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عثنإى " األستاذ إىل خاص بشكس تْجُى ّالتكدٓس االحرتاو بعد 

 ياخلٓب فله البخث ٍرا علٙ باإلشساف تفطل الرٖ ،"احلشني

 كل مْاجَ٘ علٙ ّساعدىا بكسمُ ّغنسىا ّىصائخُ َاتُْجٔبت

 ُٔ......إل ىصبْ كيا الرٖ اهلدف إىل ٘اليَآ يف ليصل الصعاب،

 مل مْضْعا خاللُ مً تياّليا الرٖ املتْاضع العنل ٍرا فأجنزىا

ّخاص٘ يف جامع٘ أكلٕ حميد  الكايف بالشكل بعد حْلُ األضْاء تشلط

 البْٓسٗ. –ّحلاج 

 املركسٗ، ٍرِ علٙ أشسف الرٖ "عثناىٕ احلشني" لألستاذ فشكسا

٘، جلي٘ أعطاء إىل زیّالتكد بالشكس ىتْجُ كنا  شاكسًٓ  املياقش

املركسٗ مً أجل تيكٔخَا حتٙ تسٙق  تصخٔح ٍرِ يف املبرّل اجلَد هله

 إىل مصاف البخْث العلنٔ٘ ّتكٌْ مسجعا للطلب٘ بعدىا.
 

 قربة سيد علي

 عصماني سعيد
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 ق إ ج ج = قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
 ق إ م إ = قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 ق ع = قانون العقوبات
 ج = اجلزء

 ط = الطبعة
 د س ن = دون سنة النشر

 د د ن = دون ذكر دار النشر
 ص = الصفحة

 ص ص = من الصفحة إىل الصفحة
 رمسية عددج ر ع = جريدة 
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 نظام بأنو يتميز كان والذي الفرنسي القضائي النظام االستعمارية الحقبة في الجزائر في ساد
 القضائي الجياز بتوحيد فقامت ىذا غير سبيال االستقالل بعد الجزائرية الدولة اتبعت دوق مزدوج قضائي
 وجمع النقض ومحكمة الدولة مجمس من كال اختصاصو في خمف الذي األعمى المجمس قمتو في واضعة
 القضائية لممجالس اإلدارية لمغرف اإلدارية المحاكم اختصاصات إسناد وقع ذلك بعد أنو غير .1بينيما

 في المحاكم عن الصادرة األحكام ضد المرفوعة االستئنافات في النظر عن المسؤولة ىي ىذه وأصبحت
 عمى واإلداري العادي القضائيين الجيازين توحيد تم وبذلك وصفيا، في خطأ وجد ولو المدنية المواد
 . القضائية المجالس مستوى

 وجود خالل من وذلك ىيكمتو، مستوى عمى األقل عمى القضائي النظام بتوحيد الفترة ىذه فتميزت
 ،اإلدارية الخصومة فييا بما أمامو المعروضة القضايا كل في غرفو طريق عن ينظر واحد قضائي جياز

 بنظام األخذإلى  الجزائري المشرع اتجو حيث 1996 سنة غاية إلى الشكل ىذا عمى الحال واستمر
 والقضاء العادي القضاء وجود عمى قائم جديد قضائي نظام تبني إلى منو إشارة في القضائية االزدواجية
 القضائي لالجتياد مقومة كجية دستوريا وتكرسو الدولة مجمس بإحداث أيضا المشرع قام وكما . اإلداري
 محكمة استحداث تم وكذا المدني، القضاء مستوى عمى العميا المحكمة نجد آخر جانب ومن ،اإلداري
 اإلدارية القضائية الجيات بين يثور قد الذي االيجابي التنازع أو السمبي التنازع في لمفصل التنازع
 .والعادية

 10-89 العضوي القانون أبرزىا ولعل القوانين من العديد الجزائري المشرع أصدر الشأن ىذا وفي
 جاء والثاني ،2وعممو وتنظيمو الدولة مجمس باختصاصات األول التوالي عمى المتعمقان 10-89و

 المتعمق 10-89رقم  العضوي والقانون ،3اإلدارية بالمحاكم ويتعمق األول العضوي لمقانون كتعديل
 .4وعمميا وتنظيميا التنازع محكمة باختصاصات
 ونتيجة، القضائية الييكمة مستوى عمى القضائية االزدواجية نظام الجزائري المشرع كرس فقد وبذلك
 الكثير في النظر إعادة ضرورة إلى الجزائري المشرع دفع ما والسياسية واالجتماعية االقتصادية لمتطورات

 المجنة بإحداث تفعيميا تم جديدة توجيات وبروز الجزائري، القضائي النظام تحكم التي المفاىيم من
 بالتنظيم عالقة ليا التي النصوص من العديد معالجة وكذا ، 1999سنة العدالة إلصالح الوطنية
 األعمى لمقضاء وكذا بالمجمس المتعمق العضوي والقانون ،5لمقضاء األساسي كالقانون الجزائري القضائي

                                                                 
 .00، ص 0880الجزائر، ، الجامعية المطبوعات ديوان، 7، طخالد وبيوض الحق فائز ترجمةاإلدارية،  المنازعات، محيو أحمد - 1
 .0889يونيو  10، صادر بتاريخ 07الدولة وتنظيمو وعممو، ج ر ع ، يتعمق باختصاصات مجمس 0889مايو  01مؤرخ في  10-89قانون رقم  - 2
 .0889يونيو  10، صادر بتاريخ 07، يتعمق بالمحاكم اإلدارية، ج ر ع 0889مايو  01مؤرخ في  10-89قانون رقم  - 3
 .0889يونيو  17، صادر بتاريخ 08ع  ، يتعمق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا، ج ر0889يونيو  10مؤرخ في  10-89قانون رقم  - 4
 .0110سبتمبر  19، صادر بتاريخ 77، يتضمن القانون األساسي لمقضاء، ج ر ع 0110سبتمبر  10مؤرخ في  00-10قانون رقم  - 5
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 وقد 1الجزائري القضائي بالتنظيم المتعمق 00-17 رقم العضوي القانون بصدور 089-07 األمر إلغاء
 القضائي والنظام العادي القضائي النظام يشمل القضائي التنظيم أن: "عمى منو 02 المادة في نص

 ".التنازع ومحكمة اإلداري
 اإلجراءات قانون مستوى عمى خاصة الدولة بيا قامت التي التشريعية اإلصالحات إطار وفي
 المستوى وعمى االجتماعي، المستوى عمى خطرىا وتزايد اإلجرامية الظواىر لتنامي ونظرا الجزائية

 الظاىرة عمى الميجة تشديد في المشرع من ورغبة لمدولة، األمني المستوى عمى ذلك من وأكثر االقتصادي
 يضمن وما الجرائم ىذه وخطورة يتماشى بما العقوبات قانون مستوى عمى بتعديالت كذلك قام اإلجرامية

 . ليا خاصا ردعا
 ميالد القانون ىو الخطيرة الجرائم وبالخصوص الجريمة بمكافحة يتعمق ما في حدث أبرز ولعل

 التي القضائية الجيات أمام تطبق خاصة قواعد أورد الذي 2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 10-002
 في بالنظر تختص والتي ،3"المتخصصة األقطاب "مصطمح عمييا وأطمق الجزائري المشرع استحدثيا
 المتعمقة والجرائم الوطنية، الحدود عبر المنظمة الجريمة المخدرات، جرائم: في المتمثمة الخطيرة الجرائم
 اآللية باألنظمة الماسة الجرائم األموال، تبييض جرائم اإلرىابية، الجرائم بالصرف، الخاص بالتشريع
 . بالفساد المتعمقة الجرائم وأخير المعطيات، لمعالجة

في مجال القضاء لو أىمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي وذلك  إن التخصص
عمى صعيدين ىما: تخصص القضاء أي االىتمام بالقضاة من خالل التركيز عمى الكفاءات العممية 
لمقضاة وذلك لضرورة االستفادة من الخبرات األجنبية بإرسال دفعات لمتكوين بالخارج وكذا استقدام أجانب 

رنسيين وأمريكيين الكتساب الخبرة من تجاربيم واالعتماد عمى التكوين طويل المدى، وىذا بغرض تكوين ف
وتفعيل عمل القضاة لموصول إلى محاكمة عادلة الن تكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنتو 

صيص جيات بات يتطمب تخصص القضاة وتكوينيم تكوينا عمميا ىذا من جية ومن جية أخرى تخ
قضائية التي تعتبر من أىم توجيات الحديثة البارزة لمتنظيم القضائي الجزائري وىو األمر الذي عبر عميو 

 . السابق الذكر المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعمق بالتنظيـم القضائي

                                                                 
 .0117يوليو  01، صادر بتاريخ 10، يتعمق بالتنظيم القضائي، ج ر ع 0117يوليو  07مؤرخ في  00-17قانون رقم  - 1
وفمبر  01مؤرخ في  00-10قانون رقم  - 2 ويتمم األمر رقم 0110ن  01، صادر بتاريخ 70المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر ع  077-00، يعدل 

 .0110نوفمبر 
3 أقطاب جزائية  إنشاء "يمكن أنو:  عمى الدستوري المجمس عمى عرضو قبل القضائي بالتنظيم المتعمق 00-17من القانون رقم  00نصت المادة  - 

ويتحدد لدى المحاكم،  أو اإلجراءات  واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون في الحالة حسب األقطاب ليذه االختصاص متخصصة ذات اختصاص موسع 
 الجزائية".
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 موسع محمي اختصاص ليا أعطى بأن المستحدثة القضائية الجيات ىذه الجزائري المشرع ميز وقد
 ".جيوية أقطاب "شكل في تكون أن في وحددىا

 الطبيعة القانونية دراسة حول يتمحور الدراسة فموضوع ذكره سبق ما خالل من جمي ىو كما
جراءات سير الدعوى أماميا  المتخصصة الجزائية لألقطاب  بعدما قدما الجزائري المشرع مضى والتيوا 
 1ق إ م إ من 32 المادة خالل من نستشفو ما وىذا، 0119سنة  منذ وتنصيبيا بتفعيميا وقام أنشأىا

 بعض في المنعقدة المتخصصة األقطاب تختص  ...متخصصة أقطاب تتشكل أن يمكنبنصيا: "
 األقطاب أو المدنية األقطاب بوجود المشرع من ريحص إقرار وبالتالي ....".سواىا دون بالنظر المحاكم
 .المتخصصة الجزائية

 الخطيرة والجرائم عموما، الجرائم مكافحة آليات من آلية المتخصصة الجزائية األقطاب تعتبر
 وأن لو سبق الجزائري المشرع وأن خاصة وجمية واضحة تكون ربما إنشائيا فأسباب وبالتالي خصوصا،

 إنشاء إلى الجزائري المشرع دفعت التي األسباب عن نتساءل وىنا .قبل من استثنائية جيات بإنشاء قام
 خص لماذا وكذا .وفقط الخطيرة بالجرائم يختصيا جعمتو التي والدوافع المتخصصة، الجزائية األقطاب
 المعروضة بالقضايا تتصل حتى قانونية بإجراءات المتخصصة الجزائية األقطاب ىذه الجزائري المشرع
 .العادية القضائية الجيات أمام

عمينا طرح إشكالية التي نحصر فييا موضوعنا، فكانت لإللمام بيذا الموضوع كان لزاما وعميو 
 كالتالي:

 ؟كيف عالج المشرع الجزائري األقطاب الجزائية المتخصصة وآليات عممها

 القانونية المواد تحميل خالل من وذلك التحميمي المنيج نا عمىعتمدإ شكاليةاإل ىذه عمى لإلجابة
 بعض أجل من استعمالو كان والذي الوصفي المنيج عمى كذلك ناواعتمد ،الموضوع عالجت التي

 الموضوع عناصر مالحظة أجل من االستقرائي المنيج إلى باإلضافة .بالموضوع المتعمقة المفاىيم
 الناحية من سواء يثيرىا التي المشاكل وكذلك بالموضوع، المتعمقة والحقائق الجزئيات جميع عمى والوقوف
وانطالقا من ىذا قسمنا بحثنا إلى فصمين، أين تطرقنا إلى اإلطار  . التطبيقية الناحية من أو النظرية

ثم إلى آليات التحري والمتابعة أمام األقطاب  )الفصل األول(المفاىيمي لألقطاب الجزائية المتخصصة 
 .)الفصل الثاني(الجزائية المتخصصة واآلثار المترتبة من إنشائيا 

                                                                 
 .0119 أبريل 00 ، صادر بتاريخ00، ج ر ع واإلداريةالمدنية  اإلجراءات، يتضمن قانون 0119فبراير  07مؤرخ في  18-19قانون رقم  - 1
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مف  إالدراسة أي ظاىرة اجتماعية أو عممية أو قانونية ال يمكف فيميا بالشكؿ الصحيح  إف
ظيورىا  إلىمفيوميا الواسع والى أىميتيا البالغة والى سبب أو الدافع الذي أدى  إلىخالؿ التطرؽ 

بو ما لـ يقؼ الباحث فيو عمى  واإلحاطة اإللماـالبحث العممي، ال يمكف  أفال شؾ فيو ومما 
 .1ىذه الظاىرة ومدى تفاعميا مع المجتمع بصفة عامة ومع الحياة المينية بصفة خاصة نشأة

الجزائية المتخصصة يعتبر مف بيف الموضوعات الجديدة  األقطابالبحث في موضوع  إف
قضاء والذي كاف لو ميمة ال تسييؿوحديثة النشأة والذي يعتبر بمثابة اجتياد مف قبؿ المشرع في 

مؤخرا، ففي الدراسة التاريخية ىناؾ حقيقة  إالأصوؿ تاريخية منذ القدـ إال انو لـ يرى النور 
بغير التزود بالمعرفة  اإلنسافالفيمسوؼ االنجميزي "فرنسيس بيكوف" ومؤداىا: "إف  أوضحياراسخة، 

  .2يقرر شيئا في الحاضر" أفالعميقة لمماضي ال يستطيع 

 األولالمبحث 

 ماىية األقطاب الجزائية المتخصصة

 اإلجراـ أنواع بعض لمحاربة خاصة قوانيف وضع إلى تشريعاتيا وفي الدوؿ بعض عمدت لقد
نشاء والخطير المعقد  ذلؾ في بما الجرائـ، مف النوع ىذا عمى لمقضاء متخصصة قضائية جيات وا 
 وكيفت بعضيا وأضافت تشريعات عدلت األمر، حيث ىذا في السباقة كانت والتي المتقدمة الدوؿ
 قانونية آليات بوضعيا والتعقيد، بالخطورة تتسـ التي الجرائـ اتساع ظاىرة مع يتالءـ بما أخرى

 السياسية، واالقتصادية مع تركيبتيا يتناسب ما وفؽ دقيقة ميكانيزمات عمى واعتمادىا
 .المواطنيف وحريات حقوؽ وضماف المجتمع أمف عمى الحفاظ بيدؼ كمو وذلؾ ....واالجتماعية

ال يمكف الخوض والبحث في اآلليات القانونية المسخرة لعمؿ األقطاب الجزائية المتخصصة 
دوف المرور والتطرؽ إلى اإلطار النظري ليا بدايتا مف مفيوميا الذي خصصنا لو المطمب األوؿ 

 الثاني.وثـ مبررات وفوائد إنشاء األقطاب الجزائية المتخصصة في المطمب 

 
                                                                 

 .4 ، ص2013حسف حسف الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1
 .3 ، ص1972، مصرأحمد محمد غنيـ، دراسة قانونية في فمسفة القانوف، مطبعة أطمس،  - 2
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 المطمب األول

 ية والتخصصالجزائ األقطابمفيوم 

الساسة التشريعية التي تضعيا الدولة والتي تعبر عف تطورىا الحضاري والثقافي  إف
والمحاكمات الجزائية المتبعة فييا، ومف خالؿ التطور  اإلجراءاتواالجتماعي، وىي التي تحدد نظاـ 

التي اتخذتيا لحؿ المنازعات والخصومات بيف  اإلجرائيةنممس القواعد  أفالتاريخي لمشعوب يمكننا 
المحاكـ نقميا مف التسمط  إلجراءاتفالتطور التاريخي  تطبيؽ العدالة. إلىقيما بينيـ لموصوؿ  األفراد

القاتؿ باف  المبدأضمانات حقوؽ المتيـ والمحافظة عمى حريتو مف االنتياكات واعتماد  إلىوالقسر 
مف قبؿ محكمة مختصة متخصصة تتوفر فييا جميع الضمانات المتاحة  إدانتوبرئ حتى تتـ  المتيـ

 .1لو في الدفاع عف نفسو

القاضي ىو ذلؾ الشخص الذي يجمس عمى منصة القضاء، يستغيث بو المظموـ الستعادة  إف
يتمتع  يكوف ىذا القاضي أفالقاضي الجنائي المتخصص يتطمب  وتأىيؿ إعدادواف  حقو المسموب،

بمؤىالت وصفات خاصة، تمكنو مف القياـ بدوره االيجابي في الدعوى الجنائية وفقا لمتطمبات 
اختياره  أومف توافر ىذه الصفات الشخصية فيو يتـ تعيينو  التأكدوبعد  السياسة الجنائية الحديثة.

في مجاؿ دورات تخصصية  إدخالولمقياـ بيذه الوظيفة، يتـ تكوينو نظريا وعمميا مف خالؿ 
 .2اختصاصو الذي سيعمؿ فيو

مفيـو  األوؿ فرع، نتناوؿ في الفرعيفسنقـو بمناقشة ىذا البحث في  فإننافبناءا عمى ما تقدـ 
 الثاني مفيوـ فكرة التخصص. فرعوفي ال األقطابفكرة 

 األقطابمفيوم : األول فرعال

، يتعمؽ بمراقبة مطابقة 2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05-ؽ.ع.ـ.د-01حسب رأي رقـ 
 األقطابمنو عؿ  26-25-24القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لمدستور تنص المواد 

 يمي:  المتخصصة كما

                                                                 
 .10 ، ص1996، األردف ، مكتبة دار الثقافة لمنشر،1جالمحاكمات الجزائية،  أصوؿمحمد عمي سالـ عباد الحمبي، الوسيط في شرح قانوف  - 1
ـ في محاكمة عادلة، رواي لمطباعة  - 2  .38 ، ص1997، مصر، واإلعالفحاتـ بكار، حماية حؽ المتي
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موسع لدى  إقميميقضائية متخصصة ذات اختصاص  أقطاب إنشاء: يمكف 24 المادة
 أوالمدنية  اإلجراءاتحسب الحالة، في قانوف  األقطابيتحدد االختصاص النوعي ليذه  المحاكـ.
 جراءات الجزائية.قانوف اإل

القضائية المتخصصة مف قضاة متخصصيف، يمكف االستعانة،  األقطاب: تتشكؿ 25المادة 
 عند االقتضاء، بمساعديف.

 تحدد شروط وكيفيات تعيينيـ عف طريؽ التنظيـ.

القضائية المتخصصة بالوسائؿ البشرية والمادية الالزمة لسيرىا  األقطاب: تزود 26المادة 
 122و  06ىيئات قضائية بموجب المادة  إنشاء إمكانيةالمؤسس الدستوري أقر مبدأ  أفاعتبارا 
يكوف ذلؾ بقانوف عادي  أف، عمى إنشاءىاوخوؿ المشرع، دوف غيره، صالحيات  األخيرالشطر 
  .1انوف عضويوليس بق

 )الموضوعي( لألقطابالتعريف المادي  أوال/

مف القانوف العضوي  24اعتبر المشرع الجزائري نص المادة  أعالهمف خالؿ المواد المذكور 
، الواردة في الفصؿ الخامس مف الباب الثاني المتعمؽ بالجيات القضائية الخاضعة اإلخطارموضوع 

 إلىقضائية متخصصة،  أقطابىيئات قضائية مسماة  إنشاء إمكانيةلمنظاـ القضائي العادي، عمى 
واعتبار  ،2جانب المحكمة العميا والمجالس القضائية والمحاكـ والجيات القضائية الجزائية المتخصصة

قضائية متخصصة، مف  أقطابىيئات قضائية مسماة  إنشاء إمكانيةالمشرع حيف اقر بدوره  أف
جانب  إلىالمتخصصة ىي عبارة عف ىيئات قضائية ولكف لـ تنصب بعد  األقطابىنا نستخمص 

المحكمة العميا والمجالس القضائية والمحاكـ والجيات القضائية الجزائية المتخصصة، والى حيف 
بالمحكمة وىذا لتوسيع دائرة الدعاوى دوف سواىا، كما تفصؿ  أقساـتنصيبيا فقد تشكؿ قسـ مف 

                                                                 
، مطابقة القانوف العضوي المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لمدستور بمراقبة، يتعمؽ 2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05 - د ر.ؽ.ع.ـ -01رقـ رأي  - 1

1.htm-arab/cont05-constitutionnel.dz/cons-http://conseil :20:35عمى  18/08/2019، تاريخ االطالع. 
، تاريخ وساعة www.startimes.com، بحث منشور عمى الموقع التالي: المتخصصة األقطاب، اآلليات القانونية لعمؿ معيزي مرواف -2 

 .19:25عمى  25/07/2019االطالع: 

http://conseil-constitutionnel.dz/cons-arab/cont05-1.htm
http://conseil-constitutionnel.dz/cons-arab/cont05-1.htm
http://www.startimes.com/
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 أساسعمى سبيؿ الحصر بمقتضى القانوف وىذا التعريؼ يبنى عمى  في بعض الجرائـ وقد ذكرت
  .1لػ ؽ إ جالمعدؿ والمتمـ  04-14مف قانوف  ؽ إ جمف  37المادة 

 )العضوي( لألقطابالتعريف الشكمي / ثانيا

المحكمة  أقساـالجزائية المتخصصة مف تشكيمة جماعية مثميا مثؿ بعض  األقطابتتشكؿ 
 األقطاب أفولكف وجو الشبو يكمف فقط في المفظ "تشكيمة جماعية"، ولكف مف حيث المحتوى نجد 

 األقطابمف حيث تعييف قضاة  أما المتخصصة تتشكؿ مف ثالثة قضاة ومساعديف عند االقتضاء.
 المحكمة أي عف طريؽ رئيس المحكمة أقساـيعينوف بنفس طريقة تعييف قضاة  أنيـالمتخصصة 

المتخصصة تضفى عمييـ صفة  األقطاببعد استشارة وكيؿ الجميورية، كما يالحظ في قضاة 
 أجانبدفعات لمتكويف بالخارج وكذا استقداـ  بإرساؿالتخصص وقد قامت الحكومة الجزائرية 

محاكمة عادلة  إلىالكتساب الخبرة بغرض تفعيؿ عمؿ القضاة لموصوؿ  وأمريكييففرنسييف 
  .2وتكييؼ العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنتو

 مفيوم التخصص: الثاني فرعال

نحاوؿ في ىذا الفرع التطرؽ إلى تعريؼ التخصص مف الناحية المغوية أوال ثـ مف الناحية 
االصطالحية ثانيا، حتى نتمكف مف تحديد المصطمحات لموصوؿ إلى الغاية المرجوة مف ىذه 

 راسة.الد

 التخصص لغة أوال/

د وصار خاصا، خصو متخصص، وبو ولو، انفرد بو ولو، التخصص في المغة يعني: انفر 
، وخصصو واختصو وافرد أفصحويقاؿ: خصو بالشيء يخصو خصا وخصوصا وخصوصية والفتح 

: "تفرد الشيء بما ال يشاركو في الجممة وذلؾ خالؼ بأنوفيناؾ مف عرؼ التخصص  .3بو دوف غيره
 .4العموـ والتعميـ، والخاصة ضد العامة"

                                                                 
ـ  - 1  .1966يونيو  10، صادر بتاريخ 48، ج ر ع الجزائية اإلجراءاتف ، يتضمف قانو 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رق
 معيزي مرواف، مرجع سابؽ. - 2
 .4890 دار المعارؼ، مصر، ص، 4طلساف العرب،  ،ابف منظور - 3
 .284 ص، 1997، سوريا، دار القمـ لمطباعة والنشر، القرآف ألفاظ، مفردات األصفيانيالقاسـ بف محمد بف المفضؿ الراغب  أبو  - 4
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قاؿ تعالى في محكـ كتابو العزيز بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: "واتقوا فتنة ال تصيبف الذيف 
 .1اهلل شديد العقاب" أفظمموا منكـ خاصة واعمموا 

: "خصو بشيء خصا وخصوصا، خصوصة خصوصية، بأنووعرؼ التخصص كذلؾ 
انفرد وخصو غيره واختصو"،  إذاوتخصص لو  بأمرواختصو، افرده دوف غيره ويقاؿ اختص فالف 

 .2ومنو قولو تعالى: "يختص برحمتو مف يشاء واهلل ذو الفضؿ العظيـ"

وذلؾ  الجزائية المتخصصة فانو يتعيف عمينا األقطابفما داـ موضوع الدراسة ينصب عمى 
 .3القوـ، اجتمعوا أقطبيقاؿ لغة:  إذ األقطابالوقوؼ عمى المعنى المغوي لمصطمح 

 .4: قطب الشيء يقطبو قطبا: جمعوأيضايقاؿ 

األئمة ىـ الدعائـ التي يقوـ عمييا  أو واألقطابالكامؿ،  األنساب أوعند المتصوفة، القطب  أما
 .5صرح الوجود

 التخصص اصطالحا ثانيا/

فقياء القانوف حوؿ موضوع تخصص القاضي الجنائي، وكذلؾ اختمفت  أراءلقد اختمفت 
 أفقصوى في السياسة الجنائية الحديثة. فيرى البعض  أىميةالتشريعات حوؿ ىذا الموضوع الذي لو 

 أفعرفو آخر "و  المقصود بتخصص القاضي الجنائي )ىو استقاللو بالنظر في الدعوى الجنائية(.
: قصر العمؿ بأنو، بينما يرى آخر 6عمميا وخمقيا ليتولى منصب القضاء" يالتأىيكوف القاضي مؤىال 

قانونيا خاصا ولدييا الخبرة والتجربة والمزايا الشخصية  تأىيالالعمؿ القضائي عمى فئات معينة مؤىمة 
، كما عرفو رابع: "ويقصد بالتخصص في مجاؿ 7وشرؼ" بكفاءةميمة القضاء  أداءما يمكنيا مف 
في نوع واحد مف المنازعات وىي المنازعات الجنائية،  إاليقضي القاضي الجنائي  أالالقضاء الجنائي 

لضرورة ممحة"، في  إالالجاني ال يكمؼ الجموس في دوائر أخرى لمفصؿ في منازعات مغايرة  أفدوف 
                                                                 

ـ األنفاؿسورة  - 1  .25، اآلية رق
 .105سورة البقرة، اآلية رقـ  - 2
 .743 ، دار الشروؽ، مصر، ص4طالمعجـ الوسيط، مجمع المغة العربية،  - 3
 .3767سابؽ، صابف منظور، لساف العرب، مرجع  - 4
 .235 ، ص1987 ،مؤسسة مختار لمنشر، مصر، 4طحسف الشرقاوي، معجـ ألفاظ الصوفية،  - 5
 .39 حسف حسف الحمدوني، مرجع سابؽ، ص - 6
 .49 ، ص2012 لبناف،وسيـ حساـ الديف األحمد، استقالؿ القضاء، منشورات الحمبي الحقوقية،  - 7
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يتواله غير المتخصصيف، واف مبدأ التخصص  أفالقضاء جياز متخصص ويجب  إفحيف يرى آخر 
نماتوى راؽ مف الفيـ فحسب، ليس لضماف مس  .1لضماف الحياد واالستقالؿ وا 

عند التحاقو بالقضاء شروط ال تقتصر عمى العـم  أوفي حيف يشترط في القاضي عند تعيينو 
ػػػػػ  ػػػػػػ وىي الشروط المطموبة في القضاء عامة ػػ نمابالقانوف والخبرة مف تطبيقو ػ  إلمامو إلييايضاؼ  وا 

معاممة المحكوـ عمييـ بالعقوبة  وأساليب اإلجراميةوالفنوف التي تتصؿ بالظاىرة بمجموعة مف العموـ 
 لنظر القضايا الجنائية(. أىاليجعؿ منو  إعداداالقاضي  إعداد: )بأنووالتدابير، بينما عرفو آخر 

 تأىيالجيدا ومؤىال  إعدادالـ يكف معدا  إذاالقاضي الجنائي  أفحيث  وتأىيميـالقضاة  إعداد 
 ميمتو التخصصية فانو لف يكوف قاضيا جنائيا متخصصا. أداءعمميا يمكنو مف 

  ،الممارسة العممية لمعمؿ القضائي في مجاؿ الجنائي تكسب القاضي الجنائي الخبرة  إفالخبرة
 المتراكمة.

  ،الصفات الشخصية والمتمثمة بالذكاء والفطنة و الحنكة والحالة النفسية  إفالصفات الشخصية
 وظيفتو بدقة وميارة. أداءقرة تمكف القاضي الجنائي مف المست

 وظيفتو وفقا لممتطمبات  ألداءالتخصص في المجاؿ الجنائي غير كاؼ لمقاضي الجنائي  إف
تخصص دقيؽ داخؿ التخصص الجنائي، ومثاؿ ذلؾ قاضي  إلىالحديثة لمعدالة، أي انو يحتاج 

 وأخراؿ الجرائـ االقتصادية، متخصص في مج وأخرجنائي متخصص في مجاؿ األحداث، 
 .2متخصص في مجاؿ التحقيؽ، والى غير ذلؾ مف التخصصات الجنائية

تخصص القاضي الجنائي يعني اختصاص القاضي لمفصؿ في القضايا الجنائية فقط،  إف
عداده بالعموـ الجنائية وفروعيا المختمفة ذات الصمة بالقانوف  إلمامو إلىخاصا يؤدي  إعدادا وا 
الجنائي وعـم  اإلحصاءالجنائية وعمـ  األدلةالجنائي و  اإلجماعكعمـ النفس الجنائي وعمـ  الجنائي
مما يكسبو خبرة وممارسة في الفصؿ في القضايا  والعقاب وغيرىا مف العموـ ذات صمة. اإلجراـ

يكوف  أفيكوف متخصصا في احد العموـ الجنائية بؿ ينبغي  أفالجنائية، وال يقصد بتخصص القاضي 
الخبراء والمتخصصيف ويتفيـ نتيجة  إلىيمجا  أف، لكي يستطيع ألصولياممما بيا جميعا ومتفيما 

 ويقدرىا عمى ضوء معرفتو السابقة. أعماليـ

                                                                 
 .74 ، ص1994، األردف، األردف، منشورات لجنة تاريخ األردفمفمح القضاة، القضاء النظامي في  - 1
 .41صحسف الحمدوني، مرجع سابؽ، حسف  - 2
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المشرع مف اجؿ النظر في  أوجدىامحاكمة استثنائية  بأنياالمتخصصة  األقطابيمكف تعريؼ 
عداد تأىيؿجرائـ عمى سبيؿ الحصر بعد   متخصصيف يمحقوف بيا. قضاة وا 

 التمييز بين التخصص واالختصاص ثالثا/

مف المصطمحات  أكثرسبؽ واف بينا التعريؼ المغوي واالصطالحي لمعنى التخصص وانو 
سنقـو ببياف التعريؼ المغوي  فإنناالقانونية قربا ومشابية لمتخصص وىو مصطمح، وعميو 

بيف التخصيص واالختصاص في الفقو واالصطالحي لمعنى االختصاص، لتمكف مف التمييز 
 الجنائي.

 :االختصاص لغة   -1

انفرد بالشيء، وـل  إذا: )مصدر مف اختص يختص اختصاصا بأنويعرؼ االختصاص لغة 
يشاركو فيو يكف مشاعا بينو وبيف غيره، وىو تقميؿ االشتراؾ ويكوف بمعنى التفضيؿ، فما مف احد 

لضرورة تخصيصو بذلؾ الشيء لمقيـا  أوبو عمى غيره لمكانتو  واستأثرفضمو  إذا إال أحداخص 
 .1: )خصو بالشيء فضمو(بأنوفيناؾ مف يعرؼ االختصاص  (.وأتمووجو  أكمؿبالعمؿ عمى 

 االختصاص اصطالحا:  -2

: "السمطة التي خوليا القانوف لمحكمة ما في الفصؿ في نزاع بأنويعرؼ االختصاص اصطالحا 
)السمطة التي خوليا القانوف لمحكمة ما في الفصؿ في نزاع ما(، وعرفو آخر  بأنوكما عرفو آخر  ما".
: "السمطة بأنولمحكمة ما في الفصؿ في نزاع ما"، وعرفو آخر  بأنو: "السمطة التي خوليا القانوف بأنو

 التي خوليا المشرع ىيئة مف الييئات القضائية لفصؿ في المنازعات".

: بأنوحكـ وفؽ القانوف في نزاع معيف(، في حيف عرفو رابع : )سمطة البأنوعرؼ تعريؼ ثالث 
: "حؽ القضاء الممنوع لممحكمة بأنو"سمطة الحكـ وفؽ القانوف في نزاع معيف"، في حيف عرفو خامس 

 بموجب القانوف".

