المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية والسياسية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المجمد ،85 :العدد ،10 :السنة ،0100 :الصفحة81 - 10 :

اإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين في التشريع الوطني
بين الواجب القانوني وضرورات تفعيمو
Reporting of the offense of smuggling of migrants
in national law
Between legal duty and the necessities of its activation
ىاروف نورة*

أوكيؿ محمد أميف

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

nora06dz2016@yahoo.com

oukil1979@gmail.com

جامعة بجاية ( الجزائر )

جامعة بجاية ( الجزائر )

تاريخ االرساؿ 2020/10/22 :تاريخ القبوؿ 2021/02/09 :تاريخ النشر :مارس 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص:
فػػرض المشػػرع بموجػػب القػػانوف ر ػػـ  01-09المػػؤرخ فػ  25فيفػػر  ،2009المعػػدؿ والمػػتمـ لقػػانوف

العقوبػػات ،واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ممػػو كػػؿ شػػشص ممػػـ بو وميػػا أو الشػػروع فييػػا
وذل ػػؾ تح ػػت طائم ػػة العق ػػاب

ي ػػر أن ػػو كثيػ ػ ار م ػػا يمتن ػػا اعش ػػشاص م ػػف أدا ،ى ػػذا الواج ػػب ،وذل ػػؾ شوف ػػا

تعرمػػيـ لجنتقػػاـ مػػف المي ػربيف ،ممػػا يػػؤد إلػػو إما ػػة السػػير الحسػػف لمعدالػػة اعمػػر الػػذ يسػػتدم
مػػف ه
مرورة إيجاد آليات انونية لتفعيمو ،وىو ما تيدؼ إليو ىذه الدراسة.

الكممات المفتاحية :تيريب المياجريف ،ا بجغ مف الجريمة ،حماية المبمغيف ،انوف ر ـ  01-09المعػدؿ
والمتمـ لقانوف العقوبات.
Abstract: By virtue of law n ° 09-01 of February 25, 2009, amending and supplementing the
Penal Code, the legislator imposed the duty to denounce the offense of smuggling of migrants
on any person who was aware of it. or who would have tried under penalty of sanction.
However, people often refrain from fulfilling this duty, fearing reprisals from the smugglers,
which would hamper the proper conduct of justice. This calls for the need to create legal
mechanisms to activate it.
Keywords: smuggling of migrants; reporting the offense; protection of whistleblowers; law
n ° 09-01 modifying and supplementing the penal code.
* المؤلف المرسل :هارون نورة
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مقدمة:
يعػد مومػوع تيريػػب الميػاجريف جريمػة مالميػػة تعػان منيػا كػػؿ دوؿ العػالـ بقطػا النظػػر مػف طبيعػػة

نظاميػا السياسػ وا يػديولوج  ،لكونيػا جريمػػة يتجػاوز تاثيرىػا حػدود الدولػػة الواحػدة ،ولػو بػدرجات متفاوتػػة
وىذا ما اسػتدمو مػرورة التفكيػر فػ إيجػاد صػيغة لمتعػاوف الػدول بغيػة ومػا اسػتراتيجيات اتفا يػة ،تكفػؿ

مواجيػػة انعكاسػػاتيا السػػمبية الت ػ تطػػاؿ مشتمػػؼ الجوانػػب اعمنيػػة السياسػػية اال تص ػػادية ،االجتماميػػة...،
ولعػػؿ أبػػزر ىػػذه االسػػتراتيجيات التعاىديػػة تكمػػف فػ اتفا يػػة اعمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة مبػػر

المكمؿ ليا المتعمؽ بمكافحة تيريب المياجريف مف طريؽ البر والبحر والجو.2
الوطنية ،1والبروتوكوؿ
ه
ممت جيودىا إلو المجتما الػدول  ،وكثهفػت مسػامييا عجػؿ ومػا
تعد الجزائر مف بيف الدوؿ الت
ه
ىػػذه االسػػتراتيجيات الدوليػػة الت ػ تسػػمت بمواجيػػة تيريػػب الميػػاجريف مومػػا التنفيػػذ ،وذلػػؾ بعػػد مصػػاد تيا

ممو ىذه االتفا ية بموجب المرسوـ الرئاس ر ـ  55-02المػؤرخ فػ  5فب اريػر  ،32002والمصػاد ة ممػو

المكمؿ ليا بموجب المرسوـ الرئاس ر ـ 418-03المؤرخ ف  9نوفمبر ،42003وبحكـ سمو
البروتوكوؿ
ه
المعاىدات الدولية المصادؽ ممييا ممو القانوف وفؽ ما تنص مميو المادة  150مف الدستور ،5كاف واجبػا

ممو الدولة تعديؿ وتكييؼ وانينيا الداشمية ممو نحو يعكػس وفائيػا بالتزاماتيػا الدوليػة تجػاه ىػذه الصػكوؾ

اعمػر الػذ دفػا بالمشػرع إلػو تعػديؿ وتتمػيـ ػانوف العقوبػات النافػذ بموجػب القػانوف ر ػـ  ،601 -09الػذ

 -1اتفا ية اعمـ المتحدة لمكافحة الجريمػة المنظمػة مبػر الوطنيػة ،امتمػدت ومرمػت لمتو يػا والتصػديؽ واالنمػماـ بموجػب
رار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،المؤرخ ف  15نوفمبر.2000

-2بروتوكوؿ تيريب المياجريف مف طريؽ البر والبحر والجو المكمؿ التفا ية اعمػـ المتحػدة لمكافحػة الجريمػة المنظمػة مبػر
الوطنية ،امتمد ومرض لمتو يا والتصديؽ واالنمماـ بموجب رار الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

 -3مرسوـ رئاس ر ـ  55-02المؤرخ ف  5فبراير  ،2002يتممف التصديؽ بتحفظ ممو اتفا ية اعمػـ المتحػدة لمكافحػة

الجريمػػة المنظمػػة مبػػر الوطنيػػة ،المعتمػػدة مػػف الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة بتػػاريخ  15نػػوفمبر  .2000ج .ر .ج .ج د.

ش ،مدد  9مؤرشة ف  10فبراير .2002

 -4مرسوـ رئاس ر ـ  418-03المػؤرخ فػ  9نػوفمبر  ،2003يتمػمف التصػديؽ بػتحفظ ممػو بروتوكػوؿ مكافحػة تيريػب

المكمػؿ التفا يػة اعمػـ المتحػدة لمكافحػة الجريمػة المنظمػة مبػر الوطنيػة ،المعتمػػدة
الميػاجريف مػف طريػؽ البػر والبحػر والجػو
ه
مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  15نوفمبر  .2000ج .ر .ج .ج د .ش ،مدد 69مؤرشة ف  12نوفمبر2003

5
ػعبية لسػػنة  ،1996المصػػادؽ مميػػو بموجػػب اسػػتفتا 28 ،نػػوفمبر سػػنة
اطيػػة ال هشػ ه
 -دسػػتور الجميورهيػػة الجزائرهيػػة الديمقر ه

ػؤرخ ف ػ  07ديسػػمبر سػػنة  ،1996ج .ر .ج .ج .د .ش
الرئاس ػ ر ػػـ  ،438-96المػ ه
 ،1996المنشػػور بموجػػب المرسػػوـ ه
مؤرخ ف  10أفريؿ سػنة  ،2002ج .ر .ج .ج .د .ش .العػدد 25
العدد  ،76لسنة  ،1996معدؿ بالقانوف ر ـ  03-02ه

ػؤرخ ف ػ  15نػػوفمبر سػػنة  ،2008ج .ر .ج .ج .د .ش .العػػدد  63لسػػنة 2008
لسػػنة  ،2002والقػػانوف ر ػػـ  19-08مػ ه
ػؤرخ فػ  06مػػارس سػػنة  ،2016يتمػػمف التعػػديؿ الدسػػتور  ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،العػػدد 14
ولقػػانوف ر ػػـ  ،01 – 16مػ ه
لسنة .2016

 -6انوف ر ـ  ،01-09مؤرخ ف  25فيفر  ،2009يعدؿ ويتمـ أمر ر ػـ  ،156-66مػؤرخ فػ  8يونيػو  ،1966يتمػمف
انوف العقوبات ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،15مؤرشة ف  8مارس .2009
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بموجبػػو تمػػت إمػػافة القسػػـ الشػػامس مكػػرر 2بعن ػواف ت تيريػػب الميػػاجريفت مػػمف البػػاب الثػػان مػػف ػػانوف
العقوبػػات ،تحػػت منػواف تالجنايػػات والجػػنت مػػد اعفػراد ت ،حيػػث مػػال ىػػذا القسػػـ اعحكػػاـ المتعمقػػة بجريمػػة

تيريب المياجريف ،وذلؾ ممف  12مادة (  303مكرر 30إلو  303مكرر .)41

لـ يكتؼ المشرع الجزائر بتجريـ تيريب المياجريف كآلية لمكافحة ىذه الظاىرة ،بؿ أدرؾ أيما

أىمية ا بجغ مف ىذه الجريمة ،والدور الياـ الذ يؤديو المبمغوف ف الكشؼ منيا ،بامتبارىا تقوـ ممو

السرية التامة والتشطيط المحكـ والتنسيؽ بيف شبكات التيريب العالمية ،1مما يحوؿ دوف سيولة اكتشافيا
ومنا و وميا ،لذلؾ بادر المشرع بفرض واجب ا بجغ مف جريمة تيريب المياجريف وجعمو تحت طائمة

العقاب بموجب المادة  303مكرر 37مف انوف العقوبات المستحدثة بموجب القانوف ر ـ .01-09
وىكذا امترؼ المشرع الجزائر بسنو ليذا النص القانون

المجتما ف

تنفيذ سياسة الدولة ف

مف مماف اعمف المجتمع

بالدور االساس

والتشارك

الذ

يمعبو

الحفاظ ممو اعمف واالستقرار ،بامتبار أف الدولة ليست ادرة

وحفظ النظاـ العاـ بالفعالية والنجامة المطموبة ميما بمغت إمكانياتيا

مف القوة والجدارة ،لذلؾ وجب ممييا إشراؾ الجميور ف ىذه ا ستراتيجية2مف شجؿ حثو ممو مسامدة

السمطات العامة ف القياـ بواجباتيا ممو صعيد مكافحة الجريمة وتفاد نتائجيا الشطيرة،3وىو ما يجعؿ

4
وحسو
مف ا بجغ مف الجرائـ مف أىـ اعدوار ف المجتما ا نسان  ،وواجبا ماما يعكس التزاـ الجميور ه

وحسو المدن بالمشاركة ف حماية أمنو واستق ارره الوطن .
ه
تعرميـ عممػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
ير أنو كثي ار ما يمتنا المبمهغوف مف أدا ،الواجب المناط بيـ ،وذلؾ شوفا مف ه
انتقامي ة تات كردود أفعاؿ مف الميربيف ،أو ترىيبيـ باالنتقاـ منيـ لثنييـ مف واجب ا بجغ المفروض
ممييـ انونا ،مما يفم إلو إما ة السير الحسف لمعدالة ،فمج مف التنام المتواصؿ لجرائـ التيريب.

وبصػػرؼ النظػػر مػػف إمكانيػػة حػػد إيػػذا ،المبمغػػيف أو التعػػرض والمسػػاس بػػالمقربيف مػػنيـ بشػػكؿ جسػػيـ

ف ػػوف واج ػػب ا ب ػػجغ بالش ػػكؿ الػ ػوارد فػ ػ الم ػػادة  303مك ػ هػرر  37يص ػػطدـ أحيان ػػا م ػػا ن ػػص الم ػػادة 300
مف انوف العقوبػات 5التػ تج هػرـ وتعا ػب ممػو الوشػاية الكاذبػة ،وىػذا مػا يجعػؿ واجػب ا بػجغ دوف فعاليػة
1

- Parlement Européen, "Les Migrants en méditerranée et la protection des droits de l'homme", Direction
générale des politiques externes, Département Thématique, Bruxelles, 2015, p.p. 49.50.

