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ال شك أن الطفولة هي زينة احلياة الدنيا و عماد املستقبل، فأطفال اليوم هم رجال وأمهات الغد،   

و هم ثروة هذه األمة و األمل املنشود الذي تطلع إليه يف حتقيق ما تصبوا إليه من األهداف العظام 

ال أقسم ذا "  ، و يكفي لبيان أمهيتهم أن املوىل عز و جل قد أقسم م حيث قال1يف املستقبل

  .2"البلد و أنت حل ذا البلد و والد و ما ولد

وتعد الطفولة أولـى مراحل احلياة، و أولـى خطاها حنو التكامل و التسامي، و هي مرحلة أساسية    

و مهمة يف التكوين و التقومي، حيث يتم فيها إعداد الطفل و تأهيله، ليستقبل مراحل عمره املقبلة 

  .3بعقلية أنضج و مبعلومات أوضحبإدراك قوي و 

و من الثابت أن حالة األطفال ختتلف عن حالة شرائح اتمع األخرى، فاألطفال ال يشكلون    

خطرا فكريا أو أمنيا على الدولة، و ال يهددون كياا، و ليست هلم أصوات يؤثرون فيها على 

فهم أكثر الشرائح حاجة إىل االهتمام  ،4االجتاهات السياسية واالقتصادية و االجتماعية يف الدولة

  .والرعاية

إزاء األمهية الكربى للطفولة على النحو السابق إيضاحه، فإن رعايتها و إحاطتها بالضمانات ليس    

واجبا وطنيا فحسب، و إمنا هو مبدأ أخالقي و إنساين، على طريق حترير اإلنسان الذي هو غاية 

  .5احلياة و منطلقها

عنيت النظم االجتماعية والقانونية  نها على أمهية هذه اللبنة املستقبلية للمجتمع، فقدو إميانا م   

للمجتمعات اإلنسانية على مدى التاريخ باالهتمام بالطفولة ورعايتها، وذلك طوال رحلة العطاء 

                                                           
1
 103.، ص3،2005.، كلية احلقوق تلمسان، ع.إ.ق.ع.أنظر، حممود علي البدوي، احلماية القانونية للطفل يف القانون املدين، م - 
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  .03.أنظر، سورة البلد، اآلية - 

3
و الشريعة اإلسالمية و التشريعات األردنية، جملة احلقوق، ة يف ضوء أحكام القانون الدويل ارنأنظر، خملد الطراونة، حقوق الطفل، دراسة مق - 

  .272.، ص2.، ع2003
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  .11.، ص2009، دار الثقافة، األردن، 1.أنظر، عروبة جبار اخلزرجي، حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، ط - 

5
  .232.، ص4.، ع1994حقوق الطفل يف التشريع اجلزائي السوري، جملة احملامون، الكويت، أنظر، حممد قداح، احلماية القانونية و ضمانات  - 
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على اإلنساين اليت اهتدى فيها بكل الفضائل األخالقية وبالعقائد واألديان السماوية اليت تعاقبت 

  .6التواجد اإلنساين

وكان هذا االهتمام من منطلق القوة و العزة والتباهي باألبناء زينة احلياة الدنيا،  واحلرص على    

التواصل والتوارث بني األجيال، وقد رمست هذه املرجعيات صورة متكاملة حلقوق األطفال يف مراحل 

لدين أو اتمع جتاه االلتزام ذه احلقوق منوهم وحىت بلوغهم النضج سواء بالنسبة ملسئولية الوا

مث تواصلت هذه اجلهود يف إطار اتمع الدويل وتضافرت مع . ومحايتها ومساءلة غري احملافظني عليها

املعطيات العلمية واالجتماعية واخلربات الوطنية لتقدم للبشرية العديد من الوثائق املعنية بالطفولة واليت 

  .جهود الوطنية يف هذا االباتت مصدرا ومرجعا لل

و كذلك بعض  7مبدئيا فإن االهتمام حبقوق األطفال تعود إىل القوانني القدمية مثل قانون محو رايب   

الشرائع السماوية كالشريعة اإلسالمية، حيث جند أن هذه األخرية قد أقرت للطفل جمموعة من 

يف الرضاعة، واحلضانة، و اإلرث، وغري ذلك احلقوق كحقه يف احلياة و النسب، و احلق يف االسم، و 

من احلقوق اليت ال تسع أسطر هذه املذكرة إحصاءها، و هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على 

  .8عظمة اإلسالم و تأكيده على احتواء حقوق اإلنسان اليت عدها شيئا يالزم احرتام آدميته و كرامته

جند أن هذا االهتمام بدأ مع . قد عرفت نشأة تدرجيةأما من الناحية الدولية، فإن حقوق الطفل    

مـن النظام األساسي هلا على تعهد الدول  23، حيث نصت املادة 1919إنشاء عصبة األمم عام 

األعضاء بالسعي إىل توفري و ضمان ظروف عادلة لعمل و إنسانية الرجال و النساء واألطفال يف 

  . إليها عالقام التجارية و الصناعية سواء بسواءبالدهم، و يف البلدان األخرى اليت  متتد 

                                                           
6
جمال أنظر، خليل سيد سناء، التشريعات الوطنية بشأن الطفولة يف مصر، ورقة مقدمة للربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، مشروع دعم القدرات يف  - 

  www.hrp-undp.org/common/research2/r5.doc: التايل، منشورة يف املوقع 2008حقوق اإلنسان، جوان 
7
قبل امليالد، و تتكون من جمموعة من  1780تعد شريعة محو رايب من أقدم الشرائع املكتوبة يف التاريخ البشري، حيث تعود نشأا إىل العام  - 

الشريعة يلمس جليا اهتمامها بالطفل، فعلى سبيل املثال ال احلصر  و لعل املتطلع يف مواد هذه. القوانني، و مسيت كذلك بقانون األلواح اإلثين عشرة

 177ال جتيز حرمان الطفل من املرياث، و ما يلفت االنتباه أن املادة  168تعاقب على سرقة األطفال باإلعدام، كما جند أن املادة  14جند أن املادة 

  .و ما يليها 20.هذا، عروبة جبار اخلزرجي، املرجع السابق، صقد منحت القضاء سلطة محاية األطفال اليتامى، أنظر يف تفصيل 
8
  .452.، ص1992، دار الشروق، بريوت، 16.أنظر، حممد شلتوت، اإلسالم عقيدة و شريعة، ط - 
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كما أسست العصبة جلنة خاصة للتعامل مع املسائل املتعلقة حبماية األطفال و تبىن معاهدات     

تبنت منظمة  1920و  1919و يف عامي  ،1921سبتمرب 30حظر االجتار بالنساء و األطفال يف 

  . 9ىل القضاء على عمـل األطفالالعمل الدولية ثالث معاهدات منفصلة دف إ

و لكن اهتمام املواثيق الدولية أو باألصح اهليئات الدولية باألمومة و الطفولة مل يبدأ إال يف عـام    

إعالن جنيف اخلاص  1924سبتمرب  26و ذلك حني أقر مؤمتر عصبة األمم املتحدة يف  1924

أفقد هذه الوثيقة قيمتها األدبية و  1939سنة  حبقوق الطفل، غري أن انطالق احلرب العاملية الثانية

إال أن اللجنة االجتماعية املؤقتة التابعة للمجلس . القانونية، و أصبحت جمردة من كل مضمون

بأن أحكام إعالن جنيف جيب أن تكون ملزمة  1946االقتصادي و االجتماعي، قد أعلنت يف سنة 

  .10لسابقجلميع شعوب العامل مثلما كان عليه احلال يف ا

أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤسسة األمم املتحدة للمساعدة الدولية  1946و يف عام    

من أجل  1946ديسمرب 16املؤرخ يف ) 1-د( 57مبقتضى القرار رقم ) اليونيسيف( الطارئة للطفولة 

رعاية الصحية والتغذية العمل على تعزيز حق األطفال احملرومني يف البلدان النامية يف احلصول على ال

  .السليمة، و على التعليم املهين، و غريها من األنشطة املوجهة للحفاظ على املصاحل العليا لألطفال

. دولة، منظمة رائدة يف جمال الدعوة لقضايا األطفال 155تعد اليونيسيف، بتواجدها القوي يف    

مكتبا قطريا يقوم بعضها خبدمة عدة  126 يتمثل جوهر عمل اليونيسيف يف األعمال امليدانية، بوجود

و يضطلع كل من هذه املكاتب مبهمة اليونيسيف من خالل برنامج تعاون فريد مت إعداده مع . دول

  . 11هذا و تدار املنظمة بصورة عامة من مقرها يف نيويورك. الدول املضيفة

ين اإلعالن العاملي حلقوق و قد جاءت اخلطوة التالية يف جمال حقوق اإلنسان بشكل عام بعد تب   

 25حيث أشار هذا اإلعالن إىل حقوق الطفل يف املادتني ، 1948ديسمرب  10اإلنسان الصادر يف 

                                                           
9
، 14.كليمنت، صأنظر، غفور أمحد درويش، حقوق الطفل يف القانون الدويل العام، حبث مقدم لنيل درجة دبلوم عايل يف القانون، جامعة سانت   - 

  www.scu-openlearning.com/research/386170564.doc: منشور يف املوقع التايل
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  .274.أنظر، خملد الطراونة، املرجع السابق، ص - 
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  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81 أنظر، املوقع - 
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فبينما كرست األوىل حق األطفال يف املساعدة و الرعاية اخلاصة بغض النظر عما إذا كانت  ،26و

احلق يف التعليم وعلى ة لتؤكد على والدم ناجتة عن رباط شرعي أو بطريقة غري شرعية، جاءت الثاني

  .ه خاصة أثناء املراحل األوىل من التعليمـلزاميتجمانيته و ا

مشروع إعالن بشان حقوق الطفل وقامت  1950ويف ما بعد اعتمدت اللجنة االجتماعية يف عام   

سان أن بإحالته على الس االقتصادي و االجتماعي مع التوصية بان يطلــب إىل جلنة حقوق اإلن

) 11-د(  309وفـى القرار . توايف الس مبالحظاا على املشروع بغية إقراره يف اجلمعية العامة

الحظ الس االقتصادي و االجتماعي العالقة الوثيقة بني مشروع اإلعالن  1959الصادر يف يوليو 

الحظاا على مشروع و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و طلب إىل جلنة حقوق اإلنسان أن تقدم م

اإلعالن من حيث املبدأ و احملتويات، و ناقشت اللجنة هذه املسالة يف دورتيها الثالثة عشرة و 

وبعثت مبالحظاا إىل الس يف شكل مشروع منقح، و  1959، 1957اخلامسة عشرة يف عامي 

  .12العامة أحال الس املشروع املنقح و غريه من الوثــائق ذات الصلة إىل اجلمعية

، حيث قرر 13أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق الطفل 1959نوفمرب  20و يف تاريخ    

هذا األخري أنه على اإلنسانية أن متنح الطفل خري ما لديها ليتمكن من التمتع بطفولة سعيدة ينعم 

طبيعي بدنيا و عقليا وخلقيا فيها باحلقوق و احلريات املعرتف ا يف ظل محاية خاصة تتيح له النمو ال

واجتماعيا يف جو من الكرامة و احلرية، و أن تكون مصلحته العليا حمل االعتبار األول يف تشريع 

  .14القوانني

ديسمرب  16و يف نفس السياق، فقد جاء العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية الصادر يف    

، 15دم تطبيق عقوبة اإلعدام على األطفالمبفاهيم جديدة، خاصة تلك اليت تتعلق بع 1966
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  .22.، صأنظر، غفور أمحد درويش، املرجع السابق - 
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  .دولة، و امتنعت عن التصويت كل من كمبوديا و جنوب إفريقيا 70وقعت على هذا اإلعالن  - 
14

شأة املعارف، أنظر، حممود سليمان، قانون الطفولة اجلاحنة و املعاملة اجلنائية لألحداث، دراسة مقارنة يف التشريعات الوطنية و القانون الدويل، من - 

  .11.، ص2006اإلسكندرية، 
15

  ."خاص تقل أعمارهم عن مثان عشر سنة ال جيوز فرض حكم اإلعدام بالنسبة للجرائم اليت يرتكبها أش" على 6/5تنص املادة  - 
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واستحداث إجراءات قانونية خاصة مبعاملة األحداث، حبيث يؤخذ موضوع أعمارهم و الرغبة يف 

  .16إعادة تشجيع تأهيلهم بعني االعتبار

و متاشيا مع مطلب الكثري من الدول، عهدت جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة من الس االقتصادي    

إىل جمموعة عمل مهمة إعداد مشروع اتفاقية دولية حلقوق الطفل التابع لألمم املتحدة،  االجتماعي و

من ممثلي الدول أعضاء اللجنة و و تألفت جمموعة العمل . 1979مارس  12ذلك بقرار صادر يف 

له حق أي دولة عضو باألمـم املتحدة و ، و ميكن أن حيضر اجتماعاا كمراقب ممثل 43عددهم 

الوكاالت املتخصصة و املنظمات غري احلكومية اليت هلا اتصال  ممثلويف املناقشات، و كذلك  االشرتاك

أن  جمموعة العمل مفتوحة للعامة، أي اجتماعات، كما أن االجتماعيو  االقتصاديبالس 

و كان األساس الذي بناء عليه بدأت جمموعة العمل عملها هو مشروع تقدمت به . اجتماعاا علنية

و بعد دراسات و مناقشات مطولة حول املوضوع و اجتاهاته و جوانبه املتشابكة و املتعددة  .لندابو 

لعرضها على مشروع مواد التفاقية دولية حلقوق الطفل  1987أقرت جمموعة العمل يف اجتماعها عام 

  .17االجتماعيو  االقتصاديالتابعة للمجلس  اإلنسانجلنة حقوق 

اخلطوة الرئيسية، واليت متثلت أساسا يف ميالد االتفاقية الدولية اخلاصة  بعد هذه املرحلة جاءت   

دخلت  ، و1989نوفمرب  20حبماية حقوق الطفل، حيث اعتمدت اجلمعية العامة هذه االتفاقية يف 

  .دولة 61و بلغ عدد الدول املوقعة عليها آنذاك ، 1990سبتمرب  02حيز التنفيذ يف 

مادة مقسمة على  54ثابة القانون األساسي للطفل، حيث اشتملت على و تعد هذه االتفاقية مب   

مادة حقوق الطفل من مجيع اجلوانب   41ثالثة أجزاء؛ تناول اجلزء األول منها و الذي يشتمل على 

كحقة يف االسم و اجلنسية واهلوية وحــرية الفكر والرأي والدين، وحقه يف الصحة والتعليم ويف 

كما حتمى االتفاقية . نع اإلساءة إليه ومحايته من مجيع أنواع االستغالل الضمان االجتماعي وم
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جيب أن يراعى يف نظام السجون معاملة األحداث املسجونني معاملة يكون هدفها األساسي إصالحها و إعادة " على  10/2تنص املادة  - 

  ."تفق مع سنهم و مراكزهم القانونية و يفصل املذنبون األحداث عن البالغني و يعاملون معاملة تتأهيلهم االجتماعي، 
17

، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، يناير االقتصاديةجملة العلوم القانونية و أنظر، إبراهيم العناين، احلماية القانونية للطفل على املستوى الدويل،  - 

  .3؛2.، ص1.، ع1997
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اخل، أما اجلزء الثاين فيشتمل على ..األطفال احملرومني من البيئة العائلية واألطفال العاملني و املعوقني

اء اللجنة ؛ و تبني الثانية كيفية إنش18مواد، تبني األوىل منها كيفية نشر مبادئ االتفاقية وأحكامها 04

؛ وتبني الثالثة كيفية وضع الــدول األطراف تقارير عما تقوم به من 19اخلاصة حبقوق الطفل و وظائفها

أما اجلزء الثالث من . 21؛  وتبني الرابعة طرق عمل اللجنة20تدابري لتطبيق الطفل ونتائج هذا التطبيق

كيفية التوقيع على االتفاقية؛ و تبني  ) 54إىل  46املواد من ( االتفاقية، فيشتمل على تسع مـواد 

التصديق عليها؛ و االنضمام إليها؛ وبدء نفاذها وتعديلها؛ والتحفظات عليها؛ واالنسحـاب منها؛ 

  .ومن تودع لديه االتفاقية و اللغات املعتمدة فيها

و ما ميكن مالحظته على هذه االتفاقية أا قد جاءت مبفهوم جديد مل تكن املواثيق الدولية   

لسابقة قد تضمنته، يتعلق األمر هنا بتحديد األشخاص املعنيني مبجال احلماية، حيث استهلت ا

من العمر ما مل يبلغ سن  18املادة األوىل من االتفاقية تعريفها للطفل، بأنه كل إنسان مل يتجاوز 

  .الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه

ة الطفولة، يعد إجنازا دوليا بالغ األمهية على الرغم مما إن التوصل إىل حتديد دويل مشرتك ملرحل   

ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب ( تضمنته هذه املادة من ضعف يف الصياغة يف جزئها الثاين 

، األمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الدول إلاء الطفولة قبل سن الثامنة )القانون املطبق عليه

  .22عشر

، و أن "مصاحل الطفل الفضلى" االنتباه يف هذه االتفاقية أا ترتكز على مبدأ كذلك ما يلفت     

هذا األخري ال يتأتى إال من خالل االلتزام مببدأ عدم التمييز و حبق الطفل يف احلياة و البقاء و النماء 

غي العمل و املشاركة، لذلك كان اعتماد األمم املتحدة هلذا املبدأ الفلسفي عبارة عن هدف كبري ينب

                                                           
18

  .من االتفاقية 42، املادة أنظر - 
19

  .من االتفاقية 43أنظر، املادة  - 
20

  .من االتفاقية 44أنظر، املادة  - 
21

  .من االتفاقية 45أنظر، املادة  - 
22

  .114.، ص2003، مشايل آند مشايل للطباعة، بريوت، 2.أنظر، غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين، ط - 
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و يف مطلق األحوال ال تزال احلاجة ماسة إىل . على حتقيقه يف كل الظروف و األوضاع و احلاالت

  .التعمق يف مفهوم  املصلحة الفضلى للطفل، و يف كيفية إعمال و حتقيق ها املفهوم

يدة بادرت الدول إىل انتهاج سياسة جد، 1989و تأكيدا ملا ورد يف اتفاقية حقوق الطفل لسنة    

عنواا التخصص يف مادة حقوق الطفل، حيث بات العامل يتوسع و يتعمق يف مواضيع احلقوق، كل 

على حدة، و ذلك عن طريق عقد املؤمترات اليت كانت تنتهي بتبين اتفاقيات نذكر منها على سبيل 

ء الطفل و اإلعالن العاملي لبقا؛ 1990مارس  09اإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع يف : املثال

مبادئ (؛ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 1990سبتمرب  29محايته و منائه يف 

؛ إعالن مكافحة االستغالل اجلنسي القائم على االجتار اجلنسي 1990ديسمرب  14يف ) الرياض

ت الفورية ؛ اتفاقية بشأن حظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءا1996أوت  31باألطفال يف 

؛ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 2000نوفمرب  19للقضاء عليها يف 

؛ الربوتوكول االختياري التفاقية 2000ماي  25واستغالل األطفال يف البغاء و يف املواد اإلباحية يف 

  .2000ماي  25حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة يف 

أما على الصعيد العريب، و رغم تأخر الدول العربية يف االهتمام مبسألة حقوق اإلنسان مقارنة    

بالدول األوربية و األمريكية، إال أا واكبت بعد ذلك هذا االهتمام و نتج عن ذلك إقرار جامعة 

تمام العريب بالطفولة كان ، إال أن االه2004مارس  04الدول العربية امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف 

، حيث تعد املعاجلة العربية حلقوق اإلنسان االجتماعية 23سابقا على اهتمامه حبقوق اإلنسان ككل

 04أكثر تقدما يف جمال الطفولة، فلقد أصدرت جامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العريب يف 

ا من الوثائق اخلاصة بالطفولة، و يف تونس، كما أصدرت جامعة الدول العربية عدد 1983ديسمرب 

  .ذلك دف تنمية الوعي العريب بالطفولة و بتلك املتغريات الدولية اليت حدث على هذا الصعيد

                                                           
23

  .76.، ص17.، ع2007أنظر، شهرية بوحلية، حقوق الطفل على املستوى العريب، جملة الفكر الربملاين، جملة تصدر عن جملس األمة، سبتمرب  - 
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الذي حظي به الطفل على الصعيد الدويل أو اإلقليمي له ما يربره، إذ من املتفق  االهتمامإن هذا    

العقلية إذا ما قورن بالشخص البالغ، األمر الذي عليه أن الطفل يعاين من ضعف قدرته اجلسمانية و 

  .يسهل على من تسول له نفسه ارتكاب جرمية ضده أن يقدم عليها دون أن خيشى فشله يف ذلك

لذلك بادرت الدول إىل جتسيد هذه االتفاقيات و املواثيق يف نصوصها الداخليـة مـن أجـل تـوفري محايـة 

ل فأـا ال تصـون مسـتقبله وتعـزز دميومـة حياتـه فقـط وإمنـا على أن التشريعات حينما حتمـي الطفـ. أوفر

تعزز دميومة اتمع وتطوره باعتبار أن الطفل اليوم رجل املستقبل من هنا كان هم التشريعات املعاصـرة 

  .على الصعيدين الداخلي والدويل توفري مجيع أشكال احلماية للطفل ضمانا ملستقبل أفضل له

إرادة املشرع اجلزائري عن هذا املنحى، فقد كرس النص على حقوق الطفل يف أمسى  و مل حتد   

، "حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع" من الدستور تنص على أن  58القوانني، حيث جند املادة 

فالطفل حيتاج إىل استقرار أسري الذي يعترب احملضن األول له، مث انتقلت هذه احلماية إىل فروع 

  .نون األخرى كالقانون املدين و قانون األسرةالقا

ية عن سابقيه هو مهإال أن الذي يهمنا يف هذه الدراسة هو مكانة الطفل يف فرع آخر ال يقل أ   

ن الدميومة واالستمرار ال ميكن أن تتحقق باحلماية يف اجلانب احلقوقي وحده ذلك ألالقانون اجلنائي، 

و ذلك هو املبتغى من هذه البحث الذي . يف اجلانب اجلزائي بل البد من مكمل هلا وهو احلماية

  .دراسة جممل النصوص سواء املوضوعية أو اإلجرائية اليت عنيت حبماية الطفلهدف إىل ي

و تستهدف احلماية اجلنائية املوضوعية تتبع األنشطة ذات العالقة باملصلحة املراد محايتها، وذلك    

كما تستهدف . يا يف التجرمي، أو جبعلها ظرفا مشددا للعقابجبعل صفة الطفولة عنصرا تكوين

احلماية اإلجرائية تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد اإلجرائية 

العامة يف حاالت خاصة يستلزم حتقيق املصلحة فيها تقرير تلك امليزة، و ذلك إما باستبدال قاعدة 

بتعليق انطباق القاعدة اإلجرائية على قيد أو شرط، و إما أخريا بتعديل مضمون إجرائية بأخرى، أو 

  .القاعدة اإلجرائية
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و جند أن املشرع اجلزائري سواء يف قانون العقوبات أو القوانني املكملة له قد حدد سنا معينة، إذا    

غالل ضعفه و عدم خربته مل يبلغها الطفل وجبت وقايته من األفعال اليت يدبرها له البالغني، كاست

، لذلك جند أن قانون العقوبات قد شدد على محاية الطفل من أي عنف قد ميارس عليه .لإلضرار به

بتوفري هو ما ميكن اجلزم معه و و اعترب القانون أن مسألة العمر تعترب يف حاالت معينة سببا للتشديد 

   .محاية جنائية خاصة لألطفال يف هذه احلالة

ا منه بأن الطفل مل يصبح قادرا على حتمل تبعة عمله ألنه مل يدرك ماهية األفعال اليت يقدم و إميان   

عليها و اآلثار اليت تنتج عنها، مل يرتكه لنفسه لتحقيق ميوله مرة أخرى و يصارع ما حيفو به الوسط 

  .الذي يعيش فيه لوحده، بل راح يعد له قواعد متميزة عن تلك اليت أقرها للبالغني

و تعرف هذه القواعد بقواعد معاملة األحداث اجلاحنني، و اليت خصص هلا املشرع اجلزائري الباب     

الثالث من قانون اإلجراءات اجلزائية، كما بادر إىل تغيري سياسته العقابية مبا يتماشى واألهداف 

عن طريق مومية و تبدو أمارات هذه املعاملة املتميزة من أوىل مراحل الدعوى الع .املسطرة لذلك

إنشاء جهاز ضبطية خاص للتحقيق مع األحداث اجلاحنني مرورا باحملاكمة و ما حتويه هذه األخرية 

بتقرير أحكام خاصة هي تربوية و ، انتهاء احلديثة اجلنائيةالسياسة  مبادئخصائص تتماشى و من 

    .وقائية أكثر منها زجرية

، و الذين تكون محاية أخرى لفئة من األطفالقرير ت السياق، عمل املشرع على تو يف ذا   

إحاطتهم بتدابري محاية و مساعدة خاصة،  ، عن طريق صحتهم أو أخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر

  .و ذلك خبلق مؤسسات و مراكز تعىن ذا الدور

باجلزائر  القانونية احلامية للطفل، إال أن واقع الطفولة ن نرى مثل هذه الرتسانة من النصوصمجيل أ   

ال يزال متدهورا، بل وال خيتلف كثريا عما هو عليه يف كثري من بلدان العامل الثالث، ولعل الوجه 

  .احلقيقي لوضع الطفولة يرتاء يف التسرب املدرسي، التشغيل، األمراض، سوء تغذية واألحالم املؤجلة
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اجلزائريني أي ما يعادل من جمموع األطفال  % 10بأنه ال يزال حنو  24حيث كشفت اإلحصائيات   

ألف طفل آخرين يرتكون مقاعد  500ألف طفل غري مسجلني على مستوى املدارس سنويا، و 200

ظاهرة أخرى فاحت  .قتصادية اليت يعيشون حتت وطأاالدراسة بسبب الظروف االجتماعية واال

ألف  25ود أكثر من مالحمها يف اتمع اجلزائري تستهدف عامل الشغل، حيث تشري األرقام إىل وج

 % 0,34طفل يعمل، الغالبية منهم ال تتعدى أعمارهم عتبة اخلامس عشرة سنة، أي ما ميثل نسبة 

سنة مما يدعو حسب الرئيس التنفيذي  14و 6من جمموع أطفال اجلزائر الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

ق ناقوس اخلطر ألن ظاهرة للهيئة اجلزائرية لتطوير الصحة و البحث السيد عبد احلق مكي إىل د

هذا وأفادت . استغالل األطفال معرضة لالنتشار أكثر ما مل يتم اختاذ إجراءات ضرورية للحد منها

تقارير املنظمة العاملية للعمل ومنظمة اليونسيف أن الظاهرة متفشية بشكل كبري نتيجة استمرار تشغيل 

ألف طفل  600يف هذا الصدد عن وجود حنو سنة، وكشفت  18األطفال اجلزائريني البالغني أقل من 

  .سنة يف عامل الشغل 17و 7جزائري يرتاوح سنهم ما بني الـ 

آالف طفل مشرد،  5آالف و 3أما عن العدد اإلمجايل لألطفال غري شرعيني فقد قدر ما بني    

ما   منهم من يتواجد بالشوارع وآخرين متواجدين على مستوى دور حضانة األطفال املسعفة، هذا

كشف عنه نائب رئيس مجعية اجلزائر للطفولة السيد علي حبمان، مؤكدا أن املشاكل العائلية 

  .والعالقات اجلنسية غري الشرعية هي األسباب املؤدية لتنامي هذه الظاهرة

ما  2005وحسب اإلحصائيات املسجلة لدى مصاحل الشرطة القضائية فقد مت تسجيل سنة    

طفل ضحايا العنف اجلسدي أغلبيتهم  3038نف اتمع يف مقدمتهم طفل تعرض لع 5091يقارب 

 838ضحية مثلت البنات أغلبيتهم يف هذه احلالة  1472ذكور، يليه العنف اجلنسي الذي تعرض له 

 2005حالة سنة  139بتسجيل  كما مت إحصاء حاالت لظاهرة االختطاف. ذكر 634فتاة مقابل 

  .2006من أفريل  حالة بني شهري مارس و 26و
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  http://www.annabaa.org/nbanews/60/165.htm: اإلحصائيات منشورة يف الوقع التايل - 
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يف الوقت الذي %  11,63ويف آخر اإلحصائيات بلغت نسبة النمو الدميغرايف يف اجلزائر ما يعادل   

وقد أشارت اإلحصائيات أن عدد أطفال يف اجلزائر . مليون نسمة 32وصل فيه عدد السكان إىل 

  . كاينمن اموع الس % 30ألف طفل، ما يرتجم نسبة  600ماليني و 9بلغ  2004خالل سنة 

ومن خالل هذه اإلحصائيات اتضح أن نسبة األطفال منخفضة، والسبب الرئيس يف ذلك تراجع 

ألف مولود  30يقابلها وفاة  2004ألف مولود جديد خالل سنة  669نسب الوالدات، حيث بلغت 

  .حالة من بني ألف مولود، كما بقيت نسب الوفيات مرتفعة لدى األمهات 45جديد سنويا ما ميثل 

أما من الناحية الصحية، فيكاد يبقى مستوى الرعاية الصحية املوجهة لألطفال دون املستوى،    

من األطفال  % 10فربامج التلقيح مل تشمل النسبة املطلقة لألطفال، حيث تشري األرقام إىل تسجيل 

 60اوز نسبتهم مل تتج" الديتليوليو"اجلزائريني مل حيصلوا على تلقيح ضد الكزاز كما أن امللقحني ضد 

   %. 35وعن التلقيح ضد البومحرون مل تشمل سوى  ،%

طفال  48أطفال اجلزائر مل يسلموا من داء العصر السيدا حيث سجلت اإلحصائيات الرمسية    

، يتم توليد أغلبهم بالعاصمة من أمهات حامالت 1985منذ  33مصابا بالداء يف اجلزائر تويف منهم 

  .لفريوس

أحصى املكتب الوطين حلماية الطفولة وجنح األحداث مبديرية  ص إجرام األحداث،أما يف ما خي   

 5462قضية تتعلق جبنوح األحداث تورط فيها  3925، 2006الشرطة خالل السداسي األول لعام 

أرجعت حمافظة الشرطة القضائية السيدة خرية مسعودان أسباب احنراف الطفل  فتاة، 75طفل منهم 

ية واجتماعية وثقافية مؤكدة أن الطفولة هي الفئة اليت أولتها مصاحل الشرطة اهتماما  إىل عوامل اقتصاد

  .كبريا خاصة وأن الطفل أكثر استعدادا الرتكاب خمتلف أنواع اجلرائم

و من هذه األرقام يتضح لنا جبالء حساسية و أمهية املوضوع الذي يبقى حيا يكتسي يف طياته    

املعاملة اجلنائية لألطفال سواء بصفتهم ضحايا أو أحداث، كما  الباعث على إعمال الفكر يف

  . تتجلى أمهية الدراسة يف ارتباط فحواها بعلوم أخرى كعلم النفس و االجتماع و اإلجرام
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النصوص اجلنائية يف توفري احلماية ه الدراسة تتمحور حول مدى جناعة ذا، تكون إشكاليات هذ

املة اجلنائية املقررة لألطفال اجلاحنني و املعرضني خلطر االحنراف كفيلة و هل أن املع ؟الالزمة لألطفال

  بإصالحهم و إعادة توجيههم ووقايتهم من دروب االحنراف؟

و قد ختللت فرتة إعداد هذه الدراسة بعض املشاكل اليت قد يواجهها أي باحث، و أخص بالذكر    

أغلب الدراسات احنصرت يف مادة جنوح هنا قلة املراجع املتخصصة يف هذا اال، حيث أن 

، كما الحظنا 26، أو املعاجلة العامة اليت تتسم ا املراجع اخلاصة بشرح قانون العقوبات25األحداث

وجود قصور كبري يف دراسة األطفال الذين هم يف خطر معنوي رغم ما تكتسيه هذه الفئة من أمهية، 

  .األرقام الرمسية اليت تثري البحثباإلضافة إىل صعوبة الوصول إىل اإلحصائيات و 

االعتماد على منهج مركب بني االستقراء  بع يف معاجلة املوضوع، فقد ارتأيناو فيما خيص املنهج املت   

والتحليل، حيث يهدف األول إىل إحصاء جممل النصوص اليت تناولت الطفل بصفته ضحية أو حدثا 

ليل هذه النصوص القانونية و اآلراء الفقهية و ما أو معرضا لالحنراف، بينما يهدف الثاين إىل حت

  .تقتضيه هذه األحكام من مالحظات تثري موضوع البحث

اول هذا املوضوع يف فصلني بحث و أمهيته و اشكالياته، سنتنيف ضوء التحديد السابق لنطاق ال   

  :على النحو األيت

  

  الحماية الجنائية للطفل المجني عليه: الفصل األول

   الحماية الجنائية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي: لثانيالفصل ا

                                                           
مذكرة ماجستري يف العلوم اإلسالمية، جامعة  ،بني الشرحية اإلسالمية و التشريع اجلزائيدراسة مقارنة  –زوايت بلحسن، جناح األحداث ، أنظر -25

العلوم اجلنائية، جامعة كرة ماجستيـر يف علـم اإلجـرام و عراب ثاين جنية، احلماية اجلنائية لألحداث اجلاحنني، مذ ؛ 2004اجلرائر، كلية العلوم اإلسالمية، 

  .2004تلمسان، كلية احلقوق ، 
والنشر  للطباعة هومة دار ،1.ط ،1.ج، األموال و األشخاص ضد اجلرائم، اخلاص اجلنائي القانون يف الوجيز بوسقيعة، أحسنأنظر،  -26

 يف دروس سليمان، اهللا عبد؛ 1988 اجلزائر،، ج.م.د ،2.ط اخلاص، القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح منصور، إبراهيم إسحاق؛ 2002ر،اجلزائ

  .1996 ،راجلزائ ،ن.م.د ،4.ط اخلاص، القسم اجلزائري، العقوبات نقانو  شرح
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 حقوقا عنه تتفرع أصيال حقا فيها الطفل حق غدا فقد ،1احلياة تنب هي ولةالطف كانت إذا   

 عقليا و بدنيا مؤهال جتعله اليت السن بلوغه حني إىل باألمان حتيطه و حتميه حقوق هي و ،ىأخر 

 .اتمع يف الفعال بدوره يقوم و واجباته يعرفف أمره زمام ليتوىل

 أن هو االهتمام هذا مؤدى و لذلك، تبعا احلماية وسائل تتنوع ،من احلقوق ةنهذه الرتسا أمام و    

 يكون ألن سيؤهله مما ميقتها، دائما يبقى بيئة وسط النمو إىل به سيؤدي الطفل حقوق على االعتداء

  .2فسادا األرض يف يعث الغد يف جمرما

 األسري الرتابط و بالتماسكو   مثله و خبصائصه تمتعي يزال ال املسلم العريب جمتمعنا كان إذا و    

 تدعو احلديثة الرتبوية و االجتماعية املؤشرات بعض فإن الناشئة، الفئة هلذه السليمة الرعاية يكفل مما

 واألنظمة القوانني و التشريعات سن من يتأتىو أن هذا األخري ال  .اجلانب ذا االهتمام ضرورة إىل

 تطبيق حسن من بل فقط، عليه االعتداء عدم فالةك و الطفل حقوق حفظ على تعمل اليت

 تعزز اليت اجلنائية النصوص إصدار و حقوقها، و الطفولة على املعتدين حبق اجلزاءات و اإلجراءات

  .اعتداء أي من وتصوا محايتها وتكفل

 عقاب،الو   للمسؤولية مقرتفها تعرض جرائم القانون حكم يف تعد أفعال منه تقع قد مثلما والطفل    

 الوضعية القوانني جعل الذي األمر 3ليهع جمنيا يكون قد العقلي و اجلسدي ضعفه بسبب و فإنه

   .4الرعاية و باحلماية تتواله احلديثة

                                                           
 .من سورة الكهف برواية ورش عن اإلمام نافع  46، اآلية ..." املال و البنون زينة احلياة الدنيا " يف قوله تعاىل  حيث جاء - 1
 .24.ص ،2008، احلماية اجلنائية لألسرة، مذكرة خترج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، اجلزائر، ر، مهدي شريفيأنظ - 2
  :يليل تعريف اين عليه، ميكن تلخيصها فيما مثة اجتاهات فقهية ثالثة تدور حو  - 3
الضرر، فوفقا هلذا الرأي فإن مفهوم اين عليه يتسع ليشمل كل من يصيبه ضرر نتيجة ارتكاب جرمية عليه، سواء كان الضرر مباشرا :االجتاه األول -أ

  .13.، ص1991، دار الفكر العريب،3.جرامية، طحممد أبو العال عقيلة، اين عليه و دوره يف الظاهرة اإل أنظر،. أو غري مباشر
أنظر، عبد القادر عودة التشريع .الضرر املباشر، فوفقا هلذا الرأي، فإن اين عليه هو من ارتكبت عليه جرمية و حلقه ضرر مادي :االجتاه الثاين - ب

  .397.398.، ص1977دار الكتاب العريب، بريوت،  ،1.ج اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،
الضرر أو اخلطأ املباشر، وفقا هلذا املعيار يتسع مفهوم اين عليه ليشمل كل من ارتكبت ضده اجلرمية، سواء أصابه ضررا ماديا أو  :االجتاه الثالث -ج

ت اجلنائية، دار النهضة العربية، حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءاأنظر، . ا االجتاه الثالث االجتاه الراجحتعرضت مصاحله للخطر، و يعد هذ
 .126.، ص1989مصر، 

4
 - Cf. Florence LAROCHE-GiSSEROT, Les droits de l’enfant, édit. Dalloz, Paris, 1996.p.1. 
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 االهتمام هذا على دل حيث احلقيقة، هذه لرتاعي متماشية اجلزائري املشرع إرادة جاءت لقد و     

 و ،5اخلاصة النصوص بعض و العقوبات قانون بني ما متناثرة جاءت اليت العقابية التشريعية الرتسانة

  .أواملعنوية اجلسدية سالمته أو شخصه على سواء عليه اعتداء أي من الطفل محت اليت

 محاية حتقيق يف دورها النصوص،و هذه فعالية و جناعة مدى عن نتساءل أن لنا حيق عليه و     

 من وجه يف مانعا حاجزا لتكون األخري هذا مركز قويت أن شأا من اليت و للطفل، خاصة جنائية

  ؟ عليه االعتداء نفساأل ضعفاء من نفسه له تسول

 على الواقعة اجلرائم تقسيم طريق عن اإلشكالية هذه دراسةنا ارتأي فقد سبق، ما ضوء يف و     

 يف الطفل حق على االعتداء اجلرائم، هذه مقدمة يف يأيت و ،عليه املعتدى احلق لطبيعة تبعا الطفل

 أخالقه و عرضه صيانة يف الطفل حلق اجلنائية احلماية تليه ،) األول املبحث( اجلسد سالمة و احلياة

  ). الثالث املبحث( املالية و الشخصية الطفل حلقوق اجلنائية احلماية أخريا و ،)الثاين املبحث(

  األول مبحثال

  الجسم سالمة و الحياة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 تقتصر مل و.اعتداء أي من بدنه يصان أن و باحلياة، ينعم أن يف الطفل حقوق أمسى تتجسد    

 بتجرمي بادرت بل فقط، ذاته حد يف القتل جترمي على احلياة يف الطفل حلق محايتها املقارنة التشريعات

 على سواء بريالك االهتمام أمام و .6بصحته املساس أو للخطر حياته تعريض شأنه من ما كل

 بعناية األخري هذا حيظى أن متوقعا كان اال هذا يف الطفل حبقوق اخليالد أو الدويل املستوى

  .السابقة األزمنة يف الوضع عليه نكا ما نقيض على ذلك و فائقة

 التصرحيات مع املصادقة املتضمن 92/461 رقم الرئاسي املرسوم خالل من اجلزائر بادرت ولقد   

 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية عليها وافقت اليت الطفل حقوق اتفاقية على ةالتفسريي

                                                           
5
 ال املثال بلسي على منها نذكر باألطفال، خاصة تشريعات سنت اليت الدول بعض نقيض على هذا خاص، بقانون الطفل اجلزائري املشرع خيص مل -  

املتضمن جملة محاية  92-95، القانون عدد 2004 لسنة 07رقم الفلسطيين الطفل قانون و ،1996 لسنة 12رقم املصري، الطفل قانون احلصر،
  .الطفل التونسية

6
 .28.ص ،1999 الرياض، ن،.د.د ،1.ط عليه، اين للطفل اجلنائية احلماية طه، أمحد حممود أنظر، - 




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

17 

 

1989نوفمرب20
 حد أقصى إىل تضمن أن و احلياة، يف أصيال حقا طفل لكل تكفل بأن بالتعهد 7

 اجلزائر تتخذ أن على الذكر السابق املرسوم من هذا 19 املادة أشارت وقد.8منوه و الطفل بقاء ممكن

  الضررو   لعنفا أشكال كافة من الطفل حلماية االجتماعية و اإلدارية و التشريعية دابريالت مجيع

   .والعقلية البدنية اإلساءةو 

 خالل من اجلسم سالمة يف و احلياة يف الطفل حلق األمسى الصورة نستعرضس سبق، ما إزاء و    

 أعمال من الطفل محاية يليه ،احلياة يف الطفل حلق اجلنائية ةللحماي األول خيصص :مطالب أربعة

 باجلرائم ليختم ،) الثالث املطلب( للخطر األطفال تعريض جرائم مث ،)الثاين بلاملط( العمدية العنف

  .)الرابع املطلب( الصحة يف الطفل حبق املاسة

  األول المطلب

  الحياة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 أي ردع سبيل يف قوة من أويت ما بكل يدافع و حياته، استمرار على يكون ما أحرص اإلنسان   
 حق دون من اإلنسان حياة على اعتداء أي اإلسالمية الشريعة جرمت لقد و .9 عليها اعتداء

 باعتباره الطفل على يصدق القول هذا فإن بالطبع و .ذلك على العقاب تدرجا أقصى فرضتو 
 جرمت و .10لإلجهاض بتحرميها ذلك و والدةال قبل ما مرحلة حىت اجلزائية باحلماية مشلتهو  إنسانا
 جميء قبل العرب بعض عند سائدا كان الذي العرف على بذلك فقضت األطفال، قتل كذلك

  .11 الفاقة و الفقر أو األسر خشية البنات وأد ذاع حيثاإلسالم 

                                                           
7
 الطفل حقوق اتفاقية على التفسريية التصرحيات مع املصادقة املتضمن ،1992ديسمرب19 يف املؤرخ ،92/461 رقم الرئاسي رسومامل أنظر، - 
 . 91.ع ،1992ر،.ج
8
 دويلال العهد من 06 املادة:   منها نذكر أخرى اتفاقية نصوص مبوجب أيضا حممي احلياة يف الطفل حق و.السابق املرسوم من 06 املادة أنظر، - 

 األمريكية  االتفاقية من 04 املادة ،1981 الشعوب و اإلنسان حلقوق اإلفريقي امليثاق من 04 ،املادة1966 السياسية و املدنية باحلقوق اخلص
 .ياةاحل يف الطفل حلق العاملي الطابع على يدل ما هذا و...1950 اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية من 02 املادة ،1969 اإلنسان حلقوق

9
 .27.ص السابق، املرجع طه، أمحد حممود أنظر، - 

10
  .و ما يليها 168.، ص3.، ع2005 كلية احلقوق، تلمسان،إ،  .ق.ع.أنظر، عبد القادر بن مرزوق، محاية اجلنني، م - 

11
 تقتلوا ال و" سبحانه و تعاىل  ضاأي يقول و ؛التكوير سورة من 09و 08: اآليتان ،" قتلت ذنب بأي سئلت املوؤودة إذا و"  تعاىل اهللا يقول - 

 .اإلسراء سورة من 31 اآلية ،..." إمالق خشية أوالدكم
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 يف الطفل حق محاية على منه فحرصا الغراء، اإلسالمية الشريعة حذو اجلزائري املشرع حذا لقد و    

 املشرع أخضعها حبيث للطفل عادي قتل :نيصورت اجلرمية هذه تتخذ و لطفل،ا قتل جرم فقد احلياة،

  ). الثاين الفرع( بالوالدة العهد حديث طفل قتل مث) األول الفرع( العامة للقواعد

  األول الفرع

  العامة للقواعد للطفل العادي القتل جريمة خضوع

 بتعريف اجلرمية هذه خيص مل املشرع أن حظيال اجلزائري، العقوبات نونقا ألحكام املتصفح إن     

 أراد أنه من ذلك على أدل وال .العقاب أو التجرمي حيث من خاصة قواعد هلا يفرد مل أنه كما هلا

 قانون من 263 إىل 254 من وادامل يف عليها املنصوص العامة القواعد إىل اجلرمية هذه إخضاع

   .العقوبات

 التشريعات بعض موقف على التعرف منا يقتضي لألطفال العمد القتل من الصورة هذه لناو ت و   

 هذه أقرا اليت املوضوعية اجلنائية احلماية كانت إذا ما لبيان اجلرمية هذه مرتكب من املقارنة اجلنائية

 حتديد يليه مث للتجرمي؟ تكوينيا عنصرا أم ؟ للعقاب مشددا ظرفا الطفل صفة من جعلت التشريعات

  .اجلرمية هذه عليها تقوم اليت األركان

   المقارنة التشريعات بعض موقف :أوال   

 خاصة جنائية محاية إقرار عدمب األول االجتاه، حيث يرى اجتاهني بني الصدد هذا يف التمييز ميكن   

 أخضعه يثح املصري التشريع:منها االجتاه هذا التشريعات بعض تبنت قد و ،للطفل العادي للقتل

 به أخذ املنحى نفس و .العقوبات قانون من 235 إىل230 املواد يف عليها املنصوص العامة للقواعد

 كان ما عكس على ذلك و للعقاب، مشددا ظرفا الطفل صفة من جيعل مل حيث الفرنسي املشرع

1810 لعام العقوبات قانون يف احلال عليه
12.  

 بعض تبنتو قد  للطفل العادي للقتل خاصة جنائية محاية ارإقر أنصاره ب يرى الثاين االجتاهأما    

 عمدا الطفل قتل من جعل حيث اإليطايل، التشريعخاصة  منها نذكر االجتاه هذا املقارنة التشريعات
                                                           
12

 - Cf. R. VOUIN, M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 6ème édit. Dalloz, Paris, 1988, p.191. 
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 إرادة سارت املنوال نفس على و .املؤبدة الشاقة األشغال بعقوبة خصها و ،للعقاب مشددا ظرفا

 هذه يف يعاقب إذ عليه، اين للطفل جدا أو أبا تلاالق كان إذا قابالع تشديد مع السوري املشرع

  . 13 باإلعدام احلالة

  القتل العادي لألطفال جريمة أركان:  ثانيا   

و يتضح من  ." عمدا إنسان روح إزهاق"  أنه على العمد القتل ع.ق من 254 املادة تعرف   

  :خالل هذا النص أن أركان هذه اجلرمية تتمثل يف

 :التالية العناصر يتضمن و:المادي الركن-ا

   :اإلجرامي السلوك أو املادي النشاط-1
 فقد ،14 معينة بوسيلة القتل يتم أن املادة تشرتط مل و ،الطفل حياة على للقضاء املوجه الفعل هو و

 جلاينا بقيام املادي الركن يتحقق كما،حادة آلة أية أو الناري كالسالح مادية وسيلة بأي القتل يقع

 بقصد الطفل إىل العالج تقدمي عن عمدا ميتنع الذي كالطبيب الطفل وفاة عنه يرتتب سليب بفعل

  .15قتله

  :يح طفل روح إزهاق-2

 بينهما يفصل أن فيمكن مباشرة حتققها يشرتط ال و الفاعل، سلوك على املرتتبة النتيجة هي و

  .16زمين فاصل

  :السببية الرابطة-3
                                                           

13
 أن الشأن هذا يف مالحظته ميكن ما و. 93.ص ن،.س.د لبنان، اخلاص، العقوبات قانون جعفر، عليمن قانون العقوبات،  534املادة  ،رأنظ - 

 أمحد اإلمام روى حيث ابنه، قتل إذا األب من القصاص عن تنهى اليت اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض التشديد هذا يف السوري التشريع منهج
 أمجع وقد ، صحيح حديث هو و ، الرتمذي أخرجه" لولدبا الوالد قتلي ال"  يقول سلم و عليه اهللا صلى النيب مسعت قال عمر حديث من مسنده يف

 دار ،1.ط الثاين، الد البهية، الدرر شرح الندية، الروضة ،خان حسن صديق أنظر، ، مالك عن رواية و البيت إال فيه خيالف مل ذلك على العلم أهل
 .472.ص ،2002 ،القاهرة العقيدة،

14
 .39.ص ،2005 ج،.م.د ،6.اخلاص،ط القسم اجلزائري، اتالعقوب قانون شرح جنم، صبحي حممد أنظر، - 

15
 إىل النقاش حدة انتهت و.السببية عالقة و اجلنائي القصد توافر حول فيها البحث تركز الفقهاء، أوساط يف كبريا نقاشا املسألة هذه أثارت لقد و -  

 .ع.ق من 182 املادة يف عليهما املنصوص الفعالن مها و اجلناية، وقوع مينع بفعل القيام عن االمتناع و املساعدة تقدمي عن االمتناع من كل جترمي
16

والنشر  للطباعة هومة دار ،1.ط ،1.ج، األموال و األشخاص ضد اجلرائم، اخلاص اجلنائي القانون يف الوجيز بوسقيعة، أحسن أنظر، -  
 .9.ص ،2002ر،اجلزائ
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 مسؤولية وقفت السببية الرابطة انتفت فإذا الوفاة، إىل املؤدي هو جلاينا سلوك يكون أن جيب   

 مسألة هي إذن السببية فرابطة .القتل بنية كان و قصد عن الفعل صدر إذا الشروع حد عند الفاعل

 يف فصل ومىت أدلة، و وقائع من لديه يكون مبا بتقديرها املختص هو املوضوع قاضي و ،موضوعية

  .17العليا احملكمة من عليه رقابة فال هانفي أو إثباا

 قد و .الوفاة إحداث يف تساهم اليت األسباب أو العوامل تعدد إشكالية الصدد هذا يف تثار و   

السبب املباشر والفوري  بنظرية األخذ إىل األول االجتاه ذهب  :اتاجتاهثالث   إىل فيها الفقه انقسم

هو ذلك الفعل األساسي ذو الكفاية والفعالية يف إحداث حيث يعترب السبب يف منطق هذه املدرسة 

 سببا اجلاين فعل فيها يكون حيث األسباب تعادلبينما اجته الرأي الثاين إىل اعتماد نظرية . النتيجة

و من مث فإن ختلف السبب ينجر عنه حتميا وفقا لتحققها  الالزمة عواملها أحد كونه رد للنتيجة

 فقط تعتمد واليت املالئم السبب بنظرية األخذ إىل لثالثا الرأي اجته بينما .تيجةهلذا االجتاه ختلف الن

 ارى يف للمألوف تبعا عليه النتيجة ترتب احتمال على ذاته حد يف ينطوي الذي العامل على

مهت عوامل أخرى يف إحداث النتيجة ما دامت عوامل متوقعة و ، حىت و لو سا18لألمور العادي

  .مألوفة

 حيث ،و الفوري املباشر السبب بنظرية أخذ أنه فيبدو املسألة، من اجلزائري ءالقضا موقف عن ماأ   

 مسؤوال العمد القتل جرمية يف اجلاين يكون" له قرار يف )احملكمة العليا حاليا( لس األعلى ا ىقض

 بالرتدد يسمح ال ثيقاو  ارتباطا بنشاطه مرتبطة -الوفاة وهي – النتيجة كانت مىت عليه اين وفاة عن

 باالمتناع أو بالرتك لالقت حصل سواء املوت حدوث يف املباشر السبب هو النشاط هذا بأن القول يف

.."19.  

