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 مقدمة:

مف أىـ التحديات التي في الفترة األخيرة الجريمة  بمختمؼ أشكاليا و السيما مواجية 
و لمتشكيالت اإلجرامية و يرجع ذلؾ بشكؿ أساسي إلى االنتشار الواسع  ،دوؿ العالـتواجو 

األنشطة  و تعدد فضال عف اتساع الذي زاد عدد أفراده إلى حد كبير،ظاىرة اإلجراـ المنظـ 
 .اإلجرامية تياأنشطعمى صفة العالمية أضفى مما  ،باشرىا الجماعات اإلجراميةالتي ت

التدابير  السياسية الجنائية الحديثة العديد مفاتخذت ة استفحاؿ ىذه الظاىرة الخطير بعد 
اإلجراءات فعالية قانوف يضمف إجراءات المالحقة الجنائية عمى نحو تفعيؿ كفالة و بيدؼ 
عمى حؽ المجتمع في التأكيد و  جرائي لتطبيؽ النصوص العقابية،الوسيط اإل اعتبارهب الجزائية

تحكـ  التيمساس في الوقت ذاتو بالمبادئ األساسية الدوف  ب الجريمة،توقيع العقاب عمى مرتك
 .1عمى سبيؿ المثاؿ قرينة البراءة و حقوؽ الدفاعكائية ز وى الجلدعا

أحد األىداؼ الرئيسية لمسياسة الجنائية  في اإلجراءات الجزائية الّشيودتمثؿ حماية 
سياسة جنائية تكفؿ حماية إلى اعتماد مف الدوؿ العديد الشيادة سعت ألىمية  و ،المعاصرة
لؾ بيدؼ ضماف الحصوؿ عمى ذو  ،التي قد يتعرضوف لياتيديدات مف االعتداءات وال الّشيود 

معدالة الجنائية و تحقيقا لمعدؿ بيف أفراد خدمة لشياداتيـ الخالية مف أي زيؼ أو زيغ 
 .2المجتمع
في ألنيا تؤثر كثيرا  في غاية األىمية في المحاكمات الجزائية، الّشيودتعد شيادة  كما

الشاىد يقدـ ، كما تبرئتوأو  في إدانة المتيـ احاسم اليا دور  مجرى المحاكمات و أحيانا يكوف
بمعاونتو القضاء في اإلدالء بما وصؿ إليو عف طريؽ حواسو مف  خدمة عامة لمعدالة،

 .3معمومات عف الواقعة اإلجرامية

                                                           

 ، القاىرةدار النيضة العربية،الطبعة األولىدراسة مقارنة، الحماية الجنائية اإلجرائية لمشيود، خالد موسى توني، - 1
 .5ص، 2010

أحمد ياسيف الشواني،حماية الشيود في القانوف الجنائي الوطني و الدولي )دراسة تحميمية مقارنة( الطبعة األولى  نوازد - 2
 .9ص،2014،، القاىرةالمركز القومي لإلصدارات القانونية

 .11ص ،نفسوالمرجع  - 3
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ـ إلى ىاشؾ أف شيادة الشاىد تمكف مرفؽ العدالة الجنائية مف الحصوؿ عمى دليؿ يسفال 
دع الخارجيف عميو بالعقاب أحكامو ور نفاذ و تطبيؽ القانوف و  الوصوؿ لمحقيقة،حد كبير في 

، قد  التي ،معدالةلخدمة  زائيةدورا جوىريا في الدعوى الجالشاىد بشيادتو كما يؤدي  الالـز
قدامو عمى اإلدالء إيضار ىذا األخير مف كما  تيا،عف مساعدو حجامإتضار كثيرا مف 

 .1أفراد أسرتو و المقربيف منومع لمخطر الشديد  ياو يتعرض بسبب بالشيادة،
تسـ بالدقة في اإلعداد و التنفيذ و ور أنماط جديدة لمسموؾ اإلجرامي، تفي ظؿ ظي

االىتماـ باإلفالت مف العدالة مف خالؿ القضاء عمى كافة األدلة التي يمكف أف يستعاف بيا 
أسموب إلى استخداـ في معظـ األحياف  يةجرامتمجأ ىذه التشكيالت اإلقد  ،2إلى الجناةلموصوؿ 

وىـ في  أعماؿ إجرامية،مف يرتكبونو عما  ـمف اإلدالء بشيادتيالّشيود التيديد و الترىيب لمنع 
 إليذاء البدني و التصفية الجسدية،استخداـ أساليب العنؼ و القير و افي ذلؾ ال يتوانوف 

و غيرىـ مف امية عمى أعضائيا عمى قانوف الصمت الذي تفرضو المنظمات اإلجر حفاظا 
األشخاص الذيف قد تسوقيـ الصدفة إلى اإللماـ ببعض تفاصيؿ األنشطة غير المشروعة ليذه 

أو اإلدالء بيا عمى  بالشيادة،يدفع الشاىد إلى التيرب مف اإلدالء ، مما 3اإلجرامية التشكيالت
 إجرائية تكفؿ خاصة في ظؿ غياب نصوص.مضمونيا نحو يفرغيا مف عمىغير حقيقتيا 

 .4الحماية الالزمة ليذا الشاىد الميدد
بحسبانيا غاية تسعي السياسية الجنائية المعاصرة  الّشيود و مف ىنا تبرز أىمية حماية 

مالحقة الجناة  الذي سيتمكف مف لما فييا مف فائدة لمرفؽ العدالة،إلى إقرارىا و إرساء دعائميا 
 الّشيود فضال عف منح  ،عمييـلمجتمع بإنزاؿ العقاب اع عف امكنو مف الدفت أكثر،بفاعمية 
 .5ف الحد األدنى مف الحماية التي يستحقونيا لتعاونيـ مع العدالةيالميدد

                                                           

 .6، صالمرجع السابؽخالد موسى توني،  - 1
 ،، اإلسكندريةدار المطبوعات الجامعية ،دراسة مقارنة ،الجنائيةجراءات اإلحماية الشيود في  أميف مصطفى محمد، -2

 .6ص، 2010
 .6، صالسابؽخالد موسى توني، المرجع  - 3
 .5ص ،المرجع السابؽأميف مصطفى محمد،  - 4
 .6، صالمرجع السابؽخالد موسى توني،  - 5
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ضرورة توفير إلى  ء عمى المستوى الوطني و الدولي،سوا ليذا تنبو المشرعوف مؤخرا،
 .1عمى اإلدالء بالشيادة عيـيوتشج تيديدات،الضغوطات و ال لمشيود لمواجية الحماية الالزمة 

 20152جويمية  23 المؤرخ في02-15ا لألمر رقـ مؤخر  جزائريرغـ إصدار المشرع ال
مف  ذي أضاؼ الفصؿ السادس إلى الباب الثانيال لقانوف اإلجراءات الجزائية المعػدؿ والمػتمـ

 و اء والضحايا "والخبر  الّشيود " حماية تحت عنوافقانوف اإلجراءات الجزائية الكتاب األوؿ مف 
و ذلؾ في إطار التزاـ الجزائر بالوفاء بالتزاماتيا الدولية  ،الحماية في الّشيود حؽ الذي أقر 

و التي تنص  20103ديسمبر  21عقب مصادقتيا عمى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 
إال ، لالزمة لمشيودحماية القانونية اعمى ضرورة توفير الدولة الطرؼ الفي مادتيا الرابعة عشر 

، سواء حديدتأف تنظيـ المشرع لموضوعات ىذه الحماية لـ يكف عمى القدر الالـز مف الدقة و ال
مع التنويو . و إجراءات منحيا و سحبيا و إنيائيا و معيارىا، مف حيث مضموف ىذه الحماية،

و ييدؼ البحث و عميوصا تنظيمية لتجسيد ىذه الحماية. إلى أف المشرع الجزائري سيصدر نص
 جذاغة نماوكذا محاولة صيلمّشيود  اإلجرائية حمايةالإلى التوصؿ إلى سد النقص التشريعي في 

أف يستيدي بيا المشرع الجزائري عند وضعو ليذه النصوص التنظيمية  ضوابط يمكفأو 
 توجيات السياسة الجنائية الحديثة. لمسايرةالّشيود المتعمقة بحماية 

اسة التعرؼ عمى أوجو الحماية المقررة لمشيود في اإلجراءات الجزائية نحاوؿ في ىذه الدر 
، حيث نمقي الضوء عمى ريع المقارف عف التشريع الجزائريو خاصة تمؾ التي انفرد بيا التش

و ما حققتو مف إيجابيات، و ما شابيا مف سمبيات باعتبار أف  الّشيود القوانيف المنظمة لحماية 
بنصوص خاصة قررت مف خالليا العديد  الّشيود المقارنة نظمت حماية العديد مف التشريعات 
أو ما  ،الجزائيةفي نطاؽ الدعوى  الّشيود ؛ كتجييؿ موجية مباشرة إلييـمف صور الحماية ال

خفاء يسمى باإلغفاؿ أو اإلخفاء،  و، عنوانو مف خالؿ حجب بيانات الشاىد المتعمقة بيويتو وا 
                                                           

 .7ص ،المرجع السابؽخالد موسى توني،  - 1

و  1966يونيو 08المؤرخ قي  155-66األمر رقـ  متمـيعدؿ و ي ،2015جويمية  23ؤرخ في الم 02-15رقـ  أمر -2 
 .2015 يوليو 23، بتاريخ 40لرسمية لمجميورية الجزائرية، عددالجريدة ا قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، المتضمف

االتفاقية العربية لمكافحة الفساد  ، يتضمف المصادقة عمى2014سبتمبر  8مؤرخ في  249-14مرسـو رئاسي رقـ  - 3
 .2014سبتمبر  21، بتاريخ 54، عددلرسمية لمجميورية الجزائريةالجريدة ا ،2010ديسمبر  21المحررة بالقاىرة بتاريخ 
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وضع برامج وطنية دوؿ في أنحاء العالـ بالإذ قامت  ،الّشيودعف طريؽ وضع برامج لحماية 
 نتطرؽ إلييا الّشيود في نفس اإلطار برزت برامج و جيود دولية لحماية  و الّشيود لحماية 
سواء مف خالؿ القواعد اإلجرائية لممحاكـ الدولية الجنائية الدائمة أو المؤقتة أو مف  ،أيضا

 .فصدار إعالنات بيذا الشأخالؿ إبراـ اتفاقيات دولية و إ
تضمف لمشيود البقاء  الضوء عمى ما  تضمنتو التشريعات المقارنة مف نصوصنسمط كما 

 لييـ؛و إف كانت غير موجية مباشرة إ ذي  قد يجعميـ يحيدوف عف الحقيقة،بمنأى عف التأثير ال
لعدالة و كضمانات اإلدالء بالشيادة و التي تيدؼ بصورة مباشرة  إلى ضماف حسف سير ا

ىو الشأف نفسو بالنسبة لمتدابير التي توجو مباشرة  و الّشيود بصورة غير مباشرة إلى حماية 
أخرى مف باب ردعو بسبب ما يقع  و تارة بعاده عف الشاىد مف باب الوقايةتارة إل ،إلى المتيـ

و ردعية  ةو التي سنعرض ليا ىي األخرى باعتبارىا تشكؿ وسائؿ و وقائي نو مساسا بالشاىد،م
 الّشيود.لحماية 

نعتمد في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي و المقارف و لف نكتفي بمجرد سرد النصوص 
ما  الّشيود والتشريعية و إنما سنتناوليا بالتحميؿ الستجالء مدى احتوائيا عمى ضوابط حماية 

 تضمنتو مف سمبيات.
إلى القضاء الدولي و االتفاقيات كما نتطرؽ إلى بعض التشريعات العربية و األجنبية و 

 الدولية في مادة حماية الّشيود.
لذلؾ فإف كؿ مف المنيج التحميمي و المقارف يسمحاف ببياف النموذج المناسب لتنظيـ 

 .حماية الّشيود في إطار التشريع الجزائري
منو و ما يتض ائي و أساليب مباشرتوز الكالسيكي عمي مفيـو اإلجراء الجسيطرة الفكر بيف 

و بيف ضرورة كفالة  ،مف قواعد حاكمة لمدعوى الجزائية و ضمانات لممحاكمة العادلة مف جية
السيما في الجرائـ الخطيرة و إجازة المجوء إلى صور مف الحماية تتخمى عف الّشيود حماية 

عالية سعيا نحو تبني مفيـو أكثر مرونة يكفؿ أكثر ف يـو التقميدي لإلجراءات الجزائية،المف
 تحقيؽ التوازف بيف حقوؽ المجتمعكيفية في اإلشكالية  تكمف مرفؽ العدالة مف جية أخرى،ل
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القانوف و تمكيف مرفؽ العدالة الجنائية مف مالحقة لتطبيؽ  الّشيود تتطمب حماية التي 
التي يتمتع بيا المتيـ في الدعوى الجزائية  األساسيةبيف تمؾ الحقوؽ  و المجرميف وردعيـ،

 ا حقوؽ الدفاع.و عمى رأسي
، ارتأينا تناوؿ الحماية المباشرة ابة عؿ اإلشكالية المذكورة أعالهانطالقا مما سبؽ و لإلج

 .)الباب الثاني(تناوؿ الحماية غير المباشرة لمشيود ، ثـ )الباب األوؿ(لمشيود 
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 وؿالباب األ 
  لمّشيود الحماية المباشرة 

فيـ مف  وجياف يوحياف بالتناقض.ذات  مكانة في نظاـ العدالة الجنائية الّشيوديحتؿ 
عند اإلدالء بشيادتيـ مما يساعد  ا بتعاونيـ مع الّسمطات المختصة،ناحية يؤدوف دورا جوىري

و تأسيس الصمة الواجبة بينو إذ غالبا ما يتوقؼ تحديد ىوية المتيـ  ؛الدعوى الجزائيةفي إنجاح 
في نظاـ العدالة  الّشيودمف ناحية أخرى القت مشاركة ؛ و الّشيود بيف الواقعة عمى توافر و 

فعمى خالؼ المجني عمييـ و الضحايا الذيف أّمنو ألنفسيـ  ئية قدرا كبيرا مف عدـ االىتماـ،الجنا
غير الّشيود مانينات بقيت مكانة موقعا بارزا عمى صعيد العدالة الجنائية بحموؿ منتصؼ الث

 .1واضحة مف الّناحية العممية
في  الّشيودأولت السّياسة الجنائية المعاصرة جؿ اىتماميا بحماية في الفترة األخيرة نو إال أ

ىذا التوجو العديد مف التشريعات المقارنة التي تخمت عف المفيـو  ،وسايرالدعوى الجزائية
ة سعيا نحو تبني مفيـو أكثر مرونة يمكف مرفؽ العدالة مف مباشرة التقميدي لإلجراءات الجزائي

بشكؿ يحوؿ دوف تعرضيـ ألي صورة مف صور  الّشيود بعض اإلجراءات الجزائية كسماع 
أو الخطر و ال ينتيؾ في الوقت ذاتو حقوؽ الدفاع التي يتمتع بيا المتيـ عند محاكمتو  التيديد،

)الفصؿ الّشيود و برامج حماية  )الفصؿ األوؿ(ة المجيمةادجنائيا كالمجوء لما يسمى بالشي
 .الثاني(
 
 
 

 
 

                                                           

 الدكتوراه في عمـو الشرطة، رسالة لنيؿ، لمشاىد،دراسة مقارنةمنية األ الحماية الجنائية و محمد السولية،أحمد يوسؼ  - 1
 .228ص ، 2006القاىرة ، ديمية الشرطة،كمية الدراسات العميا،أكا



  8  
 

 الفصؿ األوؿ
 الّشيودتجييؿ 

تحقيقا لمتوازف المفترض  بيف حؽ جية   العمنيةاألصؿ في الشيادة في المواد الجزائية 
 التحقيؽ و االتياـ في إقامة الدليؿ عمى إدانة المتيـ و استقائو مف أي مصدر طالما اطمأنت

و  الّشيود اح لو بمواجية لو، وبيف حؽ المتيـ في كفالة حؽ الدفاع لو مف خالؿ السم
ية الشاىد و بياناتو، األمر أف يكوف المتيـ عمى عمـ كامؿ بيو ، و ىو ما يتعيف معو  مناقشتيـ

و الذي قد يمثؿ قدرا كبيرا مف التيديد بالنسبة لمشاىد و أقاربو و أفراد أسرتو و بخاصة حاؿ إدالئ
، أو إحدى جرائـ االتجار يمة منظمة أو جريمة ضد اإلنسانيةبشيادة في جريمة إرىابية أو جر 

 .بالبشر
خالؿ  الّشيود مفيسعى إلى حماية  الدعوى الجزائيةنطاؽ  الّشيود فيعمى ذلؾ فتجييؿ و 

ى إخفاء بيانات الشاىد بتجييؿ ىذه البيانات و حجبيا عف المتيميف و باقي الخصـو في الدعو 
 .التي تسمع شيادتيـ فييا

لجريمة ومالحقة مساعدة السمطات عمى ضبط ا الّشيود فيال يمكف إنكار دور تجييؿ و 
و إف كاف البعض يرى أف المعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا عف طريؽ  ،المجرميف بالعقاب

وعية وعميو سنعرض في ىذا الفصؿ لمشر  .تخؿ بحقوؽ الدفاع لعدة اعتبارات ىذه الشيادة
مف خالؿ بياف موقؼ كؿ مف الفقو و التشريعات المقارنة مف قبوؿ العمؿ  الّشيود تجييؿ 

ثـ نعرض لمتنظيـ القانوني  ،)المبحث األوؿ( ،الدعوى الجزائيةبالشيادة المجيمة في نطاؽ 
ونظمت العمؿ بيا بنصوص خاصة تحدد  ،بعض التشريعات التي أجازتيالدى  الّشيود لتجييؿ 

 .)المبحث الثاني(و قيودىا إجراءاتيا شروطيا و
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 المبحث األوؿ

 الّشيود مشروعية تجييؿ  
الفقو مسألة قبوؿ العمؿ بالشيادة المجيمة أمرا محؿ خالؼ كبير عمى مستوى مازالت  

ورغـ  ،بيا ؼ التشريعات المقارنة مف العمؿفضال عف اختالؼ موق القانوني المقارف والقضاء،
الدعوى ألنظمة اإلجرائية المقارنة الحديثة العمؿ بالشيادة المجيمة في نطاؽ إجازة العديد مف ا

 ،ه اإلجازة مازاؿ محؿ خالؼ كبيرإال أف األساس القانوني الذي بنيت عميو ىذ ،الجزائية
ويقتضي األمر بداية تناوؿ مفيـو الشاىد الذي سعت السياسة الجنائية المعاصرة 

موقؼ كؿ مف الفقو والتشريعات المقارنة مف العمؿ بعد  افيم لنتناوؿ ،)المطمب األوؿ(لحمايتو
 .)المطمب الثاني(بالشيادة المجيمة

 المطمب األوؿ:مفيـو الشاىد:
يستيدؼ االلتزاـ بأداء الشيادة تحقيؽ مصمحة عامة، و مف ثـ فإف مف أبسط حقوؽ 

، ومف ىذا و أف يحمى مف أي اعتداء قد يتعرض لو الشاىد أف تصاف لو كرامتو و شرفو،
المنطمؽ سعت السياسة الجنائية المعاصرة لالتجاه نحو إقرار حؽ الشاىد في الحماية الجنائية، 
و قدرت العديد مف التشريعات أف القيـ و المصالح التي تمثميا الشيادة في الدعوى الجزائية، و 

ي شكؿ ىذه كذلؾ دور الشاىد فييا تستحؽ الحماية، و إف كانت ىذه التشريعات قد اختمفت ف
و ال شؾ أف استعراض ىذه التوجيات التشريعية و السياسة الجنائية  الحماية و نطاقيا،

في الدعوى الجزائية يقتضي بداية تناوؿ مفيـو الشاىد  الّشيود المعاصرة حاؿ اىتماميا بحماية 
لو في و ىو ما نتناو  الذي سعت السياسة الجنائية المعاصرة لحمايتو كما سبقت اإلشارة إليو.

يشتبو  تمييز الشاىد عف غيره مما و )الفرع األوؿ(ىذا المطمب مف خالؿ تعريؼ الشاىد 
 .)الفرع الثاني(بو
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 :تعريؼ الشاىدالفرع األوؿ:
 اثـ تعريفو قانون )ثانيا( في الشريعة اإلسالميةو  )أوال(نتناوؿ في ىذا الفرع تعريؼ الشاىد لغة 

 .)خامسا( نتناوؿ في األخير تعريؼ الشاىد في الفقول )رابعا(أحكاـ القضاء  فيو  )ثالثا(
 أوال: تعريؼ الشاىد لغة:

حيث أف السبب المطموب لإلدالء  إف شيادة الشاىد ىي اشتقاؽ مف المشاىدة أي المعاينة،
ىو المعاينة )المشاىدة( و كممة الشاىد جمعيا شيود و ىي  في قواعد المغة العربية اسـ فاعؿ 

يف،  فيقاؿ شيد عمى كذا أي أخبر بو و شيد لفالف عمى اف أو أخبر أو علمفعؿ شيد بمعنى بي
و أقر بما عمـ،ويقاؿ شيد  وشيد با أي حمؼ، ،بكذا أي أدى ما عنده مف الشيادة فالف

و شيد المحادثة أي عاينيا و الشاىد  و قـو شيود أي حضور، المجمس أي حضره فيو شاىد،
 .1عالـ الذي يبيف ما يعممو و يظيرهو ال مف يؤدي الشيادة و ىو الدليؿ

و ىو مف يدلي بشيادتو بالقسـ  و عميو فالشاىد مف يرى أو يعرؼ أو يشيد بشيء ما،
ف أى جريمة ما أو حادثة ما و يمكنو أو ىو مف ير  ،باشرة سواء كانت شفيية أـ كتابيةبطريقة م

 .2و عف جريمة ماو ىو أيضا مف يشيد في المحكمة عمى ما رآه أو ما عرف  يصؼ ما حدث
 ثانيا: تعريؼ الشاىد في الشريعة اإلسالمية:

 لقد ورد لفظ الشاىد في عدة آيات قرآنية ليشير إلى عدة معاني نذكر منيا:
َِ  أ ف و ي » : في قولو تعالى اإلخبار و التبييف:  ي َزثِّ ل ىَٰ ث يٌِّ ٖخ هِّ بى  ع  َُ  ۦك  ٌۡ ُِٞد هِّ ب ي ۡتلٍُُْ ش  و  3«ّ 
ك  ش َٰ  لٌَجِي  ٱ يَ ََٰٓأيَُّيا » : تعالىقولو  ۡلٌ َٰ ً ِريٗسا بإًَِبٓ أ ۡزس   ّ ٗسا  ُهج شِّ  ّ ٗدا  ۡلٌ بٓ إِل ۡيُكۡن  إًَِبٓ » : و قولو 4«ُِ أ ۡزس 

ُسَْٗل ش َٰ  ل ۡيُكۡن بز  لِِ بٓ » :و كذا قولو  سبحانو و تعالى 5«ًُِدا ع  ُۡ ۡي أ  ُِٞد هِّ ب ِِد  ش  ش   ّ»6. 

                                                           

 .302ص ،1990 ،، جميورية مصر العربيةإصدار وزارة التربية و التعميـ ،المعجـ الوجيز -1
 .2ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ محمد السولية، -2
 .17اآلية ، سورة ىود -3
 .45اآلية ، سورة األحزاب -4
 .15 اآلية ،سورة المزمؿ -5
 .26اآلية ، سورة يوسؼ -6
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ِِ »: و جؿ العمـ: في قولو عز ََُ  ّلَلُ ٱ د  ش  ّ   ۥأً    ْ َ  إََِل ُُ
ٓ إِل َٰ خُ ٱَل  ئِك 

ٓ ل َٰ لُْْا  ۡلو  ّْ أُ ب ثِ  ۡلِعۡلنِ ٱّ  ٓ  ۡلقِۡسِطۚٞ ٱق بٓئِو ُۢ َل 

  ْ َ  إََِل ُُ
ِزيزُ ٱإِل َٰ ِكينُ ٱ ۡلع   .1« ۡلح 

ُؤاْ  » :في قولو تعالى الحمؼ: ي ۡدز  ِ ب  ّ  ٌۡ اة  ٱع  ر  ِ َٰ  ۡلع  ل ِوي   ۥإًََُِ  ّلَلِ ٱِدُۢ ثِ اد َٰ بأ ى ت ۡشِ د  أ ۡزث ع  ش 

ِرثِيي  ٱ  .2« ۡلك َٰ
ٞم َهۡشُِْدٞ »:في قولو تعالى اإلدراؾ: و الحضور ْۡ لِك  ي 

ذ َٰ أي محضور يحضره أىؿ السماء 3«ّ 
لُْى  »و األرض و يقاؿ شيدت الجمعة أي أدركتيا و كذا في قولو عزوجؿ ب ي ۡفع  ل ىَٰ ه  ُُۡن ع   ّ

 4«ُشُِْدٞ  ۡلُوۡؤِهٌِيي  ٱثِ 
ألف مف يحضر مجمس القضاء ألداء  ،ضور، أي يشيد بعضيـ لبعضبمعنى ح فشيود

 .5الشيادة يسمى شاىدا
فعرفو الحنفية بأنو مف يخبر  كما عرؼ فقياء الشريعة اإلسالمية الشاىد بتعريفات مختمفة،

أما عند المالكية فالشاىد ىو مف  إخبارا صرفا إلثبات حؽ بمفظ الشيادة في مجمس القضاء،
و قوليـ "عف عمـ" أي إخبارا ناشئا عف عمـ ال عف ظف  عمـ يقضي بمقتضاه،يخبر الحاكـ عف 

بأنو مف يخبر بحؽ عمى غيره بمفظ خاص أي بمفظ أشيد ال  في حيف عرفو الشافعية أو شؾ،
و ىو نفس ما اتجو إليو الحنابمة حينما عرفة الشاىد  غير فال يكفي إبدالو بغيره و لو كاف أبمغ،

 .6و بمفظ خاص كشيدت أو أشيدبأنو مف يخبر بما عام
 :قانونا ثالثا: تعريؼ الشاىد

لمشيادة سواء في  الّشيود لقد اكتفت غالبية القوانيف العربية بتنظيـ القواعد الخاصة بأداء 
، دوف أو المحاكمة ضمف نصوصيا الجنائيةمرحمة التحريات األولية أو التحقيؽ االبتدائي 

                                                           

 .18اآلية  ،سورة آؿ عمراف -1
 .08اآلية  ،سورة النور  -2

 .103اآلية  ،سورة ىود -3
 .07اآلية  ،سورة البروج -4
 .3ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ محمد السولية، -5
 ،2015-2014 ، 01جامعة الجزائر ،قوؽكمية الح أطروحة دكتوراه في القانوف، ،الشيادة في اإلثبات الجزائي،اللو رابح - 6

 .20ص
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األردني، و المصري و السوري و المبناني و  رع الجزائريوضع تعريؼ محدد لمشاىد و منيا المش
في حيف يختمؼ ىذا الوضع لدى المشرع البمجيكي و اإلنجميزي و األمريكي حيث أنيـ قد و 

 .1ضعوا تعريفا لمشاىد و ذلؾ إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ة التي أولت تميز المشرع الفرنسي بمسايرتو لتوجيات السياسة الجنائية المعاصر و رغـ 

حيث أصدر المشرع الفرنسي القانوف رقـ  و المجني عمييـ، الّشيود عناية كبيرة بحماية 
لذي أضاؼ بمقتضاه الباب الحادي و ا 2001نوفمبر  15 الصادر في 1062-20012

و رغـ  ".الّشيود تحت عنواف "حماية  اإلجراءات الجزائيةالعشريف ضمف نصوص قانوف و 
في الدعوى الجزائية بنصوص قانونية محددة تؤدي  الّشيود ـ حماية تنظي ىحرصو أيضا عم

إلى ضبط ىذه الحماية و فاعميتيا و عدـ اإلسراؼ في المجوء إلييا أو استخداميا، إال أنو فاتو 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية بشأف تطبيؽ  706-58تحديد مدلوؿ الشاىد و اقتصر في المادة 

تطمب احتماؿ تعرض الشاىد أو أي مف أفراد أسرتو أو المقربيف لو عمى مجرد  الّشيود حماية 
 .3لخطر االعتداء عمييـ دوف أف يحدد المقصود بكؿ منيـ

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي أف المشرع  57-706لكف يظير مف نص المادة 
أف و  أو الشروع  ، األشخاص الذيف ال تتوافر ضدىـ دالئؿ عمى ارتكابيـ جريمةالّشيود يقصد ب

 4اإلجراءات.لدييـ معمومات مفيدة في 
، في الّشيودبحماية  أحكاما متعمقػةالشأف نفسو بالنسبة لممشرع الجزائري الذي تبنى مؤخرا و 

و وفاءا بالتزاماتو الدولية في ىذا  الّشيود و لالستجابة لمحاجة الوطنية لحماية محاولة من
الفصؿ السادس إلى الباب الثاني مف الكتاب  15-02بصدور األمرالمجاؿ، حيث  أضاؼ 

                                                           

 .21ص ،2011،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي،بكري يوسؼ بكري محمد، المسؤولية الجنائية لمشاىد، الطبعة األولى -1
2
 - Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, modifiant le 

code de procédure pénale français, journal officiel n° 266 du 16 novembre 2001.Disponible 

sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052 

 .17ص ،المرجع السابؽ محمد، أميف مصطفى -3

4 - L’article 706-57: « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible 

de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont 

susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent………. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052
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، إال أنو 1والخبراء والضحايا " الّشيود قانوف اإلجراءات الجزائية عنوانو" حماية  األوؿ مف
 النص فقط عمى إمكانيةعمى مف قانوف اإلجراءات الجزائية  19مكرر  65المادة  اقتصر في

ية غير اإلجرائية و/أو اإلجرائية المنصوص أكثر مف تدابير الحما مف تػدبير أو الّشيود إفادة 
حياتيـ أو سالمتيـ الجسدية أو حياة أو سالمة أفراد عػائالتيـ أو أقػاربيـ أو  عمييا إذا كانػت

، بسبب المعمومات التي يمكنيـ تقديميا لمقضاء معرضة لتيديد خطير مصػالحيـ األساسػية
، دوف ريمة المنظمة أو اإلرىاب أو الفسادالحقيقة في قضايا الج والتي تكوف ضرورية إلظيػار

 أف يحدد ىو اآلخر المقصود بكؿ منيـ.

إال  و عمى الرغـ مف عدـ توضيح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري المقصود بالشاىد،
منو أف المشرع يقصد بالشاىد كؿ شخص يرى قاضي  88/1أنو يظير مف نص المادة 

ال يشترط فيو القانوف أف يكوف شاىد لحقيقة، و يار االتحقيؽ مف سماع شيادتو فائدة إلظ
عياف،حيث يكوف لقاضي التحقيؽ سمطة تقديرية في مدى مالئمة الشخص الذي يريد سماع 

 .2و كذا كيفية استدعائو شيادتو،

در في تاريخ الحؽ لنظيره و ذلؾ عمى خالؼ القانوف البمجيكي الذي و إف كاف قد ص
مدلوؿ محدد لمشاىد في الدعوى الجزائية، و الذي قرر المشرع ، إال أنو سعى لوضع الفرنسي

 .3استفادتو مف الحماية المقررة

حيث التـز قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي بتحديد المقصود بالشخص الذي يضفي عميو 
 :4سواء أكاف الشاىد ذاتو أو أفراد عائمتو أو أقاربو كاآلتي حمايتو،

                                                           

و  1966جواف  08مؤرخ في ، 155-66متمـ لألمر رقـ معدؿ و ، 2015جويمية  23المؤرخ في  02-15رقـ  أمر -1
 ، سالؼ الذكر.وف اإلجراءات الجزائية الجزائريالمتضمف قان

 .133ص، المرجع السابؽ،  اللو رابح - 2

 .17ابؽ، صالس ، المرجعأميف مصطفى محمد -3
4
 - Voir Art. 102 du Code d'instruction  criminelle Belge, disponible sur : 

http://www.droitbelge.be/codes.asp#ins 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.101
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#LNK0037
http://www.droitbelge.be/codes.asp#ins
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ىو الشخص الذي يمكف أف يتعرض لمخطر نتيجة  :Témoin menacé: الشاىد الميدد - أ
 اإلدالء بأقوالو بمناسبة قضية جنائية، سواء أكاف ذلؾ في مرحمة االستدالؿ أو التحقيؽ،
سواء في بمجيكا أو أماـ محكمة دولية أو في دولة أجنبية و يكوف مطموبا منو تأكيد أقوالو 

 بناء عمى طمب بسماع شيادتو.
و ىو شريؾ الشاىد الميدد أو  Membres de la famille: أعضاء العائمة: - ب

الشخص الذي يعيش مع ىذا الشاىد و يرتبط بو بعالقة عاطفية و جنسية دائمة، و كذلؾ 
األقارب الذيف يقيموف مع الشاىد الميدد أو شريكو أو الشخص الذي يرتبط بو بعالقة 

متبنيف ليـ الذي يقيموف و كذلؾ أوالدىـ بالتبني أو أباؤىـ ال عاطفية و جنسية دائمة،
 معيـ.

و يقصد بيـ أقارب الشاىد الميدد حتى   Autres parents: :األقارب اآلخروف - ت
الدرجة الثالثة الذيف ال يقيموف معو في ذات مكاف إقامتو، و كذلؾ أقارب قريب الشاىد 

لمتبنيف الميدد و مف يرتبط بيـ بعالقة عاطفية و جنسية دائمة و أوالدىـ بالتبني و آباؤىـ ا
 ليـ الذيف ال يقيموف معيـ في ذات محؿ اإلقامة.

بأنو ذلؾ  19821و المجني عميو األمريكي الصادر سنة  و عرفو قانوف حماية الشاىد
أو الذي  ،الشخص الطبيعي الذي يكوف عالما بوجود أو عدـ وجود وقائع تتعمؽ بأي جريمة

أو الذي يبمغ عف الجريمة ألحد  ،راضتقبؿ أقوالو بعد حمفو اليميف كدليؿ ألي غرض مف األغ
أو  ،أو الذي يكمؼ بالشيادة بموجب استدعاء صادر مف سمطة أي محمكة ،الجيات المختصة

 الذي استدعي لمشيادة مف قبؿ أف ينطبؽ عميو ما سبؽ ذكره.

الشاىد بأنو ذلؾ الشخص الذي يقدـ  701كما عرفت القاعدة الفدرالية األمريكية لألدلة رقـ 
بنيا عمى المعرفة المبدئية يساعد عمى فيـ الوقائع أو عمى تحديد الحقائؽ، و ال يشيد رأيا م

                                                           
1
 - Victim and Witness Protection Act of 1982, available on: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-96/pdf/STATUTE-96-Pg1248.pdf 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-96/pdf/STATUTE-96-Pg1248.pdf
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فقد عرفتو بأنو مف لديو معرفة شخصية  602و  601بوصفو خبيرا،أما القاعدة الفدرالية رقـ 
 .1بموضوع الشيادة و يكوف أىال ألدائيا

التنفيذية لمقانوف اإلنجميزي  مف الالئحة 15ىذا و قد عرفو القانوف اإلنجميزي في القاعدة 
باألسموب الذي حدده القانوف في ىذا  بأنو ذلؾ الشخص الذي يحضر لممحكمة 72-6القسـ 

و سواء كاف  ،الشأف لإلدالء بالشيادة و تقديـ األدلة في واقعة معينة سواء قدميا بالفعؿ أـ ال
شاىد مف أفراد الشرطة أو بشرط أال يكوف ال ،طمبو بواسطة المحكمة أو بناء عمى طمب الخصوـ

مف موظفي المؤسسات العقابية الذيف يحضروف إلى المحكمة بيذه الصفة أو مسجونا أو حضر 
إال إذا رأت المحكمة في ىذه الحالة األخيرة ضرورة حضوره بوصفو  ،لمتعرؼ عمى شخص فقط

 .2شاىدا

ا السابقة فيقصد بيـ أماـ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفي الّشيود أما بشأف تحديد 
الذيف يتـ طمب سماع شيادتيـ مف قبؿ الدفاع أو النيابة  الّشيود طبقا لنظاـ ىذه المحكمة قائمة 

المجني  الّشيود أوليما مجموعة إلى نوعيف،  الّشيود ـ البعض ىؤالء و يقس ،3أو المحكمة
و يسموف  رتكابياأو الذيف شاىدو ا  « victims witnesses »و يسموف  عمييـ في الجرائـ

« eye- witnesses »  مثؿ التي كانت قريبة مف المتيـ، الّشيود و ثانييما و ىـ مجموعة
 inside witnesses »4 » زمالئو في العمؿ و يسموف

                                                           

1 - Federal Rules of Evidence, 113th Congress, 2nd Session, Committee Print, No. 10, 

December 1, 2014, Washington, avalaible on: 

http://www.uscourts.gov/sites/default/files/Rules%20of%20Evidence 

  

 .4،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية، -2
 .18أميف مصطفى محمد،المرجع السابؽ ،ص -3

4
 - D’une manière simplifiée, on peut dire qu’il existe deux sortes de témoins : la première 

catégorie correspond aux témoins qui ont été victimes des crimes « victims witnesses » ou qui 

les ont vu commettre « eye-witnesses »;la seconde correspond aux témoins qui étaient proches 

de l’accusé, par exemple des collègues, qui ont en quelque sorte « retourné leur veste » 

«inside witnesses ». Ces témoins auront besoin de mesures de protection pour des raisons 

différentes et à des degrés différents, mais les mesures seront les mêmes.Voir : - Laetitia 

Bonnet, « la protection des témoins par le tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie », Droits fondamentaux, Revue éléctronique du CRDH, Université Paris2 

http://www.uscourts.gov/sites/default/files/Rules%20of%20Evidence
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 ي أحكاـ القضاء:فتعريؼ الشاىد رابعا: 

تعرضت محكمة النقض المصرية لتعريؼ الشاىد عند معالجتيا لمشيادة بدوف حمؼ 
حيث قضت بأنو: "فالشاىد لغػة ىو مف اطمع عمى شيء وعاينو، والشيادة اسـ مشتؽ  اليميف،

كؿ شخص "بأنو وفي حكـ آخر عرفتو المحكمة  1"مف المشاىدة وىي االطالع عمى الشيء بيانا
، و ال يمنع مف تحميفو أف يكوف قد سبؽ اتيامو أو يكوف مف عدا المتيـ المرفوعة عميو الدعوى

عميو الدعوى عف وقائع متصمة بالوقائع التي شيد عمييا، أو يكوف قد أدلى  المحتمؿ أف تقاـ
. كما قضت "باعتبار الشخص شاىدا بمجرد دعوتو 2أماـ أماـ سمطة التحقيؽ بغير يميف" بأقواؿ

 .3ألداء الشيادة ،سواء أداىا بعد أف حمؼ اليميف أو دوف أف يحمفو"

كاما تعرؼ فييا الشاىد و إنما أحكاما حددت أما محكمة النقض الفرنسية فمـ نجد ليا أح
يجوز لقاضي التحقيؽ أف "، فقد قضت مثال  بأنو اؼ الشاىد الذي تقبؿ منو الشيادةفييا  أوص

يأمر في إطار جمع المعمومات بسماع شيادة شخص متيـ في دعوى أخرى بوصفو شاىد في 
 .4"اما عف الدعوى المتيـ فييالدعوى المعروضة أمامو مادامت وقائع ىذه الدعوى منفصمة تما

 .5"يجب عمى الشاىد أف يؤدي اليميف القانونية بدوف أي حذؼ أو نقص"قضت بأنو كما 

                                                                                                                                                                                     

Panthéon Assas ,p 3 Disponible sur : 

http://droitsfondamentaux.uparis2.fr/sites/default/files/publication/la_protection_des_temoins

_par_le_tpiy.pdf. 

، مشار إليو لدى: أحمد يوسؼ السولية، 841 ص، 19، س المصرية ، مجموعة أحكاـ النقض1968/10/21قض ن -1
 .5المرجع السابؽ، ص 

، مشار إليو لدى: أحمد 1064ص ،370الطعف رقـ  4س  مجموعة أحكاـ النقض المصرية، ،02/07/1953نقض  -2
 .5، ص نفسويوسؼ السولية، المرجع 

، مشار إليو لدى: أحمد يوسؼ 641،ص 37 ـقر الطعف  4،مجموعة أحكاـ النقض المصرية،س 2/7/1952نقض  -3
 .5السولية، المرجع نفسو، ص 

4- Cass, Crim. 07 nov.1978. Bull. Crim. n° 229. 

5- Cass, Crim. 26 nov.1980. Bull. Crim. n° 318. 

http://droitsfondamentaux.uparis2.fr/sites/default/files/publication/la_protection_des_temoins_par_le_tpiy.pdf
http://droitsfondamentaux.uparis2.fr/sites/default/files/publication/la_protection_des_temoins_par_le_tpiy.pdf
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كما تذىب المحاكـ األمريكية إلى تعريؼ الشاىد بأنو شخص ينتظر منو اإلدالء 
 .1بشيادتو في قضية

 خامسا: تعريؼ الشاىد في الفقو:

ىد فقد عرفو بعض الفقياء بأنو ذلؾ الشخص الذي لقد أورد الفقو تعريفات عديدة لمشا
 أو مف سمعيا إذا كانت قوال أو أدركيا بحواسو،ة أو متحصالتيا أو ما وقعت عميو، رأى الجريم

 .2أو مف يرى أي إيضاحات أو معمومات عف الواقعة و لو عف طريؽ النقؿ ال المشاىدة

صر أو السمع أو بالممس أو بلو يعرفو بعضيـ بأنو إنساف عايف الواقعة اإلجرامية با
و يقع عمى عاتقو تجاه العدالة التزاـ  بالذوؽ، أو بالشـ حسب األحواؿ و حسب نوعية الواقعة،

 .3الكالـ لمبوح بما تمقاه عف الواقعة مف االنطباعات
لديو معمومات  ئية،نو شخص ليس مف أطراؼ الخصومة الجناو عرفو البعض اآلخر بأ

حقائؽ تتصؿ بالجريمة أو اسو الشخصية و تفيد في الكشؼ عف توصؿ إلييا عف طريؽ حو 
و معرفة مة الجريمة و نسبتيا إلى فاعميا، مف حيث تحديد األفعاؿ المرتكبة و جسابفاعميا، 

 .4أحواؿ المتيـ الشخصية
و يعرفو بعضيـ بأنو كؿ مف لديو عمـ يقولو و يتصؿ بالواقعة أو مرتكبيا إذا كانت مف 

 .5قبيؿ الوقائع

، أو ي كاف حاضرا وقت ارتكاب واقعة مايعرفو جانب آخر مف الفقو بأنو الشخص الذ و
رى المحقؽ فائدة مف أو مف ي مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات بشأف الواقعة و فاعميا،

                                                           

 .6ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ محمد السولية، -1
الجزء الثاني، المطبعة  ،ودانيو في التشريعيف المصري و السإجراءات الجنائي، محمد محي الديف عوض، القانوف -2

 .230ص، 1964، العالمية القاىرة
 .75ص ، 1997، ريةاإلسكند ،منشأة المعارؼ عمـ النفس القضائي، ،رمسيس بيناـ  -3
 .258ص  ،2000، اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية في المواد الجنائية، اإلثبات مصطفى مجدي ىرجة، -4

 .190ص ،1997 ،القاىرة ،كمية الشرطة ، عمـ النفس الجنائي،سعد المغربي -5
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أو مف يرى لزـو سماع  شيادتو عف الوقائع التي تثبت ارتكاب الجريمة و سماع شيادتو،
 .1ـ، أو براءة ساحتو منيا و يتوصؿ بيا إلى إثبات ذلؾأحواليا و إسنادىا لممتي

سواء في مرحمة  كما عرفو جانب آخر مف الفقو بأنو مف تسمع شيادتو بعد حمؼ اليميف،
 .2التحقيؽ االبتدائي أو في مرحمة المحاكمة

قد عرؼ بعض الفقو الفرنسي الشاىد بأنو ذلؾ الشخص الذي يمثؿ أماـ القضاء لكي 
ما رآه أو سمعو بصفة شخصية و الذي يمكف أف يدلي بمعمومات عف الوقائع يصرح أو يعمف ع

و ينتقد البعض ىذا التعريؼ بأنو تعريؼ  .3المعروضة عمى العدالة أو عف شخصية المتيـ
الشخص الذي يشيد الوقائع،  فضفاض واسع حيث يوسع ىذا التعريؼ مف مفيـو الشاىد ليشمؿ

عمى الرغـ  بالمتيـ و المجني عميولكف يكوف عمى صمة و غير ذلؾ ممف لـ يشيد الوقائع و 
مف أف شيادة األخير قد تكوف محفوفػة بالمخاطر ألنو قد يتدخؿ في الدعوى كخصـ أو طرؼ 
مدني، وبالتالي يتخمى عف صفتو كشاىد، وكذلؾ يشمؿ التعريؼ السابؽ الخبراء والمتيـ نفسو، 

خؿ مدنيا والقضاة والمحمفيف وغيػرىـ مػف األفراد وبالتػالي ال يمكف أف يسمع كشاىد الخصـ المتد
 .4اآلخريف غير المؤىميف طبقًا لنص القانوف

 :5بالنظر إلى موضوع البحث الفئات التالية الّشيود ىذا و يشمؿ مفيـو 

و ىـ أي شخص قاـ بدور في جـر لو عالقة بتنظيـ إجرامي  المتعاونوف مع العدالة: - أ
ذلؾ التنظيـ و طرائؽ عممو و صمتو بجماعات أخرى  يكوف لديو معرفة ىامة عف بنية

                                                           

 .140ص  ،2003 ،القاىرة ،، كمية الشرطةو البحث الجنائي العمميأسس التحقيؽ  ،نبيؿ عبد المنعـ جاد -1
دار النيضة  ،بعة األولىطال ،ئيو فمسفة اإلثبات الجنا ،بيف الفمسفة العامة و اإلسالمية الحقيقة ىاللي عبد ا أحمد، -2

 .552ص ،1987، ، القاىرةالعربية

3- Lemonde Marcel, « La protection des témoins devant les tribunaux français », Revue de 

science criminelle et de droit pénal, 1996,p814 . 

عف مركز بحوث الشرطة، تصدر ، مجمة الفكر الشرطي »حماية الشيود في القانوف الجنائي «رامي متولي عبد الوىاب  - 4
 .104ص  2015ر أكتوبالعدد الرابع،  ،القيادة العامة لشرطة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد الرابع و العشريف

تصدر عف جامعة  ،مجمة دفاتر السياسة و القانوف» ية القانونية ألمف الشيود في التشريعات المغاربيةالحما «ماينو جياللي - 5
 .263،ص2016، العدد الرابع عشر، جانفي قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر
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المتعاونوف، و  الّشيود متنوعة منيا محمية أو أجنبية، و ىؤالء األفراد يعرفوف بتسميات 
، و ىؤالء كثيروف منيـ يتعاونوف توقعا النادموف الّشيود  ونوف مع العدالة،المتعا

عقوبة و ضماف السالمة لمحصوؿ عمى اإلعفاء مف العقاب أو عمى األقؿ تخفيض ال
 .1الجسدية ليـ و ألسرىـ

قد يكوف الشاىد ىو الضحية الذي يشعر بصدمة شديدة مف  :الّشيودالضحايا  - ب
اإلدالء بالشيادة في قاعة المحكمة و في مواجية شخص المتيـ، و يؤدي الضحايا دورا 

اسا لمباشرة ، فقد يكونوف ىـ مف تقدموا بالشكوى التمالدعوى الجزائيةمحوريا في مسار 
، فيؤالء مف الضروري ود اإلثبات لدى اإلدعاءو قد يكونوف شي، أاإلجراءات القضائية

الحرص عمى أف ينالوا المساعدة قبؿ مشاركتيـ في المحاكمة و أثناءىا و بعدىا، و بغية 
بواسطة ، كإدالئيـ لمشيادة مف الجائز تطبيؽ تدابير لحمايتيـكفالة سالمتيـ البدنية 

 .2الّشيودأو قبوليـ في برامج حماية  ،أو مف وراء ستار الفيديو،
تعمد بعض البمداف إلى عدـ االقتصار عمى النظر في أمر  المشتركوف اآلخروف: - ت

، بؿ ينظر أيضا في موضوع فئات أخرى قط ألجؿ قبوليـ في برامج الحمايةف الّشيود 
طر حياتيـ لمخ مف األشخاص الذيف قد تؤدي عالقتيـ بقضية جنائية ما إلى تعريض

إال أف  الّشيود ، فيؤالء رغـ اختالؼ دورىـ عف دور ،كالعمالء السرييف و المبمغيف
كما ىو الحاؿ في  الّشيود بعض الدوؿ توفر ليـ الحماية و تقبميـ ضمف برامج حماية 

كندا و بريطانيا و النرويج و النمسا، في حيف أف بعض الدوؿ تقصر مسألة  أستراليا و
الذيف يدلوف بشيادتيـ أماـ المحكمة مثؿ ألمانيا و الواليات المتحدة  الّشيود ى الحماية عم
 .3األمريكية

 :تمييز الشاىد عف غيره مما يشتبو بو الفرع الثاني:

األخرى التي يقـو ىد في أداء الشيادة ببعض األدوار قد يختمط الدور الذي يقـو بو الشا
و التحقيؽ أو المحاكمة ضرورة االستماع إلييـ قد ترى سمطات التحري أ بيا أشخاص آخروف،

                                                           

متعمقة بالجرائـ المنظمة،مكتب األمـ المتحدة المعني ال اإلجراءات الجزائيةالممارسات الجيدة بشأف حماية الشيود في  -1
 .19ص  ،2009ت و الجريمة، األمـ المتحدة،بالمخدرا

 .21ص  ،نفسوالمرجع  -2
 .22ص  ،نفسوالمرجع  -3
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سوء مف قبيؿ االستدالؿ أو مف قبيؿ معرفة الرأي الفني و اكتشاؼ الغموض الذي قد يكتنؼ 
و )ثانيا(و المترجـ  )أوال(بعض أجزاء الحقيقة، و عميو ارتأينا تمييز الشاىد عف كؿ مف الخبير

 عمى النحو التالي:)ثالثا(المتيـ المعترؼ

 تمييز الشاىد عف الخبير: أوال:

ويتوقؼ  الدعوى الجزائيةالخبير ىو شخص يعنى بالمسائؿ الفنية التي تثار أثناء سير 
استطاعة القاضي البت فييا لعدـ توافر  وليس فيمعرفتيا الفصؿ في ىذه الدعوى  عمى

 .1االختصاص الفني لديو

 ر نتناوليما فيما يمي:فيما يتعمؽ بتفسير عالقة الشاىد بالخبي وىناؾ اتجاىافىذا 

يرى أف الخبير ما ىو إال شاىد، باعتبار أف كال منيما تستعيف بو  االتجاه األوؿ:
السمطة القضائية ليقرر أماميا ما و صؿ إلى إدراكو مف معرفة تؤدي إلى كشؼ الحقيقة و أف 

تتأثر أقواؿ كؿ منيما ليست ممزمة لممحكمة و إنما تخضعاف لمسمطة التقديرية لممحكمة و 
و إف كاف  ،دية الشيادة أو القياـ بواجبوبعوامؿ شخصية مختمفة بعد أدائيما اليميف و قبؿ تأ

 .2مضموف اليميف يختمؼ بالنسبة لكؿ منيما و منو فالخبرة ليست إال نوعا مف الشيادة

يرى عدـ الخمط بيف الشاىد و الخبير و ىو االتجاه الذي نؤيده، باعتبار  االتجاه الثاني:
الشاىد يدلي بأقواؿ بشأف ما أدركو بوجو عاـ، فيو يستعمؿ حواسو و مالحظاتو و ذاكرتو أف 

في حيف أف الخبير يطبؽ قواعد عممية أو فنية لكي يصؿ عف طريؽ االستنباط إلى تقرير 
، في حيف بشيادتو يقدـ دليال قائما بذاتو يقرر الوقائع فيو  نتيجة معينة، عالوة عمى أف الشاىد

ر يساعد القاضي فنيا في تقدير دليؿ قائـ في الدعوى إذ يقتصر دوره عمى مجرد تقدير أف الخبي
 .3أو إيضاح لدليؿ قائـ بالفعؿ في الدعوى المنتدب ليا و ال يقدـ دليال جديدا فييا
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و إلى جانب ىذا االختالؼ نجد أف الشاىد ال يرد مف قبؿ الخصـو ألي سبب مف 
جائز في مواجية الخبير،كما أف الشيادة ىي التزاـ قانوني األسباب في حيف أف ىذا اإلجراء 

عمى عاتؽ الشاىد الذي أدرؾ الواقعة دوف غيره فال يمكف استبداؿ الشاىد بإحالؿ غيره محمو 
أما الخبرة فيي غير محددة بشخص معيف، إال إذا كاف الندب بصفة شخصية و عميو يمكف أف 

 .1تستبدؿ المحكمة خبيرا بآخر

 يز الشاىد عف المترجـ:ثانيا: تمي

كأف يكوف أجنبيا أو  قد يكوف الشاىد أو المتيـ ال يفيـ المغة التي يجري بيا التحقيؽ،
و قد يكوف أصـ أو أبكـ أو مصابا بعاىة تجعمو غير  يتكمـ ليجة غير مفيومة لدى المحكمة،

نقسـ الفقو في قادر عمى التحدث و يصعب التفاىـ معو مما يستدعي االستعانة بمترجـ، و لقد ا
 التالية: تتحديد طبيعة ما يقـو بو المترجـ إلى االتجاىا

يرى أف الترجمة نوع مف الشيادة باعتبار أف الترجمة ىي نقؿ عبارات  االتجاه األوؿ:
و ال يتطمب ذلؾ إجراء أبحاث فنية فيي 2مف لغة إلى أخرى مفيومة لدى الجيات القضائية 

ج إلى استنتاج أو تكييؼ أو تقدير شخصي و المترجـ ال عبارة عف أعماؿ روتينية ال تحتا
حيث يشيد بمحتويات المستند أو ما تتضمنو اإلقرارات و  يضيؼ عنصرا جديدا إلى الدعوى،

أف المترجـ ال يقدـ إلى القاضي رأيا فنيا أو عمميا يساعده عمى إدراؾ فعؿ أو واقعة كما ىو 
موجودة مف قبؿ، و يحتاج األمر فييا إلى بحث و الحاؿ في الخبرة التي تتناوؿ إيضاح مسائؿ 

 .3تحميؿ حتى يمكف لمخبير أف يدلي برأيو أو تقديره الشخصي

يرى أف الترجمة نوع مف الخبرة باعتبار أف المترجـ ليس إال معاونا االتجاه الثاني: 
تو بشأف عناصر اإلثبات في إذ يساعده في تكويف عقيد لمقاضي بسبب النقص في معرفتو،

                                                           

 .42ص المرجع السابؽ، بكري يوسؼ بكري محمد، -1
 .52صالمرجع السابؽ، نوازد أحمد ياسيف الشواني، -2
 .16ص ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية، -3



  22  
 

، أي أف لممترجـ كفاءة خاصة ىي معرفة المغة المطموب ترجمتيا لنقؿ محتوى اإلقرارات لدعوىا
، فكؿ مف الترجمة و الخبرة وسيمة لمساعدة القاضي  أو الكتابة المقدمة إلى المحكمة أو الخصـو

يوجد اختالؼ جوىري بيف المترجـ و الخبير و  في إدراؾ أمر معيف يتطمب معرفة خاصة لذا ال
 .1ما االختالؼ يكمف في التسمية فقطإن

يرى بأف الترجمة وسيمة مستقمة عف الشيادة و الخبرة، يستعيف بيا االتجاه الثالث: 
فيي مستقمة عف الشيادة باعتبار أف الشيادة  القاضي أو المحقؽ لتسييؿ مبدأ شفوية المرافعة،

اقعة سبؽ لو إدراكيا بإحدى وسيمة مف وسائؿ اإلثبات الجنائي فالشاىد يدلي بمعموماتو حوؿ و 
حواسو، أما المترجـ فعممو آلي يقتصر عمى ترجمة لغة غير مفيومة لدى القاضي إلى لغة 
مفيومة دوف أف يضيؼ أي عنصر جديد في الدعوى و ىي مستقمة عف الخبرة، ألف الخبير 

إنما يساعد في  أما المترجـ فال يقدـ رأيا فنيا و يبدي رأيو بشأف تقدير مسألة ليا طبيعة فنية،
 .2إدراؾ لغة معينة

نما ىي وال ىيونرى مف جانبنا أف الترجمة ال ىي شيادة  وسيمة مستقمة عف كؿ  خبرة وا 
 تستعيف بيا الجيات المختصة بخصوص الشيادة لمعرفة لغة غير معروفة لدييا. منيما

 ثالثا: تمييز الشاىد عف المتيـ المعترؼ:

ائية يعني إقرار المتيـ أماـ القضاء عمى نفسو و الجز كدليؿ إثبات في المواد االعتراؼ 
بإرادة حرة و واعية بصحة ارتكابو الجريمة المنسوبة إليو كميا أو بعضيا بصفتو فاعال أصميا أو 

 .3شريكا فييا
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ة المحكمة و اتجاىيا نحو و رغـ ما يتركو االعتراؼ مف أثر قوي في تكويف عقيد
ألدلة األخرى يخضع لتقدير القاضي في األخذ بو مف عدمو، و ، إال أنو يبقى كغيره مف ااإلدانة

 .1في األخذ بو كامال أو تجزئتو و األخذ ببعضو و ترؾ البعض اآلخر كغيره مف األدلة

و يشترط لصحة االعتراؼ أف يرد مف صميـ موضوع الدعوى فإذا ورد مف وقائع ليست 
ي، كما ال يعد اعترافا إقرار المتيـ بصحة ليا عالقة بالدعوى، فال يعد اعترافا بالمعنى القانون

التيمة المسندة إليو دوف إقراره صراحة بارتكاب األفعاؿ المكونة ليا بغض النظر عف التكييؼ 
لى وقائع صدرت القانوني لمواقعة، الذي تسبغو عميو سمطة التحقيؽ أو الحكـ، أما إذا تطرؽ إ

كما يشترط أف يكوف صريحا  2دة عمى الغير، فال يعد اعترافا و إنما شياعف غيره بما يدينو
 .3، دوف إكراه أو تيديد و في مجمس القضاءعمى نفسو صادرا مف متيـ مميز

التي يشيد الشخص  الّشيود أف اعتراؼ المتيـ نوع مف شيادة  و يرى جانب مف الفقو
اعتراؼ و  الّشيود عمى نفسو بما يضرىا و ذلؾ باالستناد إلى التشابو الموجود بيف شيادة 

 المتيـ و ذلؾ مف حيث أف كال منيما يعد دليؿ إثبات يساعد القاضي في الكشؼ عف الحقيقة،
و كالىما يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير األدلة و لمقاضي تجزئة الشيادة و اعتراؼ 

 .4المتيـ و األخذ بما يراه صحيحا و طرح ما اليمكف قبولو عقال أو منطقا

مف الفقو أف ىناؾ العديد مف أوجو االختالؼ بيف الشاىد و المتيـ  في حيف يرى جانب آخر
المعترؼ، و ىو الرأي الذي نؤيده وذلؾ باالستناد إلى أف المتيـ ال يحمؼ اليميف إال إذا كاف 
شاىدا عمى غيره مف المتيميف و ال يعاقب إذا اعترؼ بغير الحقيقة أما الشاىد فيحمؼ اليميف و 

كما أف االعتراؼ كقاعدة عامة يكوف حجة قاصرة عمى المقر و ال  لزور،يعاقب بعقوبة جريمة ا
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تكوف حجة متعدية إلى الغير و عالوة عمى  الّشيود يتعداه إلى غيره مف المتيميف بينما شيادة 
ذلؾ فالشاىد ىو شخص غريب عف الدعوى الجزائية أي مف غير أطراؼ الدعوى عمى خالؼ 

ند امتناع الشاىد عف أداء الشيادة يتعرض لممساءلة القانونية المتيـ الذي يعد طرفا فييا، و ع
 .1عكس المتيـ الذي لو أف يمتـز الصمت باعتباره حؽ مف حقوؽ الدفاع المكفولة لو

أف الشاىد يتمتع بمركز قانوني مستقؿ عف كؿ مف الخبير و  في األخير يمكف القوؿ
تعددىا واختالفيا إال أنيا تتفؽ حوؿ  المترجـ و المتيـ المعترؼ و أف  تعريفات الشاىد رغـ

كوف الشاىد ىو ذلؾ الشخص الذي وصمت إلى حاسة مف حواسو معمومات عف الواقعة محؿ 
الشيادة و مطابقة تمؾ الواقعة لحقيقتيا التي يشيد بيا سواء في مرحمة االستدالؿ أو التحقيؽ أو 

 المحاكمة.

قد ضيؽ، طرحو ىو مفيـو تقميدي الذي سبؽ المتفؽ عميو و  و مفيـو الشاىد بالشكؿ
حيث البد  الّشيود يعرقؿ بشكؿ أساسي تحقيؽ الغرض المرجو مف تبني و إقرار سياسة حماية 

 الّشيود إما مف اتساع مفيـو الشاىد ليشمؿ فئات أخرى كالمتعاونيف مع العدالة، الضحايا 
عف  نرى ضرورة التخميالمشتركوف اآلخروف و ذلؾ تحقيقا ألغراض الحماية أو بعبارة أخرى و 

لمرفؽ  المفيـو التقميدي لمشيود سعيا نحو تبني مفيـو أكثر مرونة يكفؿ أكثر فعالية لمحماية و
بالمفيـو التقميدي زائد الفئات األخرى  الّشيود ، و إما اتساع مجاؿ الحماية ليشمؿ العدالة

 و أقاربيـ. الّشيود السابؽ ذكرىا زائد أعضاء عائالت 

 الّشيود : موقؼ الفقو مف تجييؿ نيالثا المطمب
ائية المختمفة، وكذلؾ المواثيؽ واالتفاقيات الدولية عمى تأكيد حؽ تحرص التشريعات الجز 

 ،المتيـ في المحاكمة العادلة، بما يستوجبو ذلؾ مف توجيو االتياـ إليو أماـ محكمة مستقمة
بشكؿ عمني يتيح لو الدفاع عف منشأة بحكـ القانوف، تباشر فييا إجراءات المحاكمة  ،محايدة
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، وتمكينو مف  نفسو، مع تمكينو مف حضور جمسات المحاكمة، وكفالة حقو في مواجية الخصـو
 .1اإلطالع عمى أدلتيـ ومناقشتيا، وتمكينو مف تقديـ ما يعتقد أنو يدحضيا

المحاكمة والمواجية بيف الخصـو إلى أف حضور الخصـو  عمنيةوترجع أىمية مبدئي 
ت المحاكمة يمكنيـ مف معرفة اإلجراءات التي تتخذ أماـ المحكمة والتي مف شأنيا إجراءا

حقوقيـ، وبالتالي تعطي ليـ فرصة مناقشة ىذه اإلجراءات وكذلؾ األدلة المستمدة  يالتأثير ف
منيا، ويترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز لممحكمة أف تعتمد في حكميا عمى دليؿ قدمو أحد 

 .2لكف لـ يتح لخصمو أف يطمع عميوالخصـو في الجمسة، و 
الدعوى ومف ىنا فقد ثار الخالؼ الفقيي حوؿ قبوؿ العمؿ بالشيادة المجيمة في نطاؽ 

وذلؾ عمى ،)الفرع الثاني(و مؤيد ليا )الفرع األوؿ(، حيث انقسـ رأي الفقو بيف معارضالجزائية
 النحو التالي:

 الدعوى الجزائيةنطاؽ  الّشيود فيالفرع األوؿ: االتجاه المعارض لتجييؿ 
 الّشيود كوسيمة لتأميف  الّشيودذىب أنصار ىذا االتجاه إلى رفض قبوؿ تجييؿ  

الميدديف وحمايتيـ، بدعوى أف حماية الشاىد وتأمينو ليست مسألة ضرورية وتدعو المشرع أو 
وتكفؿ موضوعيتيا  الدعوى الجزائيةالقاضي لاللتفات عف أىـ المبادئ التي تحكـ سير 

 .3عدالتياو 
 وساؽ أنصار ىذا االتجاه عدة حجج وأسانيد لتدعيـ وجية نظرىـ منيا: 
ذا اشتكى - أف العمؿ القضائي عموما يجب أال يتأثر بشعور الشاىد بعدـ األماف، وا 

 انتماءالمحققوف أحيانا مف صعوبة الحصوؿ عمى الشيادة، فالسبب في ذلؾ يرجع إلى عدـ 
 .4ء وليس لفقداف الشعور باألمف أو لشعوره بالخوؼوفقدانو لإلحساس بالوال الشاىد
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إخالؿ الشيادة المجيمة بحقوؽ الدفاع، إذ ال يستطيع المتيـ في ىذه الحالة ممارسة  -
حقو في الدفاع بالضرورة التي يوجبيا القانوف ويكفميا لو، حيث ال يتمكف المتيـ والمدافع عنو 

بيا، ولـ تسنح لو فرصة مواجيتو أثناء إدالئو مف الطعف في مصداقية الشيادة التي يجيؿ صاح
، إذ قد يكوف و ىو وضع يفتقر لمعدالة والموضوعيةبشيادتو، أو مناقشتو فييا عقب ذلؾ، 

كثيرة شريؾ المتيـ أو فاعال معو، ويريد االنتقاـ منو، أو تخميص نفسو مف  الشاىد في أحياف
 .1لجريمة في حقوالمسؤولية بإلقاء تبعتيا عمى عاتؽ المتيـ بإثبات ا

معرفة الطريقة التي أخذت بيا الشيادة، وال كؿ مف المتيـ أو المدافع عنو  ال يستطيع -
أو القاضي الذي استمع إلى  ة، ويتـ االعتماد فقط عمى الشرطيمعرفة المصدر األصمي لمشياد

ة ومدى الشاىد عندما أدلى بأقوالو، رغـ أف ىذه المعرفة عنصر ضروري لمعرفة حقيقة الشياد
مطابقتيا لمحقيقة التي تكمف قيمة الشيادة فييا. كما أف ضعؼ موقؼ الدفاع يمنح الشرطة 
إمكانية استبعاد الضمانات التي يمـز توافرىا في الدليؿ، ويرى أنصار ىذا االتجاه أف تجييؿ 

د الشاىد وحجبيا عف المتيـ والمدافع عنو قد يفضي إلى إىدار ضمانات مف شأنيا أف تؤيىوية 
 .2إلى إيجاد دليؿ لتبرئة المتيـ

إلى اإلخالؿ بالنظاـ االجتماعي، إذ أف إخفاء  الّشيود االعتماد عمى تجييؿ يؤدي  -
ىوية الشاىد ليس مف شأنيا أف تضر بحقوؽ الدفاع فقط، بؿ ومف شأنيا أيضا المساس بحؽ 

يسببو بيا، األمر المجتمع في معرفة األسباب الحقيقة التي يتعمد عمييا القاضي في حكمو و 
الذي يثير الريبة والشؾ في سرية األدلة التي يصدر بيا القاضي حكمو، حتى ال يتولد انطباع 
بأف الحكـ كاف نتيجة تضامف سري بيف الجيات القائمة عمى مرفؽ العدالة، وىو ما يفضي في 

 .3نياية األمر إلى النيؿ مف الثقة في مؤسسات العدالة
 
 

                                                           

 .53، ص ، المرجع السابؽخالد موسى توني،  - 1

 .415، ص 2002، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الجنائيةاإلجراءات عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانوف  -2
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 الدعوى الجزائيةاه المؤيد لمعمؿ بالشيادة المجيمة في نطاؽ الفرع الثاني: االتج
يبدي أنصار ىذا االتجاه استنكار كبيرا لما يراه أنصار االتجاه السالؼ مف أف حماية  
مف تيديدات في  الّشيود ة، وذلؾ بالنظر لما يتعرض لو محليست مسألة ضرورية أو م الّشيود 

 .1الكثير مف الجرائـ
اوى ليس مرده الخوؼ مف في بعض الدع الّشيودبب في عدـ تعاوف والقوؿ بأف الس 

بؿ ىو في جوىره نوع مف عدـ االنتماء أو فقداف اإلحساس بالوالء قوؿ مغموط، فمما  التيديدات
ال شؾ فيو أف الخوؼ فطرة مف الطبيعة اإلنسانية لمبشر، وال يمكف أف نتجاىؿ جزءا مف طبائع 

وتزداد ضراوتو حاؿ وقوع الرىبة والخوؼ الذي ىو مف طبيعتو يف البشر، فالشاىد عندما يوازف ب
وبيف التزامو بأداء الشيادة، فال شؾ أنو سيختار أمنو وسالمتو حتى ولو ، عدة تيديدات عميو

 .2كاف سبيميا امتناعو عف أداء االلتزاـ باإلدالء بالشيادة
االعتبار عند إصدار وعمى ذلؾ فحماية األشخاص الميدديف واجبة، ويجب أف تؤخذ في  

التشريعات المعنية بضمانات المحاكمة الجنائية، وال مجاؿ لمحديث إال عف كيفية مساعدة 
القاضي عند لجوئو الستخداـ الشيادة المجيمة في تحقيؽ التوازف بيف الشيادة التي يتـ 

فاع استخالصيا مف شاىد مجيوؿ عف المتيـ، وبيف العقبات وأىميا عدـ اإلخالؿ بحقوؽ الد
التي تواجيو عند استخداـ الدليؿ منيا، فمف ناحية يجب أف يحرص القاضي عمى إطالع المتيـ 

ومف ناحية أخرى يجب عميو أف يأخذ في  ه الشيادات والسماح لو بمناقشتياعمى مضموف ىذ
و ما يفرض عمينا اعتباره التيديدات والمخاطر التي تحيط بالشاىد حاؿ أدائو لمشيادة، وى

المرونة في مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة وضماناتيا بخاصة مع مف  جاد قدرضرورة إي
، أو االكتفاء بالشيادة المكتوبة مف الدعوى الجزائيةدة المجيمة خالؿ نظر قبوؿ القضاء لمشيا

 .3قبؿ أحد المحققيف لمحيمولة دوف كشؼ شخصية الشاىد لممتيـ

                                                           

1  - Genous (Pascal), les pratiques sous couvertures dans la procédure pénale contemporaine, 
analyse comparée des systèmes français, canadien et américain, Thèse de doctorat, université 

Montesquieu-bordeaux IV, 1998, P 223, 226. 
 .53،صالسابؽالمرجع خالد موسى توني،  - 2
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ما دفع العديد مف المشرعيف في الكثير مف لعؿ ىذا السعي نحو تحقيؽ ىذا التوازف ىو  
 .1الدوؿ لمتصدي بإصدار تشريعات منظمة لمعمؿ بالشيادة المجيمة في ساحة القضاء الجنائي

ورغـ وجاىة الحجج واألسانيد التي استند إلييا أنصار االتجاه األوؿ مف أف مقتضى  
لمتيـ مف الدفاع الذي ينيض إعماؿ الشيادة المجيمة وقبوليا مصادرة الجانب اإليجابي لحؽ ا

إال أف  ومناقشة أدلتيـ. الّشيود بشكؿ أساسي إلى إتاحة فرصة لمدفاع لمواجية الخصـو و 
تفرض ضرورة  الدعوى الجزائيةاالعتبارات التي يستند إلييا قبوؿ الشيادة المجيمة في نطاؽ 

فاع الذي يظؿ لو حؽ األخذ بيذه الصورة مف الحماية لمشيود، دوف اإلخالؿ الجسيـ بحقوؽ الد
مناقشة تفاصيؿ الشيادة مف الناحية الموضوعية، فمف المسمـ بو أف لممتيـ الحؽ في المواجية 

ليدحض موضوعيا ما عساىـ قد يشيدوا بو إلدانتو، وال شؾ أف دحض  الّشيود والمناقشة مع 
و المتيـ حاؿ ىذه الشيادة ال يكوف مف خالؿ تفسير بعض اإليحاءات والتعبيرات التي تعمو وج

اإلدالء بالشيادة بقدر ما يعتمد عمى أسباب موضوعية مرتبطة بجوىر الشيادة ومضمونيا، 
وىي اعتبارات يممؾ القاضي تقييميا، والبحث في مدى جديتيا، فإذا كاف ليا مقتضى فإنو 

قؽ يستطيع أف يطرح ىذه الشيادة جانبا وال يعوؿ عمييا عند إصداره لحكمو في الدعوى، وبذا يح
القاضي التوازف المنشود بيف الواجب العاـ لمؤسسات العدالة في مالحقة المجرميف لكشؼ 
جرائميـ وتطبيؽ القانوف بإنزاؿ العقاب الذي يقرره بيـ، وبيف مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة 

 .2والمنصفة لمف وضع في موضوع االتياـ

 الّشيود : موقؼ التشريع مف تجييؿ المطمب الثالث
رصت العديد مف التشريعات المقارنة عمى تقنيف قبوؿ الشيادة المجيمة في نطاؽ ح 

و نشير إلى أف المشرع الجزائري  ائية تنظـ ىذه المسألة،ريعات جز بإصدار تش الدعوى الجزائية
عموما و  الّشيود في إطار تبنيو لسياسة حماية  الّشيود اتجو مؤخرا ىو اآلخر إلى تجييؿ 

 الّشيودقؼ التشريع الجزائري ليس فقط مف التجييؿ بؿ مف حماية عميو سنتناوؿ مو 

                                                           

1 - Le Calvez Jacques, « Les dangers du "X" en procédure pénale: opinion contre le témoin 

anonyme », D 2002, p3024. 
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ثـ نعرض بعدىا لموقؼ بعض ىذه األنظمة التشريعية مف التجييؿ الكمي  )الفرع األوؿ(عموما
 )الفرع الثاني(.و الجزئي لمشيود

 :عموماالّشيود موقؼ التشريع الجزائري مف حماية  الفرع األوؿ:
، في محاولة منيا الّشيودالتشريعية أحكاما متعمقػة بحماية  ضمف منظومتيا الجزائر تبنت

يعد بمثابة حجر  الّشيود الدولية السائدة التي تؤكد عمػى أف حمايػة  االتجاىاتلمتماشي مع 
نصوصا فقد تضمنت  الزاوية في منظومة مكافحة الجريمة عمى المستوى الوطني والدولي

الفاصؿ بينيما ىو  ،ينبغي التمييز بيف مرحمتيف أساسيتيف غير أنو، مشػاىدلقانونية توفر الحماية 
 .1لقانوف اإلجراءات الجزائية المعػدؿ والمػتمـ 02-15األمر 

فقبؿ صدور ىذا األخير كانت ىناؾ نصوص توفر الحماية الجزائية لمشاىد مف بينيا نص 
استعمؿ الوعود أو مف قانوف العقوبات الجزائري التي جاء فييا ما يمي: " كؿ مف  236المادة 

العطايا أو اليدايا أو الضغط أو التيديد أو التعدي أو المناورة أو التحايؿ لحمؿ الغير عمى 
بإقرارات كاذبة أو عمى إعطػاء شػيادة كاذبة وذلؾ في أية مادة وفػي أيػة حالػة اإلدالء بأقواؿ أو 

ضاء سواء أنتجت ىذه األفعاؿ لقاإلجراءات أو بغػرض المطالبة أو الدفاع أماـ ا كانػت عمييػا
دينار 2.000إلى 500يعاقب بالحبػس مف سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة مف  رىا أو لـ تنتجػوأث

العقوبتػيف ما لـ يعتبر الفعؿ اشتراكا في إحدى الجرائـ األشد المنصوص  أو بإحدى ىػػاتيف
 ."335و  333و  232عمييػا فػي المػواد 

، والتي أقرت 2عمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتوالقانوف المتمف  45كما نجد نص المادة 
 الترىيب أو التيديد بأي طريقة كانت أو بأي شكؿ مف  أو االنتقاـلكؿ شخص يمجأ إلى  عقوبة

أو الخبراء أو الضحايا أو المبمغيف أو أفراد عائالتيـ وسائر األشخاص  الّشيود األشكاؿ ضد  
 وبغرامة سنوات،5ه العقوبة ىي الحبس مف ستة أشير إلى ،ومقدار ىذالصمة بيػـ الوثيقي

 .دج 500000  إلػى 50000مف
                                                           

 .267جع السابؽ، ص ماينو جياللي، المر  - 1
، يتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتو، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 2006فبراير20مؤرخ في  06-01 قانوف رقـ - 2

 .2006-03-08بتاريخ ، 14عدد
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الذي أضاؼ الفصؿ السادس إلى الباب الثاني مف الكتاب األوؿ 15-102وبصدور األمر
والخبراء والضحايا " وتضمف  الّشيود " حماية تحت عنواف اإلجراءات الجزائية قانوف  مف
حيث نصت المادة  .28مكرر  65إلى 19مكرر  65مف  لموضوعىذا اقانونية تؤطر مواد 10
أكثر مف تدابير الحماية غير  والخبراء مف تػدبير أو الّشيود عمى أنو " يمكف إفادة 19مكرر 65

حياتيـ أو سالمتيـ  اإلجرائية و/أو اإلجرائية المنصوص عمييا في ىػذا الفصػؿ إذا كانػت
معرضة لتيديد  التيـ أو أقػاربيـ أو مصػالحيـ األساسػيةالجسدية أو حياة أو سالمة أفراد عػائ

الحقيقة في  ، بسبب المعمومات التي يمكنيـ تقديميا لمقضاء والتي تكوف ضرورية إلظيػارخطير
 ".قضايا الجريمة المنظمة أو اإلرىاب أو الفساد

  الحماية:مجاؿ تطبيؽ -أوال  
الجرائـ ة المتمثمة في الجريمة المنظمة و الجرائـ الخطير  عمى اتخاذ تدابير الحماية يقتصر

الرجوع إلى أحكاـ قانوف الوقاية مف الفساد  ، وىو مػا يسػتمـزاإلرىابية وجرائـ الفساد
منو عمى أنو يقصد في مفيـو ىذا  2، و التي تنص المادة بالنسبة لجرائـ الفساد2ومكافحتو

، و التي نذكر ابع مف ىذا القانوفالقانوف بالفساد كؿ الجرائـ المنصوص عمييا في الباب الر 
منيا رشوة الموظفيف العمومييف و اإلعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسـ و 
اختالس الممتمكات في القطاع الخاص و رشوة الموظفيف العمومييف األجانب و موظفي 

 المنظمات الدولية العمومية...إلخ
قػانوف مف  12مكػرر 87مكرر إلى 87لمواد الرجوع إلى أحكاـ ا األمر يقتضيكما 
، ومختمؼ النصوص المرتبطة بالجريمة المنظمة مثؿ 3الجرائـ اإلرىابية الجزائري بشأف العقوبػات

و قمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف  والمؤثرات العقمية مف المخدرات قانوف الوقاية
                                                           

 1966جواف  08مؤرخ في ، 155-66رقـ  لألمرومتمـ معدؿ ، 2015جويمية  23المؤرخ في  02-15رقـ  أمر -1
 ، سالؼ الذكر.وف اإلجراءات الجزائية الجزائريقان متضمف

 ، سالؼ الذكر.تعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتوي،  06-01 قانوف رقـ -2
 الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة الجزائري، العقوبات قانوف يتضمف ،1966 جواف 08 في مؤرخ 156-66 رقـأمر  - 3

 الرسمية الجريدة ،2016 يونيو 19 في مؤرخ 02-16 رقـ قانوف بموجب متمـ و عدؿم ،1966 جواف 11بتاريخ  ،49 عدد
 .2016 يونيو 22بتاريخ  ،37الجزائرية،العدد لمجميورية
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ب1 بيما و  وتمويؿ اإلرىاب تبييض األمواؿوقانوف الوقاية مف 2وقانوف مكافحة التيري
 .3مكافحتيما
 طبيعة تدابير الحماية القانونية لمشاىد: –ثانيا 

 les mesuresنص المشرع عمى نوعيف مف تدابير الحماية ىما التدابير اإلجرائية 
procédurales 4و التدابير غير اإلجرائية  les mesures extra procédurales  فبالنسبة

 20 مكػرر 65حسب ما نصت عميو المادة  تتجمى  اإلجرائية لحماية الشاىد فييلمتدابير غير 
  فيما يأتي : إخفاء المعمومات المتعمقة بيوية الشاىد ووضع رقـ ىاتفي خاص تحػت تصػرفو،

و ضماف حماية جسدية مقربة لو مع إمكانية  نقطة  اتصاؿ لدى مصالح األمف ، وتمكينو مف
أقاربو، فضال عف وضع أجيزة تقنية وقائية بمسكنو و كذا تسجيؿ  توسيعيا ألفراد عائمتو و

 المكالمات الياتفية التي يتمقاىا أو يجرييا بشرط موافقتو الصريحة.
و  و مف أىـ اإلجراءات أيضا تغيير مكاف إقامتو و منحو مساعدة اجتماعية أو مالية، 

و يمكف أف تتخذ ىذه وضعو إف تعمؽ األمر بسجيف في جناح يتوفر عمى حماية خاصة، 
 التدابير قبؿ مباشرة  المتابعة الجزائية و في أي مرحمة مف اإلجراءات القضائية.

فتتمثؿ فػي  23مكرر 65لمتدابير اإلجرائية لحماية الشاىد فيي حسب المادة أما بالنسبة 
عنوانو  ، وكذا عدـ اإلشارة إلىىوية مستعارة في أوراؽ اإلجراءاتأو ذكر اإلشارة ليويتو، عػدـ

في أوراؽ اإلجراءات واإلشارة بدال مف ذلؾ إلى مقر الشرطة القضائية أيف يتـ سماعو  الصحيح
و تحفظ اليوية و العنواف الحقيقياف سيؤوؿ إلييا النظر في القضية، القضائية التي أو إلى الجيػة

 ة.لمشاىد و كذا المعمومات السرية المتعمقة بو في ممؼ خاص يمسكو و كيؿ الجميوري

                                                           

و قمع االستعماؿ و  تعمؽ بالوقاية مف المخدرات و المؤثرات العقميةي، 2004-12-15مؤرخ في  18-04رقـ  قانوف -1
 .26-12-2004، بتاريخ 83لرسمية لمجميورية الجزائرية، عددا جريدة، الاالتجار غير المشروعيف بيما

، 59 عدد الرسمية لمجميورية الجزائرية، تعمؽ بمكافحة التيريب، الجريدة، ي2005غشت 23مؤرخ في 05-06رقـ أمر  -2
 .28-08-2005بتاريخ 

، الجريدة و مكافحتيما ؿ و تمويؿ اإلرىاب، يتعمؽ بالوقاية مف تبييض األموا2005فيفري  06مؤرخ في  01-05قانوف رقـ  -3
 .2005-02- 09بتاريخ ، 11عدد  الجزائرية،الرسمية لمجميورية 

 .168ماينو جياللي، مرجع سابؽ، ص  - 4
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عمى أنو يمكف لجية الحكـ تمقائيا أو بطمب مف األطراؼ  27مكرر  65كما نصت المادة 
سماع الشاىد مخفي اليوية عف طريؽ وضع وسائؿ تقنية تسمح بكتماف ىويتو بما في ذلؾ 

تسمح بمعرفة صورة  السماع عف طريؽ المحادثة المرئية عف بعد، و استعماؿ األساليب التي ال
تعاقب عمى الكشؼ  28مكرر  65يادة عمى التدابير السابقة فإف المادة ز  الشخص و صوتو.

( و 5( إلى خمس سنوات)6عف ىوية أو عنواف الشاىد المحمي بالحبس مف  ستة أشير)
 دج. 500000إلى  50000بغرامة مف 

مف خاللو حاوؿ  و بيذا يكوف المشرع الجزائري قد وضع إطارا قانونيا لحماية الشاىد،
يؿ و قد أخذ بتجي جاؿ،مختمؼ أنواع الحماية ما يجعمو إنجازا ميما في ىذا المالجمع بيف 

 مع التنويو إلى أف المشػرع،23مكرر  65الؿ المادة مف خ ،بنوعيو الكمي و الجزئي الّشيود 
فقد نص في الفقرة األخيرة مف  ،لتدابير غير اإلجرائيةنصوصا تنظيمية أخرى لتجسيد اسيصدر 
 1.االقتضاءتنظيـ عند مكيفية تطبيؽ ىذه المادة سيخضع لعمى أف  20مكرر  65المادة 

 الفرع الثاني: موقؼ التشريع مف التجييؿ الكمي لمشيود
ثـ موقؼ بعض  )أوال(نتناوؿ موقؼ بعض التشريعات األجنبية مف التجييؿ الكمي

 عمى النحو اآلتي: )ثانيا(التشريعات العربية
 ة مف التجييؿ الكمي لمشيود:موقؼ بعض التشريعات األجنبي -أوال
 :الفرنسي مف التجييؿ الكمي لمشيودالقانوف موقؼ  -أ

لقد كاف المشرع الفرنسي أسبؽ مف نظيره البمجيكي في إقراراه جواز المجوء لمشيادة  
الذي أنشأ  2001نوفمبر  15بمقتضى القانوف الصادر في  ،الدعوى الجزائيةالمجيمة في نطاؽ 

/ 57حيث أضاؼ المواد  "،الّشيود "حماية بعنواف  اإلجراءات الجزائية بابا جديدا في قانوف
سبتمبر  9ي والتي تـ تعديميا بعد ذلؾ بمقتضى القوانيف الصادرة ف 706/ 63إلى  706

الصادر  2009/ 526وأخيرا التعديؿ الصادر بمقتضى القانوف  ،2004مارس  9و  2002
الكمي و -ا بيف نوعيف مف التجييؿوقد ميزت ىذه النصوص أيض ،2009مايو  12في 

                                                           

 .269صماينو جياللي،المرجع السابؽ، - 1



  33  
 

ة التجييؿ الكمي اإلجراءات الفرنسي عمى حالقانوف  مف  58/706و قد نصت المادة  -الجزئي
لقاضي الحريات والحبس أف  706/ 57حيث أجازت بالشروط ذاتيا الواردة بنص المادة الشاىد،

مف النائب العاـ، أو  يصدر قرارا بتجييؿ بيانات الشاىد وىويتو كمية بناء عمى طمب مسبب
قاضي التحقيؽ إذا ما كانت ىناؾ قرائف ودالئؿ عمى احتماؿ تعرض الشاىد أو أحد أفراد أسرتو 
أو أقاربو لخطر االعتداء عمى الحياة أو سالمة البدف بسبب شيادتيـ في جناية أو جنحة ال 

تـز قاضي الحريات تقؿ العقوبة المقررة ليا عف الحبس لمدة ثالث سنوات، وفي كؿ األحواؿ يم
 .1والحبس بتسبيب قراره بمنح ىذه الحماية

 البمجيكي مف التجييؿ الكمي لمشيودالقانوف موقؼ  -ب
قانوف بإصداره  في نطاؽ الدعوى الجزائية الّشيود اعترؼ المشرع البمجيكي بقبوؿ تجييؿ 

دؼ تأميف يب الذي أدخؿ بعض النصوص الجديدة في قانوف التحقيؽ الجنائي، 2002أفريؿ  8
إذا بشكؿ كمي،  الّشيود خالؿ إجراءات المحاكمة مف خالؿ حجب ىوية  الّشيود حماية بعض 

تبيف أف التجييؿ الجزئي لبيانات الشاىد غير كاؼ في تأميف حماية الشاىد أو أفراد أسرتو 
 .2والمقربيف منو، فإنو يمكف في ىذا الحالة حجب كافة عناصر ىوية ىذا الشاىد

 التشيكيانوف القموقؼ  -ت
التشيكي صراحة عمى قبوؿ العمؿ بالشيادة المجيمة في  اإلجراءات الجزائيةنص قانوف  
إذا تبيف ف و عمى و جوب إعالـ الشاىد بحقو في طمب إخفاء ىويتو، ،الدعوى الجزائيةنطاؽ 

لمشاىد األساسية  الحقوؽ خطر جدي ييدد أو ،السالمة الجسديةوجود خطر ييدد مف الظروؼ 
ائية اتخاذ اإلجراءات المالحقة الجز عمى الييئة المنوط بيا تعيف  ،بسبب الشيادة أحد أقاربو،أو 

                                                           
 .10أميف مصطفى محمد،المرجع السابؽ،ص  - 1

2
  - L’article 86 bis du code d’instruction criminelle Belge, inséré par L 2002-04-08/51, art. 

12;  entrée en vigueur : 01-11-2002 § 1er « Si la mesure de protection prévue à l'article 75bis 

ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition 

du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet 

d'une information, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action 

publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpe ou de la partie civile ou de 

leurs conseils que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 86ter » 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.86ter
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.86ter
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فال يذكر اسمو و لقبو و معموماتو الشخصية في ممؼ الدعوى بؿ  الشاىد، الكفيمة بحجب ىوية
 .1ائية حؽ اإلطالع عميياز ، ويكوف فقط لمجية المنوط بيا المالحقة الجتحفظ في ممؼ مستقؿ

 البولنديالقانوف موقؼ  -ث
النيج الذي أقر جواز المجوء إلى الشيادة المجيمة في  ر المشرع البولندي عمى ذاتسا 
الحؽ لكؿ مف النيابة العامة والمحكمة في إمكانية إخفاء  حيث أعطى ،الدعوى الجزائيةنطاؽ 
و أحد أفرد أ الشاىد حياة أو صحة أو حرية أو ممكية لشاىد في حالة وجود خطر ييددىوية ا
 .2أسرتو

 السويسريالقانوف موقؼ  -ج
 يمكف الموافقة عمى التجييؿ الكمي لمشيود في القانوف السويسري عندما يخشى أف  

بسبب مشاركتو في اإلجراءات إلى خطر جدي ييدد حياتو أو سالمتو البدنية أو  يتعرض الشاىد
 .3جسيـ آخرإلى خطر 

                                                           
1
- Art 55. § 2 Code of criminal procedure of  the Czech Republic: «  Should the ascertained 

circumstances indicate that the witness or persons close to them appear to be under a threat of 

bodily harm or any other serious risk of violation of their fundamental rights in relation to 

their testimony, and if a witness protection can not be reliably ensured in another way, the 

authorities involved in criminal proceedings shall adopt measures to conceal the identity of 

the witness; the name and surname and other personal information shall not be recorded in the 

protocol, but are kept separately from the criminal file and only authorities involved in 

criminal proceedings may become acquainted with such details in the given case...». 

2 - Article 184. § 1.du Code de procédure pénale de la République de Pologne : « S'il y a un 

souci justifié pour la sauvegarde de la vie, de la santé, de la liberté ou de la perte de propriété 

d'une dimension considérable concernant le témoin ou son plus proche parent, le tribunal, et 

dans la procédure préparatoire le procureur de la République, peut émettre un ordre classifiant 

comme secret les données personnelles de ce témoin ». 

3 - Art 149 du code de procédure pénale Suisse « 1. S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une 

personne appelée à  donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un 

interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 

puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux 

menaçant leur   vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction 

de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées. 2 A 

cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure 

des parties et notamment: a. assurer l’anonymat de la personne à protéger… » 
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موافقة رئيس محكمة التدابير الجبرية مبينة بوضوح  أف تطمبالنيابة العامة  ويتعيف عمى 
 .1يوما كؿ العناصر الضرورية لتقييـ شرعية التدابير 30خالؿ أجؿ 

 اليولنديالقانوف موقؼ  -ح
مف قبؿ المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف ىولندا وتبعا إلدانة اليولندي انتيى المشرع  

 11في  فقد أدرج القانوف المؤرخ ،المجاؿفي قضية "كوستوفسكي" إلى سف تشريع في ىذا 
إجراء   ،1994فيفري  01والساري المفعوؿ في  يفالميددالمتعمؽ بالشيود  1993نوفمبر 

، ولـ يعتمد القانوف في قانوف اإلجراءات الجزائيةسماع الشاىد عف طريؽ التجييؿ الكامؿ 
بشأنيا لمموافقة عمى التجييؿ  ال عمى العقوبة و ال عمى األفعاؿ التي تمت المتابعةاليولندي 

نما قرر الموافقة عمى التجييؿ فقط لمشاىد المتمتع بمركز الشاىد الميدد  الكمي لمشاىد وا 
 مف نفس القانوف، الشروط التي يمكف مف خالليا االعتراؼ لمشاىد بمركز 226وتوضح المادة 
أو لحياتو العائمية أو أمف الشاىد  إذ يجب وجود تيديد لحياة أو سالمة أو الشاىد الميدد،

وضعيتو االجتماعية واالقتصادية أو لشخص آخر وأف يقرر الشاىد بسبب ىذه التيديدات عدـ 
وليس ضروريا أف يكوف وجود التيديد ثابتا بطريقة موضوعية ما داـ يكفي  ،اإلدالء بالشيادة

 .2وجود عالمات تسمح بتصديؽ وجود مثؿ ىذا التيديد
 عات العربية مف التجييؿ الكمي لمشيودموقؼ بعض التشري -ثانيا

كالقانوف السوري والمبناني إذ تستبعد  الّشيود لقد سكتت جؿ القوانيف العربية عف تجييؿ  
إلى أف ض التعريؼ بيوية الشاىد غير أنو يشار ألنيا تفر  ،الّشيود نصوصيا أي تجييؿ 

اىد مف طرؼ وية الشمحكمة النقض المبنانية أكدت في مرات عديدة أف اليدؼ مف طمب ى

                                                           

1 - Art 150 du code de procédure pénale Suisse «...Le ministère public doit soumettre la 

garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant 

avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité 

de la mesure. Le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement. ..  » 

2-Voir larticle 226-a de la loi néerlandaise du 11 novembre 1993 relative aux témoins 

menacés, entrée en vigueur : 01-02-1994, disponible sur : 

http://hrlibrary.umn.edu/research/Netherlands/Dutch%20Criminal%20Procedure%20on%20h

uman%20trafficking.pdf 
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وعالقتو مع أطراؼ القضية مف أجؿ جعمو يؤدي اليميف، والمعمومات  القاضي ىو معرفة سنو،
مف طرؼ  الّشيود ىي معمومات لتسييؿ استدعاء ىؤالء  ،ومكاف اإلقامة التكميمية كالمينة

 .1القضاة في حيف أف عدـ معرفة ىذه الشكميات ال يشكؿ بذاتو سببا لمبطالف
 التونسي: وفالقان-أ

أما القانوف التونسي فيعتبر مف بيف القوانيف العربية القميمة التي عالجت ىذه المسألة حيث أف 
تضمف بعض مظاىر 2المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب 2003ديسمبر  10القانوف الصادر في 

 ،مف القانوف لنظاـ تجييؿ الشاىد 50السرية مف خالؿ تبني المشرع التونسي في إطار الفصؿ 
وذلؾ كمما توفرت قرائف تدؿ عمى إمكانية تعرض ىذا الشاىد إلى العديد مف المخاطر أو 

 التيديدات األمر الذي يجعمو يخاؼ مف اإلدالء بالشيادة عمنا.
ىذا النظاـ ىو تدبير مف جممة التدابير التي مكف المشرع السمطة القضائية مف اتخاذىا  

فأوكؿ القانوف لحاكـ التحقيؽ في مرحمة البحث عف  ،ضماف أمنيـ و الّشيودبغاية حماية ىوية 
األدلة أو لرئيس المحكمة في مرحمة المحاكمة اتخاذ ىذا التدبير كمما تبيف لو وجود تيديد ألمف 

 عني الكشؼ عف ىويتيـ عند سماعيـ،وسالمتيـ في حالة اإلدالء بالشيادة عمنا مما ي الّشيود 
مؿ السمطة في ىذا المجاؿ حيث يقدر الظروؼ إذ أف القاضي الجزائي منحو المشرع كا

فيقرر بناء عميو ما إذا كاف الشاىد سينتفع  يتيدد الشاىد،واألحواؿ ونسبة الخطر الذي يمكف أف 
 .3بنظاـ التجييؿ أـ ال وذلؾ حسب ما يمميو عميو اقتناعو الذاتي

ء وألقاب مكف القانوف الجزائي التونسي مف إعطاء أسما الّشيودفألجؿ حماية ىوية  
مستعارة غير حقيقية لمشيود الذيف أبدو استعدادا لمتعاوف مع األجيزة القضائية لكنيـ اشترطوا 

إذ نجد ليذا التدبير تكريسا وكتدبير حمائي ليـ، الّشيود تجييؿ في نفس الوقت أف ينتفعوا بنظاـ 
بصفة غير في إطار القانوف المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب ومنع غسؿ األمواؿ ولو كاف ذلؾ 

                                                           

1-Cass Liban 8 mars 1974 décision n
0
 86, Cass Liban31 janvier 1974 décision n

0
 35 A. 

المتعمؽ بدعـ المجيود الدولي لمكافحة اإلرىاب و منع  ،2003ديسمبر  10المؤرخ في  2003لسنة  75قانوف عدد  - 2
 .2003ديسمبر  12، في 99عدد  ،غسؿ األمواؿ، الرائد الرسمي لمجميورية التونسية

جامعة تونس ، حقوؽمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في ال طارؽ الميدواني،حماية الشيود في المادة الجزائية، - 3
 .66،ص2006-2005المنار،السنة الجامعية 



  37  
 

منو الذي نص عمى إمكانية تمقي تمؾ التصريحات أي تصريحات  51صريحة وذلؾ بالفصؿ 
الشيود مف طرؼ حاكـ التحقيؽ أو رئيس المحكمة بحسب األحواؿ وذلؾ دوف الكشؼ عف 

إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف ىذا التدبير ينسحب  ىويتيـ مف ذلؾ إخفاء اإلسـ والمقب والعنواف.
جميع األشخاص الذيف شاركوا في معاينة الجرائـ المذكورة بيذا القانوف مف مأموري أيضا عمى 

ضابطة عدلية ومساعدي قضاء وكذلؾ ينطبؽ التدبير أيضا عمى أعواف السمطة العمومية، إذ 
 .1تبيف حسب الظروؼ أف ىناؾ أخطار مممة وجدية يمكف أف تناؿ مف سالمة ىؤالء األشخاص

 المغربي: القانوف-ب
الذي يقضي  37-10مف خالؿ القانوف رقـ  الّشيود قد تناوؿ المشرع المغربي تجييؿ ل 

ايا المتعمؽ بالمسطرة الجنائية، في شأف حماية الضح 22-01بتغيير وتتميـ القانوف رقـ 
 الختالس واستغالؿ النفوذ وغيرىا،فيما يخص جرائـ الرشوة وا والخبراء والمبمغيف، الّشيود و 

الذي  ،والخبراء والمبمغيف الّشيود الثاني مكرر تحت عنواف حماية الضحايا و حيث أضاؼ القسـ 
 82/07فأقر صراحة مف خالؿ المادة  ،والخبراء الّشيود تناوؿ في الباب الثاني منو حماية 

التجييؿ الكمي لمشاىد مف خالؿ إخفاء ىوية الشاىد في المحاضر والوثائؽ التي تتعمؽ بالقضية 
وتضميف  ،دة الشاىد وذلؾ بشكؿ يحوؿ دوف التعرؼ عمى ىويتو الحقيقيةالمطموب فييا شيا

ىوية مستعارة أو غير صحيحة لمشاىد في المحاضر والوثائؽ التي ستقدـ أماـ المحكمة بشكؿ 
 .2يحوؿ دوف تعرؼ الغير عمى ىويتو الحقيقية

 
 
 

                                                           

بدعـ المجيود الدولي لمكافحة اإلرىاب و  ، المتعمؽ2003لسنة  75قانوف عدد المف  2و  1فقرة  51راجع الفصؿ  -1
 سالؼ الذكر.مواؿ، منع غسؿ األ

 المتعمؽ بالمسطرة الجنائية 22-01المعدؿ و المتمـ لمقانوف  2011-10-20مؤرخ في  37-10قانوف رقـ راجع ال -2
بتاريخ  5988،الجريدة الرسمية عدد 2011-10-17الصادر في 1.11.164الشريؼ رقـ  صادر بموجب الظيير 

20/10/2011 . 
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 الفرع الثالث: موقؼ التشريع مف التجييؿ الجزئي لمشيود
 الفرنسينوف القاموقؼ  -أوال

خفائو،عنواف بحجب  نص المشرع الفرنسي عمى التجييؿ الجزئي حيث قررت  الشاىد وا 
ائية الفرنسي أف يكوف عنواف األشخاص الذيف ال مف قانوف اإلجراءات الجز  57/706ة الماد

وتتوافر لدييـ عناصر إثبات  ارتكابيـ لجريمة أو الشروع فييا،يوجد سبب يبرر االشتباه في 
 .1وذلؾ بقرار مف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ أو مديرية األمف، ـ الشرطة،ىو قس ميمة،
 البمجيكيالقانوف موقؼ  -ثانيا

إذ بشكؿ جزئي،  الّشيود بعض جوانب ىوية اعترؼ المشرع البمجيكي بقبوؿ حجب  
ضوع كما لقاضي المو  قيؽ الجنائي يكوف لقاضي التحقيؽ،مف قانوف التحمكرر  75طبقا لممادة 

أو بناء  نفسييما قررا مف تمقاءوف التحقيؽ الجنائي أف يمف قانمكرر  155طبقا لنص المادة 
ىوية مف عناصر بعضا  يحجبا بناء عمى طمب مف النيابة العامة أف أوعمى طمب الشاىد 

 توافر مبررات معقولة ليذا الطمب،الشاىد أف تىوية ويمـز حتى يصرح القاضي بحجب  ،الشاىد
لؾ كمما كانت ىناؾ قرائف قوية ومعقولة عمى أف كشؼ أحد ىذه العناصر قد يترتب ويتحقؽ ذ

 .2أو أحد أقاربو عميو أذى خطير الشاىد،
 

                                                           

1- L’article 706-57 du cppf: « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison 

plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont 

susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur 

autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile 

l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en 

raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'adresse 

personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à 

cet effet». 
2

 - Art. 75bis. inséré par L 2002-04-08/51, art. 2;  entrée en vigueur : 01-11-2002 « Le juge 

d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de 

laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé, de la partie civile 

ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le 

procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 75, s'il existe une 

présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un 

préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont 

incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal… » 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.75
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.75
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.75ter
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 األلمانيالقانوف موقؼ  -ثالثا
إذ  الجزئي،بالشيادة عف طريؽ اإلغفاؿ  الّشيود بإمكانية إدالء القانوف األلماني  اعترؼ 

إال أف المشرع  أي عنواف آخر، لذي يريده، كعنواف عممو أوسمح لمشاىد بأف يصرح بالعنواف اي
األلماني أخضع تطبيؽ ىذا التدبير إلى شرط أف  يكوف ىناؾ سبب لمخشية مف أف الكشؼ عف 

و عميو مجاؿ ىذا  ،عنواف الشاىد يمكف أف يضع ىذا األخير أو أيا مف أقربائو في خطر
 .1خطر الناجـالتدبير محدود ما داـ أنو ال يمنح سوى بحسب ال

 اإلسباني القانوف موقؼ  -رابعا
 23المؤرخ في  1994.  19/1مف خالؿ القانوف العضوي رقـ  منح القانوف اإلسباني 
لقاضي التحقيؽ أف يقرر ، المتعمؽ بحماية الشيود و الخبراء في المادة الجزائية، 1994ديسمبر 

ف الييئة القضائية ادعاءات في عنو وتتـ االست الشاىد ومكاف عممو ومينتو،عنواف عدـ إظيار 
 .2المتدخمة
 المغربي القانوف موقؼ  -خامسا
مف  82/7لقد أقر القانوف المغربي التجييؿ الجزئي لمشيود صراحة مف خالؿ المادة  

وذلؾ 3 10/37المتعمؽ بالمسطرة الجنائية المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  01/22القانوف رقـ 
ارة إلى العنواف الحقيقي لمشاىد ضمف المحاضر والوثائؽ التي تنجز في بإقراره إمكانية عدـ اإلش

مكانية  شكؿ يحوؿ دوف التعرؼ عمى عنوانو،وذلؾ ب القضية المطموب فييا شيادة الشاىد وا 
أو  ئية التي تـ فييا االستماع إليو،اإلشارة في عنواف إقامة الشاىد إلى مقر الشرطة القضا

لقضية إذا ما كاف قد استدعي أوؿ مرة أماـ قاضي التحقيؽ أو المحكمة المختصة لمنظر في ا
 المحكمة.

                                                           

1-Peter Hunerfeld, « la preuve en procédure pénale comparée , le droit allemand »,R.I.D.P, 

édition Eres, France, 1992, p69. 

2-Art 2 de la loi organique n 19/1.1994 du 23 décembre 1994, relative a la protection des 

témoins et des experts, en matière pénale, disponible sur :  

 http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/pdfestatal/121.pdf 

 ،المتعمؽ بالمسطرة الجنائية 22-01المعدؿ و المتمـ لمقانوف  2011-10-20مؤرخ في  37-10قانوف رقـ راجع  -3
 لذكر.، سالؼ ا2011-10-17في الصادر  1.11.164بموجب الظيير الشريؼ رقـ  صادر
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 المبحث الثاني
 الّشيود التنظيـ القانوني لتجييؿ  

لقد اعترفت العديد مف األنظمة التشريعية لمشاىد بالحؽ في حمايتو بحجب بياناتو 
تعاونو مع بسبب  ،حاؿ تعرضو لمخطر،الدعوى الجزائيةالشخصية أو إخفاء ىويتو مف ممؼ 

مف بينيا المشرع الجزائري الذي تبنى ىاتو الصورة مف الحماية بموجب مؤسسات العدالة،
التنظيـ القانوني  نتناوؿو فيما يمي  التعديالت األخيرة التي مست قانوف اإلجراءات الجزائية،

و  )المطمب الثاني(و إجراءاتو )المطمب األوؿ(مف خالؿ تحديد شروطو الّشيود لتجييؿ 
مع التركيز عمى كؿ مف التشريعيف الفرنسي و البمجيكي  باعتبارىما مف ،)المطمب الثالث(يودهق

 بتنظيـ دقيؽ. الّشيود ؿ أىـ التشريعات التي خصت تجيي

 الّشيود المطمب األوؿ: شروط تجييؿ 
لتي وا 706- 63إلى 706 – 57في المواد مف  الّشيود المشرع الفرنسي حماية نظـ  

 2001نوفمبر  25ئية الفرنسي بمقتضى القانوف الصادر في اإلجراءات الجزا أضيفت لقانوف
 .1"الّشيود بابا جديدا تحت عنواف "حماية  اإلجراءات الجزائيةوالذي أضاؼ لقانوف 

تعتمد أوالىما عمى  بيف صورتيف مف الشيادة المجيمة، وقد ميزت ىذه النصوص 
في حيف تمثؿ ثانييما صورة التجييؿ الكمي ىد،الشاعنواف دـ اإلفصاح عف التجييؿ الجزئي بع
شروط إخفاء العنواف لدى المشرعيف نتناوؿ  يوفيما يم الشاىد كمية،ىوية  بعدـ اإلفصاح عف

ثـ )الفرع الثاني(،و شروط إخفاء اليوية لدى كؿ منيما )الفرع األوؿ(الفرنسي و البمجيكي
 )الفرع الثالث(.شروط التجييؿ لدى المشرع الجزائري 
 لدى المشرعيف الفرنسي و البمجيكي الشاىدعنواف الفرع األوؿ: شروط إخفاء 

مف قانوف اإلجراءات  706 -57 نصت عمى ىذه الصورة مف الشيادة المجيمة المادة 
ىو عنواف األشخاص الذيف ال فرقة الدرؾ قسـ الشرطة أو  عنواف يكوفالفرنسي، حيث  ائيةالجز 

                                                           
1- Stefani Gaston; Levasseur Georges; et Bouloc  Bernard, Procédure pénale, 20

eme
 éd, 

Dalloz, Paris, N° 418, 2006, p51. 
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كانت بحوزتيـ عناصر إثبات  تكابيـ لجريمة أو الشروع فييا إذاتوجد قرائف تبرر االشتباه في ار 
 .1فقة النائب العاـ أو قاضي التحقيؽوذلؾ بعد الحصوؿ عمى مواميمة،
محؿ إقامتو عف  بالحماية، بحجالشاىد قدرا مف  وقد وضع ىذا النص عدة شروط لمنح 

 وىذه الشروط ىي: الدعوى الجزائيةالخصـو في 
 ىد مشتبو في ارتكابو لجريمة أو الشروع فييايكوف الشا أال-أوال

أال تكوف ىناؾ عنوانو يجب الستفادة الشاىدة مف التجييؿ الجزئي بعدـ اإلفصاح عف  
ولـ يشترط المشرع الفرنسي أف تكوف الجريمة التي ب الشاىد لجريمة أو الشروع فييا،شبية ارتكا

فقد جاء النص عاما، وعمى ذلؾ مة،ليا،عمى درجة معينة مف الجسايشتبو في ارتكاب الشاىد 
ينتفي حؽ الشاىد في طمب حجب محؿ إقامتو إذا قامت شبية عمى ارتكابو لجريمة أو الشروع 

 .2الجريمة جناية أـ جنحة أـ مخالفةفييا سواء كانت ىذه 
ألحؽ بو العديد مف أوجو  قد 57-706الفقو أف عمومية نص المادة  بعض ويرى 
ه الحماية مف مضمونيا بحرماف الشاىد مف االستفادة منيا لمجرد قياـ إذ أنو يفرغ ىذ القصور،

الشبية عمى ارتكابو لجريمة أيا كانت جسامتيا أو الشروع فييا، وىو ما يؤدي إلى إىدار 
الحكمة مف إقرار ىذا النص وىي تشجيع األفراد عمى التخمص مف مخاوفيـ وعدـ االكتراث 

و مف أدلة ونسبب تعاونيـ مع العدالة وتقديميـ لما يحوز بالتيديدات التي قد يتعرضوا ليا ب
 .3ثبوتية

تحوؿ دوف إتاحة الفرصة  إذ سي لـ يكف موفقا في ىذه الصياغة،كما أف المشرع الفرن 
وكاف مف الالـز أال يمنع المشرع ىذه الصورة مف يف التائبيف لمتعاوف مع العدالة،أماـ المجرم

                                                           
1
 - L’article 706-57 du cppf: «Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison 

plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont 

susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur 

autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile 

l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en 

raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. 

L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est 

ouvert à cet effet». 

 . 80،صالمرجع السابؽخالد موسى توني، - 2
 .42أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص / 81المرجع نفسو، ص  -3
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إذ كاف مف األنسب  ارتكابو لجريمة أو الشروع فييا، شبية عمىالحماية عف الشاىد لمجرد قياـ ال
والتي  ة المشتبو في ارتكاب الشاىد ليا،أف يشترط المشرع قدرا معينا مف الجسامة في الجريم

وأف يكوف ىناؾ أدلة فعمية عمى ارتكاب  لنص،تحجب استفادتو مف الحماية المقررة في ىذا ا
 .1ياـ الشبية في حقووليس لمجرد ق الشاىد ليذه الجريمة

لذات الحكمة التي مف أجميا قرر المشرع الفرنسي الحماية لمشاىد بعدـ اإلفصاح عف  
عنوانو تجنبا لخضوعو ألية ضغوط أو تعرضو لالنتقاـ، فإف التشريعات العربية في حاجة ليذا 

ف كاف يفضؿ قيما يتعمؽ بيذا الشرط ضرورة تحديد الجر  ى يمة عمالنيج مف الحماية لمشاىد وا 
شى مع الغاية مف ىذا الحكـ مف ناحية أخرى وبالتالي اويتم نحو يعبر عف جسامتيا مف ناحية،

يبدو مف المالئـ حظر تطبيؽ أحكاـ عدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد إذا ما توفرت دالئؿ جدية 
حتى جناية أيا كانت أو جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة بارتكاب عمى اتيامو 

إذ أف ضموع الشخص في ارتكاب جناية أو جنحة بيذا  كانت عقوبة اختيارية مع الغرامة،ولو 
الوصؼ قد يجعؿ مف عدـ اإلفصاح عف عنوانو كشاىد يحقؽ مصمحة أدنى مف تمؾ المصمحة 

مو قيمة المصمحة وبالتالي تع رتكب ىذه الجنائية أو تمؾ الجنحةالمرجوة أصال مف الكشؼ عف م
و وعدـ اإلفصاح عف تعف قيمة المصمحة المبتغاة أصال مف شياد وقترفو عما افي مالحقت

ما ىو إذ أف عدـ اإلفصاح عف عنواف مثؿ ىذا الشخص قد يعرقؿ متابعتو ومالحقتو ع ،عنوانو
بؿ قد تترد السمطات المختمفة في الكشؼ عف عنوانو الحقيقي إذا ما اضطرت  متيـ باقترافو،

 .2ألف مثؿ ىذا الكشؼ يعاقب عميوجرائـ أو شرع في ارتكابيا،كب مف لمالحقتو عما ارت
 Témoin» المساَعد الشاىدويثور التساؤؿ في ىذا الصدد حوؿ مدى استفادة  

assisté »  706 -57مف نظاـ الحماية المقررة بنص المادة. 
تـ الذي  ،المساَعدالنظاـ األساسي لمشاىد  1993أوت  24وضع  القانوف الصادر في  

ائية الفرنسي لذي أدخؿ في قانوف اإلجراءات الجز ا 2000جواف  15ديمو بالقانوف الصادر في تع
/ 113الذي أضاؼ المواد مف  « Témoin assisté»" المساَعدفصال جديدا بعنواف:" الشاىد 
                                                           

 .81ص ،السابؽالمرجع خالد موسى توني، -1
 .45أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  -2
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 2001جانفيائية والتي دخمت حيز التطبيؽ مف أوؿ إلى قانوف اإلجراءات الجز  113/8ى إل 1
 .20041مارس  09يميا أيضا بمقتضى القانوف الصادر في والتي تـ تعد

، راءةعمى كفالة الحقوؽ التي يقتضييا مبدأ األصؿ في الب المساَعد تنيض فكرة الشاىد 
حـو حولو بعض شبيات ارتكاب الجريمة دوف أف تكوف ىناؾ دالئؿ لمشخص الذي ت ةبالنسب

 .2كافية لتوجيو االتياـ إليو
كف ليـ أف يسمعوا كشيود األشخاص الذيف يم 113/2 و 113/1حددت المادتاف 

 Mise en » ، فكؿ شخص ذكر في الئحة اتياـ تمييدي ولـ يوضع تحت االختبارمساَعديف

examen » أما الشخص الذي ورد اسمو في شكوى أو 3ال يمكف أف يسمع إال كشاىد مساَعد ،
عندما يمثؿ أماـ قاضي و ، أدخؿ في الدعوى مف قبؿ الضحية فيمكف أف يسمع كشاىد مساَعد

ويعد شاىدا  .4إذا طمب ىو ذلؾ مف قاضي التحقيؽ ،كشاىد مساَعد التحقيؽ يسمع وجوبا
 أو وجدت ضده دالئؿ ترجح أنو كؿ شخص يختصمو الشاىد في الجريمة محؿ التحقيؽ امساَعد

 .5محؿ التحقيؽ ساىـ كفاعؿ أو شريؾ في ارتكاب الجريمة يمكف أف يكوف
مف قانوف  706 -57مف الحماية المقررة بنص المادة  المساَعدستفيد الشاىد ال ي منو و 

ب الشاىد ذلؾ أف ىذا النص يشترط أال تكوف ىناؾ شبية ارتكا الفرنسي، اإلجراءات الجزائية

                                                           

1- Renaulte Brahinsky Corinne, Procédure pénale, Gaulino, n 781, Paris 2006, p332. 

