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 والــب مــخ خــذل إســدار،الظــاارة اخلطــرية
 املتعلــــة بالو ايــــة مـــــخ01ا70 األمــــر ر ــــم

:ملخــص

عصابات األحيا ومكافحتهـا والـاي ت ـمخ

انتشــــرت يف اجملتمــــرت اجلزائــــري ظــــاارة

.تدابري عديدة بع ها و ائية و خرق رتعية

ن املشــرج اجلزائــري ــد

فلي عمال

 بشـــكل الفـــط يف ااونـــة،إجراميـــة خطـــرية

و ــد توســلنا إ

 حيـــث رـــحط عمـــال العنـــ يف،األخـــرية

و لظــاارة عصــابات األحيــا عنايــة عــبرية

وس األحيا السكنية مـرا مضلوفـا بالنسـبة

 إرـــافة إ،عونـ ـ خصـــها بقـــانون خـــاص

 حبيــث خ تعــد وســائل، لقــاطين تلــب األحيــا

حرس ـ الكــبري علــى اجلان ـ الو ــائي للحــد

الرتج التقليدية جتـدي نفعـا مـام اـاا الـنم

.مخ اا الظاارة اخلطرية

 ممــــا تفــــرت باملشــــرج،املتزايــــد مــــخ اإلجــــرام

 اجلــــرائم؛ عنــ ـ ؛:الكلمــــات املفتاحيــــة
.عصابات األحيا ؛ الو اية؛ املكافحة

. املُ َ ِل املُراسل-*
this menacing phenomenon by
issuing order No. 20-03 in relation
to the prevention and control of the
neighbourhood gangs. The order
contains significant measures which
aim at reducing the aforementioned
phenomenon to a minimum whether
in the prevention side or in the
control one.
we have concluded that the
Algerian legislator has given great
attention to the phenomenon of
neighborhood gangs, as he has
singled it out in a special law, in
addition to To his great keenness on

Abstract:
The Algerian
society
has
witnessed a highly noticeable
increase in crime cases during the
last few years, as violence within
residential citizens of those
neighbourhoods ,wherein
traditional deterrence means are no
longer effective against this
increasing type of crime.
The growing criminality of the
neighbourhood gangs has prompted
the higher authorities of the State
represented by the President of the
Republic to urgently put an end to
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;neighbourhood gangs; prevention
control .

the preventive aspect to reduce this
dangerous phenomenon.
;Keywords: Crimes; violence

مقدمــة:
تعـــد اجلر ـــة ظـــاارة د ـــة عرفتهـــا مجيـــرت اجملتمعـــات البشـــرية ،املتقدمـــة منهـــا
واملتــضخرة ،حيــث تعــد مــخ اافــات املخربــة للكيــان االجتمــاعي ال ـ يــاا رــحيتها
الكــثري مــخ األبريــا  ،ف ــذ عمــا لد ـ مــخ رعـ والــرت بـ

بنــا اجملتمــرت ،واــي إ

جان ادراا ل نفس واألموال ،وإخذهلا بضمخ اجملتمرت وطمضنينت واستقرار  ،فذنها د
سارت بااظة التكالي على ا تصاتيات الدول مهما بلغ تقدمها ورفاايتها.

()1

و ــد اســتفحلط اجلر ــة بشــتى نواعهــا يف الســنوات األخــرية علــى مســتوق األحيــا
السكنية بشكل الفط ،ومما زات مخ خطورة اا الظاارة اـو تكتـل اجملـرم تاخـل
تلــب األحيــا يف ــكل جمموعــات تــثري الرعـ تاخــل نفــوأ املــواطن مــخ ــاطين تلــب
األحيا وحتى زواراا ،حتى سارت اا املع لة ت ر بال املواطن والسلطات العموميـة
املسـ ـ ولة عـــخ تـــوفري األمـــخ والســـكينة هلـــم ،فيمـــا ســـب يعـــرا بعصـــابات األحيـــا
السكنية.
و د رجرت العارفون ربايا اإلجرام اا الظاارة ابديثة نسبيا يف اجملتمرت اجلزائـري
إ الفـــرال النـــاجم عـــخ البطالـــة الـ ـ يعيشـــها الشـــبال مـــخ ناحيـــة ،إرـــافة إ فشـــل
م سسات التنشئة االجتماعية ممثلة يف األسرة واملدرسـة يف احتـوا الفـرت ولكينـ مـخ
تربية جيدة لصن مخ اافات االجتماعية اخلطرية مبا فيها اجلر ة مخ ناحية خرق.
عــل اــا العوامــل تفعــط باملشــرج اجلزائــري إ التــدخل مــخ جــل التصــدي هلــا
الظاارة ووررت حد هلا ،والب مخ خذل إسدار األمـر ر ـم 70ا 01املتعلـة بالو ايـة مـخ
عصابات األحيا ومكافحتها( ،)2حيـث نـص املشـرج مـخ خذلـ علـى تـدابري و ائيـة مـخ
اا الظاارة بل و وعها ،و خرق رتعية تكون بعد و وج ااا النوج مخ اجلرائم.
عمــا ت ــمخ األمــر ر ــم 70ا 01عــثريا مــخ املــوات اجلزائيــة ال ـ تت ــمخ عقوبــات
راتعة هلا العصابات ولكل مخ يقوتاا و يسنداا و يسـاعداا لسفـذت مـخ العقـال،
عما حيدت ااا األمر آليات اإلس اتيجية الوطنية للو اية مخ عصابات األحيا .
واجلــدير بالــاعر ن املشــرج اجلزائــري ــد جــرم اــا األفعــال يف نصــوص ــانون
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العقوبات سابقا ،ولكخ يف سور جرائم خمتلفة عتكـويخ مجاعـة

ـرار وغـري  ،غـري

ن لصيص اا األفعال بقانون خاص ،ومخ ـة ورـرت تكييـ خمصـص هلـا واـو مـا
جا ب األمر 70ا.01
وتكمخ املشكلة ال حياول ااا البحث التطر إليهـا يف الكيفيـة الـ عـاجل بهـا
املشــرج اجلزائــري ظــاارة العصــابات الســكنية ،واــو مــا يــدفعنا إ طــر اإل ــكالية
التالية :إ

ي مدق وفة املشرج اجلزائري مخ خذل األمر ر م  80/08يف وررت االيات

الكفيلة بالتصدي لظاارة عصابا ت األحيا ؟
وب يــة اإلجابــة عــخ اــاا التســا ل ســنقوم باســتخدام املــنه التحليلــي والــب مــخ خــذل
لليل النصوص القانونيـة املعاجلـة لظـاارة عصـابات األحيـا  ،وتبعـا لـالب فقـد ارتضينـا
تقســيم اــا الدراســة إ اــوريخ :احملــور األول ونتنــاول فيـ آليــات الو ايــة مــخ ظــاارة
عصــابات األحيــا  ،مــا احملــور الثــاني فنخصص ـ للمتابعــة واجلــزا يف جــرائم عصــابات
األحيا .
احملور األول :آليات الو اية مخ ظاارة عصابات األحيا السكنية
نص املشرج اجلزائري على آليات الو ايـة مـخ عصـابات األحيـا السـكنية يف الفصـل
الثاني مخ األمر ر م 70ا ،01حيث عهـد إ الدولـة بذعـدات اسـ اتيجية وطنيـة للو ايـة
مخ عصابات األحيا ( ،)3وتتمثل اـا االيـات يف اللجنـت الوطنيـة والوالئيـة للو ايـة مـخ
عصابات األحيا .

