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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 393
اJـؤرخ في 21 شـوال عــام 1425 اJــوافق 4 ديــسـمـبــر سـنـة
2004 واJـتـضمـن تنـظـيم اJـديـريـة العـامـة إلدارة الـسـجون

sوإعادة اإلدماج

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 109
اJؤرخ في 8 صـفر عـام 1427 اJـوافق 8 مـارس سنة 2006
الـــذي يـــحـــــدد كـــيــــفـــيـــات تـــنـــــظـــيم اJـــؤســـســـة الـــعـــقـــابـــيـــة

 sوسيرها
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 07 - 67 اJؤرخ
في أول صــفــر عـــام 1428 اJـــوافق 19 فـــبــرايــر ســنــة 2007
الــذي يــحــدد كــيــفــيـات تــنــظــيم وســيــر اJــصــالح اخلــارجــيـة
إلدارة الـــســــجــــون اJــــكـــلــــفــــة بــــإعـــادة اإلدمــــاج االجــــتـــمــــاعي

sXللمحبوس
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07 - 99 اJؤرخ
في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1428 اJــــــوافق 29 مـــــارس ســـــنـــــة
X2007 الـــــذي يــــحـــــدد كـــــيـــــفـــــيـــــات اســــتـــــخـــــراج احملـــــبـــــوســــ

sوحتويلهم
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البـاب األولالبـاب األول
أحـكـام عامــةأحـكـام عامــة

الفـصـل الفـصـل األولاألول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اJــادة األولى :اJــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةs يهـدف هـذا اJـرسوم
إلى توضـيح األحكام اخلـاصة اJـطبقـة على اJوظـفX الذين
يـــنـــتـــمـــون إلى األسـالك اخلـــاصـــة بـــإدارة الـــســـجـــونs وكــذا
حتديد شروط االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل

اJطابقة.
2 :  :  ـــارس اJــــوظـــفـــون الــــذين يـــنــــتـــمـــون إلى اJــاداJــادّة ة 
األسالك اخلــاصــة بــإدارة الــســجـــون مــهــامــهم بــاJــؤســســات
الـعـقـابـيــة لـلـبـيـئـة اJـغـلـقـة والــبـيـئـة اJـفـتـوحـة والـورشـات

اخلارجية.
 و ـكــنــهم فـضال عـن ذلكs أن  ـارســوا مـهــامــهم عـلى
مـســتـوى اJــصـالح اJــركـزيــة إلدارة الـســجـون ومــؤسـسـات
الـتـكـوين الـتـابـعـة لـهـا واJـصـالح اخلـارجـيـة اJـكـلـفـة بـإعـادة

.Xاإلدماج االجتماعي للمحبوس

اJــــاداJــــادّة  3 :  : يــــشـــكـل اJـــوظــــفـــون الــــذين يــــنـــتــــمـــون إلى
األسالك اخلاصة بإدارة السجونs سلكا أمنيا.

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 167 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 3 ج جــــــــــمــــــــادىادى
s2008 ــــــــوافق وافق 7  ي يــــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ةJا Jالالــــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1429 ا
XـــــــوظوظــــــفـفـــــــJـاJيــــــتــــــــضــــــمن المن الــــــــقــــــانانــــــون األسون األســــــــاسي اخلاسي اخلــــــاص باص بــــــــا

اJنتـمX لألسـالك اخلاصـة بإدارة السـجـون.اJنتـمX لألسـالك اخلاصـة بإدارة السـجـون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومة
 sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 04 اJــؤرخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اJــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
واJـــتـــضــــمن قــــانـــون تــــنـــظــــيم الــــســـجــــون وإعـــادة اإلدمـــاج

 sXاالجتماعي للمحبوس
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واJـــــتــــضــــمـن الــــقــــــانـــــون األســــــاسي الــــــعــــام لــــلــــــوظــــيــــفــــة

sالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJــؤرخ في 18 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافــق 4 يـونـيو

 sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJــؤرخ في 18 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافــق 4 يـونـيو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJـــؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428 اJــوافــق 29 ســبــتــمــبـر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

sونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJـــؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428 اJــوافــق 29 ســبــتــمــبـر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية
  - و �ـــقــتـــضى اJـــرســوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 309
اJـؤرخ في 28 صـفـر عــام 1412 اJـوافــق 7 سـبـتـمـبـر سـنة
1991 واJـتــضــمن الــقــانــون األســاسي اخلــاص اJـطــبق عــلى

 sموظفي إدارة السجون
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اJؤرخ في 10 رمـضان عام 1425 اJـوافق 24 أكتـوبر سنة
2004  الـــــذي يـــــحــــــدد صــالحـــــيــــــات وزيـــــر الـــــعـــــــدلs حـــــافظ

            sاألختام
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يـجب عــلـيــهم االسـتــجـابــة لـكل تــسـخـيــرة صـادرة عن
.Xرؤسائهم السلمي

 اJــاداJــادّة  10 : : يــخـــضع اJــوظــفــون الــذيـن يــنــتــمــون إلى
األسالك اخلـاصـة بـإدارة الــسـجـون الـعـامــلـون بـاJـؤسـسـات
الــعــقــابــيـة لــنــظــام احلــراسـة الــذي يــحــدد بــقــرار من وزيـر

العدلs حافظ األختام.

اJـاداJـادّة  11 : : يــلـزم مــديــر اJــؤســسـة الــعــقــابــيــةs ونـائب
اJــديــرs ورئــيس مــصــلــحــة االحــتــبــاسs ورئــيس مــصــلــحـة
sورئـــيـس مـــصـــلـــحـــة كـــتــــابـــة الـــضـــبـط الـــقـــضـــائـــيـــة sاألمن

باإلقامة داخل اJؤسسة التي  ارسون مهامهم فيها. 
عـنـدمـا يـتـعـذر تـخــصـيص سـكـنـات داخل اJـؤسـسـات
Xيـتـع sذكـورين في الـفـقـرة أعالهJا Xالـعـقـابـية لـلـمـوظـفـ
علـيـهم وعـلى باقـي اJوظـفـX الذين يـنـتـمون إلى األسالك
اخلـاصـة بـإدارة الـسـجـونs اإلقـامـة في إقـلـيم الـواليـة الـتي

يتواجد بها مكان عملهم.

اJــاداJــادّة  12 : : يـــحـــمل اJـــوظـــفـــون الـــذين يـــنـــتــمـــون إلى
األسالك اخلــاصــة بــإدارة الــســجــون أســلــحــة ظــاهــرة أثــنــاء

تأدية مهامهم.
حتـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اJــادة بـقــرار من وزيـر

العدلs حافظ األختام.