                                                                 
 .153 ، ص1986، دار الكتب  العممية، لبناف، 2طالمحيط،  أبادي،مجد الديف ابف يعقوب  الفيروز   - 1
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الدولة مما يترتب عميو فض النزاعات ورفع الخصومات  أعماؿعمؿ مف  إسناد: "بأنو أخرعرفو 
الشرعية، وعمى ىذا العمؿ مقصورا عمى ىذا  باألحكاـالذيف ليـ خبرة  األشخاصشخص مف  إلى

 غيره مقيد كما في التعزيزات". أوحؽ التصرؼ مفيد كما في الحدود  أكافالشخص يتصرؼ فيو سواء 

 . 1مكانيا" أو: "تحديد سمطة القاضي بنوع الدعوى بأنو آخرعرفو 

محكمة ما، حيث ال يجوز  أواالختصاص ىو حدود السمطة التي خوليا الشارع لجية معينة  إف
 أفالمحكمة النظر في قضية قدمت ليا ولـ تكف ضمف اختصاصيا، كما ال يجوز ليا  أوليذه الجية 

بيننا التعريؼ المغوي واالصطالحي لكؿ مف  أفتمتنع عف نظر دعوى ضمف اختصاصيا، بعد 
التخصص ينصب في  أفنميز بيف االثنيف بشكؿ جمي، حيث  أفخصص نستطيع االختصاص والت

يكوف  أفيكوف متخصصا في القضاء الجنائي، واف ىذا التخصص يستمـز  أفشخص القاضي، أي 
، أي ال يكفي  القاضي مؤىال لمقيـا بوظيفة القضاء الجنائي، وممما بعمـو ليا عالقة بالجريمة والمجـر

 القانونية وفقط. يكوف ممما بالعموـ أف

المحكمة المختصة لمنظر  أو: القاضي باألخصبينما ينصب االختصاص عمى جية معينة ىي 
 أوفي نوع معيف مف القضايا، فيناؾ اختصاص نوعي أي بنوع معيف مف القضايا كالدعاوى الجنائية 

تحدد بمعيار وغير ذلؾ، وىناؾ االختصاص الموضوعي، ي اإلدارية أوالشخصية  األحواؿ أوالمدنية 
يخصص القاضي بالحكـ بدعوى أشخاص معنييف،  أفالموضوع الذي ينظر فيو القاضي، ويقصد بو 

لكؿ دولة الحؽ  أفالخصومة، وىناؾ ما يعرؼ باالختصاص المكاني أي  بأشخاصفيذا اختصاص 
محاكميا، مع وجود بعض  أماـ إقميمياتحاكـ أي شخص يرتكب جريمة ضمف حدود  أففي 

 وأفرادوعائالتيـ  األجنبيةاالستثناءات محدودة في القانوف الداخمي لمدولة كرؤساء الييئات الدبموماسية 
  .2وغيرىـ ممف يستثنوف بموجب القانوف الدولي العاـ األجنبيةالقوات 

ى التخصص مبدأ مترتب عم أفالتخصص واالختصاص مترابطاف، حيث  أفمما تقدـ يتضح 
لـ يكف ىناؾ اختصاص، فعندما نريد تطبيؽ مبدأ تخصص القاضي  إذااالختصاص، فال تخصص 

بعد تطبيؽ االختصاص الجنائي، وىو تخصص القاضي في نوع  إالال نستطيع ذلؾ  فإنناالجنائي 
يكوف القاضي الجنائي ممما  أفمف القضاء الجنائي، فتخصص القاضي الجنائي بمفيومو العاـ يعني 

                                                                 
 .42 جميع ىذه التعاريؼ ذكرىا الدكتور حسف حسف الحمدوني، مرجع سابؽ، ص - 1
 .44 حسف حسف الحمدوني، المرجع السابؽ، ص- 2
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 أفمثال لكي يكوف متخصصا، يجب  األحداثعممية ليا عالقة بالقانوف الجنائي، فقاضي  بأمور
    . باألحداثالتي ليا عالقة  األموريكوف ممما بكافة 

 الثاني المطمب

 جزائية متخصصة أقطاب إنشاءمبررات وفوائد 

االختصاص  إف تبني المشرع الجزائري لمثؿ ىذا النوع مف المحاكـ يدفع الكثير سواء مف أىؿ
أو مف العامة حوؿ مبررات إنشاء األقطاب الجزائية المتخصصة وما ىي الفوائد التي يرجى المشرع 
الجزائري منيا، عمى ذلؾ سنتطرؽ إلى مبررات إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ومف بعدىا إلى 

 فوائدىا.

 جزائية متخصصة أقطاب إنشاءمبررات : األول الفرع

األقطاب الجزائية المتخصصة لعدة أسباب وىي غير مألوفة في النظـا تعود مبررات إنشاء 
 القضائي الجزائري الى عدة دوافع نذكرىا عمى التوالي:

 التقدم العممي /أوال

التقدـ العممي والتقني اليائؿ الذي نشيده اليوـ يمقي بضاللة ونتائجو عمى كافة جوانب الحياة  إف
مف  أفضؿواسعة لتقـد البشرية وتحقيؽ مستوى  وآفاؽوالدوؿ، ففتحت مجاالت  األفرادوالعالقات بيف 

المجتمع، واف  أفرادانو في الوقت ذاتو وبيف طياتو مخاطر ضخمة تيدد قـي وحقوؽ وامف  إالالحياة، 
في العصر الحديث  اإلنسانيةالسريع الذي طرا عمى حياة المجتمعات  يوالتكنولوجالتطور العممي 

، واىـ ميزات ىذا الطابع انتشار المعمومات بسرعة مذىمة في نشأتيارية بطابع لـ تعيده منذ دافع البش
االتصاؿ الحديثة كالياتؼ المحموؿ )الجواؿ( والشبكة المعموماتية  أجيزةعبر  األرضكافة بقاع 

 .1بمدافالعالمية )االنترنت( القنوات التمفزيونية الفضائية، وكذلؾ سرعة االنتقاؿ والتنقؿ بيف ال

لقد لعب التطور العممي دور ىاما في عممية تخصص القاضي الجنائي ولقد رسمت ىذه الطفرة 
، واختمفت عف الصور التقميدية السابقة. كجرائـ غسيؿ اإلجراميالعممية الصور الحديثة لمنشاط 

                                                                 
 .155، ص 2013كور، آلية مكافحة جريمة الصرؼ في التشريع الجزائري، دار ىومو لمطباعة والنشر، الجزائر،  ؽطار  - 1
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لمعموماتية، ، والتيرب الضريبي لمشركات المتعددة الجنسيات، وجرائـ القرصنة االلكتروني وااألمواؿ
 اإلجراـ، وكؿ ىذه الظواىر لصور 1البشرية باألعضاء، والمتاجرة اإلرىابوتيريب المخدرات وجرائـ 

 األقطاببفكرة  واألخذضرورة تبني مبدأ تخصص القاضي الجنائي،  إلىفي عصرنا الحاضر تدعو 
تطورا ودقة وتعقيدا مما كاف عميو في  أكثراتخذ صيغا  اإلجراميجزائرية المتخصصة الف النشاط ال

تقدـ عموـ كشؼ الجريمة يقتضي تزويد القاضي الجنائي بقدر كافي منيا حتى يتمكف  إفالماضي. 
ببعض العمـو  إعدادهيمـ القاضي الجنائي خالؿ فترة  أفمف تفيـ تقارير الخبراء والفنييف، لذا يجب 

الجنائية، لكي يـت  واألدلةوالعموـ االستخباراتية  التي يحتاجيا في عممو، كالطب العدلي )الشرعي(
تقافتنفيذ المياـ الممقاة عمى عاتقو بدقة   .2وا 

 الدور االيجابي لمقاضي الجنائي  ثانيا/

في  اإلثباتفي الدعوى الجنائية يختمؼ عف  اإلثبات إفمف بديييات العمؿ القضائي  إف
المدنية عف مثيالتيا في المواد الجزائية مف عدة  في المواد اإلثباتالدعوى المدنية، وتختمؼ قواعد 

 .3وتقديرىا األدلةفي جمع  أىمياجوانب 

نمافالقاضي الجنائي ال تقتصر ميمتو عمى استخالص الوقائع وتطبيؽ القانوف،   إلىتمتد  وا 
فحص شخصية المجـر بواسطة البحث السابؽ عمى الحكـ الذي يقوـ بو الخبراء المتخصصوف في 
الجوانب النفسية واالجتماعية والبدنية. فيقوـ القاضي بدراسة ىذا البحث دراسة معمقة قبؿ الحكـ 

 أفي تي تقضالسياسة الجنائية الحديثة وال إليوارتكاب الجريمة، وىو ما تدعو  أسبابلغرض معرفة 
، التي يسعى األموربكؿ تمؾ  اإللماـعمميا بمعمومات تكفؿ لو  تأىيالؤىال ميكوف القاضي الجنائي 

صالحوالمجـر  تأىيؿ إعادة إلىمف خالليا  وتبدو ىذه الميمة بشكؿ واضح في وظيفة قاضي  وا 
الجنائي  تطبيؽ العقوبات، وذلؾ عندما يتولى القاضي الجنائي المتخصص مراقبة حسف تنفيذ الجزاء

 لضماف تحقيؽ الغاية منو.

                                                                 
لبشرية ىي جريمة مستحدثة في قانوف العقوبات الجزائري تـ سنيا بموجب القانوف رقـ  باألعضاءجريمة االتجار  - 1 فبراير  25 مؤرخ في 01-09ا

ـ النص عمى ىذه الجريمة مف ت، و 2009مارس  08صادر بتاريخ  15المتضمف قانوف العقوبات، ج ر ع  156-66، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2009
 .29مكرر  303المادة  إلى 16مكرر  303المادة 

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 2طدراسة نظرية وتطبيقية مقارنة،  -اإلسالمي في القانوف الجزائري والفقو  اإلثباتيحي بكوش،  أدلة  - 2
 .57 - 55 ص، ص 1987

 .57-55مرجع سابؽ، ص ص  يحي بكوش، - 3
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لكي يقوـ القاضي الجنائي بدوره االيجابي ال بد مف منحو سمطة تقديرية واسعة، وبدوف ىذه 
 ذات حس أساسيا، وعف منحو ىذه السمطة ىي مسالة تتعمؽ بجوىر العدالة وىي كاآللةالسمطة يكوف 

مف مقتضيات حسف سير العدالة. ومف الجدير بالذكر انو بالرغـ مف وجود تيار  األمر، وىذا إنساني
 أحكـا إلىفقيي يدعو لمنح القاضي الجنائي سمطة تقديرية واسعة ودور ايجابي لغرض الوصوؿ 

 .1ىناؾ اتجاه فقيي يشكؾ في عدـ انحراؼ القاضي لسمطتو التقديرية الممنوحة لو أف إالعادلة، 

لقاضي الجنائي المتخصص سمطة تقديرية واسعة يتحرؾ في نطاقيا، فعممية كما ينبغي منح ا
التقدير ال يمكف واعد قانونية ثابتة وفرض تسعيرتيا التشريعية عمى قناعة القاضي، فمكي ليتمكف مف 

الحقيقة في الواقعة  إلىدوره االيجابي ينبغي منحو السبؿ والوسائؿ التي تمكنو مف الوصوؿ  أداء
مف كاف قاضيا جنائيا متخصصا، ويستعيف  إال، وىذا الدور ال يستطيع القياـ بو ماموأالمطروحة 

 .2القاضي في ىذا التقدير بما يتوفر لديو مف دليؿ

 بالتشريعات المتعددة اإلحاطةتمكين القاضي من  ثالثا/

قوانيف وتشريعات مختمفة، فيناؾ القانوف المدني،  إعدادتنوع وتشعب تفاصيؿ الحياة تطمب  إف
نوف التجاري، وقوانيف قاالالجنائية، و قانوف العقوبات، و  اإلجراءاتوقانوف المرافعات المدنية، وقانوف 

المرور والعمؿ، وغيرىا مف القوانيف التي تصدرىا الدوؿ لمعالجة كؿ قانوف الضرائب والجمارؾ، و 
نوف مف ىذه القوانيف يضـ في طياتو عشرات المواد القانونية فضال عف قضية تيـ المجتمع، وكؿ قا

 تعديالت المستمرة التي تطرأ عمييا.ال

 أفيطمب مف القاضي  أفبيا جميعا، وليس مف المعقوؿ  اإللماـفبناءا عمى ىذا فانو يستحيؿ 
دقيقة وعادلة،  قضائية أحكـانطمح في الحصوؿ عمى  أفيمـ بيا جميعا وبالتالي فميس مف المنطقي 

 أصبحتيكوف ىناؾ تخصص دقيؽ، فالقوانيف الجنائية في ذاتيا  أفوحتى  التخصص الواجب يجب 
 وأردناالقاضي بعممو  إلماـ أردنا إذاتحتوي عمى عدة فروع تتطمب التخصص في فرع واعد منيا، 

مارسة وظيفتو تحقيؽ العدالة الجنائية المنشودة. والتخصص يوفر لمقاضي خبرة جنائية تؤىمو بم
 سيؿ ودقيؽ. بأسموب

                                                                 
 .75 ، ص2006، األردف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1طدراسة مقارنة،  -األدلة فاضؿ زيداف محمد، سمطة القاضي الجنائي في تقدير  - 1
االعتراؼ والمحررات، دار ىومة لمنشر والتوزيع،  األوؿ:الجنائي، الكتاب  اإلثبات أدلة - الجنائي اإلثباتماروؾ نصر الديف، محاضرات في  - 2

 .3 ، ص2004الجزائر، 



 اإلطار املفاهيمي لألقطاب اجلزائية املتخصصة                                                      الفصل األول

 

17 
 

تحقيقو ىو الذي يفرض عمى القاضي الجنائي المتخصص  إلىالتخصص الذي ندعو  إف
، وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بالقضية المعروضة أماموبالدعوى المعروضة  اإللماـ
بالتشريعات الجنائية، والتي ستكوف خير معيف لو في  اإللماـمنو  تتطمبليس ىذا فحسب بؿ  أمامو

مف خالؿ  إاللف تكوف سيمة التنفيذ  األمورالحقيقة الممكنة، وىذه  إلىوالوصوؿ  األخطاءتجنب 
السعي نحو تطبيؽ التخصص الميني لمقاضي. فعمى سبيؿ المثاؿ في جراـئ المخدرات يستطيع 

 إدماف إلىميو وفقا لمظروؼ التي تدفع الجاني يكوف اقتناعو في كؿ حالة تعرض ع أفالقاضي 
التجارة بيا. وبالتالي فاف الحكـ الذي يصدره يتضمف عالجا ليذه الجريمة  أوتعاطييا  أو 1المخدرات

يتحقؽ تخصص القاضي جنائيا احد  أفعمى ذلؾ يمكف  وفضالبالقضاء عمى الظروؼ المييأة ليا. 
 .إصدارتراكميا. فضال عف ما يحققو مف دقة الوسائؿ التي تقضي عمى البطء في الفصؿ و 

 تنظيم العمل القضائي رابعا/

أي تسيؿ لمعامميف في ىذا المجاؿ ممارسة عمميـ بسيولة ويسر ودقة،  إجراءاتتنظيـ  إف
تنظيمية تمكف القائميف في ذلؾ العمؿ مف  إجراءاتفكثير مف مشاكؿ العمؿ تنشا نتيجة عدـ سف 

التخصص، فيو  مبدأ أ، وليذا نشالقياـ بواجباتيـ بشكؿ سمس، وىذا بال شؾ عمى العمؿ القضائي
ذالتنظيـ وتوسيع العمؿ بصور قانونية،  سرعة  إلىالقضايا الجنائية لوجدناىا تحتاج  إلىما نظرنا  وا 

 األقطابتخصص القضاء الجنائي وفكرة  مبدأفي ظؿ  إالال يتيسر  األمرودقة في انجازىا وىذا 
 .2الجزائية المتخصصة

 الجزائية المتخصصة ومزاياىا األقطاب إنشاءفوائد : الثاني الفرع

لمتخصص فوائد جمة مزايا عامة ميمة، كونو يؤمف لممتيـ محاكمة عادلة ويحفظ لو  إف
سنقـو بمناقشة فوائد التخصص مف الفرع  فإنناضماناتو، كما انو يؤمف لممجتمع تحقيؽ العدالة، وعميو 

 ، ومف ثـ التعرؼ عمى مزاياه العامة في الفرع الثاني.األوؿ

 

                                                                 
غير المشروعيف  رجات، متعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واال2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانوف رقـ  - 1

 .2004ديسمبر  26در بتاريخ صا ،83 ج ر عبيا، 
 .58مرجع سابؽ، ص  يحي بكوش، - 2
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 جزائية متخصصة أقطاب إنشاءفوائد  /أوال

 التخصص العديد مف الفوائد التي ساىمت العدالة الجنائية منيا: إف

التطور الذي طرأ عمى السياسة الجنائية الحديثة، عاد بثمار فائدتو عمى المتيـ  إف  -1
وذلؾ مف خالؿ تخصص القاضي الجنائي، الف السياسة الجنائية التقميدية عمى انو بوقا يردد 

 . أماموؿ ثمراعات لمشخص المتيـ الما أدنىكممة قانوف دوف 

محؿ اعتبار، ولـ تعد  وأصبحتتيـ نحو شخصية الم األنظاروبعد ىذا التطور توجيت 
نماوظيفة القاضي مقصورة عمى حد فيـ الواقع وتطبيؽ حكـ القانوف.  يقع عمى عاتقو دراسة  وا 

 ـأاقتراؼ ىذه الواقعة سواء كانت نفسيتو تتصؿ بشخص المتيـ،  إلىالتي أدت بالمتيـ  األسباب
جريمة مف ظروؼ ومالبسات. وىذه ال أحاطاجتماعية تتصؿ بالبيئة المحيطة بالمتيـ، فضال عما 

التدبير الذي يقدره القاضي لممتيـ، لذا فاف  أوشؾ في تقدير العقوبة  أدنىستؤثر بدوف  األمور
يجعؿ الحكـ مجافيا لمعدالة وبالتالي تنفي غاية  أفعدـ الدقة في تقديرىا مف شانو  أو إغفاليا

تدبير مالئما لشخصيتو  أوكما عادال يضمف المتيـ ح أف، ومف اجؿ واإلصالحالعقوبة في الردع 
والعوامؿ  اإلنسانية، وفي معرفة الشخصية وأسبابيايحظى بقاض متخصص في الجريمة  أفالبد 

 .1المؤثرة فييا، فضال عف تخصصو في العقوبة و وظائفيا

تخصص القاضي الجنائي يعد ضمانو ميمة لممتيـ بما في ذلؾ حقو في محاكمة  إف  -2
عادلة، وضرورة حقيقة ظروؼ المتيـ الذي يتولى محاكمتو استجابة لمطالبات السياسية الجنائية 
المعاصرة، بشاف ضرورة االىتماـ بشخص المتيـ سعيا لتحديد مسؤوليتو عف الجريمة، ومف ـث 

نزاؿناسبو، انتقاـ الجزاء الذي ي الحكـ نزلو الصحيح بما يحقؽ الضمانات الحقوؽ المكفولة  وا 
حسيف جميؿ "مف الميـ في ضمانات الحقوؽ لممتيـ توفير  األستاذلممتيـ، وفي ىذا السياؽ يقوؿ 

عناصر ىذه المحاكمة محكمة متخصصة ومحايدة، ومستقمة وعمنية  أىـمحاكمة عادلة ومف 
 ممتيـ". المحاكمة، وافتراض البراءة ل

بالتعامؿ مع  إلماموالقاضي المتخصص يضمف حقوؽ المتيـ والمجني عميو مف خالؿ  أفحيث 
أي مف جوانبيا، كوف القاضي المتخصص سيكوف خبيرا في اختصاصو الذي  إغفاؿالقضية وعدـ 

                                                                 
 .75مرجع سابؽ، ص آلية مكافحة جريمة الصرؼ في التشريع الجزائري، طارؽ كور،  - 1
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 سناأنفاسنجد  فإنناوحرياتو  اإلنسافاعد مف اجمو، فعند النظر في القانوف الجنائي مف ناحية حقوؽ 
 أماواقترافيا جريمة وفرض عقاب ليا.  أفعاؿمصمحة المجتمع في تجريـ  األولىمصمحتيف،  أماـ

الذىف السؤاؿ  إلىتصاف حرياتيـ وحقوقيـ، وفي ىذا الصدد يتبادر  أففي  األفرادالثانية مصمحة 
 التالي:

 أخرىمف جية  اإلفرادكيؼ يمكف تحقيؽ التوازف بيف مصمحة المجتمع مف جية ومصمحة 
 وما الذي يتوجب عمى القاضي القياـ بو في ىذه الحالة؟

القاضي الجنائي المتخصص يستطيع التعامؿ مع ىذه  أفعمى ىذا السؤاؿ نقوؿ  لإلجابة
الحالة، بما يممكو مف المعمومات وخبرة في مجاؿ تخصصو، تعينو عمى القياـ بميمتو بحيث ال 

 أخرىبرر مشروع لمصمحة المجتمع، ومف جية بدوف م لإلنسافحؽ  أويتـ التعدي عمى حرية 
نزاؿحماية الحريات والحقوؽ العامة لممتيـ مف خالؿ تطبيؽ القانوف السميـ  القصاص المالـئ  وا 

 .1الذي يحقؽ غاية العقوبة
تخصص القاضي الجنائي يمكف القاضي مف الوقوؼ عمى االعتبارات التي قادت  إف  -3
ـل  إذااتيا، والمصالح التي استيدفتيا بالحماية، فالقاضي وضع القاعدة التجريمية ذ إلىالمشرع 

 الشارع. أرادهيكف متخصصا فانو ال يستطيع فيـ ىذه االعتبارات فيما صحيحا ومنسيا مع ما 
 األقؿعمى  أوتخصص القاضي الجنائي يساعد عمى توحيد الحموؿ القضائية،  إف  -4

 خبرة ودراية غير المتخصصيف مف القضاة. إلىتضييؽ ىذا التبايف بينيما، والذي عادة ما ينسب 
يكوف متخصصا حتى يستطيع مباشرة نظريات الدفاع  أفالقاضي الجنائي يجب  إف  -5

االجتماعي الحديث، ويجري عممية تفريد العقوبة والتصنيؼ مف واقع ممؼ شخصية المتيـ القاـئ 
 .وأحوالوودراسة ظروفو 

 جزائية متخصصة أقطاب إنشاءوراء  المزايا العامة من ثانيا/

جزائية متخصصة عمى  أقطاب إنشاءيمكف الحصوؿ عمى العديد مف المزايا العامة مف وراء 
 النحو التالي: 

                                                                 
بنوعيف مف الفيـ: احدىما في الواقع والفقو فيو  إالابف القيـ الجوزية "وال يتمكف المفتي وال الحاكـ مف الفتوى والحكـ بالحؽ  ؿوبيذا المعنى يقو  - 1

لثاني ىو فيـ الواجب في الواقع وىو فيـ حكـ اهلل الذي حكـ في كتابو  واألماراتاستنباط عمـ الحقيقة ما وقع بالقرائف   أوحتى يحيط بيا عمما، والنوع ا
" نقال عف ابف القيـ أجرا أوستفرغ وسعة في ذلؾ لـ يعد اجريف ، فمف بدؿ جدة وااآلخرعمى لساف رسولو في ىذا الواقع ثـ يطبؽ احدىما عمى 

 . 94، ص 1998، مصر، 1جالموقعيف عف رب العالميف،  أعالـالجوزية، 
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 :1سرعة الحسم والفصل في القضايا -1
 أخريؤمف التخصص لمقاضي الجنائي خاصية سرعة الفصؿ في الدعوى الجنائية، بمعنى 

مف غيره الغير المتخصصيف عند النظر في القضايا، حيث  أسرعالقاضي المتخصص يكوف  أف
يؤمف التخصص عـد تراكـ القضايا الجنائية، وبينما يؤدي عـد توافر التخصص في القاضي 

تراكـ القضايا، وبالتالي ازدياد عدد القضايا المنظورة مف قبؿ القاضي في كؿ جمسة،  إلىالجنائي 
 .2الكافي لمنظر في قضيتو بعمؽ وتفحص وىذا يشكؿ عبئا عميو ال يتيح لو الوقت

 االقتصاد في النفقات: -2
 أفيمكف اعتبار تخصص القاضي حاليا احد وسائؿ االقتصاد في النفقات، التي يمكف 

وقاية المجتمع مف شرورىـ، ومنع وقوع الجريمة المجرميف و  بإصالحتتحمميا الدولة عند قياميا 
القاضي وبقدر كبير في عالج المدانيف عالجا فنيا. وسيحرص القاضي الجنائي  إسياـبسبب 

في السجوف التي ليس مف مصمحة المجتمع وال مصمحتيـ  األشخاصالمتخصص عمى عدـ زج 
ىذه المسالة ويمجا  إلىالقاضي غير المتخصص قد ال ينظر  أففييا، في حيف  أياما ايقضو  أف
 إسكانيـالسجوف، مما يشكؿ عبئا عمى الدوؿ مف حيث نفقات  في األشخاصكثير مف  إيداع إلى

طعاميـ وعالجيـ وتاميف الحماية والحراسة ليـ. كؿ ذلؾ يشكؿ عبئا عمى ميزانية الدولة ويتطمب  وا 
يضع نصب عينيو مصمحة المجتمع  األحكاـ إصدارنفقات مالية، بينما القاضي المتخصص عند 

الذي يؤمف اكبر مصمحة وفائدة ممكنة لجميع  اإلجراءباتخاذ  والدولة ومصمحة المجني عميو، فيقوـ
 .3األطراؼ

 :األحكامالدقة في  -3
التي يصدرىا القاضي الجنائي المتخصص،  األحكاـنممس بشكؿ واضح مف خالؿ  أفيمكف 

مف خالؿ الوصؼ القانوني السميـ لمواقعة،  أووالتي غالبا ما تتسـ بالدقة سواء في تقرير العقوبة، 
مف قبؿ محكمة النقض لعدـ وجود شائبة فييا، عمى عكس  األحكاـوبالتالي كثيرا ما تؤيد ىذه 

مف قبؿ محكمة النقض، نتيجة عدـ الدقة  أحكاموالقاضي غير المتخصص الذي غالبا ما تنقص 

                                                                 
ال  إلجراءاتتجري بالمخالفة  وأحياناتجري بالمخالفة لضمانات الدفاع  األخيرةىذه  أفالمحاكمة السريعة تختمؼ عف المحاكمة المتسرعة ذلؾ  إف - 1
لتعديؿ السادس(، وفي  األمريكيفقد نص عميو في الدستور  المبدأىذا  ألىميةعرؼ القضاء المستعجؿ الذي تعرفو المنازعات المدنية، ونتيجة ي )ا

 والمادة السادسة منو. اإلنسافبية لحقوؽ و ور االتفاقية األ
يفصؿ في القضايا المعروضة  أفيمي: "يجب عمى القاضي  عمى ما السالؼ الذكر 11-04رقـ  لمقضاء األساسيمف القانوف  10نصت المادة:  - 2

 ."اآلجاؿ أحسفعميو في 
 .78 طارؽ كور، آلية مكافحة جريمة الصرؼ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص - 3
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التخصص  أف، حيث األسبابلغيرىا مف  وأخالؿ الوصؼ القانوني لمواقعة،  أوفي تقدير العقوبة، 
 إجراءالتوسع في  إمكانيةكما انو يوفر لو  يتيح لمقاضي فرصة كافية ليتفيـ تقارير الخبراء والفنييف.

 .1الفحص السابؽ عمى الحكـ
 توحيد الخبرات: -4

، التأىيؿالتخصص يساعد في توحيد خبرات القضاة نتيجة التوحد في ممارسة العمؿ وفي  إف
يخمؽ وحدة التفسير القضائي لمنصوص القانونية، وىو ما ال يمكف تحقيقو في حالة  أفوىذا مف شانو 

 .2القضائية األحكاـعدـ التخصص وبالتالي سوؼ تتضارب 

 :واإلبداعتنمية الخمق  -5
لدى القاضي الجنائي، ويجعؿ منو قاضيا ذا  واإلبداعالتخصص يساعد في تنمية الخمؽ  إف

وضع الحموؿ الناجعة ليا، ويـت في ذىف القاضي الجنائي المسائؿ الجنائية و  دراؾإواسع في  أفؽ
 النظري والعممي لو. واإلعداد التأىيؿالمتخصص وفي فكره مف خالؿ 

 فيم شخصية المتيم: -6
، مف شانو األخرىالعموـ الجنائية والعموـ المساعدة بلقاضي الجنائي المتخصص الذي يمـ ا إف

عادة بسبب انسجاميا مع  أحكامويفيـ شخصية المتيـ والمجتمع الذي نشا فيو فيما سميما، فتاتي  أف
شخصية المتيـ وظروفو االجتماعية. عمى عكس القاضي غير المتخصص حيث ال يتيسر لو ذلؾ 

ؿ يشوبيا الخمؿ. ويحصؿ القاضي عمى المتيـ قب أحكاموالفيـ كونو لـ يعد ليذا الغرض وبالتالي فاف 
مرحمة الحكـ عميو، ويـت الفحص مف قبؿ نتائج الفحص الذي يجري عمى المتيـ قبؿ مرحمة الحكـ 
عميو، ويـت الفحص مف قبؿ مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في الجوانب النفسية واالجتماعية 

 .إجراميوالبدنية. وعمى فيـ دوافع التيـ الرتكاب ما بدر منو مف سموؾ 
 العقوبة:عدم المبالغة في  -7

مناداة بفكرة تخصص القاضي الفي  األوؿالمدرسة الوضعية والذيف يعود ليـ الفضؿ  أنصار إف
في تحقيؽ عـد المبالغة في العقوبة،  األساسالجنائي، يروف اـن بدا تخصص القاضي الجنائي ىو 

جريمة، بكؿ الظروؼ خاصة ظروؼ الجاني وال يأخذذلؾ الف القاضي المتخصص عند تقريره العقوبة 
صالح، اإلجراـ أسبابعمقا في معالجة  أكثرالقاضي المتخصص يكوف  أفيروف  وأنيـ  أحواؿ وا 

                                                                 
 .80المرجع نفسو، ص  - 1

برنامج  أييحسف مداركو العممية وىو ممـز بالمشاركة في  أفيمي: "يجب عمى القاضي  لمقضاء عمى ما األساسيمف القانوف  13نصت المادة:  - 2
 في تكويف القضاة وموظفي القضاء". أيضاتكويني وبالتحمي بالمواظبة والجدية خالؿ التكويف، يساىـ القاضي 



 اإلطار املفاهيمي لألقطاب اجلزائية املتخصصة                                                      الفصل األول

 

22 
 

جزائية  أقطاب إنشاءمما تقدـ عرضو مف مزايا عامة لتخصص القاضي الجنائي وفائدة  .1المجرميف
 لتحقيؽ العدالة. واألقربلممتيـ  واألنفع األصمحالتخصص ىو  أفنستخمص  أفمتخصصة نستطيع 

 معوقات التخصص وكيفية معالجتيا ثالثا/

يعرؼ الكثير مف  المبدأتطبيؽ ىذا  أف إالالكبيرة لتخصص القضاة  األىميةعمى الرغـ مف 
ىناؾ الكثير مف المعوقات و معالجتيا. آلياتالمعوقات وعميو سنقـو بدراسة ىذه المعوقات مع اقتراح 

 :2أىمياتخصص القاضي الجنائي  أماـالتي تشكؿ عوارض 

تخصص القاضي الجنائي،  بمبدأ األخذ أماـىناؾ العديد مف االعتبارات التي تشكؿ عقبات 
نظر  أثناء األخرىومف ىذه االعتبارات ضرورة اطالع القاضي الجنائي بكافة القوانيف الجنائية 

مف مسائؿ متعمقة  اموأميفصؿ في كؿ ما يعرض  أفيفترض في القاضي الجنائي  إذالقضايا )
بقوانيف غير جنائية، مثؿ القانوف المدني والقانوف التجاري وقانوف المرافعات وغيرىا مف القوانيف، مما 

فكرة التخصص باعتبارىا تحوؿ دوف قدرة القاضي الجنائي عمى  ذنب إلىدعا بعض رجاؿ القانوف 
التصدي لتمؾ المسائؿ، ألف التخصص يجمد قدرات القاضي في المجاؿ الجنائي دوف غيره مف 

 أصبحتالمسائؿ القانونية التي يجب عمى القاضي الجنائي البث فييا وبالتالي  أىـالقوانيف(. ومف 
 لنظـ والقوانيف الجنائية ما يمي:تخصص في ا مبدأتطبيؽ  أماـعقبة 

 الفصؿ في دعوى تعويض الضرر الناشئ عف الجريمة. - أ
 .3الفصؿ في الدعوى المدنية التي تحرؾ الدعوى الجنائية  - ب
نظر القاضي الجنائي  أثناءالتي قد تثار  األوليةالفصؿ في بعض المسائؿ  - ت

التجارية، ويكوف الفصؿ  أو اإلدارية أوالمتخصص لمدعوى الجنائية، مثؿ المسائؿ المدنية 
 .4فييا الزما لمفصؿ في الدعوى الجنائية

                                                                 
1 - André laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit Pénal, Le droit Pénal, imprimerie clerc, Paris, p 119.  

 .102 حسف حسف الحمدوني، مرجع سابؽ، ص - 2
مخالفة بكؿ  أوجنحة  أويمي: "يتعمؽ الحؽ في الدعوى المدنية لممطالبة بتعويض الضرر الناجـ عف جناية  عمى ما ؽ إ جمف  2تنص المادة  - 3
 .عف الجريمة..."تسبب شخصيا ضرر مباشر  أصابيـ فم

الدعوى العمومية بالفصؿ في جميع الدفوع التي يبدييا المتيـ  أمامياعمى ما يمي: "تختص المحكمة المطروحة  ؽ إ جمف  330تنص المادة  - 4
 دفاعا عف نفسو ما لـ ينص القانوف عمى غير ذلؾ".
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تخصص  بمبدأ األخذاالعتبارات القانونية تشكؿ عائقا يحوؿ دوف  أفمما تقـد يتضح 
دراسة القاضي كؿ فروع  أعالهالقاضي الجنائي، حيث يتطمب الفصؿ في القضايا السابقة 

وبعد ذلؾ فاف التخصص سوؼ يزيد مف معرفة ولى لمقاضي، األ اإلعدادالقانوف في مرحمة 
 القاضي في ىذه المجاالت.

 المبحث الثاني

 خصصةالجزائية المت األقطاباختصاص 

لتنظيـ القانوف مف حيث شروط صحتيا، فوضع المشرع  اإلجرائية اإلعماؿتخضع جميع 
كاف مطابقا لمضموف ىذه  إذا إالال يعد ىذا العمؿ صحيحا  اإلجرائيقواعد معينة لمباشرة العمؿ 

 القواعد باعتبارىا شروطا قانونية يقتضي مراعاتيا عند مباشرة أي عمؿ.

تسير الخصومة الجزائية دوف ضوابط محددة سمفا تمـز الشخص  أففمف الخطورة بمكاف 
العمؿ لكي تمضي ىذه الخصومة وفؽ  إتيافيضع ىذه الضوابط نصب عينيو عند  أف اإلجرائي

الخصومة  أداةىو  اإلجرائيىدفو النيائي، فالعمؿ  إلىالخطوط التي رسميا المشرع ليا وصوال 
ما تركت وسيمتيا تمارس  إذاوسيمتيا ومف غير المنطؽ القوؿ باف ىذه الخصومة قد حققت ىدفيا و 

 .1القانونية الالزمة لممارستيادوف مراعاة لمشروط  أىواءهو  اإلجرائيوفقا لرغبات الشخص 

ىو عمؿ قانوني، ومنو فاف القانوف ىو الذي يتولى  اإلجرائيفما داـ العمؿ  أخرىمف ناحية 
عمؿ وسير  إجراءاتدراسة  أف، ومف ىنا يتبيف لنا واآلثارتنظيـ كيفية مباشرتو مف حيث الشروط 

يراعي في سيرىا الشروط  أف الجزائية المتخصصة ىو بياف لسبب وجودىا، ليذا يمـز األقطاب
حتى ينشأ ىذا العمؿ صحيحا مولدا آلثاره وحتى تؤدي  اإلجرائيةالقانونية التي تحددىا القاعدة 

فبيذا الصدد  الجزائية. اإلجراءاتالجزائية المتخصصة وظيفتيا طبقا لما نص عميو قانوف  األقطاب
الجزائية  األقطابالعاـ لعمؿ وسير  اإلجرائي اإلطارعمؿ المشرع الجزائري عمى تحديد 

سير الخصومة الجنائية  إجراءاتنياية بياف  إلىالمتخصصة بدءا بتحديد ضوابط اختصاصيا 
 فييا.