()4

وال -اللجنة الوطنية للو اية مخ عصابات األحيا
مخ ب آليات الو اية مخ عصابات األحيا ال نص عليها األمـر ر ـم 70ا 01إنشـا
جلنــة وطنيــة للو ايــة مــخ عصــابات األحيــا  ،ال ـ ترفــرت تقريراــا الســنوي إ رئــيس
اجلمهوريــة يت ــمخ تقيــيم تنفيــا االســ اتيجية الوطنيــة للو ايــة مــخ عصــابات األحيــا
وا احاتها وتوسياتها لتعزيز وتر ية االيات الوطنية املعمول بها يف ااا اجملال.
حيــث نصــط املــاتة الثامنــة مــخ األمــر ر ــم 70ا 01علــى نـ  :تورــرت اللجنــة الوطنيــة
للو اية مخ عصابات األحيا  ،ال تدعى يف سل الـنص اللجنـة الوطنيـة  ،لـدق الـوزير
املكل بالداخلية. ..
وإاا مــا لقينــا النظــر علــى مهــام وزارة الداخليــة فذننــا

ــداا ت ــطلرت بــدور يف غايــة
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األاميــة يف جمــال األمــخ ،الــب نهــا مكلفــة بتســيري وتقــويم وتنســية عمــال الو ايــة
واملكافحــة واملرا بــة مبــا ي ــمخ مــخ اإل لــيم والنظــام العــام ،عمــا تســاام يف لديــد
السياســة الوطنيــة يف جمــال األمــخ وت ــمخ التنســية العــام فيمــا خيــص األمــخ الــداخلي
لس ليم.

()5

وبر ينا فذن ال اية و اهلدا مخ وررت اا اللجنة لط وسـاية وزيـر الداخليـة لـ عـدة
تالالت ،فمــــــخ ناحيــــــة تعتــــــرب وزارة الداخليــــــة اــــــي اجلهــــــة الوســــــية عــــــخ الواليــــــة
والبلديةراجلماعات اإل ليميـة ( ،)6وبالتـالي فهـي ـدر مـخ غرياـا علـى تنفيـا األاـداا
وال ايات ال

جا ألجلـها اـاا األمـر ،ومـخ ناحيـة خـرق باعتبـار وزارة الداخليـة لتلـب

اــم األليــات الــ لكنهــا مــخ حصــر اــا الظــاارة وابــد منهــا وســ التجمعــات
السكنية ،ال واو جهاز املديريـة العامـة ل مـخ الـوطين رالشـرطة التـابرت هلـا ،وبالتـالي
يعترب او األتاة الرئيسية والفعالة يف مكافحة اا الظاارة اخلطـرية ،والـب مـخ خـذل
توفري ت طية منية متوازنة تاخل األحيا السكنية.
 -2تشــكيلها :باعتبــار األمــر ر ــم 70ا 01نصــا جديــدا ،فــذن تشــكيلة وســري عمــل
اللجنة الوطنية للو اية مخ عصابات األحيا ومكافحتها وال سـوا يـتم إسـداراا عـخ
طرية التنظيم( )7خ تصـدر بعـد ،غـري نـ بقـرا ة نـص املـاتة  3فقـرة  0مـخ اات األمـر،
ــد ن ـ يــدخل رــمخ تشــكيلة ع ــا اللجنــة الوطنيــة للو ايــة مــخ عصــابات األحيــا
ومكافحتها عل مخ:
 ممثلـــو الـــوزارات واإلتارات وامل سســـات العموميـــة املعنيـــة علـــى غـــرار ممثلـــي وزارةالداخليــة ،وزارة الســكخ ،وزارة الــدفاج الــوطين ،وزارة العــدل ،إرــافة إ امل سســات
واإلتارات ال يدخل جمـال عملـها مـرت اـداا الو ايـة و مكافحـة اـا الظـاارة علـى
غــرار امل سســة الوطنيــة لسااعــة والتلفزيــون ،ال ـ يــدخل يف مهامهــا إعــذم املــواطن
ولسيســــهم مبخــــاطر االنتمــــا إ عصــــابات األحيــــا الســــكنية ،وآ ــــار اســــتعمال
تكنولوجيات اإلعذم واالتصال يف اإل اتة بها ونشر فكاراا.
 مصاحل األمخ ويدخل يف نطا ها عل مخ جهاز الشـرطة والـدرر الـوطين وابمايـةاملدنية وغرياا مخ املصاحل األمنية ال يتداخل نطا عملها مرت عمل اا اللجنة.
 اجملتمرت املدني مبا يت من مخ مجعيات حيا ومجعيات نا طة يف جمال مكافحة106
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اافــات اإلجراميــة مثــل املخــدرات وغرياــا ،وبصــفة عامــة عــل فــرت و مجعيــة يــدخل
نشاطها رمخ جمال الو اية و مكافحة اجلر ة بشتى نواعها.
 املختصــون يف علــم اإلجــرام واالجتمــاج والــنفس ،ويــدخل يف نطــا الــب األســاتاةاجلامعيون واألعات يون النا ـطون يف جمـال علـم اإلجـرام ،علـم االجتمـاج ابقـو ي،
علــم الــنفس وغرياــا مــخ التخصصــات الــ هلــا عذ ــة مبورــوج اجلر ــة يف األحيــا
والتجمعات السكنية.
وممـــا ال ـــب فيــ اـــو اـــا التشـــكيلة املتوازنـــة مـــا بــ األعـــات ي واملختصــ
واألجهـــزة األمنيـــة املختلفـــة ،ســـتجعل مـــخ عمليـــة املكافحـــة تتميـــز بالد ـــة والشـــمولية
والفعالية الذزمة للق ا على اا الظاارة اخلطرية.
 -0مهامهـا :لقــد نيطـط باللجنــة الوطنيـة للو ايــة مـخ عصــابات األحيـا ومكافحتهــا
العديد مخ املهام ،وال ورتت بـنص املـاتة  8مـخ األمـر ر ـم 70ا ،01وتتمثـل بـرز تلـب
املهام يف:
 إعدات مشروج االسـ اتيجية الوطنيـة للو ايـة مـــخ عصـابات األحيـا  ،وعررـ علـىابكومــة ،ومتابعــة تنفيــااا مــخ طــرا الســلطات العموميــة املختصــة واجملتمــرت املــدني
والقطاج اخلاص.
 مجرت ومرعزة املعطيات املتعلقة بالو اية مخ عصابات األحيا . لديــد مقــاييس وطــر الو ايــة مــخ عصــابات األحيــا  ،وتطــوير اخلــربة الوطنيــة يفااا امليدان.
 ا ا عل التدابري ال مخ ضنها رمان الفعالية يف الو اية مخ عصابات األحيا . تقديم اارا و التوسيات حول ي مسضلة تتعلة بالو اية مخ عصابات األحيا . رــمان تبــاتل املعلومــات وتنســية العمــل ب ـ مجيــرت املتــدخل يف جمــال الو ايــة مــخعصابات األحيا .
 ا ا وتقيـيم األتوات القانونيـة واإلتاريـة يف جمـال الو ايـة مـخ عصـابات األحيـا ،وا ا ي تدبري و إجرا لتحس فعاليتها.
 متابعـــة وتقيـــيم نشـــاطات اللجـــان الوالئيـــة للو ايـــة مـــخ عصـــابات األحيـــا وتنســـيةنشاطاتها.
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وبالنظر إ املهام العديدة ال تتكل بها اللجنة ،فقد عـان علـى املشـرج ال ي فـل
االســتعانة رــربات الــدول األخــرق ال ـ عانــط مــخ اــا الظــاارة ،والــب مــخ جــل رب ـ
الكـــثري مـــخ الو ـــط يف ســـبيل الق ـــا عليهـــا بـــل اســـتفحاهلا عثـــر وسـ ـ اجملتمـــرت
اجلزائري.
انيا -اللجنة الوالئية للو اية مخ عصابات األحيا
تعد اللجنة الوالئية للو ايـة مـخ عصـابات األحيـا ومكافحتهـا مـخ اـم االيـات الـ
جا بها األمـر ر ـم 70ا ،01حيـث يـتم تشـكيلها علـى املسـتوق احمللـي ،ويعتـرب توراـا
اوريا يف مكافحة ظاارة عصابات األحيا  ،عونها ريبة مخ التجمعـات السـكنية،
غري ن يستش مخ نص املاتة  00مخ األمر ر ـم 70ا 01ن اسـتحدا اللجـان الوالئيـة
للو اية مخ عصابات األحيا ال يكون بصفة آلية يف مجيرت الواليـات ،وإذـا سـيكون يف
بعــل الواليــات تون الــبعل األخــر( ،)8رمبــا يكــون الــب تبعــا النتشــار اــا الظــاارة
اإلجرامية يف واليـات معينـة خصوسـا الكـربق منهـا ،والـ ت ـم عـاتة حيـا سـكنية
عبرية معروفة بنشا تلب العصابات اإلجرامية.
 -2تشكيلها :علـى غـرار اللجنـة الوطنيـة ،فـذن تشـكيل اللجنـة الوالئيـة للو ايـة مـخ
عصابات األحيا سيكون عخ طرية التنظيم رمرسوم  ،وست م يف تشـكيلتها ممـثل
عخ اإلتارات وامل سسات العمومية ومصاحل األمخ واجملتمرت املدني ،واملنتخب احمللـي ،
واملختص يف علوم اإلجرام والنفس واالجتماج.