13 : : يتـعX عـلى اJوظـفـX الذين يـنتـمون إلى اJاداJادّة  
األسالك اخلــاصـة بــإدارة الــسـجــون ارتـداء الــزي الــرسـمي

وتوابعه خالل �ارسة وظائفهم.
ال يــلـــزم مــديـــر اJــؤســـســة الـــعــقـــابــيـــة بــارتـــداء الــزي
الــــرســـمي وتـــوابـــعـه إال خالل أو �ـــنـــاســــبـــة الـــتـــظـــاهـــرات

الرسمية. 
حتــــدد خــــصــــائص الــــزي الــــرســــمي وتــــوابــــعه طــــبــــقـــا

للتنظيم اJعمول به.

اJـاداJـادّة ة 14 : : يـجـب عـلى اJـوظـفـX الـذين يـنـتـمـون إلى
األسـالك اخلـاصــة بـإدارة الـســجـون أن يــعـمــلـوا عــلى فـرض
XـوظـفJاحـتـرام الـقواعـد الـعامـة لالنـضـباط من قـبل كل ا

اJوضوعX حتت سلطتهم.

اJـاداJـادّة  15 : : يـجب عـلـى اJـوظـفـX الـذيـن يـنـتـمـون إلى
األسالك اخلـاصــة بـإدارة الـسـجـون أن يـصــرحـوا لـلـمـصـالح
اJركـزية إلدارة السجـون بكل تغـيير في حالـتهم العـائلية

ومكان إقامتهم. 

اJـاداJـادّة  16 : : يتـعX عـلى اJوظـفـX الذين يـنتـمون إلى
األسالك اخلـاصــة بـإدارة الـسـجـون االلـتــزام بـالـسـر اJـهـني

حتى بعد توقفهم عن �ارسة نشاطهم.

الفـصل الثـانيالفـصل الثـاني
احلـقوق والواجبـاتاحلـقوق والواجبـات

اJـاداJـادّة  4 :  : فــضال عن احلــقــوق والـواجــبــات اJـنــصـوص
عــلـيــهــا في األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة
2006 والــقــانــون رقم 05 - 04 اJــؤرخ في 6 فـــبــرايــر ســنــة

2005 واJـذكـورين أعـالهs والـنـصـوص الـتـطـبـيـقـيـة اخلـاصـة

بـــهـــاs يــــخـــضـع اJـــوظـــفــــون الـــذين يــــنـــتـــمــــون إلى األسالك
اخلاصة بإدارة السـجون لألحكام اJنصـوص عليها في هذا
اJــرســوم والــنــظــام الــداخــلـي لــلــمــؤســســة أو اإلدارة الــتي

يعملون بها.

اJــــاداJــــادّة  5 : : يــــكـــلـف اJـــوظــــفــــون الـــذيـن يـــنــــتـــمــــون إلى
األسالك اخلـــــاصــــة بــــإدارة الــــســـــجــــون بــــضــــمــــان تـــــطــــبــــيق
العقوبات السالـبة للحرية والتدابير األمنية والعقوبات
الـبـديلـةs وفقـا للـقـانون. كـما يـسـهرون عـلى فرض احـترام

قواعد األمن والنظام واالنضباط داخل أماكن احلبس.

يـــشــــارك اJـــوظـــفـــون الــــذين يـــنـــتــــمـــون إلى األسالك
اخلـاصة بـإدارة الـسجـون في إجناز نـشـاطات إعـادة تربـية

احملبوسX وإدماجهم االجتماعي.

6 : :  ــــارس اJـــوظــــفـــون الــــذين يــــنـــتــــمـــون إلى اJــاداJــادّة  
األسالك اخلاصة بإدارة السجون مهامهم في إطار احترام
مــدونـــة قــواعــد أخالقــيـــات اJــهــنــة الــتـي حتــدد  بــقــرار من

وزير العدلs حافظ األختام.

اJـاداJـادّة  7 : : تـقــتـضـي اخلـدمــة في إدارة الـســجـونs وفي
كل الظروفs االنضباطs والتفانيs وعدم التحيز.

يــجـب عــلى اJــوظــفــX الــذيـن يــنــتــمــون إلى األسالك
اخلــاصـــة بــإدارة الــســجـــون إبــداء الــوالء جتــاه مـــؤســســتــهم

والوفاء لليمX التي يؤدونها.

اJــــاداJــــادّة  8 : : يـــــؤدي اJــــوظــــفــــون الـــــذين يــــنـــــتــــمــــون إلى
األسـالك اخلــاصـــة بــإدارة الــســـجــون عـــنــد تـــعــيــيـــنــهم األول
وقـــبل تـــولي مـــهـــامـــهم الـــيـــمـــX اآلتي نـــصـــهـــا أمـــام اجلـــهــة

القضائية التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها.

"أقــــسم بـــــالــــله الــــعـــــلي الــــعـــــظــــيم أن أقـــــوم بــــأعــــمــــال"أقــــسم بـــــالــــله الــــعـــــلي الــــعـــــظــــيم أن أقـــــوم بــــأعــــمــــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اJـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اJـــهـــني
وأراعـي في كل األحـــوال الــواجــبـــات الــتي تـــفــرضــهـــا عــليوأراعـي في كل األحـــوال الــواجــبـــات الــتي تـــفــرضــهـــا عــليّ

وظيفتي ".وظيفتي ".

اJــــاداJــــادّة  9 : : يــــدعى اJــــوظــــفــــون الـــــذين يــــنــــتــــمــــون إلى
األسالك اخلــاصـة بــإدارة الـســجـون اJــوجـودون في اخلــدمـة
لـــــلــــعــــمل فـي أي وقت نــــهــــارا أو لــــيـال وحــــتى خــــارج اJــــدة

القانونية للعمل.
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الفـصلالفـصل الثـالث الثـالث
التوظيف  والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف  والتربص والترسيم والترقية

 والترقية في الدرجة والترقية في الدرجة

الفرع الفرع األولاألول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 24 :  : عالوة عـلى شـروط الــتـوظـيف اJـنـصـوص
عــلـيــهــا في أحــكــام اJـادة 75 من األمــر رقم 06 - 03 اJـؤرخ
في 15 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2006 واJــــذكـــور أعـالهs  ال  ــــكن أن
يوظـف أيـا كـان فـي األسـالك والرتب التي يسـري عليها
هـذا الـقـانـون األسـاسي اخلاصs مـا لم تـتـوفـر فـيه الـشروط