                                                                 
ـ في الدعوى الجزائيةوعدي سميماف  - 1  .97 ، ص2008، األردف، دار حامد لمنشر والتوزيع، اإلجرائيةالجزاءات  - عمي المزوري، ضمانات المتي
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الجزائية المتخصصة بصورتيو المحمي لألقطاب ختصاص الوتبعا لذلؾ سوؼ نتناوؿ ا
 الجزائية المتخصصة. األقطابوالنوعي، ثـ بعد ذلؾ لدراسة سير وعمؿ 

 لمطمب األولا

 الجزائية المتخصصة لألقطاباالختصاص المحمي 

ال يكفي لبياف اختصاص المحاكـ الجزائية تحديد فئة المحاكـ التي تختص بنظر الدعوى عمى 
نمانوع الجريمة ودرجة جسامتيا،  أساسعمى  أوشخص الجاني والمجني عميو  أساس  أيضايجب  وا 

تحديد أي محكمة مف بيف المحاكـ التي ىي مف نظاـ واحد ومف درجة واحدة تكوف صالحة لمفصؿ 
، إدارية أوالمحاكـ تتوزع عمى مناطؽ الدولة المختمفة ويتحدد لكؿ منيا حدودا جغرافية  أففييا، ذلؾ 

ختصاص يتحدد اال األساسعمى ىذا  بحيث ال يجوز ليا الخروج عف منطقة الصالحية المعينة ليا.
ػػػػػ: مكاف وقوع الجريمة  أوالمكاني   إقامةمحؿ  أوالمحمي لممحكمة الجزائية بنظر الدعوى العمومية بػ

 .1القبض عميو إلقاءمحؿ  أوالمدعى عميو 

 اإلجراءاتفي قانوف  أعاله إلييالقد كرس المشرع الجزائري ىذه المعايير الثالث المشار 
الموسع لممحكمة  اإلقميميالجزائية المتخصصة اخذ باالختصاص  باألقطابالجزائية، وفي ظؿ العمؿ 

 ولوكيؿ الجميورية ولقاضي التحقيؽ عمى النحو الذي سنبينو.

 لجميوريةتوسيع االختصاص المحمي لوكيل االفرع األول: 

محدد  إقميميتتشكؿ النيابة العامة مف مجموعة قضاة تختص بوظيفة االتيـا ضمف اختصاص 
لمنيابة العامة ىو تحريؾ الدعوى العمومية ومباشرتيا ليذا  األساسي، واالختصاص 2بنص القانوف

الدولة يسعى  أجيزةفي عمميا واف تقـو بعمميا باعتبارىا جياز مف  اإلقميميةتمتـز الحدود  أفيجب 
عمؿ المشرع الجزائري وبموجب القانوف رـق كما  .3الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصمحة العامة إلى
فقرة  بإضافةوذلؾ  ؽ إ جمف  37المادة  أحكاـعمى تعديؿ  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-14

                                                                 
 ،2007دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،  - المحاكمات الجزائية أصوؿعمي عبد القادر القيوجي، شرح قانوف  - 1
 .140 ص

 .322 ، ص2004، الجزائر لمطباعة والنشر التحري والتحقيؽ، دار ىومة - الجزائية الجزائري اإلجراءاتيبية، شرح قانوف ابد اهلل اوىع - 2
 .15، ص 2010 ، مصر،دراسة مقارنة، دار النيضة العربية -سميماف سميماف عبد الحميد سميماف، النيابة العامة بيف سمطتي االتياـ والتحقيؽ  - 3
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يتحدد االختصاص المحمي لوكيؿ الجميورية بمكاف وقوع الجريمة، وبمحؿ " ثانية لممادة وجاء فييا:
ء بالمكاف الذي ـت في دائرتو القبض عمى ىؤال أوالمشتبو في مساىمتيـ فييا  األشخاصاحد  إقامة

 . آخرحتى ولو حصؿ ىذا القبض لسبب  األشخاص

، عف أخرىدائرة اختصاص محاكـ  إلىيجوز تمديد االختصاص المحمي لوكيؿ الجميورية 
طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائـ الماسة المعالجة 

 والجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ. واإلرىاب األمواؿلممعطيات وجرائـ تبييض  اآللية

الجزائية، ومنو  لألقطابينعقد االختصاص الموسع  أعالهانطالقا مف نص المادة المذكورة 
بالتحري والتحقيؽ بشاف الجراـئ  األمريتوسع االختصاص المحمي لوكيؿ الجميورية كمما تعمؽ 

 .ؽ إ جمف  37المذكورة عمى سبيؿ الحصر في المادة: 

 ع االختصاص المحمي لقاضي التحقيقتوسيلفرع الثاني: ا

يحقؽ في  أفتطبيقا لقاعدة الفصؿ بيف وظيفتي المتابعة والتحقيؽ، ال يجوز لقاضي التحقيؽ 
يحقؽ في  أف، وال يحؽ لو 1الدعوى مف قبؿ غيره إليوترفع  أفالقضية مف تمقاء نفسو بؿ يتعيف 

 الجزائية. اإلجراءاتضمف قواعد اختصاص منصوص عمييا في قانوف  إالالقضية 

 اإلجراءاتفي قانوف  اإلقميمي أوحدد المشرع القواعد العامة المتعمقة باالختصاص المحمي 
الذي يقـي  أوالجزائية لقاضي التحقيؽ، فيتحدد االختصاص المحمي بالمكاف الذي وقعت فيو الجريمة 

 .2يو القبض عميوالذي يقع ف أوفيو المتيـ 

نوفمبر  10المؤرخ في  14-04لقد سمؾ المشرع الجزائري نفس المسمؾ مف خالؿ القانوف رقـ: 
عمى ما  40في تحديده وتوسيعو الختصاص قاضي التحقيؽ ومف ىذا المنطمؽ نصت المادة  2004

حد أ إقامةحؿ مب أويمي: "يتحدد االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ محميا بمكاف وقوع الجريمة، 
حتى ولو كاف  األشخاصبمحؿ القبض عمى ىؤالء  أوالمشتبو في مساىمتيـ في اقترافيا  األشخاص

دائرة اختصاص  إلىيجوز تمديد االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ  آخرىذا القبض حصؿ لسبب 
ة ، عف طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيأخرىمحاكـ 

                                                                 
 .31، ص 2006 ،، الجزائرلمطباعة والنشر ، دار ىومة4طبوسقيعة، التحقيؽ القضائي،  أحسف - 1
 .107، ص 1999التربوية  لألشغاؿ، الديواف الوطني 1طدراسة  مقارنة نظرية وتطبيقية،  - ياللي بغدادي، التحقيؽج - 2
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والجرائـ المتعمقة بالتشريع  واإلرىاب األمواؿلممعطيات وجرائـ تبييض  اآلليةوالجرائـ الماسة لممعالجة 
 الخاص بالصرؼ".

موسعا لقاضي التحقيؽ كمما تعمؽ  إقميمياتعطي اختصاصا  ؽ إ جمف  40فبالتالي فاف المادة 
 إقميميبع ليذه المحكمة اختصاص ومنو يصبح لقاضي التحقيؽ التا أعالهبالجرائـ المذكورة  األمر

 يتجاوز اختصاصو العادي.

 الجزائية األقطابلمحاكم  اإلقميميتوسيع االختصاص الفرع الثالث: 

عمى ما يمي: "تختص محميا بالنظر في الجنحة  ؽ إ جمف  329نصت المادة  اإلطارفي ىذا 
محؿ القبض عمييـ ولو كاف ىذا  أوشركائيـ  أواحد الميتميف  إقامةمحؿ  أومحكمة محؿ الجريمة 
 .آخرالقبض قد وقع لسبب 

المنصوص عمييا في  األوضاعوفؽ  إالوال تكوف محكمة محؿ حبس المحكـو عميو مختصة 
كما تختص المحكمة كذلؾ بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابمة  .جؽ إ  553و 552: 1المادتيف
 المرتبطة. أولمتجزئة 

 إقامةالمحكمة الموجودة في بمد  أوكما تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاؽ دائرتيا المخالفة 
دائرة  إلىيجوز تمديد اختصاص المحمي لممحكمة و  مرتكب المخالفة بالنظر في تمؾ المخالفة.

عف طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود  أخرىاختصاص محاكـ 
والجرائـ  واإلرىاب األمواؿلممعطيات وجرائـ تبييض  اآلليةالمعالجة  بأنظمةالوطنية والجريمة الماسة 

  المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ".

 

 

 

                                                                 
لتي كاف محكوـ عميو بعقوب إذاعمى ما يمي: " ؽ إ جمف  552نصت المادة  - 1  إدانتوحكـ  أصدرتة مقيدة لمحرية محبوسا بمقر الجية القضائية ا

لتحقيؽ  أولـ يكف فانو يكوف لوكيؿ الجميورية  أـسواء كاف نيائيا  المجالس بدائرة محؿ حبس االختصاص بنظر جميع الجرائـ  أولممحاكـ  أولقاضي ا
 ".329/1و 40و 37فيما خرج عف القواعد المنصوص عمييا في المواد:  إليوالمنسوبة 
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 المطمب الثاني

 الجزائية المتخصصة لألقطاباالختصاص النوعي 

نوع الجريمة، ويتحدد نوع الجريمة عمى  أساسيتحدد االختصاص النوعي لممحاكـ الجزائية عمى 
القوانيف المكممة ليا، ومف ـث فاف االختصاص  أوالعقوبة المقررة ليا في قانوف العقوبات  أساس

نوعيا تحديد الواقعة وتطابقيا مع نموذج قانوني خاص بجريمة بعينيا ثـ تحديد  أوالالنوعي يفترض 
 .1مقدار العقوبة أساسعمى 

عـا  كأصؿيقصد باالختصاص النوعي المجاؿ الجرمي الذي يباشر فيو القاضي ميامو، فيحقؽ 
 .2القوانيف المكممة لو أوفي كؿ جريمة معاقب عمييا ضمف قانوف العقوبات 

الذي  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04قد نص المشرع الجزائري مف خالؿ القانوف رـق  
عمى سبيؿ الحصر وىذه  أوردىامعينة مف الجرائـ  بأنواعقضائية جزائية متخصصة  أقطاب انشأ

الثاني جريمة  الفرعلدراسة جريمة المخدرات و  األوؿ الفرعالجرائـ سوؼ نقوـ بدراستيا، لنخصص 
الخامس جريمة  الفرعو  اإلرىابالرابع جريمة  الفرعالثالث الجريمة المنظمة و  الفرعو  ألمواؿاتبييض 

 السابع الجريمة المعموماتية. الفرع وأخيراالسادس جريمة الفساد  الفرعالصرؼ و 

 : جريمة المخدراتاألولالفرع 

وعمى الخالة النفسية  الذىنيالمخدرات ىي مجموعة مف العقاقير التي تؤثر عمى النشاط 
التخيالت وىذه  أوبتسبيبيا لميموسة  أونشاطو  بإبطاء أوبتنشيط الجياز العصبي  إمالمتعاطييا، 

 ألثارىادماف وينجـ عف تعاطييا العديد مف المشاكؿ الصحية واالجتماعية ونظرا العقاقير تسبب اإل
 األحواؿفي  إالقانونيا  أوالضارة بالفرد والمجتمع فقد قاـ المشرع بحصرىا وحظر االتصاؿ بيا ماديا 

شروطيا وفقا لما يتفؽ مع قواعد القانوف الدولي االجتماعي التي تنـظ  أوضحالتي حددىا القانوف و 
 .3االتصاؿ المادي والقانوني بتمؾ المواد بكافة دوؿ العالـ

 
                                                                 

 .410عمي عبد القادر القيوجي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .325يبية، مرجع سابؽ، ص اعبد اهلل اوى - 2
 .15، ص 2012، األردف، 1طتيدد المجتمع الدولي، دار الحامد لمنشر والتوزيع،  آفةيوسؼ عبد الحميد المراشدة، جريمة المخدرات  - 3
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 يمة المخدراتمفيوم جر  أوال/

غياب الوعي  أوالنوـ  أوئية تسبب النعاس ي تعريفيا العممي ىي مادة كيمياالمخدرات ف
 اإلغريقية، وكممة مخدر ترجمة لكممة ناركوتيؾ المشتقة مف الكممة األلـالمصحوب بتسكيف 

(narcotic التي تعني يخدر )يجعمو مخدرا وحسب ىذا التعريؼ فالمنشطات  أوnarcosis 
 )ناركوزيس( وعقاقير اليموسة ال تعتبر مف المواد المخدرة بينما اعتبر الخمر مف المخدرات.

 لإلدراؾكمي  أوالتعريؼ الدولي لممخدرات وىو كؿ مادة ينتج عف تعاطييا فقداف جزئي  أما
تشويش العقؿ والحواس بالتخيالت واليالس بعد النشوة والطرب والتيو  إلىبحيث تؤدي  ةمؤقتبصفة 

 .1طبيعتو العادية إلىيعود  تأثيرىاالتفخيـ وبعد زواؿ و 

المشرع الجزائري تعريؼ لممخدرات في القانوف المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات  أوردقد 
 .2العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا

 :أعالهمف القانوف المذكور  2ونصت المادة: 

والثاني  األوؿاصطناعية مف المواد الواردة في الجدوليف  أـالمخدر: كؿ مادة طبيعية كانت  -
 .1972بصيغتيا المعدلة بموجب بروتوكوؿ سنة  1961مف االتفاقية الواحدة لممخدرات لسنة 

كؿ منتوج طبيعي مدرج في  أواصطناعية  أـالمؤثرات العقمية: كؿ مادة، طبيعية كانت  -
 الرابع مف اتفاقية المؤثرات العقمية. أوالثاني  وأ األوؿالجدوؿ 

روع بالمخدرات المتحدة لمكافحة االتجار غير المش األممتعريف المخدرات في اتفاقية  ثانيا/
 .والمؤثرات العقمية

المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية  األمـلقد سعت اتفاقية  
حتى تتمكف مف التصدي لمزيد مف الفعالية لمختمؼ  األطراؼالنيوض بالتعاوف فيما بيف  إلى 1988

حيث  .3مظاىر مشكمة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقمية الذي لو بعد دولي

                                                                 
 .17، ص مرجع سابؽيوسؼ عبد الحميد المراشدة،  - 1
ج يتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف،  2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانوف رقـ  - 2

 .2004ديسمبر  26 صادر بتاريخ 83 ر ع
 .403 يوسؼ عبد الحميد المراشدة، مرجع سابؽ، ص - 3
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اصطناعية مف  أومادة طبيعية كانت  أية المخدريقصد بتعبير " ولى عمى انو:نصت في مادتيا األ
، ومف 1961وؿ والجدوؿ الثاني مف االتفاقية الوحيدة لممخدرات سنة المواد المدرجة في الجدوؿ األ

 ."1961المعدؿ لالتفاقية الوحيدة لممخدرات  1972تمؾ االتفاقية بصيغتيا المعدلة ببروتوكوؿ سنة 
 أواصطناعية  أويعية كانت مادة طب أية المؤثرات العقميةيقصد بتمييز " كما نصت كذلؾ عمى انو:

والثاني والثالث والرابع مف اتفاقية المؤثرات لسنة  األوؿمنتجات طبيعية مدرجة في الجدوؿ  أية
19711. 

المتعمق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  18-04 جرائم المخدرات في ظل قانون ثالثا/
 قمية واالتجار الغير مشروعين بياالع

المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات  18-04لقد قـا المشرع الجزائري في ظؿ قانوف رقـ 
العقمية ومنع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا بتصنيؼ جرائـ المخدرات حيث نجد في ىذا 

ماليا والتي تجمع بيف جنح حيازة واستيالؾ المخدرات وتسييؿ استع 16 إلى 12المواد  أحكاـ اإلطار
الحيازة  أساسايات وتخص افيي تندرج بيف جنح وجن 21 إلى 17المواد مف  أحكاـ أمالمغير، 

صناعة  أوعمميات التصدير واالستيراد  أومنظمة  إجراميةواالتجار والنقؿ لممخدرات بواسطة جماعة 
نظرا لخطورة جريمة المخدرات ادخؿ المشرع اختصاص و  المؤثرات العقمية. أوزرع المخدرات  أو

ائية المتخصصة وذلؾ مف اجؿ محاربتيا ومكافحتيا والقضاء عمييا ز الج لألقطابالفصؿ فييا 
الجزائية لمنظر  األقطابتعقد اختصاص  ؽ إ جمف  329والكشؼ عف مرتكبيا، حيث نصت المادة 
دائرة  إلىاالختصاص المحمي لممحكمة  "يجوز تمديد :أف في جرائـ المخدرات، حيث نصت عمى

مكرر مف  40كما نصت المادة:  عف طريؽ التنظيـ في جرائـ المخدرات". أخرىاختصاص محاكـ 
 أمـا"تطبيؽ قواعد ىذا القانوف المتعمقة بالدعوى العمومية والتحقيؽ والمحاكمة  :أف نفس القانوف عمى

 مف ىذا القانوف. 239، 40، 37مي طبقا لممواد الجيات القضائية التي تـ التوسيع اختصاصيا المح

 (األموال)غسل  األموالالثاني: جريمة تبييض  الفرع

ة عامة وجريمة غسؿ فدوؿ العالـ مف ظاىرة الجريمة االقتصادية المنظمة بص معظـتعاني 
بمغت  أوبصفة خاصة و ىي جريمة ال تكاد تنجو منيا دولة مف الدوؿ سواء كانت متخمفة  األمواؿ

قدر مف التقـد فيي جريمة الخداع والمكر والقدرة عمى االصطناع والتموف وىي جريمة تمارسيا 
                                                                 

 . 403 ة، مرجع سابؽ، صيوسؼ عبد الحميد المراشد - 1
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بالغة الفقو والدىاء والمكر، وىي عصابات تمتمؾ مف وسائؿ البطش الكثير ما  إجراميةعصابات 
مستقمة،  أركافذات جريمة تبعية  األمواؿتعتبر جريمة غسؿ و  . 1باإلرىابيمكنيا مف فرض الجريمة 

 األصميةسابقة عمييا مف الناحية الزمنية، والجريمة  أخرىيقتضي اكتماؿ بنيانيا القانوني وقوع جريمة 
غير المشروعة، والتي باتت محال لجريمة غسؿ  األمواؿالتي تحصمت منيا  األوليةالجريمة  أو

 .2بمراحميا المختمفة األمواؿبعبارة تمؾ التي تجري عمييا عممية غسؿ  أو، األمواؿ

 األموالالتعريف الضيق لجريمة  أوال/

مثال عف جريمة تمويؿ  أوالناتجة عف تجارة المخدرات فقط  األمواؿيقتصر التعريؼ الضيؽ عمى 
 :3بيذا التعريؼ نذكر منيا أخذتالفقيية والتشريعات التي  اآلراءومف  أخرىدوف جريمة  أيفقط  اإلرىاب

ولى واالىـ التي جسدت قناعة المجتمع حيث تعتبر الخطوة األ 20/12/1988اتفاقية فيينا في 
وكاف موضوعيا مكافحة االتجار غير المشروع في المواد  األمواؿالدولي بضرورة مكافحة تبييض 

مف بينيا  األمواؿلمكافحة غسيؿ  اإلجراءاتالمخدرة والمؤثرات العقمية والعمؿ عمى اتخاذ العديد مف 
والممتمكات المتحصمة عف جريمة سرقة الفكر وتعزيز التعاوف الدولي وتبادؿ  ؿاألموامصادر 

 إلىمقدمة تشير  إلى إضافةمادة  34، واالتفاقية األمواؿالمعمومات والمتيميف في مكافحة غسيؿ 
المخدرات والمؤثرات العقمية وانتشارىا في المجتمعات، ولقد نصت المادة الثالثة  إنتاججسامة وتزايد 

 االتفاقية عمى انو:مف 

قانونو  إطارالتالية في  األفعاؿيتخذ كؿ الظروؼ ما يمـز مف تدابير لتجريـ  -1
 أوجريمة  أيمستمدة مف  بأنيانقميا مع العمـ  أو األمواؿتحويؿ  الداخمي في ارتكابيا عمدا.

االشتراؾ في  أفعاؿالجرائـ المنصوص عمييا في الفقرة الفرعية مف ىذه الفقرة ومف فعؿ مف 
قصد  أو لألمواؿع و شر متمويو المصدر غير ال أو إخفاءالجرائـ، بيدؼ  أومثؿ ىذه الجريمة 

مف العواقب  اإلفالتالجرائـ عمى  أوشخص متورط في ارتكاب ىذه الجريمة  أيمساعدة 
 .ألفعالياالقانونية 

                                                                 
 . 7، ص 2003، مصر والعالج(، مجموعة النيؿ العربية، األسباب)الظاىرة  األمواؿمحسف احمد الخضيري، غسيؿ  - 1
 2008 مصر، ، نيضة مصر لمطباعة والنشر،1طدراسة  مقارنة،  -األمواؿ لجريمة غسؿ  واإلجرائيةعادؿ محمد السوي، القواعد الموضوعية  - 2

 .91ص 
يتضمف المصادقة، ، 1995جانفي  28المؤرخ في  41-95صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسي  1988ديسمبر  20اتفاقية فيينا  - 3

ـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية،   .1995فبراير  15، صادر بتاريخ  07 ج ر عمع التحفظ، عمى اتفاقية األم
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طريقة التصرؼ فييا  أومكانيا  أومصدرىا  أو األمواؿتمويو حقيقة  أو إخفاء -2
جراـئ  أومستمدة مف جريمة  بأنياممكيتيا، مع العمـ  أوالحقوؽ المتعمقة بيا  أوحركتيا  أو

االشتراؾ في  أفعاؿمستمدة مف فعؿ  أومنصوص عمييا في الفقرة الفرعية )أ( مف ىذه الفقرة 
تجمى ذلؾ في صدور الجرائـ، وقد اخذ المشرع المبناني باتفاقية فيينا وي أومثؿ ىذه الجريمة 

المتعمؽ بالمخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ حيث عرؼ في مادتو  98/673قانوف رقـ 
 أوالمنقولة  لألمواؿتمويو المصدر غير المشروع  أو إخفاء بأنو األمواؿالثانية عف تبييض 

 .1ؼالمؤثرات العقمية والسالئ أوالمواد الناتجة عف جرائـ المخدرات  أوغير المنقولة 
المتحدة  لألمـالمعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة  اإلرىاباالتفاقية الدولية لقمع تمويؿ 

، اإلرىابمف ارتكاب جريمة تمويؿ  المتأتيةالتي جرمت العائدات  19902ديسمبر  09يوـ 
تحصؿ بصورة مباشرة او غير مباشرة مف  أوولى التي تنشا ويقصد بالعائدات حسب المادة األ
 بمفيوـ االتفاقية. اإلرىابارتكاب جريمة مف جرائـ تمويؿ 

 األموالالتعريف الواسع لجريمة تبييض  ثانيا/

غير المشروعة وليس  واألعماؿالقذرة الناتجة عف جميع الجرائـ  األمواؿيشمؿ جميع 
الفقيية والتشريعات التي  اآلراءومف  اإلرىابتمويؿ  أوفقط الناتجة عف تجارة المخدرات 
 نذكر منيا: األمواؿاعتمدت التعريؼ الواسع لتبييض 

ىو كؿ عمؿ ييدؼ  األمواؿتبييض  أفالذي اعتبر  1986لسنة  األمريكيالقانوف  -
 .اإلجراميةالناتجة عف النشاطات  األمواؿمصدر  أوطبيعة  إخفاء إلى

 أو إخفاء إلىالنشاطات غير المشروعة التي تيدؼ  بأنويعرفو "جيمس بيسالي"  -
 الناتجة عف الجريمة المنظمة. األمواؿتمويو 

في "باؿ"  األمواؿالمبادئ الخاصة بمنع استعماؿ القطاع المصرفي لتبييض  إعالف -
 إلىجميع العمميات المصرفية التي تيدؼ  بأنو األمواؿعرؼ في مقدمتو تبييض  1988سنة 
 .لألمواؿرمي المصدر الج إخفاء

                                                                 
لسبتي،  - 1 ، 2012، الجزائر، المعيد الوطني لمقضاء، الدفعة الثانية عشر إجازةمذكرة التخرج لمحصوؿ عمى جريمة تبييض األمواؿ، منيعي حسيف ا

 .42ص 
المعتمدة يتضمف التصديؽ بتحفظ عمى االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب،  ،2000ديسمبر  23مؤرخ في  445-2000 رقـ مرسوـ رئاسي - 2

ـ المتحدة يوـ   .2011يناير  03، صادر بتاريخ 01، ج ر ع 1999ديسمبر  9مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األم
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المتحدة مكمؼ بالتنسيؽ  لألمـفريؽ العمؿ وىو جياز تابع لمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية 
مف الماؿ المبيض المتأتي عف التجارة  أخرى أنواعفشمؿ  األمواؿالدولي في شاف مكافحة تبييض 

 بالسالح والتيرب مف الضرائب والجمارؾ... الخ.

المتحدة  األمـىي اتفاقية  األمواؿاتفاقية كرست تجريـ ظاىرة تبييض  أىـلعؿ  -
 األمواؿوالتي اعتبرت عممية غسؿ  15/11/2000لمكافحة الجريمة المنظمة المؤرخة في 

المرتبطة بعممية الجريمة المنظمة التي عرفت  1الرئيسية مف الجرائـ أنواع أربعةواحدة مف 
 إخفاءعائدات جرائـ بفرض  أنيانقميا مع العمـ  أو: "تحويؿ الممتمكات أنياىذه الجريمة عمى 

شخص ضالع في ارتكاب  أيمساعدة  أوالتمويو لمصدر غير مشروع لتمؾ الممتمكات  أو
 مف العواقب القانونية لفعمتيا. اإلفالتمنو عمى  تأتتالتي  األصميالجـر 

 أوكيفية التصرؼ فييا  أومكانيا  أودرىا مص أو تلمممتمكاتمويو الطبيعة الحقيقية  أو إخفاء
 عائدات جرائـ". أنيالمحقوؽ المتعمقة بيا مع العمـ  أوممكيتيا  أوحركتيا 

 قف المشرع الجزائري من التعريفينمو  ثالثا/

المشرع الجزائري اخذ حذو المشرع  أفمف خالؿ دراستنا لمتعريفيف )الواسع والضيؽ( نجد 
المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات  13/05/1996المؤرخ في  96/392الفرنسي في القانوف رقـ 

، حيث عرؼ جريمة اإلجراميةليشمؿ جميع النشاطات  األمواؿالفرنسي فوسع مف نطاؽ تبييض 
 : 2لتاليمكرر مف قانوف العقوبات عمى النحو ا 389في المادة  األمواؿتبييض 

 أو إخفاء، بغرض إجراميةعائدات  بأنيانقميا مع عمـ الفاعؿ  أوتحويؿ الممتمكات  - أ
شخص متورط في ارتكاب الجريمة  أيمساعدة  أوتمويو المصدر غير الشروع لتمؾ الممتمكات 

 القانونية لفعمتو. اآلثارمف  اإلفالتمنيا ىذه الممتمكات عمى  تأتتالتي  3األصمية

                                                                 
 .99انظر: خالد سميماف، مرجع سابؽ، ص  - 1
بموجب المرسوـ التنفيذي  المشرع الجزائري خمية االستعالـ المالي انشأ األمواؿوتبييض  اإلرىابمف اجؿ الكشؼ عف الجرائـ المتصمة بتمويؿ  - 2

 ابريؿ 07 صادر بتاريخ ،23ج ر ع  خمية معالجة االستعالـ المالي وتنظيميا وعمميا،  إنشاءيتضمف  2002 ابريؿ 07المؤرخ في  127-02رقـ 
 ...".األمواؿوتبييض  اإلرىاب، ونصت المادة الرابعة مف المرسوـ: "تكمؼ الخمية بمكافحة تمويؿ 2002

ومكافحتيا في المادة الرابعة  اإلرىابوتمويؿ  األمواؿفي القانوف المتعمؽ بالوقاية مف تبييض  األصميةلقد قاـ المشرع الجزائري بتعريؼ الجريمة  - 3
 حسب ما ينص عمييا القانوف". األمواؿجريمة حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبييا بالحصوؿ عمى  أي": أصمية"جريمة 
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كيفية التصرؼ  أومكانيا  أومصدرىا  أوتمويو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات  أو إخفاء - ب
 حركتيا. أوفييا 

 أنيايا يتمق تيا مع الشخص القاـئ بذلؾ وقاستخدام أوحيازتيا  أواكتساب الممتمكات  - ت
 .إجراميةتشكؿ عائدات 

عمى  التأمر أوالتواطؤ  أومف الجرائـ المقررة وفقا ليذه المادة  أيالمشاركة في ارتكاب  - ث
سداءوالتحريض عمى ذلؾ وتسييمو  ارتكابيا ومحاولة ارتكابيا والمساعدة  .بشأنوالمشورة  وا 

مف  329فقد نصت المادة  األمواؿالجزائية بالنظر في جرائـ تبييض  األقطابدعت اختصاص 
دائرة اختصاص محاكـ  إلىعمى ما يمي: "... يجوز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة  ؽ إ ج
 ...."األمواؿعف طريؽ التنظيـ، في جرائـ تبييض  أخرى

 الثالث: الجريمة المنظمة الفرع

تعتبر الجريمة المنظمة مف اخطر الجرائـ التي تيدد كؿ دوؿ العالـ، خاصة مع ظيور العولمة، 
مف ذلؾ ىو تشكيؿ عصابات متشبعة ومتعددة  واألصعبوازدياد التقدـ العممي والتكنولوجي بؿ 

 .1الجنسيات تمارس الجرائـ المنظمة عبر الوطنيةالنشاط و 

 موقف المنظمة الدولية من تعريف الجريمة المنظمة أوال/

 1945عرؼ المؤتمر الخامس لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف الذي انعقد في جنيؼ لعاـ: 
 األشخاصمعقدا وعمى نطاؽ واسع، تنفذه مجموعة مف  إجراميا: "الجريمة التي تتضمف نشاطا بأنيا

وتكوف  وأفرادهتحقيؽ ثراء لممشاركيف فييا عمى حساب المجتمع  إلىعمى درجة مف التنظيـ، وييدؼ 
دوة حوؿ الجريمة عقدت ن 1988وفي عـا  2بالفساد التاـ السياسي" األحيافمرتبطة في معظـ 
 اصأشختجمع  أو: "كؿ تنظـي بأنيانتربوؿ في فرنسا، حيث عرفت الجريمة المنظمة بمقر األ

 .3يمارسوف نشاطا محددا لغرض تحقيؽ الربح دوف احتراـ الحدود الوطنية"

                                                                 
 .7، ص2012، دار الفكر الجامعي، مصر 1طعبد الحميد نبيو، الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  تسريف - 1
 .91 ، ص2002فايزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظؿ االتفاقيات الدولية والقوانيف الوطنية، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 2
 .5، ص مصردار النيضة العربية، ، 1طمقارف، شريؼ سيد كامؿ، الجريمة المنظمة في القانوف ال - 3
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تعريؼ  نامعاممة المجرميف المنعقد في ىافاتبنى المؤتمر الثالث لمنع الجريمة و  1990في عاـ: 
المعقدة تقـو بيا في نطاؽ واسع جماعات  اإلجرامية األنشطة: "مجموعة مف بأنياالجريمة المنظمة 
وخدمات غير قانونية وتتجاوز الحدود  أسواؽتحقيؽ الربح واكتساب السمطة، وفتح منظمة بقصد 

في المؤتمر  أما الشخصيات العامة بالرشوة وتستخدـ العنؼ والتيديد". إفسادالوطنية وتقوـ عمى 
 أوصى 1994 المتحدة عاـ األمـالعالمي لمجريمة العابرة لمحدود والذي عقد في نابولي تحت رعاية 

المؤتمر تعريؼ ىذه الجريمة عف طريؽ  رأىالمؤتمر بتعريؼ مشترؾ لفكرة الجريمة المنظمة، وقد 
التي تندرج تحتيا، مثؿ: االتجار الدولي لمسيارات المسروقة، وتيريب  اإلجرامية لألنشطة أمثمةذكر 

فساد األمواؿالمواد النووية وتيريب المياجريف بطرؽ غير مشروعة، وغسؿ   العمومييف. الموظفيف وا 

 شريعات الداخمية لمجريمة المنظمةتعريف الت ثانيا/

 ثالث اتجاىات: إلىلقد اتجيت التشريعات في تعريؼ الجريمة المنظمة 

 تعريؼ الجريمة المنظمة في صمب القانوف. إيراد: عدـ األوؿاالتجاه 

 .أنشطتياالتي تمارس  اإلجراميةاالتجاه الثاني: تعريؼ الجريمة المنظمة بداللة المنظمات 

 االتجاه الثالث: تعريؼ الجريمة المنظمة في صمب القانوف.