2- Giudicelli André, « Le témoin assisté et la personne mise en examen:vers un nouvel 

équilibre », Rev.sc.crim 2001.p 43. 
3
 - Article 113-1du cppf, modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 JORF 10 mars 2004 

en vigueur le 1er octobre 2004 :« Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif 

ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme 

témoin assisté » 

4 - Article 113-2  alinéa  1du cppf: « Toute personne nommément visée par une plainte ou 

mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît 

devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la 

demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie 

civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction ». 

5
 - Article 113-2  alinéa  2 du cppf :« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre 

laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou 

complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être 

entendue comme témoin assisté ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71281697CEF252346F826CB7F5996DE3.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494369&dateTexte=20040311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71281697CEF252346F826CB7F5996DE3.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494369&dateTexte=20040311
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ال شؾ كما يرى البعض أف  المساَعدىو شرط ال يتوافر في الشاىد  و لجريمة أو الشروع فييا،
 .1يحمؿ في طياتو شبية ارتكابو لجريمة – المساَعد الشاىد -ص آخرأف اختصاـ الشاىد لشخ

 ة إثبات مفيدة لإلجراءاتلقدرة الشاىد عمى تقديـ أد -اثاني
إذ ال بد أف  ارتكاب جريمة ما أو الشروع فييا،ال يكفي أف يثبت عدـ اتياـ الشخص ب

واألمر  والكشؼ عف الحقيقة،دة لإلجراءات يثبت أيضا أف لديو القدرة عمى تقديـ أدلة إثبات مفي
ىنا خاضع لتقدير مف لو الحؽ في منح اإلذف بعدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد، وبالتالي يكوف 
لكؿ مف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ سمطة تقدير ما إذا كاف الشخص لديو ما يمكنو مف 

استخالصو مف خالؿ وىذا ما يمكف  عد في الكشؼ عف الحقيقة مف عدمو،تقديـ أدلة إثبات تسا
 نيا ومدى عالقة الشاىد بوقائعيا،مالبسات وظروؼ ارتكاب الجريمة وسرياف اإلجراءات بشأ
 .2وقدرتو عمى أف يقدـ أدلة تساعد عمى الكشؼ عف مرتكبيا

فعؿ أدلة إثبات وال يشترط في ىذه الحالة أف يثبت عمى وجو اليقيف أف لدى الشاىد بال 
نما يك مفيدة لإلجراءات، وىذا  عمى تقديـ مثؿ ىذا النوع لألدلة،في أف تتوافر لديو مجرد القدرة وا 

الفرنسي  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706/ 57ما يتضح مف العبارة التي أوردتيا المادة 
 Qui sont susceptiblesسالفة الذكر حيث وصفت ىؤالء األشخاص بيذه العبارة:"

d'apporter des éléments de preuve""3. 
وال ييـ بعد ذلؾ أف تستخمص تمؾ القدرة عمى تقديـ أدلة إثبات مفيدة لإلجراءات مف  

ة بالمتيـ أو المجني وسواء أكانت لو عالقة مباشر ة الشاىد بالوقائع أو مالبساتيا،خالؿ عالق
ما ييـ في ىذا  لجيراف أو زمالء العمؿ أو غيرىـ،وسواء أكاف مف األقارب أو ا عميو أـ ال،

                                                           

عة الطب المقارنة، اإلجراءات الجزائيةأنظر أحمد عوض بالؿ، قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطريؽ غير مشروعة في  -1
محمود سميماف كبيش،  / 45أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  /114ص دار النيضة العربية، القاىرة، ،الثانية

، دراسة التعديالت الحديثة في القانوف الفرنسي، دار النيضة الجنائيةاإلجراءات تأكيد الحريات والحقوؽ الفردية في 
 .85العربية،القاىرة، ص 

 .46المرجع السابؽ، ص أميف مصطفى محمد،  -2
3  - l’article 706-57du cppf: « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison 

plausibles de soupçonner qu’ elles ont commis ou tente de commettre une infraction et qui 

sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent.... » 
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ؿ أف يثبت أف لديو القدرة عمى تقديـ أدلة إثبات مفيدة لإلجراءات أيا كانت عالقتو بالوقائع المجا
درة عمى تقديميا لسمطات كما ال ييـ أيضا شكؿ أدلة اإلثبات التي لدى الشاىد الق أو أطرافيا ،

لة إذ يكفي أف يثبت أف مثؿ تمؾ األد ت في أقواؿ أو مستندات أو غيرىا،وسواء تمثمالتحقيؽ،
 .1التي يمكف لمشاىد تقديميا تفيد اإلجراءات

 ـ أو قاضي التحقيؽ عمى إخفاء عنواف الشاىدلنائب العاموافقة ا -ثالثا
طالما أف عدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد بممؼ اإلجراءات استثناء عمى القاعدة العامة  

اسمو وسنو ووظيفتو حيث  التي تمـز جية التحقيؽ بإثبات كافة البيانات الخاصة بالشاىد مف
مف السمطات القائمة فإف الخروج عمى ىذه القاعدة يقتضي الحصوؿ عمى إذف بذلؾ  وعنوانو،

الفرنسي بضرورة  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  57/706وليذا تقضي المادة  عمى التحقيؽ،
ضي حصوؿ الشاىد الذي يرغب في عدـ اإلفصاح عف عنوانو عمى موافقة النائب العاـ أو قا

 .2التحقيؽ، وذلؾ باعتبار عنواف قسـ الشرطة أو مديرية األمف عنونا لو
المرحمة وذلؾ بحسب ف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ،واألصؿ أف اإلذف بذلؾ يصدر م 

وبالتالي بحسب الوقت الذي يعبر فيو الشاىد عف رغبتو في عدـ التي تمر بيا اإلجراءات،
أف الشاىد نفسو ىو الذي يتقدـ بطمب الحصوؿ عمى موافقة اإلفصاح عف عنوانو. والفرض ىنا 

ف كاف بالنائب العاـ أو قاضي التحقيؽ بعدـ اإلفصاح عف عنوانو إذا ما تقدـ وأدلى  شيادتو، وا 
المتصور أصال أف سمطات التحقيؽ إذا ما استدعت الشاىد أو تقدـ مف نفسو لإلدالء بشيادتو، 

ط أو لالنتقاـ ي لديو أو تقديمو لممستندات قد يعرضو لمضغو إلدالء بالمعمومات التاوقدر ىو أف 
وذلؾ مف خالؿ الحصوؿ  إلفصاح عف عنوانو،أف يطمب عدـ ا فيكوف لو منو بشكؿ أو بآخر،

عمى إذف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ بإعالف عنواف قسـ الشرطة أو مديرية األمف كعنواف 
 .3لو

                                                           

 .48أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  -1
 .47، ص نفسوالمرجع  -2
 .48، صنفسو المرجع -3
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مف نية أف يصدر النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ مع ذلؾ يثور التساؤؿ بشأف مدى إمكا 
ألمر يتوقؼ عمى طمب الشاىد أـ أف ا ف بعدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد،ذتمقاء نفسو اإل

 –الفرنسي سالفة الذكر  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706/ 57يكشؼ نص المادة نفسو،
اإلفصاح عف عنواف الشاىد إذا ما  عدـقاضي التحقيؽ  منائب العاـ أوأف لعف  -ولموىمة األولى

تراءى لو بحسب مجريات إجراءات التحقيؽ أف ما يقدمو الشاىد مف أدلة إثبات قد تعرضو 
لـ يطمبو الشاىد  لمضغوط أو لمتيديد عمى نحو يستأىؿ معو عدـ اإلفصاح عف عنوانو حتى ولو

فصاح عف عنوانو في إال إذا رفض الشاىد نفسو ىذا اإلجراء وأصر مف جانبو عمى اإل نفسو،
 .1ممؼ اإلجراءات

د لتقدير صاحب الحؽ وفي كؿ األحواؿ يخضع إجراء عدـ اإلفصاح عف عنواف الشاى 
مف توافر  اضي التحقيؽ، حيث يكوف لو أف يتأكدوسواء أكاف النائب العاـ أو ق في اإلذف بو،

جريمة أو  بارتكابالشرطيف األوؿ والثاني سالؼ ذكرىما بشأف استبعاد شبية اتياـ الشاىد 
 .2وقدرتو مف ناحية أخرى عمى تقديـ أدلة إثبات مفيدة لإلجراءات الشروع فييا مف ناحية،

ومع ذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ نطاؽ السمطة التقديرية التي يمارسيا صاحب الحؽ في  
وما إذا كانت تقتصر سمطتو التقديرية عمى مجرد  ف بعدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد،اإلذ
أـ نطاؽ سمطتو التقديرية  ألوؿ والثاني سالؼ اإلشارة ليما،حث عف مدى توافر الشرطيف االب

إذ إنو  عى الشاىد إلخفاء عنوانو الحقيؽ،يمتد ليشمؿ أيضا بحثو في الحكمة التي مف أجميا يس
مف المتصور أف يتوافر الشرطاف األوؿ والثاني مف حيث انتفاء أي شبية باتياـ الشاىد بجريمة 

فيؿ  ات مفيدة لإلجراءات مف جانب آخر،الشروع فييا مف جانب، وقدرتو عمى تقديـ أدلة إثبأو 
ذف بعدـ اإلفصاح أـ يقع عمى صاحب الحؽ بإصدار اإل يكتفي ىنا بمجرد توافر ىذيف الشرطيف

عف عنواف الشاىد عبء البحث عف الحكمة التي مف أجميا يطمب الشاىد إخفاء عنوانو سواء 
يبدو أف  نتقاـ منو أو غير ذلؾ مف أسباب،مف تعرضو لمضغوط أو التيديد باال تعمقت بتخوفو

رضو أو المقربيف لو ألي نوع مف و مف عدـ تعية الشاىد نفسالحكمة مف النص المتمثمة في حما
                                                           

 .48، ص السابؽأميف مصطفى محمد، المرجع  -1
 .49ص  ،نفسوالمرجع  -2
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مف أدلة إثبات تفيد  وذلؾ مف خالؿ حثو عمى تقديـ ما لديوني أو النفسي،واع اإليذاء البدأن
مف المالئـ دائما أف يترؾ أمر تقدير مدى ما قد يتعرض لو الشاىد مف جعؿ ت اإلجراءات،

مف  57/706وىذا ما يؤكده نص المادة  بالشيادة إلى تقدير الشاىد نفسو،مخاطر جراء إدالئو 
صاحب تقيد مف أية إشارة  والذي جاء خالياالفرنسي سالفة الذكر، اإلجراءات الجزائيةقانوف 

الشاىد أو المقربيف لو مف بمدى ما قد يتعرض لو عنواف الشاىد  الحؽ في منح اإلذف بإخفاء
 و اإلذف بعدـ اإلفصاح عف عنوانو،حيث يكفي أف يقدرىا الشاىد نفسو مف خالؿ طمب مخاطر،

شأف عدـ الفرنسي ب اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  58/706ىذا فضال عمى أف نص المادة 
لقاضي الحريات والحبس أف يأمر بيذا اإلجراء  الحؽ ةالشاىد يمنح صراحىوية اإلفصاح عف 

ب النائب العاـ أو مف تمقاء نفسو لمشاىد دوف أف يتوقؼ ذلؾ عمى طمب الشاىد نفسو أو طم
مما يعني في نياية األمر أف المشرع الفرنسي إف اتجيت إرادتو لمنح النائب  قاضي التحقيؽ،

ف عنواف الشاىد فسو بعدـ اإلفصاح عأذف مف تمقاء نالعاـ أو قاضي التحقيؽ الحؽ في أف ي
لنص صراحة عمى ذلؾ كما فعؿ بشأف عدـ  قؼ ذلؾ عمى تقديـ طمب مف األخير،دوف أف يتو 

 .1الشاىدىوية اإلفصاح عف 
جاء نتيجة لقوانيف متتالية وسعت مجاؿ  1995إف التطور المحرز مف قبؿ المشرع عاـ  

ذا كاف  ،2ائيةاإلجراءات الجز تطبيؽ اإلخفاء الجزئي في قانوف  المشرع قد ربط ىذا إال أنو وا 
وكيؿ الجميورية فإنو أغفؿ نقطتيف ىامتيف أوال لـ يتطرؽ إلى إمكانية الطعف في  التدبير مع

ما داـ أف  يشترط بأف يكوف ىذا األمر مسببا،وثانيا لـ  ،أمر وكيؿ الجميورية لفائدة الدفاع
 وضوعة عمى األسباب التي تبرر ىذا التدبير.م اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  57/706المادة 

فقد أعتمد عمى  شرع الفرنسي ال ينسجـ مع نظرائو،فضال عف ذلؾ فإف الطريؽ الذي انتيجو الم
صفة وأىمية تصريح الشاىد ليحدد بصفة موضوعية المجوء إلى اإلخفاء الجزئي في حيف أنو 

                                                           

 .50أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  -1
2-L’ancien article 62-1 du code de procédure pénale parle des personnes qui apportent des 

éléments de preuve intéressant l’enquête, cependant, L’article 706-57 du même code a élargi 

le domaine puisque il parle des éléments de preuve intéressant toute la procédure. 
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بالنظر إلى األضرار أو خطر االنتقاـ الذي وفي معظـ القوانيف يتـ تقييـ المجوء إلى ىذا اإلجراء 
 .1يتعرض لو الشاىد

أما القانوف البمجيكي فمـ يكف يقرر صراحة قبوؿ العمؿ بالشيادة المجيمة في نطاؽ  
رغـ اعتراؼ القضاء البمجيكي بحؽ  2002أبريؿ لسنة  8قبؿ صدور قانوف  الدعوى الجزائية

سر »، حيث أكدت محكمة النقض البمجيكية أف:سمطات العدالة المختمفة في حجب ىوية الشاىد
حيث قبمت أف يتعمؿ المحقؽ الذي  ،«المينة ىو األساس في عدـ اإلعالف عف ىوية الشاىد

لكي يرفض اإلفصاح عف ىوية الشاىد، باعتبار أنو أخذ يطمب األفراد لمشيادة سر المينة 
 .2شيادتو وضمف لو عدـ اإلفصاح عف ىويتو في مقابؿ ذلؾ

ريؿ لسنة أف 8اره لقانوف أجاز المشرع المجوء إلى الشيادة الجيمة بإصد 2002اـ وفي ع 
الذي أدخؿ بعض اإلجراءات الجديدة في قانوف التحقيؽ الجنائي، سعيا نحو كفالة ـ،2002
خالؿ إجراءات المحاكمة مف خالؿ التصريح بحجب بعض  الّشيود خاصة لبعض حماية 
حجب بعض بيانات الشاىد الميدد، أو بشكؿ كمي كؿ جزئي بالميدديف بش الّشيود ىوية جوانب 

 .3وجعؿ كافة بيانات ىذا الشاىد الميدد طي السرية
يجوز لقاضي التحقيؽ، كما لقاضي الموضوع وفقا لنص المادة  75و طبقا لنص المادة  
 مكرر مف قانوف التحقيؽ الجنائي أف يقررا مف تمقاء أنفسيما أو بناء عمى طمب الشاىد 155

إذا كانت ىناؾ .مف القانوف ذاتو 1555و 754حجب بعض بيانات الشاىد المقررة في المواد 
 ضرر بالغ لشاىد أو ألحد أقاربو، قرائف معقولة تؤكد أف كشؼ ىذه البيانات قد يتسبب في

                                                           

 .74ص  ، المرجع السابؽ،خالد موسى توني - 1
 .75ص ، نفسوالمرجع  -2
 .76ص  ،نفسوالمرجع  -3

4 - Art. 75 du code d'instruction  criminelle Belge : « Les témoins prêteront serment de dire 

toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, 

âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel 

degré; il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins » 
5
 - Art. 155 du code d'instruction  criminelle Belge : « Les témoins feront à l'audience, sous peine 

de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi 

que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations ». 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.74
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.74
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.75bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=9&cn=1808111930&table_name=LOI&nm=1808111901&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=43&imgcn.y=6#Art.154
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=9&cn=1808111930&table_name=LOI&nm=1808111901&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=43&imgcn.y=6#Art.155bis
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أف مفيـو الضرر الجسيـ أو الضرر الجدي ال  2002ويوضح عرض األسباب الخاص بقانوف 
 .1ضايقة ولو كانت معتبرة أو في صعوبات عممية بحتةيمكف أف ينحصر في م

لجمسة والشاىد الذي يستفيد مف حجب بعض بياناتو يمتـز في كؿ األحواؿ بالحضور با 
إذ أف الحماية المقررة لو في ىذه الحالة تتيح لو فقط حجب بعض  العمنية لإلدالء بشيادتو،

وفي ىذه الحالة  العمنية لإلدالء بأقوالو، الجمسةبياناتو دوف أف تعفيو مف االلتزاـ بالحضور ب
كما يمكف ليـ مناقشة الشاىد في  شيادتو مف قبؿ األطراؼ المعنية، يجوز االعتراض عمى

تفاصيؿ شيادتو، مما يتيح لمدفاع فرصة كافية في البحث عف دليؿ لمبراءة أو عمى األقؿ تجريح 
ىذه الحالة تتمتع  يوف يس حكـ اإلدانة،مة إلييا عند تأسىذه الشيادة أمال في عدـ ركوف المحك

المحكمة بسمطة تقديرية في مدى قبوؿ ىذه الشيادة وفقا لما نتج عنيا مف كشؼ بعض 
 مالبسات الجريمة ووجاىة االنتقادات التي وجييا الخصـو لمشاىد الذي تـ حجب بعض بياناتو.

تو تكوف دائما محؿ نزاع وجدير بالذكر أف مصداقية الشاىد الذي يتمتع بإخفاء بعضا مف ىوي
أعطى القانوف سالؼ الذكر سمطة إصدار ىذا و  مع الخصـ ومحؿ استحساف مف ىيئة المحكمة.

رئيس محكمة  -محكمة االستئناؼ –محكمة الجنح  –القرار لكؿ مف )قاضي التحقيؽ 
ناء الجنايات( وىذا القرار يصدر تمقائيا مف إحدى الجيات السابقة، إذا ارتأت لو مقتضى أو ب

تمتـز محكمة و  عمى طمب مف الشاىد نفسو أو محاميو أو حتى بناء عمى طمب أي جية أخرى.
الموضوع المختصة بنظر القضية بما صدر عف قاضي التحقيؽ مف قرارات تتعمؽ بحجب 

 .2انات الشاىدبي
 لدى المشرعيف الفرنسي و البمجيكي الفرع الثاني: شروط إخفاء ىوية الشاىد

ىويتو عف الخصـو في  ء، بإخفاالشاىد قدرا مف الحماية عدة شروط لمنح البد مف توافر 
 وىذه الشروط ىي: الدعوى الجزائية

                                                           

1- Chambre des représentants de Belgique, Projet de loi relative aux témoins  anonymes 

Expose des motifs,Doc,Parl,50,n 1185/001,2000-2001,le 04 avril 2001,p32. 
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أوال: قصر الحماية عمى الشاىد الذي يدلي بشيادتو في جناية أو جنحة معاقب عمييا 
 بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات

ية اءات التحقيؽ والمحاكمة جناا إجر يتحقؽ ىذا الشرط بكوف الواقعة التي تجري بصددى 
رنسي شكال ولـ يشترط المشرع الف وبتيا عف الحبس لمدة ثالث سنوات،أو جنحة ال تقؿ عق

إذ يستوي أف تكوف مف جرائـ النفس أو الماؿ أو الجريمة المنظمة أو معينا في ىذه الجريمة،
 .1غيرىا

عمى ىذه الحماية قبؿ  ويثير ىذا الشرط إشكالية مؤداىا أف الشاىد قد يطمب الحصوؿ 
 أف تصؿ جية التحقيؽ إلى تكييؼ معيف لموقائع المعروضة عمييا.

يكوف عمى المحقؽ أف يتحقؽ مف توافر ىذا الشرط في ضوء أدلة  في ىذا الفرض 
والتي إما أف ترجح تكييفا قانونيا لجريمة  الفعؿ في الوقائع المعروضة عميو،اإلثبات القائمة ب

ة يتحقؽ ىذا الشرط في حؽ وفي ىذه الحال حبس لمدة ثالث سنوات،وبتيا عف التزيد عق
حاؿ توافر الشروط األخرى في ويمكف لو االستفادة مف الحماية المقررة بيذا النص،  الشاىد،
أما إذا دلت ىذه الوقائع واألدلة القائمة وقت طمب الحماية عمى أنو مف المرجح أف يكوف  حقو،
قؿ عقوبتيا عف الحبس لمدة ثالث سنوات، فإف الشاىد ئع بجريمة تؼ القانوني ليذه الوقاالتكيي

 58/706.2في ىذه الحالة ال يتوافر في حقو ىذا الشرط الذي تقتضيو المادة 
                                                           

1
 -L’article 706-58 du cppf : «En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni 

d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-

57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette 

personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, 

saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par 

décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que 

son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de 

recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des 

libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin. 

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la 

personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la 

signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre 

procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la 

procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et 

l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet 

au tribunal de grande instance » 
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سبب االختالؼ بشأف ىذا األمر أف المشرع الفرنسي لـ يحدد في إطار نظاـ حماية 
بياف  ونية في ىذا المجاؿ عمىسحب الحماية بعد منحيا، إذ اقتصرت القواعد القان الّشيود 

وذلؾ عمى عكس ما  ا دوف أف تتطرؽ إلى كيفية سحبيا،وشروط منحيكيفية منح تمؾ الحماية،
 .1الميدديف الّشيود انتيجو المشرع البمجيكي بمناسبة تناولو لحماية 
الشاىد النتفاء الشروط التي تطمبيا المشرع ىوية ويرى بعض الفقو ضرورة الكشؼ عف 

 .2ىذه الحماية عمى الشاىدإلسباغ 
 لما فيو مف خطر قد ييدد الشاىد، في حيف يرفض البعض اآلخر مف الفقو الحؿ السابؽ

وأنو ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يترؾ أمر الكشؼ  ،ىويتوإذا ما تـ بالفعؿ الكشؼ عف 
ار المسبب مف إذ أنو طالما صدر القر  د إعادة تكييؼ الوقائع مرة أخرى،الشاىد لمجر ىوية عف 

الشاىد بتوافر الشرط المتطمب ابتداء والمتمثؿ ىوية قاضي الحريات والحبس بعدـ اإلفصاح عف 
 لحبس لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات،في كوف الوقائع تشكؿ جناية أو جنحة يعاقب عمييا با

جنحة وبالتالي فإذا ما انتيت جية التحقيؽ إلى أف الشيادة تتعمؽ عمى األرجح بجناية أو ب
وتـ تقديـ طمب مسبب مف قبؿ النائب العاـ لحبس لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات،يعاقب عمييا با

 بالفعؿ إلى قاضي الحريات والحبس،الشاىد الميدد ىوية أو قاضي التحقيؽ بعدـ اإلفصاح عف 
وأصدر بالفعؿ قرارا والذي أجرى بدوره تحقيقا انتيى مف خاللو إلى مالءمة قبوؿ ىذا الطمب،

ىوية فإنو ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ الكشؼ عف  الشاىد،ىوية إلفصاح عف مسببا بعدـ ا
حقيؽ التي أجرتو جية التحقيؽ أف شيادتو تتعمؽ بجنحة يعاقب تىذا الشاىد إذا ما اتضح بعد ال

الشاىد بممؼ اإلجراءات ىوية عمييا بالحبس لمدة تقؿ عف ثالثة سنوات، وبالتالي يستمر كتماف 
إذا قدمت جية التحقيؽ مف جانبيا سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ طمب لقاضي  إال

ىذا ىوية الشاىد حتى يقدر مدى الحاجة لمكشؼ عف ىوية الحريات والحبس باإلفصاح عف 
 ولكف يراعى ـ،الشاىد ومدى ما قد يتعرض لو وأفراد أسرتو المقربيف لو مف خطر االعتداء عميي

                                                           

 .55أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  -1
2 - Le Calvez Jacques, art-préc, p2025. 
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وذلؾ  ،1ال بد مف إلغاء شيادتوىويتو، لتي يرفض فييا الشاىد الكشؼ عف أنو في الحالة ا
الفرنسي التي  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706/ 60تطبيقا لحكـ الفقرة األخيرة مف المادة 

 .2ة الشاىد إذا ما قبؿ األخير ذلؾتجيز الكشؼ عف شخصي
اىد الحماية المقررة بنص كما يرى البعض أف الشرط الجوىري الذي يقضي إلى منح الش 
وىو ما يبحث كؿ  شاىد أو أحد أفراد أسرتو مف خطر،ىو ما يتعرض لو ال 706/ 58المادة 

فره يتـ وكذلؾ قاضي الحريات والحبس في مدى توافره، وبتوا ؽ،مف النائب العاـ وقاضي التحقي
ار في تجييؿ بياناتو و أف استمرار منح الشاىد ىذه الحماية باالستمر  منح الشاىد ىذه الحماية،

إذ أف ىذا الخطر مسألة واقع ال ترتبط  وجودا وعدما بما يحيط بو مف خطر،تجييال كميا يرتبط 
 ييفات قانونية عمى وقائع الدعوى،في وجودىا بما تسبغو جية التحقيؽ أو قاضي الحكـ مف تك

زاؿ ما يتيدده مف خطر أما إذا  تو قائما ظمت الحماية مكفولة لو،فإذا ظؿ الخطر المرتبط بشياد
أو  ء بناء عمى طمب مف النائب العاـ،ففي ىذه الحالة يجوز سحب ىذه الحماية أو إلغائيا سوا

ففي ىذه الحالة يجوز  سو إلغاء الحماية التي تمتع بيا،قاضي التحقيؽ، إال إذا طمب الشاىد نف
رر رفض طمبو بإلغاء ويب لـ يكوف ىناؾ خطر جسيـ يحيط بو، إلغاء ىذه الحماية مباشرة، ما

 .3ىذه الحماية
 عنوانوإلخفاء استيفاء الشاىد لمشروط الالزمة ثانيا: 

الفرنسي أف يتوافر في الشاىد ذات  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-58تتطمب المادة 
-57المشار إلييا بالمادة  و،الشروط الالزمة إلضفاء الحماية الخاصة بعدـ اإلفصاح عف عنوان

                                                           

 .55أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ، ص  -1
2
-L’article 706-60 du cppf :  «  …La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter 

de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les 

conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le 

recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par 

décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles 

figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la 

contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que 

l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il 

accepte la levée de son anonymat ». 
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صريحة في قصر تطبيؽ  706-58حيث أف المادة  ،اإلجراءات الجزائيةقانوف مف  706
والتي  ،اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-57أحكاميا عمى األشخاص المشار إلييـ بالمادة 

فضال عف ضرورة  األشخاص لجريمة أو الشروع فييا، تتمثؿ في استبعاد شبية ارتكاب ىؤالء
أدلة إثبات تفيد اإلجراءات. وىما الشرطاف الالـز توافرىما أصال  ثبوت توافر قدرتيـ عمى تقديـ

مف أجؿ أف يأذف النائب العاـ أو  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-57لتطبيؽ أحكاـ المادة 
 .1قاضي التحقيؽ بعدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد

مف  706-58ويرى بعض الفقو أف تطمب المشرع الفرنسي قصر تطبيؽ أحكاـ المادة 
الشاىد عمى ىؤالء األشخاص الذيف ىوية بشأف عدـ اإلفصاح عف  اإلجراءات الجزائيةقانوف 

بشأف عدـ اإلفصاح  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-57تتوافر بشأنيـ شروط أحكاـ المادة 
ف و  الشاىد دوف إخفاء عنوانو أصال،ىوية إذ ال يتصور إخفاء  يبدو أمرا منطقيا، عف العنواف، ا 

كاف الفرض العكسي يعد أمرا متصورا حيث يجوز اإلذف بعدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد دوف 
ىوية وذلؾ لعدـ توافر الشروط الالزمة إلخفاء تماما،ىويتو فاء أف يقتضي ذلؾ الموافقة عمى إخ

 .2الشاىد
في حيف يرى البعض اآلخر أف ىذا القيد يضيؽ مف نطاؽ االستفادة المشتركة لكؿ مف 

ليوية ذلؾ أف ىذه الحماية القائمة عمى التجييؿ الكمي  د ومرفؽ العدالة مف ىذه الحماية،لشاىا
الشاىد تستمـز قدرا مف الجسامة في الجريمة التي يدلي فييا الشاىد بشيادتو بأف تكوف جناية أو 

مف الممكف أف تكوف عناصر اإلثبات  ووالشؾ أن ة ال تقؿ عقوبتيا عف ثالث سنوات،جنح
نتجة في الدعوى بحوزة أحد المشتبو فييـ، الذي لف يستفيد مف الحماية المقررة بنص المادة الم
والشؾ أف خشيتو في ىذه الحالة مما قد يتعرض لو مف اعتداءات قد تقع عميو أو  58-706

مما يحـر مرفؽ العدالة مف  تأكيد يحجـ عف اإلدالء بشيادتو، عمى أحد أفراد أسرتو ستجعمو بكؿ
 .3عميو ففرصة تطبيؽ القانوف عمى الخارجي بوت حقيقية وتفوت عميوأدلة ث

                                                           

 .89ص  ، المرجع السابؽ خالد موسى توني، - 1
 .56ص المرجع السابؽ، أميف مصطفى محمد، - 2
 .89ص  ،المرجع السابؽ خالد موسى توني، - 3
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أف يكوف مف شأف الشيادة تعريض الشاىد أو أحد أفراد أسرتو أو أقاربو لخطر ثالثا : 
 االعتداء عمى الحياة وسالمة البدف

بمقتضى ىذا الشرط فإف قاضي الحريات والحبس يمتـز بالبحث فيما إذا كانت الوقائع 
في الدعوى وما بيا مف دالئؿ وقرائف تدؿ عمى احتماؿ تعرض الشاىد أو أفراد  المعروضة

أسرتو أو أحد المقربيف منو لخطر االعتداء بفعؿ يشكؿ جريمة اعتداء عمى الحياة أو البدف دوف 
ة ىذا الشرط أف يتوافر احتماؿ تحقؽ الخطر دوف حاج قؽا مف أفعاؿ االعتداء، ويكفي لتحغيرى

وىي في كؿ األحواؿ مسألة تقديرية تخضع لتقدير قاضي  العتداء بالفعؿ،إلى أف يتحقؽ ا
والذي يكفيو أف يقدر أف إدالء ىذا الشاىد بشيادتو قد يؤدي إلى احتماؿ  1الحريات والحبس

جريمة ويستعيف في تقدير ذلؾ بمالبسات ال ف لو،االعتداء عميو أو أي مف أفراد أسرتو أو المقربي
إذ قد يكوف  ر ىذه التيديدات مف المتيـ نفسو،وال يشترط أف تباش رافيا،والظروؼ المحيطة بأط

المؤقت المتيـ قيد الحبس ويباشر ىذه التيديدات أحد أتباعو أو معاونيو ألف األصؿ أف الحبس 
 إذ الشاىد،ىوية س بعدـ اإلفصاح عف لممتيـ ال يشكؿ عقبة أماـ قرار قاضي الحريات والحب

نما قبؿ الشاىد بشكؿ مباشر، فقط ف المتيـلضغوط أو التيديدات مالمتصور أال تصدر امف  وا 
مف المتصور أف يحرض المتيـ غيره أو يمارس مف خالؿ وسائمو الخاصة أو مساعديو ما يمـز 

 .2مف ضغوط وتيديدات قد تثنى الشاىد عمى اإلدالء بشيادتو أو تجبره عمى تغيير أقوالو
تداء يتخوؼ منو الشاىد يمثؿ جريمة مف جرائـ االع و اشتراط المشرع أف يكوف الفعؿ الذي

 تفادة مف ىذه الصورة مف الحماية،يضيؽ أيضا مف نطاؽ االس عمى الحياة أو سالمة الجسد،
وقد يفضي أيضا لحرماف العدالة مف شيادة ىذا الشخص الميدد، فقد يكوف الخطر الذي 

أو  أو مصنعو، حراؽ منزلو،يده بإيتعرض لو عبارة عف جريمة مف جرائـ الماؿ كما لو تـ تيد
وكاف مف  العتداء عميو أثر في نفس الشاىد،ويكوف ل أو أي شيء آخر ذي قيمة، متجره،

أو المقربيف  والخطر الذي قد يتعرض لو الشاىد،المتعيف عمى المشرع أف يطمؽ أفعاؿ التيديد 

                                                           

1- Le Calvez Jacques : art-préc, p2023. 
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ضابط موضوعيا مف وفي نياية األمر سيكوف ال  يحصرىا في جرائـ النفس والبدف،منو وأال
 .1خالؿ تقدير قاضي الحريات والحبس لجدية ىذه التيديدات وخطورتيا

جدير بالذكر أف المشرع قد سعى مف خالؿ ىذا النص إلى بث الطمأنينة في نفس الشاىد 
وذلؾ مف خالؿ عدـ قصر االستفادة مف ىذه  اء عما قد تختمج بو نفسو مف خوؼ،والقض

يف أف يتعمؽ الخطر إذ سوى المشرع ب رض الشاىد بمفرده لمخطر،حتماؿ تعالحماية حاؿ قياـ ا
ويتمتع أيضا قاضي  قربيف منو دوف تحديد لفئة معينة،الم أو بأحد أفراد أسرتو،أو بالشاىد ذاتو،

الحريات والحبس في ىذا الصدد بسمطة تقديرية واسعة في بحث ما إذا كاف الخطر الذي ييدد 
نو التأثير عمى الشاىد مف عدمو وفقا لظروؼ كؿ حالة عمى أحد المقربيف مف الشاىد مف شأ

 . 2حدة
أف يتقدـ قاضي التحقيؽ أو النائب العاـ بطمب مسبب لقاضي الحريات والحبس يطمب رابعا : 

 الشاىد كمياىوية فيو تجييؿ 
لمشاىد أف يتقدـ مف تمقاء نفسو مباشرة  706-58لـ يجز المشرع الفرنسي بنص المادة 

مف قانوف  706-58ص المادة فن كميا،ىويتو يات والحبس لطمب تجييؿ لقاضي الحر 
وعدـ اإلفصاح ىويتو قصر حؽ طمب منح الشاىد حماية كاممة بتجييؿ  اإلجراءات الجزائية

 .3والنائب العاـ ؽ،عنيا في ممؼ اإلجراءات عمى كؿ مف قاضي التحقي
ف يكوف طمب منح الحماية أ اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-58وقد اشترطت المادة 

-58توضح فيو توافر الشروط التي حددتيا المادة  الشاىد كميا مسببا،ىوية الكاممة بتجييؿ 
 يادة،وعمى األخص بياف ما قد يتعرض لو الشاىد وأفراد أسرتو والمقربيف منو بسبب الش 706

مب إال بعد فتح باب ومفاد ذلؾ أف قاضي التحقيؽ والنائب العاـ ال يممكا أف يتقدما بيذا الط
إنو  إلى وتجدر اإلشارة ىنا ،4التحقيؽ واالطالع عمى مالبسات الواقعة وظروفيا وكذلؾ الشاىد
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أف يكوف قد سبؽ  ال يمـز لتقديـ ىذا الطمب مف قبؿ أي مف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ
مف  706-57الشاىد طبقا لنص المادة عنواف ذنو بعدـ اإلفصاح عف إوأصدر أي منيما 

ىوية إذ يجوز ألي منيما أف يطمب عدـ اإلفصاح عف  اإلجراءات الفرنسي سالفة الذكر، قانوف
وبالتالي  الما توافرت بقية الشروط األخرى،ذف طحتى ولو لـ يسبؽ صدور مثؿ ىذا اإلالشاىد 

الشاىد دوف أف يتطمب ذلؾ أف يكوف قد ىوية الطمب بعدـ اإلفصاح عف  تقديـ يجوز ألي منيما
 .1عف عنوانو سبؽ حصوؿ الشاىد عمى الموافقة بعدـ اإلفصاح

ويثير بعض الفقو تساؤال حوؿ ما إذا كاف يجوز لقاضي الحريات والحبس الذي أمر بمنح 
في ممؼ الدعوى أف ينظر طمب قاضي التحقيؽ في حبس ىويتو الشاىد الحماية بتجييؿ 

 .2مؤقتا–في الدعوى ذاتيا  –الشخص الخاضع لالختبار 
ذىب الرأي الراجح في الفقو إلى أف األفضؿ في ىذه الحالة أف ينظر ىذا الطمب قاض ي
الشاىد ستكوف لديو ىوية إذ الشؾ أف القاضي الذي أصدر قراره بالموافقة عمى تجييؿ ،3آخر

حيث أف قاضي الحريات  ،مؤقتاه بالنسبة لحبس المتيـ قناعات تؤثر عمى موضوعية قرار 
الشاىد ال يتخذ قراره بقبوؿ الطمب أو رفضو ىوية دـ اإلفصاح عف والحبس الذي نظر طمب ع

وبالتالي فإنو يخشى تأثره بشأف  يي مف خاللو لمفصؿ في ىذا األمر،إال بعد إجراء تحقيؽ ينت
وفضال ، بما يكوف قد بدأه بشأف طمب عدـ اإلفصاح عف ىوية الشاىدالمؤقت طمب الحبس 

مراعاتيا بيف اعتبارات الصالح العاـ التي تقتضي تجييؿ  عف ذلؾ فإف اعتبارات التوازف الواجب
الشيادة واعتبارات كفالة حقوؽ الدفاع وصيانتيا توجب أف ينظر أمر الحبس قاض آخر لـ 

 .4تتشكؿ لديو عقيدة سابقة عف الدعوى المعروضة عميو
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 الشاىدىوية صدور قرار مسبب مف قاضي الحريات والحبس بتجييؿ خامسا: 
عمى ضرورة أف يصدر قاضي الحريات قرارا مسببا بالموافقة عمى  706-58دة نصت الما

وال يخرج التسبيب في ىذه الحالة عف مجرد إثبات توافر  يتو،ىو ح الشاىد الحماية بتجييؿ من
 نات الشاىد.لتجييؿ بي 706-58ا المادة الشروط التي تقتضيي

اره بمنح الشاىد ىذه الحماية، وفي كؿ األحواؿ يمتـز قاضي الحريات والحبس بتسبيب قر 
سواء بادر بإسباغ ىذه الحماية عمى الشاىد مف  ضي الحريات والحبس بتسبيب قراره،ويمتـز قا

وفي كؿ األحواؿ يجري  تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب مف قاضي التحقيؽ أو النائب العاـ.
ذه الحماية أو قاضي الحريات والحبس تحقيقا ينتيي فيو لمفصؿ في قبوؿ منح الشاىد ى

 .1رفضيا
فقد  حؽ االعتراض عمى شيادة الشاىد الذي تـ حجب ىويتو في ممؼ الدعوىأما بالنسبة ل
سي لممتيـ أو الشخص الخاضع الفرن اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-60أجازت المادة 

مادة ألحكاـ ال قيؽ عمى كؿ شيادة أدلى بيا وفقاار أف يعترض أماـ رئيس غرفة التحبلالخت
ادة المجيمة وفقا لممادة قيدا في ىذه الحالة عمى الشي 706-60، ووضعت المادة 58-706
الوحيد في اإلثبات، حيث يتعيف في ىذه الدليؿ وىو أال تكوف ىذه الشيادة ىي ،58-706

ىويتو الشاىد لكفالة ممارسة حؽ الدفاع، فإذا رفض الشاىد اإلفصاح عف ىوية الحالة كشؼ 
يوجب في ىذه الحالة إلغاء شيادتو وطرحيا مف  706-60األخيرة مف المادة  فإف نص الفقرة

 الدعوى.
أما المشرع البمجيكي فقد اقر أنو إذا تبيف أف إخفاء جزءا مف ىوية الشاىد غير كاؼ في 

مف  مكرر 86ىويتو، وفقا لنص المادة حمايتو ىو أو أحد مف أقاربو فيمكف إخفاء كؿ جوانب 
وقد قصر المشرع البمجيكي المجوء ليذا النوع مف التجييؿ التاـ في نطاؽ نائي قانوف التحقيؽ الج

 مف قانوف التحقيؽ الجنائي، 90دة محدود، يقتصر عمى الجنح المنصوص عمييا في الما
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وأخيرا  مف قانوف العقوبات، 324ص المادة وفقا لن التي تمت في إطار تنظيـ إجرامي والجرائـ
 كا لمقانوف الدولي اإلنساني.الجرائـ التي تمثؿ انتيا

  :ويحكـ ىذا النوع مف التجييؿ الكمي لبيانات الشاىد مبدآف أساسياف
 « des principes de subsidiarité et de proportionnalité » 

بما يعني أف تكوف أدلة اإلثبات األخرى غير كافية لكشؼ  وىو مبدأ االحتياطية، :األوؿ
وىذا يتطمب ظروؼ استثنائية خاصة لكي  ،التناسب: وىو مبدأ لثانيوا الجريمة ومعرفة الحقيقة.
وفي كؿ األحواؿ يجب أف يكوف قاضي التحقيؽ قد تحقؽ مف ىوية  يمكف المجوء ليذا اإلجراء

الشاىد كاممة، وتأكد مف مصداقيتو، وتأكد مف جدية الدوافع الممجئة لتطبيؽ ىذا النوع مف 
 .1الشيادة

 يتحدد بسماع الشاىد،ة إلى أف تطبيؽ ىذه اإلجراءات الجديدة ويجب اإلشارة في النياي
 ة قاضي التحقيؽ أو قاضي الموضوع،وتأكيد ىذه الشيادة بحمؼ اليميف، سواء تـ ذلؾ بمعرف

وىو ما يعني قصر المجوء لمشيادة المجيمة بشكؿ تاـ عمى قاض التحقيؽ والموضوع دوف رجاؿ 
 .2الشرطة أو النيابة العامة

 المشرع الجزائري الّشيود لدىالث: شروط تجييؿ الفرع الث
مكرر  65إلى المادة  19مكرر  65في المواد مف  الّشيود نظـ المشرع الجزائري حماية  

 02-15األمر رقـ والتي أضيفت لقانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري بمقتضى األمر رقـ  28
جراءات الجزائية فصال جديدا تحت والذي أضاؼ لقانوف اإل ،2015يوليو سنة  23المؤرخ في 

 .3و الخبراء و الضحايا" الّشيود عنواف "في حماية 
، تعتمد أوالىما عمى التجييؿ الجزئي الّشيود أقرت ىذه النصوص صورتيف مف تجييؿ  

إال  في حيف تمثؿ ثانييما صورة التجييؿ الكمي بإخفاء ىوية الشاىد كمية، الشاىد،بإخفاء عنواف 
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الؼ كؿ مف المشرع الفرنسي و البمجيكي لـ تميز بيف الصورتيف مف حيث أنيا و عمى خ
 الشروط الواجب توافرىا لتوقيع ىذه الحماية.

مف قانوف اإلجراءات الجزائية يمكف إفادة  19مكرر  65حيث و باالستناد إلى المادة 
سالمة أفراد مف التجييؿ بنوعيو إذا كانت حياتيـ أو سالمتيـ الجسدية أو حياة أو  الّشيود 

عائالتيـ أو أقاربيـ أو مصالحيـ األساسية معرضة لتيديد خطير، بسبب المعمومات التي 
يمكنيـ تقديميا لمقضاء و التي تكوف ضرورية إلظيار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو 

 اإلرىاب أو الفساد و منو نستخمص ضرورة توافر الشروط التالية:
سالمتيـ الجسدية أو حياة أو سالمة أفراد عائالتيـ أو أقاربيـ  يود أوالشّ أوال:أف تكوف حياة 

 أو مصالحيـ األساسية معرضة لتيديد خطير
يمتـز بالبحث فيما إذا كانت الوقائع المعروضة التحقيؽ بمقتضى ىذا الشرط فإف قاضي 

 قاربو أو أ تو عائمفي الدعوى وما بيا مف دالئؿ وقرائف تدؿ عمى احتماؿ تعرض الشاىد أو أفراد 
ويكفي  أو عمى المصالح األساسية، جريمة اعتداء عمى الحياة أو البدف تيديد خطير يشكؿل

دوف حاجة إلى أف يتحقؽ االعتداء بالفعؿ،  تيديدىذا الشرط أف يتوافر احتماؿ تحقؽ ال قؽلتح
ر أف والذي يكفيو أف يقد ؽقاضي التحقيوىي في كؿ األحواؿ مسألة تقديرية تخضع لتقدير 

أقاربو أو عائمتو إدالء ىذا الشاىد بشيادتو قد يؤدي إلى احتماؿ االعتداء عميو أو أي مف أفراد 
 جريمة والظروؼ المحيطة بأطرافيا،ويستعيف في تقدير ذلؾ بمالبسات ال،أو مصالحيـ األساسية

 .وال يشترط أف تباشر ىذه التيديدات مف المتيـ نفسو
الذي يتخوؼ منو الشاىد يمثؿ جريمة مف ديد الخطير التيو اشتراط المشرع أف يكوف 

عف ثير التساؤؿ أو عمى المصالح األساسية ي جرائـ االعتداء عمى الحياة أو سالمة الجسد
قصود بعبارة "المصالح في ظؿ عدـ تحديد المنطاؽ االستفادة مف ىذه الصورة مف الحماية، 

ر الذي قد يأف يطمؽ التيديد الخط مف المتعيف عمى المشرعحيث نرى أنو كاف األساسية"،
في الحياة و السالمة الجسدية و  وأال يحصره أفراد أسرتو أو أقاربو يتعرض لو الشاىد، أو
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التحقيؽ وفي نياية األمر سيكوف الضابط موضوعيا مف خالؿ تقدير قاضي ،المصالح األساسية
 لجدية ىذه التيديدات وخطورتيا.

ف خالؿ ىذا النص إلى بث الطمأنينة في نفس الشاىد جدير بالذكر أف المشرع قد سعى م
وذلؾ مف خالؿ عدـ قصر االستفادة مف ىذه  تمج بو نفسو مف خوؼ،والقضاء عما قد تخ
إذ سوى المشرع بيف أف يتعمؽ الخطر  حتماؿ تعرض الشاىد بمفرده لمخطر،الحماية حاؿ قياـ ا

ديد لفئة معينة، ويتمتع أيضا قاضي دوف تحأقاربو أو ،عائمتوبالشاىد ذاتو، أو بأحد أفراد 
في ىذا الصدد بسمطة تقديرية واسعة في بحث ما إذا كاف الخطر الذي ييدد أحد التحقيؽ 

 .1المقربيف مف الشاىد مف شأنو التأثير عمى الشاىد مف عدمو وفقا لظروؼ كؿ حالة عمى حدة
أو أفراد أسرىـ  يودالشّ ىذا و نشير إلى ضرورة أف يكوف التيديد الخطير الذي يتعرض لو 

 بسبب المعمومات التي يمكنيـ تقديميا لمقضاء و ليس بسبب أمور أخرى. أقاربيـأو 
 ثانيا:أف تكوف المعمومات المتوفرة لدى الشاىد ضرورية إلظيار الحقيقة

 مكشؼ عف الحقيقة،ال بد أف يثبت أف لدى الشاىد القدرة عمى تقديـ معمومات ضرورية ل
وبالتالي يكوف لقاضي التحقيؽ سمطة دير مف لو الحؽ في تقرير التجييؿ،تقواألمر ىنا خاضع ل

عد في الكشؼ عف الحقيقة تقدير ما إذا كاف الشخص لديو ما يمكنو مف تقديـ أدلة إثبات تسا
وىذا ما يمكف استخالصو مف خالؿ مالبسات وظروؼ ارتكاب الجريمة وسرياف  مف عدمو،

اىد بوقائعيا، وقدرتو عمى أف يقدـ أدلة تساعد عمى الكشؼ اإلجراءات بشأنيا ومدى عالقة الش
 .2عف مرتكبيا

معمومات وال يشترط في ىذه الحالة أف يثبت عمى وجو اليقيف أف لدى الشاىد بالفعؿ  
نما يكفي أف تتوافر لديو مجرد القدرة عمى تقديـ مثؿ ىذه  ضرورية إلظيار الحقيقة، وا 

،كما ال ييـ أيضا شكؿ المعمومات التي الوقائع أو أطرافياعالقتو بالمعمومات و ذلؾ أيا كانت 
ت في أقواؿ أو مستندات أو لدى الشاىد القدرة عمى تقديميا لسمطات التحقيؽ، وسواء تمثم
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إذ يكفي أف يثبت أف مثؿ تمؾ المعمومات التي يمكف لمشاىد تقديميا ضرورية إلظيار غيرىا،
 .1الحقيقة

الذي يدلي بشيادتو في قضايا الجريمة المنظمة أو اإلرىاب  ثالثا: قصر الحماية عمى الشاىد
 أو الفساد

الجرائـ الخطيرة قصر المشرع الجزائري الحماية عمى الشاىد الذي يدلي بشيادتو في 
الرجوع إلى  ، وىو مػا يسػتمـز فقط المتمثمة في الجريمة المنظمة والجرائـ اإلرىابية وجرائـ الفساد

إساءة استغالؿ  بالنسبة لجرائـ الفساد والتي تشػمؿ 2ف الفساد ومكافحتوأحكاـ قانوف الوقاية م
 استغالؿ النفوذ وو تبييض العائدات اإلجرامية و أخذ الفوائد بصفة غير قانونية  الوظيفة

و االمتيازات غير المبررة في مجاؿ الصفقات العمومية و اختالس  المشروع واإلثراء غير
ي أو استعماليا عمى نحو غير شرعي و التمويؿ الخفي الممتمكات مف قبؿ موظؼ عموم

غيرىا مف بالممتمكات و  لألحزاب السياسية و تمقي اليدايا و عدـ التصريح أو التصريح الكاذب 
 الجرائـ المنصوص عمييا في الباب الرابع مف ىذا القانوف.

قػانوف مػف  12مكرر  87إلى مكرر  87الرجوع إلى أحكاـ المواد  األمر كما يقتضي
، ومختمؼ النصوص المرتبطة بالجريمة المنظمة مثؿ 3الجرائـ اإلرىابية الجزائري بشأف العقوبػات

و قمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف  والمؤثرات العقمية مف المخدرات قانوف الوقاية
ا ب قانوف و 4بيم و  وتمويؿ اإلرىاب وقانوف الوقاية مف تبييض األمواؿ 5مكافحة التيري

 .6مكافحتيما
                                                           

 .48ص أميف مصطفى محمد، المرجع السابؽ،  -1
 سالؼ الذكر. ،، يتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتو06-01 قانوف رقـ -2
، يتمـ األمر رقـ 2016يونيو  19مؤرخ في  02-16انوف رقـ قبموجب  12مكرر  87و  11مكرر  87تـ إدراج المادتيف  - 3

 سالؼ الذكر. ، و المتضمف قانوف العقوبات،1966يونيو  08المؤرخ في  66-156
 ،و قمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف بيما متعمؽ بالوقاية مف المخدرات و المؤثرات العقمية ،18-04قانوف رقـ  -4

 سالؼ الذكر.
 ، متعمؽ بمكافحة التيريب، سالؼ الذكر.05-06ـ رقأمر  -5
 سالؼ الذكر.، و مكافحتيما يتعمؽ بالوقاية مف تبييض األمواؿ و تمويؿ اإلرىاب ،01-05قانوف رقـ  -6
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ونرى في ىذا الصدد ضرورة التوسيع مف نطاؽ الحماية لتشمؿ ىاتو األخيرة مختمؼ 
 ضررا مف الشيادة فييا. الّشيود الجرائـ التي تتوافر عمى مقتضى الحماية و التي قد يناؿ 

 رابعا: ذكر األسباب التي تبرر التجييؿ في محضر السماع 
مف نص يستخمص و إنما  19مكرر  65رد في المادة ر بداية إلى أف ىذا الشرط لـ ييشا
نجد أنو إذا رأى  ىذه المادة بالرجوع إلىف ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية 24مكرر  65المادة 

مف قانوف  19مكرر  65قاضي التحقيؽ أف شاىدا معرضا لألخطار المذكورة في المادة 
مف  93 انات المنصوص عمييا في المادةو قرر عدـ ذكر ىويتو و كذا البي اإلجراءات الجزائية،

فإنو ينبغي أف يشير في محضر السماع إلى األسباب التي بررت  قانوف اإلجراءات الجزائية،
و نرى أف التسبيب في ىذه الحالة ال يخرج عف إثبات توافر الشروط التي تقتضييا المادة  ،ذلؾ
 . الّشيودمف قانوف اإلجراءات الجزائية لتجييؿ  19مكرر  65

 :فيما يمي تورد الباحثة بعض المالحظات عمى مضموف ىذه المادة كما
مف قانوف اإلجراءات الجزائية نصت عمى اإلشارة إلى  24مكرر  65الحظ أف المادة ي -1

األسباب التي تبرر قرار قاضي التحقيؽ بالتجييؿ في محضر السماع  و ليس في  
ؼ المشرع الفرنسي الذي كما و ذلؾ عمى خال ،قرار مستقؿ صادر عف قاضي التحقيؽ

و  سبؽ و أف رأينا اشترط صراحة صدور قرار مسبب مف قاضي التحقيؽ بالتجييؿ ،
نرى في ىذا الصدد أف ينص المشرع الجزائري صراحة عمى ضرورة صدور قرار 

مف طرؼ المتيـ أماـ غرفة لإلستئناؼ مسبب مف قاضي التحقيؽ بالتجييؿ يكوف قابال 
 االتياـ.

أف التسبيب ال يتعمؽ فقط بتجييؿ اليوية فقط  كما يبدو ألوؿ وىمة مف ضا الحظ أيي -2
ألف ىذا األخير يدخؿ ضمف البيانات  إنما أيضا بتجييؿ عنواف الشاىد،نص المادة و 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية، و المتمثمة في اسمو و  93المنصوص عمييا في المادة 
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و تقرير ما إذا كاف لو قرابة أو نسب لمخصـو لقبو و عمره و حالتو و مينتو و سكنو 
 . 1أو ممحؽ بخدمتيـ أو ما إذا كاف فاقد األىمية

 الّشيود : إجراءات تجييؿ الثاني المطمب
و سحب و تعديؿ ىذه )الفرع األوؿ(سنتطرؽ إلى إجراءات منح الحماية لمشيود 

رنسي و البمجيكي و لدى كؿ مف المشرع الفثـ جزاء المساس بيا  )الفرع الثاني(الحماية
 عمى النحو اآلتي:)الفرع الثالث(الجزائري 

 الفرع األوؿ: إجراءات منح الحماية لمشيود
انتيج المشرع الفرنسي نيجا غامضا إلى حد ما في بياف إجراءات منح الحماية لمشيود 

لعشريف إذ عمى الرغـ مف تناولو ليذه الحماية في الباب الحادي وا يف وأسرىـ وأقربائيـ،الميدد
إال أنو ال تبيف تمؾ  ،706-63إلى  706-57لديو بالمواد مف  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف 

ولكف  ا يجب أف يتوافر مف شروط لمنحيا،المواد إال الجية التي تقرر منح ىذه الحماية، وم
ة سماع فيما يتعمؽ بإمكاني إال ،اات التنفيذية ليجراءدوف أف تتطرؽ لبياف شكؿ ىذه الحماية واإل

 .2الشاىد موضوع الحماية بوسائؿ تكنولوجية ال تكشؼ عف شخصيتو إف اقتضى األمر ذلؾ
 اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-63لـ يشفع لممشرع الفرنسي النص في المادة و 

عمى صدور مرسـو مف مجمس الدولة عند الحاجة يتعمؽ بشروط تطبيؽ النصوص الواردة 
إذ أنو عمى الرغـ مف صدور ىذا المرسـو برقـ  ،الّشيود بشأف حماية ادي والعشريف بالباب الح

إال أنو لـ يتدارؾ ىذا الغموض في كيفية تطبيؽ إجراءات  2003ماي  16في  2003-455
 .3الّشيود حماية 

                                                           

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري ال مقابؿ ليا في النص  93تجدر اإلشارة إلى أف عبارة حالتو الواردة في المادة  - 1
 بالمغة الفرنسية.في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري ارد الو 
 .67أميف مصطفى، المرجع السابؽ،ص  - 2

3 - Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième 

partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des témoins et à l'utilisation de 

moyens de télécommunication . JORF n°119 du 23 mai 2003.Disponible sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/16/JUSD0330050D/jo/texte. 

 

  



  64  
 

و  تناوؿ إجراءات منح الحماية لمشيود الميدديف في إطار التشريع الفرنسيبالتالي يمكف 
وعميو  تناوؿ بشكؿ مفصؿ تمؾ اإلجراءات، والذي بما ورد بالتشريع البمجيكي،ارنة بالمق الجزائري

إلجراءات منح الحماية لمشيود الميدديف إذ نتطرؽ  ،ثالث عناصرفرع إلى يمكف تقسيـ ىذا ال
قانوف إجراءات منح تمؾ الحماية في إطار و إلى  )أوال(الفرنسي اإلجراءات الجزائيةفي قانوف 

إلجراءات منح الحماية في قانوف اإلجراءات الجزائية ثـ  )ثانيا( لبمجيكيالتحقيؽ الجنائي ا
 وذلؾ عمى النحو التالي: )ثالثا(الجزائري

 الفرنسي اإلجراءات الجزائيةأوال: إجراءات منح الحماية لمشيود في قانوف 
لـ يفصؿ المشرع الفرنسي إجراءات منح الحماية لمشيود الميدديف إال بالقدر الذي ورد 

عنواف اح عف بشأف عدـ اإلفص اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-58و 706-57المادتيف ب
زمة لتحقيؽ ىذيف وذلؾ دوف أف يتطرؽ لبياف اإلجراءات التنفيذية الال ىويتوالشاىد أو 

 .الفرضيف
مف قانوف  706-63مع ذلؾ فقد حاوؿ المشرع الفرنسي مف خالؿ ما نص عميو بالمادة 

والتي أجازت لمجمس الدولة أف يصدر مرسوما يحدد فيو الشروط الالزمة ئية اإلجراءات الجزا
تفصيؿ تمؾ اإلجراءات وذلؾ عمى النحو الذي نعرض لو فيما  الّشيود لتطبيؽ أحكاـ حماية 

 يمي: 
 عنوانوإجراءات منح الحماية لمشاىد بعدـ اإلفصاح عف  -أ

ار إليو لتحديد كيفية تطبيؽ مف مرسـو مجمس الدولة المش 53R-23لقد جاءت المادة 
الفرنسي بشأف عدـ اإلفصاح  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-57الفقرة الثانية مف المادة 

الشاىد الميدد، حيث تتطمب ىذه الفقرة أف يكوف عنواف الشاىد الميدد بممؼ عنواف عف 
مة الحقيقي ليذا بحيث يقيد محؿ اإلقا واف قسـ الشرطة أو مديرية األمف،اإلجراءات ىو عن

إذ تتطمب المادة رؼ األولى يعد خصيصا ليذا الغرض.الشاىد بسجؿ مرقـ ويوقع عميو باألح
23-53R  تنفيذا ليذا اإلجراء أف يقـو كؿ قسـ شرطة أو إدارات األمف بإعداد سجؿ يوقع
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لتي كؿ الحاالت ا بواسطة رئيس الوحدة األمنية، وبحيث يقدـ ىذا السجؿ إلى النائب العاـ في
 .1وتتحدد كؿ حالة يتـ تسجيميا في ىذا السجؿ برقـ يتـ قيده بممؼ اإلجراءاتيطمب فييا ذلؾ.

مف مرسـو مجمس الدولة الشاىد الذي استفاد مف نص المادة  53R-24كما تمـز المادة  
قسـ  ـبضرورة أف يعمعنوانو صاح عف بعدـ اإلف اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  57-706

دارة األمنية بأي تغيير يطرأ عمى محؿ إقامتو خالؿ السنة التالية لسماع شيادتو الشرطة أو اإل
 .2حتى يتـ تعديمو في السجؿ المعد لذلؾ خصيصا

بدعوة الشاىد  –بناء عمى طمب أية سمطة قضائية  –ويمتـز قسـ الشرطة أو اإلدارة األمنية 
وذلؾ لممثوؿ أماـ ىذه الجية نو عنواالمستفيد مف إجراءات الحماية الخاصة بعدـ اإلفصاح عف 

لجية القضائية، وبالتالي تمتـز جية الشرطة المختصة بتكميؼ الشاىد المعني بالحضور أماـ ا
يكوف لجية الشرطة المعنية أف تعدؿ عنواف الشاىد المعني  و القضائية التي ترغب في ذلؾ،

تسجيؿ ف بنفسو بيذا التغيير،يا مد أو أعمفي السجؿ إذا ما توصمت بوسائميا لمحؿ إقامتو الجدي
 .3المحؿ الجديد إلى جانب محؿ إقامتو السابؽ في السجؿ المعد لذلؾ

سبب ببالحضور  وفي كؿ األحواؿ إذا لـ يتـ إعالف الشاىد المعني أو تسميمو التكميؼ
تمتـز إدارة الشرطة المعنية بمراسمة الجية القضائية التي طمبت االستماع  تغييره محؿ إقامتو،

 .4ذا الشاىد بيذا األمر وذلؾ عمى وجو السرعةلي

                                                           

1
 - Art. R. 53-23 du Décret n° 2003-455 déjà mentioné «Le registre prévu par le deuxième 

alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de 

gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de 

gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en 

fait la demande. Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro 

est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la 

dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre ». 

2  - Art. R. 53-24 du Décret n° 2003-455 déjà mentioné « La personne ayant bénéficié des 

dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, 

pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à 

l'unité de gendarmerie détenant le registre ». 

 .70ص ،السابؽ، المرجع محمد أميف مصطفى  - 3
 .70ص ،نفسوالمرجع   - 4
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مف مرسـو مجمس الدولة المشار إليو لألشخاص المستفيديف مف  53R-25وتجيز المادة 
والذيف تـ العنواف بشأف عدـ اإلفصاح عف  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-57حكـ المادة 

االستمرار في عدـ اإلفصاح عف سماع أقواليـ أماـ قضاء التحقيؽ أو الحكـ باالستفادة مف 
ومع ذلؾ تجيز  إدارة الشرطة التي لدييا السجؿ، وذلؾ بتحديده عمى قسـ الشرطة أوالعنواف 

مف  706-57ذات المادة لمقضاء أف يطمب مف ىؤالء األشخاص المستفيديف مف حكـ المادة 
العنواف ف مة بأف يطمب منيـ اإلفصاح عقانوف اإلجراءات بعدـ اإلفصاح عف محؿ اإلقا

 .1الحقيقي
التساؤؿ حوؿ المدة التي يتمتع بيا الشاىد الميدد باالستمرار في  53R-25وتثير المادة 

وىذا يقتضي  قسـ الشرطة عنوانا لمحؿ إقامتو. إخفاء محؿ إقامتو الحقيقي واعتبار عنواف
 اإلفصاح عفبشأف عدـ  706-57البحث بداية عف المصمحة التي يستيدفيا حكـ المادة 

المصمحة  حيث يبدو جميا مف الغرض مف تطبيؽ ىذه المادة تحقيؽ عنواف الشاىد الميدد،
ولكف التساؤؿ يثور بشأف أي  ومصمحة التحقيؽ مف جانب آخر، الخاصة لمشاىد مف جانب،

ف كانت الفقرة األخيرة مف  وىو أمر يصعب حسمو، مصمحتيف أجدر بالحماية عف غيرىا.ال وا 
 أو الحكـ حسـ ىذا األمر،ـو مجمس الدولة تخوؿ قاضي التحقيؽ مف مرس 53R-25المادة 

أف يكشؼ عف محؿ إقامتو  حيث أجازت لو أف يطمب مف الشاىد الذي استفاد بالحماية
في حيف أف الفقرة األولى مف ذات المادة تجيز لمشاىد الذي أدلى بشيادتو أف يستمر  الحقيقي،

 .2الشرطة ىو محؿ إقامتو في تمتعو بيذه الحماية باعتبار عنواف قسـ
والتي تمـز مرسـو مجمس الدولة المشار إليو، مف 53R-24ومع ذلؾ يبدو مف نص المادة 

الذي لديو السجؿ  –فقرتيا األولى الشاىد الذي استفاد مف الحماية بضرورة إخبار قسـ الشرطة 

                                                           

1 - Art. R. 53-25 du Décret n° 2003-455 déjà mentioné « Lorsqu'elles sont entendues comme 

témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des 

dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile 

l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois 

demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de 

déclarer leur véritable domicile ». 

 .71ص ، المرجع السابؽ،محمد أميف مصطفى  - 2
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شيادتو،  ساعقامتو وذلؾ خالؿ السنة التالية لبأي تغيير يطرأ عمى محؿ إ –الخاص بو 
وبالتالي يكوف ليذا الشاىد بعد مضى ىذه المدة أف يغير محؿ إقامتو دوف أف يقع عميو أي 

 .1التزاـ بإخبار قسـ الشرطة المسجؿ لديو
وز السنة التي تمي آخر ستخمص مف ذلؾ أف مدة الحماية المقررة لمشاىد الميدد ال تتجاي

ذاتو ومصمحة التحقيؽ في ذات الوقت، وفي ىذا تحقيؽ لممصمحة الخاصة لمشاىد  شيادة لو،
الشاىد الميدد أمرا ىينا بحيث يمكف في حاالت عنواف ومع ذلؾ يبقى أمر عدـ اإلفصاح عف 

األخرى والثابتة بممؼ الضرورة االستدالؿ عمى ىذا الشاىد مف خالؿ بياناتو الشخصية 
اءات مف تغيير نوف اإلجر مف قا 706-58ىذا عمى خالؼ ما تسمح بو المادة  اإلجراءات،

 ية الشاىد بحيث يصعب االستدالؿ عميو بغير الطرؽ المقررة قانونا.يو كامؿ ل
 ىويتوإجراءات منح الحماية لمشاىد بعدـ اإلفصاح عف  -ب

الفرنسي المشار إلييا سابقا تجيز  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-58إذا كانت المادة 
بب مف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ أف يصدر لقاضي الحريات والحبس وبناء عمى طمب مس

-27فإف المادة  الشاىد الميدد في ممؼ اإلجراءات،ىوية قرارا مسببا يسمح بعدـ اإلفصاح عف 
53R  مف مرسـو مجمس الدولة المشار إليو تطبيقا ليذا النص تتطمب اتخاذ كافة االحتياطات

وبحيث يمـز أف يتضمف ىذا الطمب يدد،الشاىد المىوية اإلفصاح عف الالزمة بشأف طمب عدـ 
إخفاء تجب لطمبو بالمخاطر التي قد يتعرض ليا الشاىد أو أفراد أسرتو أو المقربيف لو إذا لـ يس

 .2ىويتو
مف مرسـو مجمس الدولة المشار إلييا إلى إضفاء مزيد مف  53R-27وتيدؼ المادة 

ىويتو ب عدـ اإلفصاح عف ديـ طموذلؾ إذا ما تـ تقية لمشخص الميدد في حالة شيادتو،الحما
وكذا األسباب المؤيدة ليذا الطمب والتي مف لتالي كافة المعمومات الخاصة بو،وتتضمف بابالفعؿ،

حيث تحض في حالة اإلدالء بشيادتو،ىويتو أجميا يستحؽ ىذا الشخص عدـ اإلفصاح عف 
ليس األسباب التي  سالفة الذكر قاضي الحريات والحبس أف يدخؿ في اعتباره 53R-27المادة 

                                                           

 .71ص ، المرجع السابؽ،محمد أميف مصطفى -1
 .72ص ،المرجع نفسو -2
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نما يدخؿ في ف قاضي التحقيؽ أو النائب العاـ،يتضمنيا طمب عدـ اإلفصاح المقدـ لو م وا 
اعتباره أيضا قدر المخاطر التي قد يتعرض ليا ىذا الشخص إذا ما رفض طمب عدـ اإلفصاح 

 .1ىويتو عف
ف اإلجراءات مزيد مف االحتياطات والضمانات التي استيدفيا مرسـو مجمس الدولة بشأمول

فظ مف ىذا المرسـو النائب العاـ أف يحت 53R-28تمـز المادة  ،التنفيذية لحماية الشاىد الميدد
-58وكذلؾ السجؿ المنصوص عميو في الفقرة الثانية مف المادة  لديو بكافة الممفات المختمفة،

 لشاىد وعنوانو،ا يويةيدا لوالذي يتضمف تحد 2سالفة الذكر اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706
 بحيث ال يمكف ألحد االطالع عميو إال في ثالث حاالت ىي:

وىذا أمر طبيعي حيث يقدـ أصال طمب عدـ اإلفصاح عف  قاضي الحريات والحبس: -1
 ي يصدر قرارا مسببا بقبوؿ ىذا الطمب أو رفضو.كإلى قاضي الحريات والحبس لالشاىد ىوية 
مف قانوف اإلجراءات  706-58ا لممادة وىو أيضا مختص طبق قاضي التحقيؽ: -2

 .3الشاىد إلى قاضي الحريات والحبسىوية الفرنسي بتقديـ طمب عدـ اإلفصاح عف 
حيث يكوف لرئيس غرفة التحقيؽ االطالع عمى تمؾ الممفات  رئيس غرفة التحقيؽ: -3

مف  706-60حتى يتمكف مف ممارسة اختصاصو المخوؿ لو طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 
الفرنسي، حيث يكوف لمشخص الخاضع لالختبار أف يعترض أماـ  اإلجراءات الجزائيةقانوف 

                                                           

 .72ص ،رجع السابؽ، الممحمد أميف مصطفى - 1

2- L’article 706-58 alinéa 2 du cppf : «  La décision du juge des libertés et de la détention, qui 

ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du 

témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la 

personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un 

dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à 

l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et 

paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance ». 

3-L’ article 706-85du cppf:  « en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit punis 

d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une visée a l’article  706- 57 est 

susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, 

des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par 

requête motivée du procureure de la République ou du juge d’instruction, peut par décision 

motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soit recueillies sans que son identité 

apparaisse dans le dossier de la procédure … » 
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بشأف عدـ  706-58طبقا ألحكاـ المادة تـ اإلدالء بيا رئيس غرفة التحقيؽ عمى كؿ شيادة 
ذا ما قرر قاضي الحريات والحبس سماع الشاىد الميدد ، الشاىد الميددىوية اإلفصاح عف  وا 
وفي السجؿ  فإنو يمنحو رقما معينا يسجؿ عمى ممؼ اإلجراءات،ىويتو عف  دوف اإلفصاح

مف قانوف اإلجراءات الجزائية،كما  706-58المنصوص عميو في الفقرة الثانية مف المادة 
 .1يسجؿ ىذا الرقـ في محضر سماع الشيادة

الشاىد مف مرسـو مجمس الدولة المشار إليو أف تعاد عمى  53R-30طبقا لممادة  –ويمـز 
كما يمـز أف يتـ التأشير عمى المحضر األساسي  التي سجميا بمحضر سماع الشيادة. أقوالو

لإلجراءات، وذلؾ بحسب األحواؿ مف أي مف الضبط القضائي أو النيابة العامة أو قاضي 
وتيدؼ ىذه ، ة إلى كاتب المحضر وكذلؾ المترجـالحريات والحبس أو قاضي التحقيؽ باإلضاف

 تتطمبيا طبيعة اإلدالء بشيادة مف شخص ال ،ى إضفاء بعض الضمانات القانونيةالمادة إل
ؿ ىذا الشخص ولذا لـز التأكيد عمى إعادة تالوة أقوا مف حيث األوراؽ،ىويتو يفصح عف 

باإلضافة إلى توقيع كافة الجيات األخرى التي قد يكوف ليا دورىا في  والحصوؿ عمى توقيعو،
 .2ىذه اإلجراءات

 إجراءات منح الحماية لمشيود في قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي ثانيا:
أدخؿ المشرع البمجيكي تعديال عمى قانوف التحقيؽ الجنائي لديو وذلؾ بالقانوف الصادر في 

الميدديف، والذي تقضي المادة الخامسة  الّشيود بشأف القواعد المتعمقة بحماية  2002يوليو  7
يتضمف  111إلى  102قانوف التحقيؽ الجنائي وذلؾ بالمواد مف  منو بأف يدرج فصؿ سابع في

وىكذا اتبع المشرع البمجيكي نفس النيج الذي اتبعو المشرع  الميدديف، الّشيود ا يتعمؽ بحماية م

                                                           

1-L’ article 706-60 alinéa 2 du cppf:  « …la personne mise en examen peut ,dans les dix jours 

a compter de la date a laquelle il lui a été donne connaissance du contenu d’une audition 

réalisée dans les conditions de l’article  706-58,contester, devant le président de la chambre 

de, l’instruction le recours a la procédure prévue par cet article .Le président de la chambre de 

l’instruction statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours au vu des pièces 

de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionne au deuxième alinéa de l’article  

706-58 .s il estime la contestation justifiee,il ordonne l’annulation.il peut également ordonner 

que l’ identité du témoin soit révélée a la condition que ce dernier fasse expressément 

connaitre qu’ il accepte la levee de son anonymat. » 

 .75السابؽ، ص ، المرجعأميف مصطفى محمد - 2
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الفرنسي حيث أضاؼ قسما جديدا لمقانوف الجنائي اإلجرائي لديو يتضمف القواعد المنظمة 
ف الميدديف، الّشيود اية لحم كاف المشرع الفرنسي قد أقدـ عمى ىذه الخطوة مبكرا عف المشرع  وا 

لديو  اإلجراءات الجزائيةحيث أدرج الباب الحادي والعشريف في قانوف  2001البمجيكي في عاـ 
إال أف المشرع البمجيكي لـ يتأخر عف ىذا التطور الذي فرضتو  يتضمف تنظيـ ىذا األمر،

ف كاف تميز بالدقة والتفصيؿ عما جاء بو المشرع السياسة التشريعية األوربية والدو  لية، وا 
 .1الفرنسي

الميدديف مف خال ثالثة  الّشيود يمكف القوؿ أف المشرع البمجيكي قد تناوؿ قواعد حماية 
الميدديف مف جانب  الّشيود يد وتتعمؽ بتحد سية تميز بيا عف المشرع الفرنسي،موضوعات رئي

جراءات تعديؿ وسحب الحماية  الّشيود اية واإلجراءات التنفيذية لحم أوؿ، مف جانب ثاف  وا 
 المقررة لمشيود والدعـ المالي مف جانب ثالث.

مف قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي االختصاص بمنح الحماية  103تمنح المادة و 
و ىي  « Commission de protection des témoins » الّشيود إلى لجنة حماية لمشيود 

وتضـ مف بيف أعضائيا ممثميف لكؿ مف النيابة العامة والشرطة  مة تشكيال محددامشك لجنة
و ىاذيف األخيريف لدييما صالحيات استشارية فقط و ال يحؽ ليما  ووزارة العدؿ ووزارة الداخمية،
يكوف تنفيذ الحماية المقررة لمشاىد السجيف بواسطة المدير العاـ و  التصويت في أعماؿ المجنة،

فميا أف تقرر  وعيف مف اإلجراءات بحسب األحواؿ،وتمتـز تمؾ المجنة بن، 2ات العقابيةلممؤسس
ذه الحماية أو في حاالت خاصة تقرر ى ة،الميدديف بواسطة اإلجراءات العادي الّشيود حماية 

 :3وىذا ما نتناولو فيما يمي بواسطة إجراءات خاصة،
 بواسطة اإلجراءات العادية  الّشيودحماية  -أ

ولة تمؾ اإلجراءات التي تكفي كقاعدة عامة لتوفير الحماية المعق باإلجراءات العادية صديق
وذلؾ عمى خالؼ ما تستمزمو بعض الحاالت الخاصة مف ضرورة توفير  لمشيود الميدديف،

                                                           

 .75صالسابؽ،  ، المرجعأميف مصطفى محمد - 1
 .144 رامي متولي، المرجع السابؽ،ص - 2
 .76ص ،السابؽ المرجع ،أميف مصطفى محمد - 3
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إجراءات خاصة أشد صرامة مف تمؾ اإلجراءات العادية والتي قصرىا المشرع البمجيكي عمى 
 . 1حاالت معينة

الميدديف ويتمثؿ أىميا فيما  الّشيودلحماية عادية د عدد المشرع البمجيكي اإلجراءات الولق
 :2يمي

حماية كافة المعمومات المتعمقة بالشاىد الميدد سواء تمؾ المحفوظة لدى الجيات  -
لحماية إذ البد مف اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ، تعداد السكاني واألحواؿ المدنيةالمعنية بال

أو محؿ إقامتو مف خالؿ بعض الجيات التي تحتفظ بتمؾ ىويتو شاىد الميدد وعدـ كشؼ ال
والتي قد يسيؿ لبعض األشخاص الدخوؿ عمى ما لدييا مف  بحكـ اختصاصيا،المعمومات 

معمومات والكشؼ عف كافة المعمومات المتعمقة بالشاىد مما قد يعرضو لخطر االعتداء عميو أو 
 بيف لو. أفراد أسرتو أو المقر 

وبالتالي التدخؿ لمدفاع عنو أو اتخاذ كافة اإلجراءات  تخصيص فريؽ أمني لحمايتو، -
 الوقائية التي تضمف لو عدـ التعرض ألي اعتداء نتيجة إقدامو عمى الشيادة.

تعييف موظؼ اتصاؿ بيف الشاىد الميدد الذي تقرر حمايتو ولجنة الحماية مف أجؿ  -
وبحيث يسمح  اقتضى األمر في األوقات الحرجة، ة والتدخؿ إفسيولة االتصاؿ بتمؾ المجن

األمر بتعديؿ تمؾ اإلجراءات العادية إلى إجراءات خاصة أكثر صرامة، وتوفر قدرا أكبر مف 
الحماية لمشاىد الميدد،وبالتالي يعد الموظؼ المختص في ىذه الحالة حمقة االتصاؿ اليامة بيف 

 .ود الّشيالشاىد الميدد ولجنة حماية 
وذلؾ إذا تراءى لمجنة ضرورة  الزمة لحمؿ الشاىد الميدد لسالح،اتخاذ اإلجراءات ال -

فالبد مف اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتدريبو عمى ذلؾ،  و لسالح لمدفاع عف نفسو،حمم
مع مالحظة إبقاء كافة المعمومات الخاصة بالشاىد  مساعدة في استخراج الترخيص بذلؾ،وال

                                                           

 .76ص ، السابؽ المرجع ،أميف مصطفى محمد - 1

2  - Art. 104. Du code d’instruction criminelle Belge,  Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; 

entrée en vigueur : 20-08-2002 § 1er.  
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الستخراج رخصة السالح محاطة بكافة الضمانات التي تؤمف عدـ اإلفصاح عف  والضرورية
 أو محؿ إقامتو.ىويتو 
وىو ما يقتضي اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة  ذ ما يمـز لمدعـ المعنوي لمشاىد،اتخا -

لتييئة الشاىد الميدد لتمؾ اإلجراءات الجديدة، والتي تقتضي انتقالو مف محؿ إقامتو، وخضوعو 
جراءات مقيدة لحياتو الطبيعية ىو وأفراد أسرتو المقربيف لو مما يقتضي التدخؿ التخاذ إل

قناعو بتقبؿ تمؾ اإلجراءات ومثابرتو عمى تحمميا.   ءات الكفيمة بدعـ الشاىد معنويا،اإلجرا  وا 
 الّشيود،مر منطقي يقتضيو وضع بعض وىو أ تخصيص دوريات شرطة لحمايتو، -

وبالتالي سرعة التدخؿ  سرتيـ أو المقربيف ليـ لالعتداء،تعرضيـ أو أفراد أ والذي قد يزداد خطر
 إف اقتضى األمر ذلؾ.

وفي نفس الوقت يصعب  تؼ لو برقـ سري يسيؿ االتصاؿ بو،تخصيص رقـ ىا -
 أو بمكاف تواجده. يويتوقـ إلى أية معمومات تتعمؽ بالتوصؿ مف خالؿ ىذا الر 

ي البنؾ يتمتع بالحماية الالزمة لمنع االطالع عمى كما يخصص لو أيضا رقـ حساب ف -
 .ىويتو حساباتو أو أية معمومات تساعد في الكشؼ عف

وىو إجراء يتصؿ بالدعـ  استدعاء وذلؾ في حاالت الطوارئ، كما يوفر لو أيضا نظاـ -
ىا ور لديو بتنوع إجراءات حمايتو وتوفير ما يمـز التخاذعلمعنوي لمشاىد الميدد وزيادة الشا

 بالسرعة الالزمة.
توفير الحماية االلكترونية، وذلؾ لكافة ما يستخدمو الشاىد الميدد مف أجيزة الكترونية  -

 أو مكاف تواجده.ىويتو يمكف مف خالليا اختراؽ إجراءات الحماية المقررة لو والكشؼ عف 
وألفراد  لو، لحماية الشاىد الميدد تأميف محؿ إقامةالعادية كما يعد مف أىـ اإلجراءات  -

ذا كاف الشاىد مسجونا فإنو يمـز أف  ة ال تزيد عف خمسة وأربعيف يوما،أسرتو ولممقربيف لو لمد وا 
وبالتالي منع اختالطو ببقية السجناء عمى النحو  ص لو مكاف إقامة خاص داخؿ السجف،يخص

 الذي يؤمف الحماية الكافية مف االعتداء عميو. 
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 جراءات الخاصةبواسطة اإل الّشيودحماية  -ب
في حالة عدـ كفاية اإلجراءات العادية لحماية الميدديف  الّشيودلمجنة حماية  يجوز

أف تمجأ إلى  ،التناسباالحتياطية و ا لكؿ مف مبدأ وبناء عمى ما تنتيي إليو استناد ،الشاىد
مع وذلؾ في حالة إذا كاف الجريمة المز  ،أخرى أشد صرامة الخاصة و ىي إجراءات جراءاتاإل

الشيادة بشأنيا تعد مف الجرائـ المنظمة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو مف الجرائـ 
المنصوص عمييا بشأف مواجية االعتداءات الخطيرة الموجية لممصالح المحمية بواسطة القانوف 

 .1الدولي اإلنساني
 الميدديف فيما يمي: الّشيودوتتمثؿ اإلجراءات الخاصة المقررة لحماية 

إذا كانت ف مدة تزيد عمى خمسة وأربعيف يوما،تأميف محؿ إقامة لمشاىد الميدد وذلؾ ل -
تؤمف لمشاىد الميدد إقامة لمدة ال تزيد عمى ىذه المدة، فإف اإلجراءات  عاديةاإلجراءات ال

 أف تؤمف تمؾ اإلقامة الخاصة.  الّشيود الخاصة تسمح لمجنة حماية 
ة، حيث قد يتطمب عاديو إجراء ال توفره اإلجراءات الالشاىد الميدد، وىىوية تغيير  -

أو انتياكات حقوؽ  المنظمة،األمر وخاصة بشأف تمؾ االعتداءات الخطيرة التي تتعمؽ بالجرائـ 
اإلنساف عمى المستوى الدولي توفير قدر أكبر مف الحماية لمشاىد الميدد، وخاصة إذا استمـز 

وبالتالي قد  أماـ المحاكـ الجنائية الدولية، دالء بشيادتواألمر انتقالو عبر الحدود الدولية لإل
 الشاىد.ىوية يقتضي األمر تغيير 

                                                           

1  - Art. 104§ 2 code d’instruction criminelle Belge  «  En outre, la Commission de protection 

des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer 

exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection 

spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de 

protection ordinaires et dont les déclarations concernent [une infraction telle que visée à 

l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation 

criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal] et, le cas échéant, aux membres de sa famille 

ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à 

faire, à ses autres parents ». 
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في الحصوؿ عمى و المساعدة معنوي الدعـ توفير الو توفير إجراءات مساعدة مالية  -
 .1وظيفة مناسبة لو

 الشاىد ىوية إجراءات خاصة بشأف تغيير -ت
إلجراءات الخاصة بعض اعمى ائي البمجيكي مف قانوف التحقيؽ الجن 106المادة تنص 

ء عمى اقتراح لجنة حماية حيث يجوز لوزير العدؿ تغيير المقب أو االسـ بنا ،يويةبتغيير ال
والشخص المعني أو  الّشيود الجديدة بالتنسيؽ بيف إدارة حماية  يويةويتـ تنظيـ أمر ال ،الّشيود 

غيير لقب واسـ الشاىد الميدد إلى إدارة حماية ترسؿ نسخة مف قرار وزير العدؿ بت و مف يمثمو،
حيث تتخذ ىذه اإلدارة اإلجراءات  أياـ مف تاريخ إصدار ىذا القرار،في خالؿ عشرة  الّشيود 

الالزمة لتسجيؿ الحالة المدنية الجديدة لمشاىد الميدد. وال يجوز في أية حالة مف األحواؿ 
لجديدة لمشاىد الميدد إال بناء عمى طمب مف الحصوؿ عمى نسخة أو بدؿ مف الحالة المدنية ا

 .2الّشيود النيابة العامة مدعما برأي إدارة حماية 
                                                           

1  - Art. 104§ 3 du code d’instruction criminelle Belge : « La Commission de protection des 

témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer 

des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection 

spéciales. Les mesures d'aide financière peuvent comprendre :  1° un versement mensuel 

destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et 

autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des 

fins spécifiques;  2° le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité 

indépendante; 3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.  § 4. La 

personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une 

assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors 

de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 107, 

alinéa 3 ». 
2 -  Art. 106. § 1er. du code d’instruction criminelle Belge : « Si la Commission de protection 

des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le 

ministre de la Justice peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1987 relative 

aux noms et prénoms et aux articles 55 à 62 du Code civil, autoriser le changement des noms, 

prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée. La procédure de changement 

d'identité est uniquement appliquée à l'égard de personnes qui possèdent la nationalité belge. 

D'après la nouvelle identité, le lieu de naissance de la personne concernée doit être en 

Belgique et sa date de naissance doit être modifiée le moins possible….   § 3. Dans les dix 

jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement des noms, prénoms, date 

et lieu de naissance, l'original de cet arrêté est transmis au Service de protection des témoins. 

Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins qui requiert la 

transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres spéciaux des autorités communales 

visées au § 2 »  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.105
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27D%27%26+%27INSTRUCTION%27%26+%27CRIMINELLE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=37&imgcn.y=15#Art.107
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 ثالثا: إجراءات منح الحماية في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري
 65بالموادإجراءات منح الحماية لمشيود إال بالقدر الذي ورد الجزائري لـ يفصؿ المشرع 

ائية وذلؾ دوف أف يتطرؽ لبياف اإلجراءات ز ف قانوف اإلجراءات الجم 24مكرر  65و  23مكرر
في  الشاىد أو عنوانو اإلشارة  ليويةبعدـ التدبيريف اإلجرائييف التنفيذية الالزمة لتحقيؽ ىذيف 

 أوراؽ اإلجراءات.
و عدـ  ات،يمكف عدـ اإلشارة ليوية الشاىد أو ذكر ىوية مستعارة في أوراؽ اإلجراءإذ 
 إلشارة بدال مف عنوانو الحقيقي،لعنواف الشاىد الصحيح في أوراؽ اإلجراءات بحيث تتـ ااإلشارة 

لتي سيؤوؿ إلييا النظر في إلى مقر الشرطة القضائية أيف تـ سماعو أو إلى الجية القضائية ا
و  الجميورية،و تحفظ اليوية و العنواف الحقيقياف لمشاىد في ممؼ خاص يمسكو وكيؿ  ،القضية
  .1المعني التكاليؼ بالحضور عف طريؽ النيابة العامةيتمقى 

و لـ يشر المشرع الجزائري إلى جواز ذكر عنواف فرقة الدرؾ الوطني عمى عكس المشرع 
و  57-706في المادة  ، السالؼ ذكرهالمعدؿ و المتمـ 2001-1062الفرنسي في القانوف رقـ

التحقيؽ يمكف لمشاىد المتخوؼ بأف التي جاء فييا أنو بعد إذف وكيؿ الجميورية أو قاضي 
 .2يذكر بأف موطنو ىو عنواف محافظة الشرطة أو فرقة الدرؾ

 19مكرر  65و إذا رأى قاضي التحقيؽ أف شاىدا معرضا لألخطار المذكورة في المادة 
و قرر عدـ ذكر ىويتو و كذا البيانات المنصوص عمييا في  مف قانوف اإلجراءات الجزائية،

فإنو ينبغي أف يشير في محضر السماع إلى األسباب  زائية،قانوف اإلجراءات الجمف  93المادة 
و تحفظ المعمومات السرية المتعمقة بالشاىد في ممؼ خاص يمسكو قاضي  ،التي بررت ذلؾ

 .3التحقيؽ

                                                           

 الجزائري. مف قانوف اإلجراءات الجزائية 23مكرر  65طبقا لممادة  - 1
 ية المقارنة،مجمة آفاؽ لمدراسات القانون »الحماية القانونية المقررة لمشيود و الخبراء و الضحايا « سعودي عينونة - 2

 .128 ،ص2016تصدر عف مخبر الدراسات القانونية المقارنة، جامعة سعيدة، الجزائر،العدد األوؿ، نوفمبر 

 .الجزائري مف قانوف اإلجراءات الجزائية 24مكرر  65طبقا لممادة  - 3
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تتحدد كؿ أف  و في ىذا الصدد أف يكوف الممؼ مرقما موقعا عميو باألحرؼ األولى قترحن
، كما نقترح و بمحضر السماع برقـ يتـ قيده بممؼ اإلجراءات ممؼفي ىذا الحالة يتـ تسجيميا 

القضائية أو الجية القضائية  الشرطة ـيعمالنص عمى إلزاـ الشاىد المستفيد مف التجييؿ بأف 
المعد  ممؼبأي تغيير يطرأ عمى محؿ إقامتو حتى يتـ تعديمو في الالتي نظرت في قضيتو 

  .لذلؾ
المدة التي يتمتع بيا الشاىد باالستمرار في إخفاء  أف يبيف المشرع يجبإضافة إلى ىذا 

الجية  القضائية أوالشرطة  فرقة الدرؾ عالوة عمى عنواف الحقيقي واعتبار عنوافعنوانو 
 .لمحؿ إقامتو ،عنواناالقضائية التي نظرت في قضيتو 

 الفرع الثاني: تعديؿ وسحب الحماية
 :أوال: في القانوف الفرنسي

أف مراسيـ كما  ،1أو سحبيا ة إلنياء ىذه الحماية،عف أية آلي المشرع الفرنسي يفصحلـ 
لتطبيؽ الباب الحادي والعشريف مف قانوف اإلجراءات الجزائية الخاص الصادرة دولة مجمس ال
وىذا ما يدعو  ،2ب ىذه الحماية أو إنيائياحسقد خمت مف أية قواعد خاصة ب الّشيود بحماية 

أف يتـ تعديؿ أو سحب  الّشيود في تبنيو لنظاـ حماية  قررمشرع الفرنسي لـ يلمقوؿ بأف ال
نما اقتصر توجيو منذ  ية التي سبقت ومنحت تمؾ الحماية،الحماية المقررة مف ذات الج وا 

البداية عمى حؽ المتيـ في الكشؼ عف ىوية الشاىد والذي أدلى بشيادتو مستفيدا مف أحكاـ 
 .3ؾ مع ممارستو لحقوؽ الدفاعالحماية إذا ما تعارض ذل

فيما يتعمؽ بسحب ىذه الحماية تثور إشكالية حوؿ ما إذا عدؿ الشاىد عف شيادتو في أي 
مرحمة مف مراحؿ الدعوى بعد استفادتو مف الحماية المقررة فيؿ يتـ سحب الحماية في ىذه 

 الحالة أـ يظؿ متمتعا بيا؟

                                                           

 .99ص  ،المرجع السابؽ خالد موسى توني، - 1
2- L’article 706-63 du cppf : «   Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les 

conditions d'application des dispositions du présent titre ». 

 .82ص ،المرجع السابؽ أميف مصطفى محمد، - 3
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خاصة في ظؿ تقاعس المشرع اليات العديد مف اإلشكشؾ أف الفرض السابؽ يثير ال 
مف أصدر القرار رى نفس االتجاه مف الفقو أنو عمى يو  الفرنسي عف تنظيـ ىذه المسألة،

 – 58وفقا لممادة  –ىذه الحماية سواء كاف النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ مف باستفادة الشاىد 
دى استمرارية و وتقدير مأف يبحث في أسباب تراجع الشاىد عف شيادت –إجراءات جنائية  706

ودفعو لمعدوؿ عف شيادتو ويقرر في ضوء ذلؾ استمرار ىذه الحماية مف  الخطر الذي يتيدده،
 .1عدمو

 :ثانيا: في القانوف البمجيكي
 ىذا الجانب،في ع البمجيكي واضحا اء موقؼ المشر جعمى خالؼ موقؼ المشرع الفرنسي 

نما قيده بفعؿ الشاىد  حقا مطمقا يستفيد بو دوما،حماية مـ يعتبر حؽ تمتع الشاىد الميدد بالف وا 
وليذا نجد أف المشرع البمجيكي وقد  اـ الحماية المقررة والغرض منيا.ومدى احترامو لنظ ذاتو،

تسـ أيضا ا لحماية المقررة لمشيود الميدديف،كاف موفقا في التحديد الدقيؽ إلجراءات منح ا
 ،2الحماية في حالة اإلخالؿ بمتطمباتيا أو أغراضيا بالدقة في تناولو ألمر تعديؿ وسحب تمؾ

 وذلؾ بالتفصيؿ التالي:
أف تراجع  الّشيود مف قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي لمجنة حماية  108تجيز المادة 

ويكوف ليا تعديؿ ىذه  لمشاىد الميدد وذلؾ كؿ ستة أشير،إجراءات الحماية التي سبؽ وقررتيا 
ؾ بناء عمى طمب الشرطة أو النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ أو مدير الحماية أو سحبيا وذل

بؿ ويمكنيا أيضا تعديؿ أو  نفسو إذا اقتضى األمر ذلؾ، يلمحمالمؤسسات العقابية أو الشاىد ا
 سحب المساعدات المالية.
 مف قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي سالفة الذكر بأمور تتعمؽ 108وبالتالي تتعمؽ المادة 

وتعديؿ وسحب  د مف جانب أو سحبيا مف جانب ثاف،بتعديؿ الحماية المقررة لمشاىد الميد
 المساعدات المالية مف جانب ثالث وذلؾ عمى النحو التالي:

 
                                                           

 .100ص  ،السابؽالمرجع  خالد موسى توني، - 1
  .82ص ،المرجع السابؽ أميف مصطفى محمد، - 2
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 تعديؿ الحماية الممنوحة لمشيود الميدديف -أ
ت فيجوز تعديميا بتخفيضيا إذا ثب ماية سواء بتخفيضيا أو بتشديدىا،يمكف تعديؿ تمؾ الح

أنو يمكف اتخاذ إجراءات أقؿ أىمية تكفي بذاتيا لتوفير الحماية المتطمبة  الّشيودلمجنة حماية 
أو يمكف عمى العكس مف ذلؾ تعديؿ تمؾ الحماية  أو أفراد أسرتو أو المقربيف لو، لمشاىد الميدد

ي سبؽ الميدديف أف إجراءات الحماية الت الّشيود بتشديد إجراءاتيا إذا ثبت لمجنة حماية 
ف تطورت إجراءات قررتيا لمشاىد الميدد غير كافية،و  قتضي تشديد ىذه ي بشكؿنظر الدعوى  وا 

 .1اإلجراءات ومنح الشاىد الميدد إجراءات حماية إضافية
 سحب الحماية الممنوحة لمشيود الميدديف -ب

حدى التي سبؽ وقررتيا لمشاىد المحمى إذا توافرت إ الّشيود الحمايةلجنة حماية تسحب 
 :2الحاالت اآلتية

إذا تـ اتيامو بارتكاب جناية أو جنحة، وذلؾ بتقديـ بالغ أو شكوى ضده بارتكاب ما  -1
 يعد جناية أو جنحة. 

وذلؾ إذا  يعاقب عمييا بالحبس سنة أو أكثر،إذا تـ إعالنو كمتيـ بجريمة يمكف أف  -2
الدعوى اىد وبالتالي حركت اتخذت سمطة االتياـ إجراءاتيا في نظر البالغ المقدـ ضد الش

 قبمو. الجزائية
وذلؾ  ر بإجراءات الحماية الممنوحة لو،إذا قاـ الشاىد المحمى باتخاذ أي إجراء يض -3

 كالتعامؿ مع أشخاص مشبوىيف، أو عمى نحو قد يفصح عف شخصيتو.

                                                           

 .83، صالسابؽ المرجع ،ى محمدأميف مصطف - 1
2  - L’article 108  § 3 du code d’instruction criminelle Belge : « Les mesures de protection 

octroyées à une personne peuvent être retirées si : 1° elle est soupçonnée d'avoir commis un 

délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;  2° après l'octroi des mesures de 

protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine 

d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son 

égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter ;  3° elle a posé un 

quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées; 4° les 

mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du 

mémorandum   ne sont pas respectées ». 

 



  79  
 

إذا لـ يحتـر الشاىد المحمى الشروط المنصوص عمييا عند منحو تمؾ الحماية، وذلؾ  -3
، أو ارتياد أماكف محظور عميو الّشيود ير محؿ إقامتو دوف الرجوع إلى لجنة حماية بتغي

ارتيادىا مف قبؿ المجنة بالنظر لما قد يتعرض لو في تمؾ األماكف مف مخاطر قد تؤدي 
 لمكشؼ عف شخصيتو واإلضرار بو أو بأفراد أسرتو أو المقربيف لو.

 تعديؿ وسحب المساعدات المالية -ت
ة مف جانب أو وقفيا مف جانب المساعدات المالي الّشيود تعديؿلمجنة حماية  يجوز أيضا

 عمى النحو التالي: ؾ، وذلآخر
 تعديؿ المساعدات المالية -1

وثبت  الية بزيادتيا إذا لـ تكف كافية،المساعدات الم الّشيود تعديؿيمكف لمجنة حماية 
وتأخذ  افية تغطى احتياجاتيـ،ت مالية إضومف يعوليـ إلى مساعدا يحاجة الشاىد المحم

المجنة في اعتبارىا الموقؼ الخاص لمشاىد المحمى ومدى حاجتو الفعمية، واستجابتو لمتطمبات 
 .1الحماية المقررة لو

 وقؼ المساعدات المالية -2
 :2وذلؾ إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتية

عوؿ نفسو وأسرتو يأف الشاىد المعني يستطيع أف  الّشيود إذا ثبت لمجنة حماية  -
أو ثبت أنو يستطيع القياـ بذلؾ ولكف إصراره عمى أف يسمؾ مسمكا خاطئا يمنعو  والمقيميف معو،

 مف ذلؾ.

                                                           

 .84 ، صالسابؽ المرجع ،أميف مصطفى محمد - 1
2  -   L’article 108  § 6 du code d’instruction criminelle Belge : « Les aides financières 

octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si : 1° le témoin menacé peut subvenir lui-

même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui 

ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif 

ou négligent l'en a empêché; 2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une 

contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins 

que celles fixées par la Commission de protection des témoins; 3° le témoin menacé est 

décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui 

peuvent subvenir à leurs propres besoins ». 
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 يات الشيرية المقررة لمشاىد المحمبعض اإلعان الّشيود أفإذا ثبت لمجنة حماية  -
ددة مف قبؿ إلنفاقيا عمى أمور خاصة ومحددة يتـ استخداميا في أمور أخرى غير تمؾ المح

 .الّشيود لجنة حماية 
نفسو أو أفراد أسرتو وأقرباؤه المقيموف معو أنيـ قادروف عمى  يإذا قرر الشاىد المحم -

 سد احتياجاتيـ الشخصية مف أمواليـ الخاصة.
 ثالثا: في القانوف الجزائري:

في  ررقلـ ييبدو موقؼ المشرع الجزائري  قريبا مف موقؼ المشرع الفرنسي  مف حيث أنو 
 أف يتـ تعديؿ أو سحب الحماية المقررة مف ذات الجية التي سبؽ الّشيود تبنيو لنظاـ حماية 

نما اقتصر توجيو منذ البداية عمى حؽ  ومنحت تمؾ الحماية، في الكشؼ عف جية الحكـ وا 
ع و ذلؾ بالنظر كانت معرفة ىوية الشاىد ضرورية لممارسة حقوؽ الدفاىوية الشاىد إذا ما 

التي  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 26مكرر  65ممادة طبقا ل ات القضية،لمعطي
تقرر إف كانت  أفيتعيف عمى ىذه األخيرة  نو:"إذا أحيمت القضية عمى جية الحكـ،أعمى  نصت

 ".معرفة ىوية الشخص ضرورية لممارسة حقوؽ الدفاع و ذلؾ بالنظر لمعطيات القضية
مسألة إنياء الحماية  كؿ مف المشرع الجزائري و الفرنسي يتناوؿفي ىذا الصدد أف  و نأمؿ

 .بشيء مف التفصيؿ مثمما فعؿ المشرع البمجيكي
 بؿ أف ال يكتفي بجعؿ إنياء الحماية متعمقا بممارسة حقوؽ الدفاع فقط ، نقترح حيث 

ة الممنوحة ر بإجراءات الحمايباتخاذ أي إجراء يض جيؿقاـ الشاىد المإنياء الحماية أيضا إذا 
بتغيير  قاـإذا و  يكشؼ ىويتو،أو عمى نحو قد  وذلؾ كالتعامؿ مع أشخاص مشبوىيف، لو،

 الجيات المختصة.محؿ إقامتو دوف الرجوع إلى 
 شاىدالعنواف أو ىوية الفرع الثالث: الكشؼ غير المشروع عف 

إخفاء ؿ ة لمشاىد مف خالبتوفير الحمايالجزائري و الفرنسي  المشرعكؿ مف  لـ يكتؼ
نما قدر ،ىويتوأو عنوانو  أيضا أف تمؾ الحماية تحتاج في ذاتيا لحماية أخرى  كؿ منيما  وا 

فقرر المشرع الجزائري مف جيتو بالمادة  الشاىد أو محؿ إقامتو،ىوية تضمف عدـ الكشؼ عف 
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية المعاقبة عمى الكشؼ عف ىوية أو عنواف الشاىد  28مكرر  65
 دج. 500.000دج إلى  50.000( سنوات و بغرامة مف 5( أشير إلى )6بالحبس مف ستة)

مع اإلشارة إلى أنو إذا كانت تصريحات الشاىد مخفي اليوية ىي أدلة االتياـ الوحيدة 
يجوز لممحكمة السماح بالكشؼ عف ىوية الشاىد بعد موافقتو بشرط أخذ التدابير الكافية 

 .1لضماف حمايتو
قدر المشرع الفرنسي الوسيمة المشروعة التي مف خالليا يستطيع الخاضع و و مف جيت

مف  706-60وذلؾ طبقا لما ىو مقرر بالمادة  الشاىد،ىوية لالختبار دوف غيره الكشؼ عف 
الشاىد أو محؿ إقامتو ىوية عمى أي شخص الكشؼ عف  و حظر،اإلجراءات الجزائيةنوف قا

اإلجراءات مف قانوف  706-59وبالتالي قرر بالمادة  بغير الطريؽ القانوني الذي رسمو،
بالحبس لمدة خمس ىويتو الشاىد أو عنواف معاقبة كؿ مف يتسبب في الكشؼ عف  الجزائية

ورو. ويبدو مف جسامة عقوبة الحبس المقررة وارتفاع ات وغرامة قدرىا خمس وسبعوف ألؼ أسنو 
عمى الجرائـ  الّشيود قصرهنيو لنظاـ حماية قيمة الغرامة المالية أف قصد المشرع الفرنسي مف تب

 .2الخطيرة
لقد استقرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة عمى اعتبار كؿ شخص  و

يفصح عف اسـ الشاىد الخاضع لنظاـ الحماية، أو أية معمومات بالمخالفة ألوامر المحكمة 
 « Outrage au Tribunal »مرتكبا لجريمة إىانة المحكمة

. وينطبؽ ىذا األمر عمى 3
محامي ، و عمى 4الصحفي الذي يكشؼ عف محتوى الشيادة وذلؾ بالمخالفة ألوامر المحكمة

                                                           
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 27مكرر  65أنظر الفقرة الثانية مف المادة  - 1
 .86، صالمرجع السابؽ، أميف مصطفى محمد - 2

3
 - L’article 77du Règlement de procédure et de preuve: « A) Dans l’exercice de son pouvoir 

inhérent, le Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et 

sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute personne qui: .…ii) divulgue des 

informations relatives à ces procédures en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une 

Chambre; iv) menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un témoin, ou un témoin potentiel, qui 

dépose, a déposé ou est sur le point de déposer devant une Chambre de première instance ou de 

toute autre manière fait pression sur lui;… »   
4

 - Dans l’affaire Blaskic, les journalistes Marijacic et Rebic, respectivement 

journaliste/rédacteur et ancien chef du service de sécurité de Croatie, ont également été 

poursuivis pour avoir dévoilé le nom d’un témoin dans un journal (acte d'accusation datant du 
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المتيـ الذي يكشؼ عف اسـ الشاىد، كما ينطبؽ عمى كؿ شخص يحاوؿ الضغط عمى الشاىد. 
س لمدة ال حيث يشكؿ أي فعؿ مف تمؾ األفعاؿ جريمة إىانة المحكمة والتي يعاقب عمييا بالحب

 . 1ورو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيفبع سنوات وغرامة قدرىا مائة ألؼ أتزيد عمى س

 الّشيود المطمب الثالث:قيود تجييؿ 
بما يستمزمو مف إخفاء عنواف و ىوية الشاىد يعد مخالفا  الّشيود مما الشؾ فيو أف تجييؿ 

القواعد العامة التحديد الدقيؽ لكافة إذ تتطمب ىذه  لمقواعد العامة لقانوف اإلجراءات الجزائية،
أو ىؤالء الذيف تتعمؽ بيـ اإلجراءات  األشخاص الذيف يمارسوف عمال يتعمؽ بالعدالة الجنائية،

 .2الالزمة لتحقيؽ تمؾ العدالة
و  خطر المساس بالضمانات الخاصة بالمتيـ، الّشيود مفو بالنظر لما قد يمثمو تجييؿ 

فإف تطبيؽ  عادلة يتوفر لو مف خالليا كافة حقوؽ الدفاع، التي تكفؿ لو محاكمة جنائية
 الفرع) التشريعات لمتجييؿ يتقيد بقيود تستيدؼ كفالة تمؾ الضمانات و حماية حقوؽ الدفاع

األوروبية لحقوؽ اإلنساف دورىا في تحديد تمؾ القيود و لممحكمة .و مما الشؾ فيو أف الثاني(
 و ىو ما نتناولو فيما يمي: )الفرع األوؿ( ةمدى حاجتيا لمتطمبات القضية العادل

 اإلنساف:الفرع األوؿ:موقؼ المحكمة األوروبية لحقوؽ 
باشرت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف دورا ممموسا منذ نشأتيا في حماية حقوؽ 

و يمكف القوؿ بأف المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف تقبؿ بوجو عاـ المجوء  ،الّشيودالضحايا و 
 . الدعوى الجزائيةيادة المجيمة في نطاؽ لمش

حيث أكدت المادة السادسة مف االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف صراحة عمى وجوب 
و أقرت بأنو ال يشترط في كؿ  ايتو و توفير الحماية الالزمة لو،مراعاة مصمحة الشاىد ورع

                                                                                                                                                                                     

10 février 2005), tout comme Seselj et Margetic, éditeur et rédacteur d'un journal ayant révélé 

le nom d'un témoin bénéficiant d’un pseudonyme dans la procédure (acte d'accusation du 26 

avril 2005)59. Toujours dans l’affaire Blaskic, deux éditeurs de journaux croates, Marijan 

Krizic et Josip Jovic, ont également fait l’objet d’actes d’accusation pour outrage, datant du 

30 août 2005. 

1-Laetitia Bonnet, art-préc , p34.  

 .88ص  ،لمرجع السابؽا محمد،أميف مصطفى  -2
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، و ى اإلدالء بشيادتو في جمسة عمنية،األحواؿ أف يجبر الشاىد عم و أف  في مواجية الخصـو
كانت حياتيـ و أرواحيـ  إذا ،الدعوى الجزائيةيفصح في كؿ األحواؿ عف ىوية األشخاص في 

 .1في خطر محدؽ بسبب إدالئيـ بشيادتيـ بشكؿ عمني
و لتفادي اإلشكاليات القانونية و الصعوبات المرتبطة بالعمؿ بالشيادة المجيمة في نطاؽ 

فقد أحاطت المحكمة  ،سير الدعوى و ضماف محاكمة عادلةقا لحسف و تحقي ،الدعوى الجزائية
الدعوى حاؿ قبوؿ الشيادة المجيمة ضمف إجراءاتيا ببعض الضمانات حيث ميزت المحكمة 

 الّشيودو  )أوال( العاديوف الّشيودىـ  ،الّشيوددة المجيمة بيف صورتيف مف بصدد الشيا
 في كؿ مف الصورتيف عمى التفصيؿ التالي :و أقرت ضمانات مختمفة  ،)ثانيا( الخصوصيوف

   العاديوف الّشيود أوال: 
ىـ األشخاص الذيف ساقتيـ الظروؼ  « les témoins ordinaires » العاديوف الّشيود 

ة مف غير رجاؿ الشرطة بشكؿ عاـ لمعمـ ببعض الوقائع و المالبسات المرتبطة بالدعوى المنظور 
 و ىذه الشروط ىي : كمة شروط لقبوؿ شيادتيـ المجيمةو ىؤالء اشترطت المحو المرشديف،

تكوف ىي الدليؿ الوحيد الذي ال أف تكوف الشيادة المجيمة ضرورية في إقامة الدليؿ : و أ-أ
 تتأسس عميو اإلدانة :

استقاء  مصدرا مف مصادر الّشيود بحيث تعد الشيادة المجيمة الصادرة عف ىذه الفئة مف 
مة ىي الدليؿ الوحيد عمى ، و عمى ذلؾ فإذا كانت الشيادة المجيـالدليؿ عمى إدانة المتي

                                                           
1
 - L’article 6 alinéa 1 de la  convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentale, du 04 novembre 1950, entrée en vigueur le 03 septembre 1953: « Toute personne a 

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par 

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses 

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale 

dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience 

peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt 

de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque 

les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la 

mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la 

publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » disponible sur: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


  84  
 

حيث يتعيف عميو مواجية المتيـ و  حالة،الشاىد في ىذه الىوية فإنو ال يمكف تجييؿ  اإلدانة،
 . 1الدفاع لمناقشتو في شيادتو في جمسة عمنية و بحضور جميع األطراؼ

نساف ال تقبؿ الشيادة المجيمة كدليؿ القوؿ بأف المحكمة األوربية لحقوؽ اإلومنو يمكف 
وليا كدليؿ أف تكوف ىذه الشيادة أحد بإذ تشترط لق دانة وحيد تؤسس عميو إدانة قطعية،إ

و قد حرصت المحكمة  الموجودة في الدعوى، ىاألدلة األخر مصادر استقاء الدليؿ و تعزز 
ة المجيمة ما ىي إال مجرد " عمى تأكيد قضائيا السابؽ في العديد مف القضايا بقوليا إف الشياد

 .2شيادة مساعدة أو معاونة"
 أف يتـ التحقيؽ مع الشاىد أو أف يدلي بأقوالو أماـ جية محايدة :-ب

و التحقيؽ  التحري الذي يتـ بمعرفة الشرطة،بيف  اإلنسافميزت المحكمة األوربية لحقوؽ 
 الذي يتـ بمعرفة قاض أو محقؽ مستقؿ .

دور الخصـ مع المتيـ و مف الممكف أف تكوف المعمومات  األولىفي الحالة تمعب الشرطة 
ضعاؼ إالشرطة عميو بقصد  تأثير نفسي مف رجاؿ وإيحاء أوليدة التي أدلى بيا الشاىد 

و لعؿ ىذه النتيجة ىي ما  ى أقواؿ الشاىد في ىذه الحالة،و السعي نحو إدانتو بناء عمموقفو،
إلى التأكيد عمى أنو ال يمكف تأسيس  « Windisch » "دفعت المحكمة في قضية " و ندش

وف إعطاء المتيـ و التي تمت بمعرفة الشرطة و بد،3دانة عمى الشيادة المجيمة فقطحكـ اإل
لما في ذلؾ مف انتياؾ لممادة السادسة مف االتفاقية األوربية لحقوؽ  حقو في المواجية،

 .4اإلنساف
                                                           

 .102ص  ،المرجع السابؽ خالد موسى توني، - 1
2- Cour E.D.H., 26 mars .1996, affaire Doorson c. Pays-Bas, Recueil des arrêts et decisions 

1996-2. 
3- Cour . E.D.H., 27 septembre 1990, Windish c .Autriche, série A, n

0
 186. 

4
 - L’article 6 alinéa 3 de la  convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentale, déjà mentionée: « Tout accusé a droit notamment à :a) être informé, dans le 

plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de 

la cause de l’accusation portée contre lui ;b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de 

son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté 

gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;d) interroger ou 

faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à 
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حيث ألغت المحكمة حكـ  « Delta » "اأكدت المحكمة عمى المبدأ ذاتو في قضية "دلت
ة الذيف تولوا نقميا إلى اإلدانة الذي تأسس عمى شيادة مجيمة تـ اإلدالء بيا لرجاؿ الشرط

عند اإلدالء سواء  الّشيود مؤسسة حكميا عمى أف المتيـ لـ يتسف لو مواجية  المحكمة،
 ءأثناء اإلدالف عمى الشيادة لحقو في الطع ةأو بعد ذلؾ مما يعد مصادر  بالشيادة في التحقيؽ،

 .1بيا أو بعده
ىذا و قد أكدت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف في قضية "دورسوف" عمى أف القاضي 

أثناء المالحقات  دالمحايذلؾ ألنو يعد الشخص الوحيد  وسيط الوحيد بيف المتيـ و الشاىد،ىو ال
 القضائية .
عمى أف دور القاضي ال  »  « Kostovski"يكا أكدت المحكمة في قضية "كوستوفسكم

 الشرطة في حالة الشيادة المجيمة، يقتصر عمى مجرد الرقابة السطحية لممعمومات المقدمة مف
بؿ يجب أف يباشر القاضي دورا رقابيا موضوعيا مف خالؿ تحققو مف ىوية الشاىد و فحص 

 . 2مدى مصداقية و موضوعية رواياتو
اليوية الحقيقية لمشاىد  ةإضافي بمعرفالقاضي دور يؤكد الفقو عمى وجوب ممارسة و 

 .مدى مصداقيتوو 
ف وجود القاضي كوسيط بيف الشاىد و المتيـ ليس أفي حيف يرى البعض األخر 

و حماية أمف الشاىد المجيوؿ و  قية الشيادة المجيمة،بالضرورة وسيمة فعالة لمحفاظ عمى مصدا
 Vanقاضي التحقيؽ في دولة ىولندافي قضية " فعمى سبيؿ المثاؿ فإف  ،ضماف حقوؽ الدفاع

Mechelen  التي جمعتيا أجيزة الشرطة ورجاليا لدرجة  ةبكافة األدل" لـ يكف عمى عمـ و دراية
لذلؾ يجب القوؿ بأف عدـ استجواب  ،ينيا و بيف أدلة الدفاع األخرىبأنو لـ يستطع أف يقارف 

 .3افقدىا عدالتيا قاضي التحقيؽ لمشاىد قد أخؿ بحسف سير القضية و
                                                                                                                                                                                     

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;e) se faire assister gratuitement 

d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». 