اآلتية : 
- أن تـكــون له اجلــنــسـيــة اجلــزائـريــة مــنــذ خـمس (5)

sسنوات على األقل
- أن يـكون مؤديـا للـخدمـة الوطـنيةs أو مـعفـيا مـنها

sألسباب غير صحية
sأالّ تـــقل قـــامـــته عـــلى 1.66م بــــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرجـــال  -

و1.58م بالنسبة للنساء.
- أن يـــــــبـــــــلـغ مـــــــجــــــــمـــــــوع حـــــــدة بـــــــصـــــــره 10/15 دون
الـنـظـارات أو عـدسـات الـعـsX ودون أن يكـون احلـد األدنى

s10/7 يقل عن Xإلحدى العين
- أن يـــكــون مــتـــمــتــعـــا بــقــدرات بــدنـــيــة ونــفـــســانــيــة

sراد االلتحاق بهاJتتماشى والوظيفة ا
- أالّ يتعدى 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.
- أن تكون نتيـجة الفحص الطبي والنفساني الذي
sــــتــــرشـح والــــذي تــــنــــظــــمه إدارة الــــســــجــــونJيــــخــــضع له ا

إيجابيا.
25 : : يــوظف ويــرقى اJــوظــفــون الــذين يــســري اJـاداJـادّة ة 
عـلــيـهم هــذا الــقـانــون األسـاسي حــسب الــشـروط والــنـسب

اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص. 
و  ـكن تـعـديل الـنسب اJـطـبـقـة على مـخـتـلف أ¨اط
الترقية بناء على اقتراح من وزير العدلs حافظ األختام
بـــعــــد أخــــذ رأي الــــلـــجــــنــــة اإلداريــــة اJــــتـــســــاويــــة األعــــضـــاء
اخملــتـصــةs �ـوجب مــقــرر من الـســلـطــة اJـكــلـفــة بـالــوظـيــفـة

العمومية.
غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال  ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل¨ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتحـان اJهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلs دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اJــنـاصب اJـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى. 

اJـاداJـادّة ة 26 : : فــضال عـن األوسـمــة الــشــرفـيــة واJــكــافـآت
اJـنـصـوص عـلـيـهـا  في أحـكـام اJـادتـX 112 و113 من األمـر

اJـاداJـادّة  17 : : يتـعX عـلى اJوظـفـX الذين يـنتـمون إلى
األسالك اخلــــــاصـــــة بـــــإدارة الـــــســــــجـــــون االلـــــتــــــزام بـــــواجب

التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
و يـجـب عـلــيــهم االمــتــنــاع عن كل تــصــرف أو ســلـوك
من طـبـيـعـته أن  س بـشـرف وكـرامـة وظـيـفـتـهمs أو يـخل
بــسـلــطــة مـؤســســة الـســجـون وســمــعـتــهـا اJــمــيـزةs أو  س
بـكرامـة األشخـاص احملبـوسX أو بـأمن اJؤسـسة الـعقـابية

وحسن نظامها. 
ال  ـــــكن اJــــوظــــفـــــX الــــذين يــــنــــتـــــمــــون إلى األسالك
اخلـاصـة بـإدارة الـســجـون اإلدالء بـأي تـصـريح عـلـني إال إذا

حتصلوا على ترخيص صريح من السلطة السلمية.

اJـاداJـادّة  18 : : ال يـجــوز لـلـمـوظــفـX الـذين يــنـتـمـون إلى
األسالك اخلاصـة بـإدارة السـجـون االرتبـاط مع األشـخاص

احملبوسX بأية عالقة لم تبررها مقتضيات اخلدمة.
و عـنــدمـا تــكـون لــديــهم عالقـات قــائــمـة مع أشــخـاص
قــبل حـبــســهمs يـتــعــX عـلــيـهـم إعالم مـديــر اJــؤسـســة الـتي

يتبعون لها في أقرب اآلجال. 

اJـاداJـادّة ة 19 : : يـجب عـلـى اJـوظـفـX الـذيـن يـنـتـمـون إلى
األسالك اخلـاصـة بـإدارة الـسـجـون طـاعـة األوامـر الـصـادرة
عن رؤسائـهم السلـميsX وهم مـسؤولون عن تـنفيـذ اJهام

اJنوطة بهم. 

اJـاداJـادّة ة 20 : : يـجـب عـلى اJـوظـفـX الـذين يـنـتـمـون إلى
األسالك اخلاصة بإدارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم

ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك.
و يـجب عـلى كل مـسؤول سـلـمي السـعي إلى تـوفـير
Xوتـرقـيـة االتـصـال بـ sـرؤوسـيـهJ الئـمـةJشـروط الـعــمل ا
اJـسـتــخـدمـX اJــسـاهـمــX في تـطـبــيق أنـظـمــة االحـتـبـاس

 .Xوإعادة إدماج األشخاص احملبوس

اJـاداJـادّة  21 : : يـجـب عـلى اJـوظـفـX الـذين يـنـتـمـون إلى
Xوحتـــــيـــــ Xاألسالك اخلــــــاصـــــة بـــــإدارة الـــــســـــجـــــون حتـــــســـــ

معارفهم اJهنية بصفة منتظمة.
كـــمـــا يــــتـــعـــX عـــلـــيــــهم اإلJـــام بـــالـــقــــواعـــد األســـاســـيـــة

الوطنية منها والدوليةs اJتعلقة �جال نشاطهم. 

اJـاداJـادّة  22 : :  ــنع عـلى اJــوظـفــX الـذين يــنـتــمـون إلى
األسالك اخلاصة بـإدارة السجون الـلجوء إلى أي شكل من
أشكال التظاهر أو االحتجاج اجلماعي التي قد تؤثر على
قـــواعــد األمن واالنـــضـــبــاط والـــســـيــر احلـــسن لـــلـــمــؤســـســة

العقابية.
اJـاداJـادّة ة 23 : : ال يـجــوز لـلـمـوظــفـX الـذين يــنـتـمـون إلى
األسالك اخلـــاصـــة بـــإدارة الـــســـجـــون االنـــخـــراط في حـــزب

سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي.  
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األسـاســـي اخلـاص الــذيــن من شــأنـهــم أن يــوضــعـواs بــنـاء
على طـلبهمs  في الـوضعيـة القانـونية لالنـتدابs أو خارج
اإلطـارs أو اإلحـالــة عـلى االسـتـيـداعs بــعـنـوان كل مـؤسـسـة

أو إدارةs وبالنسبة إلى كل سلكs كما يأتي : 
s% 5  : االنتداب -

s% 5 :خارج اإلطار -
- اإلحالة على االستيداع : 5 %.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــاداJــادّة  32 :  : يـــخــضـع اJــوظــفـــون الــذيـن يــنــتـــمــون إلى
األسالك اخلــاصــة بــإدارة الـــســجــون إلى حــركــات نــقل ذات
طــابـع عـــام ودوريs أو ذات طــابـع مــحـــدود وظـــرفيs الـــتي
تتم في حدود ضرورات اJـصلحة بقرار من السلطة التي
لـهــا صالحــيــة الـتــعــيــX مع األخـذ بــعــX االعــتـبــار رغــبـات
اJـعنـيـX ووضـعيـتـهم الـعـائلـيـة وأقـدمـيتـهم وكـذا كـفـاءتهم
اJـــهــــنـــيــــةs بـــعـــد أخــــذ رأي الـــلـــجــــنـــة اإلداريـــة اJــــتـــســـاويـــة

األعضاء.