مكونة مف ثالثة  إرىابية"قيـا منظمة  أنياعرؼ المشرع االيطالي الجريمة المنظمة عمى  
العصابة المتمثمة  أوالجماعة  أعضاءالمافيا، وتتميز ىذه الجريمة باف  أسموبتتخذ  فأكثر أشخاص

بشكؿ مباشر عمى  ءواالستيالصمت لكي يستمدوا منيا القدرة عمى ارتكاب الجريمة، في قاعدة ال
 .1غير مشروعة" أوغير عادلة  أرباحالسيطرة عمى النشاط االقتصادي لتحقيؽ  أو، اإلدارة

لمواجية الجريمة المنظمة  1970فقد صدر قانوف فدرالي خاص سنة  األمريكيالمشرع  أما
 أساسالمنظمة التي تقوـ عمى  اإلجراميةالجماعات  أنشطةعميو قانوف "ريكو" الذي يركز عمى  وأطمؽ

التحضيرية ليذا القانوف تعريؼ الجريمة  باألعماؿالخاصة، وقد ورد  أغراضيااالبتزاز والعنؼ لتحقيؽ 
جرائميا بالحاؿ خارج رقابة الشعب وحكومتو وال تقوـ بارتكاب  أنشطتيا: "جماعة تمارس بأنياالمنظمة 

نما السيطرة عمى مجاؿ معيف مف  إلىلعدة سنوات، وفقا لتخطيط مسبؽ، دقيؽ ومعقد، وتسعى  وا 

                                                                 
 .132، ص 2001محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة ومداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة العربية،  - 1
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وتقدـي السمع والخدمات غير  إعدادفي  إمكانياتيابقصد الحصوؿ عمى اكبر قدر مف  بأكممو األنشطة
فقد نص في  األردنينوف القا أما جانب اندماجيا في المشروعات االقتصادية العادية". إلىالمشروعة 

اتفاقية  أوعقدا  أوجمعية  تأليؼعمى  أكثر أوشخصاف  أقـد إذامف قانوف العقوبات: " 157مادتو 
 الشاقة المؤقتة". باألشغاؿيعاقبوف  األمواؿ أوبقصد ارتكاب الجنايات عمى الناس 

 أركانياالمشرع الجزائري فيو بذلؾ ـل يتعرض صراحة لمجريمة المنظمة سواء لتعريفيا بياف  أما
 . 1ىذه الجريمة معالميا مستفحمة في الحياة العممية أفخصائصيا بالرغـ مف  أو

 الفقو من تعريف الجريمة المنظمة موقف ثالثا/

مع عدـ وجود اتفاؽ دولي عمى  كاف لمفقو دورا كبيرا في بياف مفيوـ الجريمة المنظمة خصوصا
الجريمة المنظمة مف خالؿ بياف الخصائص  األلمافعرؼ بغض فقياء و  تعريؼ الجريمة المنظمة.

ليا وىي: المجوء لمعنؼ والميارة واالحتراؼ بارتكاب الجرائـ واستخداـ التكنولوجيا الحديثة  األساسية
ىو تحقيؽ  اإلجراميةاليدؼ الرئيسي لمجماعة  أفواستخداـ الرشوة وتجاوز الجريمة لمحدود الوطنية و 

معزولة  األقؿعمى  أوجماعة سرية  بأنيافيعرؼ الجريمة المنظمة  األمريكيالفقو  أما الربح المادي.
غير  األسواؽعائمي، وتسيطر عمى  أساسعمى ىامش المجتمع ليا سمطة مركزية وتقـو عمى 

 .2المشروعة"

طابع االحتراؼ المعتمد عمى التخطيط  تأخذالجريمة التي الجريمة المنظمة ىي  أفيرى البعض 
المحكـ، والتنفيذ الدقيؽ التي تـت مف قبؿ مجموعة مف المجرميف المحترفيف الذيف يمثموف الوجو 

، األحداثالمباشر لمجريمة، في الوقت الذي تبقى فيو رموز الجماعة المنظمة بعيدا عف مسرح 
 األجيزةاطيـ بعيدا عف مطاردة القانوف مف خالؿ الفرار مف يقطفوف ثمار الجريمة، ويتابعوف نش

                                                                 
، 2002فبراير  10صادر بتاريخ  9، ج ر ع 2002فيفري  5المؤرخ في  55-02لمتذكير أف المشرع الجزائري وبموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  - 1

 15يوـ  صادؽ بتحفظ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة
أشخاص أو أكثر،  3كما يمي: "يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة محددة البنية مؤلفة مف  02والتي عرفتيا في المادة  2000فمبر نو 

مف أجؿ  موجودة لفترة مف الزمف وتقوـ معا بفعؿ مدبر بيدؼ ارتكاب واحدة أو أكثر مف الجرائـ الخطيرة أو الجرائـ المقررة وفقا ليذه االتفاقية
 الحصوؿ بشكؿ مباشر عمى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

 .17شريؼ سيد كامؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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ناشريف في المجتمع قيما جديدة تجسد سمطة القوة وشرعيتيا في  األخالقية، عابثيف بالقيـ األمنية
 .1اكتساب الحقوؽ

الجزائية المتخصصة ىو مكافحة الجريمة المنظمة  األقطابلوجود  األصميف السبب أىذا و 
حاؿ مواجية ىذا النوع  بأيالتي تتسـ بالخطورة والسرعة في التنفيذ واالحترافية والتخطيط وال يمكف 

 جزائية متخصص. أقطاببوجود قضاء متخصص مندرج ضمف  اإلجراـمف 

 اإلرىابالرابع: جريمة  الفرع

.  أيفي  لإلنسافظاىرة خطيرة تيدد الحياة اليومية  أصبح اإلرىاب أفال شؾ  مكاف في العاـل
 أوتشمؿ مف لو دخؿ باالتجاىات السياسية  أصبحترىابية اإل األفعاؿ أفوتتجمى تمؾ الخطورة في 

مختمؼ  إلىوامتدادىا  اإلرىاب أعماؿالتزايد الكمي الممحوظ في  أفكما  غيرىا التي يقصدىا الجاني.
يؤكد فساد االعتقاد الذي  اإليديولوجيةانتمائيا  أوبمداف العالـ بصرؼ النظر عف توجياتيا السياسية 

تقتصر عمى بعض الدوؿ التي تعاني مف  اإلرىابية األعماؿ أفساد لفترة مف الزمف، والذي اعتبر 
 .2دينية أوترات عرقية تو  أوقالقؿ سياسية 

انو مف المناسب  إالوالفقيية في وضع تعريؼ شامؿ ومحدد المحاوالت الدولية  أخفقتلقد 
في  أوالقانوني  أوعمى المستوى الفقيي  اإلرىابالتعرض وبشكؿ مفصؿ لتعريؼ مفيـو جريمة 

 .اإلرىابالذي وجد بصدد تعريؼ جريمة  اإلشكاؿاالتفاقيات الدولية وىذا حتى نرفع المبس عف 

 اإلرىابالتعريف المغوي لجريمة  أوال/

وافزع ويقاؿ في ىذا  أخاؼفي المغة العربية ىي مصدر الفعؿ ارىب بمعنى  اإلرىابكممة 
قد وردت كممة الرىبة في  ترحـ. أفالصدد "رىبوت خير مف رحموت" بمعنى الف ترىب خير مف 

يسارعوف  أنيـاهلل عز وجؿ كما في قولو تعالى: " ىعدة معاني منيا معنى الخشية وتقو القراف الكريـ ب

                                                                 
ـ المنظـ، المركز العربي لمدراسات األمنية، السعودية،  - 1  .50، ص 1989محمد فاروؽ النبياف، نحو إستراتيجية موحدة لمكافحة اإلجرا
 .10، ص 2005مة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجري - 2
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نتـ اشد رىبة في صدورىـ مف اهلل أ كما ورد في قولو تعالى: "ال .1الخيرات ويدعوننا رغبا ورىبا"في 
ـ ال يفقيوف" بأنيـذلؾ   .2قو

تشير كممة الرىبة في المغة العربية في التعبير عف الخوؼ المشوب باالحتراـ وىي تختمؼ عف 
(  ىي ترجمة غير إرىابلعربية بمعنى )في المغة ا (Terrorism، وبالتالي فاف ترجمة كممة )اإلرىاب

 .3إرىابصحيحة لغويا وبالتالي جاءت الترجمة الصحيحة ليذه الكممة ىي "إرعاب"، وليس 

 رىابالتعريف الدولي لجريمة اإل  ثانا/

والتحميمية،  األكاديميةلمعديد مف الدراسات  أساسيامنذ زمف محورا  اإلرىابيةلقد شكمت الجريمة 
واالقتصادية واالجتماعية وقد زاد ىذا االىتماـ في نياية القرف  األمنيةالتي تناولتيا مف مختمؼ الوجوه 

النووي  اإلرىابارتكابيا، فظير  وأساليب أشكالياتطورت ىذه الجريمة في  أفالماضي، بعد 
عدييا لمحدود الوطنية، واختراقيا الكيميائي والمعموماتي كما زاد مف خطورتيا ت واإلرىابوالبيولوجي، 

 .4مف الجرائـ العابرة لمقارات أصبحتالحاجز الدولي حتى  إلى اإلقميميلمحاجز 

 2النووي في المادة  اإلرىاب 20055النووي لعاـ  اإلرىاب أعماؿعرفت االتفاقيات الدولية لقمع 
مف االتفاقية عمى انو: "يرتكب جريمة بمفيوـ ىذه االتفاقية كؿ مف يقوـ بصورة غير مشروعة وعف 

 عمد:

 حيازة جياز. أوصنع  أوحيازة مادة مشعة  -1
ضرر  إلحاؽبقصد  أوسـي جبدني  أذىالتسبب في  أو األرواح إزىاؽبقصد  -2

 البيئة. أوذي شاف بالممتمكات 
 أواستخداـ مرفؽ نووي  أوطريقة  بأيةجياز مشع  أومادة مشعة  أيباستخداـ  -3
 بانطالقيا: أومادة مشعة  إطالؽ إلىبو بطريقة تؤدي  أضرار إحداث

 ... أوبدني جسيـ  أذىالتسبب في  أو األرواح إزىاؽبقصد  - أ
                                                                 

ـ  - 1  .90سورة األنبياء، اآلية رق
 .13سورة الحشر، اآلية رقـ  - 2
 .37عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .3،ف ص 2006الشرؽ، مصر، التجريـ وسبؿ المواجية، مطبعة  –إبراىيـ مصطفى سميماف، اإلرىاب والجريمة المنظمة  - 4
 2006ديسمبر  31حتى  2005سبتمبر  14ولـ تدخؿ بعد حيز النفاذ، فتح باب التوقيع اعتبار مف  2005أبريؿ  13أقرت في نيويورؾ يوـ  - 5

 دولة. 82تصديؽ غير أف االتفاقية اشترطت لدخوليا حيز التنفيذ مصادقة  17توقيع و 100ووصمت الحالة إلى 
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 ... أوبالبيئة  أوضرر ذي شاف بالممتمكات  إلحاؽبقصد  - ب
دولة عمى القيـا  أومنظمة دولية،  أواعتباري  أوشخص طبيعي  إكراهبقصد  - ت
 االمتناع عف القياـ بو. أوبعمؿ ما 

منيا تنص عمى  02في المادة  2003لسنة  اإلرىابوكذلؾ جاءت االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ 
 انو:

وسيمة كانت، مباشرة  بأيةيرتكب جريمة بمفيـو ىذه االتفاقية كؿ شخص يقـو   -1
 أنياجمع بنية استخداميا، وىو يعمـ  أو، بتقديـ بإرادتووع غير مباشرة، وبشكؿ غير مشر  أو

 جزئيا لمقياـ: أوتستخدـ كميا 
المعاىدات الواردة في المرفؽ وبالتعريؼ  إحدىبعمؿ يشكؿ جريمة في نطاؽ  - أ

 المحدد في ىذه المعاىدات.
، أخرشخص  أي أوالتسبب في موت شخص مدني  إلىييدؼ  آخرعمؿ  بأي - ب

عدائية في  أعماؿبجروح بدنية جسيمة عندما يكوف ىذا الشخص غير مشترؾ في  إصابتو أو
موجيا لترويع  سياقوفي  أوحالة نشوب نزاع مسمح، عندما يكوف غرض العماؿ، بحكـ طبيعة 

 االمتناع عف القياـ بو". أوعمؿ  بأيمنظمة دولية عمى القياـ  أوحكومة  إلرغاـ أوالمكاف، 

منيا: اتفاقية طوكيو  اإلرىابمحددة مف  بأشكاؿت ىاتيف االتفاقيتيف ىناؾ معاىدات دولية سبق
، اتفاقية الىاي 14/09/1963التي ترتكب عمى متف الطائرة( الموقفة بتاريخ:  واألفعاؿ)الجرائـ 

واتفاقية مونتلاير  14/12/1970)مكافحة االستيالء الغير المشروع عمى الطائرات( الموقفة بتاريخ: 
 23/09/1971مشروعة والموجية ضد سالمة الطيراف المدني( الموقعة بتاريخ: غير  األعماؿ)

 .15/12/19971بواسطة المتفجرات( الموقعة بتاريخ:  اإلرىابيةواتفاقية )مكافحة العمميات 

العنؼ التي تمارس مف قبؿ  أعماؿ: "بأنوفقد عرفتو  لإلرىابالمتحدة  األمـتعريؼ لجنة  أما
التدخؿ في شؤونيا الداخمية، واف استخداـ القوة  أوبيدؼ السيطرة عمييا  بأكممياالدوؿ ضد شعوب 
الدفاع الوقائي الذي تمارسو دولة ضد سالمة وسيادة دولة  أواالنتقامية  األعماؿالمسمحة لنوع مف 

شغاؿالرعب والفزع بيف المواطنيف  إشاعةدولة بيدؼ  إقميـ إلى اإلرىابيةودفع المجموعات  أخرى  وا 

                                                                 
وـ األخضر محمد، اآلليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب الدولي، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة في العمبف  - 1

ـ السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة أبو بكر بمقايد   .256، ص 2015تممساف،  –القانونية واإلدارية، تخصص القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعمو
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نظرا لخطورتيا وجسامتيا عف  اإلرىابتدخؿ جميعيا في نطاؽ تعريؼ  أفالسياسية وينبغي  األنظمة
 .1"اإلرىاب أشكاؿمف  آخرشكؿ  أي

 اإلرىابتعريف المشرع الجزائري لجريمة  ثالثا/

، واعتمد تحديده ليذه الجرائـ اإلرىاب أعماؿتوسع المشرع الجزائري في تحديد ما يعتبر مف 
 معيف واستيداؼ غاية معينة.عمى توافر باعث 

 عمى انو: اإلرىابمف قانوف قمع  األولىفقد نص في المادة 

، دؿ مخالفة تستيدؼ امف الدولة والسالمة الترابية واستقرار إرىابا أويعتبر عمال تخريبا  -
 :األتيعمؿ غرضو  أيالمؤسسات وسيرىا تعادي عف طريؽ 

مف خالؿ االعتداءات عمى  األمفالسكاف وخمؽ جو مف انعداـ  أوساطبث الرعب في  -
 .األشخاصحياة وسالمة 

 عرقمة حركة المرور والتنقؿ في الطرؽ والمساحات العامة. -
 عمى وسائؿ المواصالت والنقؿ والممكيات العمومية. االعتداءات -
حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير  أوعرقمة عمؿ السمطات العمومية  -

 العاـ. المؤسسات المساعدة لممرفؽ
عرقمة  أوممتمكاتيا،  أو أعوانيااالعتداء عمى حياة  أوعرقمة سير المؤسسات العامة  -

 .2تطبيؽ القانوف والتنظيمات

رىاب واستفحاليا في المجتمع ادخؿ المشرع اختصاص الفصؿ فييا فنظرا لخطورة جريمة اإل
عمييا والكشؼ عف  الجزائية المتخصصة وذلؾ مف اجؿ محاربتيا ومكافحتيا والقضاء لألقطاب

، اإلرىابالجزائية لمنظر في جرائـ  األقطابتعقد اختصاص  ؽ إ جمف  329المادة  تمرتكبييا، فكان
عف  أخرىدائرة اختصاص محاكـ  إلىحيث نصت عمى: "يجوز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة 

ى: "تطبيؽ قواعد مكرر مف نفس القانوف عم 40". ونصت المادة: اإلرىابطريؽ التنظيـ في جرائـ 
الجيات القضائية التي تـ توسيع  أمـاىذا القانوف المتعمقة بالدعوى العمومية والتحقيؽ والمحاكمة 

                                                                 
 .258، ص مرجع سابؽبف األخضر محمد،  - 1
 .259، ص المرجع نفسو - 2
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المواد مف:  أحكـامف ىذا القانوف، مع مراعاة  329و  40و 37اختصاصيا المحمي طبقا لممواد: 
 ."5مكرر  40 إلى 1مكرر  40

 الخامس: جريمة الصرف الفرع

مف والى الخارج، وحسب ما  األمواؿيرتبط ىذا النوع مف الجرائـ بمجالي الصرؼ وحركة رؤوس 
ولى فاف مصطمح الصرؼ يقصد بو: كؿ عممية التنظيـ المتعمؽ بالصرؼ في مادتو األ إليو أشار
، كما أخرى أجنبيةعممة  أوبيع لمعممة الصعبة عمى حساب ما يقابميا مف دينار جزائري  أوشراء 
االئتماف، الصكوؾ البنكية،  أوالنقد بصفة بحتة، السندات، بطاقات القرض  أيضاؿ ىذه الكممة تشم
 .1والمعادف النفيسة واألحجارالقرض، السبائؾ الذىبية، القطع النقدية الذىبية  أوراؽ

رـق  لألمرالمعدؿ والمتمـ  2003فيفري  19المؤرخ في  01-03 األمرمف  2لقد نصت المادة 
مف والى  األمواؿالمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس  96-22

 عمى انو: 2الخارج

مف والى  األمواؿتعتبر محاولة مخالفة لمتشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس 
 الخارج عمى انو:

 التصريح الكاذب. -
 عدـ مراعاة التزامات التصريح. -
 الوطف. إلى أمواؿعدـ استراد  -
 المنصوص عمييا والشكميات المطموبة. اإلجراءاتعدـ مراعاة  -
عدـ احتراـ الشروط المقترنة بيا  أوعدـ الحصوؿ عمى التراخيص المشترطة  -

حيازة السبائؾ  أوتصدير  أو دستراإ أوبيع  أوكما يعتبر مف قبؿ ىذه المخالفة كؿ شراء 
والمعادف النفيسة دوف مراعاة التشريع والتنظـي  األحجار أوالذىبية والقطع النقدية الذىبية 

 المعموؿ بيما.

                                                                 
ـ  - 1  .1992مارس  29، صادر بتاريخ 24، يتعمؽ بقواعد الصرؼ وشروطو، ج ر ع 1991غشت  14مؤرخ في  07-91قانوف رق
ـ  - 2 وحركة رؤوس األمواؿ مف والى الخارج، ، يتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ 1996يوليو  09مؤرخ في  22-96أمر رق

 ، معدؿ ومتمـ.1996يوليو  10، صادر بتاريخ 43ج ر ع 
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نظرا لخطورة الجريمة واستفحاليا في المجتمع ادخؿ المشرع اختصاص الفصؿ فييا 
يا والكشؼ الجزائية المتخصصة وذلؾ مف اجؿ محاربتيا ومكافحتيا والقضاء عمي لألقطاب

الجزائية لمنظر في  األقطابتعقد االختصاص  ؽ إ جمف  329المادة  أفكما  عف مرتكبيا.
 إلىجرائـ الصرؼ حيث نصت عمى ما يمي: "يجوز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة 

عف طريؽ التنظيـ في الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص  أخرىدائرة اختصاص محاكـ 
مكرر مف نفس القانوف: "تطبؽ قواعد ىذا القانوف المتعمقة  40 بالصرؼ". ونصت المادة

الجيات القضائية التي تـ اختصاصيا المحمي  أماـبالدعوى العمومية والتحقيؽ والمحاكمة 
 1مكرر  40المواد: مف  أحكاـمف ىذا القانوف، مع مراعاة  329و 40و  37طبؽ لممواد 

 ."5مكرر  40 إلى

 السادس: جريمة الفساد الفرع

اليات لمكافحة ظاىرة الفساد وىي بمتحدة عمى تزويد القانوف الدولي ال األمـىيئة  أقدمتلقد 
وبذلؾ انضمت الجزائر ممتزمة التزاـ مباشر  13/10/2003الجمعية العامة وفي  أقرتيااالتفاقية التي 

قواعد الشفافية في التسيير والى  السياسية والمؤسساتية واالقتصادية وترسيخ اإلصالحات بإتباع
 دولة الحؽ والقانوف. إرساءضماف 

 مفيوم الفساد أوال/

ربح شخص  أويعرؼ الفساد في الحياة العامة عمى انو استخداـ السمطة العامة مف اجؿ كسب 
طبقة ما بالطريقة التي يترتب عمييا خرؽ  أومنفعة لجماعة  أومف اجؿ تحقيؽ مكانة اجتماعية 

 .األخالقيمخالفة التشريع ومعايير السموؾ  أوالقانوف 

: "كؿ عمؿ يتضمف سوء استخداـ المنصب العـا بأنوالفساد كما حددتو منظمة الشفافية الدولية 
 .1جماعتو" أولتحقيؽ مصمحة خاصة ذاتية لنفسو 

                                                                 
، وزارة العدؿ، الديواف الوطني لألشغاؿ 60ىالؿ مراد، الوقاية مف الفساد في التشريع الجزائري عمى ضوء القانوف الدولي، نشرة القضاة، العدد  - 1

 .80، ص2006التربوية، الجزائر، 
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 أصحابكما انو: "العموالت الخفية وغيرىا مف السموكيات غير المشروعة التي يتورط بيا 
الخاصة حينما يخرقوف الواجبات المصيقة بصفتيـ بغرض الحصوؿ عمى  أوالسمطة العمومية 

 .1الغير" أو ألنفسيـامتيازات غير مشروعة ميما كانت طبيعتيا سواء 

ف شخص م إالتمتاز جرائـ الفساد في مجمميا بكونيا مف الجرائـ ذوي الصفة التي ال تقع 
 .2مف في حكمو أولموظؼ يتصؼ بصفة معينة وىي صفة ا

كما تتمثؿ مظاىر الفساد في مجموعة مف السموكيات التي يقـو بيا بعض مف يتولوف المناصب 
 العامة والمتمثمة في:

 االمتناع عف تنفيذه. أومنافع مف اجؿ تنفيذ عمؿ  أو أمواؿالحصوؿ عمى  أيالرشوة:  -
عائمة  أوجية ينتمي ليا الشخص مثؿ حزب  أولمصالح فرد  أعماؿتنفيذ  أيالمحسوبية:  -

 منظمة ...الخ. أو
 في الخدمة بغير حؽ لمحصوؿ عمى مصالح معينة. أخرىتفضيؿ جية  أيالمحاباة:  -
العمؿ والكفاءة  بأصوؿجماعة دوف االلتزاـ  أوالتدخؿ لمصالح فرد ما،  أيالوساطة:  -

االنتماء الحزبي رغـ كونو  أو بةبالقراتتعمؽ  ألسبابالالزمة مثؿ تعييف شخص في منصب معيف 
 غير كفؤ.
 الدولة والتصرؼ بيا مف غير وجو. أمواؿالحصوؿ عمى  أينيب الماؿ العاـ:  -

 الفساد أشكال ثانيا/

 3عمى النحو التالي: وأشكالويمكف تحديد مجموعة مف صور الفساد 

استخداـ المنصب العاـ مف قبؿ صور الشخصيات النافذة لمحصوؿ عمى االمتيازات  -
 آخريفالحصوؿ مف  أوخاصة كاالحتكارات المتعمقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، 
 عمى منافع مقابؿ تسييؿ حصوليـ عمى ىذه االمتيازات دوف وجو حؽ.

                                                                 
 .82، ص ؿ مراد، مرجع سابؽىال - 1
 .5، ص 2006، دار ىومو لمطباعة والنشر، الجزائر، 4، ط2أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، ج - 2
لألشغاؿ التربوية، ، وزارة العدؿ، الديواف الوطني 63خبابة عبد اهلل، األشكاؿ الجديدة لمتجريـ عمى ضوء االتفاقيات الدولية، نشرة القضاة، العدد  - 3

 .150، ص 2008الجزائر، 
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الصفقات بطرؽ غير  كإحالةكومية، غياب النزاىة والشفافية في طرح العروض الح -
عمى شركات معينة  إحالتيـ أوعائالتيـ  أفراد أوشرعية عمى شركات ذات عالقة بالمسؤوليف، 

فتح المجاؿ لمتنافس الحقيقي عمييا  أوعنيا  كاإلعالفالقانونية المطموبة  اإلجراءات إتباعدوف 
 ضماف تكافؤ الفرص لمجميع. أو

 أو ألشخاصجمركية  أوضريبية  إعفاءات أوراخيص تبذير الماؿ مف خالؿ منح ت -
تحقيؽ مصالح  أوشركات بدوف وجو حؽ بيدؼ استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع 

 مواردىا. أىـحرماف الخزينة العامة مف  إلىمقابؿ رشوة، مما يؤدي  أومتبادلة 
شراء  أواستغالؿ المنصب العاـ لتحقيؽ مصالح سياسية مثؿ تزوير االنتخابات  -
عمى قرارات المحاكـ  التأثير أوالتمويؿ غير المشروع لمحمالت االنتخابية،  أوالناخبيف،  أصوات

 والجماعات. األفرادوالء  اءشر  أو

 مكافحة الفساد إستراتيجية ثالثا/

القضاء عمى الفساد يتطمب كذلؾ صحوة ثقافية تبيف مخاطر السياسية واالقتصادية  إف
مف قبؿ القيادة السياسية لمحاربة  اإلرادةواالجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفو العالية، كما ينبغي توفر 

حة باف ال تصطـد توجييات مكاف األقؿعمى  أوالفساد حتى يكوف ذلؾ عمى مستوى الدولة والمجتمع 
 .1الفساد مع السمطة السياسية

 محاربة الفساد تتطمب استخداـ وسائؿ شاممة ومتنوعة كما يمي:  إستراتيجية إف

بناء جياز قضائي مستقؿ وقوي ونزيو ومتحرر، وااللتزاـ مف قبؿ و  تبني نظـا ديمقراطي -
 .أحكاموالسمطة التنفيذية عمى احتراـ 

 1عمى جميع المستويات، كقانوف التصريح بالممتمكات 2القوانيف بمكافحة الفساد إعماؿ -
المعمومات، وتشيد  إلىلذوي المناصب العميا، وتجريـ الكسب غير المشروع، وقانوف حرية الوصوؿ 

 المتعمقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغالؿ الوظيفة العامة.  األحكاـ

                                                                 
 .154خبابة عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  - 1
، يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06في ىذا اإلطار صدر المرسوـ الرئاسي رقـ  - 2

 .2006مبر نوف 22، صادر بتاريخ 74وتنظيميا وكيفية سيرىا، ج ر ع 
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 تطوير دور الرقابة والمساءلة لمييئات التشريعية.  -
، التي تتابع حاالت سوء تسيير واإلداريةز دور ىيئات الرقابة العامة كالرقابة المالية تعزي -
، وغياب واإلداريفي مؤسسات الدولة والتعسؼ في استخداـ السمطة، وعدـ االلتزاـ المالي  اإلدارة

 المتعمقة بممارسة الوظيفة العامة. اإلجراءاتالشفافية في 
محاربة الفساد في قطاعات العمؿ العاـ والخاص في  األخالقيالتركيز عمى البعد  -

والمواثيؽ المتعمقة بشرؼ ممارسة الوظيفة  األنظمة أووكذلؾ مف خالؿ قوانيف الخدمة المدنية 
 )مدونات السموؾ(.

المعمومات ومنح الحصانة لمصحفييف  إلىالحرية لمصحافة وتمكينيا مف الوصوؿ  إعطاء -
 لمقياـ بدورىـ في نشر المعمومات وعمؿ التحقيقات التي تكشؼ عف قضايا الفساد ومرتكبييا.

 اآلفةتنمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد مف خالؿ برامج التوعية بيذه  -
 ومخاطرىا.

المتعمؽ بالوقاية مف  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06صدر القانوف رـق  اإلطاروفي 
جاء ىذا القانوف في مجاؿ مكافحة الفساد، وتكييؼ التشريع الوطني مع االتفاقيات  2كافحتوالفساد وم

الدولية المصادؽ عمييا مف الجزائر ومحاربة مظاىر الفساد عمى مختمؼ المستويات، وذلؾ لحماية 
واالجتماعية، وتمت المصادقة عميو بتاريخ  المجتمع وأسس الدولة السياسية منيا، االقتصادية، الثقافية

مادة تمحورت حوؿ تفسير قواعد ضماف النزاىة والشفافية في تسيير  74، وتضمف 03/01/2006
لتعزيز الوقاية مف الفساد ومكافحتو، وتجرـي  اإلعالـالشؤوف العامة، واشتراؾ المجتمع المدني ووسائؿ 

ني لمموظؼ العمومي، وحماية الشيود والخبراء والمبمغيف التي قد تؤثر سمبا في السموؾ المي األفعاؿ
 .3عف الحرية والضحايا

نشاءعف الجرائـ،  اإلبالغفتشجيع  ىيئة وطنية متخصصة لدى رئيس الحكومة تتولى تنفيذ  وا 
المرجعيات في  إلىىذا القانوف  أشاروقد  مكافحة الفساد والقياـ بدور التحسيس والتوجيو. إستراتيجية
فيذه . 2003أكتوبر  31المتحدة نيويورؾ بتاريخ  األمـمقتضيات  إلى، فبعد الدستور أشار إصداره

                                                                                                                                                                                                                       
جانفي  12، صادر بتاريخ 03، متعمؽ بالتصريح بالممتمكات، ج ر ع 1997جانفي  11مؤرخ في  04-97في ىذا اإلطار صدر األمر رقـ  - 1

، يحدد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لمموظفيف العمومييف 2006نوفمبر  22مؤرخ في  415-06، وكذا صدر المرسوـ الرئاسي رقـ 1997
 .2006نوفمبر  22، صادر بتاريخ 74مف القانوف المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، ج ر ع  06المنصوص عمييـ في المادة  غير

ـ  - 2  .2006مارس  08، الصادر بتاريخ 14، المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومحاربتو، ج ر ع 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانوف رق
 .156سابؽ، ص  خبابة عبد اهلل، مرجع - 3
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 1281-04وصادقت عمييا بتحفظ بالمرسوـ الرئاسي رقـ  إلييانظمت إاالتفاقية كانت الجزائر قد 
أبريؿ  25، وتـ نشر المرسوـ ونص االتفاقية بالجريدة الرسمية يوـ 2004أبريؿ  19الصادر في 

2004. 

بمختمؼ الجرائـ المتعمقة بالفساد، بؿ لـ يكف  اإللماـلـ تكف النصوص التشريعية القديمة كافية 
الجديدة ليذا القانوف قمصت مجاؿ االجتياد، وألغت  اإلضافاتىذا المفيوـ موجودا أصال، ولذلؾ فاف 
 :غير الدقيقة، وىي األحكاـختمؼ مالمواد القديمة التي كانت تتوزع بينيما 

، 128، 127مكرر،  126، 126، 125، 124، 123، 122، 121، 1مكرر 119، 119
المتضمف  156-66رقـ  األمرمف  134و 133، 131، 130، 129، 1مكرر 128مكرر،  128
 .2المتعمؽ بالتصريح بالممتمكات 04-97رقـ  األمروكذا  ؽ إ ج

 اختصاص األقطاب الجزائية بالنظر في جرائم الفساد خامسا/

المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو  01-06في ىذا المقـا أف القانوف رـق  إليو اإلشارةما تجدر 
الجزائية  األقطاباختصاص  إلىحينما تـ سنو مف قبؿ المشرع الجزائري لـ يتناوؿ أي نص يشير 

المعدؿ  053-10رقـ  األمرغاية صدور  إلىعمى ىذا الحاؿ  األمربالنظر في جرائـ الفساد، وظؿ 
ونص عمى ما يمي: "تخضع الجرائـ المنصوص عمييا  1مكرر 24والمتمـ لمقانوف أعاله وجاء بالمادة 

في ىذا القانوف الختصاص الجيات القضائية ذات االختصاص الموسع وفقا ألحكـا ؽ إ ج. يمارس 
 أحكاـ ىذا القانوف".الجزائية و  اإلجراءاتضابط الشرطة القضائية التابعوف لمديواف مياميـ وفقا لقانوف 

فبالتالي وانطالقا  الوطني. اإلقميـكامؿ  إلىوالجرائـ المرتبطة بيا  دالفساويمدد اختصاصيـ في جرائـ 
 النظر في جرائـ الفساد. إمكانيةأصبح لألقطاب الجزائية المتخصصة  1مكرر 24مف نص المادة 

 السابع: الجريمة المعموماتية الفرع

 تعريؼ ليا وموقؼ المشرع الجزائري منيا. بإعطاءنظرا لحداثة ىذه الجريمة سوؼ نقوـ 
                                                                 

د، المعتمدة مف قبؿ ، 2004أبريؿ  19مؤرخ في  128-04مرسوـ رئاسي رقـ  - 1 لتصديؽ بتحفظ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفسا يتضمف ا
 .2004أبريؿ  25، صادر بتاريخ 26، ج ر ع 2003أكتوبر  31الجمعية العامة لألمـ المتحدة بنيويورؾ يوـ 

ـ  - 2  .1997يناير  12، صادر بتاريخ 03، يتعمؽ بالتصريح بالممتمكات، ج ر ع 1997يناير  11ؤرخ في م 04-97أمر رق
ـ  - 3  01، صادر بتاريخ 50المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، ج ر ع  01-06، يتمـ القانوف رقـ 2010غشت  26مؤرخ في  05-10أمر رق

 .2010ديسمبر 
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 مفيوم الجريمة المعموماتية أوال/

منذ ظيور أوؿ حاسوب في خمسينيات القرف الماشي عرفت المعموماتية تطورا ىائال، كما ساعد 
 .1أخرى عمى تعميـ استعماليا وتعدد وظائفيا اقترانيا بتكنولوجيا

لعؿ المشكمة األولى واألساسية التي تعترض ظاىرة الجريمة المعموماتية ىي عـد وجود تعريؼ متفؽ 
جيدا كبيرا مف أجؿ  اإلجراـعميو ليذه الجريمة، فمقد بدؿ الميتموف بدراسة ىذا النمط الجديد مف 

ذه المحاوالت قد تعريؼ مناسب يتالئـ مع طبيعة الجريمة المعموماتية، إال أف كثيرا مف ى إلىالوصوؿ 
ولقد دعا ذلؾ كثيرا مف ىؤالء  .2باءت بالفشؿ حتى انو قد قيؿ أف الجريمة المعموماتية تقاـو التعريؼ

جريمة تقميدية ارتكبت بأسموب  إالتفادي مثؿ ىذا التعريؼ بحجة أف الجريمة المعموماتية ما ىي  إلى
 .3جديد

 :االتجاه الذي يضيق من مفيوم الجريمة المعموماتية  -1

يعرؼ أنصار ىذا االتجاه الجريمة المعموماتية بأنيا: "كؿ فعؿ غير مشروع يكوف العمـ بتكنولوجيا 
 الحاسبات اآللية بقدر كبير الزما الرتكابو مف ناحية، ولمالحقتو وتحقيقو مف ناحية أخرى".