1- Cour E.D.H., 19 décembre 1990 , Delta c . France, série A, n
0
186. 

2 - Cour E. D. H., 20 novembre 1989 , affaire Kostovski c. Pays-Bas, série A, n
0
 . 166. 

3  - Cour E. D. H, 23 avril 1997, affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, Recueil des 

arrêts et décisions 1997-3. 
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أف قضاء المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف و إف كاف يقبؿ األخذ يمكف القوؿ ما سبؽ  م 
أف تتـ تقتضي ، فإف اعتبارات المحاكمة العادلة الدعوى الجزائيةبالشيادة المجيمة في نطاؽ 

 نفسو،عمى جمع المعمومات مف تمقاء ىذه الشيادة مف خالؿ قاضي تحقيؽ يقظ و نشط يحرص 
كما يمـز عمى القاضي  .ر مصداقية الشاىد في ىذه الحالةو يتحرى أية معمومة مف شأنيا إظيا

رض لو الشاىد مف تيديدات الذي يسمع الشاىد بعد حمفو اليميف أف يسبب رأيو بشاف ما قد يتع
و بالتالي يقؼ عف  جميا يستحؽ عدـ اإلفصاح عف ىويتو،و األسباب التي مف أ ،أو ضغوط

دوف ىذه الضمانة فإف قضاء المحكمة يؤكد عمى بو الشاىد،ىوية عمى دوافع تجييؿ قرب 
 . 1استبعاد الشيادة المجيمة كدليؿ مف الدعوى سواء كانت دليال وحيدا أـ عضدتيا أدلة أخرى

السماح لممتيـ بالطعف في مصداقية الشيادة و توفير الوسائؿ المناسبة لتمكينو مف -ت
 ىد:توجيو أسئمة إلى الشا

بالتالي البد مف و  حقوؽ الدفاع، الّشيود اءات حماية يمـز في كؿ األحواؿ أال تمس إجر 
كما يجب  .اإلجراءات مف قبؿ الخاضع لالختبارتوفير الوسائؿ المناسبة لالعتراض عمى تمؾ 

لى لخاضع لالختبار مف توجيو أسئمتو إعمى القاضي أف يوفر الوسائؿ المناسبة لكي يمكف ا
 الشاىد.
داقية الشيادة رست المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف مبدأ السماح لممتيـ بالطعف في مصأ

 حيث سعت إلى التأكد مما إذا كانت المواجية المباشرة مع الشاىد في قضية كوستوفسكي،
و ذلؾ مف خالؿ السماح لمدفاع بطرح بعض األسئمة  تشكؿ ضمانة حقيقية لمدفاع أـ ال،

غير أف  الشيادة المجيمة،في وسيمة لمطعف مف خالؿ قاضي التحقيؽ كالكتابية عمى الشاىد 
ىوية المحكمة ما لبثت أف تخوفت مف طرح المتيـ أو الدفاع لمجموعة أسئمة تسمح لو باستنتاج 

إلى نقؿ إجابة سؤاليف فقط مف الشاىد لمدفاع  و ىو ما دعاىا في قضية كوستوفسكي شاىد،ال
 . 2المحكمة طرحيـ عمى الشاىد ب مفأصؿ أربعة عشر سؤاال قد طم مف

                                                           

 .103ص  المرجع السابؽ، خالد موسى توني، -1
 .105ص  ،المرجع نفسو -2
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الشيادة المجيمة بقوليا بأف " الدفاع الذي يجيؿ في تبرر المحكمة حؽ الدفاع في الطعف 
ىوية الشاىد الشؾ أنو بحاجة إلى بعض التفاصيؿ التي تساعده عمى معرفة ما إذا كانت ىذه 

 .1"الشيادة مغرضة أـ كيدية أو غير محؿ لمثقة
اجية بيف الشاىد المجيؿ و ربية لحقوؽ اإلنساف عمى وجود مو حرصت المحكمة األو 

و أثناء  و الدفاع، الّشيودشر بأقواؿ كؿ مف حيث يتحقؽ لقاضي التحقيؽ االتصاؿ المبا الدفاع،
 .2القاضي أف يتبيف مصداقية الطرفيفىذه المواجية يستطيع 

حدة عمى األقؿ لكي ليذا ترى المحكمة  أنو مف الواجب أف نعطي الدفاع الفرصة مرة وا
كما أف ىذا اإلجراء  وره أف يتعرؼ عمى مصداقية شيادتو،يواجو الشاىد مباشرة حتى يستطيع بد

ومات المتناقضة في يمكنو مف الرد عمى الشاىد و معرفة المعمومات غير الدقيقة و المعم
ىي عناصر  و ما إذا كاف الشاىد متوترا أـ ال، و كذلؾ معرفة ،مثؿ تعبيرات الوجو شيادتو،

ال يمكف المتيـ  جراءي كؿ األحواؿ الشؾ أف ىذا اإلو ف شؾ ميمة في تقدير حقيقية الشيادة،ال
إيجابي في مف مباشرة دور  ، بؿ يمكنو أيضامتابعة إجراءات الدعوى ضده فحسب و الدفاع مف

 .3، سواء تمكف مف تجريح الشيادة أـ لـ يتمكف كشؼ الحقيقة و إظيارىا
ة لحقوؽ اإلنساف فرنسا في قضية ابقة نفسيا أدانت المحكمة األوربيو لألسباب الس

حيث انتقدت المحكمة اإلجراءات التي تـ اتخاذىا في القضية دوف حدوث  " Saidi" "سعيدي"
المجيمة ىي سند  ورغـ أف الشيادة ،الّشيود لخصـو و بخاصة المتيـ و أي مواجية بيف كؿ ا

عيدا عف التحقيؽ و الجمسات العمنية لممحكمة و لـ يتسف بء بيا و قد تـ اإلدال اإلدانة الرئيسي،
في  الّشيود ىؤالء  ةمناقش –ال في مرحمة التحقيؽ و ال في مرحمة المحاكمة  –لممتيـ 

 شيادتيـ.
كما انتقدت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف تبرير القضاء الفرنسي لما باشره مف 

 االتجارلشديد الذي قد يتعرض لو الشاىد مف عصابات إجراءات تخؿ بحقوؽ الدفاع بالخطر ا
                                                           

1 - Cour E. D. H., 20 novembre 1989, affaire Kostovski c. Pays-Bas, série A, n
0
. 166. 

 .106ص  ،المرجع السابؽ توني، خالد موسى -2
3 -Roth Robert, « Protection procédurale de la victime et du témoin:enjeux et perspectives » 

R.P.S  1998, p392. 
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، لذلؾ حؽ صعوبات يجب إال تقوض حقوؽ الدفاع، إال أف ىذه الفي المخدرات و ضرورتيا
 .1القوؿ بأف غياب المواجية بيف الخصـو لمرة واحدة عمى األقؿ جعؿ القضية غير عادلة

يمكف أف يتـ االستجواب أو  ،ـية لممواجية المباشرة بيف الخصو وسعيا لمتغمب عمى إشكال
و يمكف أف  لتعرؼ عمى ىوية الشاىد أو شخصيتو،المواجية بحضور المتيـ دوف تمكينو مف ا

ج ذلؾ مف خالؿ إخفاء وجو لمشاىد، يتحقؽ مما يمكف  تعديؿ عمى نبرة صوتو، راءأو تغطيتو أوا 
إال في تحقيؽ التوازف ، ورغـ فعالية ىذه الوسيمة قت نفسوأقواؿ الشاىد في الو في مف الطعف 

أثناء حيث لف يتمكف المتيـ مف كشؼ كؿ المعالـ غير الشفيية  ال تفي بكافة أغراضيا، اأني
فضال عف  يو و صوتو في بعض األحياف،كردود فعؿ الشاىد و تعبيرات وج بالشيادة، ءاإلدال

الشاىد ىوية أف المتيـ لف تتاح لو فرصة اإلجابة عف كافة األسئمة التي يطرحيا خشية كشؼ 
 . 2المجيؿ
 الخصوصيوف الّشيود ثانيا : 

إذ قد يكوف  كؿ األحواؿ مف األشخاص العادييف، ليسوا في الّشيود أف  ىاإلشارة إلتجدر 
أو  بض عمى أعضاء المنظمات اإلجرامية،المشاركيف في الق أنفسيـمف أفراد الشرطة  الّشيود 

و في ىذه  و ضبطيا، ةإلجرامية المختمفاالذيف يعمموف تحت ستار بيدؼ كشؼ التنظيمات 
 les témoins »: الخصوصيوف الّشيود  األخيرة يطمؽ عمى ىؤالء األشخاص، الحالة

spéciaux » 3 
مف  الّشيود و قد بينت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف موقفيا مف ىذه الطائفة مف 

يـ اتالذي  "Van Mechelen"ف ميشالف ااألوؿ يتعمؽ بقضية ف خالؿ حكميف نتعرض ليما،
 ".Ludi، و الثاني في قضية لودي " الح حكومي و الشروع في جريمة قتؿبسرقة س

ففي القضية األولى : أكدت المحكمة عمى صحة اإلجراءات التي اتبعت في القضية حيث 
أقرت قياـ قاضي الموضوع بتكويف عقيدتو مف شيادة مجيمة ألحد عشر ضابطا مف الذيف 

                                                           

1-Cour E. D. H. 20 septembre 1993, affaire Saïdi c. France, série A, n° 261-c. 

 .108ص خالد موسى توني، المرجع السابؽ، -2

 .108ص ،المرجع نفسو -3
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ىؤالء ىوية حيث تـ تجييؿ  ث و التحري و القبض عمى المتيميف،ميات البحشاركوا في عم
ىذا و قد تـ سماع أقواؿ الضباط الذيف تواجدوا  افة تعرضيـ لالنتقاـ مف المتيميف،الضباط مخ

و تـ االتصاؿ بينيما مف خالؿ  غرفة بعيدة عف المتيميف و الدفاع،مع قاضي التحقيؽ في 
لـ يمكف الدفاع مف االطالع عمى ىوية ىؤالء الضباط و لـ يمكنو نظاـ لالتصاؿ الصوتي مما 

و بالتالي فقد  عمى األسئمة المطروحة مف الدفاع، أيضا مف متابعة ردود أفعاليـ حاؿ اإلجابة
 .   1جزءا مف قدرتو عمى تقييـ مصداقية الشيادة

 ،الحالة لمضباطالمجيمة في ىذه  و أسست المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف قبوؿ الشيادة
حكـ اإلدانة عمييا بقوليا " إف ضباط الشرطة يتعرضوف لكثير مف األخطار عند  ءو جواز بنا

 ءاألحياف اإلدالو ىو ما يقتضي في بعض  ،خرأداء رسالتيـ و التي تختمؼ عف أي شاىد آ
و مع خصوصية ما يتعرضوف لو مف مخاطر بسبب ىذه الشيادة  بالشيادة في جمسة عمنية،

 .يـ أثناء الشيادة أمرا متوقعا "تجييؿ ىويت أمرح يصب
و الشؾ أف الخوؼ الذي يعد جزءا مف الطبيعة اإلنسانية كما يتممؾ األشخاص العادييف 

، كما أف ظروؼ عمميـ كرجاؿ شرطة يجب أال يضا ضباط الشرطة، فيـ بشر عاديوفيتممؾ أ
في مكافحة ء األفراد نضمف االستمرار ، والشؾ أنو بحماية ىؤالمنيـ و المقربيف ـإلى أسرىتمتد 

 .2عطي الفرصة ليـ لكي يتيربوا مف أداء ىذه الميمة الصعبة ت، و إال سالجريمة
و يمكف القوؿ في نياية األمر إف المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف قد وافقت العتبارات 

 الصالح العاـ عمى تجييؿ ىوية رجاؿ الشرطة كقاعدة عامة .
بالمرشديف المتعاونيف مع رجاؿ الشرطة فقد كاف لممحكمة األوربية لحقوؽ و فيما يتعمؽ 

حيث قررت  ،19923جواف  15في  Ludi اإلنساف موقؼ مختمؼ وضح مف خالؿ قضية
، فصح عف مصدرىا في الجمسة العمنيةالمحكمة أف األصؿ بالنسبة لتقارير المرشديف أف ي

أجازت لجية اإلدارة  أنيا إال ة عمى محررىا،شتيا و طرح األسئمبحيث يتمكف الدفاع مف مناق
                                                           

1- Cour E. D. H, 23 avril 1997, affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, Recueil des arrêts 

et décisions 1997-3. 

 .110ص  ،السابؽخالد موسى توني،المرجع - 2
3 - Cour E .D.H.15 juin, 1992, Ludi. C Suisse, Serie A, n

0 
238. 
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، اإلدالء بشيادتيـ الشرطية أف تطمب االحتفاظ بسرية ىوية ىؤالء األشخاص المرشديف أثناء
و ذلؾ حتى تتمكف جية اإلدارة الشرطية مف  ىذا عمى اعتبارات السرية المينية،مؤسسة طمبيا 

 .1استخداميـ في عمميات استخبارية أخرى
لشيادة المجيمة موقؼ المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف مف ا المشرع الفرنسي قد تبنىو 

أثناء ىويتيـ لرجاؿ الشرطة و الضبط القضائي و المرشديف حجب ، حيث أجاز لمشيود الخاصة
ليـ أف يدلوا بشيادتيـ أجاز ، و ئـ التي باشروا فييا أعماؿ الضبطبشيادتيـ في الجرا ءاإلدال
 .2مستعار اسـتحت 
مف قانوف  706-84و كؿ شخص يثبت إفشاؤه ليذه السرية يعاقب بنص المادة  

 .3مكرر الفقرة الخامسة مف قانوف مفتشي الجمارؾ 67و المادة  اإلجراءات الجزائية
الفرنسي فإف األشخاص الذيف  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706-86ووفقا لنص المادة 

تمت ا بشيادتيـ تحت اسـ مستعار ىـ الضباط الذيف يجوز االستعانة بيـ كشيود مجيميف يدلو 
فيد المرشدوف مف نظاـ الشيادة تحت اسـ مستعار إذا تال يسو  عمميات التحري تحت مسئوليتيـ،

سبة مباشرتو ألعماؿ التحري طمب المتيـ مناقشة المرشد في التقارير التي أعدىا عنو بمنا
-61د بالضوابط المنصوص عمييا في المادة و في ىذه الحالة تتـ المواجية مع المرش بنفسو،

                                                           

  .110ص ،المرجع السابؽسى توني،خالد مو - 1
2
 -L’article 706-81  alinéa 2  du cppf : «L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de 

police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la 

responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller 

des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de 

ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de 

police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si 

nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent 

constituer une incitation à commettre des infractions». 

3-L’article 706-84 du cppf:  «L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant 

effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la 

procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie 

de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé 

des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants 

et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros 

d'amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, 

enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 

euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier 

du titre II du livre II du code pénal » 
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، و لممتيـ أف المرشد في ىذه الحالةىوية جييؿ و يتـ ت ،1اإلجراءات الجزائيةمف قانوف 706
كما يعاقب  شأنيا كشؼ ىوية المرشد الحقيقية، يطرح ما شاء مف أسئمة شريطة أال يكوف مف

 67 لواردة بالفقرة السابعة مف المادةالمرشد الحقيقية في ىذه الحالة بالعقوبة اىوية مف يكشؼ 
 .2مكرر مف قانوف الجمارؾ

أف التقارير المقدمة مف الضباط و المرشديف و كذلؾ تقارير مفتشي  ىاإلشارة إلتجدر  
باستثناء  السند الوحيد لتأسيس حكـ اإلدانة،الجمارؾ ال يمكف أف تكوف بأية حاؿ مف األحواؿ 

-87و ذلؾ بحسب ما نصت عميو المادة  بيويتو الحقيقية،شد يدلي بشيادتو ما إذا كاف المر 
 .3الفرنسي اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  706

حؿ إشكاليات المواجية بيف الشاىد المجيؿ و المتيـ قد يتـ المجوء إلى استخداـ سعيا لو 
عدالة لتحقيؽ ال الدعوى الجزائيةيمكف استخداميا في نطاؽ التي حديثة ال بعض التقنيات العممية

 مف خالليا إجراء المواجية عف بعد،يمكف و التي  ،المتباينةو التوازف بيف مصالح الخصـو 
و يتـ االتصاؿ بينيما عف  غير المكاف الموجود بو الشاىد،بحيث يتواجد المتيـ في مكاف 
 .4الرؤية عف بعد تحت رقابة قاضي التحقيؽ و إشرافو كتقنيةطريؽ وسيط سمعي و بصري 

 

                                                           
1
 - L’article 706-61 du cppf: «La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction 

de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des 

dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant 

l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même 

moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques 

appropriés. Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du 

témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce 

supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour 

exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent». 

 .111،صالمرجع السابؽخالد موسى توني،- 2
3- L’article 706-87 du cppf : «  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul 

fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé 

à une opération d'infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas 

applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable 

identité ». 

 .112خالد موسى توني، المرجع السابؽ، ص - 4
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 ثاني: موقؼ التشريعات المقارنةالفرع ال
 ثانيا(و حؽ الطعف ) ثـ حماية الّشيود أوال(و احتراـ حقوؽ الدفاع ) الّشيود نتناوؿ حماية
 حقوؽ الدفاع الّشيود واحتراـأوال: حماية 

حقوؽ الدفاع ىي مف الحقوؽ الجوىرية في كؿ محاكمة عادلة باعتبار أف لكؿ شخص 
التي ىي عمى عكس ما يراه البعض ال تتراجع كمما  ،ة البراءةجريمة حؽ التمتع بقرين متيـ في

بؿ ىي تتطور وتبدو أكثر صالبة حتى بعد توجيو التيمة، كذلؾ  اإلجراءات الجزائيةتقدمنا في 
فإف ليذا الشخص الحؽ في أف تقع محاكمتو محاكمة عادلة تكفؿ لو فييا الضمانات الضرورية 

وىو ما يعني حضور  أثناء سير المحاكمة أو التحقيؽ، ةألجؿ الدفاع عف نفسو كمبدأ المواجي
المتيـ شخصيا بالجمسة ومثولو أماـ ىيئة المحكمة عمى أساس أف احتراـ قاعدة المواجية أمر 

 عمنية يالجزائية أاإلجراءات  عمنيةال مناص منو إذا تعمؽ األمر بجناية ىذا إضافة إلى مبدأ 
دـ عمى تطبيؽ ىذا المبدأ فكانت المحاكمات تجري المحاكمة حيث حرصت التشريعات منذ الق

 .1وتدور في الساحات العامة وأماـ الجميع
تجري بكامؿ الشفافية مصمحتيف: فيو يحقؽ مصمحة العدالة ويجعميا  العمنيةيحقؽ شرط و 

وىو يحقؽ أيضا مصمحة المجتمع باعتبارىا عنصر يخمؽ جو مف الطمأنينة  ىذا مف جية،
ال أف ما يمكف اإلشارة إليو ىو أف إ دالة بنفس الجميور مف جية أخرى.والثقة في تمؾ الع

أو أف  2طيمة سير الدعوى العمومية يمكف أف تخؿ بيذه الحقوؽ الّشيود التدابير المتخذة لفائدة 
عمى مبدأ  الّشيود نتعرض إلى مدى تأثير حماية لذلؾ  ولو نسبيا،تؤدي إلى المساس بيا 
 في اإلجراءات الجزائية. العمنيةات ىذه الحماية عمى مبدأ المواجية ثـ إلى انعكاس

 ومبدأ المواجية الّشيود حماية  -أ
طيمة  اإلجراءات الجزائيةيمكف اعتبار مبدأ المواجية مف أىـ المبادئ الجوىرية التي تحكـ 

أوؿ تكريس لمبدأ المواجية يكوف أماـ و  وخاصة في مرحمة المحاكمة، الدعوى الجزائيةسير 
                                                           

1- Raymond Screvens, « Le statut du témoin et sa protection avant pendant et après le procès 

pénal », RDPC, janvier 1989, p14. 

2- Levasseur Georges; Chavanne Albert; Montreuil Jean; Bouloc Bernard; Matsopoulou 

Haritini, Droit pénal et procédure pénale, 14
ème

  édition, Sirey, Paris 2002, p304.    
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الذي يعمؿ عمى مواجية المتيـ بالتيمة حيث يتـ في ىذه المرحمة تعريفو باألفعاؿ محقؽ ال
المنسوبة إليو وجممة النصوص القانونية المنطبقة عمى تمؾ األفعاؿ ثـ يسمع أقوالو فيما نسب 

 إليو.
إف ىذا اإلجراء مف شأنو تكريس حقوؽ الدفاع حيث يتـ تفعيؿ ىذه المواجية بخروجيا مف 

في القضية  ة بيف قاضي التحقيؽ والمتيـ إلى مواجية بيف المتيـ وغيره مف المتيميفمواجي
باعتبار أف غياب ىذا اإلجراء مف شأنو أف يشؿ حقوؽ الدفاع عف الحركة وبذلؾ  ،الّشيود وكذا 

وخروجا أيضا عف 1يصبح غياب الصفة الوجاىية خروجا عف المبادئ األصمية لمقانوف الجنائي
ذلؾ أف قضاء محكمة ستراسبورغ يعارض كؿ تدبير مف  استقر عمييا القضاء، لقواعد التيا

 شأنو أف ينحرؼ بالسير الطبيعي لإلجراءات الجزائية ويحرؼ مبادئيا.
شأنيا أف تضر  الّشيود مفولمعرفة ما إذا كانت تمؾ التدابير أو بعضيا المتخذة لفائدة  

المواجية وأىميتيا ثـ التعرض إلى بعض  مف مبدأ المواجية أـ ال، وجب التعرض إلى مفيـو
 بالّشيود.تطبيقات مبدأ المواجية في عالقتو 

 مفيـو مبدأ المواجية-1
في سياؽ حديثو عف أىمية مبدأ المواجية إلى  « Maurice Allehaut » يذىب األستاذ

ال إذا فكرة أساسية مفادىا أنو: "ال شيء يمكف التسميـ بصحتو أو عمى اعتباره عمى األقؿ محتم
 لـ يكف خاضعا في كؿ طور لقواعد المواجية في البحث".

ذلؾ اإلجراء الذي يقـو بو المحقؽ القضائي في جريمة جنائية  بأنيا المواجيةؼ و تعر 
ذلؾ مواجية مبدئيا والذي بموجبو يواجو المتيـ بالغير أي مواجيتو بمتيـ آخر أو شاىد أو ك

بيذه المواجية ىي أنيا مواجية شخصية تدور بيف إال أف المقصود ببعضيـ البعض، الّشيود 
 .2أشخاص يضعيـ القاضي وجيا لوجو مف أجؿ كشؼ الحقيقة

                                                           

1- Cour E. D. H. 20 septembre 1993, affaire Saïdi c. France, série A, n0261-c. 

، 1981 ،منشورات جامعة بنغازي، أفريؿ ،في التشريع الميبي، الجزء األوؿ اإلجراءات الجزائيةمأموف محمد سالمة،  -2
 . 644ص
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و رغـ تعدد و تنوع التعريفات الفقيية إال أف أغمبيا ال يخرج عف كوف المواجية إجراء 
أو أي مكاف آخر يرى بأنو  ،واسطتو يجمع قاضي التحقيؽ بمكتبمستقؿ مف إجراءات التحقيؽ ب
وذلؾ إذا  ،و مدعييف مدنييفي و شاىد أو بيف متيميف أو أكثر أنمناسب بيف متيـ و مدع مد

ما بدا لو تعارضا و تناقضا في أقواؿ متعمقة بوقائع القضية كانوا قد أدلوا بيا سابقا عمى انفراد 
سعيا منو الستجالء  استجوابيـ حسب صفة كؿ واحد منيـ في الدعوى، أوبسبب سماعيـ 

 .1مما قد يتولد معو عناصر قوية تسيـ في الوصوؿ إلى الحقيقةو تبديدا ليذا التناقض  الحقيقة
يعود أساس مبدأ المواجية إلى النظاـ االتيامي الذي يعتبر مف أعرؽ وأقدـ النظـ التي 

إال أف  ىو روح النظاـ االتيامي وأساسو، عرفتيا الشعوب حيث مبدأ المواجية في البحث
يـو لمقوؿ بأف مبدأ المواجية ىو مبدأ ينسحب عمى كامؿ مراحؿ الدعوى بما الفقياء يذىبوف ال

بالقوؿ  «  Pradel » غـ تمسؾ بعض الفقياء مثؿ األستاذفي ذلؾ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ر 
 .2بأنيا مرحمة استقرائية صرفة مكتوبة وسرية ال تعتمد عمى الصفة الوجاىية

المواجية في التحقيؽ قد تـ التنقيص مف  لكف ما يمكف مالحظتو ىو أف غياب عنصر
حدتو وآثاره مؤخرا في قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسية، وذلؾ بفضؿ عديد اإلصالحات 
التشريعية، وفي إطار مواز لمقانوف الفرنسي يرى بعض الشراح في تونس بأف النظاـ الحالي 

زائية التونسية ال يكرس لعمؿ وتعيد حاكـ التحقيؽ كما تنص عميو مجمة اإلجراءات الج
ة وكيؿ الجميورية الضمانات الكافية لتفعيؿ مبدأ المواجية أماـ ىذا الحاكـ باعتبار ىيمنة سمط

 إذ ىو الذي يأذف بفتح إجراءات التحقيؽ. في ىذا المجاؿ،
أما المشرع الجزائري فقد أورد المواجية في القسـ الخامس مف الفصؿ األوؿ مف الباب 

حيث وضع المواجية إلى جانب االستجواب و تحت نفس  جزائية،ف اإلجراءات الالثالث مف قانو 
 العنواف " في االستجواب و المواجية".

                                                           

 .250،ص 1992موالي ممياني بغدادي،اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر،  - 1
الثاني لمجمعية المصرية لمقانوف الجنائي، الفرنسية،المؤتمر الجنائية اإلجراءات ألبرت شافاف، حماية حقوؽ اإلنساف في  -2

 .255، ص1988اإلسكندرية، 
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إال أنو لـ ينظـ ىذا اإلجراء األخير بحيث تركو تحت تصرؼ قاضي التحقيؽ، الذي تعود 
األشخاص  و تحديد ميعاد و إطار إجرائو و إجرائو مف عدمو مالئمةلو الحرية في تقدير مدى 

 نوف اإلجراءات الجزائية الجزائري،ففي ظؿ قا ،المراد مواجيتيـ و المسائؿ محؿ المواجية
 التي يعود لقاضي التحقيؽ اختيار إجرائيا مف عدمو، المواجية مف إجراءات التحقيؽ الجوازية،

 .1مما اليجوز معو لممتيـ االدعاء بعدـ إجرائيا
مكرر مف قانوف  69قؿ عند تعديمو لممادة و كاف أجدر بالمشرع الجزائري عمى األ

فتح المجاؿ لممتيـ لمتقدـ بطمب إلى قاضي التحقيؽ إلجراء مواجية بينو و الجزائية  اإلجراءات
خصوصا و أنو قد مكنو في إطار نفس  بيف الغير ممف ليـ عالقة بالقضية المرفوعة ضده،

 . 2جراء معاينةمف تقديـ طمب لتمقي تصريحاتو أو سماع شاىد أو إ المادة
و منو و جب تعديؿ ىذه المادة بتمكيف المتيـ مف طمب إجراء مواجية لتحقيؽ غايتيف 

ىما تدعيـ حقوؽ الدفاع و إمكانية الوصوؿ إلى كشؼ  منشودتيف في قانوف اإلجراءات الجزائية
الحقيقة لما قد يحصؿ عميو قاضي التحقيؽ مف توضيحات قد تكوف الفيصؿ في إظيار 

 الحقيقة.
 ممارسة مبدأ المواجية وحؽ الدفاع في مناقشة األدلة-2

تؤدي الممارسة الفعمية لمبدأ المواجية في أي طور مف أطوار الدعوى العمومية إلى 
تكريس جممة مف الحقوؽ التي قد تشكؿ في الحقيقة نوعا مف الضمانات منحيا المشرع لبعض 

ىو الخط اإلجرائي الرئيسي  ثبات وىذاالخصـو في القضية وخاصة المتيـ في عالقتو بشيود اإل
 نحاوؿ التركيز عميو.الذي 

نحاوؿ التوصؿ إلى كيفية عمؿ مبدأ المواجية ليس مف منظور العالقة بيف قاضي حيث 
بؿ بالنظر  ،اإلجراءات الجزائيةالتحقيؽ والمتيـ أو مف منظور حضور المحامي ومشاركتو في 

 المتيـ وشيود القضية. إلى ممارسة المبدأ في إطار العالقة بيف
                                                           

، جامعة اإلخوة منتوريعمارة فوزي، قاضي التحقيؽ، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتو  - 1 كمية  قسنطينة ،، راه العمـو
 .117ص  ،2010-2009 الحقوؽ،

 .117صنفسو، المرجع  - 2
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أي سنناقش مدى استقرار مسألة حؽ الدفاع في مناقشة األدلة والنظر في مدى وكيفية 
ىذا الحؽ؟ ىؿ ىي حافظت عميو  الّشيود معتعامؿ األحكاـ الخاصة بالتدابير المتخذة لحماية 

 أـ تجاوزتو نحو تكريس قواعد إجرائية جديدة يمكف تسميتيا باالستثنائية؟
حؽ الدفاع في مناقشة األدلة المقدمة ضده شكؿ مف أشكاؿ ومظير مف مظاىر يعتبر 

مف  96مبدأ المواجية سواء كاف ذلؾ في مرحمة التحقيؽ أو مرحمة المحاكمة حيث تنص المادة 
قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى أنو "يجوز لقاضي التحقيؽ مناقشة الشاىد ومواجيتو 

ـ وأف يجري بمشاركتيـ كؿ اإلجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيؿ بشيود آخريف أو بالمتي
الجريمة مما يراه الزما إلظيار الحقيقة"، حيث يدلي الشاىد بشيادتو منفردا أماـ قاضي التحقيؽ 

إال أف ىذا ال يمنع مف تى كانت اليميف القانونية واجبة،كأصؿ عاـ بغير حضور المتيـ، م
ر المتيـ أو المدعى المدني، ألف القانوف يجيز لقاضي التحقيؽ اإلدالء بالشيادة في حضو 

مناقشة الشاىد ومواجيتو بشيود آخريف أو بالمتيـ، ويجري بمشاركتيـ ما يراه الزما مف تجارب 
جراءات خاصة بإعادة تمثيؿ الجريمة إظيارا لمحقيقة  .1وا 

عمى وجوب أف يتـ مف مجمة اإلجراءات الجزائية التونسية  65كما تـ النص في الفصؿ 
إعطاء الفرصة لمف وجيت لو التيمة بأف يواجو شيود اإلثبات ويناقشيـ مناقشة شفوية تفصيمية 

في إطار مجمة  التونسي بشأف الشيادة التي قدموىا ضده. والمكافحة التي تحدث عنيا المشرع
 الّشيود مع  يتناظر المتيـحيث اإلجراءات الجزائية تكاد تكوف ضرورية لقياـ شرط المواجية 

وىو نفس اإلجراء الذي يمكف أف يمجأ إليو الحكاـ في مرحمة الحكـ  ويتناقشوف في وقائع معينة،
 .2إذا كانت تمؾ المواجية ضرورية لسير المحاكمة العادلة

ف المواجية في ىذا السياؽ يمكف أف تؤدي إلى نتيجتيف: فإما أف يثبت بموجبيا الشاىد إ
ويفند تمؾ الشيادة  اب المتيـ أو العكس كأف يثبت المتيـ براءتوصدؽ أقوالو وبالتالي إذن

ف تبيف لمحاكـ شياد ويكشؼ زورىا،  تو زورا عرضة لممتابعة الجزائية،فيصبح بموجبيا الشاىد وا 

                                                           

 .375ص  ،النشرتاريخ بدوف  ، الجزائر،ءات الجزائية الجزائري،دار ىومة،شرح قانوف اإلجراعبد ا أوىايبية -1
 .80،ص مرجع السابؽ،الطارؽ الميدواني - 2
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حيث سيتـ تحرير محضر في ذلؾ يحاؿ عمى وكيؿ الجميورية وذلؾ حسب صريح عبارة 
 ـ.ا.ج التونسية. 64الفصؿ 

 ،الّشيود شيادة زور في أقواؿ أحد  مشرع الجزائري فإذا تبيف مف المرافعاتأما بالنسبة لم
، ىذا الشاىد  أمر الرئيس إما مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب النيابة العامة أو أحد الخصـو

وفي حالة مخالفة ىذا األمر  رافعات حتى النطؽ بقرار المحكمة،بأف يمـز مكانة ويحضر كؿ الم
 .1لشاىد بأمر مف الرئيسيتـ القبض عمى ا

وقبؿ إقفاؿ باب المرافعة يطمب الرئيس مف الشاىد قوؿ الحؽ ثـ يأمر باقتياده بواسطة القوة 
 2العمومية بغير تميؿ إلى وكيؿ الجميورية الذي يطمب مف قاضي التحقيؽ فتح التحقيؽ معو.

وؽ الخمسة ىو مف بيف الحق الّشيود إف حؽ الدفاع في مناقشة األدلة المقدمة ضده ك
األساسية التي كرستيا االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية إذ أنو مف حؽ 

 مف ارتكب الجريمة، المتيـ في قضية جنائية أف يواجو بمف قدـ شيادة إثبات ضده تفيد بأنو
 .3حض تمؾ األقواؿؼ االعتراؼ بيا أو كاف ذلؾ بيدؼ دسواء كاف ذلؾ بيد

مف توجيو األسئمة ليـ  بالّشيود ومنعويصبح االمتناع عف مواجية المتيـ وتأسيسا عميو 
كمة عمال مخالفا لمبدأ المواجية بيف الخصـو في إطار امحالسواء كاف ذلؾ خالؿ التحقيؽ أو 

االتجاه سار حيث في ىذا .4الدعوى الجزائية األمر الذي يشكؿ إخالال بحقوؽ الدفاع الجوىرية
أف اإلجراء المتخذ بنية إفشاؿ وىضـ حقوؽ الدفاع يشكؿ مخالفة لقاعدة القضاء الفرنسي فأكد 

 .5جوىرية يترتب عمييا البطالف
في  الّشيود في إطار التدابير المتخذة لحماية  األحكاـ الجديدة التي أتت بيا التشريعاتإف 

خاصة يات إشكالتثير و رغـ نصيا عمى ضرورة احتراـ حقوؽ المتيـ، إال أنيا  المادة الجزائية

                                                           

 .99،ص 2008عمر خوري شرح قانوف اإلجراءات الجزائية،الجزائر ، - 1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 237أنظر المادة  - 2
 .80،ص ؽالمرجع السابطارؽ الميدواني،  -3
إلياس أبو عيد، أصوؿ المحاكمات الجزائية بيف النص واالجتياد والفقو دراسة مقارنة الجزء األوؿ منشورات الحمبي  -4

 .566، ص2002 ، بيروت،الحقوقية
5 - Cass. Crim 04 janvier 1977, affaire Jamel, JCP 1977 II 18727, note André Mayer Jack. 
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في مرحمة المحاكمة مثؿ إمكانية السماح بتقديـ األدلة بوسائؿ الكترونية أي عدـ حضور 
بقاعة الجمسة أو سماع شيادتيـ مف وراء الستار وذلؾ دوف إمكانية معرفتيـ أو  الّشيود 

مجابيتيـ مف قبؿ المتيـ أو المتيميف والتي تصبح بمثابة التيديد الفعمي لحقوؽ الدفاع ونسؼ 
و يخمؽ عدالة  لة الجزائيةيمثؿ عيبا خطيرا في نظاـ العدا الّشيود عدـ مواجية الدفاع بف ا،لي

مف نوع خاص تحركيا إجراءات جزائية استثنائية فرضتيا خطورة الجريمة وطبيعتيا كالجريمة 
 .1اإلرىابية أو الجريمة الدولية 

عمال خطيرا في مرحمة  أف التمادي في ىذه الحماية دوف رقابة قضائية قد يصبحكما 
كالحؽ في  أي إذا كاف المساس ببعض الحقوؽ األساسية في مرحمة التحقيؽ ،المحاكمة

فإف اإلخالالت المرتكبة في مرحمة المحاكمة تصير غير مقبولة كإجراء  المواجية يمكف تبريره،
ي يعد إخالال الجمسات بصفة سرية أو المجوء إلى ما أسماه المشرع بالجمسات المغمقة األمر الذ

 .2اإلجراءات الجزائية عمنيةحقيقيا بمبدأ 
و ترى الباحثة أف التجييؿ ال يمس بمبدأ المواجية في جميع الحاالت ماداـ يمكف لممتيـ 

 27مكرر  65أف يناقش الشيادة المجيمة عف طريؽ المحادثة المرئية طبقا لما ورد في المادة 
خالؿ مواجية  عاؿ أثناء المناقشات التي تتـ مفو ماداـ يمكف لمقاضي أف يتابع ردود األف

بحيث يمكف لمقاضي أف يكوف عقيدتو مف خالؿ ما طرح أمامو مف  ،الخصـو و لو عف بعد
 .ىو الغرض مف إقرار مبدأ المواجيةأدلة في الجمسة و 

 نيةمو الحد مف الع الّشيودحماية  -ب
والمجتمع عمى 3لممنوحة لممتقاضياإلجراءات الجزائية مف بيف الضمانات ا عمنيةيعد مبدأ 

المبدأ ف مف كؿ ما ىو سري ال يظير لمعواـ.إذ يأتي تأصيؿ المبدأ في إطار الخوؼ  حد السواء،
أماـ  عمنيةىو مف العناصر الموجية لمنظاـ اإلتيامي الذي تتـ فيو المناقشة والدفاع بصفة 

مف شفافية عند إدارة العمنية ا توفره الجميع وداخؿ المحكمة التي تعتبر رمزا لمعدالة. وبالنظر لم
                                                           

 و ما بعدىا. 80،ص مرجع السابؽالطارؽ الميدواني،  - 1
 .81 ، صنفسو المرجع - 2

3- Thierry Garé; Catherine Ginestet, Droit pénal et procédure pénale, Dalloz, Paris, 2000, 

p373. 
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يا كذلؾ النزاع الجنائي فقد كرستيا المادة العاشرة مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وكرست
 .1 معظـ الدساتير في العالـ

يتحقؽ في الواقع القضائي بفتح أبواب قاعة  العمنيةوميما يكف مف أمر فإف عنصر 
لو القاعة وكذلؾ بالقدر الذي ال يجب أف يقع اإلخالؿ فيو  الجمسة لمجميور بالقدر الذي تتسع

أف ال تؤدي إلى اإلخالؿ  العمنيةبنظاـ الجمسة أو ىيبة المحكمة، باعتبار أنو مف شروط ىذه 
 .2بالنظاـ العاـ أو تمس باآلداب العامة

األصؿ أف الجمسات تكوف عمنية أي يسمح لمجميور حضورىا. وىذا المبدأ مقرر في كؿ  
تشريعات اإلجرائية حتى يكوف األفراد قريبوف مف المحاكـ الجنائية وحتى يكوف القضاة أكثر ال

 حرصا عمى تحقيؽ العدالة وبالتالي تتحقؽ الوظيفة الردعية لمعقوبة المحكـو بيا عمى المتيميف.
فقد تقتضي أىمية بعض القضايا السماح لعدد محدود مف الجميور بحضور الجمسات بسبب 

 .3فتظؿ الجمسة عمنيةخطورتيا 
تكوف جمسات المحكمة عمنية ما لـ يكف في عمنيتيا مساس و بالنسبة لممشرع الجزائري 

بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة، و في ىذه الحالة تصدر المحكمة حكما عمنيا بعقد جمسة سرية، 
سة تعيف غير أف لمرئيس أف يحظر عمى القصر دخوؿ قاعة الجمسة، و إذا تقررت سرية الجم

 .4صدور الحكـ في الموضوع في جمسة عمنية
التي تنص عمى  الجزائري مف قانوف اإلجراءات الجزائية 314أكدت عمى ذلؾ المادة و 

يجب أف يتضمف حكـ محكمة الجنايات الذي يفصؿ في الدعوى العمومية اإلشارة إلى  "أنو 
فضال عف ذلؾ عمى ذكر ما يشتمؿ جميع اإلجراءات الشكمية المقررة قانونا كما يجب أف 

 أو القرار الذي أمر بسريتيا و تالوة الرئيس لمحكـ عمنا"  عمنية الجمسة-11....يأتي

                                                           

 .263، صالمرجع السابؽألبارت شافاف،  - 1
 .81ص  ،المرجع السابؽطارؽ الميدواني،  -2
 .91، صالسابؽ المرجع خوري،عمر  -3
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 285المادة أنظر  -4
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المتعمقة باألحكاـ الصادرة  في المخالفات التي أوجبت  مف ؽ،إ،ج،ج 398و كذا المادة 
 .285نية المنصوص عمييا في المادة أيضا مراعاة العم

و  عمنية،إ،ج،ج التي جاء فييا"يطبؽ فيما يتعمؽ بف ؽم 342و في الجنح نص المادة 
 .فقرة أولى"  286و  285ضبط الجمسة المادتاف 

"تعمؿ األحكاـ القضائية و ينطؽ بيا في جمسات  1مف الدستور 162كما جاء في المادة 
 ".. تكوف األوامر القضائية معممةعمنية

سرية الجمسة جاز ليا الحكـ بذلؾ فإذا رأت المحكمة أف مقتضيات النظاـ واآلداب تستمـز 
،وىنا يمنع ع وقد تشمؿ السرية كؿ جمسات المحاكمة أو  مى الجميور حضورىا ماعدا الخصـو

، و أكدت عمى ذلؾ المحكمة بعضيا. وفي جميع األحواؿ يجب النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية
در حكما مسببا عف يص ومتى تبيف مف أوراؽ الممؼ أف رئيس المحكمة لـ " العميا بقرارىا أف

ودوف إشراؾ المحمفيف باعتبار المسألة مف  العمنيةسرية الجمسة المعمف عنيا وفى الجمسة 
بطاؿ الحكـ المطعوف فيو  .2"المسائؿ العارضة األمر الذي يستدعي نقض وا 

وص الخاصة كقانوف كما أنو وبالرجوع إلى مجمة اإلجراءات الجزائية التونسية أو إلى النص
وذلؾ  العمنيةنجد أف ىناؾ بعض القيود التي يمكف أف تفرض عمى مبدأ  2003 ديسمبر 10

حيث إمكانية اإلذف بانعقاد الجمسة بغير مكانيا المعتاد ،3الّشيودفي إطار تدابير متخذة لحماية 

                                                           
بإصدار ، يتعمؽ 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسـو رئاسي رقـ 1996دستور الجزائر لسنة  - 1

 08بتاريخ ، 76عدد ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، 1996نوفمبر  28عميو في استفتاء المصادؽ نص تعديؿ الدستور 
 ،25عدد لمجميورية الجزائرية، الجريدة الرسمية 2002أبريؿ  10مؤرخ في  03-02رقـ قانوف بموجب ، معدؿ 1996ديسمبر 
 لمجميورية الجزائرية، الجريدة الرسمية 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08رقـ ، معدؿ بموجب قانوف 2002أبريؿ  14بتاريخ 

لمجميورية  الجريدة الرسمية 2016مارس  06مؤرخ في  01-16رقـ ، معدؿ بموجب قانوف 2008نوفمبر 16بتاريخ  ،63عدد
 .2016 مارس 7، بتاريخ 14 الجزائرية، عدد

المجمة القضائية لممحكمة العميا، ، 242108، ممؼ رقـ 30/05/2000صادر في  لغرفة الجنائية،ا المحكمة العميا، قرار - 2
 .320صفحة  .2001العدد األوؿ، 

، المتعمؽ بدعـ المجيود الدولي لمكافحة اإلرىاب و منع غسؿ األمواؿ،  2003لسنة  75قانوف عدد  مف 49راجع الفصؿ -3
 .لؼ الذكرسا
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يصبح وؿ ما يحدث، األمر الذي بمقتضاه وىو ما يشكؿ مظيرا مف مظاىر السرية والتكتـ ح
 .1ومعرفتيـ بما دار بتمؾ الجمسة أماـ حضور العامةا اإلجراء حاجزا ىذ

 العمنيةسرية الجمسات قيد وارد عمى -1
يعتبر التكريس التشريعي لسرية الجمسات خروجا عف القاعدة العامة التي تعتبر أف 

وىو ما يعني أف ىذه القاعدة ليست مطمقة إذ يمكف  جب أف تجري بصفة عمنية،لمحاكمة يا
ال يحضرىا إال مف فتجري المحاكمة في نطاؽ ضيؽ  ،جراء الجمسة سرالممحكمة أف تأمر بإ

 ،كاف مف بيف الخصـو في القضية وعموما ترتبط االستثناءات المتعمقة بالسرية بغايتيف ىامتيف
إذا رأت المحكمة أف مقتضيات النظاـ فعمييما صراحة في إطار القانوف الجزائري  تـ النص

كما أف القانوف التونسي نص عمى ،جمسة جاز ليا الحكـ بذلؾالعاـ واآلداب تستمـز سرية ال
الحميدة في إجراء الجمسة سرا إما بغاية المحافظة عمى النظاـ العاـ أو بغاية حماية األخالؽ 

شأنو أف يخؿ  ائي بأف إجراءىا عمنا مفوذلؾ كمما رأى القاضي الجز  ،إطار الجرائـ الجنسية
 .2بسير تمؾ المحاكمة
.ج التونسية النص القانوني العاـ الذي يجيز إدارة المحاكمة ـ.إ 143لفصؿ ىذا ويعتبر ا
قانوف  مف 285بمو نص المادة ويقا مراعاة لالعتبارات السالؼ ذكرىا،في جمسة سرية 

وذلؾ إلى جانب العديد مف النصوص األخرى الخاصة التي  ،اإلجراءات الجزائية الجزائري
مف قانوف  )ممغاة( 461المادة عميو  ما كانت تنص مثؿ ،نصت عمى إمكانية إجراء الجمسة سرا

اإلجراءات الجزائية الجزائري الذي جعؿ المرافعات أماـ قضاء األحداث سرية حيث يسمع 
وما تنص عميو  .3أطراؼ الدعوى ويتعيف حضور الحدث شخصيا مع نائبو القانوني ومحاميو

، يتعمؽ بحماية الطفؿ 2015ليو سنة يو  15مؤرخ في  12-15مف قانوف رقـ  83حاليا المادة 
 بأف "يفصؿ قسـ األحداث في كؿ قضية عمى حدة في غير حضور باقي المتيميف.

                                                           

 .82طارؽ الميدواني، المرجع السابؽ، ص - 1
تونس  ،كمية الحقوؽدنيا الفضالوي، العالنية واإلجراءات الجزائية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو الجنائية،  -2

 .157، ص2002-2001السنة الجامعية 
يوليو  سنة  15مؤرخ في  12-15مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري ممغاة بالقانوف رقـ  494إلى  442المواد مف  - 3

 يتعمؽ بحماية الطفؿ. 2015
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و ال يسمح بحضور المرافعات إال لممثؿ الشرعي لمطفؿ و ألقاربو إلى الدرجة الثانية و 
قتضاء، لشيود القضية و الضحايا و القضاة و أعضاء النقابة الوطنية لممحاميف، و عند اال

ممثمي الجمعيات و الييئات الميتمة بشؤوف األطفاؿ و مندوبي حماية الطفولة المعنييف 
 بالقضية."

إال أف الفرؽ بيف النصيف ىو أف النص األوؿ كرس السرية حماية لمصمحة عامة أي مف 
بينما أف النص الثاني كرس السرية في  ،أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ واألخالؽ الحميدة

 .1مسات الحكمية حماية لمصمحة الطفؿ الجانح بالدرجة األولىالج
في جرائـ خطيرة  الّشيود السرية التي تمجأ ليا المحكمة لحماية عف كوف يثور التساؤؿ 

يصعب الجـز في ىاتو الحالة إذ  ،وأمنيـ الّشيود ـ أـ تبررىا مصمحة يبررىا مفيـو النظاـ العا
والمحاكمة بشكؿ عاـ أو ىي كرست حماية  الّشيود أمف  القوؿ بأف ىذه السرية كرست لحماية

مقة ىو الجمسة بصفة مغإذ أف تدبير السرية أو عقد  ،لمنظاـ العاـ فقط نظرا التحاد القوؿ بينيما
باعتبار أف طبيعة الجريمة  ظاـ العاـ الجزائي في ذات الوقت،ويحفظ الن الّشيود تدبير يحمي 

فصميا عف مفيـو النظاـ العاـ الذي يبقى مفيوما رئيسيا في  المرتكبة والمشيود فييا ال يمكف
 .2ىذا االتجاه

في الواقع القضائي كمنع النشر أو اإلشيار في  عديدة آثار سرية الجمساتتترتب عمى 
اإلعالـ أو ترويج األخبار واألحداث التي دارت في جمسات المحاكمة وىو ما مف شأنو أف 

يتمثؿ و مخالفة ىذه السرية يترتب عمييا جزاء إجرائي  ،3امةيحمي عديد المصالح الخاصة والع
وىو  ،.ج تونسيإـ. 199وىذا البطالف ىو بطالف مطمؽ عمى معنى الفصؿ  ،في البطالف

                                                           

تونس، ة في عمـو اإلجراـ، كمية الحقوؽ عمقىالة بف تميـ، القانوف الجنائي والسرية، مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات الم -1
 .88، ص2001-2002

 .84 ،صالمرجع السابؽطارؽ الميدواني،  -2

3-Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, tome2, procédures 

pénales 2 
éme

 édition, Dalloz, Paris, 1970, p1286. 
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الفرنسية حيف اعتبرت بأف الحكـ الذي صدر في جمسة النقض نفس االتجاه الذي تبنتو محكمة 
 .1لمجافاتو لمنظاـ العاـ لـ تحتـر فييا قواعد السرية ىو حكـ باطؿ نظرا

 سرية الجمسات كاستثناء قانوني-2
إف سرية الجمسات ترد فعال كاستثناء تشريعي حقيقي لمقاعدة التي ترى بوجوب خروج أو 

إذ أف ىذه العدالة ال يجب أف تظير بعيوف  التي وقع الحكـ بيا إلى العياف، ظيور العدالة
أف ىذه السرية أتت في سياؽ حمائي بالدرجة  إال « Robert Legross »مغطاة حسب الفقيو 

األولى حيث كاف اليدؼ العاـ منيا ىو الرغبة في حماية النظاـ العاـ أو األخالؽ كمعياريف 
وكذلؾ أتت تمؾ السرية بيدؼ حماية  لؾ االستثناء حماية لمصالح عامة،رئيسييف إلقرار ذ

 .2الذي يعني حماية مصالح خاصة الّشيود 
رية حماية لممصمحة العامة فيي تتجمى في إطار المعيار المعتمد مف قبؿ أما تكريس الس

رغـ غموض ىذا المفيـو إال أف الفقياء يجمعوف  الجنائي وىو عنصر النظاـ العاـ، المشرع
سياسية أو  التي تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة،عمى أنو يقصد بالنظاـ العاـ: "كؿ القواعد 

 ".3بنظاـ المجتمع األعمى وتعمو عمى مصمحة األفراداجتماعية أو اقتصادية تتعمؽ 
وىذه الحماية لمنظاـ العاـ يمكف أف تكوف أماـ محاكـ جزائية عادية أو أماـ محاكـ جزائية 

ال تحقؽ تمؾ الحماية أو مف شأنيا أف تمس  العمنيةخاصة مثؿ المحاكـ العسكرية إذا كانت 
 .4لعامةبمفيـو النظاـ العاـ أو األخالؽ أو اآلداب ا

وأما تكريس السرية حماية لممصمحة الخاصة فيمكف أف يظير مف خالؿ رغبة المشرع 
وذلؾ كمما كاف ىناؾ خوؼ مف اإلدالء بشياداتيـ في  ،مثال الّشيود الجزائي في حماية مصالح 

                                                           

 هي هجلخ اإلجساءاد الجزائيخ التًْسيخ. 199أًظس الفصل  -2

 .85،ص المرجع السابؽطارؽ الميدواني،  -2
 .92، صالمرجع السابؽىالة بف تميـ،  -3
 .85،ص المرجع السابؽطارؽ الميدواني،  -4
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 الّشيود خاصة  ،جمسة عمنية يحضرىا الجميع مف شأنو أف ييدد حياتيـ أو حياة أحد أقاربيـ
 . 1ا تتعمؽ باالعتداء الجنسي أو بالجرائـ اإلرىابية أو بجرائـ المخدراتفي قضاي

إال أف تكريس ىذه السرية في إطار جمسات المحاكمة وجب أف يكوف مقيدا وال يجب 
إذ أف المبدأ ىو أف يحاكـ الشخص في  بشكؿ يضر بحقوؽ الدفاع الجوىرية،التوسع فيو 

حيث أف إجراء الجمسة بشكؿ سري كتدبير يتخذ  .عمنية تضمف لو المحاكمة العادلةمحاكمة 
في القضية ولطبيعة الجريمة وجب أف ال يخؿ عند اتخاذه بحقوؽ المتيـ أو بما  الّشيود لحماية 

وىو موقؼ أكدتو المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف  ،2يمكف أف يتعارض مع تمؾ الحقوؽ
نوعية لمعنى العمؿ عمى المحافظة عمى ا والحريات األساسية في عديد المناسبات إذ يجب بيذا

 جيدة لإلجراءات تضمف جوىر المحاكمة العادلة ومبادئيا األصمية.
 إجراءات العمؿ بالسرية-3

إجراء الجمسة بشكؿ سري إتباع إجراءات شكمية معينة تصير واجبا عمى عاتؽ قتضي ي
مف  285المادة حيث تـ النص في  تب عمى خرقيا بطالف ذلؾ اإلجراء،رئيس المحكمة يتر 

نوف اإلجراءات مف قا 400و 306الجزائية الجزائري والتي تقابميا المواد  اإلجراءاتقانوف 
يكوف بإصدار المحكمة حكما عمنيا بعقد جمسة عمى أف إجراء العمؿ بالسرية  الجزائية الفرنسي،

.ج إ 143الشرط صراحة في إطار الفصؿ  إال أف القانوف التونسي لـ ينص عمى ىذا .سرية
حيث اكتفى بالقوؿ بأف إجراء السرية يقع التنصيص عميو بمحضر الجمسة العمنية فقط، لكف 
القضاء في تونس دعـ الموقؼ الفرنسي والجزائري إذ جاء في قرار محكمة التعقيب المؤرخ في 

                                                           

 .86،ص السابؽطارؽ الميدواني، المرجع  - 1
، المتعمؽ بدعـ المجيود 2003ديسمبر  10مؤرخ في  2003لسنة  75عدد قانوف فقرة أولى مف  49ينص الفصؿ - 2

عمى أنو: "يمكف لقاضي التحقيؽ أو لرئيس المحكمة، حسب  ، سالؼ الذكر،الدولي لمكافحة اإلرىاب و منع غسؿ األمواؿ
ف اقتضت الضرورة ذلؾ، إجراء أعماؿ البحث أو اإلذف بانعقاد الجمسة بغير مكانيا  األحواؿ، في حاالت الخطر الممـ وا 

 اتخاذ التدابير الالزمة لضماف حؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو". المعتاد مع
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بأنو "يكوف قابال لمنقض الحكـ الجنائي الذي قرر إجراء المرافعة سرا دوف أف  1966أوت  21
 "، وىو ما يعني بأف المحكمة التي قضت بالسرية ممزمة بإصدار حكـ معمؿ.1ؿ ذلؾ القراريعم

وما يمفت االنتباه في إطار القانوف التونسي ىو أف المشرع جعؿ طمب إجراء الجمسة سرا 
مة وىو ما يعني أف المشرع ال يكوف إال مف طرؼ النيابة العمومية أو بمبادرة مف رئيس المحك

القانوف  مثؿأو القائـ بالحؽ الشخصي  الّشيود اإلمكانية لمخصـو كالمتيـ أو ىذه  لـ يعط
الفرنسي الذي خوؿ لمقائـ بالحؽ الشخصي في جرائـ االغتصاب التقدـ بطمب لممحكمة إلجراء 

 .2الجمسة سرا
قرار سرية الجمسة ال يمكف أف يكوف إال  العمنيةالتخمي عف و  كشرط لممحاكمة العادلة وا 
باعتبار أف الحرية عمى حد تعبير بعض الفقياء  ما ال يضر بحقوؽ الدفاع ومبادئو،ب استثناءا

ة "ال يمكف أف تبرز أو تعيش في بمد يساؽ أفراده إلى المحاكمة وتصدر عمييـ األحكاـ خفي
تقر حيث أنو ال يجب أف تنسينا اإلجراءات أو األحكاـ التي  وبعيدا عف رقابة الرأي العاـ"،

األمر الذي يفترض وجود شكؿ مف التوازف بيف مقتضيات تمؾ  ود حقوؽ الدفاع،الحماية لمشي
 .3الحماية ومبادئ المحاكمة العادلة

 حؽ الطعف الّشيود وثانيا: حماية 
في الجرائـ األكثر خطورة عديد  الّشيودتضمنت القوانيف واألحكاـ الجديدة الخاصة بحماية 

سواء كاف ذلؾ عمى المستوى الوطني  –كرد فعؿ تشريعي التدابير القانونية واألمنية التي جاءت 
إزاء المخاطر والتيديدات الفعمية التي يمكف أف يواجييا الشيود أو  –أو عمى المستوى الدولي 

أقاربيـ، األمر الذي قد يجعميـ يخافوف مف اإلدالء بتمؾ الشيادات أو يتراجعوف عنيا بعد 
التي قد يعيشيا شيود القضية أدت إلى تمكيف القضاء اإلدالء بيا. إف ىذه الوضعيات الخطيرة 

                                                           

 1969لسنة  1قسـ الجزائي عدد نشرية محكمة التعقيب ال 1968أوت  21مؤرخ في  6306قرار تعقيبي جزائي عدد  -1
 .87، مشار إليو لدى: طارؽ الميدواني، المرجع السابؽ، 23ص
 .87،ص السابؽالمرجع طارؽ الميدواني،  -2
 .88،ص نفسوالمرجع  - 3
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كحارس لمحقوؽ باتخاذ تدابير معينة كمما كاف ىناؾ خطر ممـ وحقيقي يقدرىا القاضي في إطار 
 سمطتو الواسعة حسبما تقتضيو الظروؼ واألحواؿ.

مؤرخ   2003لسنة 75عدد  مف قانوف 52لكف الصياغة التي جاء بيا الفصؿ 
د فرض التدبير كانت صارمة، حيث سمب المشرع التونسي الشخص عن 10/12/2003في

الذي لو مصمحة الحؽ في االعتراض عمى التدبير وطمب مراجعتو باعتباره يضر بحقوقو، ىذا 
الشخص ىو مبدئيا المتيـ في الجريمة. إال أف ىذه الصرامة رافقيا الغموض الواضح حوؿ مدى 

 .1شاىد سري في القضية حجية الحكـ الجزائي المؤسس عمى تصريحات
 مدى إمكانية الطعف في قرار التجييؿ-أ

 10والمؤرخ في  2003لسنة  75قانوف عدد مف  52مشرع التونسي بإطار الفصؿ ص الن
أو محاميو أف يطمبا مف الجية القضائية المختصة سواء المتيـ عمى حؽ  ،2003ديسمبر 

 49عمييا بالفصؿ  سب األحواؿ المنصوصكانت تتمثؿ في حاكـ التحقيؽ أو رئيس المحكمة ح
الكشؼ عف ىوية األشخاص الذيف انتفعوا بنظاـ السرية وذلؾ في أجؿ أقصاه القانوف مف نفس 

االطالع عمى مضموف تصريحاتيـ إذا تبيف لو بأف ىناؾ سبب جدي يبرر أياـ مف تاريخ  10
يـ بصفة سرية ضرورية الذيف أدلوا بشيادات الّشيود ذلؾ الكشؼ: كأف تكوف معرفة ىؤالء 

 إلثبات البراءة أو كاف ذلؾ الزما لممارسة حقوؽ الدفاع.
إف ىذا الطمب لمكشؼ عف ىوية المعني باألمر يوحي مبدئيا بأف المشرع التونسي حريص 
عمى احتراـ ممارسة حقوؽ الدفاع والتي مف بينيا حؽ ذي الشبية في االطالع عمى ىوية 

( 52ذي قاـ بو المشرع في إطار الفقرة الثالثة مف ذات الفصؿ )إال أف االستدراؾ ال ،2الشاىد

                                                           

 .89المرجع السابؽ،ص طارؽ الميدواني، - 1
بدعـ المجيود الدولي لمكافحة اإلرىاب و منع  ، المتعمؽ 2003لسنة  75عدد  فقرة أولى مف قانوف 52ينص الفصؿ  -2

قضية الكشؼ عف عمى أنو "لذي الشبية أو نائبو أف يطمبا مف الجية القضائية المتعيدة بال سالؼ الذكر،غسؿ األمواؿ، 
أياـ مف تاريخ االطالع عمى مضموف  10ىوية األشخاص المعدديف بالفقرة الثانية مف الفصؿ المتقدـ وذلؾ في أجؿ أقصاه 

 ."تصريحاتيـ
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جرد تمؾ اإلمكانية المخولة لمخصـو مف كؿ قيمة قانونية خاصة عند رفض طمب االطالع 
 .1باعتبار أف القرار الصادر في ىاتو الحالة غير قابؿ لمطعف

 شؼ عفبأف ىناؾ جيتيف تختصاف بدرس طمب الك 52يتبيف مف قراءة أحكاـ الفصؿ 
حيث نجد حاكـ التحقيؽ مف جية ورئيس المحكمة مف جية أخرى كؿ حسب  اليوية،

اختصاصو وىما نفس الجية القضائية التي اتخذت التدبير المتعمؽ بإخفاء وعدـ الكشؼ عف 
زي في الحظ مدى حرص المشرع مبدئيا عمى احتراـ قاعدة التوايوىنا  .الّشيود ىوية أحد 

إذ أف الجية التي أصدرت القرار باتخاذ التدبير ىي وحدىا  صاص،اإلجراءات ووحدة االخت
 .2الجية المختصة باإلذف برفع ذلؾ التدبير

وبخالؼ التوجو الذي اعتمده المشرع التونسي والذي أسند سمطة فرض تدابير معينة 
في مرحمة التحقيؽ لشخص حاكـ التحقيؽ بوصفو الجية المكمفة بالبحث في  الّشيود لحماية 

عال حالتو لممحكمة،قضية ومالبساتيا وجمع أدلتيا وا  فإف المشرع الفرنسي  داد ممؼ في ذلؾ وا 
خوؿ ىذه السمطة أي سمطة اتخاذ التدبير الحمائي في مرحمة التحقيؽ لقاضي الحريات والحبس 

 .3وذلؾ إما بطمب مف وكيؿ الجميورية أو مف قاضي التحقيؽ حسب الصور
لذي  706-60المادة في أف المشرع الفرنسي خوؿ في  إال أف االختالؼ الحقيقي يكمف

أياـ مف  10الشبية أف يتقدـ بنفس الطمب المنصوص عميو بالقانوف التونسي وباآلجاؿ نفسيا )
لكف ىذه المرة ليس أماـ الجية التي اتخذت قرار  االطالع عمى التصريحات السرية(، تاريخ

لذلؾ قرارا معمال ال يقبؿ ر الطمب ويصدر تبعا التدبير بؿ أماـ رئيس غرفة التحقيؽ الذي سيقد
وىذه ىي نقطة االختالؼ الثالثة بيف القانوف التونسي والقانوف الفرنسي باعتبار أف  الطعف،

المشرع في تونس لـ يشترط وجوب التعميؿ عند إصدار القرار بالرفض أو القبوؿ مف قبؿ حاكـ 
 التحقيؽ.

                                                           

 .89،ص المرجع السابؽطارؽ الميدواني، -1
ىاب و منع غسؿ بدعـ المجيود الدولي لمكافحة اإلر  ، المتعمؽ2003لسنة  75عدد  مف قانوف 49نظر الفصؿ أ- 2

 .سالؼ الذكراألمواؿ، 
3-Voir l’article 706-58 du code de procédure pénale français. 



  108  
 

باحث عف األدلة الجزائية أو رئيس المحكمة وفي جميع الحاالت فإف حاكـ التحقيؽ ك
 كجية حكمية يتمتعاف بسمطة تقديرية تخوؿ ليما الرفض أو القبوؿ.

إف ىذا الموقؼ التشريعي الجديد قد يمثؿ مساسا حقيقيا بشروط المحاكمة العادلة ومف 
 الدوليةشأنو كذلؾ أف يعيؽ ذي الشبية عف ممارسة حقوؽ دفاعو التي ضمنيا القانوف والمواثيؽ 

حيث أنو كاف حريا بالمشرع أف يتخذ موقفيف تبناىما مف  الصادرة في ميداف حقوؽ اإلنساف،
قرارات الصادرة عف قبؿ في إطار مجمة اإلجراءات الجزائية التونسية عند حديثو عف جممة ال

رار إذ كثيرا ما اشترط أف يكوف القرار الصادر معمال مف جية وأف يكوف ذلؾ الق حاكـ التحقيؽ،
 .1قابؿ لمطعف باالستئناؼ لدى دائرة االتياـ كدرجة ثانية لمتحقيؽ مف جية أخرى

بأف حاكـ  2003ديسمبر  10فقرة ثالثة مف قانوف  52يالحظ مف خالؿ قراءة الفصؿ 
التحقيؽ أو رئيس المحكمة يصدر نوعيف مف القرارات ردا عمى الطمب المتقدـ بو إليو فيما 

فيو إما أف يصدر قرارا  أدلى بتصريحاتو بشكؿ سري، الذي يخص الكشؼ عف ىوية الشخص
ع الصبغة السرية عف ىوية بقبوؿ الطمب عندما تتبيف لو ظروؼ جدية تجيز ذلؾ وبالتالي يرف

 .2وىو إما أيضا أف يصدر قرارا برفض ذلؾ الطمب الشاىد،
ز لدفاعو عموما فإف كاف إصدار قرار بقبوؿ الطمب ىو إجراء في صالح ذي الشبية وتعزي

فإف اإلمكانية الثانية التي تقضي بالرفض شكال وأصال دوف اعتماد تعميؿ قانوني وواقعي 
سيعتبر في ىذا االتجاه عمال مجحفا بحقوؽ المتيـ الشرعية باعتبار استحالة الطعف في ذلؾ 

 القرار.
بيذه الطريقة يصبح المشرع التونسي قد تغاضى عف شرطيف في غاية مف األىمية يمكف 

 أف تمارس بيما الحقوؽ:
يتمثؿ في أف المشرع لـ يفرض عمى الجية المصدرة لمقرار أف يكوف قرارىا  الشرط األوؿ:

معمال وفي ىذا التوجو مخالفة لروح اإلجراءات الجزائية باعتبار أف الحكـ أو القرار وجب في 

                                                           

 .90،ص المرجع السابؽطارؽ الميدواني، -1
 .90ص  ،المرجع نفسو -2
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جزائي األسباب التي األصؿ أف يكوف معمال تعميال واقعيا ومستساغا وثابتا يبيف فيو القاضي ال
 .1دفعتو إلى اتخاذ مثؿ ذلؾ القرار

 الوجداف الخالص لمقاضي الجزائي، إف ىذا التعميؿ ىو بمثابة العمؿ الرقابي عمى مبدأ
حتى ال يكوف التمسؾ بالوجداف الخالص فرصة قضائية لمتعسؼ والظمـ األمر الذي يؤدي إلى 

كز نية" التي ترتكز عمى العاطفة بقدر ما ترتظيور صنؼ جديد مف العدالة وىي "العدالة الوجدا
بقولو أف: "الحكـ الخاضع  « Levasseur »وىذا ما أكده األستاذ  عمى العقالنية والمنطؽ،

وىي نفس الفكرة التي أكدىا  اتجا عف قناعات مستمرة وجوىرية".لمتعميؿ يصبح عمال فكريا ن
مبادئ القانونية األساسية أف األحكاـ تبنى القضاء التونسي في عديد المناسبات بقولو "أنو مف ال

وأف تعميميا يكوف دليال واضحا عمى جـز القاضي لما  ى اليقيف ال عمى الحدس والتخميف،عم
 ".2قضى بو

يتمثؿ في أف المشرع نص عمى عدـ قابمية القرار الصادر بالرفض أو  الشرط الثاني:
ف في قرار صادر عف تياـ في حالة الطعالقبوؿ لمطعف أماـ أية جية قضائية أخرى كدائرة اال

ص مف قبؿ المشرع التونسي عمى عدـ إمكانية الطعف ال يعبر في إف ىذا الن حاكـ التحقيؽ.
حقيقة األمر إال عف خروج عف القواعد والمبادئ العامة التي تحكـ مادة اإلجراءات الجزائية 

 .3ذ أمد طويؿومخالفة لمقاعدة التي رسميا المشرع في الجرائـ العادية من
مكانية تصنيؼ إجراءاتيا في خانة اإلجراءات  بالرغـ مف خطورة الجرائـ اإلرىابية وا 

إال أف ىذا األمر ال يعطي المشرع في تونس وخاصة في ظؿ عدـ اشتراط التعميؿ  االستثنائية،
الحؽ بأف يحـر مف كاف لو مصمحة كذي الشبية في ممارسة حؽ الطعف كوسيمة لمراجعة 

إذ أف حؽ الطعف ىو ضماف قانوني بيد  لقرارات الصادرة عف ىيئة قضائية،أو ا األحكاـ

                                                           

 .91ص  ،المرجع السابؽ طارؽ الميدواني، -1
، مشار إليو عند: طارؽ الميدواني،المرجع 1968جواف  05المؤرخ في  6128راجع القرار التعقيبي الجزائي عدد - 2

 .92نفسو،ص
 .91ص  ،المرجع السابؽ طارؽ الميدواني، -3
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المتقاضي لتجنب األخطاء القضائية وآثارىا السمبية وخاصة إذا كنا في مادة جزائية مف ىذا 
 .1الصنؼ

ف حؽ الطعف الذي يمكف مف مراجعة القرار أو الحكـ المنتقد يتيح الفرصة بالنسبة  ىذا وا 
وما تحققو مف  الّشيود يؿ، وميما كاف مف أمر فإف المصمحة التي تمثميا حماية لمقضاء لمتعد

ال يجب أف تنسي المشرع ومف مؿ جياز القضاء ومكافحة الجريمة، مكاسب عمى مستوى ع
بعده القضاء الجزائي وجميور الفقياء مخاطر النيؿ مف حقوؽ الدفاع الجوىرية األمر الذي قد 

يا إلى خرؽ قواعد اإلجراءات األساسية ومبادئ المحاكمة العادلة يؤدي في العديد مف القضا
 .2ككؿ
 إمكانية الحكـ باإلدانة تأسيسا عمى شيادة مجيمة وحيدة في القضية  مدى-ب

نص المشرع الجزائري صراحة عمى عدـ إمكانية الحكـ باإلدانة تأسيسا عمى شيادة مجيمة 
يكشؼ عنيا الشاىد المخفي اليوية مجرد حيث اعتبر المعمومات التي  وحيدة في القضية،

 65استدالالت ال تشكؿ لوحدىا دليال يمكف اعتماده كأساس لمحكـ باإلدانة و ذلؾ طبقا لممادة 
 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية 3فقرة  27مكرر 

كنتيجة لمخطوط الواضحة التي رسميا قضاء محكمة  –كما ارتأى المشرع الفرنسي 
مف قانوف اإلجراءات  706-62والدقة حوؿ المسألة، حيث جاءت المادة الوضوح  –سترازبورغ 

في صياغتيا ودقيقة في عباراتيا بقوليا أنو ال يمكف الحكـ بإدانة  ةالجزائية الفرنسية واضح
شخص عمى أساس تصريحات وقع تمقييا بشكؿ سري وذلؾ حسب الحاالت المنصوص عمييا 

ؤكد أف المشرع الفرنسي يرفض بشكؿ واضح أف ، األمر الذي ي706-61و 706-58بالمواد 
 .3يحكـ عمى شخص باإلدانة استنادا عمى تصريحات شاىد وحيد انتفع بنظاـ السرية

                                                           
1-Thierry Garé; Catherine Ginestet, op-cit, p393.  

2 -Nyssens (C), projet de la loi relative à l’anonymat des témoins – sénat – discussion 

générale, annales du sénat (2-177) du 31 janvier 2002.Disponible sur: https://www.senate.be/. 

Consulté le 18-05-2013. 

3-Article 706-62 du cppf, « aucune condamnation ne peut être prononcé sur le seul fondement 

de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 ».  

https://www.senate.be/
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إف ىذا التنصيص الصريح يؤدي إلى القوؿ بأف المشرع الجزائري مثمو مثؿ المشرع 
بشيادات أخرى أو قانونا أف تعزز تمؾ الشيادة السرية إما  طالفرنسي و المشرع البمجيكي يشتر 

 .1بأدلة غيرىا تكوف متماسكة ومتضافرة وليا أصؿ ثابت ألجؿ الحكـ باإلدانة وتوقيع العقاب
مبدئيا ال حيث  سي الذي يستدعي بعض التفصيؿ،و ذلؾ عمى خالؼ موقؼ المشرع التون

مف  –يديف شخص ثبت أنو ارتكب الجريمة  –شيء يمنع الحكاـ عند النطؽ بحكـ جزائي 
طالما كاف ذلؾ الحكـ أو القرار  مى تصريحات شاىد وحيد في القضية،لؾ الحكـ عتأسيس ذ

معمال كافيا مما لو أصؿ ثابت في القضية. وىذا الموقؼ ىو موقؼ أكدتو محكمة التعقيب في 
بقوليا "أنو يمكف اعتماد شيادة نفر واحد لمحكـ 1924جواف  19المؤرخ في  153القرار عدد 

صؿ بالقانوف التونسي غير مجبريف عمى إتباع وسيمة إثبات خاصة وأنيـ بالعقاب ألف حكاـ األ
تبار أف يحكموف طبؽ وجدانيـ...". إذا ىذا ىو االتجاه العاـ الذي أكده القضاء ودافع عنو باع

عمى جميع القضايا في  وىذا الموقؼ القضائي ينسحب مبدئيا المشرع سكت حوؿ المسألة،
 .2ائيةالمادة الجز 

سألة قد تصبح مثيرة لمجدؿ والنقاش القانوني إذا ما تعمؽ األمر بالحكـ الذي إال أف الم
 اءات وتدابير الشاىد السري عميو،استند في اإلدانة عمى تصريحات شاىد وحيد تـ تطبيؽ إجر 

 وىو ما يثير حجية ومدى صحة ذلؾ الحكـ الجنائي في جريمة إرىابية مثال.
ال نجد  2003ديسمبر  10المؤرخ في  2003سنة ل 75بالعودة إلى أحكاـ القانوف عدد 

 نالحظ في ىذا الصدد صمتا تشريعيا تاما. ذالمسألة، إحدث عف موقؼ المشرع حوؿ نصا يت
 مؿ افتراضيف:تحمف قبؿ المشرع التونسي ي إف ىذا السكوت

ىو أف يكوف سكوت النص قبوؿ ضمف مف المشرع بإمكانية تأسيس  * االفتراض األوؿ:
باعتبار أنو  صريحات شاىد سري وحيد في القضية،ئي في الجرائـ اإلرىابية عمى تالحكـ الجزا

                                                           

1-Art.341 du code d’instruction criminelle Belge : « le cas échéant, le président avertira les 

jurés que les témoignages qui ont été obtenues en application des articles 86 et 86bis, ne 

peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu’ils soient corroborés 

dans une mesure déterminante par d’autre moyens de preuve ». 

 .269، ص2000نبيؿ الراشدي، مبادئ فقو القضاء الجزائي، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، تونس  - 2
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مف الجائز واقعا أف ال نجد في القضية الجزائية سوى شاىد وحيد منعو الرعب أو الخوؼ مف 
 .1الكشؼ عف ىويتو نظرا لخطورة الجريمة المشيود فييا

والنتائج المؤدية إليو عف الفرضية  وىو ال يبعد مبدئيا مف حيث اآلثار * االفتراض الثاني:
األولى والمتمثؿ في فكرة كرسيا المشرع في عديد النصوص القانونية األخرى والتي تفيد بأف 
واضع القانوف أراد ترؾ باب االجتياد مفتوح في المسألة لمقضاء ليقوؿ قولو الفصؿ و يحكـ و 

ية جنائية وذلؾ وفؽ ما يمميو يقدر تمؾ الشيادة حسب الظروؼ والخصوصية التي تميز كؿ قض
 .2عميو وجدانو الخالص

وميما كانت الفرضية فإف ىذا السكوت ال يعكس في الحقيقة إال نقصا تشريعيا فادحا، 
األمر الذي قد يؤدي إلى الحديث عف تراجع دور المشرع الجزائي وفتح الباب أماـ عودة 

لحكـ باإلدانة عمى شخص تأسيسا القاضي مف خالؿ االجتياد المطمؽ لتقدير مدى إمكانية ا
عمى شيادة شاىد سري وحيد في القضية يفترض واقع الحاؿ بأنو لـ يقع الكشؼ عف اسمو ولـ 

 .3تقع كذلؾ مواجية المتيـ أو المتيميف بو، مما سيعد إخالال بمبادئ المحاكمة العادلة
وعمى رأسيا  المحاكـ الجزائية)اء الجزائيمثمما سكت المشرع في تونس سكت أيضا القض

يمكف القوؿ أف  و ائي يخوض في ىذه المسألة.قرار جز ي حكـ أو ألوجود فال  (محكمة التعقيب
ىذا الصمت عمى مستوى القضاء قد يرجع إلى سببيف: السبب األوؿ قد يعود إلى حداثة 

ديسمبر  10النصوص المتعمقة بالتجريـ والعقاب في إطار الجرائـ اإلرىابية كما جاء بقانوف 
أما السبب الثاني  ة أماـ القضاء ليبدي موقفا فييا،األمر الذي يعني عدـ عرض المسأل 2003

فيو يتمثؿ في أف القضاء بتونس لـ يتناوؿ المسألة نظرا لغياب نص جزائي صريح يجيز أو 
األمر الذي  يحظر استناد المحكمة في حكميا لشيادة شاىد وحيد وقع اإلدالء بيا بصفة سرية،

نا إلى القوؿ بأف القضاء الجزائي في تونس ال يريد أف يحكـ إال طبقا لمنص حيث في قد يؤدي ب
 .         4المادة الجزائية يجب وجود نصوص واضحة عمال بمبدأ الشرعية الجزائية

 
                                                           

 .93ص  ،رجع السابؽالمطارؽ الميدواني، - 1
2-Levasseur (G) ; Chavane (A) ; Montreil (J) ; Bouloc (B) ; Matsopoulou(H) op.cit, p186. 

3- Cour E. D. H. 20 septembre 1993,affaire Saïdi c . France, série A,n
0
261-c. 

 . 92،ص المرجع السابؽطارؽ الميدواني، - 4
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 الفصؿ الثاني
 الّشيود حماية ل الدولية و الوطنية برامجال 

جية الطرؼ الذي يوجو لو االتياـ عندما يقـو النظاـ القضائي عمى حؽ المتيـ في موا
ىذا النظاـ ال يمكف أف  تصبح شيادة الشاىد ذات أىمية مركزية لنزاىة و سالمة النظاـ بأكممو،

فاألدلة التي يقدميا  ،الّشيود يعمؿ مف دوف أدلة صادقة و صحيحة و غير متحيزة يقدميا 
 .1تعد حاسمة إلدانة المتيميف في أنواع معينة مف الجرائـ التي يصعب فييا اإلثبات الّشيود 

لذلؾ أخذت منذ  ،نصر األساسي في العممية القضائيةو قد أدركت الدوؿ أىمية ىذا الع
الّشيود ديدات لمتأثير عمى التي اأو الذيف استخدمو  عاقب األفراد الذيف يشيدوف زورا،فترة طويمة ت

إلى نتيجة عادلة يحتاج إلى أكثر و قد أدرؾ النظاـ القضائي أخيرا أف التعاوف الالـز لمتوصؿ  ،
و  الّشيود لذلؾ قامت دوؿ في أنحاء العالـ بوضع برامج وطنية لحماية  مف التيديد بالعقاب،

 .الّشيود مف أبرزىا و أشيرىا البرنامج األمريكي لحماية 
و ذلؾ سواء مف خالؿ  الّشيود و في نفس اإلطار برزت برامج و جيود دولية لحماية 

ف ة الجنائية الدائمة أو المؤقتة بأبصياغة القواعد اإلجرائية لممحاكـ الدولي اقامو  إدراؾ الذيف
يتطمب برنامجا قويا  ـ لإلدالء بالشيادة أماـ المحاكـ،الذيف تجري دعوتي الّشيود ضماف سالمة 

تنظمو قواعد اإلجراءات و األدلة التابعة ليذه المحاكـ؛ أو مف خالؿ إبراـ  ،الّشيود لحماية 
 .فتفاقيات دولية و إصدار إعالنات بيذا الشأا

 )المبحث األوؿ(الّشيود ىذا الفصؿ البرامج الدولية لحماية نتناوؿ في و مف ىذا المنطمؽ  
 عمى النحو التالي: )المبحث الثاني(الوطنية لمحماية جالبرامثـ 

 
 
 

 
                                                           

 .251ص لمرجع السابؽ،نوازد أحمد ياسيف الشواني، ا - 1
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 المبحث األوؿ
 الّشيود البرامج الدولية لحماية  

استغالؿ التطور التكنولوجي في تنفيذ  و، لعنؼ بكافة المجتمعاتياد ظاىرة افي ظؿ ازد
الجريمة الذي نجـ عنو ظيور أنماط جديدة لمسموؾ اإلجرامي و سيولة اإلفالت مف قبضة 
 العدالة مف خالؿ القضاء عمى كافة األدلة التي يمكف أف يستعاف بيا لمتوصؿ إلى الجناة.

فانتشرت  و بجسامة األضرار، اإلعداد و التنفيذ، بالتنظيـ في أصبح ارتكاب الجريمة يتسـ 
الجرائـ اإلرىابية و االغتياالت السياسية و جرائـ االعتداء عمى اإلنسانية و غيرىا مف الجرائـ 

و التي يسعى مرتكبوىا  1الخطيرة التي ال يقتصر أثرىا عمى دولة واحدة بؿ يمتد إلى دوؿ أخرى
و محاولة  الّشيودإلى تيديد و ترويع  ،ي قد تدينيـعمى كافة األدلة الت في سبيؿ القضاء

و تصفيتيـ و بالتالي تعريضيـ لكافة أنواع الضغوط التي قد تؤدي بيـ لإلحجاـ عف الشيادة أ
مما ألـز المجتمع الدولي بضرورة التعاوف لمواجيتيا مف خالؿ  أدائيا عمى نحو مخالؼ لمحقيقة،

سواء  ،أماـ المحاكـ الجنائية الدولية الّشيود  محاكمة مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ و حماية
و  )المطمب الثاني(أو المحاكـ الجنائية المؤقتة )المطمب األوؿ(المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 ىو ما نتناولو تباعا:

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الّشيود لدىالمطمب األوؿ: برنامج حماية 
لمالحقة مرتكبي أخطر  1998 عاـ ( CPIنائية الدائمة )ولية الجتأسست المحكمة الد

ة الجماعية، وجرائـ ضد وىي جريمة اإلباد ية و التي يدينيا القانوف الدولي،الجرائـ الدول
وجرائـ الحرب و جريمة العدواف و عمى الرغـ مف كثرة النقاط التي استحدثيا النظاـ  اإلنسانية،

فقد أخذت  العدـ، زىـ القانوني لـ ينشأ مففإف مرك لّشيود ااألساسي لممحكمة لفائدة الضحايا و 
قر ليـ إذ أ ممحاكـ الدولية الجنائية الخاصة،بعيف االعتبار الوثائؽ السابقة و التجربة العممية ل

دورا إيجابيا حتى في مسار اإلجراءات القضائية  وحؽ التمتع بحماية قانونية وأمنية مف 
كما أصبح  عممية المحاكمة أو بعد انقضائيا،ليا أثناء  المخاطر التي يمكف أف يتعرضوا

                                                           

 .5ص ،السابؽ المرجع ،أميف مصطفى محمد - 1
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إضافة إلى إعادة  د األمواؿ والحصوؿ عمى التعويضات،الحؽ في استردا الّشيود لمضحايا و 
 .1وؿ عمى المساعدة الطبية والنفسيةاالعتبار وحؽ الحص

ما دائما وضع نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عند إنشائيا بوصفو نظاكما 
و أنشأت )الفرع األوؿ(، 2الّشيود لمعدالة الجنائية الدولية تدابير خاصة لحماية المجني عمييـ و 

 و ىو ما نتناولو تباعا: )الفرع الثاني(الّشيود ضمف قمـ كتاب المحكمة وحدة حماية 
اية الفرع األوؿ: التدابير التي نص عمييا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لحم

 الّشيود 
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مبدأ  68أكدت الفقرة األولى مف المادة 

تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمف فنصت عمى أف  والمجني عمييـ، الّشيود حماية 
في  وتولي المحكمة وكرامتيـ وخصوصيتيـ، وسالمتيـ البدنية والنفسية، الّشيود المجني عمييـ و 
ونوع الجنس عمى النحو المعروؼ في  ا فييا السف،ع العوامؿ ذات الصمة، بميذلؾ اعتبارا لجم

ولكف دوف حصر عندما تنطوي الجريمة  والصحة وطبيعة الجريمة،3مف المادة السابعة 3الفقرة 
يتخذ المدعى العاـ ىذه و  بيف الجنسيف أو عنؼ ضد األطفاؿ، عمى عنؼ جنسي أو عنؼ

بخاصة في أثناء التحقيؽ في ىذه الجرائـ ويجب أال تمس ىذه التدابير أو تتعارض و التدابير، 
 .4مع حقوؽ المتيـ أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيية

                                                           

1 - L’article 5 du statut de Rome de la CPI : « La compétence de la Cour est limitée aux 

crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du 

présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide; 
b) Les crimes contre l’humanité; c) Les crimes de guerre; d) Le crime d’agression. » 

الدولية والمحاكـ محمود شريؼ بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، ونظاميا األساسي مع دراسة لتاريخ لجاف التحقيؽ  -2
 .394، ص2001القاىرة،الجنائية الدولية السابقة، دار النيضة العربية، 

3-L’article 7  alinéa  3 de statut de Rome de la CPI : « Aux fins du présent Statut, le terme  

«sexe» s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. 

Il n’implique aucun autre sens ». 
4- L’article68/1 de statut de Rome de la CPI : «La Cour prend les mesures propres à protéger 

la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des 

victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, 

notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la 

nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de 

violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des 
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 ية وقواعد اإلثبات لتمؾ المحكمة،فالمبدأ العاـ طبقا لتمؾ الفقرة كما بينتيا القواعد اإلجرائ
عند  المحكمة األخرى، كما تراعي أجيزة جيو أو أمر،ئرة، عند إصدار أي تو ىو أف تراعي الدا

وفقا  الّشيود ي عمييـ و أداء وظائفيا بموجب النظاـ األساسي أو القواعد احتياجات جميع المجن
وعمى وجو الخصوص احتياجات األطفاؿ والمسنيف والمعوقيف وضحايا العنؼ  ،68لممادة 

 .الجنسي أو العنؼ القائـ عمى نوع الجنس
مف  68ت تمؾ القواعد التدابير التي يجب عمى المحكمة أف تتخذىا طبقا لممادة كما بين

عمى أوجو الحماية  الّشيود النظاـ األساسي لممحكمة واإلجراءات التي تتخذىا لحصوؿ 
بناء عمى طمب مف المدعى العاـ، أو الدفاع أو أحد  فقررت أنو يجوز لدائرة المحكمة، المختمفة،
وبعد التشاور مع  أو مف تمقاء نفسيا، إف وجد، عميو أو ممثمو القانوني، المجني أو الّشيود 

وحسب االقتضاء أف تأمر باتخاذ تدابير لحماية المجني عميو أو  الّشيودوحدة المجني عمييـ و 
مف  2و 1الشاىد أو أي شخص آخر معرض لمخطر نتيجة شيادة أدلى بيا، عمال بالفقرتيف 

إلى الحصوؿ عمى موافقة الشخص المطموب  كمما كاف ذلؾ ممكنا،عى الدائرة، ، وتس68المادة 
 . 1اتخاذ تدابير الحماية مف أجمو قبؿ إصدار أمر باتخاذ ىذه التدابير

وأف يبمغ كؿ  اس أال يكوف مقدما مف جانب واحد،ولكف يشترط في ىذا المطمب أو االلتم
مجني عمييـ أو ممثمو القانوني إف أو ال الّشيود مف المدعى العاـ والدفاع بأي طمب يقدمو أحد 

وعندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية مف تمقاء نفسيا،  تتاح لكؿ منيـ الفرصة لمرد عميو،و  وجد،

                                                                                                                                                                                     

enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. 

Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux 

exigences d'un procès équitable et impartial». 

1  -  Règle 87, Mesures de protection « Les Chambres peuvent, soit sur requête du Procureur 

ou de la défense soit à la demande d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du 

représentant légal de celle-ci, soit d’office et après avoir consulté, selon que de besoin, la 

Division d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures destinées à assurer la 

protection d’une victime, d’un témoin ou d’une autre personne à laquelle la déposition d’un 

témoin peut faire courir un risque, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 68. Avant 

d’ordonner une mesure de protection, la Chambre cherche autant que possible à obtenir le 

consentement de la personne qui en fera l’objet » 
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العاـ والدفاع وأي شاىد أو مجني عميو قد يتأثر بتدابير الحماية ىذه أو يبمغ المدعي يبمغ بذلؾ 
 .1لفرصة لمرد عميياوتتاح لكؿ منيـ ا –إف وجد  –بيا ممثمو القانوف 

ة أما عف نوع التدابير التي تمنح لمشاىد أو المجني عميو فإنو يجوز لمدائرة أف تعقد جمس
وأف تكوف ىذه الجمسة سرية لتقرير إف كاف ينبغي األمر  سرية بشأف طمب أو التماس مقدـ،

ة المجني باتخاذ تدابير لمنع اإلفصاح عمنا لمجميور أو لمصحافة ووكاالت اإلعالـ عف ىوي
دة أدلى بيا أو عف مكاف أي عميو أو الشاىد أو أي شخص آخر معرض لمخطر بسبب شيا

وذلؾ بإصدار أوامر منيا: أف يمحى اسـ المجني عميو أو الشاىد أو أي شخص آخر  منيـ،
منيـ أو أي معمومات قد تفضي إلى معرفة ىوية أي  معرض لمخطر بسبب شيادة أدلى بيا،

أو أف يمنع المدعى العاـ أو الدفاع أو أي مشترؾ آخر في  لمدائرة،مف السجالت العامة 
أو أف تقدـ الشيادة بوسائؿ  عف تمؾ المعمومات إلى طرؼ ثالث، التدابير القانونية مف اإلفصاح

ير الصورة تمكف مف تحو  الكترونية أو وسائؿ خاصة أخرى منيا استخداـ الوسائؿ التقنية التي
نولوجيا المرئية السمعية والسيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات واستخداـ التك أو الصوت،

أو  اإلعالـ الصوتية عمى وجو الحصر، واستخداـ وسائط ة والدوائر التمفزيونية المغمقة،التمفزيوني
معرض لمخطر بسبب أف يستخدـ اسـ مستعار لممجني عميو أو الشاىد أو أي شخص آخر 

 .2دائرة مرافعتيا أو جزءا منيا في جمسة سريةأو أف تجري الشيادة أدلى بيا،

                                                           

1- Règle 87/2 «  Les requêtes ou demandes prévues par la disposition 1 ci-dessus sont régies 

par la règle 134, étant entendu que : a) Ces requêtes ou demandes ne peuvent être présentées 

ex parte ; b) Toute demande émanant d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du 

représentant légal de celle-ci doit être notifiée au Procureur et à la défense, qui ont la 

possibilité d’y répondre ; c) Une requête ou une demande qui concerne un certain témoin ou 

une certaine victime doit être notifiée à ce témoin, à cette victime ou, le cas échéant, au 

représentant légal de celle-ci ainsi qu’à l’autre partie, qui ont la possibilitéd’y répondre ; 

d) Lorsque la Chambre agit d’office, elle avise le Procureur et la défense, ainsi que les 

témoins et les victimes ou, le cas échéant, les représentants légaux de celles-ci, qui feraient 

l’objet des mesures de protection envisagées ; elle leur donne la possibilité de répondre ; 

e) Une requête ou une demande peut être déposée sous pli scellé ; elle demeure alors scellée 

tant qu’une chambre n’en décide pas autrement. Les réponses faites à des requêtes ou à des 

demandes déposées sous pli scellé sont également déposées sous pli scellé ». 

2 - Voire règle 87 alinéa 3 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI. 
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حيث أجازت  ات نوعا آخر مف التدابير الخاصة،وقد بينت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثب
المجني أو  الّشيود أو أحد  العاـ أو الدفاع، مقدـ مف المدعيلدائرة المحكمة بناء عمى طمب 

عمييـ وبعد استشارة وحدة حماية المجني  يا،عمييـ أو ممثمو القانوني،إف وجد،أو مف تمقاء نفس
ف تأمر باتخاذ أجازت أ –ومع مراعاة آراء المجني عميو أو الشاىد حسب االقتضاء، ،الّشيود و 

تدابير لتسييؿ أخذ شيادة أي مف المجني  –عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  تدابير خاصة تشمؿ،
أو شخص مسف أو أي مف ضحايا  أو شيادة أي طفؿالمصابيف بصدمة، الّشيود عمييـ أو 
عمى أف تحصؿ المحكمة عمى موافقة  68مف المادة  2و 1عمال بالفقرتيف  سي،العنؼ الجن

ويجوز لممحكمة أف  .1الشخص الذي يتخذ اإلجراء الخاص بشأنو قبؿ األمر باتخاذ ىذا اإلجراء
اتخاذ أي تدابير لتقرير إف كاف ينبغي  أو مع طرؼ واحد إذا اقتضى األمر،تعقد جمسة سرية 

األمر بالسماح بحضور محاـ أو ممثؿ قانوني  –عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  –خاصة تشمؿ 
 أو طبيب نفسي أو أحد أفراد األسرة خالؿ إدالء المجني عميو أو الشاىد بشيادتو.

المجني عميو مف خطر ييدد مع مراعاة ما قد ينشأ عف انتياؾ خصوصيات الشاىد أو 
عميو لتجنب أي  المحكمة عمى التحكـ في طريقة سماع الشاىد أو المجنيوتحرص سالمتو،

 .2مع إعطاء اىتماـ خاص لالعتداءات عمى ضحايا جرائـ العنؼ الجنسي مضايقة أو تخويؼ،
في جمسة سرية حيث  الّشيود السماح بسماع أقواؿ  68ومف التدابير التي قررتيا المادة 

حكمة أف تقدـ لدوائر الم 67ت المنصوص عميو في المادة الجمسا عمنيةقررت استثناء مف مبدأ 
 في أثناء أي جزء مف المحاكمة في جمسات سرية أو السماح بتقديـ األدلة بوسائؿحماية لمشيود،

وتنفذ ىذه التدابير بشكؿ خاص في حالة ضحية العنؼ  الكترونية أو بوسائؿ خاصة أخرى،
ما لـ تأمر المحكمة بغير ذلؾ، مع مراعاة  اىدا،الذي يكوف مجنيا عميو أو ش الجنسي أو الطفؿ

ـ، حينما حيث تسمح المحكمة لممجني عميي ،3كؿ الظروؼ والسيما آراء المجني عميو أو الشاىد
                                                           

1 - Voire règle 88 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI. 
2 - Voire règle 88 alinéa 2 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI. 
3 -  L’article68/2 de statut de Rome de la CPI : « Par exception au principe de la publicité des 

débats énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les 

témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou 
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بعرض آرائيـ وشواغميـ والنظر فييا في أي مرحمة مف التدابير  تتأثر مصالحيـ الشخصية،
مع حقوؽ المتيـ ومع مقتضيات إجراء تراىا المحكمة مناسبة وعمى نحو ال يمس أو يتعارض 

ويجوز لمممثميف القانونييف لممجني عمييـ عرض ىذه اآلراء والشواغؿ  مة عادلة ونزيية،محاك
 .1حينما ترى المحكمة ذلؾ مناسبا، وفقا لمقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

عرض أنو يجوز لممدعى العاـ حجب أية أدلة أو معمومات مف شأنيا الكشؼ عف ت كما
ير التي تسبؽ البدء في سالمة أي شاىد أو أسرتو لخطر جسيـ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالتداب

وتمارس ىذه التدابير بطريقة ال تمس حقوؽ  ى أف يقدـ بدال مف ذلؾ موجز ليا،عمالمحاكمة،
 .2المتيـ أو تتعارض معيا أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيية

أف تستخدـ لحماية الشاىد جواز اإلدالء بالشيادة الشفوية  ومف بيف التدابير التي يمكف
شاىد في المحكمة بشيادتو شخصيا، يدلي الحيث  عيمة تكنولوجيا العرض المرئي والسبواسط

ويجوز لممحكمة أف تسمح باإلدالء بإفادة شفوية أو مسجمة مف الشاىد بواسطة تكنولوجيا 
رىنا بمراعاة ىذا  تندات أو المحاضر المكتوبة،المس العرض المرئي أو السمعي فضال عف تقديـ

                                                                                                                                                                                     

permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres 

moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de 

violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide 

autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du 

témoin ». 

1 -  L’article68/3 de statut de Rome de la CPI :  « Lorsque les intérêts personnels des victimes 

sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et 

examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni 

préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et 

impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des 

victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de 

preuve ». 

2 -  L’article68/5 de statut de Rome de la CPI  « Lorsque la divulgation d'éléments de preuve 

et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un 

témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant 

l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en 

présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni 

préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et 

impartial ». 
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ويجب أال تمس ىذه التدابير حقوؽ قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.النظاـ األساسي ووفقا لم
 .1المتيـ أو تتعارض معيا

مف  70المادة   حيث نصتوينعقد االختصاص لممحكمة في حالة التأثير عمى الشاىد: 
ي ختصاص لممحكمة عمى الجرائـ التالية المخمة بميمتيا ف"ينعقد االعمى اآلتي: نظاـ روما

دالئو ممارسة تأثير مفسد في شاىد أو تعطيؿ مثوؿ شاىد أو إإقامة العدؿ عندما ترتكب عمدا:
 .."..2أو االنتقاـ مف شاىد إلدالئو بشيادتوبشيادتو أو التأثير فييما،

 الّشيود:الفرع الثاني: إنشاء وحدة حماية 
أنشئت ضمف  محكمة الجنائية الدولية الدائمة،جيازا مف أجيزة ال الّشيود اية تعد وحدة حم 

 الّشيود يكوف قمـ كتاب المحكمة مسئوال فيما يتصؿ بالمجني عمييـ و قمـ كتاب المحكمة و 
بإبالغيـ  ر بسبب الشيادات التي يدلوف ليا،واألشخاص اآلخريف الذيف يتعرضوف لمخط

ومياميا  الّشيود سي والقواعد بوجود وحدة المجني عمييـ و بحقوقيـ بموجب النظاـ األسا
مكانية الوصوؿ إلييا، باإلضافة إلى إبالغيـ في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصمة  وا 

وبالقرارات األساسية األخرى التي قد يكوف ليا تأثير في مصالحيـ مع مراعاة األحكاـ المتعمقة 
                                                           

1  - Règle 67 du règlement de procédure et de preuve de la CPI, Témoignages en direct 

présentés par liaison audio ou vidéo : « 1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 69, les 

Chambres de la Cour peuvent autoriser un témoin à présenter une déposition orale par liaison 

audio ou vidéo, pour autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi 

qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose. 

2. L’interrogatoire des témoins envisagé dans la présente règle est mené selon les dispositions 

pertinentes du présent chapitre. 3. La Chambre s’assure, avec le concours du Greffe, que le 

lieu choisi pour la présentation d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une 

déposition franche et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique et 

psychologique, de la dignité et de la vie privée du témoin » 

- Voir aussi règle 68 du règlement de procédure et de preuve de la CPI)Témoignages 

préalablement enregistrés ( . 

2  - Article 70 du statut de Rome, Atteintes à l'administration de la justice 

« 1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la 

justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement : a) Faux témoignage d'une personne qui 

a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'article 69, paragraphe 1 ; b) Production 

d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ; c) Subornation de témoin, 

manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles 

exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments 

de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ; » 
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 بير الحماية والترتيبات األمنية،العاـ تدا التشاور مع مكتب المدعيه الوحدة بوتوفر ىذ ،بالسرية
أماـ المحكمة وغيرىـ ممف  والمشورة والمساعدات المالئمة لمشيود والمجني عمييـ الذيف يمثموف

ذوي خبرة في مجاؿ  وتضـ الوحدة موظفيف وف لمخطر بسبب إدالئيـ بشيادتيـ،يتعرض
 .1ات ذات الصمة بجرائـ العنؼ الجنسيالصدمات النفسية بما في ذلؾ الصدم
ظاـ األساسي والقواعد المياـ اآلتية وفقا لمن الّشيود وتؤدي وحدة المجني عمييـ و 

 العاـ والدفاع: مع دائرة المحكمة والمدعي حسب االقتضاء، وبالتشاور،
عمييـ الذيف يمثموف أماـ المحكمة واألشخاص  الّشيود والمجنيإلى جميع  بالنسبة-أوال

وفقا الحتياجاتيـ  ؾ، وذلر بسبب الشيادات التي يدلوف بيااآلخريف الذيف يتعرضوف لمخط
 .2وظروفيـ الخاصة

 تدابير الحماية واألمف المالئمة ليـ ووضع خطط طويمة وقصيرة األجؿ لحمايتيـ.   توفير-أ
 أجيزة المحكمة باعتماد تدابير لمحماية، وكذلؾ إبالغ الدوؿ المعنية بيذه توصية-ب
 التدابير.
في الحصوؿ عمى المساعدة الطبية والنفسية وغيرىا مف أنواع المساعدة  مساعدتيـ-ت
 الالزمة.
التدريب في مسائؿ الصدمات النفسية والعنؼ الجنسي واألمف والسرية، لممحكمة  إتاحة-ث

 واألطراؼ.
                                                           

 .374،ص المرجع السابؽحمد يوسؼ السولية،أ -1
2

 - Règle 17  alinéa  2,a du règlement de procédure et de preuve de la CPI  : « Dans le cas de 

tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne à 

laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, et compte tenu de leurs 

besoins propres et de leur situation particulière : i) Assurer leur protection et leur sécurité par 

des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à long terme ; 

ii)Recommander aux organes de la Cour d’adopter des mesures de protection et en aviser les 

États concernés ; iii) Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils 

ont besoin ; iv) Mettre à la disposition de la Cour et des parties une formation en matière de 

traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de confidentialité; v) Recommander, en 

consultation avec le Bureau du Procureur, l’élaboration d’un code de conduite insistant sur 

l’importance vitale de la sécurité et du secret professionnel à l’intention des enquêteurs de la 

Cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales agissant au nom de la Cour, le cas échéant ; vi) Coopérer au besoin avec les 

États pour prendre les mesures visées par la présente règle » 
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كيد العاـ، بوضع مدونة لقواعد السموؾ، مع تأ بالتشاور مع مكتب المدعي التوصية-ج
الطبيعة الحيوية لألمف والسرية بالنسبة لممحققيف التابعيف لممحكمة والدفاع وجميع المنظمات 

 الحكومية الدولية وغير الحكومية العاممة باسـ المحكمة، حسب االقتضاء.
مع الدوؿ، عند االقتضاء، لتوفير أي مف التدابير المنصوص عمييا في ىذه  التعاوف-ح

 القاعدة. 
 :1الّشيود إلى  بةبالنس-ثانيا

 ةحقوقيـ، خاصرة القانونية بغرض حماية إلى جية يحصموف منيا عمى المشو  إرشادىـ-ا
 ما يتعمؽ منيا بشيادتيـ.

 عند استدعائيـ لإلدالء بشيادتيـ أماـ المحكمة. مساعدتيـ-ب
اتخاذ تدابير يراعي فييا نوع الجنس لتيسير اإلدالء بالشيادة في جميع مراحؿ  -ت
 .ة المتعمقة بضحايا العنؼ الجنسيالمحكم إجراءات

جات األطفاؿ والمسنيف عناية خاصة الحتيا الوحدة، في أدائيا لمياميا،تولي كما 
 تعيف الوحدة عند االقتضاء، األطفاؿ وحمايتيـ بوصفيـ شيودا، ولتسييؿ مشاركة والمعوقيف،

 . 2راحؿ التدابيرشخصا يساعد الطفؿ طيمة م ني،وبموافقة الوالديف أو الوصي القانو 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Règle 17  alinéa  2,b du règlement de procédure et de preuve de la CPI :« Dans le cas des 

témoins : i) Les conseiller sur les moyens d’obtenir un avis juridique pour protéger leurs 

droits, notamment à l’occasion de leur déposition ; ii) Les aider quand ils sont appelés à 

déposer devant la Cour ; iii) Prendre des mesures sexospécifques pour faciliter la déposition, à 

toutes les phases de la procédure, des victimes de violences sexuelles. » 

2 -Règle 17  alinéa  3 du règlement de procédure et de preuve de la CPI « Dans 

l’accomplissement de ses fonctions, la Division prête dûment attention aux besoins 

particuliers des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Pour faciliter la participation 

et assurer la protection des enfants témoins, la Division désigne s’il y a lieu, avec l’accord des 

parents ou du tuteur légal, un accompagnateur qui aide l’enfant à toutes les phases de la 

procédure. » 
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 المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة الّشيود لدىحماية  جالثاني: برنامالمطمب 
ائية ليوغسالفيا السابقة تتميز إجراءات الحماية في النظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجن 
اءات إذ تتميز ىذه اإلجر 1خاص يتناسب مع طبيعة النزاع في ىاتيف الدولتيف. عبطاب وروندا

والحماية الممنوحة لمشيود  حيث متطمبات المحاكمة المنصفة، فأمور، مبأنيا جمعت بيف ثالثة 
و نتناوؿ التدابير التي وبيف إجراءات المحكمة الدولية الجنائية . العادية، اإلجراءات الجزائيةفي 

 )الفرع األوؿ( د الّشيو نصت عمييا األنظمة األساسية لممحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة لحماية 
 .)الفرع الثاني(الّشيود ثـ إنشاء وحدة حماية 

الفرع األوؿ: التدابير التي نصت عمييا األنظمة األساسية لممحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة 
 الّشيود:لحماية 

التي نصت عمييا األنظمة األساسية لكؿ مف  الّشيود نتناوؿ في ىذا الفرع تدابير حماية 
المحكمة الجنائية الدولية  و )أوال( TPIYنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةالمحكمة الج

 .)ثانيا(TPIRلروندا
في النظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا  الّشيود أوال : تدابير حماية 

 السابقة:
ابقة في النظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السمف  22نصت المادة 

وتشمؿ إجراءات ىذه  ر الحماية لمشيود والمجني عمييـ،تعمؿ المحكمة عمى توفيأف عمى 
حماية ىوية المجني  و الحماية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نظر الدعوى في جمسات سرية

 .2عميو
 ،الّشيود ر بيف حقوؽ المتيـ وحقوؽ ومف ثـ يجب عمى المحكمة أف توازف إلى حد كبي

كف مف دحض ادعائو، حؽ المتيـ حقو في مواجية المجني عميو والشاىد ليتمفإذا كاف مف 
                                                           

 .125-116، ص المرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف شواني،  - 1
2 -  L’article 22 du Statut  du TPIY précise que : « Le Tribunal international prévoit dans ses 

règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les 

mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la 

protection de l’identité des victimes » 
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عداد دفاعو،  تي ال تقؼ عند حد المعنى المغوي،فإف حؽ الشاىد ىو االحتفاظ بالخصوصية الوا 
نما تتعداه إلى الحؽ في الحصوؿ عمى مساعدة سمطات األمف والسمطات القضائية لتحقيؽ  وا 

وبالتالي  ف أدائيـ لدور الشاىد في الدعوى،ر الذي قد ينجـ عخصوصيتيـ أو تأمينيـ مف الخط
لمحاكمة تساعد عمى حماية أصبح لدى قضاة المحكمة الدولية ميمة إنشاء قواعد إلجراءات ا

وتطبيقا لذلؾ فقد أصدرت المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة ثالثة قرارات  الشاىد،
في  األدلةالحماية وعدـ الكشؼ عف  إسباغيت نحو التي اتج « Blaskic »بصدد قضية 

 المرحمة التي تسبؽ جمسة إقرار التيـ والمحاكمة. وذلؾ كاألتي:
)القاعدة يقع ضمف الّشيود اليويات سرية بشأف  إبقاءقضى بأف اقتراح االدعاء العاـ -أ

ة في الظروؼ التي تخوؿ المحكمة في مرحمة ما قبؿ المحاكمة أف تأمر بتدابير حماي 1( أ-69/
ف ىذه التدابير لف تمس حقوؽ المتيـ في مرحمة ما قبؿ المحاكمة طالما ى ي االستثنائية وا 

و البيانات ( يجب أف يتـ  الّشيود ف ىذه المعمومات )أسماء وا  ممنوحة لفترة محدودة مف الوقت،
 .2ةباتخاذ تدابير إضافية لمحماي تأمركشفيا لمدفاع في وقت كاؼ أماـ المحكمة ما لـ 

إلى المتيـ قبؿ موعد المحاكمة وفي  الّشيود تقديـ اإلدعاء العاـ بيانات كاممة عف -ب
 .3فترة زمنية محددة

وحقوؽ  ةحساب عدالة المحكم الّشيود عمىإف قواعد المحكمة ال تمنح الدعـ لسرية -ج
فيا لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسال ينظاـ األساسالمف  21 ادةمالالمتيـ المدرجة في 

 .4السابقة
                                                           

1- L’article 69-A « Dans des cas exceptionnels, l’une des parties peut demander à un juge ou à 

la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une 

victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et 

ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal ». 

 .290،ص المرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، -2
 .290المرجع نفسو،ص  - 3

4
 - L’article 21 du statut du tpiy : « 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international. 

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du statut. 

3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie 

conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation 

est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : 
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وفي دراسة قامت بيا إحدى منظمات حقوؽ اإلنساف غير الحكومية حوؿ موضوع حماية  
الشاىد في أثناء فترة محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسالفيا السابقة تبيف أف التدابير القضائية 

عاد تمثمت في إعطاء أوامر لألشخاص باالبت الّشيود التي قامت بيا المحكمة مف أجؿ حماية 
ىذا بجانب سمطة  الحكـ عمييـ بالغرامة أو السجف، أو وتوجيو المـو لمف يخالؼ، الّشيود  عف

كما أف لممحكمة في حالة فشؿ  والقبض عمى مف ييددونيـ، الّشيود  مطالبة الحكومات بحماية
 تمؾ التدابير أف تأخذ بكؿ أو بعض مف التدابير اآلتية:

 ()السريةالمغمقة  الجمسات-أ
وىو ما ال يمنع مف  إلى االستماع إليو في جمسة سرية،مجأ المحكمة حماية لمشاىد قد ت
ومع ذلؾ فقمما يعد ىذا األسموب أسموبا مناسبا  بحقوؽ الدفاع في سؤالو ومواجيتو،االحتفاظ 

الشاىد فإنو ىوية وكافيا لحماية الشاىد السيما إذا أخذنا في االعتبار أنو حينما يكتشؼ المتيـ 
لذلؾ فقد تستخدـ  أيضا،ىويتو حاؽ الضرر بو معرفة مى غيره ممف قد يرغب في إليسيؿ ع

شخصية غير حقيقية كاستخداـ اسـ مزيؼ إلخفاء شخصية الشاىد في أثناء الجمسة السرية 
مدعى عميو في وبخاصة في الحاالت التي ال تكوف فييا شخصية الشاىد ميمة بالنسبة لحؽ ال

ؿ الحاالت التي ال توجد فييا عالقة شخصية بيف المتيـ والشاىد قب كما في مناقشتو واستجوابو،
 مشاىد لإلدالء بشيادة غير صادقة.أو في حالة عدـ وجود دافع ل الجريمة المنسوبة إلى األوائؿ،

 فإنو يمكف التعرؼ عميو مف شكمو، وعمى الرغـ مف أف ىذه الطريقة توفر حماية أكثر لمشاىد
 .1آخر مثؿ استخداـ الستار ومف ثـ يمكف إضافة تدبير

                                                                                                                                                                                     

a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, 

de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; b) à disposer du temps et des facilités 

nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ; c) à être 

jugée sans retard excessif ; d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir 

l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit 

d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un 

défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ; e) à interroger ou faire interroger 

les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les 

mêmes conditions que les témoins à charge ; f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si 

elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ; 

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ». 