الفـصل الفـصل السادسالسادس
التـكوينالتـكوين

Xادّة ة 33 :  :  كن إجـراء التكـوين بالـنسبـة للمـوظفJاداJا
الذين يـنتـمون إلى األسالك اخلـاصة بـإدارة السـجونs إما
�بـادرة من اإلدارة وإمّـا بـناء عـلى طـلب اJـوظـفX عـنـدما

يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة اJصلحة.

34 : : يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتــــكـــوين اJـــتـــخـــصص اJــاداJــادّة ة 
لـلــتـوظــيف في األسالك والــرتب اخلــاضـعــة لـهــذا الـقــانـون
األســــــاسـي اخلـــــاص عـن طــــــريق اJــــــســــــابــــــقـــــة عــــــلـى أســـــاس

االختبارات.

اJـاداJـادّة ة 35 : : حتـدد شـروط االلـتـحـاق وكـيـفـيـات تـنظـيم
دورات الــتـكــوين اJـتــخـصص ومــدتـهــا وبـرامــجـهــاs بـقـرار
مشترك بX وزير الـعدلs حافظ األختام والسـلطة اJكلفة

بالوظيفة العمومية.

36 : : يـــــتــــعــــX عــــلـى كل مــــوظـف يــــنــــتـــــمي إلى اJــــاداJــــادّة ة 
األسـالك اخلـــاصـــة بـــإدارة الـــســــجـــون اســـتـــفـــاد مـن تـــكـــوين
مــتـخــصص عــلى حـســاب إدارة الــسـجــونs أن يـؤدي خــدمـة
فــعـــلـــيــة �ـــصـــالح هــذه اإلدارةs تـــســـاوي مــدتـــهـــا خــمس (5)
سـنوات على األقل ابـتداء من تاريخ تـعييـنهs حتت طائلة

رد اJصاريف اJنفقة على تكوينه.

رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يـــولــيــو ســنــة  2006 واJــذكــور
أعالهs  كن اJوظفـX الذين ينتـمون إلى األسالك اخلاصة
بــإدارة الـــســـجــون االســــتــفــادةs بـــصــفــة اســـتــثــنـــائــيــةs من

ترقية :
- من أجل استحقـاق خاصs مكافـأة على عمل شجاع
أو بــاهـــر أثــنــاء أو �ـــنــاســـبــة تـــأديــة وظـــائــفـــهم. وفي هــذه
احلـالةs يتعـX على اJوظف اJعـني متابعـة تكوين إذا كان

منصوصا عليه في هذا القانون األساسي اخلاص. 
XتوفJا XوظفJعرفـانا بتضحيـات ا sبعد الوفاة -

أثناء أو �ناسبة تأدية وظائفهم.
sتـــتم الــــتـــرقـــيــــة عن طـــريـق قـــرار من وزيــــر الـــعـــدل
حـافظ األخـتامs بـنـاء عـلى تقـريـر اJـسـؤول السـلـميs وبـعد

استشارة اللجنة اإلدارية اJتساوية األعضاء.

الفرع الفرع الثانيالثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اJاداJادّة ة 27 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اJادتX 83 و 84 من األمر
رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واJـــذكــور
أعالهs يـــعـــX اJـــتـــرشـــحـــون الـــذين يـــوظـــفـــون في األسالك
والـــرتب الـــتي يــحـــكــمــهـــا هــذا الـــقــانــون األســـاسي اخلــاص
بـصــفـة مــتـربــصـX �ــوجب قـرار من وزيــر الـعــدلs حـافظ
األخــتــام. ويــلــزمــون بــاســتــكــمـال تــربـص جتــريـبـي  تــكـون

مدته سنة واحدة. 

اJـاداJـادّة ة 28 : : عـلى إثـر فـتـرة الـتربـصs يتـم إمـا ترسـيم
اJــتــربــصــsX إمــا إلــزامــهم بــتــمــديــد فــتــرة تـربــصــهـم مـرة
واحدة ولنفس اJـدة وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو

تعويض. 

اJــاداJــادّة ة 29 : : يـــخــضـع اJــوظــفـــون الــذيـن يــنــتـــمــون إلى
األسالك اخلــاصـــة بــإدارة الـــســجـــون لــتـــحــقـــيق إداري قــبل
تــــرســـيـــمـــهـم. ال يـــرسم اJـــوظــــفـــون إال إذا كـــان الـــتــــحـــقـــيق

اإلداري إيجابيا. 

30 : : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة اJاداJادّة ة 
على اJوظفـX الذين ينتـمون إلى األسالك اخلاصة بإدارة
الـســجــون حــسب اJـدتــX الــدنــيـا واJــتــوســطـة اJــنــصـوص
عـلـيهـمـا في اJادة 11 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 304

اJؤرخ في 29 سبتمبر سنة  2007 واJذكور أعاله. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اJـاداJـادّة ة 31 :   :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 127 من األمـر رقم
sـذكور أعالهJؤرخ في 15 يولـيو سـنة  2006  واJ06 - 03 ا

حتـدد النسب القصـوى للموظـفX اخلاضعX لـهذا القانون
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 sسلك موظفي إعادة التربية -
 sسلك موظفي التأطير -

- سلك موظفي القيادة.

الفصل األولالفصل األول
سلك موظفي إعادة التربيةسلك موظفي إعادة التربية

اJــــاداJــــادّة ة 43 : :  يــــضـم ســــلـك مــــوظــــفـي إعــــادة الــــتـــــربــــيــــة
: (2) Xرتبت

sاآليلة إلى الزوال sرتبة عون احلراسة -
- رتبة عون إعادة التربية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهـامحتديد اJهـام

اJـاداJـادّة  44 :  : يـتـولى أعـوان احلـراسـةs زيـادة عـلى اJـهام
sـسـنـدة إلـيـهم في الـنصـوص الـتي حتـكم إدارة الـسـجونJا
sXحـراسـة احملـبـوسـ sXوحتت مـراقـبـة رؤسـائـهم الـسـلـمـيـ
وحفظ األمنs والـنـظام واالنـضبـاط بـاJؤسـسات الـعـقابـية
والورشات اخلارجيةs وكذا التأكد من حسن تنفيذ العمل

العقابي. 