ليس فقط مف أجؿ فطبقا ليذا التعريؼ يجب أف تتوافر معرفة تكنولوجيا الحاسبات اآللية بدرجة كبيرة 
ارتكاب الجريمة المعموماتية ولكف أيضا مف أجؿ التمكف مف مالحقتيا والتحقيؽ فييا عمى نحو 

عمى درجة كبيرة مف العـم  صحيح، أي أف يكوف مرتكب الجريمة المعموماتية والقائموف عمى مالحقتيا
 1989قرير صادر عنيا عاـ بيذا التعريؼ في ت األمريكيةبيذه التكنولوجيا، وقد أخذت وزارة العدؿ 

في تضييؽ آخر لمفيوـ الجريمة المعموماتية، يرى البعض أف الجريمة  .4يتعمؽ بالجرائـ المعموماتية
المعموماتية ليست ىي التي يكوف الحاسب اآللي أداة الرتكابيا بؿ ىي التي تقع عمى الحاسب أو 

                                                                 
، مديرية 66ي لمواجية جرائـ المعموماتية وجرائـ القضاء االفتراضي، بحث منشور في نشرة القضاة، العدد القانون اإلطارمختار األخضري،  - 1

 .55، ص 2011الدراسات القانونية والوثائؽ، وزارة العدؿ، الجزائر، 
 .29ص ، 1992ىشاـ محمد فريد رستـ، قانوف العقوبات ومخاطر تقنية المعمومات، مكتبة اآلالت الحديثة، مصر،  - 2
 .28، ص 2005، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 1دراسة نظرية وتطبيقية، ط –عادؿ محمد فريد قورة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية  - 3
 .28منقوؿ مف: عادؿ محمد فريد قورة، مرجع سابؽ، ص  - 4
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أو تغيير أو حذؼ  شروع موجو لنسخنشاط غير م بأنياداخؿ نظامو فقط، فيعرفوف جريمة الحاسب: 
 .1المعمومات المخزنة داخؿ الحاسب اآللي أو تمؾ التي يتـ تحويميا عف طريقو إلىأو الوصوؿ 

يخرج مف نطاقيا جانب كبير  إذال شؾ أف ىذا التعريؼ يضيؽ بدوره مف مفيوـ الجريمة المعموماتية، 
 غير المشروعة التي يستخدـ الحاسب اآللي كأداة الرتكابيا. األفعاؿمف 

 االتجاه الذي يوسع من مفيوم الجريمة المعموماتية:  -2

فمف  التوسيع مف مفيوـ ىذه الجريمة. إلىعمى عكس االتجاه السابؽ، يذىب فريؽ آخر مف الفقياء 
يتـ بمساعدة  إجراميؿ سموؾ تعريؼ الجريمة المعموماتية بأنيا ك إلىناحية يذىب فريؽ مف الفقياء 

كما يمثؿ ىذا التعريؼ ما ذىبت  الحاسب اآللي، أو ىي كؿ جريمة تتـ في محيط الحاسبات اآللية.
عند تناوليـ موضوع  1983مجموعة مف الخبراء لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في عاـ  إليو

تعريؼ الجريمة المعموماتية بأنيا كؿ سموؾ غير مشروع  إلى، حيث ذىبوا المرتبط بالمعموماتية اإلجراـ
وال شؾ أف ىذا االتجاه  .2أو غير أخالقي أو غير مصرح بو يتعمؽ بالمعالجة اآللية لمبيانات أو بنقميا

المتقدـ ينطوي عمى توسع كبير لمفيوـ الجريمة المعموماتية حيث أف مجرد مشاركة الحاسب اآللي في 
 عميو وصؼ الجريمة المعموماتية. يسبغ اإلجراميالنشاط 

 3موقف المشرع الجزائري من الجريمة المعموماتية ثانيا/

لقد نص المشرع الجزائري عمى جريمة المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات في قانوف 
ولـ يقـ المشرع الجزائري  األحواؿواعتبرىا جنحا في جميع  7مكرر  394العقوبات مف خالؿ المواد 

 بعض األفعاؿ التي تبمور الركف المادي لمجريمة. إلى باإلشارةبتعريفيا بؿ اكتفى 

فنظرا لخطورة جريمة المعموماتية واستفحاليا في المجتمع أدخؿ المشرع اختصاص الفصؿ فييا 
لألقطاب الجزائية المتخصصة وذلؾ مف أجؿ محاربتيا ومكافحتيا والقضاء عمييا والكشؼ عف 

مف ؽ إ ج تعقد اختصاص األقطاب الجزائية لمنظر في جراـئ  329مرتكبيا، فكانت المادة 
حيث نصت عمى: "يجوز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة إلى دائر اختصاص المعموماتية، 

                                                                 
 .31منقوؿ مف: ىشاـ محمد فريد رستـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .34رستـ، مرجع سابؽ، ص ىشاـ محمد فريد  - 2
 المعالجة اآللية لممعطيات.بىذه الجريمة تسمى كذلؾ بالجرائـ الماسة  - 3
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محاكـ أخرى عف طريؽ التنظيـ في الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات"، ونصت المادة 
مكرر مف نفس لقانوف عمى: "تطبؽ قواعد ىذا القانوف المتعمقة بالدعوى العمومية والتحقيؽ  40

 329و 40، 37الجيات القضائية التي تـ توسيع اختصاصيا المحمي طبقا لممواد  والمحاكمة أماـ
 ".5مكرر 40إلى  1مكرر 40مف ىذا القانوف، مع مراعاة أحكاـ المواد 
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 الجزائية األقطاب لعمؿ اعتمادىا تـ التي اإلجراءات أىـ إلى الفصؿ ىذا في تطرؽن
 الطبيعة وذات والخطيرة المعقدة الجرائـ بعض لمكافحة ُوضعت جزائية جيات باعتبارىا المتخصصة

 معايير وضع يتطمب مما ،والتي سبؽ التطرؽ إلييا بنوع مف التفصيؿ في الفصؿ األوؿ الخاصة
جراءات دقيقة  يعد بات الذي والمعموماتي التكنولوجي التطور إلى بالنظر خاصة فممكافحتيا فعالة وا 

 .الجرائـ ىذه لمثؿ دعما األكثر الوسيمة

 مجاؿ في سواء عمييا المطبقة اإلجراءات تطبيؽ يمكف ال فإنو العادية الجرائـ مع ومقارنة
 الجرائـ تمؾ طبيعة بيف الواضح لالختالؼ نظرا التحقيؽ مرحمة أو االستدالالت وجمع والتحري البحث
 إلى لموصوؿو  .والخطيرة المنظمة الجريمة سياؽ في تدخؿ والتي المستحدثة الجرائـ أشكاؿ وبيف
 االستثنائية والقواعد األحكاـ أىـ تبياف مف البد كاف توضيحيا ومحاولة اإلجراءات ىذه جوىر

 إطار في القضائية الجيات ىذه بإنشاء المتعمقة اآلثار وكذا المتخصصة الجزائية باألقطاب الخاصة
 .الجزائرية والقضائية القانونية المنظومة

 تضافر مف بد ال بؿ لوحده وظيفتو يؤدي أف األحواؿ مف حاؿ بأي لو يمكف ال القضاء فمرفؽ
 مرفؽ أجيزة بيف التنسيؽ وجود مف أيضا بد وال ومساعديو، القضاء أعواف مف كؿ بيف الجيود
 أعواف مف وغيرىـ قضائية شرطة وضباط ومحاميف قضاة مف وما يحتويانو العدالة وجياز القضاء
 .القضاء

 أعماؿ تنظـ أحكاـ تنظيـ إلى المشرع سعى القضائي العمؿ عمى أىمية مف االرتباط ليذا ولما
 أىمية مف اإلجراءات ليذه لما ونظرا ، الخطيرة الجرائـ مجاؿ في خاصة وأعوانيا القضائية الضبطية

 الجريمة. مرتكب لمعاقبة الطريؽ وتمييد االتيامات وبناء األدلة جمع عمى مبني فدورىا بالغة

الجزائية المتخصصة في  األقطاب أماـآليات التحري والمتابعة  إلىوانطالقا مف ىذا سنتطرؽ 
 في المبحث الثاني. األقطابىذه  إنشاءوبعدىا نحاوؿ تبياف اآلثار المترتبة مف  األوؿالمبحث 
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 األول المبحث

 المتخصصة الجزائية األقطاب أمام التحري والمتابعة آليات
 مف بد ال بؿ لوحده وظيفتو يؤدي أف األحواؿ مف حاؿ بأي لو يمكف ال القضاء مرفؽ إف

مرفؽ  أجيزة بيف التنسيؽ وجود مف أيضا بد وال ومساعديو، القضاء أعواف مف كؿ بيف تظافر الجيود
 أعواف مف وغيرىـ قضائية شرطة وضباط ومحاميف قضاة مف وما يحتويانو العدالة وجياز القضاء
 .القضاء

أعماؿ  تنظـ أحكاـ تنظيـ إلى المشرع سعى القضائي العمؿ عمى أىمية مف االرتباط ليذا ولما
 أىمية مف اإلجراءات ليذه لما ونظرا الخطيرة، الجرائـ مجاؿ في خاصة وأعوانيا القضائية الضبطية

 .1الجريمة مرتكب لمعاقبة الطريؽ وتمييد االتيامات وبناء األدلة جمع عمى مبني فدورىا بالغة

 أدرج فقد فييا النظر المتخصصة الجزائية األقطاب تختص والتي الخطيرة الجرائـ مجاؿ وفي
 تختمؼ عف والتي القضائية الضبطية بصالحيات يتعمؽ ما في ؽ إ ج في جديدة أحكاما المشرع

 ىذه الجيات وباعتبار المتخصصة، الجزائية األقطاب قضاة إشراؼ تحت وىذا العادية، الصالحيات
 خاصة إلخطارىا بآلية يميزىا المشرع جعؿ الجرائـ مف معيف نوع معالجة في متخصصة القضائية
 مف بممؼ القضية المطالبة بيا والمقصود " المطالبة إجراء "في والمتمثمة اختصاصيا محؿ بالجرائـ
 . المتخصص الجزائي القطب لو التابع القضائي المجمس لدى العاـ النائب

 

 

 

 

                                                                 
عمى أنو: "يناط بالضبط القضائي ميمة البحث والتحري عف الجرائـ المقررة في قانوف العقوبات  04مف ؽ إ ج فقرة  12تنص المادة  - 1

 والبحث عف مرتكبيا". األدلةوجمع 
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 األول المطمب

 المتخصصة الجزائية األقطاب أمام التحقيق إجراءات

 القضائية الضبطية بعناصر منوطا أمرا مرتكبييا وضبط الجرائـ عف والتحري البحث يعتبر
أساليب  المتخصصة، الجزائية األقطاب في والمتابعة المرتبطة الجرائـ مجاؿ في يعتمدوف الذيف

تحتيا  المنطوية العمؿ جيات مختمؼ بيف التنسيؽ وكذا فييـ، المشتبو مع التعامؿ في خاصة ووسائؿ
 إلى تؤدي قد والتي الكافية المعمومات عمى الحصوؿ أجؿ مف الوطني أو اإلقميمي المستوى عمى
 في الحديثة األساليب اعتماد إلى باإلضافة .لخطورتيا نظرا المرتكبة الجرائـ عمى المبس كشؼ
-92المرسوـ التشريعي  نص اإلرىابية يتعمؽ بالجرائـ ما في مثال فنجد والتحقيؽ، والتحري البحث
 ضباط اختصاص تمديد ضرورة إلى االبتدائي التحقيؽ يخص ما في منو 19 المادة في 031

 .والمعاينة والتحري البحث إطار في الوطني التراب كامؿ إلى القضائية الشرطة

يترؾ  ولـ ألىميتيا وأعوانيا القضائية الشرطة لضباط اإلجراءات بيذه القياـ القانوف أناط ولقد
موجودة  القضائية الضبطية صفة تكوف أف ىو األساسي فالشرط غيرىا، أخرى لجيات االختصاص

اكتساب  يخص ما في تجاوزات وجود عمى رتب قد فالمشرع أولية، تحريات أو تحقيقا يباشر مف لدى
 كؿ حقوؽ احتراـ مف البد لذا اإلجراءات، بطالف في والمتمثمة اإلجرائية المسؤولية قياـ الصفة ىذه

إجراءات  تكوف بأف خصوصا الجزائية واألقطاب عموما القضائية الجيات أماـ المتابع أو مف المتيـ
لضباط  المخولة باإلجراءات القياـ حسف وكذا ،2زورا اتيامو يتـ ال وحتى صحيحة حقو في المتابعة
 .الجاني عمى العقاب وتوقيع العدالة تحقيؽ في المجتمع حؽ تضييع يتـ ال حتى القضائية الشرطة

لمجرائـ  تبعا خطيرة إجراءات مف فييا وما -والتحري البحث – المرحمة ىذه ألىمية ونظرا
في  المبحث ىذا نبدأ أف ارتأينا فييا، والنظر متابعتيا المتخصصة الجزائية األقطاب ليذه الموكمة

                                                                 
أكتوبر  01، صادر بتاريخ 70، ج ر ع واإلرىاب، يتعمؽ بمكافحة التخريب 1992سبتمبر  30مؤرخ في  03-92مرسـو تشريعي رقـ  - 1

1992. 
 7مؤرخ في  438-98، منشور بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1996نوفمبر  28دستور الجزائر الصادر في مف  56تنص المادة  - 2

ـ بموجب القانوف رقـ 1996ديسمبر  8، صادر بتاريخ 76، ج ر ع 1996ديسمبر  ، ج ر 2002أبريؿ  10مؤرخ في  03-02، معدؿ ومتم
 16، صادر بتاريخ 63، ج ر ع 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، معدؿ ومتـم بالقانوف رقـ 2002أبريؿ  14، صادر بتاريخ 25ع 

كؿ " :نوأعمى  ،2016مارس  7، صادر بتاريخ 14، ج ر ع 2016مارس  6مؤرخ في  01-16، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 2008نوفمبر 
 .في إطار محاكمة عادلة تؤمف لو الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو" حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتوبريئا شخص يعتبر 
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 القيـا قانونا المخوؿ مف آخر بمعنى القضائية الضبطية صفة لو مف بتحديد الموالي المطمب
 والتحري؟ البحث بإجراءات

 القضائي الضبط األول: في الفرع

 بمعنى القضائية الضبطية صفة لو الذي الموظؼ تحديد ىو القضائي بالضبط المقصود إف
 قانوف نصوص إلى وبالرجوع القضائي، الضبط ممارسة سمطة ليـ الذيف األشخاص آخر ىـ

 القضاء رجاؿ القضائي الضبط بميمة يقـو انو عمى تنص منو 12 المادة أف نجد اإلجراءات الجزائية
 الموظفوف حدد وقد .القانوف ىذا مف األوؿ الفصؿ في المبينوف والموظفوف واألعواف والضباط
 القضائية الضبطية تشكيمة لنا يبيف 14 المادة فنص القضائية الضبطية صفة اكتساب ليـ المخوؿ
 :وىي فئات ثالث مف تتألؼ والتي

 القضائية، الشرطة ضباط 
 القضائي، الضبط أعواف 
 القضائي الضبط مياـ بعض قانونا ليـ المخوؿ واألعواف الموظفوف. 

ال 1القانوف إطار في بيا المنوطة مياميا الفئات ىذه تباشر أف مف البد كاف ىنا ومف عتبر أ وا 
 نتيجة وىذه بو القياـ تـ الذي اإلجرائي العمؿ بطالف ثمة ومف القانوف، استعماؿ في تعسفا ذلؾ

 فقانوف االختصاص لو ليس أو السمطة لو ليست بو قاـ مف أف أو اإلجرائية، مخالفة القواعد
 القانوف ينص أف يكفي فال مثال، التحقيؽ بإجراءات لمقياـ معينة شكميات يشترط اإلجراءات الجزائية

 أف عمى القانوف ينص أف يجب بؿ البطالف، إغفالو أو مخالفتو عمى ليرتب معيف إتباع إجراء عمى
 .2النصي بالبطالف البطالف ىذا يسمى لذلؾ البطالف المخالفة ترتب ىذه

 .لو المكونيف األفراد تعداد خالؿ مف يمي ما في القضائي بالضبط يتعمؽ ما في وسنفصؿ

 

                                                                 
الضبط  إدارةمف ؽ إ ج: "يتولى وكيؿ الجميورية  12خاص فحسب المادة  إطاروالمقصود ىنا ىو القياـ بمياـ الضبطية القضائية في  - 1

وذلؾ تحت رقابة غرفة االتياـ، بذلؾ المجمس".  القضائي ويشرؼ النائب العاـ عمى الضبط القضائي بدائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي
 المناط بو كميمة البحث والتحري مف تمقاء نفسو. األعماؿفحسب ىذه المادة ال يجوز لمف لو صفة الضبط القضائي ممارسة 

 .187، ص 2006، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5أحسف بوسقيعة، التحقيؽ القضائي، ط - 2
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 القضائي الضبط أوال/ أعوان

 القضائي الضبط وأعواف القضائية، الشرطة ضباط وىـ الذكر السابقة الفئات في يتمثموف
 .المياـ بعض ليـ المخولة الموظفيف وبعض

 القضائية: الشرطة ضباط .1

 وثانييما بقوة القانوف، أوليما بطريقتيف تمؾ صفتيـ ويكتسبوف ،جؽ إ  مف 15 المادة عدتيـ
 .الوطني الدفاع وزير أو الداخمية ووزير العدؿ وزير بيف مشترؾ بقرار

 .1القضائية الشرطة ضابط بصفة يتمتع 15 المادة وحسب

 البمدية، الشعبية المجالس رؤساء 
 الوطني، الدرؾ ضباط 
 الشرطة، محافظو 
 الشرطة، ضباط 
 الدرؾ سمؾ في أمضوا الذيف الدرؾ ورجاؿ الوطني، الدرؾ في الرتب ذوي 
 العدؿ وزير مف صادر مشترؾ قرار بموجب تعيينيـ تـ والذيف عمى األقؿ سنوات ثالث
 .خاصة لجنة موافقة بعد الدفاع ووزير

 عمى سنوات ثالث الصفة بيذه خدمتيـ في قضوا الذيف الوطني األمف مفتشو 
 والجماعات الداخمية ووزير العدؿ وزير عف صادر مشترؾ قرار وعينوا بموجب األقؿ

 .2خاصة لجنة موافقة بعد المحمية

 

                                                                 
الضبط القضائي"، ولكف بعد التعديؿ استبدلت بعبارة "ضابط الشرطة القضائية" وىذا حسب المادة  مأمورلسبؽ كانت تستعمؿ عبارة "في ا - 1
الجزائية، ج ر  اإلجراءاتالمتضمف قانوف  155-66، يتضمف تعديؿ القانوف رقـ 1985يناير  26المؤرخ في  02-85مف القانوف رقـ  03
 .1985ناير ي 27، صادر بتاريخ 5ع 
 إحداثالمتضمف  52-08المرسـو الرئاسي رـق  إلغاء، يتضمف 2013سبتمبر  08المؤرخ في  309-13بعد صدور المرسـو الرئاسي  - 2

 18، صادر بتاريخ 45مصمحة مركزية لمشرطة القضائية لممصالح العسكرية لألمف التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مياميا، ج ر ع 
 والمتعمقة بضباط الصؼ التابعة لألمف العسكري. 15، أوجب حذؼ الفقرة السابعة مف ؽ ا ج في المادة 2013سبتمبر 
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 القضائي الضبط أعوان .2

 الرتب وذو مصالح الشرطة موظفو القضائي الضبط أعواف مف يعد ؽ إ ج مف 19 لممادة طبقا
 ضباط صفة ليـ ليست الذيف العسكري األمف مصالح ومستخدمو الدرؾ ورجاؿ الوطني الدرؾ في

 .القضائية الشرطة

أعماليـ  مباشرة القضائي الضبط أعواف يستطيع بأنو تقوؿ القانوف نفس مف 20 المادة وحسب
المشرع  خوليا التي المياـ عدا ما بيا القيـا القضائية الشرطة رجاؿ تستطيع التي الجرائـ جميع في

 القضائية الشرطة طمبات وتمبية بمعاونة يقوموف األعواف فيؤالء القضائية، الشرطة لضباط استثناء
 .قبميـ مف بو كمفوا بما والقياـ

 الموظفين: فئة .3

بقوليا:  الضبطية القضائية صفة الموظفيف مف معينة فئة بمنح ؽ إ ج مف 21 المادة تقضي
 الغابات وحماية في والمختصوف والتقنيوف والفنيوف واألعواف والميندسوف األقسـا رؤساء يقـو"

 .الغابات" قانوف ومخالفات جنح ومعاينة والتحري بالبحث واستصالحيا األراضي

معينة  حدود في بيا ألزميا القانوف ولكف القضائي الضبط صفة ليا أخرى فئة ىناؾ وكذلؾ،
بعض  العمومية والمصالح اإلدارات وأعواف الموظفوف يباشر، القانوف نفس مف 27 المادة فحسب
 بتمؾ المبينة الحدود في األوضاع وفؽ خاصة قوانيف بموجب بيـ تناط التي القضائي الضبط سمطات
النوعي  االختصاص احتراـ القضائي الضبط صفة ليـ الذيف األفراد ىؤالء كؿ عمى وبالتالي .القوانيف
 قانوف في المقررة  -الجرائـ في والتحري البحث – القانوف بموجب ليـ المخولة السمطات في والمتمثؿ
 تعدى فإف االختصاص احتراـ ىو ىنا المراد الغرض "ؽ إ ج مف 12 المادة تبينو ما وىو .العقوبات
 .1معدوما" أو معيبا عممو كاف اختصاصو القضائي الضبط صفة صاحب

 القضائية لمضبطية المخولة ثانيا/ السمطات

اختصاص  ليـ يكوف فقد الظروؼ بحسب وىذا القضائية لمضبطية المخولة السمطات تختمؼ
مف  فنجد والخطيرة، الخاصة الجرائـ في استثنائي اختصاص ليـ يكوف وقد العادية الجرائـ في عادي

                                                                 
 .59، ص 1995 الجزائر، الجزائية، ديواف المطبوعات الجامعية، اإلجراءاتمنصور، المبادئ األساسية في قانوف  إبراىيـ إسحاؽ - 1
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 كاف ميما الجرائـ كؿ في األعماؿ بتمؾ يقـو مف ومنيـ فقط، المياـ ببعض القيـا اختصاص لو
 اإلشكاؿ ولكف .القضائية الضبطية لرجاؿ العادي االختصاص في الحاؿ عميو ىو ما وىذا نوعيا،
 بارتكاب لحظة العمـ منذ تبدأ القضائي الضبط رجاؿ فميمة والخطيرة الخاصة الجرائـ في يثور

 .االستثنائية الحاالت في القضائية الضبطية دور يبرز وىنا الجريمة،

 العادية: الحاالت في القضائية الضبطية دور .1

 سمطة في القضائية الشرطة لضباط األساسية الميمة تبرز13 و 12 المواد ألحكاـ بالنظر
 اختصاص ليـ أف ىذا معنى اختصاصيـ إطار في مياميـ يباشروف أنيـ فنجد البحث والتحري،

 لو والتابعة القضائية الشرطة ضباط محؿ بيا المتواجد المحكمة باختصاص حتما وىو مرتبط محمي
 .األخير ىذا

 اختصاصيـ الشرطة القضائية ضباط نو: "يمارسأ عمى تنص ؽ إ ج مف 16 المادة أف فنجد
 حاؿ نفسيا في المادة المعتادة"، وأجازت وظائفيـ ضمنيا يباشروف التي الحدود في المحمي

 الحؽ وليـ بو، الممحؽ القضائي المجمس اختصاص دائرة كافة في ميمتيـ يباشروا أف االستعجاؿ
 خارج االختصاص توسيع ويعتبر .الوطني التراب كؿ عمى ميمتيـ يباشروا أف الحاالت بعض في

 لالختصاص، تمديدا الوطني كافة اإلقميـ إلى ثـ القضائي المجمس اختصاص دائرة إلى المحكمة
 أف مف البد الشأف ىذا وفي الجزائية المتخصصة، األقطاب اختصاص مف ىي التي الجرائـ في وىذا
 تمديد منو يطمب المحمي المستوى الجميورية عمى وكيؿ إلى بإخطار القضائية الشرطة ضابط يتقـد

 تمديد ويقـد المعينة، إلى المنطقة التنقؿ يتـ الترخيص، عمى الحصوؿ وبعد االختصاص،
 وفؽ االختصاص تمديد يتقرر وبالتالي .الدائرة تمؾ في المختص الجميورية وكيؿ إلى االختصاص

 .1القانوف نص

الوطنية  الحدود عبر المنظمة والجريمة المخدرات جرائـ ومعاينة ببحث يتعمؽ فيما غير أنو
المتعمقة  والجرائـ واإلرىاب، األمواؿ تبييض وجرائـ لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائـ
 .الوطني اإلقميـ كامؿ إلى القضائية الشرطة ضباط اختصاص يمتد بالصرؼ، الخاص بالتشريع

                                                                 
مف ؽ إ ج في القرة الرابعة عمى: "يتعيف عمييـ أف يخبرو مسبقا وكيؿ الجميورية الذي يباشروف ميمتيـ في دائرة  16تنص المادة  - 1

بطريقة  باإلجراءاختصاصو"، معنى ىذا أف إخطار وكيؿ الجميورية شرط جوىري مف أجؿ جعؿ تمديد االختصاص قانونيا وبالتالي قياـ 
 سميمة.
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ضباط  فعمى االستدالالت، وجمع والبالغات الشكاوى تمقي كذلؾ االختصاصات بيف ومف
الشكوى  ىذه تقدـي يكوف وقد مشتكيف، فيو يكوف التي والبالغات الشكاوى في البت القضائية الشرطة

بارتكاب  القضائية الضبطية إلى العمـ وصؿ متى أنو غير التحقيؽ، قاضي أو الجميورية، وكيؿ أماـ
 المحاضر بتحرير فيقوموا الالزمة، بالتحريات يقـو وأف ليـ البد الشكوى، أو بالبالغ سواء الجريمة
رساليا  .الجميورية وكيؿ إلى وا 

 مرتكبييا ومعرفة الجريمة وقوع عمى الوقوؼ أجؿ مف بالمعاينات والقياـ االستدالالت جمع
 وتطورىا، الخطيرة الجرائـ لصعوبة ونظرا التحقيؽ مرحمة خالؿ ولكف .1فييا حصمت التي والظروؼ

 أجؿ مف وىذا لمنظر التوقيؼ :مثؿ أخرى بإجراءات القيـا إلى القضائية الشرطةضباط  يضطر فقد
 .األولية التحريات خالؿ بيا تقوـ التي األعماؿ مف فيو الجريمة عناصر لكافة اإللماـ

الشرطة  تصرؼ تحت ووضعو المراقبة تحت ما شخص حجز "بأنو لمنظر التوقيؼ ويعرؼ
 ريثما غيرىا أو الجريمة معالـ طمس أو الفرار مف منعو بقصد األكثر عمى ساعة 48 لمدة القضائية

 .2التحقيؽ" سمطات إلى المزوـ عند لتقديمو تمييدا األدلة وجمع التحقيؽ عممية تتـ

 لمنظر يوقؼ القضائية أف الشرطة ضابط الضرورة دعت إذا ؽ إ ج مف 65 المادة وبموجب
 إلى األجؿ ىذا انقضاء قبؿ الشخص ذلؾ يقـد أف عميو يتعيف فإنو ساعة، 48 عف تزيد مدة شخصا
 الجميورية وكيؿ مف كتابي بإذف لمنظر األصمية المدة تمديد يمكف أنو غير .الجميورية وكيؿ

 :التالي النحو عمى المختص

 الدولة، أمف عمى باالعتداء األمر تعمؽ إذا مرتيف 
 تبييض وجرائـ الحدود عبر المنظمة بالجريمة األمر تعمؽ إذا مرات ثالث 
 بالصرؼ، الخاص بالتشريع والجرائـ المتعمقة األمواؿ
 تخريبية أو إرىابية بأفعاؿ موصوفة بجرائـ األمر تعمؽ إذا مرات خمس. 

 فما النيابة، إلى الشخص تقديـ دوف مسبب بقرار اإلذف ذلؾ منح استثنائية بصفة ويجوز
 الفردية، الحرية أساسية بصفة يمس انو ؽ إ ج مف 65 المادة خالؿ مف لمنظر التوقيؼ يتصؼ بو

                                                                 
 .24، ص 1999، الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية، الجزائر، 1دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، ط  –دادي، التحقيؽ جياللي بغ - 1
 .42، ص 1991عبد العزيز سعد، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  - 2
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 إلى أيضا تقودنا القانونية النصوص أف إال .1التحقيؽ" في أكثر التعمؽ بسبب ذلؾ يتـ أنو رغـ
 .2ؽ إ ج مف  52والمادة مكرر51 و 51 المواد أحكاـ تطبيؽ ضرورة

لمنظر  لمموقوؼ ضمانات عف عبارة ىي 52 والمادة مكرر51 و 51 المواد في نالحظو وما
 الموقوؼ الشخص احتراـ مف البد لذلؾ يطوؿ قد التوقيؼ ولكف ساعة 48 بػػ قانونا محددة فيذه
 ممارسة فضرورة وبالتالي .3قانونا المحددة المدة بانقضاء يتعمؽ ما في القانوف أحكاـ وتطبيؽ لمنظر

 ومحؿ المتابعة محؿ القانوف لمشخص منحيا التي والضمانات الحقوؽ احتراـ أيضا يتطمب التحقيؽ
 في  -لمنظر التوقيؼ – أساسية مرحمة صارت ألنيا ضروريا أمرا صار واحتراميا لمنظر، التوقيؼ
 .4العمومية لمدعوى ومميد أساسي وشيء التحقيؽ،

 يتـ أف البد ىذا ولكف 5المساكف تفتيش ىي القضائية الضبطية أيضا بيا المنوط المياـ ومف
 المادة  نص في 1996 دستور بو جاء ما وىذا القضائية السمطة مف مكتوب وبإذف القانوف، وفؽ،
 إال تفتيش المسكف القضائية الشرطة لضباط يجوز ال ؽ إ ج مف 01 فقرة 44 المادة وحسب136
 قبؿ ىذا األمر استظيار وجوب مع التحقيؽ قاضي أو الجميورية وكيؿ مف وصادر مكتوب بإذف

 تعييف أو المسكف، صاحب بحضور التفتيش يتـ أف ويجب التفتيش، في والشروع المنزؿ إلى الدخوؿ
 .حضوره استحالة حالة في لو ممثؿ

فقرة أخيرة  45 المادة في والوارد المسكف صاحب حضور بضرورة يتعمؽ الذي الشرط أف غير
 بأنظمة الماسة الوطنية والجرائـ والحدود المنظمة والجريمة المخدرات بجرائـ والمتعمقة ؽ إ ج مف

                                                                 
 24، صادر بتاريخ 84المتضمف ؽ إ ج، ج ر ع  155-66رقـ  األمرتمـ ، يعدؿ وي2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06قانوف رقـ  - 1

 .2006ديسمبر 
 27، صادر بتاريخ 34المتضمف ؽ إ ج، ج ر ع  155-66رقـ  األمر، يعدؿ ويتـم 2001يونيو  26مؤرخ في  08-01قانوف رقـ  - 2

 .2001يونيو 
ما طمب ذلؾ مباشرة أو بواسطة محاميو أو  إذابي لمشخص الموقوؼ الفحص الط إجراءمكرر مف ؽ إ ج، يتـ وجوبا  51بحسب المادة  - 3

 عائمتو.
، ص 2004، الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية، الجزائر، 1عبد اهلل أوىايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحمة البحث التمييدي، ط - 4

 .188-186ص 
، 2009مارس  08، صادر بتاريخ 15، ج ر ع 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09مف قانوف العقوبات في تعديؿ  355في المادة  - 5

ف لـ يكف  نجدىا أنيا عرفت السكف بأنو: "يعد منزال مسكونا كؿ منزؿ أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشؾ ولو متنقؿ متى كاف معدا لسكف وا 
د بداخميا ميما كاف استعماليا حتى ولو كانت محاطة بسياج حواش، حظائر الدواجف والمباني التي توجمسكونا وقتذاؾ وكافة توابعو مثؿ األ

 خاص داخؿ السياج أو السور العمومي".
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 الخاص المتعمقة بالتشريع والجرائـ واإلرىاب األمواؿ تبييض وجرائـ لممعطيات اآللية المعالجة
 .المستندات وحجز األشياء جرد وكذا الميني السر عمى بالحفاظ المتعمقة األحكاـ باستثناء والصرؼ

بعممية  القيـا وأف موجود غير الجميورية وكيؿ مف المسبؽ اإلذف أف ىو المالحظ والشيء
 الخامسة الساعة مف التفتيش عممية مواقيت تحدد التي 47 لممادة خالفا وقت أي في يتـ التفتيش
 .ليال الثامنة الساعة إلى صباحا

 القضائية: الشرطة لضباط االستثنائية السمطات .2

 تعترضيـ قد التي الحاالت فإف التحقيؽ إجراءات مباشرة القضائية الشرطة لضباط كاف لما
 استحدث الحاالت: وكما ىذه الجزائري المشرع حصر وقد متمبسا، الجرمي الفعؿ ضبط مرتكب
 اعتراض في الوسائؿ ىذه وتتمثؿ المتطورة، والوسائؿ الجريمة تطور يرى لما جديدة وسائؿ تحري
 .والتسرب والصوت الصور والتقاط المراسالت

 ثالثا/ التمبس

 إذا تمبس حالة في بأنيا الجنحة أو الجناية أنو: "توصؼ بالقوؿ ؽ إ ج مف 41 المادة عرفتو
 1.ارتكابيا" عقب أو الحاؿ في مرتكبة كانت

 وقت في إياىا ارتكابو في المشتبو الشخص كاف إذا بيا متمبسا الجنحة أو الجناية تعتبر كما
 آثار وجدت أو أشياء حيازتو في وجد أو بالصياح العامة تبعو قد الجريمة وقوع وقت مف قريب جدا

 .الجنحة أو الجناية في مساىمتو افتراض إلى تدعو دالئؿ أو

في  عمييا المنصوص الظروؼ غير في ولو وقعت جنحة أو جناية كؿ التمبس بصفة وتتسـ
 في وبادر وقوعيا عقب عنيا المنزؿ صاحب وكشؼ منزؿ في ارتكبت قد كانت إذا السابقتيف الفقرتيف
 .إلثباتيا القضائية الشرطة ضباط أحد باستدعاء الحاؿ

 حدد حاالتو قد الجزائري والمشرع واكتشافيا، الجريمة ارتكاب لحظتي بيف المعاصرة ىو فالتمبس
فميـ  القضائية الشرطة ضباط أماـ الحاالت ىذه إحدى توافرت فإف الذكر، السالفة 41 المادة في

 السمطة تفويض عمى بناء إال التحقيؽ إجراءات بممارسة تسمح ال التي العامة القاعدة عف الخروج
                                                                 