 -2أحمػػد أحمػػد صػػالت الطػػويم  ،اعمػػف الجنػػائ ومس ػؤولية الدولػػة واعف ػراد ف ػ تحقيقػػو ،المجمػػة العربيػػة لمد ارسػػات اعمنيػػة
جامعة نايؼ لمعموـ اعمنية ،الرياض ،المجمد  ،32العدد  ،69ص.190 .

 -3رمػػد فجػػر فتػػيت الػراو  ،حسػػف محمػػد صػػالت الحديػػدت ،ا شبػػار مػػف جػرائـ الفسػػاد فػ اتفا يػػة اعمػػـ المتحػػدة لسػػنة 2003
والتشػريعات الع ار يػػة ت ،مجمػػة كميػػة القػػانوف لمعمػػوـ القانونيػػة والسياسػػية ،جامعػػة كركػػوؾ ،المجمػػد  ،4العػػدد  ،2015 ،13ص
.134

 -4فريد مم أميف ،تعزيز دور المػواطف فػ ا شبػار مػف الجػرائـ وو ايػة المجتمػا منيػا ،مجمػة آداب المستنصػرية ،الجامعػة
المستنصرية ،العدد  ،2011 ،55ص.2 .

 -5أمر ر ـ  ،156 -66مػؤرخ فػ  8يونيػو ،1966يتمػمف ػانوف العقوبػات ،ج .ر .ج  .ج  .د.ش مػدد  49مؤرشػة فػ
 11جواف  ،1966معدؿ ومتمـ.
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اعمر الذ يستدم مرورة إيجاد سبؿ وأدوات انونية لتفعيمو ممو نحو يكفؿ التحفيز ممو القياـ بو وفؽ
ممانات انونية وفعالية إجرائية مجئمة ،وىو اعمر الذ تسعو لتومػيحو ىػذه الد ارسػة ،وذلػؾ مػف شػجؿ

ا جابػػة ممػػو تسػػاؤؿ جػػوىر يتمثػػؿ ف ػ ماىيػػة ابليػػات الكفيمػػة بتفعيػػؿ واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب
المياجريف بامتباره مفروما انونا تحت طائمة العقاب ؟

لإلجابػػة ممػػو ىػػذه ا شػػكالية نتبػػا المػػني الوصػػف التحميمػ مػػف شػػجؿ تحميػػؿ النصػػوص القانونيػػة

المرتبطة بواجب ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف الػذ فرمػو المشػرع انونػا تحػت طائمػة العقػاب (المبحػث

اعوؿ) ،وابليػػات الكفيمػػة بتفعيػػؿ نػػص المػػادة  303مكػػرر 37السػػيما ممػػو النحػػو الػػذ يكفػػؿ لممبمه ػ أدا،
واجبو بعيدا مف كؿ التشوفات والمغوط ذات العج ة (المبحث الثان ).

المبحث األول :واجب اإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين

جعؿ المشرع مف ا بجغ مف تيريب المياجريف واجبا ممو كؿ مف يعمػـ بػامر و وميػا وذلػؾ تحػت

طائمة العقاب ،بموجب الم ػ ػ ػ ػ ػػادة  303مكرر 37مف القػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف ر ـ 01-09ت كؿ مف ممػـ بارتكػاب جريمػة
تيريب المياجريف ،ولو كاف ممزما بالسر المين  ،ولـ يبمه فػو ار السػمطات المشتصػة بػذلؾ ،يعا ػب بػالحبس

مف سنة ( )1إلو شمس سنوات ( )5سنوات وبغرامة مف  100.000د.ج إلو  500.000د.جت.

يتمػػت مػػف شػػجؿ ىػػذا الػػنص أف العقػػاب ممػػو جريمػػة مػػدـ ا بػػجغ مػػف تيريػػب الميػػاجريف يقتمػ

معينة :منيا مػا يتعمػؽ بالشػروط السػابقة مػف جريمػة مػدـ ا بػجغ ،والمرتبطػة بجريمػة
مرورة توافر شروط ه
تيريػػب الميػػاجريف بوصػػفيا الجريمػػة اعصػػمية( المطمػػب اعوؿ) ،ومنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالشػػروط الواجػػب توافرىػػا
ف جريمة مدـ ا بجغ ( .المطمب الثان ).

المطمب األول :الشروط السابقة الواجب توافرىا قبل وقوع جريمة عدم اإلبالغ
مكرر 37مف انوف العقوبػات ممػو جريمػة تيريػب
ينصب موموع واجب ا بجغ وفقا لممادة  303ه
يتعيف ممو كؿ ششص َممـ بامر و وع ىػذه اعشيػرة ،أف يقػوـ بػومجـ السػمطات الشاصػة
المياجريف ،حيث ه
ف ػػورا ،مم ػػا يعنػ ػ أف واج ػػب ا ب ػػجغ يك ػػوف الحق ػػا لو ػػوع جريم ػػة تيري ػػب المي ػػاجريف ،وبالت ػػال المس ػػا،لة
مف انتياؾ واجب ا بجغ يكوف بعد و ػوع جريمػة تيريػب الميػاجريف( الفػرع اعوؿ ) ،كمػا أف العقػاب ممػو

مدـ ا بجغ مف ىذه الجريمة يقتم أالهيكوف المتيـ فييا مساىما ف الجريمة اعصمية( الفرع الثان ).

الفرع األول :وقوع الجريمة األصمية ( تيريب المياجرين )

يقتم العقاب ممو جريمػة مػدـ ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف ،أف تكػوف ىػذه اعشيػرة ػد ارتكبػت

أو شػػرع فػ ارتكابيػػا ،وىػػو مػػا ليفيػػـ مػػف شػػجؿ نػػص الفقػرة اعولػػو مػػف المػػادة  303مكػ هػرر  37أمػػجه كمػػا
يم ػ " :ك ػػؿ م ػػف مم ػػـ بارتكػػاب جريم ػػة تيري ػػب المي ػػاجريف ،ولػػو ك ػػاف ممزم ػػا بالس ػػر المين ػ  ،ول ػػـ يبمػ ػ ف ػػو ار
السمطات المشتصة بذلؾ...،ت ،مما يجعمنا نفيـ أف تفعيؿ نص المادة  303مكرر 37أمجه ،ومنػو تحريػؾ
الػػدمول العموميػػة بشصػػوص جريمػػة مػػدـ ا بػػجغ مػػف تيريػػب الميػػاجريف يكػػوف مرىونػػا ومرتبطػػا بشػػكؿ

مباشػػر مػػا جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،حيػػث يسػػتمزـ أف تكػػوف ىػػذه اعشي ػرة ػػد و عػػت تامػػة أو ممػػو اع ػػؿ
ف مرحمة الشروع.
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المجرمػة بموجػب نػص المػادة  303مكػرر 37مػف ػانوف
أف جريمة مدـ ا بػجغ
وبيذا يمكف القوؿ ه
ه
المجرمػػة بموجػػب نػػص المػػادة 303
العقوبػػات ىػ الحقػػة لمجريمػػة اعصػػمية ،أ جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف
ه

مكرر  30مف انوف العقوبات ،بصرؼ النظر مف و وميا التاـ ( أوال ) أو الشروع فييا( ثانيا ).
أوال  -الوقوع التام لجريمة تيريب المياجرين

يشػػترط لمعقػػاب ممػػو انتيػػاؾ واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف المنصػػوص مميػػو ف ػ

مكرر  37مف انوف العقوبات أف تكػوف ىػذه الجريمػة ػد و عػت تامػة ،وحسػب القوامػد العامػة
المادة  303ه
فػػوف الجريمػػة تكػػوف تامػػة منػػدما يس ػتكمؿ ركنيػػا المػػاد جميػػا مناص ػره كمػػا ى ػ واردة ف ػ نػػص التج ػريـ
المتمثمة ف السموؾ ا جرام أ تدبير الشروج مف التراب الوطن  ،با مافة إلو تحقهؽ النتيجة ا جرامية
المتمثمػػة ف ػ النجػػاح الفعم ػ ف ػ إش ػراج شػػشص أو مػػدة أشػػشاص مػػف ا مػػيـ الػػوطن  ،وىػػذا وفقػػا لمػػنص

القػػانون لتيريػػب الميػػاجريف ال ػوارد ف ػ المػػادة  303مكػ هػرر  30مػػف ػػانوف العقوبػػات المسػػتحدثة بموجػػب
القانوف ر ـ  01-09التػ ح هػددت النمػوذج القػانون ليػذه الجريمػة كمػا يمػ  :ت يع هػد تيريبػا لمميػاجريف القيػاـ
بتػػدبير الشػػروج يػػر المشػػروع مػػف الت ػراب الػػوطن لشػػشص أو مػػدة أشػػشاص مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ ،بصػػورة

مباشرة أو ير مباشرة ممو منفعة مالية أو أ منفعة أشرل...ت.

فوف جريمة تيريب المياجريف تقا تامة بتحقؽ نتيجتيػا ا جراميػة ،والتػ يرتػب مػدـ ا بػجغ
وبالتال
ه
منيا ياـ المسػؤولية الجنائيػة مػف انتيػاؾ واجػب ا بػجغ المنصػوص مميػو بموجػب المػادة  303مك هػرر37

مف انوف العقوبات.

ثانيا -الشروع في جريمة تيريب المياجرين
لػػـ يحصػػر المشػػرع المسػػؤولية الجنائيػػة مػػف انتيػػاؾ واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف

وسا مف نطاؽ ىذه المسؤولية لتطاؿ أيما مدـ ا بجغ
ف صورة الو وع التاـ ليذه الجريمة فحسب ،وانما ه
مف ىذه الجريمة مندما تكوف ف مرحمة الشروع ،إذ يقا ممو الششص واجػب ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب
الميػػاجريف حتػػو منػػدما تكػػوف ىػػذه اعشي ػرة يػػر تامػػة أ منػػدما ينحصػػر نشػػاطيا ا ج ارم ػ ف ػ مرحمػػة
الشروع والبد ،ف التنفيذ ولعؿ الحكمة مف ورا ،ياـ المشرع بالنص ممو واجب ا بجغ مف ىذه الجريمة

الشطيرة ف مرحمة الشروع فييا ،يكمف ف الكشؼ مف جرائـ الميربيف واجياض مشططاتيـ والقا ،القبض

ممييـ.

أورد المشػػرع تعريفػػا لمشػػروع ف ػ الجريمػػة بموجػػب المػػادة  30مػػف ػػانوف العقوبػػات كمػػا يم ػ  :ت كػػؿ

المحػػاوالت الرتكػػاب جنايػػة تبتػػدئ بالشػػروع ف ػ التنفيػػذ أو بافعػػاؿ ال لػػبس فييػػا تػػؤد مباش ػرة إلػػو ارتكابيػػا
تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ تو ؼ أو لـ يشب أثرىا إال نتيجة لظروؼ مستقمة مف إرادة مرتكبيا حتػو ولػو

لػػـ يمكػػف بمػػوغ اليػػدؼ المقصػػود بسػػبب ظػػرؼ مػػاد يجيمػػو مرتكبيػػا ت .ولمػػا كػػاف الشػػروع جريمػػة نا صػػة
لتشم ػػؼ نتيجتي ػػا ا جرامي ػػة ر م ػػا م ػػف إرادة الج ػػان المري ػػدة لتحققي ػػا ،يك ػػوف الش ػػروع فػ ػ جريم ػػة تيري ػػب

الميػػاجريف منػػدما يقػػدـ الجػػان ممػػو إتيػػاف السػػموؾ ا ج ارم ػ وى ػ أفعػػاؿ تػػدبير الشػػروج لشػػشص أو مػػدة
أشػػشاص شػػارج ا مػػيـ الػػوطن ولكػػف دوف تحقػػؽ الشػػروج الفعم ػ شػػارج الت ػراب الػػوطن لظػػروؼ شارجػػة
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مػػف إرادة الجػػان  ،كػػاف يػػتـ مػػبط الميػػاجريف بػػؿ الوصػػوؿ إلػػو ا مػػيـ الم ػراد تي ػريبيـ إليػػو ،و ػػد ما ػػب