 .292،ص المرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، - 1
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 صورة الشاىد أو صوتو تغيير-ب
يجوز لممحكمة تغيير صوت الشاىد أو صورتو لتحقيؽ المزيد مف الحماية بإخفاء ىويتو 

ذلؾ ال يضمف حماية الشاىد مف التعرؼ أف إال  تخداـ شيادتو كدليؿ في المحاكمة،عند اس
ونظرا ألف المتيـ ومحاميو يكوف  شخص يكوف حاضرا في وقت التسجيؿ، عميو مف قبؿ أي

فإنيما سيكوناف قادريف عمى  ثناء اإلدالء بالشيادة وتسجيميا،ليما الحؽ في الحضور في أ
 .1التعرؼ عمى الشاىد بغض النظر عما إذا كاف الشريط قد تـ تعديمو في النياية أوال

 الستار استخداـ-ت
لنسبة لممتيـ في أثناء مية باأىىويتيـ يجوز السماح لمشيود الذيف ال تمثؿ معرفة 

مع  ،الّشيود تار ال يظير منيا سوى ظؿ بتقديـ شيادتيـ في المحكمة مف خمؼ سمناقشتيـ،
أو إخفاء شخصيتيـ مف خالؿ استخداـ قناع أو شعر مستعار أو حشو لمجسـ،  تغيير أصواتيـ،

ىويتو كتشاؼ اىد دوف اوبيذه الطريقة يمكف لمجميور ووسائؿ اإلعالـ متابعة شيادة الش
 .2كما يمكف لمقضاة مالحظة سموؾ الشاىد مف خالؿ الجموس بمحاذاة الستار الحقيقية،

 تعييف موقع بديؿ لإلدالء بالشيادة -ث
تو لتقميؿ االنتباه العاـ يجوز لممحكمة أف تعيف موقعا بديال يدلي فيو الشاىد بشياد

اء االستماع لمشاىد يقمؿ مف أىمية إال أف وجود القاضي والمستشاريف والمتيـ في أثن لشخصو،
ومف ثـ فمف غير المحتمؿ أف يساعد  ىذا الحشد البد أف يمفت األنظار،ىذا اإلجراء ألف مثؿ 

 .3ىذا النظاـ عمى توفير الكثير مف السالمة ما لـ يكف مقترنا بإجراءات وقائية أخرى
 
 
 

                                                           

 .366ص  ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية، -1
و نوازد  234حتى ص 231،صالمرجع السابؽلمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع راجع ،أحمد يوسؼ السولية ، -2

 .293ص ،المرجع السابؽأحمد ياسيف الشواني،
 .367ص  ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية، -3
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 محقؽ خاص تعييف-ج
وقد  العامة وكتابة تقرير يرفع إلييا،في الظروؼ يجوز لممحكمة أف تعيف محققا خاصا لمتحقيؽ 

 .1الحتماؿ االنتقاـ منيـ إلدالئيـ بالشيادة الّشيود يؤدي مثؿ ىذا اإلجراء إلى تقميؿ تعرض 
 مف السجالت العامة أو مسحيا الّشيود إخفاء أسماء  -ح

 سحيا عند الضرورةمف السجالت العامة أو م الّشيود يمكف لممحكمة إخفاء أسماء 
في مكاف آمف في دولة  الّشيود ويمكف االحتفاظ بأي سجالت تحدد ىوية لضماف سالمتيـ،

بحيث ال يتـ فتحيا إال في الحاالت الطارئة وبعد صدور قرار مف قبؿ مجمس األمف  محايدة،
و أ ـ بقرار مف المجمس المشار إليو،التابع لألمـ المتحدة مع مالحظة أف إنشاء ىذه المحاكـ ت

 .2عاـ مثال 100محددة مف الوقت كأف تكوف  بعد فترة
 أسماء مستعارة استخداـ-خ

الشاىد ميمة بالنسبة لممتيـ، يجوز لمشيود استخداـ األسماء المستعارة ىوية إذا لـ تكف 
وحيد لحمايتو أو مع أي وسائؿ وقائية أخرى تـ  ءوالمحاكمة، كإجراخالؿ مرحمتي التحقيؽ 

 .3ذكرىا مف قبؿ
 ت حماية مف األمـ المتحدةاستخداـ قوا -د

 عند استدعائيـ لإلدالء بالشيادة مف خالؿ قوة الّشيود يمكف لممحكمة تأميف سالمة 
بتطبيؽ  الّشيود وباإلضافة إلى اإلجراءات السابقة يجوز حماية  الحماية التابعة لألمـ المتحدة،

واستخداـ  لخبراء،والسماح بشيادة اقوانيف حجب المعمومات التي تتعمؽ بجريمة االغتصاب 
 :4، و ذلؾ كاآلتيالّشيود وتغيير محؿ إقامة يادة األطراؼ األخرى مف اآلخريف،ش

 
 

                                                           

 .367ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ السولية، - 1
 .367ص ،نفسوالمرجع  - 2
 .367ص نفسو،المرجع  - 3
 .296،ص المرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، - 4
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 حجب المعمومات المتعمقة بجرائـ االغتصاب  قوانيف-1
وفؽ قانوف حجب  –يجوز لممحكمة لحماية ضحايا االغتصاب مف اإلساءة إلييـ أف تأمر 

منع مستشاري الدفاع مف تقديـ األدلة عمى التاريخ  –المعمومات التي تتعمؽ بجريمة االغتصاب 
 . 1الجنسي لمشاىد لتشويو سمعتو

 السماح بشيادة الخبراء -2
في عداد أكثر الجرائـ التي ال يجري اإلبالغ عنيا في وقت السمـ و  االغتصابيدخؿ 

 نادرا ما تفصح باالغتصابفنظرا لوصمة العار المرتبطة  الحرب في شتى أنحاء العالـ،
األطباء النفسانييف الذيف التقى و  لالغتصاب فقد أفاد الكثير مف األطباء،الضحية عف تعرضيا 

بيـ فريؽ الخبراء في يوغوسالفيا السابقة بذلؾ و عميو يجب أف تسمح المحكمة بشيادة الخبراء 
عمى سبيؿ المثاؿ،  الذيف يتعرضوف لصدمات بشيادتيـ. لتوضيح طريقة إدالء بعض الضحايا

وقد  مف شيادتيـ بصفة مؤقتة أو لألبد،آثار التعرض لصدمة أف الضحايا قد يخفوف جزءا مف 
يساعد خبراء الصدمات المحكمة في تقييـ أخطاء ضحايا االغتصاب وشيادة ضحايا 

 . 2وكيفية ذلؾىذه األخطاء يمكف تسويغيا أو ال،االغتصاب، وتوضيح ما إذا كانت 
 شيادة اآلخريف استخداـ-3

حكمة قبوؿ شيادة محامي حقوؽ اإلنساف ومشرفي الخدمة االجتماعية واألطراؼ يجوز لمم
اآلخريف بوصفيا بدائؿ لمحصوؿ عمى معمومات توضيحية وتكميمية عف الظروؼ العامة التي 

 .3تعد ميمة لمدعوى
لكف السؤاؿ الذي يثار ىنا ىو ىؿ يمكف ألعضاء لجنة الصميب األحمر اإلدالء 

 بشياداتيـ؟ 
وؼ أف لجنة الصميب األحمر الدولية أو اليالؿ ألحمر الدولية قد تحصؿ في مف المعر 

أثناء أدائيا لميامو أو بحكـ أدائيا ليا بموجب النظاـ األساس لحركة الصميب األحمر أو 
                                                           

 .368،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية ، - 1
 .299،ص المرجع السابؽاني،نوازد أحمد ياسيف الشو  - 2
 .368،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية ، - 3
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اليالؿ األحمر الدولية عمى معمومات أو وثائؽ أو أدلة أخرى تعدىا المحكمة مف عداد األمور 
أو موظؼ حالي أو  بياـ سؤوؿيجوز بالتالي إفشاؤىا و لو بشيادة يدلي  فال ،المشمولة بالسرية

 عمى ذلؾ و بالشكؿ التالي :  استثناءاتسابؽ لدى لجنة الصميب األحمر الدولية لكف ىناؾ 
إذا لـ تعترض لجنة الصميب األحمر الدولية كتابيا عمى ىذا اإلفشاء بعد إجراء -

 الحؽ.أو تنازلت عف ىذا ( 6المشاورات وفقا لمقاعدة الفرعية )
رادة في البيانات العمنية و و الوثائؽ أو غيرىا مف األدلة واإذا كانت ىذه المعمومات أ-

و لكف إذا قررت المحكمة أف المعمومات أو  ،الدولية الوثائؽ العامة لمجنة الصميب األحمر
ميب األحمر الدولية الوثائؽ أو األدلة األخرى ميمة جدا في قضية و التي تتوفر لدى لجنة الص

عند ذلؾ تعقد المحكمة مشاورات مع لجنة الصميب األحمر لمتوصؿ إلى تسوية المسألة معا مع 
و ما إذا كاف يمكف الحصوؿ عمى ىذه  ،المطموبةمراعاة ظروؼ القضية و مدى أىمية األدلة 

 .1األدلة مف مصدر غير لجنة الصميب األحمر الدولية 
 د الّشيو محؿ إقامة  تغيير-4

ىـ في المرحمة األولى في نقميـ إلى بمد أخر مع أفراد أسر  الّشيودمف مستمزمات حماية 
ويجب عمى المحكمة أف  متيـ مف اي اعتداء مف قبؿ الجناة،،وذلؾ لمحفاظ عمى سالالتحقيؽ

تتحمؿ المسئولية كاممة بشأف اإلسكاف والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية األخرى بشأف 
وعائالتيـ فور تغيير محؿ إقامتيـ بصفة مؤقتة قبؿ المحاكمة وفي أثناء تغيير  يود الشّ ىؤالء 

 .2محؿ إقامتيـ بصفة دائمة
 
 

                                                           

1  - Règle 73 alinéa 6 du règlement de procédure et de preuve de la CPI : « Si la Cour 

détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve émanant du Comité 

international de la Croix-Rouge est d’une grande importance dans un cas d’espèce, elle mène 

des consultations avec le Comité pour résoudre la question par la concertation, eu égard aux 

circonstances de l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité 

de cet élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des 

victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions respectives ». 

 .301،صالمرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، - 2
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 بعد المحاكمة الّشيود حماية  -ذ
أيضا إلى  ينحصر فقط في مرحمة المحاكمة بؿ يستمر الّشيود الالذي يتيدد  إف الخطر

رائـ في إطار نزاع مسمح ال يزاؿ مستمرا و ىو الج ارتكابفي حالة  ة، خاصما بعد إدانة المتيـ
ليذا الغرض قد ال يكفي في بعض  ماية خالؿ فترة ما بعد المحاكمة.ما يتطمب توفير الح

و إنما  يحتاج األمر إلى اتخاذ تدابير  ،األحياف االقتصار عمى  إخفاء ىوية الضحية أو الشاىد
يوغسالفيا السابقة بالمجوء إلى إعادة توطيف فعالة كالتي اتخذتيا المحكمة الدولية الجنائية ل

ليذا  اتفاقاالشخص المعرض لمخطر في مكاف يحتفظ بسريتو كأف يكوف في بمد يعقد معو 
و بيذا الصدد وقعت المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا  ،الغرض عف طريؽ مسجؿ المحكمة

 .1أحد عشر اتفاقا مع دوؿ مختمفة
كثير منيـ ومف أفراد أسرىـ إلى خدمات  جالعادية، يحتا تيـالّشيود حياي يستأنؼ و لك

اجتماعية ومسكف ومساعدة قانونية واستشارة عمى المدى الطويؿ بشأف الصدمة التي تعرضوا 
 .2ليا وغير ذلؾ مف خدمات الرعاية الصحية

ذا ما أخذ إساءات  في االعتبار العبء النفسي الثقيؿ المتعمؽ باإلدالء بالشيادة عف وا 
يجب عمى المحكمة أف تتحمؿ المسئولية كاممة بشأف تقديـ  والحروب، فإنقعت إباف فترات و 

الرعاية النفسية المجانية. ويمكف لممستشاريف المتخصصيف في التعرض لمصدمات المساعدة في 
مرة أخرى لصدمة بسبب إدالئيـ بالشيادة أماـ المحكمة، ويجب أف تكوف  الّشيود منع تعرض 
وأف يراعى الجنس والمغة، ويجب عمى  والعرقية،قدمة مناسبة مف الناحية الثقافية المشورة الم

 .3األمـ المتحدة االلتزاـ بالموارد المالية الالزمة لتقديـ ىذه الرعاية المطموبة

                                                           

دار الفكر  ،الطبعة األولىحقوؽ ضحايا الجرائـ الدولية في ضوء أحكاـ القانوف الدولي ،نصر الديف بوسماحة،  -1
 . 38،ص 2007 ،اإلسكندريةالجامعي، 

 .302ص ،المرجع السابؽ نوازد أحمد ياسيف الشواني، -2
 .369ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ السولية، - 3
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يمكف أيضا إعطاء المحكمة الصالحية بأف تأمر المدعى عمييـ الذيف تثبت إدانتيـ في 
 .1ـ المتحدة عف تكاليؼ تمؾ الرعايةمثؿ ىذه الجرائـ تعويض األم

أو الضحايا فاف الذي يتحمؿ مسؤولية دفع التعويض ىو مف  الّشيود وبالنسبة لتعويض 
فعالو كأف يكوف مف أو الجية التي تثبت عميو المسؤولية عف أ ،2حيث المبدأ الشخص المداف

في  الّشيود لمضحايا و إضافة إلى إمكانية إنشاء صناديؽ خاصة لدفع التعويض  موظفي الدولة،
في دفع التعويض وتمثؿ ىذه  الستغاللياحالة عدـ وجود موارد كافية لدى الشخص المداف 

النقطة أحد المبادئ األساسية التي وردت في إعالف األمـ المتحدة الخاصة بالحماية واإلنصاؼ 
ال يكوف مف ( منو حيثما 12لضحايا الجريمة وانتياكات حقوؽ اإلنساف إذ جاء في الفقرة )

الممكف  الحصوؿ عمى تعويض كامؿ مف المجـر أو مف مصادر أخرى ينبغي أف يسعى إلى 
 تقديـ تعويض مالي إلى : 

الصحة البدنية أو  باعتالؿالذيف أصيبوا بإصابات جسدية بالغة  أو  الّشيود الضحايا و 
 العقمية لجرائـ خطيرة .

ف بدنيا أو عقميا نتيجة لإليذاء وبخاصة أسر األشخاص المتوفيف أو الذيف أصبحوا عاجزي
 األشخاص.مف كانوا يعتمدوف في إعالتيـ عمى ىؤالء 

إضافة إلى ذلؾ ينبغي تشجيع وتعزيز وتوسيع الصناديؽ الوطنية المخصصة لتعويض 
ويمكف أيضا عند االقتضاء إنشاء صناديؽ أخرى ليذا الغرض بما في ذلؾ  الّشيود الضحايا و 

فييا الدولة التي تنتمي إلييا الضحية عاجزة عف تعويضيا عما أصابيا مف  الحاالت التي تكوف
و كفالة حقوقيـ  الّشيود لقد كاف لمتطور التكنولوجي الدور الميـ في تجسيد حماية . و 3ضرر

                                                           

 .369ص ،المرجع السابؽ أحمد يوسؼ السولية، -1
 :ئية ليوغسالفيا السابقة و روانداناج( مف قواعد اإلجراءات واألدلة الخاصة بالمحكمة الدولية ال106قاعدة )ال -2

« Aux fins d'obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe B) ci-dessus, 

le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de 

la personne condamnée ». 

3 - L’article 79 du statut de Rome de la CPI : « 1. Un fonds est créé, sur décision de 

l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la 

Cour et de leurs familles. 2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre 
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إذ أمكف جمب المزيد مف  لية الجنائية ليوغسالفيا السابقة،و قد استفادت منو المحكمة الدو 
مذيف ال مة االتصاالت الحديثة التي تسمح لريؽ الجو كما أدى توفر أنظشخصيا عف ط الّشيود 

يتمكنوف مف السفر أو ليس لدييـ الرغبة في الحضور شخصيا أماـ المحكمة الفرصة لإلدالء 
ض السمعي و المرئي أو السمعي بيا بوسيمة الفيديو أو تكنولوجيا العر  اإلدالءبشياداتيـ إذ تـ 

 .1كمة ترجمة فورية إلى ثالث لغات، كما توفرت في المحفقط
وعائالتيـ إلى تغيير محؿ إقامتيـ بعد اإلدالء  الّشيود قد يحتاج  باإلضافة إلى ذلؾ،

ولتحقيؽ ىذا  ذىاب إليو،بالشيادة، ومف األىمية بمكاف أف يكوف ىناؾ مكاف يمكف لمشيود ال
ـ الترتيب معيا مسبقا، اليدؼ يجب عمى مجمس األمف التأكد مف منح حؽ المجوء إلى بمداف يت

" يجب عمى مجمس األمف أيضا عمؿ الترتيبات الّشيود وكجزء مف "برنامج متكامؿ لحماية 
المساعدة في لـ ود وأفراد عائالتيـ عند الضرورة، و الالزمة بشأف إعطاء ىويات جديدة لمشي

 .2شمميـ في مجتمع جديد
 محكمة الدولية الجنائية لروندا:في النظاـ األساسي لم الّشيود ثانيا: تدابير حماية 

محكمة الدولية الجنائية واألدلة الخاصة بال اإلجراءاتتجدر اإلشارة إلى أف قواعد 
 جاءت متطابقة مع تمؾ لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة.لرواندا،

لنسبة كمؾ الحاؿ با ،لنسبة لممدعي العاـ في المحكمتيففعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ تشابو با
فضال عف أف النظاـ األساس لممحكمة الدولية الجنائية  ،ائرة الطعوف عمى مستوى المحكمتيفلد

لرواندا مستقاة مف النظاـ األساس لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة، وىذا ينطبؽ 
لمادة إذ نصت ا ،3فقد جاءت بالنسبة لممحكمتيف متشابية أيضا الّشيود عمى وحدة الضحايا و 

( مف نظاـ المحكمة الدولية الجنائية المؤقتة لرواندا عمى اآلتي "عمى المحكمة أف توفر في 21)

                                                                                                                                                                                     

bien confisqué soient versés au fonds. 3. Le fonds est géré selon les principes fixés par 

l'Assemblée des États Parties ». 

- Voir aussi L’article 75 du statut de Rome de la CPI. 

1 -  Voir  L’article 64 et 69 du statut de Rome de la CPI. 
 .370،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية ، -2
 .63، ص المرجع السابؽلممزيد مف التفصيؿ أنظر د. محمود شريؼ بسيوني ،  -3



  133  
 

وتشمؿ تدابير الحماية عمى سبيؿ  الّشيود قواعد اإلجراءات واألدلة وسائؿ حماية الضحايا و 
 عمييـ". المجنيالمثاؿ وليس الحضر عقد جمسات مغمقة وحماية ىوية 

 واألدلة الخاصة بالمحكمة رواندا، اإلجراءات( مف قواعد 34/2)حددت القاعدة كما 
وكذلؾ التوصية بإجراءات الحماية لمضحايا  الّشيود الشروط الخاصة بوحدة دعـ الضحايا و 

 الّشيود أيضا عف تقديـ الدعـ لمضحايا و  مسئولة( مف القانوف وىي 21وفقا لممادة ) الّشيود و 
خاصة في حاالت االغتصاب  دي والنفسي وتقديـ اإلرشاد،الجس وبما في ذلؾ إعادة التأىيؿ

الذيف  الّشيود واالعتداء الجنسي إضافة إلى ذلؾ وضع خطط قصيرة وطويمة المدى لحماية 
 .1أدلوا بالشيادة أماـ المحكمة الذيف يخافوف عمى حياتيـ وأمالكيـ أو أسرىـ

وت بيف الجنسيف في التعامؿ ( إلى تبني أسموب يراعي التفاأ. ب/34كما أشارت القاعدة )
يالء االىتماـ الالـز بتعييف نساء يـ إجراءات الحماية والدعـ ليـ وا  وتقد الّشيود مع الضحايا و 

ف يتقدـ بطمب إلى المحكمة و ألي مف الطرفيف بأ، 2الّشيود و مؤىالت في وحدة دعـ الضحايا 
يتعرض لمخطر إلى أف كي تصدر أمرا بمنع الكشؼ عف ىوية الضحية أو الشاىد الذي قد 

سوؼ يجري الكشؼ عنيا في وقت مالئـ قبؿ المحاكمة كي يتسنى ، إذ تقرر المحكمة غير ذلؾ
مف  الّشيود ف تستشير وحدة الضحايا و داد الدفاع ويسمح لييئة المحكمة أالوقت الكافي إلع

 .3الّشيود أجؿ تقرير إجراءات الحماية لمضحايا و 
 تي:أماـ المحكمة فتنحصر في اآل لّشيود اأما بالنسبة إلجراءات حماية 

 
 

                                                           

 .306ص ،المرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، -1
2
- L’article 34 « A) Il est créé auprès du Greffier une Section d'aide aux victimes et aux 

témoins, composée d'un personnel qualifié et chargée de i) recommander l'adoption de 

mesures de protection des victimes et des témoins conformément à l'article 22 du Statut; 

ii) fournir conseils et assistance aux victimes et aux témoins, particulièrement en cas de viols 

et violences sexuelles. B) Il est dûment tenu compte, lors de la nomination du personnel de la 

Section, de la nécessité d'y employer des femmes ayant une formation spécialisée ». 
3
-  L’article 69 du Règlement de procédure et de preuve permet la non divulgation avant le procès 

de l'identité d'une victime ou d'un témoin pouvant courir un danger jusqu'à ce que ce témoin soit 

placé sous la protection du Tribunal. Cette non-divulgation s'applique à la presse et au public ainsi 

qu'à l'accusé. 
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 أماـ ىيئة المحكمة: الّشيود إجراءات حماية -أ
نوع مف الضحية أو الشاىد يحؽ لمقاضي أو لييئة المحكمة بناء عمى طمب مف أي -1
المالئمة لمحفاظ عمى  اإلجراءاتأف يأمر باتخاذ  الّشيود أو مف وحدة الضحايا أو المعني،

مع حقوؽ ال يتعارض لحمايتيا طالما أف ذلؾ اإلجراء  أوالشاىد  أوخصوصية الضحية 
 .1المتيـ
يمكف أف تنعقد جمسات ىيئة المحكمة في قاعة  ،الجمسات السرية: وىي عمى نوعيف-2

مغمقة لتقرير ما إذا كانت ستأمر بإجراءات لمنع الكشؼ لمجميور أو وسائؿ اإلعالـ عف ىوية 
كما يمكف لييئة المحكمة أف تعقد جمسات مغمقة الستبعاد  أو مكاف وجود الضحية أو الشاىد.

 أوالصحافة والجميور مف كؿ أو بعض اإلجراءات مف أجؿ سالمة وأمف الضحية أو الشاىد 
 .2يمايتعدـ الكشؼ عف ىوي

وىذا في حالة أف تقرر  ،يمكف استخداـ الدائرة التمفزيونية المغمقة التي تبث باتجاه واحد-3
أف مف الضروري اتخاذ إجراءات ضرورية لتسييؿ شيادة  ،مغمقة إجراءاتأي  ىيئة المحكمة في

 .3المعرضيف لمخطر الّشيود الضحايا أو 
 :الّشيود المحكمة في التعامؿ  ضوابط-ب

 4ترىيب لمشيود. أولتحاشي أي مضايقة  األسئمةتتحكـ ىيئة المحكمة بأسموب توجيو -1

                                                           

2-L'article 75 du Règlement de procédure et de preuve stipule que:« A) Un Juge ou une 

Chambre peut, d’office ou à la demande d’une des parties, de la victime, du témoin intéressé 

ou de la Section d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour 

protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que 

lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé» 

3- Article 79 du Règlement de procédure et de preuve. Audiences à huis clos: 

 « A) La Chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus 

de la salle pendant tout ou partie de l'audience : i) pour des raisons d'ordre public ou de 

bonnes mœurs; ii) pour assurer la sécurité et la protection d’une victime ou d’un témoin ou 

pour éviter la divulgation de son identité en conformité à l’article 75 ci-dessus ; ou iii) en 

considération de l’intérêt de la justice. B) La Chambre de première instance rend publiques les 

raisons de sa décision ». 

 .306،صالمرجع السابؽنوازد أحمد ياسيف الشواني، -3
4 - Voir L'article 75 du Règlement de procédure et de preuve. 
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ة غير قادر عمى فيـ طبيعة قرير ىيئة المحكمكاف الطفؿ في ت إذا: األطفاؿ الّشيود -2
كاف رأي  إذاالرسمي وذلؾ  اإلجراءيمكف السماح لو بأف يدلي بالشيادة مف دوف ذلؾ اليميف،

نو يفيـ واجب قوؿ النضج تمكنو مف رواية الوقائع وأ الطفؿ يتحمى بدرجة كافية مف أفالمحكمة 
 1الحؽ.
ولكف  ،الّشيود تقود إلى تجريمو عمى منصة يحؽ لمشاىد أف يعترض عمى تقديـ إفادة  -3

يحؽ لييئة المحكمة أف ترغـ الشاىد بالرد عف السؤاؿ الموجو إليو ولكف ال يمكف أف يستخدـ 
 .2ىذا الدليؿ فيما بعد لمقاضاة الشاىد عمى أي جريمة باستثناء شيادة الزور

عزيز لشيادة اجة إلى أي تال توجد ح :قواعد األدلة في القضايا العنؼ الجنسي-4
 .3يسمح باستخداـ السموؾ الجنسي الماضي لمضحية كأدلة دفاع الضحية، وال

 الّشيود الفرع الثاني: إنشاء وحدة حماية 
ىو أنيا أنشئت وحدة خاصة لحماية  الّشيودأىـ ما يميز المحكمة في إطار حماية 

وذلؾ  نظمة األمـ المتحدة،ي أقامتيا متعد ىذه الوحدة األولى مف نوعيا التو  الّشيودو الضحايا 
الحماية لمشيود الذيف يدلوف بشياداتيـ أماـ المحكمة سواء مف الضحايا فير الدعـ و الرعاية و لتو 

 أو غيرىـ مف األشخاص. 
و يقصد بوحدة الضحايا والشيود بأنيا وحدة متخصصة في المحكمة تضطمع بمسؤولية 

اداتيـ أماـ المحكمة عالوة عمى ىذا الوحدة ىي الذيف يدلوف بشي الّشيود تقديـ الدعـ والحماية و 
قامتيـ وترتيباتيـ  الّشيود المسئولة عف سفر  موظفو الوحدة في بداية إنشائيا  ؼالمالية، ويتألوا 

لدعـ ومسئوؿ ميداني ومساعد ومسئوؿ عف الحماية ومسئوؿ عف ا ؽأشخاص، منسمف خمسة 
فقد دلت تجربة ىذه الوحدة عمى صعوبة  .1998أف ىذا العدد تـ زيادتو خالؿ عاـ  إداري، إال

                                                           

1 - Voir L'article 90 du Règlement de procédure et de preuve. 
2 - Voir L'article 90 du Règlement de procédure et de preuve. 
3 - Voir L'article 96 du Règlement de procédure et de preuve. 
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التي تكبدوىا ولكف الكثيريف أحسوا بالراحة  ةف المعانابشياداتيـ في المحكمة بشأ الّشيود  إدالء
 .1بعد اإلدالء بالشيادة وأعربوا عف تقديرىـ ألنيـ تمكنوا مف ذلؾ

طرفا الدعوى  تقدـ الوحدة خدمات تعمؿ عمى تسييؿ التحقيقات الفعالة التي يقـو بيا
ألف المحاكـ الدولية الجنائية تفتقر إلى السمطة التنفيذية التي تجعميا  ؾ(، ذل)االدعاء و الدفاع

 بشياداتيـ.تعتمد و بشكؿ كبير عمى رغبة األفراد في المثوؿ أماميا و اإلدالء 
الضحايا السفر إلى مقر المحكمة و الظيور أماـ  الّشيودفي أغمب األحياف يقتضي مف 

نية  لبمدانيـ كمة أجنبية والمشاركة في إجراءات قد تكوف غير موجودة في التشريعات الوطمح
وضعيـ في موضع خطير يتمثؿ في  ضافة إلى مواجية الجناة واحتماؿإوبمغة غير  لغتيـ،

و كذلؾ  الّشيود توجيو االتياـ إلييـ  لذا تقتضي الحاجة توفير الدعـ و الرعاية ليؤالء 
 .2لمضحايا

الشروط الخاصة  ،جراءات و األدلة الخاصة بالمحكمةمف قواعد اإل 34دد القاعدة و تح
 الّشيود إذ تفرض ىذه القاعدة عمى أميف سجالت المحكمة إنشاء وحدة لمضحايا و بالوحدة،

بموظفيف مؤىميف و تكوف مسؤولية ىذه الوحدة اإلشراؼ عمى إجراءات حماية الضحايا و 
ف نظاـ المحكمة المذكورة كذلؾ تقديـ اإلرشاد والدعـ لمضحايا م 22وفقا لممادة  الّشيود 

وتنص ىذه القاعدة عمى تعييف ،الجنسي االعتداءو  االغتصابخاصة في حاالت  الّشيود و 
 .3الالـز بتعييف نساء مؤىالت االىتماـموظفيف مؤىميف مع إيالء 

                                                           

 .283ص المرجع السابؽ،نوازد أحمد ياسيف الشواني، -1
 .284المرجع نفسو، ص  - 2

3-L’article 34 du Règlement de Procédure et de Preuve se lit comme suit :« A) Il est créé 

auprès du Greffier une Section d'aide aux victimes et aux témoins, composée d'un personnel 

qualifié et chargée de : i) recommander l'adoption de mesures de protection des victimes et 

des témoins conformément à l'article 22 du Statut ; ii) fournir conseils et assistance aux 

victimes et aux témoins, particulièrement en cas de viols et violences sexuelles. B) Il est 

dûment tenu compte, lors de la nomination du personnel de la Section, de la nécessité d'y 

employer des femmes ayant une formation spécialisée » 
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نما فقط بيف ومف المالحظ أف نظاـ المحكمة لـ يحدد عدد الموظفيف المطموب لم  وحدة وا 
إنما يتمثؿ في ،المؤىالت المطموبة في الموظفيف والسبب الجوىري في منح الوحدة ىذه المرونة

 . 1عدـ المقدرة عمى التنبؤ بالمواقؼ التي يتوجب عمى المحكمة النظر فييا 
قد تختمؼ  الّشيود إف ىذه العوامؿ المتمثمة بالخمفيات والظروؼ واحتياجات الضحايا و  

فالمؤىالت المطموبة ال تكاد تخرج عف الوظائؼ اإلنسانية  ،قضية ألخرى وبشكؿ جذري مف
واإلدارية مف رعاية صحية وخدمة اجتماعية وترجمة شفوية و تحريرية ومتخصصيف في عمـ 

نسي والصدمات النفسية وخصوصا المتعمقة بجرائـ العنؼ الج اإلجراءات الجزائيةفي  ، والنفس
وكذلؾ متخصصيف في المسائؿ القانونية بما فييا مجاالت واألطفاؿ، لمضحايا مف النساء

 .2القانونية الدولي اإلنساني و القانوف الجنائي

 المبحث الثاني
 الّشيود البرامج الوطنية لحماية  

و تؤسس بعض ىذه  ،الّشيود اعتمدت العديد مف دوؿ العالـ عمى برامج خاصة لحماية 
في حيف يستند البعض اآلخر منيا في إقراره ليذه البرامج  نوني،الدوؿ ىذه البرامج عمى نص قا

شرطة و وزارات الداخمية و عمى تعميمات صادرة عف السمطات المعنية و مجمس النواب و ال
 الّشيود حماية  وتنتشر الصورة األخيرة مف الحماية في الدوؿ التي ال تؼ فييا نصوص العدؿ،

امج الحماية المعموؿ بيا في ىذه الدوؿ األخيرة ال تؼ ال شؾ أف بر و  بأغراضيا المنشودة،
 السيما عند تغيير ىوية الشاىد، الّشيود أيضا بالضرورات الفاعمة فيما يخص إجراءات حماية 

 حيث ال يوجد نظاـ قانوني دقيؽ يحدد شكؿ و معالـ و قواعد ىذه الحماية...إلخ
ف كانت درات التشريعية في ىذا المجاؿ إال أغمب الدوؿ األوروبية قد اتخذت بعض المبا وا 
 وسيرىا عمىلـ تفصؿ موضوعيا  ثالبرامج، بحيا فقط كاف صريحا حوؿ ىذه أف القميؿ مني
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يطالياخالؼ الو.ـ.أ وكندا   الّشيود التي سعت بجد لتفصيؿ مكونات برنامج حماية  وأستراليا وا 
 في تشريعاتيا.

إذ أسندت بعض الدوؿ تسيير  ،ّشيود الوتتنوع نماذج البرنامج الموضوع لضماف حماية 
البرنامج إلى لجنة خاصة و أسند البعض اآلخر منيا إدارة البرنامج إلى النائب العاـ الذي يعمؿ 
مع ىيئة ممحقة بوزارة العدؿ في حيف أسندت بعض القوانيف ىذه المياـ مباشرة  إلى سمؾ مف 

 أسالؾ الشرطة.
 لمطمبا)نخصص إذ  الّشيود المختمفةحماية  برامج جوفيما يمي نتناوؿ بالدراسة نماذ

 (الثالث المطمب) واألسترالي ثـلمبرنامج الكندي  (الثاني المطمب)لمبرنامج األمريكي و  (األوؿ
 لمبرنامج اإليطالي.

 األمريكي(النموذج )القضائي  البرنامج المطمب األوؿ:
بأنو"  الّشيود ماية عرؼ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة برنامج ح

يوفر ما يمـز لتغيير أماكف اإلقامة بنقؿ  برنامج سري منشأ رسميا، يخضع لمعاير قبوؿ صارمة،
المعرضة  الّشيود األشخاص إلى أماكف إقامة جديدة و كذلؾ تغيير ىويتيـ،  فيما يخص 

إنفاذ حياتيـ لمخطر مف جراء تيديدىـ مف قبؿ جماعة إجرامية بسبب تعاونيـ مع سمطات 
بأنو" مجموعة معيارية أو مخصصة  الّشيود القوانيف" بينما يعرؼ مجمس أوروبا برنامج حماية 

مف تدابير الحماية الفردية التي يرد وصفيا، عمى سبيؿ المثاؿ، في مذكرة تفاىـ يوقعيا كؿ مف 
 .1وف مع العدالة المتمتع بالحماية"السمطات المسئولة و الشاىد أو المتعا

 ثالشاىد، حيصاغت قانونا لحماية أمف  شريع األمريكي أوؿ التشريعات التيالتيعتبر 
افحة ترجع نشأة ىذا القانوف إلى برنامج الحماية الذي تضمنو الفصؿ الخامس مف قانوف مك

                                                           
 . كما عرفو المشرع السويسري مف خالؿ:106، المرجع السابؽ، ص الوىابرامي متولي عبد  - 1

L’article 4 de Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins suisse du 23-12-

2011:« Le programme de protection des témoins est un ensemble de mesures 

extraprocédurales de protection des témoins fixées individuellement qui a pour but de 

protéger une personne des risques qu’elle peut encourir en raison de sa collaboration dans le 

cadre d’une procédure pénale, y compris des tentatives d’intimidation ».disponible sur : 

Http ://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20091842/index.html 
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إيجاد الذي كاف ييدؼ إلى و  .1984بقانوف عاـ  ؿ، والمعد19701الجريمة المنظمة لعاـ 
ي استخداميا في المعمومات واألدلة التي يمكف لالدعاء الفيدرال آليات قانونية مف شأنيا توفير

يـ وضماف االستفادة الحوافز لممواطنيف لتشجيعيـ عمى اإلدالء بشيادت عالجنائية، ووضاألمور 
عادالمثمى   .2يمكف االعتماد عمييـ الّشيود مجموعة آمنة مف  ةمنيـ، وا 
امج األمريكي يتناوؿ إنشاء البرن (ع األوؿالفر )فرعيف، يتـ تناوؿ ىذا التشريع مف خالؿ و 

أىـ التعديالت الواردة عمى برنامج حماية  (الفرع الثاني)الشاىد، ويستعرض لحماية أمف 
 عمى النحو اآلتي: الّشيود وذلؾ

 الفرع األوؿ: إنشاء البرنامج األمريكي لحماية أمف الشاىد
األساس  1970الصادر عاـ  الجريمة المنظمةمكافحة الفصؿ الخامس مف قانوف يعتبر 

قدرة في و الكونجرس مف خاللو قد زاد  ،التشريعي الذي يستند إليو برنامج حماية أمف الشاىد
كابيـ جريمة مف وزارة العدؿ في الحصوؿ عمى أدلة ضد أشخاص متورطيف أو مشتبو في ارت

 لبرنامج يود الشّ إعطاء المدعى العاـ األمريكي سمطة ضـ مف خالؿ  وذلؾالجرائـ المنظمة،
حماية الشاىد التابع لوزارة العدؿ لمنيوض بأعباء أمنيـ وسالمتيـ. حيث يرخص البرنامج 

أو اقبة عمى مدار أربع وعشريف ساعة،بحماية قصيرة األجؿ كالمر  الّشيود لممدعى العاـ تزويد 
يدة وأسرىـ مف خالؿ البرنامج ىويات جد الّشيود حيث يمنح لمكاف جديد،الترحيؿ الفوري 

  .3وتقديـ مساعدات مالية ووظيفيةوبطاقات ائتماف تؤيد الشخصية الجديدة 
الجريمة المنظمة مكافحة الفصؿ الخامس مف قانوف مف  502المادة  نص وبناء عمى

 وشراء أو بناء بيوت سكنية آمنة، المدعى العاـ استئجارأصبح بإمكاف ، 1970 الصادر عاـ
لصحية واألمنية لمشيود ومعيـ أسرىـ والمستحقوف لمحماية فيمف واتخاذ ما يمـز لتوفير الرعاية ا

تعتـز الحكومة طمبيـ لإلدالء بشيادتيـ في دعاوى مقامة ضد أشخاص متيميف باالشتراؾ في 

                                                           

1 - Organized Crime Control Act of 1970.available on:  

http://uscode.house.gov/statutes/pl/91/452.pdf 

 .271ص ،المرجع السابؽ السولية،محمد أحمد يوسؼ  -2
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المدعى العاـ بأف الشاىد معرض  و ذلؾ شريطة أف يقتنع أنشطة تتعمؽ بالجريمة المنظمة
 .1ار الخطر سمطة تقديرية لممدعى العاـ وتقدير استمر  لمخطر بسبب أدائو لمشيادة،

عف كؿ المحمقيف الجدد وزارة العدؿ توفر حد أدنى مف المعمومات األساسية و اشترطت 
وضعت كما  ،مثؿ اسـ الشاىد المتوقع وعدد أفراد أسرتو ووظيفتو وتاريخو الجنائيبالبرنامج،

اشترطت ىذه المعايير ف وزارة العدؿ،قيقات التي تباشرىا معايير لقياس أىمية الشاىد بالنسبة لمتح
ؿ وقائمة تشتما الشاىد بشيادتو وممخص لشيادتو،وجود وصؼ ألىمية القضية التي يدلي فيي

لتمكيف وزارة العدؿ مف تقرير ما إذا كاف مف المفيد لممصمحة المتوقعيف، الّشيود عمى غيره مف 
 .2االتحادية تقديـ الحماية مف عدمو

إجراء بالسمطات الفيدرالية  إلى قياـ ردة لعدد الممحقيف بالبرنامجالزيادة المطأدت وقد 
مف  السنوات األولى التي تمت إنشاءه،إصالحات ىيكمية عمى برنامج حماية أمف الشاىد في 

 بينيا ما يمي:
 البيوت اآلمنة استبداؿ-أوال

وجود حراسة يتـ في أحياف كثيرة في مواقع غير مناسبة، كما أف كاف إنشاء البيوت اآلمنة 
صالحا جراء صيانة وا  التوقؼ عف األمر الذي أدى إلى  ت مستمرة زاد مف ارتفاع تكمفتيا،وا 
وأسرىـ طواؿ مدة الحماية في تمؾ  الّشيود باإلضافة إلى أف احتجاز  االستمرار في إنشائيا،

                                                           

1 - SEC. 502. Of Organized Crime Control Act of 1970: «The Attorney General of the United 

States is authorized to rent, purchase, modify, or remodel protected housing facilities and to 

otherwise offer to provide for the health, safety, and welfare of witnesses and persons 

intended to be called as Government witnesses, and the families of witnesses and persons 

intended to be called as Government witnesses in legal proceedings instituted against any 

person alleged to have participated in an organized criminal activity whenever, in his 

judgment, testimony from, or a willingness to testify by, such a witness would place his life or 

person, or the life or person of a member of his family or household, in jeopardy. Any person 

availing himself of an offer by the Attorney General to use such facilities may continue to use 

such facilities for as long as the Attorney General determines the jeopardy to his life or person 

continues».available on: http://uscode.house.gov/statutes/pl/91/452.pdf 
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بعضيـ لبعض مما زاد مف احتماالت اكتشاؼ  الّشيود البيوت اآلمنة أدى إلى تعرض 
 .1يقات السرية التي تجرييا السمطات دوف ترخيصالتحق

واستبدلت بالحراسة نظاـ  ى شراء المساكف في أماكف متنوعة،وىو ما دفع السمطات إل
إلى أف اتخذ أسموب إعادة التوطيف في أماكف مختمفة  الشاىد وتقميؿ االتصاؿ بو،ىوية إخفاء 

إلى الوضع إلى منح الشاىد الموضوع كنظاـ يتبع لمحماية وقد أدى ذلؾ  1975وبعيدة منذ عاـ 
ولكنو أدى في الوقت نفسو إلى التقميؿ مف قدرة السمطات  حت الحماية قدرا مف حرية الحركة،ت

 .2عمى ضبط سموؾ الشاىد غير المشروع
 لبرنامج حماية الشاىد نظاـ حكومي إنشاء-ثانيا

إخضاع إال أف  اية الشاىد،حمعف  ابتداء المسئوؿالقسـ الجنائي التابع لوزارة العدؿ  تبريع
 لى توسيع الخدمات التي تقدـ ليـ.لمعيش بيويات جديدة دفع برنامج حماية الشاىد إ الّشيود

نامج ولجدولة مثولو في مكتب تنفيذ العمميات لمراجعة خمفيات الشاىد لقبوؿ إلحاقو بالبر  أأنشف
ومف ثـ  تابعة لمحكومة األمريكية.شالت الوعيد بمسألة الحماية اليومية إلى إدارة المار المحاكمة،

تقـو تمؾ اإلدارة بتقديـ رعاية صحية آمنة ورفاىية لشيود الحكومة وأسرىـ طبقا لمفصؿ الخامس 
 .3مف قانوف الجريمة المنظمة وتقديـ المساعدة في التوظيؼ

 مذكرة التفاىـ إعداد-ثالثا
ية موحدة تكوف الوسيمة باستحداث مذكرة قياس 1977عاـ  أوصت لجنة تابعة لوزارة العدؿ

، وقد تضمنت مذكرة التفاىـ التي صدرت الّشيود االتحادية تجاه  تالمسؤولياالوحيدة لتحديد 
، و بما استجابة لمتوصية والتي أعدت بمعرفة وزارة العدؿ حاؿ قبوؿ الشاىد لدخولو في البرنامج

 تشكؿ بنودىا عقدا مع الشاىد، والأو أدمجت في الموائح الفيدرالية.  الوثيقة لـ تكف قد قننتأف 

                                                           

 .275ص ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية،  - 1
 .276ص ،نفسوالمرجع  - 2
 .276ص ،نفسوالمرجع  -3



  142  
 

لعامميف في ومف ثـ فقد كاف تنفيذ مذكرة التفاىـ يتطمب قياـ تعاوف بيف كؿ وكيؿ مف الوكالء ا
 .1وبدوف ذلؾ التعاوف كانت ال تقدـ أي خدمة لمشاىد برنامج حماية الشاىد،

 الّشيود:أىـ التعديالت الواردة عمى برنامج حماية الفرع الثاني: 
منيا عدـ كفاية التعاوف بيف  ،ـ حماية امف الشاىد صعوبات كبيرةتطبيؽ نظالقد واجو 

 الّشيود لنظاـ الحماية مف خالؿ ارتكاب  الّشيود األجيزة المكمفة بحماية الشاىد و مخالفة 
أنفسيـ لجرائـ عنؼ  تحت ستار وجودىـ في حماية السمطات الحكومية مثؿ ما حدث في 

 الّشيود باإلضافة إلى مخالفة  Taitt » 3 »و قضية تايت Bergmann » 2 » قضية برجماف
،زيادة عمى اآلثار النفسية و االجتماعية  لبرنامج مقة بالحضانة و الزيارة و الرؤيةلألوامر المتع

حماية امف الشاىد كالمعاناة مف استخداـ االسـ الجديد و مشاكؿ اليوية االجتماعية و 
 .4االغتراب

لجنة مراقبة برنامج أمف الشاىد إلى إنشاء  1977دؿ األمريكية عاـ و ىو ما دفع وزارة الع
"witness security programm review committee " لمبحث بعناية فيما يشوب برنامج

المجمس التشريعي األمريكي سمبيات و التقدـ بتوصيات لمتحسيف و لقد أقر حماية الشاىد مف 
ؿ القانوف الجديد محؿ القانوف السابؽ اإلشارة إليو ليح 1984"الكونغرس" ىذه التوصيات عاـ 
تطمب تحديد حيث  witness security reform act الّشيودالذي سمي بقانوف إصالح أمف 

                                                           

 .277ص ،المرجع السابؽسولية، أحمد يوسؼ ال -1
برنامج الحماية مقابؿ شيادتو عمى أحد « Bnejamin Rosado » إدخاؿ بنجاميف القضية في تتمخص وقائع  - 2

وتـ نقؿ الشاىد وأسرتو لإلقامة بمدينة  أقطاب الجريمة المنظمة في مدينة نيويورؾ في واقعة مرشدي الحكومة لممخدرات.
ي في الشير التالي، وتـ تغيير لقب العائمة قانونا إلى روسو، وفي سبتمبر مف العاـ نفسو تـ ساف تشارلز بوالية ميسور 

إطالؽ النار عمى الشرطي فريد برجماف عمى يد أحد المصوص، وتوفي متأثرا بجراحو. وفي أبريؿ مف العاـ التالي تمت 
  إدانة روسادو بقتؿ الضابط وعوقب بالسجف مدى الحياة.

المشموؿ بنظاـ الحماية بقتؿ خطيبتو، المجـر   « Marion Pruett » القضية في قياـ ماريوف برويتع تتمخص وقائ  -3
لـ يكف مستقرا عاطفيا، وأنو كاف يمثؿ تيديدا  عف قضية برجماف في وجود دليؿ عمى أف قاتؿ تايت  وتختمؼ قضية تايت

ر أف ىذا الدليؿ قد تجاىمتو إدارة المارشاالت منذ محتمال ألشخاص آخريف في وقت التحاقو ببرنامج حماية الشاىد. غي
 . الوقت الذي التحؽ فيو القاتؿ ببرنامج حماية الشاىد حتى ارتكابو جريمة قتؿ ضحيتو

 .300السابؽ، المرجع أحمد يوسؼ السولية، -4
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تصاؿ كما قنف القوة التنفيذية لمذكرة التفاىـ، وقوى مف فكرة ا ،1معايير قبوؿ جديدة و أكثر شدة
أو  لتعويض أسر المجني عمييـ أو الذيف أصيبواوأنشأ صندوقا  الوالد غير الحاضف بأطفالو،

وال ييتـ القانوف بالشؤوف المتعمقة بمسؤولية الوكالء عف األفعاؿ  قتموا عمى أيدي شيود محمييف،
ومع ذلؾ فإف القانوف يحد مف الوظيفة التقديرية فيما  ،الّشيود فية لمقانوف والصادرة عف المنا
عالة يتعم جاه ما يقوـ وقد خوؿ القانوف لمحكومة مسئولية محدودة ت يف،المحمي الّشيود ؽ بقبوؿ وا 
ومف بيف أىـ  األمر الذي يعد إسياما لمبرنامج في مثؿ ىذه األفعاؿ. مف أفعاؿ، الّشيود بو 

 :2التعديالت التي أدخمت عمى القانوف نذكر
 .المشموليف بالحماية الّشيود أوال: التوسع في تحديد طوائؼ 

 .قديـ الخدمات الصحية والمالية لمشاىدثانيا: التوسع في ت
 .ثالثا: سمطة المدعى العاـ في تنفيذ األحكاـ التي تفضي بكشؼ الشخصية الجديدة لمشاىد

 .رابعا: إلزاـ المدعى العاـ ببحث وتسبيب قرار طمب الحماية
بموجب  –الشاىد وسمطات الحماية  –خامسا: تحديد حقوؽ والتزامات طرفي الحماية 

 .مايةاتفاؽ لمح
 .سادسا: تحديد التدابير الواجب اتخاذىا في حالة وجود ضرر يؤثر عمى سير التحقيؽ

 .سابعا: تحديد اإلجراءات الخاصة بإنياء حماية الشاىد أو الكشؼ عف شخصيتو
 .ثامنا: تنظيـ إجراءات قبوؿ الشاىد ببرنامج الحماية

 .بدء إجراءات الحمايةتاسعا: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية ديوف الشاىد قبؿ 
 .عاشرا: مراعاة األبعاد االجتماعية واألسرية لمشاىد

 .بالحماية الّشيود المشموليفالحادي عشر: إنشاء صندوؽ لتعويض ضحايا جرائـ 
يجب أخذىا التي رغـ اإلنجاز الممحوظ لمقانوف الجديد إال أف ىناؾ بعض الموضوعات  

 و تتمثؿ في اآلتي: رنامج،قائميف عمى الببعيف االعتبار مف قبؿ ال

                                                           

 .264، المرجع السابؽ، ص و جيالليماين -1
 . 302يوسؼ محمد السولية،المرجع السابؽ،ص أحمد -2
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ائرتيا إف مسألة السماح لمسمطات المحمية في الوالية التي يعاد توطيف الشاىد في د -1
ترؾ تقدير ففي حيف سمح ليا المشرع بذلؾ  ،مازاؿ يشوبيا عدـ الوضوح طمب بيانات الشاىدب

 ف معمومات،ضوء ما يتوفر لديو ممدى إمكانية الكشؼ عف ىذه البيانات لممدعى العاـ في 
ومف ثـ فال إلزاـ عمى المدعى العاـ بأف يكشؼ عف شخصية الشاىد وموطنو إال إذا وجد حكـ 

 .1مف إحدى المحاكـ
مف غير الواضح ما إذا كاف برنامج حماية الشاىد سوؼ يصبح وسيمة عامة لمحصوؿ  -2

قانوف  وقد الحظ الذيف وضعواال تنطوي عمى جريمة منظمة أو ال.عمى شيادة في قضايا 
مف أعضاء الكونجرس أف الشاىد يمكف تيديده مف جانب مجرميف في  الّشيود إصالح أمف 

أنشطة جنائية منظمة أو غير منظمة عمى السواء وقد يكوف الترحيؿ المؤقت أو الترحيؿ بدوف 
نظمة تغيير االسـ وسائؿ مقبولة أو معقولة النتزاع شيادة في كثير مف أنماط الجرائـ غير الم

ومف المستحيؿ قياس المدى الذي يحفز فيو الوعد بإعادة توطيف  االبتزاز أو ىتؾ العرض، مثؿ
وبالمثؿ فمف غير الواضح ما إذا كاف برنامج  ف ىذه الجرائـ عمى أداء الشيادة،المستيدفيف م

بقضايا  الّشيود حماية الشاىد يمكنو الوفاء بشكؿ مرض بغرضو األصمي المتمثؿ في حماية 
 . 2جريمة المنظمة ماداـ قد وافؽ عمى ىذا القانوف الجديدتتعمؽ بال

وبرغـ ذلؾ فقد وضع المشرع معايير واضحة لتقدير مدى مسئولية السمطات الفيدرالية عف 
ولذلؾ إذا قصر وكيؿ و الحماية مسببا بيا ضررا لمغير؛األفعاؿ التي قد يقـو بيا الشاىد بعد منح

أو قبؿ شاىدا دوف إعداد  التقييـ السيكولوجي لمشاىد،كماؿ في برنامج حماية الشاىد في است
فإنو يمكف بالتالي مساءلتو وفقا لقانوف دعاوى الضرر الفيدرالي عمى عكس ما  كرة تفاىـ،مذ

 .      3كاف متبعا فيما مضى مف إعفائو مف المسئولية التقصيرية
 

       
                                                           

 .325ص ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية ،  -1

 .325ص ،المرجع نفسو -2
 .326ص المرجع نفسو، -3
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 :(تراليواألسالنموذج الكندي )برنامج البوليسي الثاني: ال مطمبال
أوجو النقد التي تعرضت ليا تشريعات  واألسترالي تفاديحاوؿ كؿ مف المشرع الكندي 

ميمة حماية الشاىد وتأمينو لتمكينو مف  إلى الشرطة األخرى. فأسندالدوؿ  لدى الّشيود حماية 
 وعميو نتناوؿ اإلدالء بشيادتو دوف خشية العواقب التي قد تمحؽ بو أو بأي فرد مف أسرتو

 .)الفرع الثاني(ثـ النموذج األسترالي في  الفرع األوؿ() فيموذج الكندي الن
 الكندي جاألوؿ: النموذالفرع 

بسبب األولوية الممنوحة لمكافحة شبكات االتجار بالمخدرات، أعد الدرؾ الممكي لكندا   
(GRC)  شخاص الذيف يتعاونوف مع واأل الّشيودبرنامج حماية ييدؼ إلى حماية  1984عاـ

وىو ما جعؿ  وقد تـ إنشاء ىذا األخير عف طريؽ تدابير إدارية بدال مف تمؾ التشريعية، العدالة،
أو قواعد وأطر لتقديـ  واضحةإذ لـ يتضمف مقاييس  ير متجانس وغامض،منو برنامجا غ

 .1مما أحدث بعض المشاكؿ التنظيمية الحسابات،
مع تزويد  شرطة منيا الدرؾ الممكي،ؾ مف الفمف جية أسندت إدارة البرنامج إلى عدة أسال

كؿ مف مصالح الشرطة في الواليات ومصالح الشرطة في البمديات ببرنامج لمحماية ومف جية 
أخرى قدـ كؿ مف األشخاص المحمييف وسمطات الدرؾ الممكي التي تدير برنامج الحماية عدة 

رنامج أخذ مجاال واسعا، كما أف ىذا الب ـ استجابة ىذا األخير لتطمعاتيـ،شكاوى فحواىا عد
حيث أف عددا متزايدا مف األشخاص الذيف لدييـ دور في قضايا لـ تكف ليا أي عالقة باإلجراـ 

 .2المنظـ أصبح يشعر بالحاجة إلى الحماية ويطمبيا

                                                           
1-Gregory Lacko, la protection des témoins, groupe de la coopération international-ministère 

de la justice du Canada, 2004, p 3. Disponible sur le site http//www.Canada-justice 

org/fr/ps/inter/protect_witness/witness protectionFR.pdf.Consulté le 14-01-2014. 

2-Don Boudira, debat de la chambre des communes initiatives parlementaires loi sur la 

protection des témoins disponible sur le site : 

http//www2parl.ge.ea/housepublications/publication.aspy?docld2332327&language 

F&MODE=L&PARL= 35&SES=144495.Consulté le 15-01-2014. 
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عدـ االستجابة لتطمعات وآماؿ المشاركيف في  أوال، أدت ىذه الصعوبات إلى نتيجتيف: 
يجب اتخاذىا دارة البرنامج إلى معرفة معايير وطبيعة التدابير التي وثانيا حاجة إ،1البرنامج

 .الّشيود لضماف حماية 
وفي  معايير واضحة موحدة أمرا مستحبا،مع كؿ ىذا أصبح التغيير الذي يضمف تطبيؽ 

 ،الّشيود ني لحماية ىذا الصدد وضعت الحكومة مشروع قانوف ييدؼ إلى إعداد برنامج وط
 Loi sur le » 2الّشيوددؽ البرلماف عمى القانوف حوؿ برنامج حماية صا ،1996وفي عاـ 

programme de protection des temoins »   والذي كاف مماثال في بعض جوانبو
 لنظيره األمريكي في نفس المجاؿ.

ينتيج القانوف الجديد سياسة محددة فيما يتعمؽ  ،1984فا لمبرنامج اإلداري لسنة وخال
كما يحدد بطريقة واضحة  ة الموحدة لمحاالت في كامؿ كندا،برنامج وكذا المعالجبالقبوؿ في ال

دارة البرنامج،التزامات ومسؤوليات  ويعد المقاييس واإلجراءات الالـز إتباعيا  كؿ مف المستفيد وا 
 إلنياء الحماية. 

سمطة  الّشيود و عمى خالؼ المشرع األمريكي الذي يجعؿ السمطة في نظاـ حماية 
حيث أسند ىدا األخير مباشرة لمحافظ الدرؾ  ئية فإف المشرع الكندي جعميا سمطة بوليسية،قضا

 .3الّشيود مسؤولية إدارة البرنامج الفيدرالي لحماية  لممكي لكندا أو ما يسمى بالمفوض،ا
تحديد وكذا  ،عييف المستفيديف مف برنامج حمايةوتكوف لممفوض بموجب القانوف سمطة ت

 .الممنوحة ليـنطاؽ الحماية 
ف البرنامج أو عندما يقرر ويتعيف احتراـ عدة عوامؿ عند طمب الشخص االستفادة م

وامؿ بعض الع الكندي، الّشيود ية فقد وضع القانوف حوؿ برنامج حما، قبوؿ أي أحد فوضالم
إذ يجب أف يكوف الشاىد محؿ توصية بقبولو مف جانب إدارة تنفيذ  الشكمية التي يجب مراعاتيا،

طبقا لمتعميمات الصادرة في اىد بتزويد المفوض بأية معمومات،القانوف.كما يجب أف يقـو الش
                                                           

1-Gregory Lacko, la protection des témoins, op cit, p 34. 

2  - loi sur le programme de protection des témoins du Canada du 20juin1996 Disponible sur : 

law-lois-justice.gc-a/fra/lois/w-11-2/. 
3
 - L’article 4 chapitre 15  de la loi sur le programme de protection des témoins du Canada dispose 

que: « Est instauré le programme de protection des témoins, administér par le commissaire ».  



  147  
 

مما يساعد المفوض عمى النظر في العوامؿ المشار  لشأف فيما يتعمؽ بتاريخو الشخصي،ىذا ا
و في الختاـ إبراـ اتفاؽ بيف الشاىد والمفوض يحدد فيما يتعمؽ بالشاىد. 7في المادة إلييا 
يكوف مف حؽ المفوض في الحاالت ه الشروط،ذو مع عدـ اإلخالؿ بي رؼ.مات كؿ طالتزا

وذلؾ لمدة أقصاىا  ة،الطارئة أف يقـو منفردا بتوفير الحماية لشخص لـ يدخؿ في اتفاؽ الحماي
 .1يوما 90

يعيف المفوض  ااالعتبار، عندمالتي يجب أف تؤخذ بعيف كما تناوؿ العوامؿ الموضوعية  
يجب مراعاة العوامؿ اآلتية عند تحديد مدى أحقية الشاىد في  ذالبرنامج، إمف المستفيديف 

 الدخوؿ في البرنامج مف عدمو:
 .الخطورة عمى أمف الشاىد طبيعة-أ

 .مدى الخطر عمى المجتمع في حالة السماح بإدراج الشاىد في البرنامج -ب
ومدى أىمية الشاىد في التحركات والتحقيقات أو الدعاوى المتعمقة بالشاىد،  طبيعة-ت

 .ىذا الموضوع
المعمومات أو اإلفادة التي قدميا الشاىد أو التي وافؽ عمى تقديميا، أو التي  قيمة-ث

 يمكف أف تنشأ مف مشاركة الشاىد. 
تضحية  ةالشخصية، ودرجالبرنامج عمى ضوء صفاتو إمكانية تأقمـ الشاىد مع  مدى-ج

 لمشاىد.  األسرية تالتميز، والعالقاوقدرتو عمى 
 .المترتبة عمى ضـ الشاىد إلى البرنامج التكاليؼ-ح
 .الطرؽ البديمة لحماية الشاىد بدوف إدراجو في البرنامج -خ
 .2أية عوامؿ أخرى يرى المفوض أنيا ذات عالقة بالموضوع -د

وعندما يتخذ القرار بأف يقبؿ الشخص في البرنامج، يوقع اتفاؽ لمحماية مع المحافظ  
 يجب أف يتضمف اتفاؽ الحماية التزاما باآلتي:فروط العامة الموضحة لاللتزامات يتضمف الش

 مف جانب المفوض:  
                                                           

1 - Art 6 de la loi sur le programme de protection des témoins du Canada, déjà mentionée. 

2  - Art 7. de la même loi . 
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 اتخاذ الخطوات المناسبة والضرورية لتوفير الحماية المشار إلييا في اتفاؽ الحماية.
 مف جانب الشاىد: 
التحريات أو تقديـ المعمومات أو اإلفادة أو المشاركة بالقدر المطابؽ فيما يتعمؽ ب -

 .التحقيقات أو الدعاوى التي تـ تقديـ الحماية بشأنيا طبقا لالتفاؽ
الوفاء بكؿ االلتزامات المالية التي مف المفترض أف يتحمميا الشخص الخاضع لمحماية  -

 طبقا لمقانوف، والتي ال تدخؿ ضمف التكاليؼ التي يتحمميا المفوض بموجب االتفاؽ. 
القانونية التي مف المفترض أف يتحمميا الشخص الخاضع  الوفاء بكؿ االلتزامات -

 لمحماية، بما فييا كفالة ورعاية األبناء
يحتمؿ أف تعرض أمف  والبرلماف، أاالمتناع عف األنشطة التي تمثؿ جريمة ضد قانوف  -

 الشخص الخاضع لمحماية، أو أمف البرنامج لمخطر.
ولة التي يصدرىا المفوض فيما يتعمؽ الموافقة عمى تنفيذ الطمبات واألوامر المعق -

 1بالحماية التي يتـ توفيرىا لمشخص الخاضع لمحماية.
أف البرنامج الحظ يف ،كؿ ىذه العوامؿ تعد أساسية لتحديد مف يجب أف يقبؿ في البرنامج

كاف إداريا أما  1984كات االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة لسنة بالخاص بمكافحة ش
فقد شمؿ جميع األشخاص  لكنو كاف واسع المجاؿ، ،اس تشريعيأسلو قد كاف ف 1996برنامج 

 في المحاكمة، الذيف يمكف أف يكوف أمنيـ ميددا سواءا خالؿ مشاركتيـ في التحري والتحقيؽ أو
 ويظير ىذا بصفة جمية في التعريؼ الذي خص بو الشاىد حيث عرفو بأنو:

 قيؽفيما يتعمؽ بتح ،عناصر إثباتات أو افؽ عمى تقديـ معمومو  ، أوالشخص الذي قدـ  - أ
و يحتاج بيذا الصدد إلى الحماية باعتبار أف أمنو في  عف ارتكاب جريمة،متابعة أو 

 خطر،
لألمف أو لمدفاع، المساعدة لمنظمة فدرالية  وافؽ عمى تقديـ ، أوالشخص الذي قدـ - ب

 منو في خطر،تاج بيذا الصدد لمحماية باعتبار أف أويح

                                                           

1  - Art 8 de la loi sur le programme de protection des témoins du Canada, déjà mentionée. 
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و لنفس أو )ب(  (أالشخص المشار إليو في الفقرة )و عالقة بالشخص الذي ل - ت
 1.، يمكف أف يحتاج لمحمايةاتفي تمؾ الفقر األسباب المشار إلييا 

الّشيود عندما يقوؿ أف برنامج حماية  Geoff Reganوىو ما يؤكده النائب جيوؼ ريغاف 
 تحقيقات بتقديميا،أف تخدـ سير ال، يجب أف يساعد األشخاص الذيف لدييـ معمومات يمكف 

 دوف الخشية عمى أمنيـ أو أمف أفراد عائالتيـ.  
يتخذ المحافظ التدابير المعقولة لضماف الحماية لقانوف المتعمؽ ببرنامج الحماية،وبموجب ا

ويمكف أف تأخذ ىذه الحماية أشكاال متنوعة بحيث ال تقتصر إلييا في االتفاؽ لممستفيد، المشار
 leأو تغيير اليوية  le logementأو اإليواء  le déménagementفقط عمى الترحيؿ 

changement d’identité لنفسية والدعـ المالي بؿ يمكف أف تشمؿ أيضا المساعدة ا
أو تسييؿ إعادة إسكانو أو  ضماف أمف المستفيد مف البرنامج، وكؿ ما ييدؼ إلى الضرورييف،

تقديـ المعمومات أو عناصر بعيد الشاىد يت ر األنظمة األخرى،وعمى غرا ،2ضماف استقالليتو
 الدليؿ التي جعمت حمايتو ضرورية.

و لتعميمات وفعالية الحماية تعتمد عمى الشاىد في حد ذاتو وعمى إرادتو وعمى مدى إتباع
حوؿ  وىو ما يتطمب أف ينفذ الشاىد التعميمات التي يصدرىا المحافظ األمف التي يخضع ليا،

ويمتنع عف المشاركة في أي نشاط يشكؿ جريمة في القانوف  تو،موضوع حمايتو أو التزاما
 .3 الّشيود ببرنامج حماية 

عند الضرورة وفي حالة عدـ إبراـ اتفاؽ مع الشاىد، تكوف لممحافظ سمطة تقديـ حماية 
، 90قتة لمشاىد لفترة أقصاىا مؤ  اـ اتفاقيات مع وقد أسند القانوف لممحافظ إمكانية إبر  يـو

 .4أو مع ىيئة مكمفة بتطبيؽ القانوف بغرض قبوؿ الشاىد في برنامج الحماية حمية،السمطات الم
الدولة التي منحت فييا  يجب أف تقتصر فقط عمى حدود الّشيود الواضح أف حماية 

نم  الّشيود.يجب عمى الدوؿ األخرى التعاوف لحماية  االحماية، وا 

                                                           
1  - Art 2 de la loi sur le programme de protection des témoins du Canada, déjà mentionée. 
2 - Art 2 de la même loi . 

3 - Art 8 de la même loi. 

4 - Art 14 de la même loi. 
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إبراـ اتفاقيات مع  المدنية لكنداالعمومي والحماية  وفي ىذا الصدد يمكف لوزير األمف
 .1الّشيودرعايا أجانب في برنامج حماية  ؿدولية، لقبو ت أجنبية أو محكمة جنائية حكوما

أنو يمكف  رالحياة، غيـ في برنامج الحماية مدى تـ قبولي الّشيود الذيفوعادة ما يشارؾ 
 في حالتيف: ؾالحماية، وذلاء ىذه لممحافظ إني

أو  والتي تتعمؽ بقبولو في البرنامج، إرساؿ معمومات ىامة لممحافظ،عف  إذا غفؿ الشاىد
وفي حالة ما إذا خالؼ الشخص المحمي عمدا االلتزامات المنصوص  إرسالو معمومات خاطئة،

وفي الحالتيف يجب عمى المحافظ اتخاذ كؿ التدابير الالزمة  الخاص بالحماية، عمييا في االتفاؽ
 .2ر إنياء الحماية مع منحو إمكانية تقديـ مالحظاتوإلعالـ المعني باألمر بقرا

ذا كاف الشخص المشارؾ في برنامج  يجب عمى  الحماية في حاجة إلى تغيير لقبو،وا 
المحافظ اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لكي يقدـ ليذا الشخص الوثائؽ التي تثبت ىويتو 

لى جانب التدابير الموجية لتشجيع وتنظيـ ال رأى  الّشيود قبوؿ في برنامج  حماية الجديدة، وا 
ية التي يقدميا البرنامج المشرع الكندي وجوب المصادقة عمى تدابير تمتد إلى ما بعد الحما

ألية معمومة متعمقة بمحؿ إقامة أو العمدي المباشر أو غير المباشر، فاعتبر اإلفشاء لمشيود،
نع الكشؼ عف ىذه المعمومات أف م وىذا ال يعني 3تغيير ىوية الشخص المحمي، جريمة جنائية

الكندي يسمح لممفوض أف يكشؼ عف معمومات حوؿ  الّشيود ألف قانوف برنامج حماية ، مطمؽ
ات تخص شاىد سابؽ في البرنامج، محؿ إقامة وتغيير ىوية الشاىد أو الكشؼ عف معموم

 لؾ في الحاالت اآلتية :ذو 
 .موافقة الشخص الخاضع لمحماية -
تصرؼ  والمعمومات، أسبؽ لو الكشؼ عف ىذه  خص الخاضع لمحماية قدإذا كاف الش -

 بطريقة مف شأنيا الكشؼ عف المعمومات.

                                                           
1-Dans ce cas L’article  14، 2 et 3 de la loi sur le programme de protection des témoins du 

Canada, déjà mentionée, exige encore le consentement du ministre de la citoyenneté et de l 

immigration. 

2- Art 9 et 10 de la même loi. 

3- Art 11 et 12 de la même loi. 
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اض مثؿ: التحقيؽ في إذا كاف الكشؼ عف المعمومات ضروريا لمصالح العاـ ألغر  -
عمومات ما يدعو لالعتقاد بأف الشخص الخاضع لمحماية يمكف أف يقدـ م دخطيرة، ووجو جريمة 
ة و كدا منع ارتكاب جريمة كانت ذات عالقة بارتكاب الجريم وعالقة، أدة ميمة ذات أو إفا
 أو العتبارات تتعمؽ باألمف العاـ أو األمف القومي.خطيرة.
 حيف يكوف كشؼ المعمومات ضروريا إلثبات براءة شخص ما. أثناء المحاكمة الجنائية، -

أف يكشؼ عف ىذه   إال أف الكشؼ عف المعمومات ال يعطي الحؽ لمشخص في
المعمومات إلى أي شخص آخر كما يجب عمى المفوض قبؿ الكشؼ عف المعمومات عف 
شخص ما في الحاالت الثالثة األخيرة المذكورة أعاله أف يقـو باتخاذ الخطوات المناسبة 

ا رأى أف نتيجة إخطار ذع.إال إو إلخطار الشخص والسماح لو بتقديـ بياف يتعمؽ بالموض
 .1وؽ التحقيقات الخاصة بالجريمةالشخص قد تع

في حيف يجب أخذ العوامؿ التالية في االعتبار لدى اتخاذ القرار بالكشؼ عف المعمومات 
 :الّشيود المتعمقة ب
 .الكشؼ عف المعمومات أسباب-أ 
أو النتائج العكسية المترتبة عمى الكشؼ عف المعمومات مف ناحية الشخص  الخطر-ب

 .ومف حيث سالمة البرنامج
احتماؿ أف تكوف المعمومات سوؼ تستعمؿ فقط لألغراض التي تـ الكشؼ  ترجيح-ت

 عنيا بسببيا.
 االستغناء عف عممية الكشؼ عف المعمومات بوسائؿ فعالة أخرى. إمكانية-ث
إذا كانت ىناؾ وسائؿ فعالة أخرى لمحيمولة دوف الكشؼ عف المزيد مف  ما-ج

 .2المعمومات
ذا كاف القانوف الكند   فإف  سية أو الشرطية عف طريؽ التشريع،ي قد أقر الحماية البوليوا 

بحيث يكوف عمى مصالح الشرطة  ا النظاـ مف دوف أي تدخؿ تشريعي،بعض الدوؿ تطبؽ ىذ
                                                           

1 - Art 11de la loi sur le programme de protection des témoins du Canada, déjà mentionée. 

2 - Art 12 de la même loi. 
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والدرؾ في ميمتيـ العامة لمدفاع عف النظاـ العاـ واألمف، واجب حماية المواطنيف الميدديف، 
فيتـ إعداد تدابير تقنية وخاصة لضماف  ،1ذه الحماية وعميو يمكف لمشيود أف يكونوا محال لي

 أمف الشاىد الذي يوجد في وضعية خطرة.
 يا تتـ بطمب مف السمطة القضائية،فإن الحماية ليست محؿ أي تشريع خاص، ومع أف ىذه

إما بمنع المشتبو  ح الحماية لمشاىد خارج المحكمة،ففي القانوف السويدي مثال توجد طريقتاف لمن
 وفي ىذا الصدد، و بتأميف حمايتيـ بواسطة الشرطة،، أالّشيود باالتصاؿ مع الضحايا و فيو 

إذ يمكف لمشرطة أف تخصص  ؿ بينت فعالية معينة في الميداف،تممؾ الشرطة السويدية وسائ
، كما يمكف لمشرطة أف تمجأ شركة خاصة لألمفب مؿلمشاىد حارسا خاصا مف الشرطة، أو عا

إذ يرتبط  Paquet de sécuritéكتروني أو ما يسمى بصندوؽ األمف إلى نظاـ األمف االل
وعند حدوث أي مشكؿ يكفي أف يضغط ئمة مع الشرطة بواسطة ىاتؼ نقاؿ،الشاىد بطريقة دا

 un braceletكما يمكف منحو سوار إلكتروني  زر الستنفار الشرطة بصفة فورية،الشاىد عمى 

électronique وفي الحاالت التي يكوف فييا  الياتؼ النقاؿ،نفس وظيفة إنذار  تكوف لو
الشاىد ميددا بصورة جد خطيرة يمكف لمشرطة السويدية وبالمساعدة الضرورية لمسمطات أف 

 .2تتحصؿ عف تغيير ىوية أو إقامة الشاىد
 ستراليالفرع الثاني: النموذج األ

 ،1995بريؿ أ 18ليسري مف  19943اـ قانوف حماية الشاىد عأصدر المشرع األسترالي 
فأسند  لدى الدوؿ األخرى. الّشيودحماية  محاوال تفادي أوجو النقد التي تعرضت ليا تشريعات

إلى الشرطة الفيدرالية ميمة حماية الشاىد وتأمينو لتمكينو مف اإلدالء بشيادتو دوف خشية 
ووسع مف نطاؽ األشخاص المشموليف  بو أو بأي فرد مف أسرتو، العواقب التي قد تمحؽ

بالحماية ليشمؿ األشخاص الذيف أدلوا بشيادة أو سوؼ يدلوف بشيادتيـ بوصفيـ شيود إثبات 
                                                           

1-J Pradel, « la protection du témoin contre les pressions aspect du droit pénal français » Rev, 

crim et pol techn ,1996 ,p 164. 

2- Mohamad Raeid Moussa , la protection du témoin étude de quelques droits nationaux et du 

droit international, thèse pour le doctorat en droit, soutenue le 30 juin 2008, université de 

Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales, école doctorale-sciences juridiques, p461. 

3 - Witness Protection Act 1994 .Act No. 124 of 1994, available on: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2012C00732 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2012C00732
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أو مف يقدـ معمومات تتعمؽ بجريمة مف الجرائـ محاكـ الجنائية أو غير الجنائية.لمحكومة أماـ ال
ؿ أو مف يحتاج إلى الحماية االرتباطية بالشاىد أو مف يقدـ معمومات تتعمؽ بجريمة تسوغ احتما

 . 1تعرضو لمخطر بسبب شيادة األوؿ أو البالغ المقدـ مف الثاني
عادة دمج اليوية يكوف دور البرنامج قائما عمى تغيير محؿ اإلقامة  و في  الّشيودوا 

كما قرر التشريع االسترالي لحماية أمف الشاىد أف  األمريكي،المجتمع، أسوة بما يتبع في النظاـ 
أو بمنزلة وسيمة لحثو أو تشجيعو  القومي ال يكوف مكافأة لو،حماية ضـ الشاىد في برنامج ال

 .2عمى اإلدالء بشيادتو
ثـ  )ثانيا(التزامات مسؤولي الحماية و ،)أوال(ناوؿ إجراءات منح الحماية لمشاىدنتو عميو 

 و ذلؾ عمى النحو اآلتي: )ثالثا(إنياء حماية الشاىد
 أوال:إجراءات منح الحماية لمشاىد

اعده الشرطة الفيدرالية يس الّشيود لمفوضاألسترالي السمطة في نظاـ حماية يجعؿ المشرع 
عمى  ،بالتعاوف مع السمطات الفيدرالية والمحمية أو األقاليـ في ذلؾ عدد مف كبار الضباط،

ومف ثـ يعد مفوض الشرطة ىو المسئوؿ  جعميا سمطة قضائية.الذي  ريع األمريكيخالؼ التش
بشأف ضـ الشاىد في نظاـ الحماية بما في ذلؾ الحاالت التي تطمب  الوحيد عف اتخاذ القرار

يجوز لمفوض الشرطة إعداد و عميو فييا السمطات المعتمدة ضمو إلى برنامج الحماية 
التي تشمؿ مفوض شرطة  ،الترتيبات الالزمة مع أية سمطة معتمدة في الدولة لتوفير الحماية

أجؿ مساعدتو في توفير  وذلؾ مف ية لمكافحة الجريمة؛السمطة القومالواليات أو المقاطعة أو 
وتكوف تكاليؼ  ،في العمميات التي تدار بواسطة ىذه المؤسسات الّشيود مساعدة الحماية و 

البرنامج مشاركة بيف الشرطة الفيدرالية والسمطة المعتمدة التي تحيؿ الشاىد إلى البرنامج 
 .3المكمؼ بحماية الشاىد

 :يمي فيمااية التي يمكف أف يتخذىا مفوض الشرطة تتمثؿ إجراءات الحم
                                                           

 .327السولية، المرجع السابؽ، محمد أحمد يوسؼ -1

  ، سالؼ الذكر.1994مف قانوف حماية الشاىد األسترالي لسنة الخامسة المادة أنظر  -2
 القانوف نفسو.مف السادسة أنظر المادة  -3
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 كشؼ الشاىد عف معمومات متعمقة بالموضوع:  -أ
يستمـز التشريع عدـ ضـ أي شخص إلى برنامج الحماية ما لـ يكف مفوض الشرطة مقتنعا 

عمى عف كؿ المعمومات المتعمقة بالموضوع؛ لكي يقرر  بأف ىذا الشخص قد قاـ بالكشؼ
ويجب عمى الشاىد أف يكشؼ لمفوض الشرطة عف تفاصيؿ  ماية مف عدمو،ضوئيا منحو الح

لمبالغ المعمقة الخاصة بما فييا ا وعف أية ديوف،االلتزامات القانونية الخاصة بو،كؿ 
 ، وتفاصيؿ التاريخ الجنائي لو،وتشمؿ الضرائب الخاضعة لقانوف الوالية أو المقاطعةبالضرائب،

 .1قيمت ضدهوأية دعاوى مدنية أقاميا أو أ
يقـو بتسميـ المفوض نسخا ل كاف قد حكـ عميو باإلفالسكما يقـو بإبالغ المفوض عما إذا 

باإلضافة إلى موافقتو لمخضوع لمفحوص الطبية  ،مف المستندات المتعمقة بدعوى اإلفالس
ويجب أف تكوف نتائج ىذه الفحوص  فحوص أخرى يراىا المفوض ضرورية،أي والعقمية أو 
وأف يتمكف مف إجراء التحريات الالزمة لكي يصؿ إلى قرار  العقمية متاحة لممفوض، الطبية أو

 .2ضـ الشاىد في برنامج الحماية أـ ال
 الواجب مراعاتيا عند إصدار قرار ضـ شاىد لنظاـ الحماية العناصر-ب

 بالشيادة، إاله بالضرر نتيجة إدالئو يتوقؼ منح الشاىد الحماية عمى وجود خطر يتيدد
البرنامج القومي لحماية  وجود مثؿ ىذا الخطر ال يكفي إلصدار قرار بضـ الشاىد إلى أف

عمى المفوض قبؿ إصدار مف قانوف حماية الشاىد سالؼ الذكر  8/3إذ تفرض المادة الشاىد.
 القرار مراعاة ما يأتي:

ص، األشخاكاب جرائـ االعتداء عمى إذا كاف لمشاىد سوابؽ جنائية السيما في ارت ما-1
 ارتكابو مثؿ ىذه الجرائـ بعد ضمو لبرنامج حماية الشاىد.  ؿواحتما
النفسية  الضغوطالقدرات العقمية والنفسية لمشاىد لتقدير مدى التواـؤ مع  صالحية-2

 واالجتماعية التي سيتعرض ليا بعد إعادة توطينو.

                                                           

 ، سالؼ الذكر.1994حماية الشاىد األسترالي لسنة  قانوف المادة السابعة مف الثانية مفاألولى و  أنظر الفقرة -1
 القانوف نفسو.ثة مف المادة السابعة مف أنظر الفقرة الثال -2



  155  
 

وما إذا  ات،فييا ومدى أىمتيتيا في اإلثب مدى خطورة الجريمة التي تقدـ لمشيادة -3
 كانت ىناؾ بدائؿ عممية يمكف اتخاذىا لحماية الشاىد أـ ال.

 المشموليف بالحماية. الّشيود طبيعة العالقة بيف الشاىد المراد حمايتو بغيره مف  -4
تو مف النواحي العقمية فإف ثبت لدى مفوض الشرطة أف ىناؾ خطرا محدقا بالشاىد، وسالم

لحمايتو، تكف ىناؾ وسيمة أخرى  ـالجريمة، ولدليال في إثبات  بوصفيا شيادتو ةوالنفسية،وأىمي
 بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة. الّشيود قراره بضمو لبرنامج حماية  رأصد
 Memorandum of understandingمذكرة تفاىـ  إبراـ-ت

لى إ ىذا األخير اتفاقا ممزما لطرفيو إذ بموجبو وبعد توقيع الشاىد يضـ مذكرة التفاىـتعد 
يات الشاىد تجاه وتتحدد مسئوليات مفوض الشرطة والسمطات التي تعاونو ومسئول، 1ةالحماي

، البرنامج و يضع اتفاؽ الحماية األساس الذي يتـ بناء عميو ضـ الشاىد إلى، الدولة والمجتمع
وتفاصيؿ الحماية والمساعدة التي يتـ توفيرىا، كما يتضمف نصا يفيد أف الحماية والمساعدة 

لتي تقدـ، يمكف أف تتوقؼ إذا ما قاـ الشاىد محؿ الحماية بمخالفة أحد الشروط الواردة بمذكرة ا
 .2التفاىـ

ىـ في نشاط محظور بحكـ اتفاؽ اسشموؿ بالحماية بارتكاب جريمة أو فإذا قاـ الشاىد الم
عمى  إذ يجب فإنو يمكف رفع الحماية عنو عمميات برنامج الحماية لمشبيات، الحماية أو عرض

ه ويجوز أف تشمؿ ىذ لتوجييات التي يصدرىا لو المفوض،الشاىد إتباع التعميمات أو ا
 وف نتائجيا متاحة لممفوض،قياـ الشاىد بإجراء فحوص طبية ونفسية أو عقمية تكالتعميمات 

،والقياـ باختبار الكتشاؼ تعاطي المخدرات و  كما يجب أف الكحوؿ، والقياـ بالعالج الالـز
 ؽ الحماية قائمة بااللتزامات القانونية والمالية، وااللتزامات الضريبية وأية ديوفيتضمف اتفا

                                                           

 .336ص  ،السابؽ أحمد يوسؼ السولية، المرجع -1
2
 - Art 9/1 of Witness Protection Act 1994 « A memorandum of understanding is to:  (a)  set 

out the basis on which a participant is included in the NWPP and details of the protection and 

assistance that is to be provided; and  (b)  contain a provision to the effect that protection and 

assistance under the NWPP may be terminated if the participant breaches a term of the 

memorandum of understanding». 
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الدعـ المالي الذي ويجوز أيضا تضميف االتفاؽ تفاصيؿ  وكيفية الوفاء بيذه االلتزامات، أخرى،
كما يطمب مف الشاىد أف يكشؼ لممفوض عف تفاصيؿ التيـ الجنائية أو  يقدمو المفوض.
ة أو المتعمقة باإلفالس التي قد تقاـ ضده بعد ضمو لمبرنامج القومي لحماية الدعاوى المدني

 .1الشاىد
ور ممثؿ مف إف توقيع الشاىد عمى االتفاؽ أو أي تعديؿ عميو يجب أف يتـ في حض

حيث يعد الشاىد منضما في نظاـ الحماية عند توقيع المفوض  ،ستراليةالشرطة الفيدرالية األ
ويسمح لمفوض الشرطة إجراء  ،صبح مشاركا اعتبارا مف ىذا التاريخعمى اتفاؽ الحماية لي

حيث يتـ  ،تعديالت في مذكرة التفاىـ عف طريؽ تغيير بعض البنود أو إضافتيا أو حذفيا
مذكرة التفاىـ ويسري التعديؿ  التوقيع عمى التعديؿ بالكيفية نفسيا التي تـ بيا التوقيع عمى

 ،مفقرة السادسة مف المادة الثامنةطبقا للخاضع لمحماية لإلخطار اعتبارا مف تاريخ تسمـ الشاىد ا
أال يؤدي إلى حذؼ أحد الشروط األساسية الواردة  ،ولكف يشترط في إجراء التعديؿ في االتفاؽ

 .2فيو
 :الّشيود ثانيا: التزامات مسئولي حماية 

 :ؿ فيتتمث االلتزامات مجموعة مفالّشيود يقع عمى عاتؽ القائميف عمى حماية 
 سجؿ لمشيود موضوع الحماية إنشاء-أ

يحتفظ مفوض الشرطة بسجؿ لمشيود الممنوحيف الحماية عمى أف يتـ االحتفاظ بو 
يات القديمة والجديدة ويحتوي السجؿ عمى البيانات  المتعمقة بالشخص ،بالوسائؿ االلكترونية

تياء وضع ىؤالء األشخاص وتفاصيؿ أية جرائـ أدينوا فييا، وتاريخ ان وعناوينيـ لممشاركيف،
                                                           

1 - Art 9/2 of Witness Protection Act 1994. 

2-Art 9 « … (3)  A memorandum of understanding must be signed by or on behalf of the 

witness in the presence of a person who holds or occupies a designated position. (4)  A 

witness becomes included in the NWPP when the Commissioner signs the memorandum of 

understanding.  (5)  The Commissioner must, as soon as practicable after signing a 

memorandum of understanding, notify the relevant participant that it has been signed. 

(6)  Subject to subsection (7), the Commissioner may, by notice in writing given to a 

participant, vary the memorandum of understanding, and a variation takes effect on the day on 

which the notice is received by the participant. (7)  A variation must not have the effect of 

removing from the memorandum of understanding the provisions referred to in subsection 1»  
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بوصفيـ مشاركيف في نظاـ الحماية. كما يحتوي السجؿ تفاصيؿ أية ظروؼ قاـ فييا المفوض 
كما يجب عمى  السابقة،ىويتو صاح عف باإلف16بإصدار تصريح لمشاىد بناء عمى المادة 

صدارىا ـ إونسخ مف كؿ شيادة ميالد ت النسخة األصمية لكؿ اتفاؽ حماية،المفوض أف يحتفظ ب
باإلضافة إلى المستندات التي تـ إعدادىا إلخطار الشخص محؿ  بموجب برنامج الحماية،

 .1الحماية بإعادة شخصيتو السابقة
و ال يجوز ألي شخص بخالؼ المفوض واألعضاء أو األعضاء العامميف الذيف يشغموف  

مستندات محفوظة أف يطمعوا عمى السجؿ أو أية  محددة، ولدييـ موافقة مف المفوض،مناصب 
 .2معو

أو إذا رأى المفوض أف مف صالح العدالة اطالع شخص آخر عمى المستندات الخاصة 
وعمى سبيؿ المثاؿ التحقيؽ في جريمة قتؿ أحد المشاركيف في البرنامج  ،بالشاىد محؿ الحماية
وض و في جميع األحواؿ يقـو المف الطالع عمى المستندات ذات الصمة،فيكوف لمشرطة حرية ا

واسـ بإخطار السمطة المعتمدة بتاريخ اطالع الجية التي تـ منحيا حؽ االطالع عمى السجؿ 
وأسباب السماح مييا،والمعمومات التي سمح لو باالطالع ع الشخص الذي حصؿ عمى التصريح

 .3لو باالطالع إلى السجؿ
 : الّشيود اتخاذ التدابير الالزمة لحماية  -ب

جراء الذي يراه ضروريا لكي يضمف حماية الشاىد و يشتمؿ يجب عمى المفوض اتخاذ اإل
 :4اإلجراء عمى اآلتي

ىوية لمشاىد بالحصوؿ عمى  الضرورية لمسماحطمب لمحصوؿ عمى المستندات  تقديـ-أ
 شيء آخر مف شأنو حماية الشاىد. أو أيجديدة 

                                                           

 . ، سالؼ الذكر1994مف قانوف حماية الشاىد األسترالي لعاـ  11أنظر المادة  - 1
 القانوف نفسو. أنظر الفقرة األولى مف المادة الثانية عشرة مف -2
 القانوف نفسو.الرابعة مف المادة الثانية عشرة مف  أنظر الفقرة - 3
 القانوف نفسو.أنظر الفقرة الثانية مف المادة الثالثة عشرة مف  -4
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ارة في أثناء السماح لألعضاء القائميف عمى تنفيذ نظاـ الحماية باستعماؿ أسماء مستع -ب
 تنفيذ مياميـ لحماية الشاىد، وحمؿ مستندات تؤيد ىذه األسماء.

 محؿ إقامة الشاىد. تغيير-ت
 .مسكف لمشاىد توفير-ث
 وسائؿ نقؿ منقوالت الشاىد. توفير-ج
ما في مبالغ لمشاىد بغرض تمبية مصاريؼ المعيشة المعقولة الخاصة بالشاىد )ب دفع-ح

تقديـ المساعدة المالية المعقولة بشكؿ مباشر أو غير  ؾوكذل(، ذلؾ تكاليؼ معيشة األسرة
 مباشر. 
 مبالغ لمشاىد لتغطية التكاليؼ المتعمقة بانتقالو إلى محؿ إقامة آخر. دفع-خ
المساعدة لمشاىد لمحصوؿ عمى عمؿ، أو عمى التعميـ بيدؼ تمكينو مف االعتماد  تقديـ-د

 عمى نفسو.
 وض أنو ضروري لممحافظة عمى سالمة الشاىد.بأي إجراء آخر يرى المف القياـ-ذ

ال يجوز أف يقـو المفوض بالحصوؿ عمى بيانات موثقة عف الشاىد تفيد بحصوؿ و 
الشاىد بمزايا لـ يكف ليتمتع بيا  أو بتمتع الشاىد عمى مؤىالت ال يكوف حاصال عمييا بالفعؿ
يجوز أف يقـو ضابط الكومنولث كما ال  ،إذا لـ يتـ إدراجو في البرنامج القومي لحماية الشاىد

يحصؿ عمى موافقة  لـ بإعداد المستندات الموثقة التي تتعمؽ برسـ شخصية جديدة لمشاىد ما
 .1الجية المختصة

 :الحقوؽ وااللتزامات الخاصة بالشاىد تسوية-ت
أو كاف خاضعا لقيود مف  الحماية حقوؽ أو التزامات معمقة،إذا كاف لمشاىد المشموؿ ب 
يجب عمى المفوض اتخاذ الخطوات العممية الالزمة لضماف أف ىذه الحقوؽ أو  وفإن، أي نوع

ويجوز أف  .أف الشخص يمتـز بالقيود الخاضع ليا و ،االلتزامات يتـ التعامؿ معيا طبقا لمقانوف
تشتمؿ إجراءات ىذه التسوية عمى توفير الحماية لمشاىد في أثناء مثولو أماـ المحكمة التي 

                                                           

 .، سالؼ الذكر1994مف القانوف األسترالي لحماية الشاىد لعاـ 13أنظر الفقرة الرابعة مف المادة  -1
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الدعاوى المتعمقة بيذه الحقوؽ وااللتزامات، باإلضافة إلى إخطار الجيات  تنظر أماميا
واألشخاص المحتمؿ تداعييـ في ىذه الدعاوى بأف مفوض الشرطة ىو الذي يمثؿ الشاىد 

 .1المشموؿ بالحماية في الدعاوى المرفوعة
إذا وجد المفوض أف الشاىد محؿ الحماية يستعمؿ شخصيتو الجديدة لمتيرب مف و 

لتزاماتو التي كاف ممتزما بيا في ظؿ شخصيتو القديمة فإنو يجوز لو مخاطبة الشاىد المتيرب ا
فإف لـ  لمقانوف بالشروط المفروضة عميو. مف التزاماتو لينذره بوجوب تسوية ىذه االلتزامات طبقا

يمتـز جاز لممفوض الكشؼ عف الممتمكات الخاصة التي كانت لدى الشاىد في ظؿ شخصيتو 
 .2يمة لمف يطالبو بحقوقو الماليةالقد
 تقديـ المعمومات لمسمطات المختصة: -ث

يدة قد أصبح محؿ إذا تـ إبالغ المفوض بأف الشاىد الذي تـ تزويده بشخصية جد
 عمييا بالسجف لمدة تزيد عف سنة، أو تـ إلقاء القبض عميو أو اتيامو بجريمة يعاقبتحقيؽ،

مثؿ قوات شرطة الوالية( بالشخصية الجديدة لمشاىد يمكف لممفوض إبالغ السمطة المختصة )
ولو أف يأذف لمشاىد بمقابمة الضابط التابع  حالة الجنائية الخاص بو وبصماتو،وعنوانو وسجؿ ال

كما أف لو  لمسمطة المحمية أو الشرطة الفيدرالية إذا ما وجد ذلؾ مناسبا في مثؿ ىذه األحواؿ.
كما أف  شخصيتو الجديدة في قضية جنائية، وىو يحمؿ   ف يأذف لمشاىد بأف يدلي بشيادتو،أ

الشاىد  بما في ذلؾ الكشؼ عف يراه مناسبا في مثؿ ىذه الظروؼ، لممفوض أف يتخذ أي إجراء
عمى أف يمنح الشاىد  و لممدعى العاـ أو لممثؿ المتيـ،سواء لممحكمة أ المشموؿ بالحماية،

 .3عنيا شخصية جديدة بديمة عف الشخصية التي تـ الكشؼ
 :وبياناتوىويتو عف  وعدـ الكشؼ الشاىد الوثائؽ التي تدعـ ىويتو الجديدة منح-ج
ال يجوز لممفوض أو لمسئولي نظاـ الحماية أو المحقؽ الفيدرالي أف يقدـ أي مستند أو يكشؼ  

لممحكمة أو ألي سمطة عف أية معمومات تصؿ إلى عممو في أثناء أدائو لواجبات وظيفتو 
                                                           

 .342ص ،السابؽ أحمد يوسؼ السولية، المرجع -1
 .342ع نفسو، صالمرج -2
 .343ص ،المرجع نفسو -3



  160  
 

باستثناء الحاالت الضرورية التي يتطمبيا البرنامج القومي لحماية الشاىد. ال فيبوصفو مسئو 
 .1تطبيؽ ىذا القانوف
كانت ىذه  اوظروفو، إذف الشاىد الخاضع لمحماية المحكمة عف عنوا ويجوز إبالغ

المعمومات ضرورية لمحكـ في القضية وفي ىذه الحالة يمكف أف يدعى الشاىد المشموؿ 
يجب عمى الضباط مسئولي نظاـ و  خصيتو الجديدة ىي شخصيتو الوحيدة.بالحماية أف ش

الحماية أو مف ليـ حرية االطالع عمى المعمومات أو المستندات المتعمقة بنظاـ الحماية أال 
 .2يكشفوا عف ىذه المعمومات إال بموجب إذف أو تصريح مف المفوض
وؿ شخصية الشاىد المشموؿ أما إذا دار جداؿ في أثناء نظر الدعاوى في المحاكـ ح

بالحماية بحيث أصبح معرضا لمكشؼ عف شخصيتو وجب عمى المحكمة حجب ىذا الجزء مف 
كما يجب إصدار أمر بحظر نشر أي شيادة يتـ اإلدالء بيا  حاكمة ونظره في جمسة سرية،الم

 .3حتى يتـ التأكد مف عدـ اإلفصاح عف شخصية الشاىد
ذا قاـ الشاىد أو أي شخص تـ   ،الّشيود إلدراجو في برنامج حماية تقييمو تمييدا وا 

باإلفصاح عف أية معمومات تفيد بأنو مشارؾ أو أنو تـ تقييمو مف مسئولي نظاـ الحماية بدوف 
 .4الحصوؿ عمى موافقة المفوض فإنو يعاقب بعقوبة السجف مدة ال تزيد عف عشر سنوات

 ختصتقرير سنوي عف برنامج الحماية لموزير الم تقديـ-ح
وكيفية  ،بإصدار تقرير سنوي عف أداء وفاعمية برنامج حماية الشاىد يمتـز المفوض

لسابعة والعشريف مف ىذا ممارسة المفوض لصالحياتو القانونية المخولة لو بموجب المادة ا
وعمى الوزير التشاور مع المفوض إلعداد تقرير مشترؾ يرفع إلى البرلماف بما ال يخؿ  القانوف،

 .5المشموليف بالحماية الّشيود مة بأمف وسال
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 ثالثا: إنياء حماية الشاىد
أف تنتيي الحماية الممنوحة  دإخفاؤىا، بعتـ  وىويتو التيقد يستعيد الشاىد حياتو الطبيعية 

 :انتياء الحماية ثـ استعادة اليوية السابقة تناوؿن ؾلو، لذل
 Termination of protection  الحماية انتياء-أ

التي أدت  أو انتياء الظروؼ بناء عمى طمب الشاىد نفسو، مشاىدلحماية المقدمة لتنتيي ا
أو رفضو  –مذكرة التفاىـ  –أو مخالفة الشاىد االتفاؽ الحماية  إلى وضعو تحت الحماية،

أو تبيف أف الشاىد قدـ  يرى مفوض الشرطة إدخاليا عمييا، التوقيع عمى التعديالت التي
أو القياـ بتصرفات مف شأنيا أف  ة لممفوض رغـ عممو بعدـ صحتيا،مممعمومات كاذبة أو مض

 .1تشكؿ خطرا عمى برنامج الحماية
 في ء الحماية إلى نائب مفوض الشرطة،القانوف االسترالي لحماية الشاىد سمطة إنيامنح ي

حيف ترؾ لممفوض سمطة تأييد أو إلغاء أو تعديؿ القرار ويجب أف يكوف نائب المفوض مقتنعا 
انتياء الحماية والمساعدة، ولكف في األحواؿ التي يكوف فييا الخطر أو التيديد الذي يتعرض ب

مازاؿ قائما برغـ توفر أسباب انتياء الحماية، يجب عمى مفوض  –محؿ الحماية  –لو الشاىد 
 .2الشرطة االستمرار في تقديـ الحماية

باتخاذ اإلجراءات  يقـوأف  نائب المفوضعمى في حالة إنياء الحماية لمشاىد جب ي
والسمطات المختصة بيذا القرار بغرض إتاحة  –محؿ الحماية  –المناسبة إلخطار الشاىد 

الفرصة لمشاىد محؿ الحماية لمتظمـ مف قرار إنياء الحماية لممفوض إلعادة النظر فيو إما 
 .3يوما مف تاريخ تسمـ إخطار إنياء الحماية 28بتعديمو أو إلغائو في غضوف 

لنائب المفوض إنياء الحماية والمساعدة المقدمة لمشاىد محؿ الحماية إذا لـ  يجوزا كم
الحماية  أو أنو اتخذ خطوات مناسبة إلخطاره بإنياء ف مف االستدالؿ عمى مكاف إقامتو،يتمك

                                                           

 ، سالؼ الذكر.1994األسترالي لحماية الشاىد لعاـالقانوف  مف 18أنظر الفقرة األولى مف المادة  - 1
 نفسو. القانوف مف 18مف المادة  لرابعةأنظر الفقرة ا -2

3 -  Art 18/3of Witness Protection Act 1994 « A person who receives notification of a 

termination decision may, within 28 days after receiving the notice, apply in writing to the 

Commissioner for a review of the decision of the Deputy Commissioner ». 
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يوما  28وفي ىذه الحالة يصبح قرار إنياء الحماية ساريا بعد نياية  ولكنو لـ يتمكف مف ذلؾ،
ر مف تاريخ بدء تمؾ الخطوات، أو إذا لـ يقدـ الشاىد المشموؿ بالحماية طمبا بإعادة النظاعتبارا 

أو أف الشاىد  اره بأنو ألغى قرار الحماية،ثـ قاـ المفوض بإخط في خالؿ الفترة السالفة الذكر،
مى قدـ طمبا بإعادة النظر في قرار إلغاء الحماية ثـ قاـ المفوض بإخطاره بأنو أجرى تعديال ع

ىذا القرار، ففي ىذه الحالة يصبح القرار ساري المفعوؿ اعتبارا مف التاريخ الذي يحدده 
 .1المفوض

 Restoration of former identityالسابقة اليوية  استعادة-ب
يجب عمى الشاىد محؿ الحماية في حالة اتخاذ قرارا بإنياء حمايتو في البرنامج أف يستعيد 

الحالة يقع عمى نائب المفوض اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخطاره بيذا وفي ىذه  ،السابقةىويتو 
ويجوز لمشاىد محؿ الحماية في ىذه الحالة أف يقدـ طمبا كتابيا لمتظمـ إلى المفوض طالبا  القرار

ومف ثـ يجب عمى المفوض إعادة النظر في قرار نائب المفوض  دة النظر في القرار.فيو إعا
ذا قاـ المفوض أو نائبو  إخطار الشاىد بيذا القرار كتابة.مع  أو تعديمو إما بتأييده أو إلغائو وا 

وجب عمى الشاىد إعادة كؿ المستندات  السابقة،ىويتو بإخطار الشاىد كتابة بضرورة استعادة 
 .وذلؾ في خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ تسمـ اإلخطار الجديدة،ىويتو التي سبؽ تقديميا لو بشأف 

 .2نفيذ ذلؾ بدوف عذر مقبوؿ فإنو يتعرض لعقوبة الغرامةلـ يقـ بت و إذا

 ) اإليطاليالنموذج  (المطمب الثالث: البرنامج المختمط
قد تـ بموجب  الّشيود  حمايةلبرنامج أف التأسيس اإليطالية، اإلجراءات الجزائيةيبيف تطور 

 شقيفئبيف المنلحماية التا، 1991 جانفي 15المؤرخ في 19913لسنة  8رقـ  بقانوف لمرسـوا
حياتيـ وأمنيـ الشخصي عف المجموعات اإلجرامية مف التخويؼ والتيديدات التي تمس 

 عمى مواصمة تعاونيـ مع العدالة.التائبيف وييدؼ ىذا البرنامج إلى تشجيع  وعائالتيـ،

                                                           

 ، سالؼ الذكر.1994مف قانوف حماية الشاىد األسترالي لسنة  18مف المادة  خامسةأنظر الفقرة ال -1
 القانوف نفسو. مف 19أنظر المادة  -2

3
 - Décret loi n°.8, du 15 janvier 1991, journal officiel de la République Italienne n°.12 du 15 

janvier 1991, disponible sur : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/03/16/091A1317/sg 
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ومف الناحية العممية أمكف  إال أنو التدابير مقررة لمتائبيف وحدىـ، وعمى الرغـ مف أف ىذه
مؿ برنامج الحماية عمى ثالث جوانب متعمقة بأمف تويش ،الميدديف الّشيودبيقيا عمى تط

ويتـ  ،تدابير اإلدماج االجتماعي و الّشيوداألشخاص والمساعدة االقتصادية المقدمة لمتائبيف و 
قبوؿ التدابير الخاصة لمحماية وتحديد محتواىا بقرار مف قبؿ لجنة مركزية خاصة ومتخصصة 

وتتكوف ىذه المجنة مف ثمانية أعضاء:  رئيس الشرطة أو الوالة، وف وكيؿ الجميورية أباقتراح م
و قاضييف وخمسة موظفيف وضابط شرطة،و لوزارة الداخمية و الذي يرأسيا، كاتب دولة فرعي

التطبيؽ العممي لتدابير البرنامج مضموف مف قبؿ المصمحة المركزية لمشرطة الجنائية بقسـ 
 .1األمف العمومي

كاف السالؼ ذكره  1991لسنة  8رقـ بقانوف وقد بدا واضحا أف مجاؿ تطبيؽ المرسـو
صفة خاصة ب بقانوف فمف جية خصت التدابير المقررة بيذا المرسـو ،محدودا وغامضا

وعميو قد  )الفرع األوؿ(أي أعضاء المنظمات اإلجرامية واإلرىابية  المتعاونيف مع العدالة،
 452رقـ  2001فيفري 13والمصادقة عمى قانوف  2001ية سنة استوجب األمر انتظار بدا

 .)الفرع الثاني(الّشيود إلعادة تحديد مجاؿ تطبيؽ برنامج حماية 
 الفرع األوؿ: محتوى تدابير البرنامج

 :3يمكف أف تحتوي تدابير برنامج الحماية بصفة عادية عمى
 نقؿ المعنييف باألمر غير المحجوزيف إلى أماكف محمية.  -
والتائبيف عمى   الّشيودإخفاء ىوية األشخاص المحمييف ويمكف لممجنة المركزية مساعدة  -

إخفاء ىويتيـ، سواء بعرضيا عمييـ ىوية جديدة أو تسميـ وثائؽ لتغطية إعادة اإلدماج 
 االجتماعي في حياتيـ الجديدة، بدوف أف يتـ التعرؼ عمييـ.  

دماج االجتماعي لمشيود وغيرىـ مف األشخاص تدابير كفيمة بالمساعدة عمى إعادة اإل -
 المحمييف كالعائمة.

                                                           
1- Mohamad Raeid Moussa, op-cit, p 446. 
2
 - Loi n°. 45, du 13 fevrier 2001, journal officiel de la République Italienne n°.58 du 10 mars 

2001- annexe ordinaire n.50, disponible sur : http://www.camera.it/parlam/leggi/01045l.htm 

3- Mohamad Raeid Moussa, op-cit, p 447. 
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التنقؿ  تلإلقامة، نفقاتوفير سكف  فواالقتصادية، تتضمتدابير الحماية الشخصية  -
 .المصاريؼ الطبية، المساعدة القضائية، دفع منحة غذائية والتسجيؿ المدرسي

 صة لمحجز في السجف،يفيات وطرؽ خايمكف إعداد ك وعندما يكوف الشخص محجوزا،
رية ومحمية حتى ولو كاف الشخص ال يتوافر عمى الشروط سؿ إلى أماكف حويكالمراقبة والت

 الضرورية المطموبة في قانوف تنظيـ السجوف.
وذلؾ  ائب والشاىد،تير اليوية فيو منصوص عميو فقط كتدبير استثنائي لمغيأما بالنسبة لت
 119ولقد نص المرسـو التشريعي رقـ  جـ عف أدائيا،ادتيما والخطر النابالنظر ألىمية شي

عمى اإلجراءات الخاصة بتغيير ىوية ىؤالء األشخاص  1 1993 مارس 29المؤرخ في 
 Le service central de la »وعائالتيـ والتي تتوالىا المصمحة المركزية لمحماية 

protection »  التدبير المطموبحيث تتكفؿ ىذه األخيرة بإثبات جسامة الخطر وضرورة، 
 13المؤرخ في  45ائبيف ألف القانوف رقـ تعف تمؾ المتعمقة بال الّشيود وتختمؼ تدابير مساعدة 

 الّشيود نص صراحة عمى وجوب أف تكوف التدابير الخاصة بالسالؼ ذكره  2001فيفري 
 .2ائبيفتمفصمة أكثر مف تمؾ الخاصة بال
وأف يحاؿ الموظفوف  ،توى العيش السابؽر لمشاىد نفس مسفقرر أف تضمف ىذه التدابي

حرا بسبب  اوأف يتـ تعويض أولئؾ الذيف يمارسوف نشاط ،عمى عطؿ مع الحفاظ عمى أجورىـ
ماداـ أنيـ أوقفوا نشاطيـ وكذلؾ نشاط عائالتيـ ألجؿ االنتقاؿ إلى مكاف ما فاتيـ مف ربح،

إعادة اإلدماج الكامؿ  ، كما يمكف لمشاىد أف يحصؿ عمى قروض بنسبة منخفضة مف أجؿآمف
عالوة عمى ذلؾ ولتفادي تحوؿ المساعدة االقتصادية  ،ي الحياة االقتصادية واالجتماعيةف

                                                           
1
 - Décret Législatif n. 119,  du 29 mars 1993, relatif au changement de l’identité pour la 

protection de ceux qui collaborent avec la justice, journal officiel de la République Italienne 

n°.95 du 24-04-1993, disponible sur :  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/04/24/093G0170/sg 

2-Piero Luigi Vigna,la protection des témoins et des collaborateurs de justice dans le cadre de 

la lutte contre le terrorisme et le crime organisé,l’expérience italienne,conseil de  l’Europe, 

troisième réunion multilatérale a haut niveau des ministères de l’intérieur et la lutte contre le 

terrorisme et le crime organisé pour améliorer la sécurité en Europe,Varsovie,17-18 mars 

2005,p9.Disponible sur: https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/minint/2005(warsaw)/M-

Mint(2005)VignaF.pdf. Consulté le 14-02-2016. 

https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/minint/2005(warsaw)/M-Mint(2005)VignaF.pdf
https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/minint/2005(warsaw)/M-Mint(2005)VignaF.pdf
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التكفؿ عمى مصاريؼ السكف واالنتقاؿ  2001قانوف  صرق ائبيف إلى أجر مقابؿ تعاونيـ،تلم
وعميو يمكف  و،لمتائب أف يؤمنيا بنفسالتي ال يمكف  ريؼ الطبية والمساعدة القانونية،والمصا

 .1ليذا األخير أف يستفيد مف منحة معاش ال تتعدى خمس مرات مبمغ المساعدة االجتماعية
أي  بمجرد اإلدالء بالشيادة وفي أف يستفيدوا مف ىذه التدابير، الّشيودويمكف لمتائبيف و 

 سواء أثناء التحقيقات أو خالؿ المحاكمة. مرحمة تكوف عمييا اإلجراءات،
اية الذي ميا عند نياية اإلجراءات اإلدارية لمقبوؿ في البرنامج الخاص لمحمويكوف ذلؾ فع

وفي انتظار قرارىا  ت الخطرة والمستعجمة بصفة خاصة،أما في الحاال تقرره المجنة المركزية،
يمكف ليذه المجنة المركزية أو رئيس الشرطة أف يصادؽ عمى برنامج حماية مؤقتة أو الترخيص 

ويمكف تمديد ىذا البرنامج  ابير فورية،تسمح بحماية مشددة،ومي أف تأمر بتدلسمطة األمف العم
 .2لموقت الضروري لدراسة طمب التدابير الخاصة لمحماية مف قبؿ المجنة

واجو  السالؼ ذكره  1991لسنة  8رقـ بقانوف المرسـويمكف القوؿ عموما أف تطبيؽ 
ة الطمبات يا مصمحة الحماية في مواجيالكثير مف النقد السيما بسبب الصعوبات التي واجيت

وقد أراد وزير الداخمية آنذاؾ أف يجعؿ مف برنامج الحماية تدبيرا يطبؽ  المتزايدة لممتعاونيف،
 13قانوف  فأعد المشرع االيطالي قانوف لوسائؿ األخرى لمتطمبات الحمايةعندما ال تستجيب ا

 .3ي شابت القانوف السابؽلتدارؾ الثغرات الت السالؼ ذكره 45رقـ  2001فيفري 
 الفرع الثاني: إعادة تحديد مجاؿ تطبيؽ البرنامج:

القانوف األساسي في مجاؿ  ،1991جانفي  15المؤرخ في  8رقـ  بقانوف يعد المرسـو
والتائبيف أو ما يسمى بمساعدي العدالة أو المتعاونيف مع العدالة في النظاـ  الّشيود حماية 

أحكاـ موجية لتشجيع أعضاء المنظمات اإلجرامية عمى التعاوف  االيطالي، إذ كاف ينص عمى
إال أف تطبيقو آثار بعض نقاط  ،التي ينتموف إلييا مع العدالة والتبميغ عف تمؾ المجموعات

لـ  محصؿ عمييا مف ىؤالء المتعاونيف،االستفياـ لدى الرأي العاـ خصوصا وأف المعمومات ال

                                                           

1- Mohamad Raeid Moussa, op-cit, p448. 

2- Piero Luigi Vigna, op.cit, p6. 

3- Ibid, p4. 
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الذي تضمف  2001فيفري  13المؤرخ في  45بالقانوف رقـ  تكف موثوقة دائما وعميو تـ تعديمو
، وقد برز الّشيود تعديؿ نظاـ الحماية والمعاممة الجنائية لممتعاونيف مع العدالة وأحكاـ لفائدة 

 :1األحكاـ التالية ذلؾ مف خالؿ
ب حمايتيـ فأصبحت جعادييف ومساعدي القضاء كأشخاص تال الّشيود أوال: فصؿ بيف 

ىـ أشخاص قدموا Témoins » « الّشيودا موضوع أحكاـ خاصة، فاعتبر أف ميكؿ فئة من
لكنيـ لـ يرتكبوا جرائـ وال ينتموف إلى منظمات مافيا،  ات أثناء التحقيقات أو المحاكمة،تصريح

 Collaborateurs de laأما مساعدي القضاء أو المتعاونيف مع العدالة 

justice"ائبيفتال"Repentis اركوف في منظمات إجرامية، قدموا تصريحات ىـ أشخاص مش
 مفيدة لمتحقيقات الجارية حوؿ نشاط ىذه المجموعات اإلجرامية.

ثانيا: أدرج القانوف الجديد مبدأ تدرج تدابير الحماية إذ أف المعنييف باألمر يمكنيـ 
 .2مالئمةمف برنامج الحماية عندما تكوف التدابير العادية أو الخاصة لمحماية غير  االستفادة

 :  الحماية معايير القبوؿ في برنامجأوال: 
ائبيف االستفادة مف برنامج خاص توال الّشيوداإليطالي يمكف لكؿ مف  القانوف في ظؿ

المشرع اإليطالي اشترط ألخرى، فبالنسبة لمشيود  ف فئةلمحماية إال أف معايير قبوليـ تختمؼ م
يكفي مف جية  ،الشاىد المحميمركز ادة مف الستفلو  ،خطر ناجـ عف اإلدالء بالشيادةوجود 

أف يدلي المعني باألمر بتصريحات في أي مرحمة تكوف عمييا اإلجراءات وفي أي نوع مف 
ومف جية  جة معينة مف المصداقية والحداثة،دوف أف يشترط فييا أف تكوف عمى در  ،الجرائـ
لتدابير العادية التي تتخذىا العدـ كفاية  خطر حالي وشديد الجسامة في الشاىدأف يكوف  أخرى

 .3سمطة األمف العمومي
                                                           

1- Rapport fait par le député « Jean Lue » au nom de la commission des lois constitutionnelles 

de la législation et l’administration générale de la république sur le projet de loi n 784 

portantes adaptations de la justice aux évolutions de la criminalité, doc AN n 856, le 20 mai 

2003 p 54. 

2 - Les mesures ordinaires sont adoptées par les autorités de police tandis que les mesures 

spéciales sont adoptées par la commission centrale de protection .la catégorie dite spéciale 

consiste dans des mesures de surveillance et sauvegarde. L’utilisation des dispositifs 

techniques de sécurité ou les mesures nécessaires pour le transfert de résidence. 

3  - Mohamad Raeid Moussa, op-cit,p450. 
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 :حماية يتطمب توافر بعض الشروطالائبيف، فإف القبوؿ في برنامج تأما بالنسبة لم
ائب ذات مصداقية توخالفا لمشيود يجب أف تكوف المعمومات المقدمة مف قبؿ ال ،أوال 

Crédibles كما يشترط فييا طابع الحداثةالتحقيقات أو الختتاـ المحاكمة روذات أىمية ليس ،. 
ف كاف شرط الخطر مطموب بالنسبة لكؿ مف  ،ثانيا  ائبيف إال أف القبوؿ في توال الّشيود وا 

 اإلجراءات الجزائيةفي قانوف  حصرابعض الجرائـ الخطيرة المحددة  صددالبرنامج لف يكوف إال ب
الفرصة لمقبوؿ في برنامج تتيح مجاؿ الجرائـ التي  في قمص 2001ىكذا فإف قانوف  ،اإليطالي
، وكذا الجرائـ المشار إلييا رىابيةأو اإل التخريبإذ يجب أف تتعمؽ المعمومات بجرائـ  ،الحماية

 .1اإليطالي اإلجراءات الجزائيةمكرر مف قانوف  3فقرة  51في المادة 
يـو تحتسب  180وأخيرا يجب أف يوقع الشخص عمى محضر ىذه المعمومات خالؿ  
 النقضمحكمة  قضت وبالنسبة ليذا الشرط األخير ،مف تاريخ إظيار اإلرادة في التعاوف ءابتدا

مدونة في محضر  الّشيود أنو ال يجب بالضرورة أف تكوف المعمومات التي يدلي بيا باإليطالية 
 .2ائبوفتمشابو لذلؾ الذي يجب أف يوقع عميو ال

حماية يمكف أف تشمؿ أفراد عائالتيـ ائبيف فإف تدابير التبالنسبة لمشيود أو ال وسواء
أما بالنسبة ألولئؾ الذيف ال  ،ئمة مع الشخص الذي قدـ المعموماتشريطة أف يعيشوا بصفة دا

يعيشوف مع الشاىد أو التائب فيمكنيـ أيضا االستفادة مف تدابير الحماية ولكف بشرط أف يكونوا 
 .3أو التائبيف الّشيود تي تربطيـ ببسبب العالقات ال ـ أنفسيـ معرضيف لخطر جسيـ وحالي،ى

عف تمؾ المتعمقة بقبوؿ التائبيف في برنامج  الّشيود عمى الرغـ مف اختالؼ معايير قبوؿ 
 الحماية إال أف اإلجراءات تبقى نفسيا.

