
:مؤسسات حسب التصنیف 02تتواجد على مستوى مجلس قضاء الجلفة 
عین وسارة:مؤسسة إعادة التأھیل 
الجلفة 01:مؤسسة إعادة التربیة 

مؤسسة الوقایة
مؤسسة األحداث

:مؤسسة إعادة التربیة واعادة التأھیل بعین وسارة

التعریف-1

مؤسسة اعادة التربیة واعادة التأھیل بعین وسارة -

كلم وھي مخصصة الستقبال المساجیین من كل 100تقع بجواري الوئام عین وسارة تبعد عن مقر المجلس بحوالي -
الفئات باستثناء فئة النساء 

تماعي للمحبوسین المؤرخ من قانون العقوبات تنظم السجون وإعادة اإلدماج اإلج66طبقا للمادة :حق الزیارة -2
:للمحبوسین الحق في أن یتلقى الزیارة 2005-02-06في 

أصولھ وفروعھ إلى غایة الدرجة الرابعة -
الزوجة ومكفولھ -
أقاربھ بالمصاھرة إلى غایة الدرجة الثالثة -

:جدول تنظیم زیارة المحبوسین -03

توقیت الزیارة
أیام الزیارة بالزیارةفئة المحبوسین المعنیین 

الفترة الصباحیة الفترة المسائیة 

14:00-16:308:30-11:30
األحداث-
النساء-

األحد

14:00-16:308:30-11:30
المتھمین وباقي الفئات حسب 
الجناح وفقا للتصنیف االمني 

للمحبوسین 

االثنین 
ایام وباقي

االسبوع

:الھیئات التي تسلم الرخص -04

السید -06/02/20005من قانون تنظیم السجون وإعادة اإلدماج الإلجتماعي للمحبوسین المؤرخ في 68المادة 
لفئة المحبوسین المستأنفین والطاعنین بالنقض :النائب العام 

والمستأنفینالسید وكیل الجمھوریة لفئة المحبوسین المؤقتین -
.لفئة المحبوسین على ذمة التحقیق القضائي:السید قاضي التحقیق -
في إطار زیارة المحبوس المحكوم علیھ نھائیا من طرف الوصي علیھ والمتصرف :السید قاضي تطبیق العقوبات -

في أموالھ ومحامیھ أو أیموظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزیارة مشروعة

:آلیات إعادة اإلدماج -05
ویترأسھا قاضي تطبیق العقوبات )منشأة على مستوى كل مؤسسة (لجنة تطبیق العقوبات -1
:مھامھا *
ترتیب وتوزیع المحبوسین داخل المؤسسة العقابیة-
متابعة طلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبات -
.الخروج البت في طلبات اإلفراج المشروط وإجازات -
دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح ، الحریة النصفیة والورشات الخارجیة -
.ربیة وتفعیلھا تمتابعة تطبیق برامج إعادة ال-



:نشاط لجان تطبیق العقوبات -

في مجال اإلفراج المشروط-

عدد المستفدین
57

في مجال إجازات الخروج-

عدد المستفدین

51

في مجال الحریة النصفیة لسنة-

عدد المستفدین

05

:المصلحة الخارجیة إلعادة اإلدماج -2

:برامج إعادة اإلدماج -2

:التعلیم العام -1

التكوین محو االمیة
المھني

جامعة التعلیم عن بعد
التكوین 

المتواصل

شھادة التعلیم 
المتوسط

شھادة 
البكالوریا

223910112834205110
2015السنة 

- 2016
الدراسیة



:النشاطات التربویة 
:الریاضة 

تتوفر المؤسسة على قاعات لتقویة العضالت ومالعب لمختلف الریاضات خاصة كرة القدم وتقوم دوریا 
یومي دورات ریاضیة في كرة القدم فینا بین االجنحة خالل المناسبات الدینیة والوطنیة ،اضافة للبرنامج ال

المسطر الخاص بكل جناح 
:الترفیھ 

تتوفر المؤسسة على فرقة المسرح وفرقة للموسقى واالناشید وتقام العاب

 الثقــافة:

تتوفر المؤسسة على مكتبة جامعة للمطالعة وتقام مسابقات فكریة في الشعر والنثر والقصة باالضافة الى وجود 
ورشة للصناعة والحرف التقلیدیة والرسم

:النشاطات الدینیة 
ائمة تقدیم دروس الوعظ واالرشاد لفائدة المحبوسین لمدة ال تقل عن الساعة بمعدل 05یتولى :دالوعظ واإلرشا

خمس حصص في االسبوع 



یتولى خمس ائمة معلمین تلقین القران الكریم:حفظ القران الكریم 

)50م(أحكام خاصة بفئة النساء -06
ة الحامل من تستفید المحبوس

ظروف إحتباس مالئمة
وجبة غذائیة متوازنة
رعایة طبیة مستمرة
 51م (تحتفظ بولیدھا إلى بلوغھ سن الثالثة من عمره(

)119م (أحكام خاصة بفئة األحداث -07
:یستفید الحدث من 

وجبة غذائیة متوازنة-
لباس مناسب-
رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمرة-
فسحة في الھواء الطلق یومیا-
زیارة مقربة وبدون فاصل-
إستعمال وسائل اإلتصال عن بعد-