اJــــاداJــــادّة  45 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســــنـــدة إلـى أعـــوان
احلـــراســـةs يـــكـــلـف أعـــوان إعـــادة الـــتـــربـــيـــة حتت مـــراقـــبـــة

رؤسائهم السلميsX على وجه اخلصوص �ا يأتي :
- تـــــأطــــيـــــر وتــــنـــــســــيـق ومــــراقـــــبــــة نـــــشــــاط األعــــوان

sحتت سلطتهم XوضوعJا
- ضمـان حراسـة األشـخاص احملـبـوسX خـارج أماكن
احلبس طبقا للنصوص السارية اJفعول التي حتكم إدارة

sالسجون
- اJــــســــاهــــمـــــة في تـــــطــــبــــيـق بــــرامج إعـــــادة تــــربــــيــــة

األشخاص احملبوسX وإدماجهم االجتماعي. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـــــاداJـــــادّة  46 :  : يـــــوظـف أو يـــــرقى بــــــصـــــفـــــة عـــــون إعـــــادة
التربية :

1 -  عن طـــريـق الـــتـــوظــيـف اJـــبـــاشـــرs اJـــتـــرشـــحــون
احلــائـــزون عــلـى مــســـتـــوى الــســـنـــة الــثـــالـــثــة مـن الــتـــعـــلــيم
الــثــانـــوي أو شــهــادة مــعـــادلــة لهs والـــذين تــابــعـــوا بــنــجــاح

تكوينا متخصصا Jدة سنة.
2  - عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs فـي حــدود 30 %
مـن اJــنـــاصب اJــطـــلــوب شــغـــلــهـــاs  أعــوان احلــراســـة الــذين
يـــثــبــتــون  ســبع (7) ســـنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلـــيــة بــهــذه

الصفة.

الفصل السابعالفصل السابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اJاداJادّة  37 :  : فضال عن الـعقـوبات الـتأديبـية اJـنصوص
عـليـهـا فـي أحـكـام اJادة 163 من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ
في 15 يـــولــيــو ســنــة 2006 واJــذكــور أعالهs  ــكـن تــســلــيط
Xــدة تــتــراوح بـJ ـنـع من مــغـادرة مــكــان الــعـملJعــقــوبــة ا
ثالثة (3) وثمـانـية (8) أيام عـلى اJـوظفـX الذين يـنتـمون
إلـى األسالك اخلــــاصــــة بــــإدارة الـــســــجــــون بــــســــبب اإلخالل

بالقواعد العامة لالنضباط.
sـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـرة أعالهJتـشـكل الـعـقـوبـة ا

عقوبة من الدرجة الثانية.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام اإلدماج العامةأحكام اإلدماج العامة

اJــــاداJــــادّة ة 38 :  : يــــدمج اJــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
األسالك والرتب اJـنصوص عـليـها في اJرسـوم التنـفيذي
رقم 91 - 309 اJؤرخ في  7 سبـتمبـر سنة 1991 واJذكور
أعالهs ويــرســمــون ويــعـاد تــصــنــيــفــهم عــنــد بــدايــة ســريـان
sـــطـــابـــقـــةJفي األسـالك والـــرتب ا sـــرســـومJمـــفـــعـــول هـــذا ا

اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص. 

اJـاداJـادّة ة 39 : : يـرتب اJــوظـفـون اJـذكـورون في اJـادة 38
أعـاله في الـدرجـة اJـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في
رتــبـــهم األصــلـــيــةs ويــؤخـــذ بــاقـي األقــدمــيـــة اJــكـــتــسب في
الــرتــبــة األصــلــيــة فـي احلــســبــان عــنــد الــتــرقــيــة في درجــة

االستقبال. 

اJـاداJـادّة ة 40 : : يـدمج اJـتـربـصـون الـذين عـيـنوا قـبل أول
يــنـــايــر ســـنــة 2008  بــصــفـــة مــتــربـــصــX ويــرســـمــون بــعــد
اســتـكــمــال الـفــتــرة الـتــجــريـبــيــة كـمــا هي مــحــددة �ـوجب
اJـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 91  - 309 اJـؤرخ في 7 سـبـتـمـبر

سنة 1991 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 41 : : يجـمعs انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
ابتـداء من تاريخ بـداية سريـان هذا اJـرسومs بX الـرتبة
األصــلــيــة ورتــبــة اإلدمــاج فـي تــقــديــر األقــدمــيــة اJــطــلــوبـة
sفـي مــنـصـب عـال Xلــلــتــرقــيــة في رتــبــة أعــلى أو الــتــعــيـ
بــالـنــسـبــة لــلـمــوظــفـX الــذين أدمــجـوا في رتب غــيــر تـلك
اJـــطــابــقــة لـــلــرتب الــتي ســـبق إحــداثــهـــا �ــوجب اJــرســوم
التـنفيذي رقم 91 - 309 اJؤرخ في 7 سبـتمبر سنة 1991

واJذكور أعاله.
الباب الباب الثانيالثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

sــــادّة  42 :  : تـــعــــد أسـالكــــا خـــاصــــة بــــإدارة الــــســــجـــونJــــاداJا
األسالك اآلتية :
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XـــوظـــفـــJتـــأطـــيـــر وتــــنـــســـيق ومــــراقـــبـــة نـــشــــاط ا -
sحتت سلطتهم XوضوعJا

- تولي مـهـام رئيس مـركـز احلراسـة أو مـسؤول عن
sعند االقتضاء sدعمة أمنياJاألجنحة ا

- الـسـهـر عـلـى حـسن تـطـبـيق بــرامج إعـادة الـتـربـيـة
.Xواإلدماج االجتماعي لألشخاص احملبوس

اJـاداJـادّة  52 : : زيــادة عــلى اJــهــام اJـســنــدة إلى مــســاعـدي
sـساعـدون األوائل إلعادة الـتربـيةJيكـلف ا sإعـادة التـربيـة
sعـلى وجه اخلـصـوص sXحتت مـراقــبـة رؤسـائـهم الـسـلــمـيـ

�ا يأتي :
- الـسـهـر عـلى حـسن تـطـبيـق التـنـظـيـمـاتs ال سـيـما

في مجال معاملة األشخاص احملبوسX وحراستهم. 
- الـسـهـر عـلـى حـسن تـطـبـيق بــرامج إعـادة الـتـربـيـة
واإلدمــــاج االجـــــتــــمـــــاعي لألشـــــخــــاص احملـــــبــــوســـــX وإعــــداد