المشػػرع ممػػو الشػػروع فػ جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف بموجػػب المػػادة  303مكػ هػرر 39مػػف القػػانوف ر ػػـ -09
.01
الفرع الثاني :أن تكون الجريمة األصمية مرتكبة من غير المتيم في جريمة عدم اإلبالغ عنيا

يقتمػ فيػػـ ممػػموف ىػػذا الشػػرط التمييػػز بػػيف مػػدـ ا بػػجغ مػػف الجريمػػة ومػػدـ االمتػراؼ بيػػا ،فػػوذا

كػػاف االمتػ ػراؼ يتص ػػؿ بارتكػػاب وا ع ػػة معين ػػة (جناي ػػة ،جنحػػة ،مشالف ػػة) ونس ػػبتيا إلػػو الم ػػتيـ ،1ف ػػوف م ػػدـ
االمت ػراؼ يقص ػػد ب ػػو امتن ػػاع الم ػػتيـ م ػػف ا ػ ػرار بنسػػبة التيم ػػة إلي ػػو أو لغيػػره ،بينم ػػا االمتن ػػاع م ػػف إب ػػجغ
السػػمطات المشتصػػة بو ػػوع جريمػػة أو الشػػروع فييػػا ىػػو إحجػػاـ الشػػشص مػػف إشبػػار السػػمطات المشتصػػة

بجريمػة ال مج ػة لػػو بيػا .وانمػػا االمتنػاع فػ ىػػذه الحالػة يتعمػػؽ بجريمػة ارتكبيػا أو حػػاوؿ ارتكابيػا شػػشص

آشػ ػ ػػر يػ ػ ػػر الشػػ ػػشص الممتنػ ػ ػػا ،الػ ػ ػػذ يكػػ ػػوف تكييػ ػ ػػؼ ومػ ػ ػػعو الق ػ ػػانون إم ػ ػػا ف ػ ػػامج أصػػ ػػميا أو ش ػ ػ ػريكا
ف الجريمة،بعكس المبمه الذ يكوف شارج دائرة المسػاىمة الجنائيػة فػ ارتكػاب جريمػة تيريػب الميػاجريف

تمامػػا وال صػػمة لػػو بالمسػػؤوليف منيػػا أصػػج ،وانمػػا يبم ػ مممػػو أمػػر و وميػػا أو الشػػروع ف ػ ارتكابيػػا ،ممػػا
يفرض مميو انونا واجب ا بجغ منيا.

ػوف العقػاب ممػو مػدـ ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف يسػتمزـ أف تكػوف
وبنا ،ممو ما سبؽ ،ف ه
الجريمػػة اعصػػمية (تيريػػب الميػػاجريف) ػػد و عػػت تامػػة أو شػػرع ف ػ ارتكابيػػا مػػف بػػؿ أشػػشاص ميػ هػربيف،ال
مج ة ليـ بمػف امتنػا مػف واجػب ا بػجغ منيػا ،وبيػذا يكػوف مقػاب الشػشص الممتنػا مػف واجػب ا بػجغ

مكرر 37مف القانوف ر ـ  ،01-09جزا ،لعدـ التزامو بواجب ا بجغ مف جريمة تيريػب
وفقا لممادة  303ه
المياجريف الت وصؿ إلو مممو أمػر ارتكبيػا أو الشػروع فػ ارتكابيػا مػف بػؿ يػره ولػيس بامتبػاره مرتكبػا

ليا.

المطمب الثاني :الشروط المتعمقة بجريمة عدم اإلبالغ عن تيريب المياجرين
تقتم

دراسة جريمة مدـ ا بجغ مف تيريب المياجريف التطرؽ لمبحث مف الششص الممزـ

بواجب ا بجغ تحت طائمة العقاب ( الفرع اعوؿ ) ،وتحديد الركنيف الماد

( الفرع الثان ).

والمعنو ليذه الجريمة

الفرع األول :عن الشخص الممزم بواجب اإلبالغ عن جريمة التيريب
تقػػوـ ىػػذه الجريمػػة بحػػؽ كػػؿ شػػشص ممػػـ بارتكػػاب جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ولػػـ يقػػـ فػػو ار بػػوبجغ

معينػػة ال
السػػمطات المشتصػػة(أوال) بغػػض النظػػر مػػف واجػػب االحتفػػاظ بالسػػر المين (ثانيػػا) ،باسػػتثنا ،فئػػة ه
تمح ػػؽ بي ػػـ العقوب ػػة المق ػ هػررة لجريم ػػة م ػػدـ ا ب ػػجغ ر ػػـ مممي ػػـ بارتك ػػاب الجريم ػػة اعص ػػمية(ثالثا) ،إم ػػافة
إلو إمكانية تصور ا بجغ مف جريمة تيريب المياجريف مف الجناة المساىميف فييا( رابعا ).

 -1أحمد فتح سرور ،الوسيط ف

انوف ا جرا،ات الجنائية ،ج ،1.دار النيمة العربية ،القاىرة ،1989 ،ص .401
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معينة في الشخص الممزم بواجب اإلبالغ
أوال -عدم اشتراط صفة ّ
عف المشػػرع لػػـ يشػػترط صػػفة
ال تعػػد جريمػػة مػػدـ ا بػػجغ مػػف تيريػػب الميػػاجريف مػػف جػرائـ الصػػفة ،ه
معينػػة ف ػ الجػػان ف ػ جريمػػة مػػدـ ا بػػجغ مػػف تيريػػب الميػػاجريف ،ويفيػػـ ذلػػؾ مػػف شػػجؿ مبػػارة ت كػػؿ
ه

مػ ػػف ممػ ػػـ بارتكػ ػػاب جريمػ ػػة تيريػ ػػب الميػ ػػاجريف...ت الت ػ ػ اسػ ػػتعمميا المشػ ػػرع ف ػ ػ المػ ػػادة  303مكػ ػ هػرر37

أف واجػػب ا بػػجغ يقػػا ممػػو مػػاتؽ كػػؿ مػػف ممػػـ بػػامر و ػػوع جريمػػة
مػػف القػػانوف ر ػػـ  ،01-09ممػػا يعنػ ه
تيريب المياجريف تامة أو بدأ ف تنفيذىا ،سوا ،كاف موظفا رسميا أو فردا ماديا وبغض النظػر مػف إ امػة
دمول بشصوص الجريمة محؿ البجغ ،1وبيذا يكوف نص المادة أمجه موجيا لعامة النػاس ،وىػذا مػا يزيػد
مف فرص الكشؼ مف ىذه الجريمة ،فالمادة  303مكرر ،37تعد صورة إيجابية لمشاركة اعفػراد السػمطات

المشتصة ف الحفاظ ممو اعمف العاـ ف الدولة .2

ثانيا -االلتزام بواجب اإلبالغ بغض النظر عن واجب السر الميني
نػػص المشػػرع بموجػػب الفق ػرة اعولػػو مػػف المػػادة  303مكػػرر 37مػػف القػػانوف ر ػػـ  ،01-09ممػػو أف

واجب ا بجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف يقػا ممػو مػاتؽ كػؿ شػشص ممػـ بارتكػاب الجريمػة ولػو كػاف

بالتقي ػػد بواج ػػب الس ػػر المينػ ػ تطبيق ػػا لمم ػػادة  301م ػػف ػػانوف
ممزم ػػا بالس ػػر المينػ ػ  .وم ػػف ب ػػيف المم ػػزميف
ه
العقوبػػات ،نجػػد اعطبػػا ،والج ارحػػوف والصػػيادلة والقػػابجت و يػػرىـ ،لػػذلؾ نػػرل أف المشػػرع كػػاف موفقػػا بعػػدـ
اس ػػتبعاده المم ػػزميف ى ػػذه الفئ ػػة الميني ػػة الشاص ػػة م ػػف واج ػػب ا ب ػػجغ م ػػف جريم ػػة تيري ػػب المي ػػاجريف ،عف

التقيػػد بػػو شاصػػة وأف ىػػذه الفئػػة تعػػد اعكثػػر ػػدرة ممػػو
الحكمػػة مػػف ىػػذا اعشيػػر تبػ هػرر إفشػػا ،السػػر ،ومػػدـ ه
كشػػؼ جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،السػػيما أمػػاـ وجػػود مج ػػة بػػيف ىػػذه اعشي ػرة وج ػرائـ االتجػػار باعممػػا،
البشرية ،إذ البا ما يكوف المحايا الميربيف محج لجتجار باممائيـ.3
وبيذا المو ؼ الذ

اتشذه المشرع ال يمكف تصور التيرب مف المسا،لة وا فجت مف العقاب

مف جريمة مدـ ا بجغ مف تيريب المياجريف بدافا واجب الحفاظ ممو السر المين .

ثالثا -استثناء األقارب والحواشي واألصيار من واجب اإلبالغ

يعفػػو مػػف العقوبػػة المنصػػوص ممييػػا ف ػ الفق ػرة اعولػػو مػػف المػػادة  303مكػ هػرر 37مػػف القػػانوف ر ػػـ
 ،01-09كؿ مػف أ ػارب وحواشػ وأصػيار الجػان لغايػة الدرجػة الرابعػة ،حيػث ال يشػمميـ واجػب ا بػجغ
مػػف جريمػػة تيريػػب المي ػػاجريف .ويظيػػر أف المشػػرع ػػد ارمػػو مػػف شػػجؿ ىػػذا االسػػتثنا ،العج ػػات والػػروابط

العائميػة ،حتػػو واف كػػاف ىػػذا االسػػتثنا ،مػػف شػػانو التقميػؿ مػػف فػػرص الكشػػؼ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف
 -1منظمة الشفافية الدولية ،المبادئ الدولية لقانوف حماية المبمغيف :الممارسات القانونية الفممو لحماية المبمغيف الداشمييف
ودمـ التبمي الداشم مف أجؿ المصمحة العامة ،ألمانيا 27 ،فيفر  ،2014متوفر ممو الرابط:
 www.transparency.org.kw.au.ti.orgتـ االطجع مميو بتاريخ 20 :أوت  .2020ممو السامة .18.00

 -2محمود نجيب حسن  ،شرح انوف العقوبات ،القسـ الشاص ،جرائـ االمتدا ،ممو اعششاص ،دار النيمة العربية،
القاىرة ،د.ط ،1978 ،ص.610 .

3

- Anne WEYEMBERGH, "La lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains" in, Revue internationale de droit
pénal,2006/1-2–vol77, p.p 213.214
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مما يثير الشكوؾ حوؿ هنية المشرع الحقيقية الكامنة مف ورا ،إ ارره سيما ف ىذه الجريمة بالػذات بامتبارىػا
مف فئة الجرائـ الدولية العػابرة لمحػدود!! ،يػر أف ىػذه الفئػة تبقػو ممزمػة بواجػب ا بػجغ مػف ىػذه الجريمػة
منػػدما يكػػوف محمهيػػا اعطفػػاؿ القصػػر الػػذيف ال يتجػػاوز سػػنيـ  13سػػنة ،وىػػذا مػػا تقم ػ بػػو الفق ػرة الثانيػػة

م ػػف الم ػػادة  303مك ػػرر 37م ػػف الق ػػانوف ر ػػـ  ،01-09وال ش ػػؾ أف ى ػػذا االس ػػتثنا ،يعك ػػس إرادة المش ػػرع
فػ حمايػػة اعطفػاؿ القصػػر مػف التيريػػب ،بحيػث البػػا مػا تكػػوف ىػذه الفئػػة اليشػة بالػػذات مػف أكثػػر الفئػػات

المعرمػػة لشطػػر المػػوت شػػجؿ ممميػػة التيريػػب ،1فمػػج مػػف مرمػػتيا لجسػػتغجؿ مػػف طريػػؽ االتجػػار بيػػا
أو باممائيا.

رابعا -إمكانية تصور اإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين من الجناة المساىمين فييا
يمكػػف تصػػور ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف مػػف بػػؿ الجنػػاة المسػػاىميف ف ػ ارتكابيػػا ر ػػـ
مدـ شموميـ لواجػب ا بػجغ المنصػوص مميػو فػ المػادة  303مك هػرر 37مػف القػانوف ر ػـ  ،01-09إذ
د يقػوـ المي هػرب بنفسػو سػوا ،كػاف فػامج أصػميا أـ شػريكا فػ جريمػة تيريػب الميػاجريف بػا بجغ مػف أمػر

ىذه الجريمة.

