اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة العدل

السياسة الحكومية في مجال العدالة و الحقوق

سبتمرب 5102
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مقدمــــــة:
حيظى قطاع العدالة ومنذ أكثر من عشرية ونصف خلت باهتمام خاص ضمن السياسة العامة
للدولة ،الرامية إىل إصالح مجيع هياكلها ومؤسساتها ،ملسايرة التحوالت العميقة اليت يعرفها
اجملتمع اجلزائري يف خمتلف جوانب احلياة ،وقد جعل فخامة السيد رئيس اجلمهورية من إصالح
العدالة أولوية وطنية بالنظر إىل األهمية اليت تضطلع بها دستوريا ،ولتحقيق هذه الغاية السامية فقد
ارتكزت اإلصالحات على احملاور األساسية اآلتية:
 .1تعزيز مصداقية القضاء وثقة املواطنني فيه من خالل حتديث سريه وتعزيز فعاليته يف جمال
محاية احلقوق األساسية واجملتمع
 .2ترقية املوارد البشرية،
 .3عصرنة العدالة،
 .4تدعيم اهلياكل القضائية وتزويدها بوسائل العمل العصرية،
 .5إصالح السجون  -أنسنة ظروف احلبس وتثمني اعادة االدماج،
وهي نفس احمل اور اليت ما زالت حتظى باالهتمام ملواصلة تدعيم مسار اإلصالحات للوصول إىل
األهداف املسطرة واملفصلة يف صلب هذه الوثيقة ،مدعمة باآلليات الكفيلة بتجسيدها.

احملور األول :تعزيز مصداقية القضاء وثقة املواطنني فيه من خالل حتديث سريه وتعزيز فعاليته
يف جمال محاية احلقوق األساسية واجملتمع:
تسعى وزارة العدل من خالل براجمها املستقبلية إىل العمل على تعزيز ثقة املواطن باجلهات
القضائية من خالل تكريس مصداقيته وتفعيل أدائه بطريقة مثلى وفعالة ،و يتجلى ذلك من خالل:
 .1نظام قضائي فعال وقريب من املواطن :من خالل:
أ /يف القضاء املدني:
 تسهيل جلوء املواطن للعدالة والتقليل من األعباء املالية اليت تقع على عاتق املتقاضي، تبسيط أكثر إلجراءات التبليغ والتنفيذ وإجراءات سري اخلصومة، تفعيل الدور اإلجيابي للقاضي مع مراعاة مبدأ احلياد، اعتماد الطريق اإللكرتوني يف بعض اإلجراءات (رفع الدعوى ،تبادل العرائض والوثائق)،ب/يف القضاء اجلزائي:
 اعتماد نظام األوامر اجلزائية للتخفيف من حجم القضايا، تفعيل دور النيابة وتعزيزها، استعمال نظام احملاكمة املرئية عن بعد،2

 تبسيط إجراءات الطعن بالنقض..2

مكافحة اجلرمية بفعالية يف إطار االحرتام التام حلقوق اإلنسان :من خالل:
 تعزيز قرينة الرباءة، تعزيز حق املشتبه فيه خالل التوقيف للنظر، -التأكيد على الطابع االستثنائي للحبس املؤقت ،وتعزيز سلطة قاضي احلكم يف محاية

احلريات( ،استحداث نظام املثول الفوري وإسناد سلطة اإليداع يف احلبس جلهة احلكم بدال من النيابة
يف اجلنح املتلبس بها)،
 وضع منظومة تضمن محاية الشهود واملبلغني، تدعيم حقوق الدفاع يف مجيع مراحل اإلجراءات، إدخال نظام الوساطة، إعداد قانون يتعلق حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي واحلريات، تعزيز حقوق املرأة والطفل من خالل تسهيل إجراءات حتصيل مبالغ النفقة احملكوم بها و تشديدالعقوبات يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال.
-

إعداد مشروع قانون يتعلق باإلثبات بالبصمة الوراثية يف اإلجراءات اجلزائية قصد تسهيل

التعرف على هوية مرتكيب اجلرائم،
 توسيع االختصاص اإلقليمي للقضاء الوطين للجرائم املرتكبة خارج اإلقليم إضرارا باملصاحلاألساسية للجزائر ورعاياها يف إطار مبادئ القانون الدولي.
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تكييف املنظومة التشريعية مع التحوالت االقتصادية واملعايري واآلليات الدولية :من خالل:
 -تعديل القانون التجاري والقانون اجلزائي لتسهيل مناخ االستثمار واألعمال ،وعن طريق مراجعة