  :المعنوي الركن- ب

                                                           
17

 .185.ص .03.،ع1992.ق.م ،22/05/1988، ج.غ ،لس أعلىجم أنظر، - 
18

  .بعدها ما و 20.ص السابق، املرجع أحسن بوسقيعة، أنظر، - 
19

 ،2.ج اجلزائية املواد يف القضائي االجتهاد بغدادي جيال يلقتبس عن م ،10839 رقم ملف ،1975جويلية01، ج.غ ،لس أعلىجم أنظر، - 
  .90.ص ،2001اجلزائر،  ت،.أ.و.د
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 وقائع حتقيق إىل اجلاين إرادة انصراف وهو ،العام اجلنائي القصد توافر طفل قتل جرمية تتطلب   

 يدفعه و آخر شخصا يكره كمن هذا و يقوم ال العام القصد فإن ،رادةاإل هذه انتفت فإذا .اجلرمية

 اخلاص القصد اجلرمية هذه تتطلب كما،عكسها املتهم أثبت إذا إال مفرتضة اإلرادة و ،طفل قتل إىل

  .20روحه إزهاق أو الطفل قتل نية وهو

   الجزاء :ثالثا

 وهي، 22 تكميلية عقوبات و ،21املؤبد السجن هي و أصلية عقوبة القتل جلرمية املشرع قرر لقد   

 أو جبناية القتل اقرتان أو الرتصد أو اإلصرار كسبق التشديد بظروف اجلرمية تقرتن مل إذا هذا ،جوازية

  .23اإلعدام هي األحوال هذه مثل يف العقوبة تكون حيث جنحة

 العقوبة تكون حيث بالوالدة العهد حديث طفلها قتل حالة يف خفيفالت ظرف من األم تستفيد و   

ومربرات ، و فيما يلي نستعرض عناصر هذه اجلرمية 24 سنة 20 إىل 10 من املؤقت السجن هي

  ختفيف العقاب

  

  

  

  

  الثاني الفرع

                                                           
20

ى أن القصد املطلوب لقيام هذه اجلرمية هو قصد خاص، إال أا تلمح بذلك بتبين نفس التعابري رغم أن احملكمة العليا مل تنص صراحة عل - 
، 2.، أنظر، أمحد جمحودة، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن، ج) نية إحداث الوفاة( املستعملة يف القضاء الفرنسي 
  .829.، ص2004جلزائر، دار هومة للطباعة و النشر، ا

21
 .ع.ق من 263/3 املادة أنظر - 

22
 .ع.ق من 09 املادة العقوبات هذه على نصت - 

23
 .ع.ق من263/1 املادة أنظر - 

24
 .ع.ق من 261/2 املادة أنظر- 
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  بالوالدة العهد حديث فلالط قتل جريمة

ما  وهذا ،25معينة زمنية بفرتة والدته عقب القتل جرمية ارتكبت مىت الوالدة حديث الطفل يعد   

  .الوالدة حلداثة الزمين النطاق دحتديمنا  يتطلب

  الوالدة لحداثة الزمني النطاق تحديد:  أوال 

 خالف على ذلك و الوالدة، حلداثة الزمين النطاق ع.ق من 259 املادة يف اجلزائري املشرع حيدد مل

 هناك و 26واحد بيوم الفرتة هذه حدد الذي البلجيكي العقوبات قانونك املقارنة التشريعات بعض

 التشريع يف هلا حد أقصى الزمنية الفرتة هذه بلغت و ،27املصري كالتشريع يوما 15 ب دهاحد من

  .28األول عامه يتم مل ما الوالدة حديث الطفل اعترب حيث1952 عام صادرال اإلجنليزي

 حديث يعد الطفل بأن القول ميكن اجلرمية، هذه يف لعقابا ختفيف مربرات ضوء يف أنه الواقع و   

 تقديرية املسألة تبقى و قريب، بوقت أو مباشرة عقبها أو والدته حلظة اجلرمية ارتكبت ىتم الوالدة

  .و بعد هذا التعريف املوجز نستعرض فيما يلي أركان هذه اجلرمية .29املوضوع لقاضي حتديدها مرتوك

   قتل الطفل حديث العهد بالوالدة ريمةج أركان :ثانيا

  الركن املادي و الركن املعنوي : ركنني علىالوالدة قتل الطفل حديث العهد ب جرمية تقوم

 :التالية العناصر يشمل و:المادي الركن-ا

 احلبل ربط كعدم سلبيا يكون قد كما إجيابيا يكون قد و األم، تأتيه الذي اإلجرامي السلوك-1

  ؛ 30الطفل إرضاع عن االمتناع أو السري
                                                           

25
 ونوعه ميالده تاريخ و امسه يسجل مل و بعد، بوالدته يبلغ مل طفل كل" أنه على أيضا يعرف و .36.ص السابق، املرجع طه، أمحد حممود أنظر، - 

 ةدار النهض 1.ط للطفولة، اجلنائية احلماية القاضي، مصباح حممد حممد أنظر، ،."الطبيعية أو القانونية شخصيته معامل حتدد مل مث ومن املدين بالسجل
 .39.ص ،1998 ن،.م.د ،العربية

26
  .ع.ق 234أنظر، املادة  - 

27
  .ع.ق 283أنظر، املادة  - 

28
 املولود لتسجيل أجل بانقضاء تنتهي الوالدة حداثة إعتبارأن إىل الفرنسي القضاء اجته بينما .37.36.ص السابق، املرجع مود أمحد طه،حم أنظر، - 

 Crim 13/3/1856,D.P.1856, 1, 1,221 ; ANGERS,22/7/1847,D.P.1847,4,297 املدنية، احلالة سجالت يف
  .32.مقتبس من أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص

29
 -Cf. Emile GARCON, Code pénal annoté, T1, Libraire de recueil, 1901-1966, p.707. 
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 والدته حلظة الوليد الطفل كصراخ احلياة ىعل يدل مظهر أي فإن بذلك و حيا، الطفل يولد أن-2

 على ويقع  أصال تقوم ال اجلرمية فإن ميتا ولد فإذا .روحه إزهاق بقصد عليه االعتداء ليجعل يكفي

 إذ الوليد للطفل الصحية احلالة اجلرمية قيام يف يؤثر ال و .حيا ولد الطفل أن إثبات العامة النيابة

 جرمية ضحية يكون أن يصلح فهو حيا ولد أنه دام ما و ،المعت أو جيدة بصحة يكون أن يستوي

إعدام هذا الطفل أو تركه للموت قتال، ذلك ، و من مث فإن التطبيق القانوين السليم جيعل من 31 قتل

  .32أن القانون يعلق أحكامه على احلياة ال على القابلية للحياة

 حلظة نتاج األم طرف من الطفل قتل يكون و :بالوالدة العهد حديث مولود على القتل يقع أن-3

 اسرتدت و األم انزعاج انتهى فإذا .بعدها أو الوالدة عملية ناءأث سواء عاطفي انزعاج و اضطراب

 عندئذ الوليد على الواقع القتل يندرج و العقاب، ختفيف من العلة انتهت املعتادة، النفسية حالتها

  األول؛ لفرعا يف تبيانه سبق الذي للطفل العادي القتل ضمن

 املخفف العذر متد اليت و اإلسالمية الشريعة خالف على :عليه اين الطفل أم اجلانية تكون أن-4

 املادة يف قرر اجلزائري املشرع فإن الطفل، سن عن و33الباعث عن النظر بغض و ،الوالدين إىل

 من غريها ىلإ ينصرف ال و التخفيف، ظروف من لوحدها األم تستفيد أن على ع.ق من 261/2

 هذا فعله فإن ولده بقتل األب قام فإذا عليه و .القابلة أو مثال كالطبيب شركاء أو أصليني فاعلني

  .ع.ق من 254 املادة يف عليها املنصوص العمد القتل جرمية ضمن يدخل

 به يقصد هل ،ع.ق 259 املادة نص يف الوارد الطفل لفظ مقصود حول يثور اإلشكال أن غري   

  حمرمة؟ عالقة عن ناتج طبيعي طفل هو أم شرعي زواج نتاج األم به محلت الذي الشرعي الطفل

                                                                                                                                                                                     
30

 .90.، مقتبس من جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص30100، ملف رقم 04/02/1983، قرار صادر يوم ج.، غجملس أعلى أنظر، - 
31

 ،2002 عمان الثقافة، دار ،2.ط ،1.ج األشخاص، على الواقعة اجلرائم ص،اخلا القسم العقوبات، قانون شرح متور، سعيد حممد أنظر، - 
   .106.ص
32

  . 229.ن، ص.س.أنظر، حممد زكي أبو عامر، اإلثبات يف املواد اجلنائية، الفنية للطباعة و النشر، اإلسكندرية، د - 
33

 ،عقيلة العال أبو حممد للتفصيل، أنظر التأديب، بقصد لدينالوا أحد من حيدث الذي القتل على التخفيف عذر يقصر أمحد اإلمام كان إن و - 
 .65.ص السابق، املرجع
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 و السوري التشريع من كل اجته فقد املواقف، يف تباين جند ،املقارنة التشريعات إىل بالرجوع و إنه   

 ذهب بينما. للعار اتقاء كان مىت قانوين عذر هو األم بواسطة القتل أن اعتبار إىل اللبناين و الكوييت

 يف غرضها، كان أيا األم على العقاب ختفيف إىل ع.ق من 302/2 املادة خالل من الفرنسي التشريع

أما عن موقف  .34الغرض كان مهما قانوين عذر األم بواسطة القتل املصري املشرع يعترب مل حني

م مشولية النص الذي جاء و هذا أما املشرع اجلزائري من املسألة، فيبدو أنه قد تأثر باملشرع الفرنسي

 ارات الس األعلى و الذي قضىيف إحدى قر على هذا مبا جاء  االستداللعلى إطالقه، كما ميكن 

و  259إن قتل األم عمدا لولدها حديث العهد بالوالدة يشكل اجلناية املنصوص عليها باملادتني  "

ة عناصر اجلرمية و على اخلصوص ع، لذلك جيب أن تستظهر األسئلة املتعلقة باإلدان.من ق 261/2

  .35"حديث عهد بالوالدة صفة األمومة للجانية و كون القتيل طفال 

  :المعنوي الركن-ا

 اجلنائي القصد توافر فيها القانون يتطلب اليت العمدية اجلرائم من الوالدة حديث الطفل قتل جرمية   

 علمها مع اجلرمية ارتكاب إىل األم دةإرا انصراف يف العام القصد يتمثل و .اخلاص و العام بنوعيه

 الطفل روح قإزها إىل األم إرادة تتجه أن فهو اخلاص للقصد سبةبالن أما و اجلرمية، عناصر بكافة

 جنحة عن إال تسأل ال األم فإن ازاحرت  قلة عن جنمت قد الطفل وفاة كانت إذا عليه بناء و ،الوليد

كانت حتت تأثري أدى لنومها نوما عميقا، أو ق شديد كانت يف حالة إرها كمن ذلك و اخلطأ القتل

الذي مينح  األمر و يتم اللجوء إىل الطب الشرعي يف مثل هذه املسائل .و نامت على طفلهااملخدر 

  .36العدم سواء بالوجود أواجلرمية  القاضي القرائن اجلنائية على هذه

  الجزاء: ثالثا

 ظروف من تستفيد شريكة أو أصلية فاعلة تهابصف األم فإن السابقة، الشروط توافرت إذا   

 من املؤقت السجن إىل العمد القتل جلرمية املقررة املؤبد السجن عقوبة بتخفيض ذلك و التخفيف،

                                                           
34

 .بعدها ما و 39.ص السابق، املرجع طه، أمحد حممود أنظر، - 
35

  .370.، مقتبس من جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص24442، ملف رقم 21/04/1981، قرار صادر يوم ج.، غأنظر، جملس أعلى - 
36

  .68.، ص2008الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و األدلة اجلنائية، املوسوعة اجلنائية، دار اهلدى، اجلزائر، أنظر،  - 
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اشرتكوا معها يف ارتكاب  ، على أن ال يطبق هذا التخفيف على من سامهوا أوسنة 20 إىل 10

يتعلق بتخفيف العقاب عليها هو ظرف شخصي م ، كون أن هذا العذر القانوين املمنوح لأل37اجلرمية

أو جاهلني ذا العذر، و من مث يتعني أن حياسبوا وحدها سواء كان هؤالء املسامهون معها عاملني 

هنا يف طفل حديث نفوسهم يف تعمد قتل إنسان حي يتمثل على إرادم اآلمثة و ما انطوت عليه 

  .38العهد بالوالدة

ابط بشكل وثيق مع حقه يف احلياة، و هي تعىن حبمايته من الناحية و للطفل حقوق أخرى ترت    

  .النحو التايلالبدنية، و هو ما سيتم الوقوف عليه على 

   الثاني المطلب

  39العمدية العنف أعمال من الطفل حماية

 عوم لإلنسان اجلسدية للسالمة املقررة اجلنائية احلماية من شك دون يستفيد البشرية لصفته الطفل   

 خاصة جنائية محاية يتلقى أن يتعني األخري هذا أن على يؤكدون الطفل بشؤون املهتمني فإن ذلك

  .40نفسه عن الدفاع عن يعيقه أن شأنه من الذي البدين ضعفه نتيجة

                                                           
37

و ال تؤثر الظروف الشخصية اليت ينتج عنها تشديد أو ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها إال بالنسبة " ع على .ق 44/2و يف هذا نصت املادة  - 
  ." هذه الظروف الشريك الذي تتصل به للفاعل أو

38
أنظر، .  خنقا   للقتل   تعرضوا   أشهر فقط أغلبهم 6جثة يف ظرف  66العام املاضي على  مصاحل الشرطة قد عثرت تشري اإلحصائيات إىل أن  - 

  : نادية سليماين، اإلجهاض يف اجلزائر، مقال منشور يف املوقع اآليت
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=10052  

39
ولقد ظل . 1992تأثر املشرع اجلزائري خبصوص أحكام قانون العقوبات املتعلقة بالعنف مبا جاء يف قانون العقوبات الفرنسي قبل إصالحه سنة  - 

املذكور جيرم و يعاقب على الضرب و اجلرح فحسب، و أضاف إليهما إثر صدور القانون  1963ماي  20التشريع الفرنسي إىل غاية صدور قانون 
ليحذف عبارة اجلرح لكوا تقتضي إما الضرب و إما  1982فيفري  02مث جاء قانون  (voie de fait)و التعدي  (violence)أعمال العنف 
ختلى املشرع الفرنسي عن كل هذه املصطلحات و استبدهلا مبصطلح واحد هو أعمال  1962و إثر صدور قانون العقوبات اجلديد . أعمال العنف

التعدي، أنظر، أحسن الضرب و اجلرح و أعمال العنف و : ف، يف حني مازال املشرع اجلزائر يعتمد التقسيم الرباعي جلرائم العنف العمدية و هيالعن
  .52.بوسقيعة، املرجع السابق، ص

40
 العام القسم  العقوبات قانون شرح طفى،مص حممود حممود أنظر، الرتك، جرائم حتت عنوان الطفل على تقع اليت األفعال هذه جترمي يكون ما غالبا - 
 .271.ص ،1983 ، ن.م.د العربية، النهضة دار ،10.ط ،
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 الذات ضد بذلك التهديد أو السلطة أو للقوة يالقصد االستخدام" أنه على العنف يعرف و   

 إصابةأو  موت أو أذى عليه يرتتب مما بأكمله جمتمع أو ألشخاصا من عدد أو آخر شخص أوضد

  .41"ناحلرما أو النمو يف اضطرابات أو نفسية

 احتفاال اجلزائرية الوطين والتضامن التشغيل وزارة بإصداره قامت هلا تقرير يف وو بلسان األرقام    

 عام من األوىل األربعة الشهور يف أنه على كشفت جوان، 16 ل املصادف للطفل اإلفريقي باليوم

 أرباع ثالثة أن التقرير ذكر و األطفال، ضد عنف حالة 516حنو الوطنية األمن أجهزة تلقت 2007

  .42اآلباء فيها تسبب املعاملة سوء

 ما على للوقوف ذلك و اجلزائري املشرع موقف استجالء من البد كان الصورة هذه بشاعة أمام و   

 استغالهلا األنفس ضعفاء استطاع قانونية ثغرات هناك أن أم ؟ خاصة ةجنائي محاية أقر قد كان إذا

  .العقاب و التجرمي يناهلم أن دون األطفال معاملة إلساءة

 األوىل ختصص:نقطتني خالل من العمدية العنف أعمال من للطفل اجلنائية احلماية سنتناول وعليه   

 بقصد يقع الذي البدين اإليذاء الثانية و ،)ولاأل الفرع( الطفل على الواقعة العمد اإليذاء جلرمية

  ). الثاين الفرع( الطفل تأديب

  األول الفرع

    الطفل على الواقعة العمد اإليذاء جريمة

 متس أن شأا من اليت و طفل على شخص يأتيها اليت األفعال مجيع اجلزائري املشرع جرم لقد   

 ع.ق من 269 املادة نص خالل من لكذ يتجلى و ألعضائه، الطبيعية بالوظائف و جسده، بسالمة

 من عمل أي أو العناية أو الطعام منع أو ضرب أو جرح على ينطوي فعل كل على تعاقب اليت

                                                           
41

 ،2005ماي إفريقيا مشال و األوسط الشرق منظمة اإلقليمي، التقرير األطفال، ضد العنف حول املتحدة لألمم العام األمني دراسة أنظر، - 
 www.mawared.org/arabic/?q=node/480 املوقع على موجود. 2.ص

42
  www.maghrebia.com: التقرير منشور على املوقع اآليت - 
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و للوقوف على هذه اجلرمية نتطرق  .سنة 16 يتجاوز ال قاصر ضد املوجهة التعدي أو العنف أعمال

  ).ثانيا( رتبه املشرع العقايب هلا مث اجلزاء الذي ) أوال(األركان القانونية هلا إىل 

  اإليذاء العمد الواقعة على الطفل جريمة أركان:  أوال

  :تتمثل يف نص املادة السالفة الذكر نالحظ أن عناصر هذه اجلرمية نااستقرأإذا 

 اتفاقية على صادقت قد اجلزائر أن مبا و ،سنة 16 يتجاوز ال الذي الطفل هو و: املفرتض الركن-أ

 احلماية متتد أن معه يفرتض فإنه سنة 18 ب الطفل سن حددت اليت و 1989 لسنة فلالط حقوق

اليت يصادق  املعاهدات أن على تنص اليت الدستورية بالقاعدة إعماال ذلك و السن، هذه ايةغ إىل

 .43 قانونال على تسمو عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها 

 أربعة تأخذ الطفل على الواقعة العمد اإليذاء جرمية فإن أعاله، ادةامل نص حبسب :املادي الركن- ب

 :التايل النحو على هي و صور

"  بأنه 45اجلزائري الفقه من جانب عرفه قد و اجلرح، ملعىن حمددا تعريفا القانون يضع مل:44اجلرح-1

 حدثت وسيلة يوبأ ذلك، جسامة كانت أيا و سببه كان أيا أنسجته يف أو اجلسم يف متزيق أو قطع

".  

 ويباعد التالحم هذا يفصم اجلرح و بالغة، بدقة املتالمحة و املتجاورة اخلاليا من جمموعة هو فاجلسم

 كالعصي نوع أي من آلة تكون فقد اجلرح إحداث يف املستخدمة بالوسيلة عربة ال و اخلاليا، بني ما

  .46ناري سالح أو

                                                           
43

    .1996ر دستو من  132املادة  أنظر، - 
44

 - « Nous avons dit que les médecins légistes considéraient comme blessure toute lésion locale ou sans 

solution de continuité ; que, par conséquent, ils comprenaient sous ce nom la commotion, les contusions, les 

distensions, les luxations, les fractures, les plaies en général, les plaies d’armes à feu et les brulures ». 

Cf.J.BRIAND, Manuel complet de médecine légale, 2
ème

 édit, Tome premier, Libraire V.Baillaire, Paris, 1879, 

p.462.    
45

 إبراهيم إسحاق ؛182.ص ،1996 ،راجلزائ م،.د ،4.ط اخلاص، القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح يف دروس سليمان، اهللا عبد أنظر، - 
 .69.ص ،1988 اجلزائر،، ج.م.د ،2.ط اص،اخل القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح منصور،

46
 ،1.ط ،مقارنة دراسة ،اإلسالمية الشريعة و املقارن و اجلزائري القانون يف اجلسم سالمة يف للحق اجلنائية احلماية ، نصر الدين مروك أنظر، - 
 .179.ص ،2003 اجلزائر، ت،.أ.و.د
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سواء أكان القطع سطحيا مقتصرا على مادة اجللد  لد،بقطع اجل و على هذا النحو يعد اجلرح متحققا

املكسوة باجللد، و تستوي مساحة القطع سواء  أم كان عميقا ألنه نال أيضا من األنسجة الداخلية 

ني مثال، أيا كان مقدار مستطيل عن طريق سككانت ضئيلة كوخز إبرة أو متسعة كقطع 

وفقا للتعديل األخري الذي جاء به قانون هذا و نشري إىل أن املشرع اجلزائري . 47استطالته

عاقب باألعضاء، حيث ت االجتارقد جعل من سن الضحية ظرفا مشددا يف جرمية ، ف48العقوبات

إىل 500.000سنة و بغرامة من  15سنوات إىل  05بالسجن من  20مكرر  303املادة 

دون احلصول مقابل  على قيد احلياةج كل من ينتزع نسيجا أو خاليا من جسم قاصر .د1.500.000

  ؛دفع مبلغ مايل أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

كل "أو 49."تفريقها إىل يؤدي ال اجلسم أنسجة على ضغط كل"أنه على يعرف و :الضرب-2

بقبضة اليد ا أو تطلب عالجا كاللطم بالكف أو مساس بأنسجة جسم اإلنسان و لو مل يرتك أثر 

عل الضرب ذه الصورة خيتلف عن اجلرح يف كونه ال يؤدي إىل ، فف50"كالركل بالرجل و القرصو 

ملا له من تأثري على هذه األخرية مما يؤدي حتما إىل إحداث تغريات فسيولوجية خاليا اجلسم، متزيق 

جي عن جبسم خار  االستعانةو عادة ما يتضمن فعل الضرب ، مل يكن اين عليه يعاين منها قبال

ليه، لتحقيق مادياته و خرق حالة السكون اليت توجد عليها أنسجة مكونات اجلسم املعتدى ع

  ؛51اجلسم

                                                           
47

  .120.أنظر، نصر الدين مروك، املرجع السابق، ص - 
48

املتضمن قانون  1966يونيو  08املؤرخ يف  66/156، املعدل و املتمم لألمر رقم 2009فرباير  25، املؤرخ يف 09/01نظر، القانون رقم أ - 
  .03.ص ،15.، ع2009ر، .ج العقوبات،

49
 .69.ص السابق، املرجع منصور، إبراهيم إسحاق أنظر، - 

50
  .150.ائية، املرجع السابق، صأنظر، الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و األدلة اجلن - 

51
، عام 27، السنة االقتصادأنظر، حممد جنيب حسين، احلق يف سالمة اجلسم و مدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقوبات، جملة القانون و  - 

  .577.، ص1959
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 أن ذلك إىل أضف للخطر، الطفل صحة تعريض عنه يرتتب ما هو و :الطفل عن الطعام منع-3

 األشخاص من هو اجلاين بأن ضمنيا لو و تشري 269 املادة نص يف الواردة احلرمان و املنع عبارة

  ؛52 الطفل حاجيات تلبية واجب نونالقا عليهم يفرض الذين

 وذلك الطفل إيذاء شأا من اليت األفعال دائرة من املشرع وسع: األخرى العمدية العنف أعمال-4

 هذا ويف .اخلفيف ءاإليذا استثىن أنه إال ."التعدي أو العنف مالأع من عمل أي"  لعبارة بإضافته

 ال الذي الفعل ذلك هو االستثناء هذا راءو  من املشرع قصده ما أن كحلولة حممد دكتورال يرى

 بالتأديب يسمى ما ممارسة يف ككل اتمع أو العائلة كحق للخطر صحته و الطفل حياة يعرض

 على بناء األطفال تربية مفهوم يف النظر إعادة الضروري من بات أنه إىل قائال يضيف و .اجلسماين

  .53شخصيته ازدهار و لالطف منو دون حتول أن شأا من اليت التجاوزات

اجلنائية كون أا أمور يغلب عليها  و على العموم متثل هذه الصور األربعة اال احليوي للخربة   

خالصته بشأا عرب مراحل البحث الطابع العلمي، يتعني على اخلبري املختص البث فيها و تقدمي 

الفصل يف تقدير آراء اخلرباء لوجدان  و يعود القول. التحري عن اجلرائم و التحقيق و احلكم فيهاو 

  .54احملكمة يف إطار سلطتها التقديرية

 توافر فيها يستلزم اليت اجلرائم من هي الطفل على الواقعة العمد اإليذاء جرمية :املعنوي الركن - ج

و يتمثل القصد العام يف انصراف إرادة اجلاين إىل ارتكاب  .اخلاص و العام بنوعيه اجلنائي القصد

يشتمل الركن اخلاص على على نية اجلاين رمية، أي إىل املساس بالسالمة اجلسدية للطفل، بينما اجل

  .اليت قد تتباين على حسب درجة الضرر احلاصلحتقيق النتيجة 

  .على النحو اآليت ه اجلرمية فهوهذا عن األركان، أما عن اجلزاء املقرر هلذ

  الجزاء :ثانيا
                                                           

52
 .39.ص ،2001 ،اجلزائر جامعة احلقوق، معهد جستري،ما رسالة اجلزائري، القانون يف اجلسدية بالسالمة املاسة األفعال صليحة، ونزاري ،رأنظ - 

53
 .6.ص ،2.،ع2004إ،.ق.ع.م اجلسدي، الطابع ذات السيئة املعامالت ضد للطفل القانونية احلماية كحلولة، حممد أنظر، - 

54
لي عن العمل الذي أصاب يف جرائم الضرب و اجلرح غالبا ما يكون الغرض من  ندب الطبيب هو حتديد العاهة املستدمية أو العجز الك - 

، مقتبس عن جياليل بغدادي، املرجع 26505، ملف رقم 1988يناير  19الضحية، أنظر، حمكمة عليا، الغرفة اجلنائية األوىل، قرار صادر يوم 
  .255.السابق، ص
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 إىل500 من بغرامة و سنوات مخس إىل سنة من باحلبس يعاقب اخلفيف، اإليذاء عدا فيما   

 املشرع شدد قد و.55 السابقة الصور بإحدى الطفل على باالعتداء يقوم جاين كل ج.د5000

  :التايل النحو على العقوبة

 إىل العقوبة فرتفع رعايته، يتولون من أو الطفل على سلطة له من أو األصول أحد اجلاين كان إذا   

 العنف إعمال عن تنشأ مل إذا ج.د 5000 إىل 500 من مةبغرا و سنوات 10 إىل 03 من احلبس

  ؛56يوما 15 تتجاوز ال ملدة كلي عجز أو مرض

 من بساحل العقوبة فتكون ترصد أو إصرار سبق وجد إذا أو يوما 15 العجز مدة جتاوزت إذا أما    

 أوممن األصول أحد من اجلاين كان إذا و ،57ج.د 6000 إىل 5000 من وغرامة سنوات 10 إىل 03

  ؛58سنوات10 إىل 05 من السجن تصبح العقوبة فإن رعايته يتولون من أو الطفل على سلطة له

 أما  59سنة20 إىل10 من السجن هي العقوبة فتكون مستدمية عاهة العنف أعمال عن ترتب إذا و   

 العقوبة ترفع و هذا ،املؤبد بالسجن فيعاقب الطفل على سلطة له من أو األصول أحد اجلاين كان إذا

 و االعتياد بظرف مقرتنة اجلرمية كانت و األبوين أحد هو اجلاين كان إذا ما حالة يف اإلعدام لتصبح

                                                    .60 الطفل موت عنها جنم

 حالة يف خاصة جنائية حلماية إقراره اجلزائري للمشرع حيمد فإنه سبق، ما على بناء و عليه و     

 وسط ذلك و اعتبار، حمل عليه اين صفة من جبعله ذلك و الطفل، على اجلرح أو بالضرب االعتداء

  .61اتمع أوساط يف الظاهرة تفاقم
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 .ع.ق من 269 املادة أنظر، - 
56

 .ع.ق من 1الشطر 272/1 املادة ،أنظر - 
57

 .ع.ق من 270 املادة أنظر، - 
58

 .ع.ق من 2/ 272 املادة أنظر، - 
59

 .ع.ق من 271 املادة أنظر، - 
60

 .ع.ق من 272/3،4 أنظر،املادة - 
61

 سنة من األوىل الثمانية األشهر خالل العنف أنواع خمتلف إىل تعرضوا طفال 2956 حوايل أن اجلزائر، يف حديثة رمسية بيانات أظهرت حيث - 
 www.t3as.com ،أنظر ،2008
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 هو و أال اخلفاء، يف ميارس العنف من آخر طابع عن كشفت اليومية احلياة مفارقات أن يدب    

  ؟ املسألة من اجلنائي املشرع موقف هو فما تأديبه، بغية الطفل ضرب

  الثاني الفرع

  62الطفل تأديب حق

 على عامة بصفة األمهات أو اآلباء ميارسه الذي الوالية حلق مالزم مطلب الطفل تأديب يعترب   

 و أبنائهم تربية بواجب القيام عل اآلباء جيازي الدستوري املشرع أن من ذلك على أدل وال أوالدهم،

 أن غري .64به العمل على درجت و املقارنة القانونية األنظمة عليه استقرت ما هذا و ،63 رعايتهم

 القاصر تأديب منالشريعة اإلسالمية  جعلت فبينما احلق، هذا أساس مستوى على يقع االختالف

 وقودها نارا وأهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين أيها يا" تعاىل قوله بدليل 65األولياء على حمتما واجبا

، 66" يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما اهللا يعصون ال شداد غالظ مالئكة عليها  احلجارة و الناس

 اجتاهني، إىل انقسموا نيالفرنسي الفقهاء أن مثال جندحيث  ،يف أساس ذلك املقارن الفقه اختلف

 أن على تنص اليت و دينامل القانون من 371 املادة نص على احلق هذا تربير يف األول االجتاه اعتمد

 حتت باقيا ويظل والدته، و والده وحيرتم يقدر أن جيب عمره، مراحل من مرحلة أي يف الطفل

 و أمنه يف الطفل محاية أجل من األم و باألب املتعلقة السلطة من التحرر أو البلوغ حىت سلطتهم
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 به االعرتاف عدم أو احلق هذا تقرير حول الفقهاء بني االتفاق عدم إىل أدى مما صراحة، احلق هذا على تنص مل اليت التشريعات بعض هناك - 
 إىل إشارة من خاليا جاء ،1810 لسنة العقوبات قانون مسلك سلك الذي و 1994 يف الصادر الفرنسي اجلنائي القانون يف أن جند ذلك، ومثال
 احلقوق جملة الكوييت، القانون ظل يف اجلنائية محايته و معاملته: القانون و الطفل الظفريي، فايز أنظر،.  سلوكهم احنراف حالة يف لصغارا تأديب حق

 .208.ص ،25 سنة ،1.،ع2001مارس الكويتية،
63

 األسرة قانون تعديل املتضمن ،2005فرباير 27 يف املؤرخ ،05/02 رقم القانون من 36 املادة و  .الدستور من 65 املادة أنظر، - 
 ". تربيتهم حسن و األوالد رعاية و األسرة مصلحة على التعاون الزوجني عل جيب" على تنص حيث 15.،ع2005ر،.ج

64
                                                              . 220.ص السابق، املرجع ،... اجلسم سالمة يف للحق اجلنائية ،احلماية الدين نصر مروك ، أنظر- 

65
  .281.أنظر، حممد أبو العال، املرجع السابق، ص - 

66
  .من سورة التحرمي 06أنظر، اآلية  - 
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اجتهت نظرة ، بينما 67رتبيةال و باملراقبة رعايته وواجب حق ذلك أجل من هلم و أخالقه، و صحته

  .68كبذل العرف ترخيص إىل يرجع إمنا الصغار تأديب حقالفريق الثاين إىل أن 

 لألطفال احلماية توفر بيئة إلجياد اليونيسيف منظمة مع اليوم احلكومة تعمل بالرجوع إىل اجلزائر، و   

 مستوى على أو املنزل يف كان سواء الطفل ضد املمارس العنف أشكال مجيع على بالقضاء ذلك و

  .املدارس

 البدين العقاب أن إىل اليونيسيف منظمة مع بالتعاون الوطنية الرتبية وزارة أجرا دراسة كشفت و   

 و التعلم صعوبات و العنف بني وطيدة عالقة إجياد يف ساهم مما املدارس يف عموما ميارس يزال ال

  . 69املدارس من املبكر التسرب

 قواعد صاغ قد اجلزائري املشرع كان إذا ما مبعرفة يتعلق اإلطار هذا يف طرحه اجبالو  التساؤل و   

  ؟ عليه معاقب هو ما و مباح هو ما بني الفيصل تضع قانونية

   القاصر تأديب في النية حسن:  أوال

 جلهاأ من تقرر اليت الغاية حتقيق احلق استعمال وراء من الشخص يهدف أن النية حبسن يقصد و   

.ارتكبها اليت اجلرمية عن يسأل فانه النية سيئ كان مستعمله نأ تبني فإذا ،قاحل
 الذي فالطبيب 70

 القتل عن ليسأ علمية جتربة إجراء بقصد وإمنا عالجه بقصد ليس ملريض جراحية عملية مثال جيري

  .ةالنتيج حسب عمدال رحاجل وأ

 بأن ضمنية بصفة ولو بالنص مكتفيا ةالنقط هذه عن سكت قد ياجلزائر  املشرع فإن باملقابل، و   

 كله وذلك71قانونا عليها املتعارف احلدود يف حاصل أنه طاملا القاصر تأديب حالة يف للتجرمي وجه ال

  .تربوية غاية سبيل يف
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 - ( L’enfant à tous âge doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusque sa 

majorité ou son émancipation. L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, 

sa santé et sa moralité. Ils ont à son regard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.)  Cf. Marc 

PUECH, Droit pénal général, édit. Litec, Paris, 1998, p.93. 
68

 - Cf.(P) BOUZAT et (J) PINATEL ,Traité de droit pénal et de criminologie,2
ème

 édit, Dalloz, Paris,1975, p.352. 
69

     www.unicef.org: املوقع ،أنظر - 

70
 .31.ص ،1988 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار ،1.ط القضاء، و الفقه يف الضرب و اجلرح جرائم ،مصطفى حسين ،رأنظ - 

71
 ."القانون  به أذن أو أمر قد الفعل كان إذا جرمية ال " على ع.ق من 39/1 املادة تنص حيث - 
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 وأن النية حسن على يشتمل أن جيب حبيث ،مطلق حبق ليس الطفل تأديب حق أن يف الريب و   

 بأن املستخدمة الوسيلة حيث من ا دالتقي ينبغي بشروط يكون أن و ،التأديب و التعليم يستهدف

 احلساسة األماكن جتنب و كسر، أو جرح أو أثر ألي الضرب ترك عدم حيث من و بسيطة، تكون

 سبب للتأديب يكون بأن أخريا و بالتأديب يقوم فيمن الصفة توافر إىل إضافة ،كالوجه اجلسم من

  . 72وجيه

 لذا التعليم، و الرتبية سلطة له يكون من إىل ينتقل احلق هذا بأن يرى من كهناوبشأن الصفة،    

 ينتقل احلق هذا أن من آخرون يرى ، بينما73األمرين هذين بأحد إليه يعهد ملن مقرر احلق هذا فإن

  .74الصغري على الرقابة حق له من كل إىل

 بإبالغ الطبيب 54 ادةامل يف تلزم 75الطب أخالقيات مدونة أن جند ، أخرى ناحية من و   

 ضحية الطفل فيها يكون اليت للحاالت بوظيفته قيامه أثناء اكتشافه عند املختصة أو املعنية السلطات

 السلطة مادامت الفعلي التطبيق جيد ال النص أن غري .حرمان أو إنسانية غري أو قاسية معاملة

 أحيانا يتذرع قد الذي ،الطبيب بيد هي املختصة السلطات إعالم عدم أو إعالم يف التقديرية

  .76 املهين السر على باحملافظة

 07 املادة يف ينص 77الوطنية الرتبية وزارة عن قرار صدر فقد ،املدارس يف املمارس العنف عن أما   

 املتسبب املوظف يتحمل شخصي خطأ مبثابة البدين العقاب عن النامجة األضرار تعترب"  أنه على منه

 املعين املوظف حمل حتل أن الرتبية إلدارة ميكن ال و اجلزائية، و املدنية الناحية من يةاملسؤول كامل فيه

 من املمارس العنف إخضاع إىل تسعى إرادة فيه أن نالحظ للنص أولية فبقراءة ." تبعاا حتمل يف

ح هنا عن ، إال أن السؤال الذي يطر العقوبات لقانون العامة األحكام إىل املدرسني وأ املوظفني طرف
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 .174.ص ،2003 اجلزائر، ،.ج.م.د العقوبات، لقانون العام القسم مبادئ شهاب، بسام ،رأنظ - 
73

  .102.ص ،1978 ن،.م.،د 1.ط اجلامعية، املطبوعات دار  ،العام القسم،  العقوبات قانون يف الوجيز حممد، عوضأنظر،  - 
74

  .176.ص السابق، املرجع مصطفى، حممود حممودأنظر،   - 
75

 .16.ص ،52.،ع1992، ر.ج الطب، أخالقيات مدونة املتضمن ،06/07/1992 يف الصادر ،92/276 رقم التنفيذي املرسوم أنظر، - 
76

 .ع.ق من301 املادة أنظر، - 
77

 .التعليمية املؤسسات يف التالميذ اجتاه العنف و البدين العقاب منع املتضمن 06/07/1992املؤرخ يف  171/02 رقم قرارالأنظر،  - 




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

34 

 

تعويض  مبعىن آخر من هو املسؤول عن طبيعة اخلطأ املرتكب هنا هل هو شخصي أم مرفقي؟ 

  ؟األضرار اليت حلقت الضحية، هل هو املوظف أم اإلدارة 

عن اخلطأ الشخصي للموظف الذي  إن القضاء اجلزائري عمل على تكريس مبدأ مسؤولية اإلدارة   

، و 78أي مبناسبة ارتكاب الوظيفةخلطأ ال ميكن فصله عن املرفق أحلق ضررا بالضحية مىت كان هذا ا

أخطاء شخصية و اليت تتسم بطابع العمد  األخطاء املرتكبة من قبل املوظفمبفهوم املخالفة، تكون 

  .باإلضافة إىل مسؤوليته اجلنائية يتحمل هو مسؤولية التعويض عن األضرار النامجة

؟ مبعىن آخر هل هلذا احلق  أي سن يتقرر فيها تأديب الطفل هذا التوضيح قد يسأل سائل يف و بعد

  بسن معينة جيب أن تراعى ؟ ارتباط

  التأديب سن :ثانيا

 حديث يف جاء ملا استنادا معني بسن مرتبط التأديب حق أن هو العنصر هذا إثارة إىل دفعنا ما إن   

 على حبله اترك مث سبعا بهصاح و سبعا أدبه و سبعا ولدك غذي" سلم و عليه اهللا صلى رسولال

  ." غاربه

 هذه املشرع راع فقد ثقافية و نفسية و بيولوجية ملؤثرات منوه طور يف خيضع الطفل أن مبا و    

  : أطوار ثالثة إىل الصغري ا مير اليت املراحل بتقسيم قام و احلقيقة

 بالصغري املرحلة ههذ يف يسمى و ،13 سن الطفل بلوغ حىت امليالد منذ يبدأ و :األول الطور -

 ؛79املميز غري

 هذه يف الصغري يسمى و ،19 سن الطفل بلوغ حىت التمييز سن من يبدأ و :الثاين الطور -

 ؛80املميز بالشخص املرحلة

                                                           
78

، 01.، ع2002، جملة جملس الدولة، سنة 146043، ملف رقم 01/02/1999أنظر، جملس الدولة، الغرفة األوىل، قرار صادر يوم  - 
  .91.ص
79

 يف املؤرخ ،05/10 رقم بالقانون املتمم و املعدل املدين، القانون املتضمن ،26/09/1975 يف املؤرخ 75/58األمر من 42/2 املادة أنظر، - 
 .21.ص، 44.،ع2005ر،.،ج20/07/2005
80

 .م.ق من 43 املادة أنظر، - 
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 أو غـبالبال ةـاملرحل هذه يف الشخص يسمى و ،19 سن الطفل بلوغ هو و :الثالث الطور -

 .املدنية وقهحق ملباشرة األهلية كامل فيها يكون أين الراشد،

   .سنة 18ب اجلزائي الرشد سن جلزائريا اجلزائية اإلجراءات قانون من 442املادة حددت بينما

 أي يف :اآليت اإلشكال يثار اجلنائي القانون و املدين القانون أحكام بني السن يف التنوع هذا أمام و

   ؟ الطفل تأديب جيوز سن

 مرحلة هي و – التمييز مرحلة يف الطفل ضرب نأ على ينبهون النفس علم يف املختصني إن   

حيث دلت  ،شخصيته بتكوين املرحلة هذه يف الطفل يبدأ أين ، عليه خطرا تشكل - املراهقة

الدراسات إىل أن العدوانية لدى األطفال ترتبط ارتباطا إجيابيا بشدة القسوة يف العقاب و الرفض 

 هذا النوع من اآلباء يف ويفرتض ، 81ات األبناءأو الرضا من جانب اآلباء عن سلوكيوعدم التقبل 

حسن الظن م  واألمهات أن املراهقني ال ميكن أن يتصرفوا بطريقة مالئمة، وال ميكن أن يكونوا عند

حساسيتهم الشديدة جتاه  لذلك فإن تصرفام تتسم بالشدة والقسوة ويظهر ذلك جليا من خالل

يف أبسط األمور، وكثرة مطالبهم وأوامرهم  قاد املستمر هلم حىتأبنائهم املراهقني وتوجيه االنتتصرفات 

البدنية، وكثرة التنبيه والتذمر، وتدخلهم املستمر يف كل األمور،  وديدام، وكثرة استخدام العقوبة

 واحرتامهم ألبنائهم، والتمسك بآرائهم ووجهات نظرهم، وبناء على هذه املعاملة القاسية وعدم ثقتهم

والدونية، كما  عل املراهق ترتاوح بني الغضب والشعور باإلحباط والشعور بالنقص والذنبفإن ردة ف

اجلوانب اليت ال يستطيع اآلباء  تؤدى م هذه املعاملة إىل القيام بسلوكيات غري سوية خاصة يف

وعدم أداء العبادات، وضعف التحصيل  واألمهات التحكم فيها كمصاحبة األشرار، والتدخني،

 ألوامر الوالدين جتنبااإلجرامية كالسرقة، واخلضوع التام  سي، واإلدمان، والتورط يف العملياتالدرا

82ءسوا على حد يف هذه احلالة تعود على الطرفني اآلباء واملراهقني لالنتقاد والعقاب واخلسارة
 و .