و د امتبر المشرع ىذا النوع مف ا بجغ ظرفا معفيا مف العقوبة تارة ،وظرفا مشففا مف العقوبػة تػارة

أشرل ،إذ متو تـ إبجغ السمطات المشتصة مف جريمة تيريب المياجريف بؿ البد ،ف تنفيذىا أو الشروع
فييا ،يعفو الجان مف العقوبة ( الفقرة اعولو مف المادة  303مكرر  36مف القانوف ر ـ  ،)01-09بينما
تشفض العقوبة إلو النصؼ إذا تـ ا بجغ بعد انتيػا ،تنفيػذ الجريمػة أو الشػروع فييػا و بػؿ تحريػؾ الػدمول

العموميػػة ،أو إذا أم هكػػف بعػػد تحريػػؾ الػػدمول العموميػػة مػػف إيقػػاؼ الفامػػؿ اعصػػم أو الشػػركا ،ف ػ نفػػس
الجريمة ( الفقرة الثانية مف المادة  303مكرر  36مف القانوف ر ـ  .)01-09و د أ هر المشػرع ىػذا النظػاـ
العقاب الشػاص لتشػجيا الجنػاة ممػو العػدوؿ مػف جػرائـ تيريػب الميػاجريف والمسػاىمة فػ كشػفيا والقػبض

ممو المالعيف ف ارتكابيا.

الفرع الثاني :الركن المادي لجريمة عدم اإلبالغ عن تيريب المياجرين
الكتمػػاؿ البنيػػاف القػػانون ع جريمػػة البػػد مػػف ت ػوافر الػػركف المػػاد وىػػو المظيػػر الشػػارج لنشػػاط

الجػان المتمثػػؿ فػ السػػموؾ ا ج ارمػ الػػذ يجعمػػو مناطػا ومحػػج لمعقػػاب 2فالقػػانوف ال يعػ هػرؼ جػرائـ بغيػػر
ركف ماد  3وىو الحػاؿ بالنسػبة لجريمػة مػدـ ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف ،التػ يتطمػب مػرورة تػوافر
الركف الماد  ،بعناصره الثجث :السموؾ ا جرام (أوال) ،ا بجغ أماـ السمطات المشتصة (ثانيا) وا بجغ

بشكؿ فور ( ثالثا).

 -1محمػد اعشمػر كػراـ ،حػوؿ نجامػة المقاربػة القانونيػة لمواجيػة اليجػرة يػر النظاميػة الوافػدة إلػو الج ازئػر" مجمػة العمػوـ
حمة لشمر الواد  ،أفريؿ  ،2020ص39 .
القانونية والسياسية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة ه
 -2أحسف بوسقيعة ،الوجيز ف القانوف الجزائ العاـ ،الديواف الوطن لألشغاؿ التربوية ،الجزائر ،ط ،2002 ،1.ص.47.
édition,0112, p.

ème

3

-DESPORTES Fréderic ،LEGUNEHEC Francis،Droit pénal général, ،Economica, Paris, 14
381.
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أوال -السموك اإلجرامي
يطمػػؽ ممػػو ج ػرائـ االمتنػػاع الج ػرائـ السػػمبية أيػػف يتشػػذ السػػموؾ ا ج ارم ػ فييػػا صػػورة سػػمبية وىػػو

ا حجاـ ف ظػروؼ معينػة مػف إتيػاف فعػؿ إيجػاب يفرمػو مميػو المشػرع فػ تمػؾ الظػروؼ ،1وتعػد جريمػة

مػػدـ ا بػػجغ مػػف تيريػػب الميػػاجريف واحػػدة مػػف بػػيف أىػػـ ىػػذه الجػرائـ ،حيػػث يتشػػذ السػػموؾ ا ج ارمػ فييػػا
مو فا سمبيا يتمثؿ ف مدـ ا بجغ مف و وع ىذه الجريمة أو الشروع فييا ر ـ ممميـ بذلؾ.

ثانيا -اإلبالغ أمام السمطات المختصة

يقصد با بجغ التصرؼ الذ بمقتماه يشبر ششص ما السمطات المشتصة مػف ارتكػاب جريمػة،2

بيذا المفيوـ يجب أف يتـ ا بجغ مف جريمة تيريب الميػاجريف أمػاـ السػمطات المشتصػة التػ ييميػا أمػر
مدىـ ،و ػد تكػوف سػمطات مػائية أـ إداريػة أـ مسػكرية
اكتشاؼ الجريمة ومجحقة مرتكبييا وجما اعدلة ه
حسب اعحواؿ ،ومنو ال يعتد بػا بجغ الػذ يػتـ أمػاـ جيػة أشػرل يػر معنيػة بػامر اكتشػاؼ الجػرائـ ،كػاف
يقوـ الششص با بجغ لصديقو أو أحد المارة ف الطريؽ.

ال يشػػترط ف ػ واجػػب ا بػػجغ إشبػػار السػػمطات المشتصػػة بكػػؿ تفاصػػيؿ جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف

وانما يكف ا بجغ مف و وع الجريمة أو الشروع فييا ،وىذا ما يقم بو المنطؽ ،إذ د يكوف المبمه

ير

مػػالـ باسػػما ،الجنػػاة أو المجن ػ ممػػييـ أو أسػػباب الجريمػػة 3وبمػػا أف المشػػرع ػػد سػػكت مػػف تحديػػد كيفيػػة

ا بجغ أو صيغتو القانونية ،فوف ىذا اعشير د يكوف كتابة كما د يكوف شفاىة .4
ثالثا -ميعاد اإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين " :شرط الفورية"

معيف فيو ف الغالب يتطمهبو منو شػجؿ فتػرة
إذا كاف القانوف ينتظر مف الممتنا القياـ بفعؿ إيجاب
ه
معينة ،ى الفترة المجئمة لك يصوف الفعؿ ا يجاب الحؽ الذ يحميو القانوف ،5لذلؾ يجب ا بجغ مف
جريمة تيريب المياجريفتبصفة فوريةت بمجرد العمـ بارتكابيا ،وىػو مػا جػا ،صػراحة فػ نػص الفقػرة اعولػو

مػػف المػػادة  303مكػػرر 37مػػف القػػانوف ر ػػـ  01-09كمػػا يم ػ ت...ولـ يبمه ػ فػػو ار...ت .إذ تفيػػد ىػػذه العبػػارة

معنػػو ا سػراع فػ أدا ،واجػػب ا بػػجغ ،وىػػو مػػا يتماشػػو والحكمػػة مػػف فرمػػو ،وىػػو مػػبط الجنػػاة وافشػػاؿ

لمميربيف ،وبالتال ا سراع ف توفير الحماية المطموبة لألششاص المجن ممييـ محػؿ
المشطط ا جرام
ه

 -1محمود نجيب حسن  ،جرائـ االمتناع والمسؤولية الجنائية مف االمتناع ،دار النيمة العربية ،القاىرة 1986 ،ص .10
2

 -آلظفيػػر سػػعد بػػف محمػػد بػػف ممػ  ،المبػػادئ العامػػة لإلجػرا،ات الجنائيػػة فػ المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،مكتبػػة الممػػؾ فيػػد

الوطنية ،الرياض ،2013 ،ص .18

 -3مزىر جعفر مبد ،جريمة االمتناع ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيا ،اعردف ،1999 ،ص .176

 -4حبيب إبراىيـ الشميم  ،مسؤولية الممتنا المدنية والجنائية فػ المجتمػا االشػتراك  ،ديػواف المطبومػات الجامعيػة ،الج ازئػر
 ،1979ص .ص .243 ،242

 -5محمػػود نجيػػب حسػػن  ،شػػرح ػػانوف العقوبػػات ،القسػػـ العػػاـ ،النظريػػة العامػػة لمجريمػػة والنظريػػة العامػػة لمعقوبػػة والتػػدبير
االحتراز  ،دار النيمة العربية ،القاىرة ،ط ،1982 ،5.ص .264
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جريمة التيريب ،السيما مندما يكونوف مف فئة النسا ،واعطفاؿ ،الذيف البػا مػا يكػوف اليػدؼ مػف تيػريبيـ
ىو االتجار بيـ وباممائيـ واستغجليـ ف جرائـ الدمارة.

المطمب الثالث :الركن المعنوي لجريمة عدم اإلبالغ عن التيريب

تمثؿ الجريمة كيانا نفسيا إلو جانػب كونيػا كيانػا ماديػا ،1إذ يجػب أف تكػوف ىنػاؾ رابطػة نفسػية بػيف

النشػػاط ا ج ارم ػ ونتائجػػو ،وبػػيف الجػػان الػػذ صػػدر منػػو ىػػذا النشػػاط ،وىػػذه الرابطػػة يعبػػر منيػػا بػػالركف

المعنو  ،2والذ يتشذ إما صورة القصد الجنائ  ،فتكوف الجريمػة ممديػة ،أو صػورة الشطػا فتكػوف الجريمػة
ير ممدية ،3وفيما يم نومت صورة الػركف المعنػو لجريمػة مػدـ ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف (الفػرع

اعوؿ) ،ومناصر القصد الجنائ ف ىذه الجريمة( الفرع الثان ).

الفرع األول :صورة الركن المعنوي في جريمة عدم اإلبالغ عن التيريب
تتمثؿ الصورة النموذجية لإلرادة ابثمة ف القصػد الجنػائ  ،الػذ بموجبػو يبػرز بجػج ،وجػو التحػد

مػػف جانػػب الجػػان عوامػػر المشػػرع ونواىيػػو ،فالجريمػػة ف ػ جوىرىػػا ليسػػت إاله شروجػػا ممػػو أوامػػر المشػػرع
أو نواىيػػو ،وليػػذا كػػاف العمػػد ىػػو اعصػػؿ ف ػ الج ػرائـ ،أمػػا الشطػػا يػػر العمػػد فيعتبػػر االسػػتثناء .ومنػػو
ف حالة سكوت المشرع مف تحديد صورة الركف المعنو لمجريمة صراحة ف نػص التجػريـ ،وجػب إممػاؿ
4

وىػػذا ىػػو

أف الجريمػػة تعػػد ممديػػة وصػػورة الػػركف المعنػػو فييػػا تتمثػػؿ ف ػ القصػػد الجنػػائ
اعصػػؿ وىػػو ه
الوما ف جريمة مدـ ا بجغ مف تيريب المياجريف فيػ تعػد جريمػة ممديػة .وبيػذا يػتـ اسػتبعاد تصػور
ياميا بمجرد الشطا ير العمد أيا كانت صورتو كا ىماؿ أو التقصير أو الرمونة.

الفرع الثاني :عناصر القصد الجنائي

يتحق ػػؽ القص ػػد الجن ػػائ فػ ػ لمجريم ػػة مح ػػؿ الد ارس ػػة بتػ ػوافر منص ػػر العم ػػـ بو ػػائا جريم ػػة تيري ػػب
المياجريف(أوال) ،وا رادة ف مدـ القياـ با بجغ منيا(ثانيا)
أوال-العمم بوقائع جريمة تيريب المياجرين

يتمثؿ العمـ ف أحد منصر القصد الجنائ ف الجريمة بصورة مامة ،حيػث يتوجػب ممػو الجػان

أف يكػػوف مالمػػا بجميػػا الو ػػائا ذات اعىميػػة القانونيػػة فػ تكػػويف الجريمػػة ،فكػػؿ مػػا يتطمبػػو ال ػ ػ ػػقانوف لبنػػا،
أركػػاف الجريمػػة والسػػتكماؿ كػػؿ ركػػف منيػػا يتعػػيف أف يشػػممو ممػػـ الجػػان  ،ويقصػػد بػػالعمـ ف ػ جريمػػة مػػدـ
ا ب ػػجغ م ػػف تيري ػػب المي ػػاجريف ،أف ينص ػػرؼ مم ػػـ الج ػػان إل ػػو ك ػػؿ وا ع ػػة تق ػػوـ مميي ػػا أرك ػػاف الجريم ػػة

أو العناص ػػر الجزم ػػة لوجودى ػػا كم ػػا ح ػ هػددىا الق ػػانوف ،وم ػػف بي ػػؿ ذل ػػؾ مم ػػـ الممتن ػػا بو ػػوع جريم ػػة تيري ػػب
المياجريف أو مممو بالشروع ف ارتكابيا.
 -1كامؿ السعيد ،شرح اعحكاـ العامة ف

انوف العقوبات ،دراسة مقارنة ،الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيا

مماف ،ط  ،2002 ،1ص.279 .
2

-GASTON Stefani،LEVASSEUR Georges،BOULOC Bernard، Droit pénal général، Dalloz، paris, 16ème
édition ,1997، p. 21.
3
-CONTE Philippe, MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Droit pénal général, , Armand colin, paris, 7 ème édition,
2004, p.120.