األحكام املتعلقة بالشركات،
 مراجعة األحكام املتعلقة بامللكية املشرتكة من خالل السيما التحديد الدقيق هليئاتها وتسهيلتسيريها وإدارتها،
 مراجعة وحتديث األحكام املتعلقة بالتأمينات العينية والشخصية وجعلها مواكبة للتطوراتاالقتصادية والدولية،
-

استكمال إبرام االتفاقيات الثنائية يف اجملال املدني والتجاري واجملال اجلزائي

وتسليم اجملرمني،
 إبرام اتفاقات أخرى تتعلق بالتعاون املؤسساتي بهدف تبادل التجارب واخلربات بني وزارة العدلونظرياتها.
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احملور الثاني :ترقية املوارد البشرية:
تكمن أهمية هذا احملور يف منح العدالة الوسائل البشرية الكفيلة بـأداء الرسـالة املنوطـة بهـا
على أكمل وجه ،و مسايرة التحوالت العميقة اليت يعرفها اجملتمـع علـى أكثـر مـن صـعيد السـيما مـا
أفرزتــه العوملــة والتف ـتح االقتصــادي والتطــور التكنولــوجي ،و بالنتيجــة حتقيــق عدالــة ذات نوعيــة و
تقديم خدمة عمومية يف مستوى تطلعات املواطن ،و هذا من خالل:

أوال :تدعيم القطاع بالعنصر البشري املؤهل:
وهذا بتزويد اجلهات القضائية بالتعداد الالزم من القضاة و املوظفني من أسالك أمانات
الضبط ،بغرض التحكم بصفة أحسن يف حجم النشاط القضائي ،مع إعطاء أهمية لألسالك
التقنية ،كاألرشيف واإلحصائيات واإلعالم اآللي ،للتحكم يف حسن إدارة وتنظيم مرفق العدالة.

ثانيا :رفع مستوى األداء القضائي لضمان أحسن توافق بني الكفاءات و تطور حاجيات
املرفق القضائي :و ذلك من خالل التدابري اجلارية و املتمثلة فـي:
 -1إعادة النظر يف سياسة التكوين القاعدي للقضاة ،و اليت تشمل على اخلصوص:
 مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم ،بفتح مسابقة االلتحاق باملدرسة العلياللقضاء حلاملي شهادة البكالوريا مع رفع مدة التكوين.
 ضمان تأطري عملية التكوين من قبل سلك مدرسني مؤهلني ومن ذوي االختصاص. تدعيم التأطري اإلداري للمدرسة العليا للقضاء مبا يؤهلها للمتابعة الدقيقة ملختلف أمناطالتكوين.
 مراجعة برامج التكوين القاعدي مبا يكفل إملام القضاة باملعارف القانونية والقضائية،وتشبعهم بأخالقيات مهنة القضاء.
 تعزيز تدريس اللغات األجنبية وتقنيات اإلعالم اآللي. الرتكيز على التداريب امليدانية الكتساب املهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي ملمارسةاملهام القضائية باقتدار .
-2

مواصلة تعزيز برامج التكوين التخصصي لفائدة القضاة املمارسني على مستوى معاهد

متخصصة وجامعات بالداخل وباخلارج ،حول جماالت ذات أولوية ،أهمها :قانون األعمـال ،القانون
اجلزائي االقتصادي  ،قانون التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ،اجلرمية الـمعلـومـاتـيـة،
وامللكية الفكرية ،وقد استفاد من هذا النمط من التكوين  868قاضيا منهم  222قاضيا
باجلامعات األجنبية (فرنسا وبلجيكا).
 -3توسيع التعاون الدولي يف جمال التكوين لفائدة القضاة واإلطارات مع خمتلف الدول واملنظمات
الدولية بإستغالل كل فرص التكوين املتاحة،لالستفادة من التجارب واخلربات األجنبية.
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 -4تعزيز برامج التكوين املستمر يف خمتلف اجملاالت السيما ما تعلق منها باملستجدات القانونية
واملمارسات القضائية املثلى ،بتنظيم دورات تكوينية باملدرسة العليا للقضاء،ملتقيات وأيام دراسية،
فضال عن برامج احملاضرات اليت ينشطها قضاة احملكمة العليا و جملس الدولة و القضاة الذين
إستفادوا من التكوين التخصصي ،مع استعمال تقنية احملاضرة املرئية عن بعد لتوسيع االستفادة.
ثالثا :حتسني اخلدمات املرفقية وتسهيل اللجوء إىل العدالة :من خالل:
 -1ضمان تكوين نوعي ملوظفي أسالك أمانات الضبط للرفع من معارفهم ومهاراتهم إذ أصبح
التكوين شرطا للتوظيف ،هذا باإلضافة إىل برامج التكوين املستمر والتخصصي يف خمتلف
اجملاالت السيما الشباك املوحد ،االستقبال والتوجيه والتكفل بذوي االحتياجات اخلاصة.
 -2تنظيم دورات تكوينية وحتسني املستوى لفائدة املوظفني التقنيني وأمناء الضبط حول أدوات
عصرنة العدالة وضمان االستغالل األمثل لقواعد املعطيات.
 -3جتسيد ازدواجية القضاء (القضاء العادي والقضاء اإلداري) بتنصيب  38حمكمة إدارية
وتدعيمها بالعنصر البشري الضروري ألداء املهام املنوطة بها.
 -4استكمال تنصيب اجملالس القضائية املتبقية.