 

                                                           
1
 - Les délits et crimes de type mafieux visés à l’article 51 alinéa 3-bis du code de procédure 

pénale italien sont : (association de type mafieux ; association visant au trafic illicite de 

stupéfiants ; association visant à la contrebande de tabacs ; séquestration de personnes visant à 

l’extorsion ; les délits et les crimes commis en usant des conditions « d’intimidation » 

exercées par les associations de type mafieux ou bien commis dans le but d’aider l’activité de 

ces associations). 

2-Mohamad Raeid Moussa, op- cit, p450. 

3-Ibid, p451. 
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 ثانيا: إجراءات القبوؿ في برنامج الحماية
ويمكف اقتراح  ضمونيا،ج الخاصة لمحماية وتحدد متقرر المجنة المركزية القبوؿ في البرام 

وكيؿ الجميورية المكمؼ  )وكيؿ الجميورية المكمؼ بالقضية،القبوؿ مف وكالء الجميورية 
بمكافحة المافيا( أو رئيس الشرطة وفي حالة تقديـ االقتراح مف قبؿ ىذا األخير يتعيف الحصوؿ 

أف  ة في تقييميا،عمى السمطات الطالبعمى رأي وكيؿ الجميورية الذي باشر المتابعة، ويتعيف 
اإلجراءات تبرز األىمية الخاصة لمساىمة الشاىد أو التائب مف خالؿ ما يدلي بو في تقدـ 

الشخص موضع الحماية جسيـ و كما يوضح االقتراح كوف الخطر الذي يتعرض لو  ،الجزائية
وكذا  األسباب التي جعمتيا غير مالئمة،وكذا تدابير الحماية المصادؽ عمييا سابقا و  وشيؾ،

الوقائع اإلجرامية الرئيسية التي يقدـ التائب التصريحات بشأنيا واألسباب التي تجعؿ منيا 
 .1تصريحات ذات مصداقية وأىمية

وقبؿ إبداء الرأي حوؿ اقتراح القبوؿ في برنامج الحماية تقـو المجنة بالتحقيؽ فيما إذا كاف  
كما تدير تحقيؽ لمحصوؿ عمى  مطموبة،ف حماية تستجيب لمشروط الالمعني باألمر قد استفاد م

ا حوؿ االقتراح بأغمبية معمومات مف جانب الييئات اإلدارية والقضائية، وتتخذ المجنة قرارى
ليجسد الدخوؿ في البرنامج بعدىا بعقد إداري بيف الشخص موضوع الحماية والييئات  أعضائيا،

 المتخصصة.
ات البرنامج وكذا سمسمة االلتزامات وينص بروتوكوؿ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى محتوي

الواجب احتراميا مف طرؼ الشخص المحمي، وكؿ إخالؿ بيذه االلتزامات الممقاة عمى عاتقو قد 
 .2يؤدي إلى تقميص أو إلغاء برنامج الحماية

                                                           

1- Mohamad Raeid Moussa, op- cit, p452. 

2-  Pour avoir accès au programme spécial de protection le témoin et le repenti sont tenu a 

prendre des engagements a se soumettre aux divers interrogatoires et aux examens et a tout 

autre acte d’investigation a ne pas entrer en contact avec d autre délinquants ni avec d autre 

personnes qui collaborent déjà avec la justice, a ne pas faire de déclarations relatives aux faits 

concernant  les enquêtes auxquelles elle collabore que a l’autorité judiciaire a son défense  ou 

a la police , ainsi que a respecter  la loi a satisfaire aux obligations . Ajoutant a ces obligations 

le repenti et pas le témoin est tenu à spécifier de manière détaillée tous les biens qu’il possède 

ou control, et les autres avantages patrimoniaux dont il dispose  directement ou indirectement. 
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يـ دوري مف إلى إعادة تقي المتخذة في إطار برنامج الحماية،ويخضع تنفيذ تدابير الحماية  
ما داـ أف ىذه األخيرة تقدر طبيعة ومدة الحماية حالة بحالة ويحسب  مركزية،طرؼ المجنة ال

( أشير، 06وتحدد المدة الدنيا لبرنامج الحماية بستة ) ء بالشيادة،الخطر الناجـ عف اإلدال
تقرر فيو المصادقة  ( سنوات وذلؾ مف قبؿ المجنة المركزية في الوقت الذي5والمدة القصوى بػ )

أما في حالة عدـ تحديد المدة وقت المصادقة عمى البرنامج تكوف العبرة تمقائيا  ،عمى البرنامج
 .1بمدة سنة لكي تقـو المجنة بإعادة تقييـ برنامج الحماية وىي المدة المنصوص عمييا قانونا

ىكذا فإف تنفيذ البرنامج يسند إلى المصمحة المركزية لمحماية لدى دائرة األمف العمومي في 
رية المركزية لمشرطة الجنائية، وتضـ فرعيف مستقميف أحدىما خاص بالتائبيف بينما إطار المدي

ولضماف أمف الشخص المحمي، لجأت المصمحة إلى وحدات عممياتية  الّشيوديتكفؿ اآلخر ب
 Des unités opérationnelles térritoriales de protection إقميمية لمحماية

(U .O .P) مساعدة والتدابير الخاصة بتمويةير الوالتي تضمف تنفيذ تدابCamouflage  محؿ
 الحماية.

لواليات المتحدة في ا الّشيوداالنضماـ إلى برنامج حماية  ستخمص أففي األخير ي
يتضمف تقريبا نفس المعايير واإلجراءات الخاصة بالقانوف اإليطالي غير أف الفرؽ  األمريكية

 لمنفذة ليذا البرنامج.الجوىري بيف النظاميف يتمثؿ في السمطة ا
المسائؿ العممية المتعمقة بالييئة المسئولة عف برنامج الحماية و ىؿ ينبغي  أفيالحظ و 

و السمطة المسئولة  أف تكوف جياز الشرطة أـ سمطة قضائية أـ مختمطة أـ أي سمطة أخرى،
ذات أىمية  ىي كميا مسائؿ ي أف تكوف سمطة فردية أـ جماعية،عف اتخاذ القرارات و ىؿ ينبغ

إذا ما تـ احتراـ االنفصاؿ عف التحقيؽ و االستقالؿ  الّشيودثانوية في إنجاح برنامج حماية 
الذاتي عف الشرطة العادية مع المحافظة عمى سرية المعمومات و أمنيا و تحصيف برنامج 

عف طريؽ منع نفوذ المؤثرات الخارجية إلى مجاؿ عممو السيما المؤثرات الّشيود حماية 
 لسياسية منيا.ا

                                                           

1-  Dans tous les cas la commission procède à la vérification de l’existence du danger et du 

respect des obligations prises avant l échéance du délai fixé ainsi chaque fois que l’autorité 

qui avait proposé le programme le demande. 
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 الباب الثاني 
 يودلمشّ  اية غير المباشرةالحم

اليادفة إلى إثبات  اإلجراءات الجزائيةاىد ىي إحدى أساسات أي إجراء مف شيادة الشّ 
إلدعاء العاـ و جية و قد يحتاج ا وصؿ إلى إدانة المتيـ أو تبرئتو.وقائع جريمة مزعومة و الت

ممزموف  الّشيود و  إلى استدعاء شيود لدعـ قضيتيـ، الدفاع و الممثموف القانونيوف لممتضرريف
مما يستمـز توفير مناخ  وف الحقيقة قبؿ اإلدالء بشيادتيـ،بقوؿ الحقيقة و باإلقرار بأنيـ سيقول

 .1يادةبالشّ آمف ليـ و جو مف الثقة لتشجيعيـ عمى اإلدالء 
المرحمة التي يدلي فييا الشاىد بشيادتو بإحاطة ىذا المنطمؽ قامت جؿ التشريعات، و مف 

بعدد مف الضمانات و اإلجراءات التي تيدؼ بصورة مباشرة  إلى ضماف حسف سير العدالة 
وصا و التحقيؽ القضائي خص( تعموما وحسف سير التحريات األولية )مرحمة جمع االستدالال

 )الفصؿ األوؿ(يائياسواء كاف ابتدائيا أـ ن
والحاؿ نفسو  بالنسبة لمتدابير التي توجو مباشرة إلى المتيـ تارة إلبعاده عف الشاىد مف  

و التي يستفيد منيا ىذا األخير  باب الوقاية  و تارة لردعو بسبب ما يقع منو مساسا بالشاىد
و يحيد عف ت التي قد تجعمبصورة غير مباشرة حيث تضمف لو البقاء بمنأى عف الضغوطا

 )الفصؿ الثاني(و إف كانت غير موجية مباشرة إليو الحقيقة،
، لمشيود و الذي قسمناه إلى فصميف و عميو قمنا بعنونة ىذا الباب بالحماية غير المباشرة 

اإلدالء بالشيادة و نتناوؿ في الثاني  الّشيود أوبحيث نعرض في األوؿ إلى ضمانات سماع 
 النحو اآلتي: الّشيود عمىة لحماية الوسائؿ الوقائية و الردعي

 
 
 
 

                                                           

 .259،صسابؽالمرجع الماينو جياللي،  - 1
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 الفصؿ األوؿ
 ضمانات اإلدالء بالشيادة 

إذ عمى  تو تعتبر أىـ مرحمة بالنسبة إليو؛إف المرحمة التي يدلي فييا الشاىد بمعموما
الدعوى حيث يسمح لغير أطراؼ  أساسيا غالبا ما تكوف محاولة تبياف الحقيقة في الدعوى،

سواء في  ا لدييـ مف معمومات تتعمؽ بالجريمة أماـ الجيات المختصة،باإلدالء بم الجزائية
و ذلؾ لما لشيادة  ،قيؽ االبتدائي أو مرحمة المحاكمةمرحمة التحريات األولية أو مرحمة التح

 .1اإلدانةمف قيمة كدليؿ محتمؿ مف أدلة البراءة أو  الّشيود 
اإلجراءات تبيف كيفية سماع  ىذه المرحمة بعدد مفبإحاطة و قد قامت جؿ التشريعات 
و ىو ما دفعنا لعنونة ىذا  تأثير قد يجعمو يحيد عف الحقيقة، الشاىد حتى يكوف بمنأى عف أي

ـ تقسيـ و عميو ت مف بالغ األثر في قيمة الشيادة؛الفصؿ بضمانات اإلدالء بالشيادة لما ليا 
و  بالشيادة أثناء االستدالؿ ضمانات اإلدالء (األوؿالمبحث )يتناوؿ  ،ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

التحقيؽ القضائي ليشمؿ بذلؾ التحقيؽ  ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء (المبحث الثاني)يتناوؿ 
 كاآلتي: االبتدائي و التحقيؽ النيائي أي مرحمة المحاكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .191سابؽ ،صال مرجعالأحمد يوسؼ محمد السولية، - 1
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 المبحث األوؿ

 ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء االستدالؿ 
مة بوقوع الجريمة لكي تممؾ االختصاص بتحديد مرتكبييا وتوقيع ال يكفي مجرد عمـ المحك

مة وفقا الجزاء المالئـ عمييـ بؿ يجب تحريؾ الدعوى العمومية ودخوليا في حوزة المحك
فالمحكمة ال تستطيع وحدىا أف تشؽ طريقيا في اإلثبات وكشؼ  إلجراءات رسميا القانوف،

ؿ أف تصبح الدعوى العمومية بيف يدي القضاء فقب قة دوف مساعدة غيرىا مف الييئات،الحقي
لمفصؿ فييا يمكف أف تمر بمرحمة أولية ىي مرحمة جمع األدلة وتمحيصيا ويطمؽ عمييا مرحمة 

 التحريات األولية أو التحري واالستدالؿ.
ورغـ  ييـ تسمية ضباط الشرطة القضائية،ويقـو بيذه الميمة موظفوف عموميوف يطمؽ عم

لية ىي عبارة عف إجراءات مميدة لتحريؾ الدعوى العمومية فإف القائميف بيا أف التحريات األو 
يممكوف صالحيات واسعة تجاه األشخاص مع العمـ أف ىذه التحريات في حد ذاتيا تختمؼ 
صالحيات رجؿ الضبطية فييا تبعا لما توصؼ بو تمؾ التحريات مف كونيا تحريات في حالة 

 عادية أو تحريات في حالة تمبس.
ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء ىذه المرحمة مف خالؿ وسنحاوؿ في ىذا المبحث دراسة 

خالؿ مرحمة جمع  الّشيود إجراءات سماع ثـ  (مطمب أوؿ)تناوؿ مفيـو االستدالؿ في 
وذلؾ عمى  (مطمب ثاف )أثناءىا في الّشيود واجبات الشرطة القضائية تجاه و  االستدالالت
 النحو التالي:
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 لمطمب األوؿ: مفيـو جمع االستدالالتا
الدعوى مجموع اإلجراءات التمييدية السابقة عمى تحريؾ بإجراءات االستدالؿ،يقصد 

الضبط القضائي بيدؼ التحري وجمع المعمومات بكافة الطرؽ والوسائؿ  االتي يقـو بي الجزائية
يما إذا كاف مف الجائز كي تتخذ الجيات المختصة القرار ف المشروعة في شأف جريمة ارتكبت،

 .1أـ ال الدعوى الجزائيةأو مف المالئـ تحريؾ 
 الدعوى الجزائيةوبالرغـ مف أف مرحمة جمع االستدالالت تعد األساس الذي يقـو عميو بناء 

، فضال عف مساعدة الجيات الدعوى الجزائيةوىي بالفعؿ قادرة عمى تغيير نظاـ التحقيؽ في 
قرار العدالةالقضائية في الوصوؿ إلى ال إال أف ثمة خالؼ دائر حوؿ طبيعة مرحمو  ،حقيقة وا 

 جمع االستدالالت.
تشكيؿ سمطة االستدالؿ ثـ (فرع أوؿ)في المقاـ سوؼ نتناوؿ ىذا الخالؼ وفي ىذا 

  (.فرع ثاف)في
 الفرع األوؿ: طبيعة مرحمة االستدالؿ

ىؿ ىذه المرحمة تشكؿ  إف البحث في الطبيعة القانونية لمرحمة االستدالؿ يقتضي معرفة
وال تعدو  ،ائية أـ أنيا ال تدخؿ في مرحمة الخصومةز طوة األولى في مرحمة الخصومة الجالخ

عف كونيا إطار يعطي صورة واضحة عف وقوع الجريمة وكيفية حدوثيا والظروؼ التي أدت 
األدلة إلى وقوعيا وأنيا إجراءات تمييدية لمساعدة سمطة التحقيؽ في عمميا عف طريؽ جمع 

 )أوال(.المعمومات وكؿ ما يتعمؽ بالجريمةو 
ذا انتيينا إلى أي منيما فإنو يكوف لزاما عمينا أف نبيف األسس القانونية التي اعتمدناىا  وا 

 وذلؾ عمى النحو اآلتي: )ثانيا(في تحديد تمؾ الطبيعة
 
 

                                                           

ر لمنشدار الجامعة الجديدة  لمضبطية في الدعوى الجنائية،ي المركز القانون إدريس عبد الجواد عبد ا بريؾ،1- 
 .126ص، 2008 ،اإلسكندرية
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 أوال: الطبيعة القانونية لمياـ الضبطية القضائية
ف اختمفت القوانيف جميعيا تعطي أى مية لمرحمة التحري واالستدالؿ في القضايا الجزائية وا 

مف جريمة ألخرى تبعا لخطورة ىذه المرحمة مف عدميا، لكف طبيعتيا القانونية قد اختمفت 
 بقة عمى مباشرة الدعوى العمومية،فالبعض يرى أف ىذه المرحمة تعتبر سا بشأنيا وجيات النظر

ية والمحافظة عمى القرائف المثبتة لوقوع الجريمة واتخاذ جميع اليدؼ منيا ىو جمع األدلة الماد
يباشرىا أعضاء الشرطة القضائية خارج  ونية الالزمة لمكشؼ عف مرتكبييا،اإلجراءات القان

 .1إطار الدعوى العمومية
ائية فأدخميا ز طوة األولى في مرحمة الخصومة الجفي حيف يرى رأي آخر أنيا تشكؿ الخ

 .2ؽ االبتدائي بمعناه الدقيؽضمف نطاؽ التحقي
المصري نجد أنو نص صراحة في المادة  اإلجراءات الجزائيةبالرجوع إلى نصوص قانوف 

ومباشرتيا وال ترفع مف غيرىا  الدعوى الجزائيةبأف "تختص النيابة العامة دوف غيرىا برفع  1/1
 إال في األحواؿ المبنية في القانوف".
عمى أنو "ال تعد أعماؿ االستدالؿ  60ة لمنيابة تنص المادة كما أنو وفقا لمتعميمات العام

نما ىي مف  الدعوى الجزائيةإجراءات  فولو في حالة التمبس بالجريمة وأيا كاف مف يباشرىا م وا 
اإلجراءات السابقة عمييا المميدة ليا مما ال يرد عميو قيد المشرع في توقفيا عمى الطمب أو 

 ."3اإلذف
 

                                                           

، 1992، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، في التشريع المصري الجنائية اإلجراءات مأموف محمد سالمة،  -1
 .401ص
 .93، ص1994 اإلسكندرية، ، منشأة المعارؼ،الجنائيةاإلجراءات محمد زكي أبو عامر،  -2
 .132إدريس عبد الجواد عبد ا بريؾ، المرجع السابؽ، ص -3
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 مف بينياو  ،1993ي الفرنسي فبعد التعديالت التي قاـ بيا منذ قانوف أما المشرع اإلجرائ
حاطةو  20001لسنة  516قانوف تدعيـ قرينة البراءة رقـ  مرحمة االستدالؿ بضمانات الدفاع  ا 

أجمع الفقو الفرنسي بأف مرحمة االستدالؿ في ظؿ القانوف الفرنسي  ،المتفرعة عف قرينة البراءة
وأف الطبيعة القضائية ليا قد تأكدت لتمتع المشتبو فيو  ،الجزائية الدعوىأصبحت مف مراحؿ 

حاطة مرحمة االستدالؿ  تقريبا بذات الضمانات المقررة لممتيـ أثناء مرحمة التحقيؽ االبتدائي وا 
فضال عف عدـ تمييزه بيف  انوني يمكف لمقضاء التعويؿ عميو.بالضمانات المتطمبة لنشوء دليؿ ق

جراءات التحقيؽ عندما قرر حماية الحؽ في الصورة ضد النشرإجراءات االستدالؿ   .2وا 
القوؿ بأنيا ، إذ يمكف وعدـ الوضوح المبسفيسوده الجزائري  اإلجراءات الجزائيةأما قانوف 

الراجح مع صراحة بعض النصوص الواصفة لعمؿ  الرأي ىوو  مرحمة تحري واستدالؿ،
حماية حريات  يى اإلجراءات الجزائيةاية مف قانوف فإذا كانت الغ ،الضبطية بأنو تحقيؽ ابتدائي

األفراد وتخويؿ السمطة العامة حؽ توقيع العقاب عمى مف يخؿ بأحكاـ القانوف فيي أيضا في 
حيث يتضمف ىذا القانوف المبادئ األساسية التي تشكؿ الوقت حماية لمفرد محؿ االتياـ، نفس

التي تضيؽ وتزيد حسب الوصؼ القانوني  محيطة بالحقوؽ والحريات الفردية،الضمانات ال
لمشخص ومراحؿ الدعوى العمومية حيث أف حقوقو ليست واحدة في جميع إجراءات ىذه 

 األخيرة.
ائية مف ز كوف كؿ خصومة ج مف صالحيات القائميف باإلجراءات،يترتب عمى ذلؾ تغيير 

ومرحمة التحقيؽ حيث األصؿ تمر بثالث مراحؿ مرحمة التحري ومرحمة التحقيؽ االبتدائي 
 النيائي )المحكمة(.

إجراءات جزائية "تكوف  11وىذا التقسيـ مستنتج مف النصوص القانونية حيث تنص المادة 
، و دوف إضرار بحقوؽ إجراءات التحري والتحقيؽ سرية ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

                                                           
1
 - Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et 

les droits des victimes, JORF n° 0138 du 16 juin 2000, disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/6/15/JUSX9800048L/jo 
 كمية الحقوؽ رسالة ماجستير في القانوف، دراسة مقارنة، ،محي الديف حسيبة، ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األولية - 2

 .51، ص 2010جامعة اإلسكندرية، 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/6/15/JUSX9800048L/jo
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والذي يقـو بالتحري ىـ  " فيذا يعني أف ىناؾ مرحمة أولى لمتحري ومرحمة ثانية لمتحقيؽالدفاع
حيث نصت عمى أنو:  13رجاؿ الضبطية القضائية ومما يؤكد ىذا المعنى أيضا نص المادة 

تنفيذ تفويضات جيات التحقيؽ وتمبية طمباتيا"  القضائي ضبطما افتتح التحقيؽ فإف عمى ال "إذا
ىنا جاءت عامة  فيذه المادة بينت بأف عمؿ الضبطية يقؼ عند بداية التحقيؽ وكممة التحقيؽ

 .1أي شاممة لمتحقيؽ االبتدائي والتحقيؽ القضائي النيائي
القضائية  شرطةوالموضحة لمياـ الا.ج، 12ىذا المعنى ىو نص المادة ومما يؤكد أيضا 

ميمة البحث والتحري عف الجرائـ المقررة في قانوف  ةالقضائيبالشرطة "ويناط الثالثة في فقرتيا 
ئي" فالنص قد تحقيؽ قضايا ماداـ لـ يبدأ فييا ينيا والبحث عف مرتكبالعقوبات وجمع األدلة ع

 القضائية البحث والتحري وجمع األدلة ولـ يتكمـ عف التحقيقات.  شرطةذكر أف مياـ ال
لعمميا وصؼ عمؿ قاضي التحقيؽ بأنو تحقيؽ قضائي. والمطمع  اوحينما جاء ليضع حد

ضيحا دقيقا لعمؿ عضو الشرطة القضائية يجدىا إجراءات جزائية والموضحة تو  17عمى المادة 
ويتمقوف  13و12السمطات الموضحة في المادتيف تنص "يباشر ضباط الشرطة القضائية 

جراء التحقيقات االبتدائية"  .2الشكاوى والبالغات ويقوموف بجمع االستدالالت وا 
إجراءات  215ومما يؤكد استداللية ىذه المرحمة أي كونيا مرحمة أولية ىو نص المادة 

جزائية حيث تنص "ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات أو الجنح إال مجرد استدالالت 
أي يمكف  ،ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ" فالقانوف في حد ذاتو وصفيا باالستداللية

وال لمقاضي أف يستدؿ بيا ويعتبرىا مف ضمف عناصر اإلثبات ويمكف لو أال يعتبرىا كذلؾ 
وىو ما تختمؼ بو عف محاضر التحقيؽ التي  ،يعيرىا أية أىمية وىذا حسب قناعتو الذاتية

 يحررىا كاتب لمتحقيؽ يرافؽ قاضي التحقيؽ ويدوف ما يقـو بو ىذا األخير مف إجراءات.

                                                           

لو كاف عمؿ الضبطية تحقيقا لقاؿ المشرع إذا ما افتتح التحقيؽ القضائي فإف عمى الضبطية القضائية تنفيذ تفويضات  -1
 جيات التحقيؽ القضائية وتمبية طمباتيا.  

نات المشتبو فيو في مرحمة التحري و االستدالؿ،رسالة ماجستير،كمية الحقوؽ و العمـو اإلدارية، دليمة،ضما مغني دليمة،-2
 . 31ص2002-2001بف عكنوف ،جامعة الجزائر،



  178  
 

ونتيجة ليذا االختالؼ فإنو يمكف القوؿ بأف المحاضر التي يحررىا رجاؿ الضبطية 
ف كاف تجاوزا يطمؽ عمييا محاضر التحقيؽ األولي  ،تحريات أولية القضائية تسمى محاضر وا 

كما أف ما ورد  ،محاضر التحقيؽ االبتدائي التي تحررىا سمطة التحقيؽ وذلؾ كتمييز ليا عف
في بعض النصوص مف إطالؽ لفظ محضر التحقيؽ االبتدائي عمى المحاضر المحررة مف 

ال كيؼ يمكف طرؼ ضابط الشرطة القضائية تعني محاضر ال تحريات األولية في حقيقة أمرىا وا 
 التوفيؽ بيف محضريف يصدراف عف سمطتيف مختمفتيف ويممكاف صالحيات مختمفة؟

ة بؿ ىـ موظفوف  ،1رجاؿ الضبطية القضائية أصال ليسو مف أعضاء الييئة القضائي
عماؿ عموميوف إداريوف ولكف منحوا ىذه الصفة لمساعدة رجاؿ السمطة القضائية في األ

كما يختمفاف مف حيث الصالحيات فرجاؿ الضبطية القضائية  ،2التحضيرية لمدعوى العمومية
أما ىيئة التحقيؽ  .3صالحياتيـ ضيقة لكونيا قاصرة عمى األعماؿ التي ال تمس حريات األفراد

ا أف تمس االبتدائي فيي ىيئة قضائية ذات سمطات واسعة لكونيا تشمؿ أعماؿ مف شأني
لذا فإف عمييا التقيد بالشروط التي حددىا القانوف عند القياـ بتمؾ  فراد وحقوقيـ،حريات األ

خالليا بيذا االلتزاـ يعرض عمميا لمبطالف.  األعماؿ وا 
لذا يمكف القوؿ بأف التحقيؽ إجراء مف إجراءات الدعوى العمومية في حيف أف التحريات 

ف كانت تدخؿ في اإلطار العاـ  لإلجراءات الجزائية فيي منفصمة تماما األولية ليست كذلؾ وا 
بالرغـ مف أف ىذه المرحمة قد تستمر  وال تدخؿ ضمف نطاقيا، ائية،ز الخصومة الج عف مرحمة

قصد المشرع مف ورائيا تخفيؼ الضغط عمى مرفؽ القضاء  العمومية،حتى بعد تحريؾ الدعوى 

                                                           

 .32المرجع السابؽ،صمغنى دليمة، -1
 .290، ص1982، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الجنائيةاإلجراءات حسف صادؽ المرصفاوي، أصوؿ  -2
ع لـ يمنحيـ صالحية االستجواب ولـ يجز لقاضي التحقيؽ حتى حؽ انتدابيـ فيو رغـ جواز انتدابيـ في غيره مف المشر  -3

 األعماؿ واإلجراءات.



  179  
 

ة وذلؾ لضماف عدـ ضياع دعاوى ال تستند إلى أسباب واضحة ومقبول فال ترفع إلى المحاكـ
 .1وقت القضاء في الجري وراء األدلة وجمع شتاتيا

حيث تسمح ىذه المرحمة بحفظ الشكاوى والبالغات غير المدعمة والتي ال يجدي تحقيقيا 
الدعوى في إثبات الجريمة مما يوفر التحقيؽ االبتدائي الذي ينتيي بأمر بعدـ وجود وجو إلقامة 

واالستدالؿ عمى ىذا النحو مرحمة  محاكمة التي تنتيي بحكـ البراءة.أو إجراءات ال الجزائية
يباشرىا ضابط الشرطة القضائية وال يجوز القوؿ بالطابع  اإلجراءات الجزائيةتساىـ في سرعة 

ذلؾ أف صفة الضبط  ر أنيا عادة تكوف مف عمؿ الشرطة،البوليسي ليذه المرحمة باعتبا
 .2نب فئات محددة مف الشرطةالقضائي تتمتع بيا فئات أخرى بجا
 ثانيا: أساس تمؾ الطبيعة والتسمية
قـو بيا الضبطية حيث تف عمى تسمية واحدة لألعماؿ التي إف المشرعيف والفقو ليسوا متفقي
وتبعا لذلؾ وجدت اآلراء  ،ة الواصفة لعمؿ الضبطية القضائيةىناؾ العديد مف التسميات القانوني

 يا معتنقة تسمية معينة تبعا لنوع التشريع التابعة لو.الفقيية الكثيرة والتي كؿ من
بأنيا تحريات أولية وذلؾ استنتجا مف عند المشرع الجزائري  أعماؿ الضبطية توصؼ

كما استنتج الشراح اآلخروف مف نصوص قوانينيـ مصطمحات  ،النصوص الدستورية والقانونية
زائية الفرنسي مصطمح التحريات األولية لمياـ الضبطية القضائية فقد ردد قانوف اإلجراءات الج

مف  14منو لضابط الشرطة القضائية مباشرة التحريات وكذلؾ المادة  70حيث خولت المادة 
إذ أجازت لضابط الشرطة القضائية إثبات ما يقع مف جرائـ وجمع األدلة الالزمة  ،ذات القانوف

ويقابمو مصطمح  ،ؽ االبتدائيبشأنيا والبحث عف مرتكبييا طالما أنو لـ يشرع في التحقي

                                                           

 1978 القاىرة، مطبعة جامعة عيف الشمس، ،12الطبعة في القانوف المصري، اإلجراءات الجزائيةرؤوؼ عبيد، مبادئ  -1
 .283ص
، 1993في قانوف اإلجراءات الجزائية، الطبعة السابعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  أحمد فتحي سرور، الوسيط -2

 .331ص
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منو تنص  60نجد أف المادة  1المصري وبالرجوع إلى الدستور الجزائري االستدالؿ في التشريع
عمى أنو: "يخضع التوقيؼ لمنظر في مجاؿ التحريات الجزائية لمرقابة القضائية وال يمكف أف 

 ساعة". 48يتجاوز مدة ثماف وأربعيف 
تور ىنا ىو قطعا مف أعماؿ الضبطية القضائية ألنو إف كاف والتوقيؼ الذي تكمـ عنو الدس

ذا كاف مف قاضي التحقيؽ ولـ يسبقو استجواب فيو كذلؾ  مف وكيؿ الجميورية فيو إيداع وا 
، ومف ثمة لـ يبؽ إال توقيؼ الضبطية القضائية مؤقتإيداع فإف سبقو استجواب فيو حبس 

إف الدستور بصريح النص قد أطمؽ عمى الذي جعمو المشرع ضمف مرحمة التحريات وعميو ف
 .2مياـ الضبطية القضائية مصطمح "التحريات"

ىو  ،عنواف الباب األوؿ مف الكتاب األوؿفلقانونية لإلجراءات الجزائية أما في النصوص ا
البحث والتحري عف الجرائـ في حيف وردت اإلجراءات التي يقـو بيا رجاؿ الضبطية القضائية 

ي الفصؿ الثاني تحت عنواف التحقيؽ االبتدائي ومف ثـ فإف المشرع الجزائري في ىذه المرحمة ف
بحيث  ،ئي بمعناه الحقيقي والدقيؽفي القانوف المذكور لـ يفصؿ في أمر مفيـو التحقيؽ االبتدا

 ،الحظ أف نصوصو قد جاءت غامضة ومتناقضة ومتباينة في عدة مواضع مف نفس القانوفي
ءات اإلجراءات التي يقـو بيا رجاؿ الضبطية القضائية واإلجرا نتيجة وجود خمط واضح بيف
أي أف ىناؾ خمط بيف مرحمتي التحري والتحقيؽ واالبتدائي، التي  التي يقـو بيا قاضي التحقيؽ،

مف نفس القانوف بقوليا "تكوف إجراءات التحري والتحقيؽ سرية ما لـ  11نصت عمييا المادة 
 ."...ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

التحري والثانية  ةمختمفتيف، مرحملو أف ىناؾ مرحمتيف  مف خالؿ ىذا النص يفيتب 
 .3الذي يفيد معنى المغايرة في فقو المغة –الواو  –ذلؾ في داللو حرؼ  ؼويستش لمتحقيؽ

                                                           
المصادؽ نص تعديؿ الدستور بإصدار ، يتعمؽ 438-96ر بموجب مرسـو رئاسي رقـ ، صاد1996دستور الجزائر لسنة  -1

 معدؿ و متمـ، سالؼ الذكر.، 1996نوفمبر  28في استفتاء  عميو
 .33مة، المرجع السابؽ، صمغنى دلي -2
 .34ص ، المرجع نفسو -3
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مف اإلجراءات الجزائية التي تنص  63ويتجمى الخمط والغموض عند النظر في المادة 
ةعمى قياـ ضابط الشرطة ال فكيؼ يعقؿ أف يكوف  ،1قضائية بالتحقيقات االبتدائية لمجريم

مف نفس القانوف يؤكد عمى  13التحقيؽ االبتدائي مف صالحية الضبط القضائي ونص المادة 
أف عمؿ الضبطية القضائية يتوقؼ ببداية التحقيؽ وىو ما أشارت إليو بوضوح الفقرة الثالثة مف 

ميمة البحث والتحري عف الجرائـ  ةالقضائيبالشرطة "ويناط فس القانوف بقوليا مف ن 12المادة 
تحقيؽ عف مرتكبييا ماداـ لـ يبدأ فييا المقررة مف قانوف العقوبات وجمع األدلة عنيا والبحث 

 قضائي".
مف الكتاب األوؿ مف قانوف اإلجراءات  –الباب الثاني  –كما أف الدارس لمفصؿ الثاني 

سود ىذه النصوص بحيث مثال أف يعدـ الوضوح يجد  65لى إ 63الجزائية وبالضبط المواد 
المذكورة خولت لضباط الشرطة القضائية القياـ بالتحقيؽ االبتدائي مف تمقاء أنفسيـ  63المادة 

ال تخوؿ لقاضي التحقيؽ القياـ بالتحقيؽ االبتدائي إال بموجب طمب مف وكيؿ 672بينما المادة 
 ناية أو جنحة متمبس بيا.كاف ذلؾ بصدد ج حتى ولو الجميورية

إلى حصوؿ خطأ في الترجمة أدى في النياية إلى إبراز يرجع الخمط المشار إليو  و
األخطاء المشار إلييا بحيث أننا لو عدنا إلى النص الفرنسي في نفس القانوف نجد أف ترجمة 

تيا في بحيث جاءت صيغ 63تختمؼ عف سابقتيا في المادة  66التحقيؽ االبتدائي في المادة 
ذا كانت عبارة  "L’instruction préparatoire: "66المادة  تعنى  L’instructionوا 

نما تعنى التحري  63التي وردت في المادة  l’enquêteالتحقيؽ فإف عبارة  ال تعنى ذلؾ وا 
 والبحث.

                                                           

، و تحت رقابتيـ أعواف الشرطة مف قانوف اإلجراءات الجزائية "يقـو ضباط الشرطة القضائية  63تنص المادة  -1
ما مف تمقاء أن الجريمة يـ بوقوعبالتحقيقات االبتدائية بمجرد عممالقضائية،  فسيـ".إما بناء عمى تعميمات وكيؿ الجميورية وا 

الواردة في الفصؿ األوؿ الباب الثاني مف الكتاب األوؿ مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري "ال  67تنص المادة  -2
 دقيؽ حتى ولو كاف ذلؾ بصديجوز لقاضي التحقيؽ أف يجري تحقيؽ إال بموجب طمب مف وكيؿ الجميورية إلجراء التح

 جناية أو جنحة متمبس بيا". 
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية حيث تنص  215والذي يؤكد ىذا المعنى األخير المادة 
فيي ت أو الجنح إال مجرد استدالالت"، تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجناياعمى أف "ال

ف شاء لـ يعتبرىا وىي  بذلؾ تخضع إلى قناعة القاضي عند األخذ بيا إف شاء استدؿ بيا وا 
بحيث أف القاضي إذا لزمو التي تعتبر ذات أىمية، بذلؾ تختمؼ عف إجراءات التحقيؽ االبتدائي

مو إلى دليؿ أو أكثر إلدانة شخص فالبد لو مف اعتماده عمى األدلة المحددة أف يستند في حك
 .1قانونا

البد مف إزالة الخمط والغموض المشار إليو لذلؾ مف األحسف تسمية الباب الثالث  عميو و
بالتحقيؽ االبتدائي وتسمية الباب الثاني بالتحريات واالستدالالت وتبعا لذلؾ تعديؿ عنواف 

ذا كاف األمر كذلؾ فالبد الفصؿ الثان ي في التحقيؽ االبتدائي بعنواف في التحري واالستدالؿ وا 
 كاآلتي: 65، 63أيضا مف تعديؿ المادتيف 
بدال مف: يقـو ضابط الشرطة القضائية بالتحقيقات ، السطر األوؿ 63أوال: نص المادة 

 البحث في الجريمة.تصبح: يقـو ضابط الشرطة القضائية بالتحريات و ، االبتدائية لمجريمة
، : إذا دعت مقتضيات التحقيؽ االبتدائيمف بدالؿ، السطر األو  65/1انيا: نص المادة ث

 .ات األوليةذا دعت مقتضيات التحريتصبح: إ
 51مكرر، 51، 51والمواد  65وذلؾ حتى يتـ التوافؽ واالنسجاـ بيف مضموف المادة 

 .2مياالتي تحيؿ إلييا المادة المقترح تعدي 52، 1مكرر
بتدائي وفي األخير نخمص إلى أنو يجب إبراز التفرقة بيف مرحمة التحريات والتحقيؽ اال

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 11،12/3التي أكدتيا المادتيف 
 
 
 

                                                           
 .34يمة، المرجع السابؽ، صمغنى دل - 1
2
 .34، صنفسوالمرجع  - 
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 الضبطية القضائية()االستدالؿ سمطة تشكيؿ الفرع الثاني: 
ضبط القضائي" ويطمؽ عمييا كذلؾ إف السمطة المختصة بجمع االستدالالت ىي سمطة "ال

دوؿ بتحديد أعضاء لمختمؼ ال اإلجراءات الجزائيةعني قانوف قد تعبير الضبطية القضائية و 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري تنص عمى أنو  12/1فنجد المادة  الضبط القضائي

 مبينوف في ىذا الفصؿ".والضباط واألعواف والموظفوف الالقضاة  ةالقضائيالشرطة "يقـو بميمة 
 عمى ما يمي: يشمؿ الضبط القضائي: 14وتنص المادة 

 ضباط الشرطة القضائية -1
 الضبط القضائي أعواف-2
 واألعواف المنوط بيـ قانونا بعض مياـ الضبط القضائي. الموظفيف-3

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري  28و 27، 21، 20، 19، 15واعتنت المواد 
 14، المحددة بالمادة 1د فئات الموظفيف واألعواف الذيف تثبت ليـ صفة الضبطية القضائيةبتعدا

مف قانوف اإلجراءات الجزائية، أو الذيف يمكف إضفاؤىا عمييـ وفقا لقواعد محددة سمفا، فجاءت 
 20، 19 وجاءت المادتاف،منو محددة لمف تثبت ليـ صفة ضابط شرطة قضائية 15المادة 

طوائؼ الموظفيف الموكوؿ إلييـ بعض  28، 21وحددت المادتاف  ئفة األعواف،محددتيف لطا
عمى القوانيف الخاصة التي تخوؿ الموظفيف واألعواف  27مياـ الضبط القضائي، وأحالت المادة 

مباشرة بعض سمطات الضبط القضائي وبذلؾ يتسـ بصفة ضابط الشرطة القضائية وفقا لممادة 
يوليو  23المؤرخ في  02-15رقـ و المعدلة بموجب األمر  لجزائيةمف قانوف اإلجراءات ا 15
 :20152سنة 

 .رؤساء المجالس الشعبية البمدية -1
 ضباط الدرؾ الوطني. -2

                                                           

-191، ص2005 الجزائر، ، دار ىومة،التحري والتحقيؽبية، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، يعبد ا أوىا -1
192. 

 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66يعدؿ و يتمـ األمر رقـ ، 2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15رقـ  أمر - 2
 .و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، سالؼ الذكر
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لألمف  وضباط الشرطة يلممراقبيف، ومحافظالتابعوف لألسالؾ الخاصة  الموظفوف-3
 الوطني.
الدرؾ الوطني ثالث سنوات ذوو الرتب في الدرؾ،ورجاؿ الدرؾ الذيف أمضو في سمؾ  -4

عمى األقؿ و الذيف تـ تعيينيـ بموجب قرار مشترؾ صادر عف وزير العدؿ و وزير الدفاع 
 الوطني،بعد موافقة لجنة خاصة.

الموظفوف التابعوف لألسالؾ الخاصة لممفتشيف و حفاظ و أعواف الشرطة لألمف  -5
الذيف تـ تعيينيـ بموجب قرار  الوطني الذيف أمضو ثالث سنوات عمى األقؿ بيذه الصفة و

 بعد موافقة لجنة خاصة.ير الداخمية و الجماعات المحمية،مشترؾ صادر عف وزير العدؿ و وز 
التابعيف لممصالح العسكرية لألمف الذيف تـ تعيينيـ خصيصا  وضباط الصؼ ضباط-6

 .ووزير العدؿبموجب قرار مشترؾ صادر عف وزير الدفاع الوطني 
 :19لضبط القضائي طبقا لممادة ويعد مف أعواف ا

 مصالح الشرطة موظفو-1
 ذو الرتب في الدرؾ الوطني ورجاؿ الدرؾ -2
 .مصالح األمف العسكري الذيف ليست ليـ صفة ضباط الشرطة القضائية مستخدمو-3

أما عف الموظفيف واألعواف المكمفيف ببعض مياـ الضبط القضائي، فقد نصت عمييـ 
عمى أنو: "يقـو رؤساء  21وف اإلجراءات الجزائية، حيث نصت المادة مف قان 27، 21المادتاف 

األقساـ والميندسوف واألعواف الفنيوف والتقنيوف المختصوف في الغابات وحماية األراضي 
وتشريع الصيد ونظاـ  ينة جنح ومخالفات قانوف الغابات،واستصالحيا، بالبحث والتحري ومعا
ثباتيا في محاضر ضمف الشروط السير وجميع األنظمة التي عينوا  فييا بصفة خاصة وا 

 المحددة في النصوص الخاصة".
عمى أنو: "يباشر الموظفوف وأعواف اإلدارات والمصالح العمومية بعض  27وتنص المادة 

سمطات الضبط القضائي التي تناط بيـ بموجب قوانيف خاصة وفؽ األوضاع وفي الحدود 
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خاضعيف في مباشرتيـ مياـ الضبط القضائي الموكولة إلييـ  المبنية في تمؾ القوانيف. ويكونوف
 مف ىذا القانوف". 13األحكاـ المادة 

ومف الموظفيف واألعواف الذيف يتمتعوف طبقا لتمؾ القوانيف الخاصة بصفة العوف في 
مؤرخ في  07-79رقـ الضبطية القضائية: أعواف الجمارؾ، حيث خوليـ قانوف 

معاينة المخالفات المنصوص عمييا في ىذا  ،1ف الجمارؾالمتضمف قانو  ،21/07/1979
القانوف، حيث يمكنيـ تحرير محاضر عف ذلؾ وتقديميا لوكيؿ الجميورية المختص عف طريؽ 

كما الفات بالطرؽ الودية )المصالحة(،ضباط الشرطة القضائية في حالة إذا لـ تسو ىذه المخ
ومراقبة ىوية األشخاص الذيف يدخموف يمكنيـ تفتيش البضائع وكذا األشخاص والمساكف، 

عمى الترتيب مف القانوف المذكور  50، 42، 41اإلقميـ الجمركي أو يخرجوف منو وفقا لممواد 
و التجارة، أعواف الصحة أعاله، كما يختص مفتشو العمؿ، مفتشو األسعار ومفتش

المخالفات التي تقع خرقا وأعواف البريد والمواصالت السمكية والالسمكية بالبحث معاينة ،النباتية
 .2لمتنظيـ الوارد في قانوف كؿ منيـ

مكمفيف إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، أعواف الضبط القضائي والموظفيف واألعواف ال
مف قانوف اإلجراءات  28ىناؾ فئة أخرى نصت عمييا المادة  ببعض مياـ الضبط القضائي،

سمطة القياـ  –في إطار اختصاصو اإلقميمي  –الجزائية وىي فئة الوالة، حيث أنو لكؿ واؿ 
أو الجنايات والجنح ضد أمف الدولة، بنفسو باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية إلثبات ما يقع مف

يكمؼ بذلؾ كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصيف وتقتصر ىذه السمطة عمى حالة 
أف السمطة القضائية قد أخطرت االستعجاؿ فحسب، كالخشية مف ضياع األدلة إذا كاف لـ يعمـ 

 48وجب عميو أف يبمغ فورا وكيؿ الجميورية خالؿ ث، ومتى استعمؿ الوالي ىذا الحؽ،بالحاد

                                                           
عدد  ، يتضمف قانوف الجمارؾ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،1979يوليو سنة  21مؤرخ في  07-79قانوف رقـ  - 1

الجريدة الرسمية ، 1998 -08-22مؤرخ في  10-98بموجب قانوف رقـ  و متمـ  معدؿ ،1979يوليو  24، مؤرخة في 30
 . 1998غشت  23، مؤرخة في 69عدد  لمجميورية الجزائرية،

 .202المرجع السابؽ، ص بية، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، التحري والتحقيؽ،يعبد ا أوىا -2
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ف يتخمى عنيا لمسمطة القضائية، ويرسؿ األوراؽ إلى وكيؿ دء ىذه اإلجراءات،ساعة التالية لب وا 
 .1الجميورية ويقدـ لو جميع األشخاص المضبوطيف

المصري، فقد حدد مف ليـ صفة الضبطية القضائية بموجب  اءات الجزائيةاإلجر أما قانوف 
منو والتي نصت عمى أنو: "يكوف مف مأموري الضبط القضائي في دوائر  23المادة 

 اختصاصاىـ:
 النيابة العامة ومعاونوىا  أعضاء-1
 الت والمساعدوف بضابط الشرطة وأمناؤىا والكونست -2
 نقط الشرطة رؤساء-3
 د ومشايخ البالد ومشايخ الخفراءالعم -4
 نظار ووكالء محطات السكؾ الحديدية الحكومية. -5

وليذا يرى أمف المحافظات ومفتشي مصمحة التفتيش العاـ بوزارة الداخمية أف يؤدوا 
 الضبط القضائي في دوائر اختصاصيـ.مأمورو األعماؿ التي يقـو بيا 

 اء الجميورية:ويكوف مف مأموري الضبط القضائي في جميع أنح
 مديرو وضباط إدارة المباحث بوزارة الداخمية وفروعيا بمديريات األمف -1
والضباط وأمناء الشرطة  مديرو اإلدارات واألقساـ ورؤساء المكاتب والمفتشوف -2
الشرطة العامموف بمصمحة األمف العاـ، وىي شعب البحث  والت والمساعدوف وباحثبوالكونست

 مف.  الجنائي بمديريات األ
 مصمحة السجوف ضباط-3
 اإلدارة العامة لشرطة السكة الحديدية والنقؿ والمواصالت وضباط ىذه اإلدارة.  مديرو-4
 قائد وضباط أساس ىجانو الشرطة. -5
 وزارة السياحة. مفتشو-6

                                                           

ديواف  ،الطبعة الخامسة ،ي التشريع الجزائري،الجزء الثانيأحمد شوقي الشمقاني، مباديء اإلجراءات الجزائية ف -1
 .161،ص2010 الجزائر، المطبوعات الجامعية،
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ويجوز بقرار مف وزير العدؿ باالتفاؽ مع الوزير المختص تخويؿ بعض الموظفيف صفة 
ضائي بالنسبة إلى الجرائـ التي تقع في دوائر اختصاصيـ، وتكوف متعمقة مأموري الضبط الق

 .1بأعماؿ وظائفيـ
وتعتبر النصوص الواردة في القوانيف والمراسيـ والقرارات األخرى بشأف تخويؿ بعض 
الموظفيف اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة عف وزير العدؿ باالتفاؽ 

 .مع الوزير المختص"
الحظ أف ىذا التحديد ال يشمؿ مديري أمف المحافظات ومفتشي مصمحة التفتيش العاـ إال ي

وبذلؾ تفادت ىذه  ،2أف المشرع خوليـ القياـ باألعماؿ التي يقـو بيا مأمور الضبط القضائي
شراؼ وخضوعيـ إل العامة لمتفتيش لمنيابة العامة، الصياغة تبعية مديري األمف ومفتشي اإلدارة

 واستبعدت إمكانية ندبيـ لمقياـ بأعماؿ التحقيؽ. ائب العاـ،الن
القضائي عمى  وقد اختمؼ الفقو بالنسبة لمسمؾ المشرع المصري في عدـ إضفاء الضبط

أف مدير األمف ىو ممثؿ السمطة التنفيذية  ،3فيرى الفريؽ المؤيد بيف مؤيد ورافض، ىؤالء،
مطاتو األدبي، أما الفريؽ الرافض فيرى أف ويجب أف يمكف مف أداء واجبو مع االحتفاظ بس

ويرى أنو مف األوفؽ  تحايؿ مف المشرع جانبو التوفيؽ، صياغة المادة بيذه الطريقة ما ىي إال
إخضاعيـ إلشراؼ النائب العاـ في ىذا الجانب مف تصرفاتيـ أو حرمانيـ مف سمطات الضبط 

 .4القضائي كمية

                                                           

نما إضفاؤىا بموجب قراي -1 رات مف وزير الحظ أف أداة تحويؿ صفة الضبط القضائي في مصر ليست القانوف فقط، وا 
العدؿ باالتفاؽ مع الوزير المختص، كما توجد قوانيف خاصة تضفي صفة الضبطية القضائية عمى بعض موظفييا مثؿ 

 المتعمؽ بالرقابة اإلدارية وكذلؾ قانوف المخدرات. 1964لسنة  54القانوف رقـ 
ماف الحريات والحقوؽ الفردية، دراسة عادؿ إبراىيـ إسماعيؿ صفا، سمطات مأموري الضبط القضائي بيف الفعالية وض -2

 .78، ص2001مقارنة، القاىرة، 
-1967جامعة اإلسكندرية،، هرسالة دكتوراإداريا وجنائيا، رطة ومسئوليتيا،الش أعماؿ قدري عبد الفتاح الشياوي،-3

 .48ص1968
 .567ص ،1997-1996الجزء األوؿ، ة،، طبعة ثانيالجنائيةاإلجراءات محمد عيد الغريب، شرح قانوف  -4
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مف قانوف اإلجراءات المصري والتي تنص عمى  23ة وبالنظر إلى الفقرة األخيرة مف الماد
أنو: "تعتبر النصوص الواردة في القوانيف والمراسيـ والقرارات األخرى بشأف تحويؿ بعض 
الموظفيف اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة مف وزير العدؿ باالتفاؽ 

 مع الوزير المختص".
بإعطاء وزير العدؿ سمطة منح صفة الضبط يالحظ أف المشرع المصري لـ يكتؼ 

نما اعتبر ىذه القرارات  القضائي لبعض الموظفيف بموجب قرارا باالتفاؽ مع الوزير المختص، وا 
إذا انتقد جانب منيـ ىذا النص بقوليـ  يء الذي أثار حفيظة بعض الفقياء،بمثابة قوانيف، الش

إجراءات عمى أف تعتبر النصوص  23أنو "مف الغريب أف تنص الفقرة األخيرة مف المادة 
الواردة في القوانيف والمراسيـ والقرارات األخرى بمثابة قرارات صادرة عف وزير العدؿ فيذا النص 

 بمنح سمطة الضبط القضائي الخاص، يجعؿ القوانيف في قوة القرارات الوزارية فيما يتعمؽ
ه السمطة ألنيا تتعمؽ ىذ والعكس ىو الصحيح، فاألفضؿ ىو أف يكوف القانوف أداة منح

 ".1والقرار الوزاري الصادر بذلؾ يكوف طبقا لمقانوف باالختصاص،
مف قانوف  29إلى  15نجد أف المواد مف  ي،وعمى غرار القانونيف الجزائري والمصر 

اإلجراءات الجزائية الفرنسي قد حددت أعضاء الضبط القضائي في فرنسا، حيث يقسموف إلى 
 ثالث فئات ىي:

 الشرطة القضائية: ضابط -1
، المعدلة بالقانوف مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي 16وقد تولت حصرىـ المادة  

 .20172فيفري  28المؤرخ في  257-2017رقـ 

                                                           

 القاىرة،  أكاديمية الشرطة، ،رضا عبد الحكيـ إسماعيؿ رضواف، الضبط القضائي بيف السمطة والمسئولية، رسالة دكتوراه -1
 .131، ص1992

2
- L’article 16 du c.p.p.f« Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs 

adjoints ; 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins 

trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de 

la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; 3° Les inspecteurs 

généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de 
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 أعواف الضبط القضائي وأعواف الضبط القضائي المساعديف: -2
 731-2016قـ ، المعدلة بالقانوف ر مف قانوف اإلجراءات الجزائية 20حيث بينت المادة  

 .1أعواف الضبط القضائي، 2016جواف  03المؤرخ في 

المؤرخ  257 -2017و المعدلة بالقانوف رقـ  مف نفس القانوف 21في حيف حددت المادة 
   .2األشخاص الذيف ليـ صفة أعواف الضبط القضائي المساعديف ،2017فيفري  28في 

 ائي:الموظفوف واألعواف المكمفوف ببعض مياـ الضبط القض -2
 ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي 22وقد جاء النص عمى بعضيـ في المادة  

أما البعض اآلخر ، 2014أكتوبر  13المؤرخ في  1170-2014المعدلة بالقانوف رقـ 
و المعدلة بالقانوف رقـ  فرنسيالجزائية الجراءات اإلقانوف  29فقد نصت عميو المادة 

                                                                                                                                                                                     

police et les officiers de police ; 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application 

de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement 

désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une 

commission… » 

1
 - L’article 20 du c.p.p.f « Sont agents de police judiciaire : 1° Les élèves-gendarmes affectés 

en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant 

pas la qualité d'officier de police judiciaire ;… » 

2
 - L’article 21 du c.p.p.f « Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des 

services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ; 

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires 

servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les 

conditions prévues par l'article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 

et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions 

prévues à l'article 20-1 du présent code ; 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police 

exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; 

1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies (Abrogé) ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les 

gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa 

de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527999&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527999&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390199&dateTexte=&categorieLien=cid
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وىو نفس التقسيـ الذي تبناه المشرع  ،20161ت أو  8المؤرخ في  2016-1087
غير أف المشرع الفرنسي قد أضاؼ إلى  قانوف إجراءات جزائية، 14المادة الجزائري في 

فئة األعواف، أعواف الضبط القضائي المساعديف، عكس نظيره الجزائري الذي اكتفى بفئة 
ى كؿ فئة فراد المنتميف إلىذا وتجدر اإلشارة إلى اختالؼ األ،2أعواف الضبط القضائي فقط

 في كؿ مف القانونيف.   

 االستدالؿ الّشيود أثناء: سماع نيالمطمب الثا
تساعد  ياالستدالؿ، فييمة يعد مف أىـ أعماؿ سماع أقواؿ مف لدييـ معمومات عف الجر 

لسرعة تذكر الشاىد لموقائع  االجريمة، نظر لمحاكمة في الوصوؿ لكشؼ جيات التحقيؽ وا
 .3داث، بحكـ قرب الفترة الزمنية مف وقوع الجريمةواألح

فيو، ا في توجيو االتياـ لممشتبو عالوة عمى ذلؾ فيي تمكف المحقؽ مف االستناد عمييو 
سمطة االتياـ مف تعزيز أدلة اإلثبات المقدمة لمعاقبة المتيـ أماـ المحكمة الجزائية  فوتمك

 المختصة.
فعندما يقـو أعضاء  سمطة االتياـ والتحقيؽ،عف كاىؿ  كما أنيا تؤدي إلى التخفيؼ

فإف ذلؾ سيساعد التحقيؽ في تكويف  وتسجيؿ بياناتيـ، الّشيود ف أقواؿ الضبط القضائي بتدوي
عمى ضوء محضر االستدالؿ  وسيتـ التعامؿ في القضية .4فكرة عف الجريمة ومف ارتكبيا

والتي قد ينكرىا في مرحمة  لو المغايرة،مناقشة الشاىد بأقواوالذي يمكف الرجوع إليو في  المقدـ،
وعموما تبقى الشيادة خاضعة لتقدير القاضي في  ؽ والمحاكمة وصوال لكشؼ الحقيقة،التحقي

                                                           

.ج.ج فرنسي عمى: الميندسيف، رؤساء المقاطعات، األعواف الفنييف لممياه والغابات وحراس إ قانوف 22نصت المادة  -1
 مف نفس القانوف عمى الحراس الخصوصيوف المحمفيف. 29الحقوؿ، في حيف نصت المادة 

 .  9بؽ، صجوىر قوادري صامت، المرجع السا  -2
إجراءات الشيادة في مرحمتي االستدالؿ و التحقيؽ االبتدائي  في ضوء نظاـ  عمر بف إبراىيـ بف حماد العمر، -3

 .63،ص 2004الرياض، دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، اإلجراءات الجزائية السعودي،
جامعة سعد  مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، لمواد الجزائية،حماية الشاىد في ا محمودي خديجة، - 4

 .60ص  ،2012دحمب ،البميدة، ،ديسمبر 
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ونتناوؿ  لموصوؿ لدليؿ إثبات في الدعوى الجزائية. مف األدلةتقوي غيرىا إصدار حكمو، فيي 
ثـ واجبات  )الفرع األوؿ(االستدالؿ  خالؿ مرحمة الّشيود في ىذا المطمب إجراءات سماع 

 )الفرع الثاني(.في ىذه المرحمة الّشيود الشرطة القضائية تجاه 
 خالؿ مرحمة جمع االستدالالت الّشيود الفرع األوؿ: إجراءات سماع 

سماع أقواؿ كؿ مف لديو و ضابط الشرطة القضائية باستدعاء في ىذه المرحمة يقـو 
المستندات واألشياء المضبوطة عف ائع التي تكونيا ومرتكبييا أو معمومات عف الجريمة، والوق

وتكوف إجراءات استدعاء األشخاص جد بسيطة فقد يكوف االستدعاء عاما وغير مسمى، وذلؾ 
مف كؿ شخص لديو معمومات فيو يطمب  ،نشر بالغ في الصحافة أو وسائؿ النشر واإلذاعةك

أما إذا كاف الشاىد معروؼ اليوية  طة لإلدالء بيا،حضر إلى مقر الشر تتعمؽ بوقائع معينة أف ي
فإنو يتـ استدعاءه اسميا وغالبا ما يكوف ذلؾ عف طريؽ خطاب يحممو عوف مف أعواف الشرطة 

كما يسأؿ  عمى أي شكميات إلزامية، أو الدرؾ وىو ما يفسر كوف ىذه االستدعاءات ال تنطوي
القائمة ضدىـ بيدؼ إثبات األدلة والقرائف المشتبو فييـ عف ذلؾ دوف مواجيتيـ تفصيال بكؿ 

وال يجوز تفويض ضباط الشرطة  ابا ال تممكو إال سمطات التحقيؽ،إذ يعد ذلؾ استجو  التيمة،
 .1القضائية في إجرائو

فبمجرد وصوؿ نبأ وقوع الجريمة إلى عمـ ضابط الشرطة القضائية عف طريؽ عممو 
أو عف طريؽ  عف طريؽ تعميمات رؤسائو، أو ييا،اليومي في التقصي عف الجرائـ ومرتكب

عميو المبادرة فورا إلى سماع أقواؿ كؿ شخص لو اتصاؿ بالوقائع قيد البحث  شكاوى الضحايا،
مف قانوف اإلجراءات الجزائية  42طبقا لممادة  يا أو شيودا،سواء أكانوا متيميف أو ضحا

 .2الجزائري

                                                           

ديواف المطبوعات  الجزء األوؿ، نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري، محمد مرواف، - 1
 .309ص الجزائر، الجامعية،

ف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى ما يمي:" يجب عمى ضابط الشرطة القضائية الذي بمغ م 42تنص المادة  - 2
و يتخذ جميع بجناية في حالة تمبس أف يخطر بيا وكيؿ الجميورية عمى الفور ثـ ينتقؿ بدوف تميؿ إلى مكاف الجناية 
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و أو صغر سنو أو ماضيو و لممشتبو فيوال يؤثر في سماع األقواؿ قرابة مف تسمع أقوال
وبالتالي فالكذب فييا ال يعد  أف يسبؽ ذلؾ اإلجراء حمؼ اليميف،إال أنو ال يجوز  اإلجرامي

 .1جريمة شيادة الزور
إذ ال يجوز تحميؼ الشاىد اليميف إال إذا خيؼ أال لمشرع المصري اانتيجو نفس ما ىو و 

يترتب عمى عدـ صدقيا حكـ  ال عمى ذلؾ فإنو ءنابيميف، وبيستطيع فيما بعد سماع الشيادة 
  .2القضائيةالشيادة الزور التي تعرض صاحبيا لممتابعة 

ضرورة تجريـ الشيادة الزور في مرحمو جمع ى ير  3أف ىناؾ بعض مف الفقو الجنائي ـرغ
االستدالالت أي ضرورة العقاب عمى الشيادة الكاذبة في مرحمة جمع االستدالالت ويستندوف 

 ي ذلؾ لما يمي:ف
 و الحقيقة في محاضر االستدالالت،دأبوا عمى قوؿ الكذب وتشوي الذيف تزايد أعداد -

أو ألنو  بقصد الحصوؿ عمى العائد المالي، فأصبح الشاىد يدلي بأقواؿ منافية تماما لمحقيقة
 يرتبط بصمة أو مصمحة أو عالقة مع مف أدلى بالشيادة لفائدتو.

رحمة جمع االستدالالت ليس باألمر الييف، والذي قد ال يمكف إف كذب الشاىد في م -
بعد وصوؿ القضية إلى مرحمة المحاكمة، ففي ىذه  فرادتداركو فيما بعد فقد تتأثر مراكز األ

ؽ أحد أطراؼ الدعوى لحساب المرحمة المتقدمة مف الدعوى تكوف الشيادة قد نالت مف حقو 
ة الكاذبة يشعر بالظمـ خالؿ مرحمة االستدالالت، فالطرؼ المسموب حقو بسبب الشياد اآلخر،

حبس ثـ اإلحالة وبعدىا أثناء نظر الدعوى أماـ المحكمة خاصة في حاؿ سمبت حريتو لمدة "ال
  المؤقت" عمى ذمة التحقيؽ.

                                                                                                                                                                                     

يمكف أف يؤدي و أف يضبط كؿ ما  شى أف تختفي.عمى اآلثار التي يخ و عيمو أف يسير عمى المحافظة التحريات الالزمة.
 األشياء المضبوطة عمى األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في الجناية لمتعرؼ عمييا". وأف يعرض إلى إظيار الحقيقة.

 .170سابؽ، صالمرجع الأحمد شوقي الشمقاني، - 1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري. 29أنظر المادة  - 2
معيد العمـو  اإلثبات بشيادة الشيود في القانوف الجزائري،رسالة ماجستير في العقود و المسؤولية، ىيمي،صالح برا - 3

 .128ص  ، 1999جامعة الجزائر، القانونية و اإلدارية،
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أف ىذا الرأي مقبوؿ مف جية ومردود عميو مف جية أخرى، فيذه االنتقادات 1ويرى البعض
 االستدالالت الشيادة فييا وقتية،ولكف مرحمة  مرحمة المحاكمة،ور في تصمح لتجريـ الشيادة الز 

وال يمكف نشوء ضرر عنيا ألف الشاىد سيدلي فيما بعد بشيادتو أماـ سمطات التحقيؽ وأماـ 
 الييئة منوط بيا الحكـ في الدعوى.   

ة كما أف الغرض مف جمع االستدالالت ىو اإلعداد لجمع اإليضاحات الالزمة لممحافظ
عمى أدلة الجريمة، والتي جميعيا ستطرح عمى سمطات التحقيؽ المختصة، خاصة وأف الشاىد 

 تسمع شيادتو في ىذه المرحمة دوف حمؼ اليميف.
تمقي إجابات الشاىد وتصريحاتو  داالستدالؿ، مجر قواؿ الشاىد في مرحمة ويكوف سماع أ

وذلؾ في إطار البحث والتحري التي يدلي بيا عمى محاضر تتوفر فييا الشروط القانونية، 
 .ج.إؽ. 12حسب المادة 

لـ ينظـ المشرع الجزائري اإلجراءات التي يجب إتباعيا حاؿ حضور الشاىد لإلدالء 
مضبط القضائي لبالشيادة كما فعؿ في مرحمة التحقيؽ القضائي والمحاكمة، فالمشرع أجاز 

وذلؾ مف أجؿ تحديد  ية ومسبباتيا،عف الواقعة اإلجراماستدعاء كؿ مف تتوافر لدييـ معمومات 
 المراكز القانونية في الدعوى.

وعمى ىذا األساس فعمى ضابط الشرطة القضائية المنوط بو القياـ بإجراءات البحث 
أف تكوف غايتو ىي الوصوؿ لمحقيقة وذلؾ  ،الّشيود ستدالؿ عند سماعو ألقواؿ والتحري واال

وأف يتحرى ىذه  لكؿ أطراؼ القضية، رياتيات التحعند توجييو لألسئمة التي ليا عالقة بمجر 
في ىذه  الّشيود كما أنو يتـ سماع  االستدالؿ المنوط لو القياـ بيا،الغاية في كؿ أعماؿ 

ويجوز لضابط  فييـ وىي قاعدة عامة في الشيادة،المرحمة منعزليف عف األشخاص المشتبو 
جوز لو إجبار الشاىد عمى اإلدالء بأقوالو إال أنو ال ي طة القضائية إجراء مواجية بينيـ،الشر 

 مكرىا.

                                                           

 .61ص ،المرجع السابؽمحمودي خديجة ، -1
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 الشاىد،التي تفرض عمى المتيـ أو  تتجرد مف وسائؿ القير واإلجبار، فإجراءات االستدالؿ
عمى خرؽ لمحريات أو وال تنطوي  جرد جمع معمومات بأساليب مشروعة،ذلؾ أنيا في جوىرىا م

سمح بإكراه ت يةجو لمشاىد ليس لو قوة تنفيذوالدليؿ عمى ذلؾ أف االستدعاء المو  ،ما مساس بحؽ
أما فيما يخص حالة الجناية والجنحة المتمبس بيا فمقد خولت المادة  المستدعى عمى الحضور،

الجريمة ريثما ينتيي القضائية منع أي شخص مف مبارحة مكاف  الشرطة طبا.ج لضإؽ. 50
أياـ وغرامة  10ال تجاوز مدة وكؿ مف خالؼ أحكاـ ىذه المادة يعاقب بالحبس  مف تحرياتو،

وال يعد ذلؾ إكراىا لألشخاص أو لمشيود تحديدا فالحكمة مف ذلؾ تفادي العبث  دج،500
وتشويو مسرح الجريمة، ذلؾ أنو مف واجبات ضابط الشرطة القضائية المحافظة عمى آثار 

في مسرح فقد يكوف مف بيف الحاضريف  خشى عمييا مف التغيير أو الزواؿ،الجريمة والتي ي
 .  1الجريمة مف شاىد الجريمة

تطبيقا لذلؾ فإنو في حالة الجناية أو الجنحة المتمبس بيا فإف الشاىد الذي يتـ استدعاؤه 
في إطار التحريات المتعمقة بالتمبس، يجب أف يمتثؿ لالستدعاء وأف يدلي بأقوالو وأف يجيب 

وبعد ذلؾ يقرأ تصريحاتو إذا كاف  عمى كؿ األسئمة الموجية إليو مف ضابط الشرطة القضائية،
يعرؼ القراءة أو يقرأىا عميو إذا كاف الشاىد ال يعرؼ القراءة والكتابة، ويشار إلى ذلؾ ويوقع 

ذا امتنع عف أداء شيادتو يخطر وكيؿ الجميورية وبذلؾ  د عمى أقوالو مع الضابط،الشاى وا 
 .2لعموميةويمكف ليذا أف يجبره عمى اإلدالء بشيادتو بواسطة القوة ا

مرحمة االستدالؿ والتحري في التشريع االنجميزي تعد حمقة إجرائية ضمت مرحمة  في حيف
 ياـ بإجراءات التحقيؽ االبتدائي،ما قبؿ المحاكمة، وينيض بيا رجؿ الشرطة الذي لو مكنة الق

ومف ثـ فإف الشرطة تييمف عمى معظـ إجراءات ما قبؿ المحاكمة بخالؼ التشريع الجزائري 
 الفرنسي والمصري.و 

                                                           

 .50، صالسابؽ المرجع خوري،عمر  - 1
 .44الشرطة القضائية،دار ىومة ،الجزائر،صأحمد غاي ، الوجيز في تنظيـ و مياـ  - 2
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معمومات بشأف ظروؼ وتتحدد سمطة الضبط القضائي في سماع أقواؿ مف تتوفر لدييـ 
توصال إلزاحة الغموض عف الواقعة محؿ البحث وسعيا وراء  يا،يفة مرتكبومعر  وقوع الجريمة،

وليس لرجؿ الضبط أف  ،االستدالالتالنتفاع بيا في بناء ؿ أكبر قدر مف المعمومات ليتحص
أف يمـز أي شخص  وليس لو كذلؾ أو استفساراتو، تومى أسئمغـ أي شخص عمى الرد عير 

 اع أقوالو.مسبالحضور أمامو ل
، ىو المجوء إلى قاضي في التشريع اإلنجميزي مةوكؿ ما يممكو رجؿ الضبط في ىذه المرح

لمحصوؿ عمى إذف باستدعاء الشخص الذي يرى  مف خالؿ ما أجراه مف تحريات، التحقيؽ،
 .1أىمية حضوره لسماع أقوالو

 مرحمة جمع االستدالالت الّشيود فيالفرع الثاني: واجبات الشرطة القضائية تجاه 
أساليب يكوف اليدؼ منيا  الّشيود عدةيستعمؿ ضابط الشرطة القضائية عند سماع أقواؿ 

 معرفة الحقيقة ولعؿ أىميا االنتظار والمناورة والمفاجأة والوعد بمكافأة.
 :اراالنتظ

ر بؿ تكميفو باالنتظا ص المطموب سماعو،ىو عدـ البدء في السماع بمجرد وصوؿ الشخ
وذلؾ بيدؼ تحقيؽ ما يرمي إليو السماع مف غايات،  في مكاف بعيدا عف غرفة السماع،

لدى  مف الممؿ النفسي والتوتر العصبيواليدؼ مف فكرة االنتظار ىي تحقيؽ أكبر قدر ممكف 
 .2قد ال يعرؼ أصال سبب استدعائو مف طرؼ الضبطية القضائية، فالسماعالشخص محؿ 

 :المناورة
بعض  ء، بإجراضائي المكمؼ بسماع أقواؿ الشاىدتتمثؿ في قياـ عضو الضبط الق

أف يحاوؿ الضغط عمى الشاىد، وذلؾ  ف، دو يفيـ منيا الوصوؿ لكشؼ الحقيقة التصرفات التي
 .3مواجيتو بوقائع وأحداث غير صحيحة عف طريؽ التحايؿ وطرح أسئمة غير مباشرة أو

 
                                                           

 .192ص  سابؽ ،المرجع الأحمد يوسؼ السولية، - 1
 .32ص  سابؽ ،المرجع العمر بف إبراىيـ بف حماد العمر، - 2
 .33ص  ،نفسومرجع ال - 3
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 :المفاجأة
يالحظ أف المفاجأة تكوف بمعمومة أو شخص أو بواقعة معينة أو بموضوع معيف أو 

 .1بمستندات أو دليؿ
 :الوعد بالمكافأة

يقصد بالوعد بالمكافأة، أف يصدر مف عضو الضبط القضائي المختص بالسماع ما يفيد 
إذ أف المكافآت تعتبر أحد  اتو،مادية أو معنوية نتيجة إدالئو بمعمومأنو سيقدـ لمشاىد أية فائدة 

 .2أدوات السماع اليامة التي يجيد رجاؿ الضبط القضائي استخداميا
قد تكوف  يوالغامضة، والتتوجيو األسئمة المعقدة وقد يتجو عضو الضبط القضائي إلى 

اولة منو إلى توجيو الشاىد إلى مح يالقضية، فة مع عدـ اتصاليا بموضوع ذات طبيعة تجريبي
 ضابط الشرطة القضائية حصر أسئمتو في إطار القضية ووقائعيا. ىمحددة، فعمت إجابا

يحتمؿ أف تشكؿ ترىيبا  أف يصحب ىذه الوسائؿ مف إيماءات،ويضاؼ لكؿ ىذا ما يمكف 
مباؿ غير  و لمتخمص مف الضغط المفروض عميو،لمشاىد مما يجعمو يسرع في اإلدالء بأقوال

فيما إذا كانت أقوالو متفقة مع الحقيقة التي شيدىا أـ ىي فقط أقواؿ مسايرة لمنتائج المتوصؿ 
 إلييا مف قبؿ جيات التحري في مرحمة جمع االستدالالت.

شكؿ مف األشكاؿ  بأي الّشيود ويرى البعض أف قواعد العدالة تتنافى مع التأثير في إرادة 
تحرر عضو الضبط القضائي في استجوابو لمشيود مف لذا تعيف أف ي أو تحت أي مبرر،

استخدامو لمقواعد المشار إلييا والسيما ما يتعمؽ بالوعد بالمكافأة، حتى ال يندفع الشاىد تحت 
تأثير اإلغراء والوعد ألف يقوؿ ما يراه مرضيا لعضو الضبط القضائي، بصرؼ النظر عف 

خاصة وأف خطورة تظميؿ العدالة مف جانب  قيقة الواقعية والعدالة مف عدمو،اتفاقو مع الح
ج تنس الدعوى الجزائيةتنبع مف أف  التي تجري في مرحمة االستدالالت،في التحريات  الّشيود 

تسير في طريقيا  الدعوى الجزائيةفإف كانت سميمة فإف  خيوطيا األولى في ىذه المرحمة،
                                                           

 .63ص  سابؽ،المرجع المحمودي خديجة، - 1
الفقو اإلسالمي، راسة مقارنة في القانوف الوضعي و د ية،، استجواب الشيود في المسائؿ الجنائصالح العادلي محمود - 2

 .167ص  ،2004 ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي
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دالة الجنائية في حكـ يتفؽ في الصحيح نحو إعالف الحقيقة القضائية التي تسعى إلييا الع
 .1الواقع

تسير  الدعوى الجزائيةفإف  ائية ليست سميمة،ز ولى لمدعوى الجأما إذا كانت الخيوط األ
لذا فعمى عضو الضبط القضائي  وقد تسفر عف حكـ ضد إنساف بريء، عمى غير ىدى

عف عوامؿ المختص بسماع أقواؿ الشاىد أف يتحرى العدالة بقدر ما يستطيع بغض النظر 
والتي تدفع بو إلنياء التحريات  أو تفتيش عمى أعمالو...الخ، السرعة واإلسراع، كترقية منتظرة

 .2أية صورة ضد العدالةب
أف ال يحاوؿ التأثير في  الّشيودكما يجب عمى ضابط الشرطة القضائية عند سماع 

شأنو أو مف شأف شيادتو أو  الشاىد بتيديده أو نعتو بالكذب أو استدراجو بالحيمة أو التحقير مف
ية لمشيود، ويجب أف يترؾ ئاحكما ال يجوز لو توجيو أسئمة إي ال يشرفو،مواجيتو بماضي 

الضابط الشاىد ليدلي بكؿ ما لديو وال يجب أف يقابمو أو مطالبتو بالكؼ عف الكالـ إال إذا خرج 
سماع الشاىد أماـ  خروجا سافرا عف موضوع الشيادة، ورغـ أنو ال توجد طريقة معينة في

كما يجب أف تكوف األسئمة واضحة ال  لشاىد يجب أف ترد في محضر،الضبطية إال أف أقواؿ ا
 .3تحتمؿ التأويؿ ومتعمقة بالواقعة الجرمية ووقت ارتكابيا وأوصاؼ جناتيا

أال يكره الشاىد  وصوف كرامتيـ، ويجب عميو الّشيوديقع عميو أيضا واجب حسف معاممة 
وىو يسيـ بدوره في  وأال يخضعو ألي تأثير في إرادتو الحرة لإلدالء بشيادتو ويا،ماديا ومعن

راـ سواء في والبد لرجؿ الضبط القضائي مراعاة ذلؾ ويسمؾ في تعاممو كؿ االحتكشؼ الحقيقة،
فال يناؿ الشاىد بكممة جارحة أو يغضب أو يثور عمى الشاىد ألتفو  األفعاؿ أو األقواؿ،

                                                           

، 1996القاىرة،  العربية،النيضة  دار ،الثانية الطبعة العاـ، العقوبات، القسـفي قانوف  سرور، الوسيطأحمد فتحي  - 1
 .508ص
 .63ص سابؽ،المرجع المحمودي خديجة، - 2
 دار الثقافة، الطبعة األولى، ،دراسة مقارنة ي المسائؿ الجزائية،اإلشكاالت اإلجرائية لمشيادة ف د فالح الخرابشة،إحمو  -3

 .106ص ،2009 عماف،
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و عبارات االستيزاء أو ما يخدش كرامتو حتى ال يصؿ الشاىد إلى إنكار األسباب فيوجو ل
 .1الشيادة فيصيب العدالة ضرر بذلؾ

مراعاتيا يوجد العديد مف االعتبارات التي يجب عمى ضابط الشرطة القضائية  فإنو عميو
قواعد تعد بمنزلة ضمانة لحمايتو رغـ عدـ النص عمييا في ال يوالت الّشيود،عند سماع أقواؿ 

 اإلجرائية.
ف كاف ىذا األمر ال يحتاج إلى تقنينو فيكفي إصدار تعميمات لجياز الضبطية القضائية  وا 

مع المراقبة الدورية لمسمطة الرئاسية  مع الجميور والشاىد أولى مف ذلؾ،بحسف التعامؿ 
مع  الّشيودوالسمطة القضائية لتنفيذ ىذه التعميمات مما سينعكس إيجابا عمى حسف تعاوف 

 عناصر الضبطية القضائية.
ف كاف ىذا عموما ما جاء بو المشرع مف ضمانات ألداء ال شيادة في مرحمة جمع وا 

الذي باشر  عوف الشرطة القضائيةالجزائري قرر حماية الضابط أو  فإف المشرع االستدالالت
مى ىذه تحت ىوية مستعارة و ذلؾ في أي مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات، و تتج 2عممية التسرب

إظيار اليوية الحقيقية لضباط أو أعواف الشرطة القضائية عدـ جواز الحماية لممتسرب في 
و معاقبة الذيف باشروا عممية التسرب تحت ىوية مستعارة في أي مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات، 

ية ضابط أو أعواف الشرطة القضائية بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات و كؿ مف يكشؼ ى
ذا تسبب الكشؼ عف اليوية في أعماؿ عنؼ أو 200.000دج إلى 50.000مف وبغرامة  دج وا 

ضرب وجرح عمى ىؤالء األشخاص أو أزواجيـ أو أبنائيـ أو أصوليـ المباشريف فتكوف العقوبة 
ذا تسبب ىذا الكشؼ 500.000إلى  200.000خمس إلى عشر سنوات والغرامة مف  دج. وا 

                                                           

 .70ص سابؽ،المرجع العمر بف ابراىيـ بف حماد العمر، - 1
و قياـ ضابط أو عوف الشرطة مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري التسرب عمى أن 12مكرر  65عرفت المادة  - 2

 جنايةاألشخاص المشتبو في ارتكابيـ  بمراقبة و القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ العممية
 شريؾ ليـ أو خاؼ. أوأو جنحة بإيياميـ انو فاعؿ معيـ 
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العقوبة الحبس مف عشر سنوات إلى عشريف سنة والغرامة في وفاة أحد ىؤالء األشخاص فتكوف 
 .1دج1.000.000إلى  500.000مف 

سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عممية التسرب تحت يجيز المشرع الجزائري و 
، و ىذا بالرغـ مف أنو لـ يكف داخؿ الوسط 2مسؤوليتو دوف سواه بوصفو شاىدا عف العممية

مبرر  إف كافو في الحقيقة ىي عبارة عف نقؿ لشيادة المتسرب، و المتسرب فيو، و شيادت
سماع الضابط منسؽ عممية التسرب دوف المتسرب ذاتو ىو حرص المشرع الشديد عمى حماية 

ننا نأمؿ أف يعدؿ في ظؿ غياب نصوص قانونية تحمي الشاىد، فإ أمف و سالمة المتسرب
اإلجراءات الجزائية و يسمح بسماع المتسرب مف قانوف  18مكرر  65المشرع الجزائري المادة 

يوليو  23مؤرخ في  02-15حماية لمشاىد بموجب األمر  مؤخرا ، ما داـ قد أقرنفسو كشاىد
 سالؼ الذكر. 20153
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
التسرب  « مف التفصيؿ راجع: زوزو ىدى و لمزيدمف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 16مكرر  65أنظر المادة  - 1

تصدر عف جامعة قاصدي  ،مجمة دفاتر السياسة و القانوف » كأسموب مف أساليب التحري في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري
 .122ص ، 2014جواف  العدد الحادي عشر، ،مرباح، ورقمة، الجزائر

 .زائية الجزائريمف قانوف اإلجراءات الج18مكرر  65أنظر المادة  - 2

و المتضمف  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66،يعدؿ و يتمـ األمر رقـ 2015يوليو  23مؤرخ في  02-15أمر رقـ  - 3
 ، سالؼ الذكر.قانوف اإلجراءات الجزائية
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 المبحث الثاني
 ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ القضائي 

حقيؽ بمعنى أف النيابة لقد أخذ القانوف الجزائري بنظاـ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ و الت
و . 1العامة تمارس أصال سمطة االتياـ و أف التحقيؽ االبتدائي قاصر عمى جيات التحقيؽ

لذا يجوز لو أف  قاضي التحقيؽ بحكـ وظيفتو يسعى إلى إظيار الحقيقة بكافة الطرؽ القانونية،
في ىذه  يود الشّ ولسماع  ماع شيادتو إلظيار ىذه الحقيقة،يسمع كؿ شخص يرى فائدة في س

وقد تكوف الشيادة أىـ دليؿ  مة في أبرز عناصرىا واقعة مادية،المرحمة أىمية كبيرة ألف الجري
 عمى ارتكابيا و تحديد الجناة فييا.

و عمى عكس مرحمة التحريات األولية أو جمع االستدالالت فقد أحكـ المشرع الجزائري 
حقيؽ االبتدائي في القسـ الرابع مف الفصؿ في مرحمة الت الّشيود تنظيـ إجراءات سماع أقواؿ 

مف المواد  الّشيود األوؿ مف الباب الثالث مف قانوف اإلجراءات الجزائية تحت عنواف في سماع 
 .99إلى  88

بأىمية كبيرة في مرحمة التحقيؽ النيائي أيضا) المحاكمة (  الّشيود يحظى سماع  كما
يدقؽ في أقواليـ ليصؿ إلى بناء حكمو عمى  فعمى قاضي الحكـ أف ال يستعجؿ سماعيـ و أف

أسس سميمة باعتبار أف المحاكمة ىي المرحمة النيائية لمدعوى الجزائية و ىي تستيدؼ البحث 
ائي إلى و التي يسعى القاضي الجز  وافرت مف اجؿ الكشؼ عف الحقيقة،عف األدلة التي ت

و الشرعية الذي يحتـر مصمحة  إدراكيا و اكتشافيا ،كما تستيدؼ التجريـ القائـ عمى الحؽ
 المتيـ و مصمحة المجتمع.

ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ ىذا المبحث في  أف نتناوؿ و عميو ارتأينا
و  ،)المطمب الثاني(بالشيادة أثناء مرحمة المحاكمة اإلدالء ضماناتو  األوؿ( )المطمباالبتدائي

 ذلؾ عمى النحو اآلتي:

                                                           

ة، األساسية في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري،ديواف المطبوعات الجامعي المبادئإسحاؽ ابراىيـ منصور،- 1
 .107، 106، 99ص، 1995الجزائر،
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 انات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ االبتدائيضم األوؿ:المطمب 

مة في ألف الجري أىـ إجراءات التحقيؽ االبتدائي، يكاد يكوف الّشيود إف االستماع إلى  
كما أف  ارتكابيا ومف ثـ تحديد مرتكبيا. والشيادة أىـ دليؿ عمى أبرز عناصرىا واقعة مادية،

تؤدي إلى سرعة تذكر الشاىد لموقائع  التحقيؽ، بسماع الشيادة في مرحمةمبادرة قاضي التحقيؽ 
 .1واألحداث

 ض مراحؿ الدعوى دوف البعض اآلخر،و يجوز لمقاضي أف يأخذ بشيادة الشاىد في بع
وىذا  لما ذكره في التحقيؽ االبتدائي، فمو أف يأخذ بأقوالو في جمسة المحاكمة ولو كانت مخالفة

 خذ بالشيادة.ألخذ أو عدـ األما يدعـ حرية القاضي في ا
يمكف الرجوع إلييا عند مناقشة الشاىد بأقوالو  مرحمة التحقيؽ االبتدائي والشيادة في 

أف  كما المغايرة لتمؾ التي ذكرىا في مرحمة االستدالؿ وبالتالي تساعد في كشؼ الحقيقة.
مواجية الشاىد بالمتيـ تمكف قاضي التحقيؽ مف كشؼ مدى التناقض في أقواليـ وىذا ما 

اعده في الوصؿ لمحقيقة. كما تمكف الشيادة في ىذه المرحمة قاضي التحقيؽ مف تقدير يس
 .2خطورة الوقائع ومف ثـ اتخاذ األمر القضائي المناسب

في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  الّشيود ا المطمب إجراءات سماع و عميو نتناوؿ في ىذ
 )الفرع الثاني(.االبتدائيأثناء التحقيؽ  الّشيود ثـ ضوابط سماع )الفرع األوؿ( 

 في مرحمة التحقيؽ االبتدائي الّشيود الفرع األوؿ: إجراءات سماع 
ؿ شخص لقاضي التحقيؽ أف يستدعي ك عمى أنومف ؽ.إ.ج.ج  88/1نصت المادة  

أمامو بعدة طرؽ حددىا  الّشيود ويستدعي قاضي التحقيؽ  يرى فائدة في سماع شيادتو،
 التزامات ثـ )أوال(و ىو ما نتناولو مف قانوف اإلجراءات الجزائية 88/2المشرع في نص المادة 

 :(ثانيا)الشاىد 
                                                           

 .70سابؽ،ص المرجع ال اإلثبات بشيادة الشيود في القانوف الجزائري، صالح براىيمي، - 1
 .68سابؽ،ص المرجع المحمودي خديجة، - 2
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 استدعاء الشاىد: أوال:
 : يمي فيماالشاىد استدعاء  طرؽ يمكف تمخيص 
أو الموصى عميو االستدعاء بواسطة البريد العادي  لقوة العمومية،االستدعاء عف طريؽ ا 

كما  يع الشاىد الحضور مف تمقاء نفسو،ويستط واالستدعاء بالطريؽ اإلداري، أو بواسطة برقية،
ار الشاىد معو ولقاضي التحقيؽ سمطة تقديرية في سماع يستطيع أحد أفراد الخصومة إحض

وكاستثناء عمى ذلؾ يمكف لقاضي التحقيؽ أف ينتقؿ  ،1ذلؾ الشخص متى رأى فائدة في سماعو
كما يمكنو بموجب إنابة قضائية أف يكمؼ  ،2لسماع الشاىد إذا تعذر عمى ىذا األخير الحضور

  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 89/2ة تطبيقا لنص المادبذلؾ ضابط الشرطة القضائية 
 .الجزائري
واالستدعاء مف خالؿ القوة العمومية يقصد منو حضور الشاىد طواعية بناء عمى دعوة  

واف القوة العمومية بتقديـ االستدعاء عفيقـو أحد أ و دوف ضغط أو إكراه،وصمتو إلى مقر إقامت
مكف لضابط الشرطة القضائية شخصيا كما ي ابؿ وصؿ استالـ يرجع إلى القاضي،لصاحبو مق

ترجع نسخة منو إلى قاضي  تبميغو بالحضور أماـ قاضي التحقيؽ بموجب محضر رسمي
، وحتى يكوف االستدعاء صحيحا يجب أف يكوف مكتوبا 3وذلؾ إثباتا لحصوؿ التبميغ المختص،

ظ في ىذه ومحدد الميعاد باليـو والساعة ومكاف الحضور مع ذكر سبب االستدعاء وما يالح
ال  الطريقة مف االستدعاء أنو يعتبر في حكـ األمر بالحضور الذي يمـز الشاىد عمى المثوؿ وا 

 .4الجزائري مف قانوف اإلجراءات الجزائية 97في المادة  ةلمعقوبة المقرر تعرض 
                                                           

 .37، ص 2004معراج جديدي، الوجيز في اإلجراءات الجزائية، دار ىومة، الجزائر  -1
راءات الجزائية إذا تعذر عمى شاىد الحضور انتقؿ إليو قاضي التحقيؽ لسماع شيادتو مف قانوف اإلج 99نصت المادة  -2

لو أف جاز أو اتخذ ليذا الغرض طريؽ اإلنابة القضائية فإذا تحقؽ مف أف شاىدا قد أدعى كذبا عدـ استطاعتو الحضور 
 .97يتخذ ضده اإلجراءات القانونية طبقا ألحكاـ المادة 

تاريخ ، الجزائر، دوف دار نشرفي اإلجراءات الجزائية، المجمد الثاني في التحقيؽ القضائي، دوف  عمي جروه، الموسوعة -3
 .299نشر، ص ال
زيادة عمى إمكانية استحضاره جبرا  جد 2000إلى  200الشاىد المتخمؼ عف الحضور بالغرامة مف  97تعاقب المادة  -4

 بواسطة القوة العمومية.



  203  
 

أما االستدعاء العادي أي عف طريؽ البريد )كتاب عادي أو مراسمة بسيطة( فإف ما عدا  
ي يتـ فييا تبميغ الشاىد عف طريؽ المحضر القضائي فإف ىذه الطريقة ال يوجد فييا الحالة الت

كما يطرح فييا إشكاؿ  ني وال حالة االمتناع عف الحضور،ما يثبت قياـ حالة االستدعاء القانو 
وىو اإلجراء  ،حضار جبرا بواسطة القوة العموميةحوؿ إمكانية لجوء قاضي التحقيؽ إلى أمر اإل

 بثبوت حالة االمتناع عف الحضور.المرىوف 
واالستدعاء عف طريؽ البريد المضموف فرغـ أنو وسيمة قانونية تحقؽ نتائج أكيدة مف  

إال  فيي بذلؾ وسيمة صحيحة شكال ،خالؿ استالـ المرسؿ إليو لالستدعاء مع ضماف الوصوؿ
يقة التأكد مف إذ ال يمكف لقاضي التحقيؽ بواسطة ىذه الطر  أنيا معيبة مف حيث المضموف،

االستالـ  يد وقد يكوف تاريخر استالـ الشاىد لالستدعاء بالضبط إال بالرجوع إلى مصالح الب
ضموف يجب أف يكوف االستدعاء مرسال عف طريؽ البريد الملذا  الحضور،الحقا عمى تاريخ 

ع لقاضي التحقيؽ لضماف حصوؿ االستالـ الفعمي مع بياف مع إشعار باالستالـ الذي يرج
 .1اريخ وتوقيع صاحبوت

مف قانوف  88داري الذي نصت عميو المادة أما االستدعاء بواسطة الطريؽ اإل 
وىو عندما يرسؿ قاضي التحقيؽ االستدعاء إلى الشاىد عف طريؽ  الجزائري اإلجراءات الجزائية

ذا اختتمت ،2السمطات اإلدارية إلى صاحبو كرئيس البمدية مثال بالنسبة لعماؿ البمدية ىذه  وا 
الطريقة بالرسمية أي عف طريؽ تحرير محضر تبميغ أو وصؿ باستالـ مف صاحبو وال يمكف 

لكف المشرع لـ يحدد السمطة اإلدارية التي تختص  ءا مف إجراءات االستدعاء العادي،عده إجرا
الدرؾ بالتبميغ وىؿ يقصد بيا كؿ إدارة تابعة لمدولة تتمتع بالطابع الرسمي فقط كالوالية والبمدية و 

أو يمكف أف يشمؿ ذلؾ التبميغ الذي يتسممو الشاىد مف اإلدارات والمؤسسات الخاصة؟ كما 
وىو نفس ما  شيودىـ،يمكف لمشاىد الحضور مف تمقاء نفسو ويجوز ألطراؼ الدعوى إحضار 

اإلجراءات مف قانوف  111نص عميو كؿ مف المشرع المصري والفرنسي حيث نصت المادة 

                                                           

 .301، ص مرجع سابؽاإلجراءات الجزائية، المجمد الثاني في التحقيؽ القضائي، جروه، الموسوعة في  عمى -1
 .75نشر، ص تاريخ المحمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائري، دار ىومة، الجزائر، دوف  -2
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الذيف يقرر قاضي التحقيؽ سماعيـ  الّشيود تقـو النيابة العامة بإعالف » المصري: الجزائية
ولقاضي التحقيؽ أف يسمع شيادة أي  حضور بواسطة رجاؿ السمطة العامة،ويكوف تكميفيـ بال

 «.شاىد يحضر مف تمقاء نفسو وفي ىذه الحالة يثبت ذلؾ في المحضر
 التزامات الشاىد: ثانيا:

لتحقيؽ االبتدائي كؿ شخص مرحمة اعمى خالؼ مرحمة جمع االستدالؿ فإنو في  
ستدعي لسماع شيادتو ممـز بالحضور وحمؼ اليميف وأداء الشيادة وذلؾ حسب نص المادة ا

فمقاضي التحقيؽ األمر بتغريـ الشاىد الممتنع عف الحضور  مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 97
وبعد طمب مف 1وذلؾ بناء عمى أمر ال يقبؿ أي طعف ودوف سبب بعد استدعائو قانونيا، عمدا

، وال يمكف اعتبار ذلؾ 2وكيؿ الجميورية، إضافة إلى استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية
تجيز  97مف المادة  02كما أف الفقرة  بؿ ىو أمر ضروري حماية لمحقيقة إكراىا عمى الحضور

را مقبولة ا أبدى أعذاجزء منيا إذ والغرامة كميا ألقاضي التحقيؽ إعفاء الشاىد مف دفع قيمة 
كما ال يجب عمى قاضي التحقيؽ استحضار الشاىد جبرا إال بعد تبميغ الشاىد  عند حضوره،

ال كاف ذلؾ اعتداء عمى الحرية  ذعاف ىذا األخير عمى الحضور وا  االستدعاء قانونا وا 
رامة بمبمغ الشاىد بالغجزائية إجراءات  117الشخصية، ويعاقب كذلؾ المشرع المصري بالمادة 

حضاره أو يصدر أمرا ثانيا وؽ خمسيف جنييا،ال يف كما يجوز لو أف يصدر أمرا بضبطو وا 
كما يعفيو قاضي التحقيؽ مف الغرامة بعد سماع أقواؿ  تكميفو بالحضور بمصاريؼ مف طرفو،ب

طبقا  3النيابة إذا حضر الشاىد بعد تكميفو بالحضور ثانيا أو مف تمقاء نفسو وأبدى أعذارا مقبولة
 ائية.ز إجراءات ج 118دة لمما

                                                           

قاضي التحقيؽ  تكوف بموجب قرار مسبب صادر عف 97العقوبة المفروضة عمى الشاىد والمنصوص عمييا في المادة  -1
حؽ لمطعف فيو باالستئناؼ أو النقض لكف يجوز لمشاىد التظمـ  بأيبعد أخذ رأي وكيؿ الجميورية، وال يتمتع فيو الشاىد 

 فيو لدى قاضي التحقيؽ.
 .118، ص 1991 ،عبد العزيز سعد، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر -2
، ص 1988 ،، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرةالجنائيةاإلجراءات جيب حسني، شرح قانوف محمود ن -3

649. 
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وعمى خالؼ المشرع الجزائري الذي نص أنو ال يجوز الطعف في قرار قاضي التحقيؽ  
اإلجراءات مف قانوف  120الخاص بتغريـ الشاىد الممتنع عف الحضور، فقد نصت المادة 

 المصري صراحة عمى جواز الطعف. الجزائية
شيادة كإجراء مف إجراءات ما يميز الر الشاىد يجب أف يحمؼ اليميف إذ وعند حضو  

وىذا األخير ىو تعيد  ،1اليميفالتحقيؽ عنيا بوصفيا إجراء مف إجراءات االستدالؿ ىو حمؼ 
في صفة قسـ يقسـ بو الشاىد بقوؿ الحقيقة وييدؼ إلى استنفار ضمير الشاىد وحثو عمى 

ي جمعت بيف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى صيغة اليميف التمف  93وذكرت المادة  ،2الصدؽ
الطابع الديني والقانوني فنصت يؤدي كؿ شاىد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة اآلتية:﴿أقسـ با 

واألمر الجوىري أقوؿ كؿ الحؽ وال شيء غير الحؽ﴾،العظيـ أف أتكمـ بغير حقد وال خوؼ وأف 
 283المشرع المصري صيغة معينة لميميف في المادة  ولـ يعط، في اليميف ىو قوؿ الحؽ

مف قانوف  331أما المشرع الفرنسي في المادة  ائية واقتصرت عمى قوؿ الحؽ،ز ات جإجراء
مف قانوف اإلجراءات الجزائية  93فجاءت بنفس الصيغة المذكورة في المادة  اإلجراءات الجزائية

ويراد بتحميؼ الشاىد اليميف  ،الجزائري وىي قوؿ كممة الحقيقة بدوف بغضاء وبدوف خوؼ
شعاره بالمسؤو القانوني يقاظ  ضميره وا  والمالحظ  لية لقوؿ الحؽ وال شيء غير الحؽ،ة تنبييو وا 

أنو وفي أحواؿ يحددىا القانوف يجوز اإلدالء بالشاىدة دوف حمؼ اليميف، ألف قانوف اإلجراءات 
إال أف  ( سنة كاممة،16سف السادسة عشرة )الجزائية يقرر أف اليميف واجب عمى كؿ شاىد بمغ 

ممف ال يمزمو القانوف بأدائيا ال يرتب البطالف، وتؤخذ ىذه الشيادة عمى سبيؿ  أداءىا
غير أف أداء اليميف مف »جزائري:الجزائية الجراءات مف قانوف اإل 229االستدالؿ، فتنص المادة 

ويقصد بغير األىؿ  «لمبطالف شخص غير أىؿ لمحمؼ أو محرـو أو معفى منيا ال تعد سببا
و وتمييزه، فال يجب عميو ألنو موضع شبية في إدراكالسادسة عشرة، كؿ مف لـ يبمغ سنة

ي ىذا أنو يجوز سماع شيادة القاصر الذي لـ يبمغ أىمية الشيادة، أو األشخاص ، ويعناليميف
                                                           

، 2005 ،عبد الفتاح بيومي حجازي، أصوؿ التحقيؽ الجنائي والتأديبي، دراسة معمقة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية -1
 .111ص 

 .74، 72، ص المرجع السابؽبكري يوسؼ بكري محمد،  -2
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فتنص  كوف شيادتيـ عمى سبيؿ االستدالؿ،الذيف يعفييـ القانوف مف أدائيا، أو يحرميـ منيا، وت
دة القصر الذيف لـ يكمموا السادسة عشر تسمع شيا »جزائية:الراءات جمف قانوف اإل 228المادة 

بغير حمؼ يميف وكذلؾ الشأف بالنسبة لألشخاص المحكـو عمييـ بالحرماف مف الحقوؽ 
خوتو وأخواتو وأصياره عمى  ويعفى مف حمؼ اليميف أصوؿ المتيـ وفروعو دوف وجو ،الوطنية وا 

لمشار إلييـ في الفقرتيف السابقتيف يحؽ أف غير أف األشخاص ا ،مف عمود النسب تودرج
 .«يسمعوا بعد حمؼ اليميف ما لـ تعارض النيابة العامة أو أحد أطراؼ الدعوى

 مف قانوف 93/2)المادة  شفاىةأف يدلي الشاىد بشيادتو  واألصؿ في الشيادة 
د أف يدلي بيا جزائية( إال أنو يجوز أف تكوف الشيادة كتابية إذا تعذر عمى الشاىالجراءات اإل

إذا »ية:الجزائ مف قانوف اإلجراءات 92كاألصـ واألبكـ فتنص المادة  -شفاىة –بيذه الطريقة 
 .«كاف الشاىد أصما أو أبكما توضع األسئمة وتكوف اإلجابة بالكتابة

إلى  542تناوؿ المشرع الجزائري شيادة أعضاء الحكومة و السفراء في المواد مف كما 
سماع شيادة ؾ أف ذل عيـ،حيث وضع أحكاـ خاصة بسما مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 544

 أعضاء الحكومة يتـ بأسموبيف.
أف تقـو جية التحقيؽ بتوجيو األسئمة المتعمقة بالوقائع التي تطمب في شأنياالشيادة إما 

تكوف الشيادة المراد الحصوؿ عمييا  و في ىذه الحالة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
عضو الحكومة  الشاىدإلى و إما أف يقـو رئيس مجمس قضاء الجزائر باالستماع  شيادة كتابية

مباشرة، و في ىذه الحالة تكوف الشيادة شفيية و في كمتا الحالتيف تكوف األقواؿ المدلى بيا في 
في مناقشتيا و تفنيدىا ألف الشيادة لـ تكف عمنية، و إذا  ب الخصـو الذيف ليـ الحؽغيا

ة و الخصـو و يتـ بقا، تبمغ الشيادة إلى النيابة العاماستممت الشيادة بإحدى الطرؽ المذكورة سا
و 542/1ضع لممناقشة في مرحمة المحاكمة و ىذا ما عبرت عنو المادة اإلدالء بيا شفويا و تخ

 زائية الجزائري.مف قانوف اإلجراءات الج 3و 2
أف  الفقرة األخيرة مف نفس المادة فنصت عمى الطريؽ العادي لسماع الشيادة، و ىوأما 

بصفة شخصية أماـ الجية التي ترفع أماميا  المعني باإلدالء بشيادتو عضو الحكومةدلي ي
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الحصوؿ عمى ترخيص مف رئيس اشتراطو و ىإال أف ما يعاب عمى المشرع الجزائري ، القضية
 .(الوزير األوؿ حاليا)الحكومة 
فيما يخص سفراء الجزائر المعتمديف في الخارج، فال يجوز تكميفيـ بالحضور كشيود أما 

حصمت فإذا ، مف وزير العدؿ إال بعد ترخيص وزير الشؤوف الخارجية لدى عرض األمر عميو
الموافقة عمى ذلؾ الترخيص أخذت الشيادة باألوضاع العادية، فإف لـ يطمب الحضور لإلدالء 

كتابة باألوضاع المنصوص عمييا في المادة  دبالشيادة أو لـ يرخص بيا أخذت أقواؿ الشاى
 .1مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 542

فيما يخص شيادة سفراء الدوؿ األجنبية المعتمديف لدى الحكومة الجزائرية فإنيا تؤخذ و 
 .2شروط المنصوص عمييا في المعيادات الدبموماسيةبال

ففي إذ يقع عمى عاتقو واجب التكمـ،  المتيـ ال يمكف لمشاىد أف يسكت، عكسو عمى  
ثـ يمتنع عف  مومات عف الجريمة موضوع التحقيؽ،أو إدالئو بمعرفتو لمعحالة إعالف الشاىد 

دج أو  10.000 – 1000يعاقب بعقوبة الحبس مف شير إلى سنة والغرامة مف يما بعد ذلؾ ف
كؿ شخص بعد »جزائية:الجراءات اإل مف قانوف 98فتنص المادة إحدى ىاتيف العقوبتيف 

أو جنحة يرفض اإلجابة عف األسئمة التي توجو إليو بأنو يعرؼ مرتكبي جناية  عمنيةتصريحو 
بمعرفة قاضي التحقيؽ يجوز إحالتو إلى المحكمة المختصة والحكـ عميو بالحبس في ىذا الشأف 

 «.دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف 10.000إلى  1000مف شير إلى سنة وبغرامة مف 
الؿ بيذا الواجب يعاقب عميو أما الواجب الثاني فيو واجب قوؿ الحقيقة لذلؾ فإف اإلخ 

 .3رجنائيا بعقوبة الشيادة الزو 
يطمب منو أف يفيده  -وقبؿ حمؼ اليميف –ولدى مثوؿ الشاىد بيف يدي قاضي التحقيؽ  

دياده، حالتو اسـ أبويو تاريخ ومكاف از  ومات المتعمقة بيويتو اسمو ولقبوبجميع المعم
                                                           

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 543نظر المادة أ - 1

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 544نظر المادة أ  - 2

محمد مرواف، نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، ديواف المطبوعات  -3
 .368، 367نشر،ص تاريخ الدوف  ،الجامعية،الجزائر
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ف كاف قريبا بالمتيـ أو الطرؼ المدني أو كاف وأف يبيف لو إ مقر سكناه، االجتماعية، حرفتو،
مف قانوف اإلجراءات  90وحسب المادة  1في خدمتيـ ثـ يطمب منو أف يؤدي اليميف القانونية

شيادتيـ عمى إنفراد وبغير حضور المتيـ، غير أنو يجوز  الّشيود الجزائية الجزائري يؤدي 
 ،2مواجيتيـ بالمتيـ والمدعي المدنيبعضيـ ببعض و  الّشيود لقاضي التحقيؽ الحقا مواجية 

ومف المعروؼ أف المشرع الجزائري أخذ بمبدأ سرية التحقيؽ بالنسبة لمجميور واعتبره كأصؿ 
 ،3المدني والنيابة العامة والمسئوؿعاـ عمنيا بالنسبة لمخصوـ وىـ المجني عميو والمدعي المدني 

أف يؤدي  90لمشاىد اشترط في المادة  فإف المشرع وحماية منو الّشيود لكف بالنسبة لشيادة 
لطمأنينة ويدلي بأقوالو دوف الشاىد شيادتو بغير حضور المتيـ وذلؾ حتى يوفر لمشاىد ا

وأجاز مواجيتو لمشاىد فيما بعد احتراما  تثنى مف بيف الخصـو حضور المتيـ،فاسخوؼ،
 وحفاظا عمى حقوؽ الدفاع.