-4كامؿ السعيد ،مرجا سابؽ ،ص.279 .
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ثانيا -اإلرادة :اتجاه إرادة الجاني إلى االمتناع عن واجب اإلبالغ
تعتبر ا رادة العنصر الثان لمقصد الجنائ  ،وى مبارة مف ػوة نفسػية تسػعو نحػو تحقيػؽ ػرض
يػػر مشػػروع أ نحػػو المسػػاس بحػػؽ أو مصػػمحة يحمييػػا القػػانوف الجنػػائ

1

فػػج يكف ػ أف يكػػوف الجػػان

ف جريمة مدـ ا بجغ مالما بالعناصر المكونة لمجريمة ،بؿ يجب أيما أف تكوف إرادتو متجية إلو مػدـ
إتياف السموؾ الذ يوجبو القانوف ،وىو ف ىذه الجريمة يتمثؿ ف االمتناع مف القيػاـ بمػا أمػر بػو القػانوف

وىو ا بجغ مف تيريب المياجريف و د كاف ف وسعو إتياف ذلؾ الواجب.

فاالمتناع كالفعػؿ ا يجػاب سػموؾ إراد يقتمػ أف تكػوف ا رادة مصػدره ،واذا ثبػت أف االمتنػاع ػد

2
أف الشػػشص امتنػػا
تجػ هػرد مػػف الصػػفة ا راديػػة ،فػػج يوصػػؼ بانػػو امتنػػاع ف ػ المعنػػو القػػانون  ،فػػوذا ثبػػت ه
مف ا بجغ مف جريمة تيريػب الميػاجريف تحػت تػاثير ا كػراه ،كمػا لػو تعػرض لقػوة هيدتػو وحبسػتو ومنعتػو

مػػف االتصػػاؿ بالسػػمطات المشتصػػة لمقيػػاـ بػػادا ،السػػموؾ ا يجػػاب المفػػروض مميػػو أ ا بػػجغ مػػف و ػػوع

الجريمػػة ،أو ثبػػت أف الشػػشص ػػد امػػطرتو إلػػو مػػدـ ا بػػجغ ػػوة ال ب ػؿ لػػو بػػدفعيا أو مقاومتيػػا وفقػػا

عحكػػاـ المػػادة  48مػػف ػػانوف العقوبػػات ،إذ ف ػ ىػػذه الحػػاالت ال يعػػد الشػػشص ممتنعػػا ف ػ حكػػـ القػػانوف
وبالتال يكوف القصد الجنائ منتفيا لديو ،ومنو ال تتحقؽ جريمة مدـ ا بجغ مف تيريب المياجريف بحقو

وال مجاؿ لمعا بتو مميو حينيا.

المبحث الثاني:آليات تفعيل واجب اإلبالغ عن جريمة التيريب
يعد تجريـ مدـ ا بجغ مف ىذه الجريمة مكسبا انونيا لمترسانة القانونية الجزائرية ف مجاؿ تفعيؿ

نظاـ التحر والكشؼ مف ىذا النمط مف الجرائـ الشطيرة ،ير أف ىذه الشطوة التشريعية الميمة تبقو

منقوصة الفعالية مف الناحية الفعمية ،لذلؾ وجب تدشؿ المشرع مف أجؿ امتماد آليات مومومية
( المطمب اعوؿ ) ،وأشرل إجرائية مف أجؿ تفعيؿ واجب ا بجغ ( المطمب الثان ).

المطمب األول :اآلليات الموضوعية لتفعيل واجب اإلبالغ عن التيريب

تتمثؿ ابليات المومومية الكفيمة بتفعيؿ واجب ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف فػ مػرورة
مكرر 37مػف القػانوف ر ػـ  01-09وتمديػد النطػاؽ الزمنػ ليػذا الواجػب لمرحمػة
مراجعة نص المادة  303ه
ا مداد والتحمير ليذه الجريمة (الفرع االول) ،إلو جانب مػرورة امتمػاد نظػاـ المكافػآت لتحفيػز ا بػجغ
مف جريمة تيريب المياجريف (الفرع الثاني).

الفرع األول :التوسيع من النطاق الزمني لواجب اإلبالغ عن التيريب
يكتسػ ىػػدؼ اسػػتطالة المجػػاؿ الزمنػ لإلبػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف مػػف الناحيػػة العمميػػة

جػدول بالغػة ،مػف حيػػث التشػديد ممػو ومػا حػػد لتفػا ـ ىػذه الجريمػة الشطيػرة ممػو أمػف واسػتقرار المجتمػػا

 -1مم

مبد القادر القيوج  ،انوف العقوبات ،القسـ العاـ ،نظرية الجريمة ،المسؤولية الجنائية ،الجزا ،الجنائ ،الدار

الجامعية ،ا سكندرية ،2000 ،ص.408 .

 -2كامؿ السعيد ،مرجا سابؽ ،ص.272.
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فػ الدولػة (أوال) ،وذلػؾ ممػو ػرار مػا ػاـ بػو المشػرع فػ العديػد مػف الحػاالت المتسػمة بػالشطورة الجرميػػة
ممو اعمف الوطن (ثانيا).

أوال -الجدوى العممية من توسيع النطاق الزمني لواجب اإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين

بػػالنظر لمحكمػػة مػػف واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،يستحسػػف مػػف المشػػرع التوسػػيا

م ػػف النط ػػاؽ الزمنػ ػ لي ػػذا الواج ػػب حت ػػو يط ػػاؿ أيم ػػا مرحم ػػة ا م ػػداد والتحم ػػير لمجريم ػػة أ

ب ػػؿ الب ػػد،

بتنفيذىا ،وبيذا يكوف مف واجػب كػؿ مػف ممػـ بمجػرد التحمػير لجريمػة تيريػب الميػاجريف إبػجغ السػمطات

يعبػػر فيػػو الجنػػاة مػػف تصػػميميـ
المشتصػػة فػػورا ،حيػػث تتشػػذ جريمػػة التيريػػب فػ ىػػذه المرحمػػة كيانػػا ماديػػا ه
بافعػػاؿ ممموسػػة كحيػػازتيـ ممػػو وسػػائؿ النقػػؿ المشتمفػػة أو حيػػازتيـ ممػػو الوثػػائؽ المػػزورة كج ػوازات السػػفر
وتاشيرات مزيفة لألششاص المراد تيريبيـ .1

إذا كانت مرحمة التحمير لمجريمة ال مقاب ممييا انونا إال بالنسبة لألفعاؿ الت تشكؿ جريمة بحد
ذاتيػػا ،فػػوف الحكمػػة مػػف واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف تقتم ػ إل ػزاـ كػػؿ مػػف ممػػـ بػػامر

التشطيط وا مػداد ليػا بػوبجغ السػمطات المشتصػة منيػا ،فيػذا يسػامد ممػو الو ايػة مػف و ػوع ىػذه الجريمػة
وتفاد مساوئ الجريمة السيما ممو المحايا المراد تيػريبيـ والمشػاطر التػ يمكػف أف يتعرمػوا ليػا ،وىػذا

م ػػف ش ػػجؿ إفش ػػاؿ المش ػػروع ا ج ارمػ ػ لمجن ػػاة ال ػػذيف مق ػػدوا الع ػػزـ مم ػػو تيري ػػب اعش ػػشاص ش ػػارج ا م ػػيـ

الوطن .

ثانيا -توسيع النطاق الزمني لإلبالغ في الجرائم المتسمة بالخطورة الجرمية عمى األمن الوطني
لقد أدرؾ المشرع أىمية التوسيا مف النطاؽ الزمنػ لإلبػجغ مػف الجػرائـ المتسػمة بالتعقيػد والشطػورة

ا جراميػػة ،مػػف بيػػؿ ج ػرائـ الشيانػػة والتجسػػس أو يرىػػا مػػف النشػػاطات التػ يكػػوف مػػف طبيعتيػػا ا م ػرار
بال ػػدفاع واعم ػػف ال ػػوطن  ،حي ػػث أوج ػػب ا ب ػػجغ مني ػػا من ػػد العم ػػـ بو ومي ػػا وأيم ػػا من ػػد العم ػػـ ب ػػالتشطيط

الرتكابيا ،وىذا بصريت نص المػادة  1/91مػف ػانوف العقوبػات التػ جػا ،ممػمونيا كمػا يمػ :ت ...يعا ػب

بػػ...كؿ شػػشص ممػػـ بوجػػود شطػػط أو أفعػػاؿ الرتكػػاب جػرائـ الشيانػػة أو التجسػػس أو يرىػػا مػػف النشػػاطات
الت ػ ػ يكػ ػػوف مػ ػػف طبيعتيػ ػػا ا م ػ ػرار بالػ ػػدفاع ال ػ ػوطن ولػ ػػـ يبم ػ ػ منيػ ػػا السػ ػػمطات العسػ ػػكرية أو ا داريػ ػػة
أو القمائية فور مممو بيا ت.

وتعزيػ از منػػو لسياسػػة الكشػػؼ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف والو ايػػة مػػف و وميػػا ػػاـ المشػػرع بتقريػػر

إمفػػا ،الجنػػاة الميػربيف (فػػامميف أصػػمييف أـ شػػركا ،)،مػػف العقوبػػة المقػػررة لجريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،وىػػذا

بموجب نص الفقرة اعولو مف المادة  303مكػرر 36مػف ػانوف العقوبػات التػ جػا ،ممػمونيا كمػا يمػ :ت

يعفػو مػف العقوبػة المقػػررة كػؿ مػف يبمػ السػػمطات ا داريػة أو القمػائية مػف جريمػػة تيريػب الميػاجريف بػػؿ

البد ،ف تنفيذىا أو الشروع فييا ت.

ومف شجؿ ىذا النص يظير حرص المشرع ممو الو اية مف و وع جريمة تيريب المياجريف حيث

يشترط لإلمفا ،مف العقاب أف يتـ ا بجغ مف الجريمة بؿ الشروع ف تنفيذىا ،أ

أف تكوف الجريمة

-Anne WEYEMBERGH, op cit, p.214.
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ف

المرحمة التحميرية و ت ا بجغ منيا ،وىذا ما يعكس إرادة المشرع ف

كبت مشططات التيريب

انطج ا مف إدراكو لمزايا الكشؼ مف ىذه الجريمة بؿ البد ،بتنفيذىا.

و ػػد وفهػػؽ المشػػرع باشػػتراطو مػػدـ البػػد ،فػ تنفيػػذ الجريمػػة لجسػػتفادة مػػف العػػذر المعفػ عف ىػػذا مػػا
يسػػاىـ ف ػ الكشػػؼ مػػف ىػػذه الجريمػػة بػػؿ و وميػػا وبالتػػال تحفيػػز مػػف مقػػد العػػزـ ممػػو ارتكابيػػا لمعػػدوؿ

مػػف جريمتػػو ،والػػدليؿ ممػػو ذلػػؾ أف المشػػرع ػ هػرر تشفػػيض العقوبػػة إلػػو النصػػؼ ف ػ حػػاؿ تػػـ ا بػػجغ مػػف
تيريب المياجريف بعد االنتيا ،مف تنفيذ الجريمة أو الشروع فييا ( الفقرة الثانية مف المػادة  303مكػرر36
مػػف القػػانوف ر ػػـ  ،)01-09و ػػد تبنػػو المشػػرع ىػػذا المو ػػؼ ف ػ العديػػد مػػف الج ػرائـ ومنيػػا نػػذكر جريمػػة

المسػػاس بػػامف الدولػػة ( المػػادة  92مػػف ػػانوف العقوبػػات) ،وجريمػػة تكػػويف جمعيػػات اعشػرار ( المػػادة 179
مف انوف العقوبات).