     . األهلية أحكام يف النقائص رفع أجل من املشرع يتدخل لو حبذا القانوين الفراغ أمام و هلذا
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  .و ما بعدها 130.، ص2006 اجلزائر، أنظر، توفيق الواعي، اإلبداع يف تربية األوالد، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، - 
82

 http://www.q1i1.com/nets/morah/mora/6.htm ر، املوقعأنظ - 

  




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

36 

 

 بروز هو اليومية احلياة كشفت ما أن غري العمدية، العنف أعمال من الطفل محاية عن هذا كان     

 بنا فجلي للخطر تعريضهم و القصر خبطف تعىن هي و سابقتها عن خطورة تقل ال أخرى جرائم

  ؟ خاصة جنائية حلماية إقراره مدى يف العقابية املشرع سياسة عند هنا الوقوف

   الثالث المطلب

  للخطر األطفال تعريض جرائم

 من واعتربها للخطر، تعريضهم و القصر خطف جرائم على اجلزائري العقوبات قانون نص لقد   

 هو كله ذلك من احلكمة لعل و .املشددة الظروف توافرت إذا عليها العقوبة شدد و اخلطرة، اجلرائم

  .إغرائهم سهولة و سنهم يفاعة بسبب عليهم االعتداء و م، التغرير من األطفال محاية

 تسليم عن االمتناع جرمييت أن إىل نشري جنح، بوصفها اجلرائم هذه عن احلديث يف البدء قبل و   

 الفعالن مها و الغري رعاية حتت موضوع طفل تسليم عن االمتناع و ،حضانته يف احلق له ملن طفل

 الطفل حبق املاسة اجلرائم ضمن تصنيفهما مت قد ع.ق من 328و 327 املادتني يف عليهما املنصوص

  . االجتماعية الرعاية يف

 العاجزين األطفال ترك شكل تأخذ قد فهي شكلني، يف احلالة هذه يف التجرمي صور تتمثل و   

  ).الثاين الفرع( األطفال خطف لشك على تكون قد و ،)األول الفرع( للخطر تعريضهمو 

   األول الفرع

  للخطر تعريضهم و العاجزين طفالاأل ترك جرائم

  : صورتني يف للخطر تعريضهم و األطفال ترك وقائع على اجلزائري املشرع يعاقب   

 على التحريض جرمية يف تتمثل الثانية و للخطر، العاجز الطفل تعريض جرمية يف تتمثل األوىل 

  .الطفل عن التخلي

  للخطر العاجز الطفل تعريض جريمة : أوال
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 تبعا  اجلرمية هلذه اجلنائي الوصف يتغري و ع،.ق من 319 إىل314 من املواد احتوا ةاجلرمي هذه

       .الناس من خال أو مأهوال كان إذا ما حبسب ذلك و الطفل ترك مكان و اجلاين لصفة

حيث يتكون الركن املادي من ، املعنوي و املادي الركن توافر اجلرمية هذه تتطلب :الجريمة أركان -أ

نقل الطفل من مكان   قصد بالرتك هناي و، للخطر الطفل تعريض أو تركاألول يف ، يتمثل ينعنصر 

آمن والذهاب به إىل مكان أخر خال متاما من الناس أو غري خال مث تركه هناك وتعريضه للخطر، 

وهو عنصر يتم تكوينه مبجرد االنتهاء من عملية النقل والرتك دون حاجة إىل إثبات أي تصرف أخر 

اليت كان عليها الضحية وال عن الوسيلة اليت مت نقله بواسطتها  احلالةودون حاجة إىل البحث عن 

و لو كان  لذلك فإن اجلرمية تقوم يف حق من ترك طفال أمام باب ملجأ أو مسجد أو مجعية خريية

 عريضهت أو الطفل ترك على الغري محلأما العنصر الثاين فيتمثل يف  . 83ذلك على مرأى من الناس

 تقتصر مل ع.ق 314 املادة أن ونالحظ. قانونا عليها معاقب التحريض صور من صورة هي و للخطر

 أو البدنية حالته إىل يرجع العجز سبب كان سواء العاجز أيضا مشلت إمنا و الطفل، على احلماية يف

  .كانون و املعتوه  العقلية

اجتاه يتطلبها القانون و  اليتيع أركاا اجلاين جبم معل تتطلب و خبصوص الركن املعنوي فإن هذه اجلرمية

وأن تكون هذه اإلرادة مل ميسها عيب كاإلكراه  ،إرادته احلرة إىل تعريض الطفل للخطر والتخلي عنه

غري أن األستاذ عبد العزيز  .املادي أو املعنوي الذي قد يعيب اإلرادة أحيانا وقد يعدمها أحيانا أخرى

فر الركن املادي وشروط اجلرمية يعفي من البحث عن نية الفاعل وقصده، إذ يرى سعد يرى أن جمرد تو 

أن القانون مل جيعل من النية أو القصد اجلرمي ركنا متميزا إىل جانب األركان األخرى وذلك ما دام مل 

  .84ينتج عن هذا الفعل أية مضاعفات خطرية

 وكذلك اجلرمية باارتك مكان يف تتمثل و معايري بعدة يتغري اجلرمية هذه يف اجلزاء إن :الجزاء-ب

  .بالضحية اجلاين صلة إىل إضافة عنها، املرتتبة النتائج
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  http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic: أنظر، حبث حول اجلرائم املرتكبة ضد األسرة و الطفل، منشور يف املوقع - 
84

  .23.ص ،2002 اجلزائر، ت،.أ.و.د ،2.ط األسرة، نظام على الواقعة اجلرائم سعد، العزيز عبدأنظر،  - 
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 يتوقع ال و عادة يطرقونه ال و الناس فيه يوجد ال الذي املكان وهو: 85خال مكان في الطفل ترك-ا

 له تقدم أو عليه يعثر أن دون لـالطف هالك معها حيتمل اليت ةـاحلال هي و نادرا إال األفراد يقصده أن

 الشكل على العقوبة تشديد يتم و ،86سنوات03 إىل سنة من باحلبس هنا اجلاين يعاقب و .املساعدة

  :اآليت

 جنحة تشكل اجلرمية فإن يوما، 20 تتجاوز ملدة املرض أو العجز كان إذا :احلاصل الضرر درجة

 األعضاء أحد يف عجز أو برت فلللط حدث إذا أما .87 سنوات مخس إىل سنتني من احلبس وعقوبتها

  ؛88 سنوات 10 إىل 05 من السجن هي العقوبة فتكون مستدمية بعاهة أصيب أو

 سلطة هلم أومن األصول ضد العقوبة تغلظ حبيث ع.ق من 315 املادة عليها نصت  :اجلاين صفة

 ما حالة يف سنوات مخس إىل سنتني من احلبس: اآليت لشكل ا على رعايته يتولون من أو الطفل على

  ؛يوما 20 ملدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الرتك عن ينشأ مل إذا

 كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الرتك عن نشأ إذا ما حالة يف سنوات10 إىل 05 من السجن

  ؛يوما 20 تتجاوز ملدة

 أصيب أو األعضاء أحد يف عجز أو برت للطفل حدث إذا ما حالة يف سنة 20 إىل 10 من السجن

 ؛مستدمية بعاهة

  .املوت يف للخطر التعريض أو الرتك تسبب إذا املؤبد السجن

 الفاعل يعاقب الناس، يعمه مكان يف الفعل إتيان جمرد:89خال غير مكان في الطفل ترك- ب

  :مها ظرفني بتوافر العقوبة تشديد يتم و سنة إىل أشهر 03 من باحلبس

 20 تتجاوز ملدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو كالرت  عن نشأ إذا:90 احلاصل الضرر درجة

  ؛سنتني إىل أشهر 06 من احلبس العقوبة فتكون يوما،
                                                           

85
  .ع.ق 315  و 314أنظر، املواد  - 

86
 .ع.ق من 314/1 املادة أنظر، - 

87
 .ع.ق من 314/2 املادة أنظر، - 

88
 .ع.ق من 314/3 املادة أنظر، - 

89
  .ع.ق 317و  316أنظر، املواد  - 
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 احلبس هي العقوبة فتكون مستدمية، بعاهة أصيب أو األعضاء أحد يف عجز أو برت للطفل حدث إذا

  ؛سنوات مخس إىل سنتني من

  .سنوات10 إىل 05 من السجن هي العقوبة فتكون الوفاة إىل للخطر التعريض أو الرتك أدى إذا

 ذلكو  رعايته يتولون من أو الطفل على سلطة هلم من أو األصول ضد العقوبة تغلظ :91 اجلاين صفة

  :التايل النحو على قانونا املقررة العقوبات برفع

 ملدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الرتك عن ينشأ مل إذا سنتني إىل أشهر 06 من احلبس

  يوما؛ 20 تجاوزت

 عجزأو  مرض للخطر التعريض أو الرتك عن نشأ إذا ما حالة يف سنوات مخس إىل سنتني من احلبس

  ؛ يوما 20 تتجاوز ملدة كلي

 بعاهة إصابته أو األعضاء أحد برت للطفل حدث إذا ما حالة يف سنوات 10 إىل 05 من السجن

  مستدمية؛

  .املوت يف للخطر التعريض أو الرتك تسبب إذا سنة 20 إىل 10 من السجن

 اجلاين يعاقب خال، غري أو خال مكان يف الطفل برتك األمر تعلق سواء و األحوال، مجيع يف و

               إحداثها نية توافر مع الوفاة يف للخطر تعريضه أو الطفل ترك تسبب إذا املؤبد بالسجن

    مكرر 320 املادة أضافت كما. 92صدالرت  أو اإلصرار بسبق الفعل اقرتن إذا باإلعدام يعاقب و

  315/3،4،5و 314/3،4 املواد يف عليها ملنصوصا اجلرائم على 93األمنية الفرتة نظام تطبيق على

  .ع.ق من 318 و 317/4،5 و 316/4

يوما   20مدة إن ما ميكن مالحظته يف هذه العقوبات املقررة بالنسبة هلذه اجلرائم أن املشرع اعتمد 

األخرى اليت أخذ فيها يز بني درجات خطورة اجلرمية خالفا ملا أخذ به يف جرائم العنف كمعيار للتمي

                                                                                                                                                                                     
90

 .ع.ق من 316/2،3،4 املادة ،أنظر - 
91

 .ع.ق من 317 املادة أنظر، - 
92

 .ع.ق من 318 املادة أنظر، - 

93
 يف والوضع العقوبة، لتطبيق املؤقت التوقيف تدابري من عليه احملكوم حرمان" أا على األمنية الفرتة ع.ق من مكرر 60 املادة عرفت لقد و -  

  ."املشروط اإلفراج و النصفية احلرية و اخلروج، إجازات و املفتوحة، البيئة أو اخلارجية الورشات
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و من ناحية أخرى يالحظ أن العقوبات املنصوص عليها يف حالة ترك الطفل يف ، 94يوما 15مبدة 

 تسابقتها املقررة لرتك األطفال يف مكان خال، فإن كانمكان غري خال جاءت خمففة مقارنة مع 

تشدد العقوبات وذلك سدا للباب فرقة جتد ما يربرها يف فلسفة القانون إال أن الواقع حيتم أن هذه الت

  .يف وجه من ختول له نفسه املساس باستقرار الطفل الذي هو حتت وصايته أو واليته

  الطفل ترك على التحريض جريمة: ثانيا

 سابقتيها عن اجلرمية هذه تلفخت و ع،.ق من 320 باملادة عليه واملعاقب املنصوص الفعل هو و   

 األخري هذا يلعب حيث ،األم أو األب غري شخص على هنا تسلط قانونا املقررة العقوبة أن كون يف

 باحلصول أو ضـبالتحري ذلك و ملصلحته لده و عن التخلي إىل أحدمها دفع أو دفعهما يف فعاال دورا

 األخري يف التوصل بقصد الغري بني و لوالدينا بني الوسيط بدور القيام بواسطة أو مكتوب تعهد على

  .سيولد الذي الطفل عن التخلي إىل

  :أشكال ثالثة اجلرمية هذه تأخذ ،عليه بناء و  

 الذي أو ودـاملول طفلهم عن يـالتخل على أحدمها أو نـالوالدي حتريض يف تتمثل و :األوىل الصورة-1

 األوىل صورا يف اجلرمية عناصر و .95 كانت يلةوس بأي األم أو األب دفعو  بإغراء ذلك و ،سيولد

 أو املولود ابنهما عن التخلي على كليهما أو الوالدين أحد إغواء أو تحريضب اجلاين قيامتتمثل يف 

ل، ناهيك عن وجود عالقة البنوة بني الطفل املتخلى مقاب بدون أو مبقابل املستقبل يف سيولد الذي

شكال ال يطرح بالنسبة لألم العزباء أو املرتكبة جلرمية الزنا حيث ينطبق و اإلو بني أحد الوالدين، عنه 

 نيةكم تستلزم هذه اجلرمية توافر   .أن هذا األخري جاء عاما يف عباراتهعليها النص اجلنائي مادام 

  .96احملرض قبل من املبتغى األساسي اهلدف أو الغاية يف تتمثل و منفعة على صولاحل
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  .178.سابق، صأنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع ال - 
 .37.ص ،ملرجع السابقا سعد، العزيز عبد أنظر، - 95

96
 .دراستها السابق الطفل ترك على الغري محل جرمية و اجلرمية هذه بني الفيصل العنصر هذا يشكل حبيث - 
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 على مبقتضاه يتعهدان أحدمها من أو الوالدين من عقد على احلصول مؤداها و :الثانية الصورة-2

 أو هـاستعمال و العقد هذا مثل حيازة كذا و ذلك، يف الشروع أو سيولد الذي ولدمها عن التخلي

 األخرية، هلذه بالنسبة نفسها هي السابقة صورا يف اجلرمية أركان كانت إن و .استعماله يف الشروع

 أي يف يتمثل الذي و 97الكتابة عنصر إىل باإلضافة فائدة، على احلصول نية غياب هو يزهامي ما فإن

  .سيولد الذي الولد عن التخلي مؤداه زوجها أو احلامل املرأة مع اجلاين يربمه شكله كان مهما عقد

 التلقيح طريق عن الطفل محل يتم حيث البديلة، األم هي اجلرمية هلذه األقرب الصورة و   

 يتضمن ما وهو ،98 آخر شخص أو أخرى المرأة والدته عند األم عنه تتنازل أن على االصطناعي

 منع قد املشرع أن جند اجلزائري، األسرة قانون إىل بالرجوع و .شكله كان أيا عقد وجود بالضرورة

ألن  مومة إىل سلعة تؤجر وتستأجرحىت ال تتحول األ، 99البديلة األم طريق عن االصطناعي التلقيح

تعاىل ، لذلك قال ألمومة إمنا يكمن يف احلمل أساسااألمومة ليست فقط عالقة بيولوجية بل معىن ا

ا محلته أمه كرها ووضعته كره" أيضا وقال 100"لديه محلته أمه وهنا على وهن ووصينا اإلنسان بوا"

حتمل هي األم و ن الكرمي بني احلمل و األمومة فاليت آفربط القر  .101"ومحله و فصاله ثالثون شهرا

درأ املفسدة مبنع األم  ع وـباب سد الذرائفتعني من  ،نح البيضة لغريها لقاء أجر معنيليست من مت

  .102ن املفسدة فيها أكربيف هذه الطريقة من مصلحة آتية أل البديلة مهما كان

 ال أعضائه و اإلنسان جسم بأن اعترب قد الفرنسي املشرع أن جند املقارن، التشريع إىل بالرجوع و   

 94/653قانون من 16 املادة يف نص حيث مايل، تصرف حمل يكون أن األحوال من حال بأي ميكن

  :على 1994 جويلية29 يف الصادر
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 .به يؤخذ ال الشفوي التعهد أن يفيد ما وهو - 
98

 .17.ص ،4.،ع1999 س،.إ.ق.ع.ج.م - مقارنة دراسة- اإلسالمية الشريعة و ارناملق القانون بني البديلة األم الدين، نصر مروك أنظر، - 
99

 .أ.ق من مكرر 45 املادة أنظر، - 
100

  .من سورة لقمان 14أنظر، اآلية  - 
101

  .من سورة األحقاف 15أنظر، اآلية  - 
102

تشوار زكية . 113.، ص2005ن، .م.إلعالمية، دأنظر، عبد القادر بن داود، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلديد، دار اهلالل للخدمات ا - 
  .43.، ص4.، ع2006إ، .ق.ع.محيدو، شروط التلقيح االصطناعي يف ضوء النصوص املستحدثة يف قانون األسرة اجلزائري، م
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" Le corps humain et ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit 

patrimonial "                                                                                       
  :على نص حيث البطالن التصرفات هذه على القانون ذات من 16/7 املادة يف رتب و

" Toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est 

nulle " .                                             

 تصل من قانون العقوبات 227/12تضمنتها املادة  عقوبات السابقة األحكام خمالفة على رتب و  

 مقابل على احلصول عدم حالة يف هذا ،15000EURO   ب تقدر مالية غرامة و سنة احلبس إىل

  .103مادي كسب مقابل الرحم إجيار على اإلنفاق حالة يف العقوبة تضاعف و مايل،

تمثل يف التوسط للحصول على طفل بنية التوصل إىل فائدة أو الشروع يف ذلك، ت: الثالثة صورةال-3

فتعترب هذه الصورة وسيلة من وسائل ارتكاب جرائم حتريض الوالدين على التنازل عن أبنائهما لفائدة 

يوصلهما ف ،الغري وتتمثل يف أن يقوم شخص بالوساطة بني األبوين أو بني أحدمها وبني شخص ثالث

ببعضهما ويقوم باملساعي التمهيدية أو التنفيذية بقصد جعل األطراف أو الطرفني يتفقون ويتواعدون 

وذلك من أجل  ،على أن يتخلى الوالدين أو أحدمها عن طفلهما الذي ولد أو الذي سيولد مستقبال

مّن يتحصل عليها من حتقيق فائدة للوسيط أو الغري، وبقطع النظر عن نوع الفائدة أو مقدراها أو ع

بنية توافر عنصر الوساطة اليت يقوم ا شخص عليه تستلزم هذه الصورة  أطراف العقد أو الوعد، و

و هو ما  احلصول على منفعة عن طريق إغواء الوالدين بدفعهما عن التخلي عن ابنهما الذي سيولد

  .مبجرد توافر هذه النيةيدفعنا بالقول بأن العنصر املعنوي متحقق 

اليت مت  الثالثةما ميكن أن نستخلصه يف األخري هو أن حتقيق وقائع أية صورة من هذه الصور و    

تكفي وحدها لقيام احلاالت اجلرمية املنصوص عليها  ،مشتملة على العناصر املكونة هلا التطرق إليها
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، 2007قوق تلمسان، خدام هجرية، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي و اجلزائري، مذكرة ماجستري، كلية احل أنظر، - 
 .30.ص
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وبغرض محاية ، وكل ذلك بغرض احلفاظ على متاسك األسرة ع.ق 320من املادة  الثالثة وديف البن

  .104األبناء الصغار ذكورا وإناثا من كل اعتداء ومن حتويلهم إىل مادة أو بضاعة قابلة للتصرف فيها

أن املتابعة تتم بصفة عامة عن طريق إجراءات االستدعاء غري أن ما مت مالحظته يف هذا الشأن    

ان األسرة بصفة عامة، لذا املباشر رغم خطورة هذه اجلرمية على الطفل الصغري بصفة خاصة وعلى كي

فكان من األجدر أن ال يتم التساهل مع مرتكيب هذه اجلرمية ومن مث متابعتهم عن طريق إجراءات 

م التلبس باجلنحة باعتبار أن جرمية ترك أو التخلي عن طفل وتعريضه للخطر من اجلرائم املستمرة ما دا

 .وتعريض للخطر الطفل ال يزال يف حالة ترك

  جزاءال :ثالثا 

 عليها يعاقب جنحة تشكل ع.ق من 320 املادة من 03 الفقرات يف الواردة اجلرمية احلاالت إن   

وختتلف هذه  .105ج.د 20.000 إىل 500 من بغرامة و أشهر ستة إىل شهرين من باحلبس القانون

 تسلط اجلرمية نوعا ما عن اجلرائم اليت سبق احلديث عنها، وذلك من حيث أن عقوبة هذه اجلرمية ال

على األب واألم بسبب ختلي أحدمها عن طفله الصغري إىل الغري وإمنا تسلط على شخص أخر غريمها 

مع  ،سيلعب دورا إجيابيا وفعاال يف دفعهما أو دفع أحدمها إىل التخلي عن ولده ملصلحة هذا الغري

 بالتايل و تجرمي،ال نظرية يف بذاته مستقال كيانا تشكل السابقة الصور من صورة كل أن املالحظة

مع درجة اخلطورة اإلجرامية وظروف ارتكاب  تتناسب خاصة عقوبة منها واحدة لكل يفرد لو حبذا

  .اجلرمية

 أوال من تركهم ـى اليت تعىن حبماية األطفـية األولـبذلك يكون قد مت تناول الصورة التجرميو    

  .ليت تتضمن محايتهم من اخلطفو ا محاية جنائية أخرىتعريضهم للخطر، و فيما يلي نستعرض 
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"  على اإلباحية املواد و األطفال بغاء و األطفال بيع بشأن الطفل حقوق باتفاقية امللحق االختياري الربوتوكول من األوىل املادة تنص حيث - 
  ."األطفال بيع األطراف الدول حتظر

 أو رـآخ شخص إىل األشخاص من ةـجمموع أو شخص أي جانب من لطف نقل مبقتضاه يتم تعامل أو فعل أي األطفال، بيع يقصد"  02 ادةـامل
 ." العوض أشكال من آخر شكل أي أو مكافأة لقاء األشخاص من جمموعة

105
 .ع.ق من 320/1 املادة أنظر، -  
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  الثاني الفرع

  األطفال خطف جرائم

    هلذا ديدا يشكل ا العبث حماولة إن بل ، القانون بنص حممية القاصر حياة استقرار إن   

 البيئة عن صراقال يبعد أن شأنه من ما كل ليجرم العقوبات قانون جاء هنا من و احلساس، املخلوق

 إخفاء جرم كما 106حتايل أو عنف دون كان لو و قاصر إبعاد أو خطف لكذ وفق فجرم األسرية

  . 107إبعاده أو خطفه بعد القاصر

 إحصائيات تؤكده ما هذا و جمتمعنا، يف اجلرائم من النوع هذا تزايد هو هنا يستوقفنا الذي و   

 2007و2006 سنيت خالل اختطافهم مت الذين األطفال عدد أن إىل تشري حيث األمن، مصاحل

 علما ،108طفل252 هو للعدالة خمتطفيهم تقدمي و عليهم العثور من الشرطة مصاحل متكنت والذين

 .اجلنسي التعدي وهو أال معلوم الرئيسي السبب لعل و للخطف عرضة األكثر هن الفتيات بأن

  .ةاجلنائي املشرع سياسة لتبيان ذلك و ،حدا على السابقة اجلرائم من نوع كل دراسة سيتم عليه و 

  

   تحايل أو عنف دون قاصر إبعاد أو خطف :أوال

 وذلك عشرة الثامنة يكمل مل قاصرا أبعد أو خطف من كل" أن على ع.ق من 326 املادة تنص   

 و واتـسن مخس إىل ةـسن من ملدة باحلبس فيعاقب ذلك يف شرع أو حتايل أو ديد أو عنف بغري

  .ج.د 2000 إىل 500 من بغرامة

 بناء إال اجلزائية املتابعة إجراءات تتخذ فال خاطفها من املبعدة أو املخطوفة القاصرة تتزوج إذا و    

 القضاء بعد إال عليه احلكم جيوز ال و الزواج إبطال يف صفة هلم الذين األشخاص شكوى على
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  .ع.ق 326أنظر، املادة،  - 
107

  .ع.ق 329أنظر، املادة،  - 
108

 املوقع يف منشور حبث ،11.ص العشرين، و الواحد القرن يف االختطاف هرةظا وتطور منو بوخدميي، جموبة و بوشريط األخضر أنظر، - 

:www.aafaq.org/news.aspx ?id 
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تطرق األركان ن باستقرار هذه املادة نستنتج أن هذه اجلرمية لقيامها وجب توفر جمموعة من ." بإبطاله

  .كنقطة ثانية  ، مث نتناول إجراءات املتابعة واجلزاءكنقطة أوىلإليها  

 خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايل جريمة أركان-1

 النظر بغض سنة 18 يكمل مل قاصرا يكون أن بد فال بالضحية، الركن هذا ويتعلق :املفرتض الركن-ا

  .- أنثى أو ذكرا كان سواء أي - جنسه عن

 إىل ونقله فيه يوجد الذي املكان عن القاصر إبعاد هو و اخلطف، فعل يف يتمثل و :ملاديا الركن- ب

 فيه جيلس أن املعتاد من الذي املكان حىت أو فيه يعيش الوسط عن اإلبعاد كان سواء و آخر، مكان

و عن مكانة اإلقامة أبقيام اجلرمية يف حق من قام بإبعاد قاصر  حيث قضى الس األعلى، الطفل

 دون نفسه تلقاء من البيت من اهلروب تعمد قد القاصر أن ثبت إذا و 109عن مكان التواجد املعتاد

مع التنبيه إىل أن املشرع قد تصدى . 110 احلالة هذه يف اجلرمية انتفت منه بتأثري أو املتهم تدخل

باشرة أو غري بطرق غري مشروعة بصورة مبالعقاب إىل كل من ختول له نفسه جري القصر إىل اخلارج 

 10سنوات إىل  05باحلبس من مباشرة، من أجل احلصول على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى 

هو ما يدل على جعل املشرع من صفة و  111ج.د1.000.000إىل  500.000سنوات و بغرامة من 

  .الضحية ظرفا مشددا يف جرمية ريب املهاجرين

 أنه إال- أمهية ذو ذلك كان إن و- اإلبعاد يف توافرها بجي معينة ةمد اجلزائري املشرع حيدد مل و   

  .اإلبعاد ملدة أثر فال النص حبرفية التقيد أمام و

 أو لـالتحاي أو فـالعن تشرتط ال املادة أن فنجد اخلطف، فعل يف لةـاملستعم الوسيلة عن أما   

 على موافقا القاصر نكا لو و حىت اجلرمية بقيام لس األعلىا ىقض تطبيقا لذلك و التهديد،

 اجلرمية وصف فإن التحايل أو التهديد أو بالعنف اإلبعاد أو اخلطف مت إذا أما .112خباطفه االلتحاق
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  .182.، مقتبس من أحست بوسقيعة، املرجع السابق، ص441، ملف رقم15/05/1990، م.ج.كمة عليا، غنظر، حمأ - 
110

 .67.، ص1992، سنة 03.ق، ع.، م45114، ملف رقم 08/12/1987، م.ج.، غأنظر، جملس أعلى - 
111

  .املتضمن تعديل قانون العقويات 09/01من القانون رقم  31مكرر  303أنظر، املادة  - 
112

 .45.ص ،1.،ع1971القضاة، نشرة ،05/01/1971 ،ج.، غلس األعلىا عن صادر قرار- 
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 كل" و اليت تنص على  ع.ق مكرر 293 املادة أحكام عليه تطبق و جناية إىل جنحة من يتحول

 أو ديدا أو عنفا، ذلك يف ،مرتكبا سنه بلغت ماـمه شخص خبطف امـالقي حياول أو خيطف من

 ويعاقب.ج.د2000000 إىل1000000 من وبغرامة سنة20إىل10من املؤقت بالسجن يعاقب غشا

 إىل الدافع كان إذا و جسدي، تعذيب إىل املخطوف الشخص تعرض إذا املؤبد بالسجن اجلاين

 هذه أن حظنال للنص أولية وكقراءة ." أيضا املؤبد بالسجن اجلاين يعاقب فدية، تسديد هو اخلطف

  .خاصة جنائية محاية توافر عدم على يدل ما وهو الراشد، و القاصر بني متيز ال املادة

 و اإلبعاد،أو  اخلطف فعل يف حرة بإرادة فعله إتيان يف اجلاين إرادة تتجه أن يشرتط :املعنوي الركن- ج

 علمه بعدم اجلاين تجحي أن ميكن ال كما الضحية على اجلنسي االعتداء حصول اجلرمية لقيام اليشرتط

  .113 الضحية لسن

  .نتطرق فيما يلي إىل إجراءات املتابعة مث اجلزاء املقرر هلذه اجلرمية

  

  الجزاء و المتابعة-2

 باختاذ العامة النيابة تقوم أن هو اجلزائية اإلجراءات قانون يف العامة القاعدة ، فإنتابعةاملبشأن    

 خلاصية طبقا هذا و لذلك، ضرورة رأت مىت اجلرمية بارتكاب علمها فور اجلزائية املتابعة إجراءات

 إجراء أي اختاذ يف التقديرية السلطة العامة للنيابة تبقى و.114 العمومية الدعوى ا متيز اليت التلقائية

 – بنفسه يباشر"...  أنه على تنص اليت و ج.إ.ق من 36 املادة بأحكام عمال ذلك و مناسبا، تراه

 بقانون املتعلقة اجلرائم عن للبحث الالزمة اإلجراءات مجيع باختاذ يأمر أو – يةاجلمهور  وكيل أي

  .115"تالعقوبا
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 .187.ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
114

 .48.ص ،2003 اجلزائر، هومة، دار – التحقيق و التحري – اجلزائري اجلزائية اإلجراءات نونقا شرح اوهايبية، اهللا عبد أنظر، - 
115

 بإصدار ذلك و املتابعة عدم إجراء فيها مبا املناسب، اإلجراء اختيار يف املالءمة بصالحية تتمتع العامة النيابة أن النص هذا من يستخلص حيث - 
 .47.ص السابق، املرجع ايبية،أوه اهللا عبد أنظر، األوراق، حبفظ أمر
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 أوردت حيث خاطفها، من املبعدة أو املخطوفة تزوجت إذا ما حالة يف تثار اإلشكالية لعل و   

 بنصها ذلك و اخلاطف ضد اجلزائية املتابعة إجراءات حتريك على قيدا الثانية فقرا يف 326 املادة

 املتابعة إجراءات تتخذ فال خاطفها من املبعدة أو املخطوفة القاصرة تزوجت إذا و "ما يلي على

 جيوز وال الزواج، إبطال طلب يف صفة هلم الذين األشخاص شكوى على بناء إال األخري ضد اجلزائية

  116."بإبطاله القضاء بعد إال عليه  احلكم

 النيابة يقيد سنة 18 تبلغ مل اليت طوفتهخم من اخلاطف زواج أن هو املادة هذه من املستخلص و   

 طلب يف صفة هلم ممن شكوى على حصوهلا بوجوب وذلك العمومية، الدعوى حتريك يف العامة

 ،117الزواج عقد بإبطال احلكم بعد إال احلالة هذه يف بالعقوبة احلكم جيوز ال و .الزواج عقد إبطال

 الزواج متام حالة يف الزوجية العالقة على اإلبقاء على املشرع حرص هي القيد هذا تقرير من واحلكمة

  .صحيحا

 أجل من إدانته و متهم حماكمة"  بأن هلا قرار يف العليا احملكمة قضت فقد العملية، الناحية من و    

  . 118"للقانون خمالفتان املدين الطرف تنازل و الزواج واقعة معاينة رغم عنف بدون قاصر إبعاد جنحة

 من فيه يطلب عنه، خاص وكيل أو عليه اين يباشره إجراء عن عبارة هيف ،للشكوى بالنسبةأما    

 إلثبات ذلكو  احلصر سبيل على القانون حيددها معينة جرائم يف العمومية الدعوى حتريك القضاء

  . 119 اجلاين على العقاب توقيع و اجلنائية املسؤولية

 تتم أن ميكن آخر مبعىنو  .معني شكل يف إفراغها وجوب على ياجلزائر  املشرع يشرتط مل و   

 حتريك يف -الزواج عقد إبطال يف مصلحة له من أو – الويل رغبة عن تعرب صورة أي يف الشكوى

 جهة أي أمام الويل ا يديل شفاهة أو كتابة الشكوى تكون أن يستوي مث من و .العمومية الدعوى

  .مثال اجلمهورية وكيل وأ القضائية الشرطة كضابط خمتصة
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 .189.ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، ،1992 سنة تعديله قبل الفرنسي العقوبات قانون من 356 املادة نص املادة هذه تقابل - 
117

 .اجلنائي القاضي أمام عارضا تشكل اليت العارضة املسائل من احلالة هذه يف الزواج عقد إبطال مسألة تعترب - 
118

 .597.ص، 1.،ع2006 سنة العليا، احملكمة جملة ،313712 رقم ملف ،26/04/2006، م.ج.غ العليا، احملكمة أنظر،- 
119

 .96،97.ص ، السابق املرجع أوهايبية، اهللا عبد أنظر، - 
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 الدعوى تنقضي احلالة هذه يف و.سحبها أو الشكوى عن التنازل جيوز فإنه العامة، للقواعد طبقا و   

  .120املتابعة إجراءات تتوقف و العمومية

 املدين القانون و األسرة قانون من كل أحكام إىل بالرجوع و الزواج عقد إلبطال بالنسبةأما    

 :إذا مت عرفيا و ال ميكن تسجيله لألسباب التالية يبطل الزواج دعق فإن اجلزائري،

 بتمام الزواج يف املرأة و الرجل أهلية تكتمل"  على أ.ق من 07 املادة تنص هذا يف و :األهلية انعدام

 و ،باطل فهو قضائي ترخيص بدون و السن، هذا قبل يتم الذي الزواج فإن مث من و ..." .سنة 19

خيص السابق إلبرام عقد الزواج ال مع اإلشارة إىل أن الرت  ؛121 نفسها تلقاء من هتثري  أن للمحكمة

دم عقد، عن طريق تبني عال يقيد سلطة القاضي املانح لإلذن إذا ما تأكد له الدخول بالفتاة قبل إبرام

  .أ.من ق 34سترباء حسب ما نصت عليه املادة محل الفتاة، و هو ما يقتضي اال

 األب هم و أولياؤهم القصر زواج يتوىل" على أ. ق من 11/2 املادة نصت يثح: الويل ركن ختلف

 ويل دون مت الذي الزواج هذا جزاء يكون و ،"له ويل ال من ويل القاضي و األولني، األقارب ،فأحد

  .122فيه الصداق ثبوت عدم و الدخول قبل الفسخ هو

 شهرين إىل أيام10 من باحلبس تعاقب 441 املادة أن جند فإننا العقوبات، قانون إىل بالرجوع و

 من يتحقق ال الذي املدنية احلالة ضابط ،العقوبتني هاتني بإحدى أو ج.د1000 إىل100 من وبغرامة

للنيابة العامة ، و الزواج لصحة املوافقة هذه القانون اشرتط إذا األشخاص من غريمها أو الوالدين موافقة

 257املسائل املتعلقة بالنظام العام طبقا لنص املادة  نه منتتدخل تلقائيا إلبطال عقد الزواج كو أن 

   .123ون اإلجراءات املدنية و اإلداريةمن قان

 دون يتم الذي و احلالة هذه يف خاطفها من املخطوفة زواج فإن سبق، ملا كتلخيص و عليه، و

 معىن ال و تزييد إال هي ما ع.ق من 326 املادة من الثانية الفقرة فإن مث من و ،باطل الويل حضور

  .له
                                                           

120
 ." ةللمتابع الزما شرطا كانت إذا الشكوى سحب حالة يف العمومية الدعوى تنقضي"  على ج.إ.ق من 06 املادة تنص - 

121
 .أ.ق من 82 املادة ؛ م.ق من 102 املادة أنظر، - 

122
 .أ.ق من 33 املادة أنظر، - 

123
  .23.، ص21.، ع2008ر، .، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ج2008فرباير25املؤرخ يف  08/09أنظر، القانون رقم  - 
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 وبغرامة سنوات مخس إىل سنة من باحلبس اجلرمية هذه علىتعاقب  326 املادة فإن ،اجلزاءأما عن  

 هذه أن اعتبار على اإلبعاد أو اخلطف بانتهاء إال اجلرمية تقادم يبدأ ال و ج،.د200 إىل500 من

  .سنة 18 املخطوفة ببلوغ التقادم يبدأ عليه و املستمرة، اجلرائم من هي اجلرمية

  إبعاده أو خطفه بعد طفل إخفاء جريمة :ثانيا

 إخفاء على ينطوي فعل كل جترم اليت و ع.ق من 329 املادة بنص عليه املعاقب الفعل هو و   

  .ريبه أو إبعاده أو خطفه بعد قاصر

  معنوي الثاين و مادي األول ركنني، على اجلرمية هذه تقوم و   

  أشكال ثالثة أخذي و :املادي الركن-ا

 القاصر خطف يف يتمثل أوليا شرطا الصورة هذه تقتضي :أبعد أو خطف قد كان قاصر إخفاء-1

 القسم ضمن 329 املادة إدراج أن غري القاصر، سن حيدد مل النص كان إن و مقدما، إبعاده أو

 مل الذي الطفل إىل املشرع نية اجتاه ضمنيا منه يفهم تسليمهم، عدم و القصر خبطف املتعلق و الرابع

  .سنة 18 يبلغ

 سواء عنه يبحثون الذين األشخاص عن إخفاؤه و حجبه أي :عنه يبحث من عن قاصر ريب-2

 عن بالبحث املختصة العمومية السلطات ممثلي كانوا أو به املطالبة يف قاحل هلم ممن هؤالء كان

  ؛124املفقودين

 أحد حمل كان الذي لقاصرا الطفل إخفاء هو و :قانونا هلا خيضع اليت السلطة عن القاصر إخفاء-3

  .ج.إ.ق من 444 املادة يف عليها املنصوص التهذيب و احلماية تدابري

 :املعنوي الركن- ب

 بأن علم عن و حرة، إرادة عن فعله اجلاين إتيان يف املتمثلو  اجلنائي القصد توافر اجلرمية تتطلب

  .فيه وضع الذي املكان عن أبعد أو خطف قد القاصر

  اجلزاء و املتابعة - ج
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 .163.ص ،2006 اجلزائر، هومة، دار ،3.ط ،اخلاص القسم، رياجلزائ اجلزائي القانون يف مذكرات حممد، وارث بن أنظر، - 
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 الدعوى حترك العامة النيابة أن العام فاألصل اجلرمية، هذه يف املتابعة يف قيد أي القانون يشرتط ال

  .مةئملال ا سلطات استعمال هلا حيق ذلك بعد و العمومية،

 إىل500 من بغرامة و سنوات مخس إىل سنة من باحلبس يعاقب الفاعل فإن العقوبة، عن أما

  .العقوبتني هاتني بإحدى أو ج.د2500

 اجلرائم إحدى يف اشرتاكا الفعل هذا يكون ال أن على معلق النص هذا تطبيق أن األخري يف نشري و

 .125 الطفل برعاية املاسة

 إقرار مدى إىل يلي فيما سنتعرض و للخطر، األطفال تعريض جرائم دراسة أينا قد نكون ذا و   

  ؟ الطفل لصحة خاصة جنائية محاية

   الرابع المطلب

  الصحة في الطفل بحق الماسة الجرائم

 24 املادة تضمنته مبا ذلك على يستدل و للطفل، الصحية الرعاية بتوفري الدولية املواثيق اهتمت   

 بأعلى التمتع حق طفل لكل أن على نصت حبيث 1989سنة  الطفل حلقوق العاملية االتفاقية من

 املقدم للعالج الدورية املراجعة يف و الصحية الرعاية خدمات يف و بلوغه، ميكن صحي مستوى

  .126العقلية أو البدنية صحته عالج أو احلماية أو الرعاية ألغراض املؤسسات يف يودع الذي للطفل

 منظمة عن الصادرة التقارير أشارت حبيث اخلاطر، تصر ال األرقام فإن الصدد، هذا يف و    

 نظرا حيام من األوىل األشهر خالل ميوت منهم الثلث يوم، كل وتونمي طفل26000 أن اليونيسيف
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 .ع.ق من 327،328،442:املواد يف عليها املنصوص اجلرائم هي و - 
126

 الصحي النوم حبق و االجتماعي الضمان بفوائد الطفل يتمتع" أن من 1924 عام الطفل حلقوق جنيف إعالن من الرابع املبدأ تضمن كما -  
 املأوى و الغذاء من الكايف القدر يف حبقه متتعه عن فضال بعده، و الوضع قبل الالزمتني اخلاصتني احلماية و بالعناية والدته و هو حيظى وبذلك السليم

  " . الطبية واخلدمات
 تقرير تتطلب اليوم العامل ألطفال الصحي للوضع القائمة الصورة هذه أن إىل 1990 لسنة منائه و محايته و الطفل لبقاء العاملي اإلعالن أشار كما

 . صعبة ظروف ظل يف يعيشون ممن غريهم و املعوقني األطفال دعم و تغذيته و الطفل، صحة
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 أو سهاالتاال أو احلادة التنفسية بااللتهابات األطفال بعض إصابة و الصحية اخلدمات النعدام

  .127املبكرة الطفولة بأمراض

 سن مبلوغه قبل طفل مليون 9.7 يقارب ما تويف ،2006 سنة يف أنه إىل املصادر نفس تشري و   

 وأن ،2004 سنة %40 إىل ارتفعت و ،1990 سنة يف %29 اجلزائر يف النسبة هذه بلغت اخلامسة،

 1998 بني ما احلاد التنفسي اجلهاز بالتهابات أصيبوا اخلامسة سن دون األطفال من %9 نسبته ما

  .الصحية اخلدمات مقدمي على تعرض النسبة هذه من فقط %52 أن و ،2004و

 يف الطفل حبق خاصة محاية قرر قد اجلزائري املشرع أن جند القانونية، النصوص إىل بالرجوع و    

 إىل نشري كما اخلاصة القوانني بعض و ،128 العامة الصحة كقانون خاصة، نصوص تضمنتها احلياة

  .الصحية املراكز داخل )PMI( الطفولة و األمومة حبماية خاصة مصلحة إنشاء مت قد أنه

 األفعال من أنه اعتبار على الطفل بصحة يضر فعل أي جترمي إىل تتجه املشرع رادةإ فإن عليه، و    

 الفرع( اإلجباري التلقيح بواجب اإلخالل جترمي خالل من ذلك يتبني و اجلسم، بسالمة املاسة

تعريض ، و أخريا )الفرع الثاين( الكحول تعاطي على األطفال حتريض و تسهيل جترمي و ،)األول

  ).الفرع الثالث(اطي املخدرات األطفال لتع

   األول الفرع

  األطفال تلقيح بواجب اإلخالل جريمة

 السياسة من جليا ذلك يتضح و املعدية، األمراض من األفراد عالج و بوقاية اجلزائري املشرع اهتم   

 شارنتا عند خاصة و معينة صحية لتدابري باخلضوع األفراد تلزم اليت و اجلزائر يف املتنامية الصحية

  .129 املوضوع تنظم اليت املراسيم لبعض بإصداره ذلك و األوبئة
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 www.unicef.org : التايل املوقع أنظر ،1.اليونيسيف،ص منظمة عن تصدر منشورة ،2008العامل يف األطفال وضع أنظر، - 
128

 .08.،ع1985 ر،.ج، ترقيتها و الصحة حبماية يتعلق ،1985 فرباير16 يف املؤرخ ،85/05 رقم قانونال أنظر، - 
129

 .53.،ع1969 ر،.اإلجباري،ج التلقيح أنواع بعض املتضمن ،1969يوليو18 يف املؤرخ ، 69/88 رقم مرسوم أوهلا كان - 




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

52 

 

 العتبارات ذلك عنه،و رغما اإلنسان جسم بسالمة املساس االجتماعية املصلحة أحيانا وتقتضي   

 فكرة على قائم ثانيهما و الفردية، املصلحة من نسبيا أقوى املصلحة هذه تكون ما غالبا أنه أوهلما

 مراعاة حيتم الذي راألم  .ذاته حد يف غاية اإلنسان اعتبار و الواحد اتمع فرادأ بني املساواة

 رقم املرسوم إىل بالرجوع و .130 االجتماعية املصلحة إشباع عند اإلنسان لشخص الالزم االحرتام

 جيرب اليت املعدية األمراض من طائفة املشرع أورد فقد اإلجباري، التلقيح أنواع بعض املتضمن 69/88

: املثال سبيل على منها نذكر  ،131عنها الناشئة العدوى خطورة بسبب منها الوقاية على الطفل

  .، اخلاجلدري اخلناق، الشلل،

 إىل30 من ترتاوح غرامة يف يتمثل الذي و اجلزاء، توقيع عنه يرتتب االلتزام ذا اإلخالل و   

 العمومية املؤسسات رؤساء و األوصياء أو الوالدين على االلتزام هذا يقع و .132ج.د500

 خاص صحي دفرت إنشاء على ترقيتها و الصحة محاية قانون يف املشرع ألزم كما.133اخلصوصيةأو 

  .134 التطعيم فرتات فيه تسجل باألطفال

 واحدة سنة العمر من يبلغون الذين األطفال نسبة أن اليونيسيف، منظمة إحصائيات تشريهذا و    

 اللقاح يتلقون للذين بالنسبة %86 و ،%93 بلغت قد اجلزائر يف األول الثيالث اللقاح يتلقون الذين و

 %81 بينما الشلل لقاح يتلقون األطفال من %86 نسبته ما أن و ،2004 سنة الثالث الثالثي يف

  .135احلصبة لقاح يتلقون

 عياالجتما الطابع مظاهر من مظهر اإلجباري التطعيم أصبح املذكورة، للنصوص فوفقا إذن    

 والديه تعنت طفل حلالة الطبيب اكتشاف حالة يف تثور اإلشكالية أن بيد .اجلسم سالمة يف للحق

  ؟ املسألة اجتاه اجلزائري املشرع موقف هو فما اإلجباري، اللقاح إعطائه يف
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 .64.ص ، السابق املرجع اجلسم، سالمة يف للحق اجلنائية احلماية الدين، نصر مروك أنظر، - 
131

 األطفال شلل و الشهاق و الكزاز و اخلناق و السل ضد التلقيح بواسطة للطفل الصحية الوقاية إن" على املرسوم هذا من األوىل ادةامل تنص -  
 ." إجبارية تكون اجلدريو 

132
  .69/88 مرسوم من 14 املادة أنظر، - 

133
  .69/88 مرسوم من 13 املادة أنظر، - 

134
 .85/05قانون من 28 املادة أنظر، - 

135
  www.unicef.org: ، موجودة يف املوقع التايلاليونيسيف منظمة عن تصدر منشورة ، العامل يف الطفل وضع حول إحصائيات ظر،أن - 
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 أن االستنتاج مبفهوم تفيد عامة أحكام على احتوت قد 136الطب أخالقيات مدونة فإن مبدئيا،     

ويف  .أوالقصر األطفال من مسؤوليته حتت هم ملن صحية عناية أحسن بتوفري مطالب الوصي أو الويل

 الطفل حامي األسنان جراح أو الطبيب يكون أن جيب"  أنه على املدونة من 53 املادة هذا تنص

 يف ."له احمليط باعتبار أو الالئق همبالتف حتظى ال األخري هلذا الصحية صلحةامل يرى عندما املريض

 أثناء اكتشافه عند املختصة أو املعنية السلطات إبالغ على الطبيب املدونة من 54 املادة تلزم حني

  .حرمان ضحية القاصر فيها يكون اليت للحاالت بوظيفته قيامه

 هذا أن الطبيب رأى و للطفل اإلجباري اللقاح تقدمي مربر دون الوالدين رفض فإذا عليه، و     

 طبقا الوالدين برفض يعتد ال أنه راجحفال صحته، إلنقاذ باالستعجال توصف حالة يف هو األخري

 تدخل يعد و. احلاالت هذه مثل يف الطبيب إىل الطفل محاية مهمة أسند الذي السابق للنص

 والقواعد اإلدارية بالضوابط التزم قد أنه مادام مشروعا الوالدين اعرتاض برغم احلالة هذه يف الطبيب

  .137 احلذر و احليطة من الالزم درالق و الفنية

قطة، نالحظ أن النصوص اليت عاجلت املوضوع قدمية و كتقييم لسياسة  املشرع العقايب يف هذه الن   

بات من الضروري من جهة أخرى العمل على تعديلها ملسايرة األوضاع احلالية اليت امتازت من جهة، 

  .فونزا اخلنازيررض إلوبئة و األمراض كان آخرها مبظهور ترسانة من األ

املشروبات الكحولية، اليت بنوع آخر يفرض نفسه يف احلماية الصحية للطفل، ويتعلق األمر هنا    

  وصى املوىل عز وجل اجتناا ملا فيها من ضرر، فهل متاشت فلسفة املشرع العقايب مع هذا النحو؟

  الثاني الفرع

  الكحولية مشروباتلل االعتيادي االستعمال على الطفل تحريض جريمة
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 .52.،ع1992 ر،.ج، الطب أخالقيات مدونة يتضمن ،1992يوليو 06 يف خ، املؤر 92/276 رقم مرسوم أنظر، - 
137

 .يليها ما و 152.ص ،3.،ع2005 تلمسان، احلقوق، كلية إ،.ق.ع.م الطبية، عمالاأل على املوافقة أهلية الكرمي، عبد مامون أنظر، - 
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 سواء خطرية أبعاد من هلا ملا الطفل هلا يتعرض أن ميكن اليت اجلرائم أخطر  من اجلرمية هذه تعترب   

 فسادو   لالحنراف بابا أمامه تفتح لكوا اخللقية حالته على حىت أو املعنوية أو البدنية صحته على

  .األخالق

 املتعلق  1975 لأفري 19 يف املؤرخ 75/26األمر سنب  اجلزائري املشرع بادر فلقد هذا، أمام و   

 املتعلقة اجلرائم على منه الثاين الباب يف أشار حيث الكحول، من القصر محاية و العلين السكر بقمع

 إحدى اجلرمية هذه تأخذ و .الكحولية للمشروبات االعتيادي االستعمال على القصر بتحريض

  :التاليتني الصورتني

   سنة 21 يكمل لم الذي للقاصر الكحولية المشروبات بيع جريمة:األولى ةالصور 

  ندرس هذه اجلرمية أوال من حيث األركان، مث من حيث اجلزاء املقرر هلا

  سنة 21بيع المشروبات الكحولية لقاصر لم يكمل  جريمة أركان: أوال

ذلك إال رغبة من املشرع سنة و ما  21ىل غاية اجلنائي قد مشل الطفل باحلماية إ مبدئيا، فإن النص   

لطفل و من جهة أخرى فإن محاية املشرع ل ة و واسعة للطفل من جهة،محاية جنائية خاصيف حتقيق 

ميكن تربيره باعتبار القاصر ضحية و يف نفس الوقت مهدد خلطر االحنراف و  إىل غاية هذه السن

يتم معاجلتها يف الفصل الثاين من هذه سبالتايل تسري عليه األحكام املتعلقة بالطفولة املنحرفة و اليت 

  .املذكرة

 أو ،قاصر إىل نوعها كان مهما الكحولية املشروبات ببيع اجلاين قيامب اإلجرامي السلوك يتحقق و   

 مباشرة عرضها أو احلمل طريق عن -املادة تضيف – البيع مت سواء و ،عليه جمانا عرضها حىت

 ذلك و ،اخلاص و العام بنوعيه اجلنائي القصد توافر ميةاجلر  هذه و من مث تتطلب .لالستهالك

 فهو اخلاص، القصد أما عناصرها، بكافة علمه مع اجلرمية ارتكاب إىل الفاعل إرادة بانصراف

 21 يبلغ مل بأنه يعلم طفل إىل باان تسليمها أو الكحولية املشروبات بيع إىل الفاعل إرادة انصراف
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 أوهم بأنه يثبت أن للمتهم جيوز إذ العكس، إثبات تقبل يطةبس قرينة هذه أن غري عمره، من

  .138له املرافق الشخص بصفة أو الطفل سن خبصوص

  الجزاء :ثانيا

 .139ج.د20.000 إىل2000 من بالغرامة عليها معاقب اجلنحة، وصف اجلرمية هذه تأخذ   

 الغرامة تشدد حيث حية،الض والد هو اجلاين كان إذا ما حالة يف أو العود حالة يف العقوبة تضاعفو 

 سنة، إىل شهرين من باحلبس حكم إصدار إمكانية على عالوة هذا .ج.د40.000 إىل 4000 من

  .140 األبوية سلطته من األب جتريد إىل إضافة

 المشروبات بيع أماكن إلى بالدخول عمره من 18 يبلغ لم لطفل السماح جريمة :الثانية الصورة

   الكحولية

 استقبال من الكحولية املشروبات بيع حمالت أصحاب 75/26 األمر من 17 املادة متنع حيث   

 أي أو أمهام أو بآبائهم مرفقني غري يكونون الذين و سنة 18 من أقل أعمارهم البالغة القصر

  .سنة 21 عن سنه يقل ال آخر شخص

إن  .السابقة رةبالصو  مقارنة الطفل لسن املشرع ختفيض هو الصورة هذه يف مالحظته ميكن ما إن   

إن كان جيد تطبيقا له يف الدول الغربية، فإنه حيبذ لو يتم تعديله باملنع القاطع من هذا النص 

مما تفرضه مبادئ  اصطحاب األطفال إىل مثل هذه األماكن، ملا متثله أوال من مدعاة إىل الفساد، و

نه مهما كانت فطرة الطفل نقية أ، حيث 141املثل األعلى يف القدوة يف كون الوالدين الرتبية املؤثرة

وسليمة، فإنه ال يستجيب ملبادئ اخلري و أصول الرتبية الفاضلة ما مل ير يف املريب القدوة احلسنة 
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 .75/26 األمر من20 املادة أنظر، - 
139

 .75/26األمر من 15/1 املادة ، أنظر- 
140

 .75/26 األمر من 16 املادة و ،15/2،3:املادة أنظر، - 
141

 -1992ـالة ماجستري يف علم االجتمـاع،  جـامعة البليدة،  السنة اجلامعية رس  األسرة وتعاطي املخدرات، أنظر، عبد القادر محر الراس،  - 
  .212.، ص1993
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، ذلك ألن الصغري حياكي عادة ما يفعله الكبري، و يقتبس الكثري و الكثري من صفاته واملثل العليا

       .142االجتماعيةاخللقية و عاداته 

 حالة يف و ،143 ج.د500 إىل160 من بغرامة عليها معاقب املخالفة هذه فإن العقوبة، عن أما   

   .144شهر إىل أيام عشرة من باحلبس حكم صدارإ إمكانية مع ج.د100 إىل500 من تضاعف العود

 يف املراجعة يستحق اجلرائم هذه من اجلزائري املشرع موقف أن نالحظ العقوبات، هذه أمام و   

 التشريعات بعض أن حني يف .مالية غرامة عن عبارة األحيان جل يف أا الحظنا اليت العقوبات

  السوري التشريع خاصة منها نذكر درجت على تشديد العقاب مىت كان اين عليه طفال، املقارنة

    .145لرية 500000و بغرامة ال تقل عن الذي عاقب على تقدمي املسكرات لألطفال بالسجن املؤبد 

  عن سياسة املشرع اجتاه املشروبات الكحولية، فكيف احلال بالنسبة للمخدرات؟كان هذا 

  

  

  

  

  الثالث الفرع

  لألطفال بالنسبة المخدرات تعاطي تسهيل جريمة

 طاقاته أهم يف اجلزائري اتمع هلا يتعرض اليت املشاكل أخطر من 146املخدرات مشكلة صارت   