احملور الثالث :عصرنة العدالة:
االسرتاتيجية املعتمـدة فـي جمـال عصرنـة قطـاع العدالـة ترتكز على ما يلي:
 -1اجناز وتطوير عدة أنظمة آلية تساهم بصفة مباشرة يف حتسني أداء اخلدمة العمومية.
 -5تطوير األنظمة اآللية األكثر حداثة يف التسيري اإلداري ،واملساعدة على اختاذ القرار ورسم
االسرتاتيجيات.
 -3توسيع الشبكة املعلوماتية القطاعية وتطويــر املنظومــة املعلوماتيــة باالعتمـاد على قواعــد
معطيــات مركزيــة.
 -4إدمــاج تقنيــة التصديــق والتوقيــع اإللكرتونيـــني فـــي اجملــال القضائــي.
 -2املشاريع املنجزة يف إطار تعزيز التعاون القطاعي.

أوال اجنـاز وتطوير عدة أنظمة آلية تساهم بصفة مباشرة يف حتسني أداء اخلدمة العمومية:
نظـام صـحيفـة السـوابـق القضـائيـة ،نظـام التسيـيـر واملتـابعـة اآللية للملـف القضـائي ،نظـام
التسيـيـر واملتـابعـة اآللية لشـرحيـة احملبـوسيـن ،نظـام تسييـر األوامـر بالقبـض ،نظـام تسييـر
األرشيـف التارخيـي،
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ثانيا :تطوير األنظمة اآللية األكثر حداثة يف التسيري اإلداري،املساعدة على اختاذ القرار
ورسم االسرتاتيجيات.
 اخلـريـطـة الـقـضـائـيـة - ،اجلـدول التـحلـيـلـي. نـظـام تسـيـري املـوارد البـشـريـة( :القضاة ،أمناء الضبط واألسالك املشرتكة). توسيع الشبكة املعلوماتية القطاعية وتطويــر املنظومــة املعلوماتيــة باالعتمـاد على قواعــدمعطيــات مركزيــة.
 -اجناز شبكة قطاعية تضمن االتصال اإللكرتوني ما بني خمتلف املؤسسات التابعة للقطاع.

 إجنــــاز أرضــيـة خدمــــات األنرتنـــت.)ISP( : -مـوقـع الـويب املركزي(وزارة العدل)،املطلع عليه عرب االنرتنت،على العنوان www.mjustice.dz

ثالثا :تطوير املنظومــة املعلوماتيــة باالعتمـاد على قواعــد معطيــات مركزيــة وفقا ملا تضمنه
القانون رقم  33-15املؤرخ يف  31فيفري  ، 2315املتعلق بعصـرنة العدالة:
 اعتماد قواعد معطيات مركزية خاصة بـ  :شهادة اجلنسية ،صحيفة السوابق القضائية،األوامر بالقبض و اإلخطارات بالكف عن البحث.
 -إنشاء تطبيقة مركزية للتسيري اآللي لطلبات احلصول على اجلنسية اجلزائرية عن طريق التجنس.

رابعا :إدماج تقنية التصديق والتوقيع اإللكرتونني يف اجملال القضائي:
.1

وضع حيز اخلدمة ملركـــز شخصنة الشـرحية لإلمضاء اإللكرتوني ابتداء من
تاريخ  03سبتمرب .5104

.2

إنشــاء سلطـة التصديـق اإللكتـروني بعنـوان وزارة العـدل.