حصائل اإلجنازات.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة  53 :  : يــــوظـف أو يــــرقى بــــصــــفــــة رقــــيب إعــــادة
التربية :

1 - عن طـــريـق الـــتـــوظــيـف اJـــبـــاشـــرs اJـــتـــرشـــحــون
احلائزون على شهادة بـكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة
معـادلة لـها والذين تـابعـوا بنـجاح تـكوينـا متـخصـصا Jدة

.(2) Xسنت
2 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs فـي حــدود 30 %
من اJـناصب اJطلـوب شغلهـاs أعوان إعادة التـربية الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
3 - على سبـيل االختـيار وبـعد الـتسـجيل في قـائمة
sـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا sالـتــأهـيل
أعـوان إعـادة الـتـربـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهs قـبل تـرقـيتـهمJ sـتابـعـة تكـوين بـنجـاحs  حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـX وزيـر
الـــعـــدلs حـــافظ األخـــتـــام والـــســـلـــطـــة اJـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة

العمومية.

اJاداJادّة 54 : : يرقى بصفة مساعد إعادة التربية :
1 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs فـي حــدود 80 %
من اJـناصب اJطلـوب شغلهـاs رقباء إعادة الـتربية الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

3 - على سبيل االختـيارs وبعد التـسجيل في قائمة
sـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا sالـتــأهـيل
أعــوان احلــراســة الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهs قـبل تـرقـيتـهمJ sـتابـعـة تكـوين بـنجـاحs  حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـX وزيـر
الـــعـــدلs حـــافظ األخـــتـــام والـــســـلـــطـــة اJـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة

العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

47 : : يـــــدمج في رتـــــبـــــة عـــــون حـــــراســـــة أعــــوان اJــــاداJــــادّة  
احلراسة اJرسمون واJتربصون. 

اJــــاداJــــادّة  48 : : يــــدمـج في رتــــبــــة عــــون إعــــادة الــــتــــربــــيـــة
أعوان إعادة التربية اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك موظفي التأطيرسلك موظفي التأطير

اJــاداJــادّة  49 : : يــضـم ســلك مــوظـــفي الــتـــأطــيــرs ثالث (3)
رتب :

sرتبة رقيب إعادة التربية -
sرتبة مساعد إعادة التربية -

- رتبة مساعد أول إلعادة التربية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهـامحتديد اJهـام

اJــــاداJــــادّة ة 50 :  : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســــنـــدة إلـى أعـــوان
إعادة التربيةs يتولى رقباء إعادة التربيةs حتت مراقبة
رؤســائـــهم الــســـلــمـــيــsX مـــهــام رئــيـس مــركـــز احلــراســة أو

مسؤول عن األجنحة اJدعمة أمنيا.

اJــاداJــادّة ة 51 : : يــتــولى مــســـاعــدو إعــادة الــتــربــيــةs زيــادة
عـلى اJـهــام اJـســنـدة إلـيــهم في الـنــصـوص اJـنــظـمـة إلدارة
الـــســجـــونs وحتت مـــراقــبـــة رؤســائـــهم الـــســلـــمــيـــsX حــفظ
الـــنــــظـــام واالنــــضـــبــــاط واألمن بـــاJــــؤســـســــات الـــعــــقـــابــــيـــة

والورشات اخلارجية.

sويــكـــلــفــون بـــهــذه الـصـــفــة عــلــى وجـه اخلــصــوص
�ا يأتي :

- الــــتــــأكــــد من احــــتــــرام قــــواعــــد األمن واالنــــضــــبـــاط
والنظافة.
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sو يــكـلــفـــون بــهـذه الــصـفــــة عـلى وجـــه اخلــــصـــوص
�ا يأتي :

- اJـــشــــاركــــة في جتــــســــيــــد بـــرامـج إعـــادة الــــتــــربــــيـــة
sXواإلدماج االجتماعي لألشخاص احملبوس

XـــوظـــفـــJتـــأطـــيـــر وتــــنـــســـيق ومــــراقـــبـــة نـــشــــاط ا -
sحتت سلطتهم XوضوعJا

- اJـشــاركـة في إجنـاز عــمـلــيـات اسـتــخـراج وحتـويل
sXاحملبوس

- اJساهمة فـي تكوين اJوظفX الذين ينتمون إلى
sاألسالك اخلاصة بإدارة السجون

- �ــارســة صـالحــيــات ضــبــاط الــشــرطــة الــقــضــائــيــة
بـالنـسـبة لـلجـرائم الـتي تـرتكب داخل اJـؤسـسة الـعـقابـية
أو خــارجــهـا �ــنــاســبـة تــطــبــيق إحـدى األنــظــمــة الـعــقــابــيـة
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في أحـكـام الـقانـون رقم 05 - 04 اJـؤرخ

في 6 فبراير سنة 2005 واJذكور أعاله.

60 :  : زيـــادة عــــلى اJـــهـــام اJـــســــنـــدة إلى ضـــبـــاط اJــاداJــادّة ة 
إعــادة الـــتـــربـــيـــةs يـــكـــلف الـــضـــبــاط الـــرئـــيـــســـيـــون إلعــادة
الـــتـــربــــيـــةs حتـت مـــراقــــبـــة رؤســــائـــهم الــــســـلــــمـــيــــsX عـــلى
اخلــصـــوصs بــتــأطــيــر فـــرق الــتــدخل وحــفـظ الــنــظــام داخل

اJؤسسات العقابية.

61 : : زيــادة عــلى اJــهــام اJــســنــدة إلى الــضــبـاط اJـاداJـادّة  
الــرئــيـســيــX إلعــادة الــتــربــيــةs يــكــلف الــضــبــاط الــعــمـداء
إلعـادة الـتـربـيـةs حتت مـراقـبـة رؤسـائـهم الـسـلـمـيsX عـلى

اخلصوصs �ا يأتي :
- الـسـهـر عـلى مـتـابــعـة إجنـاز بـرامج إعـادة الـتـربـيـة

sXواإلدماج االجتماعي لألشخاص احملبوس
- تـسـييـر العـتـاد والتـجـهيـزات األمنـيـة والتـأكد من

صيانتها.