ولعػ ػ هؿ م ػػا يع ػ هػزز امتقادن ػػا بم ػػرورة ي ػػاـ المش ػػرع بالتوس ػػيا م ػػف مج ػػاؿ ا ب ػػجغ م ػػف جريم ػػة تيري ػػب
الميػػاجريف ،ىػػو يامػػو بيػػذا الشػػرط بشصػػوص جريمػػة االتجػػار باعشػػشاص ال ػواردة ف ػ نػػص المػػادة 303

مكػ ػػرر 9م ػ ػػف الق ػ ػػانوف ر ػ ػػـ  ،01-09بحي ػ ػػث تعتب ػ ػػر ىػ ػػذه الجريم ػ ػػة اع ػ ػػرب لجريم ػ ػػة تيري ػ ػػب المي ػ ػػاجريف
ف ػ الصػػفات والشصػػائص الجرميػػة ،مػػف بيػػؿ الشطػػورة العاليػػة والصػػفة الدوليػػة العػػابرة لمحػػدود والتشطػػيط

والمساىمة الجنائية ،بحيث تكوف ىذه العوامؿ المشتركة مػرورية الرتكػاب مثػؿ ىػذه الجػرائـ شػديدة التعقيػد

مكممػػيف لجتفا يػػة اعمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة
ولػػذلؾ تػػـ إدراجيػػا وتنظيميػػا ممػػو الس ػوا ،،بموجػػب بروتوكػػوليف ه
الجريمػػة المنظمػػة العػػابرة لمحػػدود ،ىمػػا ممػػو الت ػوال بروتوكػػوؿ منػػا و مػػا االتجػػار باعشػػشاص المعتمػػد

مف بؿ الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة بتػاريخ  15نػوفمبر  ،2000وبروتوكػوؿ مكافحػة تيريػب الميػاجريف

السابؽ لنا بيانو.

وىك ػػذا ف ػػوف إ ػػداـ المش ػػرع بتوس ػػيا النط ػػاؽ الزمنػ ػ لواج ػػب ا ب ػػجغ بش ػػاف جريم ػػة االتج ػػار بالبش ػػر

أو باعمما ،البشرية ( المادة  303مكرر 24مف القانوف ر ـ  ،)01-09ىو ف حد ذاتو دافا و ه كذلؾ
الستكماؿ سعيو ا يجاب ف توسيا ىذا المجاؿ بشاف جريمة تيريب المياجريف ،بامتبارىػا ال تقػؿ شطػورة
إجرامية أو تعقيدا وتطمهبا لمتنسيؽ والتحمير والتشطيط مف جرائـ االتجار بالبشر ،فمج مف كونيا تنػدرج

فػ إطػػار الجػرائـ الدوليػػة المنظمػػة والتػ كثيػ ار مػػا تتػػداشؿ فيمػػا بينيػا ،1مثممػػا تكشػػفو شػػبكات التيريػػب التػ
تتقاطا ف أمماليا ا جرامية إلو استغجؿ الميربيف ف أمماؿ البغا ،أو االتجار باعمما.،

وانطج ػػا ممػػا سػػبؽ نػػرل أنػػو مػػف المػػرور ممػػو المشػػرع أيمػػا دراؾ أىميػػة التوسػػيا مػػف النطػػاؽ

الزمن ػ لواجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،المبػػادرة بتعػػديؿ نػػص المػػادة  303مكػػرر 37مػػف

 -1محمػػد أمػػيف أوكيػػؿ ،الومػػا القػػانون لمميػػاجريف يػػر الشػػرمييف ف ػ الػػدوؿ المسػػتقبمة :أيػػة حمايػػة؟  -الج ازئػػر نموذجػػا
المجم ػػة الجزائري ػػة لمعم ػػوـ القانوني ػػة السياس ػػية واال تص ػػادية ،كمي ػػة الحق ػػوؽ ،جامع ػػة الج ازئ ػػر ،1المجم ػػد  ،54الع ػػدد2017 ،5

ص.277 .
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القػ ػػانوف ر ػ ػػـ  ،01-09وامػ ػػافة واجػ ػػب ا بػ ػػجغ مػ ػػف ىػ ػػذه الجريمػ ػػة ممػ ػػو كػ ػػؿ مػ ػػف ممػ ػػـ بػ ػػامر ا مػ ػػداد
أو التشطيط ليا.

الفرع الثاني :تفعيل واجب اإلبالغ من خالل إقرار نظام المكافآت
يػػؤد المبمهػ دو ار ىامػػا ف ػ الكشػػؼ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،وىػػذا بػػالنظر لشصوصػػية ىػػذه

اعشيػ ػرة بامتبارى ػػا ت ػػتـ فػ ػ سػ ػرية تام ػػة ،مم ػػا يجعمي ػػا تثي ػػر تح ػ هػديات ص ػػعبة أم ػػاـ اعجيػ ػزة المكمف ػػة بكش ػػفيا
ومتابعتيا،وبالتػػال معا بػػة المتػػورطيف ف ػ ارتكابيػػا ،ليػػذا يكػػوف مػػف المػػرور ممػػو المشػػرع العمػػؿ ممػػو
تفعيػػؿ واجػػب ا بػػجغ مػػف شػػجؿ إ ػرار نظػػاـ المكافػػآت لمتبمي ػ مػػف ىػػذا الػػنمط مػػف الج ػرائـ ،كػػاف يحصػػؿ

المبمغػيف ممػػو نسػبة مػػف اعمػواؿ التػ تػػـ اسػتعادتيا أو أيػػة ارمػػات تػـ فرمػػيا نتيجػة لبج ػػاتيـ ،أو تر يػػة

وظيفية أو أية مكافآت أو تقديرات أشرل.

بيذا تكوف العقوبة المنصػوص ممييػا بموجػب المػادة  303مكػرر 37مػف القػانوف ر ػـ  01-09ىػو
جزا ،لمف ينتيؾ واجب ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف ،أمػا المكافػآت فيػ الثنػا ،ممػو ىػذا التبميػ

الػػذ يشػػجا ويحفػػز المبمهغػػيف ممػػو أدا ،واجػػب ا بػػجغ مػػف ىػػذه الجريمػػة أمػػاـ السػػمطات المشتصػػة ،لػػذلؾ

حبػػذا لػػو امتمػػد المشػػرع أنظمػػة المكافػػآت لتفعيػػؿ واجػػب ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،تمامػػا كمػػا

فعػػؿ فػ اعمػػر ر ػػـ  06 -05المتعمػػؽ بمكافحػػة التيريػػب 1إذ جػػا ،فػ المػػادة الشامسػػة منػػو تحػػت منػواف:ت
تحفيز الكشؼ مف أفعاؿ التيريػب ت ،أنػو:ت يمكػف تقػديـ تحفيػزات ماليػة أو يرىػا لألشػشاص الػذيف يقػدموف

لمسمطات المشتصة معمومات مف شانيا أف تفم إلو القبض ممو الميربيفت.

المطمب الثاني :ضمان الحماية القانونية لممبمغين عن جريمة تيريب المياجرين
يساىـ المبمهغوف ف الكشؼ مف الجػرائـ الشطيػرة السػيما جريمػة تيريػب الميػاجريف بامتبارىػا واحػدة

مف أىـ الجرائـ السرية وشديدة التعقيد .بالمقابؿ د يتعرض المبمغوف وذوييـ لعدة مشاطر مف لدف شػبكات
لصدىـ مف ا بجغ منيـ أو تغيير معموماتيـ مف جرائيـ المرتكبة .2
التيريب ،بالتيديد والكيد واالمتدا ،ه

فالجريم ػػة تط ػػورت ودشم ػػت أبع ػػادا جدي ػػدة فػ ػ أس ػػاليبيا م ػػف ش ػػجؿ م ػػا يتش ػػذه المجرم ػػوف م ػػف شط ػػط

ومحػػاوالت لإلفػػجت مػػف العقػػاب ،ليػػذا وجػػب ممػػو المشػػرع تػػدارؾ الػػنقص الموجػػود ف ػ المنظومػػة القانونيػػة
الجزائرية مف شجؿ النص ممو مرورة حماية المبمغيف ،لدمـ نظاـ التحػر والكشػؼ مػف الجػرائـ الشطيػرة

والمنظهمة والت مف أىميا جريمة تيريب المياجريف ،وذلؾ مف شجؿ رصد آليات تممف الحماية القانونيػة

لممبمهغ ػػيف م ػػف ىػ ػػذه الجريم ػػة.وتتراوح الحمايػػػة القانوني ػػة الت ػ ػ يج ػػب تكريس ػػيا لممبمػ ػ مػػػف جريم ػػة تيريػػػب

المياجريف بػيف الحمايػة الجنائيػة المومػومية التػ تشػمؿ تجػريـ كػؿ فعػؿ يػؤثر ممػو سػجمة إرادة المبمغػيف

 -1أمػػر ر ػػـ  ،06-05مػػؤرخ ف ػ  23أوت  ،2005يتعمػػؽ بمكافحػػة التيريػػب ،ج.ر.ج.ج.د.ش مػػدد  ،59صػػادر ف ػ 28
أوت  ،2005معدؿ ومتمـ.

 -2إبراىيـ محمود السيد المبيػد  ،الحمايػة الجنائيػة واعمنيػة لإلبػجغ ،جميوريػة مصػر العربيػة ،مركػز ا مػجـ اعمنػ  ،ص.
 ،10متوفر ممو الرابط ،www.policemc.gov.bh :تـ ا طجع مميو بتاريخ  17أوت  ،2020ممو السامة .10.45
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أو يمػػس بسػػجمتيـ الجسػػدية وأمػػنيـ (الفػػرع اعوؿ) ،إلػػو جانػػب الحمايػػة ا جرائيػػة الت ػ تتمثػػؿ ف ػ جممػػة
مف ا جرا،ات والتدابير الت تممف الحفاظ ممو سرية المبم (الفرع الثان ).

الفرع األول :ضمان الحماية الجنائية لممبمغين عن جريمة التيريب

يتعيف ممو المشرع أف يتدشؿ ثرا ،المنظومة القانونية ممو النحػو الػذ يكفػؿ حمايػة فعالهػة لممبمهػ
ه
مف شجؿ تجريـ كؿ امتدا ،يستيدؼ التاثير ممو إرادتو(أوال) ،أو حمايتو مػف كػؿ انتقػاـ مػف شػجؿ امتمػاد

نػػص ػػانون يجػ هػرـ المسػػاس بالسػػجمة الجسػػدية لممبمغػػيف مػػف جػرائـ تيريػػب الميػػاجريف (ثانيػػا) ،إلػػو جانػػب
مرورة حماية أفراد أسرة المبمغيف(ثالثا).