.3

إعداد إطـــار تشريعــي جديــد خاص بعصرنة العدالة قانون خاص يتعلق بعصـرنة قطاع العدالة
حتت رقم  33-15واملؤرخ يف  31فيفري .2315

تكريس احلماية القانونية لألنظمة اآللية وبرجمـيات التوقيــع اإللكتـروني.
.4

تطويــر اخلدمـات القضائيــة عـرب األنتــرنت:
 -سحـب صحيفــة السوابـق القضائيـة (القسيمة رقم  )3وشهادة اجلنسية ممضاتني إلكرتونيا

عرب األنرتنت.
 -ضع آلية جديدة للمصادقة على صحة الوثائق القضائية املمضاة إلكرتونيا واملسحوبة عرب األنرتنت.

 وضع حيز اخلدمة للمقر االحتياطي ألنظمة اإلعالم اآللي لوزارة العدل بالقليعة ابتداء منتاريخ  33ماي .2315
 وضع حيز اخلدمة ملركز النداء بعنوان وزارة العدل. إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية بالطريق االلكرتوني. استخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد أثناء سري اإلجراءات القضائية.6

خامسا :املشاريــع املنجــزة فـي إطــار تعزيــز التعــاون القطــاعي:
 استخراج صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم )3و/أو شهادة اجلنسية ممضاتنيإلكرتونيا على مستوى املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية باخلارج.
 الربط اآللي للمركز الوطين للسجل التجاري بواجهة البحث يف قاعدة املعطيات الوطنيةلصحيفة السوابق القضائية لالطالع وسحب (القسيمتني رقم
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و )3املمضاة إلكرتونيا اخلاصة

بطاليب السجل التجاري.
 الربط اآللي للمديرية العامة لألمن الوطين بواجهة البحث يف قاعدة املعطيات الوطنيةلألوامر بالقبض واإلخطارات بالكف عن البحث الصادرة عن اجلهات القضائية.
 -لقد مت خالل سنة

2315

تكريس استخدام تقنية اإلمضاء االلكرتوني يف اجملال القضائي

مما مسح بتطوير خدمــات جديــدة للمواطنـني عـن بعـد.
وسيتــم تعزيـز هـذا املسـعى مـن أجـل:
 تدعيــم العمل عن بعد بني اهليئات التابعة لقطاع العدالة، تطوير اخلدمات عن بعد لفائدة املواطنني واملتقاضني، تعميم عملية سحب األحكام القضائية عرب األنرتنت، متابعة عملية رقمنـــة سجـــالت احلالـــة املدنيــة، وضع آلية جديدة بالتنسيق مع مصاحل وزارة الشؤون اخلارجية تسمح باملصادقة على الوثائقالقضائية املمضاة إلكرتونيا العتمادها يف اخلارج،
 وضع نظام آلي للتحقق من اهلوية البيوميرتية من خالل إنشاء قاعدة للمعطيات املركزية تضمكافة البصمات اخلاصة باملتقاضني.
ويف إطار املساهمة يف تبسيط اإلجراءات اإلدارية لفائدة جاليتنا باخلارج سيتم وضع آلية جديدة
تسمح بالتصحيح اآللي لألخطاء الواردة يف احلالة املدنية بالنسبة لألشخاص املولودين باخلارج،
وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ووزارة الشؤون اخلارجية.

احملور الرابع :تدعيم اهلياكل القضائية وتزويدها بوسائل العمل العصرية:
إن اهلياكل القاعدية ،خاصة القضائية منها ،تشكل الفضاء واملكان الذي متارس على مستواه
اجلهات القضائية مهامها لفائدة املتقاضني واملواطنني ،قد شهدت قفزة نوعية من حيث أليقيتها ومسايرتها
ملتطلبات إصالح العدالة بفضل اجملهودات اليت بذلت من طرف الدولة يف خمتلف الربامج االستثمارية واليت
مسحت بتوفري عدد معترب من املقرات القضائية تتلخص يف ما يلي:

  44جملس قضائي،  195حمكمة،  33حمكمة إدارية.7

إن جتسيد هذه اهلياكل كان من خالل اجناز مقرات جديدة و إعادة تأهيل اهلياكل
القضائية املشتغلة خبلق مساحات و فضاءات تتماشى و اإلصالحات املسطرة خاصة على مستوى
قاعات اجللسات  ،الشباك املوحد  ،مع تأمني كافة املقرات داخليا و خارجيا ،خاصة بتوفري أجهزة
املراقبة املرئية ،و تزويدها مبختلف الشبكات و التجهيزات احلديثة و كذا إيالء عناية لفئة ذوي
االحتياجات اخلاصة فيما تستمر اجلهود لتدعيم اهلياكل القضائية و تزويدها بوسائل العمل
العصرية يف إطار حتقيق هدفني أساسيني هما:
 -تقريب العدالة من املواطن بضمان تغطية واسعة ومتوازنة للجهات القضائية عرب الرتاب الوطين؛

 تسهيل اللجوء ملرفق العدالة واالستفادة من خدماته العمومية بالنوعية املطلوبة.ويف هذا اإلطار مت تسطري برنامج استثماري ضمن خمطط عمل احلكومة يتمثل يف اآلتي:
1
و13

– مواصلة إجناز املشاريع االستثمارية قصد توفري

132

بناية ،منها

111

بناية قضائية

بناية بيداغوجية وإدارية وهذا حسب األولويات ،بدءا باستكمال املشاريع املنطلقة يف اإلجناز

و البالغ عددها  35مشروعا لضمان استالمها يف أقرب اآلجال لتوفري:
  14جملسا قضائيا؛  44حمكمـــــــــــة؛  13حمكمة إدارية؛  35فروع حماكم؛  31مقر جديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة؛  33مراكز جهوية لألرشيف القضائي ؛  31توسيع املقر احلالي للمدرسة العليا للقضاء؛  31توسيع املقر احلالي للمدرسة الوطنية ملستخدمي أمانات الضبط؛  31عملية لتوفري إقامات لرؤساء اجملالس القضائية. – 2مواصلة عملية تهيئة املقرات القضائية املشتغلة مبا يتماشى و اإلصالحات العميقة اجلاري
حتقيقها من طرف قطاع العدالة يف خمتلف اجملاالت.
 – 3مواصلة العمل الستكمال تنصيب اجلهات القضائية احملدثة قانونا و غري املنصبة.
قصد جتسيد هذا الربنامج مت الرتكيز على جمموعة من اآلليات تتلخص يف:
متابعة فعالة و عن قرب للمشاريع اجلاري إجنازها لضمان استالمها يف أقرب اآلجال بالتنسيق
مع خمتلف املتدخلني اعتمادا على املناهج و الوسائل العصرية.
تعزيز التعاون و التنسيق املستمرين بني خمتلف القطاعات الوزارية ذات الصلة لتذليل
الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ املشاريع املسجلة و اجلاري إجنازها.
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احملور اخلامس :إصالح السجون  -أنسنة ظروف احلبس وتثمني اعادة االدماج:
جتسيدا للسياسة العقابية الوطنية املطابقة للمبادئ والنصوص الدولية ذات العالقة حبماية
حقوق اإلنسان و مناهضة التعذيب و قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجناء و مبادئ مدرسة الدفاع
االجتماعي اليت كرست يف قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني الصادر
يف  34فرباير  2335وذلك من أجل:
 ضمان محاية حقوق احملبوسني وصيانة كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم اجلسدية. إفادة احملبوسني من تغطية صحية مناسبة وفقا للمنظومة الصحية الوطنية. ضمان إعادة إدماج املفرج عنهم اجتماعيا بصفتهم أفرادا أسوياء.وحتقيق هذه األهداف يتم من خالل ما يلي :

 -0محاية حقوق احملبوسني وصيانة كرامتهم :
 إعادة تكييف املنظومة التكوينية لتكريس مبادئ السياسة العقابية اجلديدة يف جماالتحقوق اإلنسان ومعاملة احملبوسني واليت طبقت مبوجب برامج التكوين القاعدي والتكوين املستمر
وامللتقيات والندوات العلمية والرحالت الدراسية للخارج و اليت مشلت