 مف ؽ إ ج، معدؿ ومتمـ، مرجع سابؽ. 41انظر المادة  - 1
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 مف الجميورية لوكيؿ القضائية الشرطة ضباط إخطار تمـز ؽ إ ج مف 42 المادة ونجد .1القضائية
 .فورا لممعاينة األخير ىذا انتقاؿ اجؿ

رغـ  التمبس وجود حالة في المساكف بتفتيش القياـ أيضا القضائية الضبطية لرجاؿ أيضا ويمكف
 وسع قد فالقانوف مف ؽ إ ج،47 و46 و45 و 44 لممواد وفقا وىذا العادية، الحاالت في بو يقـو أنو
 صاحب رضا عمى التفتيش صحة تتوقؼ ال حيث الحالة ىذه في القضائية الضبطية سمطة مف

 .2العادية األحواؿ عكس عمى المسكف

 التحري أساليب الثاني: في الفرع

 فيكوف القضايا نوع بحسب وىذا العامة النيابة ألعضاء المخولة اختصاصات تختمؼ
 االستثنائية، الجرائـ في استثنائيا اختصاصيـ يكوف وقد العادية الجرائـ في اختصاصيـ عاديا

 الضبط أعضاء فيباشر الجرائـ، عف والتحري البحث ىو ىدفيا قضائية شبو القضائي مرحمة فالضبط
 الشرطة ضباط ضلبع مخوؿ ىو ما فمنيا ومختمفة، معينة مياما المرحمة خالؿ ىذه القضائي
 الذيف القضائية الضبطية لرجاؿ عادي ىو ما ومنيا اآلخريف دوف األعضاء وأعوانيـ القضائية
 التحري حاالت في استثنائي ىو ما ومنيا الجريمة، عمييا تكوف األحواؿ التي جميع في بيا يقوموف
 وأىـ إبالغيـ أو عمميـ لحظة منذ بالتحريات القياـ ىي القضائي الضبط رجاؿ فميمة .الخاصة

 الصور والتقاط المراسالت واعتراض األمواؿ ونقؿ األشخاص مراقبة التحري في الوسائؿ الخاصة
 .والتسرب والصوت

 التحري في الخاصة أوال/ الوسائل

 أساليب ؽ إ ج، تعديؿ المتضمف 2006 ديسمبر 20 في المؤرخ  22-06القانوف  تضمف
 :في األساليب ىذه وتتمثؿ الخطيرة الجرائـ عف الكشؼ أجؿ مف التحري في جديدة

 

 

                                                                 
 .248مرجع سابؽ، ص  ،، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحمة البحث التمييديأوىايبيةعبد اهلل  - 1
 .95منصور، مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ إسحاؽ - 2
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 األموال: ونقل األشخاص مراقبة .1

 وكيؿ وبعد إخطار القضائية لمضبطية ؽ إ ج مف 16 المادة أجازت الجرائـ ىذه مثؿ في
 متابعة مف أجؿ وذلؾ 1الوطني التراب كامؿ إلى اختصاصيـ تمديد يتـ أف إذنو وبعد الجميورية،

 المتعمقة والجرائـ الوطنية، عبر المنظمة والجريمة اإلرىابية، الجرائـ ذلؾ في بما الخطيرة الجرائـ
 وىذا الجزائية المتخصصة، األقطاب اختصاص مف تعد والتي إلخ... الصرؼ جرائـ وكذا بالمخدرات

 مراقبة أجؿ مف وكذا الجرائـ، ارتكاب مف عمييا المتحصؿ األمواؿ ومراقبة األشخاص مراقبة أجؿ مف
 2.ارتكابيا في تستعمؿ قد التي أو األمواؿ تنقؿ حركة

 ولكف االختصاص وتمديد بمراقبة يتعمؽ ما في وموافقتو الجميورية وكيؿ إبالغ مف والبد
 .األشخاص عمى المراقبة إلجراء المخصصة المدة يحدد لـ المشرع

 والصوت: الصور والتقاط المراسالت اعتراض .2

 منح قد المشرع أف مف ؽ إ ج، نجد 10 مكرر 65 المادة إلى 05 مكرر 65 المواد خالؿ مف
وتسجيؿ  المراسالت اعتراض إمكانية القضائية الضبطية صفة لو مف وكؿ القضائية لضباط الشرطة

 سابقا، ليا أشرنا التي كالجرائـ الخطيرة الجرائـ ضمف المصنفة الجرائـ في وىذا األصوات والتقاطيا،
 االتصاؿ استعماؿ بواسطة المراسالت باعتراض القضائية لمضبطية السماح الجميورية ويجوز لوكيؿ

 يتضمف اإلذف وىذا الصور، والتقاط المكالمات وتسجيؿ التنصت أجيزة ووضع السمكي والالسمكي،
 وعمـ رضا بدوف ولو قانونا تحديدىا تـ التي المواعيد خارج حتى المساكف إلى كذلؾ الدخوؿ

 .أصحابيا

 قاضي أو الجميورية وكيؿ طريؽ عف اإلذف يمنحمف ؽ إ ج،  05 مكرر 65 المادة وحسب
 بحكـ العمومية المصمحة أعواف ودراية معرفة استعماؿ يمكف الوظيفة بيذه القياـ أجؿ ومف .التحقيؽ

 بمبدأ تمس ال بيا القياـ يتـ التي االعتراض فعمميات 65 المادة وبحسب .3مجاليـ في اختصاصيـ
 .الميني السر عمى الحفاظ

                                                                 
ـ منصور، مرجع سابؽ، ص  - 1  .95إسحاؽ إبراىي
 ، متضمف تعديؿ ؽ إ ج، مرجع سابؽ.22-06مكرر مف القانوف رقـ  16المادة  - 2
 ، المتضمف تعديؿ ؽ إ ج، مرجع سابؽ.22-06مف القانوف رقـ  8مكرر  65المادة  - 3
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اعتراض  إذف يتضمنيا أف يجب التي الشكميات تحوي نجدىا ف7 مكرر 65 المادة وتنص
التقاطيا  المطموب االتصاالت عمى بالتعرؼ تسمح التي العناصر كؿ يتضمف أف بضرورة المراسالت
اإلذف  يكوف أف ويجب ومدتو اإلجراء ليذا المبررة والجريمة غيرىا أو سكنية المقصودة واألماكف
  65 المادتيف في عمييا المنصوص الشروط ضمف لمتجديد قابمة أشير 04 لمدة وصالحا مكتوبا
 بممؼ ذلؾ كؿ يرفؽ وأف االعتراض عمميات كؿ عف محضر يحرر وأف مكرر،5 و 9 مكرر

 .القضية

 مف إجراؤىا يتـ أف فألـز الخاصة األساليب ىذه مباشرة أجؿ مف خاصة شروط حدد قد والمشرع
 .األعواف دوف القضائية الشرطة ضباط طرؼ

والجريمة  اإلرىابية بالجرائـ والمتعمقة خاصة جرائـ في اإلجراءات ىذه مثؿ إلى المجوء وكذا
 المخدرات، وجرائـ لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائـ الوطنية، لمحدود العابرة المنظمة
 1.الفساد وجرائـ الصرؼ وجرائـ األمواؿ تبييض وجرائـ

 التسرب: .3

 القضائية عوف الشرطة أو ضابط قيـا "أنو: عمى ؽ إ ج مف 12 مكرر 65 المادة عرفتو
 فاعؿ أنو بإيياميـ وذلؾ بالخطيرة المصنفة الجرائـ إحدى ارتكابيـ في المشتبو األشخاص بمراقبة
 ..." أو ليـ شريؾ أو معيـ

الجرائـ  ىذه أحد الرتكاب فييـ المشتبو بمساعدة يقـو وأف مستعارة، ىوية باستعماؿ ذلؾ ويكوف
 إذف طريؽ عف ويكوف التسرب .2الجرائـ تمؾ ارتكاب عمى بالتحريض ىو يقـو أف لو يجوز وال

 ويمكف لمتجديد قابمة أشير 04 ولمدة التحقيؽ قاضي أو الجميورية وكيؿ عف مكتوب صادر
 .ذلؾ الضرورة اقتضت إذا أخرى أشير ألربعة التسرب عممية في االستمرار

                                                                 
تنص في فقرتيا الخامسة عمى أف تنفيذ العمميات المأذوف بيا عمى  إذالمتضمف ؽ إ ج، ، 22-06مف القانوف رقـ  5مكرر  65المادة  - 1

 يؿ الجميورية المختص.كىذا األساس تكوف تحت المراقبة المباشرة لو 
تنص عمى أف: ال يجوز تحت طائمة البطالف أف تشكؿ ىذه األفعاؿ تحريضا عمى ارتكاب  22-06مف القانوف  1مكرر  65المادة  - 2

 جرائـ".
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 16 مكرر 65 المادة ألف كتماف محؿ المتسرب العوف أو الضابط ىوية عمى اإلبقاء مف والبد
 أو  ...ذلؾ سبب أو المتسرب العوف أو المتسرب الضابط عمى التعدي تـ إذا أما " أنو عمى تنص
 ." األفراد ىؤالء أحد وفاة حاؿ في أكثر العقوبة وتغمظ العائمة أفراد

 أف دوف األعماؿ ببعض القيـا القضائية الشرطة وأعواف لضباط 14 مكرر 65 المادة وتجيز
 :مثؿ ذلؾ في جزائية مسؤولية ليـ يكوف

 وثائؽ أو منتجات أو أمواؿ أو مواد إعطاء أو تسميـ أو نقؿ أو أو حيازة اقتناء 
 .ارتكابيا في مستعممة أو الجرائـ ارتكاب مف عمييا متحصؿ معمومات أو

 الطابع ذات الوسائؿ الجرائـ ىذه مرتكبي تصرؼ تحت وضع استعماؿ أو 
 .االتصاؿ أو الحفظ أو اإليواء أو التخزيف أو النقؿ وسائؿ وكذا المالي أو القانوني

 التسرب عممية انتياء بعد اإلجراءات ممؼ إلى يضاؼ التسرب بعممية المتعمؽ فاإلذف ومنو
 ضابط سماع 16 مكرر 65 المادة حسب أيضا ويجوز العممية، تنفيذ أثناء أو تحرييا وليس وقت

 .العممية عف شاىدا بوصفو سواه دوف مسؤوليتو تحت التسرب عممية تجري الذي الشرطة القضائية

 القضائية: الشرطة وتكييف تطوير .4

األقطاب  وظيور التشريعية والتطورات اإلجراـ ومحاربة الوقاية متطمبات االعتبار بعيف تؤخذ
ىذه  مع وتماشيا واإلجراـ، الجنوح ومحاربة والممتمكات األشخاص وحماية لتأميف المتخصصة

 :مف كؿ أداء تطوير مف البد كاف الخطيرة الجرائـ ىاتو عف والتحري البحث إجراء وفي الظروؼ

 الوطني: لمدرك المركزي المستوى عمى  - أ

 اإلجرامية الجريمة بمحاربة تتكمؼ وطني اختصاص التحريات ذات مركزية مصمحة وجود
 .واالتصاؿ اإلعالـ بتكنولوجيا المرتبط واإلجراـ والمالية االقتصادية القضايا المنظمة،

 .اإلجراـ متابعة ىياكؿ لو القضائية الشرطة نشاطات ويوجو يدير قضائية شرطة قسـ

 

 



  إنشائها من املرتتبة واآلثار املتخصصة اجلزائية األقطاب أمام واملتابعة التحري آليات        الفصل الجاني 

 

64 
 

 :الجهوي المستوى عمى - ب

 تعد تمنراست(. قسنطينة، ورقمة، بشار، وىراف، القضائية )البميدة، لمشرطة جيوية مصالح وجود
 وحدات مختمؼ نشاط تنسؽ الجيوي، المستوى عمى المركزي القضائية الشرطة قسـ بمثابة ىذه

 الجنائية بالقضايا المتعمقة بالتحريات تقـوو  .واألبحاث التحريات بوسائؿ وتدعميا القضائية الشرطة
 .المتخصصة المحاكـ الختصاص التابعة

 :المحمي المستوى عمى - ت

 تحريات وتتطمب جنائي طابع ليا التي بالتحقيقات تقـو الوالئية لممجموعات تابعة فصائؿ توجد
 1.مف ؽ إ ج 37 بالمادة عمييا المنصوص لمجرائـ باإلضافة ومعقدة طويمة

 :القضائية الشرطة يدعـ

 الجنائية اإلجراـ واألدلة لعمـ الوطني المعيد، 
 والبالستيؾ بالبصمات التعريفات أجيزة، 
 اإلعالـ جرائـ محاربة مركز. 

 بمد  القضائي، التحقيؽ لمسار ضرورية وخبرات عممية تحاليؿ والقضاة الوحدات بطمبات ينفذ
 العتاد مع عالية كفاءات ذي عناصر ويوفر لممعاينات، الحسف لمسير لممحققيف الدعـ

 .المالئمة واألجيزة
 الجريمة لمسرح وتقنييف محققيف تكويف في مباشرة بصفة يساىـ 
 التحريات وتقنيات العتاد لتطوير الضرورية األبحاث باإلجراـ الخاصة المياديف كؿ في يتابع 

 اإلجرامية.
 ورقمة وىراف، جيوية: قسنطينة، مخابر بثالث مدعـ ىو 

 وقرنية صوتية جينية، البصمات )أصابع طريؽ عف آلي تعريؼ ىو البيومتري: التعريف نظام
 العيف(

                                                                 
سبتمبر  26و 24محمد محبر، المحاكـ المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاـك بالدوؿ العربية، بيف  - 1
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 األشخاص عمى خطيرة جد عواقب عنيا تنتج قد الجنوح مف جديد نوع اآللي: اإلعالم جرائم
 التقنية المساعدة يوفر وطني اتصاؿ نقطة اآللي اإلعالـ جرائـ محاربة مركز يشكؿ والممتمكات.
 الجرائـ يعايف الرقمية، التكنولوجيات باستخداـ التحقيقات ويوجو األدلة، حفظ فيو لممحققيف ويـت

 1.المعموماتية والقرصنة اإلرىاب مستوى عمى الخصوص وعمى الجرائـ عف البحث ويراقب

 القضائي ثانيا/ التحقيق

مف  التشبث قصد بالتحقيؽ المكمؼ القضائي الجياز يباشرىا التي اإلجراءات مف مجموعة ىو
 لمتوقيع التحقيؽ جية إلى مرتكبييا إحالة ثـ اقترافيا في ساىـ مف كؿ معرفة وعميو المذكورة الوقائع
 .2االقتضاء عند ليـ المناسب الجزاء

المختص  الجميورية وكيؿ بواسطة التحقيؽ مستوى عمى اإلجراءات بتطور العاـ النائب ويخطر
 .اإلجرائية( اآللية القانوف يحدد التحقيؽ )لـ لقاضي التماسا يقدـ الذي إقميميا

 : بأمر التحقيؽ قاضي فييا ويفصؿ

 بالتخمي، أمرا فيصدر المتخصصة لمجية زميمو لصالح التخمي عمى يوافؽ أف إما 
 ما  وأف الجريمة معمـ اتضاح لعدـ اختصاصو ضمف تدخؿ ال أنيا ويرى يرفض أف وا 
 .ألوانو سابؽ الطمب

قاضي  الختصاص وفوري منيي أثر المتخصصة لمجية العاـ لمنائب المطالبة لحؽ ىؿ فينا
  آمرة؟ قاعدة الجزائية اإلجراءات قانوف مف 03فقرة  40المادة  نص ىؿ بمعنى العادي؟ التحقيؽ

نص  خالؿ فمف ذلؾ غير توحي القانوف نفس مف 3 مكرر 40 المادة مف الثانية الفقرة صيغة
عف  بالتخمي أمر التحقيؽ قاضي يصدر قضائي تحقيؽ فتح حالة كاآلتي: "وفي جاء والذي المادة

 ىذا مف مكرر 40 المادة في المذكورة المختصة المحكمة لدى التحقيؽ قاضي لفائدة اإلجراءات
 تحقيؽ قاضي لصالح باإلجراءات القياـ عف يتخمى أف لو يمكف التحقيؽ قاضي أف لنا يتبيف ."القانوف
 .المختصة المحكمة لدى آخر

                                                                 
 .11-10محمد مجبر، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .07جياللي بغدادي، مرجع سابؽ، ص  - 2



  إنشائها من املرتتبة واآلثار املتخصصة اجلزائية األقطاب أمام واملتابعة التحري آليات        الفصل الجاني 

 

66 
 

ينقؿ  الذي وىو قضائية، صيغة ذو ىو النائب مف المطالبة إجراء أف إليو اإلشارة تجدر وما
ف الجزائي، لمقطب االختصاص  إلى يوكؿ االختصاص فإف عادية بصورة اإلجراءات تمؾ تمت وا 

 .المتخصص الجزائي القطب لدى الجميورية وكيؿ

آخر  تحقيؽ قاضي لصالح االختصاص عف يتخمى أف التحقيؽ لقاضي فإنو سابقا قمنا وكما
وقوع  مكاف محكمة لدى القضائي التحقيؽ مرحمة خالؿ وىذا  -الجزائي القطب – مختصة بمحكمة
 وكيؿ مف افتتاحي طمب خالؿ مف إال بالقضية االتصاؿ يمكنو ال التحقيؽ فقاضي الجريمة،
 .1مدني بادعاء مصحوبة شكوى أو الجميورية

مجاؿ  يمتد المتخصص الجزائي القطب لدى التحقيؽ قاضي إلى االختصاص انتقاؿ وفور
العامموف  القضائية الشرطة ضباط ويتمقى المتخصص الجزائي لمقطب المحدد المجاؿ إلى اختصاصو

القطب -القضائية الجية بيذه التحقيؽ قاضي مف مباشرة التعميمات المحكمة ىذه اختصاص بدائرة
لقاضي  مكرر  40 المادة حسب القانوف خوليا التي الصالحيات بيف ومف  -المتخصص الجزائي
 باتخاذ يأمر أف اإلجراءات مدة وطواؿ العامة النيابة طمب عمى بناء أو تمقائيا لو يجوز أنو التحقيؽ

 التي أو الجريمة مف عمييا المتحصؿ األمواؿ حجز عمى زيادة أمف تدبير أو تحفظي كؿ إجراء
 .2ارتكابيا في استعممت

 ارتكاب محكمة وىي العادية المحاكـ بيف ما مشترؾ اختصاص وجود ىو مالحظتو يتـ وما
 القضائيتيف الجيتاف كال وتبقى .الموسع اإلقميمي االختصاص ذات المتخصصة والمحاكـ الجريمة

 العاـ النائب يطالب لـ ما مف ؽ إ ج 37 المادة في الواردة لمجرائـ بالنسبة ونوعيا إقميميا مختصتيف
 مف التقديرية سمطتو وحسب باإلجراءات المتخصصة الجزائية المتخصصة األقطاب المحاكـ لدى
 3.اإلجراء ومالئمة القانوني التطبيؽ حيث

 

                                                                 
 ، المتضمف تعديؿ ؽ إ ج، مرجع سابؽ.22-06مف القانوف رقـ  40المادة  - 1
مف ؽ إ ج تنص عمى : "يختص قاضي التحقيؽ في الحادث بناء عمى طمب مف وكيؿ الجميورية أو شكوى مصحوبة  3فقرة  38المادة  - 2

اضي مف نفس القانوف تنص عمى: "ال يجوز لق 67" ونجد المادة 73و 67بإدعاء مدني ضمف الشروط المنصوص عمييا في المادتيف 
 التحقيؽ حتى ولو كاف ذلؾ بصدد جناية أو جنحة متمبس بيا". إلجراءبموجب طمب مف وكيؿ الجميورية  إالالتحقيؽ أف يجري تحقيقا 
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 الثاني المطمب

 المتخصصة الجزائية األقطاب أمام المتابعة إجراءات

فإف  معموـ ىو فكما وسمطاتيـ، القضائية الضبطية أعماؿ مف كؿ إلى السابؽ في تطرقنا مثمما
 جديدة مرحمة تمج أف مف ليا فالبد التحريات، أو التحقيؽ رىينة تبقى أف حاؿ بأي يمكف ال القضية

ذا المحاكـ، أروقة إلى لكي تصؿ  قضائية بجية منوطة االبتدائي القضائي التحقيؽ إجراءات كانت وا 
 عف أي المشرع، عميو نص ما وفؽ قانونا يخطر أف مف لو البد والذي التحقيؽ، قاضي ممثمة في

 في إليو أشرنا مثمما مدني بادعاء مصحوبة شكوى أو الجميورية وكيؿ مف طمب افتتاحي طريؽ
 بمناسبة أو تكميمي تحقيؽ إجراء بمناسبة االتياـ غرفة مف بإحالة القضية في ينظر أف أو السابؽ،
 التي اإلجراءات إلى التطرؽ مف البد وبالتالي االختصاص، حوؿ التنازع إحدى حاالت في الفصؿ

 العامة النيابة موقؼ ىو وكيؼ المتخصصة، الجزائية أماـ األقطاب الدعوى العمومية سير بيا يتـ
 اإلجراءات أىـ عمى والوقوؼ لمقضية متابعتيا وكيفية بالقضية، أقطارىا واتصاليا في سواء ودورىا
 .بيا تقوـ التي

 بالقضايا المتخصصة الجزائية األقطاب الفرع األول: اتصال

مف  معيف نوع في بالنظر تختص خاصة قضائية جية ىي المتخصصة الجزائية األقطاب
 خطورتيا، حيث: نوعيتيا، مف وىذا فييا النظر تختص التي لمجرائـ المميز لمطابع نظرا النزاعات
 مف الجريمة معالـ اتضحت ومتى .اقترافيا ووسائؿ وعددىـ مرتكبييا شخصية النظاـ، عمى نتائجيا
 القضائية الجية إلى المجوء مف كاف البد لمجريمة المميز والطابع لموقائع القانوني التكييؼ حيث

 .المتخصصة القضائية الجيات عمى والعادية البسيطة الممفات إحالة وتفادي المتخصصة،

 قضايا في تنظر فيي المتخصصة، القضائية الجيات ليذه المميز الشيء ىو ىذا وطبعا
 طرؼ مف المطالبة بإجراء القياـ مف البد أنو وىي بيا خاصة قانونية بآلية فييا تنظر خطيرة والتي

 1.المتخصص الجزائي القطب يتبعو الذي القضائي المجمس لدى العاـ النائب
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 المتخصصة الجزائية األقطاب إخطار أوال/

ليا  يعود حتى إجراءات مف ليا البد بالقضية المتخصصة الجزائية األقطاب اتصاؿ لكي يتـ
 الذي المطالبة إجراء طريؽ عف وذلؾ إخطارىا خالؿ مف إال يتأتى ال وىذا فييا لمنظر االختصاص

 :ىما أثريف لو العاـ النائب بو يقوـ الذي اإلجراء فيذا العاـ، النائب يمارسو

 العادية القضائية الجية الختصاص حدا يضع لالختصاص: وبالتالي ناقؿ أنو .1
 المشترؾ االختصاص ينيي وبالتالي المتخصصة القضائية لمجية برمتيا ويحيؿ الدعوى

 .القضائيتيف الجيتيف بيف
 مف مباشرة المتخصصة القضائية الجية ألجيزة قضائيةال الضبطية تخضع .2
 :حيث

  الجميورية لوكيؿ .....اإلدارة 
 العاـ لمنائب  .....اإلشراؼ 
 االتياـ لغرفة  .....المراقبة 
 التحقيؽ لقاضي  .....القضائية اإلنابة 

 الجية عمى باإلجالة الجديرة القضايا انتياء في فعالة آلية باإلجراءات المطالبة حؽ إف
 .1بممارستو مرتبطة إجرائية إشكاالت مصدر يكوف قد لكف المتخصصة القضائية

 العام النائب من باإلجراءات المطالبة ثانيا/

 فورا باإلجراءات العاـ النائب يطالب "أنو عمى 14-04مف القانوف  2 مكرر 40 المادة تنص
 ىذا في أعاله مكرر 40 بالمادة المذكورة المحكمة اختصاص ضمف تدخؿ الجريمة أف اعتبر إذا

 المحكمة ىذه اختصاص بدائرة العامموف القضائية الشرطة ضباط يتمقى الحالة ىذه القانوف، وفي
 .الجميورية وكيؿ مف مباشرة والتعميمات

القضائي  المجمس لدى العاـ لمنائب يجوز"أنو عمى نفسو القانوف مف 3 مكرر 40 المادة وتنص
 ."الدعوى مراحؿ جميع في باإلجراءات يطالب أف المختصة القضائية الجية لو التابعة
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إلى  االلتفات مف البد إشكاالت مف يطرحو أف يمكف وما المطالبة إجراء إلى نتطرؽ أف وقبؿ
 الجميورية بيف وكيؿ ما التدريجية التقميدية العالقة عمى أبقت قد فيي ؽ إ ج مف 1 مكرر 40 المادة

 يظير منو: وىذا 37 المادة  في المذكورة الجرائـ في التحري مجاؿ في القضائية والضبطية المختص
 وكذا إقميميا الجميورية المختص لوكيؿ القضائية الشرطة ضابط قبؿ مف الفوري اإلخبار خالؿ مف

 الضبطية وكيؿ مف طرؼ المختصة الجية لدى العاـ لمنائب التحقيؽ إلجراءات القاضي نفس موافاة
 إشراؼ تحت التي تنجزىا اإلجراءات وشرعية قانونية وضماف أعماليا حيث: إدارة مف القضائية
 .االتياـ غرفة رقابة وتحت إقميميا المختص العاـ النائب

 عف بعيد أنو الحالة ىذه مثؿ في نجد العاـ، النائب مف باإلجراءات بالمطالبة يتعمؽ وفيما
 بنسخة فمف األنجع إفادتو.المناسب الوقت في الممؼب مطالبتو فعالية يقمؿ مما التحقيؽ االبتدائي،

 .إلييا التطرؽ سبؽ التي 37 المادة جرائـ بإحدى األمر تعمؽ متى لمتحقيؽ االبتدائي ثانية

بعد  القضائية والضبطية العامة النيابة بيف ما التدرجية العالقات في يتمثؿ ثاف إشكاؿ يطرأ وقد
القانوف  مف 207 المادة أوردتو ما وىذا عناصرىا، أداء لتقييـ وذلؾ باإلجراءات العاـ النائب مطالبة

 تبت النظر مف ىي االتياـ غرفة أف إليو اإلشارة تجدر وما ، 1985يناير 26 في المؤرخ 85-02
الجية  لدى العاـ النائب إبالغ ويـت.عمييا مطروحة قضية نظر بمناسبة نفسيا تمقاء مف ذلؾ في

 .بينيما مباشرة عالقة تنشأ ، وبالتالي1الجميورية وكيؿ مف بمبادرة المتخصصة القضائية

الجديدة  التدابير تعبر لـ بينما العادية، الجية لدى العاـ النائب دور عف التساؤؿ يثور قد ولكف
 وكيؿ اختصاص تنيي العاـ النائب طرؼ مف اإلجراءات بممؼ المطالبة وىؿ طبيعتيا، عف

 الممؼ عف التخمي ورفضو باختصاصو الجميورية وكيؿ عف تمسؾ ذا وما الجميورية المخطر؟
 بو؟ المطالب العاـ النائب لصالح

 القضائي. المجمس نفس إلى ينتمياف كانا إف إشكاؿ ىناؾ ليس 
 الحالة، ىذه مثؿ في الوقوع ولتفادي الوزارة تتدخؿ مختمفيف مجمسيف كانا فمتى 
 الوقت في تتدخؿ لكي والتحقيؽ اإلجراءات بتطور والمستمر المكرر إخطارىا يتعيف

 .2المناسب
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 لمبدأ "المالءمة" أي تخضع العاـ النائب مف المطالبة إجراء "أف ىو إليو توصمنا فما وبالتالي
 وكذا.الجزائي القطب اختصاص ضمف تدخؿ الجريمة أف القوؿ صالحية لو مف ىو العاـ أف النائب

 ليا التابع المحكمة اختصاص دائرة في الجريمة وقوع حاؿ في الوحيد الطريؽ يعتبر إف اإلخطار
 وقت ما إذا يطبؽ العاـ النائب يمارسو الذي المطالبة إجراء وأف .المتخصص الجزائي القطب
 .المختص الجزائي لمقطب الموسع اإلقميمي االختصاص دائرة في الجريمة

 المتخصصة الجزائية األقطاب لصالح القضية عن والتخمي المطالبة الثاني: إجراء الفرع

ما بيا التمسؾ إما الطريقيف أحد تسمؾ فيي المحاكـ أروقة إلى القضية تصؿ ما بعد  يتـ وا 
 .عنيا التخمي

ذا يصبح  فإنو لمقضاء قدمتيا أنيا إال بالحفظ، الدعوى في التصرؼ تممؾ العامة النيابة كانت وا 
بكيفية  وال المكتوبة وال الشفوية النيابة بطمبات مقيد غير يشاء بما فييا الحكـ في الحؽ صاحب وحده

 شاء إف فييا طمباتيا إبداء سوى لديو حؽ مف ليا وليس عنيا، التنازؿ ىي تممؾ وال التيمة وصفيا
ف بيا أخذ  في شيء وأىـ بحفظيا، الدعوى في التصرؼ حؽ العامة لمنيابة أف وكما .1رفضيا شاء وا 
 في وخاصة القانوف، ليا خولو الذي المطالبة حؽ عف تتخمى ال أف النيابة العامة عمى أنو ذلؾ

 وكيؿ عمى 1 مكرر 40 المادة فحسب ؽ إ ج، مف 37 في المادة عمييا المنصوص الجرائـ
 الجزائي القطب – المختصة المحكمة لو التابعة القضائي المجمس لدى العاـ إبالغ النائب الجميورية

 .التحقيؽ إجراء مف بنسخة – المتخصص

 الجزائي القطب لو التابع القضائي المجمس العاـ لدى النائب يتمكف حتى ضروري أمر وىذا
 التابع العاـ النائب يتبع الجميورية وكيؿ كاف إذا سابقا قمنا فكما بالممؼ، المطالبة إجراء مف تفعيؿ

 فال وبالتالي صالحياتو، العاـ النائب فيو يمارس الذي الجزائي القطب لو، التابع لممجمس القضائي
 آخر، قضائي لمجمس تابعة محكمة في الجريمة تقع عندما اإلشكاؿ ولكف .اإلبالغ عممية في إشكاؿ
 لو التابع العاـ النائب طرؼ مف اإلبالغ فيكوف الجزائي لمقطب الموسع ضمف االختصاص وتدخؿ
 في الجريمة وقعت الذي القضائي المجمس لدى العاـ النائب طرؼ مف الجزائي المتخصص القطب
 القطب لدى العاـ النائب لصالح القضية عف التخمي الجميورية وكيؿ وعمى .اختصاصو دائرة

                                                                 
ـ في مرحمتي التحقيؽ والمحاكمة، جمعية حقوؽ  - 1  .132، ص 2004لمساعدة السجناء، مصر،  اإلنسافسعد محمود الديب، حقوؽ المتي



  إنشائها من املرتتبة واآلثار املتخصصة اجلزائية األقطاب أمام واملتابعة التحري آليات        الفصل الجاني 

 

71 
 

 القطب إبالغ عميو بدوره والذي المجمس مستوى عمى العاـ لمنائب بإبالغو المتخصص وذلؾ الجزائي
 .خرقيا دوف القانونية النصوص تطبيؽ في ديناميكية ىناؾ تكوف حتى الجزائي

 القضائي المجمس لدى العام النائب من باإلجراءات المطالبة آثار أوال/

 يقرر مف ىو النائب العاـ أف تقرر 3 مكرر 40 المادة أف نجد ؽ إ ج نصوص استقراء بحسب
 فالمحكمة باإلجراءات، وبالتالي مطالبتو بموجب بالقضية، المتخصص الجزائي القطب اختصاص

 في سواء كانت عمييا مرحمة أي في القضية في يد ليا يكوف ال الجريمة ارتكاب بدائرتيا الواقعة
 وكيؿ وعمى .االتياـ غرفة مستوى عمى كانت أو القضائي التحقيؽ في أو األولية التحريات مرحمة

 األولية ممؼ التحريات مف نسخة فورا يرسؿ أف الجريمة مكاف بيا الكائف المحكمة لدى الجميورية
 بو جاءت ما وىذا المختص العاـ النائب إلى الجريمة وقوع حالة في القضائية الشرطة تجريو الذي
 .1مكرر  40 المادة

الجميورية  وكيؿ أف بحكـ 10مكرر40 و1 مكرر 40 المادتيف بيف لبس في وقع قد فالمشرع
لذا  بالقضية، عمـ عمى سيكوف أنو بمعنى العاـ النائب إلى األولية التحريات مف نسخة بإرساؿ ممـز

األساس  مف بالقضية عمـ عمى العاـ النائب أف داـ ما وجمي واضح أمر باإلجراءات المطالبة فإجراء
المادة  في عمييا المنصوص بالجرائـ متعمقة كانت إف رسميا باإلجراءات المطالبة سوى فقط عميو فما
 يكوف حتى منو والبد ضروري أمر االبتدائي لمتحقيؽ ثانية بنسخة العاـ النائب إخطار إف 37

 .1أىمية ذلؾ بعد باإلجراءات لمقطب العاـ النائب لمطالبة

 العام لمنائب القضية عن التحقيق قاضي تخمي ثانيا/

 التي المحكمة مستوى عمى التحقيؽ ممؼ متابعة التحقيؽ قاضي صالحيات مف كانت لما
 أف يمكف فبالتالي خطيرا بعدا الجريمة ليذه أف بعد فيما لو اتضح والتي الجريمة، دائرتيا وقعت في

 مرحمة أي في الجزائي القطب لصالح القضية بممؼ العاـ النائب مطالبة خالؿ مف تجنب ذلؾ يتـ
 تحقيؽ فتح حالة وفي "أنو عمى الثانية فقرتيا في3 مكرر 40 المادة تقره ما وىذا مراحؿ الدعوى، مف

 المختصة المحكمة لدى التحقيؽ قاضي لفائدة اإلجراءات عف بالتخمي أمرا التحقيؽ يصدر قاضي
 ."القانوف ىذا مف مكرر 40 المادة في المذكورة

                                                                 
 .7محمد مجبر، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 العاـ النائب مف مطالبة صدور حاؿ في العادية المحكمة في التحقيؽ قاضي عمى وبالتالي
 مستوى عمى التحقيؽ قاضي لصالح القضية عف التخمي أمر التحقيؽ قاضي ويصدر بممؼ القضية

 أمر مف ؽ إ ج فإف2 مكرر 40 المادة وحسب .التخمي أمر إلصدار المتخصص الجزائي القطب
 لذلؾ األخير ىذا مطالبة يعد وىذا العاـ باإلجراءات، النائب مطالبة بمجرد القانوف بقوة جائز التخمي
 المحمي الجميورية وكيؿ يوكؿ بدوره القضائي والذي المجمس مستوى عمى العاـ النائب طريؽ عف