 متس لتصبح األخرية، اآلونة يف خطري بشكل و الظاهرة ههذ تزايدت قد و ،الشبانية الطاقة وهي أال
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  .101.، ص1995أنظر، مواهب إبراهيم عياد؛ ليلى حممد اخلضري، إرشاد الطفل و توجيهه، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 
143

 .75/26 األمر من 17 أنظر،املادة - 
144

  .75/26 األمر من 18 املادة أنظر، - 
145

  .225.ص السابق، املرجع طه، أمحد حممود أنظر، - 
146

 كل هي املخدرات" هو هلا أعطيت اليت القانونية التعريفات بني من للفقه،و تعريفه أمر ترك و املخدرات، لتعريف اجلزائري املشرع يتعرض مل - 
 أو التعود من ةـحال إىل تؤدي أن الصناعية و الطبية األغراض غري يف استخدمت إذا شأا من منبهة عناصر على حتتوي مستحضرة أو خام مادة

 الدولية، االتفاقياتو  القوانني ضوء يف املخدرات جرمية الدين، نصر مروك أنظر، ،"اجتماعيا و نفسيا و جسميا اتمع و بالفرد يضر مما عليها اإلدمان
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 الظاهرة هذه تفشي عن اإلعالم وسائل يوم بعد يوما عنه تكشف ما حبسب ذلك و الرباءة، يد حىت

 حسب 2006 سنة شهدت حيث ،األساسي التعليم دور و املدارس عن ناهيك اجلامعة وسط

وأشارت الشرطة يف اجلزائر العاصمة، يف ، 147املخدرات ضحية طفل 64 الوطين الدرك إحصائيات

من التالميذ يتناولون  % 45املدرسي، إىل أن نسبة  دراسة جديدة حول تعاطي املخدرات يف الوسط

 .منهم يستهلكوا داخل صروح املؤسسات الرتبوية% 12املخدرات، و

زت الدراسة يف عشر ، التابعة لقيادة الشرطة، أا أجن»من االحنراف خلية محاية األحداث«وتؤّكد 

 13تلميذ ترتاوح أعمارهم بني  500العاصمة، ومشلت أطفاًال وفتياناً، وطاولت  ثانويات يف

 من تالمذة املدارس يتناولون %12، إذ لفتت إىل أن وخلصت إىل حقائق مروعة .ةسن18و

 .الديف الب إدمام إىل األوضاع العامة %26املخدرات بسبب مشكالت عائلية، يف حني يعيد 

 ،"بومبيد"ألوروبية للوقاية من املخدرات أن أجرى دراسة بالتنسيق مع اموعة ا وسبق للديوان الوطين

تبلغ نسبة املخدرات،  من التالميذ يتناولون %17املتخصصة يف مكافحة اإلدمان، أشارت إىل أن 

  .148%2اإلناث منهم 

 الدراسة مقاعد يرتكون طفل ألف 500 أن علمنا ما إذا معروفة و كثرية ذلك يف األسباب ولعل   

 يف يعيشون طفل 3485 إحصاء مت 2005 سنة يف أنه و االقتصادية، و االجتماعية الظروف بسبب

  .االحنراف إفشاء و السريع الربح عن يبحثون من أيدي بني صائغة أكلة ليرتكوا الشوارع

 أجربت قد الطفل محاية فاقيةات أن جند اخلارجي، الصعيد على بداية و النصوص، جهة من أما   

 االجتماعيةو  واإلدارية التشريعية ذلك يف مبا املناسبة، التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ أن على

 منعتو   .العقل على املؤثرة واملواد املخدرة للمواد املشروع غري االستخدام من األطفال لوقاية والرتبوية

  . 149ا االجتارو  مشروعة غري بطريقة املواد هذه مثل إنتاج يف األطفال استخدام حىت
                                                                                                                                                                                     

 1986 ن،.م.د ،1.ط مقارنة دراسة القانون، و الشريعة بني املخدرات و املسكرات حسني، عزت من مقتبس ،19.ص ،2007اجلزائر، هومة، دار
 .187.ص ،

147
  .16.ص، 26.،ع2006 جوان األمة، جملس جملة الطفل، محاية قانون انتظار يف أجراس بعنوان مقال بنود، كرميةأ�ظر،  -  

148
  http://www.childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=921:  أنظر، املوقع - 

149
  .1989 الطفل قوقح اتفاقية من 33 املادة أنظر، - 
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 رقم القانون بذلك املشرع ثاستحدو  املطالب، هلذه اجلزائر استجابت فقد الداخلي الصعيد وعلى   

 وقمع العقلية واملؤثرات املخدرات من بالوقاية يعىنو الذي  2004يسمربد25 يف املؤرخ ، 04/18

 كانت اليت املفاهيم من مبجموعةهذا القانون  جاء قدو  .150ا املشروعني غري االجتار و االستعمال

 العقلية، املؤثرات تعريف:احلصر ال املثال سبيل على منها نذكر العامة الصحة قانون ظل يف غائبة

 و وقائي األول هدفني حتقيق إىل يرجع القانون هذا استحداث يف السبب لعل و ، اخلاإلدمان تعريف

 املخدرات جرائم وضبط ملكافحة األمن و القضاء أجهزة معظم تسعى ذلك أجل من و .ردعي الثاين

  .عنها للكشف الالزمة القانونية اإلجراءات من العديد باختاذ هذا و

 رغم احلماية من األوىف النصيب ينل مل الطفل أن جند القانون، هذا لنصوص معمقة قراءة بعد و   

 عن ناهيك الطفل نفسية و سلوكيات على سمومال هذه خطورة على اال هذا يف املختصني تنبيه

 تعاطي تسهيل هي وحيدة جبرمية الطفل القانون هذا يف فقط املشرع خص  حيث ،بصحته اإلضرار

     .151 اجلرمية هذه يف مشددا ظرفا عليه اين سن من جعل حيث املخدرات،

  

  تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة لألطفال جريمة أركان: أوال 

  :املفرتض الركن-1 

 النص هذا يف مالحظته ميكن ما و .قاصر لفائدة املخدرات تعاطي تسهيل عملية تكون أن هو و   

إذ  السكر، قمع قانون يف ذلك فعل كما للطفل معينة سنا الثانية الفقرة يف حيدد مل املشرع أن هو

1989 ةلسن الطفل حقوق اتفاقية يف اطرف تعد اجلزائرا أن مب و .قاصر بعبارة اكتفى
 عرفت اليت و 152

 غاية إىل احلماية متتد أن املفروض من فإنه عمره، من عشرة الثامنة يتجاوز مل إنسان كل بأنه الطفل

 حبماية السكر قمع قانون يف الطفل املشرع مشل ملاذا مثة تساءل يطرح هنا هو كان إن و .السن هذه

                                                           
150

 .83.،ع2004، ر.ج أنظر، - 
151

 .04/18 قانون من 13 املادة أنظر، - 
152

  .املتضمن املصادقة مع التصرحيات التفسريية على اتفاقية حقوق الطفل 92/451أنظر، املرسوم الرئاسي رقم  - 
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 رجعنا حنن إذا ثانيا و ؟ الكحول خطر من أقل املخدرات خطر أن هل أخرى بعبارة ؟سنة 21 حىت

 يكمل مل الذي الطفل أن اعتربت اليت و 153املراهقة و الطفولة حبماية املتعلق 72/03 رقم األمر إىل

 املنصوص الرتبوية واملساعدة احلماية تدابري بشأنه فتطبق للخطر عرضة... أو صحته تكون و سنة 21

  ؟ املخدرات خلطر املعرض الطفل على النص هذا قتطبي ميكن أال مث من و القانون، هذا يف عليها

  :املادي الركن-2

 املخدر استهالك حق بدون الغري نيكمت هو التسهيل و املخدرات، تعاطي تسهيل يف يتمثل و   

 هذا صور املشرع لنا يبني مل و.154عليها اإلدمان الطفل استطاع ما لواله و اجلاين، نشاط مبقتضى

 على هذا و .".. مشروعة غري بطريقة يعرض أو يسلم.".أنه  على بالنص اكتفى حيث التسهيل،

 صور بوضوح بني حيث) 244 املادة ( ترقيتها و الصحة محاية يف قانون  عليه منصوصا كان ما غرار

  :يف حددهاو   التسهيل

  مبقابل؛ لألطفال املخدرات استهالك تسهيل-

  ؛مثال الغرض هلذا حمل كتسخري مقابل بدون لألطفال املخدرات استهالك تسهيل-

 املستخدمونو  الصيادلة ذلك مثال و تواطئية، أو ومهية أا اجلاين يعلم خمدرة طبية وصفات تقدمي-

  .األدوية توزيع على القائمون

 يف قائمة اجلرمية فإن املخدر، نوع كان مهما أنه 04/18 رقم القانون من 13 املادة تضيف و     

  .ألقراص املهلوسةا أو كالكيف بالنباتات األمر تعلق سواء للطفل استهالكها هليس من حق

  :املعنوي الركن-3

 املخدرة املواد من هي تصرفه حمل أو حيازته يف هي اليت املادة بأن يف املتهم علمه يشرتط     

 ، و ال يقبل منقاصر على عرضها أو تسليم إىل إرادته اجتاه و العقلية، املؤثرات من أو قانونا املمنوعة

أن املادة وقت ارتكاب الفعل كانت تعترب مادة الثابت  ن املادة ليس هلا تأثري ما دامبأاملتهم الدفع 

  .خمدرة

                                                           
153

 .18.ص ،15.،ع1972ر.جاملراهقة،  و الطفولة محاية املتضمن ،1972 فرباير10 يف خاملؤر  ،72/03 رقم األمر من األوىل املادة أنظر، - 
154

 .40.ص السابق، املرجع ،... املخدرات جرمية الدين، نصر مروك أنظر، - 
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 الركن قيام يف يؤثر ال الباعث "أن املخدرات جرمية مؤلفه يف الدين نصر مروك الدكتور يرى و   

 على االستدالل تعذر ذاإ حبيث ،االستهالك أو االجتار كان سواء املخدرات، جرمية يف املعنوي

عكس ذلك حيث  نرى و إن كنا .155 "قيامه دون حيول ال ذلك فإن عليه، املعاقب الفعل بواعث

لقصد اخلاص يؤثر يف قيام اجلرمية، فحيازة املخدر بنية االستهالك الشخصي ختتلف عن حيازته أن ا

  .كبرية يف احلالة األخرية، حيث تكون اخلطورة اإلجرامية  بنية تقدميه أو عرضه لقاصر لالستهالك

   الجزاء :ثانيا

 إىل 100.000 من بغرامة و 156سنة20 إىل سنتني من السجن عقوبة اجلرمية هلذه املشرع خص لقد   

 السياسية احلقوق من احلرمان بعقوبة تقضي أن املختصة القضائية للجهة جيوز كما .ج.د500.000

 العقوبات بإحدى احلكم جواز إىل باإلضافة ،157سنوات عشر إىل مخس من العائلية و املدنية و

 املنع و سنوات مخس عن تقل ال ملدة مبناسبتها اجلرمية ارتكبت اليت املهنة ممارسة من كاملنع التكميلية

  .158السفر جواز سحب و اإلقامة من

 املقررة الغرامة مرات مخس تعادل الغرامة فإن معنوي شخص اجلرمية مرتكب كان إذا ما حالة يف و   

 .159سنوات05 عن تزيد ال ملدة مؤقتا غلقها أو املؤسسة حل إىل الطبيعي،باإلضافة للشخص

مقارنة بالعقوبات املفروضة يف جرائم تسهيل تعاطي فاملالحظ األولية للعقوبة أا جاءت مشددة 

  .و هو ما يعرب عن صرامة املشرع يف محايته للقاصر يف هذه اجلرمية الشنعاءاملشروبات الكحولية، 

 نفسها هي حتضريي عمل أي يف أو اجلرمية هذه يف الشريك عقوبة تكون األحوال مجيع يف و   

 بأية حيث أو يشجع أو حيرض من كل يعاقب املنوال، نفس على و .160األصلي الفاعل عقوبة

                                                           
155

 .51.ص السابق، املرجع الدين، نصر مروك أنظر، - 
156

 .04/18 رقم القانون من 13/2 املادة أنظر، - 
157

 .04/18 رقم القانون من 29/1 املادة أنظر، - 
158

 .04/18 رقم القانون من 29/2 املادة أنظر، - 
159

 .04/18 رقم القانون من  25 املادة أنظر، - 
160

 .04/18 رقم القانون من 23 املادة أنظر، - 
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و العلة من ذلك هو توافر ، 161نفسها للجرمية املقررة بالعقوبات اجلرمية ارتكاب على كانت وسيلة

أن احملرض هو من يدفع الفاعل إىل إتيان رة اإلجرامية يف احملرض من جهة و من جهة أخرى اخلطو 

  .بكل الوسائلاجلرمية عن طريق إقناعه 

 فيما يتناول و اجلسم، سالمة و احلياة يف الطفل حلق اجلنائية احلماية صور تناول مت قد ،بذلك و   

  .أخالقه و رضهع صيانة يف الطفل حلق اجلنائية احلماية صور يلي

  

  

  

  

  الثاني المبحث

  أخالقه و عرضه صيانة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 نطاق على فكفله اجلزائري، املشرع ا اهتم اليت احلقوق أمسى من هو العرض يانةص يف احلق إن   

 أي اجلنسية، الطهارة أنه على اصطالحا العرض يعرف و . 162قوية و فعالة حبماية دعمه و واسع

  .163اجتماعي لوم إىل يعرضه ال جنسيا سلوكا الشخص التزام

 يف املتخصصني من العديد أنظار حمط األطفال ضد املمارسة اجلنسية االنتهاكات هرةظا تعترب و    

 النظر بإعادة املناسبات من الكثري يف نادوا الذين و ،اخل...و  الشرعي الطب و اإلجرام و النفس علم

  تأثريها أو  يـالشخص دىامل على الطفل نفسية على سواء خطورا إىل التنبيه و اجلرائم، هذه مثل يف

  .اإلجتماعي الصعيد على مبادئه و اتمع نظام على
                                                           

161
 .04/18 رقم القانون من 22 املادة أنظر، - 

162
 ...."القانون حيميهما و شرفه، حرمة و اخلاصة، املواطن حياة حرمة اكانته جيوز ال"  على اجلزائري الدستور من 39 املادة تنص هذا يف و - 

163
   .24.ص ،2008، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، تطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة ،للعرض اجلنائية احلماية احلميزي، حممد بن خالد أنظر، - 
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 جنائية محايةسن  اجلزائري املشرع أن هل مفاذه الصدد هذا يف يطرح تساؤل مثة فإنه عليه، و    

  البالغني؟ عرض لصيانة فلهاك اليت تلك عن ختتلف أخالقه و الطفل عرض لصيانة

 وسائل عنه تكشف ما هو ،البحث بساط على طرحه و التساؤل هذا أثار الذي أن الواقع و   

 حيث اخليال تفوق بصورة األطفال على تقع اليت اجلنسية اإلعتداءات ظاهرة عن الصحف و اإلعالم

2008ة سن جنسي اعتداء حالة 1414 وقوع إىل اإلحصائيات كشفت
 حالة 117 معدله ام أي ،164

  .شهريا اعتداء

 أن األحداث جنح و الطفولة محاية مكتب رئيسة هي و مسعودان، خرية السيدة كشفت قد و    

 ويعانون األفعال هذه عليهم متارس يزال ال ضحايا وجود يعين مما الواقع، تعكس ال املسجلة األرقام

 للذكور، بالنسبة خاصة لذنببا اإلحساس و اخلوف منها أسباب لعد راجع وذلك صمت، يف

  .165فعل رد أو كتب نتيجة يكون املعين عليه يقدم ما أن مضيفة

أخص بالذكر هنا  العام الرأي زعزعت قضايا ظهور هو اليومية احلياة عنه أفرزت ما بني من و    

إلخوة بني ا الفاحشة بني ذوي احملارم، إذ كثريا ما نسمع عن وقوع الفاحشة بني األصول و الفروع أو

حيمد للمشرع عف الوازع األخالقي و الرتبوي، و و األخوات، و ما هي إال بوادر تفشي الرذيلة و ض

  .ع.مكرر ق 337تصديه هلذا النوع من األفعال من خالل املادة  هنا

 الصفة يف تتمثل مشرتكة، صفة بينهم جيمع أنه إال للعرض، انتهاكا تشكل اليت األفعال تتعدد و    

 اجلنسية األفعال و املمارسات مجيع تستوعبه واسع مدلول ذات هي األخرية هذه و فعل،لل اجلنسية

 سائر أيضا تستوعب كما الكامل، اجلنسي اإلشباع حتقيق إىل دف اليت الطبيعية غري و الطبيعية

  .166 اجلنسي لالتصال املمهدة األفعال

 خاصة جنائية محاية تقرر مل اليت يةاإلسالم الشريعة موقف تباين إىل هنا باإلشارة بأس ال و    

 غري اجلنسية الصالت مجيع حترم أا إىل راجع هذا و .الوضعية التشريعات مع األطفال عرض لصيانة
                                                           

164
  .18.ص ،2009 فيفري 18األربعاء ،5555.ع ،اخلرب جريدة املسجلة، األرقام من أكرب الكارثة حقيقة فاروق، غ أنظر، - 

165
 .19.ص السابق، املرجع اخلرب، جريدة الواقع، تعكس ال األرقام و تنام يف الظاهرة جلول، فريد نبيل أنظر، - 

166
 1984 مصر، العربية، النهضة دار املصري، العقوبات قانون و اإلسالمية الشريعة يف العرض صيانة يف احلق حسين، جنيب حممود أنظر، - 

 .125.ص
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 اخلاص التجرمي يف األساس حجر هو الذي و بالرضا اعتداء أدىن دون و الزواج، عن البعيدة الشرعية

  .167الوضعية التشريعات يف

 مجيع جترم ال ألا نظرا لألطفال جنائية محاية تقر فإا اجلزائري، منها و لوضعيةا التشريعات أما    

 اين سن فإن لذلك. عليه للمجين الفردية احلرية على اعتداء على انطوت إذا إال اجلنسية الصالت

 مث ومن .168 البالغ عكس على برضاه يعتد ال فالطفل العقاب، و التجرمي يف كبريا دورا يلعب عليه

  .للبالغني بالنسبة عنه لألطفال بالنسبة خيتلف العرض جبرائم يتعلق فيما التجرمي نطاق فإن

 جعل حبيث الضحية، سن على أساسية بصفة معتمدا خاصة جنائية سياسة املشرع انتهج قد و     

 كنكر  ا ارتقى أخرى أحيانا و ،)األول املطلب(  العرض جرائم بعض يف مشددا ظرفا أحيانا منها

  .)الثاين املطلب( اجلرائم هذه مثل يف أساسي

  األول المطلب

  العرض جرائم بعض في مشدد كظرف عليه المجني صغر

  محايتها بسطت دولية تشريعية ترسانة وجود إىل املوضوع طيات يف اخلوض قبل التنبيه بنا جلي   

 1989 الطفل حقوق ايةمح اتفاقية من 34 املادة املثال سبيل على منها نذكر ، اال هذا يف

1990يوليو يف أبابا بأديس املعتمد رفاهيته و الطفل حلقوق اإلفريقي امليثاق من 27واملادة
169.  
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 للنشرو الوطنية الشركة اجلزائري، العقوبات قانون يف األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد ؛ 641.ص السابق، املرجع عودة، القادر عبد أنظر، - 
 .06.،ص1982 اجلزائر، التوزيع،

168
 يتم ال أن و احملارم، من الطرفان اليكون أن بشرط القانون، نظر يف ةجرمي يشكل ال هذا فإن بعرضه باملساس قبل إذا البالغ الشخص أن حبيث - 

 .92.ص السابق، ،املرجع بوسقيعة أحسن أنظر، متزوجا، كالمها أو أحدمها يكون ال وأن عالنية، الفعل
169

 يوليو09  يف الصادرة ،31.ع ر،.ج ،2003 يوليو 08 يف املؤرخ 03/242 رقم الرئاسي املرسوم بمبوج اجلزائر طرف من عليه املصادق - 
  اجلنسية املعاملة سوء أو االستغالل أنواع كل من الطفل حبماية امليثاق هذا يف األطراف الدول تتعهد"  على 27 املادة تنص حيث ، 03.ص 2003
  : منع إىل الرامية الالزمة اإلجراءات باختاذ خاص بوجه وتتعهد

  ؛ جنسي نشاط أي رسةمما على تشجيعه أو إجباره أو الطفل إغراء -أ 
  أخرى؛ جنسية ممارسة أي يف أو بالدعارة تتعلق أغراض يف األطفال استخدام - ب
 .خليعة مطبوعات أو منظر يف و أنشطة يف األطفال استخدام -ج
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 ثالث يف ذلك اجلزائري املشرع اعترب فلقد مشددا ظرفا الضحية سن باعتبار التجرمي جمال عن أما   

 باحلياء املخل الفعل جرمية ،)ولاأل الفرع( سنة 16 تتجاوز ال طفلة اغتصاب جرمية أوهلا حاالت،

 حتريض جرميةو أخريا  ،)الفرع الثالث(جرمية الشذوذ اجلنسي الواقعة على قاصر  ،)الثاين الفرع(

  .)رابعال الفرع(  الدعارة على األطفال

  األول الفرع

  القاصرة الطفلة اغتصاب جريمة

 يف اجلزائري املشرع عنه عرب قد و ع.ق 336/2 املادة بنص عليه املعاقب و املنصوص الفعل هو و   

 هذه أركان هي ما و االغتصاب فيتعر  هو فما ، 170العرض هتك بلفظ املادة ذات من األوىل الفقرة

   اجلزائري؟ القانون يف اجلرمية

     هتك جناية ارتكب من كل أن على بالنص اكتفى و الفعل هذا اجلزائري املشرع لنا يعرف مل   

 الفرنسي العقوبات قانون إىل بالرجوع و .171سنوات 10 إىل 05 من ملؤقتا بالسجن يعاقب العرض

 كانت مهما جنسي إيالج فعل كل"  التايل النحو على 222-23املادة يف االغتصاب عرف أنه جند

 مل التعريف هلذا تبعا و.172"املباغتة أو التهديد أو اإلكراه أو بالعنف الغري ذات على ارتكبت طبيعته

  .الطبيعي الوطء فعل يف حمصورا يعد مل أنه كما الرجل على مقصورا فرنسا يف االغتصاب يعد

 تاما يكون المرأة وطء فعل كل ليشمل يتسع االغتصاب لفظ أن سعد العزيز عبد األستاذ يرى و   

 موضعه غري يف التذكري لعضو إيالج أي فإن التعريف هلذا فوفقا .173رضاها دون مشروع غري و

 التذكري عضو غري إيالج اغتصابا يعد ال أوىل باب من و ،اغتصابا يعد ال) نيثالتأ عنصر( الطبيعي

  .اجلنسي بالشذوذ عليه يصطلح ما وهو التأنيث عضو يف

                                                           
170

 .االغتصاب العربية اللغة يف يقابلها و  viol عبارة يالفرنس النص يف جاء بينما- 
171

 .ع.ق 336/1 املادة أنظر، - 
172

 -art 23-222"Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne                

d’autrui par violence ,contrainte , menace ou surprise est un viol"                      
173

 . 36.ص السابق، عاملرج ،.....األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 
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  .174"بذلك منها صحيح رضاء دون كامال جنسيا اتصاال بامرأة الرجل اتصال "على أنهكما عرف 

 صغر أعترب مث من و جسامة، العرض جرائم أخطر بني من يعد االغتصاب أن يف اثنان خيتلف ال و

 حكمي هنا الرضا فعدم .الرضا انعدام على العكس إلثبات ةقابل غري قانونية قرينة الضحية سن

 من يصدر أن السهل من الرضا هذا أن اعتبار على ذلك و الواقع، خالف إن القانون و يفرتضه

  .هذا جرمه على ترتتب اليت اآلثار أو ورتهخلط أو اآلمث اجلاين فعل ملاهية إدراكها لعدم نظرا الصغرية

  اغتصاب الطفلة القاصرة ريمةج أركان: أوال

 على الوضعية التشريعات بني إمجاع هناك كان إن و الضحية، سن صغر هو و :املفرتض ركنال-1

 احلد حتديد يف بينهم فينا اختلفوا قد فإم ، عامة بصفة العرض جرائم يف الصغري برضا االعتداء عدم

 عاما 18 جعله من فمنهم ، حكما عليه اين من الصادر بالرضا يعتد ال الذي للسن األقصى

 سنة 15 اعتربه من هناك و) فرنسا ، اجلزائر( سنة 16 جعله من منهم و) املصري التشريع(

 السن، هذه إقرار يف السبب ولعل سنة 16 تتجاوز مل الطفلة تكون أن يشرتط و .175)سوريا،األردن(

 احلياة راحلم من  مرحلة أخطر هي و املراهقة سن بلغت قد تكون العمر هذا مثل يف الفتاة نأ هو

 ارمني على يسهل مما تبصر غري من و غري باندفاع فيها تتصرف حبيث الفتيات، عند اجلنسية

 من" أنهب  األعلى الس قضى هذا يف و .176لشهوام سائغة لقمة جيعلهن و عواطفهن استغالل

 و سنة، 16 تكمل مل قاصر ضد باحلياء خمال فعال ارتكب من كل باحلبس يعاقب أن قانونا قررامل

 فحال املقرتفة اجلرمية يف أساسا يعترب الذي السن عنصر ذكر بإغفاله فيه املطعون القرار فإن مث من

 و .لنقضا استوجب ذلك كان مىت و القرار، مشروعية على رقابته مبمارسة األعلى الس قيام دون

 اجلاين تعاقب اليت و ع.ق 336/1 املادة أحكام تطبق هذا التشديد ظرف غياب يف أنه يالحظ

  .177سنوات10 إىل 05 من بالسجن
                                                           

174
  .13.ص ن،.س.د مصر، القانونية، لإلصدارات القومي املركز العرض، جرائم املطلب، عبد إيهاب ،رأنظأ�ظر،  - 

175
  .72.ص السابق، املرجع العال، أبو حممد أنظر، - 

176
  .42؛41.ص، السابق ع، املرج....األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 

177
املرجع السابق، ، ...مقتبس من عبد العزيز سعد، اجلرائم األخالقية .20/06/1989 بتاريخ قرار ،60587رقم ملف ،1.ع ،ق.م ،أنظر - 

  .41.ص
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  اآلتية العناصر من يتكون و :املادي الركن-2

  .178األنثى فرج يف التذكري عضو بإيالج الطبيعي الوطء هو و :الوقاع فعل-ا

 متزيق وجود مثال أثبت إذا الذي الطيب الفحص بواسطة اإليالج علف بوقوع االستدالل ميكن و     

 يسهل ذلك فإن املنوي، السائل وجود أو -جزئيا أو كليا التمزق ناك سواء – البكارة غشاء يف

  .اجلرمية وقوع إثبات عملية

 حمكمة قدمته الذي بالتعريف املقام هذا يف االستشهاد ميكنو من جانب القضاء املقارن،     

 ،1969جوان16 بتاريخ الصادر 6417.ع التعقييب، القرار يف ذلك و للمواقعة، التونسية التعقيب

 إال تقوم ال و الفاحش الفعل مبجرد تنصرف ال املواقعة لفظ معىن"  على نص حيث اجلزائي، القسم

 حبصر للمواقعة التعريف هذا إن ."اإليالج بطريق و لألنثى الطبيعي باملكان وطئ هناك كان إذا

 يف أنه غري للمواقعة، ضيقا مفهوما يعطي املرأة فرج يف الرجل من الذكر عضو إدخال يف اإليالج

 رقم القرار هو و التونسي، القضاء فقه يف حتوال اعتباره ميكن تعقييب قرار صدر 1996جوان26

 للذكر التناسلي العضو عضو دلك" أن التونسية التعقيب حمكمة اعتربت حيث م،.،غ50370

 أعطى قد القرار هذا إن ." املواقعة معه حتصل و جزئي لو و إيالج حتما عنه يرتتب الفرج مبستوى

 قد احملكمة لعل و سنة27منذ عليه استقرت قد كانت موقف يف حتوال شكل للمواقعة جديدا مفهوما

  .179التشريع روح من و العلمية الناحية من موقفها حجية استمدت

 يتمزق ال فإنه للغشاء الفسيولوجية اخلصوصية إىل بالنظر و احلاالت بعض يف أنه مالحظة مع   

   اامل الغشاء تسمية عليه يصطلح الغشاء هذا و اإليالج، حصول من بالرغم

Un complaisant hymen. له الذي البكارة غشاء من النوع هذا وجود الشرعي الطب أثبت قد و 

  تالمس كل ليشمل لإليالج الواسع باملفهوم األخذ ميكن هنا و يتمزق، أن دون التمطط قابلية

                                                           
178

  .17.، ص2005/2006، مذكرة التخرج من املدرسة العليا للقضاء، االغتصابأنظر، مسعودي بركاهم، جرمية  - 
179

  http//ar.jurispedia.org/index.php: سي، حبث موجود على املوقع التايلأنظر، اجلرائم اجلنسية ضد الطفل يف القانون التون - 
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 ناحية من و جهة من اإليالج عملية إثبات لصعوبة راجع هذا و التأنيث، عضو مع التذكري لعضو

 .180جد صغرية عليها اين الطفلة كانت إذا ما حالة يف اإليالج عملية الستحالة أخرى

 أركان خلصائص نظرا كذل و ،بالغة الدقة تو تثري مسألة الشروع يف االغتصاب عدة إشكاال    

 بني التمييز ميكن كيف و ؟االغتصاب جرمية تنفيذ يف بدءا تعترب اليت األفعال هي ما مث منو  اجلرمية

        املادة يف عليها املنصوص العنف استعمال مع باحلياء املخل الفعل جرمية و االغتصاب حماولة

   ؟ع.ق 335

 بشكل متجهة كانت املتهم نية أن تبني إذا أنه" بقوله ذلك عن سعد العزيز عبد األستاذ جييبنا   

 تؤدي أن شأا من اليت األعمال بعض فعال أجنز أنه و االغتصاب جناية ارتكاب إىل أكيد و واضح

  .181ع.ق 30 املادة أحكام تطبيق عندئذ للقضاة ميكن فإنه املقصودة، النتيجة إىل

تذكري اجلاين يف فرج املرأة اين عليها، فال يشرتط إلمتام اجلرمية  إيالج عضوب االغتصاب يتمحيث 

كال، دخال مطلقا سواء كان ذلك جزءا أو أن يشبع اجلاين رغبته بإنزال املادة املنوية، ويتم اإليالج باإل

ة مت فمـا لـم حيصـل اإلدخال ال تتم اجلرمية وإمنا قد يعد الفعل شروعا إذا بدأ اجلاين يف تنفيذ اجلرمي

حالت دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته كتمكن اين عليها من مقاومته ومنعه من إمتام اجلرمية أو 

182اقدوم الغري لنجد.  

جذب  اغتصابشروعا يف  "أنه يعدحمكمة النقض املصرية يف هذا الصدد ما قضت به  نورد و 

كما قضت "ها بدون رضاهاواقعتمن يدها، ووضع يده على مالبسها ليفكها بقصد م امرأةشخص 

شروعا، مىت  يف القانون عدبرجليها،  يرفع املتهم مالبس اين عليها أثناء نومها وإمساكه "بأن 

ورا ومباشرة إىل ألن هذه األفعال من شأــا أن تؤدي ف ،اقتنعت احملكمة بأن املتهم كان يقصد إليه

  .183"حتقيق ذلك القصد

                                                           
180

  .19.أنظر، إيهاب عبد املطلب، املرجع السابق، ص - 
181

 عندنا يطرح ال اإلشكال بأن رىي بوسقيعة أحسن األستاذ كان إن و.  40.ص السابق، املرجع ،...األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 
 .99.، املرجع السابق، صالعنف باستعمال باحلياء املخل الفعل واالغتصاب  جلرمييت املقررة العقوبات تطابق إىل راجع ذلكو 

182
  .75.ص املرجع السابق،حي جنم، حممد صبأ�ظر،  -  

183
  .56.، ص1997ج، اإلسكندرية، .م.مقتبس من عبد احلكم فودة، جرائم العرض يف قانون العقوبات املصري، د - 
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 اجلسدية القوة طريق عن يتحقق الذي و املادي اءو س العنف باستخدام يكون و: الرضا انعدام-ب

 سبقت ومثلما. مثال بالقتل كالتهديد معنويا يكون أو اخلنق، و كالضرب وسيلة أي باستخدام أو

 إدعاؤه شيء يف املتهم يفيد ال و الرضا، انعدام صور من صورة الضحية سن صغر يعترب إليه اإلشارة

 دون حيول ال صحته فرض على هذا جهله أن إذ السن، صغرية يهاعل اين أن جيهل كان بأنه

  .184عليها االعتداء على أقدم أنه مادام مساءلته

 مع اجلنسي الفعل ارتكاب إىل الفاعل إرادة اجتاه تتطلب عمدية، جرمية االغتصاب: املعنوي الركن-3

و عند حتقق . 185كراهعن طريق اإل  مشروعة غري جنسية صلة ميارس بأنه علمه مع عليها املعتدى

فال عربة بالدافع أو الباعث، ألن الباعث ليس عنصرا يف القصد اجلنائي فيستوي أن  القصد اجلنائي

  .من اين عليها أو أهلها أو أي دافع آخر االنتقاميكون الدافع قضاء شهوة أو 

  

  الجزاء :نياثا

 إىل10 من املؤقت سجنبال سنة16تتجاوز مل قاصر ىعل االغتصاب مرتكب اجلاين يعاقب   

 من أو عليها سلطة له ممن أو معلميها أو الفتاة أصول حدأ من اجلاين كان إذا و سنة،20

  بشخص فعله تنفيذ على استعان قد كان الفاعل أن أو دين رجل أو موظف من أو مستخدميها

 السجن تصبحل العقوبة فع ر إىل عمد و املشددة الظروف هذه راع قد القانون فإن أكثر، أو آخر

قوع الفعل على القاصرة اين عليها و ال شك أن هذا التشديد للعقوبة جيد مربره يف أن و  . 186املؤبد

كما  .187من طرف شخص ذو صفة معينة بالنسبة هلا يبعث على الثقة مبا يسهل له ارتكاب فعله

 نشري السياق ذات ويف .188االغتصاب جرمية بمرتك على مكرر 60 املادة أحكام تطبيق أيضا ميكن
                                                           

184
 .212.ص السابق، املرجع متور، سعيد أنظر، - 

185
 .36.ص السابق، املرجع املطلب، عبد إيهاب أنظر، - 

186
 .ع.ق 337 املادة أنظر، - 

187
عبد احلميد ؛ 280.، ص1995ن، .م.تبات الكربى، دأنظر، عبد الواحد إمام مرسي، الشذوذ اجلنسي و جرائم القتل، دار املعارف و املك - 

  .213.ص ن،.س.د،بريوت، ة املعارفأمنش، ملخففة واملشددة للعقابظروف اجلرمية ا، رىباالشو 
188

 .ع.ق مكرر 341 املادة أنظر، - 
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 إذا املعفية األعذار من الضربو  اجلرح مرتكب يستفيد أنه على تنص اليت ع.ق من 281 املادة إىل

 أو بالعنف سواء سنة16 يكمل مل قاصر عرض تك تلبس حالة يف يفاجأ بالغ شخص ضد ارتكبها

  .عنف بغري

ن بوسقيعة و ذلك إذا على هذه العقوبات أا جاءت ملطفة حسب األستاذ أحسإن ما يالحظ    

كالقانون التونسي، الذي   مبا هو مقرر لنفس اجلرمية يف بعض التشريعاتقورنت هذه العقوبات  ما

 ف أوـر العنـيف حال تواف امدؤبد، و ترفع العقوبة لتصبح اإلعيعاقب على االغتصاب بالسجن امل

اآلثار اليت قد تنتج عن  عتباراالكما يضيف قائال أن املشرع مل يأخذ بعني   ،السالح أو التهديد به

قد اعترب هذه اآلثار ظروفا مشددة االغتصاب مثل فض البكارة أو احلمل، يف حني أن املشرع املغريب 

ما قلناه يف  صوت األستاذ بوسقيعة و ذلك لتربيرإىل  هنا نضم صوتنا و .189تغلظ فيها العقوبة

على العرض، فاجلاين يكره اين عليها  ءاالعتداالسابق من كون أن هذه اجلرمية متثل أجسم صور 

إضافة إىل قيام اجلاين ، على سلوك جنسي مل تتجه إليه إرادا، فيصادر بذلك حريتها اجلنسية

تقليل على حصانة جسمها و الذي من شأنه  االعتداءعلى حقوق أخرى للقاصرة، مثل  باالعتداء

  .فرص الزواج أمامها

ربة الطبية و حىت النفسية باعتبارمها من مصادر لدور املهم الذي تلعبه اخلنذكر باو ال يفوتنا هنا أن    

إال مواكبة التطورات احلديثة اليت وقعت يف جمال مساع وما على العدالة اجلزائرية . اإلثبات اجلنائي

على ويقع  .190و حتقيقا للعدالة الواقعيةضحايا االعتداءات اجلنسية و ذلك يف سبيل إظهار احلقيقة 

عليها واحلرص     للمجين   االجتماعيذلك الوضع    إعمال مربرات القانون مراعية يفواجب نيابة العامة ال

  .اجلنائية لينال جزاءهو املسارعة إىل تقدمي املتهم للمحاكمة  كل احلرص على عدم إطالة التحقيقات

  بالنسبة للفعل املخل باحلياء؟هذا عن االغتصاب، فهل احلال خيتلف عنه 

  الثاني رعالف
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  سنة 16 يتجاوز لم قاصر ضد بالعنف المرتكب بالحياء المخل الفعل

 أن شأنه من يكون و آخر شخص جسم على ميارس فعل كل" أنه على الفعل املخل باحلياء يعرف  

 كل "، كما يعرف أيضا على أنه191"اخلفاء يف أو عالنية ذلك كان سواء باآلداب إخالال يشكل

 مسمع أو مرأى على حشمة و عفة موضوع و اإلنسان جسم يف عورة يعترب ما على يقع فعل

  .192" باحلياء العام الشعور عاطفة وخيدش أكثر أو شخص

 من املؤقت بالسجن يعاقب"  فيها جاء حيث ع.ق 335 املادة يف  اجلرمية هذه و لقد عاجل املشرع 

 شرع أو فـعن ريـبغ أنثى وأ كان ذكرا إنسان ضد باحلياء خمال فعال ارتكب من كل سنوات10 إىل05

 إىل10 من املؤقت بالسجن اجلاين يعاقب سنة 16 يكمل مل قاصر على اجلرمية وقعت إذا و .ذلك يف

 النص يتكلم بينما عنف، بغري عبارة تسرب جند املادة، هذه على أولية كمالحظة و ." سنة20

   اجلرمية هذه يف املقصود هو و بالعنف الفعل ارتكاب عن الفرنسي
« est puni de la réclusion à temps de cinq a dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou 

tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe”. 

وإن كان من الناحية العملية كما يقول األستاذ أحسن بوسقيعة أن النص الفرنسي هو األصل 

  .العريب من أجل رفع التناقضأنه ينبغي يف هذه احلالة تعديل النص إال ، 193عمليا

يقع الفعل هذا، و يبدو من التعاريف السابقة هلذا اجلرمية أا ختتلف عن جرمية االغتصاب، حيث 

املخل باحلياء على الذكر و األنثى بينما ال يقع االغتصاب إال على األنثى، و من ناحية أخرى ال يتم 

بفعل الوقاع، أما الفعل املخل باحلياء فيشمل كل األفعال املاسة بالعرض فيما عدا  االغتصاب إال

  .الوقاع

  سنة 16قاصر لم يتجاوز الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد  جريمة أركان :أوال
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 .100.ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
192

  .11.ص السابق، املرجع ،...األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبدأنظر،  - 
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  .98.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

71 

 

 على هي اليت و اجلرمية أركان استنباط ميكن ع.ق 335 املادة أحكام و السابق التعريف على بناء

  : التايل حوالن

 كان سواء أي الضحية جنس يهم ال و سنة،16 يتجاوز مل الذي الطفل سن وهو :املفرتض الركن-1

  .ع.ق 335/1 املادة نص حسب أنثى أو ذكرا

 ماسا الفعل يكون أن على العام، احلياء خيدش هذا الفعل يكون أن يف يتمثل و :املادي الركن-2

 األمر فإن حال كل على و... مالبسه على اإلمناء أو الطفل تعرية ذلك مثال و .الطفل جبسم

 يف له و العام باحلياء خمال هذا الفعل كان إذا ما لتحديد املوضوع لقاضي التقديرية للسلطة مرتوك

 بالعنف الفعل ارتكاب يكون أن يشرتط كما.وقوعه مكان و الفعل بظروف االهتداء ذلك سبيل

  .194االغتصاب جرمية يف تبيانه مت الذي املنوال نفس على ذلكو 

 ليةاإلشكا أن غري .املتضرر الطفل محاية منه الغرض اجلرمية، هذه جمال توسيع يف السعي هذا كل  

 الوالدين أحد نفسه هو اجلاين يكون عندما عليهم املسلط الفعل حقيقة إىل التوصل كيفية يف تتعقد

غ عن مثل هذه اجلرائم أو يصعب حيث نادرا ما يتم اإلبال ع.ق 337 املادة إليهم أشارت من أو

من احلجج اليت عليها حبجة السرت و غري ذلك  تكتمالتوصل إليها و يف كثري من األحيان يتم تعمد ال

  .يدفع القاصر الضحية هو مثنها

 هذه مثل بلغهاتل صحيةال املؤسسات أو األفراد من مساعدة إىل حتتاج قد العدالة فإن لذلك

 إلزام خالل من الطب مهنة أخالقيات قانون يف اجلزائري املشرع سهكر  ما هذا و ،االعتداءات

  .195التجاوزات هذه مثل عن باإلبالغ الطبيب

 األفعال من هو به يقوم ما بأن الفاعل علم خالل من هنا اإلجرامية النية صتتلخ: املعنوي الركن-3

 من شيء أي مراعاة دون فعله مديتع مث رؤيتها، من اتمع ينفر اليت العامة واآلداب باحلياء املخلة

 الفعل إتيان يف املعنوي الركن تلخيص ميكن لذلك .اتمع بتقاليد مهتم ال و مبال غري و ذلك
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 كما عرضا باحلياء املخل الفعل حصل إذا القصد يتوفر فال مث من و .قصد و إرادة عن عليه املعاقب

  .196املالمسة هذه يقصد أن دون الركابب مكتظة حافلة يف الضحية عورة الفاعل المس إذا

  الجزاء :انيثا

 غري 197سنة16 كملي مل قاصرا الطفل كان إذا سنة20 إىل10 من املؤقت بالسجن اجلاين يعاقب   

 من أو موظفا كان أو الطفل على سلطة هلم الذين األشخاص من أم األصول من اجلاين كان إذا هأن

 مكرر 60 املادة أحكام تطبق احلاالت مجيع يف و ،198املؤبد السجن إىل العقوبة فرتفع الدين، رجال

و  اليت تنص على حرمان اجلاين من تدابري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة األمنية بالفرتة اخلاصة

  .الوضع يف الورشات اخلارجية أو البيئة املفتوحة و إجازات اخلروج، و احلرية النصفية واإلفراج املشروط

ما ات أا جاءت مشددة و هو مسعى حيمد عليه املشرع العقايب إال أنه ما يالحظ على العقوب   

  .س و بني إتيانه خفيةايعاب عليه أنه مل يفصل بني إتيان الفعل أمام مرأى من الن

   ؟للشذوذ اجلنسي، فما هو احلال بالنسبة شأن الفعل املخل باحلياءان هذا مقررا بو أخريا، إذا ك

  الفرع الثالث

  الجنسي الواقعة على قاصر جريمة الشذوذ

إذا كان جمتمعنا العريب املسلم ال يعرتف بالشذوذ، بل وحىت يعاقب عليه حيث صح عنه قوله    

أخرجه ".من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و املفعول به" صلى اهللا عليه و سلم 

غري السوية جعلت من ضعفاء األنفس  خالقيةالرتميذي، إال أن تأثريات العوملة الغربية و الرتبية األ

  .إىل مثل هذه األفعال الشاذة من أجل إشباع نزوام اجلنسية يلتجئون
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 .102.ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
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 .ع.ق 335/2املادة أنظر، - 
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 .ع.ق 337 املادة أنظر، - 
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جنسي غري طبيعي بني شخصي من نفس 199كل اتصال" و يعرف الشذوذ اجلنسي على أنه   

كل من ارتكب فعال من " ع على .ق 338و لقد عرب عنه املشرع اجلزائري يف نص املادة  ."اجلنس

أفعال الشذوذ اجلنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة 

فمن مث يالحظ أن املشرع مل يعرف الشذوذ اجلنسي، واكتفى بالقول أنه .  "ج.د2000إىل  500من 

اتصال جنسي بني شخص و آخر من نفس جنسه، و هو ما يصطلح عليه يف فقه علم النفس 

   homosexualité "باملثلية"

بعد استقراء الفقرة الثانية من املادة ف. إال أن الذي يهمنا هنا هو جمال محاية الطفل يف هذه اجلرمية   

  .السابقة جند أن املشرع جعل من صفة القاصر ظرفا مشددا يف هذه اجلرمية

   .ء املقرر هلاو عليه سنبني أركان هذه اجلرمية مث اجلزا   

  ذ الجنسي الواقعة على قاصرجريمة الشذو  أركان: أوال

ركن ي و تقتضي اجلرمية توافر ركن مادالثامنة عشرة، باإلضافة إىل وقوع الفعل على قاصر مل يكمل 

  :على احملو التايل معنوي

كميزة مث و  .يف إتيان فعل جنسي غري طبيعي، أي أن يكون خمال باحلياءأوال ويتمثل : الركن املادي-1

بني أشخاص من نفس اجلنس، أي بني الذكر و الذكر و هو ما يطلق عليه  الفعلهلذه اجلرمية أن يقع 

و من مث فإن مت الفعل بني ذكر و أنثى . و هو ما يعرف باملساحقةباللواط، أو بني األنثى و األنثى 

  .فإن وصف اجلرمية يتغري يف هذه احلالة

إرادته  اجتاهقاليد االجتماعية، و الت يتحقق بعلم اجلاين بأن فعله خمالف لألخالق و: الركن املعنوي-2

 .إىل إحداثه

  الجزاء: ثانيا

باحلبس ملدة من عمره،  18يعاقب اجلاين املرتكب جلرمية الشذوذ اجلنسي على قاصر مل يكمل    

مقارنة بالعقوبات ما يؤخذ على هذه العقوبة أا جاءت خمففة . ج.د10.000سنوات و بغرامة  03
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إذا كان أحد اجلناة " و حبذا لو تستبدل عبارة الفعل املخل باحلياء،  املقرة يف مواد االغتصاب و

، ألن الطفل يف مثل هذه اجلرمية يكون دائما إما ضحية إغواء أو "إذا كان الضحية قاصرا" ب" قاصرا

جعل املشرع هذه العقوبة جوازية استدراج أو حىت إكراه، و من مث ينعدم عنده عنصر الرضا، و أخريا 

للقاضي، و  ةالتقديريو هو ما جيعل األمر حتت رمحة السلطة .." و جيوز أن تزاد العقوبة" ارة بذكره عب

  .األطفالحبماية  األمرة بقوة القانون عندما يتعلق األصح أن تكون هنا العقوبة مقرر 

فكيف كانت سياسة  .من أعمال الدعارةمحاية الطفل من الناحية اجلنسية تستلزم أيضا محايته  

  ع اجلزائري خبصوص هذه املسألة ؟املشر 

  

  

  رابعال الفرع

  الدعارة أعمال على األطفال تحريض جريمة

ي يعترب استغالل األطفال يف البغاء جزءا ذرة ظاهرة االستغالل اجلنسي ـ والإن الشعور الكوين خبطو    

املستويات، مجيع الفظيعة على  جمه وجتلياته وأسبابه وانعكاساتههاما منه ـ من خالل التفطن حل

الدويل بضرورة وقاية الطفولة ومحايتها من مثل هذه االعتداءات وذلك باحتاد  تمعأسس لوعي ا

اإلجراءات والتدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية انطالقا من املرجعية الدولية اليت ال ينحصر نطاقها يف 

 ا هيئات ومنظمات دولية أخرىاالتفاقيات والربوتوكوالت بل يتعداه إىل جمهودات أخرى تتكفل.  