أوال -تجريم التعدي عمى إرادة المبمغين عن جرائم تيريب المياجرين

تتمثػػؿ الحمايػػة المومػػومية لممبم ػ ف ػ مقػػاب كػػؿ م ػ ػػف يحػػاوؿ ثن ػ إرادة المبم ػ بالتيديػػد أو الوميػػد

أو ا كػراه المعنػو  ،بيػدؼ إسػكاتو ومنعػو مػف إبػجغ السػمطات المشتصػة لسػرد الحقيقػة وكشػؼ المتػورطيف
تتجسد صور ا كراه المعنو فػ حػث المبمهغػيف أو تحريمػيـ
ف ارتكاب جرائـ تيريب المياجريف .كما د
ه
ممػػو تحريػػؼ الحقيقػػة وتزييػػؼ و ائعيػػا ،ومميػػو يكػػوف ل ازمػػا مػػماف حمايػػة انونيػػة لممبمهػ  ،مػػف شػػجؿ إث ػرا،
ػػانوف العقوبػػات بػػنص ص ػريت يػػتـ إد ارجػػو مػػمف القسػػـ الشػػامس مكػ هػرر 2بعن ػواف " تيريػػػب الميػػػاجرين"
والػوارد مػػمف البػػاب الثػػان مػػف ىػػذا القػػانوف ،يقم ػ بتجػريـ كػػؿ فعػػؿ مػػف شػػانو تيديػػد التعػػد ممػػو إرادة

المبمه ،لمنعو مػف أدا ،واجػب ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف المفػروض مميػو انونػا بموجػب المػادة
 303مكرر 37مف القانوف ر ـ .01-09

يجرم المساس بالسالمة الجسدية لممبمغين
ثانيا-اعتماد نص قانوني ّ
مب ػػدئيا ف ػػوف ك ػػؿ م ػػف يتع ػػدل مم ػػو المبمغ ػػيف إم ػػا بالقت ػػؿ أو الم ػػرب أو الج ػػرح أو التيدي ػػد ،يشم ػػا
لمعقوبات المقررة ف

انوف العقوبات الت ومعيا المشػرع لحمايػة سػجمة اعفػراد بصػفة مامػة مػف مشتمػؼ

جرائـ العنؼ العمدية ،ير أف تفعيؿ واجػب ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف يقتمػ تػدشؿ المشػرع

لومػػا نػػص شػػاص يجػ هػرـ االمتػػدا ،أو االنتقػػاـ مػػف المبمغيف،وىػػذا ممػػو النحػػو الػػذ سػػار مميػػو المشػػرع
بشصػػوص ج ػرائـ الفسػػاد ،حيػػث ما ػػب  -بموجػػب المػػادة  45مػػف القػػانوف ر ػػـ  01-06المػػؤرخ ف ػ 20
ديسمبر  ،2006المتعمؽ بالو اية مف الفساد ومكافحتو-المعدؿ والمتمـ ،بالحبس مف ستة أشير إلو شمس
سنوات وبغرامة مف  50.000د.ج إلػو  500.000د.ج كػؿ مػف يمجػا إلػو االنتقػاـ أو الترىيػب أو التيديػد
بايػػة طريقػػة كانػػت أو بػػا شػػكؿ مػػف اعشػػكاؿ مػػد الشػػيود أو الشب ػرا ،أو المػػحايا أو المبمغػػيف ف ػ ج ػرائـ

الفساد.

كما يسػوغ لممشػرع أف يعتمػد نصػا شاصػا فػ

ػانوف العقوبػات يعتبػر فيػو أف االمتػدا ،ممػو المبمهغػيف

إما بالقتؿ أو المرب أو الجرح أو التيديد أو يرىا مف أفعاؿ العنؼ ،يعد ظرفػا مش هػددا بموجبػو يػتـ تشػديد
العقوبة ممو الجان مقارنة باالمتدا ،الذ يقا ممو مامة الناس.
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ثالثا -حماية أفراد أسرة المبمغين
د يطاؿ تيديد اعششاص القائميف با بجغ أفراد أسرىـ لحمميـ ممو العدوؿ مف ا بجغ أو تحوير

مسار الو ائا المرتكبة مف طرؼ شبكات التيريب ،حيث البا ما تعمد ىذه اعشيرة لممغط ممػو المبمهغػيف
بيذه الطرؽ ا جرامية ،ومميو يكوف مف اعجدل مبادرة المشرع بتوسيا نطاؽ الحماية المومومية لممبمغيف
لتشمؿ مجوة مف أنفسيـ ذوييـ وأفراد أسرىـ المقربوف ال سيما اعوالد واببا ،وا شوة ،وذلؾ بتشديد مقوبة

المسػػاس بيػػذه الفئػػة مػػف شػػجؿ تتمػػيـ أحكػػاـ الم ػواد  303مكػػرر ذات الصػػمة مػػف ػػانوف العقوبػػات بػػنص
صريت يعا ب المساس بذو المبمغيف ،وىو ما يكفؿ بالنتيجة حماية ناجعة لممبمغػيف ويشػجعيـ ممػو القيػاـ
بواجب ا بجغ ،ويساىـ ف ردع الميربيف مف محاولة استعماؿ ىذه الور ػة لممػغط مػف شجليػا ممػو إرادة

المبمغيف.

الفرع الثاني :ضمان الحماية اإلجرائية لممبمّغين عن جريمة تيريب المياجرين

يتمػػت مػػف شػػجؿ مراجعتنػػا عحكػػاـ ػػانوف العقوبػػات صػػور ىػػذا التش ػريا مػػف رصػػد حمايػػة إجرائيػػة

ص ػريحة ليػػذه الفئػػة ف ػ الج ػرائـ المتصػػمة بتيريػػب الميػػاجريف ،وذلػػؾ ر ػػـ فائػػدتيا اليامػػة ف ػ الو ايػػة مػػف
الجريمة واستباؽ حدوثيا(أوال) ،لذلؾ يجب ممو المشرع المبادرة بمماف حماية إج ارئيػة لفئػة المبمغػيف كػوف
دورىا ال يقؿ أىمية مف دور فئة الشيود والشبرا ،والمحايا المستفيدة مف الحماية ا جرائية( .ثانيا).

أوال-الدور الوقائي الفعال لإلبالغ عن جريمة تيريب المياجرين

إذا كاف المشرع د ك هػرس الحمايػة ا جرائيػة لمشػيود والشبػرا ،والمػحايا فػ الجػرائـ الشطيػرة والجػرائـ
المنظمػػة ،ج ػرائـ ا رىػػاب ،ج ػرائـ الفسػػاد -بموجػػب المػػادة  65مكػػرر  19مػػف اعمػػر ر ػػـ  02-15المعػػدؿ
والمتمـ لقانوف ا جرا،ات الجزائيػة ،1فونػو مػف جيػة أشػرل ػد اسػتثنو المبمغػيف مػف ىػذه الجػرائـ مػف نطػاؽ

ىذه الحمايػة ،وىػو مػا يعػد تقصػي ار شػديدا مػف المشػرع فػ مجػاؿ مكافحػة الجػرائـ الشطيػرة ،كجريمػة تيريػب
المياجريف بامتبارىا واحدة مف أىـ الجرائـ المنظهمة والت يمتػد تيديػدىا أمػف الدولػة الواحػدة ،مممػا أف دور
ا بػػجغ يفيػػد فػ الو ايػػة مػػف و ػػوع الجريمػػة ،السػػيما إذا ممػػؿ المشػػرع ممػػو توسػػيا النطػػاؽ الزمنػ لواجػػب

ا بجغ ،بحيث يشمؿ مرحمة مػا بػؿ البػد ،بتنفيػذ الجريمػة ،إذ يمتػزـ المبمػ بتبميػ السػمطات بػامر التشطػيط

والتحمير لمجريمة.

ثانيا -إدراج فئة المبمغين لطائفة الفئات المشمولة بالحماية اإلجرائية
تفعيج لواجب ا بجغ مف ىذه الجرائـ الشطيػرة كجريمػة تيريػب الميػاجريف بوصػفيا واحػدة مػف أىػـ

يتعيف ممو المشرع مراجعة الفصؿ السادس مف الباب الثان مف انوف ا جػرا،ات
صور الجرائـ المنظمة ،ه
الجزائية ،وذلؾ بومافة فئة تالمبمغيفت إلو منواف ىذا الفصؿ ليصػير منوانػو كمػا يمػ :ت فػ حمايػة الشػيود
والشبػرا ،والمػػحايا والمبمغػػيف ت .وىكػػذا يصػػبت نػػص المػػادة  65مكػػرر  19كمػػا يمػ  :ت يمكػػف إفػػادة الشػػيود

-1أمر ر ـ  ،02 -15مؤرخ ف  23يوليو  ،2015يعدؿ ويتمـ أمر ر ـ  ،155 –66مؤرخ ف  8يونيو  ،1966يتممف
انوف ا جرا،ات الجزائية ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،40صادر ف  23يوليو .2015
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والشبرا ،والمبمغيف مف تدبير أو أكثػر مػف تػدابير الحمايػة يػر ا جرائيػة و/أو ا جرائيػة المنصػوص ممييػا
فػ ػ ى ػػذا الفص ػػؿ إذا كانتحي ػػاتيـ أو س ػػجمتيـ الجس ػػدية أو حي ػػاة أو س ػػجمة أفػ ػراد م ػػائجتيـ أو أ ػػاربيـ أو

مصػػالحيـ اعساسػػية معرمػػة لتيديػػد شطيػػر بسػػبب المعمومػػات الت ػ يمكػػنيـ تقػػديميا لمقمػػا ،والت ػ تكػػوف
مرورية ظيار الحقيقة ف

مايا الجريمة المنظمة أو ا رىاب أو الفساد ت.

ومنػػو تسػػر تػػدابير الحمايػػة المقػػررة ف ػ ىػػذا القسػػـ (الم ػواد  65مكػ هػرر 19إلػػو  65مكػ هػرر)28ممػػو
المبمهغػػيف السػػيما تػػدابير التسػػتر ممػػو ىويػػة المبم ػ ومػػدـ ا فصػػاح منيػػا ،وكػػذا التسػػتر ممػػو مقػػر إ امػػة

المبمهغيف مطائيـ ػد ار مػف الشػعور بػاعمف والطمانينػة ،بمػا يحػوؿ دوف تعقػبيـ أو التػاثير المحتمػؿ ممػييـ
مف جانب مرتكب الجرائـ المنظمة (تيريب المياجريف )...والجرائـ الشطيرة بصورة مامة.

يعػػد مص ػرنة االسػػتماع لمشػػيادة مػػف شػػجؿ اسػػتعماؿ آليػػة المحادثػػة المرئيػػة مػػف بعػػد ،مػػف بػػيف أىػػـ

التػػدابير ا جرائيػػة الكفيمػػة بحمايػػة المبمغػػيف والتػ أ رىػػا المشػػرع لحمايػػة الشػػيود والشبػرا ،والمػػحايا بموجػػب
اعمر ر ـ  02-15المعدؿ والمتمـ لقانوف ا جرا،ات الجزاية ،وكذا القانوف ر ـ  03-15المتعمؽ بعصػرنة

العدالة ،1و د تـ تاكيد العمؿ بتقنية المحادثة المرئية مف بعد ف ا جرا،ات القمائية ف مرحمتػ التحقيػؽ
القمائ والمحاكمة ،وذلؾ بموجب اعمر ر ـ  04-20المعدؿ والمتمـ لقانوف ا جرا،ات الجزائية.2
خاتمة:

تيػػدؼ التش ػريعات الجزائيػػة إلػػو مكافحػػة الج ػرائـ مػػف شػػجؿ متابعػػة المػػالعيف ف ػ ارتكابيػػا والقػػا،

القػػبض ممػػييـ ،يػػر أف ىػػذا اعمػػر يعػػد صػػعبا بالنسػػبة لػػبعض الجػرائـ ،السػػيما الشطيػرة والمتسػػمة بالتعقيػػد

وشػػدة التنظػػيـ ،كجريمػػة تيريػػب الميػػاجريف ،الت ػ تعػػد أحػػد أبػػرز مظػػاىر الجريمػػة المنظمػػة العػػابرة لمحػػدود
والت ػ سػػعت الجمامػػة الدوليػػة إلػػو تنظػػيـ مكافحتيػػا بودراجيػػا ف ػ صػػكيف دوليػػيف ،تجفيػػا لتنػػام شطورتيػػا
ا جرامية ،وتكثيؼ المسام الدولية لمكافحتيا كوف انعكاساتيا ال تعترؼ بحدود الدولة الواحدة.

لقػػد أدرؾ المشػػرع مػػرورة مكافحػػة ىػػذه الجريمػػة ،حيػػث التػػزـ بالصػػكوؾ الدوليػػة ذات الصػػمة ،كمػػا

سػػعو إلػػو تجريميػػا مػػجوة مػػف تج ػريـ السػػموكيات اليادفػػة إلػػو إشفػػا ،معالميػػا والتسػػتر منيػػا ،كونيػػا تتسػػـ
بالسرية التامة والتنظيـ والتحمير المحكـ ،وىكذا حرص المشرع ممو وما آليات تساىـ ف دمػـ سياسػة

كرسػػو بشصػػوص
الكشػػؼ مػػف الج ػرائـ مػػف شػػجؿ تج ػريـ إما ػػة السػػير الحسػػف لمعدالػػة ،وىػػو اعمػػر الػػذ
ه
جريمػػة تيري ػػب المي ػػاجريف ،حي ػػث جع ػػؿ ا ب ػػجغ مني ػػا أم ػػاـ الس ػػمطات المشتص ػػة واجب ػػا انوني ػػا مم ػػو ك ػػؿ
مف ممـ بامر و وميا أو الشروع ف تنفيذىا.