()9

 -0مهامها :تتمثل مهام اللجنة الوالئية للو اية مخ عصابات األحيا حبس ما جـا يف
نص املاتة  07مخ األمر ر م 70ا 01فيما يلي:
 تنفيا اإلس اتيجية الوطنية للو اية مخ عصابات األحيا على املستوق احمللي. الرسد املبكر لنشاطات اا العصابات وإخطار السلطات املعنية بالب. ورــرت الــربام التحسيســية وتنشــي عمليــات التوعيــة مبخــاطر عصــابات األحيــاوآ اراــا علــى اجملتمــرت ،وا ـ ا تنظــيم ي نشــا

قــايف و إعذمــي و لسيســي علــى

الســلطات احملليــة بهــدا توعيــة اجلمهــور مبخــاطر عصــابات األحيــا والو ايــة منهــا،
وإ رار اجملتمرت املدني يف الب.
 تراســة ولليــل نشــا عصــابات األحيــا علــى مســتوق الواليــة والعوامــل والظــروا100
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احمليطة بها بهدا اعتمات سياسة الية للو اية مخ عصابات األحيا .
 طلــ إجــرا تراســات مــخ املصــاحل املعنيــة علــى املســتوق احمللــي حــول ظــاارة وموروج مرتب بعصابات األحيا  ،ولكينها مخ عـل املعطيـات واإلحصـائيات املتعلقـة
بالب.
 إعطــا األولويــة يف الــربام املعــدة للو ايــة مــخ عصــابات األحيــا ملعاجلــة الظــوااراألعثر تض ريا يف وسا الشبال.
 تنفيا توجيهات اللجنة الوطنية املتعلقة بنشـاطها وتلـب املتعلقـة بتوجيـ االاتمـام إكل مع مخ

كال جرائم عصابات األحيا .

 تبليغ اجلهات الق ائية املختصة عخ األفعال ال تصـل إ علمهـا والـ حيتمـل نتشكل جر ة مخ اجلرائم املنصوص عليها يف ااا األمر.
 تقــديم ا احــات إ الســلطات احملليــة و إ اللجنــة الوطنيــة صــد إ ــاز مرافــةعمومية و الاا عل التدابري للو اية مخ عصابات األحيا .
 إعــدات تقــارير توريــة وتقريــر ســنوي ترســل إ اللجنــة الوطنيــة عــخ تقيــيم ورــعيةعصابات األحيا يف الوالية وما ا إ از للو اية منها.
احملور الثاني :االيات الرتعية ملواجهة ظاارة عصابات األحيا
يقت ي البحث يف املواجهـة اجلزائيـة لعصـابات األحيـا وفقـا ل مـر 70ا 01التطـر
إ

رعان جر ة عصابات األحيا  ،ـم التطـر إ إجـرا ات املتابعـة املنصـوص عليهـا

يف اات األمر.
وال -رعان جر ة عصابات األحيا
تعـــد مرحلـــة تشـــكيل عصـــابات األحيـــا املرحلـــة األو واألاـــم يف حيـــاة العصـــابة
و احها ،مما ي ت علي وسول العصابة إ املراحل التالية ال واـو تنفيـا خمططاتهـا
اإلجراميــة ،لــالب

ــد العديــد مــخ التشــريعات ــد جرمــط مرحلــة التشــكيل نظــرا

خلطورتها البال ة يف

ا العصابة ،حتى ولو نها يف تلـب املرحلـة خ تصـل بعـد إ حـد

إبا ال رر الفعلي واملبا ر باملصاحل احملمية.