سماع شيود بيبدأ  ،الّشيود في شيادة  ويتبع عمميا قاضي التحقيؽ الترتيب التالي 
 ،4اإلثبات ثـ شيود النفي، وفي حالة اعتراؼ المتيـ فمو أف يقدـ شيود النفي عف شيود اإلثبات

ويشترط في الشيادة أف تكوف دائما في حضور كاتب الضبط والذي يدوف أقواؿ الشاىد في 
ضي والكاتب بعد دعوتو محضر رسمي يسمى محضر سماع الشاىد ويوقع عميو الشاىد والقا

وفي حالة  لكاتب إذا لـ يكف ممما بالقراءة،إلى قراءة فحوى الشيادة أو تتمى عميو مف طرؼ ا
امتنع الشاىد عف التوقيع أو تعذر عميو ذلؾ يجب التنويو في المحضر مع بياف أسباب عدـ 

 ،2بيف السطور وحماية لمشاىد والشيادة ال يجب أف تتضمف محاضر الشيادة تحشيرا ،1التوقيع

                                                           

نشر، تاريخ المحمد حزيط، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، دار ىومة، الجزائر، دوف  -1
 .112ص 

 .84، ص 2002 ،حسف بوسقيعة، التحقيؽ القضائي، الطبعة الثانية، الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية، الجزائرأ -2
 .104، 103ص  السابؽ،إسحاؽ إبراىيـ منصور، المرجع  -3
 .113، ص المرجع السابؽمحمد حزيط، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري،  -4
 .310جروه، المجمد الثاني، في التحقيؽ القضائي، المرجع السابؽ، ص  عمى -1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 95أنظر المادة  -2
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 بحفظ سالمة الشيادة ومشروعيتيا، ويعتبر محضر سماع الشيادة مف بيف الضمانات الكفيمة
كما يجوز لقاضي التحقيؽ  لمساعدة الشاىد األـ واألبكـ أف يضع لو األسئمة وتكوف اإلجابة 

في  كتابة كما لو أف يندب لو مترجما قادرا عمى مخاطبتو مع ذكر بيانات المترجـ الشخصية
المحضر ولو أيضا أف يستعيف بمترجـ أقواؿ الشاىد إذا كاف ىذا األخير ال يتكمـ لغة 

 .1المحكمة
 التحقيؽ االبتدائي الّشيود أثناءالفرع الثاني: ضوابط سماع 

 ي، والتالّشيود عند سماع أقواؿ  2يوجد عدد مف االعتبارات يجب أف يراعييا المحقؽ 
عدـ النص عمييا ضمف القواعد اإلجرائية وىي عمى النحو تعد بمنزلة ضمانة لحمايتو رغـ 

 اآلتي:
 وحسف معاممة الشاىد  احتراـ-أوال

فيضع نصب  ف معاممة الشاىد و ذلؾ حماية لو،يجب عمى المحقؽ أف يحتـر  و يحس
 يقة،عينو أف ىذا األخير جاء لكي يمد المحقؽ بمعمومات قد يكوف ليا أثر في ظيور الحق

تعداد أف ومف ثـ يكوف دوما عمى اس مف وقتو وبعضا مف راحتو،ا ءمر يفقده جز وقيامو بيذا األ
ي بعض األحياف عف تسفر ف الّشيود كما أف أية تفرقة في معاممة  ينأى بنفسو عف الشيادة،

متفرقة أال يمقي الشاىد احتراما لو أو إلنسانيتو في الجو المحيط وأبرز صور ل إنكار الشيادة،
استنادا إلى  الّشيود جب عمى قاضي التحقيؽ أف ال يخؿ بمبدأ المساواة بيف كما ي ،3بالتحقيؽ

فالواقع العممي أف شاىد اإلثبات مصدؽ  د إلى شيود اإلثبات وشيود النفي،تقسيميـ المعيو 
أما شاىد النفي فيو  ضا تجده مقدرا محترما ينصت إليو،وميما بدا متعثرا أو مخطئا أو متناق

 أمطر بوابؿ مف ،جزئية تافيةأنو كاذب، إف تناقض في مسألة  نتياءوامفروض فيو ابتداء 
ت بو الضبطية أو ال لسبب سوى أف شاىد اإلثبات جاء األسئمة حتى يبدو كاذبا مفضوحا،

                                                           

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 92و 91أنظر المادتيف  -1
لجنائية، دراسة مقارنة بيف القانوف الوضعي راجع في ذلؾ عميا محمد الكحالوي، الشيادة دليال لإلثبات في المواد ا -2

 .259،ص 1999جامعة القاىرة،  ،والشريعة اإلسالمية ، رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ
 .196،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية، - 3
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وىذا التفريؽ ىو مناقضة لمقاعدة السامية في القانوف  وشاىد النفي جاء بو المتيـالنيابة العامة،
 .1ت إدانتوحتى تثبوىي أف المتيـ بريء 

ذا كاف موقؼ االتياـ غالبا ما يضع االضطرابات في نفس الفرد، فإف وقوع الجريمة في  وا 
يحتمؿ أف يالزمو  الشاىد الذي هومف بيف أفراد شأنو أف يؤثر في نفسية الجميور، حد ذاتو مف

 .2أمر ال ينبغي  أف يفقد بسببو واجب احترامواالضطراب، ىو 
ي تؤثر في نفسية الشاىد وجوب عدـ التمييز بينو وبيف غيره مف وأبرز مظاىر االحتراـ الت

أي ينبغي أال يصدر مف المحقؽ تصرؼ يستشؼ منو تمييزه لواحد عف اآلخر،  ،الحضور
لصالح األخير أو  يستوي في ىذا أف يكوف التمييز ،السيما حيف يكوف الشاىد ىو المجني عميو

فقد الثقة في المحقؽ بما يقعده عف الكشؼ عف كؿ في الحالة األولى قد ي فيو لمصمحة المتيـ،
 .3وفي األخرى ينكر الشيادة كمية لعدـ جدواىا في نظر المحقؽ وماتو،معم
جياد الشاىدإحراج  عدـ-ثانيا   وا 

بحيث يتـ اختيار الوقت  ،يجب تييئة أفضؿ الظروؼ ألداء الشيادة ضمانا لراحة الشاىد
ستدعي فييا ليكرر فييا شيادتو يدد مف المرات التي بأقؿ ع ىيكتف وأف ،المناسب الستدعائو

الو مدة ممكنة يستدعييا وأف تقتصر مدة سؤ  فرضو ظروؼ التحقيؽ وتعدد سمطاتو،حسب ما ت
حتى ال يكبده المحقؽ مشقة الحضور مرة ثانية وثالثة الستكماؿ شيادتو بما يضيع  التحقيؽ،

ف أىـ ما يمفت أل ،1التحقيؽ مرة أخرىعمى الشاىد وقتو ويكبده مصاريؼ بتردده عمى مكاف 
حيث قد يدلي الشاىد بأقوالو في مرحمة  الدعوى الجزائيةالنظر ىو تكرار الشيادة بتعدد مراحؿ 

                                                           

وضعي و الفقو اإلسالمي، صالح العادلي ، استجواب الشيود في المسائؿ الجنائية،دراسة مقارنة في القانوف ال محمود - 1
 .167،ص  2004،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي

 196،صالمرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية،-2
 .260سابؽ، ص المرجع العميا الكحالوي،  -3
، 1274، ص 1994 ، القاىرة،عالـ الكتببعة الثانية، طالالعممي،  عاشور، الموسوعة في التحقيؽ الجنائيمحمد أنور  -1

د محمد عبد العزيز الزيني، مناقشة  الشيود واستجوابيـ في الشريعة اإلسالمية و القانوف الوضعي، دار الجامعة محمو 
 .202،ص 2004 ،اإلسكندرية ،الجديدة لمنشر
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مناقشات وفي كؿ مرة يكوف عرضة ألسئمة و  حقيؽ االبتدائي وأخيرا المحاكمة،االستدالالت ثـ الت
، اإلجراءات نيا، حيث ينظميا قانوف وىذه اإلجراءات ال مفر م مف جانب المحقؽ والخصـو

ال لذا ينبغي عدـ إرىاقو حتى  بتعدد ىذه المراحؿ ويستجيب ليا، ، والشاىد عادة يعمـالجزائية
مما قد يدفعو إلى إنكار الشيادة كمية، أو عمى األقؿ يدلي  يؤثر ىذا اإلرىاؽ عمى نفسيتو،

 .1يادةبشيادة مبتورة ال تتضمف كؿ ما أدركو عف الواقعة محؿ الش
 بسؤاؿ الشاىد وعدـ إبقائو لفترة طويمة مع تييئة المكاف المناسب لسماعو المبادرة-ثالثا

تمييدا لسؤاليـ عف معموماتيـ فور اإلخطار  الّشيود تتعيف المبادرة إلى إحضار  
ي مصاعب جمة قد تقؼ حجر فر المحقؽ وأسرع في استدعائيـ تالبالحادث، حيث كمما باد

فعامؿ الزمف لو أثره الفعاؿ، في تذكر الشاىد لألحداث كما  تحقيؽ الذي يجريو،ثرة في سبيؿ الع
مكانية استرجاعيا وعدـ خضوع  ة دوف نقص أو نسياف بعض الوقائع،كامم أدركيا بتفاصيميا وا 

باإلضافة إلى اإلفادة  سواء كانت بالوعد أو الوعيد، لمؤثرات مف جانب الجاني أو ذويو،الشاىد 
التي يدلي بيا الشاىد في البحث عف اآلثار المادية واألداة المستخدمة في مف المعمومات 

 .2دث ومكاف ىروب الجانياالح
وقد أثبتت الخبرة والتجارب أف الشاىد عقب إدراكو لمواقعة الجنائية مباشرة، يتأثر وييتز  

أو  إلضافةسواء بالحذؼ أو با ى اإلدالء بالمعمومات دوف تحريؼ،وجدانو وضميره مما يدفعو إل
 ثير ما شاىده أو سمعو عف الحادث،وىذا ناتج عف وقوعو تحت تأ التقديـ أو التأخير لموقائع،

بمعنى أف الشيادة الفورية عقب ارتكاب  كر األحداث كما شاىدىا بموضوعية،وبناء عميو يذ
ميع وغالبا ال يعدؿ عنيا الشاىد في ج ف أكثر دقة مف الشيادة المتأنية،الحادث مباشرة تكو 

فإذا طالت فترة االنتظار فإنيا تؤدي إلى نفاذ صبر الشاىد فيصبح  ،الدعوى الجزائيةمراحؿ 
ة لف تنتظر منو سوى وفي مثؿ ىذه الحال عما بشعور الغضب عمى مف استدعاه،شخصا مف

ييمو سوى الخروج مف ىذا  وال وؿ أف يتيرب مف اإلجابة الفعمية،إذ أنو سيحا شيادة سمبية،
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 .199 ،صنفسومرجع ال  -2



  212  
 

ذا فمف واجب المحقؽ في مثؿ ىذه الحاالت أف يوفر استقباال طيبا لمشاىد حتى ول المكاف،
ال فإف مزاجو سوؼ يزداد انحراف ومف  ا مما يؤدي إلى اإلضرار بشيادتو،يمتص غضبو، وا 

مجمة أو كتاب في  المستحسف أف يحدد لمشاىد وقت االنتظار ويقدـ لو ما يشغمو مف جريدة أو
اىد ووسيمة لتخفيؼ قميؿ التكمفة ولكنو سيكوف دائما مجاؿ تقدير الش وىذا سموؾ قاعة االنتظار،

وذلؾ  مواجب الذي حضر لتأديتو لمعدالة،ـ في الوقت نفسو عف شكره لنوت وامتصاص غضبو،
 تب االعتذار عف التأخير في حينو،ويجب عمى الكا بسبب تعذر ضبط مواعيد وقت سماعو،

وذلؾ إذا أردنا الحصوؿ عمى شيادة  ؽ أو المحكمة،وكرامة المحق وليس في ىذا ما يمس ىيبة
 .1بعيدة عف التأثيرات التي قد يحدثيا غضب الشاىد وتعكير مزاجو

ف التحقيؽ جوا مالئما يضمف لو الشعور بالطمأنينة مف الواجب أف نييئ لمشاىد في مكاف 
 .2قا تخويؼ الشاىدوالراحة النفسية التي يكوف في حاجة إلييا، فاحتراـ العدالة ال يستمـز إطال

 أسموب التعامؿ مع الشاىد -رابعا
يجب عمى قاضي التحقيؽ أف يترؾ الشاىد يبدي معموماتو أوال مف غير أف يستوقفو  

مناقشتو في ثـ يأخذ  اتصاؿ ما يقولو بموضوع التحقيؽ، المحقؽ إال إذا تبيف لو بوضوح عدـ
وفيما بدا مف تناقض بينيا وبيف  موض،ليجمو ما يكوف قد شابيا مف غ فيما أدلى بو مف أقواؿ

أو أف يواجيو بوقائع يثبت  نيا ال تتفؽ مع الواقع والمعقوؿ،أقواؿ مف تقدموه أو فيما يرى أ
 .3عكسيا في التحقيؽ

ومف ثـ يجب عمى المحقؽ أف يسمؾ نحو الشاىد سموكا موضوعيا وأمنيا فال يستخدـ  
أو يوجو  وز لو أف يوحي لو بإجابات معينة، يجوال ؿ الحيمة أو التيديد أو التخويؼ،معو وسائ
فسؤاؿ الشاىد ال يجوز أف يحممو عمى الكالـ أكثر  مة تنطوي عمى الخداع أو اإليقاع،إليو أسئ

 .1أو بغير ما يريده أو أف يدلي بيانات ال يفيميا
                                                           

 .200ص ،نفسومرجع ال ،أحمد يوسؼ محمد السولية  -1
 .201 ص ،نفسومرجع ال -2
 .202ص نفسو، مرجع ال -3
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اء في قانوف كما أنو عمى قاضي التحقيؽ أف يتعامؿ مع مركز الشاىد ويطبؽ ما ج 
حيث أف المبدأ إذا كاف الشاىد ضمعا في الجريمة محؿ المتابعة جاز  ءات الجزائية،اإلجرا

لقاضي التحقيؽ اتيامو بعد سماعو بصفتو شاىدا وفي ىذه الحالة وجب عمى قاضي التحقيؽ 
ينو مف حتى ال يكوف عرضة لممفاجأة عند االتياـ وتمك الغ الشاىد مسبقا باحتماؿ اتياموإب

وعميو إذا تأكد تحويؿ الشاىد الماثؿ أمامو إلى متيـ وجب احتراـ  بداية،تحضير دفاعو منذ ال
الحؽ صراحة ونوه بذلؾ إال إذا تنازؿ عمى ىذا  فاع فال يسمعو إال بحضور محاميو،حقوؽ الد

أما إذا لـ تتوافر الدالئؿ الكافية التي تتيح اتياـ الشاىد فمقاضي التحقيؽ إرجاء  في المحضر،
 .1عناصر االتياـ مع االستمرار في سماعو بصفتو شاىداذلؾ إلى حيف جمع 

يجوز لمشخص الذي توجو  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، 89وحسب المادة  
ذا استعمؿ ىذا الحؽ  ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أف يرفض سماعو بصفتو شاىدا وا 

عمى قاضي التحقيؽ بالتنويو  وقد أوجبت ىذه المادة ف عمى قاضي التحقيؽ سماعو كمتيـ،يتعي
 .2بذلؾ في المحضر

 الّشيود  تعويض-خامسا
ريؼ مصا وخسائر، أقاضي التحقيؽ، قد يكمفيـ  لشيادتيـ أماـ الّشيود إف أداء 

أو  يفموظف ماال أوع وسواء كان اليومي ـضياع دخمي ؾالمحكمة، وكذلكمصاريؼ التنقؿ إلى 
 ت.فإف الدولة تغطي ىذه النفقا ؾرا، لذلاجت

حكمة إضافة إلى تعويض عمى مثولو أماـ الم مصاريؼ التنقؿ أو السفر، اىدلمشفيحؽ 
 224-66األمرمف  65وذلؾ حسب ما جاءت بو المادة  وتعويض عف اإلقامة الجبرية،
ي التحقيؽ بأف يتـ دفع فيكفي فقط أف يطمب الشاىد مف قاض 1المتعمؽ بالمصاريؼ القضائية

 .العموميةمف الخزينة  دفع قيمتياليتـ  التكاليؼ،
                                                           

 .316سابؽ، ص المرجع الجروه، المجمد الثاني في التحقيؽ القضائي،  عمى -1
 .84سابؽ، ص المرجع الحسف بوسقيعة، التحقيؽ القضائي، أ-2
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سبتمبر  30المؤرخ في  294 -95المادة السادسة مف المرسـو التنفيذي رقـ تقضي كما 
، المحدد لتعريفات بعض المصاريؼ الناتجة عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية و كيفيات 1995

 :الّشيوددفعيا بأنو: " يمنح 
 تعويضا عف الحضور، -
 منحا تعويضية لممصاريؼ المنفقة". -
سبتمبر  30المؤرخ في  294 -95التنفيذي رقـ  المادة السابعة مف المرسـوو تقضي  

، المحدد لتعريفات بعض المصاريؼ الناتجة عف تطبيؽ اإلجراءات القضائية و 1995
المدعووف ألداء شياداتيـ، سواء أثناء  الّشيودبأنو: " يتقاضى  كيفيات دفعيا السالؼ ذكره 
القضائية و المحاكـ المنعقدة لمنظر في المواد المدنية و الجنائية  التحقيؽ أو أماـ المجالس

". 500أو الجنحية أو في المخالفات، تعويض حضور يحدد بمبمغ   دج عف كؿ يـو
الحؽ في المنح التعويضية  لمّشيودكما تقضي المادة الثامنة مف نفس المرسـو بأنو: " 

 اري المفعوؿ".لممصاريؼ المنفقة و المحسوبة طبقا لمتنظيـ الس
ىذا الحؽ لذلؾ يجب عمى قاضي التحقيؽ أف يعمميـ  الّشيودإال أنو عمميا غالبا ما يجيؿ 

، تشجيعا لحضورىـ لإلدالء بالشيادة و عدـ نفورىـ مف ذلؾ نتيجة مصاريؼ 1بيذا الحؽ
 .2اإلنتقاؿ و اإلقامة، كأف يسأليـ حوؿ ما إذا يطمبوف تعويضيـ عف المصاريؼ التي تكبدوىا

نص عمى ىذا الحؽ  و عمى خالؼ المشرع الجزائري يشار إلى أف المشرع المصري
في  التحقيؽ،جيات بسماع الشاىد أماـ بموجب قانوف اإلجراءات الجزائية ضمف المواد الخاصة 

ألداء الشيادة عمى نفقة  الّشيودحيث يكوف حضور  ،اإلجراءات الجزائية مف قانوف 122المادة 
المصاريؼ والتعويضات التي  الّشيودالتحقيؽ أو النيابة بناء عمى طمب  الدولة، ويقدر قاضي

 .1يستحقونيا بسبب حضورىـ ألداء الشيادة

                                                           

1- Aissa Daoudi, Le juge d'instruction, édition Houma, Alger 2001, P 101. 
 .139ص عمارة فوزي، المرجع السابؽ،  - 2
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التحقيؽ االبتدائي إلى ما  الّشيود أثناءنحيؿ فيما يتعمؽ بتجييؿ  وتفاديا لمتكرارفي األخير 
 .1سبؽ مف ىذه الرسالة في الباب األوؿ

 
 ء بالشيادة أثناء المحاكمة: ضمانات اإلدالالمطمب الثاني

البحث عف األدلة التي تعتبر المحاكمة المرحمة النيائية لمدعوى الجزائية و ىي تستيدؼ 
اكتشافيا، ائي إلى إدراكيا و ز التي يسعى القاضي الج والحقيقة، جؿ الكشؼ عف أتوافرت مف 

تيـ و مصمحة تستيدؼ التجريـ القائـ عمى الحؽ و الشرعية الذي يحتـر مصمحة الم كما
 المجتمع.

طا في سعيو لموصوؿ إلى و مف ىذا المنطمؽ فقد منح القاضي الجزائي دورا إيجابيا و نش
إعماال لقاعدة "إدارة القاضي الجزائي لمدعوى  الدعوى الجزائيةإذ ىو الذي يدير الحقيقة،

نيائي إجراء تحقيؽ  و حتى يصؿ قاضي الحكـ إلى أداء ىذه الميمة وجب عميو ائية"،الجز 
مف طرفو  الّشيود و بقياـ قاضي الحكـ بإجراء ىذا التحقيؽ تكوف مرحمة سماع  يقوده بنفسو،

 حمقة أساسية لبناء اقتناعو الشخصي.
بأىمية كبيرة في مرحمة المحاكمة  فعمى  الّشيود و عمى ىذا األساس يحظى سماع 

بناء حكمو عمى أسس ى قاضي الحكـ أف ال يستعجؿ سماعيـ و أف يدقؽ في أقواليـ ليصؿ إل
ثـ حماية  (أوؿفرع  )نتناوؿ إجراءات سماع الشاىد في مرحمة المحاكمة فيسميمة و عميو 

 .(ثاففرع  )مف جرائـ الجمسات في الّشيود 
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 األوؿ: إجراءات سماع الشاىد في مرحمة المحاكمة الفرع
الذيف عايشوا أو أثناء التحقيؽ  الّشيود األصؿ في الشيادة ىي ما جاء عمى لساف  

عاينوا الواقعة أو عمموا بيا ويستدعوف رسميا أماـ جية الحكـ لسماعيـ بصفتيـ شيود إثبات أو 
 فوبي أوال()ت ي الجنح والمخالفاتما بيف محكم الّشيود مؼ إجراءات سماع توتخ ،1شيود نفي

 .)ثانيا(ت محكمة الجنايا
 الفات:إجراءات سماع الشاىد في محكمتي الجنح والمخأوال
 الشاىد والتزاماتو استدعاء-أ

بالحضور طبقا  الّشيود مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف يكمؼ  220نصت المادة  
عمى  ىذه األخيرة تنصو  زائية،ومايمييا مف قانوف اإلجراءات الج 439لما نصت عميو المواد 

ما لـ  يؼ بالحضور والتبميغات،واد التكمفي م 2تطبيؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
 توجد نصوص مخالفة في القوانيف أو الموائح.

نجدىا تنص عمى وجوب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  مف 18المادة  وبالرجوع إلى 
أف يتضمف التكميؼ بالحضور البيانات اآلتية: اسـ ولقب المحضر القضائي وعنوانو الميني 

اسـ و لقب  ،المدعي وموطنو بولق اسـ الرسمي وساعتو، ميغوختمو وتوقيعو وتاريخ التب
تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره االجتماعي  الشخص المكمؼ بالحضور و موطنو،

تاريخ أوؿ جمسة وساعة انعقادىا ويسمـ التكميؼ بالحضور  ،االتفاقيوصفة ممثمو القانوني أو 
مف  02فقرة  440كما تضيؼ المادة  ،1بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا بذلؾ

لمحكمة التي رفع أماميا ايجب أف يتضمف التكميؼ بالحضور  قانوف اإلجراءات الجزائية أنو
و صفة الشاىد مدنيا أ والمسئوؿيف فيو صفة المتيـ ع ومكاف وزماف وتاريخ الجمسة وتعالنزا

يجب أف يتضمف  أنومف ذات المادة فقد نصت  أما الفقرة الثالثة عمى الشخص المذكور،
                                                           

 .19عمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في المحاكمة، الجزائر، دوف سنة نشر، ص  -1
، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الجريدة الرسمية 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانوف رقـ  - 2

 .2008أبريؿ  23، مؤرخة في 21لمجميورية الجزائرية، عدد 
 .58ر، ص نشتاريخ الفضيؿ العيش، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، منشورات أميف، الجزائر، بدوف  -1
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التكميؼ بالحضور المسمـ إلى الشاىد بأف عدـ الحضور أو رفض اإلدالء بالشيادة أو الشيادة 
 المزورة يعاقب عمييا القانوف.

كما يجوز أيضا أف يقبؿ بتصريح مف الجية القضائية سماع شيادة األشخاص الذيف  
ات دوف أف يكونوا قد استدعوا يستشيدىـ الخصـو أو يقدموىـ لممحكمة عند افتتاح المرافع

ة والمالحظ أف إجراءات استدعاء الشاىد بواسطة التكميؼ  ،1استدعاء قانونيا ألداء الشياد
بالحضور عف طريؽ محضر قضائي الذي يعد ضابط عمومي مفوض مف قبؿ السمطة 

 .2تعتبر أكثر فعالية وضمانا مف بعض طرؽ االستدعاء المخولة لقاضي التحقيؽ ،العمومية
ويقع عمى عاتؽ الشاىد المكمؼ بالحضور نفس الواجبات التي تقع عميو في مرحمة  

ولذلؾ فإنو في حالة  ،3التحقيؽ االبتدائي وىي واجب الحضور وحمؼ اليميف وأداء الشيادة
إخالؿ الشاىد بأي مف ىذه الواجبات يجوز لمجية القضائية بناء عمى طمب النيابة العامة 

عف الحضور أو يمتنع عف حمؼ اليميف أو أداء الشيادة بالعقوبة معاقبة كؿ شاىد يتخمؼ 
وىي نفس العقوبة المقررة عمى  ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية 97المنصوص عمييا في المادة 

دج واستحضاره جبرا مف طرؼ  2000إلى  200 الشاىد في التحقيؽ االبتدائي أي الغرامة مف 
مف قانوف اإلجراءات الجزائية أضافت عقوبة  223ف المادة القوة العمومية، وزيادة عمى ذلؾ فإ

الحكـ عمى الشاىد المتخمؼ عف الحضور بدوف عذر مقبوؿ في حالة تأجيؿ القضية لجمسة 
وعمى عكس العقوبات  ور واإلجراءات واالنتقاؿ وغيرىا،أخرى بدفع مصاريؼ التكميؼ بالحض

ألخيرة مف المادة قبؿ الطعف فإف الفقرة ابقرار ال يالتي يفرضيا قاضي التحقيؽ عمى الشاىد 

                                                           

 .24، ص المرجع السابؽ، المحاكمةعمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في  -1
مينة  المتضمف تنظيـ ،2006فيفري  20الموافؽ لػ  1427محـر  21المؤرخ في  06/03القانوف رقـ مف  04أنظر المادة  -2

 .2006مارس  08بتاريخ ، 14ائرية عدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجز  ،المحضر القضائي
كؿ شخص مكمؼ بالحضور أماـ المحكمة لسامع أقوالو كشاىد تنص عمى: "مف قانوف اإلجراءات الجزائية  222المادة  -3

 ."ممـز بالحضور وحمؼ اليميف وأداء الشيادة
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جزائية أجازت لمشاىد الذي يحكـ عميو بغرامة أو بمصاريؼ لعدـ الجراءات اإل مف قانوف 223
 .1الحضور أف يرفع معارضة

أف يحمفوا اليميف القانونية قبؿ أدائيـ الشيادة وذلؾ حسب الصيغة  الّشيود ويجب عمى  
قانوف اإلجراءات الجزائية، وكذلؾ في مرحمة المحاكمة  مف 93المنصوص عمييا في المادة 

ييـ بالحرماف مف يجوز سماع القصر دوف السادسة عشر، وكذلؾ األشخاص المحكـو عم
خوتو وأخواتو وأصياره دوف حمؼ الحقوؽ الوطنية، إضافة إلى أصوؿ المتيـ وفروعو وزوجتو وا 

عارض في ذلؾ النيابة العامة أو أحد اليميف، كما يجوز أف يسمعوا بعد حمؼ اليميف إذا لـ ت
وعميو فإف امتناعيـ عف حمؼ اليميف إذا ما طمبت منيـ المحكمة ذلؾ  ،2أطراؼ الدعوى

غير أنو في كؿ جزائية،الجراءات مف قانوف اإل 97يعرضيـ أيضا لمعقوبة المقررة في المادة 
ف منيا بطالف األحواؿ ال يترتب عف حمؼ اليميف مف األشخاص المعفييف أو المحرومي

 230ديد قسمو )اليميف( أثناء نفس المرافعة حسب نص المادة جتـز الشاىد بتوال يم ،3اإلجراءات
 جزائية.الإلجراءات امف قانوف 
ومف أىـ الواجبات المفروضة عمى الشاىد التزاـ أداء الشيادة ومضموف ىذا االلتزاـ أف  

ألشخاص محؿ اإلثبات وأف اأف الوقائع أو إدراكو بش إلى صؿو ينقؿ الشاىد إلى القاضي كؿ ما 
 .1يجيب عمى األسئمة التي تطرح عميو سواء مف المحكمة أو الخصـو

 سماع الشاىد أماـ محكمتي الجنح والمخالفات ضوابط-ب
تختمؼ إجراءات أداء الشيادة في مرحمة التحقيؽ عف تمؾ التي تتبعيا المحكمة إذ يكوف  
ؽ بصورة سرية وبحضور قاضي التحقيؽ وكاتبو فقط وبغير في مرحمة التحقي الّشيود سماع 

                                                           

 .99، ص 2005يوسؼ دالندة، الوجيز في شيادة الشيود، دار ىومة، الجزائر،  -1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 228ظر المادة أن -2
 .32، ص المرجع السابؽعمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في المحاكمة،  -3
 .301، ص 1999عماف، ،المكتبة القانونية، اإلثبات الجزائي، دراسة مقارنة حجية الشيادة في ربيع،عماد محمد أحمد  -1
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أما اإلجراءات المتبع في المحكمة فإنيا تخضع لعدة مبادئ كالعمنية والوجاىية ،حضور الجميور
 .1المرافعات والتي تمثؿ الضمانات األساسية لصحة اإلجراءات وشفوية
في مرحمة المحاكمة ىو  الّشيود ومف المبادئ األساسية التي يقـو عمييا نظاـ سماع  

حيث وبعد أف  ،2عدـ حضور الشاىد المرافعات بخصوص القضية المطموب منو الشيادة فييا
يأمر بانسحابيـ لمغرفة المخصصة ليـ وال يخرجوف  الّشيوديتأكد رئيس الجمسة مف حضور 

اة عمييـ ، وبعد المناد3منيا وال يتصموف بأحد إال عندما ينادي عمييـ لممثوؿ لتأدية الشيادة
وما إذا كاف يمت لممتيـ  اسمو ولقبو وسنو ومينتو وموطنو، يتعيف عمى كؿ واحد منيـ أف يذكر

المدني بقرابة أو مصاىرة أو يعمؿ في خدمة أحدىـ طبقا لنص  المسئوؿوالمدعي المدني أو 
 ، حيث تمكف ىذه المعمومات الرئيس مفالجزائري جزائيةالجراءات اإلقانوف مف  226المادة 

وقد أخذ المشرع بطريقة السرد التمقائي  د مف الذيف يحمفوف اليميف أـ ال،معرفة ما إذا كاف الشاى
لى المتيـ أو عف شخصيتو شيادتيـ متفرقيف عف الوقائع المسندة إ الّشيود فيؤدي  ،1لمشيادة
 الّشيود ، حيث تسمع أوال شيادة 225/2وذلؾ حسب الترتيب الذي رسمتو المادة  وأخالقو،

الذيف يتقدـ  الّشيود المستدعيف بناء عمى طمب األطراؼ طالبي المتابعة )شيود اإلثبات( ثـ 
 . 2بيـ المتيـ )شيود النفي(

ويقـو رئيس الجمسة بتوجيو األسئمة لمشاىد، كما يجوز لممثؿ النيابة أف يوجو األسئمة  
بواسطة الرئيس،  مباشرة لمشاىد وأيضا يحؽ ألطراؼ الدعوى توجيو األسئمة لمشاىد ولكف

إذ  واعد سماعو مف قبؿ رئيس المحكمة،وتنطبؽ قواعد سؤاؿ الشاىد مف قاضي التحقيؽ مع ق
                                                           

أحمد الشافعي، البطالف في قانوف اإلجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، الديواف الوطني لألشغاؿ  - 1
 .96، 95نشر، ص تاريخ الالتربوية، الجزائر، بدوف 

 .40، ص المرجع السابؽعمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في المحاكمة،  -2
بحي محمد نجـ، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، محمد ص - 3

 .110، ص 1992الجزائر، 
ـ الرئيس بعد أداء كؿ شاىد لشيادتو بتوجيو ما يراه و ويق الجزائري" جزائيةالجراءات مف قانوف اإل 233/3نصت المادة  - 1

 ."ما يقترحو عميو أطراؼ الدعوى مف األسئمة إذا كاف ثمة محؿ لذلؾالزما مف أسئمة عمى الشاىد و 
 .36، ص المرجع السابؽعمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في المحاكمة،  -2
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ئو وقوة ذاكرتو وكذلؾ جنسو يجب عمى ىذا األخير أف يراعي حالة الشاىد السيما درجة ذكا
 فمثال يراعي في شيادة األشخاص المسنيف أنو بعد التقدـ في العمر تضعؼ الذاكرة وسنو،

لذا يجب عمى القاضي أف يبتعد عف توجيو أسئمة إيحائية  ص أكثر قابمية لإليحاء،ويصبح الشخ
 .1حتى يتمكف مف تجنب األخطاء في شيادة المسف

أف يتجنب كما أنو مف المالئـ أف تكوف أسئمة القاضي تدفع الشاىد لإلفضاء بالشيادة و  
سئمة إلى الشاىد بشكؿ يتوافؽ مع الترتيب ويجب كذلؾ أف يتـ توجيو األ التفاصيؿ قميمة القيمة،

 .2وأف يبدي القاضي تشوقا لسماع الشيادة لمحادث،الزمني 
وعمى رئيس المحكمة حماية الشاىد مف كؿ أنواع الضغوط أو أإلكراه أو اإلىانة أو  

المساس بشخصية مف قبؿ الخصـو أو النيابة العامة سواء بالقبوؿ أو التمميح أو محاولة طرح 
ا أو بأسموب استقطاعي مف شأنو جعؿ الشاىد في حالة ارتباط مم ،سئمة بطريقة استفزازيةاأل

وعميو فإذا تبيف لمرئيس أف السؤاؿ خارج عف الموضوع أو  يصيب إرادتو وحريتو في الجواب،
غير أخالقي أو كاف ينطوي عمى نوع مف االستفزاز مف شأنو التأثير عمى حرية الشاىد في 

أما إذا كاف  ؿ إذا كاف موجيا مف قبؿ األطراؼ،و جاز لو منع طرح السؤااإلدالء بشيادت
مطروحا مف النيابة التي تمتمؾ امتياز توجيو السؤاؿ مباشرة كاف عمى الرئيس منع الشاىد مف 
اإلجابة عمى السؤاؿ أو تنبييو إلى أنو حر في عدـ الجواب حماية لو مما قد يتعرض لو مف 

 .1دية الشيادةاستفزاز أو إكراه في تػأ
وقد يتعرض الشاىد في مرحمة المحاكمة لكثير مف المؤثرات تتمثؿ في نظرات المتيـ 

ويؤدي إلى اضطرابو  يصدر عف ىؤالء تمميحالخاطفة إليو أو إيحاءات أقاربو أو محاميو أو 
أو  الّشيود فيجب عمى القاضي أف يكوف حريصا كؿ الحرص لمنع كؿ ما عساه أف يؤثر في 

 .2ى اضطراب أفكارىـ أثناء تأدية الشيادةيؤدي إل
                                                           

 .129، ص 2002،مصطفى محمد الدغيدي، التحريات واإلثبات الجنائي، دار الكتب المصرية، القاىرة  -1
 .172، 166، 165سابؽ ،ص المرجع الالعادلي، صالح محمود  -2
 . 39، ص المرجع السابؽعمي جروة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثالث، في المحاكمة،  -1
 .529ص  ،المرجع السابؽشياد ىابيؿ البرشاوي،  -2
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كما يجب عمى قضاة الحكـ والنيابة العامة أف يتعامموا بنظرة حيادية مع شيود اإلثبات  
ومف الحقوؽ المقررة لمشاىد في مرحمة المحاكمة حقو في الرجوع عف شيادتو  ،1وشيود النفي

رجوع عف أقوالو الكاذبة قبؿ إقفاؿ حيث يحؽ لمشاىد ال ،2الكاذبة حماية لنفسو مف شيادة الزور
 .3باب المرافعة

كما أف حسف تقدير القاضي وتقييمو لمشيادة يستدعي إلمامو بالدراسات النفسية  
حيث يستطيع القاضي  ،4واالجتماعية والتي تساعده في كشؼ الجوانب النفسية الخفية لمشاىد

ذا ما شابت أخطاء ومدى قوة ذاكرتو  ،5وممكو تقديره ومدى صحة أقوالو معرفة نفسية الشاىد وا 
حتى ال يؤدي  الّشيود لذلؾ فإف عمى القضاة والمحققيف أف يبتعدوا عف كؿ ما مف شأنو إرىاب 

النفسية حتى يتمكنوا مف  الّشيود ذلؾ إلى إدالئيـ بأقواؿ خاطئة فضال عف قياميـ بفحص حالة 
 .1الوصوؿ إلى التقدير السميـ لموقائع

سمطة مطمقة في تقدير الشيادة فميا أف تقوؿ بكذبيا وليا أف تأخذ ولمحكمة الموضوع  
ذا  ،2ببعضيا دوف البعض اآلخر فبأقوالو بشأف واقعة معينة وال تأخذ بيا في شأف واقعة أخرى وا 

تي أدلى بيا تعددت الشيادات بيف طرفي النزاع فمو أف يقبؿ بشيادة أحد الخصـو دوف تمؾ ال
سار المشرع الجزائري عمى نيج المشرع الفرنسي بأف لـ يشترط توافر  ولقد لفائدة الخصـ اآلخر،

وبالتالي يكفي وجو شاىد واحد فقط إلثبات  لتكوف شيادتيـ كافية، الّشيود مف  عدد معيف

                                                           

 .227سابؽ، ص المرجع المحمود صالح العادلي،  -1
 .161، ص 2010، عمافإلسالمية، دار الثقافة، اعة يادة في الشريبساـ نيار البطوف، الش -2
 الجزائري. جراءات الجزائيةاإلقانوف مف  237أنظر المادة  -3
 .196، ص 2001 ،مسعود زبدة، القرائف القضائية، موفـ لمنشر والتوزيع، الجزائر -4
 .65، ص 2005 ،إلسكندريةإيماف محمد عمي الجابري، يقيف القاضي الجنائي، منشأة المعارؼ، ا -5
محمود األمير يوسؼ الصادؽ، الرجوع عف الشيادة وأثره عمى حكـ القاضي في الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، دار  -1

 .163، ص 2008اإلسكندرية، الجامعة الجديدة، 
فكر والقانوف، المنصورة مصطفى مجدي ىرجة، شيادة الشيود في المجاليف الجنائي والمدني، الطبعة الثانية، دار ال -2

 .35، ص 1998
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كما أنو ال عبرة بمراكزىـ في الييئة االجتماعية ما دامت شيادتيـ  ،التيمة المنسوبة إلى المتيـ
 .1وال توحي بالثقة بياال تتفؽ مع ظروؼ الدعوى 

 في محكمة الجنايات الّشيود : إجراءات سماع ثانيا
بمقر كؿ وجد يمف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري نجد أنو  248بالرجوع لممادة  

تختصاف بالفصؿ في  ،مجمس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية
تنظر محكمة الجنايات و  جنح و المخالفات المرتبطة بيا.األفعاؿ الموصوفة جنايات و كذا ال

في ىذه األفعاؿ المذكورة ، المحالة عمييا بقرار نيائي مف غرفة االتياـ. وتكوف أحكاـ  اإلبتدائية
 .2محكمة الجنايات اإلبتدائية قابمة لإلستئناؼ أماـ محكمة الجنايات اإلستئنافية

 ـأما الّشيود لجزائري إلى كيفية أو شروط سماع ا اإلجراءات الجزائيةولـ يتطرؽ قانوف  
مف قانوف اإلجراءات  274و 273محكمة الجنايات بشكؿ متميز باستثناء ما ورد في المادتيف 

 286إلى أطراؼ الدعوى والمادة  الّشيود فيما يخص تبميغ قائمة بأسماء  الجزائري الجزائية
وفيما عدا ذلؾ فيتعيف  ،الّشيود في استدعاء  كمة الجناياتالخاصة بالسمطة التقديرية لرئيس مح

الرجوع إلى القواعد العامة المتعمقة بأداء الشيادة أماـ جيات الحكـ في مسائؿ الجنح 
 والمخالفات.

 الدعوى الّشيود ألطراؼقائمة بأسماء  تبميغ-أ
ة مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى أف تبمغ النياب 274و 273نصت المادتيف  

العامة و المدعي المدني إلى المتيـ قبؿ افتتاح الجمسة بثالثة أياـ عمى األقؿ، قائمة 
باألشخاص الذيف يرغبوف في سماعيـ بصفتيـ شيودا. ويبمغ المتيـ إلى النيابة العامة و 
المدعي المدني قبؿ افتتاح المرافعة بثالثة أياـ عمى األقؿ، قائمة بأسماء شيوده. وتكوف 
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سداد نفقات تنقميـ عمى عاتقو إال إذا رأى النائب العاـ لزـو  الّشيود ودعاء مصاريؼ است
 .1استدعائيـ
مثؿ النيابة العامة أشخاص يريد أف يقدميـ أماـ محكمة الجنايات لسماعيـ ملفإف كاف  

فإنو يجب عميو تحرير قائمة بأسماء شيود تتضمف اسـ  ،كشيود بقصد تدعيـ اتيامات المتيـ
أياـ  03الشاىد ثـ يبمغ نسخة منيا إلى المتيـ خالؿ مدة ال يجوز أف تقؿ عف  ولقب وعنواف
ـ ويمكنو ـ بالطعف في شيادتيو ويق الّشيود يتمكف المتيـ مف معرفة  حتى ،جمسةالقبؿ افتتاح 

كما يجب عمى المتيـ أو محاميو أف يحرر قائمة كاممة بأسماء وألقاب  إعداد نفسو لمناقشاتيـ،
وتبميغيا إلى ممثؿ النيابة عف طريؽ أمانة الضبط أو بواسطة المحضر  ودالّشيوعناويف 

، كما يجب عميو تبميغ المرافعةالقضائي وذلؾ خالؿ ميمة ال تقؿ عف ثالثة أياـ مف افتتاح 
وعمى ىذا األخير أيضا أف يحرر  األجؿ إلى المدعى المدني إف وجد،قائمة مماثمة وفي نفس 

 .1ويبمغيا إلى المتيـ في نفس المدة وبنفس الشروط الّشيود ف قائمة أسماء وألقاب وعناوي
 أماـ محكمة الجنايات الّشيود وسماعيـ استدعاء-ب

يجوز لمنيابة العامة كما لممدعي المدني والمتيـ حؽ استدعاء األشخاص لسماعيـ  
لجمسة يات بعد إعالف أسمائيـ ألطراؼ الدعوى اآلخريف قبؿ اابصفتيـ شيودا أماـ محكمة الجن

وتكوف  بؽ سماعيـ أثناء مجريات التحقيؽ،أياـ عمى األقؿ حتى ولو لـ يكف قد س 03بػػػ 
 نسبة لشيود المدعويف مف النيابة،مصاريؼ التكميؼ بالحضور عمى عاتؽ الخزينة العمومية بال

ف مصاريؼ التكميؼ عؿ عاتؽ أما بالنسبة لمشيود المدعويف مف المتيـ أو المدعي المدني فتكو 
 .2الءىؤ 

مف مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، لرئيس محكمة  286كما تخوؿ المادة  
الذيف لـ يسبؽ  الّشيود الجنايات بمقتضى السمطة التقديرية أف يأمر بصفة خاصة بحضور 
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استدعاؤىـ و يتبيف مف خالؿ المناقشة أف سماعيـ ضروري إلظيار الحقيقة، و إذا اقتضى 
الذيف يستدعوف  الّشيود قوة العمومية ليذا الغرض. و ال يحمؼ اليميف األمر باستعماؿ ال

 .1لرئيس الجمسة، وىـ يسمعوف عمى سبيؿ االستدالؿ بموجب السمطة التقديرية
إذا تخمؼ شاىد عف الحضور بدوف عذر مقبوؿ، و كاف قد تـ استدعاؤه، جاز لمحكمة و 

بة العامة أو باقي أطراؼ الدعوى، أف تأمر الجنايات مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمبات النيا
باستحضار الشاىد المتخمؼ بواسطة القوة العمومية عند االقتضاء، أو االكتفاء بتالوة محضر 
سماعو أماـ قاضي التحقيؽ، أو تأجيؿ القضية لتاريخ الحؽ. و في ىذه الحالة يتعيف عمييا أف 

حمؼ أو يؤدي شيادتو بغرامة مف تحكـ عمى الشاىد الذي تخمؼ عف الحضور أو رفض أف ي
 إلى شيريف. أياـ 10دج أو بالحبس مف  10.000دج إلى  5.000

و يجوز لمشاىد المتخمؼ أف يرفع معارضة في حكـ اإلدانة في ثالثة أياـ مف تبميغو إلى 
شخصو، و عمى المحكمة أف تفصؿ فييا إما في الجمسة نفسيا التي سمعت فييا المرافعات و 

 الحؽ. إما في تاريخ
باإلضافة إلى ذلؾ، يتحمؿ الشاىد المتخمؼ مصاريؼ الحضور لمشيادة و اإلجراءات و 

 .1االنتقاؿ و غيرىا
في محكمتي الجنح  الّشيود وتتبع محكمة الجنايات نفس اإلجراءات المتبعة في سماع 

ينادي  ، الّشيودالمحكمة بتفقد المحمفيف و والمخالفات فبعد افتتاح جمسة المرافعات وبعد قياـ 
وبعد  مخصصة ليـ ويؤدوا الشيادة فرادى،ليخرجوا مف القاعة ال الّشيود كاتب الجمسة عمى 

يجوز ألعضاء المحكمة بواسطة الرئيس توجيو أسئمة لكؿ شخص يتـ االنتياء مف سماع أقواليـ 
 .2سماعو، و ال يجوز ليـ إظيار رأييـ
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الطرؼ المدني توجيو األسئمة مباشرة  يجوز لممثؿ النيابة العامة و كذلؾ دفاع المتيـ أو
إلى كؿ شخص يتـ سماعو في الجمسة بعد إذف الرئيس و تحت رقابتو، الذي لو أف يأمر 

 .1بسحب السؤاؿ او عدـ اإلجابة عنو
 الثاني: حماية الشاىد مف جرائـ الجمسات الفرع

حافظة منو إف المشرع الجزائري ورعاية منو لحرمة الجمسات أثناء مرحمة المحاكمة وم 
ا، وىي إما عمى ىيبة القضاء تناوؿ بالبياف ما يقع فييا مف أفعاؿ تنافي االحتراـ الواجب لي

أو أفعاؿ مجرمة يعاقب عمييا القانوف سواء أكانت جناية أو جنحة )أوال(  أفعاؿ إخالؿ بنظاميا
 يا(.)ثان2والفصؿ فييا الدعوى الجزائيةأـ مخالفة فمنح بصددىا المحكمة سمطة إقامة 

 : اإلخالؿ بنظاـ الجمسةأوال
رتب عمييا قد تقع بعض األفعاؿ عمى الشاىد كالتشويشات التي تقع عميو مف الغير ويت 

والتشويش أو اإلخالؿ بنظاـ الجمسة قد يكوف بالتصفيؽ حاؿ أداء  اإلخالؿ بنظاـ الجمسة،
مع جو  يتالءـالشاىد شيادتو أو االعتراض مف جانب بعض الحاضريف عمى أقوالو بما ال 

 .1الحياد واليدوء الذي ينبغي أف يسود الجمسة
وعميو فاإلخالؿ بنظاـ الجمسة يتكوف مف كؿ فعؿ مف شأنو أف يؤثر في اليدوء الذي  

صؿ في الدعاوى المطروحة يجب أف يسود جو الجمسة لتتمكف المحكمة مف مباشرة عمميا والف
 .2تي ال تتفؽ مع االحتراـ الواجب لممحكمةكما يعد إخالال كؿ األوضاع والحركات ال عمييا،
مف قانوف  342وضبط الجمسة في المادة  عمنيةوقد نص المشرع الجزائري عمى  

ويقع  مف نفس القانوف، فقرة أولى 286و 285مادتيف اإلجراءات الجزائية والتي تحيمنا عمى ال
ييا وذلؾ حسب نص عمى عاتؽ رئيس الجمسة مسؤولية إدارة الجمسة وضبطيا وحفظ النظاـ ف
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دارة المرافعات منوطاف بالرئيس،حيث نصت أف ضبط الجمسة و  286المادة  وليذا األخير  ا 
، و نصت سمطة كاممة في ضبط حسف سير الجمسة وفرض االحتراـ الكامؿ لييئة المحكمة

مف قانوف اإلجراءات الجزائري عمى عدـ جواز مقاطعة جمسة  285مف المادة  02الفقرة 
إلى حيف صدور الحكـ، و يجوز إيقافيا لراحة القضاة و  و أنو يجب مواصمتياالمحكمة، 
 األطراؼ.

طريقة كانت فممرئيس أف  ةو إذا حدث بالجمسة أف أخؿ أحد الحاضريف بالنظاـ بأي
، و إذا حدث خالؿ تنفيذ ىذا األمر أف لـ يمتثؿ لو أو أحدث شغبا، يأمربإبعاده مف قاعة الجمسة

إيداع ضده و يحاكـ و يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف دوف صدر في الحاؿ أمر 
اإلخالؿ بالعقوبات الواردة في قانوف العقوبات ضد مرتكبي جرائـ اإلىانة و التعدي عمى رجاؿ 

 .1و يقتاد عندئذ بأمر مف الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية القضاء.
ة مف المتيـ فمرئيس الجمسة الحؽ بأف يطمعو بالخطر أما إذا صدر التشويش أثناء الجمس 

مف  295وفي حالة العود فتطبؽ عميو أحكاـ المادة  ده ومحاكمتو غيابيا،الذي ينجر عف طر 
يوضع في حراسة القوة العمومية عندما يبعد مف قاعة الجمسة  و الجزائية، قانوف اإلجراءات

تعتبر جميع األحكاـ الصادرة في ذه الحالة إلى نياية المرافعات، و في ى تحت تصرؼ المحكمة
 .1غيبتو حضورية ويحاط عمما بيا

قانوف  243كما تناوؿ المشرع المصري مف جيتو اإلخالؿ بنظاـ الجمسة في المادة  
حيث لرئيس الجمسة أف يأمر بإخراج المتسبب في اإلخالؿ  مصري،الجزائية الجراءات اإل

عتبر المشرع ذلؾ جريمة خاصة عقوبتيا الحبس لمدة بالنظاـ مف الجمسة فإف رفض وتمادى ا
 .2أربع وعشريف ساعة أو غرامة عشرة جنييات

وتختمؼ ىذه الجريمة عف سائر الجرائـ التي تقع في الجمسة في أف القانوف أجاز  
أما إذا انتيت الجمسة  رجوع عف الحكـ الذي أصدرتو فييا،لممحكمة إلى ما قبؿ انتياء الجمسة ال
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مف  243الحكـ فإنو يصبح نيائيا ألنو ال يقبؿ الطعف باالستئناؼ بصريح نص المادة دوف ىذا 
 .1ألنو حكـ حضوري وليس غيابيا ،المصري اإلجراءات الجزائيةقانوف 
ذا كاف اإلخالؿ قد وقع ممف يؤدي وظيفة في المحكمة فميا أف توقع عميو في أثناء   وا 

الجزاءات التأديبية، ويجب صدور الجزاء التأديبي  انعقاد الجمسة ما لرئيس المصمحة توقيعو مف
ويجوز لممحكمة كذلؾ الرجوع عف ىذا الحكـ إلى ما  المحكمة ال مف رئيس الجمسة وحده،مف 

 .2قبؿ انتياء الجمسة
قاطعة إلى وأدت ىذه الم طعة الشاىد حاؿ إدالئو بالشيادة،أما إذا قاـ المتيـ بمقا 

عمى  المصري اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  270المادة فقد نصت  اإلخالؿ بنظاـ الجمسة،
وقع منو تشويش يستدعي ال يجوز إبعاد المتيـ عف الجمسة في أثناء نظر الدعوى إال إذا »أنو:
وفي ىذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أف يمكف السير فييا بحضوره وعمى المحكمة أف  ذلؾ،

 .«ى ما تـ في غيبتو مف اإلجراءاتتوقفو عم
ذا حدث   ويشا بالجمسة ثـ عاد إلى الجمسة،وقررت المحكمة إبعاد المتيـ الرتكابو تش وا 

ليس ليا ولكف  محكمة أف تأمر بإبعاده مرة أخرى،وبعد ذلؾ ارتكب تشويشا آخر في الجمسة فمم
د النص عمى و لعدـ ور  يف ساعة أو بتغريمو عشرة جنييات،ا وعشر أف تحكـ عميو بالحبس أربع

التي تحكـ ما يقع مف المتيـ مف  المصري اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  270ادة ذلؾ في الم
 .1تشويش
خوؿ التشريع األخير  ولقد اتجو المشرع الفرنسي في ىذا الصدد إلى نفس االتجاه حيث 

ائية سمطة اتخاذ بعض التدابير ضد المخالؼ والحكـ عميو ببعض العقوبات إذا المحاكـ الجز 
 قاـو تنفيذ األمر أو اإلجراء أو أثار ضجة في الجمسة.
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 : الجنايات والجنح والمخالفات الواقعة عمى الشاىدثانيا
 كانت جنايات أو جنح أو مخالفات، قد تقع عمى الشاىد في الجمسة بعض الجرائـ سواء 

انتزع المشرع الجزائري مف النيابة العامة وىي صاحبة االختصاص األصيؿ جزءا مف  وقد
فصؿ فخرج بذلؾ عف قاعدة ال ،وخولو في جرائـ الجمسات لقضاء الحكـ 1سمطتيا في االتياـ

يحكـ »مف قانوف اإلجراءات الجزائية أنو: 567حيث نصت المادة بيف سمطتي االتياـ والتحقيؽ 
مى طمب النيابة العامة في الجرائـ التي ترتكب بالجمسة طبقا لألحكاـ اآلتية تمقائيا أو بناء ع

البياف ما لـ تكف ثمة قواعد خاصة لالختصاص أو اإلجراءات وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 
237 ». 

 الجنح والمخالفات الواقعة عمى الشاىد -أ
فإذا ارتكبت ىذه الجنحة قد تقع عمى الشاىد داخؿ الجمسة أفعؿ تشكؿ جنحة أو مخالفة  

رسالو إلى وكيؿ  أو المخالفة في جمسة مجمس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنيا وا 
ذا كانت الجنحة معاقب عمييا بعقوبة الحبس التي تزيد مدتو عمى ستة  شير جاز أالجميورية وا 

رسالو فورا لممثوؿ أماـ وك  مف 568لممادة يؿ الجميورية طبقا لو أف يأمر بالقبض عمى المتيـ وا 
 جزائري.الجزائية الجراءات اإلقانوف 
و إذا ارتكبت الجنحة أو المخالفة في جمسة محكمة تنظر في قضايا الجنح أو المخالفات  

 الّشيود أمر الرئيس بتحرير محضر عنيا وقضى فييا في الحاؿ بعد سماع أقواؿ المتيـ و 
 جزائري،الجزائية الجراءات اإلقانوف مف  569والنيابة العاـ والدفاع عند االقتضاء طبقا لممادة 

أما إذا ارتكبت الجنحة أو المخالفة في جمسة محكمة الجنايات طبقت بشأنيا نفس أحكاـ المادة 
 جزائري.الجزائرية الجراءات اإلقانوف مف  570و ذلؾ طبقا لما ورد في المادة   569

إلجراءات الجزائية المصري مف قانوف ا 244أما بالنسبة لممشرع المصري فتنص المادة
قيـ الدعوى عمى المتيـ يجوز لممحكمة أف ت وقعت جنحة أو مخالفة في الجمسة، عمى أنو إذا
 وتحكـ عميو بعد سماع أقواؿ النيابة العامة ودفاع المتيـ.في الحاؿ،
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وال يتوقؼ رفع الدعوى في ىذه الحالة عمى شكوى أو طمب إذا كانت الجريمة مف  
أما إذا وقعت جناية فإف رئيس  مف ىذا القانوف. 3،8،9وص عمييا في المواد رائـ المنصالج

مف ىذا  13بحكـ المادة  المحكمة يصدر أمرا بإحالة المتيـ إلى النيابة العامة بدوف إخالؿ
وفي جميع األحواؿ يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض عمى المتيـ إذا  القانوف.

 اقتضى الحاؿ بذلؾ.
أف تقيـ الدعوى في جميع الجنح  –عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا –ائية ـ الجز فمممحاك

ارسة أو أف يقتصر دورىا عمى مم ي جمساتيا وأف تحكـ فييا بنفسيا،والمخالفات التي تقع ف
عمى محكمة، أو عمى أحد فال يشترط فييا أف تكوف واقعة  سمطة االتياـ دوف المحاكمة،

سواء كاف الفصؿ فييا  غيرىا،ى شاىد أو خصـ في الدعوى أو بؿ يكفي وقوعيا عم قضاتيا،
وسواء أكانت مف الجرائـ التي يتوقؼ  محكمة أصال أو يخرج عف اختصاصيا،مف اختصاص ال

 .1تحريؾ الدعوى العمومية فييا عمى شكوى أو طمب أـ محررة مف تمؾ القيود
لحاضريف مف أحد اوبالتالي إذا وقعت عمى الشاىد داخؿ الجمسة جنحة، كالتعدي  

حداث إصابة بو، كاف لممحكمة في ىذه الحالة أف تتولى التحقيؽ في ىذه الواقعة  بالضرب وا 
صدار ويشترط باإلضافة إلى ذلؾ توفر  الحكـ بالعقوبة عمى المتيـ بيا، والمحاكمة فييا وا 

 الشروط اآلتية:
ف وال فرؽ بعد ذلؾ بي ارتكبت في أثناء انعقاد الجمسة، أف تكوف الجنحة والمخالفة قد -1

فإذا كانت المحكمة غير منعقدة وقت ارتكاب الجريمة أو  أف تكوف الجمسة عمنية أو سرية،
أو لـ تنتبو المحكمة إلى تحريؾ الدعوى في أثناء  ،إلى ما بعد الجمسةتراخي اكتشاؼ الجريمة 

 .2انعقاد الجمسة تعيف أف يكوف نظر الدعوى وفقا لمقواعد العامة
إذا قررت استعماؿ  وقعت الجريمة حاؿ انعقاد جمستيا،مى المحكمة التي يجب ع -2

سمطتيا االستثنائية في الحكـ فييا أف تحرؾ الدعوى عف جريمة الجمسة ذاتيا التي ارتكبت 
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وال يشترط في ىذه الحالة أف توقؼ المحكمة النظر في  لجريمة الواقعة عمى الشاىد فييا،ا
نما ليا  يا في الدعوى الجديدة،ى تصدر حكمالدعوى األصمية حت أف تستمر في نظر الدعوى وا 

ـ تنظرىا عقب انتياء النظر في الدعوى األصمية فورا أو تؤجؿ النظر فييا إلى ث األصمية،
ي الحاؿ وعمى ىذا النحو فإف الفورية التي تطمبيا المشرع باستعمالو تعبير ف ،جمسة الحقة

وبالتالي ال يجوز تحريؾ الدعوى عف  مة أو الحكـ،صرؼ إلى تحريؾ الدعوى،ال إلى المحاكتن
 .1جريمة وقعت في جمسة سابقة

واؿ يجب عمى المحكمة قبؿ أف تصدر حكميا في جريمة الجمسة أف تستمع إلى أق -3
ومتى حركت المحكمة الدعوى في الحاؿ كاف ليا الخيار بيف أف  النيابة العاـ ودفاع المتيـ،

العامة المقررة  تتركيا لمنيابة العاـ  لمتصرؼ فييا طبقا لمقواعد تفصؿ في الدعوى بنفسيا أو أف
ذا  حوؿ المتيـ لمنيابة مقبوضا عميو،وفي الحالة األخيرة يجوز لممحكمة أف ت ليا حسبما تراه، وا 

فال يجوز ألحد أعضاء المحكمة التي  إحالة الدعوى عمى محكمة الموضوع،رأت النيابة بعدئذ 
ألنو قد توفرت لديو معمومات  جمساتيا أف يشترؾ في الفصؿ فييا، وقعت الجريمة في أثناء
وىناؾ تعارض بيف صفتي الشاىد ف الجائز أف يؤدي الشيادة فييا،شخصية عنيا تجعؿ م

 .1والقاضي
فإذا كانت الجريمة المرتكبة عمى الشاىد تشكؿ جنحة كأعماؿ  في القانوف الفرنسي، 

لجنح أو الجنح المستأنفة فإف لرئيس المحكمة أف عنؼ ضده في جمسة منعقدة أماـ محكمة ا
ـ وأف يحيؿ المتيـ إلى النيابة العامة بحيث يحتر  بالوقائع، بتحرير محضريختار بيف أف يأمر 

 تمقاء نفسياوالثاني أف تختص المحكمة بمحاكمة المتيـ مف  بذلؾ مبدأ الفصؿ بيف الوظائؼ،
 .2أي تتصدى لمدعوى بتحريكيا والحكـ فييا

تعد جريمة االعتداء  ،ي القانوف اإلنجميزي عمى سبيؿ المثاؿ لمنظاـ األنجموسكسونيوف 
ومف ثـ ال تدخؿ  ،ة عف الجريمة المسندة إلى المتيـعمى الشاىد أثناء المحاكمة جريمة منفصم
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واإليذاء  وتكوف ىذه الجرائـ كجرائـ الجرح، يمة التي صدر عنيا قرار االتياـ،في عناصر الجر 
مر بمحاكمة مستقمة لمجرائـ الواقعة عمى األخطير العمدي ويممؾ القاضي سمطة لالجسدي ا

 الشاىد إذا قدر أف مصمحة العدالة توجب ذلؾ.
تنص المادة الخامسة منيا عمى أف  1971ذلؾ عمى الرغـ مف أف قواعد االتياـ لسنة 
كما  ،جناياتأخرى بواسطة قاضي محكمة القرار االتياـ يمكف أف تضاؼ إليو أي اتيامات 

عمى أف االتيامات التي يمكف إضافتيا  1933مف قانوف إدارة العدالة لسنة  212تنص المادة 
 .1إلى قرار االتياـ يجب أف تكوف مف نوع الجرائـ ذاتيا التي يمكف إدراجيا في قرار االتياـ

 الجنايات الواقعة عمى الشاىد -ب
أنو إذا ارتكبت جناية في  الجزائرياإلجراءات الجزائية  مف قانوف 571نصت المادة  

تحرر محضرا وتستجوب الجاني  القضائية جمسة محكمة أو مجمس قضائي فإف تمؾ الجية
 تحقيؽ قضائي. افتتاح أوراؽ الدعوى إلى وكيؿ الجميورية الذي يطمب ووتسوقو ومع

أو  مثؿ القتؿ)و مف جيتو يرى المشرع المصري أنو إذا وقع عمى الشاىد فعؿ يشكؿ جناية
حيث تقؼ  رد تحريؾ الدعوى دوف الحكـ فييا،فإف سمطة المحكمة تقتصر عمى مج (الشروع فيو

حالتو إ ولو ير رئيس المحكمة محضرا بالواقعة،عند حد تحر  لى أف يأمر بالقبض عمى المتيـ وا 
عوى، فتقرر إحالتيا إلى ويكوف لمنيابة بعد ذلؾ مطمؽ الحرية في التصرؼ في الد النيابة،
ليا في وضوء التحقيؽ الذي أو تصدر أمرا بعدـ وجود وجو إلقامتيا حسبما يتراءى  مة،المحك
ذا رأت تجريو، رفع الدعوى فال يجوز أف يشترؾ في الحكـ فييا أحد أعضاء المحكمة التي  وا 
 .1إقامتياقررت 

و يتفؽ التشريع المصري مع التشريع الفرنسي في جعؿ سمطة المحكمة في حالة ارتكاب 
ثـ تأمر بإحالتو  ،إصدار األمر منيا بالقبض عمى المتيـ وتحرير محضر ضبط ،جناية جريمة
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مف  678فورا إلى النيابة العامة التخاذ إجراءات افتتاح التحقيؽ االبتدائي وفقا ألحكاـ المادة 
 .1الفرنسي اإلجراءات الجزائيةقانوف 

 الفرع الثالث: سماع الشاىد مخفي اليوية:
 وسماع )أوال(التشريع الجزائري  اليوية فيفرع سماع الشاىد مخفي نتناوؿ في ىذا ال

موقؼ االتفاقية األوروبية لممساعدة ثـ  )ثانيا(التشريع اإليطالي اليوية فيالشاىد مخفي 
 :عمى النحو التالي)ثالثا(القضائية المتبادلة مف استعماؿ المحادثة المرئية عف بعد في المحاكمة 

 : التشريع الجزائري اليوية فيي أوال: سماع الشاىد مخف
مكرر  65المادة قد أجاز بشروط معينة حددتيا  جزائريف المشرع الأبينا فيما سمؼ 

اإلجراءات في ممؼ الشاىد جزئيا بحجب عنوانو ائية تجييؿ ز مف قانوف اإلجراءات الج19
سعى  جزائريال إال أف المشرع في ممؼ اإلجراءات،بحجب ىويتو كميا الشاىد تجييؿ أو  الجزائية

أيضا نحو ضماف احتراـ حقوؽ الدفاع باعترافو بحؽ المتيـ و دفاعو في المطالبة بمواجية 
صوب االستفادة مف المعطيات  جزائري عمى ذلؾ اتجو المشرع ال و ،الشاىد المجيؿ

التكنولوجية الحديثة في مجاؿ التحقيؽ و المحاكمة الجنائية لضماف مزيد مف الحماية لمشيود و 
بالتقنيات التي تسمح بكتماف ىوية الشاىد  بإجازة االستعانة ف مع العدالة،يرىـ مف المتعاونيغ

لسماع الشاىد مخفي "  Visioconférence "المحادثة المرئية عف بعدتقنية فأجاز استعماؿ 
إجراء المواجية و تسمح مف جية أخرى ب قنية تسمح بكتماف ىويتو مف جية،حيث ىي ت ،اليوية
كما أجاز استعماؿ األساليب التي ال  ،الذيف تـ تجييؿ ىويتيـ و المتيـ و الدفاع ّشيود البيف 

 .1تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوتو
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مؤرخ   03-15استحدث المشرع الجزائري المحادثة المرئية عف بعد بموجب القانوف رقـ 
 23في  المؤرخ 02-15و األمر رقـ  المتعمؽ بعصرنة العدالة، 2015فيفري  01في 

 .1المعدؿ و المتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية2015جويمية
 2015فيفري  01المؤرخ في  03-15و قد أصدر المشرع الجزائري القانوف رقـ 

 مف خالؿ وضع منظومة معموماتية بيدؼ عصرنة سير قطاع العدالة، المتعمؽ بعصرنة العدالة
القضائية بطريقة إلكترونية و استخداـ تقنية  مركزية لوزارة العدؿ و إرساؿ الوثائؽ و المحررات

ة بالنظر إلى موضوع  و ىو ما ييمنا ،2المحادثة المرئية عف بعد في اإلجراءات القضائي
 .الدراسة

المتعمؽ بعصرنة العدالة  2015فيفري  01المؤرخ في  03-15حيث أدرج القانوف رقـ 
قسمو إلى  أثناء اإلجراءات القضائية"،فصال رابعا بعنواف "استعماؿ المحادثة المرئية عف بعد 

 قسميف تناوؿ في أوليما شروط االستعماؿ و في ثانييما اإلجراءات.
 : شروط استعماؿ المحادثة المرئية عف بعد -أ

مف أجؿ المجوء إلى استخداـ تقنية المحادثة المرئية عف بعد في اإلجراءات القضائية و مف  
 تتمثؿ فيما يمي:1لتقنية البد مف توافر شروط معينة عف طريؽ ىذه ا الّشيود بينيا سماع 

وجوب أف يكوف استجواب و سماع األطراؼ عف طريؽ المحادثة المرئية عف بعد  -
و نرى ىنا أف عبارة حسف سير  يقتضيو و يستدعيو بعد المسافة أو حسف سير العدالة:

المرئية عف بعد العدالة ىي عبارة واسعة مما قد يجعؿ مجاؿ استعماؿ تقنية المحادثة 
 الّشيود ألف سماع  ،الّشيود آلخر و ذلؾ فيما يخص غير غير محدد و واسعا ىو ا

إجرائي  كتدبير الّشيود عف طريؽ المحادثة المرئية عف بعد يكوف تنفيذا لتجييؿ 

                                                           

، أوؿ محاكمة مرئية 2015-10-07 أجرت المحكمة االبتدائية لمقميعة التابعة لمجمس قضاء والية تيبازة، يـو األربعاء -1
 .عف بعد، دوف نقؿ المتيـ إلى قاعة الجمسات

الجريدة الرسمية ، المتعمؽ بعصرنة العدالة 2015فري في 01المؤرخ في  03-15أنظر المادة األولى مف القانوف رقـ  -2
 .2015فبراير  10بتاريخ ، 06لمجميورية الجزائرية، العدد
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مف  19مكرر  65المادة  ر ال يكوف إال و فقا لشروط حددتيالحمايتيـ و ىذا األخي
و عميو فعبارة حسف سير العدالة و التي نجدىا واسعة ال  ،ائيةقانوف اإلجراءات الجز 

كما نرى أف  و إنما بالنسبة لغيرىـ كالمتيميف مثال. الّشيود تثير إشكاؿ بالنسبة لسماع 
األحرى بالمشرع الجزائري أف يضيؼ إلى جانب بعد المسافة و حسف سير العدالة،كوف 

 الشاىد محؿ تجييؿ.
لقواعد المنصوص عميو في قانوف اإلجراءات الجزائية عند وجوب احتراـ الحقوؽ و ا -

المجوء إلى استخداـ تقنية المحادثة المرئية عف بعد في اإلجراءات القضائية: و نرى أنو 
فالمقصود عمى و جو  الّشيود في مجاؿ استعماؿ تقنية المحادثة المرئية عف بعد لسماع 

و  الّشيود معنوف ب" في حماية الخصوص بيذا الشرط ىو احتراـ الفصؿ السادس ال
الخبراء و الضحايا" مف الباب الثاني" في التحقيقات "مف الكتاب األوؿ" في مباشرة 

المؤرخ  02-15الدعوى العمومية و إجراء التحقيؽ" و الذي أضافو مؤخرا  األمر رقـ 
 .لمتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائيةالمعدؿ و ا2015جويمية 23في 

 مة المستعممة لسرية اإلرساؿ و أمانتو.وجوب ضماف الوسي -
 تسجيؿ التصريحات عمى دعامة تضمف سالمتيا و ترفؽ بممؼ اإلجراءات. وجوب -
محضر يوقع عميو القاضي المكمؼ  وحرفيا عمىوجوب تدويف التصريحات كاممة  -

 .وأميف الضبطبالممؼ 
 إجراءات استعماؿ المحادثة المرئية عف بعد: -ب

المحادثة المرئية عف بعد في اإلجراءات القضائية و مف بينيا أجؿ استعماؿ تقنية مف 
 عف طريؽ ىذه التقنية البد مف إجراءات معينة. الّشيود سماع 

حيث يمكف لقاضي التحقيؽ أف يستعمؿ المحادثة المرئية عف بعد في استجواب و سماع 
لسماع شخص و في إجراء مواجيات بيف عدة أشخاص و يمكف لجية الحكـ أف تستعمميا 

و األطراؼ المدنية و الخبراء كما يمكف لجية الحكـ التي تنظر في قضايا الجنح أف  الّشيود 
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تمجأ إلى نفس اآللية لتمقي تصريحات متيـ محبوس إذا وافؽ المعني و النيابة العامة عمى 
 .1ذلؾ

و في ىذا الصدد نالحظ أف المشرع نص عمى أف لجيات الحكـ في قضايا الجنح أف 
لى نفس اآللية لتمقي تصريحات متيـ محبوس إذا وافؽ المعني و النيابة العامة عمى ذلؾ، تمجأ إ

و لـ يذكر الجنايات أي أنو اقتصر عمى الجنح فقط و ىذا بالنسبة لممتيـ المحبوس فقط  دوف 
رئية عف بعد في عف طريؽ المحادثة الم الّشيود مما قد يفيـ معو أنو أجاز سماع  الّشيود 

إال أف ىذا غير صحيح فبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية نجد أنو  الجنايات،الجنح و 
منو فإف تجييؿ و  منظمة أو اإلرىاب أو الفساد فقط،ال الجريمة حصر مجاؿ الحماية في قضايا

باستعماؿ  الّشيود القضايا فقط و تنفيذ ىذا التجييؿ عف طريؽ سماع  يكوف في ىذه الّشيود 
 رئية عف بعد يكوف في ىذه القضايا فقط .المحادثة الم

و يتـ االستجواب أو السماع أو المواجية باستعماؿ آلية المحادثة المرئية عف بعد بمقر 
المحكمة األقرب مف مكاف إقامة الشخص المطموب تمقي تصريحاتو بحضور و كيؿ الجميورية 

يتـ  ية الشخص الذيو يتحقؽ و كيؿ الجميورية مف ىو  إقميميا و أميف الضبط، المختص
و إذا كاف الشخص المسموع محبوسا تتـ المحادثة المرئية سماعو و يحرر محضرا عف ذلؾ  

 .1عف بعد مف المؤسسة العقابية التي يوجد فييا المحبوس
ة لشيادة اإللكترونية التي تنتيي مد و قد اعتبر المشرع الجزائري مواصمة استعماال

 إلغائيا، صالحيتيا أونتياء مدة قبؿ مف يحوزىا مع عممو با فمإلغاءىا، صالحيتيا أو التي يتـ 
 100.000و بغرامة تتراوح ما بيف  5جنحة يعاقب عمييا بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات  

 .2دج 500.000دج إلى 
 
 

                                                           

 .كرسالؼ الذ ،المتعمؽ بعصرنة العدالة ،03-15لقانوف رقـ مف ا 15أنظر المادة  -1
 نفسو.لقانوف مف ا 16أنظر المادة  -1
 نفسو.القانوف  مف 18أنظر المادة  -2
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 التشريع اإليطالي  اليوية فيثانيا: سماع الشاىد مخفي 
بعد في مباشرة اـ تقنية الرؤية عف مف أوائؿ التنظيمات التشريعية التي أجازت استخد

 و الذي  ،19981لسنة  11اإليطالي رقـ  القانوف المحاكمةب ائية المرتبطةز بعض اإلجراءات الج
يفرؽ بيف استخداـ ىذه التقنية في حالة مشاركة المتيميف و في حالة مشاركة مف يساعدوف 

بالنسبة لألشخاص الذيف توفير قدر أكبر مف الحماية  يوجب ىذا القانوف حيث العدالة،
سواء كانوا  الّشيود  مرفؽ العدالة باستخداـ ىذه التقنية لسماع شيادةكما يمـز  ،يساعدوف العدالة
 3التي حددتيا المادة  و سواء كانوا سجناء مقيدي الحرية أـ طمقاء في الحاالت متيميف أـ ال،

 :التالية مف القانوف السالؼ الذكر،
مكرر  3فقرة  51نظورة مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة إذا كانت القضية الم-1

 ائية .ز مف قانوف اإلجراءات الج
 وقبؿ التعاوفأو كاف متيما في القضية نفسيا  حماية،إذا كاف الشاىد خاضعا لبرنامج -2

 العدالة.مع 
 إذا كاف الشاىد قد تـ تغيير ىويتو أو حجبيا ألسباب أمنية.-3

أف يمجأ إلى استخداـ تقنية الرؤية عف بعد ة عمى الحاالت السابقة كما يمكف لمقاضي زياد
مف قانوف اإلجراءات  238أو في حالة تطبيؽ المادة ذا ما طمبيا أي مف أطراؼ الخصومة،إ

و في كؿ  اىد مف المثوؿ أماـ ىيئة المحكمة،ائية عندما توجد إجراءات خاصة تمنع الشز الج
الشاىد أو المتيـ لقاعة  أف يأمر بحضور ذا االلتزاـ،الخروج عمى ى األحواؿ يجوز لمقاضي

إذا كاف ىناؾ  ريا،أو كاف مثوليـ أماـ المحكمة ضرو  إذا كاف ىناؾ ما يقتضي ذلؾ، المحكمة،
 .1أو كاف مثوليـ أماـ المحكمة ضروريا لمفصؿ في الدعوى ما يقتضي ذلؾ،

                                                           

1- Loi numéro 11,  du 7 janvier 1998, relative a la participation  au procès pénal à distance, 

journal officiel de la République Italienne n 30, du 06-02-1998, entrée en vigueur le 21 février 

1998, disponible sur : 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/02/06/098G0047/sg 

 
 .144ص سابؽ،المرجع الخالد موسى توني،  -1

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/02/06/098G0047/sg
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و ذلؾ بيف  1998لسنة  11تجدر اإلشارة إلى أنو قبؿ تطبيؽ القانوف اإليطالي رقـ  
و  ،شاىد باستخداـ تقنية الرؤية عف بعد1200تـ سماع أقواؿ نحو  1997و  1996عامي 

بعد تطبيؽ ىذا القانوف بعاميف تـ تجييز أربع و خمسيف قاعة محكمة و تسعة سجوف بثالثة و 
 و كؿ وحدة قابة األمف،، وتـ وضع ىذه المنظومة تحت ر ركز خدمةخمسيف قاعة فيديو و م
و نظاـ رؤية عف بعد،و خدمة  بوحدة تميفوف لمدفاع و المتيـ، مف ىذه الوحدات مجيزة

 .1مع توفير مساعدة فنية طواؿ فترة نظر القضية اتصاالت رقمية،
 1998سبتمبر  30 حتى 1998وتدؿ البيانات اإلحصائية الخاصة بالفترة مف مارس 

 :2عمى اآلتي
 .قاعة 6824 بمغ عدد القاعات المغطاة بيذا النظاـ-
في  قاعة 15و 04بمغ الحد األقصى لمقاعات المتصمة بيذا النظاـ قضية واحدة بيف -

 .وسطمتال
 قضية تقريبا. 20التقنية بمغ عدد القضايا التي تنظر في اليـو الواحد وفقا ليذه -

رئية ادثة المثالثا: موقؼ االتفاقية األوروبية لممساعدة القضائية المتبادلة مف استعماؿ المح
 عف بعد في المحاكمة.

الصيغة النيائية لالتفاقية األوربية الجديدة ، 2000سنة ماي  29أقر المجمس األوربي في 
ةلممساع و قد عكست ىذه االتفاقية سعي دوؿ االتحاد  ،1دة القضائية في المسائؿ الجنائي

و بخاصة  ،اـلمواجية مخاطر اإلجر  ي فيما بينيا،األوربي نحو تفعيؿ سبؿ التعاوف القضائ
التمكف مف مالحقة  و ؿ بعضيا البعض عمى إنقاذ القانوف،اإلجراـ المنظـ و مساعدة ىذه الدو 
في حالة ىروب أو  عناصر الجريمة بيف أكثر مف دولة، المجرميف و بخاصة في حالة تفرؽ

                                                           

 .144ص ، سابؽ،المرجع الخالد موسى توني،  -1
 .144ص ،المرجع نفسو -2

1
 - La convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les E´ tats membres de 

l’Union européenne du 29 mai 2000. Journal officiel des Communautés européennes du 12-07-

2000. Disponible sur : https://www.euromed-

justice.eu/fr/system/files/20090127101119_04.CONVENTIONRELATIVEALENTRAIDEJUDIC

IARIEENMATIEREPENALE.pdf 

https://www.euromed-/
https://www.euromed-/
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أو في حالة وجود عناصر إثبات في دولة أخرى غير التي تجري فييا  المتيميف لدوؿ أخرى،
 . 1راءات المحاكمة الجنائيةإج

ىذا و قد أجازت ىذه االتفاقية استخداـ تقنية الرؤية عف بعد لمباشرة بعض إجراءات 
في مواجية بعض  القضائية إلحدى الدوؿ المتعاقدة، التحقيؽ الجنائي عف بعد بواسطة السمطات

تفاقية تحقيؽ و قد حاولت ىذه اال قميـ دولة متعاقدة أخرى،األشخاص الذيف يتواجدوف في إ
التوازف بيف اعتبارات العدالة و السعي نحو مالحقة المجرميف و بيف اعتبارات كفالة حقوؽ 

 .2الدفاع واحتراميا
الدعوى صرت ىذه االتفاقية نطاؽ استخداـ تقنية الرؤية عف بعد في بعض إجراءات قكما 

براء متى ثبت استحالة أو و إفادات الخ الّشيود حاالت سماع شيادة متمثمة في  فقط، الجزائية
بشكؿ  السمطات المختصة لإلدالء بأقوالو،عدـ مالئمة مثوؿ ىذا الشخص بشخصو أماـ 

و في نطاؽ ضيؽ سماع أقواؿ المتيـ واستجوابو  –عمى سبيؿ االستثناء  –و أجازت  أساسي،
 .1متى كاف متواجدا في إقميـ دولة أخرى غير التي تتولى مباشرة إجراءات المحاكمة

 

                                                           

 .154ص ،السابؽالمرجع خالد موسى توني،  -1
 .154،صالمرجع نفسو -2

1-L’ article 10, alinéa9, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale 

entre les Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée: «Les Etats membres 

peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y 

a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par 

vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la 

décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet 

d’un accord entre les Etats membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux 

instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Tout Etat membre peut, 

lorsqu’il fait la notification prévue à l’article 27, paragraphe 2, déclarer qu’il n’appliquera pas 

le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les auditions ne peuvent 

avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un 

instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection 

des droits des personnes poursuivies pénalement.». 
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بعض مف أف تطمب  ،لمدولة التي تباشر إجراءات المالحقة الجنائية لبعض المجرميفو 
بالسماح ليا باستخداـ تقنية  ،الدوؿ األخرى الموقعة عمى ىذه االتفاقية التعاوف معيا قضائيا

خرى و الخبراء المتواجديف عمى إقميـ الدولة األ الّشيود الرؤية عف بعد في سماع أقواؿ بعض 
و في كؿ األحواؿ يجب أف يشتمؿ الطمب عمى بيانات ىؤالء   منيا تقديـ المساعدة المطموب

سباب التي األشخاص الذيف تسعى لمحصوؿ عمى إفادتيـ و بياف التيـ المنسوبة إلييـ و األ
  .1دفعتيا لطمب المساعدة

 لقبوؿ ىذا الطمب الشروط التالية : –وفقا لما نصت عميو ىذه االتفاقية  –و يشترط 

 أماـ المحكمة: عدـ مالئمة أو استحالة حضور الشاىد أو الخبير-أ

إال أنيا لـ توضح المقصود بعدـ مالئمة  االتفاقية تحقؽ ىذا الشرط صراحة، رغـ اشتراط
كما أنيا لـ تحدد الجية المنوط بيا  ،الشاىد بشخصو إلجراءات المحاكمةأو استحالة حضور 

لتي تريد ما إذا كانت ىذه الجية ىي الدولة الطالبة ا و تقرير تحقؽ ىذه المالئمة مف عدمو،
 .1أـ الدولة المنفذة التي يتواجد عمى إقميميا الشاىد أو الخبيرسمطاتيا مباشرة اإلجراء،

و يذىب الرأي الراجح في الفقو إلى التأكيد عمى أف الدولة التي يتواجد الشاىد أو الخبير 
الئمة انتقاؿ الشاىد أو الخبير لممثوؿ أماـ سمطات عمى إقميميا ىي األقدر عمى تحديد مدى م

و يتـ تحديد ىذه المالئمة في ضوء بعض االعتبارات  ،لطالبة لإلدالء بأقوالو مف عدموالدولة ا
أو ما قد يتعرض لو مف  ،ةشاىد أو الخبير أو مرحمتو العمريالمرتبطة بالظروؼ الصحية لم

 .2ه الدولةمخاطر و تيديدات بفرض مثولو أماـ سمطات ىذ
                                                           

 .93، ص2006عادؿ يحي قرني، التحقيؽ والمحاكمة الجنائية عف بعد، دار النيضة العربية، القاىرة،  -1
1 - L’ article 10, alinéa 1, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale 

entre les Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée : « Si une personne qui se 

trouve sur le territoire d’un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les 

autorités judiciaires d’un autre Etat membre, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou 

impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que 

l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8 ». 

، القضائية الدولية في المسائؿ الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار النيضة العربية عمر سالـ، اإلنابة -2
 .195، ص2001،القاىرة
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قانوف الدولة المطموب منيا  مع vidéoconférenceعدـ تعارض استخداـ تقنية  -ب
 يذ:التنف

 تعارض مع المبادئ األساسية ينطوي استخداـ ىذه التقنية عمى أالاالتفاقية تشترط       
إلى يؤدي  الستخداـ إذا قدرت أنوا ومف ثـ فإف لمدولة رفض ىذا، 1لمقانوف في الدولة المنفذة
 فاستخداـ ىذه التقنية في سماع شاىد أو خبير أو استجواب لقانونيا إىدار المبادئ األساسية

الختصاص قضائي يدخؿ في  متيـ يتواجد في إقميـ الدولة المنفذة، ىو في األصؿ مباشرة
 مباشرة دولة أخرى ليذا االختصاص عف طريؽ التحقيؽ فإف اختصاص تمؾ الدولة، ومف ثـ

الدولة المنفذة التي يوجد  يستوجب موافقة vidéoconférenceعد بواسطة اؿ الجزائي عف ب
 بأقوالو، وليذه الدولة أف تقدر مدى تعارض ىذا اإلجراء مع فييا الشخص المطموب منو اإلدالء

 .1المبادئ األساسية لقانونيا

 :يةمف استخداـ ىذه التقن توافر الوسائؿ واإلمكانيات التي تمكف الدولة المنفذة -ت
 الستخداـ تقنية اؿ األوروبية الجديدة لممساعدة القضائية،االتفاقية تشترط 

vidéoconférence عف بعد، أف تتوافر لدى الدولة المطموب منيا  في مجاؿ التحقيؽ الجزائي
عجزىا عف توفير تمؾ ىذه  وفي حاؿ ،اإلمكانيات والوسائؿ الفنية التي تمكنيا مف ذلؾ التنفيذ

أجازت االتفاقية  ، و قدأف ترفض استخداـ ىذه التقنية مؾ الوسائؿ، يمكف ليااإلمكانيات وت
  الدولة المطموب منيا التنفيذ مف توفير اإلمكانيات الفنية والتقنية لمدولة الطالبة في حاؿ عجز

                                                           
1
 - L’article 10, alinéa2, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les 

Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée: « L’Etat membre requis consent à 

l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux 

principes fondamentaux de son droit… » 
دراسات، عمـو   مجمة ،» La vidéoconférenceقيؽ والمحاكمة الجزائية عفُ بعد عبر تقنية لتحا«محمد شديفات، صفواف - 1

 .357، ص 1،2015، العدد 42المجّمد  ،تصدر عف جامعة العمـو اإلسالمية، األردفالشريعة والقانوف، 
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ت أو في توفير ما يمـز مف معداأف تعرض عمييا المساعدة  ،ستخداـ ىذه الوسيمةالالالزمة 
 .1اـ ىذه التقنيةخبرات الستخد

الّشيود فإذا توافرت ىذه الشروط السابقة فإف الدولة المنفذة تمتـز بإعالف  وعمى ذلؾ
 .2لسماع شيادتيـ والزماف المحدديفالمطموب مثوليـ لإلدالء بأقواليـ بالمكاف 

كما يجب أف يتـ  ـ أثناء مباشرة إجراءات المساعدة،بمترج عند االقتضاء االستعانةتتـ  
ة إدالء الشاىد بأقوالو عبر تقنية الرؤية عف بعد تحت رقابة أحد أعضاء السمطة القضائية مباشر 

في المنفذة  دور ممثؿ السمطة القضائية لمدولة ، و يتمثؿبالدولة المنفذة و إشرافومختصة ال
 الحؽ في  لودوف أف يكوف ضماف احتراـ المبادئ األساسية لقانوف الدولة المنفذة،  التأكد مف

 اتضح لو عدـ احتراـ المبادئو في حاؿ  المالحظات جيو األسئمة أو االستجواب أو إبداءتو 
توافؽ إجراءات التحقيؽ مع تمؾ  األساسية لمقانوف، كاف لو اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى يتـ

  .1المبادئ
و الدولة المنفذة االتفاؽ فيما بينيما عمى اتخاذ بعض  لكؿ مف الدولة الطالبة،يجوز 

يكوف كما  ،2دالذيف يدلوف بأقواليـ عبر تقنية الرؤية عف بعالّشيود اإلجراءات الالزمة لحماية 
مشاىد الحؽ في االمتناع عف اإلدالء بشيادتو استنادا لما يقررة القانوف مف أعذار معفية مف ل

طالبة أـ االلتزاـ باإلدالء بالشيادة سواء كانت ىذه األعذار منصوص عمييا في قوانيف الدولة ال
 .3قوانيف الدولة المنفذة

                                                           

1 -  L’ article 10, alinéa 2, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale 

entre les Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée «… et à condition qu’il 

dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si l’Etat membre requis ne 

dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l’Etat membre requérant 

peut les mettre à la disposition de l’Etat membre requis avec l’accord decelui-ci ». 

 .155خالد موسى توني، مرجع سابؽ، ص  -2
1
 - Voir l’article 10, alinéa 5, paragraphe (a), de la convention relative à l’entraide judiciaire en 

matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée 
2

 - Voir l’ article 10, alinéa 5, paragraphe (b), de la même convention. 

3- L’article 10, alinéa5, paragraphe (e), de la même convention. 
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و في كؿ األحواؿ يجب تحرير محضر بما تـ اتخاذه مف إجراءات بمناسبة إدالء الّشيود 
 .1بأقواليـ عبر تقنية الرؤية عف بعد، عمى أف يتـ إرساؿ ىذا المحضر إلى الدولة الطالبة

و  الدعوى الجزائية، األفراد الميدديف في و الّشيودفي حماية  رغـ أىمية ىذه اإلجراءات
بإبعاده عف المواجية  رغـ ما تقدمو تقنية الرؤية عف بعد مف فرص حقيقية في حماية الشاىد،

يا إال أنو تظؿ الحماية البدنية التي يتعيف كفالت ،الدعوى الجزائيةالمباشرة مع باقي الخصـو في 
ض فييا ف التي قد يتعر أماكف التحقيؽ و غيرىا مف األماكو  لمشاىد خارج قاعات المحاكـ ،

 الغنىتشكؿ خطوة  الّشيود و مف ىذا المنطمؽ فإف برامج حماية   أمرا بالغ األىمية، ،لمخطر
 .2عنيا لكفالة حماية متكاممة لمشاىد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 - Voir l’ article 10, alinéa 6, de la convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale 

entre les Etats membres de l’Union européenne, déjà mentionée. 

 .159خالد موسى توني، المرجع السابؽ،ص - 2
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 الفصؿ الثاني
 الّشيود الوسائؿ الوقائية و الردعية لحماية 

تستجيب إلى  ثاإلجرائية، بحياعد كاـ ناشئة عف القو قد تستند حماية الشاىد عمى أح
 وقائيفيي ذات دور  و، وعميالّشيود ضرورة الوقاية مف ارتكاب جرائـ أو أفعاؿ عنؼ ضد 

 والقوانيف المكممةيمكف أف تستند حماية الّشاىد عمى أحكاـ قانوف العقوبات  اكم (المبحث األوؿ)
ذات دور  وعميو فيي يود الشّ خالؼ سابقتيا تتعمؽ بتجريـ ما يرتكب ضد  لو، والتي عمى

 لفصؿ:انتناولو خالؿ ىذا  وىو ما )المبحث الثاني(ردعي 

 المبحث األوؿ 
 الّشيود الوسائؿ الوقائية لحماية 

خالؿ اإلجراءات  الّشيود تسعى مختمؼ التشريعات حرصا عمى حياة و سالمة و أمف 
اعتداء يحتمؿ أف يمحؽ  إلى وضع أحكاـ و تدابير موجية لحمايتيـ مف أي ضغط أو ،الجزائية

و مف ىذا المنطمؽ تـ طرح آلّيتاف لتفادي أف يكوف الشاىد ضحية اعتداء مف قبؿ المتيـ  ،بيـ
و ذلؾ إما بوضعو رىف  ،إذ يمكف المساس بحرية ىذا األخير مف أجؿ حماية الّشاىد الميدد

و إف  ،لثّاني()المطمب اأو بوضعو تحت الرقابة القضائية  )المطمب األّوؿ(ت الحبس المؤق
كانت ىذه الحماية قد أدرجت في قوانيف اإلجراءات الجزائية دوف أف تكوف مقررة صراحة لغرض 

 إال أنيا تمعب بطريقة غير مباشرة دورا وقائيا في حمايتيـ. الّشيود حماية 

 المطمب األوؿ: الحبس المؤقت )حرماف المتيـ مف الحرية(
ت مساسا بحرية المتيـ ، ذلؾ ألنو يشكؿ نقطة يعتبر الحبس المؤقت مف أكثر اإلجراءا

و عدـ  فمصمحة الفرد تقتضي احتراـ حريتو، بيف مصمحة الفرد و مصمحة الجماعة.تنازع ما 
انتياكيا و بالرغـ مف ذلؾ فإف مصمحة المجتمع و تحقيؽ النظاـ فيو تتطمب في بعض األحياف 
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 ، الّشيودعامة و التي مف بينيا حماية المساس بحؽ الفرد في حريتو لظروؼ تتطمبيا المصمحة ال
 و ذلؾ عف طريؽ توقيع الحبس المؤقت في مواجيتو.

ىو ما )الفرع الثاني(و شروط الحبس المؤقت  (األوؿ الفرع)و بذلؾ فإف بياف طبيعة 
 نتطرؽ إليو في ىذا المطمب.
 االستثنائية لمحبس المؤقت ةاألوؿ: الطبيعالفرع 

إال أف  ىذا التشريع ماؿ  مف التشريع الجنائي الفرنسي،ي يستمد تعبير الحبس االحتياط
وقد حذا حذوه المشرع  إلى استعماؿ تعبير الحبس المؤقت، 1970يوليو  17منذ صدور قانوف 

المعدؿ والمتمـ لقانوف  2001يونيو  2المؤرخ في  01/08الجزائري بموجب القانوف رقـ 
في  1966يونيو  08المؤرخ في  66/155اإلجراءات الجزائية الصادر بموجب األمر رقـ 

داللة عمى ربط ذلؾ الحبس  (الحبس المؤقت)بمصطمح  (الحبس االحتياطي)استبداؿ مصطمح 
 .1بفترة معينة دوف غيرىا وىي مرحمة إجراءات التحقيؽ

إجراء  123قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري الحبس المؤقت في المادة اعتبر  
وىو بذلؾ يعد سمب لحرية المتيـ،أنو بعرفو أما الفقو فقد ،تعريفا لولـ يضع لكنو استثنائي 

قيؽ ىو أخطر إجراءات التح و ،2أخطر إجراء مف اإلجراءات المقيدة لمحرية قبؿ المحاكمة
إذ بمقتضاه تسمب حريتو طواؿ مدة التحقيؽ التي تبتدئ بإجراءات وأكثرىا مساسا بحرية المتيـ،
 .1ر الحكـ القضائي عف التيمة المنسوبة إليوالتحقيؽ االبتدائي وحتى صدو 

ائية وحدىا ال عالقة لو بالدعوى المدنية فال يقبؿ يتعمؽ الحبس المؤقت بالخصومة الجز و  
وال تسمع منيما أقواؿ  طمب حبس المتيـ أو امتداد حبسو، مف المجني عميو والمدعي المدني

 اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  152 في المناقشات المتعمقة باإلفراج عنو، وقد نصت المادة

                                                           
 .8، ص 2004ة ،دار اليدى لمطباعة و النشر،عيف مميم -االحتياطي –عمي بولحية بف بوخميس، بدائؿ الحبس المؤقت  - 1
 .138، ص المرجع السابؽأحسيف بوسقيعة، التحقيؽ القضائي ، - 2
 .9المرجع السابؽ،ص، بولحية بف بوخميس عمي - 1
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ال يقبؿ مف المجني عميو أو مف المدعي بالحقوؽ المدنية طمب حبس »المصري عمى أنو:
 .1«المتيـ وال تسمع منو أقواؿ في المناقشات المتعمقة باإلفراج عنو

وقد اختمؼ الفقو في تحديد األساس القانوني لمحبس المؤقت إال أنو عندما يعتنؽ  
المؤقت أساسو  الحبس اإلجرائي تغميب مصمحة الجماعة عمى المصمحة الفردية سيجدالتشريع 

ويطمؽ العناف في تمجيد مصمحة الجماعة وتيدر الحرية الفردية فيصير  ،في ىذه النظرية
وعندما تتغمب فمسفة حقوؽ اإلنساف  وعدـ المجوء إليو ىو االستثناء، الحبس المؤقت ىو األصؿ

فيقيد الحبس بشروط  ،تمد الحبس المؤقت أساسو مف ىذه النظريةوتمجد حرية الفرد يس
جراءات   .2رية الفرد مف  وزف اتجاه الدولةما لحلوا 

قد  أكد المشرع الجزائري عمى أف اإلفراج ىو األصؿ و ليس الحبس و عمى الطابع ل
يؿ االستثنائي لمحبس المؤقت و ضرورة تأسيس أمر الوضع في الحبس المؤقت مف خالؿ التعد

يوليو  23المؤرخ في  02-15األخير الذي مس قانوف اإلجراءات الجزائية  بموجب األمر رقـ 
أثناء إجراءات  و أصبحت تنص عمى بقاء المتيـ حرا 123،حيث عدؿ المادة 20153سنة 

لضماف مثولو أماـ القضاء  إجراءاتغير أنو إذا اقتضت الضرورة اتخاذ  التحقيؽ القضائي،
تزامات الرقابة القضائية و إذا تبيف أف ىذه التدابير غير كافية يمكف بصفة يمكف إخضاعو الل

أف الحبس المؤقت إجراء  و ذلؾ بعد أف كانت تنص عمى ستثنائية أف يؤمر بالحبس المؤقت.ا
مكرر عمى وجوب تأسيس أمر الوضع في الحبس المؤقت  123كما أكد في المادة  .استثنائي

القضية كما أشار إلى خيار الرقابة القضائية كخيار ثاف بعد عمى معطيات مستخرجة مف ممؼ 
 .1اإلفراج

                                                           

 .9ص المرجع السابؽ، بف بوخميس، عمي بولحية  - 1

 .9المرجع نفسو، ص -2
، 1966يونيو  8رخ في مؤ  155-66يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  2015 يوليو سنة 23المؤرخ في  02-15األمر رقـ  - 3

 سالؼ الذكر.و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، 
 .2015قبؿ تعديؿ  123يتعمؽ األمر بنفس المعطايات األربع التي كانت مذكورة في المادة  - 1
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أما المشرع المصري الذي أجاز إصدار أمر بحبس المتيـ احتياطيا إلى النيابة العامة  
أف يأمر بحبس  ؽكما لقاضي التحقي و،عندما يجري التحقيؽ بمعرفتيا إذا توافرت لو شروط

كانت الجريمة مما يجيز فييا القانوف  ىيجري بمعرفتو مت المتيـ احتياطيا إذا كاف التحقيؽ
الحبس االحتياطي كالجناية أو الجنحة المعاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عف ثالثة أشير ولـ 

 اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  134المادة )يكف لممتيـ محؿ إقامة ثابت ومعروؼ في مصر 
المكمفة بالتحقيؽ وضع المتيـ في الحبس  وال شؾ أف المشرع ىنا جعؿ لمجية ،(المصري

وأف بساطة إجراء الوضع في  ،االحتياطي بجرة قمـ في شكؿ أمر إيداع غير ممـز بتسبيبو
 .1الحبس االحتياطي في التشريع المصري مف األسباب المشجعة لمجوء إليو

 يبقى الحبس المؤقت ذا طبيعة إجرائية شرعت لمصمحة التحقيؽ وال يتخذ إال بصفة 
أو لتفادي  حفاظ عمى الحجج واألدلة المادية،استثنائية عندما يكوف ىو الوسيمة الوحيدة لم

ما لمنع التواط الّشيود الضغط عمى  ؤدي إلى بيف المتيميف والشركاء الذي ي ؤوالضحايا وا 
المشرع مف الحبس أراده إال أف الواقع العممي أثبت عكس ما  عرقمة الكشؼ عف الحقيقة،

 .2راء استثنائي حتى أنو في بعض األحياف يصير أصال ليس استثناءاالمؤقت كإج
 الحبس المؤقت: طالثاني: شرو الفرع 

يعد الحبس المؤقت مف أخطر اإلجراءات مساسا بالحرية الشخصية لممتيـ و خاصة 
ومع ىذا فمقد  صارخا عمى مبدأ افتراض البراءة، ذلؾ ألنو يشكؿ تعديا حريتو في التنقؿ،

لؾ بتوافر ة لفترة زمنية تمتاز بالتأقيت و ذمحة العامة لممجتمع المساس بيذه الحرياقتضت المص
 معينة  نتناوليا فيما يمي: )ثانيا( و شكمية )أوال(موضوعية  شروط
 
 
 

                                                           

 .10المرجع السابؽ،صبف بوخميس، عمي بولحية  - 1
 .11المرجع نفسو، ص - 2
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 أوال:الشروط الموضوعية
 شرط عدـ كفاية التزامات الرقابة القضائية كخيار ثاف بعد اإلفراج:-أ

أف المتيـ يبقى حرا أثناء بأف يقدر بداية  20151تعديؿ بعد  أصبح لزاما عمى المحقؽ
مدى كفاية إجراء الرقابة ثـ يقدر  ،و أنو لمضرورة يخضع لمرقابة القضائية ،إجراءات التحقيؽ
فإذا تبيف لو أف بقاء المتيـ حرا مع  مو قبؿ المجوء إلى الحبس المؤقت،القضائية مف عد

النظاـ لف يؤثر عمى السير الحسف لمتحقيؽ التـز  خضوعو لمجموعة مف االلتزامات في ظؿ ىذا
ؾ ، وعمى ذل2بتطبيقو، أما إذا تبيف لو عكس ذلؾ كاف أنو أف يمجأ إلى حبس المتيـ مؤقتا

 :يالحظ ما يمي
أف الرقابة القضائية نظاـ إجرائي بديؿ عف الحبس المؤقت كخيار ثاف بعد اإلفراج  األولى:

 ؽ أو المتيـ،أو أكثر عمى المتيـ ضمانا لمصمحة التحقي ض بموجبو قاضي التحقيؽ التزامار يف
فكالىما استثناء عف األصؿ العاـ وىو حرية الفرد تبعا  يجب عمى ىذا األخير أف يمتـز بيا،و 

 .3لما يقضي بو مبدأ افتراض البراءة
شرط عدـ كفاية التزامات الرقابة القضائية ىو شرط جوىري يضاؼ إلى الشروط  الثانية:

الجزائري، التشريع  يوالمراعاة، فبالرعاية  توافرىا لتقرير الحبس المؤقت بؿ ىو أولىالواجب 
 وأضاؼ  .1مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 123أقره ىذا األخير في نص المادة  دولق

في التعديؿ األخير أنو إذا تبيف أف الحبس المؤقت لـ يعد مبررا باألسباب المذكورة في المادة 
 قاضي التحقيؽ اإلفراج عف المتيـ أو إخضاعو لتدابير الرقابة القضائية. فمكرر، يمك 123

                                                           

، 1966يونيو  8مؤرخ في  155-66يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  2015 يو سنةيول 23المؤرخ في  02-15األمر رقـ  - 1
 .سالؼ الذكرو المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، 

 .3ص ، 2008كمية الحقوؽ،جامعة القاىرة، بدائؿ الحبس االحتياطي،رسالة ماجستير، عمي مفتاح سمطاف العرياني،- 2
كمية  رسالة ماجستير، في التشريع الجزائري و المقارف ،-المؤقت-حتياطيالتنظيـ القانوني لمحبس اال رزاقي نبيمة، -3

 .61ص ،2009،اإلسكندريةالحقوؽ ، جامعة 
 .61ص المرجع نفسو، - 1



  248  
 

المتيـ المفترض براءتو حرا ومع ذلؾ يمكف أف  عمى أف يبقى بينما نص المشرع الفرنسي
يفرض عميو التزاـ أو أكثر مف التزامات الرقابة القضائية إذا اقتضت ضرورة التحقيؽ أو دواعي 

فيمكف وضعو عمى سبيؿ االستثناء رىف  يف أف ىذه االلتزامات غير كافية،ذا تباألمف ذلؾ، وا  
 1الحبس المؤقت

مف قانوف  144ولقد أكد المشرع الفرنسي عمى ىذا الشرط أيضا مف خالؿ المادة  
مارس  05المؤرخ في  2007/ 291اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانوف رقـ 

ومف ثـ فإف الحبس المؤقت إجراء  بررات المجوء إلى الحبس المؤقت،موالتي عددت  ،2007
زامات أما إذا كانت االلت .2استثنائي واألصؿ ىو خضوع المتيـ اللتزامات الرقابة القضائية

طبقا لمشروط  متيـ عمدا فيجوز وضعو رىف الحبس،أو أخؿ بيا ال المفروضة عميو غير كافية،
مف قانوف اإلجراءات الجزائية وذلؾ عف طريؽ إصدار  141/2المنصوص عمييا في المادة 

 . 3مذكرة إيداعو في حقو
 الجرائـ التي يجوز فييا الحبس المؤقت:-ب

اتجيت التشريعات الجنائية إلى تقييد الحبس المؤقت بحيث ال يمجأ إليو في جميع أنواع 
اقب عمييا بالحبس الجرائـ و إنما درجت عمى إجازة ىذا اإلجراء في الجنايات و الجنح المع

 عمى النحو التالي:
 الحبس المؤقت في الجنايات-1

حرصت غالبية التشريعات الجنائية عمى ضرورة حصر ىذا اإلجراء الخطير بصفة ابتدائية 
نظرا لجسامة ىذه الجرائـ وتأثيرىا  قررة ليا،الم نايات وذلؾ بغض النظر عف العقوبةفي الج

                                                           

 اإلجراءات الجزائية مف قانوف 2000جواف  15المؤرخ في  512/ 2000المعدلة بموجب القانوف رقـ  137المادة  - 1
 الفرنسي، سالؼ الذكر.

 مف قانوف العقوبات الفرنسي. 138المادة أنظر - 2
 .62رزاقي نبيمة، المرجع السابؽ، ص  - 3



  249  
 

باإلضافة إلى استنكار ىذه الجرائـ مف قبؿ الرأي العاـ في  لكبير في نفس المجني عميو وذويو،ا
 .1المجتمعات المختمفة

 السجف المؤبد، ي قرر ليا المشرع عقوبة اإلعداـ،والجناية في التشريع الجزائري ىي الت
وسمطة التحقيؽ ىي التي تمنح لمجريمة وصفيا القانوني وذلؾ مف خالؿ تقدير  السجف المؤقت،

روفيا ويتطمب ىذا الفيـ الصحيح لمواقعة القانونية محؿ التحقيؽ لموصوؿ عناصر الدعوى وظ
 .2المؤقت أو ال سإلى النص القانوني الواجب التطبيؽ عمييا ومف ثـ إمكانية إصدار أمر الحب

األمر الصادر منيا بالحبس صحيحا حتى ولو تغير الوصؼ القانوني فيما بعد يبقى 
عمى أساس أف  ،3وذلؾ بشرط توافر شروط الحبس المؤقت لمجريمة مف جناية إلى جنحة مثال،

التحقيؽ عمى الفعؿ محكمة الموضوع ليست ممزمة بالتقيد بالوصؼ القانوني الذي تسبغو سمطة 
ألف ىذا الوصؼ ليس نيائيا بطبيعتو وليس مف شأنو أف يمنع المحكمة مف  المسند لممتيـ

جميع تكيفاتيا وأوصافيا حتى تطبؽ عمييا تعديمو مف خالؿ تمحيص الواقعة المطروحة عمييا ب
 يشارو  ،نصوص القانوف تطبيقا صحيحا لتصؿ إلى الوصؼ القانوني السميـ الذي ينطبؽ عمييا

إلى أف الجية المختصة بتمديد الحبس المؤقت يجب أف تتقيد بطبيعة الحاؿ بطبيعة الجريمة 
 .1ا األخير في محبسوالمراد حبس المتيـ بشأنيا فيما يخص المدة التي سيقضييا ىذ

 الحبس المؤقت في الجنح -2
يشترط في قاضي التحقيؽ عند األمر بالوضع في الحبس المؤقت أف تكوف الجريمة عمى 

ما عدا الجرائـ التي نتجت عنيا وفاة  سنوات، 3األقؿ تحمؿ تكييؼ جنحة عقوبتيا تتجاوز 
لقاضي التحقيؽ أف يأمر بالحبس ومنو يمكف  دت إلى إخالؿ ظاىر بالنظاـ العاـ،لإلنساف أو أ

سنوات  3المؤقت في جميع الجنايات و في الجنح التي عقوبتيا الحبس الذي تزيد مدتو عف 

                                                           

دراسة  ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانوف اإلجراءات الجزائية، عبد ا حسيف، خميفة كمندر - 1
 .565ص ،2002القاىرة،  دار النيضة العربية، ،الطبعة األولى مقارنة،

 .69نبيمة، المرجع السابؽ، ص رزاقي - 2
 .24ص ،تاريخ النشربدوف القاىرة، دار النيضة العربية، دراسة مقارنة، حامد طنطاوي،الحبس االحتياطي، إبراىيـ - 3
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سنوات أو عقوبتيا  3أما الجنح التي عقوبتيا تقؿ أو تساوي  حتى و لو كانت مرتبطة بالغرامة،
ما جاء بو المشرع  و ىو 1مجرد الغرامة و كذا المخالفات فال يجوز فييا الحبس المؤقت

و التي عدلت مؤخرا بموجب  مف قانوف اإلجراءات الجزائرية الجزائري  124المادة الجزائري في 
حيث رفع شرط األقصى إلى ثالث  ،2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15األمر رقـ 

الحد سنوات بدؿ سنتيف و التي تنص عمى أنو ال يجوز في مواد الجنح أف يحبس مؤقتا إذا كاف 
األقصى لمعقوبة المقررة في القانوف ىو الحبس لمدة تساوي أو تقؿ عف ثالث سنوات بعد أف 

ال يجوز في مواد الجنح إذا كاف الحد أألقصى لمعقوبة المقررة في »تنص عمى مايمي:كانت 
القانوف ىو الحبس أقؿ مف سنتيف أو يساوييما أف يحبس المستوطف بالجزائر حبسا مؤقتا أكثر 

 «.يوما... 20مف 
المذكورة آنفا الجرائـ  124بموجب التعديؿ األخير مف أحكاـ المادة المشرع  و قد استثنى

وفي ىذه الحالة ال  دت إلى إخالؿ ظاىر بالنظاـ العاـ،التي نتجت عنيا وفاة إنساف أو التي أ
 تتعدى مدة الحبس المؤقت شيرا واحدا غير قابؿ لمتجديد.

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي أف  1-143بينت المادة أما المشرع الفرنسي فمقد 
الحبس المؤقت غير جائز في الجنح إال إذا كاف المتيـ يواجو عقوبة الحبس مدة تساوي أو تزيد 

وحد فيما بعد و نشير إلى أف المشرع الفرنسي  عف ثالث سنوات.حتى و لو كاف الجـر مشيودا
سنوات ميما كانت طبيعة ىذه  3ييا حبس المتيـ مؤقتا يجعمو الحد األدنى لمجرائـ التي يجوز ف

 .1الجرائـ وىو ما أدى إلى تسييؿ عمؿ القضاة
 الشروط الواجب توافرىا في الشخص المتيـ:-ت

في  ىذه الشروطو تتمثؿ  ،ال بد أف تتوافر في المتيـ شروط أخرى حتى يقرر وضعو فيو 
و أف توافر فيو الدالئؿ الكافية عمى نسبة الجريمة ضرورة أف يكوف بالغا مف العمر سنا معينة، 

 ما لـ يسبقو استجواب لممتيـ.المؤقت إليو، إضافة إلى عدـ إمكانية إصدار أمر الحبس 
                                                           

، 2016دار بمقيس لمنشر، الجزائر، ، ةالطبعة الثاني ،الرحماف خمفي،اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارفعبد  - 1
 .282ص 
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 بموغ المتيـ سنا معينة-1
 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15لقد كاف المشرع الجزائري قبؿ صدور القانوف رقـ  

الواردة في الكتاب الثالث مف قانوف  456ي نص المادة  يحظر ف ،1المتعمؽ بحماية الطفؿ
اإلجراءات الجزائية الجزائري المدرج تحت عنواف " القواعد الخاصة بالمجرميف األحداث" حبس 

و ذلؾ تحت أي  سنة كاممة في المؤسسة العقابية، الحدث الذي لـ يبمغ مف العمر ثالثة عشر
 دة زمنية قصيرة.اسـ أو أي وصؼ كاف و لو بصفة مؤقتة و لم

و  ي الفقرة الثانية مف نفس المادة،إال أنو عاد و أورد استثناء عمى عدـ جواز الحبس ف
أجاز وفقا ليا حبس الحدث الذي يتراوح سنو ما بيف ثالث عشرة سنة بشرط أف يكوف ىذا 
التدبير ) الحبس المؤقت( ضروري، سواء لمصمحة التحقيؽ أو لسالمة الحدث نفسو، أو في 

اح خاص فإف لـ يوجد ففي أف يوضع الحدث بجنو  2لة استحالة اتخاذ أي إجراء آخر غيرهحا
إلمكاف إلى نظاـ العزلة في الميؿ، و عميو فقد أوجب المشرع أف يخضع بقدر امكاف خاص و 

األحداث مؤقتا في األماكف المخصصة لمبالغيف و ذلؾ بأف أقر وضعيـ الجزائري عدـ حبس 
ال أف الواقع العممي يبيف أنو اتخذ ىذا اإلجراء في مواجيتيـ،إ الة ما إذافي أماكف خاصة في ح

 .1غالبا ما يتـ احتجازىـ مع المجرميف البالغيف
المتعمؽ بحماية  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15أما و بعد صدور القانوف رقـ  

 ،3المؤقتسنة رىف الحبس  13أصبح مف غير الممكف وضع الطفؿ الذي يقؿ سنو عف 2الطفؿ
س أقؿ مف إذا كاف الحد األقصى لمعقوبة المقررة في القانوف ىو الحب وال يمكف في مواد الجنح،

                                                           

  ، 39ورية الجزائرية، عدد الجريدة الرسمية لمجميالمتعمؽ بحماية الطفؿ،  2015يوليو  15مؤرخ في  12-15قانوف رقـ  - 1
 .2015يوليو  19بتاريخ 

تاريخ اإلفراج المؤقت، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، بدوف  عبد العزيز سعد، إجراءات الحبس االحتياطي و -2
 .122النشر، ص 
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( سنة رىف الحبس 13إيداع الطفؿ الذي يتجاوز سنو ثالث عشرة )ثالث سنوات أو يساوييا،
 .1المؤقت

نو ال إف ،ا ىو الحبس أكثر مف ثالث سنواتو إذا كاف الحد األقصى لمعقوبة المقررة قانون
( سنة 16( سنة إلى أقؿ مف ست عشرة )13يمكف إيداع الطفؿ الذي يبمغ سف ثالث عشرة)

رىف الحبس المؤقت إال في الجنح التي تشكؿ إخالال خطيرا و ظاىرا بالنظاـ العاـ أو عندما 
 .2( غير قابمة لمتجديد2يكوف ىذا الحبس ضروريا لحماية الطفؿ و لمدة شيريف )

( سنة إلى أقؿ مف ثماني عشرة 16الطفؿ الذي يبمغ سف ست عشرة ) إيداع وال يجوز
 3( سنة رىف الحبس المؤقت إال لمدة شيريف قابمة لمتجديد مرة واحدة18)

 ، والمتعمؽ بتنظيـ1945فبراير  2لقانوف الصادر في وضع ا دالفرنسي، فمقأما المشرع 
، 2007مارس  7در في الصا 297، 2007القانوف رقـ  والمعدؿ بموجبشؤوف األحداث 

 النحو التالي: وذلؾ عمىتنظيما خاصا بحبس الحدث مؤقتا 
ذي لـ يتجاوز سنو ثالثة عشر ال يجوز الحبس المؤقت في كؿ األحواؿ بالنسبة لمحدث ال

مف قانوف  11أما إذا تجاوز ىذه السف فال يجوز حبسو إال استثناء بموجب المادة  سنة،
ف ىذا اإلجراء ضروريا و يستحيؿ اتخاذ أي إجراء آخر غيره، و األحداث الفرنسي و ذلؾ إذا كا
انوف األحداث الفرنسي غير مف ق 2-10 المقررة وفقا لممادة كانت التزامات الرقابة القضائية

و إذا كاف سف الحدث يتجاوز الثالثة عشر غير أنو ال يتعدى السادسة عشر فال يجوز  كافية،
ط السابقة الذكر فضال عف ضرورة أف يكوف الجـر المعزو إليو إال إذا توافرت الشرو مؤقتا حبسو 

مف قانوف األحداث المعدؿ أما إذا كاف الحدث بالغا مف العمر  3الفقرة  11يشكؿ جناية المادة 
ستة عشر سنة أو أكثر فال يمكف وضعو رىف الحبس المؤقت إال في حالة ارتكابو لجناية أو 

دة تساوي أو تزيد عف ثالث سنوات حبس، و كذا يجوز جنحة معاقب عمييا بعقوبة الحبس لم
                                                           

، سالؼ الجريدة  المتعمؽ بحماية الطفؿ 2015يوليو  15مؤرخ في  12-15رقـ قانوف المف  73مف المادة  1فقرة أنظر ال - 1
 الذكر.