ة للمحكم نظام روما األساسي  ما جاء بهدات الدولية احلديثة يف هذا الشأن  ومن بني اهو    

رائم اليت ختتص ا اجلرائم املرتكبة ضد األطفال ضمن اجل 1999 ذاجلنائية الدولية الذي أدرج من

أو ه على البغاء، أو احلمل القسري، أو اإلكراأدرجت االغتصاب، أو االستعباد اجلنسي،  احملكمة وقد

اخلطورة ف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العن
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أو منهجي موجه ضد ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق ضمن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية مىت 

  ).السابعةالفقرة (السابعة وذلك يف املادةأية جمموعة من السكان املدنيني، 

 وخباصة اخللقي، لالحنالل األسر تعرض ألا خطورة اجلرائم أكثر من الدعارة ظاهرة باتتهذا، و    

ما يؤسف و  .200القضاء و الشرطة أعني عن بعيدة اخلفاء يف تقع ما كثريا اليت و اآلفة، هذه تنام مع

سهولة اإلغواء اب معروفة ترتاوح بني الفقر و سبألله أن هذه اآلفة أضحت منتشرة يف عامل األطفال 

   .ينبئ عن كارثة اجتماعية وجب التصدي هلا قبل استفحاهلاوهو ما 

ل األطفال يف الدعارة حالة الستغال 429و حسب األرقام اليت حتصلنا عليها، فإنه قد مت إحصاء 

2007سنة 
، ات خمتصةكانت أغلب هذه احلاالت يتم القبض على جمرميها يف شكل عصاب، 201

  .نا أخرى تكون هذه العصابات دوليةأحياو 

و من ناحية النصوص، فقد خص املشرع اجلزائري قسما بأكمله من أجل التصدي جلرائم حتريض    

هذه  على يالحظ ماو ). ع.ق 1مكرر  349إىل  342املواد من (القصر على الفسق و الدعارة 

تطبيقها يف الواقع صعب من عملية ي قد مما عامة، عبارات تشملها و واضحة غري أا النصوص

  .العملي

 شهوام إلشباع الغري على أنثى أو ذكرا كان سواء الطفل جسم عرض األطفال، بدعارة يقصد و   

 أو الدعارة احرتاف على الطفل إغواء أو استدراج أو استخدام شكل اجلرمية تأخذ و ،مبقابل اجلنسية

  .05 الشطر ع.ق 343 املادة يف عليه املنصوص الفعل وهو الفسق،

  تحريض األطفال على أعمال الدعارة جريمة أركان :أوال

 ضد اجلنحة ترتكب أن ع.ق 344 املادة اشرتطت حبيث الضحية، سن هو و :املفرتض الركن-1

  .سنة 19 يكمل مل قاصر

  التالية الصور طريق عن يتحقق و :املادي الركن-2

                                                           
200

 .189.ص السابق، املرجع حممد، وارث بن أنظر، - 
201

  : أنظر، املوقع اآليت - 
http://aokas-aitsmail.forumactif.info/votre-1er-forum-f1/la-societe-algerienne-face-a-la-pedophilie-t2011.htm  
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لقانوين يعاقب على ا النص أن يالحظ و :الدعارة الأعم يف الطفل استدراج أو استخدام-أ

لذاته، دون أي اعتبار لوقوع الدعارة فعال أو عدم وقوعها، و دون أي اعتبار لرضاء  االستخدام

  .202الضحية املستخدمة أو عدم رضائها

  

 له الفقه تصدى لقد و اإلغواء، مفهوم القانوين النص حيدد مل:الدعارة لتعاطي الطفل إغواء- ب

  .203"العمل هذا لتقبل يئته و الدعارة، أو الفجور ارتكاب يف الشخص ترغيب" أنه على لتعريفبا

  "و يعرف اإلغواء يف القاموس الفرنسي على أنه 

• Action de séduire quelqu'un, de l'amener à consentir à des relations sexuelles".204 

 الفقرة 344 املادة صريح بنص ذلك و نفسه بالفعل القيان مثل اجلرمية هذه مثل يف الشروع يعترب و

  .ع.ق األخرية

 الضحية سن تقدير يف اخلطأ فإن هكذا و الفعل، يف اإلجرامية النية منه يقصد و :املعنوي الركن-3

 قامة لكرب نظرا خطأ يف وقوعه أو الضحية لسن جبهله يدفع فمن املعنوي، العنصر يعدم ال القاصر

  .به يعتد ال الدفع هذا نفإ بدانته أو القاصر

  الجزاء: ثانيا

 أن إال اجلناية، مستوى إىل بالفعل ترقى ع.ق 344 املادة نص يف املقررة العقوبات كانت إن و   

 كاجلنحة يعد اجلنحة هذه يف الشروع أن على املادة ذيل يف بنصه ذلك و جنحة اعتربها املشرع

 إىل10000 من مالية بغرامة و سنوات10 إىل 05 من باحلبس يعاقب الفاعل فإن عليه و. نفسها

 يف الواردة احلقوق من أكثر أو حق من باحلرمان اجلاين على احلكم جواز مع ،ج.د100000
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 .113.ص السابق، ع، املرج.... األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 

203
 .163.ص السابق، املرجع طه، أمحد حممود ، أنظر - 

204
 -cf. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Citations%20sur%20%20s%C3%A9duction/71814. 
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 أحكام تطبيقب و ،205األكثر على سنوات مخس إىل سنة من اإلقامة من باملنع و ج،.ع.ق 14املادة

  .ع.ق مكرر 60 املادة

 الطفل سن فيها يكون اليت اجلنسية اجلرائم يف العقابية السياسة انتبي من انتهينا قد نكون ذا و   

 عليه اين صغر كان إذا ما حالة يف السياسة هذه تبيان إىل يلي فيما لنعرج فيها، مشدد كظرف

  .العرض جرائم بعض يف كركن

  

  الثاني المطلب

  العرض جرائم بعض في كركن عليه المجني صغر

 ظرفا األخري هذا سن يعترب أين عليه، اين الطفل عرض على تقع اليت قةالساب اجلرائم نقيض على   

 الطفل دد اليت اجلنسية اجلرائم من آخر نوع وجود على العقايب املشرع نص اجلرائم، تلك يف مشددا

 خاصة جنائية محاية إقرار على معه يستدل مما فيها ركنا الضحية سن اعترب لكنه و. شرفه و عرضه يف

 جرمية و ،)األول الفرع(عنف بدون باحلياء املخل الفعل جرمية يف املشرع فعله ما هذا و .لبالطف

 بل احلد هذا عند احلماية تقتصر مل و .)الثاين الفرع( األخالق فساد و الفسق على الطفل حتريض

  ).الثالث الفرع(االحنالل و الفساد إىل الطفل أخالق يعرض أن ميكن ما كل بتجرمي قام

  األول الفرع

  عنف بدون بالحياء المخل الفعل

سبق و أن قمنا بتعريف الفعل املخل باحلياء على أنه كل فعل ميس أو خيدش عاطفة الشخص    

العنف كما هو احلال بالنسبة لنص املادة و قد يكون هذا الفعل مصحوبا باستعمال . 206حياءهو 

 عاقباليت ت ع.ق 334ص املادة كما هو احلال عليه بالنسبة لنع، أو يكون بغري عنف  .ق 335
                                                           

205
 .ع.ق 1مكرر 349 املادة أنظر، - 

206
  .56.هذا، الفصل األول من املذكرة، صأنظر يف تفصيل  - 
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 ذكرا سنة 16 يكمل مل قاصر ضد باحلياء خمال فعال ارتكب من كل سنوات10 إىل 05 من باحلبس

 أحد سنوات10 إىل 05 من املؤقت باحلبس يعاقب و ،ذلك يف شرع أو عنف بغري أنثى أو كان

 بعد يصبح مل و عمره من سنة 16 جتاوز لو و قاصر ضد باحلياء خمال فعال يرتكب الذي األصول

  .بالزواج راشدا

و مربرات إقرار هذا النص ترجع إىل أن الطفل ال يدرك ماهية األفعال اليت ترتكب ضده ألنه غري 

     .فهم خطورة هذه األفعالمكتمل القدرات العقلية و الذهنية اليت متكنه من 

 الطفل جسم من جزء أي على باحلياء خمال اتمع عرف يف يعترب مما فعل أي وقوع فإن عليه، و

  .سنوات10 إىل 05 من احلبس بعقوبة املعاقبة إىل فاعله يعرض القاصر

  الفعل المخل بالحياء بدون عنف جريمة أركان :أوال

 سنة 16 ب 334/1 املادة هحددتحيث  أنثى، أو كان ذكرا الضحية سن هو و :املفرتض الركن-أ

اين عليه، وهو  الطفل أصول أحد من الفعل وقوع عند سنة 19 ب و أجنيب، من الفعل وقوع عند

، حيث أن سن الزواج يف قانون األسرة " و مل يصبح بعد راشدا بالزواج" ما يستفاد من عبارة 

و جند أن هذا السن هو حمل اختالف بني قوانني الدول،  .سنة 19هو  07اجلزائري طبقا لنص املادة 

حدد املشرع سنة، بينما  16ل يف هذه اجلرمية إىل غاية حيث جند أن التشريع البلجيكي محى الطف

  .سنة 15السوري سن احلماية ب 

 جسم حبرمة املاسة و للحشمة، املنافية األعمال من بعمل القيام يف يتمثل و :املادي الركن- ب

 عفة موضع يعترب مبوضع ميسه و عليه املعتدى جبسم الفعل هذا يتصل أن جيب عليه و ،207اإلنسان

حتديد ما إذا كان هذا الفعل خمال  يف التقديرية السلطة كامل املوضوع لقاضي و به، العبث و شرفو 

ذلك من ظروف الفعل و مكان وقوعه، و هي من األمور اليت خيرج عن رقابة  باحلياء أو ال، مستأنسا

يف مكان ما،  فعال خمال باحلياء لدى مجاعة ما أو لوقوعهما ميكن أن يشكل  هاحملكمة العليا باعتبار أن

      .قد ال يكون كذلك لدى مجاعة أخرى أو لوقوعه يف مكان آخر
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 .29.ص السابق، املرجع ،.... األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 
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عنف  استعمال بدون للفعل يرضخ الضحية أن أي عنف، بدون الفعل وقوع القانون يشرتط كما  

 الطفل تنومي ذلك مثال و ،االستدراج و اإلغواء من نوع وجود عن يفصح ما هو و مادي أو لفظي

 قاصر ضد باحلياء املخل الفعل هوو  آخر، وصفا تأخذ فاجلرمية العنف توافر لةحا يف و .مغناطيسيا

 إن"ب قراراته أحد يف لس األعلىا ىقض هذا يف و ع.ق 335 املادة مبوجب عليه املعاقب بالعنف

 تنص العقوبات قانون من334 املادة ألن باحلياء، املخلة القضايا يف القاصر جتاه يفرتض ال العنف

  .208 "سنة 16 دون قاصر على الواقع عنف دون باحلياء املخل علالف على

 و الفعل ارتكاب إىل الفاعل إرادة انصراف يف تتمثل هي و اإلجرامية، النية هو و :املعنوي الركن- ج

 املخالفة باب من و. عليه املعتدي جسم من احلشمة و العفة مبوضع مساس فيه يفعله ما أن يعلم هو

 فإن ،قصد دون و عورته كشف إىل أدى مما الضحية مالبس قطع أو متزيق إىل أدى شجار وقع لو

  .اجلرمية هلذه املعنوي الركن ينفي ذلك

  الجزاء: ثانيا 

 سنوات10 إىل 05 من السجن بعقوبة الفعل يعاقب السابقة، الشروط حتققت و الفعل وقع إذا    

 337وجود تناقض مع نص املادة ما ميكن مالحظته على هذا النص هو و  .مهما كانت صفة الفاعل

 اين أصول أحد طرف من األوىل صورته يف الفعل وقوع حالة يف العقاب املشرعحيث شدد ع .ق

 ، سنة20 إىل10 من املؤبد السجن هي العقوبة تصبح حبيث ،ع.ق 337 املادة عددم ممن أو عليه

يقع على املشرع واجب التدخل ، و من مث احلاالت كل يف ع.ق مكررمن60 املادة أحكام تطبيق مع

   .فع التناقض املوجود يف نص املوادمن أجل ر 

نتحدث عن محاية العرض، نتحدث بالضرورة عن األخالق باعتبار العالقة الوثيقة اليت جتمع و ملا 

  فهل حظي الطفل حبماية جنائية خاصة للمحافظة على أخالقه؟بينهما، 

  الثاني الفرع
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  .180.وارث، املرجع السابق، صمقتبس عن حممد بن  .م.،غ 02/12/1980 بتاريخ ج،.غ ،أعلىلس أنظر، جم - 
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  األخالق فساد و فسقال على الطفل تحريض جريمة

احملبة املال، حيث يكسبهم األدب اجلاه و إن توريث األبناء األخالق و األدب خري من توريثهم    

من و من مث كان حتريض األبناء على الفسق و فساد األخالق  .مع هلم بني خريي الدنيا و اآلخرةوجي

القضاء على  و م وأداء رسالتهمخروج الفاعلني عن دوره مبثابةقبل األب أو األم أو وصي الطفل 

عنصر من هذه العناصر يضر  انعدام أيالوظائف الطبيعية واالجتماعية اليت كان يؤديها وبالتايل 

     .209بوحدة األسرة

و ذلك حتت غطاء سنة  19جند أن املشرع اجلزائري قد قرر محاية خاصة ألخالق القصر ما دون و  

احلكمة من ، و ع.ق 342الفعل املعاقب عليه مبوجب املادة  محاية القصر من الفسق و الدعارة، و هو

سد الباب أمام من يستهوي استمالة و إغراء براعم احلياة الذين هم يف عز نومهم اجلسدي  ذلك هو

  .و العقلي

  : اآلتيني الوصفني أحد اجلرمية هذه تأخذ و   

 سنة؛ 16 يكمل مل قاصرا الطفل كان إذا العرضية اجلرمية صورة -1

  .سنة19 يبلغ مل و سنة 16 أكمل قاصرا الطفل كان إذا االعتياد صورة -2

  تحريض الطفل على الفسق و فساد األخالق جريمة أركان :أوال 

 فساد و للفسق التسهيل أو التشجيع أو التحريض شأنه من الفعل يكون أن جيب :املادي الركن-

 إذا ما حالة يف يشرتط و ،210احصوهل عدم أو النتيجة حصول عن النظر بغض و ،الدعارة  األخالق

هذا، و يالحظ أن  .االعتياد أو التكرار عنصر توافر سنة 19 يبلغ مل قاصر ضد موجها الفعل كان

لكل جمتمع جمموعة من القيم  أن كون ومصطلح فساد األخالق مل خيصه املشرع اجلزائري بتعريف، 

االجتماعية اليت تسوده ومن خالل  واآلداب والدينية وجمموعة من العادات الشائعة والتقاليد األخالقية

                                                           
َعَلى اْلِبَغاء ِإْن أََرْدَن  َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكمْ  "لذلك جند أن املوىل عز و جل ى على اكراه البنات على البغاء و الفسق، حيث جاء يف قوله تعاىل  -209

نـَْيا َوَمن يُْكرِههن  َحتَصًنا لَتْبتَـُغوا َعَرضَ  َه ِمن بـَْعدِ  اْحلََياِة الدالل ِحي فَِإنَغُفوٌر ر 33.يةاآلسورة النور، " م ٌ ِإْكرَاِهِهن.  
210

 .86.ص السابق، املرجع ،... األخالقية اجلرائم ، سعد العزيز عبد أنظر، - 
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التحريض على الفسق هذه اموعة من القيم والتقاليد تتكون فكرة احلياء داخل اتمع وفعل 

يعترب فعال مغاير لقواعد السلوك اليت تسيطر علي مجيع العالقات يف ضوء العادات والتقاليد والدعارة 

  .السائدة يف الزمان واملكان اللذين ارتكب فيها الفعل واألخالقيةوالقيم الدينية  االجتماعية

 الفقرة نصت حيث للفعل، املقررة العقوبة بنفس رميةاجل هذه يف الشروع على يعاقب و هذا    

 يف إليها املشار اجلنح ارتكاب يف الشروع على يعاقب و"ما يلي على ع.ق 342 املادة من األخرية

 دائما السهل من ليس لكنو  ،"اجلنح لتلك بالنسبة عليها املنصوص اذا املقررة بالعقوبات املادة هذه

 على التحريض يف الشروع جلرمية املكون الناقص الفعل بني و للجرمية املكون التام الفعل بني التمييز

 يتصور أن احلكم قاضي على الصعب من يصبح و يتداخالن ما كثريا إذ عليه، التشجيع أو الفسق

 إىل حتما تؤدي أا و فيها شروعا أو التنفيذ يف بدءا يصفها أن ميكن معينة فعالأل مستقال وجودا

 عن خارج بسبب أو إرادته مبحض الفاعل عنها يعدل مل إذا التحريض جرمية عناصر كل اجناز

  . 211إرادته

 من به يقوم ما بأن املتهم علم من املستخلص العام القصد عنصر يف يتلخص و: املعنوي الركن-2

 أن هل هو فيه املختلف أن غري األخالق، فساد و الفسق مطية يف دخولال إىل بالطفل يؤدي يضحتر 

  نفسه؟ للشخص أم الغري لفائدة يكون التحريض

 لسا ىقض السياق هذا يف و ،212الغري لفائدة يكون التحريض أن عةبوسقي أحسن األستاذ جييبنا 

 إىل خلصت مث من و لنفسه، ليس و لغريه، تحريضبال اجلاين يقوم أن تقتضي اجلرمية  بأن علىاأل

 هذه دامت ما رغباته إلشباع سنة 16 جتاوزت فتاة بتحريض قام الذي املتهم حق يف اجلرمية قيام عدم

  .213جنسيا به االتصال على راضية األخرية

 و حتصيال ملا سبق فإن العالقات اجلنسية مع قاصر ال تشكل مبفردها جنحة التحريض على الفسق،

  .و إمنا تأخذ وصفا آخر كالفعل املخل باحلياء أو انتهاك العرض

                                                           
211

 .89؛88.ص ،عبد العزيز سعد، املرجع السابق ،رأنظ - 
212

 .125.ص السابق، املرجع ، بوسقيعة أحسن أنظر، - 
213

 .121.مقتبس عن أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص .م.غ ،43167 رقم ملف ،27/01/1987 ج،.،غجملس أعلى ،أنظر - 
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  الجزاء: ثانيا 

 مع ج.د25000 إىل500 من مالية بغرامة و سنوات، 10 إىل 05 من عقوبتها خاصة جنحة   

 أراضي خارج وقعت قد هلا املكونة األفعال بعض كانت لو و حىت تتحقق اجلرمية أن مالحظة

  .215ع.ق من مكرر 60 املادة أحكام تطبق احلاالت مجيع يف و ،214اجلمهورية

واحلكمة من التشـديد يف هـذا الوضـع ملـا ملـرتكيب السـلوك اـرم مـن صـفة، ومـا يفـرتض فـيهم أن يكـون 

مـــثال يقتـــدي بـــه يف األخـــالق والســـلوك الطيـــب، ال أن يكـــون مصـــدر للتحـــريض علـــى الفســـق وفســـاد 

، هذا األخري الذي يرى من له سلطة عليه مثال له يف األخالق، وملا للجاين من سلطة على اين عليه

  .السلوك الفاضل والقومي، ال منوذج لفساد األخالق

، و هذا ما ولكن إىل جانب هذا النص، قام املشرع باستحداث قانون يعىن حبماية أخالق الشباب

  سيتم تبيانه على النحو التايل

  الثالث الفرع

  الشباب أخالق بحماية المتلعق 75/65 لألمر قاطب الطفل ألخالق القانونية الحماية

 أفالما تعرض كانت مىت الطفل أخالق على سلبيا أثرا العرض قاعات و السينما لدور يكون قد   

 رقم األمر سن إىل بادر قد املشرع أن جند لذلك .اجلنس أو العنف على الطفل حترض أن شأا من

75/65
 أن شأا من عروضا تقدم اليت املؤسسات بأصحا من كل منه 4 املادة اقبتع حيث 216

 القاعات هذه إىل بدخوله يسمح الذي و سنة، 18 يتجاوز مل الذي الطفل أخالق على تؤثر

 إىل400 من مالية بغرامة و شهر إىل أيام10 من احلبس عقوبة بذلك قررت و واملؤسسات،

 والغرامة شهرين إىل احلبس مدة تضاعف العود حالة يف و .العقوبتني هاتني بإحدى أو ج.د1000

  .ج.د2000 إىل

                                                           
214

 .ع.ق 345 املادة أنظر، - 
215

 .ع.ق 1 مكرر 349 املادة أنظر، - 
216

  .الشباب أخالق حبماية املتعلق و1975سبتمرب26 يف املؤرخ 75/65 رقم األمر أنظر، - 
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 يف يتمثل الذي و اجلزاء، طائلة حتت املنع نشر وجوب على األمر ذات من 03 املادة قررت كما   

  .العقوبتني هاتني بإحدى أو ج.د1000 إىل400 من بغرامة و شهر إىل أيام10 من احلبس

 يتمثل الفساد حنو املناداة و امليوع من آخر نوع ظهر التكنولوجي، التقدم عصر ظل يف و أنه غري   

يف هذا يرى ، و  لألطفال اجلنسي االستغالل جرمية يف األجنع و األسرع الطريقة باتت اليت االنرتنت يف

 من ختوفه عن الدويل باألنرتبول جنسيا األطفال استغالل جرائم وحدة مسؤول هو و بريسون، أندروز

 على ذلك و األطفال، أيدي يف احملمولة اهلواتف حىت و نرتنتاال و الكمبيوتر أجهزة انتشار تأثري

 لكنها و فقط صورا ليست اجلرائم هذه أن قائال يضيف و إباحية، صور من بنشره تقوم ما اعتبار

 صور يأخذ بدأ اجلرائم من النوع هذا أن و بريء طفل حق يف ارتكبت جلرمية كامال مسرحا متثل

 باألطفال التغرير على واملوبايل االنرتنت تأثري من دويل ختوف"  عنوانب مقال أنظر،. املنظمة اجلرمية

"  جنسيا
217.  

 خيص مل املشرع فإن احلميدة، األخالق حلماية املبذولة اهودات من بالرغم و الشأن هذا يفو    

 حلماية خاصة قوانني تكريس إىل يذهب اليوم العاملي االجتاه أن من بالرغم خاصة حبماية الطفل

 من بات عليه و .التقنية يف احلديثة الطرق استخدام طريق عن جنسيا استغالهلم خطر من ألطفالا

 املتعلقة كتلك اخلاصة حىت أو العامة النصوص أن اعتبار على التشريعي النقص هذا تدارك الضروري

 على قىيب الكبري الدورلذلك ف .اجلرائم من اجلديد النوع هلذا التصدي عن عاجزة باتت باإلعالم

 إحبار يكون أن على الشديد احلرص و الدائمة املراقبة خالل من ذلك يتجلى و ،األمور أولياء عاتق

  .آمنا و سليما إحبارا االنرتنت عامل يف أبنائهم

درست عينات من  ق جبامعة البليدة حول الظاهرة، حيثكلية احلقو امت بإجرائها  ق و يف دراسة 

باملائة من هؤالء كانت هلم لقاءات  33، وكشفت أن النرتنتاالعاصمة ألطفال يتصفحون شبكة 

باملائة  46باملائة تلقوا إغراءات ملمارسة الفعل املخل باحلياء، فيما تعرض  30مشبوهة يف االنرتنت، و

                                                           
217

  .www.moheet.com/show-news.aspx?nid=15185pg=14 : لتايلا املوقع أنظر، - 

 http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=157372&idc=36&date_insert=20090518: أنظر، املوقع النايل -219




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

84 

 

عن اجلرمية اإللكرتونية، يف غياب  مبنأىمنهم ملواقع إباحية صادمة، وهذا يؤكد أن أبناءنا ليسو أبدا 

 .218يكفل هلم احلماية من التعرض هلذه املواقعسند قانوين 

 وجدية، جبرأة املشاكل هذه ملواجهة اليوم مالئما الوضع بات هل: السؤال يبقى آخراً  وليس أخرياً     

 والرتكيبة واملمنوعات احملرمات ضغط بفعل الواقع مواجهة عن عاجزة االجتماعية البيئة زالت ما أم

  ؟ العربية للمجتمعات البنيوية

 املاسة اجلرائم من الطفل محاية جمال يف التشريعية السياسة تبيان من انتهينا قد نكون ذا و     

  .املالية و الشخصية الطفل حلقوق اجلنائية احلماية يلي فيما نستعرض و ،بالعرض

  الثالث المبحث

  المالية و الشخصية الطفل لحقوق الجنائية الحماية

 تكوينه يف األساسية الوحدة فهي الفكري، توازنه فيه جيد الذي للطفل املالئم اجلو العائلة تعد   

 رةاألس" أن على تنص اجلزائري الدستور من 58 املادة فنجد ا، االهتمام وجب هنا من ،واستقراره

  .219"اتمع و الدولة حبماية حتظى

ضهما ببعض، بل الزوجني بع ومن الطبيعي أن مردود جو الود والرمحة ال يقتصر على عالقة   

املوّدة والرمحة الّلتني تُنتجان االحرتام  يتعداها إىل األوالد الذين ختّصهم تلك العالقة، باعتبار أن

الزوجني وعلى حياة األوالد، حبيث تؤمن مناخًا صحيًا بني  واحلب، ترتكان تأثريات إجيابية على حياة

جيابية فيما بينهما، وتنتقل هذه املشاعر منهما كل املشاعر واملمارسات اإل الزوجني، ينفتح ما على

النزعات  إىل األوالد، فتخلق لديهم إحساسًا باألمان، وميًال إىل التعاون وما إىل ذلك من تلقائياً 

  ...220اإلجيابية

                                                           
  

219
 القرابة صلة و الزوجية صلة بينهم جتمع أشخاص من تتكون و للمجتمع األساسية اخللية هي األسرة"  على األسرة قانون من الثانية املادة تنص - 
". 

220
  .29.، ص1985أنظر، مصطفى اخلشاب، دراسات يف علم االجتماع العائلي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت،  - 
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 الوالدين أحد معاقبة على عمل و اإلمهال إىل تؤدي اليت األسباب منع إىل املشرع عمد بذلك و     

 إذ احلماية من املشرع وسع قد و هذا .املادية و األدبية التزاماته عن يتخلى أو أسرته مقر يرتك الذي

 جدير شخص إىل الوصي أو األم أو األب ارتكبها جرمية ضحية كان الذي الطفل بتسيلم مسح

 املرسوم من 09 املادة أشارت كما.221 الطفولة حبماية املكلفة املصاحل يف بوضعه أو بالثقة

 مع ذلك تعارض إذا إال كرها، والديه عن الطفل فصل عدم اجلزائر تضمن أن على 92/461الرئاسي

  .222الفضلى مصاحله

 من اليت األفعال جترمي يقطر  عن أوسع محاية للطفل املشرع ضمن فلقد اجلنائية، الناحية من و    

 املدنية يةاحلما يف الطفل حبق دءاب طبيعية، أسرية حياة يعيش أن يف فلالط حبق متس نأ شأا

  ).الثاين املطلب( االجتماعية الرعاية يف حقه تليها) األول املطلب(

 حبقوق ميس أن شأنه من ما كل لتشمل بسطت بل فقط، احلد هذا عند احلماية تتوقف مل و   

 الشأن هذا يف العقابية السياسة تبيان طريق عن التوضيح إىل حيتاج آخر جانب هو و املالية، الطفل

  .)ثالثلا املطلب(

  األول المطلب

  للطفل المدنية بالحالة الماسة الجرائم

و من أجل  .وفاة، زواج و طالقدة، من وال قصد باحلالة املدنية حالة الشخص داخل أسرته، ي  

و  فورا هـوالدت بعد لـالطف يسجل" على 92/461 الرئاسي املرسوم من السابعة املادة ذلك نصت

 يف احلق اإلمكان قدر له يكون و اجلنسية، اكتساب يف احلق و مسها يف والدته منذ احلق له يكون

  ." رعايتهما تلقي و والديه معرفة
                                                           

221
 ميكن فإنه حاضنه أو وصيه أو والديه من سنة 16 يبلغ مل قاصر شخص على جنحة أو جناية وقعت إذا" على ج.إ.ق من 493 املادة تنص - 

 اجلرمية، يف عليه اين احلدث يودع أن النيابة، رأي مساع بعد نفسه تلقاء من أو العامة النيابة طلب على بناء منه أمر مبجرد يقرر أن األحداث لقاضي
  ." للطعن قابال القرار هذا يكون ال و الطفولة، برعاية املكلفة العمومية للمصلحة به يعهد أن إما و مؤسسة، يف إما و بالثقة، جدير شخص لدى إما

222
 يف ،للتفصيل حكمه يبين أساسه على و القاضي اجتهاد بنار يف األخري يف تشارك معايري، عدة فيه تتداخل نسيب، مفهوم هو املصلحة مفهوم - 

– احلقوق د،كليةبلقا ي بكر أبو جامعة اه،دكتور  رسالة مقارنة، دراسة لألسرة، املغاربية القوانني يف احملضون الطفل مصلحة زكية، أنظر،محيدو هذا
 .يليها ما و 32.ص ،2004/2005، -تلمسان
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ع اجلزائري يف تشريع املشر  ذالقد حو  .بالطفل اللصيقة احلقوق من هو النسب يف احلق إن      

م، فأوضح بثبوت نسب األوالد وإحلاقهم بآبائهم محاية هل و الشريعة اإلسالمية، فاهتمذاألسرة ح

املقصود بأسباب  ة احلفاظ على نعمة النسب، على أنأسباب ثبوت النسب وطرق إثباته لتحقيق غاي

ثبوت النسب ما يلزم من وجوده وجود النسب ومن عدمه انعدام النسب، وبالثبوت ما يُزيل الشك 

اح الشرعي ويدفع االعرتاض، والسبب األصلي واحلقيقي إلثبات النسب هو حتقق الفراش وهو النك

 أمكن و شرعيا الزواج كان مىت ألبيه الولد ينسب"  على أ.ق من 41 املادة تنصحيث  الصحيح

ألّن النسب نتيجة من نتائجه وال تكون النتيجة إّال بعد حتّقق  ." املشروعة بالطرق ينفه مل و االتصال

نصت ، حيث ملنفعة الولد سببها، ويُلحق به النكاح الفاسد والوطء بشبهة من باب االحتياط ومراعاة

عليه كل زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول و بعده، و يرتتب " على  أ.من ق 34املادة 

  ."ثبوت النسب ووجوب االسترباء 

و ما يالحظ على نصوص قانون العقوبات أا جاءت خالية من جترمي إنكار النسب، و هو ما    

ذلك متاشيا مع أحكام الشريعة اإلسالمية حيث جاء يف يشكل فراغا قانونيا يستحسن من ملئه و 

أميا رجل جحد ولده وهو ينظر " ، و يقول عليه الصالة و السالم ...."ادعوهم آلبائهم" تعاىل قوله 

  .223"األولني و اآلخرين يوم القيامة  إليه احتجب اهللا تعاىل عنه، و خصمه على رؤوس

 يف الطفل حق احرتام على السابق املرسوم من الثامنة دةاملا خالل من اجلزائر تعهدت ولقدهذا،    

 من كله هذا و هويته، إثبات بإعادة اإلسراع أجل من احلماية و املساعدة تقدمي و هويته على احلفاظ

 لتكوين له الفرصة إتاحة بالتايل و اتمع، داخل لالندماج قابال املخلوق هذا يكون أن أجل

  .صحيحة قانونية شخصية

 واليدبامل يصرح" أنه على نصت قد منه 61 املادة أن جند ،224املدنية احلالة قانون ىلإ بالرجوع و   

 62 املادة بينت كما ،" املختصة للجهة املدنية احلالة ضابط إىل للوالدة املوالية اخلمسة األيام خالل

                                                           
223

  .118.ن، ص.س.، املكتبة البخارية الكربى، د11.، ط1.أنظر، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، اجلامع الصغري، ج - 
224

 .279.ص املدنية، لةباحلا املتعلق و1970فرباير19 يف املؤرخ 70/20 رقم األمر أنظر، - 
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 شخص أي أو ابالتالق و فاألطباء إال و األم، أو األب هم و بالتصريح إليهم املوكل األشخاصمنه 

  .مسكنها خارج تلد عندما األم عنده ولدت الذي الشخص أو الوالدة حضر آخر

 يف األول الصنف يتمثل أصناف، ثالثة تشمل للطفل املدنية باحلالة املتعلقة فاجلرائم هنا من و   

 الفرع( الوالدة حديث طفل تسليم عدم جرمية يليها ،) األول الفرع( بامليالد التصريح عدم جرمية

  ).الثالث الفرع( الطفل شخصية من التحقق دون احليلولة جرمية أخريا و) الثاين

  األول الفرع

  بالميالد التصريح عدم جريمة

أو السكوت عن واقعة ميالد الطفل و هو الفعل املعاقب   ميكن تعريف هذه اجلرمية على أا تكتم   

على األقل إىل أيام عشرة يعاقب باحلبس من  "حيث جاء فيها  ع.من ق 442/3 املادة عليه مبوجب

ج كل من حضر والدة طفل و مل يقدم عنها .د16000إىل  8000ن على األكثر و بغرامة من شهري

  ."يف القانون يف املواعيد احملددة  املنصوص عليهاإلقرار 

تفاقية الدولية من اال 24/1املادة ذا احلق، حيث نصت هذا، و جند أن املواثيق الدولية قد اهتمت   
خيتار له كل طفل جيب أن يقيد فور مولده و "على  1966املتعلقة باحلقوق املدنية و السياسية لعام 

  ."امسا 
أيام، أما يف والييت الساورة  05احملددة يف القانون اجلزائري ب املدة إن هذه225و كما سبق ذكره  

و جيوز متديد هذا  ،ل العشرة أيام من الوالدةو كذا يف البالد األجنبية فتتم التصرحيات خالوالواحات 

  .226األجل يف بعض الدوائر اإلدارية أو القنصلية مبوجب مرسوم حيدد إجراء و شروط التمديد

  :تشكل الركن املادي للجرمية وهي على النحو التايلو عليه فإن هذه اجلرمية تقوم على ثالثة عناصر  

                                                           
225

  .72.أنظر، الفصل األول من املذكرة، ص - 
226

  .م.ح.من ق 62/3ادة أنظر، امل - 
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األم أو لى التصرف السليب الصادر من األب رمية تقوم عإن هذه اجل: عنصر عدم التصريح بالوالدة-أ

ذلك ، و 227و املذكورين على سبيل احلصر م.ح.ق 62أو من أحد األشخاص الذين ذكرم املادة 

 ال يهم إن ولد الطفل حيا أو ميتا؛إما عن سهو أو إمهال و بدون أي مربر شرعي أو قانوين ، و 

خالل مرتكب املخالفة  صرحه اجلرمية فال بد أن ال يحىت تقوم هذ: عنصر فوات األجل احملدد- ب

 .م.ح.ق 3و62/1حسب ما أشارت إليه املادة احملددة قانونا بوالدة الطفل املدة 

األشخاص الذين يقع على عاتقهم  م.ح.ق 62 لقد حددت املادة:عنصر توافر الصفة القانونية - ج

ء و القابالت مث األشخاص اآلخرون الذين و هم األب مث األم مث األطبااإلبالغ بالوالدة  التزام

 .ما إذا متت الوالدة خارج منزهلاحضروا الوالدة و أخريا الشخص الذي ولدت األم عنده يف حالة 

ومن  يشكل خمالفة بسيطة، ه، العتبار مإال أن املشرع مل يشرتط القصد اجلنائي يف هذا النوع من اجلرائ

  .ث عن الباعث أو النيةمث فإن احلالة اجلرمية تتحقق دون البح

وقد وسع املشرع جمال احلماية إذ مل يقتصر جترميه لفعل عدم التصريح بالوالدة وإمنا مشل حىت عدم 

   .تسليم طفل حديث الوالدة

  الثانيالفرع 

  الوالدةب عهد تسليم طفل حديثجريمة عدم 

رب هذه الظاهرة خطرية ملا العثور على طفل حديث العهد بالوالدة، و تعت ةكثريا ما نسمع عن واقع   

تخلص من الطفل حديث الوالدة و غالبا ما تكون أسباب الفيها من تعريض حلياة الطفل للخطر، 

متعلقة باألم، حيث تقدم هذه األخرية على هذا الفعل نتيجة عدم رغبتها باالحتفاظ بالطفل املولود 

  .بسبب عالقتها غري املشروعة مع والد الطفل، و خشية من العار

يتمثل يف تسليم طفل حديث الوالدة إىل  على أا إخالل بالتزام قانوينو ميكن تعريف هذه اجلرمية 

  .السلطات احملددة قانونا

                                                           
227

 .134.، املرجع السابق، ص....و عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة  167.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
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من خيل بااللتزامات  و اليت جاءت لتعاقب كل ع.ق 442/3هذه اجلرمية املنصوص عليها يف املادة    

ن يصرح كل شخص وجد مولودا حديث الوالدة أ  ، هذه األخرية اليت تلزمم.ح.ق 67واردة يف املادة ال

 حالة ما إذا مل تكن له رغبة بالتكفل على الطفل يفملكان العثور  املدنية التابع به إىل ضابط احلالة

  .بالطفل

إىل ما قيل سابقا فيما خيص قتل الطفل حديث الوالدة  اثةحدو ميكن الرجوع يف تعريف    

  .228الوالدة

عدم اإلبالغ عن جند أن املشرع املصري قد قرن بني هذه اجلرمية و جرمية  و على سبيل املقارنة   

  .229يالد الطفل حيث ساوى بني العقوبات يف كلتا احلالتنيم

و ما يالحظ هو أن نص املادة جاء على طالقته، و بالتايل فكل شخص وجد طفال حديث    

بالتكفل به أمام أنه يقر  الة املدنية أولمه إىل ضابط احلفإما أن يس االلتزامنيالوالدة يقع عليه أحد 

  .اليت عثر على الطفل يف دائرا اجلهات املختصة

واليت تتطلب   املولود و هذا حفاظا على املصاحل الفضلى للطفلهلذا النص،  و حيمد للمشرع إقراره   

  .و التحقق من شخصيتهعدم طمس هويته كذلك 

  الفرع الثالث

  من شخصية الطفلحيلولة دون التحقق جريمة ال

، يف حني أن 230هناك من يطلق على هذه اجلرمية مصطلح طمس هوية املولود اجلديد عمدا   

املصطلح ورد يف قانون العقوبات اجلزائري يف القسم الثالث من الفصل الثاين حتت عنوان اجلنايات و 

  .اجلنح اليت من شأا احليلولة دون التحقق من شخصية الطفل و هو األصح

حبق على حقوق األبناء اخلاصة  اعتداءو هي تشكل  ع.من ق 321نصت على هذه اجلرمية املادة    

السجن املؤقت من مخس اليت تعاقب بو  م، و حبقهم يف األمن و الرعاية،العلين إىل والديه االنتساب
                                                           

228
  .08.أ�ظر، ا%,+ل ا*ول $ن ا%$ذ"رة، ص - 

229
  .186.د طه، املرجع السابق، صأنظر، حممود أمح - 

230
  .40.أنظر، عبد العزيز سعد، نفس املرجع السابق، ص - 
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أخفاه،  أوال ـطفج، كل من نقل عمدا .د1000000إىل  500.000عشرة سنوات و بغرامة من إىل 

و ذلك يف ظروف يصعب فيها التحقق ة مل تضع مرأو استبدل طفال آخر به أو قدمه على أنه ولد الأ

  .من شخصية الطفل

إن الغرض من جترمي هذا الفعل هو املعاقبة على بعض السلوكات املادية اليت تقع على الطفل    

فمجال احلماية  .شخصيته وتكون نتيجتها احلتمية املساس حبالة نسبه ووضع العراقيل يف سبيل إثبات

واليت تؤدى إىل غرض واحد وهو حرمان الطفل من نسبه  .هو الطفل نفسه من األفعال الواقعة عليه

  .231احلقيقي وإعطاؤه شخصية غري شخصيته

  :232متيز بني حالتني نالحظ أا و من خالل استقراء املادة   

 ؛إخفاء نسب طفل حي: احلالة األوىل -

 .سليم جثة طفلعدم ت: احلالة الثانية -

  إخفاء نسب طفل حي:أوال

  :233هيو  ع.ق 321و يتحقق الركن املادي هنا عن طريق إتيان أحد األفعال الواردة يف نص املادة 

و و حتويله إىل مكان آخر و ذلك بقصد وضعه يف و ذلك بتغيري مكان الطفل أ: نقل الطفل-أ

  .من شخصيته أو من هويته أو نسبهيستحيل معها التعرف على الطفل أو التحقق  أوظروف يتعذر 

تتمثل يف بني هذه الصورة و سابقتها يكمن يف أن هذه األخرية  االختالفو وجه : إخفاء الطفل- ب

يصب عن أعني الناس يف مكان معني و ضمن ظروف  إخفائهطفل خمطوف أو متنازل عنه و استالم 

  .فيها التعرف على هوية الطفل

رة يف ذه الصورة يف استبدال طفل بآخر غريه بعد الوالدة مباشو تكمن ه: طفل بآخر استبدال- ج

  .املصحاتأو  ىاملستشف

                                                           
231

  .251.ن، ص.س.د ،بريوت دار إحياء الرتاث العريب، ،3جندي عبد امللك، املوسوعة اجلنائية، الد ، أنظر - 
232

  . 168.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
233

 ،لبنان ،بريوت، منشورات احلليب احلقوقية ، 7و 6 الدين ،موسوعة قانون العقوبات العام واخلاص ،ني صاحل مطرترمجة ل ،رينه غارو ،أنظر - 
  .237؛236 .ص، ن.س.د
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و هو ما من شأنه أن : عرض طفل حديث الوالدة على الغري و تقدميه على أنه ابن امرأة مل تلد-د

القة ال تكن له بأي ع أا قيقةبأنه ابن امرأة معينة منسوب إليها والدته بينما هي يف احليوهم الناس 

02/02/1988يف قراره الصادر بتاريخ  ، و هذا ما أكد عليه الس األعلىقرابة
234.  

هذا و باإلضافة إىل العناصر السابقة، جيب أن تثبت األم أا وضعت محلها و أن الطفل ولد      

 رو هو ما من شأنه أن يعرض نسب الطفل للخط و أنه مل يسلم إىل من له احلق يف املطالبة به حيا،

 أوــل أي احليلولة دون التحقق من شخصيته، و مبفهوم املخالفة ال تقوم اجلرمية يف حالة نقل الطف

ة ميكن تطبيق و إن كان يف مثل هذه احلال، أو استبداله بطفل آخر إذا احتفظ الطفل بنسبه إخفائه

  .ليت تتكلم عن إبعاد قاصر أو خطفه و اليت سبق دراستهاا ع.ق 326نص املادة 

كما أنه ال يشرتط أن فإنه ال يشرتط يف الطفل أن يكون حديث الوالدة  من خالل صيانة املادة و  

لطفل شرعيا من و إن كان االستنتاج جيعلنا منيل إىل اشرتاط أن يكون ا يكون شرعيا أو غري شرعي

نح ضد وردت يف الفصل الثاين املعنون باجلنايات و اجل ألا أجل تطبيق أحكام هذه املادة و ذلك

كما أن ص اجلنائي باألطفال الشرعيني فقط،  األسرة و اآلداب العامة مما يفهم معه خصوصية الن

األمهية اليت يكتسيها نسب الطفل يف حالة االبن الشرعي هي اليت جتعلنا جنرم أي سلوك من شأنه 

  .طمس هويته

  حالة عدم تسليم جثة طفل: ثانيا

فتكون و إذا مل يثبت أن الطفل قد ولد حيا، " على إذ تنص  321/2،3نصت عليها املادة    

إذا ثبت أن و  ج.د500.000إىل  100.000إىل مخس سنوات و بغرامة من سنة العقوبة باحلبس من 

إىل  10.000الطفل مل يولد حيا، فتكون العقوبة باحلبس من شهر إىل شهرين و بغرامة من 

  ." ج.د20.000

جيب أن يكون اجلنني قد أمت حلالتني دورا كبريا يف التجرمي، و عليه و تلعب واقعة امليالد يف كلتا ا   
و ذلك قياسا على نص املادة  أشهر و إال كنا أمام جرمية اإلجهاض 06يوما على األقل أي  180

                                                           
234

، 1.ياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد  اجلزائية، ج، مقتبس عن ج74، ملف رقم 02/02/1988م، .ج.، غأنظر، جملس أعلى - 
  .84.، ص1996 ن،.م.ة لإلشهار، دالوكالة الوطني
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و عليه جيب أن يكون الطفل قد  ،"أقل مدة للحمل هي ستة أشهر" على تنص  اليت أ.من ق 42
  .لد حياولد ميتا أو مل يثبت بأنه و 

ا و و تشتمل هذه احلالة هي األخرى على صورتني، تتمثل األوىل يف عدم ثبوت والدة الطفل حي   

هي و  لد حياالطفل مل يو تتمثل الصورة الثانية يف حالة ثبوت أن  .هو ما يدل على واقعة اإلخفاء

إثبات أن  عبءين ، و يقع على اجلاع.ق 321قرة الثالثة من املادة الصورة املنصوص عليها يف الف

  .235الطفل ولد ميتا

  الركن المعنوي: ثالثا

يف حالة إخفاء نسب طفل أو عدم تسليم جثة طفل تقتضي إن هذه اجلرمية يف كلتا صورتيها أي     

أي انصراف إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع العلم جبميع عناصرها توافر قصدا جنائيا يتمثل يف 

  .دون التحقق من شخصية الطفلحتقيقه لنتيجة احليلولة 

  الجزاء: رابعا

لذلك جند  ع.ق 321و ذلك طبقا لنص املادة  إن اجلزاء يف هذه اجلرمية خيتلف حبسب كل حالة   

، و هو ما ميكن القول معه أن أن هذه اجلرمية تنزل من صف اجلناية مث اجلنحة و أخريا املخالفة

  :ينه على النحو التايلو هذا ما سنب صارمة ، سياسة املشرع العقابية يف هذه املسألة كانت

تكون هذه اجلرمية جناية يف حالة إخفاء نسب طفل حي، و تكون العقوبة حسب نص املادة -أ

ج .د1000000إىل  500.000سجن من مخس إىل عشرة سنوات و بغرامة من ج بال.ع.ق 321/1
236.  