()10

و تبعا لالب فذننا سنحاول بيان عل مـخ الـرعخ الشـرعي ـم الـرعخ املـاتي ويليهمـا
الرعخ املعنوي جلر ة تشكيل عصابة مخ خذل األمر ر م 70ا.01
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 -2الرعخ الشرعي :حظيط مسضلة تكيي تشكيل عصابة بوسفها جر ـة ائمـة
بااتها بااتمـام عـبري مـخ بـل البـاحث املعاسـريخ ،والـب مـخ حيـث ارتبـا ت ـة اـاا
التجريم ب ابط

ساسي ال جي

ن يط ى حـداما علـى ااخـر :ال ـاب األول واـو

ن ررورة جتريم تشكيل الع صابة جيـ

ن يـتذ م مـرت الفعاليـة الذزمـة ملكافحـة اـاا

النـوج مـخ اجلـرائم ،مـا ال ـاب الثـاني فهـو رـرورة احـ ام الشـرعية اجلنائيـة يف اـاا
التجريم.

()11

لالب فـذنهم يكيفـون جتـريم فعـل تشـكيل العصـابة علـى نـ وسـيلة ملذحقـة مجيـرت
ع ا العصابة ب ل النظر عخ يامهم باجلر ة مخ عدم  ،واو املنحـى الـاي سـلك
املشــرج اجلزائــري يف األمــر ر ــم 70ا 01املتعلــة مبكافحــة عصــابات األحيــا  ،حيــث
نصط املاتة  7من على ن املقصوت بعصابة حيا يف ااا األمـر اـو عـل جمموعـة مهمـا
عانــط تســميتها مكونــة مــخ خص ـ

و عثــر ،وينتمــون إ حــي ســكين واحــد و

عثر ،عما نص املشرج اجلزائـري ي ـا يف املـاتة  70علـى معا بـة عـل مـخ ينشـئ و
يــنظم و ينخــر

و يشــارر و يقــوم بتجنيــد ــخص و عثــر لصــاحل عصــابة حيــا ،

عما نصط املاتة  77مخ نفس األمر على معا بة عل مخ يـر أ عصـابة حيـا و يتـو
فيها ي ياتة عانط بالعقوبات املنصوص عليها يف اا املاتة.
و ينتقد البعل اـاا االجتـا الـاي جيـرم فعـل تشـكيل العصـابة حبجـة نـ يوسـرت مـخ
نطــا التجــريم ،ف ــذ علــى نـ ينطــوي علــى الكــثري مــخ ال مــو

املتعمــد بــالنظر إ

االعتبارات التارخيية يف جتـريم تشـكيل العصـابات ،وال يرعـز علـى السـمات اخلاسـة
بتشكيل العصابة يف حـد ااتـ ( ،)12حيـث سـب اـاا الـر ي اـل نقـد ـديد مـخ بـل
الفق اجلنائي ابديث عون متنا

ا مرت مبد الشرعية.

ويعد جتريم تشكيل العصـابة حـد وسـائل القـانون اجلنـائي الو ائيـة ،والـ يتـدخل
املشرج مخ خذهلا ملنرت اجلرائم بل و وعها ،حيث يطلـة علـى اـاا النـوج مـخ التـدخل و
على ااا املنه التشريعي بالتدخل التحويطي السابة.

()13

وحنخ بدورنا نتفة لامـا مـرت االجتـا األول -واـو اجتـا املشـرج اجلزائـري -يف جتـريم
فعل تشكيل العصابة حبد ااتـ نظـرا للخطـورة اإلجراميـة العاليـة الـ يشـكلها فـرات
العصــابة بتشــكيلهم هلــا ،وبالتــالي فــذن العلــة مــخ التجــريم انــا تكمــخ يف خطــورة فعــل
108
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اجلناة بتشكيلهم للعصابة بالدرجة األو  ،م إ خطورة الفاعل بدرجة ل.
 -0الــرعخ املــاتي :يعــد الــرعخ املــاتي اــم رعــان اجلر ــة علــى اإلطــذ  ،إا ب ـ
لر إراتة اجلاني يف تنفيا اجلر ة إ العلخ ،يعرا الـرعخ املـاتي علـى نـ السـلور
املــاتي اخلــارجي الــاي يــنص القــانون علــى جتر ـ  ،وبتعــبري آخــر عــل مــا يــدخل يف
تكــويخ اجلر ــة ويكــون او طبيعــة ماتيــة ملموســة ،فــذ يوجــد يف القــانون جر ــة ال
يوجد فيها رعخ ماتي.
وتتعــدت ســور الســلور املــاتي املكــون جلر ــة تشــكيل العصــابة ،والــ

كــخ

حصراا يف :اإلنشا والتنظيم ،اإلتارة ،تشجيرت ال ري على االن مام للعصابة.
 إنشا العصـابة :ثـل إنشـا العصـابة اللبنـة األو يف تضسـيس العصـابة ،ويكـونالب مخ خذل طر الفكرة على األع ـا وإ نـاعهم بهـا ،واـي تليـل علـى تذ ـي إراتة
األع ا امل سس هلا على ادا واحد.

()14

و د استخدم املشـرج اجلزائـري مصـطل

اإلنشـا يف نـص املـاتة  70مـخ األمـر ر ـم

70ا ،01بقول ... :ينشئ و ينظم عصابة حيـا  ، ...وجعـل عقوبـة إنشـا عصـابة حيـا
يف نفس املاتة اي اببس مخ ذ إ عشر سنوات.
ما التنظيم فيقصـد بـ ترتيـ العصـابة ومجـرت ع ـائها وفـة ايكـل تنظيمـي معـ
ومتكامل ،حبيث كخ مخ خذل تنفيا املخططات اإلجرامية للعصابة.

()15

ويعتــرب التنظــيم خطــوة متقدمــة يف إنشــا العصــابة ،والــب مــخ خــذل تقســيم األتوار
وتوزيــرت املسـ وليات ب ـ

فراتاــا ،حبيــث يصــب لــدق العصــابة ايكــل تنظيمــي يور ـ

مهــام عــل ع ــو مــخ ع ــائها بد ــة ،عمــا يــب ال اتبيــة ال ـ تســري عليهــا العصــابة
رالرئيس ،نوال الرئيس ،األع ا . ..
ويفــ

يف التنظـــيم ن يكـــون مســـتمرا ملـــدة مناســـبة ،ممـــا يتطلـ ـ إعـــدات خطـــة

اكمة ومناسـبة لـ  ،عمـا يسـتدعي الـب تـوفري الوسـائل املاتيـة الذزمـة لتنفيـا اـا
اخلطـــة ،مـــرت رـــمان صـــى ترجـــات الســـرية والكتمـــان ،خصوســـا حـــول األع ـــا
القيــاتي للعصــابة( ،)16لــالب ــدت املشــرج اجلزائــري مــخ خــذل األمــر ر ــم 70ا01
العقوبــة علــى عــل مــخ يــر أ عصــابة مــخ عصــابات األحيــا و يتــو فيهــا ي مس ـ ولية
عانط.
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ل -إتارة العصابة :تعمل ي عصابة على إنشا إتارة خاسـة بهـا ،ويتطلـ الـب عـاتة
تقســيم العمــل وتوزيــرت األتوار بــ

ع ــائها ،لــالب

ــد غلــ العصــابات اإلجراميــة

ل رت لتسلسل ارمي سارم ،حبيث يتدر ع ائها تاخل ااا التسلسـل ،فنجـد زعـيم
العصابة و ائداا و رئيسـها يف مـة الـب اهلـرم ،ـم يليـ األع ـا املنفـاون يف املرتبـة
د فئة الدعم واإلسنات.