مؤسسة إعادة التربیة بالجلفة 
دار بوسط عمراني یحدھا من الشمال مركز التكوین 100تقع مؤسسة اعادة التربیة بالجلفة بحي :التعریف -1

1980االخرى بدایة العمل بھا كانت في سنة المھني وثالث طرق من الجھات

من قانون تنظیم السجون ،فالمحبوس الحق فیتبقى زیارة أصولھ وفروعھ الى غایة 66نصت المادة :حق الزیارة -2
الدرجة الرابعة وززجتھ ومكفولھ وأقاربھ بالمصاھرة الى غایة الدرجة الثالثة ، یمكن منح ترخیص استثناء زیارة 

طرف أشخاص اخرین أو جمعیات انسانیة وخیریة اذا تبین أن زیارتھم فائدة لھ العادة ادماجھ المحبوس من
من نفس القانون أن 67اجتماعیا ، كما أن للمحبوسین أن یتلقى زیارة رجل دین من دیانتھ ، وایضا نص المادة 

ف أو ضابط عمومي متى كانت للمحبوس الحق في تلقي زیارة الوصي علیھ والمتصرف في اموالھ ومحامیھ أو موظ
اسباب الزیارة مشروعة

:جدول تنظیم زیارة المحبوسین -03

أیام الزیارة فئة المحبوسین المعنیین بالزیارة

االحـــد)متھمون أو محكوم علیھم(النساء واالحداث

االثنینالمتھمــون

الثالثاء واالربعاءالمستأنفـون

الخمیـسالطاعنـون بالنقض

الجمعةالمحكوم علیھم

:الھیئات التي تسلم الرخص -04

لفئة المحبوسین المستأنفین والطاعنین بالنقض :السید النائب العام -
السید وكیل الجمھوریة لفئة المحبوسین المؤقتین والمستأنفین-
.لفئة المحبوسین على ذمة التحقیق القضائي:السید قاضي التحقیق -
في إطار زیارة المحبوس المحكوم علیھ نھائیا من طرف الوصي علیھ والمتصرف :السید قاضي تطبیق العقوبات -

في أموالھ ومحامیھ أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزیارة مشروعة 
)67المادة (



66فئة المحبوسین المحكوم علیھم نھائیا لفائدة األشخاص المشار إلیھم في المادة :مدیر المؤسسة العقابیة السید -
المذكورة أعاله 

:آلیات إعادة اإلدماج -05

ویترأسھا قاضي تطبیق العقوبات )منشأة على مستوى كل مؤسسة (لجنة تطبیق العقوبات -1

:مھـــــــــامھا *
توزیع المحبوسین داخل المؤسسة العقابیةترتیب و-
متابعة طلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبات -
.البت في طلبات اإلفراج المشروط وإجازات الخروج -
دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح ، الحریة النصفیة والورشات الخارجیة -
.متابعة تطبیق برامج إعادة الربیة وتفعیلھا -

:نشاط لجان تطبیق العقوبات -
:2015/2016في مجال اإلفراج المشروط لسنة -

عدد المستفدین

16

:2015/2016في مجال إجازات الخروج لسنة -

عدد المستفدین
50

:2015/2016في مجال الحریة النصفیة لسنة -

عدد المستفدین

06

*المصلحة الخارجیة إلعادة اإلدم-2

المصلحة الخارجیة لم یتم فتحھا 

:برامج إعادة اإلدماج -2
:التعلیم العام -1

محبوس في التعلیم العالي والعام 379تم تسجیل :التعلیم العام *

:التكوین المھني -2
محبوس في التكوین 356تم تسجیل 

:النشاطات التربویة *

لمؤسسة أستاذین یقومان بتقدیم دروس دعم للمحبوسین المقبلین على امتحان شھادتي البكالوریا والتعلیم یوجد با
المتوسط باالضافة الى ثالث محبوسین یقومون بتدؤیس لغات اجنبیة كما یوجد مربین مختضین في الشبیبة وتقني في 

:االت التالیة الریاضة یؤدون نشاطات وترفیھیة لجمیع فئات المحبوسیین في المج

الدومینو، ناھیك عن وجود دورات مطتبیة خاصة بالمطالعة استعارة الكتب -الشطرنج -االناشید -الشعر -الرسم 



باإلضافة إلى الدورات مابین األجنحة أثناء المناسبات )حسب األجنحة (یومیا وفقا لبرنامج مسطر :الریاضة -
.الوطنیة والدینیة 

و -نادي األلعاب الفكریة كالشطرنج -نادي الموسیقى والمسرح (تتوفر المؤسسة على عدة نوادي :الترفیھ -
.....الكلمات المتقاطعة 

)مختلف المجاالت(تتوفر المؤسسة على مكتبة -:الثقافة -
.قناة مصغرة لبث البرامج الثقافیة والعلمیة والدینیة -
.الشروع في إعداد مجلة -

:النشاطات الدینیة *
أئمة تقدیم دروس الوعظ واإلرشاد لفائدة المحبوسین خالل أیام األسبوع 07یتولى :الوعظ واإلرشاد 

:50م (أحكام خاصة بفئة النساء -06 (
تستفید المحبوسة الحامل من *

 ظروف إحتباس مالئمة
 وجبة غذائیة متوازنة
ة طبیة مستمرة رعای
 تحتفظ بولیدھا إلى بلوغھ سن الثالثة من عمره