                                                           
235

  .171.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
عنه ارتكب جناية أو أن العدالة  تبحث و اليت تعاقب كل من خيفي شخصا آخر يعلم أنه  ع.من ق180ادة و جدير بالتذكري هنا بنص امل -236

تستثين ن ساعده على االختفاء أو اهلرب و بحث عنه أو شرع يف ذلك و كل مبسبب هذا الفعل و كل من حال عمدا دون القبض على اجلاين أو ال
سنة، و بالتايل   13هذه املادة من التطبيق على أقارب و أصهار اجلاين لغاية الدرجة الرابعة إال  فيما خيص اجلنايات اليت ترتكب ضد قاصر مل يكمل 

ج سوف تطبق عليه العقوبات املنصوص عليها يف هذه .ع.ق 321يها يف املادة كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب اجلناية املنصوص عل
  .املادة
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يف و جثة الطفل الذي مل يولد حيا  يف حالة عدم تسليمتكون هذه اجلرمية حاملة لوصف اجلنحة - ب

تكون و بعد تسليم اختياري أو إمهال من والديه حالة تقدمي طفل على أنه ولد المرأة مل تضع محال 

إىل  100000مخس سنوات و بغرامة من  العقوبة يف كلتا احلالتني هي احلبس من سنة إىل

  .  237ج.د500000

ولد حيا، حيث تكون العقوبة هي احلبس من إذا ثبت أن الطفل مل يتكون ذات وصف خمالفة - ج

  .238ج.د20.000إىل  10.000شهر إىل شهرين و بغرامة من 

إقرارها للمسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن اجلرمية هو  ع.ق 321و الشيء اجلديد يف املادة    

لشخص ، و تطبق على اع.مكرر من ق 51السابقة و ذلك طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

عند  2مكرر 18مكرر و 18املادتني املعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها 

 18العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة ، و يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من االقتضاء

 .مكرر

  .الطفل برعايةتعلقة اجلرائم املاجلرائم املاسة باحلالة املدنية للطفل، و فيما يلي نستعرض كان هذا عن 

  المطلب الثاني

  االجتماعيةالجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية 

بات اليت تكفل احلفاظ على العامة و الواج املبادئإذا كان قانون األسرة قد جاء مبجموعة من    

ا الدعامة اليت يستند عليه، فإن قانون العقوبات ميثل 239األسرة و رعاية األوالد و حسن تربيتهم

رساخ هذه احلقوق، و هي يف األساس إلحيث أورد هذا األخري مجلة من الضوابط و األحكام 

  .دولية املتعلق ذا اجلانبانعكاس طبيعي لالتفاقيات ال

  :و عليه، ميكن تقسيم هذه اجلرائم حبسب طبيعة احلق املعتدى عليه على النحو التايل 

 ؛)فرع األولال(الفة أحكام احلضانة اجلرائم املتعلقة مبخ -

                                                           
237

  .ع.ق 4و321/2أنظر، املادة  - 
238

  .ع.ق 321/3أنظر، املادة  - 
239

  ".مالتعاون على مصلحة األسرة و رعاية األوالد و حسن تربيته" من قانون األسرة على جيب على الزوجني 05البند  36حيث نصت املادة  - 
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 ؛)الفرع الثاين( اإلخالل بااللتزامات العائلية  رائمج -

 ؛)الفرع الثالث(طفل حتت رعاية الغريجرمية عدم تسليم  -

  ).الفرع الرابع(لجأ أو مؤسسة خريية جرمية تقدمي طفل إىل م -

  الفرع األول

  الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة

ها إال حنان الوالدين، إال أنه كثريا ما تكون العالقة الزوجية إن احلالة النفسية للطفل ال يشبع   

الفقهاء على  اتفقهذه األخرية  .240ه طرح إشكالية حضانة الطفلو هو ما من شأن باالحناللمهددة 

الشرعية كلما توافرت فيها الشروط   مولدهاأا واجبة و على أن األم هلا األسبقية يف حضانة 

ئري يف ص عليها يف أحكام الشريعة اإلسالمية، و اليت خلصها قانون األسرة اجلزاالقانونية اليت ورد النو 

من قانون  64املادة  تنصحيث  مصطلح واحد هو أن تكون يف أسبقية حضانة األم مصلحة للطفل

األم أوىل حبضانة ولدها، مث األب، مث اجلدة ألم، مث اجلدة ألب، مث اخلالة، مث العمة، مث " األسرة على 

و من بني اجتهادات احملكمة العليا يف  ..."قربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلك األ

، و أن إسنادها أن احلضانة تسند على أساس مصلحة احملضون من املقرر قانونا و شرعا" هذا اال 

اد طبيق القانون و االجتهألم ثبت أا تقيم يف بلد أجنيب بعيدا عن أبيهم يعد خطأ يف ت

  .241"القضائي

تتلخص تتعلق حبضانة الطفل على مجلة من اجلرائم  328مث جاء قانون العقوبات و نص يف املادة 

  :يليفيما 

  عن تسليم طفل إلى حاضنه االمتناعجريمة : أوال

                                                           
240

احلضانة على أا رعاية الولد و تعليمه و القيام برتبيته على دين أبيه و السهر على محايته و حفظه صحة و خلقا، و  أ.من ق 62عرفت املادة  - 
  .يشرتط يف احلاضن أن يكون أهال لذلك

241
  .381.، ص2008ت، .أ.و.، د62.، نشرة القضاة ع334543، ملف رقم 12/10/2005ش، .أ.أنظر، حمكمة عليا، غ - 
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إىل  500بغرامة من يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و " على  ع.ق 328نصت املادة    

شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي بشأن حضانته حبكم  أو أيج األب أو األم .د5000

  ...."مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املطالبة به

 تعترب هذه اجلرمية من أخطر جرائم العنف املاسة بنظام األسرة، لذلك فقد جاء املشرع اجلزائري يف   

حرتام على اجلاين، وما ذلك إال لضمان ا عبعقوبة توق ع.ق 328 ا��دة <= ا	و�> ا��;:ة

القانون واحرتام األحكام الصادرة عن القضاء يف آن واحد، وكذلك للتقليل من انتشارها يف اتمع 

يف هذا النوع من  التكليف املباشر اللجوء إىل طريقةقد أجاز املشرع هنا أن و ميكن اإلشارة  .اجلزائري

رق حتريك الدعوى العمومية من طرف املضرور بطلب يتقدم به هو طريق من ط، و الذي  242اجلرائم

دفع مبلغ كفالة حيددها  السيد وكيل اجلمهورية بالتكليف املباشر باحلضور يوجهه اىل اخلصم بعد إىل

وهذه اجلرمية كغريها من اجلرائم، فإا ال تقوم إال بتوافر مجيع العناصر املكونة هلا،  .وكيل اجلمهورية

  :أوضحه بالتفصيل يف الفقرات التاليةوهي ما سوف 

  االمتناع عن التسليم  -1

هو ذلك املوقف السليب الذي يعترب أهم عنصر من العناصر املكونة هلذه اجلرمية، إذ لواله ملا أمكن    

المتناع بشكل متعمد، و ينبغي أن حيصل ا .بعة املتهم، و ال معاقبته بشأاقيامها، وملا أمكن متا

والبد أن يكون املمتنع ـ املتهم ـ قد علم فعال بوجود احلكم الذي مينح الطالب حق  .دمقصو  واضح و

صاحب احلق يف  أو ه ـل إىل حاضنـنعا عن تسليم الطفاملطالبة باحملضون، وإال فال ميكن اعتباره ممت

يف قضى الس األعلى ، و يف هذا 243حضانته، وال ميكن بالتايل متابعته وال تسليط العقاب عليه

الغرامة األب أو األم أو أي ، هو أنه يعاقب باحلبـس و ع.ق 328مىت كان نص املادة " ب أحد قراراته

طالبة شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن حضانته مبوجب حكم، إىل من له احلق يف امل
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  .ج.إ.مكرر ق 337أنظر، املادة  - 
243

  .124 ،123. أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص - 
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أن حيتفظ ، الذي حتصل على أمر من رئيس احملكمة، يسمح له مبقتضاه به، و من مث فإن أب القاصر

  .244" الف هذا املبدأ يعد خرقا للقانونيوما ال يعد مرتكبا هلذه اجلرمية أو القضاء مبا خي 15بابنه ملدة 

  
  

  توفر حكم قضائي   -2

وهو العنصر املتمثل يف ضرورة وجود حكم قضائي سابق، يتضمن إسناد حق احلضانة إىل من    

ؤقتا أو ائيا، لكن جيب أن يكون نافذا كما هو يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون هذا احلكم م

الشأن بالنسبة لألوامر القضائية املشمولة بالنفاذ املعجل، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها 

القاضي بعدم قيام اجلرمية لكون احلكم القاضي بإسناد حضانة الولدين  ،1996/  06/  16الصادر يف 

  .245ملعجل، وغري ائي كونه حمل استئنافألمهما غري مشمول بالنفاذ ا

 اصة مبسألة احلضانة فقط سواءوقد يكون احلكم صدر عقب دعوى طالق أو إثر دعوى مستقلة خ 

كما ينبغي أن يكون هذا احلكم قد صدر عن القضاء .246تعلق األمر بإسناد احلضانة ائيا أو مؤقتا

وز اإلسناد إليه إال إذا كان حامال للصيغة الوطين، أما إذا صدر عن القضاء األجنيب، فإنه ال جي


 اHI:اءات CD�Eن <= 605 ا��دةالتنفيذية وفقا ملا نصت عليه �DJ اIدار�
 و ا�

  .قا لالتفاقيات الدولية الثنائية أو اجلماعيةـوفأو 247

 وجود الطفل تحت سلطة المتهم - 3

فعال وحقيقة حتت سلطة املتهم  ويتحقق هذا العنصر بإثبات أن الطفل املطلوب تسليمه موجود   

 أن أو بهة ـه احلق يف املطالبـمن ل أما إذا كان احملضون موجود يف منزل األسرة اليت يوجد فيها، املمتنع
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،نبيل صقر، قانون العقوبات نصا ، مقتبس عن أمحد لعور26/06/1984، بتاريخ 31720م، ملف رقم .ج.، غأنظر، جملس أعلى - 
  .198.، ص2007 ملية، اجلزائر تطبيقا،دار اهلدى للطباعة و النشر والتوزيع، عنيو 

245
  .173.، مقتبس عن، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص145722، ملف رقم 14/04/1997م، .ج.أنظر، حمكمة عليا، غ - 

246
  .174.أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص أنظر، - 

247
ألوامر و األحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائية ال جيوز تنفيذ ا"من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  على  605نصت املادة  -  

  ...."أجنبية يف اإلقليم اجلزائري، إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية




                                                 ا	ول ا������           ���� ا���� ����� ا������
 ا��

 

97 

 

فإنه ال يعترب هذا  ه ممن يسكنون معه يف نفس املنزلحتت السلطة الفعلية لشخص غري  احملضون موجود

  .248فل، وال ميكن بالتايل متابعته وال تسليط العقاب عليهاملتهم املمتنع مسؤوال عن عدم تسليم الط

 لالمتدادقابلة و ليس من اجلرائم الوقتية، و ذلك لكوا هي من اجلرائم املستمرة  إن هذه اجلرمية    

حمددة و إمنا يظل بالتسليم ال ينقضي يف حلظة  االلتزامفرتة من الزمن كلما أراد فاعلها ذلك، و لكون 

  .249لوقت الذي يبقى فيه احملضون حمبوسا عن صاحب احلق يف تسليمهقائما طيلة ا

باحلكم القضائي و توجه نيته إىل املعارضة يف تنفيذ  علم اجلاينتقتضي هذه اجلرمية وكركن معنوي     

له ما يربره كمرض الصغري املزمن فال تقوم اجلرمية  عن التسليم االمتناع، غري أنه إذا كان هذا احلكم

و لقد قضت حمكمة سيدي عيش برباءة أم كانت تابعتها النيابة  .250عللممتنالركن املعنوي النتفاء 

ثبت أا و ذلك بعدما العامة جبنحة عدم تسليم أوالدها إىل مطلقها بعد أن قضي يف حضانتهم له، 

، حيث جاء يف منطوق احلكم هم الذين رفضوا االلتحاق بأبيهم مل ترفض التسليم، و لكن األوالد

حيث أن املتهمة أنكرت األفعال املنسوبة إليها أثناء استجواا و أكدت بأا مل ترفض إطالقا " نهأ

حيث أنه يتضح من ال هم الذين رفضوا الذهاب معه، و تسليم األطفال لفائدة الضحية، و إمنا األطف

 قد أبدت وثائق امللف و السيما حمضر املعاينة احملرر من طرف السيد احملضر أن املتهمة فعال

، و والدهم استعدادها لتسليم األوالد لفائدة الشاكي إال أن األوالد هم الذين رفضوا الذهاب مع

حيث أنه يستخلص من أوراق امللف و الوثائق املدرجة فيه أن مة  عدم تسليم األوالد طبقا للمادة 

على هذا فإنه جيب التصريح غري قائمة يف حق املتهمة النعدام أركاا و عناصرها و بناء . ع.ق 328

  .251"ءا من هذه التهمة املالحقة ا بربا

  جريمة اختطاف المحضون من حاضنه: ثانيا
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  .125.أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص - 
249

  .204.، ص، املرجع السابق...أنظر، تشوار محيدو زكية، مصلحة احملضون - 
250

  .204.أنظر، تشوار محيدو زكية، املرجع السابق، ص - 
  .165.املرجع السابق، ص ،بن وارث حممدمقتبس عن  3347/01، قضية رقم 17/01/2002 م،.ج.غ حمكمة سيدي عيش،أنظر،   -251
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ممن  -أي احملضون –و كذلك كل من خطفه "....السابقة بنصها على  328نصت عليها املادة    

و محل الغري على وكلت إليه حضانته أو من األماكن اليت وضعه فيها أو أبعده عن تلك األماكن أ

  ...."حىت لو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف إبعادهخطفه أو 

مصلحة الطفل احملضون و تدعيم أحكام القضاء وتسعى هذه اجلرمية كسابقتها إىل حتقيق       

وعليه فإن عناصر .لقوة الشيء املقضي فيه زاحلائتشرتكان من حيث وجوب توافر احلكم القضائي و 

  :نحو التايلاجلرمية هي على ال

و هي أن سالفة الذكر  328ددا املادة الصور اليت ع إحدىو يتحقق عن طريق : العنصر املادي- 1

احملضون ممن أسندت إليه مهمة حضانته، و صورة اختطافه من األماكن اليت يكون خطف يكون 

حملضون وخطفه و أخريا صورة تكليف الغري حبمل ااحلاضن قد وضعه فيها كدار احلضانة أو املدرسة، 

اختطاف الطفل و من مث فال بد من حتقق النتيجة و املتمثلة يف . عن املكان املوجود فيه إبعاده أو

اجلرمية يف  و يف هذه احلالة األخرية يعد الغري شريكا .252احملضون فعال سواء مباشرة أو بواسطة الغري

يه نفس العقوبة املوجه للفاعل حيث تكون تطبق علال يهم إن كان فعله هذا جمانا أو مبقابل،  و

  .253األصلي

الطفل احملضون عن حاضنه أوخطفه  إبعادو يتمثل يف النية اإلجرامية املتجهة إىل  :العنصر املعنوي- 2

و من مث فإن  .حلكم احلضانة و حتديه لهو تبقى هذه النية مفرتضة و مستخلصة من جتاوز املتهم 

خص بإبعاد الطفل احملضون يف حالة ما إذا تعرض هذا األخري اجلرمية ال تقوم يف حالة ما إذا قام الش

  .إىل معاملة قاسية من طرف احلاضن

  عن تنفيذ حكم الزيارة االمتناعجريمة : ثالثا 
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  .126.أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص - 
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  ."عقوبة املقررة للجناية أو اجلنحة ريك يف جناية أو جنحة باليعاقب الش" على  ع.من ق44/1تنص املادة   - 
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من قانون األسرة على أن القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة إىل مستحقها أن  64تنص املادة    

عليه أن و ، 254و من دون أن يطلب منه ذلك س احلكم رف اآلخر و ضمن نفحيكم حبق الزيارة للط

و تكريس حق الزيارة مقرر يف عدة قرارات للمحكمة . ومكان و كيفية ممارسة حق الزيارةحيدد زمان 

مىت أوجبت " العليا، من بينها ما جاء يف القرار الصادر عن غرفة األحوال الشخصية و الذي قرر أنه 

ة على أن القاضي حينما يقضي بإسناد احلضانة أن حيكم حبق من قانون األسر  64أحكام املادة 

الزيارة، فإنه من الواجب أن يكون ترتيب هذا احلق ترتيبا مرنا وفقا ملا تقتضيه حالة الصغار، فمن حق 

، و من مث مبا حيتاجون إليه والتعاطف معهم األب أن يرى أبناءه على األقل مرة يف األسبوع لتعهدهم

عون فيه القاضي برتتيب حق زيارة األب مرتني كل شهر، يكون قد خرق القانون و مىت  فإن القرار املط

  .255 "ك استوجب نقض القرار املطعون فيهكان كذل

  :عن تنفيذ حكم الزيارة وجب تواف العناصر اآلتية االمتناعو لكي تقوم جنحة 

 .أو حائز لقوة الشيء املقضي فيهوجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ املعجل -

قد قضى بالطالق، و إسناد احلضانة إىل أحد الزوجني، و مبنح حق الزيارة إىل أن يكون هذا احلكم -

 .الزوج اآلخر

حمضر حيرره القائم  ثابت مبوجب تسليم احملضون إىل من له حق الزيارةعن  االمتناعأن يكون -

  .بالتنفيذ أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو باعرتاف املمتنع نفسه

عن تسليم  االمتناعقد ارتكب جنحة فإن الطرف املمتنع يكون  عليه إذا توافرت هذه العناصر،و    

 .ع.ق 328طفل ملن له حق زيارته و استحق بذلك املتابعة و العقاب وفقا ملا نصت عليه املادة 

 الزوجني ولد بني أفرادها سواءألركانه وشروطه، ت أن رابطة الزواج الصحيح املستويف الشكو   

واليت تشكل مالمح النظام القانوين  بعضهما البعض أو حنو األوالد، عدد من الواجبات واحلقوق

  ، فهل حظي الطفل حبماية ضمن هذا اال ؟املسلمة لألسرة
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ء و هو ما يعد خروجا عن القاعدة القانونية اليت مفادها أنه ال جيوز للقاضي أن حيكم مبا مل يطلبه اخلصوم، و ما يالحظ على النص أنه جا - 
  .خاليا من حتديد احلاالت اليت يسقط فيها حق الزيارة 
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  .126.ص 1991، سنة 4.ق، ع.، م16/04/1990، 59784ش، ملف رقم .أ.عليا، غ أنظر، حمكمة - 
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  الفرع الثاني

  العائلية بااللتزاماتجرائم اإلخالل 

ل من الباب الثاين من نص املشرع على هذا النوع من اجلرائم يف القسم اخلامس من الفصل األو    

وتأخذ هذه  330بالضبط يف املادة  األفراد واجلنايات و اجلنح ضد قانون العقوبات حتت عنوان 

  :اجلرائم إحدى الصورتني اآلتيتني

 ؛ع.ق 330/1و نصت على ذلك املادة ترك مقر األسرة، -

  .ع.ق 330/3لك املادة اإلمهال املعنوي لألوالد، و نصت على ذ-

  256ة ترك مقر األسرةجريم: أوال

ينطوي على حرمة ال جيب أن  إن القداسة اليت تكتنف مفهوم األسرة جعل كل شيء متصل ا   

لذلك بادر املشرع إىل معاقبة  .عائم اليت تضمن للطفل منوا متزنا، وإن مقر األسرة هلو أوىل الدتنتهك

يتخلى عن  د الوالدين الذي ج أح.د100.000إىل  25.000من باحلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة 

و ذلك بغري سبب كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية أو الوصاية القانونية 

عن الرغبة يف استئناف  و ال تنقطع مدة الشهرين إال بالعودة إىل مقر األسرة على وضع ينبئ .جدي

  .احلياة العائلية بصفة ائية

  رك مقر األسرةت جريمةأركان -1

  و يشمل ما يلي :الركن املادي-أ

ما ـأوالدهو ان ـيفرتض هلذا الركن لكي يتحقق أن يقيم الزوج: تتجاوز الشهرينترك مقر األسرة ملدة -

، فإن كان الزوجان يعيشان منفصالن كل يف مكان واحد جيمعهم و يرتك أحد الزوجني هذا املقر

  .واحد عن اآلخر فإن مقر األسرة ينعدم
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مل يأخذ به كل من الفقه و القضاء، إذ يستعمل هذان األخريان تعبري  –وهو ترك األسرة  –جتدر اإلشارة إىل أن املصطلح املتبع من قبل املشرع  - 
  .آخر و هو اإلمهال العائلي
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و مل يبني لنا املشرع ما إذا كان يقصد باملقر املوطن أو حمل اإلقامة، ألن األول على عكس الثاين    

، أما الثاين فيكفي فيه العنصر املادي وهو التواجد يف االستقرارعنصر املعنوي و هو نية يتوافر فيه ال

  .257مكان معني

     

إىل مقر األسرة على بالعودة جعلها تنقطع ، و 258هذا التخلي مبدة هي شهرينو لقد ربط املشرع    

جيعل الوصول إىل معرفة نية تارك وضع ينبئ عن الرغبة يف استئناف احلياة العائلية بصفة ائية ، مما 

ياة العائلية بصفة ، إذ على القاضي أن يتحقق من رغبة الزوج فعال يف استئناف احلوبياوجاألسرة  أمرا 

  .تابعة القضائيةيس اإلفالت من املائية، و ل

يوم ترك مقر األسرة و لنا أن نتساءل يف هذا املقام عن كيفية حساب هذه املدة، فهل حتسب من    

  أو من يوم املتابعة أو من يوم تقدمي الشكوى؟

جييبنا األستاذ بوسقيعة أن هذه املدة جيب أن تؤخذ على مشوهلا، فهي حتوي مغادرة مقر األسرة و     

  .259تزامات العائلية يف آن واحدعن االلالتخلي 

وبالتايل  260لقد استعمل املشرع لفظ الوالدين و هو ما يدل على وجود أوالد :وجود ولد أو أوالد-

ال بد أن تكون رابطة األبوة أو األمومة قائمة، و من مث فإذا عال هذا األصل كأن لكي تقوم اجلرمية 

ملادة ال تعنيهما، و أيضا ال خيضع ألحكام هذه أو إن مل يكن للزوجني أوالد فإن هذه ايكون اجلد 

  . 261املادة الكافل
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، كلية لوم اجلنائية خالل السنة النظريةألقيت على طلبة ماجستري علم اإلجرام والعحماضرات يف القانون اجلنائي لألسرة زكية، محيدو  تشوارأنظر،  - 
  .2008، دبكر بلقا ي جامعة أبو ،قاحلقو 
258

، الصادر 48087.قمج،م، قرار ر .، غنقض القرار، أنظر، جملس أعلىنشري إىل أن عدم ذكر املدة اليت استغرقها ترك مقر األسرة يستوجب  - 
أنظر، ..." جيب حتت طائلة النقض أن يستظهر القرار القاضي باإلدانة املدة اليت استغرقها ترك العائلة " ...حيث جاء فيه  1989جوان30بتاريخ

  .197.، ص1992، سنة 1.ق ،ع.م
259

  .147.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
260

  .146.ادة تعين فقط األوالد القصر ، أنظر، املؤلف، املرجع السابق، صو يرى األستاذ أحسن بوسقيعة أن امل - 
261

حيث ترى األستاذة أن هذه الفقرة تبني أن األوالد هم الضحايا الوحيدين هلذه اجلرمية ، ، املرجع السابق، ...حماضراتأنظر، تشوار محيدو زكية،  -  
  .والدلذلك ميكن تسمية هذه اجلرمية بالرتك املادي و األديب لأل
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و جدير بالتنبيه إىل أن املشرع قد استعمل تعبري  :262األدبية أو املادية بااللتزاماتعدم الوفاء -

و ترى األستاذة تشوار زكية محيدو أنه كان على املشرع أن   .السلطة األبوية أو الوصاية القانونية

هو لفظ غري معروف يف القانون اجلزائري، بل صطلح األول و يكتفي فقط بالثاين ألنه يستغين عن امل

مأخوذ عن القانون الفرنسي، أما الثاين فإنه يقصد به الوالية القانونية مما يفهم منه أن األمر يتعلق 

  .263باألوالد القصر

قومية و محاية أخالقه و حفظ صحته األدبية يف تعليم الولد و تربيته الرتبية ال االلتزاماتو تتمثل     

من قانون األسرة  78املادية فتتمثل يف النفقة ، و تشمل هذه األخرية حسب املادة  االلتزاماتأما 

  .عادةــال عرف أوــال ات يفـكل ما يعترب من الضروري  و السكن أو أجرته و الجـالغذاء و الكسوة و الع

من قانون األسرة  75توقف عند سن الرشد إذ حسب املادة و يالحظ أن االلتزامات املادية ال ت    

فإنه إذا كان الولد عاجز بسبب عجز عقلي أو بدين أو مزاولة الدراسة و ليس له دخل أو كان الولد 

فتاة قد جتاوزت سن الرشد و مل يدخل ا، فإنه يتوجب على األب القيام بالنفقة و إذا عجز عنها 

و لكن املشرع العقايب . من قانون األسرة  76ة عليها حسب نص املادة آلت إىل األم إذا كانت قادر 

لغ ـقد ربط االلتزامات املادية بالوالية وبالتايل فإن هذا الشكل األول يطبق إال يف حالة الولد الذي يب

 حصل له مانع، ة مىت غاب األب أوـبة هلذه اجلرمية لألم فإا تعترب مرتكـسنة، أما بالنسب 19أقل من 

  .و قصرت يف األمور املستعجلة كالنفقة أو ما يتعلق باألمور اإلدارية

إن هذه اجلرمية تتطلب قصدا جنائيا تتمثل يف نية ترك املقر األسري و أن تكون  :الركن املعنوي- ب
األدبية و املادية، و سوء النية مفرتض إىل أن يثبت املتهم  االلتزاماتاإلرادة متجهة إىل التهرب من 

  .264لكعكس ذ

                                                           
262

ها ما جاء يف قرار للمجلس و من الناحية العملية، فإن أغلب األحكام ال حتدد االلتزامات اليت أخل ا املتهم يف هذه اجلرمية ، نذكر من، مبدئيا - 
 يربهن على توافر حيث أنه بالفعل أن القرار املطعون فيه مل" و الذي جاء فيه  31/03/1989، الصادر بتاريخ 48087م، قرار رقم .ج.،غاألعلى

، أنظر، سيدي حممد حممد األمني جرائم ..."اجلنحة املنسوبة إىل الطاعن و اكتفى بالقول أن املتهم ختلى عن الواجبات املادية و األدبية حنو أوالده
  .04.، ص2002/2003 ،11اإلمهال العائلي، مذكرة اية التدريب امليداين، الدفعة 

263
  .املرجع السابق، ...حماضرا، تشوار محيدو زكية أنظر، - 

264
  .148.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
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وى العمومية يف هذه اجلرمية وجوب لقد اشرتط املشرع من أجل حتريك الدع :المتابعة و الجزاء-2

مما يرتتب عليه  ع.ق 330تقدمي شكوى من قبل الزوج املرتوك و ذلك طبقا للفقرة األخرية من املادة 

  :النتائج التالية

املتابعة باطلة بطالنا نسبيا ال  إن مباشرة الدعوى دون شكوى من الزوج املهجور يؤدي إىل كون-

 .رته أمام حمكمة الدرجة األوىل و قبل أي دفاع يف املوضوعجيوز لغري املتهم إثارته، أن تكون إثا

مانعا للمتابعة وذلك ) الصفح(إن تعليق املتابعة على الشكوى جيعل أيضا من سحب هذا القيد -

 .ج.إ.الفقرة الثالثة من ق 06طبقا لنص املادة 

يف أحد  من اجلرائم املستمرة، وهو ما صرح به الس األعلى جنحة ترك مقر األسرة هيإن -

 .265تهقرارا

ج، و جيوز عالوة .د100.000إىل  25.000وبغرامة من  ،إىل سنةو يعاقب الفاعل باحلبس من شهرين 

املدنية و و على ذلك احلكم على املتهم بعقوبة تكميلية، و هي احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية 

و ذلك من سنة إىل مخس سنوات و تطبق هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة العائلية 

  .266للحرية

  جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد: ثانيا

و اليت تعاقب بنفس العقوبات املبينة أعاله أحد الوالدين الذي  ع.ق 330/3نصت عليها املادة    

بأن يسيء معاملتهم أو هم أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم يعرض صحة أوالده أو واحد من

ال يقوم  أوعلى السكر أو سوء السلوك، أو يهمل رعايتهم  باالعتيادأن يكون مثال سيئا هلم 

و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة األبوية أو مل يقض باإلشراف الضروري عليهم 

  .بإسقاطها

                                                           
265

، 1.جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية جمقتبس عن ، 01/06/1982، 23000 م، قرار رقم.ج.، غ، جملس أعلىأنظر - 
  .193.، ص2000 اجلزائر،ت، .أ.و.، د1.ط

266
  .ع.ق 332أنظر، املادة  - 
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ية املشرع تتجه حنو حصر نطاق التجرمي يف اإلمهال واإلساءة ظ أن نو كقراءة أولية للنص، نالح   

ولقد حصر املشرع اجلزائري حاالت .267الكبريين مما يدل على نيته يف استبعاد ما يعرف حبق التأديب

حالة تعريض صحة األوالد للخطر؛حالة تعريض أمن األوالد للخطر؛ حالة :اإلمهال يف ثالث هي

  .خطرتعريض أخالق األوالد لل

  

  اإلهمال المعنوي لألوالد جريمةأركان -1

  و يتكون من العناصر اآلتية:الركن املادي-أ

أما لو فرضنا أنه ال توجد أي عالقة أبوة  .مها األب أو األم الشرعيني و: توافر صفة األب أو األم-
 أو اصرـالعن فإنه ال ميكن تطبيق هذا النص حىت ولو توافرت ،أو أمومة بني الفاعل و الطفل الضحية

و ال ميكن أن نتوسع يف تفسري النص التجرميي ألنه حمصور و  .268 الشروط األخرى املكونة للجرمية
  .حمسوم فقط على األب أو األم الشرعيني و من  مث ال ميكن تطبيق النص  يف حالة الكفالة

لتشمل كل فعل  و هي ذات مدلول شامل تتسع: ع.ق 330/3ال املبينة يف املادةتوافر أعمال اإلمه-

  .ث أال وهي صحة الطفل، أمن الطفل، أخالق الطفلمن شأنه أن ميس باملصاحل الثال

األب أو األم،ومل حيدد لنا  تسلوكياو ذلك جراء  أي ال بد أن يلحق بالطفل ضرر حقيقي: ضررال-

  .القاضي الجتهادما يطرح املسألة  املشرع معىن اخلطر اجلسيم، و هو

مسبوقا ن املنطق التجرميي يستلزم أن يقدم أحد الوالدين على هذه األفعال إ: الركن املعنوي- ب

  .يعد تقصريا يف أداء االلتزامات العائليةبإدراكه و علمه بأن ما يقدم عليه 

  :الجزاء- 2

                                                           
267

  . 07.، ص2003، سنة11أنظر، ملياين قويدر، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، دفعة  - 
268

بحت تفتح أصو اليت التطّورات احملققة يف جمال البيولوجيا وعلم الوراثة   اغفالو هنا ال ميكن  .22.أنظر، عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص - 
الزواج والطالق جتاه االكتشافات ، تشوار جياليلأنظر، .  99.99%آفاقًا جديدة فيما تعّلق بتحديد أبّوة الطفل أو نفيها إىل يقني تقرييب بنسبة 

  .166.، ص2001،اجلزائر، ج.م.د، والبيولوجيةاحلديثة للعلوم الطبية 
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إجراء املتابعة على قيد كما فعل ذلك يف جنحة ترك مقر األسرة مبدئيا، فإن املشرع مل يشرتط    

ج كما جيوز أيضا .د100000إىل  25000سنة و بغرامة من حلبس من شهرين إىل ويعاقب الفاعل با

 332ادة ـحسب امل 14ادة ـنص املحرمان اجلاين من احلقوق الوطنية و املدنية و العائلية الواردة يف 

  .ع.ق

   .حتت رعاية الغري على عدم تسليم الطفل الذي هوذا احلد، بل عاقب  املشرعو مل يكتفي    

  

  رع الثالثالف

  تحت رعاية الغيرموضوع تسليم طفل  مجريمة عد

األشخاص الذين هلم احلق يف يقصد به امتناع الشخص عن تسليم طفل وضع حتت رعايته إىل و    

 متت حماكمة استمرارا متتابعا، حيث لو و من مث يعترب هذا الفعل من اجلرائم املستمرة . املطالبة به

يف ذلك يف املستقبل، فيجوز يف هذه احلالة حماكمته من أجلها نه استمر اجلاين عن هذه الواقعة و لك

  .مرة أخرى، و ال جيوز له التمسك عند احملاكمة الثانية بسبق احلكم عليه

كل من مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته " على  ع.ق 327نصت املادة أما من حيث اجلزاء فقد 

و من  ."ب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات به، يعاق الذين هلم احلق يف املطالبة صاألشخاإىل 

أجل الوقوف على عناصر هذه اجلرمية، سنتطرق إىل دراسة األركان أوال مث اجلزاء الذي أفرده املشرع 

  .هلا

  عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير جريمةأركان :أوال

  ويتكون من العناصر التالية: الركن املادي-أ

   .ةـمدرسّ  أوعة ـة أو مرضـه، كأن يكون مربيـر من أجل رعايتـطفل قد أسند إىل الغيجيب أن يكون ال-

سنا معينة، و من مث ميكن أخذ النص  مل حتددالسابقة الذكر  327أما فيما يتعلق بالسن، فإن املادة 

  .على طالقته
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و مل تشرتط  .إخل..كأن يكون والديه أو أحد إخوته  احلق يف املطالبة به،جيب أن يطالب به من له -

  .املادة حصول هذا األخري على حكم من أجل تسلم الطفل

  .املكان الذي يوجد فيه الطفل االمتناع نفسه أو عن طريق التكتم عنامتناع التسليم سواء بفعل -

و عليه فاجلرمية قائمة بتعمد الشخص الذي  .العمدية ائمر من اجلهذه اجلنحة هي  :الركن املعنوي- ب

تطبيقا لذلك و  .ية الطفل برفض تسليمه إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة بهأوكل له رعا

البنتني و مل مىت ثبت أن املتهم مل يعلن صراحة عن رفضه تسليم  قضت احملكمة العليا بانتفاء اجلرمية

    .269يلجأ إىل أي مناورة ملنع الوالدة من حقها يف الزيارة

  الجزاء:ثانيا

 .بس من سنتني إىل مخس سنواتباحل .ع.ق 327عاقب عليها مبوجب املادة م اجلرمية تشكل جنحة

و ما ميكن مالحظته هنا هو تشديد املشرع للجزاء مقارنة بالعقوبة املقررة يف جنحة عدم تسليم 

على هذه املادة أا جاءت عامة، ومن مث فإن أي شخص ميتنع إال أنه ما يؤخذ . الطفل إىل حاضنه

طفل،  محاية مصلحة ال د ذاته سببهبينما قد يكون االمتناع يف حيكون حمل معاقبة، عن تسليم الطفل 

، و يقع على عاتق متسلم الطفل عبء ضن أو الشخص الذي يطلب تسلم الطفلاكثبوت إمهال احل

  .إثبات ذلك

ا و هو مإىل ملجأ هذا، و قد تتعدد صور اإلضرار برعاية الطفل يف الوسط البديل، كتقدمي طفل  

  .د تنصال من واجب إيواء الطفل، و هو ما جيعلنا نتساءل عن مدى احلماية املقررة يف هذه اجلرميةيع

  الفرع الرابع

  جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية

انا، عن طريق تسليمه إىل ملجــأ أو بالتزام رعاية الطفل جم إخاللميكن تعريف هذا الفعل على أنه    

يعاقب " ع اليت تنص على .ق 442/3الصورة املنصوص عليها يف املادة ة خريية، و هي ـمؤسس

                                                           
269

  .370.، ص2.جياليل بغدادي، املرجع السابق، ج مقتبس عن، ،19/07/1996م، قرار مؤرخ يف .ج.أنظر، احملكمة العليا، غ - 
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ج كل من قدم طفال .د16000إىل  8000عشرة أيام إىل شهرين على األكثر و بغرامة من باحلبس من 

سبع سنوات كاملة إىل ملجأ أو إىل مؤسسة خريية مىت كان قد سلم إليه لرعايته أو ألي تقل سنه عن 

  ."و برعايته و مل يوفر له أحد ذلك  مكلف أو غري ملزم بتوفري الطعام له جماناما مل يكن سبب آخر 

  عليه سنتطرق إىل األركان يليها اجلزاء املقرر هلذه اجلرميةو 

  تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية جريمةأركان : أوال

   .جيب أن يتعلق األمر بطفل ال يتجاوز سنه السابعة: الركن املفرتض-أ

و و يتمثل يف أن يكون مرتكب اجلرمية شخصا مكلفا و ملزما بتوفري الطعام للطفل  :ن املاديالرك- ب

أو ...األخت ة الرحم كاجلد و اجلدة واألخ أوـمصدره يف عالق االلتزاموقد يكون هذا  ،جمانا هـرعايت

  .و من مث فإن اجلرمية ال تقوم يف حق الوالدين .270يف عقد شرعي كما يف حالة الكفالة

تتطلب اجلرمية قصدا عاما، و إن كان الوصف اجلزائي هلا خمالفة و ذلك بانصراف  :الركن املعنوي- ج

  .رادة اجلاين إىل تقدمي الطفل إىل ملجأ أو مؤسسة خريية بعد أن سلم له قصد رعايتهإ

  الجزاء:ثانيا

كثر و بغرامة من يعاقب اجلاين مرتكب املخالفة باحلبس من عشرة أيام على األقل إىل شهرين على األ

   .ج.د16000إىل  8000

لنا أن نتساءل يف اخلتام عن نصيب الطفل  بعد هذا العرض عن محاية حقوق الطفل االجتماعية، و

 .يف محاية حقوقه املالية ضمن سياسة املشرع اجلنائية

  المطلب الرابع

  الجرائم الماسة بالحقوق المالية للطفل

                                                           
270

الكفالة تكون بدون مقابل حيث ال يأخذ الراغب يف التكّفل أّي عوض وال على اعتبار أن  .171.أنظر، أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص - 
ال  فالكفالة عملية إنسانية. رة للطفل تضمن له العيش يف ظروف حسنةيُقّدمه، كما ال تأخذ املراكز أّي عمولة، ألّن غرضها األساسي هو إجياد أس

  .جتارية
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حقه يف احلياة و سالمة البدن، و إىل حقه يف صيانة عرضه  الطفل كما هو يف حاجة إىل محاية   

وكذلك إىل حقه يف رعايته صحيا و نفسيا و اجتماعيا، فإنه أيضا يف حاجة إىل محاية حقه يف 

جب محايته من استغالل الغري فذمته املالية ال تقل أمهية عن الذمة املالية للبالغ، لذا و . ممتلكاته

  .271غتنمني يف ذلك فرصة ضعفه و عدم خربتهللحصول على مزايا مالية م

و بتصفحنا ألحكام قانون العقوبات، جند أن املشرع قام بالنص على جرميتني تدخالن ضمن    

الفرع (جرمية عدم تسديد النفقة و ) الفرع األول(استغالل حاجة قاصر:مهامحاية الذمة املالية للطفل 

  ).الثاين

  الفرع األول

  صرجريمة استغالل حاجة قا

ملا كان القاصر ال يدرك ماهية األفعال اليت يقدم عليها و اليت ميكن أن تؤثر بشكل مباشر على     

لذلك فإن التصرفات القانونية اليت يقوم ا أوالها املشرع حبماية جزائية جتعل من ذمته املالية، 

  .272قابالشخص الذي يستغل ضعف هذا القاصر و احتياجه يقع حتت طائلة التجرمي و الع

 الثقة اين قد خانانة باعتبار اجلواملالحظ أن املشرع وضع هذه املادة ضمن القسم املتعلق خبيانة األم

   .يكن أمينا على من أؤمتن عليه ومل فيه اليت وضعت

                         وسنتعرض هلذه اجلرمية من خالل تبيان األركان اليت تقوم عليها و اجلزاء املقرر هلا على النحو اآليت
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و إن املتصفح ألحكام القرآن الكرمي جيد الكم اهلائل من اآليات اليت حتث على احلفاظ . 84،85.أنظر، حممد أبو العال، املرجع السابق، ص - 
ما إمنا يأكلون يف بطوم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل" جاء يف قوله تعاىل  على أموال اليتامى نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما

  .من سورة النساء 10اآلية أنظر، " وسيصلون سعريا
272

ال أو هوى أو عدم خربة فيه ليختلس منه ــميأو رة ــكل من استغل حاجة لقاصر مل يكمل التاسعة عش  "ع على .من ق 380مادة ـتنص ال - 

إىل  500امات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته املالية وذلك إضرارا به يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من التز 

                                                                           ." دج10.000

رقابته  اين أوـة اجلـعليه موضوعا حتت رعايج إذا كان اين .د  15.000إىل  1000سنوات والغرامة من وتكون العقوبة احلبس من سنة إىل مخس    

  .أو سلطته

وباملنع  14ويف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة جيوز أن حيكم أيضا على اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة    
  ."سنوات على األكثر ذلك ملدة سنة على األقل ومخسمن اإلقامة و 
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  استغالل حاجة قاصر جريمةأركان : أوال

  

  273الركن املادي-أ

 يكمل التاسعة عشر من العمر، يشرتط يف هذه اجلرمية أن تقع على قاصر مل :عليهسن اين  – 

و قانون  274أحكام القانون املدينمع رع أخذ بسن الرشد املدين متاشيا نالحظ أن املشمن هنا و 

  .ات القاصر الذي مل يبلغ سن الرشدخبصوص تصرف 275سرةاأل

، بتصرف يشغل الذمة املالية للقاصرع يف القيام .ق 380ويتمثل طبقا للمادة  :اإلجراميالسلوك  – 

حترير  نقوالت،ـمأو ودا ـاين نقـه للجـكتحرير هذا األخري سند دين للجاين أو لغريه، إقراض اين علي

   …خمالصة من دين له يف ذمة اجلاين  اين عليه القاصر لسند

فاملشرع مل حيصر التصرفات اليت تشغل الذمة املالية للقاصر، بل وسع منها وجعلها شاملة، وبالتايل 

   …يدخل ضمنها البيع، اهلبة، اإلجيار

ويقصد به استغالل اجلاين احتياج القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خربته، فإذا  :االستغالل – 

  .املتهم مل يستغل الضعف أو االحتياج أو انعدام اخلربة لصاحله فتسقط عنه اجلرمية  نّ أ ثبت

 ."واختلس منه" بعبارة ع.ق 380وهو ما عرب عنه املشـرع يف املادة  :فائـدةحصول اجلـاين على  – 

سه أو وى نفـه له أوـميأو واملقصود بذلك حتصل اجلاين على فائدة نتيجة استغالله احتياج القاصر 

  .عدم خربته 

يشرتط لقيام هذه اجلرمية وقوع ضرر للقاصر وقت التعاقد وهو شغل الذمة  :وقوع ضرر للقاصر -

  .املالية هلذا األخري

  .276بطال العقدوجتدر املالحظة أن اجلرمية تبقى قائمة حىت وإن كان بإمكان القاصر إ

                                                           
273

هد الوطين أنظر، بوذراع عبد العزيز، احلماية القانونية ألموال القصر يف القانون اجلزائري و دور القاضي يف ذلك، مذكرة التخرج لنيل إجازة املع - 
  .53.،ص2004 للقضاء، جويلية

274
  .م.ق 78؛43؛40 أنظر، املواد - 

275
  .أ.ق 86؛ 84؛ 83؛ 82واد أنظر، امل - 
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  ملعنويالركن ا - ب

بظروفه من أجل حصوله على فائدة غري مشروعة فيشرتط و يتمثل يف علم اجلاين عند قصده للفعل 

إذن أن يكون عاملا بتعامله مع شخص قاصر مل يبلغ سن الرشد، إال أن املشرع افرتض أن يكون 

املتهم عاملا بسن اين عليه، و ال يسقط هذا الفرض إال يف حالة إثباته سلوكه كل السبل ملعرفة السن 

  .و ألسباب استثنائية مل يتمكن من ذلكاحلقيقي للمجين عليه إال أنه 

  الجزاء: ثانيا

أشهر إىل  03ع باحلبس من .ق 380استغالل حاجة قاصر جنحة عاقب عليها املشرع طبقا للمادة 

  .دج10.000إىل  500سنوات و غرامة من  03

دج إذا  15.000إىل  1000سنوات و الغرامة من  05و تشدد العقوبة لتصل إىل احلبس من سنة إىل 

  .سلطته أوكان اجلاين من األشخاص الذين وضع اين عليه حتت رعايته أو رقابته 

 أوق ـإىل جانب ذلك، نص املشرع على عقوبات تكميلية جيوز احلكم ا، و هي احلرمان من ح  

سنوات  05و باملنع من اإلقامة من سنة على األقل إىل  ع.ق 14أكثر من احلقوق الواردة يف املادة 

  .كثرعلى األ

  .املادة على الشروع يف هذه اجلرمية فال عقاب على ذلك تلك املشرع مل ينص يفأن و ما دام 

  .ة و تقتضي محاية القاصر يف حقوقه املالية تأمني النفق

  الفرع  الثاني

  جريمة عدم تسديد النفقة
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من القانون املدين تكون تصرفاه نافذة  43من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد طبقا للمادة " على أن  83إذ ينص قانون األسرة يف مادته  -  
بني النفع و الضرر، و يف حالة النزاع يرفع و باطلة إذا كانت ضارة به، و تتوقف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا كانت مرتددة إذا كانت نافعة له، 

  ".للقضاء األمر
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جعل امتناع املكلف  ، وةتعترب النفقة من احلقوق املالية للقاصر خاصة، و قد أوالها املشرع بالعناي   

على أن جتب نفقة الولد على  75و قد ألزم قانون األسرة يف مادته  .بدفعها يقع حتت طائلة العقاب

، و يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على األب ما مل يكن له مال

  .277ذلك

ة، حيث ألزمت هذه األخرية األب بتحمل وحق الطفل يف النفقة له ما يدعمه يف الشريعة اإلسالمي   

كما أا حفزت   إخل،...رضاع و نفقات تعليم ووة و أنواعها من طعام و كسنفقة ابنه الصغري جبميع 

أفضل دينار  "يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة على ذلك حيث جاء يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 

ر ينفقه على دابته يف سبيل اهللا، و دينار ينفقه على ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، و دينا

ودا و ـاملسألة شرط أن يكون األب موج اتفق مجهور الفقهاء على هذهو  .278"أصحابه يف سبيل اهللا

كرب سن أو حنو  ان فقريا عاجزا عن الكسب ملرض أو، أما إذا مل يكن األب موجودا أو ك 279راـموس

و . ى إذا كان موسراــأنثذكرا كـان أو ول ـلى املوجود من األصذلك، كانت نفقتهم يف رأي احلنفية ع

األب يرى املالكية أن النفقة جتب على األب وحده دون غريه، و ذهب الشافعية إىل أنه إذا مل يوجد 

و ذهب احلنابلة يف الظاهر إىل أنه إذا مل يكن للولد الصغري .كان عاجزا وجبت النفقة على األم أو

  .280لى كل وارث على قدر مرياثهأب وجبت نفقته ع

ع ، حيث جاء .ق 331املادة  و لقد تناول املشرع العقاب على عدم دفع النفقة املقررة من خالل 

كل من   ج.د300000إىل  50000نوات و بغرامة من س 03أشهر إىل  06يعاقب باحلبس من " فيها

إلعالة أسرته و عن آداء كامل قيمة امتنع عمدا و ملدة جتاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء 

ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة  والنفقة املقرر عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه 

  "…إليهم
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  .أ.من ق 76أنظر، املادة  - 
278

  .رواه مسلم - 
279

  .309.خملد الطراونة، املرجع السابق، صأنظر،  - 
280

  .310.أنظر، خملد الطراونة، املرجع السابق، ص - 
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  عدم تسديد النفقة جريمةأركان :أوال

  هذه اجلرمية على عنصرين أساسيني تقوم  :الركن املادي -أ

 ع النفقة دفعها كاملة غري منقوصةرتط على املكلف بدفيش :دفع املبلغ املايل للنفقة كامال عدم-1

و لكن يشرتط وجود حكم قضائي مت  .اجلرمية إذا توفرت باقي أركاا فإذا أخل ذا االلتزام قامت

حكم  كأن يكون ،)القاصر يف حبثنا هذا( 281تبليغه إىل املدين و الذي يأمره بأداء النفقة للمستفيد

الس أو أمر استعجايل أو حىت حكم أجنيب ممهور بالصيغة التنفيذية  صادر من احملكمة أو قرار من

ررة يف قانون اإلجراءات املدنية و هذا ما قضت به احملكمة العليا يف أحد قراراا وفقا للقواعد املق

عمدا و ملدة تفوق املسؤولية اجلزائية كل من امتنع  من املقرر قانونا أن يتحمل" الذي جاء فيه

لدفع العمدي ما مل عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته و يبقى االفرتاض عن عدم االشهرين 

يلزم املتهم بدفع النفقة  –استعجايل  -مىت ثبت من قضية احلال صدور أمر قضائييثبت العكس، و 

قرار فإن قضاة الس قد خرقوا القانون عندما قضوا بالرباءة لصاحله بدعوى أنه ال يوجد حكم أو 

أمهر بالصيغة التنفيذية أو  ادية وـوىف طرق الطعن العـ، أي استو أن يكون احلكم نافذا ائي يف النزاع

  .282"أمر القاضي بالتنفيذ املعجل

و جتدر اإلشارة إىل أن النفقة واجبة األداء إىل أن يصدر حكم يقضي بإلغائها ما مل يزل سببها   

  .ببلوغ االبن سن الرشد أو زواج البنت

ع امتناع املكلف بدفع النفقة مبوجب حكم قضائي .ق 331تشرتط املادة  :نشهريانقضاء مهلة -2

 ـنيلزمه بذلك ملدة جتاوز شهرين يبدأ سرياا من تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ االختياري احملددة بعشري

  .يوما بعد إلزام املدين بالدفع

  :الركن املعنوي- ب
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 عمقتبس عن أمحد لعور، نبيل صقر، املرج 55.لقضاة، ع، نشرة ا124438ملف رقم ، 03/12/1996م، .ج.أنظر، حمكمة عليا، غ - 

  .203.السابق، ص
282

  .إ نصت على أن النفاذ املعجل وجويب إذا تعلق األمر مبسائل النفقة.م.إ.من ق 323/02مع اإلشارة إىل أن املادة  - 
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أي االمتناع العمدي للمدين عن أداء النفقة مدة جتاوز شهرين رغم يتمثل يف القصد اجلنائي،    

  .تبليغه باحلكم الذي يلزمه بذلك و إلزامه بالدفع

يفرتض أن عدم و ..."ع.ق 331من املادة  02و سوء النية يف هذه اجلرمية مفرتض، إذ تنص الفقرة    

  ."…الدفع عمدي ما مل يثبت العكس

بات عكس هذه القرينة، زمة بإثبات سوء نية املتهم، بل على هذا األخري إثو بالتايل فالنيابة غري مل   

  .ن نيتهسأي إثبات ح

إال أنه ال يعتد ذا . و ال يوجد أي مربر لعدم تسديد النفقة ما عدا حالة اإلعسار املادي الكامل   

ل ـالكسأو  بـليانصياو ار ـاإلعسار إذا كان ناجتا عن سوء السلوك كصرف املدين أمواله يف ألعاب القم

وهو ما قضت به احملكمة العليا  ع.ق 331ة من املاد 02وهذا طبقا ملا نصت عليه الفقرة  ،السكر أو

على سوء  اد وـاالعتيمن املقرر قانونا أن اإلعسار الناتج عن " كذلك حيث جاء يف أحد قراراا

و من مث عدم تسديد نفقة الزوجة السلوك أو السكر أو عدم االمتهان للعمل ال يعترب عذرا مقبوال ل

  .283"فإن نعي الطاعن على القرار باخلطأ يف تطبيق القانون غري سديد

  الجزاء: ثانيا

أشهر إىل  06من  يها باحلبس، فإن عدم تسديد النفقة جنحة معاقب علع.ق 331طبقا للمادة    

على املتهم   عالوة على ذلك جيوز احلكمو  ج.د300000إىل  50000نوات و بغرامة من س 03

  .284سنوات 05كعقوبة تكميلية باحلرمان من احلقوق الوطنية من سنة إىل 

فإن احملكمة املختصة هي حمكمة  ،ع.ق 331من املادة  03و جتدر املالحظة هنا أنه طبقا للفقرة    

ررة موطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة، و هذا طبعا كون النفقة مق

قضائية قد تكون بعيدة  ألشخاص عاجزين كالقصر مثال، و بالتايل من الشاق عليهم التنقل جلهات

    .، ويضع صفح الضحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة اجلزائيةعن سكناهم
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أمحد لعور نبيل صقر، ن ، مقتبس ع1992، سنة 03.ق، ع.، م59472، ملف رقم 23/01/1990م، .ج.أنظر، حمكمة عليا، غ - 
  .202.املرجع السابق، ص

284
  .ع.ق 332أنظر، املادة  - 
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اصة و قوانني اخلالو و بذلك نكون قد أعطينا حملة عن أهم اجلرائم اليت وجدناها يف قانون العقوبات    

  .اليت حتمي الطفل عندما يكون ضحية اجلرائم املنصوص عليها يف هذه النصوص
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و األمنية داخليا و خارجيا قد أثرت على احلياة إن التغريات االقتصادية و السياسية و الثقافية    

و على شرحية  –كباقي اتمعات   –بصفة عامة، و هذا ما انعكس سلبا على اتمع اجلزائري 

  .1األطفال بصفة خاصة

نع من تلك األحداث أصبحت أشو لعل خطورة املسألة تظهر يف أن بعض اجلرائم اليت يرتكبها    

و اليت يرتكبها البالغون، بل و أصبحت ظاهرة االحنراف متفشية حىت يف مؤسسات الرتبية و التعليم 

فأطفال اليوم لعل كل مدرس فيها يلمس ذلك مبقارنة الوضع عما كان عليه قبل حقبة من الزمن، 

صيب ا اتمع قبل أن تصيب عن كارثة أخالقية أ ليسوا بأطفال األمس، و هذا إمنا ينبئ 

  .األحداث

له حسب رأي الدكتور رمسيس نام أن كثريا من األسر يقصر يف النهوض بواجب  و مما يؤسف   

 حنراف البادية على الطفل الصغري،عن طريق عدم تقدير الوالدين ألمارات االللحدث الرعاية الالزمة 

  .2األمر الذي جيعله يسلك سبل اإلجرام غري مبال

يف حدث مت تورطهم  1407مت توقيف  2007، ففي سنة تسعد اخلاطرغة األرقام باليت و ليست ل   

و يتفق الغالب األعم من املتخصصني يف  . 3....خمتلف اجلرائم من سرقة و قتل و اعتداءات و إخل

 سوء أن هذا االحنراف إمنا هو نتاج سوء التكييف و سوء األوضاع االجتماعية و حىتهذا اال 

  .4الرتبية و التوجيه

                                                           
مذكرة ماجستري يف العلوم اإلسالمية، جامعة  ،ة مقارنة بني الشرحية اإلسالمية و التشريع اجلزائيدراس –أنظر، زوايت بلحسن، جناح األحداث  -  1

  .3.، ص2004اجلرائر، كلية العلوم اإلسالمية، 
2
  .1.، ص1.، ع1995سنة نام، الوقاية من إجرام األحداث، جملة احلقوق للبحوث القانونية و االقتصادية، أنظر، رمسيس  - 

  امللحق رقمأنظر،  - 3
، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر 1.أنظر، علي حممد جعفر، محاية األحداث املخالفني و املعرضني خلطر االحنراف، دراسة مقارنة، ط - 4

  .6.، ص2004ن، .م.والتوزيع، د
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فقد حترك فقهاء القانون و علماء اإلجرام من  -5و اليت ليست باجلديدة  –و أمام هذه الوضعية    

أجل ختصيص حيز خاص يف دراسام من أجل حتليل و تفسري ظواهر االحنراف لدى األحداث 

و قد كان هلذه الدراسات .و كذا دراسة شخصية احلدث من كل جوانبها 6يف دراسة عواملهوتعمقوا 

ثر الكبري يف جمال التشريع اجلنائي، حيث باتت جل الدول تفرد يف تشريعاا اجلنائية أحكاما األ

  .7من حيث كيفية متابعتهم إىل غاية توقيع العقاب عليهمخاصة مبعاملة األحداث 

هنا األطفال  و على صعيد آخر، ظهرت طائفة أخرى حتتاج هي كذلك للحماية و أخص بالذكر   

ما، حيث تشري و الذين تكون سالمتهم أو أمنهم أو صحتهم مهددة خبطر املعرضني للخطر املعنوي 

  .8يف الشوارعحالة وجدوا من قبل فرق محاية الطفولة  16777اإلحصائيات إىل أنه مت تسجيل 

عال من خالل قانون فقد امتدت يد املشرع باحلماية، و هذا ما مت ف أمام هذه الوضعيةو احلقيقة،    

كما . 10كذا قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيو  9اإلجراءات اجلزائية

لتوضيح احلماية الفعلية للطفولة املعرضة للخطر  1975و  1972ن يف سنة جاء األمران املؤرخا

كلفة مؤسسات املـالـاحل و جـاء الثـاين لينشئ املصة و ينص على مظاهر احلمايلاملعنوي، فجاء األول 

  .حبماية الطفولة و املراهقة

                                                           
 يات املتحدة األمريكيةات البيتيك يف الوالحيث عرفت كل شعوب العامل سواء املتقدمة منها أو املتأخرة احنراف األحداث و مثال ذلك عصاب - 5

، محاية يدومة درياسعصابات اهلوليقان يف شرق أوروبا، عصابات األقمصة السوداء يف فرنسا و غريها من الدول الواقعة يف مشال أوروبا، أنظر، ز 
  .1.، ص2007ة، ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهر 1.األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ط

 ،1992للتفصيل أكثر يف هذه العوامل أنظر، حممد عبد القادر قوامسية، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، - 6
  .103إىل  76.ص

7
تماعية ليست منفصلة عن باقي الظواهر و إمنا هي و هذا ما يدل على تطور السياسة اجلنائية احلديثة و اليت تنظر إىل اجلرمية باعتبارها ظاهرة اج - 

  انعكاس لضروب االختالل االجتماعي
Cf. Henri GIELB, La criminalité juvénile en tant que phénomène économique et  social, Paris, Librairie du Recueil 
Sirey, 1947, pp.71-83. 

  http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=36&ida=160400&date_insert=20090609 املوقعأنظر،  - 8
  .حيث خصص له الكتاب الثالث حتت عنوان القواعد اخلاصة بارمني األحداث - 9

ر، .، املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ج2005فرباير  06املؤرخ يف  05/04أنظر، القانون رقم  -10
  .، حيث خص املشرع الباب اخلامس من هذا القانون بإعادة تربية و إدماج األحداث2005أبريل  27ورة يف ، املنش12.ع
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هل أن النصوص السابقة كفيلة : اإلشكالية التالية  معاجلةو عليه، سنحاول من خالل هذا الفصل    

الذين هم يف خطر معنوي؟ و قد اهتدينا يف سبيل ذلك تقسيم الفصل  حبماية األحداث و األطفال

ثاين البحث اية القانونية للطفل اجلانح، مث يف املبحث األول احلمنتناول يف املسث مباحث، إىل ثال

وم عليهم يف مرحلة تنفيذ احلماية القانونية للطفل املعرض للخطر املعنوي، و أخريا محاية األطفال احملك

  .العقوبة

  المبحث األول

  الحماية القانونية للطفل الجانح

معاملة متميزة و خمتلفة متاما عن تلك  معاملة األحداث تسري أغلب التشريعات اجلنائية احلديثة إىل   

و مؤدى ذلك هو أن فكرة قضاء األحداث يرتكز على ميزة أساسية هي محاية  .11املقررة للبالغني

فكرة مفادها ني و تقومي سلوكهم و تأمني توافقهم مع اتمع، لذلك فهو ينطلق من األحداث اجلاحن

  .مصلحة احلدثحتقيق 

يعترب التشريع اجلزائري اخلاص باألحداث من بني التشريعات الرائدة اليت جسدت االتفاقية هذا، و    

حلقوق الطفل كما يتوافق مع املبادئ األساسية لقواعد األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون الدولية 

و تدابري  و ذلك مبا تتسم به هذه القواعد من مرونة .1985لسنة  كنيباألحداث و املسماة بقواعد 

  .12تربوية دف أساسا إىل محاية احلدث و رقابته و حتضريه إلعادة إدماجه يف اتمع

                                                           
  .152.، ص1999أنظر، طاهري حسني، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري، دار احملمدية، احلامة، اجلزائر، - 11

« Le mouvement de la création – dans différents pays- de tribunaux pour mineurs, distincts des tribunaux 
ordinaires, marque le triomphe du principe de traitement sur celui de châtiment, dans la politique criminelle 
des pays intéressés, au moins dans le champ de la délinquance juvénile ». Cf. Hassan ALLAM, Le tribunal pour 
mineurs et son rôle dans le traitement des mineurs délinquants, Revue Droit et Economie Politique, Université 
du Caire, Décembre 1994, p.1.    