 نفسو.القانوف مف  73مف المادة  2أنظر الفقرة  - 2
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حبسو إذا خالؼ بصفة عمدية التزاـ أو أكثر مف التزامات الرقابة القضائية المفروضة 
مف قانوف األحداث الفرنسي( و يرى البعض أف االتجاه الحالي في  2الفقرة  11عميو)المادة 

كأصؿ عاـ نظرا مؤقتا حبس الحدث  كافة التشريعات الجنائية عمى اختالفيا ىو عدـ جواز
 . 1لخطورة ىذا اإلجراء عميو

 توافر الدالئؿ الكافية قبؿ المتيـ: -2
توافر الدالئؿ الكافية عمى نسبة الجريمة إلى المتيـ سواء بصفتو فاعال أصميا أو البد مف 

دالئؿ قوية توافر يشترط توافر الجزائري كاف المشرع ، فإذا 2لألمر بإجراء الحبس المؤقتشريكا 
 3و متماسكة ضد الشخص بحيث يكوف مف شأنيا التدليؿ عمى اتيامو حتى يمكف وقفو لمنظر

فمف باب أولى أف  مى مستوى مرحمة جمع االستدالالت،بمعرفة ضابط الشرطة القضائية ع
يشترط ذلؾ عند مباشرة التحقيؽ القضائي بمعرفة سمطة التحقيؽ التي ليا أف تتخذ مجموعة مف 

خاصة أف مدة ىذا المؤقت ءات الماسة بالحرية الشخصية و لعؿ أشدىا خطورة الحبس اإلجرا
أما الوقؼ تحت النظر فمدتو ال تزيد عف ( شيرا في الجنايات،16تصؿ إلى ) األخير يمكف أف

 .1( ساعة كأصؿ عاـ48)
و  متوافقة ضدىـ. اتياـ األشخاص عمى توافر دالئؿ قوية وكما عمؽ المشرع الجزائري 

بالتالي إذا كاف ىذا األخير  وقوية، ف دوف توافر أدلة يقينية و المعروؼ أنو ال حبس م مف
عقوبة ال تصدر إال بحكـ قضائي و ذلؾ بتوافر أدلة يقينية  لالتياـ فمف الواجب إذا التسميـ 

أقؿ ما يطمب فيو مف  و ىو إجراء استثنائي،المؤقت بضرورة توافر ىذا الشرط في الحبس 

                                                           

 .93رزاقي نبيمة، المرجع السابؽ،ص - 1
، قرينة البراءة و الحبس المؤقت، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو تخصص قانوف، كمية الحقوؽ و عمي أحمد رشيدة - 2

 .247ص،2016العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. 4و 3فقرة  51أنظر المادة  - 3
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يقرره إال بعد قياـ دالئؿ واضحة ضد المتيـ إذ ال ضير مف أف تقديمو إلى المحاكمة  المحؽ أال
 .1و ىو مفرج عنو لتقضي المحكمة بما تراه بشأنو

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري أف يصدر  195و  163أوجبت المادتاف كما 
ة عمى التوالي في حالة عدـ توافر قاضي التحقيؽ أو غرفة االتياـ أمرا أو قرارا بأال وجو لممتابع

مما يفيد بمفيـو المخالفة أف توافر الدالئؿ الكافية ىو شرط ضروري  ،دالئؿ كافية ضد المتيـ
 .2لقياـ االتياـ و بصفة تبعية ىو شرط واجب إلصدار أمر الحبس المؤقت

 و يبرر ذلؾ بأنو أمر بدييي ،ى ىذا الشرطعمأما المشرع الفرنسي فمـ ينص صراحة 
و يمكف استنباط ضرورة توافر ىذا الشرط في  لطبيعة االستثنائية لمحبس المؤقت،يتماشى مع ا

و  1972يونيو  28ي فرنسا مف خالؿ حكـ الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر ف
 " أنو ال يوجد ما يمنع غرفة االتياـ مف أف تأخذ في اعتبارىا القرائف الدالة عمىالذي جاء فيو:

و بالتالي  ال يكفي  ،االتياـ و ىي بصدد تقدير مدى مالئمة األمر بالحبس المؤقت مف عدمو"
النظر إلى جسامة الجريمة و العقوبة المقررة ليا و كذا لسموؾ المؤقت إلصدار أمر الحبس 

المتيـ و خطورتو و إنما البد مف توافر أدلة كافية تجعؿ منو فاعال أصميا  في الجريمة أو 
بصفة ابتدائية لحيف توافر ىذه الدالئؿ و إنما يتعيف مؤقتا كما ال يتوجب حبسو  ،فييا شريكا

 .1توافرىا مسبقا
 استجواب المتيـ:-3

" ال يجوز لقاضي :عمى أنووف اإلجراءات الجزائية الجزائري،مف قان118نص المادة ت
ـ..." و تقابميا المادة  إال بعد استجواب المتيإيداع بمؤسسة إعادة التربية، أمر التحقيؽ إصدار

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  145المصري و المادة   اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  124
يقـو قاضي التحقيؽ بتبميغ المتيـ شفاىة بأنو سوؼ يتـ إيداعو الحبس و يبمغو  الفرنسي، ثـ

                                                           

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري. ،2فقرة  89أنظر المادة  - 1

، ص 2003الجزائر،  ،وىايبية، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري)التحري و التحقيؽ(، دار ىومةأعبد ا   -2
 .389و 388
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و ىو ما  االستجواب،كذلؾ بأف لو أجؿ ثالثة أياـ الستئنافو،ويشار إلى ىذا التبميغ في محضر 
المعدلة بموجب األمر  مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، 123تنص عميو المادة 

التي تنص عمى ما يمي:"يبمغ قاضي التحقيؽ أمر  ،2015جويمية  23المؤرخ في  15-02
 الستئنافو، الوضع في الحبس شفاىة إلى المتيـ و ينبيو بأف لو ثالثة أياـ مف تاريخ ىذا التبميغ 

 1يشار إلى ىذا التبميغ في المحضر".
نو: " توجيو التيمة إلى المتيـ و مجابيتو باألدلة القائمة قبمو و و يعرؼ االستجواب عمى أ

و إثبات عدـ صحتيا و إما  اإما بإنكارىمناقشتو فييا مناقشة تفصيمية و مطالبتو بالرد عمييا 
نيف البد مف توافرىما معا و ىما يقـو عمى عنصريف اثو بيذا فاف االستجواب  2باالعتراؼ بيا" 

و  و مواجية المتيـ باألدلة القائمة قبمو. ،توجيو التيمة إلى المتيـ و مناقشتو فييا تفصيال
المقصود مف االستجواب ليس الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ إنما الوصوؿ إلى الحقيقة و دقائؽ 

ـ ضده مف دليؿ و ما يجري في التحقيؽ خدمة لمعدالة األمور مف المتيـ و إحاطتو عمما بما يقو 
 .3و استجابة لمتطمبات الدفاع
ؽ قىو مف ناحية إجراء مف إجراءات التحقيؽ يمكف المح ذمزدوجة، إفيو يتميز بطبيعة 

 تمرتكب الجريمة عف طريؽ البحث عف أدلة اإلثبا والكشؼ عفمف الوصوؿ إلى الحقيقة 
ألدلة القائمة خالؿ تفنيد ا وذلؾ مفو وسيمة لتحقيؽ دفاع المتيـ أخرى ى ومف ناحية والنفي معا

 .1ضده و الرد عمييا
 المدة:-ث

و  125و 124لقد حدد المشرع الجزائري مدة الحبس المؤقت حيث و بالرجوع إلى المواد 
 02-15مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية  و المعدلة بموجب األمر رقـ  125و  125-1

                                                           

 .281،صالمرجع السابؽية في التشريع الجزائري و المقارف،عبد الرحماف خمفي،اإلجراءات الجزائ - 1

 .410ص المرجع السابؽ،جالؿ ثروت،  -2
 .174المرجع السابؽ، صعمي أحمد رشيدة،  - 3

 .111رزاقي نبيمة،المرجع السابؽ، ص - 1
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أف  في مواد الجنح،  124نجد  أنو  يجوز طبقا لممادة  20151يوليو سنة  23المؤرخ في 
يحبس المتيـ المقيـ بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كاف الحد األقصى لمعقوبة المقررة في القانوف ىو 

عنيا وفاة إنساف أو  نتجتباستثناء الجرائـ التي  الحبس لمدة تساوي أو تقؿ عف ثالث سنوات،
و في ىذه الحالة ال تتعدى مدة الحبس المؤقت شيرا واحدا  الؿ ظاىر بالنظاـ،التي أدت إلى إخ

 غير قابؿ لمتجديد. 
، ال يجوز أف تتجاوز مدة الحبس 124واؿ المنصوص عمييا في المادة األح وفي غير
محبوسا، وعندما يتبيف انو مف الضروري إبقاء المتيـ  ( أشير في مواد الجنح.4المؤقت أربعة )

يصدر أمرا مسببا بتمديد  فالمسبب، أاضي التحقيؽ بعد استطالع رأي وكيؿ الجميورية لق زيجو 
 .2( أشير أخرى4الحبس المؤقت لممتيـ مرة واحدة فقط ألربعة )

أنو إذا اقتضت  رأشير، غي( 4أما مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات فيي أربعة)
تطالع رأي وكيؿ ممؼ و بعد اسإلى عناصر الورة يجوز لقاضي التحقيؽ استنادا الضر 

رتيف لمدة أربعة أشير أف يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت لممتيـ م ،الجميورية المسبب
و إذا تعمؽ األمر بجنايات معاقب عمييا بالسجف المؤقت لمدة تساوي أو تفوؽ  في كؿ مرة.
مدد الحبس المؤقتُ ثالث يجوز لقاضي التحقيؽ أف ينة أو بالسجف المؤبد أو باإلعداـ،عشريف س
وكؿ تمديد لمحبس المؤقت ال يمكف أف يتجاوز أربعة  نفا.آفقا لنفس األشكاؿ المذكورة مرات و 

 .1أشير في كؿ مرة
كما يجوز لقاضي التحقيؽ في مادة الجنايات أف يطمب مف غرفة االتياـ تمديد الحبس 

و برسؿ ىذا الطمب المسبب  ،تياء المدد القصوى المحددة لمحبسالمؤقت في أجؿ شير قبؿ ان
اـ و يتولى الناصب العاـ تييئة القضية خالؿ خمسة أي أوراؽ الممؼ إلى النيابة العامة،مع كؿ 

ويتعيف عمى ىذه األخيرة  ،دميا مع طمباتو إلى غرفة االتياـويق عمى األكثر مف استالـ أوراقيا
                                                           

، و 1966و يوني 8مؤرخ في  155-66يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  2015 يوليو سنة 23المؤرخ في  02-15األمر رقـ  -1
 سالؼ الذكر.المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، 

 الجزائري.مف قانوف اإلجراءات الجزائية  125أنظر المادة  - 2
 الجزائري.مف قانوف اإلجراءات الجزائية  3 و 2و  1الفقرات  1-125أنظر المادة  - 1
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غرفة االتياـ التي تقرر فييا  و في الحالة ىا قبؿ انتياء مدة الحبس الجاري.أف تصدر قرار 
 .1اليمكف أف يتجاوز ىذا األخير مدة أربعة أشير غير قابمة لمتجديد تمديد الحبس المؤقت،

و إذا قررت غرفة االتياـ مواصمة التحقيؽ القضائي و عينت قاضي تحقيؽ ليذا الغرض 
المؤقت ضمف و أوشكت مدة الحبس المؤقت عمى االنتياء فعمييا أف تفصؿ في تمديد الحبس 

كما يصبح قاضي  مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 1-125الحدود القصوى المبينة في المادة 
مو بالممؼ ضمف نفس الحدود التحقيؽ المعيف مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توص

 .2القصوى
ذا أمر قاضي التحقيؽ بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تمقي شيادات خارج  وا 

 في أجؿ شير قبؿ انتياء والحقيقة، يمكنائجيا تبدو حاسمة إلظيار تراب الوطني وكانت نتال
االتياـ  ويجوز لغرفة المؤقت.رفة االتياـ تمديد الحبس يطمب مف غ فلمحبس، أالمدد القصوى 

تمديد لمحبس المؤقت ال  ؿمرات، وكأشير قابمة لمتجديد أربع  أربعةتمديد الحبس المؤقت لمدة 
 .3في كؿ مرة أشيرأف يتجاوز أربعة يمكف 

بستة شيور إال المؤقت أما التشريع المصري فقد حدد مدة تسري خالليا فعالية أمر الحبس 
 45الحبس لمدة ال تزيد عف  المختصة بمدبعد الحصوؿ قبؿ انقضائيا عمى أمر مف المحكمة 

 .1يوما قابمة لمتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثمة
 لحبس المؤقت تقيده بمدة معينة يجب أال يتجاوزىا.شروط ا وعميو فمف

 
 
 
 

                                                           

 الجزائري. الجزائيةمف قانوف اإلجراءات  10و  6و  5و 4الفقرات   1-125أنظر المادة  - 1
 الجزائري. مف قانوف اإلجراءات الجزائية 12و 11الفقرات   1-125أنظر المادة  - 2
 الجزائري. كرر مف قانوف اإلجراءات الجزائيةم 125أنظر المادة  - 3
 .اإلجراءات الجزائية المصريمف قانوف  143أنظر المادة  - 1
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 ثانيا: الشروط الشكمية:
 شكؿ األمر بالحبس المؤقت: -أ

 و ضرورة توافر بيانات محددة فيو:المؤقت نتاوؿ فيو ضرورة كتابة أمر الحبس و 
 الحبس المؤقت شرط لصحتو: كتابة أمر-1

ابة باعتباره إجراء مف إجراءات أف يكوف ثابتا بالكتالمؤقت في أمر الحبس يشترط 
التحقيؽ، كما أنو عادة ما يكمؼ غير مصدر األمر بتنفيذ مضمونو فتكوف الكتابة وسيمة 

ىذا مف ناحية ومف  ،إلبالغو بمحتواه و لرسـ حدود لمتكميؼ الذي أوكؿ بو في نفس الوقت
تي تممؾ الحؽ في ناحية ثانية فإف الشكمية ضماف ىاـ ضد إمكانية تعسؼ و انحراؼ السمطة ال

 .1إصدار ىذا اإلجراء
و ال يجوز  في محضر رسمي شرط لصحتو و ليس إلثباتو،المؤقت و كتابة أمر الحبس 
و  رار المحقؽ إلصدار أمر غير مدوف،كما ال يجدي في ذلؾ إق مطمقا أف يصدر شفاىة،

ضر رسمي و الذي ال يتـ تدوينو في مح ،المؤقتيترتب عمى ذلؾ أف األمر الصادر بالحبس 
يرتب أي أثر فيما يتعمؽ بسيرورة الدعوى ال كما أنو  وف منعدما مف الناحية القانونية،يك

أصؿ المؤقت في حالة الضرورة أو االستعجاؿ إذا كاف ألمر الحبس ، إال أنو ال مانع العمومية
 مكتوب أف يبمغ عف طريؽ الياتؼ أو أية وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة مع وجوب إيضاح

 .1األمرجميع البيانات الجوىرية في أصؿ 
 بيانات األمر الصادر بالحبس المؤقت: -2

، بياف ىوية مف المؤقتتتمثؿ ىذه البيانات في : اسـ و صفة مصدر األمر بالحبس 
يصدر في مواجية األمر، نوع التيمة المنسوب إليو و المواد القانونية المطبقة عمييا، تاريخ 

و أخيرا  تي يتبعيا مصدر األمر،الختـ الرسمي لمجية ال يع مصدره،توقصدور األمر بالحبس و 
تكميؼ المشرؼ رئيس مؤسسة إعادة التربية) مأمور السجف( بقبوؿ المتيـ و وضعو في السجف، 

                                                           

 .590السابؽ، ص  حسني، المرجعمحمود نجيب  - 1
 .129رزاقي نبيمة، المرجع السابؽ، ص -1
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باإلضافة إلى أنيا  ادر مف جية تممؾ الحؽ في إصداره،بحيث تدؿ ىذه البيانات عمى أنو ص
 .1ية مراقبة صحتوتساعد عمى تحديد مجالو و إمكان

 تسبيب أمر الحبس المؤقت: -أ
يجب عمى السمطة المختصة بإصدار أمر الحبس أف تبيف مدى توافر السبب المقنع و 

عمييا أف تقـو بتسبيب أمر  و بعبارة أخرى  أصبح لزاما دافع التخاذ ىذا اإلجراء الخطير،ال
 . تالحبس المؤق

نجد أف  2ف اإلجراءات الجزائية الفرنسيمف قانو  144و  143المادتيف و بالرجوع إلى
و  ،المؤقتالمشرع الفرنسي لـ يكتؼ بتحديد االعتبارات القانونية التي يقـو عمييا أمر الحبس 

ات و الجنح المحددة التي تتمثؿ أساسا في الجرائـ التي يجوز فييا اتخاذ ىذا اإلجراء أي الجناي
ذلؾ ببياف الدالئؿ في و لـ يقنع  ،ة الفرنسيمف قانوف اإلجراءات الجزائي 3-143بنص المادة 

بوجوب المؤقت مف المشرعيف الجزائري و المصري و إنما تسبيب الحبس  الكافية كما فعؿ كؿ
مف قانوف اإلجراءات الجزائية  144توافر المبررات الواقعية الوارد ذكرىا في نص المادة 

و التي لـ  ، 2007مارس  5ي خ فالمؤر  2007-291الفرنسي المعدلة بموجب القانوف رقـ 

                                                           

المصري، و  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  127الجزائية الجزائري، و  اإلجراءات، مف قانوف 111، 109أنظر المواد  -1
 الجزائية الفرنسي. اإلجراءاتمف قانوف  122

2-Article 144 (insèré par la loi n 291-2007 art 9.J.O du 6 Mars 2007) du C.P.P.F : « la 

détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des 

éléments précis et circonstancies résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen 

de parvenir a l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que ceux-ci ne sauraient être atteints 

en cas de placement sous contrôle judiciaire :1- Conserver les preuves ou les indices matériels 

qui sont nécessaire a la manifestation de la vérité.2- Empêcher une pression sur les témoins ou 

les victimes ainsi que sur leur famille.3- Empêcher une concertation frauduleuse entre la 

personne mise en examen et ses coauteurs ou complices. Protéger la personne mise en 

examen.4- Garantir le maintien de la personne mise en examen a la disposition de la justice. 

5- Mettre fin a l’infraction ou prévenir son renouvellement.6- Mettre fin au trouble 

exceptionnel et …….a l’ordre public provoque par la gravite de l’infraction, les circonstances 

de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.7- Ce trouble ne peut résulter 

du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable 

en matière … »  
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تجز المجوء إلى الحبس المؤقت أو تمديده إال إذا اتضح مف خالؿ معطيات محددة، و 
 نو الوسيمة الوحيدة إلحدى الحاالت السبع التالية:أ مستخمصة مما انتيى إليو التحقيؽ،

الّشيود عمى  لمنع الضغوطشؼ عف الحقيقة، لمحفاظ عمى األدلة و القرائف المادية الضرورية لمك
بيف المتيـ و شركائو في الجريمة،  لتفادي أي تشاور غير مشروعالضحايا أو عائالتيـ،  ،

اف بقاء المتيـ تحت لضمإليو مف انتقاـ أىؿ المجني عميو،  لحماية المتيـ نفسو مما قد يتعرض
ؿ لوضع نياية اإلخالكابيا، لوضع حد لمجريمة أو لموقاية مف تكرار ارتتصرؼ العدالة، 

بيا أو ألىمية ارتكا استثنائي و مستمر بالنظاـ العاـ، ناتج عف خطورة الجريمة أو ظروؼ
 .1و ينطبؽ ىذا البند عمى الجنايات فقط دوف الجنح الضرر الذي سببتو،

كانت تنص سابقا عمى إمكانية األمر بالحبس المؤقت  144أف المادة  إلى ر ىنا يشاو 
لمحفاظ عمى األدلة أو الدالئؿ المادية أو لمنع الضغط عمى عندما يكوف ىو الوسيمة الوحيدة 

فقط  الّشيود أو الضحايا و يالحظ أف العبارة المستعممة كانت تقتصر عمى حماية  الّشيود 
وليذا و رغبة مف المشرع  لمتيديد مف قبؿ المتيـ ، دوف عائالتيـ و التي يمكف أف تكوف عرضة

كؿ أشكاؿ الضغط المباشر و غير المباشر تـ تعديؿ مف  الّشيود الفرنسي في دعـ حماية 
و سمح بالمجوء إلى الحبس المؤقت عند الضغط عمى  المعايير التي تبرر الحبس المؤقت

 .الّشيود عائالت 
و إف كاف قد نص صراحة عمى وجوب تسبيب أمر الحبس  ،أما بالنسبة لممشرع الجزائري

مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية و  123في الفقرة األولى مف نص المادة المؤقت 
غير أف  ،2001يونيو  26المؤرخ في  08، 01مف القانوف رقـ 7المستحدثة بموجب المادة 

لتحقيؽ اليدؼ المرجو مف إقرار ىذا البياف و إنما البد مف وضع أسس  ىذا األمر غير كاؼ
تساعد عمى التقميؿ  -ذلؾكما حاوؿ المشرع الفرنسي  -واضحة المعالـ يقـو عمييا نظاـ التسبب

                                                           

 .143،صالمرجع السابؽ،رزاقي نبيمة - 1
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و تعمؿ عمى  بإصدار أمر الحبس المؤقت مف جيةمف حدود السمطة التقديرية لمجية المختصة 
 .1تسييؿ ميمة السمطة األعمى في فرض رقابتيا عمى ىذا التسبيب الحقا، مف جية ثانية

دلة مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري المع 123و بالرجوع إلى نص المادة 
نجد أنيا نصت عمى  20152يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15األمر رقـ مؤخرا بموجب 

تسبيب الحبس المؤقت و التي تجسد في نفس الوقت مبررات المجوء إليو، و يمكف إجماؿ ىذه 
 األوضاع في الحاالت األربع التالية:

افية لممثوؿ أماـ موطف مستقر لممتيـ أو عدـ تقديمو ضمانات ك ـانعدا األولى:الحالة 
 :لقضاء أو كانت األفعاؿ جد خطيرةا

فيؿ يقصد بو أف يكوف  لمقصود مف الموطف في ىذه الحالة،لـ يحدد المشرع الجزائري ا
بو موطف بدائرة المحكمة أـ يقصد  ستوى إقميـ الجميورية الجزائرية،لممتيـ موطف عمى م

سمطات الجية المختصة بإصدار  و مف ثـ فإف ىذا الغموض مف شأنو أف يوسع مفالمختصة،
 يحددكما لـ  ،أمر الحبس المؤقت في تفسيرىا لمفيـو الموطف المستقر و الموطف الغير مستقر

طبيعة الضمانات التي يتوجب عمى المتيـ تقديميا حتى يضمف المحقؽ بقاءه  المشرع الجزائري
وسيمة جبرية لحضور  و إف كاف قد أوجد نظاـ الكفالة عمى أساس أنيا رؼ العدالة،تحت تص

المتيـ جميع اإلجراءات المفروضة عميو و لضماف تنفيذ الحكـ الصادر ضده غير أنو قصر 
ىذا النظاـ عمى األجانب فقط .و ىو أمر ِيؤخذ عميو إذ كاف البد أف يفصؿ و بوضوح 

 .1الضمانات التي يتوجب عمى المتيـ تقديميا سواء كاف وطنيا أو أجنبيا
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يضا أنو اعتد بخطورة األفعاؿ وىو توجيو منتقد طبقا لالتجاه الحديث كما يالحظ عميو أ
ف كاف ىناؾ رأي يبرر  لمسياسة الجنائية و التي توجب االلتزاـ أيضا بدرجة خطورة المتيـ، وا 
موقؼ المشرع بقيامو عمى حماية األمف العاـ عمى أساس اف الوقائع الخطيرة عادة ما تشكؿ 

إلى أنو لـ يحدد المعيار الذي يعتمد عميو لتحديد درجة ىذه الخطورة  تيديدا لألمف العاـ  إضافة
فيؿ يستند ىنا إلى الوصؼ القانوني لمجريمة ما إذا كانت جناية أو جنحة وما يتبع ذلؾ مف 

باألشخاص إلى أخرى تمس عقوبة مقررة ليا، أـ عمى أساس تقسيـ موضوعي مف جرائـ تمس 
المساس بالنظاـ العاـ مف جرائـ تمس بأمف الدولة إلى أـ ينظر إلى مدى درجة  باألمواؿ،

 .1األفعاؿ الموصوفة باألفعاؿ التخريبية و اإلرىابية
أو  إلجراء الوحيد لمحفاظ عمى الحجج،عندما يكوف الحبس المؤقت ىو االحالة الثانية: 

يف المتيميف أو لتفادي التواطؤ ما ب أو الضحايا الّشيود األدلة المادية  أو لمنع الضغوط عمى 
 و الشركاء قد يؤدي إلى عرقمة الكشؼ عف الحقيقة:
تنص  ـالجزائري، لناء التشريع المبناني و نشير إلى أف غالبية التشريعات العربية باستث

لحمايتيـ مف االعتداء  الّشيود وصراحة عمى فكرة استخداـ الحبس المؤقت لمنع الضغط عمى 
 عمييـ .

ورة التحقيؽ فكرت في الكشؼ عف الحقيقة إذف فحماية إال أنيا حيف تكممت عف الضر 
 ضمنا ضمف ىذه الغاية. الّشيود تفيـ

أو وضع حد لمجريمة، أو عندما يكوف الحبس ضروريا لحماية المتيـ  الحالة الثالثة:
 الوقاية مف حدوثيا مف جديد.

ابة القضائية إجراء الرق المترتبة عمى تعند عدـ تقيد المتيـ بااللتزاما الحالة الرابعة:
 مبرر جدي. فعميو، دو المفروضة 

ف تطمب لصدور قرار الحبس المؤقت مف الجية المختصة بذلؾ، أف  المشرع الجزائري  وا 
عند  يكوف ىذا القرار مسببا إال أنو قد وقع في نوع مف الخمط ما يف المصطمحات القانونية
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سبيب و ذلؾ أف التأسيس يعني ويتعمؽ األمر بالتأسيس و الت مكرر، 123صياغتو لنص المادة 
أما التسبيب فيقـو عمى تحميؿ القاضي لوقائع  ،و القرار أو األمر عمى نص قانونيلحكـ أابناء 

 القرار، و العوامؿ التي تبرر إصدار الحكـ،وظروؼ القضية ليتوصؿ إلى استخالص الدالئؿ أ
ي و يضبط بذلؾ أو األمر و لذا مف األحسف أف يتدارؾ المشرع ىذا القصور التشريع

كما أنيا حاالت  المصطمحات القانونية حتى يتحقؽ بيذا توحيد كممة القانوف و تحقيؽ العدالة.
 وردت في عبارات فضفاضة و ىو ما يساعد عمى الزيادة مف اتساع السمطة التقديرية عامة،

زد عمى ذلؾ ما ينتج عف ىذا مف آثار سمبية تمس  ،لمجية المختصة بإصدار أمر الحبس
 .1ـ في الدفاع و كذا حريتو الشخصيةمباشرة بحؽ المتي
قترح في ىذا الصدد عمى المشرع الجزائري أف يسعى نحف مع االتجاه الذي ي و عمى ذلؾ

لقانونية و الموضوعية إلصدار لبناء نظاـ متكامؿ لمتسبيب ال يكفي فيو النص عمى األسباب ا
نما البد مف إيجاد و  السبب القانوني المذكور قانونا لعالقة ما بيف توضيح اأمر الحبس المؤقت وا 

تجنب مصدر األمر بالحبس يكوف ذلؾ بأف يو ظروؼ ارتكاب الجريمة و  ؿ صريح،بشكو 
الواقعية بشكؿ آلي  مف دوف ربطيا إعادة ترديد األسباب القانونية و بقدر اإلمكاف المؤقت و 

 .2حدةب واقع كؿ قضية عمى بظروؼ الدعوى و حقيقة التيمة المنسوبة إلى المتيـ و ذلؾ حس
في األخير يمكف القوؿ أف الحبس المؤقت ىو إجراء استثنائي حيث األصؿ في اإلنساف 

كما أنو إجراء  ؛المتيـالبراءة إال أف بعض الضرورات تمـز المجتمع باتخاذ تدابير ماسة بحرية 
عب الحبس و عميو يم يؽ الذي ييدؼ إلى الوصوؿ لمحقيقة،ضروري لضماف حسف سير التحق

المؤقت  دورا وقائيا مف أية محاولة لمتالعب بالحقيقة مف قبؿ المتيـ و ذلؾ بمنعو مف إخفاء أو 
. و إف كانت التشريعات و تيديدىـ الّشيود ياـ بالضغط عمى طمس األدلة المتوافرة ضده و الق

و لحمايتيـ   الّشيود قد انقسمت فيما يتعمؽ بفكرة استخداـ الحبس المؤقت لمنع الضغط عمى 
لديو  راحة و منيا مف تفيـ ىذه الحماية، فمنيا مف نص عمى ذلؾ صمف االعتداء عمييـ
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ضمنيا عند حديثة عف ضرورة التحقيؽ، إال أنيا تتفؽ جميعيا بأف الحبس المؤقت يعد وسيمة 
 مف الحماية لمشيود. ىوقائية تضمف الحد األدن

 ية المتيـ()الحد مف حر  : الرقابة القضائيةالمطمب الثاني
بدايتو كبديؿ لنظاـ الحبس  وكاف فيلقد استحدث المشرع الجزائري نظاـ الرقابة القضائية 

تقريره ىو التخفيؼ  والغرض مف 1986مارس 04المؤرخ في  86/05المؤقت بموجب القانوف 
إطالؽ يد قاضي التحقيؽ في األمر بو. لكف  وخاصة مف، المؤقت ومساوئ الحبسمف خطورة 
 23المؤرخ في  02-15تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري بموجب األمر مف خالؿ 

المعدلة أصبح يشار بوضوح إلى أف األصؿ ىو اإلفراج  123و بموجب المادة  2015جويمية 
و عند الضرورة يخضع المتيـ لاللتزامات الرقابة القضائية لضماف مثولو أماـ قاضي التحقيؽ، 

 .1ىذه التدابير يمكف المجوء إلى الحبس المؤقتو استثناء إذا لـ تكؼ 
المنظـ  1970يوليو  17وقد تأسس ىذا النظاـ في القانوف الفرنسي بموجب قانوف 

 02و 1983فبراير  02المعدؿ في  1970ديسمبر  23الصادر في  70/1223بالمرسـو 
االلتزامات المكممة لقائمة  1985ديسمبر  30وكذلؾ  1983يوليو  08وقوانيف  1983يونيو 

مف قانوف اإلجراءات الجزاءات الفرنسي.كما نص قانوف اإلجراءات  138المرتبة بالمادة 
 منو. 149المادة  عمى إجراء الرقابة القضائية في 1950لسنة  150الجزائية المصري رقـ 

المتيـ في نظاـ الرقابة القضائية ال يحبس وكؿ ما في األمر أنو يخضع إلى قيود في و 
اعاة مصمحة حياتو االجتماعية وييدؼ أساسا إلى ترؾ قسط مف الحرية لممتيـ مع مر حركتو و 

فيي مف جية تمثؿ وسيمة في يد قاضي التحقيؽ لضماف حسف سير  التحقيؽ والمتيـ معا،
مف الحبس المؤقت بالنسبة ومف جية أخرى ىي أخؼ  الّشيود يا حماية و التي مف بين التحقيؽ
ية مف الناحية القانونية ذات طبيعة إجرائية اليدؼ مف تنفيذىا كبديؿ والرقابة القضائ لممتيـ.
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لمحبس المؤقت ىو فتح مجاؿ أماـ قاضي التحقيؽ يمجأ إليو بدؿ حبس المتيـ مؤقتا واإلفراط 
 . 1فيو

يمكف لقاضي التحقيؽ أف يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت األفعاؿ المنسوبة لممتيـ قد 
و عقوبة أشد، و تمـز الرقابة القضائية المتيـ، أف يخضع بقرار مف تعرضو لعقوبة الحبس أ

)الفرع  االلتزامات السمبية، و ىي عمى نوعيف: 2قاضي التحقيؽ، إلى التزاـ أو عدة التزامات
 .الفرع الثاني() االلتزامات اإليجابيةو  األوؿ(

 االلتزامات السمبيةاألوؿ: الفرع 
التزامات الرقابة القضائية بطريقة تضمف حماية  لقاضي التحقيؽ تقدير مطمؽ في وضع

 وتيدؼ االلتزامات ،وكذلؾ الوقاية مف عدـ تكرار المخالفة ،سير التحقيؽ وحسفالنظاـ العاـ 
أساسا إلى تسيير وجود المتيـ تحت تصرؼ جية التحقيؽ وفي نفس الوقت ضماف عدـ  السمبية

الّشيود ابو لجرائـ أخرى أو التأثير عمى عبث المتيـ بإجراءات التحقيؽ والحيمولة دوف ارتك
 يمي: وأىميا ما3
 مغادرة حدود إقميمية معينة عدـ-والأ

طرؼ قاضي التحقيؽ إال بإذف  حيث يمتـز المتيـ بعدـ مغادرة الحدود اإلقميمية المحددة مف
 لتزاـ.ة في مراقبة تنفيذ ىذا االولضماف تنفيذ ىذه االلتزامات يستعيف قاضي التحقيؽ بالشرط منو

وال يعد الخاضع لمرقابة القضائية الذي يغير مسكنو في الحدود اإلقميمية المعينة لو دوف إخطار 
ىذا االلتزاـ إلى ضماف  وييدؼ  .1قاضي التحقيؽ أو الشرطة مخال بالتزامات الرقابة القضائية
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قيؽ أو حسف سير التحو عمى  الّشيود خضوع المتيـ إلجراءات التحقيؽ وتجنب التأثير عمى 
 .اليروب مف وجو العدالة أو ارتكابو لجريمة أخرى

 عدـ الذىاب إلى أماكف معينة -ثانيا
يجوز لقاضي التحقيؽ أف يحضر عمى المتيـ التردد عمى أماكف معينة كمكاف ارتكاب 

مف قانوف  1مكرر 125وتنص المادة  .1الجريمة أو مكاف يشكؿ خطرا عمى المتيـ شخصيا
المصري  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  149الجزائري التي تقابميا المادة اإلجراءات الجزائية 

لقاضي التحقيؽ أف يمنع المتيـ مف الذىاب إلى أماكف أو اإلقامة فييا، وىذا المنع جوازي 
والرأي فيو متروؾ لتقدير قاضي التحقيؽ وفي حالة إخالؿ المتيـ بااللتزامات المفروضة عميو 

مف ؽ.ا.ج الفرنسي عمى أنو يمكف  158/3لمؤقت، كما تنص المادة يمكف وضعو في الحبس ا
منع الشخص مف الذىاب إلى بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ ويمكف تحديد 

كما يمكف جبر الشخص خرى غير التي يخضع فييا لمرقابة،مكاف السكف في أحد البمديات األ
 كف.الخاضع لمرقابة عمى عدـ الحضور في بعض األما

 عدـ القياـ ببعض النشاطات المينية -ثالثا
يمنع المتيـ مف إتياف نشاط ميني معيف إذا كاف قد ارتكب الجريمة أثناء أو بمناسبة ىذا 

المتيـ جريمة أخرى في  النشاط، أو قامت أسباب احتماؿ مساعدة ىذا النشاط عمى ارتكاب
إلى جانب الشرطة أو النقابة المينية  وقد يباشر قاضي التحقيؽ مراقبة تنفيذ المنع المستقبؿ.

ليذا النشاط كأف يخطر قاضي التحقيؽ النقابة بأمر منع المتيـ مف ممارسة نشاطو قصد إلزاميا 
 . 1أو حرصيا عمى تنفيذ ذلؾ األمر باعتبارىا الجية الوحيدة التي ليا سمطة النطؽ بيذا اإلجراء
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 االمتناع عف االتصاؿ بالغير -رابعا
 ،1عف االتصاؿ باألشخاص الذيف يحددىـ قاضي التحقيؽ أو االجتماع بيـ المتيـ منعي

لمحيمولة دوف التأثير عمييـ  الّشيود كمنع المتيـ مف االتصاؿ بشركائو في الجريمة أو ب
ولضماف تنفيذ ىذا االلتزاـ كأف يأمر قاضي التحقيؽ بوضع المتيـ تحت اإلقامة الجبرية لمدة 

مف قانوف اإلجراءات  138/9مف طرؼ الشرطة. وقد نصت المادة  معينة أو فرض رقابة قريبة
الجزائية الفرنسي أف يحضر أو يمنع مقابمة بعض األشخاص يعينوف خصيصا مف طرؼ 

مقابمة بعض األشخاص  كالمنع مف و ربط عالقة معيـ مف أي نوع كانتقاضي التحقيؽ أ
ف ىذه المادة ال تفرض تحديد أسماء لممعني بسبب صفتيـ،  يف.وا 

 عف إصدار الشيكات واستعماليا االمتناع-خامسا
ييدؼ ىذا االلتزاـ إلى منع المتيـ مف إعادة ارتكاب الجريمة أو الوقاية منيا وذلؾ بإيداع 

قاضي التحقيؽ أو الحضر بترخيص مف نماذج الصكوؾ لدى أمانة الضبط وعدـ استعماليا إال 
ما لتفادي ت عمى المتيـ إصدار شيكات لمنعو مف تنظيـ إعساره كرار فعؿ إصدار شيكات وا 

ويمكف تنفيذ ذلؾ بقياـ قاضي التحقيؽ بإخطار البنؾ يحتفظ فيو عمى حساب  بدوف رصيد.
المتيـ أو بإخطار المؤسسة التي يقـو المتيـ بتسييرىا أو بإدارتيا بمنعو مف إصدار أو تحرير 

التي تكوف مؤشر  الشيكات وخاصة التي تسمح فقط بسحب الرصيد مف طرؼ الساحب أو
 .2عمييا، أو حاالت وضع نماذج الشيكات القابمة لالستعماؿ لدى أمانة ضبط المحكمة

 عدـ مغادرة مكاف اإلقامة إال بشروط وفي مواقيت محددة. -سادسا
يمكف لقاضي التحقيؽ أف يأمر باتخاذ ترتيبات مف اجؿ المراقبة اإللكترونية لمتحقؽ مف  

بير المتعمقة بعدـ مغادرة الحدود اإلقميمية و عدـ الذىاب إلى بعض مدى التزاـ المتيـ بالتدا
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األماكف التي حددىا قاضي التحقيؽ و االمتناع عف رؤية األشخاص الذيف يعينيـ قاضي 
 .1التحقيؽ أو االجتماع ببعضيـ و المكوث في إقامة محمية و عدـ مغادرة مكاف اإلقامة

 عضياعف قيادة أي مركبة أو ب االمتناع-سابعا
ييدؼ ىذا االلتزاـ إلى ضماف استجابة المتيـ إلى منع قيادة السيارة بسبب ارتكابو حوادث 

قائي لحماية المجتمع مف وىو إجراء و  ية عمى القياـ بذلؾ،مرور أو لرعونتو أو عدـ قدرتو البدن
خصة وقد يكوف لصالح المتيـ قصد عدـ اإلضرار بنفسو وبمالو، ويتـ المنع بتسميـ ر  المخاطر،

 السياقة لدى أمانة الضبط مقابؿ وصؿ.
بعض األحياف يسمح قاضي التحقيؽ لمشخص الخاضع لمرقابة استخداـ واستعماؿ و في 

ؽ.ا. الجزائية  138/8رخصة السياقة في ممارسة نشاطو الميني وىذا ما نصت عميو المادة 
 الفرنسي.

نما منصوص عميو  1مكرر 125أما المشرع الجزائري لـ يفرض ىذا االلتزاـ في المادة  وا 
في قانوف المرور بخضوعو لمجنة الوالئية لسحب الرخص عند وقوع أي حادث مرور تسبب فيو 
المتيـ. كما أجاز لممحكمة عند الفصؿ في الدعوى المطروحة عمييا أف تقضي بسحب رخصة 

 .2السياقة لمدة معينة
 حمؿ أو حيازة أي سالح عدـ-ثامنا

والمصري لـ ينصا عمى ىذه االلتزاـ فإف القانوف الفرنسي قد  إذا كاف المشرع الجزائري
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تشير إلى إمكانية  138مف المادة  14نص عمى ذلؾ بالفقرة 

منع المتيـ الخاضع لمرقابة القضائية مف حمؿ أو حيازة سالح دوف تحديد نوعيتو مما يجعؿ 
وقد أكدت عمى حالة  حددة بقانوف خاص عمى أنيا أسمحة،ذلؾ يشمؿ جميع أنواع األسمحة الم

واليدؼ األساسي مف ىذا االلتزاـ يعود  ى كتابة الضبط مقابؿ وصؿ استالـ،وضع السالح لد
                                                           

مف األمر  12قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدلة بموجب المادةمف  10الفقرة  1مكرر  125أنظر المادة   -1
و  1966جواف  08المؤرخ في  155-66المعدؿ و المتمـ لألمر رقـ  2015جويمية  23المؤرخ في  02-15األمر رقـ 

 .سالؼ الذكر ،المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري
 .58،صبؽالسامرجع العمي بولحية بف بوخميس،  -2
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لمنع المتيـ مف استعمالو في إعادة ارتكاب الجريمة أو الوقاية مف ارتكابيا حفاظا عمى األمف 
 .1والنظاـ العاـ

 اإليجابية تا: االلتزامالفرع الثاني
مثوؿ المتيـ دوريا أماـ المصالح أو السمطات المعينة مف طرؼ قاضي و تتمثؿ في 

لى الخضوع إلى بعض  لى تسميـ كافة الوثائؽ التي تسمح بمغادرة التراب الوطني وا  التحقيؽ وا 
،و المكوث في إقامة محمية يعينيا قاضي التحقيؽ وعدـ مغادرتيا إال إجراءات الفحص العالجي

 ذف ىذا األخير.بإ
 المتيـ دوريا أماـ المصالح أو السمطات المعينة مف طرؼ قاضي التحقيؽ مثوؿ-والأ

 خالؼلـ يحدد المشرع الجزائري السمطات التي يمـز المتيـ بالحضور أماميا عمى  
الذي حذا حذو المشرع الفرنسي والذي حددىا بالمصالح أو الجمعيات 2المشرع المصري

المنسوبة لمشخص  ت المينية والمكمفيف بمالحظة أو بالرقابة الدقيقة لألفعاؿالمختصة أو السمطا
ما تكوف  وعمى العمـو فإف السمطات التي يمـز المتيـ بالحضور أماميا غالبا الخاضع لمرقابة،

محال  ألف يكوف شرطةلقانوف يمنح صالحية لمكتب الفإف ىذا ا مصالح الشرطة القضائية.
واألحواؿ التي يجب عمى الخاضع لمرقابة أف يتوجو فييا إلى مكتب  ئية.لممارسة الرقابة القضا

وقد يكوف مكتب  مبيت بالمكتب أو البقاء بو ليال،محدودة ومحصورة وليس مف بينيا الالشرطة 
 نة ضبط قاضي التحقيؽ نفسو.أما
 كافة وثائؽ السفر أو ممارسة مينة أو نشاط يخضع إلى ترخيص تسميـ-ثانيا

ويستفاد مف نص المادة يشكؿ قيد عمى حرية تنقؿ المتيـ، السفر ىو إجراء تسميـ وثائؽ
مف قانوف اإلجراءات الجزائية أنو ممكف سحب بعض الوثائؽ التي قد تسيؿ  1مكرر  125

 .1ىروب المتيـ مف العقوبة مثؿ جواز السفر أو رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية أو المينية
                                                           

 .58،ص السابؽمرجع العمي بولحية بف بوخميس،   -1
عمى أنو )لقاضي التحقيؽ إذا رأى أف حالة المتيـ ال تسمح بتقديـ كفالة أف يمزمو بأف يقدـ  1فقرة  149المادة تنص  - 2

 نفسو لمكتب البوليس في األوقات التي يحددىا لو...(
 .60سابؽ،صالمرجع العمي بولحية بف بوخميس،  -1
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ميني، التي تسمح لو بممارسة نشاط ف المتيـ والرخص أما سحب البطاقات المينية م
ضمنيا مف ىذا االلتزاـ وأنو وقائي وىو منع المتيـ مف استعماؿ البطاقات المذكورة  ؼيستش

لتفادي تكرار ارتكاب الجريمة أو لمحفاظ عمى مصمحة التحقيؽ. ويتـ تسميـ ىذه الوثائؽ إلى 
مف  138/7ينيا قاضي التحقيؽ وتنص المادة كتابة ضبط المحكمة أو مصالح الشرطة التي يع

ؽ.ا.ج الفرنسي أف يمتـز الشخص الخاضع ليذا االلتزاـ باإليداع سواء بأمانة الضبط أو لدى 
مصالح الشرطة أو مجموعة الدرؾ أي وثيقة تثبت اليوية وخاصة جواز السفر مقابؿ وصؿ 

ذيو ىوية يثبت ف ار ماس بالحرية يبقى تحديد ما إذا كاف ىذا االلتزاـ أثبت وجود قر  االمعني، وا 
كانت تقييد حرية الذىاب والقدـو متضمنة أيضا الوسيمة الضامنة لممثوؿ أماـ العدالة. كما في 
حالة ما إذا اكتشؼ بمسكف المعني وثيقة تؤكد محاولتو الفرار مف الوطف، مما يؤيد أمر قاضي 

أو رفع اليد عف المنع مف مغادرة  التحقيؽ الرافض لمطمب المتعمؽ بالحصوؿ عمى جواز السفر
 .1التراب الوطني

الخضوع إلى بعض إجراءات فحص عالجي حتى و إف كاف بالمستشفى ال سيما بغرض -ثالثا
 إزالة التسمـ

إف الوضع تحت الرقابة القضائية وفرض التزاـ بإجراء فحوص أو عالج معيف لدى جيات 
حممة عامة فرضتيا اعتبارات النظاـ  معينة مختصة قد يكوف إجراء وقائي يدخؿ في إطار

 العاـ.
كما قد يكوف ىذا االلتزاـ في إطار نظاـ عالجي استشفائي خاص ينص عميو القانوف مثال 
 ،ما يفرضو قانوف الصحة في عالج المدمنيف عمى تناوؿ المخدرات لدى المصالح االستشفائية

ا العالج أو الفحص باستعماؿ وغالبا ما ييدؼ ىذا االلتزاـ إلى إجبار الشخص لمخضوع ليذ
 .1القوة العمومية والجبر عف طريؽ فرض رقابة عمى الشخص

 

                                                           

 .60،صالسابؽمرجع العمي بولحية بف بوخميس،  -1
 .61،صنفسومرجع ال - 1
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 إال بإذف ىذا األخير وعدـ مغادرتيافي إقامة محمية يعينيا قاضي التحقيؽ  المكوث-رابعا
 وبضماف حمايةالتحقيؽ ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ ىذا االلتزاـ  ويكمؼ قاضي

ؤمر بيذا االلتزاـ إال في الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية أو تخريبية و لمدة المتيـ. و ال ي
ويتعرض كؿ  أقصاىا ثالثة أشير يمكف تمديدىا مرتيف لمدة أقصاىا ثالثة أشير في كؿ تمديد.

المقررة إلفشاء سرية  تلممتيـ، لمعقوباتواجد اإلقامة المحمية  مف يفشي أي معمومة تتعمؽ بمكاف
 .1التحقيؽ

إف نوعية االلتزامات التي يفرضيا قاضي التحقيؽ عمى المتيـ بأمر الوضع تحت الرقابة 
يتوقؼ عمييا اليدؼ المرجو مف الرقابة القضائية. ويتـ اختيار ىذه االلتزامات بالنظر إلى 
طبيعة الجـر المرتكب والدافع إلى ارتكاب الجريمة ومف ثمة فإف عدـ التوفيؽ في اختيار التزاـ 

، أف يضيؼ لقاضي التحقيؽ عف طريؽ قرار مسبب، إذ يمكف العدوؿ عنو أو إضافة غيره يمكف
 أو يعدؿ التزاما مف االلتزامات المذكورة أعاله .

و عمى ضوء ما سبؽ ذكره يمكف أف نالحظ أف البعض مف التزامات الرقابة القضائية 
 الّشيود مختمفة في حماية إذ يمكف أف  تفيد بطرؽ  ،الّشيود يمكف أف تمعب دورا في حماية 

ة و االمتناع عف االتصاؿ كعدـ مغادرة حدود إقميمية معينة و عدـ الذىاب إلى أماكف معين
إال أف مسالة فعالية الرقابة  .المكوث في إقامة محميةو  و كذا عدـ مغادرة مكاف اإلقامةبالغير 

ه الوسيمة تعجز عف مراقبة فيذ ،تبقى تطرح بعض اإلشكاالت الّشيود  القضائية كوسيمة لحماية
كما أف قرار الوضع تحت الرقابة القضائية ال و حركة الخاضع لمرقابة القضائية، كؿ تصرفات

، خصوصا و أف األمر سياف بالنسبة لمحبس المؤقتو  يمكف أف يشمؿ عائمة و أقارب المتيـ،
و إنما يتـ ذلؾ عف  ،الّشيود درا ما يقترب ىو شخصيا مف المتيـ في قضايا اإلجراـ الخطير نا

طريؽ عائمتو أو أقاربو أو المساىميف معو في الجريمة. ففي مثؿ ىذه الحالة ال تجدي ىاتو 

                                                           

مف األمر رقـ  12مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدلة بموجب المادة 9الفقرة  1مكرر  125أنظر المادة  -1
و المتضمف  1966ف جوا 08المؤرخ في  155-66المعدؿ و المتمـ لألمر رقـ  2015،جويمية  23المؤرخ في  15-02

 .سالؼ الذكر ،قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري
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إذ يستحيؿ عمى القضاء مراقبة كؿ ىؤالء أو الحد مف  الّشيود اإلجراءات نفعا في حماية 
 تحركاتيـ جميعا.

حية النظرية تدبيرا لحماية مف النا وسائؿ حرماف المتيـ مف حريتو أو الحد منيا تشكؿإذف 
غـ أنيا ال تضمف سوى حماية لكف و ر  .يا غير فعالة في القضايا الخطيرةأنيا عمم الّشيود إال
تشكؿ خطوة ىامة و إضافية في  الّشيود وفي حماية  اأنيا تبقى تمعب دورا و وقائي ضئيمة، إال

 طريؽ ىذه الحماية.

 المبحث الثاني
 ّشيود الالوسائؿ الردعية لحماية  

ي إلى ضماف حماية حقيقية لمشيود عالوة عمى التدابير الوقائية وضع المشرع أحكاما ترم
 الّشيود مؼ التأثير في حيث يخت س بيـ أو بأمواليـ و كذا شرفيـ،بردع االعتداءات التي تم

ة أو فقد يتـ ذلؾ عف طريؽ اإلغراء و اإلكراه و الرشو  المجوء إلييا،باختالؼ الوسائؿ التي يمكف 
و المجوء إلى مختمؼ إحدى وسائؿ النشر لمتأثير فييـ أ االعتداء عمى أمواليـ أو  استخداـ

 أعماؿ االنتقاـ و الترىيب و التيديد...إلخ
لذا فاف غالبية التشريعات تجـر و تعاقب مف خالؿ قانوف العقوبات أو القوانيف المكممة   

سواء كاف التأثير بغرض أداء  ،الّشيود في  رأو أمورا مف شأنيا التأثي لو مف يأتي أفعاال
 ـأو مف شأنيا إحجا مط في المعمومات التي سيشيد بيا،الشيادة عمى غير الحقيقة، أو الخ

الواردة في الّشيود نتناوؿ الجرائـ الماسة ب، و عميو رالشاىد عف اإلفضاء بمعمومات ألولى األم
الوقاية مف الفساد الواردة في قانوف  الّشيودب ثـ الجرائـ الماسة (مطمب أوؿ)قانوف العقوبات في 

 كاآلتي: (مطمب ثاف)في  و مكافحتو
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 الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات الّشيود مف ةاألوؿ: حمايالمطمب 
تجـر و تعاقب غالبية التشريعات مف خالؿ قانوف العقوبات عمى مختمؼ االعتداءات 

 نتناولو فيما يمي:و ىو ما  رىا كما سبؽ و ذكرناالواقعة عمى الشاىد و بمختمؼ صو 
كراه  األوؿ: إغراءالفرع   الّشيود وا 

مع اإلشارة ، الّشيود ثـ رشوة الّشيود ثـ إكراه الّشيود جريمة إغراء  الفرع انتناوؿ في ىذ
ما يسمى برشوة الشيود لعدـ اعتبار  افال يعرف و الفرنسي الجزائري يفبداية إلى أف المشرع

اعتبر الشاىد موظؼ  بذلؾ عف نظيره المصري الذي كؿ منيما د موظفا عموميا، ليتميزالشاى
كجريمتيف مستقمتيف، الّشيود و جريمة رشوة  الّشيود نص صراحة عمى جريمة إكراه عمومي، و 

 كما سنوضحو فيما يمي: 
 الّشيود:أوال: جريمة إغراء 

مف قانوف  236بع في المادة نص المشرع الجزائري في القسـ الرابع مف الفصؿ السا
د وقد نصت عمييا الكثير مف 1العقوبات عمى جريمة سماىا الفقياء جريمة إغراء الشاى

 .2مف قانوف اإلجراءات الجزائية 15 -434في المادة  الفرنسيالمشرع التشريعات أبرزىا 
أساس الحماية  مف قانوف العقوبات 236 أف المشرع الجزائري اعتبر المادة يبدو

فكما سبؽ بيانو لـ ينص المشرع عمى  يوفرىا لمشاىد في قانوف العقوبات،موضوعية التي ال
جريمة خاصة بإكراه الشاىد وال عمى جريمة خاصة برشوة الشاىد بؿ جمع بينيما في جريمة 

نو ال ينحصر مجاؿ تطبيؽ ىذه قانوف العقوبات أ 236ف نص المادة إغراء الشاىد، ويتضح م
ارات كاذبة أو فقط بؿ يشمؿ كؿ مف يحمؿ غيره عمى اإلدالء بأقواؿ أو إقر  الجريمة في الشاىد

                                                           

 la subornation deىناؾ مف الفقياء ممف يصطمح عمييا مصطمح إغواء الشاىد ويقابميما في النص بالفرنسية  - 1

témoin. 
2 - L’article 434-15 du c.p.p.f « Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, 

menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une 

demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une 

déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer 

une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et 

de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet ». 
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أيا كاف مركز الغير القانوني فسواء كاف شاىدا أو متيما بؿ وحتى ضحية  إعطاء شيادة كاذبة،
 وتقتضي ىذه الجريمة استعماؿ وسائؿ معينة لبموغ أىداؼ محددة.

 مف قانوف العقوبات 236المادة  ولقد ورد ذكر الوسائؿ في جريمة إغراء الشاىد في
عمى سبيؿ الحصر وتتمثؿ في الوعود أو العطايا أو اليدايا أو الضغط أو التيديد أو  الجزائري،

 .دي أو المناورة أو التحايؿالتع
 امادية، كميكوف الوعد بشيء ذا قيمة  أف فمكافأة، ويمكوىو أف يعد بإعطاء  الوعد:-
 مة أو وعد بوظيفة.يكوف مجرد وعد بأداء خد أفيمكف 
وتتمخص في كونيا ماال أو عقارا أو سمعة أو أي شيء يمكف تقييمو  :واليداياالعطايا -
 .1بماؿ

كما  ،ى ويكوف التيديد شفويا أو كتابياي أذويكوف التيديد بالقتؿ أو بأ التيديد والضغط:-
الضغط عمى بف ويكو  سمعتو،سيء إلى ييكوف التيديد معنويا مثؿ نشر صورة أو خبر  أفيمكف 

 .2إرادة الغير إلقناعو باإلدالء بإقرارات وأقواؿ أو تقديـ شيادة كاذبة
وتقـو عمى الكذب والقياـ بأفعاؿ مادية ومظاىر خارجية تساىـ في  المناورة والتحايؿ:-

 .3إقناع الغير
حيث ذكرىا  15فقرة  434وىي نفس الوسائؿ التي جاء بيا المشرع الفرنسي في المادة 

االعتداء أو أو اإلكراه أو التيديد أو  أو اليدية بيؿ الحصر وىي الوعد أو العطيةعمى س
ذا كانت قائمة الوسائؿ التي تتحقؽ باستعماليا الجريمة تبدو واسعة فاف  االحتياؿ أو الخداع، وا 

، مثؿ ما يمارسو الجريمة تنتفي إذا استعممت وسيمة خارج الوسائؿ المحددة في نص القانوف
وىكذا قضي في فرنسا بعدـ  مف مجرد الطمب أو اإللحاح أو الرجاء أو االلتماس،األشخاص 

                                                           

 .122، ص 2010، عيف مميمة يدى،العبد الرحماف خمفي، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دار   - 1
 .130، ص 2003، القسـ الخاص، دار ىومة ، الجزائر، رات في القانوف الجزائي الجزائري، مذك محمد بف وارث  - 2
 .123، ص السابؽالمرجع  ،الوجيز في القانوف الجنائي العاـ عبد الرحماف خمفي،  - 3
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قياـ الجريمة في حالة مجرد طمب موجو إلى شخص ألداء شيادة الزور أو مجرد التشاور بيف 
 .1جؿ تنظيـ دفاع مشترؾ لمجميعتيميف وتقديـ النصائح لبعضيـ مف أم

ض القاضي أو سمطة التحقيؽ لمشاىد كما يخرج عف نطاؽ جريمة إغراء الشيود، تحري
عمى التمسؾ بأقوالو في قوؿ الحقيقة و ذلؾ ألنو ال ييدؼ مف وراء ذلؾ التحريض إلى دفع 
الشاىد إلى االنحراؼ عف الحقيقة، و إنما الدافع إلى ذلؾ ىو حمؿ الشاىد عمى اإلدالء باألقواؿ 

 2المطابقة لمحقيقة
ف استعماؿ الوسائؿ المذكورة ىو حمؿ الشاىد عمى كاف الغرض م إذا وال تقـو الجريمة إال

نو لـ تعد شيادة أوتجدر اإلشارة إلى  يادة كاذبة،قرارات كاذبة أو إعطاء شا  اإلدالء بأقواؿ و 
أنتج اإلغراء  الزور ضرورية لقياـ الجريمة باعتبار أف القانوف يعاقب عمى إغراء الشاىد سواء

 .3ى ولو لـ يؤد الشاىد شيادتوني حتبؿ ويعاقب الجا أثره أو لـ ينتجو،
ما يعاب عمى المشرع الجزائري أنو حصر إغراء الشاىد لحممو عمى اإلدالء بالشيادة 

 الزور دوف أف يذكر اإلغراء الذي يكوف ىدفو حمؿ الشاىد عمى عدـ الشيادة.
يتبيف أف مجاؿ تطبيؽ الجريمة  الجزائري مف قانوف العقوبات 236حسب نص المادة 

، وتبعا لذلؾ ي أية حالة كانت عمييا اإلجراءاتفمف الجائز أف ترتكب في أي مادة وفواسع جدا 
تقـو الجريمة في حالة حمؿ الشاىد عمى أداء شيادة كاذبة أماـ الضبطية القضائية أو قاضي 

وقد قضي بقياـ الجريمة في حؽ متيميف استعمال الضغط ضد حارس المحكمة،التحقيؽ أو أماـ 
 .1شيادتو لتبرئتيمالدفعو لإلدالء ب

                                                           

، الجزء الثاني، جرائـ الفساد وجرائـ الماؿ وجرائـ التزوير، خاصالوجيز في القانوف الجزائي الأحسف بوسقيعة،   - 1
 .373، ص 2006، دار ىومة، الجزائر، 3بعةطال
 .116بكري يوسؼ بكري محمد، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .373، ص السابؽ المرجع، في القانوف الجزائي الخاص الوجيز ،أحسف بوسقيعة  - 3
المجمة القضائية ، 70664، ممؼ رقـ 1990أكتوبر  21صادر في  جنح و المخالفات،المحكمة العميا، غرفة ال قرار - 1

 .208، ص 1990، لممحكمة العميا، العدد األوؿ
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مف قانوف العقوبات الفرنسي، فإف اإلغراء يجب أف يكوف  15فقرة  434بحسب المادة 
، فيشمؿ بذلؾ الدعاوى اإلدارية و المدنية و أثناء القياـ بإجراء أو مطالبة أو دفاع أماـ القضاء

حمؿ إلى  باإلضافة -عمى خالؼ المشرع الجزائري- اإلغراءمف  الجزائية، كما يشمؿ الغرض
حمؿ الشاىد عمى االمتناع  ،قرارات كاذبة أو إعطاء شيادة كاذبةا  الشاىد عمى اإلدالء بأقواؿ و 

 .الصحيحة الشيادةبتصريح أو أقواؿ أو  عف اإلدالء 
 عمى عقوبة جنحة إغراء شاىد وأشارتمف قانوف العقوبات الجزائري  236نصت المادة 

عقوبتيا  اىد جنحة منفصمة عف شيادة الزور،ء شفجنحة إغرا إلى إمكانية االشتراؾ فييا،
أو بإحدى جزائري دينار  2000إلى  500الحبس مف سنة إلى ثالث سنوات والغرامة مف 

ما لـ يعتبر الفعؿ اشتراكا في إحدى الجرائـ األشد المنصوص عمييا في المواد 1ىاتيف العقوبتيف
الجاني بالحرماف مف خمس  وعالوة عمى ذلؾ يجوز الحكـ عمى 236، و 235، 233، 232

أما  ،2حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الوطنية فسنوات عمى األقؿ إلى عشر سنوات عمى األكثر م
يعاقب عمى جريمة إغراء الشاىد بالحبس  15فقرة  434نو بموجب المادة في القانوف الفرنسي فإ

 44فقرة  434ادة وتنص الم ،قدرة بػ خمسة وأربعيف ألؼ أورولمدة ثالث سنوات وبالغرامة الم
 مف ذات القانوف عمى عقوبة الحرماف مف الحقوؽ المدنية والعائمية.

إلى فرضية يشكؿ فييا الفعؿ اشتراكا في شيادة الزور وكثيرا ما  236أشارت المادة 
يتمسؾ القضاء عمميا باالشتراؾ في شيادة الزور وليس بالتحريض عمى شيادة الزور عندما 

المجالس عند الحكـ  محكمة النقض الفرنسية تمـز أفبؿ  ،رشيادة الزو  اإلغراء أثره وتتـ ينتج

                                                           

، ص 2007، دار ىومة، الجزائر، بعة الرابعةطالعبد العزيز سعد، جرائـ التزوير وخيانة األمانة واستعماؿ المزور،  - 1
109. 

فييا وفقا إلحدى مواد ىذا القسـ  ىفي الحالة التي يقض الجزائري عمى أنو العقوباتمف قانوف  241نصت المادة  - 2
يحكـ عمى الجاني عالوة عمى ذلؾ بالحرماف مف خمس سنوات عمى األقؿ إلى عشر سنوات  أفبعقوبة جنحة وحدىا يجوز 

 مف ىذا القانوف. 14عمى األكثر مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 



  277  
 

جؿ التحريض عمى شيادة الزور البحث فييا إذا كاف ثمة اشتراؾ في شيادة بالبراءة مف أ
 .1الزور

وقد أثير التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف الزما وقؼ الفصؿ في جريمة التحريض عمى شيادة 
 لدعوى التي أدلي فييا بالشيادة المحرض عمييا.الزور إلى حيف البت نيائيا في ا

أف تعدؿ عنو لتستقر عمى  ؿاالتجاه، قبالنقض الفرنسية قد ذىبت في ىذا  وكانت محكمة
وىي أنو ال مبرر لوقؼ الفصؿ في جريمة إغراء شاىد مادامت ىذه الجريمة ليا كيانيا الخاص 

 .2عف نتيجة المتابعات التي ارتكبت بمناسبتيا مستقمة
في نصو عمى  مكف القوؿ عموما أف المشرع الجزائري قد سار عمى نيج المشرع الفرنسيي

لكف ما فات المشرع الجزائري ىو أف يعتبر أي أذى يقع عمى الشاىد  جريمة إغراء الشاىد،
 الخاصة بإغراء الشاىد أو غيرىا. 236ظرفا مشددا لمعقاب سواء بالوسائؿ المذكورة في المادة 

رع الجزائري نص المشرع الفرنسي في قانوف العقوبات زيادة عمى المادة وعمى عكس المش
حيث أف المشرع  ى مواد أخرى توفر الحماية لمشاىد،عم الّشيودالخاصة بإغراء  15فقرة  434

الفرنسي اعتبر طائفة مف المجني عمييـ بصفتيـ الخاصة ظرفا مشددا لمعقاب ويتمثؿ أفراد ىذه 
إذ عد عمميات العنؼ التي  والشاىد، في الجريمة والمدعي المدني،عميو الطائفة في المجني 

أياـ تتـ المعاقبة عمييا بصورة أقصى عندما  8عف أدت إلى العجز عف القياـ بالعمؿ لمدة تزيد 
يـ شكوى ما لمنعو مف البالغ أو مف تقدأو مدعيا بالحؽ المدني أو شاىد إ يستيدؼ مجنيا عميو
ذ تكوف إ تقديـ الشكوى أو أداء الشيادة، سبب قيامو بالبالغ أوما بوا   أو اإلدالء بالشيادة،

لكنيا تصؿ في تمؾ  أورو، 45000وات و غرامة تقدر بػ سن 3العقوبة في المعتاد الحبس ؿ 
مف قانوف  12-222أورو طبقا لممادة  75000سنوات و الغرامة  5األحواؿ إلى السجف لمدة 

 .1العقوبات الفرنسي
                                                           

 .374سابؽ، ص المرجع الحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، أ - 1
 .375ص ، المرجع نفسو - 2

1
 - L'article 222-12 du c.p.p.f  : « L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise: …5° Sur un témoin, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417625&dateTexte=&categorieLien=cid
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 8يضا في حالة أعماؿ العنؼ التي تؤدي إلى عجز ال تزيد مدتو عف كما تشدد العقوبة أ
-222أورو طبقا لممادة  45000 المقدرة ب سنوات والغرامة 3 حبس لمدةأياـ لتصؿ إلى حد ال

وقع ضغط وصؿ إلى حد القتؿ فاف العقوبة في ىذه الحالة تصبح السجف المؤبد  اأما إذ ،13
 1ات الفرنسي.مف قانوف العقوب 4-221طبقا لممادة 

 :الّشيود  إكراه-ثانيا
يقصد بحرية اإلرادة قدرة اإلنساف عمى توجيو نفسو إلى اتخاذ عمؿ معيف أو االمتناع عنو 

أما إذا  د وقت إدالئو بشيادتو حر اإلرادة،ولذلؾ يتعيف أف يكوف الشاى ،2إكراهدوف تيديد أو 
 .3باطمة كاف خاضعا في ذلؾ الوقت لتأثير تيديد أو إكراه فشيادتو

المصري: ".... كؿ قوؿ  اإلجراءات الجزائيةمف قانوف  302ىذا ما نصت عميو المادة 
 التيديد بو ييدر وال يعوؿ عميو". ووطأة اإلكراه أ الّشيود تحتيثبت انو صدر مف أحد.... أو 

 مف قانوف 300وىذا فضال عف أف المشرع المصري قد جـر إكراه الشاىد في نص المادة 
كره شاىدا عمى عدـ أداء الشيادة أو عمى الشيادة الزور "مف أحيث نصت عمى أف: قوباتعال

وبالتالي فاف  واؿ المقررة في المواد السابقة"،يعاقب بمثؿ عقوبة شاىد زور مع مراعاة األح
أو إكراىا معنويا يقع  يكوف إكراىا ماديا يقع عمى جسمو،اإلكراه الذي يؤثر في إرادة الشاىد قد 

 تو.عمى إراد

                                                                                                                                                                                     

une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte 

ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa 

déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;... » 

1  - L'article 221-4 du c.p.p.f« Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité 

lorsqu'il est commis :…5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour 

l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de 

sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;… » 

 .416 ، ص1983،، القاىرةالقسـ العاـ، دار النيضة العربية العقوبات،محمود محمود مصطفى، شرح قانوف  - 2
، ص 1992القاىرة،  ،،دار النيضة العربيةالجنائيةاإلجراءات محمود نجيب حسني، االختصاص واإلثبات في قانوف  - 3

92. 
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وف الجزائري إال أف ىذا ال يعني أف و المالحظ أنو ال يوجد نظير ليذا النص في القان
أثر اإلكراه  ثـالّشيود  إكراهأنواع  نتناوؿو عميو  الشاىد مف اإلكراه ، المشرع الجزائري لـ يحـ

 ه:عمى الشاىد في القانوف المصري ثـ نبيف كيفية حماية المشرع الجزائري لمشاىد مف اإلكرا
 :الّشيودإكراه  نواعأ-أ

 ينقسـ اإلكراه إلى نوعيف مادي و معنوي:
 :اإلكراه المادي -1

سموؾ قوة إنسانية عنيفة مفاجئة أو غير مفاجئة تجعؿ مف جسـ اإلنساف أداة لتحقيؽ ىو 
 .1ف يكوف بيف ىذا الحدث وبيف نفسية صاحب الجسـ أي اتصاؿ إراديأإجرامي معيف، بدوف 

حو إرادة الفاعؿ عمى نحو ال تنسب إليو فيو غير حركة عضوية أو مكما يعرؼ بأنو 
موقؼ سمبي مجرديف مف الصفة اإلرادية، أو ىو ممارسة قوة مادية عمى شخص وتعطيؿ إرادتو 

 2واختياره نتيجة لعنؼ، إلكراىو بذلؾ عمى ارتكاب جريمة.
بفعؿ قوة نو السيطرة عمى جسـ شخص بفعؿ قوة طبيعية كعاصفة أو إعصار أو أبو  

، واإلكراه بيذا المفيـو 3سيطرة تنفى عف ىذا الشخص ممارستو لنشاطو ،حيوانية أو إنسانية
يعدـ اإلرادة فينتفى كؿ سموؾ مف جانب المكره ، فيو بمحوه اإلرادة يمحو الفعؿ ذاتو إذ اإلرادة 

عؿ إيجابي عنصر أساسي فيو فالحركة العضوية والموقؼ السمبي غير اإلرادييف ال يقـو بيما ف
ذا انمحى الفعؿ زاؿ الركف المادي لمجريمة ، إذ ال قياـ ليذا الركف  أو امتناع في لغة القانوف وا 

  4بغير فعؿ ومف ثـ ال يكوف ىناؾ محؿ لمبحث في الركف المعنوي لمجريمة.

                                                           
 .977 ،ص1995 ،لعامة لمقانوف الجنائي، منشأة المعارؼ، االسكندريةرمسيس بيناـ، النظرية ا - 1
 125أحمد يوسؼ محمد السولية ، المرجع السابؽ، ص  - 2
، ص 2003المنصورة،  الحقوؽ، جامعةكمية  الخاص، الطبعة الرابعة، ، القسـد الغريب، شرح قانوف العقوباتيمحمد ع - 3

725.  
 130مرجع السابؽ، صأحمد يوسؼ محمد السولية ، ال - 4
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اإلكراه يسمب إرادة الشاىد عمى نحو ال تنسب إليو فيو حركة عضوية مجردة مف الصفة ف
وبالتالي ال يكوف أمامو سوى تنفيذ السموؾ الذي أراده مف باشر اإلكراه. ويتحقؽ ذلؾ  اإلرادية،

 .1سبب ألما أو لـ يسببسواء اإلكراه المادي بأية درجة مف العنؼ 
 و يشترط في اإلكراه المادي ما يمي:

ال يكوف في مقدور الشخص توقع القوة المادية التي تعرض ليا والتي أثرت في أف  -
يكوف المتيـ قد توقع خضوعو لمقوة التي أكرىتو عمى الفعؿ، أف ال ويعني ىذا الشرط  ،إرادتو

يكوف ذلؾ في استطاعتو إذ كاف متعينا عميو عند التوقع الفعمي أو عند استطاعة ىذا أف ال و 
نو كاف إلرادتو نصيب في أالتوقع اف يتفادى الخضوع ليذه القوة، فاف كاف لـ يفعؿ فمعنى ذلؾ 

 2وع وفي الفعؿ أو االمتناع الذي صدر عنو فال يكوف لإلكراه المادي محؿ.ىذا الخض
ال يكوف في اإلمكاف تفادي أو مقاومة القوة المادية، أي ال يتمكف الشخص الذي أف  -

و لو  لجريمة اف يقاوميا أو يتوقع نتائجيا فإذا كاف في إمكانو تجنب وتفادي أتوقع القوة المادية 
 في مواجيتو.، ال تتوافر حالة اإلكراه  بمجيود شاؽ وبصعوبة

 :اإلكراه المعنوي -2
و يعرفو  3ارتكاب الجريمةخر لحممو عمى توجيييا إلى آىو ضغط شخص عمى إرادة 

نو تأثر الشخص بعامؿ نفسي مزعج يفزعو فيخشى عمى نفسو مف خطر بالغ أجانب مف الفقو ب
 4ال تزوؿ مخافتو إال بارتكاب جريمة. وييدده 

ف األوؿ يؤدي إلى انعداـ أا المعنى يختمؼ اإلكراه المادي عف اإلكراه المعنوي في و بيذ
نما يناؿ مف حريتيا في أاإلرادة لمف يؤشر عميو اإلكراه في حيف  ف الثاني ال يعدـ اإلرادة وا 

االختيار فيو يقتصر عمى مجرد التأثير عمى إرادة الشخص عف طريؽ تيديده بأذى يصيبو أو 

                                                           
 في المشروعية و اإلثبات لنظريتي مقارنة تحميمية دراسة الجنائية، المواد في الدليؿ مشروعيةحمد ضياء الديف محمد خميؿ، أ - 1

 .521ص ، 198 شمس عيف الحقوؽ، جامعة كمية دكتوراه، رسالة الجزائية، اإلجراءات مجاؿ
 .132أحمد يوسؼ محمد السولية، مرجع سابؽ، ص - 2
 .171اللو رابح، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .135أحمد يوسؼ محمد السولية، مرجع سابؽ، ص - 4
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إنما  يدؼ إرغامو عمى ارتكاب الجريمة ومف ثـ ال يؤدي إلى انعداـ اإلرادة لديو ويصيب غيره ب
إلى انعداـ جزئي يؤثر عمى التكويف الطبيعي لإلرادة وفقا لبواعث الشخص الخاصة ومف ثـ 

 1ينفى عف صاحبو الخطأ أو اإلسناد المعنوي.
ذا كاف اإلكراه المادي يتمثؿ في عنؼ يباشر عمى جسـ الشخص ف ف اإلكراه المعنوي إوا 

 2متأثرة بالتيديد لوقوعو.اإلرادة يجعؿ بالشخص مما يباشر عف طريؽ تخيؿ الضرر الذي يمحؽ 
قصد بىـ ما يميز اإلكراه المعنوي أمراف صدوره عف إنساف وصدوره أف إوبناء عمى ذلؾ ف

 .3الحمؿ عمى فعؿ أو امتناع معيف تحت تأثير خوؼ أو ضرر جسيـ
صورتاف صورة تفترض استعماؿ العنؼ لمتأثير عمى اإلرادة ومثاؿ ذلؾ  و لإلكراه المعنوي

حبس شخص أو ضربو وتيديده باستمرار ذلؾ حتى يقبؿ ارتكاب الجريمة ويتحقؽ العنؼ بكؿ 
ف تعدميا كإعطاء شخص مادة مخدرة أو مسكرة أالوسائؿ المادية التي تؤثر عمى اإلرادة دوف 

 4منو. عمى نحو ال يفقده الوعي ولكف يقمؿ
أما الصورة الثانية فتتجرد مف العنؼ و يقتصر اإلكراه عمى مجرد التيديد مثاؿ ذلؾ تيديد 

ف لـ يشيد زورا و الصورة األولى مف اإلكراه تقترب مف اإلكراه المادي باعتبارىا إشخص بالقتؿ 
رىا ف العنؼ ال يبمغ حد السيطرة عمى أعضاء الجسـ وتسخيأتفرض عنفا و لكف تفترؽ عنو في 

نما يقتصر عمى مجرد التأثير عمى اإلرادة لحمميا عمى اتجاه معيف.  5في ارتكاب الجريمة، وا 
ومف ثـ فاف اإلكراه المعنوي الذي يحمؿ الشاىد عمى أداء مثؿ ىذه الشيادة إنما يكوف 
نتيجة تيديده بإيقاع األذى دوف إيقاعو بالفعؿ لكنو تيديد يؤثر عمى إرادتو ويحدث رىبة في 

س فيضعفيا دوف إيقاعو بالفعؿ وىذا التيديد يبقى عمى اإلرادة مف الوجية المادية ولكنو النف
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يشؿ حركتيا ويذىب بقيمتيا مف حيث القدرة عمى االختيار وذلؾ تحت تأثير الخوؼ الجسيـ 
 1الذي ليس في إمكاف الشاىد اإلفالت منو إال بإبداء الشيادة في الصورة التي ذكرىا.

ف يكوف التيديد بإيذاء الشاىد في نفسو أو في مالو أو بإيذاء غيره مف أو يستوى في ذلؾ 
ومعرفة ما إذا كاف الخطر جسيما إلى حد التأثير عمى إرادة الشاىد أـ ال مسالة  ،أعزائو

موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عمييا وينظر في تقديرىا إلى حالة الشاىد الشخصية لمتعرؼ 
مع مراعاة كؿ العوامؿ التي يكوف مف شأنيا تكييؼ نفسيتو كما  ،يرعمى مدى نتيجة ذلؾ التأث

يجب االعتداد أيضا إلى جانب الحالة الشخصية بالظروؼ والمالبسات األخرى التي تؤثر في 
 2تكييؼ جسامة الخطر في نفس الشاىد.

نما يتعيف و  ف ينقص مف حرية االختيار عمى نحو أليس كؿ إكراه مانعا مف المسؤولية وا 
فحالة الضرورة يقصد بيا مجموعة مف الظروؼ التي تيدد  3جريد اإلرادة مف القيمة القانونية ت

 4شخصا بضرر ال سبيؿ إلى الخالص منو إال بارتكاب الجريمة.
ف أبيذا المعنى يوجد فرؽ بيف اإلكراه المعنوي وحالة الضرورة و الفرؽ األساسي بينيما 

وؾ المطموب منو كي يتفادى الخطر الميدد بو ولكف مف الخاضع لإلكراه المعنوي يحدد لو السم
ف يمحظ الظروؼ المحيطة بو  ويتصور أيوجد في حالة الضرورة ال يحدد لو ذلؾ بؿ عميو 

حالة أما في إنساف  فمصدر الضغط في اإلكراه المعنوي خرآوثمة فارؽ  5وسيمة اجتناب الخطر
 6أو اإلنساف. الضرورة يكوف مصدر الضغط قوة الطبيعة أو الحيواف
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الخطر عمى ف يكوف أوىي تنقسـ إلى شروط متعمقة بالخطر  شروط اإلكراه المعنوي
النفس، جسيما، حاال، ال دخؿ إلرادة الفاعؿ في حمولو و شروط متعمقة بالجريمة و ىي أف 

 .1تكوف الزمة لدفع الخطر، و الوسيمة الوحيدة لذلؾ
 ي يبطؿ الشيادة ما يأتي:وتطبيقا لذلؾ يشترط في اإلكراه المعنوي الذ

ف يكوف الخطر ميددا لنفس الشاىد ولغيره مف أعزاءه وجسيما وحاال وال دخؿ إلرادة أ -
 .الشاىد في حمولو

ف يتـ التأثير في اإلرادة بمقتضى وسيمة غير مشروعة في ذاتيا أيا ما كانت طبيعتيا أ -
فمف الوسائؿ ما يكوف مشروعا  ،أو مقدار ما تحويو مف األلـ أو إىانة مف الوجية الموضوعية

ولكنو يتخذ في مواجية الشاىد بناء عمى سبب مشروع وتنفيذا لما تامر بو النصوص القانونية 
 2ائية.ز كطريقة تكميؼ الشيود بالحضور في إجراءات الدعوى الج

و ال يصح االستناد إلى ما اتخذ مف ىذه اإلجراءات باعتبارىا أثرت في نفسية الشاىد أو 
فييا الرىبة و الخوؼ حتى ولو كاف ذلؾ صحيحا ما داـ الذي اتخذ مف ىذه اإلجراءات بعثت 

 .3قد تـ في حدود ما رسمتو النصوص القانونية 
ف يكوف أف يقع قبؿ تأدية الشيادة أو مصاحبا ليا و أعالقة سببية و يشترط في التأثير  -

ؿ الذي أديت بو  ولكف الرابطة ىو السبب الحقيقي الذي دفع الشاىد إلى تأدية الشيادة بالشك
الوثيقة وحدىا ال تعد كافية لمقوؿ باف اإلجراء باطؿ إذ يجب توافر الصمة السببية بيف التأثير 

 .4الذي وقع عمى الشاىد والنتيجة المترتبة عميو
ال يكوف أماـ الشاىد إال ارتكاب شيادة الزور أو االمتناع التي حددىا لو الشخص أف  -

 عدـ حرية االختيار لديو.أه حتى يتخمص مف الخطر الذي اكر اإلالذي يمارس 
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 أثر إكراه الّشيود في القانوف المصري:-ب
ثر اإلكراه عمى الشاىد حاؿ قيامو بأداء الشيادة في القانوف المصري مف خالؿ ما نتناوؿ أ

 يأتي:
 عقوبة جريمة اإلكراه:-1

كره شاىدا عمى عدـ أداء أ نوف العقوبات المصري عمى أف" مفمف قا300تنص المادة 
الشيادة أو عمى الشيادة زورا يعاقب بمثؿ عقوبة شاىد الزور مع مراعاة األحواؿ المقررة في 

 المواد السابقة".
يفيـ مف ىذا النص أف المشرع اعتبر جريمة اإلكراه جريمة مستقمة عف جريمة شيادة  
 .2نقضي بانقضائياوليست صورة مف صور االشتراؾ فييا تقـو بقياميا وت1رالزو 

أف يقع اإلكراه سواء أكاف  المصري عقوباتمف قانوف ال 300و يشترط لتطبيؽ نص المادة 
يتجو  أف بالشروط السالؼ اإلشارة إلييا و ماديا أو معنويا عمى شاىد في الدعوى وليس متيما

الشيادة  حد األمريف أما حمؿ الشاىد عمى عدـ أداءأتكب اإلكراه لتحقيؽ القصد الجنائي لمر 
 .3وأما حممو عمى الشيادة الزور

 ب اإلكراه بمثؿ عقوبة شاىد الزور،فإذا توافرت ىذه الشروط مجتمعة وجب عقاب مرتك
جعؿ عقوبة مف شيد زورا في جناية عقوبة  مصري عقوبات 294فنجد أف المشرع في المادة 

نو إذا ترتب عمى أو يقرر  المصري مف قانوف العقوبات 295 ثـ يأتي في المادة  4الحبس
أما  يعاقب مف شيد عميو زورا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة أو السجف، ،الشيادة الحكـ عمى متيـ

اإلعداـ أيضا فيمف يحكـ ب،إذا كانت العقوبة المحكـو بيا عمى متيـ ىي اإلعداـ ونفذت فيو
التي  296 لمخالفة بنص المادةثـ يقرر عقوبة لشاىد الزور في الجنحة و ا ،شيد عميو زورا
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كؿ مف شيد زورا عمى متيـ بجنحة أو مخالفة أو شيد لو زورا يعاقب بالحبس  تنص عمى أف
 .1مدة ال تزيد عف سنتيف

يتضح مف ذلؾ أف عقوبة مرتكب اإلكراه تتوقؼ عمى الدعوى التي أديت فييا الشيادة في 
في حالة اإلكراه  شيادةو نوع القضية التي كانت ستؤدي فييا ال ،حالة اإلكراه عمى شيادة الزور

 .2عمى عدـ أدائيا
 مسؤولية الشاىد المكره: -2

كره عمى شيادة الزور أو االمتناع عف الشيادة إذا أالتساؤؿ حوؿ موقؼ الشاىد الذي  وريث
 ىؿ يعاقب أو ال؟ المصري عقوباتمف قانوف ال 300ما اجتمعت شروط تطبيؽ المادة 

نو إذا توافرت أاالتجاه األوؿ يرى  :لى اتجاىيفإ انقسـ الفقو لإلجابة عف ىذا التساؤؿ
ال يكوف ىناؾ محؿ لمعقاب الشاىد الذي أدلى  المصري مف قانوف العقوبات 61شروط المادة 

 عمى القائـ باإلكراه. مصري عقوبات300ويطبؽ نص المادة  ،3بالشيادة زورا تحت اإلكراه
في حالة اإلكراه ط تمؾ المادة نو ال يتصور توفر شرو أفي حيف ذىب االتجاه الثاني إلى 

ألنو عند مثولو  ،4ى عدـ الشيادةولكف يتصور توفرىا في حالة اإلكراه عم ،عمى شيادة الزور
ومف  تاح لو فرصة االستعانة بالسمطات،أماـ المحكمة لإلدالء بشيادتو أو أماـ جية التحقيؽ ت

يف حصوؿ اإلكراه ومثوؿ الشاىد فالزمف الذي يمضى ب ،5ثـ تتـ حمايتو مف اإلكراه الواقع عميو
ف أإلكراه وبالتالي ال يمكف القوؿ بأماـ المحكمة ألداء الشيادة متسع لمخالص مف أثار ىذا ا

 .6و ليس في قدرتو منع ىذا الخطرأنال  الخطر الذي يتيدده عمى وشؾ الوقوع بو و
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 شيادة المكره: حكـ-3
ذلؾ  تيار أما إذا كاف خاضعا فيالشاىد وقت إدالئو بشيادتو حر االخيتعيف أف يكوف 

مف قانوف  302وقد نصت المادة  معنوي فشيادتو باطمة، الوقت لتأثير إكراه مادي أو
حد أنو صدر مف أشارة إلييا عمى أف كؿ قوؿ يثبت السابؽ اإلالمصري  اإلجراءات الجزائية

 .1وطأة اإلكراه أو التيديد ييدر وال يعوؿ عميوتحت  الّشيود 
فقد قضى بأنو يشترط في أقواؿ الشاىد التي  ،2اإلكراه يكفى لنفي ىذا الشرطمف  وأي قدر

ثر إكراه أو تيديد إا وىي ال تعد كذلؾ إذا صدرت عنو يعوؿ عمييا أف تكوف صادرة عنو اختيار 
 .3كائنا ما كاف قدر ىذا التيديد أو بذلؾ اإلكراه

د كي تساعد المحقؽ في ذلؾ أف الغرض مف الشيادة ىو ذكر الحقيقة التي رآىا الشاى
 ،نو لف يقوؿ الحقيقةأرض الشاىد لإلكراه فاف ىذا يعني الوصوؿ إلى تصور سميـ لمواقعة فإذا تع

نما سيشيد بحسب ما يطمبو منو موجو ا ومف ثـ وجب  إلكراه إليو وبذلؾ ستضيع الحقيقة،وا 
يادة و أف يكوف إىدار ىذه الشيادة و عدـ التعويؿ عمييا و يستوي في اإلكراه المبطؿ لمش

 .4فسو أو غيرهمصدره المحقؽ ن
يالحظ أف الدفع ببطالف أقواؿ الشاىد بصدوره تحت تأثير اإلكراه ىو دفع جوىري يتعيف 

فإذا كاف الحكـ قد  اقشة و التفنيد لتتبيف مدى صحتو،عمى محكمة الموضوع أف تعرض لو بالمن
 نوإف إلكراه دوف أف يقوؿ كممتو فيو،ع اعوؿ في قضائو عمى أقواؿ الشاىد التي أثير بشأنيا وقو 

إذ كاف عمى الحكـ المطعوف فيو أف يعرض ليذا الطمب  يكوف معيبا بالقصور في التسبيب،
ولما كاف المدافع عف الطاعف قد تمسؾ باإلقرار الصادر مف الشاىد فاف  ،الجوىري إيرادا وردا

ر المحضر ىدده باالعتقاؿ األقواؿ المنسوبة إليو بمحضر الضبط لـ تصدر منو واف محر 
ر ثـ قضى بتأييد الحكـ وتحرير محضر لو لعدـ حممو بطاقة شخصية فوقع عمى المحض
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فكاف  أوؿ وثاني درجة في إدانة الطاعف،وكاف قولو مف بيف ما عولت عميو محكمتا  المستأنؼ،
الطاعف يعرض ليذا الطمب الجوىري، ذلؾ بأنو ال يسوغ بحجة أف  أفعمى الحكـ المطعوف فيو 

بعد وصدر اإلقرار الف سببو لـ يكف قد قاـ حينذاؾ، لـ يبد ىذا الطمب أماـ محكمة أوؿ درجة
 .1لما كاف ذلؾ فاف الحكـ يكوف معيبا بما يوجب نقضو قضاء تمؾ المحكمة باإلدانة،

وال 2نو إذا ثبت أف الشاىد كاف واقعا تحت تأثير اإلكراه كانت شيادتو باطمةأخالصة القوؿ 
ليذه الشيادة وال الدليؿ المستمد منيا أية حجية ألنو دليؿ باطؿ يفتقر إلى المشروعية يصبح 

باعتبار المشروعية قيدا عمى قضاء القاضي حسب ،3واإلرادية الواجب توافرىا في جميع األعماؿ
اقتناعو تقتضى أف يقتصر القاضي في مصادر تكويف يقينو عمى تمؾ األدلة المشروعة فقط، 

يعوؿ أو يستند في حكمو سواء باإلدانة أو البراءة إلى دليؿ غير  أفيجوز لو ومف ثـ ال 
 .4مشروع

 مف اإلكراه في القانوف الجزائري: الّشيود حماية -ت
ف لكف القوؿ بأ القانوف الجزائري، في  يوجد نظير لمنصوص السابؽ ذكرىاأنو اليالحظ 

 ال يحمي الشاىد مف اإلكراه،و عني أنمى جريمة إكراه الشاىد ال يالمشرع الجزائري لـ ينص ع
مف قانوف العقوبات الجزائري تقضي بأف اإلكراه مانع  48فبالرجوع لمقواعد العامة نجد المادة 

مف موانع المسؤولية الجنائية و منو عدـ مساءلة الشاىد الذي يدلي بشيادة الزور تحت تأثير 
 .5، تطبيقا ليذه القواعد العامةهاإلكرا

                                                           

 .95ص ،1995 ،القاىرة مطبعة الخانجي، مكتبة و دة الزور و الجرائـ المتصمة بيا،جريمة شيا عمي عوض حسف، - 1
 .770، ص المرجع السابؽشياد ىابيؿ البرشاوي،  - 2
 .770المرجع نفسو، ص  - 3
 .811، ص ابؽالمرجع الس، الجنائيةاإلجراءات محمود نجيب حسني ،االختصاص واإلثبات  في قانوف  - 4
براىيمي صالح، اإلثبات بشيادة الشيود في القانوف الجزائري، دراسة مقارنة في المواد المدنية و الجنائية، رسالة دكتوراه في  - 5

، تخصص القانوف، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،  .240 ،ص2012العمـو
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مف قانوف العقوبات  236جريمة إغراء الشاىد التي نص عمييا في المادة  نو فيأكما  
عمى  قد عبر والتعدي والضغط يكوفالتيديد  يوفي إشارتو لوسائؿ ىذه الجريمة وىالجزائري 

 أوجو اإلكراه المادي والمعنوي عمى الشاىد.
ري جعؿ أف المشرع الجزائ الجزائري مف قانوف العقوبات 236يستخمص مف نص المادة 

الغاية مف استعماؿ الضغط والتيديد والتعدي ىو حمؿ الشاىد عمى الشيادة الزور فقط، ولـ 
مف قانوف 300فعؿ المشرع المصري في المادة يذكر حمؿ الشاىد عمى عدـ أداء الشيادة كما 

 .المصري  العقوبات
سواء  كما يتضح أف المشرع الجزائري اعتبر كأصؿ عاـ إكراه الشاىد جريمة مستقمة

ف أو لـ تثمر بأ ء بالشيادة الزور،ف قاـ الشاىد باإلدالبأ ،ت الضغوط والتيديدات والتعدياتأثمر 
إذا ثبت  235، 233، 232قرر قوؿ الحقيقة مع إمكانية تطبيؽ العقوبات الواردة في المواد 

 وجود اشتراؾ في الشيادة الزور.
إذ لـ  ،تكفي لحماية الشاىد مف اإلكراهال مف قانوف العقوبات الجزائري، 236إال أف المادة 

فيذه ،1ينص المشرع عمى الحماية الجسدية مف جرائـ العنؼ وىي القتؿ والضرب والجرح 
مشرع ذكر ، ومع أف ال2األخيرة يتـ العودة فييا إلى القواعد العامة لمجنايات والجنح ضد األفراد

لقانوني إذ كاف عمى المشرع أف يعتبر صفة الشاىد ومركزه ا نو لـ يراعأإال  فعؿ التعدي،فييا 
ونفس ما قيؿ عف جرائـ العنؼ يقاؿ  سدية لمشاىد ظرفا مشددا لمعقوبة،كؿ مساسا بالسالمة الج

حيث كاف عمى المشرع أف يعتبر كؿ تيديد يقع عمى  ،3عف القواعد العامة لجريمة التيديد
 شخص شاىد ظرفا مشددا لمعقاب.

 

                                                           

 .5، ص المرجع السابؽنوف الجزائي الخاص، أحسف بوسقيعة، الوجيز في القا - 1
وما يمييا كما نص  264وما يمييا والمادة  254األفراد في المادة  والجنح ضدنص المشرع الجزائري عمى الجنايات  - 2

 مف قانوف العقوبات. مكرر 442و  442عمى المخالفات التي تقع عمى األشخاص في المواد 
تحت عنواف التيديد  مف قانوف العقوبات، ة التيديد في القسـ الثاني مف الفصؿ األوؿنص المشرع الجزائري عمى جريم - 3

 .287إلى  284في المواد مف 
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 :الّشيود رشوة  -ثالثا

نو في أإذ  مى إرادة الشاىد ومصداقيتو،ؼ الوسائؿ التي يستعمميا الجاني لمتأثير عتختم
بؿ يتجو إلى استعماؿ وسائؿ ترغيبية يكوف  اف قد ال يمجأ المجـر إلى العنؼ،بعض األحي

لمشاىد بيدؼ تحييده  اليدؼ منيا استمالة الشاىد وكسب وده وقد جرمت القوانيف كؿ ما يقدـ
عبر عنيا المشرعيف الجزائري والفرنسي بمجموعة مف الوسائؿ في جريمة وقد  عف الحقيقة،

أما المشرع المصري فقد عبر عنيا بجريمة رشوة  اىد ىي الوعود والعطايا والوعود،إغراء الش
القانوف المصري مع التطرؽ  الّشيود فيمف ىذا المنطمؽ سنركز عمى دراسة رشوة  و الشاىد.

 عمى النحو اآلتي: وف تكرارموقؼ المشرع الجزائري د إلى
 في القانوف المصري: الّشيودأركاف جريمة رشوة -أ

إذا قبؿ مف شيد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكـ عميو ىو 
مف وعد بالعقوبات المقررة لمرشوة أو لمشيادة الزور إف كانت ىي أشد مف عقوبة  والمعطي أو

 .1الرشوة
 االرشوة، إذ العاـ، وأخضعو لنصوصشاىد الزور في حكـ الموظؼ  المشرععد  وعميو فقد

الحكمة مف تطبيؽ  وترجع  .2كانت شيادتو قد تمت بناء عمى أخذه لعطية أو قبولو وعدا بيا
يتوقؼ عمى صدقيا حسف سير  العدالة، وىذا النص إلى أف الشاىد يسيـ بشيادتو في تحقيؽ 

أف الشيادة تؤثر في حكـ القاضي الحكـ بيف الناس بالعدؿ؛  سالتو فيمرفؽ القضاء و أداؤه لر 
ويشترط  3و قد تكوف لذلؾ سببا في الخطأ القضائي و مف ثـ فإف عممو مميد لعمؿ القاضي

 لتطبيؽ ىذه المادة شرطاف:

                                                           

 .مف قانوف العقوبات المصري 1فقرة  298المادة  أنظر نص - 1
عمى  داءوجرائـ اإلعتالخاص، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة  العقوبات، القسـرفعت محمد رشواف، شرخ قانوف  -2

 .50، ص2001-2000، ، القاىرةاألشخاص، دار النيضة العربية
 .294، ص1993،  الزقازيؽ ،الشرؽ مكتبة الثانية،طبعة الالعاـ في قانوف العقوبات،  خمؼ، الموظؼأحمد طو  - 3
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ويمكف تناوؿ تمؾ األركاف  ،1الشرط األوؿ: توفر أركاف جريمة شيادة الزور في حؽ الشاىد
 فيما يأتي:

عميو و  اـ القضاء في دعوى قائمة بالفعؿ؛يتـ اإلدالء بالشيادة المزورة شفاىة أمأف -1
التطبؽ نصوص الرشوة إذا قبؿ الشاىد وعدا أو أخذ عطية لقاء قيامو بإعطاء ورقة مكتوبة قرر 

 . 2إذ اليصدؽ عمييا وصؼ الشيادة عض الوقائع أو اآلراء الكاذبة،فييا ب
فال  ء أكانت الدعوى جنائية أـ مدنية،سوا اـ القضاء،كوف الشيادة قد أديت أمأف ت-2

كما ال يكفي أف تؤدى أماـ  يسري النص إذا أديت أماـ جية غير قضائية كجية إدارية مثال،
قد وردت في  المصري مف قانوف العقوبات298النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ، إذ أف المادة 
 .3عمييا أف تتـ أماـ القضاءباب شيادة الزور التي تطمب المشرع لمعقاب 

أو  عميو، ولو تمقىر الشاىد الحقيقة فال عقاب قر  المحقيقة، فإذأف تكوف الشيادة مغايرة -3
 .4طمب فائدة مقابؿ ذلؾ

فال تنطبؽ نصوص الرشوة عمى مف قبؿ العطية أو  ،أف تكوف الشيادة قد أديت بالفعؿ-4
 .5فعالولكنو لـ يؤدىا  عد لكي يؤدي الشيادة الزور،الو 

 .6يكوف الشاىد قد قبؿ ألداء الشيادة الكاذبة عطية أو وعدا بشيء ما فالثاني: أالشرط 

                                                           

 المكتبة القانونية،، لىالطبعة األو والتربح،  والماؿ العاـ، الرشوةاالعتداء عمى الوظيفة  طنطاوي، جرائـإبراىيـ حامد  - 1
 .230، ص2000 القاىرة

دار المطبوعات ، المصمحةالعدواف عمى  األوؿ، جرائـقانوف القسـ الخاص، الكتاب  الشاذلي، شرحفتوح عبد ا  -2
 .49، ص2001،  اإلسكندرية ،الجامعية

 .168،ص المرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية ،  - 3
، ، القاىرةالعالمية العامة، المطبعةالمضرة بالمصمحة  الخاص، الجرائـ العقوبات، القسـنوف قا بكر، شرحعبد المييمف -4

 .41، ص1961
 .231،ص المرجع السابؽإبراىيـ حامد طنطاوي،جرائـ االعتداء عمى الوظيفة و الماؿ العاـ،الرشوة و التربح، - 5
، 2000، ، القاىرة، دار النيضة العربيةبعة الثانيةطالالخاص،  العقوبات، القسـفوزية عبد الستار، شرح قانوف  -6

 .29ص
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سواء كانت ىذه  أيا كاف اسميا أو نوعيا، ذلؾ كؿ فائدة يحصؿ عمييا الشاىد، و يشمؿ
 ي عمى قبوؿ العطية أو الوعد بيا،فالمشرع قصر النشاط اإلجرام الفائدة مادية أـ غير مادية.

فاستبعد بذلؾ صورة الطمب و يعني ذلؾ أف شاىد الزور  ره في صورة األخذ و القبوؿ،أي حص
موبة يعاقب ويؤدييا بالفعؿ دوف أف يناؿ العطية المط الذي يطمب عطية في سبيؿ شيادة الزور،

و يرى  1و اليطبؽ عميو نص جريمة الرشوة ألنو ال عقوبة بغير نص عمى شيادة الزور فقط،
يتدخؿ المشرع بتجريـ فعؿ عرض الرشوة الذي لـ يالؽ قبوال لحث الشاىد  جانب مف الفقيأف

 .2لإلدالء بشيادة غير صحيحة
يقـو التفاىـ المسبؽ  أفيكفي  ؿالزور؛ ببوؿ سابقا عمى أداء شيادة وال يشترط أف يكوف الق

 .3الوعد أو سممت العطية بعد أداء الشيادة ولو أعطىالرشوة  والشاىد عمىبيف الراشي 
 في القانوف المصري: الّشيود العقوبة المقررة لجريمة رشوة -ب

مف قانوف  298ا المادة يطبؽ المشرع المصري في جميع الحاالت التي نصت عميي
 عقوبات الرشوة أو شيادة الزور أييما أشد، فالجريمة في أصميا شيادة زور،،المصري العقوبات

،  األشد و ذلؾ مف قبيؿ التشديدلعقوبة عدىا المشرع رشوة استثناء حتى يناؿ مرتكبيا ا
تطبيؽ عقوبة أشد مف تمؾ المقررة إلى حيث يجب الرجوع إلى األصؿ إدا كاف إعمالو يؤدي 

 .4لجريمة الرشوة

حالة الشروع  يالجريمة، وفويعاقب الراشي بنفس عقوبة الشاىد المرتشي إذا ما تمت 
 .5ريالمص مف قانوف العقوبات 103و 46و  45تطبؽ المواد 

                                                           

 .55، ص مرجع سابؽالخاص،  العقوبات، القسـشرح قانوف  محمد عيد الغريب، - 1
 .169،ص  المرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية ،  - 2
العربية، النيضة  ارنة، دارمق المصري، دراسةالرشوة، جرائـ الرشوة في التشريع  الوىاب، جرائـصالح الديف عبد  - 3

 .168صالقاىرة، 
شرح قانوف العقوبات ،القسـ الخاص ، الرشوة و ممحقاتيا، إختالس الماؿ العاـ و العدواف عميو و  عمي حمودة، - 4

 .33ص ،1998، ، القاىرةالغدر،و التزييؼ و التزوير،دار النيضة العربية
 .174،ص المرجع السابؽأحمد يوسؼ محمد السولية،  - 5
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 موقؼ المشرع الجزائري:-ت
شيادة الزور ضد المتيـ أو تنظيـ عقوبة الشاىد الذي يدلي ب المشرع الجزائري حكـلقد أ
مف قانوف  235إلى  232 مف في المواد،وذلؾ بعد تمقيو مكافآت أو نقود أو الوعودلصالحو 
 عود ظرؼ لتشديد العقاب،نقود والو واعتبر المشرع تمقى الشاىد المكافآت وال ،الجزائري العقوبات

سواء كانت في جنايات جنح أو  ،وتدرج في العقاب حسب طبيعة الدعوى المشيود فييا زورا
لكف ىؿ خصص المشرع الجزائري في المقابؿ ما  أو في المواد المدنية واإلدارية، ،مخالفات
 ؟فاء العقاب عمى الشخص الذي يقدـ المكافآت أو النقود أو الوعود ييكفؿ است
بالحبس مف  أنو يعاقبانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو نجد مف ق 25العودة إلى المادة ب

 :دج1.000.000دج إلى 200.000سنتيف إلى عشر سنوات وبغرامة مف 
بشكؿ مباشر  إياىا، ستحقة أو عرضيا عميو أو منحو ـغير كؿ مف وعد موظفا بمزية -1

و كياف أخر لكي يقـو بأداء عمؿ أو سواء كاف ذلؾ لصالح الموظؼ نفسو أ أو غير مباشر،
 االمتناع عف أداء عمؿ مف واجباتو.

 مزية غير مستحقة، أو قبؿ بشكؿ مباشر أو غير مباشر،كؿ موظؼ عمومي طمب -2
 أو االمتناع عف أداء عمؿ مف واجباتو. ؿألداء عم ،ػسواء لنفسو أو لصالح شخص أخر

مف قانوف الوقاية مف  25في المادة  يالحظ أف تعريؼ المشرع الجزائري لمرشوة الوارد 
، جاء متطابقا مع تعريؼ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد الوارد في المادة ومكافحتوالفساد 

 .1ومعنا، لفظا والثانيةفي الفقرتيف األولى  15
وتبعا لممفيـو التشريعي لمموظؼ العاـ فاف ىذا األخير ىو مف يعيف في وظيفة دائمة في 

كما يضاؼ إلى ذلؾ الموظؼ  ،2عاـ تتواله الدولة أو إحدى المؤسسات العامة لمدولةمرفؽ 
الحكمي وىو الذي أدرجو المشرع باعتباره في عداد الموظؼ العاـ عمى الرغـ مف عدـ اعتباره 

                                                           

أطروحة لنيؿ درجة -دراسة عمى ضوء اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد -ىاروف نورة،جريمة الرشوة في التشريع الجزائري - 1
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  .23.ص 2017الدكتوراه في العمـو

 .8، ص 2006اية الموظؼ العاـ جنائيا، دار النيضة العربية، القاىرة، محمد إبراىيـ الدسوقي عمي، حم - 2
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ولقد توسع المشرع الجزائري مف خالؿ قانوف مكافحة الفساد في  ،1كذلؾ وفؽ مفيـو القانوف
يتولى ولو عاـ ورغـ أف المشرع اعترؼ بصفة الموظؼ العمومي لكؿ شخص مفيـو الموظؼ ال

نو لـ يعتبر الشاىد يتضح ألكنو  ،2جر ويساىـ في خدمة ىيئة عموميةأمؤقتا وظيفة ولو بدوف 
معطيات السابؽ ذكرىا تنطبؽ عمى البالرغـ أف  بيؿ الموظؼ العاـ أو مف في حكمو،مف ق

مة عامة لمرفؽ القضاء والقائـ أو المكمؼ بخدمة عامة ىو الشاىد إذ ىو عمى األقؿ يقـو بخد
 .3الشخص الذي يقـو بأداء أعماؿ بناء عمى تكميؼ صادر إليو مف موظفي الدولة العمومييف

ويظير جميا عدـ اعتراؼ المشرع الجزائري لمشاىد بصفة المكمؼ بالخدمة العامة مف 
لـ يعاقبو بالعقوبات المقررة لمراشي  إذ ،خالؿ العقاب المقرر لمعطى العطية أو الوعد لمشاىد

مف  236بؿ نص عمى عقوبتو بموجب المادة  ،في جريمة الرشوة كما فعؿ المشرع المصري
نو جريمة إغراء لة الشاىد بالوعود والعطايا عمى أنو كيؼ فعؿ استماأي أ قانوف العقوبات،

بالعطايا  اعتبر إغراء الشاىدي الجزائر المشرع  أفتبيف لنا يالشاىد، وبالعودة ليذه الجريمة 
أي أف مف يعرض عمى الشاىد وعدا أو عطية يعاقب حتى ولو لـ ينتج  والوعود جريمة مستقمة،

إغراؤه نتيجة وىو ما يحسب لممشرع الجزائري عمى عكس المشرع المصري الذي سكت عمى 
 نص عقاب عارض الرشوة عمى الشاىد دوف أف يالقي قبوال.

لمصري يحسب  عمى المشرع الجزائري أنو حصر فعؿ تقديـ العطايا لكف ومثؿ المشرع ا
مف قانوف العقوبات  236والوعود واليدايا مف أجؿ الشيادة الزور فقط، إذ يفيـ مف نص المادة 

أف مف قدـ عطية أو وعدا أو ىدية لمشاىد وكاف ىدفو مف خالليا جعؿ الشاىد يمتنع  الجزائري
 لي عدـ أداء الشيادة ال يعاقب.عف الحضور إلى المحكمة وبالتا

 

                                                           

، بيروتالرشوة وتبييض األمواؿ، منشورات الحمبي الحقوقية،  ،ناديا قاسـ بيضوف، مف جرائـ أصحاب الياقات البيضاء - 1
 .36نشر، ص تاريخ الدوف 

 ، سالؼ الذكر.فساد و مكافحتوتعمؽ بالوقاية مف الي،  06-01 قانوف رقـمف  2نظر المادة أ - 2
، عمافبالؿ آميف زيف الديف، ظاىرة الفساد اإلداري في الدوؿ العربية والتشريع المقارف، دار المناىج لمنشر والتوزيع،  - 3

 .26، ص 2010



  294  
 

 االعتداء عمى األمواؿ:الفرع الثاني: 
ف المشرع أالحظ بي مة اإلجراءات الجزائية التونسية،ف مجم 305إلى الفصؿ  بالعودة

في الجريمة المرتكبة مف طرؼ أي شخص اعتدى عمى أمواؿ شاىد شدد الجزائي التونسي 
تشديد المنصوص عميو بيذا الفصؿ ىو ظرؼ ظرؼ ال أفوىو ما يعني ىنا  ،بسبب شيادتو
 أفيكشؼ عف صرامة المشرع في العقوبة المسمطة عمى القائـ بالفعؿ، فبعد  ،تشديد قانوني

حبس سنوات  5سنوات أو  3تصؿ إلى  ،في جريمة اعتداء عمى أمواؿ خاصة العقوبة كانت
الغير إذا كاف واقعا  ؾاإلضرار بممف جريمة إف ،إلى جانب تسميط عقوبة مالية عمى المعتدي

 أفحيث يمكف  ،سبب شيادتو تصبح مف صنؼ الجناياتبقصد التشفي أو االنتقاـ مف الشاىد ب
 .1تصؿ العقوبة إلى عشر سنوات سجنا

في سياؽ سياسة جنائية حديثة  يأتي التونسي، د مف قبؿ المشرع الجزائييىذا التشد إف
 إطارنقوال أو عقارا وىو بالتالي يندرج في سواء كاف ىذا الماؿ م ،تيدؼ إلى حماية األمواؿ
حؽ الممكية  أفمنو حيث  14الفصؿ  إطاركرسو الدستور في كحؽ حماية الممكية الخاصة 

ميما كاف نوعو  بو ضرارإيضمف ىذا الحؽ إال مف خالؿ تجريـ كؿ  أفوال يمكف  ،مضموف
سبب شيادتو وفي ىذا وتضاعؼ تمؾ الحماية إذا كاف مف وقع االعتداء عمى أموالو شاىدا ب

أو اعتداء  ضرارإأو  مف كؿ إتالؼ الّشيود التنصيص حرص مف المشرع عمى حماية أمواؿ 
 .2خارجي
تواجدوا صدفة أو بحكـ عمميـ في  الّشيود الذيفتشجع  أفىذه األحكاـ مف شأنيا  إف

 ويقوي مؤسسةالذي يحمي  ررعب، األمعمى أداء شيادتيـ دوف خوؼ أو مسرح الجريمة 
 .3لشيادة كمؤسسة عريقة في اإلثبات الجزائيا

سياسة التجريـ في جرائـ االعتداء عمى األمواؿ تبدو سياسة صارمة إذا كانت  أف يالحظو 
ىذه الحقوؽ العينية التي حماىا  أف، مما يعني مواؿ ممكا لمشاىد في قضية جنائيةىذه األ

                                                           

 .18 الميدواني، المرجع السابؽ، صطارؽ  -1
 .34، ص 2000ونس، ت ،عمي الشواربي، حقوؽ اإلنساف، الجيؿ األوؿ، دراسات قانونية -2
 .19 الميدواني، المرجع السابؽ، صطارؽ  - 3
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إذ ال يمكف حسب صورة الفصؿ  بر،كأنصيبا أوفر مف الحماية و تشددا  القانوف الجزائي تناؿ
ـ.ج تجريـ االعتداء عمى أمواؿ شاىد بسبب شيادتو بصفة مستقمة عف النيج الذي اختاره 305

 .1المشرع الجزائي في تجريـ االعتداء عمى األمواؿ عموما
 أوال: االعتداء عمى أمواؿ الشاىد بسبب شيادتو:

النيؿ مف حقوؽ عينية يحمييا ويقرىا تعتبر جرائـ االعتداء عمى األمواؿ جرائـ تستيدؼ 
قيمة اقتصادية قابؿ لمتعامؿ يدخؿ في نطاؽ ىذه الحقوؽ كؿ حؽ ذي  بحيث ،القانوف الجنائي

وسواء تعمؽ األمر  ،2تكويف الذمة المالية لمشخص النحو فيمتضامنا عمى ىذا  ففيو، وكا
التي  عمديةه الجريمة الف المشرع يشترط لقياـ ىذإباعتداء عمى أمواؿ شاىد أو غير شاىد ف

"كؿ مف يتعمد بغير وسيمة االنفجار..." فقرة أولى: 305العمد حسب الفصؿ تستوجب توفر 
 لوصؼ الفعؿ باإلجرامي.المعنوي  توفر ركنيف ىما الركف المادي والركف

بضرورة إتياف  305يثبت حسب الفصؿ  ،الركف المادي لجريمة اإلضرار بممؾ الغيرو  
عو القانوف الجنائي صراحة وىذا الفعؿ غالبا ما يكوف في شكؿ القياـ بفعؿ فعؿ أو عمؿ يمن

وىذا الفعؿ يستيدؼ  اإليجابية الممنوعة مف وجية نظر ىذا القانوف، األفعاؿ عديد أو إيجابي
يرتكب  أفشرط  ،عقارات أوبيا سواء كانت منقوالت  اإلضرارأمالؾ الغير بيدؼ مف النيؿ 

يغير في وصؼ  أف استعماؿ ىذه الوسائؿ مف شأنو أف إذ الحريؽ، أوبغير وسيمة االنفجار 
 .3الجريمة
تداء سافر عمى فيي شرط ضروري لثبوت الركف المادي باعتبارىا اع اإلجراميةالنتيجة  أما

بأمواؿ الغير بوصفيا مف جرائـ االعتداء عمى  اإلضرارجريمة  أف ذالقانوف، إحؽ يحميو 
 لـ الخارجي طبقا لمدلوؿ ماديات الجريمة.األمواؿ تحدث تغييرا في العا

تتوفر العالقة السببية بيف فعؿ اإلضرار باعتباره فعؿ  أف ،الركف الماديو البد الكتماؿ    
توجد إال  أفالمسؤولية الجنائية لمشخص ال يمكف  أفإذ  ،إيجابي بالدرجة األولى وبيف النتيجة

                                                           

 .13-12، ص 1984، بيروتمحمود نجيب حسني، جرائـ االعتداء عمى األمواؿ في قانوف العقوبات المبناني،  -1
 .1ص  نفسو،المرجع  -2
 .20، صالسابؽ المرجع الميدواني،طارؽ  -3
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 أفاء العالقة بيف الفعؿ والنتيجة يعني بوجود عالقة سببية بيف العنصريف لذلؾ فاف انتف
 أفالمسؤولية الجزائية لمشخص تقتصر عمى الشروع في جريمة اإلضرار بممؾ الغير باعتبار 

 .1ىذه الجريمة عمدية
إذا كانت الجريمة الواقعة بقصد إ.ج ـ. 305ظرؼ التشديد الوارد بالفصؿ  أف إلى ويشار

لفكرة االنتقاـ وأشكاؿ التونسي منع المشرع  رإطاالتشفي مف شاىد بسبب شيادتو يأتي في 
 الباعث عمى ارتكاب الجريمة ىنا ىو ظرؼ مشدد ليا. أف ثالخاصة، حيالعدالة 
 الباعث عمى الجريمة ظرؼ تشديد ليا:ثانيا: 

بظروؼ التشديد القانونية جممة األسباب التي تعرض ليا المشرع عند حديثو عف  ىيعن
ثير ظروؼ ارتكابيا ووقائعيا عمى مقدار العقوبة المحكـو بيا الظروؼ المشددة لمجرائـ وتأ

وعمى ىذا األساس ال يمكف اعتبار الظروؼ  ،وكذلؾ عمى عممية التكييؼ القانوني لمجريمة
أوردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر بحيث ال  ف ىذه األسبابأل االمشددة لمجريمة عمال قضائي

نص عميو القانوف صراحة وذلؾ بعكس ظروؼ يمكف لمقاضي الجزائي خمؽ ظرؼ تشديد لـ ي
قرار العقوبة فيتمتع  التخفيؼ التي يمعب فييا القاضي الجزائي دورا ممتازا عند النطؽ بالحكـ وا 

 53وذلؾ حسب الصياغة التي جاء بيا الفصؿ  اإلطارىذا األخير بسمطة واسعة في ىذا 
 .2ـ.ج

ب الجريمة ىو الظرؼ المشدد الباعث عمى ارتكا أفـ.ج  305ويتبيف مف خالؿ الفصؿ 
النص ينص عمى تشديد العقاب ومضاعفتو إذا كاف االعتداء واقعا عمى أمواؿ  أفليا باعتبار 

 شاىد بسبب شيادتو.
إف صفة الشخص المجني عميو كشاىد في القضية وقع االعتداء عميو بسبب تمؾ الشيادة 

ذلؾ الشاىد مف كؿ اعتداء أو المشرع أراد حماية  أفىي صفة ذات أىمية في الواقع حيث ،

                                                           

 .21ص ، السابؽ المرجع الميدواني،طارؽ  -1
 .22ص ، المرجع نفسو -2
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ال شيادتو لربما تـ طمس معالـ الجريمة و لما فمو  ،1تنكيؿ بصفتو مساعدا لمعدالة و مرشدا ليا
 أمكف الوصوؿ إلى الفاعؿ و الحقيقة القضائية . 

ويتعرض المشرع الفرنسي إلى نفس التشديد الذي تعرض لو المشرع التونسي نظرا لصفة 
و ضحية تـ االعتداء عميو بغاية الضغط لمنع حضوره لمشيادة أو الشخص ووضعيتو كشاىد أ

 .2بسبب ذلؾ الحضور
قد ال يكوف التشديد المتعمؽ  ،وبخالؼ التشديد المتعمؽ بصفة الضحية أو المعتدى عميو

القارئ لمفصؿ  أفبصفة المعتدي بنفس تمؾ األىمية التي نتحدث فييا عف الشاىد الضحية إال 
 أفإذ لصفة المعتدي بعض األىمية، أفد الوقوؼ عمى مراد المشرع نجد فقرة ثالثة وعن 305

الجاني في ىذه الجريمة ىو بالضرورة شخص لو عالقة بالقضية مف قريب أو مف بعيد مما 
يفترض معو وجود المصمحة في ذلؾ إذ يصعب مبدئيا تصور قياـ شخص باعتداء عمى أمواؿ 

إذ لو كاف ىذا الشخص أجنبيا  .بالقضية الجزائيةتربطو أية صمة  شاىد بسبب شيادتو وىو ال
لوقع استبعاد تشديد العقوبة في جانبو وألصبحت الجريمة خالية مف كؿ ظرؼ مشدد ليا عمى 

النعداـ السبب حيث ستبقى جريمة االعتداء عمى  عنصر التشفي أو االنتقاـ مفقود أفأساس 
يستيدؼ أي  أفدث اعتداء يمكف أمواؿ الشاىد فعال مجردا دوف خمفيات مسبقة ومجرد حا

 .3ف يكوف ضحية أو معتدى عميو في أموالوأب الزمنية شخص سمحت الظروؼ المكانية و
 ،فاف المسالة ىنا وسواء تعمؽ األمر بصفة الضحية أو بصفة المعتدي أمروميما كاف مف 

ثبات الباعث عمى ارتكاب الجريمة يبقى مف  تتعمؽ بعممية إثبات ككؿ لوقائع مادية معينة وا 
حسب ما  ،المسائؿ الموضوعية التي تخضع الجتياد القاضي الجزائي وكيفية مقاربتو لمقضية

 .4يمميو عميو وجدانو الخالص بشرط تعميؿ حكمو قانونا وواقعا

                                                           

1- Soyer Jean- Claude, Droit pénal et procédure pénale, 15 
éme

 édition , Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence,2000 , p 325. 