التالية ،و خريا

ل -2-رئيس العصابة :يكون رئيس العصابة و زعيمها ريف العصـابات الكـبرية يف
مة التسلسل اهلرمي للعصابة ،و تاز الرئيس بالقدرة على التخطـي والـاا القـرارات
الصعبة ،ويكون عاتة مخ سحال الشخصية الكاريزمية ال تلقي بظذهلا على بقيـة
فــرات العصــابة ،عمــا يكــون رئــيس العصــابة غالبــا مــخ عتــاة اجملــرم الــايخ تضســل
اإلجرام تاخل نفوسهم ولكخ منها بصورة عاملة.

()17

ويديخ مجيرت فـرات العصـابة بالطاعـة للـرئيس ،ومـخ جيـر علـى خمالفـة وامـر ينـال
عقوبات ديدة القسـاوة ،ـد تصـل يف بعـل األحيـان خصوسـا يف العصـابات الكـبرية
واخلطرية إ حد املوت.
و د نص املشرج اجلزائري عما سبة و رنا إلي على عقال عل مخ ير أ عصـابة
حيا والب يف املاتة  70مخ األمر ر م 70ا.01
ل -0-ائد يف العصابة :او عل ع و مـخ العصـابة سـندت إليـ مهمـة رئاسـية علـى
غري مخ ع ا العصابة ،مما جيعل متمتعا بقدر مخ السلطة والتوجيـ واإل ـراا علـى
ع ا العصابة.
و د جرم املشـرج اجلزائـري تـولي ي يـاتة يف عصـابة حيـا  ،يف نـص املـاتة  77مـخ
األمر ر م 70ا ،01بقول  :يعا

باببس مخ عشر سـنوات إ عشـريخ سـنة وب رامـة

مخ  0.000.000ت إ  7.000.000ت  ،عل مخ ير أ عصـابة حيـا و يتـو فيهـا
ية ياتة عانط .
 األع ا املنفاون :يقبرت األع ا املنفاون يف اج اهلرم ،غري ن الب ال يعين نهمغري اي امية عبرية ،بل يعتربون ام نواة يف العصابة ،وتتمثل مهامهم يف تنفيا مجيـرت
التعليمات ال تصدر مـخ ر سـا ام املبا ـريخ ،ويتحـدت عـدتام وفقـا لطبيعـة العصـابة
واحتياجاتها ،ويتجرتون يف العاتة مخ ي إحساأ بال ـمري ،ويعملـون علـى لـدي عـل
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ما ت ع الدولة و اجملتمرت مخ عراا و وان .

()18

و د نصط املاتة  70مخ األمر ر م 70ا 01على األع ا املنفايخ بضنهم:
 -عل مخ ينخر

و يشارر بضي كل عان يف عصابة حيا مرت علم ب ررها.

 عل مخ يقوم بتجنيد خص و عثر لصاحل عصابة حيا .ت -فئة الدعم واإلسنات :ويتمثل تور اا الفئة يف تقديم املساعدة يا عانـط سـورتها
إ

فرات العصابة ،وعبارة خرق كخ ن نطلة عليهـا اسـم الـدعم اللوجسـتيكي ،

وااا الدعم د يكون ماتيا ملموسا ،و د يكون معنويـا عاإل ـاتة بضفعـال العصـابة،
و د نصط املاتة  71مخ األمر ر م 70ا 01على

كال املساعدة والدعم الـ تتلقااـا

العصابة وال تتمثل يف:
 تشجيرت و لويل عخ علم ،بضي وسيلة عانط ،عصابة حيا ، تــدعيم نشــطة و عمــال عصــابة حيــا و نشــر فكاراــا بصــورة مبا ــرة و غــريمبا رة،
 تقديم لع و و عثر مخ ع ا عصابة حيا مكانا لذجتماج و اإليوا ، إخفــا عمــدا ع ــوا مــخ ع ــا عصــابة حيــا  ،مــرت علم ـ ن ـ بارتكاب ـ إحــدقاجلــرائم املنصــوص عليهــا يف اــاا األمــر راألمــر ر ــم 70ا ، 01و ن ـ اــل حبــث مــخ
السلطات الق ائية،
 ن حيول عمدا تون القـبل علـى ع ـو مـخ ع ـا عصـابة حيـا و يسـاعد علـىاالختفا و اهلرول.
 -0الــرعخ املعنــوي :الــرعخ املعنــوي للجر ــة اــو اجت ـا إراتة اجلــاني إ لقيــة
النتيجة اإلجراميـة مـرت علمـ بـالب ،واـو نوعـان عمـا نعلـم :صـد عـام واـو موجـوت يف
عافة اجلرائم العمدية ،و صد خاص يتطلب املشرج حيانـا إ جانـ القصـد العـام يف
بعــل اجلــرائم تون غرياــا ،عــضن يتطل ـ مــثذ يف جر ــة القــاا الصــحفي ن يقــوم
الكات بنعط خص ما على ن لص و اتال.
ويبدو مو

املشرج اجلزائري وارحا مخ خذل األمر ر م 70ا 01مخ ن د تطلـ

صدا خاسا يف جر ة تكويخ عصابة األحيا  ،حيث ن ااا األمر د سدر خصيصـا
ملواجهة عصابات األحيا السكنية تون غرياـا مـخ العصـابات األخـرق( ،)19و ن يكـون
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اهلدا مخ ورا إنشا اا خلة جو مخ انعدام األمخ تاخل األحيا السـكنية ،و السـيطرة
عليهــا ،ســوا باســتعمال العن ـ املــاتي ر ســلحة بي ــا وغرياــا  ،و باســتعمال العن ـ
املعنوي رالعن اللفظي والس والشتم ..وغرياا مخ الوسائل ال يكون ادفها تراي
ال ري وإخافتهم.
انيا -املتابعة واجلزا يف جرائم عصابات األحيا
نــص املشــرج اجلزائــري علــى إجــرا ات املتابعــة اخلاســة

ــرائم عصــابات األحيــا يف

الفصل الرابرت مخ األمر ر م 70ا ،01لط عنوان القواعد اإلجرائية ،عمـا نـص علـى
العقوبات املسلطة على اجلر ة يف الفصل اخلامس مخ نفـس األمـر والـب لـط عنـوان
حكـــام جزائيـــة  ،وعليـ ـ فســـنتطر وال إ إجـــرا ات املتابعـــة يف جـــرائم عصـــابات
األحيا  ،م ننتهي إ اجلزا ات املقررة هلاا النوج مخ اجلرائم.
 -2إجرا ات املتابعة يف جرائم عصابات األحيا  :نص املشرج اجلزائري يف األمر ر م
70ا 01علــى ن ـ يف حــال و عــط جر ــة مــخ اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف اــاا األمــر،
وعان مـخ ـضن اـا اجلر ـة ن لـس بـاألمخ والنظـام العمـومي  ،فـذن النيابـة العامـة
لرر الدعوق العمومية تلقائيا ولو خ توجد كوق مخ ية جهة عانط.