 .بالتخمي أمر استصدار عمى وحثو المحمي، التحقيؽ قاضي إلى التماس لتقديـ

 قاضي لصالح القضية عف التخمي أراد ما إذا التحقيؽ قاضي أف غميو اإلشارة تجدر وما
 القواعد حسب التخمي أمر يستأنؼ أف العاـ لمنائب يمكف ىنا الجزائي، القطب مستوى التحقيؽ عمى
 القابمة األوامر مف ليس بالتخمي األمر ألف استئنافو المدني الطرؼ أو لممتيـ يمكف ال العامة، ولكف
 .لالستئناؼ

 أجؿ مف العاـ لمنائب الجميورية وكيؿ طرؼ مف المبكر باإلخطار العبرة سابقا أشرنا وكما
 .1بينيما" التنسيؽ وجود مف والبد فعالة، معالجة

 الثاني المبحث

 المتخصصة الجزائية األقطاب إنشاء عن المترتبة اآلثار
 التعقيد والمنظـ وذو الخطير اإلجراـ ظاىرة لمكافحة الجزائرية الدولة مف المبذولة الجيود رغـ

 معرفة ضرورة مما يحتـ المتخصصة الجزائية األقطاب عمؿ يخص فيما العراقيؿ بعض الكبير، نجد
 تطرأ التي واإلجرائية القانونية عمى اإلشكاالت قانونية، ولمقضاء حموؿ إليجاد وتحديدىا العراقيؿ ىذه
 تتعدد لمعدالة، إذ الحسف والسير عرقمة في سببا قد تكوف والتي والميدانية العممية الممارسات أثناء
 مستويات لتمس المتخصصة، وتختمؼ القضائية الجيات المطروحة أماـ والمشاكؿ العراقيؿ تمؾ

 ...تشريعيةو  بشرية، مادية: عديدة

 

                                                                 
ع لتدارؾ أية وضعية قد تنجـ عف عدـ التنسيؽ المبكر بيف النائب ىو احتياط المشر  أولىفقرة  03مكرر  40الحكـ المقرر في المادة  - 1

 العاـ المختص وباقي النواب العاميف لدى المجالس القضائية التي تدخؿ ضمف اختصاص القطب الجزائي.
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 األول المطمب

 المتخصصة الجزائية األقطاب عمل تواجه التي الصعوبات

 إليو كافة ترمي الذي األساسي اليدؼ منيا التقميؿ ومحاولة اإلجراـ مكافحة ظاىرة تُمثؿ
 العقابية نجاح السياسة مدى عمى مقياس إال ىو ما فيو الفشؿ أو الغاية ىذه بموغ أف المجتمعات، إذ

 المشرع قبؿ مف العقوبات المقررة تالءـ مدى في ىاـ دور العقابية المجتمع، فمسياسة داخؿ المتبعة
 ىذا في المجتمعات تتبايف المقررة فييا، حيث الفترة في إلييا الحاجة المجتمع، ومدى وعادات قيـ مع

 .1والديني واالقتصادي االجتماعي التطور حيث مف مستواىا بحسب المجاؿ

 المتيميف العديد مف يزاؿ وال الجريمة مكافحة في الحديثة القوانيف فشؿ عمى إقرار اليوـ ىناؾ إذ
 ومتعددة متنوعة أف األسباب وأسبابو، والواقع الفشؿ ىذا خمفيات عف ،يتساءلوف الجريمة بموضوع

 بحيث الجريمة مكافحة في وفعالية معتبرة تحسيف إلى يؤدي العراقيؿ ىذه إزالة أف فيو الشؾ ومما
ة الفعالة المكافحة وجو في التي تقؼ والقضائية التشريعية العراقيؿ مف نجد، مجموعة ، 2لمجريم

 عف ينـ ما وذلؾ والخطير والمعقد المنظـ اإلجراـ في إطار تدخؿ والتي المستحدثة الجرائـ خاصة
 عموما العادية الجرائـ اتجاه فعالية لخمؽ العدالة عمى يؤىؿ القائميف الذي الجيد التكويف ضرورة
 مكافحة في الدولة إستراتيجية ضمف يدخؿ الجيد خصوصا، فتكوينيـ الطبيعة الخاصة ذات والجرائـ
قامة الجريمة  .3سواء عمى والخاصة العامة المصمحة ضماف عمى فعميا مسؤولة جنائية عدالة وا 

 يجب التوسع حيث أمور مف يستجد ما ضوء في التشريعية المنظومة تحديث األمر يتطمب إذ
 تشريعي إطار ضمف قانونية نصوص إيجاد األمر الجنائية، ويستمـز لمتشريعات القانونية الوالية في

 .4الجديدة لمجرائـ الالزمة العقوبات ويحدد ينظـ شامؿ

 الخاصة بمختمؼ بالنصوص ثراءىا يدرؾ الجزائرية القانونية المنظومة في المتمعف أف ذلؾ
 يحقؽ وال ال يتناسب الثراء ىذا أف يالحظ ما سرعاف العقابية، لكف المنظومة ذلؾ المياديف، ومف

                                                                 
 .8-7، ص ص 2010دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  –عمر خوري، السياسة العقابية في القانوف الجزائري  - 1
، الجزائر،  اإلجراـمنصور رحماني، عمـ  - 2  .306-296، ص ص 2006والسياسة الجنائية، دار العمـو
 .9-8، ص ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دار العمـو لمنشر، الجزائر،  - 3
نموذجا،  األمواؿمكافحة غسيؿ  –والوطني  واإلقميميدولي ال اإلطارمكافحة الجريمة المنظمة في  إستراتيجيةعيسى الفي الصامدي،  - 4

 .07، ص 2010، الجزائر، 07مجمة دراسات قانونية، العدد 
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 المجرى في التدخالت اإلجراءات وكثرة الجزائر، وثقؿ في الجريمة واقع مع اختالفا المرجوة النتائج
الخاصة،  الجرائـ يخص فيما خاصة السمطة القضائية استقاللية عمى التأكد ينبغي ،إذ لمقانوف العادي

 .1وحقائقو المجتمع تركيبة إلى مستندة موحدة جنائية سياسة اعتماد ذلؾ في بما

 التشريعي المستوى عمى صعوبات: األول الفرع

 سمبا والخطير يؤشر المنظـ اإلجراـ ظاىرة بمكافحة المتعمقة القانونية النصوص في النقص إف
 . السواء عمى ونجاعتيا واألمنية القضائية الجيات أداء مستوى عمى

 مع المستحدثة خصوصا الجرائـ يخص فيما المصطمحات تحديد ىو يطرح إشكاؿ أوؿ أف إذ
 مما المجرميف ولردع لمنع الجريمة حاليا واإلجرائية الموضوعية السابقة القانونية النصوص كفاية عدـ
 وسمات الجرائـ ىذه خصائص مع بياف جديد كؿ تتضمف جديدة لنصوص المستمرة الحاجة يولد

 التطبيؽ الواجب والقانوف القضائي تتعمؽ باالختصاص إشكاالت اإلجرائية، نجد الناحية فمف مرتكبييا
 في إشكاال يطرح الواحدة، مما الدولة داخؿ ممتد سواء الجرائـ مف النوع ىذا آثار أف بسبب

 يثير أخرى، مما دولة إلقميـ الدولة حدود أثرىا قد يتعدى محاكـ، كما لعدة المحمي االختصاص
شكاال تنازع في إشكاالت  إجراءات تسييؿ شأنو مف والذي الدولي التعاوف يخص فيما االختصاص وا 
 .2الجرائـ ىذه عف والتحري التحقيؽ

 المجـر إلى إفالت يؤدي ونقصيا الجرائـ مف النوع بيذا الخاصة التشريعات قصور فإف كذلؾ
الواضحة،  اإلدانة أدلة أماميـتراءت  ولو القضاء، حتى مرفؽ عمى القائميف جيود ويحبط العقاب مف
 بتعديالت واالكتفاء الجرائـ مف النوع ىذا بمواجية خاص تشريع إصدار لعدـ يكوف إما القصور وىذا
 .3مالئمة لجعميا القوانيف عمى جزئية

 : المستوى ىذا في غيابيا المالحظ النقاط أىـ ومف

                                                                 
 .9-8منصور رحماني، الوجيز في القانوف العاـ، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
ـ مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجدي نسيمة، جرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات،  - 2 جستير في القانوف، كمية الحقوؽ والعمو

 .03، ص 2014السياسية، جامعة وىراف، 
شكالياتدراسة حووؿ مفيوميا ومعوقات التحقيؽ فييا  – األمواؿؿ يصقر بف ىالؿ المطيري، جريمة غس - 3 تنسيؽ الجيود الدولية  وا 

 .67، ص 2004جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، السعودية، لمواجيتيا، 
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 طريؽ عف تتـ التي المعاينات بحجية المتعمقة اإلثبات قواعد في النظر إعادة ضرورة 
 العممية، بمخاطر مقارنة الخاصة التحري أساليب
 مف تكوف لما التقاضي امتياز مف بالمستفيديف الخاصة اإلجراءات تحديد عدـ 

 الموسع، اإلقميمي االختصاص ذات الجزائية المحاكـ اختصاص
 مؤسسات بتكميؼ الفساد عائدات وحجز بتجميد متعمقة قانونية آليات وجود عدـ 

ىو  كما( واستغالليا المحجوزة األمواؿ لتسيير مضبوطة شروط دفاتر وفؽ خاصة تختار
 ...والتنصت التسرب عممية لتمويؿ )فرنسا في بو معموؿ
 عف أو اليوية عف الكشؼ دوف السماع طريؽ عف الشيود لحماية قانوني نظاـ وضع 
 .1بعد....

 عمى مجموعة تقـو الشيادة أف الشيود، ذلؾ مسألة تُعالج تنظيمية نصوص وضع مف البد إذ
 خاصة، مثؿ طبيعة وذات ومعقدة خطيرة بجرائـ مرتبطة استثنائية ظروؼ في خصوصا الضوابط مف

 مع مقارنة ميددة حولو ومف الشاىد وعائمتو حياة تكوف أيف األمواؿ... اإلرىاب، المخدرات، تبييض
 لتعرقؿ التصفية سياسة تستعمؿ قد بعمميات إجرامية أساسا ترتبط التقميدية، كونيا األخرى الجرائـ

 .أثرىا وتفقد عمميا في المختصة األمنية السمطات

 في الشيود حماية وبرامج ضمانات يخص فيما الجزائري المشرع دور حوؿ السؤاؿ نطرح وىنا
 . ؟ والمنظـ والمعقد الخطير اإلجراـ قضايا إطار

 الشيود والخبراء حماية يخص فيما قانونية مواد بتخصيص قاـ قد الجزائري المشرع بأف ونجد
 والمتمـ المعدؿ 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15األمر رقـ  مف السادس الفصؿ في والضحايا
 ضمانات لو تقـد أف آمنة البد بطريقة شيادتو الشاىد يؤدي لكي أنو ذلؾ. الجزائية اإلجراءات لقانوف
 يخص فيما أكثر التفصيؿ ينبغي أنو إال . خوؼ أو تردد دوف الشيادةب االلتزاـ عمى تساعده قانونية
 ظاىرة إنتشار ظؿ في خاصة بيـ، خاصة برامج وضع في والمخبريف، واإلجتياد الشيود حماية
 . الخطير اإلجراـ

                                                                 
1 مقاؿ منشور عمى الموقع التالي: كور طارؽ، مكافحة جراـئ الفساد وفقا آلخر التعديالت،  - 

www.courdeconstantine.myustice.dz ، :40-39ص ص ، 21:45عمى الساعة:  18/07/2019تاريخ االطالع. 
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يجاد برامج الحموؿ وضع في واجتياداتيا والدولية الوطنية التشريعات توجو يالحظ حيث  وا 
 ينجر قد التي الخطيرة والنفسية األمنية التحديات ومواجية تجاوز مف تمكنيـ ،حتى الشيود لحماية
 فصؿ قد الفرنسي المشرع نجد إذ .1االنتقاـ مف خوفا المحاكمات في االشتراؾ الشيود رفض عنيا
 ذلؾ الميددوف، ومف منيـ خاصة الشيود حماية في إجراءات األخرى التشريعات باقي مثؿ مثمو أكثر

 عـد عف يتعمؽ ،فيما الفرنسي الجزائية اإلجراءات قانوف مف 58-706و 57-706المادتيف 
 مف  57-706المادة  مف 2 الفقرة تنص ،حيث شخصيتو أو إقامة الشاىد محؿ عف اإلفصاح
 أو الشرطة قسـ عنواف ىو اإلجراءات بممؼ الميدد الشاىد عنواف يكوف الذكر أف السابؽ القانوف
ىذا  عمى االستدالؿ الضرورة حاالت في يمكف أنو إال اإلقامة محؿ تغيير إجراء ورغـاألمف  مديرية
 بو ما تسمح خالؼ عمى ىذا اإلجراءات بممؼ األخرى، والثابتة الشخصية بياناتو خالؿ مف الشاىد
 االستدالؿ يصعب الشاىد، بحيث كامؿ لشخصية تغيير ، مف ؽ إ ج الفرنسي مف582-706المادة 

 المختمفة بما الممفات باالحتفاظ بكافة العاـ النائب تـ إلزاـ قانونا، بحيث المقررة الطرؽ عميو، بغير
 السالفة 58-706المادة  مف 4 الفقرة حسب وعنوانو شخصية الشاىد المتضمف السجؿ ذلؾ في

 :حاالت ثالث في عميو، إال اإلطالع ألحد يمكف ال الذكر، بحيث

 والحبس، الحريات قاضي 
 التحقيؽ، قاضي 
 التحقيؽ، غرفة رئيس 

 الحريات قاضي قرر ما الميدد، فإذا الشاىد شخصية عف اإلفصاح عدـ طمب يقدموف فكميـ
 ممؼ عمى معينا يسجؿ رقما يمنحو شخصيتو، فإنو عف اإلفصاح دوف الميدد الشاىد سماع والحبس

  المادة في الفرنسي أقر المشرع الشيادة، كذلؾ سماع محضر في الرقـ ىذا اإلجراءات، ويسجؿ
 خالؿ مباشر، ومف غير بشكؿ الشيادة، ولكف مواجية مف ؽ إ ج الفرنسي، إمكانية 706-61
 وسائؿ الشاىد، بواسطة لصوت يستمع أف يجوز بعد حيث عف الشاىد بسماع وسطية، تسمح وسائؿ
 .3شخصيتو عف تكشؼ ال معينة فنية

                                                                 
، ص ص 2009، األردف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1، طاإلجرائيةلمشيادة في المسائؿ  اإلجرائيةحمود فالح الخرابشة، اإلشكاالت  - 1

278-290. 
 .95-68، ص ص 2010الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  اإلجراءاتنقال عف: أميف مصطفى محمد، حماية الشيود في قانوف  - 2
 .453، ص 2011وزيع، الجزائر، دار ىومو لمطباعة والنشر والتنجيمي جماؿ، إثبات الجريمة عمى ضوء االجتياد القضائي،  - 3



  إنشائها من املرتتبة واآلثار املتخصصة اجلزائية األقطاب أمام واملتابعة التحري آليات        الفصل الجاني 

 

77 
 

 حسب تعديميا، وذلؾ أو بالشيود المتعمقة الحماية بسحب متعمقة إجراءات اعتماد تـ كذلؾ
 .وتداعياتيا ومخاطرىا القضية مقتضيات

 بو مطمقا يستفيد حقا بالحماية الميدد الشاىد تمتع حؽ يعتبر البمجيكي، لـ المشرع مثال نجد إذ
 نجد ،بحيث والغرض منيا المقررة الحماية لنظاـ احترامو ذاتو، ومدى الشاىد بفعؿ قيده دوما، بؿ
 الحماية إجراءات تراجع أف الشيود حماية لمجنة، 1مف قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي 108المادة 
 بناء وذلؾ سحبيا أو الحماية ىذه تعديؿ ليا شير، ويكوفأ (06ستة ) كؿ وقررتيا، وذلؾ سبؽ التي

 الشاىد أوالعقابية،  المؤسسات مدير أو التحقيؽ قاضي أو العامة النيابة أو الشرطة عمى طمب
 .2المالية المساعدات سحب أو تعديؿ ويمكنيا بنفسو، بؿ المحمي

لمعوف  المستعارة اليوية بمسألة بالتكفؿ لمقضاء قانونية، تسمح نصوص إيجاد ضرورة  -
خضاعيا وتنظـي التسرب عمى نصو ورغـ المشرع أف يالحظ ، إذ3المتسرب الضابط  لمراقبة أحكامو وا 

التسرب،  لعمميات الميداني تسيؿ العمؿ التنظيمية، التي بالنصوص يرفقيا لـ أنو القضاء، غير
 عـد إلى العمميات، باإلضافة ىذه مثؿ واإلعتمادات المالية، لتمويؿ والوسائؿ اإلمكانيات بتوفير
 اليوية بخصوص لممتسرب الوثائؽ المختصة السمطات منح تبيف كيفية تنظيمية نصوص وضع

 ،4عمييا بالحصوؿ لو الجزائية اإلجراءات قانوف سمح التي المستعارة

 المتابعات، مف إلعفائيـ قانونية آليات إيجاد المرشديف، أو مع العمؿ مسألة كذلؾ تقنيف  -

 الضوابط التي تحديد خالؿ المراقب، مف التسميـ لمسألة القانونية، المنظمة النصوص نقص  -
 المشرع، غير عميو المراقب نص ، فالتسميـ5فيو المشاركة والييئات واألماكف المدة خالؿ مف تحكمو

 .6الصمة ذات األطراؼ والمتعددة الثنائية االتفاقيات لغياب نظرا يطبؽ لـ أنو

 .والخطيرة الخاصة الطبيعة ذات الجرائـ اإلحصاء، بشأف سياسة غياب -

                                                                 
 .95-68نقال عف: أميف مصطفى محمد،حماية الشيود في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
 .83-82المرجع نفسو، ص  - 2
ـ الفساد وفقا آلخر التعديالت  - 3  .40-39دراسة تحميمة  وتطبيقية، مرجع سابؽ، ص ص  –كور طارؽ، مكافحة جرائ
 .192طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ عمى ضوء أحدث التعديالت واألحكاـ القضائية، مرجع سابؽ، ص  كور - 4
ـ الفساد وفقا آلخر التعديالت  - 5  .40-39دراسة تحميمة  وتطبيقية، مرجع سابؽ، ص ص  –كور طارؽ، مكافحة جرائ
 .192واألحكاـ القضائية، مرجع سابؽ، ص كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ عمى ضوء أحدث التعديالت  - 6
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 القرارات ويمكف اتخاذ في النتائج، ويساعد استقراء في ميما دورا يمعب الجنائي فاإلحصاء
 والجيود تأثير اإلجراءات مدى فرضياتيـ، ومعرفة تحقيؽ مف والعموـ التخصصات جميع في الباحثيف

 إجراءات اتخاذ مدى الحاجة، إلى الجريمة، وبياف لمكافحة المختصة الجيات قبؿ المبذولة، مف
دارية قانونية وتدابير  لممكافحة، وقياس الالزمة الخطط الخاصة ودفع المعمومات منيا، وتقدـي لمحد وا 
 .1الجيود تمؾ وتقييـ المختصة الجيات بيا قامت التي واإلجراءات األعماؿ نتائج

 في ميدانية بالتدقيؽ إحصاءات عمى قائمة موضوعية أداة باعتباره الجنائي، يساعد فاإلحصاء
 أساليب وتطوير أكثر البحث يستوجب والمنظـ، مما المعقد اإلجراـ ظواىر بيف المعطيات، والربط

 .العمؿ

 :الجنائي اإلحصاء فوائد ومف

 التشريع، أثر ومراقبة اإلجراـ سير ،وتتبع لمدولة المستقبمية الجنائية السياسة رسـ 
 ظيار الجنائية بالعدالة المرتبطة المؤسسات في األداء مستوى تقوـي  مدى وا 
 كفاءتيا،
 مكاناتيا، قواتيا لتوزيع معيارا لمشرطة يعطي الجنائي، اإلحصاء  تعدؿ بحيث وا 
 .2عمييا المتحصؿ اإلحصائية المؤشرات حسب وذلؾ ونشاطاتيا، خططيا
 والخبراء، في لمعدالة المختصوف بالمساعديف الخاصة القانونية النصوص نقص 
 .والخطير المنظـ اإلجراـ مجاؿ

 يقدـ أف شأنو محدد، مف عمـ في واختصاصييف مختصيف أشخاص االستعانة، بخبرة أف ذلؾ
 في في القضية الحكـ تجعؿ منطقية، استنتاجات وتقدـي وأدلة براىيف إيجاد ميمة، في مساىمات
 محددة مياديف وفي الجرائـ في لمتحقيؽ تكريسا الخبراء، ىؤالء عمى يعتمد حاسمة، بحيث المحكمة
 مسرى وتوضيح تدعيـ في خبراتيـ وتساعد العدالة، أعواف أىـ مف يعتبروف . فالخبراء3ومختمفة

 .وجو أحسف عمى وتحميميا األدلة القضية، باكتشاؼ

                                                                 
 .16-15، ص ص 2012الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  اإلحصاءعبد الفتاح عبد اهلل القماطي، أساسيات  - 1
لدراسات عيسى بف حمود العربي، التخطيط الجنائي في الوطف العربي مف المنظور اإلسالمي، بحث مقـد لنيؿ شيادة الماجستير بكمية ا - 2

 .51-50، ص ص 2005العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، المممكة العربية السعودية، 
، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، لبناف،  - 3  .6، ص 2002برايف إينس، األدلة الجنائية، الدار العربية لمعمـو
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 القضائية الضبطية مستوى عمى صعوبات: الثاني الفرع

 عمميات بقيت إذ 1الخاصة التحري أساليب استعماؿ في المبادرة غياب 
 المصالح توفر لعدـ نظرا بيا العمؿ دوف نصوص مجرد المراسالت واعتراض التصنت
 .2لذلؾ المخصصة التكنولوجية بالتحقيقات المختصة
 اإلعتمادات بتوفير )الخاصة التحري أساليب(بيا،  االستعانة تفعيؿ ضرورة 

 تطبيقية، نصوص طريؽ المالية عف
 الجوىرية البيانات بعض تنقصيا بالتسرب اإلذف طمبات بعض أف ُيالحظ 

 القضائية الجيات عف تصدر التي نفسيا األذوف وحتى قانونا عمييا المنصوص
 .3المحمية

 القضائي المستوى عمى صعوبات: الثالث الفرع

 بيف المشترؾ لمتحقيؽ تاـ غياب ىناؾ المتخصصة الجزائية األقطاب لعمؿ بالنسبة 
 ذلؾ، يجيز الجزائية اإلجراءات قانوف أف مف بالرغـ التحقيؽ قضاة

 التحقيؽ، مرحمة أثناء الخاصة التحري أساليب الستخداـ تاـ غياب 
 الجرائـ، في التخصص مع القضائية الضبطية ىيكمة مواكبة عدـ 
 مف  بالقضايا لممطالبة عمييا يعتمد التي المعايير ووضع العاـ اإلطار تحديد عدـ
القضائية  الجيات تمؾ لو التابع العاـ لمنائب التقديرية لمسمطة وتركيا العادية الجيات

 جية قضائية كؿ مف المختارة المعايير في االختالؼ مف نوعا يخمؽ ما وىذا المتخصصة
 أف فيطمب اإلجراءات، البد المختص العاـ النائب أف المثاؿ سبيؿ عمى متخصصة، كالنص

 االمتداد الفرنسي، أو المشرع فعؿ كما منظمة، إجرامية جماعة االعتبار، وجود بعيف يأخذ
 .4لمجريمة.... الدولي

 

                                                                 
ـ الفساد وفقا آلخر التعديالت ؽكور طار  - 1  .39ة تحميمية مطابقة، مرجع سابؽ، ص دراس –، مكافحة جرائ
 .192كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ عمى ضوء أحدث التعديالت واألحكاـ القضائية، مرجع سابؽ، ص  - 2
ـ الفساد وفقا آلخر التعديالت ؽكور طار  - 3  .39دراسة تحميمية مطابقة، مرجع سابؽ، ص  –، مكافحة جرائ
 .153جريمة الصرؼ عمى ضوء أحدث التعديالت واألحكاـ القضائية، مرجع سابؽ، ص كور طارؽ، آليات مكافحة  - 4
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 المادي المستوى عمى صعوبات: الرابع الفرع

 في عمميـ وتساعدىـ تسيؿ معتبرة مادية المتخصصة، وسائؿ الجزائية األقطاب تسيير يحتاج
 الحتواء المبذولة رغـ الجيود المعقدة، أو لتركيبتيا نظرا وذلؾ الخاصة الطبيعة ذات الجرائـ مكافحة
 نالحظ والمتطورة، الالزمة الوسائؿ بتوفير والمعقد المنظـ اإلجراـ قضايا في لمفصؿ مناسبة أرضية
البعض،  ببعضيا الييئات عالقة إلى يصؿ عمقا المادية، تشكؿ فالعقبة .المجاؿ ىذا في كبيرا نقصا

 األخيرة، غير ىذه تقتضي ال القانونية، بحيث الصعاب تدليؿ مف أصعب العقبة تذليؿ ىذه ويضحى
 يدلميا أما ما عقبة لكؿ القانونية، ويعبر العقبات ومتممة، لتدلؿ معدلة منظمة، وأخرى إصدار قوانيف

 ىذه العقبات تنتج إذ قائمة، تزاؿ ال أنيا تذليميا، إال ألجؿ سعيو رغـ المقنف فإف المادية العقبات
 بمكافحة المخولة الجيات عمؿ آلية شؿ حد إلى خطورتيا الخطورة، تضؿ في غاية آثارا المادية
 :يالحظ . إذ1اإلجرامية الظواىر

 ذات  المحاكـ في المعينيف والقضاة الضبط ألمناء والمالية، المادية التحفيزات نقص
 ما المنطوية تحت العمميات لتمويؿ المالية اإلعتمادات توفير ، وعـد2الموسع االختصاص

 إصدار النصوص المختصة السمطات عمى ينبغي الخاصة، إذ التحري أساليب يسمى
 األقؿ عمى التحري الخاصة، أو أساليب تطبيؽ لتفعيؿ المالية اإلعتمادات التنظيمية، وتوفير

 تمؾ لتمويؿ المحجوزات في القضائية بالتصرؼ الجيات رقابة تحت القضائية لمشرطة السماح
 المحجوزات فييا تستغؿ صارمة شروط وفقا لدفاتر متخصصة مؤسسات تكميؼ العمميات، أو
 .3كفرنسا القانوني نظامنا نفس ليا دوؿ عدة في بو معموؿ ىو وتسيرىا، كما

 المساجيف، نقؿ سيارات النوع، مثؿ بالعدد التنقؿ وسائؿ نقص 
 بيف داخمي مباشر، ىاتؼ ىاتؼ ذلؾ لمقضاة، مف الحديثة االتصاؿ وسائؿ نقؿ 
 اآللي، اإلعالـ القضائية، أجيزة الجيات
 اتصاؿ بشبكة الموسع االختصاص القضائية، ذات الجيات ربط يخص فيما نقص 

مكانية معموماتية  القضائية، الضبطية مع ربطيا مؤمنة، وا 
                                                                 

في المنظور القانوني الجزائري، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد، كمية  األمواؿجماؿ عياشي، غسيؿ  - 1
 .18-16، ص ص 2009اي م 06و 05المدية، يومي  –الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 

نوفمبر  25و 24القضاة، الجزائر، يومي  إقامةالتوصيات النيائية لمممتقى الدولي حوؿ المحاـك الجزائية ذات االختصاص الموسع،  - 2
 .03، ص 2007

 .193كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ عمى ضوء أحدث التعديالت واألحكاـ القضائية، مرجع سابؽ، ص  - 3
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 والمراجع  الوثائؽ ، وكؿ1لمقضاة الدولية والمعاىدات القانونية النصوص توفير عدـ
 لتوفراه، نظرا سريع بشكؿ عمييا واإلطالع عمميـ أداء عمى تساعدىـ التي

 مكتبية الكمبيوتر بأجيزة العالي التردد ذو القضائية، باالنترنيت الجيات ربط عدـ 
 .2الداخمية االتصاؿ بشبكة المربوطة تمؾ عف مستقمة
 خبراء متخصصيف مف القضاء أعواف لتكويف متخصصة ومعاىد مدارس توافر عدـ 

 .والمعقد المنظـ اإلجراـ مجاؿ ضبط، في متخصصيف، وكتاب ومساعديف

 الثاني المطمب

المتخصصة والمعايير المستحدثة  الجزائية األقطاب إنشاء من المنتظرة النتائج
 من أجمها

 لمنظاـ االجتماعي، فإف وأسس الفرد سموؾ مف لكؿ والزماف المكاف في المتغير لمطابع اعتبارا
 تطور إلى أدى الذي األمر وىو التغيرات ىذه مع وأىدافيا مناىجيا تكييؼ تستوجب الجريمة مكافحة

 .3االجتماعية الظاىرة عمى االجتماعية الفعؿ ردة

 الجزائية المتخصصة األقطاب إنشاءالفرع األول: النتائج المنتظرة من 

 اختصاصا بييئات متخصصة، منحتيا القضائية منظومتيا تدعيـ الجزائرية، إلى الدولة اتجيت
 في الحاصمة التطورات بفعؿ المستحدثة والمنتشرة الجرائـ أنماط لمواجية ونوعيا موسعا محميا

 البشري العامؿ تأىيؿ تـ إذا ومحاربتيا، إال والتي تتبعيا والمعقدة الخطيرة الجرائـ المجتمع، وىي
رساء جراءات وآليات أسس وا   والتعاوف التنسيؽ ضخمة، وتحقيؽ مالية موارد وتوفير قانونية فعالة وا 

 .والمتخصصة منيا العادية الجيات مختمؼ بيف

 مف حيث ما، السيما حد إلى تجاوبتبدورىا،  العربية التشريعات أف العموـ، فنالحظ وعمى
 الوثائؽ والمنظـ، عمال بمختمؼ الخطير اإلجراـ لمكافحة تنفيذية تشريعية، وأدوات قواعد وضع

                                                                 
نوفمبر  25و 24القضاة، الجزائر، يومي  إقامةالتوصيات النيائية لمممتقى الدولي حوؿ المحاـك الجزائية ذات االختصاص الموسع،  - 1

 .03، ص 2007
 المرجع نفسو، الموضع نفسو. - 2
 .05، ص 2013بوسقيعة أحسف، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، دار ىومو لمطباعة والنشر، الجزائر،  - 3
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 قوانيف مؤخرا وضع الجزائري الذي المشرع نجد ذلؾ واإلقميمية، ومف الدولية القانونية والمصادر
 صالحيات ليا منحت جيات اإلجراـ واستحداث مف النوع ىذا مثؿ تنفيذية، لتعقب وآليات خاصة
 مف النوع بيذا يتعمؽ ما قانونية، بكؿ تجسيد إحاطة بيدؼ ذلؾ ، وكؿ1قانونا ليا مخولة جديدة

 في اإلسياـ أجؿ مف المبذولة الجيود حتى أو اآلثار أو األساليب أو المفيوـ حيث مف اإلجراـ، سواء
قميميا محميا مكافحتيا  .2ودوليا وا 

 عمى تكوف أف ينبغي التي الجناة وأساليب يتماشى اإلجراـ ىذا لمكافحة متطورة أساليب فإتباع
 .3المالئمة مف قدر

 النوع تتعمؽ بيذا القوانيف سف في العربية الدوؿ عمى السباقة الغربية، كانت الدوؿ أف والواقع
 وضباط ومحققيفقضاة  مف القوانيف يطبؽ الذي البشري الجانب تأىيؿ في اإلجراـ، وشرعت مف

 اإلجراـ ىذا تجـر قوانيف بذلؾ سف محاولة الشأف، ىذا في ضعيفة العربية المحاوالت شرطة، وظمت
 مف بو تتسـ لما الجرائـ، نظرا ىذه ثابت بشأف تشريع صدور عف يتوقؼ ال والخطير، واألمر المنظـ
 األفعاؿ لتشمؿ والعقابية التجريمية النصوص المعمومات ومواكبة تكنولوجيا بتطور وتنوع تطور

 .4الجرائـ ىذه مف لموقاية جزائية حماية إستراتجيات ورفع المستحدثة

الدولية،  والمعقد، عمال بالتشريعات الخطير اإلجراـ لمواجية التشريعية المنظومة تممكو ما ورغـ
 والمتابعة الفعمي التنفيذ نتيجة عدـ الظاىرة لتمؾ الفعالة المعالجة تحقيؽ عف بعيدا المجتمع يزاؿ ال

 أثبت . إذ5كتطبيقو ليس النص الدولية المستحدثة، فتشريع أو الوطنية التشريعية لمنصوص الحقيقية
 .6الجرائـ ىذه لخصوصية نظرا والشكمية، الموضوعية جوانبو في قاصر السابؽ التكيؼ الواقع، أف

                                                                 
، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد، كمية األمواؿأحمد دغيش، أدوات التعاوف الدولي لمكافحة تبييض  - 1

 .17، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
في التشريع الجزائري، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد،  األمواؿحجاجي منصور، جريمة تبييض  - 2

 .11، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
لوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة ، الممتقى ااألمواؿجاليمية دليمة، أىـ الجيود الدولية والعربية لمواجية جريمة تبييض  - 3

 .02، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –الفساد، كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
ـ جدي نسيمة، جرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقو  - 4 ؽ والعمو

 .02، ص 2014السياسية، جامعة وىراف، 
 .17دغيش أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 5
، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد، كمية األمواؿخالدي فتيحة، الطبيعة القانونية لجريمة غسيؿ  - 6

 .04، ص 2009ماي  06و 05مي المدية، الجزائر، يو  –الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
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 سياسيو والمنظـ، يتطمب إرادة الخطير اإلجراـ ظاىرة لمكافحة ومعايير، ىادفة قواعد وضع إف
 لمدوؿ األجنبية الخبرات مف واستفادة وتنسيقا المجتمع قطاعات جميع ونزييا، مف أساسيا وتوجيا

 .1مسبقا اإلجراـ مف النوع ىذا عمى المتقدمة، والمتفتحة

ف القانونية الطرائؽ أو التشريعات قيمة تبرز وىنا  وضع اختمفت أساليبيا، في التشريعية، وا 
 تطبيؽ عمى لمسير واسعة المختصة سمطات القضائية الييئات الجرائـ، ومنح لمكافحة عامة سياسات

 لمحاربة المالئمة الجنائية مف التشريعات الجزائية، انطالقا خاصة العدالة سير القانوف، وحسف
والمؤسسات،  الييئات مظمة تحت وقائية جانب سياسة الخطورة، إلى مف والحد الظواىر، اإلجرامية

قميمي دولي آليات تعاوف بذلؾ، يستتبعيا القياـ تتولى التي  محققة وتتشابؾ حمقاتو ووطني، تترابط وا 
 .2الوطنية السياسة حماية وموجبات المكافحة، وفعاليتيا أىمية بيف توازف ذاتو الوقت في

 قد كثرتيا كانت عمى المختص الجزائي القضائي المجاؿ في المتعددة المقارنة التجارب إف
 تبني إلى الخاصة والخطيرة، ولجأت الجرائـ لمحاربة الجنائية العدالة مختمفة، لتفعيؿ طرائؼ اعتمدت
 الجيات إثرىا عمى تأسست األىداؼ التي تحقؽ أف شأنيا ، مف3الزمة وتنظيمية قانونية آليات

 .وتشكيالتيا تسمياتيا بمختمؼ المختصة القضائية

 إلى المنظـ، يرد سيما اإلجراـ مكافحة مجاؿ في متخصص قضاء نشاءإ أف التذكير يجب إذ
 إلييا الوصوؿ وذلؾ بيدؼ سرية، منفصمة مجموعات في المنظميف الجرميف عمى القبض صعوبة
 وكفاءات مدقؽ بعمؿ إال ال يكوف ذلؾ وكؿ شرعية غير عائدات مف عنيا ينتج ما ووفؽ وتفكيكيا

الشرعية،  غير وأمالكيا نشاطاتيا أعضائيا فتشخيص اإلجرامية، ىوية المجموعة تنظيـ عمى تركز
 اإلجراـ مكافحة مجاؿ في االبتدائي والحوادث اإلجرامية، فالتحقيؽ األشخاص عمى التركيز عوض
 مصالح(إدارية  بتقارير وتدعيميا وجمعيا المصالح بيف تبادؿ المعمومات عمى والمعقد، يبنى المنظـ

 (...جنائية، جمركية.