62 : : زيــادة عــلى اJــهــام اJـســنــدة إلى الــضــبـاط اJـاداJـادّة  
الـعـمداء إلعـادة الـتربـيـةs يـكلف الـضـباط الـعـمداء األوائل
إلعـادة الـتـربـيـةs حتت مـراقـبـة رؤسـائـهم الـسـلـمـيsX عـلى

وجه اخلصوصs �ا يأتي :

- اJـســاهـمــة في إعـداد بــرنـامـج الـتـكــفل بــاألشـخـاص
احملـبــوسـX وتـنـسـيق عـمــلـيـة وضـعـهـا حـيــز الـتـطـبـيقs في
إطـار تـنفـيـذ األحكـام الـقضـائيـة واحلـفاظ عـلى األمن الـعام

sللمؤسسة
    - اJـــشــــاركـــة في تــــنـــســــيق نـــشــــاطـــات اJــــؤســـســـة
ومــراقـــبــة كل مـــا يــتـــعــلـق بــتـــنــظـــيم وتــســـيــيـــر اJــؤســـســة
sالــــعـــقــــابـــيــــة وكــــذا ظـــروف احلــــيـــاة فـي الـــوسط الــــعــــقـــابي
وظــروف عـمل مــوظـفي الـســجـونs واقــتـراح كل الـتــدابـيـر

الكفيلة بضمان حتسينها.

2 - على سبـيل االختـيار وبـعد الـتسـجيل في قـائمة
sـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا sالـتــأهـيل
رقـبـاء إعـادة الـتـربيـة الـذيـن يـثـبـتـون عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJاداJادّة 55 :  : يرقى بصفة مساعد أول إلعادة التربية :
1 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs فـي حــدود 80 %
من اJـنــاصب اJــطـلــوب شــغـلــهــاs مـســاعـدو إعــادة الــتـربــيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
2 -  عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارs وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتـأهــيلs  في حـدود 20 % من اJــنــاصب اJـطــلـوب
شـغلهـاs مسـاعدو إعـادة التـربية الـذين يثـبتـون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهs قـبل تـرقـيـتـهمJ sـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحs حتدد مـدته
ومحـتـواه وكـيفـيـات تـنظـيـمه  بـقـرار مشـتـرك بـX وزير
الـــعـــدلs حـــافظ األخـــتـــام والـــســـلـــطـــة اJـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة

العمومية.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 56 :  : يدمج في رتبة رقيب إعادة التربية :
- رقباء إعادة التربية اJرسمون واJتربصون. 

اJاداJادّة 57 : : يدمج في رتبة مساعد إعادة التربية :
- مساعدو إعادة التربية اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك موظفي القيادة سلك موظفي القيادة 

58 : : يــــضــم ســــلك مـــوظــــفي الـــقــــيـــادة أربع (4) اJــاداJــادّة  
رتب :

sرتبة ضابط إعادة التربية -
sرتبة ضابط رئيسي إلعادة التربية -
sرتبة ضابط عميد إلعادة التربية -

- رتبة ضابط عميد أول إلعادة التربية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهـامحتديد اJهـام

اJـاداJـادّة ة 59 : : يـتـولى ضـبــاط إعـادة الـتـربـيـة زيـادة عـلى
اJـــهـــام اJـــســـنـــدة إلـــيـــهم في الـــنـــصـــوص الـــتي حتـــكم إدارة
الـســجــونs وحتت مــراقــبــة رؤســائـهـم الــسـلــمــيــsX ضــمـان
حـفـظ الـنــظـام واألمن بــاJـؤســســات الـعــقـابــيـة والــورشـات

اخلارجية.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 7 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ
11 يونيو سنة  يونيو سنة 2008 م م

الـتأهيلs الضبـاط العمداء إلعـادة التربية الـذين يثبتون
عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفةs الذين
شــغــلــوا مــنــصـب مــديــر مــؤســســة عــقــابــيــة Jــدة خــمس (5)
سنوات عـلى األقلs أو وظيـفة عـليـا للـدولة بـوزارة العدل

Jدة ثالث(3) سنوات على األقل.
يـجـمع بــX سـنــوات شـغل الـوظــائف الـعــلـيـا لــلـدولـة

واJناصب العليا في تقدير األقدمية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقالية أحكام انتقالية 

اJاداJادّة 67 : : يدمج في رتبة ضابط إعادة التربية :
- ضباط إعادة التربية اJرسمون واJتربصون. 

68 :  : يــــدمج في رتــــبـــة ضــــابط رئـــيــــسي إلعـــادة اJــاداJــادّة  
التربية : 

- ضــبــاط إعــادة الــتــربــيــة الــرئــيــســيــون اJــرســمــون
واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة  69 : : يــــدمـج في رتـــــبــــة ضـــــابط عـــــمــــيـــــد إلعــــادة
التربية :

- الـــضـــبـــاط الـــعـــمــداء إلعـــادة الـــتـــربـــيـــة اJـــرســـمــون
واJتربصون. 

70 : : قــــصـــد الـــتـــكـــوين األولـي لـــلـــرتـــبـــةs يـــدمج اJــاداJــادّة  
بـصفة ضابط عمـيد أول إلعادة التـربيةs الضـباط العمداء
إلعادة الـتربية الـذين يثبـتون عنـد تاريخ سريـان مفعول
هذا اJـرسومs عشر (10) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه
الصـفةs الـذين شغـلوا مـنصب مـدير مـؤسسـة عقـابيـة Jدة
خــمس (5) ســـنــوات عــلـى األقلs أو وظــيـــفــة عـــلــيــا لـــلــدولــة

بوزارة العدل Jدة ثالث (3) سنوات على األقل.
يـجـمع بــX سـنــوات شـغل الـوظــائف الـعــلـيـا لــلـدولـة

واJناصب العليا في تقدير األقدمية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام مطبقة على اJناصب العلياأحكام مطبقة على اJناصب العليا

اJـاداJـادّة  71 :  : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006
واJــذكـور أعالهs يــحـدث اJــنـصب الــعـالي لــلـمــكـلف �ــهـمـة

.Xحتويل األشخاص احملبوس

اJــــاداJــــادّة  72 : : يــــحـــــدد عــــــدد مـــنـــــاصب اJــــكـــلـف �ـــهــــمـــة
حتــــويـل األشـــخــــاص احملــــبــــوســــX بـــعــــنــــوان كل مــــؤســــســـة
عــقـابـيـةs �ــوجب قـرار مـشــتـرك بـX وزيــر الـعـدلs حـافظ
األخــتــام ووزيـــر اJــالـــيــةs والــســـلــطـــة اJــكـــلــفــة بـــالــوظـــيــفــة

العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة  63 :  : يــــوظف أو يـــــرقى بــــصــــفـــــة ضــــابط إعــــادة
التربية :