()20

عمــا نــص األمــر ر ــم 70ا 01علــى نـ وإ جانـ النيابــة العامــة ،كــخ عــالب
للجمعيات الوطنية النا طة يف جمال حقو اإلنسـان ومجعيـات األحيـا  ،إيـداج ـكوق
مام اجلهات الق ائية والتضسـيس عطـرا مـدني يف اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف اـاا
األمر.

()21

إ الــب فقــد نصــط املــاتة  70مــخ األمــر ر ــم 70ا ،01علــى إمكانيــة اللجــو إ
سالي التحري اخلاسة املنصوص عليها يف التشريرت املعمول ب  ،مـخ جـل تسـهيل مجـرت
األتلة املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف ااا األمر.
وتعرا سالي التحري اخلاسة بضنها تلـب العمليـات و اإلجـرا ات و التقنيـات الـ
تســتخدمها الشــرطة الق ــائية لــط مرا بــة وإ ــراا الســلطة الق ــائية ،ب يــة البحــث
والتحــري عــخ اجلــرائم اخلطــرية املقــررة يف القــانون ،ومجــرت األتلــة عنهــا والكشـ عــخ
مرتكبيها ،تون علم وررـا األ ـخاص املعنـي ( ،)22و ـد ورت املشـرج اجلزائـري اـا
األسالي يف القانون ر م 01ا 77امل رخ يف  70تيسمرب  7001املعدل لقانون اإلجرا ات
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اجلزائيــة ،وتتمثــل تلــب األســالي حسـ مــا ورت يف اــاا القــانون يف :املرا بــة ،اعـ ا
املراسذت واألسوات والتقا الصور ،والتسرل.
عمــا نــص القــانون ر ــم 01ا 00املتعلــة بالفســات

()23

،علــى ســالي

خــرق للتحــري

اخلــاص واملتمثلــة يف :التســليم املرا ـ  ،ال ســد اإللك ونــي واالخ ـ ا  ،وتطبــة اــا
األسالي حصرا على جمموعة مخ اجلرائم تون غرياا مخ اجلرائم األخرق.

()24

ويف األخري فقد نص األمر ر م 70ا 01على رم العقوبات احملكوم بها تطبيقا هلـاا
األمر مرت ية عقوبة خرق سالبة للحرية.

()25

 -0اجلــزا ات املقــررة جلــرائم عصــابات األحيــا  :لقــد نــص األمــر ر ــم 70ا 01علــى
عقوبات راتعة يف حة املتورط يف اجلرائم املنصوص عليها يف ااا األمر ،وبالرغم مـخ
العقوبات السالبة للحرية املشدتة وال رامات املالية الكبرية ال نصـط عليهـا مـوات اـاا
األمــر ،إال ن املشــرج جعــل منهــا جنحــا وليســط جنايــات ،حيــث ن النطــة فيهــا يكــون
بعقوبة اببس وليس السجخ ،رذا ما او معمول ب يف غل موات انون العقوبات.
حيث نص املشرج يف املاتة  70على معا بة عل مخ ينشئ و ينظم عصـابة حيـا  ،و
ينخر

و يشارر بضي كل عان يف عصابة حيـا مـرت علمـ بـالب ،وعـل مـخ يقـوم

بتجنيد خص و عثر يف عصابة حيا بعقوبة اببس مخ ذ ر 1سنوات إ عشـر
ر 00ســـنوات وب رامـــة مـــخ  100.000ت إ  0.000.000ت  ،واـــي عقوبـــة مشـــدتة
بالنسبة جلر ة تشكيل عصابة حيا حتى تون يامها بضي نشا بعد.
وال ب ن ااا النه التشريعي املتشدت يف جعل الشروج يف تشـكيل عصـابة األحيـا
جر ــة ائمــة حبــد ااتهــا ،ســيكون راتعــا فعــاال لكــل مــخ يفكــر يف إنشــا مثــل اــا
العصابات اإلجرامية ال تزعزج األمخ واالستقرار يف اجملتمرت.
عما عا

املشرج يف نص املاتة  77مخ األمر ر م 70ا 01باببس مـخ عشـر ر00

ســنوات إ عشــريخ ر 70ســنة وب رامــة مــخ 0.000.000ت إ  7.000.000ت عــل
مخ ير أ عصابة حيا و يتو فيها ية ياتة عانط.
ويرفــرت ابــد األتنــى للعقوبــة املقــررة يف اــا املــاتة إ مخــس عشــرة ر 05ســنة ،إاا
ارتكبط اجلر ة مرت تـوفر ظـرا و عثـر مـخ الظـروا املنصـوص عليهـا يف املـاتة 73
مخ ااا األمر.

()26
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وعا
املساعدة

املشـرج اجلزائـري علـى تقـديم ي ـكل مـخ
()27

ـكال التشـجيرت و الـدعم و

ألفرات عصابات األحيا بالوسـائل املنصـوص عليهـا يف املـاتة  71مـخ األمـر

70ا 01باببس مـخ سـنت ر 7إ مخـس ر 5سـنوات وب رامـة مـخ  700.000ت إ
 500.000ت .
وفيمــا يتعلــة

ر ــة إجبــار ــخص علــى االن ــمام إ عصــابة حيــا و منع ـ مــخ

االنفصال عنها ،باستعمال القوة و التهديد و التحريل و عخ طريـة اهلبـة و الوعـد و
اإلغرا و بضي وسيلة خرق ،فذن عقوبت ت او ب اببس مخ مخس سنوات إ ا ـن
عشرة سنة وغرامة مالية ت او ب  500.000ت و 0.700.000ت .
ما يف حالة و وج جار و عمال عن ب

()28

فرات العصابات ،وترتـ عليـ وفـاة حـد

فــرات عصــابة مــا ،فتكــون العقوبــة اــي ابــبس مــخ مخــس إ مخســة عشــرة ســنة،
وغرامة بـ  500.000ت و 0.500.000ت  ،وي ـاع ابـد األتنـى هلـا العقوبـة إاا
و عط اجلر ة ليذ ،وتشدت اا العقوبة يف حالة وفاة خص مـخ غـري ع ـا العصـابة
لتصل إ السجخ امل بد للمشارع يف تلـب املشـاجرة و العصـيان و االجتمـاج ،والـب
تون اإلخذل بضي عقوبات

د منصوص عليها يف انون العقوبات.