هلا بأحقية كل طفل يدعى أنه انتهك و الذي تعرتف اجلزائر من خال 92/461من املرسوم الرئاسي  40و هذا ما يتماشى أيضا مع نص املادة  - 12
ية قانون العقوبات أو أم بذلك، أو ثبت عليه، يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل، و يكون ذلك بقيام سلطة أو هيئة قضائ

  .لفضلى للطفلخمتصة و نزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري حبضور مستشار قانوين و حبضور والديه مع مراعاة املصلحة ا



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

119 

 

ذا االهتمام من املشرع اجلزائري هو أمر بديهي، ألنه ليس مقبوال و ال متصورا أن يعاجل إن ه   

كان متتع البالغ على ذات النحو الذي عاجل به إجرام البالغني، فإذا  القانون قضايا الطفولة اجلاحنة 

الكاملة و توقيع العقوبة املقررة للجرمية باإلرادة و الوعي يف صورما العادية جييز االعرتاف مبسؤوليته 

اليت ارتكبها تبعا لذلك، فإن انتقاص نصيب احلدث من الوعي و من اإلرادة ميلي تعديال جوهريا يف 

حنو يغلب فيه طابع التهذيب و العالج و ي أن يعامل على ـيقتضمسؤوليته و جزائه، و هذا بدوره 

   .اجلاحنة ضرورة ال غىن عنهاالرعاية على أي اعتبار آخر، و هو األمر الذي جيعل من قانون الطفولة 

من مرحلة التحقيق األويل مرورا  ابتداءو عليه، سنحاول إسقاط هذه القواعد على احلدث    

املطلب (معه من طرف قاضي خمتص بشؤون األحداث باإلجراءات اخلاصة و املتميزة أثناء التحقيق 

  .)املطلب الثاين(اية إىل إجراءات احملاكمة ) األول

  المطلب األول

 إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه

ختتلف القواعد القانونية اخلاصة مبتابعة الطفل الذي يرتكب اجلرمية عن ما هو مقرر للبالغني سواء   

  .ملسؤولية أو من حيث اجلهة املختصة بالتحقيق معهمن حيث نطاق ا

و اليت تتفاوت تبعا و مرد هذا االختالف اعتبارات تتعلق بالقدرة على حرية االختيار و اإلدراك    

  .13الختالف مراحل العمر، حيث تتجه إىل النضج كلما اقرتب اإلنسان من سن البلوغ

مث جهات التحقيق اخلاصة ) الفرع األول(اجلانح و عليه، سندرس أوال إجراءات متابعة الطفل    

لنخلص يف األخري إىل أنواع التدابري املتخذة ضد احلدث اجلانح أثناء ) الفرع الثاين(بالطفل اجلانح 

  .حقيقمرحلة الت

  

  الفرع األول

                                                           

  .287.أنظر، علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص - 13



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

120 

 

 إجراءات المتابعة

تة لوقوع ألدلة املثبمتهيدية تعىن جبمع ا كما هو معلوم، فإنه يسبق حتريك الدعوى العمومية مرحلة  

  .االستدالالترمية و البحث عن مرتكبيها، و تسمى يف فقه القانون اجلنائي مبرحلة مجع اجل

أغلبية البحوث اليت تناولت موضوع متابعة الطفل اجلانح مل تتعرض إىل مرحلة  وجدير بالتنبيه هنا أن

سبب يف ذلك هو أن أغلبية يكون بصفة خمتصرة، و لعل الالبحث و التحري، و إذا مت ذلك فإنه 

التشريعات اليت عنيت جبنوح األحداث ال تفرد يف نصوصها قواعد خاصة بالقصر يف مرحلة البحث 

 .التمهيدي

اليت أفردها املشرع اجلزائري للطفل اجلانح أثناء مرحلة البحث و اإلجراءات  و قبل اخلوض يف شرح   

و هذا حىت نضبط معىن مصطلح  ية اجلزائية للطفلج أوال على نطاق املسؤولالتحري، ال بأس أن نعر 

  .احلدث املشمول بالرعاية

  نطاق المسؤولية الجزائية للطفل :أوال

و تدور حوله العديد من املناقشات وتتباين يثري حتديد فرتة احلداثة يف التشريع الكثري من اللبس    

، بينما مدده آخر 15احلداثة بسبع سنواتاألدىن لفرتة ، حبيث اجته فريق إىل حتديد احلد 14بشأنه اآلراء

  .16إىل ما بعد السبع سنوات

و قد تفادى املشرع اجلزائري حتديد السن األدىن ملرحلة احلداثة منتهجا يف ذلك السياسة التشريعية    

1953الفرنسية و متاشيا مع احللقة الدراسية اليت عقدت بالقاهرة سنة 
و حسن ما فعله املشرع،  .17

                                                           
حلقوق ، أنظر، عراب ثاين جنية، احلماية اجلنائية لألحداث اجلاحنني، مذكرة ماجستري يف علم اإلجرام و العلوم اجلنائية، جامعة تلمسان، كلية ا - 14

  .7.، ص2004

  .34.أنظر، حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص .ن العقوبات اللبناينالسوري، قانو مثال ذلك قانون األحداث اجلاحنني  - 15
أنظر، علي حممد  .سنوات10ىن للمسؤولية اجلزائية ب و الذي حدد السن األد 1963مثال ذلك قانون األطفال و الشباب اإلجنليزي لسنة  - 16

  .144.جعفر املرجع السابق، ص
  :ديد احلد األدىن لفرتة احلداثة العتبارين اثنني و اليت نصت على توصيات بعدم حت - 17
  ؛متكني حمكمة األحداث من اإلطالع على قضايا األحداث بدون قيد* .../

  .35.اختاذ اإلجراءات اإلصالحية أو الوقائية بالنسبة جلميع األحداث ، أنظر حممد عبد القادر قوامسية، املرجع  السابق، ص* 
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الذي مل يبلغ سن الرشد اجلزائي يتعني أن يكون حمل عناية من قبل املشرع سواء يف ري ذلك أن الصغ

حال امتناع مسؤوليته لعدم بلوغه سن التمييز أو يف حال جتاوز هذه السن و عدم بلوغه سن الرشد 

  .18اجلزائي

عمره و  و عليه ميكن تعريف احلدث بأنه كل شخص ذكرا كان أو أنثى مل يبلغ الثامنة عشرة من   

  .ارتكب فعال من األفعال املعاقب عليها قانونا

و يتضح من العرض السابق أن خطة املشرع اجلزائري ختتلف بصورة كبرية عن ما هو مقرر يف    

لى ذلك من تقسيم مرحلة احلداثة و ما يرتتب ع .يعات املقارنة من حيث تعرف احلدثالتشر 

من عدة وجوه سيما من  االختالفيبدو هذا  و .اثلكل فئة من فئات األحداملسؤولية املقررة و 

  .حيث حدود السن املقررة لكل مرحلة و مدى اعتماد اإلدراك يف حتديد املسؤولية اجلزائية للحدث

إال تدابري  13ال توقع على القاصر الذي مل يكمل " على أنه ع.من ق 49/1 و لقد نصت املادة   

   ."احلماية أو الرتبية

  .أقسام 03النص ميكن تقسيم مراحل املساءلة اجلزائية إىل انطالقا من هذا 

  :مرحلة انعدام المسؤولية - أ

رحلة ينعدم الطفل يف مثل هذه املو  .تبدأ هذه املرحلة بالوالدة و تستمر إىل غاية سن الثالثة عشرة   

صرفاته من فهو ال يفقه ما يرتتب عن تختيار، ة االـاإلدراك و بالتايل تنعدم عنده حريي و ـعنده الوع

، و من مث مينع وضعه يف مؤسسة عقابية و لو بصفة 19و نتيجة لذلك متتنع لديه املسؤولية اجلزائيةأثر 

حىت بلوغ الطفل سن و من باب املقارنة فقد حدد فقهاء الشريعة اإلسالمية هذه املرحلة  .20مؤقتة

ال يقتص منه و ال يعزر، بها، و على اجلرمية اليت ارتك، و من مث ال حياسب الصيب غري املميز 21السابعة
                                                           

  .14.ص ،2008مجيلة، األحداث يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، أنظر، نبيل صقر و صابر  - 18
ى البحث يف قد ألغ ع.من ق 49اجلزائري مبوجب املادة و من مث فاملشرع  ،انعدام األهلية هنا هو قرينة قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس - 19

  .وافرهتوافر التمييز و عدم ت
  .ج.إ.من ق 459/1أنظر، املادة  - 20

، أنظر، رضا املزغين، رعاية األحداث يف القوانني و التشريعات العربية، دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية و التدريب، الرياض - 21
  .21.،ص1990
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املدنية عمال بالقاعدة املقررة ف الشريعة غري أن إعفاءه من احملاسبة اجلنائية ال يعفيه من املسؤولية 

 .22اإلسالمية أن الدماء و األموال معصومة

و هذا ما نصت  .23سؤولية املدنية للحدث غري املميزفقد ألغى املشرع امل و على نقيض ذلك،   

 ه أوـبب يف الضرر الذي حيدثه بفعلأل املتسـال يس" بقوهلا ج .م.من ق 125راحة املادة ـعليه ص

و يف هذه احلالة ميكن للمضرور أن يعود  ."عدم حيطته إال إذا كان مميزاأو منه  بإمهالامتنـاعه أو 

ن م 134/1ذلك عمال بأحكام املادة املسؤول عن احلدث و  بدعوى التعويض عن العمل الضار على

أثبت أثبت بأنه قـام بواجب الرقـابة، أو ، و ميكن للمكلف بالرقابة أن يتخلص من املسؤولية إذا م.ق

هذا ما نصت عليه  الواجب مبا ينبغي من العنـاية، و و لو قام ذابأن الضرر كان ال بد من حدوثه 

  .م.من ق 134/2صراحة املادة 

  : مرحلة المسؤولية المخففة -ب

سنة إما  18إىل  13و خيضع القاصر الذي يبلغ سنه "...أنهعلى  ع.من ق 49/2نصت املادة    

ؤوال جنائيا و بالتايل، يعترب احلدث يف هذه السن مس ." اية أو الرتبية أو لعقوبات خمففةاحلم لتدابري

غري أن املشرع راع عنصر اإلدراك و التمييز اللذان ال ميكن أن يكتمال لدى  .عما يرتكبه من جرائم

النفسية ا للنمو التدرجي للقوة الذهنية و على مراحل متتالية تبعالطفل دفعة واحدة، و إمنا يكون ذلك 

الذي جعل مسؤوليته خمففة ترك لقاضي األحداث احلرية يف تقدير العقوبة املناسبة واليت للطفل، األمر 

ح وخطورته يراع فيها ظروف احلدث االجتماعية ومالبسات القضية و أبعاد السلوك اجلان

و من ناحية الفقه اإلسالمي، فإنه ال يرتب أيضا مسؤولية جنائية على الصيب يف هذه  .24االجتماعية

التعزير الذي يتسم و إمنا يكون حمال للمسؤولية التأديبية كالتوبيخ أو الضرب و ذلك يف نطاق املرحلة، 

                                                           
  .600.صأنظر، عبد القادر عودة، املرجع السابق،  - 22
ة احلدث غري املميز يف حالة انعدام املسؤول عنه أو تعذر احلصول على التعويض من هذا األخري و هذا عمال بعدما كان قد قرر إمكانية مساءل - 23

و املال حظ هنا أن املشرع أجاز التعويض على غري املميز على أساس فكرة ضمان الضحية فهي . ج قبل تعديلها .م.من ق 125/2بأحكام املادة 
أنظر يف تفصيل هذا ، ناصر فتيحة، املسؤولية املدنية التقصريية للطفل، جملة العلوم القانونية واإلدارية ، كلية احلقوق  .مسؤولية موضوعية لكنها احتياطية

  .119.، ص3.، ع2005 -تلمسان –
  .378.، ص1996، اجلزائر، .ج.م.و.أنظر، بلحاج العريب، أحباث و مذكرات يف القانون و الفقه اإلسالمي، د - 24
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ة و التفريد حبسب الظروف باحتوائه جمموعة من التدابري اليت متكن القاضي من مكنة املالئم

مراعاة مصلحة احلدث عند تطبيق هذه من جهة، و من جهة أخرى  الشخصية و املوضوعية للحدث

 .25التدابري التأديبية

  : مرحلة المسؤولية الكاملة -ج

هي مرحلة اإلدراك التام، ويفرتض فيها أن احلدث قد اكتمل منوه اجلسدي و العقلي ببلوغه سن  و   

، و تصبح مسؤوليته اجلزائية كاملة، وال تسقط هذه األخرية على من بلغ سنة 18ر ب املقد الرشد

مما  كاجلنون مثالرأت على أهليته عوارض أثناء ارتكاب الفعل ارم  سن الرشد اجلزائي إال إذا ط

    .26يستدعي حجزه يف مؤسسة استشفائية لألمراض العقلية

 حىت مع ما ته اجلزائر من اتفاقيات ون يتماشى مع ما أبرمإن هذا التحديد يف السن اجلزائي إن كا   

ميكن مثال اعتبار الطفل  كيفإال أنه يثر بعض التناقضات، حيث   يةـذهب إليه فقهاء املالكية و احلنف

راشد جزائيا و غري راشد مدنيا، وهو ما يستدعي يف الكثري من األحيان العمل على توحيد سن 

    .الرشد يف مجيع القوانني

  مىت و كيف يتم حتديد سن الرشد؟ لنا أن نتساءل بعد هذا العرض املوجز ملراحل املسؤولية

  : تقدير سن الرشد-أ

يثور التساؤل بشأن األحداث الذين يبلغون احلد األقصى لسن احلداثة يف الفرتة ما بني ارتكاب   

يكون احلدث قد جتاوز خالهلا فقد تستغرق إجراءات احملاكمة فرتة من الوقت  ،اجلرمية ووقت احملاكمة

متيل إىل حتديد سّن احلدث بوقت  27فأغلب التشريعات. سّن احلداثة وبلغ مرحلة املسؤولية اجلزائية

و هذا أمر . دور احلكمـارتكاب اجلرمية وليس بوقت رفع الدعوى العمومية على احلدث أو بوقت ص

                                                           
  .120.، ص1986مقارنا بقانون األحداث، دار الفكر العريب، القاهرة، الشحات اجلندي، جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية أنظر، حممد  - 25
  .ع.من ق 21، 47 ادتنيأنظر، امل -26

27
املادة  ( األحداث األردين ؛ قانون )02املادة ( ؛ قانون األحداث اجلاحنني يف سوريا )03املادة ( كقانون محاية األحداث املنحرفني يف لبنان  -  

  .163.أنظر، علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص).  05املادة ( ؛ قانون األحداث الكوييت )18
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ضيات العدالة و مبادئ القانون اجلنائي و هذا ما يتماشى مع مقت .28يكاد أن يكون حمل اتفاق الفقه

اليت تقضي بعدم جواز أن تطبيق العقاب على اجلانح عن فعل مل يكن يستحق العقاب عليه وقت 

  .ارتكابه

 على ج.إ.ق 443ئري هذا النهج يف حتديد سن احلدث، حيث نصت املادة وقد ساير املشرع اجلزا   

استقر عليه و هو ما  ."اجلرميةبسن ارم يوم ارتكاب  تكون العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي" أن

مىت كان من املقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد " بأن 29يف قرار له قضاء الس األعلى، حيث قضى

مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا اجلزائي يكون بسن ارم يوم ارتكابه اجلرمية، و من مث فإن القضاء 

سنة يوم ارتكاب  18إدانة املتهم الذي مل يبلغ بعد  قواعد االختصاصللقانون، حيث يعد خرقا ل

يستفاد من ذلك أّن املتهم إذا كان يبلغ يوم  ." اجلرمية و إحالته أمام حمكمة البالغني ال األحداث

ارتكاب اجلرمية أقل من مثانية عشرة سنة وأحيل خطأ إىل جهة خمتصة مبحاكمة البالغني ال األحداث، 

إّال أنّه يؤخذ على هذا االجتاه أّن  .30م الصادر عن هذه اجلهة يعّد باطال بطالنا مطلقافإّن احلك

اإلجراءات اخلاصة باألحداث اجلاحنني ميكن أن تصبح عدمية األثر يف مواجهة ارمني البالغني، فقد 

ية عليه، هذا تتخذ احملكمة جتاه احلدث اجلانح إجراءا وقائيا كتسليمه لوالديه أو ملن له حّق الوال

اإلجراء وإن كان يتناسب مع احلدث اجلانح فإنّه ال يصّح القضاء به جتاه ارم البالغ، ونفس الشيء 

بالنسبة إلجراء اإليداع باملؤسسات اإلصالحية واّليت هي يف األصل خمصصة لرعاية األحداث اجلاحنني 

من تدخل املشرع يف هذه احلالة من  وتوجيههم، وليس إليواء البالغني واختالطهم باألحداث، فال بدّ 

                                                           
، 1992ج، اجلزائر، .م.و.عادل قورة، حماضرات يف قانون العقوبات، د ؛ 19.ابر مجيلة، املرجع السابق، صأنظر، نبيل صقر و ص - 28
  .146.ص
جتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، املؤسسة ، مقتبس عن جياليل بغدادي، اإل20/03/1984، 26790ج، قرار رقم .غ ،جملس أعلى أنظر،  -  29

  .351.، ص1996الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار، اجلزائر، 
30

، واّليت 1995فرباير  25املؤرخ يف  10-95من قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر رقم  249مع مراعاة التعديالت اّليت أدخلت على املادة  - 
 .جتيز حماكمة األحداث أمام حمكمة اجلنايات يف اجلرائم اإلرهابية
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أجل وضع النصوص وببيان اإلجراءات اّليت جيب اختاذها بالنسبة لألحداث الذين يبلغون سّن الرشد 

  .قبل احلكم عليهم

  : إثبات سن الحدث-ب

يف حتديد السن أن تلجأ احملكمة إىل شهادة امليالد أو األوراق الرمسية األخرى كدفرت األصل    

أما يف حالة  .31ى األدلة يف إثبات تاريخ امليالد، طبعا هذا ما مل يثبت تزويرهاو اليت تعترب أقو  العائلة،

ساور القاضي شك يف تقدير السن املثبتة كأن ال يكون هذا التقدير يتماشى مع عدم وجودها أو إذا 

  .32اء مثالواقع احلال، فيمكن للقاضي يف هذه احلالة أن يلجأ إىل أهل اخلربة الفنية كاألطب

و لكن، هل يعد تقدير السن على هذا األساس من املسائل اليت ختضع للسلطة التقديرية حملكمة    

  دون رقابة احملكمة العليا؟املوضوع 

إن الدفع بعدم بلوغ احلدث املتهم سنا معينة، يعد دفعا جوهريا، و بالتايل ميكن إثارته أمام احملكمة    

 .33 وجه اخلطأ يف تطبيق القانونإىل باالستناد، و ذلك العليا

  أثناء مرحلة البحث و التحري حماية الطفل الجانح: ثانيا

                                                           
  .21.و صابر مجيلة، املرجع السابق، ص أنظر، نبيل صقر -31
اضي سلطته يف تقدير رأي و إن كانت االستعانة خببري لتقدير السن ال يسلب للق. 21.املرجع السابق، ص ،و صابر مجيلة أنظر، نبيل صقر -32

   .واعد العامة يف اإلثبات اجلنائياخلبري طبقا للق
د به قاضي املوضوع وخيرج بذلك عن حمكمة النقض الفرنسية كانت تعترب تقدير السّن أمرا ينفر  .07الشطر  ج.إ.من ق 500أنظر، املادة  - 33

اراا، فإذا كانت حمكمة املوضوع قد تناولت موضوع السّن بالبحث والتقدير رقابتها، وهو نفس ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية من خالل قر 
ال جيوز له وأتاحت للمتهم فرصة إثبات دفاعه، أو إذا ترك املتهم احلدث حملكمة املوضوع تقدير سّنه، ومل يعرتض على هذا التقدير ففي هذه األحوال 

أنّه كل من حمكمة النقض الفرنسية واملصرية أخذت تضّيق من إطالق هذه املسألة لسلطة قاضي  إالّ . أّن يعارض يف ذلك ألّول مّرة أمام حمكمة النقض
ا كانت املادة " الذي جاء فيه ما يلي  1985فرباير  21املؤرخ يف  88املوضوع، وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية من خالل قرارها رقم 

ّ
مل

سنة  15ث تنّص على أنّه فيما عدا املصادرة وإغالق احملّل ال جيوز على احلدث الذي ال تتجاوز سّنه بشأن األحدا 1974لسنة  31من القانون  07
فإّن حتديد سّن احلدث على . ويرتكب جرمية توقيع أيّة عقوبة ممّا نّص عليه يف قانون العقوبات، وإّمنا حيكم بأحد التدابري اّليت عّددا املادة املشار إليها

و أمرًا الزمًا لتوقيع العقوبة املناسبة حسبما أوجب القانون، ومن ّمث فقد بات متعّينا على احملكمة قبل توقيع أيّة عقوبة على احلدث أحنو دقيق يضحى 
اخلطأ يف فأسباب الطعن يف القرار املشار إليه ارتكزت أساسا على ". اختاذ أي تدبري قبله أن تستظهر سّنه يف هذه احلالة وفق ما رمسه القانون لذلك 

انظر، حممد علي السامل عياد احلليب، شرح قانون العقوبات القسم  .تقدير سّن احلدث، األمر الذي أّدى إىل توقيع تدبري ال يتناسب مع سّنه احلقيقي
  .467.، ص1997ر والتوزيع، األردن، العام، مكتب دار الثقافة للنش
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 الغ أوــيق البها ذلك عن طر مىت اكتشفت الضبطية القضائية وقوع جرمية، أو وصل إىل علم   

وعن مرتكبيها يف وى، قامت حسب ارى العادي لألمور بالبحث و التحري عن اجلرمية ـالشك

قامت بإرسال ملف القضية إىل النيابة  ،االستدالالتن مجع و مىت انتهت م .ختصاصااحدود ا

  .ج.إ.ق 36صاصها طبقا لنص املادة باعتبارها تدير نشاط الضبطية القضائية يف دائرة اخت العامة

  و عليه، فما هي أوجه احلماية اليت يتمتع ا األحداث يف مرحلة البحث و التحري ؟ 

  : شرطة األحداثاألطفال و -أ

بدأ التفكري على النطاق الدويل يف استحداث جهاز شرطة األحداث، و بادرت منظمة الشرطة    

ضرورة إنشاء شرطة خاصة باألطفال سواء  بباريس للدعوة إىل 1947الدولية اجلنائية منذ سنة 

  .34االحنرافحلمايتهم سواء كانوا جاحنني أو معرضني خلطر 

لشرطة لدعوة إىل إنشاء شرطة خاصة باألحداث عند انعقاد اجلمعية العمومية لو لقد توالت هذه ا   

، 1955و يف اسطنبول عام  1954و يف روما  1953و يف أوسلو  1952مل الدولية اجلنائية يف ستوكهو 

و ركزت البحوث و التوصيات اليت تضمنتها هذه االجتماعات على الدور الثاين لشركة األحداث و 

عوات على لسان كل من املؤمتر الدويل األول لألمم املتحدة بشأن مكافحة اجلرمية و قد توالت الد

، و حلقة الدراسات األوىل للدول العريبة بشأن منع اجلرمية و 1955معاملة املذنبني املنعقد يف لندن 

رمية و معاملة ، و احللقة الثانية للدول العربية بشأن منع اجل1953معاملة املذنبني املنعقدة يف القاهرة 

، و مؤمتر التنمية و الدفاع االجتماعي الذي 1960، و مؤمتر لندن الدويل 1959املذنبني يف كوبنهاقن 

  .197135أقامه املكتب الدويل العريب ملكافحة اجلرمية بقطر يف مارس 

وح النز سبة العالية من الشباب األحداث و و النو على الصعيد الداخلي، فإن تزايد عدد السكان    

، و التسرب املدرسي و عجز األسرة عن مقاومة األوضاع االجتماعيةالريفي و تردي األوضاع 

                                                           
  .  156.صأنظر، حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق،  - 34
35

  .26.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 
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و سعيا منها لتطبيق سياسة وقائية فعالة يف  -عل املديرية العامة لألمن الوطيناجلديدة للمجتمع، ج

  .36تسمى فرق محاية الطفولة تنشأ ضمن نظام الضبطية القضائية فرقا -جمال القصر

عن مؤهالت و تكوين العاملني يف هذه الفرق، فرغم أن املنشور جاء خاليا من حتديد هذه  أما   

و بالتايل فإن  موجود داخل نظام الضبطية القضائية،على اعتبار أن اجلهاز املؤهالت العلمية 

 املؤهالت العلمية املطلوبة موحد، و إن كان املنشور قد أكد على ضرورة إعطاء أمهية خاصة لتكوين

تكوين فوج من  األشخاص الذين سيكلفون بالعمل ضمن فرق محاية األحداث، و أن يشرع يف

  .االحنرافأو املعرضني خلطر املفتشات و األعوان مهمتهم محاية األحداث املنحرفني 

أما عن مهمة تلك الفرق، فتتمثل يف محاية القصر املوجودين يف خطر معنوي، و كذا تعقب آثار    

ن ارتكبوا جرائم، و البحث عن القصر املوجودين يف حالة فرار من مؤسسات األحداث الذي

األحداث أو من منازل أوليائهم القانونية، و الكشف عن كل شخص يبحث عن استغالل القصر 

 ي أوـن أو الوصـسوء املعاملة اليت يتعرض هلا األطفال من طرف الوالدييف ميدان اجلرمية، و كذا 

  .احلاضن

  : ية األحداث يف جهاز الدرك الوطينخاليا محا- ب

على مستوى الدرك الوطين مبقتضى الئحة العمل الصادرة خاليا األحداث املنحرفني  إنشاءمت    

حرفني و املعرضني خلطر نو ذلك بغرض التكفل بفئة األحداث امل 2005جانفي  24بتاريخ 

                                                           

و لقد وضع هذا األخري قواعد هامة  .تأسيس فرق متخصصة حلماية الطفولة، املتضمن 1982مارس  15املؤرخ يف   8808رقم  أنظر، منشور -  36
���ر ���ون ا���طرة .1985لسنة لك قواعد بكني ذتساعد يف محاية األحداث سابقا يف ��  و ���ت ا��ر��� ا��"ر�! �ن ��ن ا�� ر�ا�$��#

من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية  12ألول مرة ضباط الشرطة القضائية املكلفني باألحداث متاشيا مع مقتضيات املادة بإحداث ���ت  ا��!
). من قانون املسطرة اجلنائية 460و  19املادة ( سنإلدارة شؤون قضايا األحداث بغية التخصص يف استقصاء اجلرائم املرتكبة من طرف صغار ال

-http://droitcivil.overاملتابعة يف قضايا األحداث، حبث منشور يف املوقع التايل ، البحث التمهيدي و هشام مالطيأنظر، 

blog.com/article-1869101.html 
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عامة و الضبطية من بصفة و تشكل هذه اخلاليا املتخصصة تدعيما لعمل مصاحل األ. االحنراف

   .37القضائية بصفة خاصة

تتشكل كل خلية من خاليا األحداث على مستوى الدرك الوطين من رئيس للخلية يكون برتبة    

و ميكن أن  .االقتضاءعند  )دركية( نسويركيني اثنني مع إمكانية إشراك عنصر مساعد أول و من د

أما من  .متع الرئيس بصفة ضابط للشرطة القضائيةحيث يتدركيني،  06يتوسع تشكيل اخللية إىل 

  .ج.إ.ق 19ون أعوان طبقا للمادة يساعدونه فيعترب 

اختيار العناصر املكونة خلاليا األحداث من ضمن العسكريني األكفاء و الذين هلم و يتم     

  .38لك، و يتبني أم ذو قدرات و مهارات تؤهلهم لذاستعدادات و ميول يف التعامل مع األحداث

أما عن مهمتها، فهي تتمثل أساسا يف إخطار قيادة الدرك الوطين بأن هناك منطقة ينتشر فيها    

اإلجراءات الالزمة خاصة إخطار الشرطة بذلك، و باألخص فرق محاية  الختاذ، و ذلك االحنراف

يق برنامج خاص بذلك حول فة إىل ممارسة دور توعوي و حتسيسي عن طر الطفولة، باإلضا

مديرية البيئة، مديرية الشباب  مع بالتعاونو يف هذا اإلطار تعمل خاليا األحداث  .خدراتامل

نتخبني، ، املين املهينرية الشؤون الدينية، مديرية التكو الرياضة، مديرية الصحة، مديرية الثقافة، مديو 

عترب من قبيل إنشاء تلك اخلاليا يف حد ذاا ت مبادرةالشك يف أن  و .اجلمعيات، وسائل اإلعالم

  .االهتمام مبشكل االحنراف األحداث و حماولة تطويقه

  في مرحلة البحث و التحريالضبطية القضائية العادية  اختصاصات: ثالثا

إن الضبط القضائي مرحلة شبه قضائية، دف إىل البحث و التحري عن اجلرمية و مرتكبيها،    

اشرون عملهم يف قضايا األحداث مىت وصل إىل وعليه فإن ضباط الشرطة القضائية يف اجلزائر يب

وفق القواعد العامة املستنبطة  لالحنرافحلالة من حاالت التعرض علمهم أو مت اكتشافهم للجرمية، أو 

                                                           
  .46.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 37
   .47.املرجع السابق، ص اس،زيدومة دريأنظر،  - 38
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، و منه نستخلص أن أعماهلم يف ميدان ج.إ.من ق 18و 17و  13و  12/1،2،3من نص املواد 

  .39الشكاوي و البالغات و مجع االستدالالت األحداث ال خترج عن القواعد العامة، وهي تلقي

  : تلقي الشكاوي و البالغات-ا

و املقصود باإلبالغ هو اإلخبار عن وقوع جرمية سواء كان مقرتفيها شخصا معلوما أو جمهوال، و    

  .40جيوز أن يتم التبليغ بأي وسيلة

ة السلطات املوضحة يباشر ضباط الشرطة القضائي" على  ج.إ.من ق 17نصت املادة و يف هذا    

و يتلقون الشكاوى و البالغات ، و يقومون جبمع االستدالالت و إجراءات  13و  12يف املادتني 

  ."التحقيقات االبتدائية

العادية و فرق محاية الطفولة و خاليا األحداث بتلقي تقوم الشرطة القضائية  يف هذا اإلطار و   

باشرين حبماية و وقاية األحداث من االحنراف أو التعرض الشكاوي والبالغات باعتبارهم املعنيني امل

  .له

 ألعماهلم وإخطارالقضائية حترير حماضر  ج على ضباط الشرطة.إ.من ق 18و قد أوجبت املادة     

  .نايات و جنح و خمالفات بغري متهلوكيل اجلمهورية بكل ما وقع من ج

ائية الشكوى املصحوبة بادعاء مدين إذا كان هل يقبل ضابط الشرطة القض: و السؤال املطروح هنا   

  املشتكي منه حدثا منحرفا؟

جيوز لكل من يدعي إصابته "ج على .إ.من ق 475/1املادة  نصتلإلجابة عن هذا السؤال     

  . " سنة أن يدعي مدنيا 18نسبها إىل حدث مل يبلغ بضرر ناجم عن جرمية 

رمية ارتكبها حدث ـخص الذي حلقه ضرر من جراء جوز للشـ، فإنه جيهذا النصإذن، و بناء على    

، إال لـالتدخ ادرة أوـق املبـة باألحداث عن طريـصات القضائية املختـأن يدعي مدنيا أمام مجيع اهليئ

                                                           
  .61.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 39
  .24.، ص1999ت، اجلزائر، .أ.و.، د1.ط أنظر، جياليل بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، - 40
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أنه فيما يتعلق باجلنايات اشرتط املشرع أن يتم اإلدعاء املدين عن طريق املبادرة أمام قاضي التحقيق 

  .41ملوجود على مستوى قسم األحداث الذي يقيم بدائرته احلدثبشؤون األحداث ااملختص 

أما إذا كان اإلدعاء املدين موجه ضد حدث ال يتضمن شروطا خاصة، فإنه يتم وفق القواعد    

  .42، و عندئذ جيب إدخال املسؤول املدين عن احلدثج.إ.من ق 73و  72العامة املقررة يف املادتني 

مدنيا أمام قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث إال عن وز اإلدعاء أما بالنسبة للجنح، فال جي   

حتقيق بناء  بإجراءطريق التدخل، و ذلك عندما تعهد النيابة العامة بصفة استثنائية لقاضي التحقيق 

  .طلب قاضي األحداث املختصعلى 

ادي يف جرائم و جيوز اإلدعاء مدنيا عن طريق املبادرة أو التدخل أمام قاضي التحقيق الع   

فيها يرجع لقسم املخالفات اخلاص بالبالغني الذي ميكن أيضا اإلدعاء املخالفات ألن اإلختصاص 

  .43أمامه مدنيا

  : االستدالالتجمع -ب

جرد تلقي ضابط الشرطة القضائية شكوى أو بالغ عن وقوع جرمية من حدث، فإنه يقوم جبمع مب   

والدي احلدث أو  بإخطارو يقوم يف نفس الوقت جلرمية االستدالالت، فينتقل إىل مكان ارتكاب ا

، فإن 44حضور الويلتعذر  وإذا. بكل الوسائل وفق ما تقتضيه العدالةوصيه أو من يتوىل حضانته 

الضبطية تلجأ عادة إىل مساع احلدث حبضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس الشعيب البلدي و اليت 

مساع احلدث يف هذه  و اهلدف من  .صدور احلكم القضائيحتضر مجيع مراحل الدعوى إىل غاية 

التهمة عليه و إمنا معرفة الظروف احمليطة به و العوامل اليت ساعدته إىل الوصول  إثباتاملرحلة ليس 

  .إىل احلالة اليت تنم على خطورة إجرامية أو اجتماعية

                                                           
  .ج.إ.من ق 475/3أنظر، املادة  - 41
  .ج.إ.من ق 476/1أنظر، املادة  - 42
  .185،186.، املرجع السابق، صاسأنظر، زيدومة دري - 43
يف بعض األحيان ميتنع احلدث عن اإلفصاح عن عنوان وليه أو ميلي أحيانا أخرى على الضابط عنوانا غري صحيح ، و هذا ما يشكل أحيانا  - 44

  .عائقا يف تبليغ والدي احلدث
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ات اليت يقوم ا ضابط رر مجيع اإلجراءأن حت ج.إ.من ق 18/1،3و جيب طبقا لنص املادة    

  .الشرطة القضائية يف حمضر يسمى حمضر مجع االستدالالت

أما عن مسألة استعانة احلدث مبحامي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، فإا تبقى غامضة يف    

غري أنه ما دأب عليه العمل، فإن ضباط . يف ظل غياب النص الذي جييز أو مينع ذلكاجلزائر و ذلك 

حبضور احملامي يف جلسات مساع قضائية يستغلون عدم وجود النص و ال يسمحون الشرطة ال

  .45ه إىل اهليئات القضائية املختصةتقدمي و كل ما يقومون به هو اإلسراع يفاألحداث على اإلطالق، 

  : مدى جواز حجز الحدث تحت النظر-ج

الغني سواء يف جمال على الرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أال يعامل األحداث كالب   

مل يضع أي معيار لتوقيف  لعقوبات، إال أننا جند أن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرياإلجراءات أو ا

ميكن لضابط الشرطة القضائية و لفائدة التحقيق "  أنه منه على 51، حيث نصت املادة 46األحداث

مدة ح اجلرمية دون أن تتجاوز ر شخصا أو أكثر من األشخاص املتواجدين يف مسر أن يوقف للنظ

ة يتم تقدميه إىل وكيل ساعة، و إذا وجدن دالئل كافية الرتكاب الشخص اجلرمي 48التوقيف للنظر 

  ."اجلمهورية 

                                                           
الذي كان فيه حق  –يعد أحد رواسب نظام البحث و التنقيب ميكن القول بأن عدم متكني احلدث من حق الدفاع يف مرحلة البحث التمهيدي  - 45

  - الدفاع معدوما
سنة ال يكون حمل حجز حتت املراقبة، باسثناء إذا توافرت  13و هذا على خالف التشريع الفرنسي الذي أكد أن القاصر الذي يبلغ من العمر  -  46

و إال وجب عليه ساعة،  12بشرط أال تتعدى مدة التوقيف  سن 13و 10بني دالئل قوية أو خطرية تدل على ارتكاب اجلرمية و كان عمر احلدث 
 .تسبيب قرار التمديد يف هذه احلالة

Article 4 de L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 art. 29 (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007).  
I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à 
treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de 
commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, 
être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un 
magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des 
enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut 
toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait 
non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette 
présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa 
présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.  

Cf. Catherine BLATIER, La délinquance des mineurs, l’enfant, le psychologue, le droit, Presses universitaires de 
Grenoble, 1999.p.34.                                                                                                                                                                   
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حظر وضع احلدث حتت جواز أو املادة نالحظ أا جاءت عامة و مل تشر إىل فباستقراء هذه    

على عدم جواز وضع ارم  ج.إ.ق 456ملادة ا غري أن املشرع تدراك ذلك حيث نص يف  .النظر

 456/3كما نصت أيضا املادة   .يف مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتةسنة  13الذي مل يبلغ من العمر 

سنة يف مؤسسة  18يكمل  سنة ومل 13الذي يبلغ وز وضع الطفل على أنه ال جي من ذات القانون

وجب أن يكون ذلك يف مكان خاص معد هلذا  عندئذو  ال إذا كان هذا التدبري ضروريا،عقابية إ

االجتماعية، هذا وإن كان تتوفر فيه أوجه الرعاية الصحية و عن أماكن حجز البالغني و  ابعيد، ضالغر 

ببصمات و صور األحداث للتعرف على سوابقهم اجلنائية، فإن مصلحة  االحتفاظمن الضروري 

  .47الطفل تقتضي أن يكون ذلك يف أضيق نطاق

  تحريك الدعوى العمومية في جرائم األحداث :رابعا 

طبقا للقواعد العامة املتعارف عليها، فإن املتابعة و اإلحالة على احملاكمة تتم إما عن طريق طلب    

االستدعاء املباشر أمام ، أو عن طريق 48وكيل اجلمهورية إىل قاضي التحقيق افتتاحي للتحقيق يقدمه

  .تلبس يف اجلنح املتلبس ا، أو عن طريق إجراءات ال49احملكمة

يف ما خيص حتريك غري أنه يف مادة جنوح األحداث، فقد سلك املشرع اجلزائري مسلكا مغايرا    

  :الدعوى العمومية و ذلك على النحو اآليت

 

  : العمومية من طرف النيابة العامة تحريك الدعوى-أ

الذي يوجهه وكيل  50لب فتح حتقيقجنحة بناء على ط احلدث الذي ارتكب جناية أوتتم متابعة    

 ، حيث نصت51إما إىل قاضي األحداث أو إىل قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث اجلمهورية

                                                           
قانون اإلجراءات  238الفصل (  كالقانون التونسييالحظ أن جل الدول العربية متنع توقيف النظر حتت النظر إال إذا كان ذلك ضروريا،   - 47

، أنظر، رضا املزغين، املرجع )من قانون األحداث 38املادة (  اإلمارات العربية املتحدة، و )قانون األحداثمن  10املادة (  ، و السوري)اجلزائية
  .184.السابق، ص

  .ج.إ.من ق 67/1أنظر، املادة  - 48
  .ج.إ.قمكرر من  337نظر، املادة أ - 49
  .ج.إ.من ق 67، 60/4، 29، 1: واديعترب طلب فتح التحقيق أول إجراء يف الدعوى العمومية تباشر به النيابة العامة تطبيقا ألحكام امل - 50
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ميارس وكيل اجلمهورية لدى احملكمة الدعوى العمومية ملتابعة "  أنه على ج.إ.من ق 448املادة 

عمرهم، و يف حالة ارتكاب جرمية اجلنايات و اجلنح اليت يرتكبها األحداث دون الثامنة عشر من 

 وحده صالحية القيام باملتابعةاملتابعة، يكون لوكيل اجلمهورية  خيول القانون لإلدارات العمومية حق

  ." صاحبة الشأنذلك بناء على شكوى مسبقة من اإلدارة 

الحية اليت خول هلا القانون ص -كأصل عام  –بأن النيابة العامة هي وحدها  يفهم من هذا النص   

لبعض اإلدارات  اجلنح، حىت و لو كان القانون خيولو  متابعة احلدث يف اجلرائم املوصوفة باجلنايات

  .52يف رفعها مباشرة أمام اجلهات القضائية احلق

 االستدعاءو عليه، فال تستطيع النيابة العامة أن حترك الدعوى العمومية ضد حدث عن طريق     

فال بد إذن من إجراء . ة كما هو احلال يف اجلرائم اليت يرتكبها البالغوناملباشر أمام احملكمة املختص

و العلة يف ذلك هي إصالح احلدث و هذا ما ال يتأتى إال بإجراء  .إدعاء أويل أمام قاضي التحقيق

  .53حتقيق ملعرفة عوامل جنوح احلدث و حتديد العالج املناسب لذلك

املادة  إعماال لنصضبط احلدث يف حالة تلبس باجلرمية و تطبق أحكام املادة أعاله حىت و لو    

أو إذا كان األشخاص ... ال تطبق أحكام هذه املادة بشأن"  أنهعلى  اليت نصت ج.إ.من ق 59/2

  ."نحة قصرا مل يكملوا الثامنة عشر املشتبه يف مسامهتهم يف اجل

مباشرة طبقا لنص املادة  على حمكمة املخالفاتأما يف مواد املخالفات، فإنه حيال احلدث    

446/1
اإلدعاء مدنيا أمام قسم املخالفات، و من مث فإن للمضرور من خمافة ارتكبها عليه حدث ، 54

امة فيما يتعلق أين تتم حماكمة األحداث أمام نفس القسم اخلاص مبحاكمة البالغني وفق القواعد الع

  .ج.إ.من ق 468ضاع اليت قررا املادة بالتكليف باحلضور، إال أن انعقاد احملكمة يكون وفق األو 

                                                                                                                                                                                     
  .102.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 51

52
 -Cf. Jean-françois RENUCCI, Le droit pénal des mineurs, Presses universitaires de France 2

ème
 édit, 2001, p.81. 