-1المواد مف  16 ،15 ،14مف انوف ر ـ  ،03-15مؤرخ ف  1فبراير  ،2015يتعمؽ بعصرنة العدالة ،ج .ر .ج .ج .د.
ش مدد  ،6مؤرشة ف  10فبراير .2015

-2المواد مف  441مكرر إلو  441مكرر  11مف أمر ر ـ  ،04-20مؤرخ ف  30أوت  ،2020يعدؿ ويتمـ أمر ر ـ

 ،155 –66مؤرخ ف  8يونيو  ،1966يتممف انوف ا جرا،ات الجزائية ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،9مؤرشة ف 31
أوت .2020
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ومف شجؿ د ارسػتنا المفصػمة لمومػوع ا بػجغ مػف جريمػة تيريػب الميػاجريف فػ القػانوف الج ازئػر

توصمنا إلو النتائ التالية:

-

ا بجغ مف جريمة تيريػب الميػاجريف واجػب ممػو كػؿ فػرد دوف اشػتراط صػفة معينػة ،وىػذا مػا نػرل

فيو مو فا إيجابيا يساىـ ف توسيا دائرة الكشؼ مف ىذه الجريمة.

-

مدـ استبعاد الممزميف بالسر المين مف واجب ا بجغ مف جريمة تيريب الميػاجريف ،وىػو مػا يزيػد

مف فرص الكشؼ مف ىذه الجريمة ومنو مدـ ا فجت مف العقاب.

-

يتـ ا بجغ أماـ السمطات المشتصة ومنػو أ إبػجغ ال يػتـ أمػاـ ىػذه اعشيػرة ال يرفػا صػفة الممتنػا

مػػف ا بػػجغ ممػػو الجػػان  ،عف الحكمػػة مػػف ا بػػجغ ىػػو ا س ػراع لكػػبت المشطػػط ا ج ارم ػ لمتيريب،ممػػا
تستدم مرورة ا بجغ أماـ السمطات الت ليا صجحية اتشاذ ا جرا،ات المناسبة لمتحر والتحقيؽ.

-

يجب ا بجغ مف جريمة تيريب المياجريف إمػا بمجػرد العمػـ بو وميػا تامػة أو بمجػرد العمػـ بالشػروع

ف تنفيذىا ،ويحمد المشرع ممو مو فو فػ واجػب ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف منػدما تكػوف فػ مرحمػة
الشروع عف مجرد البد ،ف تنفيذ الجريمة يحقؽ الشطر الميدد لممصمحة المحمية انونا.

-

أوجػػب المشػػرع ا بػػجغ مػػف جريمػػة تيريػػب الميػػاجريف بصػػفة فوريػػة بمجػػرد العمػػـ بػػامر و وميػػا أو

الشروع فييا ،وىو ما يفيد الحكمة مف ا بجغ الت تكمف ف مبط الميربيف وافشاؿ مشططيػـ ا ج ارمػ ،
ومنو ا سراع ف توفير الحماية المطموبة لألششاص المحايا.

-

امتبر المشرع مػدـ ا بػجغ مػف تيريػب الميػاجريف جريمػة ممديػة ،ومنػو اسػتبعد و ػوع ىػذه الجريمػة

مف طريؽ الشطا ،وىذا مو ؼ سديد يممف مدـ ا فجت مف العقاب.

وبالمقابؿ تكشؼ دراستنا عحكاـ تنظـ واجب ا بجغ ف المنظومة التشريعية الراىنة مف مديد مواطف

القصور ،مما يستوجب تداركيا لتفعيؿ ىذه ابليػة اليامػة فػ مكافحػة جريمػة تيريػب الميػاجريف ،وذلػؾ فػ

مو ،اال تراحات التالية:
-

مرورة توسيا النطاؽ الزمن لواجب ا بجغ ،وىػذا مػف شػجؿ مراجعػة نػص المػادة  303مكػرر37

مف القانوف ر ـ  01-09لتشمؿ أيما واجب ا بجغ ممو كؿ مف يعمػـ با مػداد والتحمػير الرتكػاب ىػذه

الجريمة.
-

الحاجة إلو االىتماـ بنظاـ المكافآت المالية مف أجؿ تشجيا المبمغيف ممو أدا ،واجب ا بجغ.

مماف الحماية الجنائية لممبمغيف انطج ا مف سف نصوص انونية تجرـ التعد ممػو إرادة المبمغػيف

مف جرائـ تيريب المياجريف وتجرـ المساس بسجمتيـ الجسدية.

-

مماف الحماية ا جرائية لممبمغيف انطج ا مػف مراجعػة الفصػؿ السػادس مػف البػاب الثػان مػف ػانوف

ا ج ػرا،ات الجزائيػػة ،وذلػػؾ بومػػافة فئػػةت المبمغػػيف ت إلػػو من ػواف ىػػذا الفصػػؿ ليصػػبت منوانػػو ت ف ػ حمايػػة
الشيود والشبرا ،والمحايا والمبمغيفت.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال  /قائمةالمصادر:

أ-الدستور

ػعبية لسػػنة  ،1996المصػػادؽ مميػػو بموجػػب اسػػتفتا 28 ،نػػوفمبر سػػنة ،1996
اطيػػة ال هشػ ه
دسػػتور الجميورهيػػة الجزائرهيػػة الديمقر ه
المؤرخ ف  07ديسمبر سػنة  ،1996ج .ر .ج .ج .د .ش ،العػدد ،76
الرئاس ر ـ ،438-96
ه
المنشور بموجب المرسوـ ه

ػؤرخ فػ ػ  10أفري ػػؿ س ػػنة  ،2002ج .ر .ج .ج .د .ش .الع ػػدد  25لس ػػنة
لس ػػنة  ،1996مع ػػدؿ بالق ػػانوف ر ػػـ  03-02م ػ ه
مؤرخ ف  15نوفمبر سنة  ،2008ج .ر .ج .ج .د .ش .العػدد  63لسػنة  ،2008ولقػانوف
 ،2002والقانوف ر ـ  19-08ه

مؤرخ ف  06مارس  ،2016يتممف التعديؿ الدستور  ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،العدد  14لسنة .2016
ر ـ  ،01 –16ه
ب-االتفاقيات:

 -1اتفا ية اعمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مبر الوطنيػة ،امتمػدت ومرمػت لمتو يػا والتصػديؽ واالنمػماـ بموجػب
رار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،المؤرخ ف  15نوفمبر ،2000صاد ت ممييا الجزائر بتحفظ بموجب مرسوـ رئاس ر ـ

 ،55-02المؤرخ ف  5فبراير  ،2002ج .ر .ج .ج د .ش ،مدد  ،9مؤرشة ف  10فبراير .2002

 -2بروتوكػػوؿ تيريػػب الميػػاجريف مػػف طريػػؽ البػػر والبحػػر والجػػو المكمػػؿ التفا يػػة اعمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة
مبػػر الوطنيػػة ،امتمػػد ومػػرض لمتو يػػا والتصػػديؽ واالنمػػماـ بموجػػب ػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة  ،25الػػدورة 55

المؤرخ ف

 15نوفمبر  ،2000صاد ت مميو الجزائر بموجب مرسوـ رئاس ر ـ  418-03المؤرخ ف  9نوفمبر ،2003

ج .ر .ج .ج د .ش ،مدد  ،69مؤرشة ف  12نوفمبر.2003
ج-النصوص القانونية:

-1أمر ر ـ  ،156 -66مؤرخ ف  8يونيو ،1966يتممف انوف العقوبات ،ج .ر .ج  .ج  .د.ش مدد  49مؤرشػة فػ :
 11جواف  ،1966معدؿ ومتمـ.

-2أمػػر ر ػػـ  ،06-05مػػؤرخ ف ػ  23أوت  ،2005يتعمػػؽ بمكافحػػة التيريػػب ،ج.ر.ج.ج.د.ش مػػدد  ،59صػػادر ف ػ 28
أوت  ،2005معدؿ ومتمـ.

 -3انوف ر ـ  ،01-06مؤرخ ف  20فبراير  ،2006يتعمؽ بالو ايػة مػف الفسػاد ومكافحتػو ،ج .ر .ج .ج .د .ش مػدد 14
صادر ف  8مارس  ،2006معدؿ ومتمـ.

 -4انوف ر ـ  ،01-09مؤرخ ف  25فيفر  ،2009يعدؿ ويتمـ أمر ر ـ  ،156-66مؤرخ ف  8يونيػو  ،1966يتمػمف
انوف العقوبات ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،15صادر ف  8مارس .2009

-5أمر ر ـ  ،02 -15مؤرخ ف  23يوليو  ،2015يعدؿ ويتمـ أمر ر ـ  ،155 – 66مؤرخ ف  8يونيو  ،1966يتممف
انوف ا جرا،ات الجزائية ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،40صادر ف  23يوليو .2015

 -6انوف ر ـ  ،03-15مؤرخ ف  1فبراير  ،2015يتعمؽ بعصرنة العدالة ،ج .ر .ج .ج .د .ش مػدد  ،6مؤرشػة فػ 10
فبراير .2015

-7أمر ر ػـ  ،04-20مػؤرخ فػ  30أوت  ،2020يعػدؿ ويػتمـ أمػر ر ػـ  ،155 –66مػؤرخ فػ  8يونيػو  ،1966يتمػمف
انوف ا جرا،ات الجزائية ،ج .ر .ج .ج .د .ش مدد  ،9مؤرشة ف  31أوت .2020

ثانيا /قائمة المراجع:
أ-الكتب:

 -1أحسف بوسقيعة ،الوجيز ف القانوف الجزائ العاـ ،الديواف الوطن لألشغاؿ التربوية ،الجزائر،ط.2002 ،1.
-2أحمد فتح سرور ،الوسيط ف

انوف ا جرا،ات الجنائية ،ج ،1.دار النيمة العربية ،القاىرة.1989 ،
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-3آلظفيػػر سػػعد بػػف محمػػد بػػف ممػ  ،المبػػادئ العامػػة لإلجػرا،ات الجنائيػػة فػ المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،مكتبػػة الممػػؾ فيػػد
الوطنية ،الرياض.2013 ،

-4حبيب إبراىيـ الشميم  ،مسؤولية الممتنا المدنيػة والجنائيػة فػ المجتمػا االشػتراك  ،ديػواف المطبومػات الجامعيػة ،الج ازئػر
.1979

 -5مم ػ مبػػد القػػادر القيػػوج  ،ػػانوف العقوبػػات ،القسػػـ العػػاـ ،نظريػػة الجريمػػة ،المسػػؤولية الجنائيػػة ،الج ػزا ،الجنائ ،ال ػدار
الجامعية ،ا سكندرية.2000 ،

-6كامؿ السعيد ،شرح اعحكاـ العامة ف
مماف ،ط .2002 ،1

انوف العقوبات ،د ارسػة مقارنػة ،الػدار العمميػة الدوليػة ودار الثقافػة لمنشػر والتوزيػا

-7محمػػود نجيػػب حسػػن  ،شػػرح ػػانوف العقوبػػات ،القسػػـ الشػػاص ،ج ػرائـ االمتػػدا ،ممػػو اعشػػشاص ،دار النيمػػة العربيػػة
القاىرة ،د.ط.1978 ،

 -8محمود نجيب حسن  ،جرائـ االمتناع والمسؤولية الجنائية مف االمتناع ،دار النيمة العربية ،القاىرة.1986 ،

 -9محمػػود نجيػػب حسػػن  ،شػػرح ػػانوف العقوبػػات ،القسػػـ العػػاـ ،النظريػػة العامػػة لمجريمػػة والنظريػػة العامػػة لمعقوبػػة والتػػدبير
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