلتصٌن ، مع حتيينها دوريا بالنظر لتفاقم ظاىرة اذلجمات السيربانية يف اآلونة األخًنة واليت بإمكاهنا اخرتاق 

 .ادلنظومة او تعطيلها

 دعم وتعزيز ختصص القضاة يف ادلادة االدارية- 

 .حتسٌن الوضعية ادلادية للقضاة - 

 . توفًن ضمانات أكثر لتحصٌن القاضي و لتعزيز استقالليتو- 
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 2017-1999)عرض تجربة مرفق العدالة :االصالح االداري في الجزائر : الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 
 .211، ص 2018 ، جانفي 11، العدد 03،مجلة العلمية الجزائرية (

5
 .  المتضمن اعادة تنظيم وزارة العدل 2004 اكتوبر 24 المؤرخ في 333 /04وكان ذلك بموجب المرسوم  التنفيذي - 

6
 2017-1999)عرض تجربة مرفق العدالة :االصالح االداري في الجزائر : الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 

  .211، ص 2018 ، جانفي 11، العدد 03،مجلة العلمية الجزائرية (

 515وراجع أيضا أمال قادري ، إدريس خوجو نظيره ،المرجع السابق ، ص 

7
نماذج قطاعية من مشروع الجزائر  )مريم زان ،دور الحكومة االلكترونية في عصرنة المرافق العمومية وتجويد خدماتها - 

  .60، ص 12مجلة البحوث السياسية واالدارية ، العدد  (انجازات وتحديات :االلكترونية 

الخدمات االلكترونية المتاحة في مجال عصرنة العدالة : وراجع ايضا وفي نفس الموضوع  الطيب بلواضح ،الذىبي خليفة 
، جانفي 01، العدد 06الجزائرية ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية الصادرة عنم جامعة عمار ثليجانيباألغواط  ، المجلد 

 .145،  ص 2020

8
 . المتعلق بعصرنة العدالة المشار اليو آنفا 15/03 من القانون 16، 14،15راجع المواد - 

9
 .225، ص المرجع السابق: الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 

10
 522أمال قادري ، ادريس خوجو نظيره ،المرجع السابق ، ص   -  

11
تحديات االدارة االلكترونية بين الواقع والمأمول ،مجلة المستقبل للدراسات القانونية : مصطفى سليماني الدكتورة  - 

، 2020  ديسمبر 04، المجلد 02والسياسية الصادرة عن معهد الحقوق والعلوم السياسية  بالمركز الجامعي بآفلو ، العدد 
 .17ص 

12
 www.e-nyaba.mjustice.dz: راجع الموقع التالي على شبكة االنترنيت - 

 11.00 على الساعة 2021 04 14تاريخ المعاينة 

13
 .226، ص المرجع نفسو: الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 

14
 .217، ص المرجع السابق: الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 

15
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 .219، ص المرجع نفسو: الدكتورة  أمينة بوشاري ، سالم بركاىم- 

17
ر فاتح مزيتي مظاىر رقمنة العدالة واثرىا على تحسين الخدمة العمومية للمتقاضين ،مجلة ببليوفيليا لدراسات الدكتو- 

 .25 ص ،2019، 04المكتبات والمعلومات ،العدد 

18
 .148المرجع السابق،  ص : الطيب بلواضح ،الذىبي خليفة .-

19
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20
 المتضمن لقانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي 2005 فيفري 06 المؤرخ في  في 05/04راجع القانون -

 .للمحبوسين 

21
 .. المذكور آنفا 05/04 قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين 72 الى 66راجع المواد من -
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أساليب المعاملة العقابية للسجناء في التشريع الجزائري ، مجلة : عمر بن جاري الدكتوريراجع في تفصيالت ذلك - 

 .279،  ص 2018،جوان 10العلوم القانونية واالجتماعية ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،العدد 

28
االحصائيات المشار اليها مأخوذة من مجلة المسار الصادرة  عن المديرية العامة إلدارة السجون واعادة االدماج ،نقال - 
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 .279المرجع السابق،  ص : عمر بن جاري الدكتورللتفصيل أكثر في الموضوع راجع - 

http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/


012- 001: ص  قراءة تحليلية نقدية: بعض مالمح إصالح العدالة في الجزائر  

 

14 Economics and Law Journal (ELJ)  
 

                                                                                                                                                                                           
31

 المذكور 05/04 من  قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين  150 الى 134راجع المواد من -
 .آنفا

32
عبد اهلل زياني ، االفراج المشروط في قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين ، مجلة حقوق الدكتور- 

  .144 ، ص 2017االنسان والحريات العامة ، العدد الرابع ، جوان 

33
 المذكور 05/04 من  قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين  108الى 104راجع المواد من -
 .آنفا

34
 .519،520المرجع السابق، ص : راضية بن لعريبي - 

35
 . المذكور آنفا05/04 من  قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين  56راجع المادة -

36
 . المذكور آنفا05/04 من  قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين  130راجع المادة -

37
 06 المؤرخ في 05/04  يتمم القانون 2018 جانفي 30 المؤرخ في 18/01 من القانون رقم 150راجع المادة  - 

 . المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين2005فيفري 

38
 المتضمن تنظيم السجون 18/01الوضع تحت المراقبة االلكترونية وفقا لمقتضيات قانون رقم :  جمال قتال الدكتور- 

، ص 2020، 01، العدد 04واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية ،المجلد 
340. 

، 11نظام السوار االلكتروني في الجزائري ، مجلة البحوث القانونية والسياسية ، العدد : وراجع ايضا الدكتور تابري مختار 
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