55315

مستخدما

و إطارا ،وستؤدي املدرسة الوطنية ملوظفي إدارة السجون اليت أجنزت خالل هذا العام مبدينة القليعة
(تيبازة) دور كبري يف تطوير وتكثيف هذه الربامج على املستوى الوطين واإلقليمي.
 محاية حقوق احملبوسني :فقد أحيطت بضمانات قانونية وأخرى عملية ،وذلك من خاللالزيارات الشهرية اليت يقوم بها القضاة للمؤسسات العقابية و املراقبة الدورية للمفتشية العامة لوزارة
العدل واملفتشية العامة ملصاحل السجون باإلضافة إىل الزيارات اليت يقوم بها فعاليات اجملتمع املدني
واملنظمات الغري حكومية ووسائل اإلعالم املختلفة وقد بلغ عدد الزائرين التابعني هلذه اهليئات
املستقلة  4431زائر ،خالل عام .2314
ويستفيد احملبوسون يف إطار احملافظة على االتصال بالعامل اخلارجي و الروابط االجتماعية
من خدمات اهلاتف العمومي واالطالع على وسائل اإلعالم الوطنية املكتوبة واملرئية واملسموعة.
ويف سبيل حتسني اخلدمة العمومية لفائدة عائالت احملبوسني فقد قامت وزارة العدل بتهيئة مراكز
الستقبال الزوار جبوار املؤسسات العقابية مزودة بكافة اخلدمات الضرورية ووسائل اإلعالم والتوجيه .

 -5حتسني شروط التكفل باحملبوسني ورعايتهم الصحية :
ولتوفري تغطية صحية مناسبة فقد دعمت املؤسسات العقابية باملستخدمني الطبيني والشبه
الطبيني (أطباء عامون،جراحي أسنان ،نفسانيني ،ممرضني ،خمربيني ،مسريي أجهزة األشعة)
والذي بلغ عددهم .1445
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أما بالنسبة لتوفري األدوية فقد ارتفعت اإلعتمادات املخصصة القتنائها منذ سنة
بنسبة

%315.43

2333

باإلضافة إىل امتالك املؤسسات ألجهزة ومعدات طبية تتمثل يف سيارات

اإلسعاف ،كراسي جراحة األسنان ،خمابر للتحاليل الطبية وأجهزة للكشف باألشعة مع مواصلة
فتح أجنحة الستشفاء احملبوسني على مستوى املراكز االستشفائية العمومية واليت بلغ عددها
حاليا  115جناح .
أما احملبوسني احملكوم عليهم الذين أوضاعهم الصحية تتنافى وبقائهم يف السجن يتم إفادتهم
بإجراءات اإلفراج املشروط ألسباب صحية بناء على تقرير طيب لثالثة أخصائيني.
وحتقيقا هلدف أنسنة ظروف االحتباس فقد وضعت وزارة العدل برناجما وطنيا الستبدال
املؤسسات القدمية مبؤسسات جديدة مطابقة للمعايري الدولية تتوفر على فضاءات مناسبة للصحة
والتعليم والتكوين املهين واحرتام الكرامة اإلنسانية .
ويف هذا اإلطار مت إجناز

31

مؤسسة عقابية منها

13

خمصصة الستخدام احملكوم عليهم

يف إطار البيئة املفتوحة ،مع اإلشارة أن هناك برناجما جاريا إلجناز مؤسسات جديدة
لتعويض القدمية.

 -3ترقية برامج إعادة اإلدماج ومرافقة املفرج عنهم :
وفيما يتعلق بإعادة اإلدماج فإن املؤسسات العقابية توفر لكل احملبوسني برامج إصالحية
بغرض حتضريهم ملرحلة ما بعد اإلفراج والسعي لعدم عودتهم لإلجرام ،أهمها برامج التعليم العام
والتكوين املهين اليت عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة

2333

حيث إستفاد منها إىل غاية السنة

الدراسية السابقة:
 -يف التعلــــيم العـــــــــــــــــام :

242344

 -التكويــــــــن املهنــــــــــــــي

251434:

 الناجحني يف شهادة البكالوريا: الناجحني يف التعليم املتوسط: -جامعة التكويـــن املتواصل

4354

14434

4113:

وبغرض حتضريهم لالندماج يف عامل الشغل ،توفر املؤسسات العقابية إمكانيات التشغيل
داخل املؤسسات وخارجها بهدف إكسابهم حرفة تساعدهم على احلصول على مورد للعيش وخاصة
يف اختصاصات النجارة ،احلدادة ،الفالحة ،اخلياطة ،البناء ،كهرباء العمارات ،الرتصيص...إخل.
وللمحافظة على النتائج احملققة يف خمتلف صيغ التعليم و التكوين و التشغيل داخل
املؤسسات وضعت الدولة تدابري خاصة ملرافقة املفرج عنهم ومساعدتهم على إعادة إدماجهم وهو
الدور الذي أوكل للمصاحل اخلارجية إلعادة اإلدماج وتعاونها مع قطاعات الدولة واجملتمع املدني
واليت تكفلت عام  2314باستقبال و مرافقة  2351مفرجا عنه.
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