وإرافة لكل ما سبة ،فذن يعا

()29

حس نص املـاتة  71مـخ األمـر نفسـ  ،بـاببس

مــخ  5ســنوات إ  07ســنة وب رامــة مــخ  500.000ت إ  0.700.000ت  ،عــل مــخ
يصـنرت و يصـلس ســذحا بي ـا تاخــل ور ــة مشـروعة و غــري مشــروعة و يف ي مكــان
آخر ،و يستورت و يوزج و ينقل و يبيرت و يعر

للبيـرت و يشـ ي صـد البيـرت و خيـزان

سلحة بي ا لفائدة عصابة حيا  ،مرت علم ب ررها.
إرــافة لــالب فذن ـ يعا ـ عــل مــخ يعلــم بالشــروج يف ارتكــال جر ــة مــخ اجلــرائم
املنصــوص عليهــا يف اــاا األمــر و بو وعهــا فعــذ وخ خيــرب الســلطات املختصــة ب ـالب،
بعقوبة اببس و ال رامة املقررة يف نص املاتة  72مخ األمر ر م 70ا01
ما مخ يلجض إ االنتقام و ال ايـ

()30

و التهديـد ،بـضي طريقـة عانـط و بـضي ـكل

مخ األ كال ،رد ال حايا و الشهوت و املبل

و فرات عائذتهم وسـائر األ ـخاص

و يقي الصلة بهم ،فيعا ـ بـاببس مـخ سـنة إ  5سـنوات وب رامـة بـ  000.000ت
و 500.000ت  ،حبس نص املاتة  78مخ نفس األمر.
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باإلرافة هلاا عل فقد نصط املاتة  10مخ نفس األمر على املعا بة علـى الشـروج يف
اجلرائم الوارتة يف ااا األمر بالعقوبات املقـررة للجر ـة التامـة ،عمـا نصـط املـاتة 17
على مصاترة الوسائل املستخدمة يف اجلرائم املنصوص عليها يف ااا األمر ،مـرت مراعـاة
ال ري ابسخ النية.
خالــة:
بعد تراستنا ألبرز ما جا ب األمر ر م 70ا 01املتعلة بالو اية مـخ عصـابات األحيـا
ومكافحتها ،توسلنا إ مجلة مخ النتائ نوجزاا فيما يلي:
 انتبا املشرج اجلزائري إ خطورة ظاارة عصـابات األحيـا السـكنية ،ممـا جعلـيفرتاــا بقــانون خــاص ،والــب تاللــة من ـ علــى حرس ـ -ومــخ خذل ـ حــرص الســلطات
العمومية -على رمان مخ املواطخ وسذمت ينما عان.
 -تشدت املشرج بشضن جر ة تشكيل عصابات األحيا  ،حيث ا ـ

لقيامهـا تعـدت

اجلناة الايخ ال يقل عدتام عخ خصـ  ،إرـافة لكـون اـا اجلر ـة تتسـم بطابعهـا
التنظيمي ،حيث يعد التنظيم )ة ليز مجيـرت مراحـل النشـا اإلجرامـي الـ

ـر بهـا

تشكيل العصابة ،و خريا فذن اا اجلر ـة تتسـم باالسـتمرارية ،حيـث تصـن جر ـة
التشكيل مخ الناحية القانونية بكونها مخ اجلرائم املستمرة.
 ن جتــريم تش ـكيل عصــابات األحيــا الســكنية حبــد اات ـ يعــوت إ خطــورة فعــلالتشكيل ال

تكمخ يف طريقة عمل اجلناة ،وال تنـار بو ـوج اجلر ـة يف ي و ـط،

واو ما سار ثل ذواجا مخ ذاا التجريم الو ائي.
 حــرص املشــرج اجلزائــري علــى ت ليــ اجلان ـ الو ــائي علــى اجلانــ الرتعــي يفالتصدي ومواجهة جرائم عصابات األحيا .
عما نتقدم مبجموعة مخ اال احات ال نورت امها فيما يلي:
 العمــل علــى معاجلــة املشــاعل االجتماعيــة للشــبال عــالفقر والبطالــة والتهمــيغ،وخلـــة ف ــــا ات للريارـــة وال فيـــ تاخـــل األحيــــا الســـكنية ،إرــــافة إ التوعيــــة
والتحسيس مخ خماطر العصابات اإلجرامية على الفرت واجملتمرت.
 تعزيــز ســالي التحــري اخلاســة تاخــل التجمعــات الســكنية الكــربق ،وخاســةسلول التسرل ملا ل مخ فعالية عربق يف عش العصابات اإلجرامية وتفكيكها يف
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و ط سريرت وبشكل ت ية وفعال.
 تــدعيم االســ اتيجية الوطنيــة للو ايــة مــخ عصــابات األحيــا باســ اتيجية موازيــةللتنمية البشرية ال يكـون اوراـا العنصـر البشـري الفاعـل ،مـخ خـذل إعطـا يمـة
عرب للعمل والنشا اجلمعوي اهلاتا.
اهلوامغ واملراجــرت:
( -)1العزي سذ محد ،تور التنشئة االجتماعية يف ابـد مـخ السـلور اإلجرامـي ،الطبعـة األو  ،تار
غيدا للنشر والتوزيرت ،عمان ،7000 ،ص .02
( -)2األمر ر م 70ا 01امل رخ يف  00ارم عام  0447املوافة ل  10غشط سنة  ،7070يتعلة بالو اية
مخ عصابات األحيا ومكافحتها. ،ر عدت  ،50م رخة يف  10غشط .7070
( -)3املاتة  1مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)4املاتة  2مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)5لدت املاتة  4مخ املرسـوم التنفيـاي ر ـم 110-08املـ رخ يف  04ربيـرت الثـاني عـام  0440املوافـة ل
 77تيسمرب  7008احملدت لصذحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية ر عدت 22
م رخة يف  71تيسـمرب  ، 7008مهـام وزيـر الداخليـة واجلماعـات احملليـة الـ لـارأ يف جمـال النظـام
واألمخ العمومي عالتالي:
 السهر على اح ام القوان والتنظيمات. تولي محاية األ خاص واألمذر. رمان السكينة والطمضنينة والنظام العام والنظافة العمومية. رمان محاية امل سسات الوطنية. رمان مرا بة املرور عرب ابدوت. رمان سهولة املرور يف الطرية العمومي. املساامة مرت القطاعات املعنية يف إعدات السياسة الوطنية للو اية املرورية ،والسهر على تنفيااا.( -)6مرســوم تنفيــاي ر ــم  004-04مــ رخ يف  00مجــاتق األو عــام  0415املوافــة  07مــارأ ســنة
 ،7004يت مخ تنظيم اإلتارة املرعزية لـوزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة ،ر عـدت  05م رخـة يف
 03مارأ .7004
( -)7املاتة  3فقرة  7مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)8نصط املاتة  00مخ األمر ر م  01-70على ن  :لدت الواليات ال لد بها جلنـة والئيـة للو ايـة
مخ عصابات األحيا عخ طرية التنظيم. ..
( -)9املاتة  01مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
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( -)10حسخ محات محيد ،زين علي محيد ،املواجهة اجلنائية جلر ة تشكيل العصابة ،جملة تراسات
البصرة ،العدت  ،7003 ،17ص .015
( -)11حســام امــد الســيد فنــدي ،العصــابية يف التشــريرت اجلنــائي املقــارن ،رســالة تعتــورا  ،عليــة
ابقو  ،جامعة سيو  ،7001 ،ص .085
)(12