                                                                 
ـ  - 1 حسف ىاشمي، التعاوف الدولي لمكافحة الفساد ودعـ التجارب الدولية الناجحة، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العا

 .11، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –ومكافحة الفساد، كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
الوجو اآلخر لمجريمة المنظمة، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد،  األمواؿتاؿ ياسيف، جريمة غسيؿ قو  - 2

 .19-17، ص ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
مذكرة مقدمة لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، الجزائية المتخصصة،  األقطابلباز بومديف،  - 3

 .51، ص 2012
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 باتحاد إال بفعالية، التحقيؽ يتبع أف يمكف ال إجرامية، بحيث مجموعة عمؿ وجود تفكيؾ بيدؼ
 .1الوقائع طبيعة مع تتناسب خاصة وتقنيات إجراءات

 الجزائية المتخصصة األقطاب أو الموسع المحمي االختصاص ذات الجزائية المحاكـ إف
 الجزائية بالجيات القضائية المتعمقة تمؾ عف مختمفة مميزة، وبالتالي ولقواعد لمقتضيات تخضع

 وقواعد التنظيـ مف جديد نوع عمى المتخصصة القضائية الجيات ىذه توافر يتطمب الكالسيكية، وىذا
 .2واالتصاؿ لمسير جديدة

 يالحظ الميداف الجزائي، إذ في الخصوص ،وعمى جديدة تجربة المتخصصة المحاكـ أصبح لقد
الحصر،  سبيؿ عمى جرائـ ذكرت تخص كونيا الوقت اختصار مدى حيث مف نجاح تأسيسيا في
 التحقيؽ وقضاة  الجميورية وكالء بيا مف المعنييف والقضاة القضائية والشرطة المحققيف سارع أيف

 أجريت التي التربصات مع إجراءات تسييرىا، بالموازاة مع الحكـ، بالتأقـم وقضاة العاميف والنواب
 القانونية النقاط أىـ لدراسة المختمفة اليياكؿ مع والممتقيات باالشتراؾ الوزارة طرؼ مف ونظمت

 .3المتخصصة المحاكـ ىذه مستوى عمى الحاصمة واإلشكاالت

 المتخصصة الجزائية األقطاب لسير معايير الفرع الثاني: استحداث

 والمخاطرالخاصة  األىمية إلى الجديدة، يرجع القضائية الجيات ىذه إنشاء مف اليدؼ إف
 المجتمع أـ المجتمعات الوطنية عمى الخاصة، سواء الطبيعة ذات الجرائـ عمى تنجر الكثيرة، التي

 .5المجتمعات وسالمة بأمف الماسة الجرائـ وأخطر أعظـ مف تعتبر ، كونيا4الدولي

 الخاصة الجرائم لمكافحة جديدة أسس و ضوابط  1-

 : ب وذلؾ

  محدد، نوعي اختصاص بقابمو موسع إقميمي اختصاص 

                                                                 
 .53مرجع سابؽ، ص  لباز بومديف، - 1
 .115كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
ـ المتخصصة كوسيمة لالرتقاء والعد - 3  .11الة، مرجع سابؽ، ص محمد مجبر، المحاك
 .203عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانوف الدولي الجنائي، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .85، ص 2004، دار النشر لمجامعات، مصر، اإلسالميفي الفقو  األمواؿعطية فياض، جريمة غسيؿ  - 5
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  عدـ لمبدأ خالفا )وحكـ ،تحقيؽ نيابة(متخصصيف  وقضاة متخصص قضاء 
مف  التخصص مف اليدؼ يتمثؿ ، إذ1العاـ( االختصاص ذو القاضي أو(تخصص القضاة 

 انتشار يخص القانونية، فيما المستجدات بمختمؼ اإلطالع مف ومعاونييـ القضاة تمكيف
 ومعالجتيا، والخطير المنظـ اإلجراـ
  إعادة  العمؿ، خصوصا وتقسـي المشترؾ العمؿ بواسطة كفريؽ، العمؿ فكرة إدراج
 االختصاص ذات المحاكـ بيف القضائي العمؿ ، وتكثيؼ2بالتحقيؽ النيابة عالقة في النظر
 .3الجزائر في الموسع

 لكوف الكثير الجنائية، وىذا التحقيقات ميداف في العامميف مستوى رفع ضرورة ذلؾ في بما
 أطرافيا وتعدد تشعب وقائعيا المنظـ، وذلؾ اإلجراـ قضايا التحقيؽ، في بمتطمبات ممـ منيـ، غير

 التشريعات خالؿ مف ذلؾ اإلثبات، ويـت أدلة الستخراج دقيؽ لفحص تحتاج المستندات، التي وكثرة
اإلجراـ،  ىذا مع التعامؿ عمى القادرة البشرية الموارد برامج تدريبية، لتأطير الرسكمة، ووضع ودورات

 .4الميدانية المواجية أماكف في

 والتحري: البحث آليات تفعيل -2

 :حيث مف وذلؾ

 وراء التي اإلجرامية المنظمات ىوية لتحديد ،)المجرمة الحدث )الواقعة وراء فيما البحث 
 المجرمة، الواقعة
 المجرمة، األفعاؿ ارتكاب انتظار المنظمات، دوف إلى والتحري، لموصوؿ البحث 
 الوسائؿ ،تقيـي األىداؼ المتابعة، تحديد حدود حوؿ تتمحور إستراتيجية، لممتابعة تحديد 
 والنتائج،
 دارة المتابعة أىداؼ بيف التنسيؽ  بالتحقيؽ(، النيابة عالقة(التحقيقات  وا 
 التحقيقات. إدارة استمرارية ضماف 

                                                                 
 .134-133كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ، ص ص  - 1
 .62األقطاب الجزائية المتخصصة، مرجع سابؽ، ص  لباز بومديف، - 2
 .134-133كور طارؽ، المرجع السابؽ، ص  - 3
ـ  األمواؿجماؿ بوشنافة، مخاطر جريمة تبييض  - 4 وسبؿ الوقاية منيا ومكافحتيا، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العا

 .24، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –ارس ومكافحة الفساد، كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي ف
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 القضائي: العمل تفعيل  3-

 :ب وذلؾ

 والوسائؿ  التخصص عامؿ حيث ،مف القضائية لمممفات والتصدي التسيير سرعة
 المتاحة،
 قواعده ويزيؿ إرساء في أساسية دعامة يعتبر الذي الدولي، التعاوف آليات وتفعيؿ تطوير 

 الجزائية، التجارية المدنية، وعمى المياديف جؿ في القانونية اإلشكاالت حؿ بشاف العقبات كؿ
 التكنولوجي والتقدـ فيو العولمة أصبحت وقت لألوطاف، في العابرة الجريمة محاربة الخصوص

 إنشاء فبفضؿ سريع، بشكؿ الجريمة وظيورىا وانتشار الحدود لتخطي وآلية المسيؿ العامؿ
 العدؿ، بمغ بوزارة والقضائي القانوني التعاوف والقضائية ومديرية القانونية لمشؤوف العامة المديرية

 المؤسساتي، الذي التعاوف األطراؼ، وتدعـي متعددة االتفاقيات وامتد ليشمؿ 04 االتفاقيات عدد
 المساير القضائي األداء لتحسيف العدالة وموظفي القضاة تكويف عمى بصورة ايجابية انعكس
 .1لمعصر
 2الخاصة التحري بوسائؿ المتعمقة اإلجرائية، خصوصا الممارسات وتنسيؽ توحيد. 

 أثناء تطرأ التي والصعوبات القانونية اإلشكاالت تفادي في والموحد المنسؽ العمؿ يساعد إذ
 بيف المشترؾ التنسيؽ والعمؿ بمدى العدالة وجياز القضاء فاعمية ترتبط العممية. بحيث الممارسات

 وأعواف العدالة مساعدي مف وغيرىـ القضائية الشرطة وضباط محاميف مف القضاء القضاة، وأعواف
 .3القضاء

 عف التحري والبحث أف ميما، ذلؾ دورا يمعب المحققيف القضاء، وخاصة أعواف بيف فالتنسيؽ
 لتعدد األدلة، نظرا اإلثبات وجمع يخص بعراقيؿ، فيما الواقع في يصطـد والمنظـ، قد الخطير اإلجراـ
 التحري عمى القائميف بيف وغياب التنسيؽ الجناة مف استعماليا يتـ االحتيالية، التي الطرؽ وتنوع

 مف خاص نوع مف تأىيؿ لمواجيتيا الطبيعة الخاصة، يتوجب ذات الجرائـ ىذه فطبيعة .4والبحث
                                                                 

ـ المتخصصة لالرتقاء والعدالة، مرجع سابؽ، ص  - 1  .12محمد مجبر، المحاك
 .134-133كور طارؽ، آليات مكافحة جريمة الصرؼ، مرجع سابؽ، ص ص  - 2
 .3-2الجزائية المتخصصة، مرجع سابؽ، ص ص  األقطابلباز بومديف،  - 3
وآليات مكافحتيا، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة الفساد،  األمواؿنكاري رشيدة ىيفاء، ماىية جريمة غسيؿ  - 4

 .18، ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
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 الجزائية األقطاب استحداث مع وحكـ، خاصة وتحقيؽ نيابة مف والقضاة الضبطية رجاؿ
 .1المتخصصة

والميدانية، العممية  الدراسات تشجيع حيث كبير، مف دور الدولة في المختصة لمجيات إف
 وتجارب عممية تتمتع بقدرات الكفاءات، التي عف تشريعيا، والبحث تنظيميا المراد لمموضوعات

 قد األخرى الدوؿ مف فاألنظمة المنقولة مدروسة تشريعات وضع قي منيـ متخصصة، لالستفادة
 لمقانونييف والتنظيمات القوانيف وضع ينبغي ترؾ ال تطبيقيا، إذ عف المسئوليف وجو عقبة، في تكوف

 لتركيبة مالئـ تشريع وضع بغية ، وذلؾ2خبراتيـ واالستفادة مف المختصيف إشراؾ مف بد ال فقط، بؿ
 والييئات المؤسسات المسيرة لمختمؼ والقوانيف النصوص المرجوة مف األىداؼ المجتمع، وتحقيؽ

 .والخطير والمعقد المنظـ اإلجراـ ظاىرة مكافحة يخص ما والقضائية، في األمنية

                                                                 
 .80جدي نسيمة، مرجع سابؽ، ص  - 1
در كاس، التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد بيف الواقع واآلفاؽ، الممتقى الوطني الثاني حوؿ آليات حماية الماؿ العاـ ومكافحة عبد القا - 2

 .8-7، ص ص 2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –الفساد، كمية الحقوؽ، جامعة الدكتور يحي فارس 
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جراءات سير  المتخصصة الجزائية ألقطابل الطبيعة القانونية موضوع ىذا بحثنا في تناولنا لقد وا 
 ممكن قدر أكبر جمع إلى سعينا حيث جوانبو، جميع في عميو الضوء تسميط محاولين الدعوى أماميا

 قضائية ىيئات (4) أربعة عن عبارة الجزائية األقطاب أن ذلك كل بعد لنا وتبين حولو، المعمومات من
 بمحكمة المتخصص الجزائي القطب ىي محاكم (4) أربعة مستوى عمى أنشأت جزائية محاكم تشكل
 بمحكمة المتخصص الجزائي والقطب قسنطينة، بمحكمة المتخصص الجزائي والقطب ،أمحمد سيدي
 .ورقمة بمحكمة المتخصص الجزائي والقطب وىران،

 تمك من قطب كل اختصاص يشمل حيث الموسع، المحمي باالختصاص األقطاب ىذه تتميز
 المنظمة والجريمة المخدرات جرائم في فقط بالنظر وتختص قضائية، مجالس عدة اختصاص األقطاب

 جرائم األموال، تبييض وجرائم لممعطيات، اآللية المعالجة بأنظمة المساس جرائم الوطنية، الحدود عبر
 .حصري غير اختصاصا والفساد، التيريب جرائم والصرف، اإلرىاب

 باإلجراءات، المطالبة آلية باستثناء خاصة بقواعد يخصيا لم المشرع فإن اإلجرائي الجانب أما
 متطورة عمل وسائل من المشرع مكنيا وقد العمومية، الدعوى بسير المتعمقة العامة القواعد تطبق حيث
 مستوى عمى متاحة ووسائل القضائي، التحقيق والتحري، البحث مستوى عمى: المستويات كافة عمى

 .ليا المسطر الدور مباشرة في بيا االستعانة أجل من الدولي القضائي التعاون

 البحث، صمب في المضمنة المتخصصة الجزائية األقطاب لموضوع التفصيمية الدراسة عمى بناءا
 :المتخصصة الجزائية األقطاب أن مفادها نتيجة إلى توصمنا

 التكوين من عالي بمستوى والمتمتع منو تتكون الذي البشري الجانب إلى خاصة بالنظر 
 المناسب اإلجراء اختيار حسن من يمكن الذي األمر الخطير اإلجرام مجال في التخصصي
 .الحقيقة إلى الوصول في يساىم مما اتخاذه، في واالحترافية

 مثل بيا العمل إلى المجوء لألقطاب يمكن التي المتطورة والتحقيق التحري وسائل إلى وبالنظر :
 الخ،...األموال وجية مراقبة التسرب، الصور، والتقاط األصوات وتسجيل المراسالت اعتراض
 .الدولي القضائي التعاون مستوى عمى المستحدثة التحقيق وسائل إلى باإلضافة

 لإلجرام فعالية أكثر مجابية في والمتمثل أجمو من أنشأت الذي اليدف تحقق أن ليا يمكن فإنو
 :وىي ذلك تحقيق دون تحول قد إجرائية إشكاالت عدة ىناك ذلك مقابل في أنو إال الخطير،
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 جانب إلى قضائية كييئات المتخصصة الجزائية األقطاب إلنشاء يؤسس قانون وجود عدم 
 واألحكام اإلجراءات بطالن إلى يؤدي أن يمكن مما والمحاكم، القضائية والمجالس العميا المحكمة
 الوضع ىذا فإن أخرى جية ومن جية، من ىذا وجودىا، شرعية عدم أساس عمى عنيا الصادرة
 المدنية لمحقوق الدولي العيد عمى مصادقة الجزائر أن باعتبار الدولية الجزائر مسؤوليات مع يتعارض
 العيد ىذا حيث نص 161-96بموجب المرسوم رقم  6611ديسمبر  61 بتاريخ المعتمد والسياسية

 تيمة أي في الفصل لدى فرد كل حق ومن القضاء، أمام سواء جميعا الناس" :عشر الرابعة مادتو في
 منصف نظر محل قضيتو تكون أن مدنية دعوى أية في أو والتزاماتو حقوقو في إليو توجو جزائية
 ....".القانون بحكم منشأة وحيادية مستقمة مختصة محكمة قبل من وعمني
 الدعوى بيا تمر التي المراحل كافة في المتخصص الجزائي القضاء توجو تجسيد عدم 

 غرفة إنشاء عمى النص يرد لم حيث الجزائي، القطب عبر تمر التي بالجرائم المتعمقة العمومية
 ليا التابعة المجالس من قضائي مجمس كل مستوى عمى جنايات ومحكمة اتيام غرفة جزائية،
 .األربعة األقطاب
 العام النائب بقاء بسبب والتحري البحث مرحمة خالل باإلجراءات المطالبة إعمال إمكان عدم 
 الوقت في المطالبة فعالية من يقمل مما المرحمة ىذه خالل تتخذ قد التي اإلجراءات عن بعيدا

 .المناسب
 المطالبة إعمال حال في القضائية الشرطة ضباط عمل تقيم إمكان بعدم يتعمق إشكال وجود 
 ضباط تبعية بسبب بذلك القيام المحمي الجميورية ووكيل العام لمنائب يمكن ال حيث اإلجراءات بممف

 ىذا حتى إمكان وعدم القطب، لدى الجميورية ووكيل العام لمنائب الحالة ىذه في القضائية الشرطة
 مستوى عمى القضائية الشرطة لضباط فردية ممفات وجود عدم بسبب العممية بتمك القيام من األخير
 .األقطاب ىذه

 إنياء في اإلجراءات بممف المطالبة آللية اإللزامية القوة تحدد قانونية نصوص وجود عدم 
 لالختصاص تنازع وجود إمكانية يطرح مما المحمي االختصاص صاحبة القضائية الجيات اختصاص
 .القضائيتين الجيتين ىذين بين السمبي أو اإليجابي
 تنظيم وعدم الدعوى مراحل جميع خالل بالممف المطالبة إعمال إمكانية عمى المشرع نص 
 :منيا اآلثار لبعض

                                                                 
العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  إلى االنضمام، يتضمن 6696مايو  61مؤرخ في  16-96مرسوم رئاسي رقم  - 1

 61ة والسياسية الموافق عميو من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم يوالبروتوكول االختياري المتعمق بالعيد الخاص بالحقوق المدن
 .6696مايو  66، صادر بتاريخ 02، ج ر ع 6611ديسمبر 
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 القضائي التحقيق مرحمة خالل والتطورات بالمستجدات المختص العام النائب إخطار كيفية -
 .بذلك بالقيام المحمي الجميورية وكيل إلزام عمى النص يرد لم حيث والمحاكمة

 .أحداث متيمين وجود حالة في الممف تصفية كيفية -
 .األطراف قبل من لالستئناف التحقيق قاضي يصدره الذي بالتخمي األمر قابمية مدى -
 .الحكم جيات أو غرفة مستوى عمى الممف وجود حالة في المطالبة تنظم التي القواعد -
 صاحبة العادية المحكمة لدى الحكم جيات أمام تباشر التي النيائي التحقيق إجراءات مآل -

 .المرحمة ىذه في بالممف المطالبة حال في المحمي االختصاص

 ما نقترح إليها المتوصل النتائج عمى وبناء البحث هذا في المطروحة اإلشكالية من انطالقا
 :يمي

 المجمس قرار إليو ذىب كما عادي قانون في المتخصصة الجزائية األقطاب إنشاء عمى النص 
 .الجزائري الدستوري

 البشري بالعنصر وتزويدىا القطب جنايات ومحكمة اتيام غرفة جزائية، غرفة استحداث عمى النص 
 .فييا النيائية األحكام صدور حين إلى الجرائم لتمك المتخصصة المعالجة استمرار يكفل الذي

 العمومية الدعوى انتقال إجراءات أكثر بدقة تنظم قواعد بإضافة الجزائية اإلجراءات قانون تعديل 
 انتقاال الجزائي الممف انتقال وضمان اإلجراءات بطالن لتجنب األقطاب إلى العادية المحاكم من

 :خالل من وسريعا عاديا
 مرحمة خالل بالقضايا القطب يتبعو الذي القضائي المجمس لدى العام النائب إخطار عمى النص -

لزام والتحري البحث  خالل ذلك وتطورات التحقيق إجراءات من بنسخة بإفادتو الجميورية وكيل وا 
 .القضائي التحقيق مرحمة

 أعماليم تقييم أجل من األقطاب مستوى عمى القضائية الشرطة لضباط ممفات إنشاء عمى النص -
 .القضائية الجية ىذه طرف من

 واالقتصار العادية المحاكم اختصاص إنياء في باإلجراءات المطالبة آللية اإللزامية القوة تحديد -
 .إلعماليا كمجال المحاكمة دون القضائي والتحقيق واالتيام والتحري البحث مرحمة عمى

 .أحداث متيمين وجود حال في الممف لتصفية قواعد عمى النص -
 .االتيام غرفة مستوى عمى بالممف المطالبة قواعد تنظيم -
 .القطب إلى انتقاليا آلية في الدعوى أطراف إشراك عمى النص -
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 .2006الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، 
أدلة اإلثبات الجنائي، الكتاب األول:  -لجنائي ماروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات ا -34

 .2004االعتراف والمحررات، دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
محسن احمد الخضيري، غسيل األموال )الظاىرة األسباب والعالج(، مجموعة النيل العربية،  -35
 .2003مصر، 
 .1986العممية، لبنان،  ، دار الكتب 2مجد الدين ابن يعقوب  الفيروز  أبادي، المحيط، ط -36
، 1محمد عمي سالم عباد الحمبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج -37

 .1996مكتبة دار الثقافة لمنشر، األردن، 
محمد فاروق النبيان، نحو إستراتيجية موحدة لمكافحة اإلجرام المنظم، منشورات المركز  -38

 .1989العربي لمدراسات األمنية، السعودية، 
محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة ومداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة العربية،  -39
2001. 
 .2006منصور رحماني، عمم اإلجرام والسياسة الجنائية، دار العموم، الجزائر،  -40
 .2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العموم لمنشر، الجزائر،  -41
 .1994القضاء النظامي في األردن، منشورات لجنة تاريخ األردن، األردن، مفمح القضاة،  -42
نجيمي جمال، إثبات الجريمة عمى ضوء االجتياد القضائي، دار ىومو لمطباعة والنشر  -43

 .2011والتوزيع، الجزائر، 
ىشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعمومات، مكتبة اآلالت الحديثة،  -44
 .1992مصر، 
الجزاءات اإلجرائية،  -وعدي سميمان عمي المزوري، ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية  -45

 .2008دار حامد لمنشر والتوزيع، األردن، 
 .2012وسيم حسام الدين األحمد، استقالل القضاء، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان،  -46
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جتمع الدولي، دار الحامد لمنشر يوسف عبد الحميد المراشدة، جريمة المخدرات آفة تيدد الم -47
 .2012، األردن، 1والتوزيع، ط

دراسة نظرية وتطبيقية  -يحي بكوش،  أدلة اإلثبات في القانون الجزائري والفقو اإلسالمي  -48
 .1987، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 2مقارنة، ط
 .، دار الشروق، مصر4المعجم الوسيط، مجمع المغة العربية، ط -49

 الزسائل واملذكزات اجلامعية:ثالجا/ 

بن األخضر محمد، اآلليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض األموال وتمويل اإلرىاب الدولي،   -1
أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه دولة في العموم القانونية واإلدارية، تخصص القانون العام، 

 .2015تممسان،  –بمقايد  كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر
جدي نسيمة، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، مذكرة مقدمة لنيل شيادة   -2

 .2014الماجستير في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران، 
في لباز بومدين، األقطاب الجزائية المتخصصة، مذكرة مقدمة لمحصول عمى شيادة الماجستير   -3

 .2012القانون، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 
عيسى بن حمود العربي، التخطيط الجنائي في الوطن العربي من المنظور اإلسالمي، بحث   -4

مقدم لنيل شيادة الماجستير بكمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة 
 .2005العربية السعودية، 

السبتي، جريمة تبييض األموال، مذكرة التخرج لمحصول عمى إجازة المعيد منيعي حسين   -5
 .2012الوطني لمقضاء، الدفعة الثانية عشر، الجزائر، 

 رابعا/ املقاالت العلمية:

أحمد دغيش، أدوات التعاون الدولي لمكافحة تبييض األموال، الممتقى الوطني الثاني حول آليات  -1
المدية، الجزائر،  –فساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس حماية المال العام ومكافحة ال

 .2009ماي  06و 05يومي 

حجاجي منصور، جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري، الممتقى الوطني الثاني حول  -2
المدية،  –آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05الجزائر، يومي 
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حسن ىاشمي، التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم التجارب الدولية الناجحة، الممتقى الوطني  -3
الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –

دليمة، أىم الجيود الدولية والعربية لمواجية جريمة تبييض األموال، الممتقى الوطني جاليمية  -4
الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –

ائري، الممتقى الوطني الثاني حول آليات جمال عياشي، غسيل األموال في المنظور القانوني الجز  -5
المدية، يومي  –حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05

جمال بوشنافة، مخاطر جريمة تبييض األموال وسبل الوقاية منيا ومكافحتيا، الممتقى الوطني  -6
ام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس الثاني حول آليات حماية المال الع

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –

خالدي فتيحة، الطبيعة القانونية لجريمة غسيل األموال، الممتقى الوطني الثاني حول آليات حماية  -7
ية، الجزائر، يومي المد –المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05
خبابة عبد اهلل، األشكال الجديدة لمتجريم عمى ضوء االتفاقيات الدولية، نشرة القضاة، العدد   -8

 .2008، وزارة العدل، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 63
التحقيق فييا  دراسة حول مفيوميا ومعوقات –صقر بن ىالل المطيري، جريمة غسيل األموال   -9

شكاليات تنسيق الجيود الدولية لمواجيتيا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية،  وا 
2004. 

عبد القادر كاس، التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد بين الواقع واآلفاق، الممتقى الوطني  -10
جامعة الدكتور يحي فارس  الثاني حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق،

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي  –
عيسى الفي الصامدي، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقميمي  -11

 .2010، الجزائر، 07مكافحة غسيل األموال نموذجا، مجمة دراسات قانونية، العدد  –والوطني 
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اد وفقا آلخر التعديالت، مقال منشور عمى الموقع التالي: كور طارق، مكافحة جرائم الفس -12
www.courdeconstantine.myustice.dz. 

قوتال ياسين، جريمة غسيل األموال الوجو اآلخر لمجريمة المنظمة، الممتقى الوطني الثاني  -13
 –ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس  حول آليات حماية المال العام

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي 
مختار األخضري، اإلطار القانوني لمواجية جرائم المعموماتية وجرائم القضاء االفتراضي،  -14

عدل، ، مديرية الدراسات القانونية والوثائق، وزارة ال66بحث منشور في نشرة القضاة، العدد 
 .2011الجزائر، 

محمد محبر، المحاكم المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم  -15
 .، قطر2013سبتمبر  26و 24بالدول العربية، بين 

معيزي مروان، اآلليات القانونية لعمل األقطاب المتخصصة، بحث منشور عمى الموقع التالي:  -16
www.startimes.com. 

نكاري رشيدة ىيفاء، ماىية جريمة غسيل األموال وآليات مكافحتيا، الممتقى الوطني الثاني  -17
 –حول آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس 

 .2009ماي  06و 05المدية، الجزائر، يومي 
ية من الفساد في التشريع الجزائري عمى ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، ىالل مراد، الوقا -18

 .2006، وزارة العدل، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 60العدد 
التوصيات النيائية لمممتقى الدولي حول المحاكم الجزائية ذات االختصاص الموسع، إقامة  -19

 .2007ر نوفمب 25و 24القضاة، الجزائر، يومي 
 :خامسا/ النصوص القانونية

 الدستور:-1

مؤرخ  438-98، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور الجزائر الصادر في 
، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  8، صادر بتاريخ 76، ج ر ع 1996ديسمبر  7في 
، معدل ومتمم 2002أبريل  14، صادر بتاريخ 25، ج ر ع 2002أبريل  10مؤرخ في  02-03

، 2008نوفمبر  16، صادر بتاريخ 63، ج ر ع 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08م بالقانون رق

http://www.courdeconstantine.myustice.dz/
http://www.courdeconstantine.myustice.dz/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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مارس  7، صادر بتاريخ 14، ج ر ع 2016مارس  6مؤرخ في  01-16معدل ومتمم بالقانون رقم 
2016. 

 القاونني:-2

، يتعمق بقواعد الصرف وشروطو، ج ر ع 1991غشت  14مؤرخ في  07-91قانون رقم   -1
 .1992مارس  29، صادر بتاريخ 24

، يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو 1998مايو  30مؤرخ في  01-98قانون رقم   -2
 .1998يونيو  01، صادر بتاريخ 37وعممو، ج ر ع 

، صادر 37، يتعمق بالمحاكم اإلدارية، ج ر ع 1998مايو  30مؤرخ في  02-98قانون رقم   -3
 .1998يونيو  01بتاريخ 

، يتعمق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا 1998يونيو  03في مؤرخ  03-98قانون رقم   -4
 .1998يونيو  07، صادر بتاريخ 39وعمميا، ج ر ع 

، متعمق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانون رقم   -5
يسمبر د 26صادر بتاريخ  83العقمية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بيا، ج ر ع 

2004. 
، يتضمن القانون األساسي لمقضاء، ج ر ع 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانون رقم   -6

 .2004سبتمبر  08، صادر بتاريخ 57
، صادر 04، يتعمق بالتنظيم القضائي، ج ر ع 2005يوليو  17مؤرخ في  11-05قانون رقم   -7

 .2005يوليو  20بتاريخ 
، المتعمق بالوقاية من الفساد ومحاربتو، ج ر ع 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم   -8

 .2006مارس  08، الصادر بتاريخ 14
المتضمن  155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06قانون رقم   -9

 .2006ديسمبر  24، صادر بتاريخ 84ق إ ج، ج ر ع 
إلجراءات المدنية واإلدارية، ، يتضمن قانون ا2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -10

 .2008أبريل  23، صادر بتاريخ 21ج ر ع 
المتضمن  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2009فبراير  25مؤرخ في  01-09قانون رقم   -11

 .2009مارس  08صادر بتاريخ  15قانون العقوبات، ج ر ع 
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 األوامز واملزاسيم الزئاسية:-3

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر ع 1966سنة يونيو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم   -1
 .1966يونيو  10، صادر بتاريخ 48

، يتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 1996يوليو  09مؤرخ في  22-96أمر رقم   -2
، 1996يوليو  10، صادر بتاريخ 43بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج، ج ر ع 

 معدل ومتمم.
، صادر 03، متعمق بالتصريح بالممتمكات، ج ر ع 1997جانفي  11مؤرخ في  04-97رقم أمر   -3

 .1997جانفي  12بتاريخ 
المتعمق بالوقاية من  01-06، يتمم القانون رقم 2010غشت  26مؤرخ في  05-10أمر رقم   -4

 .2010ديسمبر  01، صادر بتاريخ 50الفساد ومكافحتو، ج ر ع 
يتضمن المصادقة مع التحفظ، عمى ، 1995جانفي  28مؤرخ في ال 41-95رقم مرسوم رئاسي   -5

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية الموافق عمييا في 
 .1995فبراير  15، الصادر في 07ج ر ع ، 1988ديسمبر  20فيينا بتاريخ 

، يتضمن التصديق بتحفظ عمى 2000 ديسمبر 23مؤرخ في  445-2000مرسوم رئاسي رقم   -6
االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة يوم 

 .2011يناير  03، صادر بتاريخ 01، ج ر ع 1999ديسمبر  9
فبراير  10صادر بتاريخ  9، ج ر ع 2002فيفري  5المؤرخ في  55-02مرسوم الرئاسي رقم   -7

، صادق بتحفظ عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة 2002
 .2000نوفمبر  15من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة يوم 

، يتضمن التصديق بتحفظ عمى اتفاقية 2004أبريل  19مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم   -8
 31ساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم األمم المتحدة لمكافحة الف

 .2004أبريل  25، صادر بتاريخ 26، ج ر ع 2003أكتوبر 
، يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم الرئاسي رقم   -9

 .2006نوفمبر  22ر بتاريخ ، صاد74من الفساد ومكافحتو وتنظيميا وكيفية سيرىا، ج ر ع 
، يحدد كيفيات التصريح بالممتمكات 2006نوفمبر  22مؤرخ في  415-06مرسوم الرئاسي رقم   -10

من القانون المتعمق بالوقاية من  06بالنسبة لمموظفين العموميين غير المنصوص عمييم في المادة 
 .2006نوفمبر  22، صادر بتاريخ 74الفساد ومكافحتو، ج ر ع 
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، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 2013سبتمبر  08المؤرخ في  309-13الرئاسي  مرسوم  -11
المتضمن إحداث مصمحة مركزية لمشرطة القضائية لممصالح العسكرية لألمن التابعة لوزارة  08-52

، أوجب حذف الفقرة 2013سبتمبر  18، صادر بتاريخ 45الدفاع الوطني ويحدد مياميا، ج ر ع 
 والمتعمقة بضباط الصف التابعة لألمن العسكري. 15ا ج في المادة السابعة من ق 

 املزاسيم التنفيذية والتشزيعية-4

، يتعمق بمكافحة التخريب 1992سبتمبر  30مؤرخ في  03-92مرسوم تشريعي رقم   -1
 .1992أكتوبر  01، صادر بتاريخ 70واإلرىاب، ج ر ع 

يتضمن إنشاء خمية معالجة  2002ابريل  07المؤرخ في  127-02مرسوم تنفيذي رقم   -2
 .2002ابريل  07الصادر في  23االستعالم المالي وتنظيميا وعمميا، ج ر ع 

 سادسا/ املزاجع األجنبية:

André laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit Pénal, Le droit Pénal, 
imprimerie clerc, Paris .  

 سابعا/ املواقع اإللكرتونية:

مطابقة القانون  بمراقبة، يتعمق 2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05 - د ر.ق.ع.م -01رقم رأي 
-http://conseil-constitutionnel.dz/cons، العضوي المتعمق بالتنظيم القضائي لمدستور

arab/cont05-1.htm. 
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