1 -  عـن طــريق الـــتـــوظــيف اJـــبـــاشــرs اJـــتــرشـــحــون
احلــائـزون عـلى شـهـادة الــلـيـسـانس في الـتــعـلـيم الـعـالي أو
Xشهادة مـعادلة لـها حتدد اختـصاصاتـها بقرار مـشترك ب
وزيـر الـعـدلs حـافظ األخـتـام والـسـلـطـة اJـكـلـفـة بـالـوظـيـفة
الـعمومـيةs والذين تـابعـوا بنجـاح تكويـنا مـتخصـصا Jدة

sسنة
2 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs فـي حــدود 30 %
من اJـنـاصـب اJـطـلـوب شــغـلـهـاs اJــسـاعـدون األوائل إلعـادة
الــتـربــيـة الــذين يـثــبـتــون خـمس (5)  سـنــوات من اخلـدمـة

sالفعلية بهذه الصفة
3 - على سبيل االختـيارs وبعد التـسجيل في قائمة
sـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا sالـتــأهـيل
اJــسـاعـدون األوائل إلعـادة الـتــربـيـة الـذين يــثـبـتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة  64 : : يــــرقـى بــــصـــــفــــة ضـــــابط رئـــــيـــــسي إلعــــادة
التربية :

1 - عن طـريق االمـتحـان اJهـنيs في حدود 80 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغـلـهـاs  ضـبــاط إعـادة الـتـربـيـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

sالصفة
2 -  عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارs وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتـأهــيلs  في حـدود 20 % من اJــنــاصب اJـطــلـوب
شـغـلـهـاs ضـبـاط إعـادة الـتـربـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة  65 : : يـــــرقى بـــــصـــــــفـــــة ضـــــابـط عــــمـــــيـــــد إلعــــادة
التربية :

1 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيs  فـي حــدود 80 %
من اJــنــاصب اJــطــلــوب شــغــلــهــاs  الــضــبــاط الــرئــيــســيـون
إلعـــادة الــتـــربـــيـــة الــذيـن يــثـــبـــتــون ســـبع (7) ســـنــوات من

sاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - على سبيل االختـيارs وبعد التـسجيل في قائمة
sـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 20 % من ا  sالـتـأهـيل
الضباط الرئيـسيون إلعادة التربيـة الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــاداJــادّة  66 :  : يـــرقى بـــصـــفـــة ضـــابط عـــمـــيـــد أول إلعـــادة
التربـية على سـبيل االختـيارs وبـعد التـسجيل في قـائمة
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الفصل الثانيالفصل الثاني
XالتعيXشروط شروط التعي

اJــاداJــادّة  74 :  : يـــعــX اJـــكــلـف �ــهــمـــة حتــويـل األشــخــاص
: Xمن ب Xاحملبوس

sإلعادة التربية Xالضباط الرئيسي -

- ضـبـاط إعـادة الـتـربـيـة اJـرسـمـsX الـذين يـثـبـتـون
خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

البـاب البـاب الرابعالرابع
تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا

الفصل الفصل األولاألول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJـاداJـادّة  75 :  :  تــطـبــــيـــقــا لـلــمـــادة 118 من األمـــر رقــم
06 - 03 اJـــــؤرخ في 15 يـــــولــــــيـــــو ســــنــــــة 2006 واJــــذكــــور

أعالهs يــحـــدد تـصــنــيف رتــب اJــوظــفـX الــذين يــنــتــمـون
إلى األســـالك اخلـــــــاصـــــــة بــــــإدارة الـــــســـــجــــــونs  طـــــــبـــــــقـــــا

للجدول اآلتي :

الفصلالفصل األول األول
حتديد اJهـامحتديد اJهـام

اJـاداJـادّة  73 :  : يــتــولى اJــكــلف �ــهـمــة حتــويل األشــخـاص
احملبـوسsX الـتحـضيـر اJادي ومـتابـعة وتـنسـيق ومراقـبة
عـمليات حتـويل األشخاص احملـبوسsX والسـهر على حسن

إجنازها.
و يكلف بهذه الصفةs على وجه اخلصوص �ا يأتي :
- الـــتــأكـــد قــبل انـــطالق قــافـــلــة الــتـــحــويل مـن هــويــة
األشـخـاص احملـبـوسـX ومـراقـبـة مـلــفـاتـهم الـفـرديـة لـلـتـأكـد

sخاصة من وجود سندات احلبس القانونية

- اتــخــاذ كل االحــتــيــاطـات الـالزمـة لــضــمــان حــراسـة
Xقــافـــلــة الــتــحـــويل وفق مــا تــقـــتــضــيه خـــطــورة احملــبــوســ
sـسـتـعـمـلةJووسـائل الـنـقـل ا sوحـالـتـهم الـصـحـيـة sXاحملـولـ
sسافة الواجب قطعها والطابع االستعجالي للعمليةJوا

Xالـســهـر عـلى تــوفـيــر كل شـروط راحـة احملــبـوسـ  -
sواحملافظة على صحتهم أثناء التحويل

- حتديد مسـلك التحويل الـواجب اتباعه وإجراءات
تــأمــيــنه وكــذا اتــخــاذ كل تــدبــيــر أمــني ضــروري في حــالـة

وقوع أي حادث.

الرتـــبالرتـــباألســالكاألســالك
التصنيــفالتصنيــف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

موظفو القيادة

موظفو التأطير

موظفو إعادة التربية

ضابط عميد أول إلعادة التربية

ضابط عميد إلعادة التربية

ضابط رئيسي إلعادة التربية

ضابط إعادة التربية

مساعد أول إلعادة التربية

مساعد إعادة التربية

رقيب إعادة التربية

عون إعادة التربية

عون حراسة

17

16
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13
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4
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اJنصـب العـالياJنصـب العـالي

البـاب اخلامسالبـاب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـاداJـادّة ة 77 : :  تــلـغـى أحـــكــام اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقــم
91 - 309 اJــــؤرخ في 7 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1991 واJـــذكـــور

أعاله.
اJـاداJـادّة ة 78 :  :  يــســري مــفــعـول هــذا اJــرســوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.

اJـــــاداJـــــادّة ة 79 :  :  يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ ــــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيـّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1429
اJوافق 7 يونيو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة ة 76 :  : تـطـبـيــقـا لـلـمـادة 3 من اJـرســوم الـرئـاسي
رقم 07 - 307 اJــــــؤرخ في 29 ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة 2007
واJـــذكـــور أعالهs حتـــدد الـــزيــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلـــمــنـــصب
sXالــعــالي لـــلــمــكـــلف �ــهــمـــة حتــويل األشــخـــاص احملــبــوســ

كاآلتي : 

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJــكــلف �ــهــمــة حتـويل
Xاألشخاص احملبوس
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