- Elisabeth symeonidou –kastanidou ; towards a new definition of organized
crime in the European union ; European journal of crime ; criminal law and criminal
justice, vol ;15.no 1 ;2007, p92.

( -)13حسام امد السيد فندي ،املرجرت السابة ،ص  030وما بعداا.
( -)14حسخ محات محيد ،زين علي محيد ،املرجرت السابة ،ص .00
( -)15طار ابراايم تسو ي عطية ،األمخ السياسي ،تار اجلامعـة اجلديـدة للنشـر ،اإلسـكندرية ،ص
.078
( -)16اــدق حامــد شــقوب ،التش ـكيذت العصــابية يف ــانون العقوبــات ويف رــو حكــم احملكمــة
الدستورية العليا ،منشاة املعارا ،اإلسكندرية ،7001 ،ص .17
( -)17حسخ محات محيد ،زين علي محيد ،املرجرت السابة ،ص .05
( -)18اسخ محد اخل ريي ،غسيل األموال ،الطبعـة  ،0جمموعـة النيـل العربيـة ،القـاارة،7001 ،
ص ص .77 ،70
( -)19حيث نصط املاتة  7مخ األمر ر م  01-70على ن  :يقصد ،يف مفهوم ااا األمر ،مبا يضتي:
عصابة حيا  :عل جمموعة ،لط ي تسمية عانط ،مكونـة مـخ خصـ ر 7و عثـر ،ينتمـون
إ حي سكين واحد و عثر ،تقـوم بارتكـال فعـل و عـدة فعـال ب ـر
وســا األحيــا الســكنية و يف ي حيــز مكــاني آخــر ،و ب ــر

فــر

خلـة جـو انعـدام األمـخ يف
الســيطرة عليهــا ،مــخ خــذل

االعتــدا املعنــوي و اجلســدي علــى ال ــري و تعــريل حيــاتهم و حــريتهم و مــنهم للخطــر و املســاأ
مبمتلكاتهم ،مرت محل و استعمال سلحة بي ا ظاارة و خمبضة.
ويشمل االعتدا املعنوي ،عل اعتدا لفظي مخ ضن ن خيلة اخلوا و الرع لدق ال ري ،عالتهديد
و الس

و الشتم و القاا و ال اي

و ابرمان مخ حة .

( -)20املاتة  02مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)21املاتة  08مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)22عبد الرمحان خلفي ،اإلجرا ات اجلزائية يف التشريرت اجلزائري واملقارن ،الطبعة  ،4تار بلقـيس،
اجلزائر7008 ،ا ،7003ص .35
( -)23القانون ر م  00-01امل رخ يف  70فرباير  ،7001املتعلة بالو اية مـخ الفسـات ومكافحتـ  ،ر
 04ساترة يف  8مارأ  ،7001معدل ومتمم بالقانون ر م  005-00م رخ يف  7غشط  ،7000ر
 44ساترة يف  00غشط .7000
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

100

مواجهة ظاهرة عصابات األحياء يف القانون اجلزائري ________________________________ _____________ فليح كمال

( -)24حيــث حصــر املشــرج اجلزائــري-نظــرا خلطورتهــا علــى ابريــات اخلاســة -جمــال تطبيــة ســالي
التحــري اخلاســة فيــي :جــرائم املخــدرات ،جــرائم تبيــيل األمــوال ولويــل اإلراــال ،جــرائم الفســات،
اجلرائم املاسة بضنظمة املعاجلـة االيـة للمعطيـات ،اجلر ـة املنظمـة العـابرة للحـدوت ،جـرائم الصـرا،
و خريا جرائم عصابات األحيـا  ،راجـرت ألعثـر تفصـيذ ،عبـد الرمحـان خلفـي ،مرجـرت سـابة ،ص 35
وما بعداا.
( -)25املاتة  03مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)26ي عندما ترتك اجلر ة عخ طرية إحدق اباالت التالية:
 جتنيد طفل و ي خص آخر بسب رعف النات عخ إعا ة و عجز بدني و ااين، عخ طرية ا تحام حرمة منزل، استعمال تكنولوجيات اإلعذم واالتصال، -محل و استعمال سذ ناري و زجاجات حار ة و لعال ناريـة و ـه

و مفر عـات و مولـدات رااا

معجاز و مسيل للدموج و استعمال عذل معداة للهجوم،
 لط تض ري املخدرات و امل رات العقلية، مخ بل عثر مخ ا ين عشر ر07( -)27حيث تتمثل

خصا.

كال الدعم واملساعدة املنصوص عليها يف املاتة  71مخ ملر ر م  01-70يف:

 تشجعي و لويل عخ علم ،بضي وسيلة عانط ،عصابة حيا ، تدعيم نشطة و عمال عصابة حيا و نشر فكاراا بصورة مبا رة و غري مبا رة، تقدم مكان لذجتماج و اإليوا لع و و عثر مخ ع ا عصابة حيا ، إخفا عمدا ع وا مخ ع ا عصابة حيا  ،مرت علم ن ارتك إحدق اجلرائم املنصوص عليها يفااا األمر ،و ن ال حبث مخ السلطات الق ائية،
 لويل عمدا تون القبل على ع و مخ ع ا عصابة حيا و مساعدت على االختفا و اهلرول.( -)28املاتة  74مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
( -)29املاتة  75مخ األمر ر م  ،01-70املصدر السابة.
()30

 -حيــث تــنص املــاتة  72مــخ األمــر ر ــم  01-70علــى نـ  :يعا ـ بــاببس مــخ ســتة )(6

ــهر إ

سنت ) (2وب رامة مخ 60.000ت إ 200.000ت و بذحدق اات العقوبت  ،عل مخ يعلـم بالشـروج
يف ارتكــال جر ــة مــخ اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف اــاا األمــر و بو وعهــا فعــذ وخ خيــرب الســلطات
املختصة بالب .
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