 .23ص المرجع السابؽ،، طارؽ الميدواني - 2

 .24المرجع نفسو، ص  - 3

 .24ص ،نفسوالمرجع  - 4
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 الفرع الثالث: وسائؿ النشر
 وتتـ المبالغة في طرحيا و الممفات الجزائية الرأي العاـ، قد تستقطب بعض الجرائـ

إذ قد يندفع الشاىد نتيجة ليذا النشر و  الّشيودة نشرىا لمجميور و ىو مالو تأثير عمى بمناسب
إلى المبالغة في التصوير أو التحريؼ في  كاف ممف يخضعوف بسيولة لإليحاء، خصوصا إذا

اضحا في الحاالت التي ينشر و يبدو ذلؾ و  معو وما قرأه عنيا،الرواية أو إلى تصديؽ ما س
مما يحممو عمى أف يجعؿ أقوالو مسايرة التجاىات أف يدلى بو الشاىد مف أقواؿ، توقعما يفييا 
مما يترتب معو فقداف الشاىد لحيدتو ونزاىتو األمر الذي ييدد العدالة خصوصا في  .1النشر

 .2الدعاوى الجزائية
الفرنسي و الجزائري كؿ بأسموبو نشر كؿ مف المشرع المصري، اإلنجميزي، لذلؾ فقد حظر

 الذيف قد يطمبوف ألداء الشيادة. الّشيود في  رأمور مف شأنيا التأثي أية
إذ  الّشيود،في القضاة أو  رفيعاقب القانوف اإلنجميزي عمى نشر كؿ ما مف شأنو التأثي

لـ  يعتبر أف أي نشر أو إذاعة يضر بسير العدالة يعد إىانة لممحكمة ويعاقب عميو حتى ولو
ويجوز لممحكمة أف تأمر بنشر جزء مف تقرير عف  .يقصد المجـر إحداث ىذا الضرر

ويكوف األمر ضروريا إذا كاف اليدؼ ىو  ويجوز ليا أف تؤجؿ ىذا النشر، ،ااإلجراءات أمامي
المحكمة أو في أي إجراءات أخرى  ـفي اإلجراءات أما ةتفادي ضرر جوىري يمس أداء العدال

 وأي نشر يتـ اؽ مدة التيديد بالضرر،األمر نط مطروحة عمى المحكمة، ويجب أال يجاوز ىذا

                                                           

العطيفي، الحماية الجنائية لمخصومة مف تأثير النشر، دراسة مقارنة في القانوف المصري و المقارف ، جماؿ الديف  - 1
 .240، ص 1964رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

 ،إلسالمية، الشيادة دليال إلثبات في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بيف القانوف الوضعي والشريعة اعميا محمد الكحالوي - 2
/ مصطفى يوسؼ، الحماية القانونية لمشاىد في ضوء الفقو 265، ص 1999رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ جامعة القاىرة، 

 .138، ص 2011ىرة، و القضاء وفقا لقانوف اإلجراءات الجنائية المصري، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القا
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يجوز لممسئوليف المطالبة بالحماية حتى لو لـ يكف ىناؾ  ال بالمخالفة لمقانوف و بسوء نية،
 .1ضرر حاؿ عمى مصالح العدالة

نجميزي  و مف قانوف العقوبات مف التشريع اإل 187و قد اقتبس المشرع المصري المادة 
فس العقوبات )الحبس لمدة ال تجاوز ستة أشير والغرامة "يعاقب بنالتي تنص عمى ما يأتي:

 ؼ جنيو أو إحدى ىاتيف العقوبتيف(،التي ال تقؿ عف خمسة أالؼ جنيو وال تزيد عف عشرة أال
في القضاة الذيف يناط بيـ  ركؿ مف نشر بإحدى الطرؽ المتقدـ ذكرىا أمورا مف شأنيا التأثي

ات القضاء في البالد أو عمى رجاؿ القضاء الفصؿ في دعوى مطروحة أماـ أي جية مف جي
الذيف قد يطمبوف  الّشيود أو التأثير في ،أو النيابة أو غيرىـ مف الموظفيف المكمفيف بالتحقيؽ

أو في ذلؾ التحقيؽ أمور مف شأنيا منع شخص مف اإلفضاء ،ألداء الشيادة في تمؾ الدعوى
 .2صمحة طرؼ"بمعمومات ألولى األمر أو التأثير في الرأي العاـ لم

و الموضوعية لمقضاة  كبر قدر ممكف مف الحيادلى توفير أييدؼ المشرع مف ىذا النص إ 
وىذا ال يعني عمى نحو ما ، أو المعنييف بالتحقيؽ فييا ،الذيف يناط بيـ الفصؿ في دعوى معينة

فكؿ  منع الصحؼ مف نقد قانوني لإلجراءات اإليضاحية لمقانوف المشار إليو، جاء في المذكرة
 .3نقد جدي بحسف نية ولممصمحة العامة ال يجوز اعتباره جريمة

 أوال: الركف المادي لمجريمة
يتمثؿ في نشر أمور متعمقة بدعوى مطروحة عمى القضاء أو تحقيؽ مازاؿ جاريا مف 

أي أف الركف المادي في ىذه الجريمة يقـو عمى نشاط  دعوى المتداولة،في سير ال رشأنيا التأثي

                                                           

، لجنة التأليؼ 1ات المصري القسـ الخاص بالجرائـ المضرة بالمصمحة العمومية، جشرح قانوف العقوب راشد،عمي  - 1
 .190، ص 1949، ، القاىرةوالترجمة والنشر

 .163ص ،المرجع السابؽأحمد يوسؼ السولية،- 2
 .28، ص المرجع السابؽجماؿ الديف العطيفي،  - 3
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في  رمعيف يتمثؿ في النشر ومنصب عمى موضوع معيف وىو أمور مف شأنيا التأثيإجرامي 
 .1أو الرأي العاـ الّشيود القضاة أو رجاؿ النيابة العامة أو 

ويعد مف قبيؿ النشاط اإلجرامي المكوف ليذه الجريمة كؿ ما مف شأنو اإلخالؿ بسير 
نشر سوابؽ المتيـ، أو الظروؼ التي  العدالة أو إعاقتيا أو التأثير في إجراءاتيا مثاؿ ذلؾ

متيـ قبؿ عرضو قانونا عمى البست ارتكابو الجريمة أو التي أدلى فييا باعترافو أو نشر صورة ال
تمفزيونية  وأو تجريح شاىد أو خبير في الدعوى أو نشر تحقيقات صحفية أو إذاعية أ ،الّشيود 

 .2الّشيود مع المتيـ أو 
يحتمؿ أف يؤدي إلى تغيير الحكـ في الدعوى أو اإلخالؿ  وبذلؾ يتحقؽ التأثير الذي

التي ينبغي توافرىا لدى القاضي. كما يتحقؽ التأثير في الرأي العاـ بتوجيو بالحيدة والموضوعية 
مما  يا أو احد أطراؼ التحقيؽ أو ضده،إلى تكويف عقيدة سالفة في الدعوى لمصمحة احد أطراف

 .3الّشيود ِيؤثر عمى 
مف ذكروا مف  الّشيود وكؿظر المشرع التأثير في الرأي العاـ إال بقصد حماية حيث ال يح

التأثير الذي قد يناليـ بصفة غير مباشرة تحت ضغط اتجاه عاـ في الرأي ال يستقيـ مع الحؽ 
 .4قتضيات الحيدة والنزاىة في الحكـأو مع م

ال يجوز نشر أمور  الذيف الّشيود  المصري مف قانوف العقوبات 187وقد وصفت المادة 
الذيف قد يطمبوف ألداء الشيادة في دعوى أو تحقيؽ أو  الّشيود مف شأنيا التأثير فييـ بأنيـ 

                                                           

مطبعة  ،1رأي و جرائـ الصحافة والنشر، جة الرياض شمس، حري /164،صالمرجع السابؽ أحمد يوسؼ السولية، - 1
 .472، ص 1947القاىرة ،  ،دار الكتب المصرية

 .41، ص المرجع السابؽجماؿ الديف العطيفي،  - 2
العمومية، عمي أحمد راشد، شرح قانوف العقوبات المصري، القسـ الخاص في الجرائـ المضرة بالمصمحة أحمد أميف/ - 3
 192ص .1949، ، القاىرةجمة والنشروالتر التأليؼ  ، لجنة1ج
 .192ص  نفسو،المرجع  - 4
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ويستوي أف يكوف ذلؾ في محضر استدالؿ أو في  ذيف يفضوف بمعمومات ألولى األمر،ال
 .1محضر تحقيؽ كما يستوي أف يكوف بعد حمؼ اليميف أو بدوف حمؼ اليميف

أف يكوف األمر المنشور متعمقا بدعوى مطروحة عمى أية جية مف الجيات كما اشترطت 
القضاء أو جيات التحقيؽ مازاؿ جاريا و يستوي اف تكوف ىذه الدعوى جنائية أو مدنية أو 

 .2تجارية أو إدارية أو متعمقة باألحواؿ الشخصية
ي النشر الحاصؿ مف قانوف العقوبات المصر  187فيعد نشرا معاقبا عميو في مفيـو المادة 

في مرحمة التحقيؽ االبتدائي الذي تجريو النيابة العامة أو قضاء التحقيؽ أو رجاؿ الضبط 
في  مباشرة بعض اإلجراءات التحقيؽ أوالقضائي في الحاالت االستثنائية التي يجوز ليـ فييا 

الدرجة  وكذلؾ النشر الحاصؿ بعد صدور حكـ الذي تجريو المحكمة، مرحمة التحقيؽ النيائي
كاف القضاء قد فصؿ في الدعوى بصفة نيائية فال  اأما إذ ألولى وفي أثناء مرحمة االستئناؼا

 .3يتصور وقوع ىذه الجريمة
 ،هو يعاقب القانوف عمى مجرد احتماؿ حدوث التأثير كنتيجة لنشر أمور مف شأنيا إجراؤ 

ة فمممحكم اؿ مسالة موضوعية،ير ىذا االحتموتقد فعال أـ ال، الّشيود ؿ التأثير في سواء أحص
ومعنى ذلؾ أف ىذه الجريمة تعد مف جرائـ الخطر و التي ال  أف تقدر ذلؾ مع مراعاة الظروؼ،

 .4تطمب وقوع الضرر فعال
  العمنيةثانيا: ركف 
وذلؾ بإجماع  ركف في ىذه الجرائـ، فيي ئـ النشر بصفة عامة أىمية كبيرة،نية في جرالمعم

حد عناصر أو مف عدىا أ ،لقوؿ بأنيا ركف مستقؿ في الجريمةإلى االفقياء سواء مف ذىب 

                                                           

مكتب  ،بعةاألولىطالعويس دياب، الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ االبتدائي وحقوؽ الدفاع أماـ سمطة التحقيؽ،  - 1
 .129، ص 1999الشرقية ،  ،الرسالة الدولية لمطباعة والكمبيوتر

 . 192، ص سابؽالمرجع ال ،/عمى راشد أميفأحمد  - 2
، 1997، ، القاىرة، دار النيضة العربيةبعة األولىطالطارؽ سرور ، دروس في جرائـ النشر وفقا الحدث التعديالت،  - 3

 .207ص 
 .206، ص المرجع السابؽجماؿ الديف العطيفي،  - 4
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ألف خطورة ىذه الجرائـ عمى القيـ والمصالح االجتماعية  لركف المادي المكوف لتمؾ الجريمة،ا
نما  والفردية التي يحمييا القانوف ال تكمف في مجرد القوؿ أو الفعؿ أو الكتابة وما في حكميا وا 

 .1جرائـ في صورة عمنيةتكمف في ارتكاب تمؾ ال
لذا فاف  وجرائـ النشر عموما، ركاف المشتركة في جرائـ الصحافة،مف األ العمنيةيعد ركف 

مف  187أو غيرىـ مما نصت عميو المادة  الّشيود المشرع يتطمب لقياـ جريمة التأثير في 
مف  171ة المنصوص عمييا في الماد العمنيةأف ترتكب بإحدى طرؽ  المصري قانوف العقوبات
عمى  العمنيةحيث حددت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة منيا طرؽ  المصري قانوف العقوبات
 النحو اآلتي:

 القوؿ أو الصياح: عمنية-1
ويعتبر القوؿ أو الصياح عمنيا إذا حصؿ الجير بو أو ترديده بإحدى الوسائؿ الميكانيكية 

مطروؽ أو إذا حصؿ الجير بو أو ترديده  في محفؿ عاـ أو طريؽ عاـ أو في أي مكاف أخر
أو أذيع بطريؽ الالسمكي  اف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أو المكاف،حيث يستطيع سماعو كؿ مف ك

 .2أو بأية طريقة أخرى
 القوؿ او الصياح في حاالت ثالث ىي: عمنيةو تظير 

 ترديده في مكاف عاـ:أو الصياح أو الحالة األولى: الجير بالقوؿ 
ؿ أو الصياح ىو النطؽ بو بصوت مرتفع بحيث يسمعو مف وجو إليو و الجير بالقو 

يستطيع أف يسمعو معو غيره فال يجير بالقوؿ مف ينطؽ بو بحيث ال يسمعو إال مف القى إليو، 
ولو حدث ذلؾ في مكاف عاـ ، أما ترديد القوؿ أو الصياح فيتحقؽ بتكرار النطؽ بو مرة أو 

ترديد قد تـ بإحدى الوسائؿ الميكانيكية ، كالميكرفوف أو جياز مرات متتالية ، بشرط أف يكوف ال
 .3التسجيؿ أو الشريط السينمائي الناطؽ ، أو بأية وسيمة أخرى يكشؼ عنيا العمـ

                                                           

 .105، ص المرجع السابؽ راشد،أحمد أميف/عمي  - 1
 العقوبات المصري. مف قانوف 3فقرة  171أنظر المادة  - 2
 .43، ص 2002، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ، الطبعة األولىحسف سعد سند، الوجيز في جرائـ الصحافة والنشر - 3
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األماكف قسـ صفة العمـو مف المكاف ذاتو و ت  « Le lieu public »يستمد المكاف العاـ 
طبيعتيا و األماكف العامة بالتخصيص و األماكف األماكف العامة بالعامة إلى ثالثة أقساـ ىي: 

 العامة بالمصادفة.
ما يباح الدخوؿ أو عند   « Lieu public par nature»بطبيعتو المكاف عاما يكوف 

وفي أي وقت  أي لمجميور بدوف تمييز، شخص، المرور فيو بصورة مطمقة و دائمة ألي
امة، و ال يؤثر في عمومية المكاف إذا كاف ة، و الحدائؽ العف العاماديوالمي ةكالطريؽ العام

يؤخذ بعيف االعتبار عند تقدير توافر  ف ىذا الظرؼكالطرؽ الصحراوية، إال أخاليا مف الناس 
 .1لدى المتيـ العمنيةقصد 

يفقد المكاف صفة العمـو في حالة إغالؽ الطريؽ العاـ بصفة مؤقتة أو دائمة، و عندئذ ال 
. و أما اصطالح الطريؽ العاـ فال ا جير بالقوؿ أو الصياح فيو، إذا مالعمنيةتتحقؽ صفة 

يقتصر عمى نوع معيف مف الطرؽ، بؿ يصدؽ عمى األزقة و كافة الطرؽ المباحة لمجميور، 
لغرض استعماليا في توصيمو مف مكاف إلى آخر سواء داخؿ المدف أو خارجيا و سواء كاف 

 .2رة بمدى إمكاف استعمالو كطريؽ عاـمعبدا أـ ال، معدا لممرور فيو أـ ال، و العب
كالمكاف الذي  « Lieu public par destination » بالتخصيصيكوف المكاف عاما 

ع عمييـ ذلؾ في غير ىذه األوقات نيباح فيو الدخوؿ ألي شخص ولكف في أوقات معينة، ويم
أثناء نظر و المكتبات العامة و قاعات المحاكـ  كالمساجد والكنائس والمدارس والمالىي

  .3الجمسات العمنية

                                                           
 عيف جامعة الحقوؽ، كمية دكتوراه، رسالة العقوبات، قانوف في لمعالنية العامة األحكاـ عفيفي، عمي السيد أحمد - 1

 .371، ص 2001 شمس،
دؿ كاظـ سعود، ركف العالنية في جرائـ اإلعالـ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في فرع القانوف الجنائي و العمـو الجنائية، عا - 2

 .54، ص2001-2000كمية الحقوؽ و العمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 
جامعة طنطا،  ،حقوؽالكمية  راه،دكتو  خالد مصطفى عمى فيمي، المسؤولية المدنية لمصحفي عمى أعمالو الصحفية، رسالة - 3

 .321، ص 2001
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و ال يناؿ مف اعتبار ىذه األماكف عامة ، أف يشترط دفع رسـ معيف، أو توافر شروط 
 .1معينة ممف يرغب دخوؿ تمؾ األماكف، مثاؿ ذلؾ دور السينما و المسارح و المتاحؼ

ف فيو، أل اح في أثناء وجود الجميورإال إذا جير المتيـ بالقوؿ أو الصي العمنيةفال تتحقؽ 
ف يكوف في ويستوى بعد ذلؾ أ المحؿ لـ يكتسب صفة العمومية إال مف وجود ذلؾ الجميور،

ف المكاف قد اكتسب صفة العمومية في الوقت اف بعض األفراد أو ال يكوف، إذ أىذا المك
 2حد بالفعؿ.لدخوؿ الجميور فيو، ولو لـ يدخؿ أالمسموح 

فيو مكاف بحسب األصؿ  « Lieu public par accident » بالمصادفةالعاـ المكاف 
 المطاعـ يسمح لمجميور بالدخوؿ فيو بصفة عارضة كالمحالت التجارية و خاص ولكف

، فيي اماكـ خاصة و لكف لغرض معيف استقبمت عددا مف الناس بدوف تمييز، أو المقاىي
 .3لظروؼ خاصة تواجد عدد مف األفراد بيا

ال إذا الجير بالقوؿ أو الصياح ال تتحقؽ إ عمنيةفاف  إذا كاف المكاف عاما بالمصادفةف 
وجد الجميور مف الناس فيو وقت الجير ، فإذا كاف المكاف خاليا مف الناس أو كاف بو قمة مف 

وتتميز ىذه األماكف عف ، العمنيةوصؼ الجميور فال تتحقؽ  األشخاص ال يصدؽ عمييـ
ال بوجود عدد مف األفراد بيا ال تربط األماكف العامة بالتخصيص في أنيا ال تصبح عامة إ

بينيـ صمة ما، بخالؼ األماكف العامة بالتخصيص التي تستمد عموميتيا فحسب مف طبيعة 
 4المكاف في األوقات المسموح لمجميور بالوجود فييا.

 الصياح في مكاف خاص:أو الحالة الثانية : الجير بالقوؿ 
ف الصياح في مكاف خاص، ولكف يمكف أ ف يحدث الجير بالقوؿ أويقصد بيذه الصورة أ

حد ع ولو لـ يسمع بالفعؿ لعدـ وجود أيسمعو مف يوجد في مكاف عاـ، ويكتفى ىنا بإمكاف السما

                                                           
 .55عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .555سابؽ، ص المرجع الفوزية عبد الستار،  - 2
 .55عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 3
األولى دار النيضة العربية،  طارؽ سرور، قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى األشخاص واألمواؿ، الطبعة - 4

 .357، ص 2003القاىرة، 
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قوؿ في مكاف خاص بحيث ال يستطيع في المكاف العاـ في ذلؾ الوقت، وأما إذا كاف الجير بال
اإلمكاف سماعو في مكاف خاص  ف فيولو كا العمنيةحد في مكاف عاـ فال تتوافر أف يسمعو أ

 1خر.آ
إلى أماكف مفتوحة و أماكف مغمقة،  العمنيةيقسـ الفقياء األماكف الخاصة مف حيث توافر 

و األماكف المفتوحة ىي األماكف غير المستورة كالمصاعد و سمـ العمارة و مداخؿ و بيو 
تواجد في تمؾ األماكف، او في مثؿ ىذه األماكف إذا كاف بإمكاف مف ي العمنيةالفنادؽ و تتحقؽ 

 .2بالقرب منيا سماع ذلؾ القوؿ أو الصياح
أما األماكف المغمقة فيي أماكف مستورة ال يمكف أف يسمع مف كاف في المكاف العاـ ما 

إال إذا أمكف سماع ما يصدر بداخميا مف قوؿ أو صياح  العمنيةيجري فييا، بالتالي ال تتحقؽ 
يزة بث و إذاعة تمؾ األقواؿ، و اقتراف ذلؾ بقصد تحقؽ عف طريؽ االستعانة بآالت و أج

 .3العمنية
 بأية طريقة أخرى:أو الحالة الثالثة: إذاعة القوؿ بالالسمكي 

حدىما بطريؽ الالسمكي أو القوؿ أو الصياح إذا أذيع أ عمنيةكذلؾ يقرر المشرع توفر 
ذاعة القوؿ أو الصياح بأية طريقة أخرى يتوصؿ العمـ الحديث إلى اكتشافيا في المستقبؿ ، وا 

 4تعني نشره بحيث يصؿ إلى أشخاص كثيريف عمى نحو يحقؽ سماعيـ إياه معا في وقت واحد.
تتحقؽ بمجرد اإلذاعة، ألنو كاف مف المتاح لكثير مف األشخاص سماع القوؿ أو  العمنيةف

المتفؽ عميو ، ويالحظ أنو مف الصياح المعاقب عميو، وخاصة مف يحوز منيـ جيازا لالستقباؿ 
ف الالسمكي ىو تعبير عاـ يشمؿ كؿ الوسائؿ الفنية التي مف شأنيا نقؿ الصوت عبر األثير أ

و الصوت و الصورة معا كالتمفزيوف، كذلؾ ينطبؽ األمر عمى مكبرات الصوت أو مف كالراديو أ

                                                           

 .156 حمد يوسؼ محمد السولية، المرجع السابؽ، صأ - 1
 .56عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .56ص  المرجع نفسو، - 3
، »و القانوف اإليطاليجريمة القذؼ، دراسة في القانوف المصري المقارف بالقانوف الفرنسي،  « آماؿ عبد الرحيـ عثماف، - 4

 .363، ص 1968تصدر عف جامعة القاىرة، العدد الرابع،  مجمة القانوف و اإلقتصاد،
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متوقؼ عمى شرط  كوف االستقباؿ العمنيةخالؿ شبكة االنترنيت، و ال يؤثر في توافر 
 .1الشتراؾ، أو دفع مقابؿ محدد طالما أف كؿ شخص يسمح لو بذلؾ بدوف تمييزكا

ال يشترط أف يكوف االستقباؿ لمقوؿ أو الصياح، تـ في مكاف عاـ، كما ال يشترط أف 
يكوف القوؿ أو الصياح قد جير بو أو مرددا أماـ المذياع، بؿ يكفي أف يكوف عمى ىيئة حديث 

 .2جياز البثعادي مباشر مف المتحدث أماـ 
 نية الفعؿ أو اإليماء:عم-2

يكوف الفعؿ أو اإليماء عمنيا إذا وقع في محفؿ عاـ أو طريؽ عاـ أو في أي مكاف أخر 
 .3مطروؽ أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيتو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أو المكاف"

السابقة إال أية صعوبة فيي ال تختمؼ عف الطرؽ  العمنيةال تثير ىذه الطريقة مف طرؽ 
ويمكف تصورىا في حالة ما إذا ساؿ سائؿ عف  نيا تتـ عف طريؽ الفعؿ دوف القوؿ،مف حيث أ

فأشار الجاني إلى شخص  بفعؿ مف شأنيا اف يوجب االحتقار،ارتكاب جريمة معينة أو قاـ 
 .4معيف إشارة يفيـ منيا انو ىو الذي ارتكب ىذا الفعؿ

 نية الكتابة وما يمحؽ بيا:عم-3
الكتابة والرسـو والصور الشمسية والرموز وغيرىا مف طرؽ التمثيؿ عمنية إذا وزعت  تعد

إذا عرضت بحيث يستطيع أف يراىا مف يكوف في الطريؽ  والناس، أبغير تمييز عمى عدد مف 
 .5العاـ أو أي مكاف مطروؽ أو إذا بيعت أو عرضت لمبيع في أي مكاف

 ا يمحؽ بيا يتجسد في ثالث صور ىي:الكتابة و م عمنيةيمكف القوؿ بأف تحقؽ 

                                                           

، 1955محمد محي الديف عوض، العالنية في قانوف العقوبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،  - 1
 .188ص 

 .57عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 2
 مف قانوف العقوبات المصري. 4فقرة  171أنظر المادة  - 3
 .160، المرجع السابؽ، صأحمد يوسؼ محمد السولية - 4
 .مف قانوف العقوبات المصري 5فقرة  171أنظر المادة  - 5
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و العرض بحيث يستطيع اف  « La distribution »التوزيع بغير تمييز عمى عدد مف الناس 
و البيع أو  « L’ exposition au regard du public » يراىا مف يكوف في الطريؽ العاـ

 .« La vente ou la mise en vente »العرض لمبيع 

التوزيع دوف مقابؿ و  يتحقؽ :زيع بغير تمييز عمى عدد مف الناسالتو الصور األولى:  
ىو ما يميزه عف البيع، حيث يكوف البيع بمقابؿ بقصد التمميؾ أما إذا كاف المقابؿ بقصد الحيازة 

نسخ متعددة مف الفعمي ل، و ال يتحقؽ التوزيع إال بالتسميـ 1المؤقتة فيعد ذلؾ مف قبيؿ التوزيع
الشفوي تيب إلى عدد مف األفراد بغير تمييز، فال يتحقؽ التوزيع باإلفضاء المطبوعات أو المكا

بالتوزيع عمى عدد مف األفراد  العمنيةإلى عدد مف الناس بما تضمنتو الورقة ، وال تتحقؽ 
تربطيـ بالجاني رابطة معينة كاألصدقاء واألقارب، فالقانوف يشترط اف يكوف التوزيع عمى عدد 

 ف التوزيعطريؽ عاـ ألف يتـ التوزيع في مكاف عاـ أو ، وال يشترط أز مف الناس بغير تميي
ف حد معيف، بؿ يكفي أ نو ال يمـز اف يصؿ التوزيع إلى، عمى أالعمنيةيتضمف في حد ذاتو فكرة 

ؾ عف طريؽ تداوؿ يكوف المكتوب قد وصؿ إلى عدد مف الناس ولو كاف قميال ، سواء أكاف ذل
حتمية عدة نسخ ما داـ ذلؾ لـ يكف إال بفعؿ المتيـ أو كاف نتيجة ـ بوصوؿ نسخة واحدة منو أ

 .2لفعمو
يعني ذلؾ عرض الكتابة أو الرسـو أو نحوىا بحيث  الصورة الثانية: العرض لألنظار:

يستطيع أف يطمع عمى مضمونيا و يراىا مف يوجد في مكاف عاـ أو في أي مكاف مباح 
ثـ ال يتحقؽ التعريض إذا وجدت الكتابة داخؿ وكاف الفاعؿ قد قصد ذلؾ، ومف  3لمجميور

 .4مظروؼ ولو كاف موضوعا في طريؽ عاـ

                                                           
 .61عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .753آماؿ عبد الرحيـ عثماف، المرجع سابؽ، ص  - 2
 .63اظـ سعود، المرجع السابؽ، ص عادؿ ك - 3
 .756آماؿ عبد الرحيـ عثماف، المرجع سابؽ، ص  - 4
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و إف عرضت  العمنيةالعرض في مكاف عاـ، بؿ قد تتحقؽ  العمنيةو ال يشترط لقياـ 
الكتابة في مكاف خاص، إذا كاف باإلمكاف رؤيتيا ممف كاف في الطريؽ او مكاف خاص آخر 

سواء عرضت الكتابة عمى حامؿ أو لوحة يحمميا إنساف  العمنيةؽ عقد فيو اجتماع عاـ، و تتحق
او شاشة سينما أو إعالنات ممصقة أو إعالنات ضوئية، طالما كانت معرضة ألنظار 

تحقؽ الرؤية الفعمية، أي وجود جميور بالفعؿ في المكاف  العمنيةالجميور، و ال يمـز لتوافر 
المطموبة في حالة العرض  العمنيةرؤية ممكنة، أي أف أف تكوف ال العمنيةالعاـ، بؿ يكفي لقياـ 

 .1محتممة ال فعمية عمنيةىي 
البيع الذي يأخذ  العمنيةيقصد بالبيع الذي يحقؽ  البيع أو العرض لمبيع:الصورة الثالثة: 

الطابع التجاري، والذي يتـ بتسميـ الكتابات أو ما في حكميا لمف يرغب في شرائيا بدوف تمييز 
بمجرد البيع سواء تـ ذلؾ في مكاف عاـ أو خاص، و  العمنيةثمف محدد، و تتحقؽ في مقابؿ 

 2إف لـ تباع إال نسخة واحدة.
أما العرض لمبيع فيقصد بو إعداد المكتوب لمبيع ولو لـ يعرضو الجاني لألنظار، ولذلؾ 

شأف  تتوفر ىذه الوسيمة سواء كاف العرض في مكاف عاـ أو في مكاف خاص، فيذه الوسيمة ال
نما تتعمؽ بوسيمة وطرؽ التداوؿ.  3ليا بمكاف وضع المكتوب وا 

 ثالثا: الركف المعنوي:

الركف المعنوي فييا صورة القصد  عمدية يتخذعف طريؽ النشر جريمة  الّشيودالتأثير عمى 
يؤدي انتفاءه إلى انتفاء الجريمة، وال يشترط القانوف غاية معينة أي توفر قصد  يالجنائي،الذ
 .4فاألصؿ أف القصد الجنائي المتطمب لقياـ جرائـ النشر ىو القصد الجنائي العاـخاص. 

                                                           
 .63عادؿ كاظـ سعود، المرجع السابؽ، ص  - 1

 .162، المرجع السابؽ، صأحمد يوسؼ محمد السولية - 2
 .162صالمرجع نفسو،  - 3
 .257، ص 1991، ، القاىرةلعربيةمحمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ، دار النيضة ا - 4
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المنصوص عمييا في  الّشيود ومف ثـ فاف القصد الجنائي يتحقؽ في جريمة التأثير في 
ف وعممو بأ ووقوع النشر كأثر ليذه اإلرادة، العمنيةىذه المادة متى توفر لدى الجاني إرادة 

 .1وىي التأثير في الشاىد إلى النتيجة التي يتطمبيا النص، تؤدي أفيمكف األمور التي نشرىا 
في األخير نشير إلى أف المشرع المصري يتفؽ و الفرنسي مف حيث أنيما جرما واقعة 
النشر أو التعميقات التي تحصؿ قبؿ التدخؿ القضائي النيائي والتي تستيدؼ ممارسة الضغوط 

صادرة عف الشاىد أو عمى قرارات سمطات التحقيؽ أوفي أو بغرض التأثير عمى األقواؿ ال
قضاء الحكـ وقد اعتبر القانوف الفرنسي تمؾ الواقعة جنحة يعاقب عمييا في حالة ثبوت وقوعيا 

ويجوز قبوؿ  مف قانوف العقوبات الفرنسي(، 434/16بالحبس لمدة ستة أشير والغرامة )مادة 
 الدعوى المدنية في ىذا المجاؿ.

العقوبات الجزائري فقد جاء خاليا مف النص عمى مادة مماثمة لما ىو موجود في  أما قانوف
عقوبات عمى القانوف  147نو نص في المادة ف العقوبات الفرنسي والمصري إال أكؿ مف قانو 

الكتابات العمنية التي يكوف الغرض منيا التأثير عمى  واألقواؿ أ ومعاقبة كؿ مف قاـ باألفعاؿ أ
وىو النص الذي يفيـ منو تجريـ النشر  ،ا أف الدعوى لـ يفصؿ فييا نيائياطالم أحكاـ القضاة

التأثير في أحكاـ القضاة يمكف تصوره في عدة صور مف  أفحيث  الّشيود الذي يؤثر عمى 
 عف طريؽ النشر. الّشيود بينيا أف يكوف نتاج التأثير في 

جزائري تكفؿ حماية غير ىذا عالوة عمى وجود نصوص متفرقة في قانوف اإلعالـ ال
في  3اإلعالـب المتعمؽ 05 -12رقـ  فقد جاء في القانوف العضوي2مباشرة لمشاىد مف النشر

دج كؿ مف  100.000دج إلى  50.000نو" يعاقب بغرامة مالية مف منو عمى أ 119المادة 

                                                           

 .243، ص المرجع السابؽمحمد عبد المطيؼ،  - 1
 .46محمودي خديجة،المرجع السابؽ ،ص - 2
، 2عدد ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،، يتعمؽ باإلعالـ2012يناير سنة  12مؤرخ في  05-12قانوف عضوي رقـ  - 3

 .2012يناير  15بتاريخ 
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نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف العضوي أي خبر أو 
 وثيقة تمحؽ ضررا بسير التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ".

دج 200.000دج إلى 100.000نو: "يعاقب بغرامة مف منو عمى أ 120وتنص المادة 
كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف العضوي فحوى 

 ."سريةمناقشات الجيات القضائية التي تصدر الحكـ إذا كانت جمساتيا 
مف نفس القانوف السالؼ الذكر عمى ما يمي : "يعاقب بغرامة مف  122وتنص المادة 

وص دج كؿ مف نشر أو بث بإحدى وسائؿ اإلعالـ المنص 100.000دج إلى  250.000
صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيؿ كؿ  عمييا في ىذا القانوف العضوي،

، 259، 258، 257، 256، 255ات أو الجنح المذكورة في المواد أو جزء مف ظروؼ الجناي
، 341، 339، 338، 337، 336، 335، 334، 333مكرر و  263، 261، 262، 260
 ."مف قانوف العقوبات 342

مف خالؿ استقراء ىذه النصوص القانونية نجد في مضمونيا ولو بطريقة غير مباشرة 
فالتعميؽ عمى  لتحقيؽ وال السعي لموصوؿ لمحقيقة،حماية الشاىد مف النشر الذي ال يخدـ ا

بالشاىد إلى اختالط  يفي الدعوى أو عمى األقواؿ التي سيدلوف بيا، سيؤد الّشيود موقؼ 
يس مما قد يدفعو إلى تغيير أقوالو ألنو ل خصية بالتعميقات التي نشرت عنيا،معموماتو الش

أف يتكمؼ مشقة اإلدالء ه إلى فميس ىناؾ ما يدعو  صاحب مصمحة مباشرة في الدعوى،
 التي قد تعرضو لمتشيير والتجريح العمني. بالحقيقة،
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الوقاية  مف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف الّشيود المطمب الثاني :حماية 
 و مكافحتو الفسادمف 

بعض االعتداءات  ،1المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتو 01-06لقد ردع القانوف رقـ 
)الفرع ة ىما جريمة إعاقة السير الحسف لمعدال مف خالؿ نصو عمى جريمتيف الّشيود ماسة بال

 نتناوليما فيما يمي : )الفرع الثاني( و جريمة االنتقاـ و الترىيب األوؿ(
 األوؿ: جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة الفرع

في  لفساد ومكافحتومف ا ىو الفعؿ الذي نص عميو المشرع الجزائري في قانوف الوقاية
 ويأخذ ثالث صور: 44المادة 
أو التيديد أو الترىيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو  كؿ مف استخدـ القوة البدنية-

زور أو منع اإلدالء بالشيادة أو تقديـ األدلة يا لمتحريض عمى اإلدالء بشيادة عرضيا أو منح
 مكافحة الفساد.وفقا لقانوف  مجرمة في إجراء يتعمؽ بارتكاب أفعاؿ

كؿ مف استخدـ القوة الجسدية أو التيديد أو الترىيب لعرقمة سير التحريات الجارية بشأنيا -
 األفعاؿ المجرمة وفقا لقانوف مكافحة الفساد.

 .والمعمومات المطموبةكؿ مف رفض عمدا ودوف تبرير تزويد الييئة بالوثائؽ -
مف قانوف  44جريمة المذكورة في المادة وما ييمنا في الدراسة ىي الصورة األولى مف ال

وىي حمؿ الغير عمى اإلدالء بشيادة الزور أو عدـ اإلدالء  ،ومكافحتوالوقاية مف الفساد 
 .بشيادتو

ثـ قمع جريمة إعاقة السير  )أوال(واليدؼ منيانتناوؿ فييا الوسائؿ المستعممة لقياـ الجريمة 
 )ثانيا(.الحسف لمعدالة 
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 :واليدؼ منيالمستعممة لقياـ الجريمة أوال: الوسائؿ ا
في فقرتيا األولى استعماؿ  مف قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو 44تشترط المادة 

وتتمثؿ الوسائؿ  وسائؿ ترىيبية ووسائؿ ترغيبية، وىي نوعاف ،وسائؿ ذكرىا عمى سبيؿ الحصر
ضرب و العنؼ ي أعماؿ الالترىيبية في استخداـ القوة الجسدية ويقصد بيا المشرع الجزائر 

أو بأي وكذلؾ التيديد الذي قد يكوف باستعماؿ العنؼ كالتيديد بالقتؿ  والتعدي عمى الشاىد،
 كما ،خرمف العمؿ أو بالنقؿ إلى مكاف آوقد يكوف بالطرد مثال  عماؿ أخر مف أعماؿ العنؼ،

الترغيبية  وأما الوسائؿ ،1يقصد بالترىيب بث الخوؼ والرعب في نفس الشخص المستيدؼ
وىي نفس الوسائؿ التي ذكرىا ية غير مستحقة أو عرضيا أو منحيا،فتتمثؿ في الوعد بمز 

الخاصة بجريمة  و مكافحتو الفساد الوقاية مف مف قانوف 25المشرع الجزائري في المادة 
اىد أو يعرضيا عميو أو يمنحيا والمزية الغير مستحقة قد تكوف أمواال يعد بيا الش الرشوة،

أو فائدة معنوية  أو شراء لعقار أو متاع أو منقوؿ، كما قد تكوف فائدة يحصؿ عمييا بعد بيعلو،
وقد تكوف بشكؿ خدمة ال تقدر بماؿ كإعطاء احد  الية أو منحو ميزة ما،كترقية في درجة ع

 .2أقاربو وظيفة أو ترقية أو أية منفعة أخرى
الوسائؿ  أفيتضح  و مكافحتو سادالفمف مف قانوف الوقاية  44ومف استقراء نص المادة 

التي جاء بيا المشرع الجزائري في الصورة األولى مف جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة 
عمى الشيادة الزور أو عدـ أداء الشيادة تتفؽ مع الوسائؿ  الّشيود الخاصة بتحريض 

مف قانوف  236المستعممة في جريمة إغراء الشاىد المنصوص والمعاقب عمييا في المادة 
 .الجزائري العقوبات

ف يمة إعاقة السير الحسف لمعدالة فإالخاصة بجر  44وفي الصورة األولى مف نص المادة 
اليدؼ مف استعماؿ الوسائؿ المذكورة عمى سبيؿ الحصر يكوف الغرض منو الحصوؿ عمى 

منع اإلدالء  بإحدى جرائـ الفساد، أو ؽبشيادة زور في إجراء يتعم ءنتيجتيف: وىما أما اإلدال
                                                           

 .145، ص المرجع السابؽأحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزئي الخاص،  - 1
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نو يوجد توافؽ في الغرض األوؿ ويتضح أ ،1بالشيادة في إجراء يتعمؽ بإحدى جرائـ الفساد
اىد وىو الستعماؿ الوسائؿ في ىذه الجريمة مع الغرض مف استعماؿ وسائؿ جريمة إغراء الش

قة في حيف خص المشرع بالذكر عدـ اإلدالء بالشيادة في جريمة إعا اإلدالء بالشيادة الزور،
دوف النص عمييا في المادة  و مكافحتو الفسادالوقاية مف السير الحسف لمعدالة بموجب قانوف 

نو بعبارة أخرى كؿ مف ، أي أالّشيود الخاصة بإغراء الجزائري مف قانوف العقوبات  236
حرض شاىدا عمى عدـ اإلدالء بشيادتو يعاقب فقط إذا كاف موضوع الشيادة يخص جريمة مف 

 ساد دوف بقية الجرائـ األخرى.جرائـ الف
بعدـ  مف قانوف العقوبات 236ف المشرع الجزائري و رغـ استدراكو ما فاتو في المادة إ

بالنص عميو في  ،نصو عمى تجريـ ومعاقبة الشخص المحرض عمى عدـ اإلدالء بالشيادة
نص المادة ؿ ينو مازاؿ مطالبا بتعدإال أ وف الوقاية مف الفساد و مكافحتو،مف قان 44المادة 
عمى عدـ أداء الشيادة في كؿ  الّشيود وتعميـ تجريـ فعؿ تحريض  مف قانوف العقوبات236

 الجرائـ.
 ثانيا: قمع جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة

يعاقب المشرع الجزائري مف يرتكب فعال مكونا لجريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة ومنيا 
أشير إلى خمس سنوات ستة  عمى الشيادة بعقوبة الحبس مفمف يحمؿ شاىدا زورا أو اإلحجاـ 

عقوبة  وإمكانية أ إلى 44ولـ تشر المادة دج،500.000دج إلى 50.000امة مف وبغر 
قانوف مف  236أف المشرع قد شدد العقوبات مقارنة بالمادة  حويتض الجريمة، االشتراؾ في

 ائـ الفساد.عقوبات ولعؿ ذلؾ راجع إلى الطابع الخاص والخطير لجر ال
 
 
 
 

                                                           

 .146-145، ص السابؽأحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، المرجع - 1
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 الّشيود الفرع الثاني: أعماؿ االنتقاـ والترىيب والتيديد عمى 
و  الفسادمف مف قانوف الوقاية  45ىو الفعؿ المنصوص والمعاقب عميو في المادة 

و المبمغيف و الضحايا، وتعتبر ىذه المادة تجسيد صريح  الّشيودتحت عنواف حماية  مكافحتو
والتي حرصت  ،1والتي وقعت عمييا الجزائر 2003مكافحة الفساد لسنة التفاقية األمـ المتحدة ل

منيا عمى ضرورة توفير حماية فعالة مف أي انتقاـ أو ترىيب محتمؿ لمشيود وكذلؾ  32المادة 
 .2توفير حماية ألقاربيـ وسائر األشخاص الوثيقي الصمة بيـ

و مكافحتو الفساد مف ية مف قانوف الوقا 45لـ يقتصر نص المشرع الجزائري في المادة 
بؿ يشمؿ كذلؾ  ،عمى الشاىد أو أفراد عائمتو فقط عمى تجريـ االنتقاـ أو الترىيب الذي يكوف

نتناوؿ في و  مبمغيف عف الجريمة وكذلؾ الضحايا،التجريـ وقوع األفعاؿ السابقة عمى الخبراء وال
 .)ثالثا( ىذه الجريمةعميو وقمع  )ثانيا( وصفة المجني )أوال(ىذا الصدد السموؾ المجـر

 أوال: السموؾ المجـر
يتمثؿ السموؾ المجـر في االنتقاـ أو الترىيب أو التيديد، وىو سموؾ لـ ينص عميو المشرع 

متنوعة  واالنتقاـ عبارة واسعة يمكف أف تأخذ أشكاال جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة،في 
دي كالضرب تقاـ شكؿ االعتداء الجسف تشمؿ وتستغرؽ الوسائؿ األخرى فيأخذ االنويمكف أ

                                                           

المتضمف تصديؽ الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة  2004أفريؿ  19مؤرخ في  128-04مرسـو رئاسي رقـ  - 1
 .2004أفريؿ  25، بتاريخ 26مية لمجميورية الجزائرية، عدد.الجريدة الرس2003أكتوبر  31الفساد الصادرة في 

  صادقت الجزائر عمى عدة اتفاقيات دولية تنص عمى ضرورة توفير الدولة الطرؼ الحماية القانونية الالزمة لمشيود، - 2
رار الجمعية العامة ، معتمدة بموجب ق2000مف بينيا: اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ 

 55-02، صادقت عمييا الجزائر بتحفظ بموجب مرسـو رئاسي رقـ 2000نوفمبر  15، المؤرخ في 55، الدورة 25عدد 
، و االتفاقية العربية 2002فبراير 10، بتاريخ 09، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 2002فبراير  05مؤرخ في 

-98، صادقت عمييا الجزائر بموجب مرسـو رئاسي رقـ 1998أبريؿ  22القاىرة، بتاريخ،  لمكافحة اإلرىاب، الموقعة في
 .1998ديسمبر  13، بتاريخ 93، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 1998ديسمبر  07مؤرخ في  413
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وقد يأتي في صورة قرار أو موقؼ معيف كمقاطعة بضاعة أو شخص  والتعدي بؿ وحتى القتؿ،
أو طرد عامؿ أو فصمو مف عممو أو حرمانو مف ترقية أو نقمو بصفة تعسفية أو قد يكوف في 

 .1رفض طمب عمؿ
 ثانيا: صفة المجني عميو

جني عميو وحصرىا في الشاىد والخبير والمبمغ عف المصفة عيف المشرع الجزائري 
 الوثيقياألشخاص  ائرتيـ وسأفراد عائال إلييـوأضاؼ  لجريمة وكذلؾ الضحية مف الجريمة،ا

شمؿ المشرع  قع عمى الشاىد،يالصمة بيـ فإضافة إلى تجريـ االنتقاـ والترىيب والتيديد الذي 
ـ وقوع ىذه األفعاؿ عمييـ وىذا ر صمة وثيقة بو وج الجزائري بالحماية أفراد عائمة الشاىد ومف لو

نص عميو في قانوف  أفشيء جديد جاء بو المشرع في قانوف مكافحة الفساد لـ يسبؽ لو 
لـ يحدد المقصود بأفراد عائمة الشاىد، فيؿ يقصد بيـ أفراد  الجزائري لكف المشرع . والعقوبات

أو  2بوجو عاـ بدوف تحديد بناء أو األقاربالعائمة الصغيرة التي تتكوف مف األب واألـ واأل
وىو المعيار الذي اعتمده المشرع في  ،األقارب والحواشي واألصيار إلى غاية الدرجة الرابعة

خذ بو المشرع في الفقرة أو قياسا عمى المعيار الذي أ واؿ،قانوف العقوبات بالنسبة لجرائـ األم
الجزائية في نصو عمى مف يعفى مف الشيادة مف مف قانوف اإلجراءات  228الثانية مف المادة 

حيث يعفى مف حمؼ اليميف أصوؿ المتيـ و فروعو و زوجو، و إخوتو و أخواتو  عائمة المتيـ،
بخصوص األشخاص وثيقي الصمة  كما يثار التساؤؿ و أصياره عمى درجتو مف عمود النسب.

بو حتى واف كانت مجرد عالقة فيؿ يقصد بيـ األصدقاء والزمالء فقط أوكؿ مف لو صمة  بيـ،
 .عمؿ

 
 

                                                           

 .148أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، المرجع السابؽ، ص  -1
، يتضمف القانوف المدني، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقـ ، مف 35، 33، 32في القرابة المواد راجع  -2

 .1975سبتمبر  30بتاريخ ، 78 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة

 



  316  
 

 الّشيود ثالثا: قمع جريمة االنتقاـ وترىيب وتيديد 
 عمى أفو مكافحتو الفساد مف مف قانوف الوقاية  45نص المشرع الجزائري في المادة 

عقوبة مف ينتقـ أو يرىب أو ييدد شاىدا أو أيا مف أفراد عائمتو أو األشخاص ذوي الصمة بو 
دج إلى 50.000تتراوح ما بيف ستة أشير وخمس سنوات وبغرامة مف  ىي الحبس لمدة

المشرع الجزائري خص ىذه الجريمة بنفس العقوبات المقررة لجريمة  أفدج والمالحظ 500.000
 إعاقة السير الحسف لمعدالة.

أساس الحماية و مكافحتو  الفسادمف نوف الوقاية مف قا 45و 44تعتبر المادتيف 
مف  25مضموف المادة المشرع الجزائري خذحيث أ في قضايا الفساد، لموضوعية لمشاىدا

في فقرتيا  32خذ مضموف المادة وأ مف قانوف مكافحة الفساد، 44لمادة االتفاقية وأدرجو في ا
 تكما سبق نو قرر مؤخراإال أ ،مف قانوف مكافحة الفساد 45األولى فقط وأدرجو في المادة 

ىويتو أو تغيير بير التي مف شأنيا حماية الشاىد كجواز إخفاء مجموعة مف التدا ،اإلشارة إليو
مف اتفاقية األمـ المتحدة  32وذلؾ تطبيقا لمفقرة الثانية مف المادة  وأو إخفاء عنوان اسمو

الدولية في مجاؿ مكافحة الفساد  ايوفاءا بالتزامات عمييا الجزائر،صادقت التي  دلمكافحة الفسا
 .1المذكورة أعاله 32انية مف المادةءت بيا الفقرة الثالسيما التدابير التي جا

 
 
 
 

                                                           

 بنيويورؾ 2003بر أكتو  31مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في  32نصت الفقرة الثانية مف المادة  - 1
التي  عمى مجموعة مف التدابير، سالفة الذكر، فريؿأ 19مؤرخ في  128-04مرسـو رئاسي رقـ المصادؽ عمييا بموجب 

قامة والسماح عند عمى كؿ دولة طرؼ اتخاذىا وىي وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية كالقياـ بتغيير أماكف اإل
ات المتعمقة بيوية األشخاص وأماكف وجودىـ أو بفرض قيود عمى إفشائيا كما نصت أيضا إفشاء المعموم االقتضاء بعدـ

عمى ضرورة توفير قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشيادة عمى نحو يكفؿ سالمة الشاىد كالسماح مثال باإلدالء 
 وسائؿ.الفيديو أو غيرىا مف ال بالشيادة باستخداـ تكنولوجيات االتصاالت ومنيا وصالت
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 خاتمة 
 إلنزاؿكفاءة مرفؽ العدالة الجنائية و قدرتو عمى مالحقة الجناة  يقتضي تطبيؽ القانوف

الذيف قد تتوافر  األشخاصمف مف آتوفير بيئة مناسبة لتعاوف و ال يتـ ذلؾ إال ب، العقاب بيـ
 .الّشيود و عمى رأسيـ  المحاكمة  أوئع الجنائية محؿ التحقيؽ لدييـ عناصر ثبوتية عف الوقا

في ظؿ ظيور أنماط جديدة لمجريمة و تشكيالت إجرامية تتميز بالشكؿ المؤسسي و 
بأية معمومة قد تؤدي  اإلدالءمف التنظيـ الييكمي و استعماؿ التيديد و العنؼ لمنع أي شخص 

 أفالتأكيد عمى  إلىاالتفاقيات و المواثيؽ الدولية  سعت العديد مف ،جنائيا أعضائيامالحقة  إلى
كافحة الجريمة و ضرورة يقتضييا الواجب العاـ الممقى عمى عاتؽ الدولة في م الّشيود حماية 

وسائؿ  إلقرارمصمحة المجتمع عند المقارنة نزوال  التشريعاتو لذلؾ سعت  مالحقة المجرميف،
 .حكـ القانوف بعقابيـتنفيذ و مرتكبييا و مالحقة  خاصة تمكف مرفؽ العدالة مف ضبط الجريمة

استخداـ ما يسمى بالشيادة إلى المقارنة التشريعات العديد مف في ىذا اإلطار لجأت و 
ف الذيالفرنسي و البمجيكي ، كالتشريعيف بمراحميا المختمفة الدعوى الجزائيةالمجيمة في نطاؽ 

بإدراج باب جديد  اإلجرائيتالحقة عمى نظاميما تعديالت م إدخاؿىذا االتجاه مف خالؿ  نقااعت
بحماية  خاص، قانوف التحقيؽ الجنائي البمجيكي و الفرنسي، اإلجراءات الجزائيةفي قانوف 

 .الدعوى الجزائيةالميدديف في  الّشيود 
باعتبارىا حاجة وطنية و  الّشيود بحماية تتعمؽ و مف جيتو تبنى المشرع الجزائري أحكاما 

الجمع  امف خاللي حاوؿ ،لي في محاولة منو لمتماشي مع االتجاىات الدولية السائدةالتزاـ دو 
و كذا الحماية الجسدية ألمف  يا الموضوعية واإلجرائية،بيف مختمؼ أنواع الحماية الجنائية بشقي

 األساسيةالمبادئ  إىدار أودوف االنتقاص مف ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ الشاىد 
و ذلؾ يجعميا خطوة ميمة في ىذا المجاؿ،ما  عوى الجنائية بمراحميا المختمفةالحاكمة لمد

 .سالؼ الذكر 15-02بصدور األمر
الوطني بما كفمتو مف حماية و عمى المستوى الدولي  ةالسياسة الجنائية الحديث كتؼو لـ ت

د كاف ليذه بؿ عمى العكس مف ذلؾ فق ،الدعوى الجزائيةلمشاىد الميدد في  موضوعية و إجرائية
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و بدنية ليؤالء  أمنيةحيث سعت لكفالة حماية ،اإلجرائيةالسياسة نظرة أبعد مف مجرد الحماية 
الالزمة  األمنيةقواميا توفير الحماية  و المقربيف منيـ، أسرىـ أفرادالميدديف و  الّشيود 

ىوية  ـنحيحتى م أوتعييف فريؽ أمني لحمايتيـ  أو اإلقامةسواء اتخذت شكؿ تغيير محؿ ليـ،
 و الجيات القضائية و الجيود الدولية الوطنيةالتشريعات و مف ىنا سعت العديد مف  جديدة،

حددت فييا إذ  ،يالقواعد الالزمة لعمموضعت ا و الّشيودما يسمى ببرامج حماية  إنشاء إلى
بوؿ و و معايير الق، االلتحاؽ بيا إجراءاتىذه البرامج و  إدارةالتي تتولى  اإلداريةالجية 
و  حاؿ قبوليـ بيذه البرامج، أسرتوالتي يستفيد منيا الشاىد و  األمنيةو صور الحماية  شروطو،
 . إجراءاتياسحب ىذه الحماية و  أسبابكذلؾ 

المرحمة التي يدلي فييا الشاىد بشيادتو بعدد  عالوة عمى قياـ جؿ التشريعات، بإحاطة ىذا
ة مباشرة  إلى ضماف حسف سير العدالة عموما مف الضمانات و اإلجراءات التي تيدؼ بصور 

. والحاؿ صوصا سواء كاف ابتدائيا أـ نيائياوحسف سير التحريات األولية و التحقيؽ القضائي خ
نفسو  بالنسبة لمتدابير التي توجو مباشرة إلى المتيـ تارة إلبعاده عف الشاىد مف باب الوقاية  و 

اىد و التي يستفيد منيا ىذا األخير بصورة غير تارة لردعو بسبب ما يقع منو مساسا بالش
، و إف ت التي قد تجعمو يحيد عف الحقيقةمباشرة  حيث تضمف لو البقاء بمنأى عف الضغوطا

 كانت غير موجية مباشرة إليو.
 :تتمثؿ في جممة مف النتائجإلى  ىذا البحثتوصمنا مف خالؿ 

عمى عاتقيا ميمة  أخذتالحديثة التي  لنيج السياسة الجنائية جزائريعدـ مسايرة المشرع ال -
 أوسواء عمى المستوى الدولي  الدعوى الجزائيةفي  فالميدديكفالة الحماية الالزمة لمشيود 

لشيود الميدديف و حصرىا فقط عمى ا، لمغاية ةكفميا مؤخرا محدودفالحماية التي ، الوطني
 فييار توافمف الجرائـ التي تدوف غيرىا قضايا الجريمة المنظمة أو اإلرىاب أو الفساد في 

 . الّشيود مقتضيات حماية 
، واستخداـ كالمجوء لمشيادة المجيمة الّشيود ببعض صور حماية األخذتعارض  إمكانية -

دعوى لالتي تحكـ ا األساسيةمع المبادئ  الّشيود تقنية الرؤية عف بعد في سماع شيادة 



  319  
 

مطة التحقيؽ لكافة تدويف سمف ائية ز الج اإلجراءاتفرضو قانوف يما أىميا و  ،ئيةزاالج
، فضال عف تعارضيا مع ما يقتضيو مبدأ المواجية بيف الخصـو الذي بيانات الشاىد

، كي يحاطوف عمما بيا أوالمحاكمة في حضور الخصـو جميعيـ  إجراءاتتتـ  أفيقتضي 
مف  اآلخريفالخصـو  أقواؿالمحاكمة و سماعو  إجراءاتيتمكف كؿ طرؼ بعد حضوره 

، و التي اتخذت في حضوره اإلجراءاتوجية نظره في  إبداءناقشتيـ و تفنيد حججيـ و م
، و أدلةلكؿ خصـ الحؽ في اف يطرح ما لديو مف  أف - أيضا -ىو ما يقتضي بالضرورة 

نية و يعمؽ سة عما في الجمي، و يناقشالتي يقدميا خصمو األدلةفي دحض  أيضاحقو 
 .عمييا كما يشاء

عمى الرغـ مف  الّشيود ىمية و فعالية البرامج الوطنية و الدولية لحماية الدراسة أبينت  -
أوجو القصور التي شابت مختمؼ ىذه البرامج، السيما ما يتعمؽ منيا بالتكاليؼ الباىضة 

 يـلنظاـ الحماية مف خالؿ ارتكاب الّشيود التي تضمف تمويؿ واؼ بالغرض و مخالفة 
حماية السمطات الحكومية، زيادة عمى اآلثار النفسية لجرائـ عنؼ  تحت ستار وجودىـ في 

مما يستمـز ، و االجتماعية  لبرنامج حماية الشاىد كالمعاناة مف استخداـ االسـ الجديد
الّشيود خالؿ تبادؿ  الّشيود مفالتعاوف الدولي لتعزيز قدرة البرامج الوطنية لحماية 

 كتعاوف فعمي عبر الحدود والذي يبقىخر، أو نقميـ بيوية جديدة لإلقامة في بمد آ المحمييف
 يستمـز تحسيف ىذا الوضع. ، مماضعيؼ المستوى

مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى  18مكرر  65اقتصر المشرع الجزائري في المادة  -
النص عمى العقاب عف الكشؼ غير المشروع عف ىوية أو عنواف الشاىد دوف أف يتناوؿ 

أو أفراد عائمتو  الشاىداؿ عنؼ أو ضرب أو جرح أو وفاة عمى أعم فييا يترتب التي الحالة
 .ىويتو عف المشروع غير الكشؼ نتيجة

فيذه الوسيمة تطرح بعض اإلشكاالت، الّشيود فعالية الرقابة القضائية كوسيمة لحماية تبقى   -
، كما أف قرار الوضع و حركة الخاضع لمرقابة القضائية تعجز عف مراقبة كؿ تصرفات

األمر سياف بالنسبة رقابة القضائية ال يمكف أف يشمؿ عائمة و أقارب المتيـ،و تحت ال
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درا ما يقترب ىو ، خصوصا و أف المتيـ في قضايا اإلجراـ الخطير نالمحبس المؤقت
، و إنما يتـ ذلؾ عف طريؽ عائمتو أو أقاربو أو المساىميف معو في الّشيود شخصيا مف 

إذ يستحيؿ  الّشيود تجدي ىاتو اإلجراءات نفعا في حماية  الجريمة. ففي مثؿ ىذه الحالة ال
 عمى القضاء مراقبة كؿ ىؤالء أو الحد مف تحركاتيـ جميعا.

المكرسة بموجب قانوف العقوبات و قانوف الوقاية  الّشيود عجز الوسائؿ الردعية لحماية  -
ية لمشيود، مف الفساد و مكافحتو، مف الناحية العممية، رغـ كونيا تشكؿ حماية موضوع

بالنظر إلى غالبية  الطابع العقابي عمييا و افتقارىا لصور ليـ عف توفير الحماية الالزمة 
بحيث ال يمكف إخراجيا إلى حيز التطبيؽ إال بعد وقوع االعتداء بالفعؿ  التجريـ الوقائي،

 عمى الشاىد.
مف  236دة المنصوص عمييا في الما جريمة إغراء الشاىداقتصر المشرع الجزائري في  -

عمى شيادة  جعؿ اليدؼ مف استعماؿ وسائؿ الجريمة عمى التحريض فيقانوف العقوبات، 
 .يادوف التحريض عمى عدـ اإلدالء بالزور فقط، 

مف  45المادة الصمة بو، في  واألشخاص ذويعدـ تحديد المقصود بأفراد عائمة الشاىد  -
الّشيود عمى حماية التي نصت  ،فحتوومكاالمتعمؽ بالوقاية مف الفساد  01-06القانوف رقـ 
 .والتيديد والترىيبالصمة بيـ مف االنتقاـ  واألشخاص ذوي وعائالتيـ

 تضميف ىذه األطروحة مجموعة مف االقتراحات تتمثؿ في:ارتأينا 
باألخص الضمانات الخاصة  و الّشيودضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية  -

األمر رقـ  المشرع الجزائري مف خالؿف ،بحقوؽ الدفاعساس مو عدـ ال بالمحاكمة العادلة
 ،راعى إلى حد كبير ضمانات المحاكمة العادلة 2015جويمية 23المؤرخ في  15-02

و مف خالؿ تمكيف  ،مف خالؿ تسبيب قرار قاضي التحقيؽ بإخفاء ىوية الشاىدو ذلؾ 
و مف  ،سئمة لمشاىدالنيابة العامة و المتيـ و الطرؼ المدني  و دفاعيما مف توجيو األ

إال أنو  خالؿ عدـ إجازتو الحكـ باإلدانة تأسيسا عمى شيادة مجيمة وحيدة في القضية،
نقترح أف يجعؿ القرار المسبب بإخفاء  عميو و ،قرار إخفاء اليويةحؽ استئناؼ أغفؿ 
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مف قانوف اإلجراءات  24مكرر  65نصت المادة ، بحيث استئنافووية قرارا يجوز الي
ة عمى اإلشارة إلى األسباب التي تبرر قرار قاضي التحقيؽ بالتجييؿ في محضر الجزائي

، و ذلؾ عمى خالؼ قرار مستقؿ صادر عف قاضي التحقيؽالسماع  و ليس في  
ر مسبب مف قاضي التحقيؽ المشرع الفرنسي الذي اشترط صراحة صدور قرا

رورة صدور قرار ،و عميو نقترح أف ينص المشرع الجزائري صراحة عمى ضبالتجييؿ
مف طرؼ المتيـ أماـ غرفة لإلستئناؼ مسبب مف قاضي التحقيؽ بالتجييؿ يكوف قابال 

 االتياـ.
التي تقتصر عمى ، مف قانوف اإلجراءات الجزائية 19مكرر  65صياغة المادة إعادة  -

قضايا الجريمة المنظمة أو اإلرىاب أو الفساد في فقط الحماية لمشيود الميدديف  إقرار
حينما تتعمؽ الشيادة  الّشيود يقرر تجييؿ نقترح أف بحيث  ،غيرىا مف الجرائـ دوف

ضررا  الّشيود و التي قد يناؿ  فييا الّشيود التي تتوافر مقتضيات حماية بجميع الجرائـ 
 مف الشيادة فييا.

الممؼ الخاص الذي يمسكو قاضي التحقيؽ و الذي يحفظ المعمومات السرية جعؿ  -
قانوف اإلجراءات  مف 2فقرة  24مكرر  65ىد المنصوص عميو في المادة المتعمقة بالشا

تتحدد كؿ حالة يتـ أف  و ،موقعا عميو باألحرؼ األولى و مرقماالجزائري  الجزائية
يجب ، كما و بمحضر السماع برقـ يتـ قيده بممؼ اإلجراءات ممؼتسجيميا في ىذا ال

القضائية أو الجية  الشرطة ـيعمأف النص عمى إلزاـ الشاىد المستفيد مف التجييؿ ب
بأي تغيير يطرأ عمى محؿ إقامتو حتى يتـ تعديمو في القضائية التي نظرت في قضيتو 

 .المعد لذلؾ ممؼال
الحقيقي واعتبار عنواف عنوانو المدة التي يتمتع بيا الشاىد باالستمرار في إخفاء تبياف  -

ئية أو الجية القضائية التي نظرت القضاالشرطة فرقة الدرؾ الوطني زيادة عمى عنواف 
 .عنوانا لمحؿ إقامتو ،في قضيتو
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ع المشرع الجزائري بجعؿ إنياء الحماية متعمقا بممارسة حقوؽ الدفاضرورة عدـ اكتفاء  -
باتخاذ أي إجراء يضر بإجراءات  جيؿقاـ الشاىد الم، بؿ إنياء الحماية أيضا إذا فقط

يكشؼ أشخاص مشبوىيف، أو عمى نحو قد الحماية الممنوحة لو وذلؾ كالتعامؿ مع 
 الجيات المختصة.بتغيير محؿ إقامتو دوف الرجوع إلى  قاـإذا ، و ىويتو

 ىوية عف المشروع غير الكشؼ عف ترتب إذا ما حالة في العقوبات مضاعفة و تشديد -
 أو أبنائيـ أو أزواجيـ أو الشيود عمى تقع وفاة أو جرح و ضرب أو عنؼ أعماؿ الشاىد
 .المباشريف ـأصولي

 عممية تجري الذي القضائية الشرطة ضابط سماع تجيز التي 18 مكرر 65 المادة تعديؿ -
 يكف لـ أنو مف بالرغـ ىذا و العممية، عف شاىدا بوصفو سواه دوف مسؤوليتو تحت التسرب
 إف و المتسرب، لشيادة نقؿ عف عبارة ىي الحقيقة في شيادتو و فيو، المتسرب الوسط داخؿ
 المشرع حرص ىو ذاتو المتسرب دوف التسرب عممية منسؽ الضابط سماع ررمب كاف

 الشاىد، تحمي قانونية نصوص غياب ظؿ في المتسرب سالمة و أمف حماية عمى الشديد
 و الجزائية اإلجراءات قانوف مف 18 مكرر 65 المادة الجزائري المشرع يعدؿ أف نأمؿ فإننا

-15 األمر بموجب لمشاىد حماية مؤخرا أقر قد اـد ما كشاىد، نفسو المتسرب بسماع يسمح
 .2015 يوليو 23 في مؤرخ 02

بتمكيف المتيـ مف طمب  الجزائري، مكرر مف قانوف اإلجراءات الجزائية 69المادة تعديؿ  -
خصوصا و أنو قد مكنو في إطار نفس المادة مف تقديـ طمب لتمقي  إجراء مواجية

 نة.تصريحاتو أو سماع شاىد أو إجراء معاي
ضرورة تمكيف المتيـ و محاميو مف توجيو أسئمة محددة فيما يتعمؽ بالتاريخ الشخصي  -

أف يتولى قاضي تحقيؽ مستقؿ عمميات التحقيؽ الخاصة بالسجؿ عمى  لمشاىد،
 الشخصي لمشاىد، وال يكوف مشاركا أو لو عالقة بسير إجراءات الدعوى.

المتعمؽ  2015فيفري  01ي المؤرخ ف 03-15مف القانوف رقـ  14تعديؿ المادة  -
المشرع  بعصرنة العدالة و التي تحدد شروط المحادثة المرئية عف بعد، بأف يضيؼ
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وجوب أف يكوف استجواب و سماع األطراؼ عف طريؽ المحادثة  إلى شرط الجزائري
المرئية عف بعد يقتضيو و يستدعيو بعد المسافة أو حسف سير العدالة،كوف الشاىد محؿ 

 تجييؿ.
المتعمؽ  2015فيفري  01المؤرخ في  03-15تمـ المشرع الجزائري القانوف رقـ يأف  -

بعصرنة العدالة، بمواد تتناوؿ تحديد مدة االحتفاظ بالتسجيالت الخاصة بسماع الشاىد 
عف طريؽ المحادثة المرئية عف بعد ، مف تاريخ انقضاء الدعوى العمومية، عمى غرار 

كذا تدمير التسجيالت خالؿ دىا بخمس سنوات، و ما فعمو نظيره الفرنسي و الذي حد
 مدة معينة تمي انقضاء مدة االحتفاظ مف تاريخ انقضاء الدعوى العمومية.

صراحة عمى اعتبار صفة الشاىد ظرفا مشددا لمعقاب متى المشرع الجزائري أف ينص  -
ع عائمتو و جمي ماؿ أفرادكاف محال لجريمة تقع عمى نفسو أو مالو أو عمى نفس أو 

 بسبب أدائو الشيادة أو لغرض منعو مف أدائيا. األشخاص ذوي الصمة بو،
أفراده  ومتخصص يتمقىبالحضور إلى جياز مدرب  الّشيود بالتكميؼإسناد ميمة تبميغ  -

 الّشيود.وطمأنة مساعدة  والقانوف بيدؼتكوينا في عمـ النفس 
 إلييا،ير بالدخوؿ بحيث ال يسمح لمغ ومؤمنة لمشيودانتظار مناسبة  توفير أماكف -

سماعيـ  وذلؾ عندلغاية االنتياء مف اإلدالء بالشيادة  الّشيود لضماف منع التأثير في 
أما في مرحمة المحاكمة فنقترح إنشاء  .االبتدائيفي مرحمة التحريات األولية والتحقيؽ 

 العوف بالشيادة، وتقديـمنذ استدعائيـ لحيف انتيائيـ مف اإلدالء  الّشيودىيئة لمساعدة 
 .وأثناء وبعد المحاكمةليـ قبؿ 

المتعمؽ  1966جويمية  22المؤرخ في  66/224رقـ األمر مف  65بالرجوع إلى المادة  -
، يكفي فقط أف يطمب الشاىد مف قاضي التحقيؽ بأف يتـ دفع بالمصاريؼ القضائية

عمى  الّشيود في مصاريؼ التنقؿ أو السفر، إضافة إلى تعويض  الّشيود حؽ التكاليؼ)
خ( ، ليتـ دفع قيمتيا مف الخزينة العمومية، إال أنو عمميا غالبا ـ أماـ المحكمة...إلمثولي

، وكاف عمى بوىذا الحؽ لذلؾ يجب عمى قاضي التحقيؽ أف يعمميـ  الّشيودما يجيؿ 
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قانوف اإلجراءات الجزائية ضمف المواد في نص عمى ىذا الحؽ الالمشرع الجزائري 
 د أماـ قاضي التحقيؽ.بسماع الشاىالخاصة 

ومكافحتو المتعمؽ بالوقاية مف الفساد  01-06مف القانوف رقـ  45تعديؿ المادة  -
 الصمة بو. واألشخاص ذويتحديد المقصود بعائمة الشاىد  بإضافتو

مف قانوف العقوبات الجزائري بعدـ حصر اليدؼ مف استعماؿ وسائؿ  236تعديؿ المادة  -
شيادة الزور فقط ليمتد إلى تحريض الشاىد ريض عمى الّشيود في التحجريمة إغراء 

 عمى عدـ أداء الشيادة أيضا.
في حالة ما إذا اتجيت  الّشيودضرورة مراعاة أىـ العناصر الالزمة إلنشاء برامج حماية  -

أساس واضح مف أىميا  ،الّشيودالجزائر مستقبال إلى إنشاء برنامج متكامؿ لحماية 
حية السياسة العامة مف أجؿ تنفيذ العمميات الخاصة بحماية الناحية القانونية أو مف نا

جيات تنفيذ القوانيف و التمويؿ الكافي و المتواصؿ و التنسيؽ الوثيؽ مع  ،الّشيود
في المكمفيف مؤىالت و اختيار في تحديد باإلضافة إلى الصرامة  ،الوطنية و الدولية

 البرنامج.
و المدرسة الوطنية لمقضاء  الشرطة ومدارسضرورة تضميف مناىج كميات الحقوؽ  -

 أو دولية لمناقشة وندوات وطنيةممتقيات  عقد الّشيود وكذامقاييس تتعمؽ بحماية 
 حمايتيـ. وبياف كيفية والمنظمات المدنيةالمختصيف  الّشيود معحماية  موضوع
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1982. 
 دار األولى، الطبعة مقارنة، دراسة لمشيود، اإلجرائية الجنائية الحماية ،توني موسى خالد -28

 .2010 ،، القاىرةالعربية النيضة
 قانوف في االبتدائي التحقيؽ ةمرحم في المتيـ ضمانات ،حسيف اهلل عبد كمندر خميفة -29

 .2002 القاىرة، العربية، النيضة دار األولى، الطبعة مقارنة، دراسة الجزائية، اإلجراءات
 مطبعة عشر، الثانية المصري،الطبعة القانوف في الجزائية اإلجراءات مبادئ ،عبيد رؤوؼ -31

 .1978 ،، القاىرةالشمس عيف جامعة
 ،، القاىرةالعربي الفكر دار ، واألمواؿ شخاصاأل عمى االعتداء جرائـ ،------- -31

1978. 
الجرائـ المضرة بالمصمحة القسـ الخاص، شرخ قانوف العقوبات ، ،رفعت محمد رشواف -32

 .2001-2000 القاىرة، العامة و جرائـ اإلعتداء عمى األشخاص، دار النيضة العربية،
 .1990 ،اإلسكندرية  ،المعارؼ منشاة الناس، بآحاد المضرة الجرائـ ،بيناـ رمسيس -33
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 .1995، سكندرية، النظرية العامة لمقانوف الجنائي، منشأة المعارؼ، اإل------- -34
 .1997، ، اإلسكندريةمنشأة المعارؼ عمـ النفس القضائي، ،------- -35
 .1997 القاىرة، ،كمية الشرطة ، عمـ النفس الجنائي،سعد المغربي -36
دار الفكر  حيتيف القانونية و العممية،، الشيادة الزور مف الناىابيؿ البرشاوي دشيا -37

 .1982، القاىرة العربي،
 دراسة المصري، التشريع في الرشوة جرائـ الرشوة، جرائـ ،الوىاب عبد الديف صالح -38

 .نشرتاريخ ال دوف القاىرة، العربية، النيضة دار مقارنة،
 دار األولى، الطبعة التعديالت، ألحدث وفقا النشر جرائـ في دروس ،سرور طارؽ -39

 .1997القاىرة، العربية، النيضة
، قانوف العقوبات، القسـ الخاص، جرائـ االعتداء عمى األشخاص -------- -41

 .2003القاىرة، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، واألمواؿ، 
 وضماف الفعالية بيف القضائي الضبط مأموري سمطات ،صفا إسماعيؿ إبراىيـ عادؿ -41

 .2001،قاىرةال دوف دار النشر، مقارنة، دراسة ،الفردية والحقوؽ الحريات
 العربية، النيضة دار بعد، عف الجنائية والمحاكمة التحقيؽ ،قرني يحي عادؿ -42

 .2006القاىرة،
منشاة  ، الكتاب الثالث،ميؽ الموضوعي عمى قانوف العقوباتالتع ،بياعبد الحميد الشور  -43

 .2003اإلسكندرية، المعارؼ، 
الطبعة الثانية،  جراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارف،اإل ،عبد الرحماف خمفي -44

 .2016الجزائر،  دار بمقيس لمنشر،
 .2010عيف مميمة، اليدى،، الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دار ------------ -45
 الوطنية المؤسسة المؤقت، اإلفراج و االحتياطي الحبس إجراءات ،سعد العزيز عبد -46

 .النشر سنة بدوف ئر،الجزا لمكتاب،
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 الوطنية المؤسسة الجزائية، اإلجراءات قانوف في مذكرات ،---------- -47
 .1991 لمكتاب،الجزائر،

 دوف الجزائر، ىومة، دار الجنايات، محكمة أماـ اإلجراءات أصوؿ ،---------- -48
 .نشر سنة

 دار عة،الراب الطبعة المزور، واستعماؿ األمانة وخيانة التزوير جرائـ ،---------- -49
 .2007 الجزائر، ىومة،

 الفكر دار معمقة، دراسة والتأديبي، الجنائي التحقيؽ أصوؿ ،حجازي بيومي الفتاح عبد -51
 .2005، اإلسكندرية الجامعي،

، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري)التحري و التحقيؽ(، دار وىايبيةأعبد اهلل   -51
 .2003،ىومة الجزائر

ائية الجزائري، التحري والتحقيؽ،دار وف اإلجراءات الجز ، شرح قان------------ -52
 .2005الجزائر  ىومة،

شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري،دار ىومة، بدوف سنة  ،------------ -53
 النشر.

المضرة بالمصمحة  ، الجرائـالخاص العقوبات، القسـ شرح، قانوف، بكرعبد المييمف  -54
 .1961، رةالقاى، العالمية ، المطبعةالعامة

 .2000 تونس، ،قانونية دراسات األوؿ، الجيؿ اإلنساف، حقوؽ ،الشواربي عمي -55
 و لمطباعة اليدى دار -االحتياطي – المؤقت الحبس بدائؿ ،بوخميس بف بولحية عمي -56

 .2004الجزائر، ، مميمة النشر،عيف
 لجزائر،ا المحاكمة، في الثالث، المجمد الجزائية، اإلجراءات في الموسوعة ،جروة عمي -57

 .نشرتاريخ ال دوف نشر،دار ال دوف
 دوف القضائي، التحقيؽ في الثاني المجمد الجزائية، اإلجراءات في الموسوعة ،------ -58

 .نشرتاريخ ال دوف الجزائر، نشر،دار ال
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 الماؿ اختالس ممحقاتيا، و الرشوة الخاص، ،القسـ العقوبات قانوف شرح ،حمودة عمي -59
القاىرة،  العربية، النيضة التزوير،دار و التزييؼ و الغدر و عميو العدواف و    العاـ

1998. 
 بالمصمحة المضرة بالجرائـ الخاص القسـ المصري العقوبات قانوف شرح ،راشد عمي -61

 .1949 القاىرة، والنشر، والترجمة التأليؼ لجنة ،1ج العمومية،
 مطبعة و مكتبة بيا، المتصمة الجرائـ و الزور شيادة جريمة ،حسف عوض عمي -61

 .1995 ، القاىرة الخانجي،
 المكتبة مقارنة، دراسة الجزائي، اإلثبات في الشيادة حجية ،ربيع أحمد محمد عماد -62

 .1999، عماف، القانونية
 .2008 الجزائر، نشر،دار ال دوف الجزائية، اإلجراءات قانوف شرح ،خوري عمر -63
 األولى، الطبعة مقارنة، دراسة الجنائية، المسائؿ في الدولية القضائية اإلنابة ،سالـ عمر -64

 .2001،، القاىرةالعربية النيضة دار
، منشأة المعارؼ، الجنائيةاإلجراءات ، المبادئ العامة في قانوف عوض محمد عوض -65

 .2002اإلسكندرية، 
، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجنائيةاإلجراءات قانوف  ،------------ -66

 .1995 ،الجامعية، اإلسكندرية
 سمطة أماـ الدفاع وحقوؽ االبتدائي التحقيؽ لسرية الجنائية الحماية ،يابد عويس -67

 .1999 الشرقية، والكمبيوتر، لمطباعة الدولية الرسالة مكتب األولى، الطبعة التحقيؽ،
 األوؿ، جرائـالقسـ الخاص، الكتاب  العقوبات شرح قانوف ،فتوح عبد اهلل الشاذلي -68

 .2001اإلسكندرية، عات الجامعية، دار المطبو  المصمحة، العدواف عمى 
، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، منشورات أميف، الجزائر، فضيؿ العيش -69

 .نشرالبدوف سنة 
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النيضة  ، دارالطبعة الثانيةص، الخا العقوبات، القسـشرح قانوف  ،فوزية عبد الستار -71
 .2000 القاىرة، العربية،

منشورات  ،في التشريع الميبي، الجزء األوؿالجنائية ات اإلجراء، مأموف محمد سالمة -71
 .1981 ،أفريؿ ،جامعة بنغازي

في التشريع المصري، الجزء األوؿ، دار الجنائية اإلجراءات ، ------------ -72
 .1992القاىرة،  ،النيضة العربية

 ىرة،القا العربية، النيضة دار جنائيا، العاـ الموظؼ حماية ،عمي الدسوقي إبراىيـ محمد -73
2006. 

 الكتب، عالـ الثانية، الطبعة العممي، الجنائي التحقيؽ في الموسوعة ،عاشور أنور محمد -74
 .1994القاىرة، 

دوف دار النشر، دوف تاريخ  ، فقو اإلجراءات الجزائية،الطبعة الثانية،محمد توفيؽ الشاوي -75
 النشر.

بعة الخامسة، دار ، مذكرات في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، الطمحمد حزيط -76
 .نشرتاريخ الدوف  الجزائر ،ىومة

 دوف الجزائر، ىومة، دار الجزائري، القضائي النظاـ في التحقيؽ قاضي ،------- -77
 .نشرتاريخ ال

 .1994 االسكندرية، ، منشأة المعارؼ،الجنائيةاإلجراءات ، محمد زكي أبو عامر -78
 .1969القاىرة، ربية، ، استجواب المتيـ، دار النيضة العمحمد سامي النبراوي -79
ديواف  الطبعة الثانية،الخاص،  الجزائري، القسـ، شرح قانوف العقوبات محمد صبحي نجـ -81

 .1990المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دار دوف  ثانية،الطبعة ال ،،الجزء األوؿالجنائيةاإلجراءات ، شرح قانوف محمد عيد الغريب -81

 .1997-1996 ،نشرال
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الحقوؽ، ، كمية الرابعة الخاص، الطبعة العقوبات، القسـوف ، شرح قان----------- -82
 .2003المنصورة،  جامعة

 الجزء الجزائري، الوضعي القانوف في الجنائية المواد في اإلثبات نظاـ ،مرواف محمد -83
 .نشر سنة دوف الجامعية،الجزائر المطبوعات ديواف الثاني،

 ،ودانيي التشريعيف المصري و الساءاتو فإجر  الجنائي، ، القانوفمحمد محي الديف عوض -84
 .1964، القاىرة ،الجزء الثاني، المطبعة العالمية

 الفقو في القاضي حكـ عمى وأثره الشيادة عف الرجوع ،الصادؽ يوسؼ األمير محمود -85
 .2008 ،االسكندرية الجديدة، الجامعة دار الوضعي، والقانوف اإلسالمي

 دراسة الجنائية، اإلجراءات في الفردية ؽوالحقو  الحريات تأكيد ،كبيش سميماف محمود -86
 .نشر سنة العربية،القاىرة،دوف النيضة دار الفرنسي، القانوف في الحديثة التعديالت

 لتاريخ دراسة مع األساسي ونظاميا الدولية، الجنائية المحكمة ،بسيوني شريؼ محمود -87
 القاىرة، العربية، نيضةال دار السابقة، الدولية الجنائية والمحاكـ الدولية التحقيؽ لجاف

2001. 
 القانوف في مقارنة الجنائية،دراسة المسائؿ في الّشيود استجواب ، العادلي صالح محمود -88

 .2004 ،اإلسكندرية ،الجامعي الفكر دار اإلسالمي، الفقو و الوضعي
 و اإلسالمية الشريعة في واستجوابيـ الّشيود   مناقشة ،الزيني العزيز عبد محمد محمود -89

 .2004 ،اإلسكندرية ،لمنشر الجديدة الجامعة دار، الوضعي انوفالق
 .1983،القسـ العاـ، دار النيضة العربية العقوبات،، شرح قانوف محمود محمود مصطفى -91
، الطبعة الثانية، دار النيضة الجنائيةاإلجراءات ، شرح قانوف محمود نجيب حسني -91

 .1988 ،العربية، القاىرة
 دار الجنائية، اإلجراءات قانوف في واإلثبات االختصاص ،------------- -92

 .1992 القاىرة، ،العربية النيضة
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 المبناني، العقوبات قانوف في األمواؿ عمى االعتداء جرائـ ،----------- -93
 .1984بيروت،

 .2001 الجزائر والتوزيع، لمنشر موفـ القضائية، القرائف ،زبدة مسعود -94
مجاليف الجنائي والمدني، الطبعة الثانية، في ال الّشيود ، شيادة مصطفى مجدي ىرجة -95

 .1998دار الفكر والقانوف، المنصورة 
، دار المطبوعات الجامعية في المواد الجنائية، اإلثبات ،------------- -96

 .2000، اإلسكندرية
، التحريات واإلثبات الجنائي، دار الكتب المصرية، القاىرة مصطفى محمد الدغيدي -97

،2002. 
ماية القانونية لمشاىد في ضوء الفقو و القضاء وفقا لقانوف ، الحمصطفى يوسؼ -98

 .2011اإلجراءات الجنائية المصري، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 الجزائر،  ىومة، الجديدة،دار التعديالت مع الجزائية اإلجراءات في الوجيز ،جديدي معراج -99

2002. 
 .2004 ،الجزائر ىومة، دار ائية،الجز  اإلجراءات في الوجيز ،-------- -111
 الوطنية المؤسسة الجزائري، التشريع في الجزائية اإلجراءات ،بغدادي ممياني موالي -111

 .1992 الجزائر ، لمكتاب
الرشوة وتبييض األمواؿ،  ،، مف جرائـ أصحاب الياقات البيضاءناديا قاسـ بيضوف -112

 .نشرتاريخ الدوف بيروت، منشورات الحمبي الحقوقية، 
 تونس، المؤسسة، أدبيات في إسيامات دار الجزائي، القضاء فقو مبادئ ،الراشدي ؿنبي -113

2000. 
القاىرة،  ،أسس التحقيؽ و البحث الجنائي العممي، كمية الشرطة ،نبيؿ عبد المنعـ جاد -114

2003. 
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 ، حقوؽ ضحايا الجرائـ الدولية في ضوء أحكاـ القانوف الدولي،نصر الديف بوسماحة -115
 .2007 ،اإلسكندريةر الفكر الجامعي، دا الطبعة األولى

في القانوف الجنائي الوطني و الدولي )دراسة  الّشيود حماية  ،نوازد أحمد ياسيف الشواني -116
 .2014القاىرة،  ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،تحميمية مقارنة( الطبعة األولى

 و فمسفة اإلثبات الجنائي، ية،الحقيقة بيف الفمسفة العامة و اإلسالم ،ىاللي عبد اهلل أحمد -117
 .1987، القاىرة، دار النيضة العربية ،بعة األولىطال

 .2005، دار ىومة، الجزائر، الّشيود ، الوجيز في شيادة يوسؼ دالندة -118

 :والمذكرات تثانيا: األطروحا

 األطروحات:-أ

 كمية كتوراه،د رسالة العقوبات، قانوف في لمعالنية العامة األحكاـ ،عفيفي عمي السيد أحمد -1
 .2001 شمس، عيف جامعة الحقوؽ،

 مقارنة تحميمية دراسة الجنائية، المواد في الدليؿ مشروعية ،خميؿ محمد الديف ضياء أحمد -2
 كمية دكتوراه، الجزائية،رسالة اإلجراءات مجاؿ في المشروعية و اإلثبات لنظريتي

 .1984 شمس عيف الحقوؽ،جامعة
رسالة لنيؿ  ، دراسة مقارنة، منية لمشاىدة الجنائية و األ،الحمايأحمد يوسؼ محمد السولية -3

 .2006القاىرة،  الدكتوراه في عمـو الشرطة،أكاديمية الشرطة،كمية الدراسات العميا،
في القانوف الجزائري، دراسة مقارنة في المواد  الّشيود، اإلثبات بشيادة براىيمي صالح -4

، تخصص القانوف، كمية الحقوؽ و المدنية و الجنائية، رسالة لنيؿ شيادة دكتور  اه في العمـو
 .2012جامعة مولود معمري تيزي وزو، العمـو السياسية،

، الحماية الجنائية لمخصومة مف تأثير النشر، دراسة مقارنة في جماؿ الديف العطيفي -5
 .1964القانوف المصري و المقارف ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
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 ، المسؤولية المدنية لمصحفي عمى أعمالو الصحفية، رسالةعمى فيميخالد مصطفى  -6
 .2001جامعة طنطا،  ،حقوؽالكمية  دكتوراه،

 دكتوراه، كمية الجنائية، رسالةعمى اإلرادة في المواد اإلكراه  ، أثرالفتاحمحمد السعيد عبد  -7
 .2002جامعة المنصورة،  الحقوؽ

العقوبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية ، العالنية في قانوف محمد محي الديف عوض -8
 .1955الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

جامعة  كمية الحقوؽ، القانوف،أطروحة دكتوراه في  ثبات الجزائي،الشيادة في اإل ،اللو رابح -9
 .2015-2014 ،-01 -الجزائر

، سمطة القضاء في تحريؾ الدعوى الجنائية، دراسة تحميمية محمد عبد المطيؼ فرج -11
تأصيمية مقارنة في القانوف المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، مقدمة لكمية حقوؽ، جامعة 

 .2004،القاىرة 
في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بيف القانوف  إلثبات، الشيادة دليال عميا محمد الكحالوي -11

 .1999رة، جامعة القاى ،مقدمة لكمية الحقوؽ ه، رسالة دكتورا اإلسالميةالوضعي والشريعة 
، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو والحبس المؤقت، قرينة البراءة عمي أحمد رشيدة -12

 .2016، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،والعمـو السياسيةتخصص قانوف، كمية الحقوؽ 
، مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه  التحقيؽ، أطروحة ، قاضيفوزيعمارة  -13  كمية الحقوؽ،العمـو

 .2010-2009 خوة منتوري، قسنطينة،جامعة اإل
ة ، الضبط القضائي بيف السمطة والمسئولية، رسالرضا عبد الحكيـ إسماعيؿ رضواف -14

 .1992، ، القاىرةأكاديمية الشرطة ،دكتوراه
كمية ، أعماؿ الشرطة ومسئوليتيا، إداريا وجنائيا، رسالة دكتوراه، قدري عبد الفتاح الشياوي -15

 .1968-1967ة، جامعة اإلسكندريالحقوؽ، 
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دراسة عمى ضوء اتفاقية األمـ المتحدة  -، جريمة الرشوة في التشريع الجزائريىاروف نورة -16
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ و -لمكافحة الفساد أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في العمـو

 .2017العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 :المذكرات-ب

رسالة ماجستير في العقود و  في القانوف الجزائري، الّشيود بات بشيادة اإلث ،صالح براىيمي -1
 .1999جامعة الجزائر، معيد العمـو القانونية و اإلدارية، المسؤولية

كمية  رسالة ماجستير، ،االستدالؿضمانات المشتبو فيو في مرحمة التحري و  ،مغنى دليمة -2
 .2002-2001زائر،جامعة الج و العمـو اإلدارية، بف عكنوف، الحقوؽ

العمـو  حماية الشاىد في المواد الجزائية،مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ و ،محمودي خديجة -3
 .2012ديسمبر  البميدة،، السياسية جامعة سعد دحمب

 .2000، كمية الحقوؽ، جامعة طنطا، استجواب المتيـ، رسالة ماجستير ،محمد بف حامد -4
رسالة  -دراسة مقارنة-أثناء التحريات األولية ، ضمانات المشتبو فيومحي الديف حسيبة -5

 .2010، اإلسكندريةماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة 
ة في عمـو ، القانوف الجنائي والسرية، مذكرة لنيؿ شيادة الدراسات المعمقىالة بف تميـ -6

 .2002-2001تونس، ، اإلجراـ، كمية الحقوؽ
ئـ اإلعالـ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في فرع ، ركف العالنية في جراعادؿ كاظـ سعود -7

-2000، ، جامعة الجزائرالقانوف الجنائي و العموـ الجنائية، كمية الحقوؽ و العمـو اإلدارية،
2001. 

، بدائؿ الحبس االحتياطي، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، عمي مفتاح سمطاف العرياني -8
 .2008جامعة القاىرة 

،إجراءات الشيادة في مرحمتي االستدالؿ و التحقيؽ اد العمرعمر بف إبراىيـ بف حم -9
دراسة مقارنة رسالة ماجستير،  االبتدائي  في ضوء نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي،

 .2004،، الرياضجامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية
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ير في مذكرة لنيؿ شيادة الماجست في المادة الجزائية، الّشيودحماية  ،طارؽ الميدواني -11
 .2006-2005جامعة تونس المنار،  الحقوؽ،

في العمـو ، العالنية واإلجراءات الجزائية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير دنيا الفضالوي -11
 .2002-2001بتونس، ، الجنائية، كمية الحقوؽ

 ،في التشريع الجزائري و المقارف-تالمؤق-التنظيـ القانوني لمحبس االحتياطي ،رزاقي نبيمة -12
 .2009،اإلسكندريةجامعة  مية الحقوؽ،ك ماجستير، رسالة

، رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانوف جوىر قوادري صامت -13
 .2009ماجستير، جامعة اإلسكندرية،  والمقارف، رسالةالجزائري 

 ثالثا: المقاالت
المقارف بالقانوف  دراسة في القانوف المصريجريمة القذؼ،  « ،عثماف عبد الرحيـ ماؿآ -1

العدد  عف جامعة القاىرة، تصدر مجمة القانوف و اإلقتصاد،، »الفرنسي، و القانوف اإليطالي
 .378-348.ص.ص 1968 الرابع،

، الفكر الشرطي مجمة، » الجنائيالقانوف  الّشيود فيحماية  « ،الوىاب عبد رامي متولي -2
لشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، عف مركز بحوث الشرطة، القيادة العامة لشرطة ا درتص

 .196-97.ص.ص2015أكتوبر ، الرابع العدد، والعشريفالمجمد الرابع 
مجمة دفاتر ، »ةفي التشريعات المغاربي الّشيودالحماية القانونية ألمف   «،ماينو جياللي -3

، العدد الرابع عشرتصدر عف جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر،  ،السياسة و القانوف
 .274-259ص .ص.2016جانفي 

مجمة آفاؽ  ،»الحماية القانونية المقررة لمشيود و الخبراء و الضحايا « ،سعودي عينونة -4
تصدر عف مخبر الدراسات القانونية المقارنة، جامعة سعيدة،  لمدراسات القانونية المقارنة،
 .136-119ص ،ص.2016الجزائر،العدد األوؿ، نوفمبر 
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 Laالتحقيؽ و المحاكمة الجزائية عف بعد عبر تقنية« ،صفواف محمد شديفات -5

«vidéoconférence  ،تصدر عف جامعة العمـو  ،مجمة دراسات، عمـو الشريعة و القانوف
 .364-353، ص.ص 2015، 1، العدد 42المجمد  اإلسالمية، األردف،

التسرب كأسموب مف أساليب التحري في قانوف اإلجراءات الجزائية  « ،زوزو ىدى -6
تصدر عف جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،  ،مجمة دفاتر السياسة و القانوف، »جزائريال

 .124-115ص ..ص2014العدد الحادي عشر،جواف الجزائر، 

 :القانونية النصوص :رابعا
 النصوص القانونية الدولية - أ

 ،1998 أبريؿ 22 بتاريخ، القاىرة، في الموقعة اإلرىاب، لمكافحة العربية االتفاقية -1
 ديسمبر 07 في مؤرخ 413-98 رقـ رئاسي مرسـو بموجب الجزائر ييامع صادقت
 .1998 ديسمبر 13 بتاريخ ،93 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة ،1998

 معتمدة ،2000 لعاـ الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية -2
 ،2000 نوفمبر 15 في المؤرخ ،55 الدورة ،25 عدد العامة الجمعية قرار بموجب
 فبراير 05 في مؤرخ 55-02 رقـ رئاسي مرسـو بموجب بتحفظ الجزائر عمييا صادقت
  .2002فبراير 10بتاريخ  ،09 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة ،2002

 ،58/4، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد -3
، صادقت عمييا الجزائر بتحفظ بموجب مرسـو رئاسي رقـ 2003أكتوبر 31في خ مؤر 
، 26، عددالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،2004فريؿ أ 19مؤرخ في  04-128

 .2004أفريؿ  25بتاريخ 
، صادقت 2010ديسمبر  21 بالقاىرة، بتاريخاالتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة  -4

الجريدة ، 2014سبتمبر 8مؤرخ في  249-14ر بموجب مرسـو رئاسي رقـ عمييا الجزائ
 .2014سبتمبر  21بتاريخ ، 54عدد ، الرسمية لمجميورية الجزائرية
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 :الوطنيةالقانونية النصوص  - ب
، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسـو رئاسي رقـ 1996دستور الجزائر لسنة  -1

عميو في استفتاء  دستور المصادؽبإصدار نص تعديؿ ال، يتعمؽ 1996ديسمبر  07
ديسمبر  08بتاريخ ، 76، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 1996نوفمبر  28

 الجريدة الرسمية 2002أبريؿ  10مؤرخ في  03-02رقـ قانوف ، معدؿ بموجب 1996
-08رقـ قانوف بموجب  ، معدؿ2002أبريؿ  14بتاريخ  ،25عدد لمجميورية الجزائرية،

بتاريخ  ،63عدد ،لمجميورية الجزائرية الجريدة الرسمية 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19
 2016مارس  06مؤرخ في  01-16رقـ قانوف معدؿ بموجب ، 2008وفمبرن 16

 .2016 مارس 7، بتاريخ 14 لمجميورية الجزائرية، عدد الجريدة الرسمية
الجريدة  عالـ،، يتعمؽ باإل2012يناير 12، مؤرخ في 05-12قانوف عضوي رقـ  -2

 .2012يناير  15بتاريخ ، 2، عدد لمجميورية الجزائرية الرسمية
 الجزائية اإلجراءات قانوف يتضمف ،1966 جواف 08 في مؤرخ 155-66 رقـ أمر -3

 ،1966 جواف 11 في صادر ،48 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة الجزائري،
  .متمـ و معدؿ

 الجزائري، العقوبات قانوف يتضمف ،1966 جواف 08 في مؤرخ 156-66 رقـ أمر -4
 و معدؿ ،1966 جواف 11 في صادر ،49 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة
  .متمـ

 الجريدة القضائية، بالمصاريؼ متعمؽ ،1966 جويمية 22 في مؤرخ 224-66 رقـ أمر -5
 .1966 سنة غشت أوؿبتاريخ  ،65 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية

 الجريدة، يتضمف القانوف المدني، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقـ  -6
 .1975سبتمبر  30 بتاريخ ،78 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية

 الجريدة الجمارؾ، قانوف يتضمف ،1979 سنة يوليو 21 في مؤرخ 07-79 رقـ قانوف -7
 .1979 يوليو 24 بتاريخ ،30 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية
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 مؤرخ 07-79 رقـ قانوفيعدؿ و يتمـ  ،1998 -08-22 في مؤرخ 10-98 رقـ قانوف -8
 لمجميورية الرسمية الجريدة ،الجمارؾ قانوف يتضمف ،1979 سنة يوليو 21 في

 .1998 غشت 23 في مؤرخة ،69 عدد الجزائرية،
والمؤثرات تعمؽ بالوقاية مف المخدرات ، ي2004-12-15مؤرخ في  18-04رقـ  قانوف  -9

الرسمية لمجميورية  الجريدةالعقمية و قمع االستعماؿ و االتجار غير المشروعيف بيا، 
  26-12-2004.بتاريخ  ،83الجزائرية، عدد

ييض األمواؿ ، يتعمؽ بالوقاية مف تب2005فيفري  06مؤرخ في  01-05قانوف رقـ  -10
 بتاريخ ،11عدد  الجزائرية،، الجريدة الرسمية لمجميورية و مكافحتيما وتمويؿ اإلرىاب

09 -02-2005. 
 الجريدة التيريب، بمكافحة تعمؽي ،2005 غشت23 في مؤرخ 06-05 رقـ أمر -11

 .2005-08-28 بتاريخ ،59 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية
ومكافحتو، تعمؽ بالوقاية مف الفساد ي ،2006ايرفبر  20في  مؤرخ 06-01 قانوف رقـ -12

 .2006-03-08 بتاريخ ،14الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد  الجريدة
، يتضمف تنظيـ مينة المحضر 2006فبراير  20، مؤرخ في 03-06قانوف رقـ  -13

 .2006مارس  08 بتاريخ ،14الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد  الجريدة القضائي،
، يتضمف قانوف اإلجراءات 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08 قانوف رقـ -14

أبريؿ  23 بتاريخ ،21المدنية و اإلدارية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 
2008. 

 الجريدة العدالة، بعصرنة يتعمؽ ،2015 فبراير 01 في مؤرخ 03-15 رقـ قانوف -15
 .2015 فبراير 10 يخبتار  ،06العدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية

 الجريدة الطفؿ، بحماية المتعمؽ 2015 يوليو 15 في مؤرخ 12-15 رقـ قانوف -16
 .2015 يوليو 19 بتاريخ ،39 عدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية
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-66 رقـ لألمر المتمـ و المعدؿ ،2015 جويمية 23 في مؤرخ 02-15 رقـ أمر -17
 الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانوف المتضمف و 1966 جواف 08 في المؤرخ 155

 .2015 يوليو 23 بتاريخ ،40العدد الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة
المؤرخ في  156-66يتمـ األمر رقـ  ،2016 يونيو 19 في مؤرخ 02-16 رقـ قانوف -18

 الجزائرية، لمجميورية الرسمية الجريدة، و المتضمف قانوف العقوبات، 1966يونيو  08
 .2016 يونيو 22 تاريخب ،37العدد

 155-66األمر رقـ  يتمـ و يعدؿ ،2017 مارس 27 في مؤرخ 07-17 رقـ قانوف -19
و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  1966يونيو  08المؤرخ في 

 .2017مارس  29 بتاريخ ،20لمجميورية الجزائرية، العدد 

 :العربية نصوص القانونيةال-ج

 ربيالمغنوف االق-1
المتعمؽ  22-01 ومتمـ لمقانوفمعدؿ  ،2011-10-20مؤرخ في  37-10قانوف رقـ -

يخص جرائـ  والمبمغيف فيما والّشيود والخبراءفي شأف حماية الضحايا  بالمسطرة الجنائية،
صادر بموجب الظيير الشريؼ رقـ ، وغيرىا واالختالس واستغالؿ النفوذالرشوة 

 ، بتاريخ5988 الرسمية عدد الجريدة ،2011-10-17الصادر في 1.11.164
20/10/2011. 
 التونسيالقانوف -2
بدعـ المجيود الدولي  ، المتعمؽ2003ديسمبر  10مؤرخ في  2003لسنة  75عدد قانوف -

، بتاريخ 99 التونسية، عدداألمواؿ، الرائد الرسمي لمجميورية  ومنع غسؿلمكافحة اإلرىاب 
 .2003ديسمبر  12
، يتعمؽ بنشر اتفاقية األمـ 2008ماي  19،مؤرخ في 2008لسنة  2033أمر عدد -

جواف  3بتاريخ  ، 45عدد  ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسيةالمتحدة لمكافحة الفساد، 
2008. 
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يتعمؽ بمكافحة اإلرىاب و  2015أوت  7مؤرخ في  2015لسنة  26قانوف أساسي عدد -
 .2015أوت  7، بتاريخ 63نسية ،عدد منع غسؿ األمواؿ، الرائد الرسمي لمجميورية التو 

 
 المصري القانوف-3
 ، متاح عمى:متمـالمتضمف قانوف العقوبات المصري، معدؿ و  1937لسنة  58قانوف رقـ -

https://manshurat.org/node/14677 

، متمـمعدؿ و  ،ات الجزائية المصريانوف اإلجراءالمتضمف ق 1950لسنة  150قانوف رقـ -
 https://manshurat.org/node/14676 : متاح عمى

 خامسا: االجتياد القضائي:
، ممؼ رقـ 10/1990/ 21صادر في  المحكمة العميا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار -1

  .1990، لعميا، العدد األوؿالمجمة القضائية لممحكمة ا ،70664
 ،242108ممؼ رقـ ، 30/05/2000صادر في لغرفة الجنائية، ا المحكمة العميا، قرار -2

 .2001المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد األوؿ، 

 سادسا: الوثائؽ:
 الثاني الفرنسية،المؤتمر الجنائية اإلجراءات في اإلنساف حقوؽ حماية شافاف، ألبرت -1

 .1988 اإلسكندرية، الجنائي، لمقانوف مصريةال لمجمعية
اإلجراءات الجزائية المتعمقة بالجرائـ  فيد الّشيو الممارسات الجيدة بشأف حماية  -2

 .2009رات و الجريمة، األمـ المتحدة،المنظمة،مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخد
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

https://manshurat.org/node/14677
https://manshurat.org/node/14677
https://manshurat.org/node/14676
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 قائمة المراجع بالمغة األجنبية:
: Ouvrages-1 

- Aissa Daoudi, Le juge d'instruction,  édition Houma, Alger, 2001. 

- Levasseur Georges; Chavanne Albert; Montreuil Jean; Bouloc 

Bernard; Matsopoulou Haritini; Droit pénal et procédure pénale, 

14ème édition, Sirey, Paris 2002. 

- Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de 

criminologie, Tome2, procédures pénales, 2 éme édition, Dalloz, Paris, 

1970. 

- Renaulte Brahinsky Corinne, Procédure pénale, Gaulino, n°781, 

Paris 2006. 

- Soyer Jean- Claude, Droit pénal et procédure pénale, 15 éme édition, 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2000. 

- Stefani Gaston; Levasseur Georges; et Bouloc Benard; Procédure 

pénale, 20 éme éd, Dalloz, Paris, N° 418, 2006. 

- Thierry Garé; Catherine Ginestet, Droit pénal et procédure pénal, 

Dalloz, Paris, 2000. 

2-Thèses: 

- Genous Pascal, Les pratiques sous couvertures dans la procédure 

pénale contemporaine, analyse comparée des systèmes français, 

canadien et américain, Thèse de doctorat, université Montesquieu-

Bordeaux IV, 1998. 

- Mohamad Raeid Moussa, La protection du témoin étude de 

quelques droits nationaux et du droit international, Thèse pour le 

doctorat en droit, université de Poitiers, faculté de droit et des 

sciences sociales, école doctorale-sciences juridiques, soutenue le 30 

juin 2008. 
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3-Articles : 

- Giudicelli André, « Le témoin assisté et la personne mise en examen 

: vers un nouvel équilibre ? », Revue de science criminelle et de droit 

pénal comparé, n° 1, janvier-mars, 2001, pp 43-49. 

- Hunerfeld Peter, « La preuve en procédure pénale comparée, le 

droit allemand », Revue internationale de droit pénal, édition Eres, 

France, 1992, pp 57-82. 

- Laetitia Bonnet, «La protection des témoins par le tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie», Droits fondamentaux, Revue 

éléctronique du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le 

droit humanitaire, Université Paris2, Panthéon Assas, Disponible 

sur : http://droits-fondamentaux.u-

paris2.fr/sites/default/files/publication/la_protection_des_temoins_pa

r_le_tpiy.pdf. pp 1- 42. 

- Le Calvez Jacques,  « Les dangers du "X" en procédure pénale : 

opinion contre le témoin anonyme», Recueil Dalloz Chronique, 

2002, pp 3024-3027. 

- Lemonde Marcel, «La protection des témoins devant les tribunaux 

français», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 
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 الّشيود المؤقتة لحماية 

124 

في النظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا  الّشيودأوال : تدابير حماية 
 السابقة

124 



  354  
 

 133 في النظاـ األساسي لممحكمة الدولية الجنائية لروندا الّشيودثانيا: تدابير حماية 
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 139 النموذج األمريكي()القضائي المطمب األوؿ: البرنامج 
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 166 الفرع الثاني: إعادة تحديد مجاؿ تطبيؽ البرنامج

 167 ةأوال: معايير القبوؿ في برنامج الحماي
 169 ثانيا: إجراءات القبوؿ في برنامج الحماية

 172 يودشّ : الحماية غير المباشرة لمالباب الثاني

 173 ضمانات اإلدالء بالشيادة األوؿ:الفصؿ 
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 174 المبحث األوؿ: ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء االستدالؿ.

 175 المطمب األوؿ: مفيـو االستدالؿ
 175 الفرع األوؿ: طبيعة مرحمة االستدالؿ

 176 أوال: الطبيعة القانونية لمياـ الضبطية القضائية
 180 الطبيعة والتسميةثانيا: أساس تمؾ 

 184 القضائية( الضبطية)االستدالؿ الفرع الثاني: تشكيؿ سمطة 
 191 االستدالؿ الّشيود أثناءالمطمب الثاني: سماع 

 192 خالؿ مرحمة جمع االستدالالت الّشيود الفرع األوؿ: إجراءات سماع 
 196 جمع االستدالالتمرحمة  الّشيود فيالفرع الثاني: واجبات الشرطة القضائية تجاه 

 201 المبحث الثاني: ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ القضائي

 202 المطمب األوؿ: ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ االبتدائي
 202 في مرحمة التحقيؽ االبتدائي الّشيود الفرع األوؿ: إجراءات سماع 

 202 استدعاء الشاىد :أوال
 204 التزامات الشاىد ثانيا:

 209 التحقيؽ االبتدائي ناءالّشيود أثالفرع الثاني: ضوابط سماع 
 209 وحسف معاممة الشاىد احتراـ-أوال
جياد الشاىدإحراج  عدـ-ثانيا  210 وا 
 211 بسؤاؿ الشاىد وعدـ إبقائو لفترة طويمة مع تييئة المكاف المناسب لسماعو المبادرة-ثالثا
 212 أسموب التعامؿ مع الشاىد -رابعا

 213 الّشيود  تعويض-خامسا
 215 لثاني: ضمانات اإلدالء بالشيادة أثناء التحقيؽ النيائي)المحاكمة(المطمب ا

 216 األوؿ: إجراءات سماع الشاىد في مرحمة المحاكمةالفرع 
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 216 :إجراءات سماع الشاىد في محكمتي الجنح والمخالفاتأوال
 222 في محكمة الجنايات الّشيود : إجراءات سماع ثانيا

 225 اىد مف جرائـ الجمساتالثاني: حماية الش لفرعا
 225 اإلخالؿ بنظاـ الجمسةأوال: 
 228 الجنايات والجنح والمخالفات الواقعة عمى الشاىدثانيا: 

 232 الفرع الثالث: سماع الشاىد مخفي اليوية
 232 التشريع الجزائري اليوية فيالشاىد مخفي  عأوال: سما
 236 اإليطاليالتشريع  اليوية فيالشاىد مخفي  عثانيا: سما

ثالثا: موقؼ االتفاقية األوروبية لممساعدة القضائية المتبادلة مف استعماؿ المحادثة 
 المرئية عف بعد في المحاكمة

237 

 243 الّشيود  والردعية لحمايةالوقائية  ؿالثاني: الوسائالفصؿ 

 243 الّشيود الوقائية لحماية  األوؿ: الوسائؿالمبحث 

 243 بس المؤقت )حرماف المتيـ مف الحرية(المطمب األوؿ: الح
 244 االستثنائية لمحبس المؤقت ةاألوؿ: الطبيعالفرع 
 246 الحبس المؤقت طالثاني: شرو الفرع 

 247 أوال:الشروط الموضوعية
 258 ثانيا: الشروط الشكمية

 264 المطمب الثاني: الرقابة القضائية )الحد مف حرية المتيـ(
 265 لتزامات السمبيةاالاألوؿ: الفرع 
 267 مغادرة حدود إقميمية معينة عدـأوال: 
 266 عدـ الذىاب إلى أماكف معينة ثانيا:
 266 عدـ القياـ ببعض النشاطات المينية ثالثا:
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 267 االمتناع عف االتصاؿ بالغير :رابعا
 267 عف إصدار الشيكات واستعماليا االمتناع :خامسا
 267 ف اإلقامة إال بشروط وفي مواقيت محددةعدـ مغادرة مكا :سادسا
 268 عف قيادة أي مركبة أو بعضيا االمتناع سابعا:
 268 حمؿ أو حيازة أي سالح عدـ ثامنا:
 269 اإليجابية االلتزامات: الثاني الفرع
 269 المتيـ دوريا أماـ المصالح أو السمطات المعينة مف طرؼ قاضي التحقيؽ مثوؿأوال: 
 269 كافة وثائؽ السفر أو ممارسة مينة أو نشاط يخضع إلى ترخيص سميـتثانيا: 
الخضوع إلى بعض إجراءات فحص عالجي حتى و إف كاف بالمستشفى ال سيما  ثالثا:

 بغرض إزالة التسمـ
270 

المكوث في إقامة محمية يعينيا قاضي التحقيؽ وعدـ مغادرتيا إال بإذف ىذا  رابعا:
 األخير

271 

 272 الّشيود ثاني: الوسائؿ الردعية لحماية المبحث ال

 273 الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات الّشيود مف ةاألوؿ: حمايالمطمب 
كراه  األوؿ: إغراءالفرع   273 الّشيود وا 

 273 الّشيود أوال: جريمة إغراء 
 278 الّشيود  إكراه-ثانيا
 289 الّشيود رشوة  -ثالثا

 294 االعتداء عمى األمواؿ الفرع الثاني:
 295 أوال: االعتداء عمى أمواؿ الشاىد بسبب شيادتو

 296 ثانيا: الباعث عمى الجريمة ظرؼ تشديد ليا
 298 الفرع الثالث: وسائؿ النشر
 299 أوال: الركف المادي لمجريمة
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 301 العمنيةثانيا: ركف 
 308 ثالثا: الركف المعنوي

 الوقاية مف  الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف لّشيود مفا الثاني: حمايةالمطمب 
 و مكافحتو الفساد

311 

 311 األوؿ: جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة الفرع
 312 واليدؼ منياأوال: الوسائؿ المستعممة لقياـ الجريمة 

 313 ثانيا: قمع جريمة إعاقة السير الحسف لمعدالة
 314 الّشيود والترىيب والتيديد عمى  الفرع الثاني: أعماؿ االنتقاـ

 314 أوال: السموؾ المجـر
 315 ثانيا: صفة المجني عميو

 316 الّشيود ثالثا: قمع جريمة االنتقاـ وترىيب وتيديد 

 317 مةخات

 325 قائمة المراجع
 350 فيرس
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 ممخص
المعػدؿ  2015جويمية  23مؤرخ في ال 02-15رغـ إصدار المشرع الجزائري مؤخرا لألمر رقـ 

 الذي أضاؼ الفصؿ السادس إلى الباب الثاني مف  ،لقانوف اإلجراءات الجزائية والمػتمـ
و الذي أقر حؽ  والخبراء والضحايا" الّشيود حماية " قانوف اإلجراءات الجزائية عنوانوالكتاب األوؿ مف 

عدة اتفاقيات  عقب مصادقتيا عمى ،لتزاماتيا الدوليةالجزائر باوفاء في الحماية و ذلؾ في إطار  الّشيود
أف تنظيـ المشرع ، إال تنص عمى ضرورة توفير الدولة الطرؼ الحماية القانونية الالزمة لمشيود

مع التنويو إلى أف المشرع الجزائري  ،والتحديدلموضوعات ىذه الحماية لـ يكف عمى القدر الالـز مف الدقة 
عمى أوجو الحماية المقررة نتعرؼ في ىذه الدراسة  جسيد ىذه الحماية؛ وسيصدر نصوصا تنظيمية لت

بيدؼ  لمشيود في اإلجراءات الجزائية و خاصة تمؾ التي انفرد بيا التشريع المقارف عف التشريع الجزائري،
في اإلجراءات الجزائية وكذا محاولة صياغة ضوابط   الّشيودالتوصؿ إلى سد النقص التشريعي في حماية 

لمسايرة  ،الّشيودمنصوص التنظيمية المتعمقة بحماية ليمكف أف يستيدي بيا المشرع الجزائري عند وضعو 
 توجيات السياسة الجنائية الحديثة.

Résumé 
Le législateur algérien a ajoute en vertu de l’ ordonnance n ° 15-02 du 23 

Juillet 2015, modifiant  et complétant  l’ordonnance n °  66-155 du 08 juin 1966 

portant code de procédure pénale, le sixième  chapitre au  deuxième titre du 

premier livre du code de procédure pénale intitulé « De la protection des 

témoins, des experts et des victimes » et qui a reconnu le droit des témoins à 

êtres protéger, et ce, dans le cadre de l'engagement de l'Algérie à respecter ses 

obligations internationales. 

 Cependant, l’organisation du législateur des sujets de cette protection  

n'était pas aussi précise et bien déterminée. Nous étudions dans cette recherche 

les aspects de la protection des témoins dans le procès pénal  pour combler les 

lacunes législatives, ainsi que d'essayer de rédiger un modèle ou des contrôles 

qui peuvent guider le législateur algérien lorsque il va mettre ces dispositions 

réglementaires relatives à la protection des témoins  et ce, pour suivre les 

tendances de la politique criminelle moderne. 

 