، دار الثقافة للنشر 1.مقتبس من حسن اجلوخدار، قانون األحداث اجلاحنني، ط 52.أنظر، نبيل صقر و صابر مجيلة، املرجع السابق، ص -  53
  .148،149.، ص1996والتوزيع، عمان، 

يف قضايا املخالفات على حمكمة املخالفات، و تنعقد هذه احملكمة طبقا  حيال احلدث الذي مل يبلغ  الثامنة عشرة" تنص هذه املادة على  - 54
  ." 468وضاع النصوص عليها يف املادة لأل
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  : تحريك الدعوى العمومية من طرف القضاة-ب   

غري أن هذه  .إن من املبادئ الراسخة يف فقه القانون اجلنائي الفصل بني جهات التحقيق واحلكم   

يف ، حيث أن التحقيق فيها يتواله قاضي األحداث 55األحداثالقاعدة غري معمول ا يف جمال 

و قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث يف قضايا اجلنايات و اجلنح  ،كقاعدة عامةيا اجلنح  قضا

ألحداث  االاملقاضي التحقيق أن يوجه  ج.إ.من ق 453هذا و قد خولت املادة  .بصفة استثنائية

  .أي شخص بصفته فاعل أصلي أو شريك ااممن نفس القانون  67كما خولت له املادة   .آخرين

نظرا لصالحيات رئيس احملكمة و املتعلقة برئاسة اجللسة و حفظ النظام، فقد مسح له و لكن    

بصالحية النظر يف الدعوى العمومية و الفصل فيها إذا كانت اجلرمية املرتكبة يف اجللسة القانون 

ل الوقائع تشكتشكل جنحة أو خمالفة، و حييل امللف على اجلهة املختصة يف حالة ما إذا كانت 

  .56جناية

لرئيس حمكمة اجلنح أن يفصل يف الدعوى العمومية يف  عما إذا كان جيوزغري أنه لنا أن نتساءل    

  أو خمالفة يف اجللسة ؟ جنحةحالة ارتكاب الطفل احلدث 

من طرف  املرتكبةقسم األحداث بالنظر يف اجلنح  ج.إ.ق من 451 يف املادة املشرع خصص   

القاعدة من النظام العام يرتتب  هذهسن الرشد اجلزائي يوم الواقعة ، و تعترب األحداث الذين مل يبلغوا 

من املقرر قانونا أن حماكمة األحداث " حيث مما قضت به احملكمة العليا أنه ،ا النقضعلى خمالفته

 ختضع إلجراءات خاصة سنها قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تعترب من النظام العام، و من املقرر أيضا

أن حماكمة األحداث عن األفعال املعتربة جناية تتم أمام قسم األحداث مبحكمة مقر الس و 

استئناف أحكامها يكون أمام الغرفة اجلزائية لألحدث بالس، و من مث فإن القضاء مبا خيالف هذين 

  .57 "ا للقواعد اجلوهرية يف اإلجراءاتاملبدأين يعد خرق

                                                           
  .84.، ص1975أنظر، مجال علي، اإلجراءات اجلنائية يف جنوح األحداث و حماكمتهم، رسالة ماجستري، معهد احلقوق، اجلزائر،  - 55
  .ج.إ.من ق 571إىل  567أنظر، املواد من  - 56
  .256.، مقتبس عن أمحد لعور، نبيل صقر، املرجع السابق، ص54524، ملف رقم 1990، سنة  3.ق، ع.أنظر، م - 57
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  : طرف المدعي المدني تحريك الدعوى العمومية من-ج

ال يستطيع املدعي املدين أن يرفع شكواه مباشرة أمام احملكمة، إذ جيب عليه اإلدعاء مدنيا أمام    

قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املختص اجلهات القضائية املختصة بشؤون األحداث و هو 

يف هذه احلالة تدخل و يكون  .ج.إ.من ق 475/2ماال لنص املادة بشؤون األحداث ، و هذا إع

  .اليت تباشرها النيابة العامةلضم دعواه املدنية إىل الدعوى اجلزائية  انضمامياملدعي املدين 

يف حالة املبادرة بتحريك الدعوى –بينما مل جتز نفس املادة يف فقرا األخرية اإلدعاء مدنيا    

ف بشؤون األحداث املوجود مبقر إال أمام قاضي التحقيق املكل - العمومية من طرف املدعي مدنيا

  .58قسم األحداث اليت يوجد ا مقر احلدث

 ىتوجب أن حيظو ملا كانت الغاية من املالحقة اجلزائية للحدث هي أساسا العالج و اإلصالح،    

  .مبا يف ذلك تقرير جهات خاصة للتحقيق معهعاملة متميزة يف مجيع مراحل الدعوى مبهذا األخري 

  

  

  

  يالفرع الثان

 جهات التحقيق الخاصة باألطفال الجانحين

اليت يكفلها القانون يعترب من ضمن الضمانات  يف اجلرائم املرتكبة من قبل حدثإن التحقيق    

و رغم أن التحقيق مع احلدث يتناول البحث يف الواقعة . 59للحدث املرتكب جنحة أو خمالفة

فإن للتحقيق يف جمال األحداث  ،اإلضافة إىل ذلكإليه و مجع األدلة، إال أنه بة املنسوبة ياالحنراف

                                                           
أراد ا كان مع األحداث أشخاص بالغني و حيث تتوىل حمكمة األحداث الفصل يف الدعوى املدنية إن كان األحداث وحدهم هم املتهمون ، أما إذ - 58

اه املدنية يف مواجهة اجلميع، فإن اجلهة املختصة بالنظر فيها هي نفس اجلهة اليت يعهد إليها حماكمة البالغني، و يف هذه احلالة الطرف املضار مباشرة دعو 
، حيث جاءت هذه اخلصائص اليت ليست مقررة للبالغني  ج.إ.من ق 476/2، أنظر، املادة ال حيضر احلدث يف املرافعات، و ينوب عنه نائبه القانوين

  . ة للطفل اجلانحكحماي
  .53.أنظر، نبيل صقر و صابر مجيلة، املرجع السابق، ص - 59
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بشخص احلدث، و الظروف و الدوافع اليت أدت به إىل ارتكاب  االهتمامتفق مع فكرة مدلوال آخر ي

  .البالغاجلوهري بني التحقيق مع احلدث و  ، و ذلك هو الفارق األساسي و60الفعل املنحرف

صالحية مباشرة جند أن املشرع قد منح ، اجلزائري ائيةو أنه، و بالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلز    

قيق املكلف خصيصا بقضايا قاضي األحداث و قاضي التح األحداث إىل كل منالتحقيق مع 

هذا خالفا اضي حكم و حتقيق يف نفس الوقت، و ولإلشارة، فإن قاضي األحداث يعترب ق .األحداث

حقيق و سلطة ـيت تقضي بضرورة الفصل بني سلطة التاملعمول ا بشأن البالغني و الللقواعد العامة 

  .61احلكم

  التحقيق بواسطة قاضي األحداث :أوال

سنة و ارتكب جرمية تأخذ وصف اجلنحة  18ال ميكن متابعة أي طفل حدث مل يبلغ من العمر   

ز قاضي األحداث قد قام بإجراء حتقيق سابق، وهو خروج عن القواعد العامة اليت جتيدون أن يكون 

، وهو ما يشكل يف هذه احلالة صورة إحالة املتهم البالغ أمام حمكمة اجلنح دون إجراء حتقيق سابق

  .62محاية جنائية إجرائية خاصة

، فإنه يعني يف كل حمكمة تقع مبقر الس ج.إ.من ق 449/2،1 هذا، و طبقا ألحكام املادة   

يت يولوا لألحداث و ذلك بقرار من وزير القضائي قاضي أو قضاة خيتارون لكفاءم أو للعناية ال

  .سنوات 03العدل ملدة 

أما يف احملاكم األخرى، فإن قضاة األحداث يعينون مبوجب أمر صادر من رئيس الس القضائي بناء 

ذلك يف املشرع يف هذا التقسيم جمهوال و  و يبقى املعيار الذي استند إليه على طلب من النائب العام

  .التشريعية أو األعمال التحضريية ظل غياب النصوص

و لكي يكون قاضي األحداث متمكنا و كفأ للقيام مبسؤوليته ال بد أن يكون على اطالع واسع    

بعلم الرتبية احلديثة، و علم نفس الطفل، و علم االجتماع الرتبوي، باإلضافة إىل متكنه من بعض 
                                                           
60

 - Cf. Hassan ALLAM, op.cit, pp.2et 3. 
  .112.، املرجع السابق، صزيدومة درياس ؛ 35.رجع السابق، صأنظر، عراب ثاين جنية، امل - 61
  ."ختياريا ما مل يكن مثة نصوص خاصة ا) التحقيق( ن أما يف مواد اجلنح فيكو " على ج .إ.من ق 66/2حيث نصت املادة  - 62
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كون مربيا أكثر منه قاضيا أو مطبقا ملواد يالعلوم األخرى الكالسيكية كعلم اإلجرام، و من مث 

 . 63قانونية

 على خربم فقط فال جيوز االعتمادو هذا األمر يتطلب إعداد قضاة أحداث قبل مباشرة أعماهلم،  

عامل مع احلدث بصورة ، بل يتعني إخضاعهم لربامج تأهيلية متكنهم من التالقانونية أو القضائية

يت تناولت خصص هنا ال يقصد به جمرد اإلحاطة بالنصوص الذلك ألن شرط الت .علمية صحيحة

موضوع األحداث، بل بتقنية تطبيق هذه النصوص، و هي تقنية تقتضي اإلملام باجلوانب املختلفة و 

  .64جنوح األحداثادة بط بصورة أو بأخرى مباملتعددة اليت ترت

احلدث التحقيق مع على قاضي األحداث عند يقع ، ج.إ.من ق 453/1و حسب نص املادة   

 الالزمة و ذلك إلظهار احلقيقة، وات ـو عليه أن يقوم بإجراء التحري .اجلانح بذل كل مهة و عناية

أما إذا   .و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبهة احلدث و احمليط الذي يعيش فيه، ـالتعرف على شخصي

الفة أو تبني عدم وجود دالئل  كانت الوقائع املعروضة أمام قاضي األحداث ال تكون جنحة و ال خم

  .ج.إ.من ق 485قا ألحكام املادة أمرا بأن ال وجه للمتابعة و هذا طبكافية أصدر 

قضية إىل احملكمة الناظرة يف و إذا رأى قاضي األحداث أن الوقائع ال تكون إال خمالفة، أحال ال   

  .ج.إ.ق من 164مواد املخالفات و ذلك باألوضاع املنصوص عليها يف املادة 

                                                           
ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية  ي، مقتبس من موال36.أنظر، عراب ثاين جنية، املرجع السابق، ص - 63

يف اجلزائر قضاء متخصص يف جمال األحداث  مرتكز على و إن كان من الناحية العملية جند أنه ال يوجد . 437.، ص1991للكتاب، اجلزائر، 
  .الشروط و اخلصائص السابقة الذكر أعاله و املتماشية مع مبادئ السياسة اجلنائية احلديثة

64
يف  ،"قاضي أحداثملاذا أصبحت " يف كتابه  جان بيري روزينكزفيكيف هذا الصدد مبا قاله قاضي األحداث الفرنسي الشهري  االستشهادميكن  -  

ال حيتل كتاب القانون املدين مكانا بارزا "  النظر يف قضايا اإلحداث واختاذ القرارات بصددها يبني جانب املالئمة بني ما يفرضه القانون على القاضي
سموح فعلها وأخرى هناك أشياء م. حيث ال ميكن التصرف كما اتفق. فهو يستعمل بطبيعة احلال كإطار. كثريا ما احبث عنه هنا وهناك. على مكتيب

مع ) يف قضاء األحداث(فنحن نعمل هنا . ولكن يف هذا كله مرونة واتساع مبا فيه الكفاية. كما توجد صيغ وإجراءات جيب احرتامها. غري مسموح ا
  ".ي قانونيةوعليه فحلول قاضي األحداث اجتماعية بقدر ما ه.. وعلم النفس والطب النفسي , العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

L'utilisateur n'a pas occupé une place importante du droit civil sur mon bureau. Recherche souvent 
pour lui ici et là. Il est utilisé comme un cadre, bien sûr. Lorsque vous ne pouvez pas agir comme 
convenu. Il ya des choses que faire, et a permis autre que celle autorisée. Il existe également des 
formules et des procédures qui doivent être respectées. Mais dans tout cela, la flexibilité et l'ampleur 
suffisante. Nous travaillons ici (dans la justice pour mineurs) avec les sciences humaines et sociales, 
la psychologie et la psychiatrie .. L'avènement de la juge de la jeunesse pour un social tel qu'il est 
légal ".  Cf. Le site : http://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=178744 
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أصدر قاضي األحداث أمرا بإحالة امللف إىل قسم األحداث  ،جنحةيفت الوقائع أما إذا ك    

  .ج.إ.من ق 460دا إىل نص املادة ليقضي فيها يف غرفة املشورة، و ذلك استنا

كل هذا يف حالة ما إذا كان احلدث مرتكب اجلنحة منفردا، أما إذا كان معه فاعلون أصليون أو     

  :بالغون، فإنه جيب التمييز بني حالتني شركاء

بإنشاء ملف يقوم وكيل اجلمهورية  ج.إ.من ق 452طبقا لنص املادة : حالة اجلنح البسيطة - أ

ا األخري هو املختص حيث يكون هذ ،خاص للحدث يرفعه إىل قاضي األحداث

 بالتحقيق معه؛

و  ،حداث إال أن املشرعو إن كان األصل أن حيقق فيها قاضي األ: 65حالة اجلنحة املتشعبة - ب

طلب قاضي األحداث و مبوجب طلبات أجاز للنيابة العامة، و نزوال على  بصفة استثنائية،

 .حتقيق مع احلدث اجلانحمسببة منه أن يعهد إىل قاضي التحقيق بإجراء 

 

 

  قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث: ثانيا

وجود  ارتكاب جناية ال جيوز يف حالة "أنه لى يف فقرا األوىل ع ج.إ.من ق 452 نصت املادة   

سنة  18جناة بالغني، سواء أكانوا فاعلني أصليني أو شركاء مباشرة أي دعوى ضد حدث مل يكمل 

  ." من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء حتقيق سابق على املتابعة

كلف بشؤون األحداث من طرف قاضي التحقيق املو عليه، فال بد من إجراء حتقيق قضائي    

لزامية التحقيق يف مواد وذلك حتت طائلة البطالن، و هذا متاشيا مع القواعد العامة اليت تقضي بإ

  .66اجلنايات

                                                           

أنظر، عبد املالك  .لقضية على درجة كبرية من التعقيدن وقائع او يقصد ا ارتكاب احلدث جلنحة رفقة فاعلني أصليني أو شركاء بالغني، و تكو  - 65
دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، كلية  -دراسة مقارنة  يف القانون اجلزائري و بعض القوانني األخرى –السابح، املعاملة اجلنائية لألحداث 

  . 186.، ص1977احلقوق، جامعة اجلزائر، 

  .ج.إ.من ق 66/1أنظر، املادة  - 66
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بنفس األشكال اليت يعني ا قاضي  و يتم تعني قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث   

  .ال األحداثو العناية الالزمة مبج، و بذلك يشرتط فيه الكفاءة 67األحداث

اليت تبديها خالل  ق بناء على طلبات النيابة العامةو بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقي   

و على حسب األحوال إما أمرا بأال وجه للمتابعة و إما  68العشرة أيام املوالية لوصول امللف إليها

  .69بإرسال امللف إىل قسم األحداث

دث أثناء فرتة التحقيق يتمتع مبجموعة من احلقوق ال ختتلف عن هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن احل   

و يف حضور الصمت و يف إبالغه بالتهم املنسوبة إليه  التزامتلك اليت يتمتع ا البالغون، كحقه يف 

  .70...وليه القانوين أثناء التحقيق معه و يف االستعانة مبحامي

يتعني على اث يتميز بإجراءات شكلية خاصة، ن التحقيق يف قضايا األحدو زيادة على ذلك، فإ   

  .لحدثكما وسع املشرع من سلطاته يف اختاذ تدابري مؤقتة مناسبة لقاضي األحداث احرتامها،  

  

  الفرع الثالث

 التدابير المتخذة ضد الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق

واسعة يف سبيل الوصول خول املشرع لقاضي األحداث أثناء التحقيق مع احلدث اجلانح صالحيات   

و عليه، سنعرج كنقطة أوىل إىل . ج.إ.من ق 453و  68املادتان نصت عليه  ما إىل احلقيقة، وذلك

ي األحداث تليها التدابري و اإلجراءات النهائية املتخذة يف حق احلدث أثناء صالحيات قاض

  .التحقيق

  األحداث أثناء التحقيقاختصاصات قاضي : أوال

                                                           
و اليت حتيل إىل الفقرتني األوىل و الثانية ، بينما كان يف السابق يعني قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث  ج.إ.من ق 449/3أنظر، املادة  - 67

  .مبوجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس األشكال
  .ج.إ.من ق 457أنظر، املادة - 68
  ج.إ.من ق 464/2أنظر، املادة  - 69
  .204؛190.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 70
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بذل كل مهة و عناية و أن يقوم يقوم بأن  على قاضي األحداث ج.إ.من ق 453 املادةحسب نص  

  :املهام التاليةو حتقيقا هلذا الغرض فإنه يقوم ب .71ل إىل إظهار احلقيقةللوصو بإجراء التحريات الالزمة 

  : رسميتحقيق -ا

ء على عريضة أثناء التحقيق مع الطفل اجلانح، و ذلك بنا بتحقيق رمسي قاضي األحداث يقوم    

يقوم قاضي األحداث  ،يف هذاو  .افتتاح الدعوى العمومية املوجهة إليه من طرف وكيل اجلمهورية

ينوهه إىل و وين، ـور نائبه القانـبسماع الطفل عند املثول األول، فيسأله عن هويته، و يعلمه حبض

الد الطفل احلدث عما إذا  التهمة املوجهة إليه، و ينبهه بأنه حر يف اإلدالء بأي تصريح، و يسأل و 

من  454/1،2 نصت املادة، و يف هذا كان يريد أن يعني له حمامي أو يرتك ذلك لقاضي األحداث

خيطر قاضي األحداث بإجراء املتابعات والدي احلدث أو وصيه أو من يتوىل حضانته " ج على .إ.ق

، و عدن احملاكمةاملتابعة و وجويب يف مجيع مراحل  املعروفني له، إن حضور حمامي ملساعدة احلدث

  ."يعني قاضي األحداث حماميا للحدث االقتضاء

إن ما تطرحه الفقرة األوىل من إشكاالت هو فكرة املسؤول املدين عن احلدث، ففرضا رفع األب    

يف حالة وفاة األم شكوى ضد ابنه احلدث الذي قام بضربه مثال و كان احلدث يعيش معه، فإذا كان 

الدعوى هو الضحية فإنه ال ميكن أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال مدنيا عن احلدث، األب يف هذه 

أما ما . مث إن األم متوفاة و ال يوجد من أسندت إليه احلضانة على أساس أن االبن يعيش مع أبيه 

وذلك حتت  –فاع عن احلدث عند بداية مرحلة التحقيق فقرة الثانية هو تعيني حمامي للدتطرحه ال

إال أن الذي جرى به العمل أن احملامي املعني تلقائيا ال خيطر إال عند احملاكمة، و  -البطالن طائلة

  . هذا ما يعد إهدار حلقوق الدفاع 

                                                           

  .02/02/1945املؤرخ يف من األمر  08يقابل هذا النص يف القانون الفرنسي، نص املادة  - 71
 Cf. Choukri KALFAT, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, Revue des Sciences 
juridiques et Administratives, Université de Tlemcen, Faculté de droit, n03, 2005, p.23. 
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  : تحقيق غير رسمي-ب

و ال ميكن لقاضي األحداث يف هذا اإلطار أن يتلقى أقوال الطفل احلدث دون حضور الكاتب    

  .عرف على شخصيتهتجل كسب ثقة الطفل و الحىت تسجيلها يف حمضر، و ذلك من أ

  :البحث االجتماعي-ج

يف مادة جنوح  خط خطوة مهمةالتطور يف السياسة اجلنائية قد دفع باملشرع اجلزائري إىل إن    

عن طريق حث القضاة على ، إىل إجراءات تربويةباستبدال العقوبات اجلزائية و ذلك ، األحداث

       . 72احلدثالتعرف أكثر فأكثر على شخصية 

املشرع قد استعمل مصطلحني خمتلفني مها التحقيق و ما ينبغي اإلشارة إليه يف بداية األمر هو أن 

  االجتماعي و البحث االجتماعي يف النص العريب بينما يف النص الفرنسي استعمل عبارة واحدة هي

enquête .  دT� هو عبارة عن و  ،ج.إ.من ق 453/3راءات املادة نصت على هذا النوع من اإلجو

حلالة املادية و إجراء يقوم قاضي األحداث للوصول إىل احلقيقة، و ذلك جبمع املعلومات املتعلقة با

الظروف اليت عاش  وابقه، وعن مواظبته يف الدراسة وو س األدبية لألسرة، وعن طباع الطفل احلدث

أخصائيني  االجتماعيجراء البحث و خيتص بإ.73فيها، و بذلك يستطيع أن يصل إىل التدبري املالئم

        S.O.E.M.O.74الرتبية يف الوسط املفتوحأو مربني كمصلحة املالحظة و  اجتماعينيأعوان و 

و يعترب هذا البحث االجتماعي إجباري يف قضايا األحداث إال إذا رأى قاضي األحداث استبعاده 

  .ج.إ.من ق 453/3صت عليه املادة وعندئذ عليه أن يصدر أمرا مسببا حسب ما ن

  : الفحوص الطبية-د

محاية لصحة احلدث اجلسدية و العقلية و النفسية، منح املشرع قاضي األحداث صالحية األمر    

النصوص أمهية و تكتسي هذه . ج.إ.من ق 453/4حسب املادة  طبية على احلدث،بإجراء فحوص 
                                                           
72

 -Cf. Choukri KALFAT, op.cit, p.23. 
ليا أنظر، خليفي ياسني، أحكام معاملة احلدث خالل مراحل الدعوى العمومية و يف مرحلة تنفيذ احلكم، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة  الع - 73

  .18.، ص2005/2006 ،14للقضاء، دفعة 
  .، و جدير بالتنبيه هنا أن مصاحل األمن غري خمتصة بإجراء البحوث االجتماعية ج.إ.من ق 454/3أنظر، املادة  - 74
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ية أو عقلية أو نفسية أدت من حيث أا تكشف عن ما إذا كان احلدث يعاين من اضطرابات صح

و جترى هذه الفحوص يف مصاحل املالحظة و إذا تبني أن احلدث مصاب مبرض . االحنرافبه إىل 

  .يف مصحة خمتصة ليتم عالجهنفسي أو عقلي كان على قاضي األحداث أن يصدر أمرا بإيداعه 

حتديد ، ليس فقط عن طريق كعلم مساعد يف العلوم اجلنائيةو هنا تظهر أمهية علم النفس اجلنائي     

شخصية املرجعية يف حتديد أنواع اجلرائم املقرتفة من قبل األحداث، و إمنا تربز كذلك يف حتديد طبيعة 

     .75احلدث

   أثناء التحقيق مع الطفل الجانح التدابير القانونية التي يصدرها قاضي التحقيق: ثانيا

تبني أن  ج.إ.من ق 464/1، جند أن املادة حث اجلاندفيما يتعلق بنوع التدابري املتخذة يف حق احل   

اإلجراءات اإلجراءات اليت يتخذها قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث ال ختتلف كثريا عن 

  .ج.إ.من ق 456و  454املعتادة، هذا فضال على جواز اختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادتني 

  :و ميكن تقسيم هذه التدابري إىل صنفني

  :اإلجراءات ذات الطابع التربوي-ا

و نظرا  .احلدثإصالح الطفل دف إىل تأهيل و  76ميية أو عالجيةو هي عبارة عن وسائل تقو    

للعناية اخلاصة اليت أوالها املشرع اجلزائري للطفل اجلانح، فقد خول لقاضي األحداث صالحيات من 

و بالرجوع إىل نص املادة  .ق مع البالغنيحقيتاضي التحقيق عند توليه النوع خاص ال تتوفر لدى ق

  :مؤقتا إىل 77لقاضي األحداث أن يسلم ارم احلدثج جند أن هذه األخرية جتيز .ج.إ.قمن  455

  يتوىل حضانته أو شخص جدير بالثقة؛والديه أو وصيه أو الشخص الذي *

  مركز إيواء؛*

  مبنظمة هلذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة؛قسم إيواء *

                                                           
75

 - Cf. Choukri KALFAT, op.cit,p.29. 
76

 - C.F. Jean-François RENUCCI, op.cit., p.86. 

  .نح أو االكتفاء بلفظ احلدث و ذلك مراعاة لنفسية الطفلحبذا لو تستبدل عبارة ارم احلدث بالطفل اجلا - 77
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  ؛)ملجأ(ستشفائية ط ا معاونة الطفولة أو مبؤسسة إاملنو  االجتماعيةمصلحة اخلدمة *

مؤهلة هلذا وطنية أو منظمة ذيبية أو للتكوين املهين أو للعالج تابعة للدولة أو إلدارة عامة  مؤسسة*

 تدبريإىل  أن القضاة يف غالب األحيان يلجؤون عمليا، نالحظ .الغرض أو ملؤسسة خاصة معتمدة

مؤسسة نه يف حالـة وضع احلدث يف مركـز أو عليه العمل كذلك أ التسليم إىل الوالدين، و ما درج

هذا عمال إال بعد تعيني مربني القتياده و  معينة من قبل قاضي األحداث ، فإنه ال يتم نقل احلدث

  .16/10/1988الصادرة عن وزارة العدل يف  09بأحكام املذكرة رقم 

املادة أنه إذا كانت حالة احلدث اجلثمانية و النفسية تستدعي فحصا عميقا،  و تضيف نفس   

مباشرة  االقتضاءو جيوز عند . فيجوز لقاضي األحداث أن يأمر بوضعه يف مركز مالحظة معتمد

حتت املراقبة و يكون هذا التدبري قابال لإللغاء دائما حسب نص احلراسة املؤقتة حتت نظام اإلفراج 

  .ج.إ.من ق 455/3املادة 

و توصف هذه التدابري بأا وقتية، حيث تنتهي صالحيتها بإحالة امللف على حمكمة األحداث،    

  .78أشهر 06غري أنه ال جيوز أن تتجاوز مدة الوضع يف هذه املؤسسات يف مجيع األحوال 

لس القضائي باو يتم استئناف هذه التدابري من طرف احلدث أو نائبه القانوين أمام غرفة األحداث 

و هذا ما قضى به الس  ج.إ.من ق 466أيام طبقا للفقرة الثانية من املادة  10يف مهلة حمددة ب 

من املقرر قانونا أن غرفة االام ختتص بالفصل يف "  ذي جاء فيهالو األعلى يف أحد قراراته 

األحداث أو قاضي التحقيق االستئناف املرفوعة ضد أوامر التحقيق القضائية الصادرة إما من قاضي 

 455صوص عليها باملادة املكلف بشؤون األحداث، أما األوامر ليت تنطق بإحدى التدابري املؤقتة املن

لذلك فإن قرار غرفة االام . فإن استئنافها يكون أمام غرفة األحداث بالس القضائي ج.إ.من ق

أمر قاضي األحداث بأال وجه للمتابعة  القاضي بعدم اختصاصه بالفصل يف االستئناف املرفوع ضد

  .79"قانون يعد خمالفا لل

                                                           

  .املتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة 1975سبتمرب26املؤرخ يف  75/64من األمر رقم  05أنظر، املادة  - 78
  .256.، ص1984،  4.ق،ع.، م49163م ، ملف رق02/12/1986ج، قرار مؤرخ يف .، غلس أعلىأنظر، جم - 79
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  : اإلجراءات ذات الطابع القمعي-ب

التعرف قيقة و لقاضي األحداث أن يصدر أي أمر الزم إلظهار احل ج.إ.من ق 453/2جتيز املادة    

جند أن هذه األخرية تسمح  ج.إ.من ق 119جوع إىل نص املادة و بالر .على شخصية احلدث

قاضي التحقيق حسب ما تقتضيه احلالة أن يصدر أمرا بإحضار املتهم و إيداعه احلبس أو القبض ل

  .عليه

و إضافة إىل ما تقدم، فإن لقاضي األحداث أو لقاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث    

النتقال اءات التحقيق األخرى،كاإلجراءات الرامية جلمع األدلة، و أوامر امجيع إجر  اختاذالسلطة يف 

ق و األعمال ـر املنهية للتحقيـيصدر األوام أنكما له   .ش، و األمر بضبط األشياء أو ردهاوالتفتي

  .80السابقة للتصرف يف الدعوى

و ال بأس يف هذا املقام أن ننوه و لو بشيء من التفصيل عن خطة املشرع يف حبس احلدث مؤقتا،    

، فما هو احلال بالنسبة 81بالنسبة ملعاملة البالغنينائي فإذا كان هذا األخري هو عبارة عن طريق استث

  لألحداث؟

لقد عمل املشرع على أن يكون حبس األحداث عبارة عن طريق استثنائي يف مرحلة التحقيق    

و يف حالة  .ص عليها يف املواد السابقة الذكروفضل بصفة دائمة الرجوع إىل تدابري احلماية املنصو 

لقاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث أو لقاضي األحداث أن ملشرع الضرورة القصوى أجاز ا

مع مراعاة  82ج.إ.من ق 487و املادة  456/2 املادتان يأمر حببس احلدث مؤقتا وفق ما تقتضيه

الشروط الشكلية و املوضوعية املقررة عند حبس املتهم البالغ باإلضافة إىل االلتزام بالشروط اخلاصة 

  .مبعاملة األحداث

                                                           
  .ج.إ.من ق 457،464،162: املواد أنظر، - 80
احلبس املؤقت هو إجراء استثنائي، ال ميكن أن يأمر باحلبس املؤقت أو أن يبقى عليه إال إذا كانت "  أنه على ج.إ.من ق 123نصت املادة  -  81

  ...".التزامات الرقابة القضائية غري كافية
النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث أنه ال يستخدم إجراء احلبس رهن احملاكمة إال كمالذ أخري، و  تحدةمن قواعد األمم امل 13تشري الفقرة  - 82

  .ألقصر مدة ممكنة، و يستعاذ عنه بإجراءات بديلة مثل املراقبة عن بعد كما يفصل األحداث عن البالغني
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ائم اليت جيوز فيها احلبس فمن حيث املوضوع، جيب أن تكون اجلرمية اليت اقرتفها احلدث من اجلر    

و وجوب استجواب املتهم قبل األمر  ،83و اليت حددها املشرع يف مواد اجلنايات و اجلنح املؤقت

القضائية غري   أن ال يلجأ إىل هذا اإلجراء إال إذا كانت التزامات الرقابة، فضال على 84حببسه مؤقتا

  .كافية

من وضع احلدث الذي مل يبلغ من  الذكر سابقة 456أما من حيث الشكل، فقد منعت املادة    

يف مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة، باإلضافة إىل أن يكون هذا التدبري ضروريا أو أن  13العمر

ح خاص مع ا جبن، و أن يتم وضع احلدث 85و أن يتم تسبيب هذا األمريستحيل أي إجراء آخر 

  .86خضوعه لنظام العزلة بالليل

و جدير بالتنبيه أن احلدث احملبوس مؤقتا ال يدخل املؤسسة العقابية إال مبوجب أمر إيداع كما هو    

مدير املؤسسة العقابية أن يستقبل حدثا مبوجب أمر احلال بالنسبة للبالغني، لذلك ال يستطيع 

استئناف  إمكانية ج.إ.من ق الفقرة األوىل 466ب املادة مبوج و لقد منح املشرع هذا،. 87بالوضع

و يكون الطعن  بالنسبة إل كل من وكيل اجلمهورية،أيام  03حيث تقدر هذه املدة ب ،هذه األوامر

 االستئناف إمكانيةفلقد منح هلم القانون و أما بالنسبة للحدث أو ممثله القانوين  .االامأمام غرفة 

و إذا تبني لقاضي األحدث أو  .لنفس املادة السابقةلس القضائي طبقا أمام غرفة األحداث با

قوم بإرسال ملف املتابعة إىل وكيل ون  األحداث أن التحقيق قد مت، فيلقاضي التحقيق املكلف بشؤ 

، مث حيال الطفل اجلانح إىل اجلهة القضائية 88أيام على األكثر 10يف أجل اجلمهورية إلبداء طلباته 

                                                           
  .ج.إ.مكرر من ق 125إىل  124من  أنظر، املواد - 83
  .ج.إ.من ق 118، املادة أنظر - 84
  .ج.إ.من ق 487أنظر، املادة  - 85
املتضمن تنظيم السجون و إعادة  2005فيفري  06املؤرخ يف  05/04من القانون رقم  117ج و املادة .ج.إ.من ق 456/2أنظر، املادة  - 86

  .اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
  .1971جويلية  07بتاريخ ،23صادر عن وزير العدل رقم أنظر، منشور  - 87
  .ج.إ.من ق 457أنظر، املادة  - 88
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اليت  فما هي أهم مظاهر احلماية .89الفصل يف شؤون األحداث أين تبدأ مرحلة احملاكمةاملختصة ب

  ؟ أثناء هذه املرحلة يتمتع ا الطفل اجلانح

  المطلب الثاني

   مظاهر حماية األطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة

نشوء النظم  االحنراف اقتضى تطور املعاملة العقابية بالنسبة لألحداث اجلاحنني أو املعرضني خلطر   

قانون، و ترتيب اجلزاءات املرتتبة عن أفعاهلم املخالفة للحتدد مسؤوليتهم اجلزائية القانونية اخلاصة اليت 

و التحقيق معهم و تنفيذ األحكام مالحقتهم  إطاريف  إتباعهاعليها، و اإلجراءات اليت يتعني 

  .90الصادرة ضدهم

، فإميانا منه بأن احلدث هو ضحية بعض الظروف االجتاهن هذا و مل حتد نية املشرع اجلزائري ع   

عن مقاومتها، فدخل يف دائرة االحنراف، عمل على هيئة اجتماعية قانونية ختتص السيئة اليت عجز 

، هدفها األساسي إعادة تقومي األحداث 91ألهم فئة من أفراد اتمع تالسلوكيابالفصل يف أعقد 

 احرتام إطار خطر معنوي وفق املبادئ احلديثة للدفاع االجتماعي و يف ة األطفال الذين هم يفومحاي

  .حقوق الطفل

ارتأينا أوال حتديد هذه اجلهات  ،لدراسة أهم أوجه احلماية املقررة للطفل اجلانح أثناء احملاكمةو    

وى املتبعة لنظر الدعمث اإلجراءات ) الفرع األول( القضائية و التعرف على نظامها القانوين

و أخريا دراسة أنواع األحكام و التدابري اليت تصدرها هذه اجلهات القضائية  ،)الفرع الثاين(أمامها

  .)الفرع الثالث(

  ع األولالفر 

  الجهات القضائية المختصة بالحكم في قضايا األحداث
                                                           

  .ج.إ.من ق 460، 459نظر، املادة أ - 89
  .295.أنظر، علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص - 90
  .82.، ص1996أنظر، عبد احلميد الشواريب، جرائم األحداث و تشريعات الطفولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 91
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عي إىل النو  االختصاصإذا كانت اجلهات اجلزائية اخلاصة مبحاكمة البالغني تنقسم من حيث توزيع    

يف مواد اجلنايات و حمكمة اجلنح الناظرة يف مواد اجلنح و حمكمة املخالفات حمكمة اجلنايات الناظرة 

النوعي و  االختصاصالناظرة يف قضايا املخالفات، فإن لقضاء األحداث خصوصيته من حيث توزيع 

  .ذلك بناء على التكييف القانوين املعطى للجرائم اليت يقرتفها األحداث

هل أن احملاكم الفاصلة يف قضايا األحداث هي نفسها : ليه حيق لنا أن نتساءل يف هذا املقام و ع

  أقر تقسيما و اختصاصا مغايرا؟بالتصنيف املقرر للمجرمني البالغني، أم أن املشرع 

  92محكمة األحداث: أوال

اية بالطفل لقد خص املشرع اجلزائري فئة األحداث جبهاز قضائي خاص، و ذلك من أجل العن   

من حيث  العاديةبني هذه األجهزة و احملاكم  االختالفو وجه . أو املعرض لالحنراف احلدث

بري املقررة يف قانـون العقوبـات ك التداو نعين بذل ،التشكيلة أو من حيث طبيعة األحكام الصادرة

  .93قانون اإلجراءات اجلزائيةو 

  : أقسام األحداث على مستوى المحكمة-ا

قسم األحداث سواء املوجود مبحكمة مقر الس أو خارجها من قاضي األحداث رئيسا  يتشكل   

و يتم تعيني احمللفني األصليني و  .95، و عضو النيابة العامة، و أمني الضبط94و من قاضيني حملفني

                                                           
الذي خاطب مواطنيه " فريديرك واينـز" على يد العامل األمريكي " شيكاغو" مبدينة  1899الوجود يف  ظهرت أّول حمكمة أحداث يف العامل إىل - 92
نبه، إننا نصنع جمرمني من أطفال وأوالد هم غري جمرمني مبحاكمتنا إياهم ومعاملتنا هلم كأم جمرمون ولكن يف الواقع أمر خاطئ خطري يلزم جت «: قائال

وإجياد حماكم خاصة لألحداث الذين يقرتفون اجلرائم ويقدمون على خمالفة القانون ، جلزائي إىل تغيري هذا األسلوب الضاروجيب أن يهدف يف نظامنا ا
عن فكرة ومبدأ حماكم  1909عام " لليان ماك" ، كما عرب القاضي »وتعيني قضاة ال ميارسون أي عمل سوى النظر يف دعاوى صغار اجلاحنني 

وإلصالحه بدل عقابه، والنتشاله بدل . .. للكشف عن احلدث جسميا وعقليا، وللعناية به عندما يتجه إىل دروب اإلجرام.. . «: األحداث كالتايل
  .141 .، انظر، حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص» ...إهانته، ولتطويره بدل حتطيمه، وجلعله صاحلا بدل أن يكون جمرما عريقا

و يالحظ أن . 485.، ص1990الوطنية للكتاب، اجلزائر،  مان، النظرية العامة للتدابري االحرتازية، دراسة مقارنة، املؤسسةأنظر، عبد اهللا سلي - 93
اصل، تشريعات بعض الدول العربية كالسعودية مثال مل تقم بإفراد قضاء خاص باألحداث حيث حتاكم هذه الفئة أمام القضاء العادي، أنظر، حممد و 

، 1997جوان 26إىل 24 الدول العربية بني الواقع و التطور، الندوة اخلاصة بقضاء األحداث يف الدول العربية ، بريوت من قضاء األحداث يف
  .03.ص
  .ج.ج.إ.من ق 467،1، 450أنظر، املادة  - 94
 .قضاةيف فرنسا، حمكمة األحداث تتشكل من قاض رئيسا و حملفني اثنني ليسوا  - 95

Cf. Serge GUINCHARD Jacques BUISSON, Procédure pénale, 2
ème

 édition, Litec, 2002, p.199.                        
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بعد و ذلك  ،سنوات من طرف وزير العدل باقرتاح من رئيس الس القضائي 03االحتياطيني ملدة 

بشرط بلوغهم سن ويتم اختيارهم من كال اجلنسني . قبل جلنة خاصة تنعقد هلذا الغرض ارمها مناختي

  .96الثالثني، و أن يكونوا من املهتمني بشؤون األحداث

م ور املساعدين يعرض احلكـو تعد تشكيلة حمكمة األحداث من النظام العام، حبيث أن عدم حض   

بنقض  حيث قام 23/10/1984بتاريخ  الس األعلى و هو ما قضى به ،إىل النقضالقرار  أو

  .97احلكم الصادر من قسم األحداث املشكل من قاض فرد دون مساعدين

يتضح من خالل منطوق احلكم أّن للمساعدين دور مهم يف احملاكمة فال تنعقد اجللسة يف    

األقّل وهو ما نّصت  غياما، وقد اشرتطت بعض القوانني أن يكون أحد املساعدين من النساء على

   199698من قانون الطفل املصري لسنة 121عليه املادة 

  :غرفة األحداث على مستوى المجلس-ب

بكل جملس قضائي غرفة أحداث، يعهد إىل على أنه توجد  ج.إ.من ق 472نصت املادة    

اث، و ذلك مستشار أو أكثر من أعضاء الس القضائي مبهام املستشارين املندوبني حلماية األحد

   .بقرار من وزير العدل

هذا وختتص غرفة األحداث باعتبارها درجة ثانية للتقاضي بالنظر يف مجيع الطعون املرفوعة ضد    

  .األوامر الصادرة من قاضي األحداث، و قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث

  قواعد االختصاص: ثانيا

يت هو احملكمة ال إقليمياقسم األحداث املختص  ويكون" على انه ج.إ.من ق 451/3نصت املادة    

يت ا حمل إقامة احلدث أو والديه أو وصيه أو حمكمة املكان الذي عثر لارتكبت اجلرمية بدائرا أو ا

                                                           
يذهب  استشاري،هل هو تداويل أم  احملاكمة،و ما يالحظ على هذه املادة أا مل حتدد دور املساعدين أثناء . ج.ج.إ.من ق 451أنظر، املادة  - 96

أنظر، عبد احلكم فودة، جرائم األحداث يف ضوء الفقه و قضاء النقض، ديوان . احمللفني أنه استشاري حبث الرأي الراجح إىل اعتبار دور القاضيني
  . 198.، ص1997املطبوعات اجلامعية، القاهرة، 

  .232.، ص1984، سنة 03.ق، ع.م 33695ملف رقم  ،23/10/1984ج، .، غلس أعلىجمأنظر،  - 97
  .297.ق، صأنظر، علي حممد جعفر، املرجع الساب - 98
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و تفسريا هلذه املادة،  ."مؤقتة أم ائيةفيه على احلدث أو املكان الذي أودع به احلدث سواء بصفة 

  األحداث يكون على الشكل التايل إن االختصاص يف مواد قضاء

 

 

  : في مواد المخالفات-ا

خص املشرع لصاحل احلدث، و رغبة يف إفراد عناية خاصة به ترمي إىل توجيهه و ذيبه، قسما    

تناولناه، ينظر يف قضايا األحداث، و أقام على رأس هذا القسم خاصا باحملكمة، كما سبق و أن 

ام بشؤون األحداث، لكن لو ارتكب احلدث جرمية كيفت من طرف قاضيا له خربة و دراية و اهتم

العامة على أن وقائعها تشكل خمالفة، فهل حتيلها على قسم األحداث ليفصل فيها تطبيقا النيابة 

اجلزء؟ أم أن النيابة حتيل احلدث على قسم املخالفات؟ لإلجابة على لقاعدة من ميلك الكل ميلك 

حيال احلدث الذي مل يبلغ من الثامنة " أن على  ج.إ.من ق 446 نصت املادةهذا السؤال فقد 

ات و تنعقد هذه احملكمة بأوضاع العالنية املنصوص عشرة يف قضايا املخالفات على حمكمة املخالف

ام راءات املتبعة أمإن املشرع طبقا هلذا النص خرج عن املبدأ املقرر يف اإلج ...."468عليها يف املادة 

بأن عاد إىل تطبيق القواعد العامة املقررة للمجرمني البالغني على املخالفات اليت  قضاء األحداث،

  :يرتكبها األحداث، و يتجلى هذا الرتاجع من املشرع يف نقطتني

فخالفا للمبدأ املقرر لصاحل األحداث اجلاحنني، بأن تتم حماكمتهم أمام : من حيث االختصاص- 1

ات، يسلم وكيل اجلمهورية تكليفا باحلضور لألطراف مبا فيهم األحداث، فإنه يف مواد املخالفقسم 

  .احلدث للحضور يوم اجللسة أمام حمكمة املخالفات

كما سنرى (إن األصل يف قسم األحداث أن تنعقد جلساته سرية : الرتاجع عن مبدأ السرية- 2

اجللسة، و تبقى العلة ليعلن عن علنية ، غري أن املشرع يف مادة املخالفات تراجع عن هذا املبدأ )ذلك

جتاه املخالفة إال أن احلدث يبقى صغريا مادام مل يبلغ فرغم يسر الزجر االجتماعي . من ذلك جمهولة
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سن الرشد اجلزائي بعد، فال يعقل أن يكون صغري السن يف اجلنايات و اجلنح، و أن ال يكون كذلك 

  .مادة املخالفاتيف 

  :ث على حمكمة املخالفات تكون بإحدى الطريقتني التاليتنيو جتدر اإلشارة إىل أن إحالة احلد    

جلسة للنظر يف املخالفة، و جيب تبليغ املسؤول عن طريق التكليف باحلضور بعد حتديد  - 1

 .املدين عن احلدث يف هذه احلالة للحضور إىل اجللسة

ن إذا رأى أعن طريق أمر اإلحالة الذي يصدره قاضي األحداث بعد التحقيق يف القضية  - 2

   .الوقائع ال تكون إال خمالفة

  : في مواد الجنح-ب

ث، فإنه يصدر إذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي األحداث من التحقيق يف جنحة اقرتفها حد   

هو  إقليمياحداث املختص حداث لينظر فيها، و يكون قسم األقسم األأمرا بإحالة امللف إىل 

سواء بصفة مؤقتة أو كان الذي أودع  احلدث فيه ا أو املاجلرمية بدائرة اختصاصه احملكمة اليت وقعت

ة ـأيضا بالنظر يف تدابري احلماية املتعلقة بالطفل الذي كان ضحي هذه احملكمة كما ختتص.99ائية

  .100ة أو جنحةـجناي

غري أن هناك حاالت تفرض نفسها، طرحها املشرع و هي أنه إذا أظهرت حماكمة احلدث بقسم    

بوصفها جنحة هي يف احلقيقة جناية، فإنه يف هذه احلالة جيب على قسم رمية املقرتفة األحداث أن اجل

 .مبحكمة مقر السلقسم األحداث  حتيلهااألحداث باحملكمة غري حمكمة مقر الس القضائي أن 

يجوز هلذا األخري قبل الفصل فيها أن يأمر بإجراء حتقيق تكميلي، و يندب هلذا الغرض قاضي ف

من  467/3و هذا حسب ما رمسته املادة . اإلحالة قد صدر من قاضي األحداث إذا كان أمر حتقيق

                                                           

  .ج.إ.من ق 451/3أنظر، املادة  - 99
إذا صدر حكم باإلدانة يف جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا "أنه على  ج.إ.من ق 494حيث نصت املادة  -  100

  ."هتأمر باختاذ مجيع تدابري محايت تبني أن مصلحة احلدث تربر ذلك أن ترفع األمر إىل قسم األحداث لكي
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يف  –ملا كان من الثابت " مبا يلي 101قضت احملكمة العليا يف أحد قرارااتطبيقا لذلك و  .ج.إ.ق

يه هي أن الطاعن كان حدثا زمن ارتكاب األفعال املنسوبة إليه، و أن التهمة املوجهة إل -قضية احلال

املشاركة يف القتل العمد اليت تعترب جناية، فإن حماكمته من طرف حمكمة اجلنح العادية، و كذا الغرفة 

  ."اإلجراءاتيعد خرقا لقواعد جوهرية يف  االستئنافاجلزائية على مستوى 

  : في مواد الجنايات-ج

 إىل  األحداثجنايات  يف أن ينعقد االختصاص للنظر على ج.إ.من ق 451/2نصت املادة    

قاعدة  مبوجب أحكام هذه املادة إن املشرع أقر .قسم األحداث الذي يوجد مبقر الس القضائي

حداث مبحكمة جنايات األحداث ينعقد حصرا لقسم األاالختصاص النوعي يف مادة أن  هااذمف

حال امللف إذا أو يرتتب على ذلك من اآلثار القانونية أن قاضي التحقيق  .مقر الس القضائي

فإنه جيب على هذه األخرية  إلحالة إىل قسم األحداث باحملكمة غري حمكمة مقر الس،مبوجب أمر ا

صها النوعي بنظر هذه اجلناية، و أنه إذا فصلت فيها فإا تكون قد اختصاأن تعلن عن عدم 

  .يهنقض حمقق أمام احملكمة العليا إذا مت الطعن فارتكبت خطأ إجرائيا يرتتب عليه 

فلو أن قاضي التحقيق باحملكمة غري  إال أنه يرد إشكال يطرح نفسه يف ما يتعلق باالختصاص،   

حقق يف جناية اقرتفها حدث و استكمل مجيع عناصر التحقيق و أحال امللف حمكمة مقر الس 

احملكمة  مبوجب أمر إحالة إىل قسم األحداث مبحكمة مقر الس، و بعد املناقشة و املرافعة أعادت

ه احملكمة يف هذه احلالة، هل احلكم الذي ستصدر تكييف الوقائع من جناية إىل جنحة، فما هو 

تتصدى و تقوم بالفصل يف القضية طبقا لقاعدة من ميلك الكل ميلك  ماختصاصها أ بعدم تقضي

   اجلزء؟

اجلرمية املقرتفة  أن يقوم قسم األحداث مبحكمة مقر الس بالفصل يفإن ما جرى به العمل، هو    

 االعتباراتو لعل  .اليت أعيد تكييفها من جناية إىل جنحة يف معرض املناقشات واملرافعات باجللسة

هو أنه غياب النص الذي مينع الفصل، كما أن اإلجراءات املتبعة  االجتاهالقانونية املؤسس عليها هذا 

                                                           
  .256.أمحد لعور، نبيل صقر، املرجع السابق، ص ، مقتبس عن03.،ع1990 ،ق.، م 54524ملف رقم  ج،.غ أنظر، حمكمة عليا، - 101
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ملتبعة أمام قسم األحداث مبحكمة مقر اكمة ااحملأمام قسم األحداث باحملاكم هي نفسها إجراءات 

  .اقتصاد اإلجراءات و عدم إرهاق مرفق القضاءالس، إضافة إىل 

، بل أن إطالقهعلى النوعي يف مواد اجلنايات مل يأت هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن االختصاص    

 ة اليت نصت علىييف فقرا الثان ج.إ.من ق 249 شرع اعتمد استثناء صريح تضمنته أحكام املادةامل

سنة كاملة  16لبالغني من العمرباحلكم على القصر ا - أي حمكمة اجلنايات–كما ختتص " ما يلي

  ."بقرار ائي من غرفة االام إليهاأو ختريبية و احملالني  إرهابيةوالذين ارتكبوا أفعاال 

ث إن كان جيد له تفسريا هذا اخلروج الصارخ للمشرع عن القواعد املقررة يف مواد جنوح األحدإن    

ئر قد قطعت شوطا كبريا يف ختطيها، فإنه حيبذ لو يعاد النظر يف يف ظل ظروف خاصة نعتقد أن اجلزا

اث يف هذه احلالة، كما العقوبات اليت ميكن تطبيقها على األحدصياغة املادة، خاصة أا مل تبني لنا 

، فإن من الناحية العمليةو و لإلشارة فقط،  .احملاكمةإلجراءات املتبعة أثناء لنا عن ماهية ا أنه مل يبني

النص الزال يطبق بدليل حصولنا على قرار للمحكمة العليا تؤكد فيه هذه األخرية أن حمكمة 

سنة، و ذلك لتورطه يف أعمال  16اجلنايات هي املخولة قانونا بالفصل يف قضية طفل قاصر يبلغ 

  .102إرهابية

ئية املخولة للنظر يف قضايا األحداث، نستعرض فيما يلي اإلجراءات بعد استعراض اجلهات القضا   

  .اليت متيز حماكمة األحداثاخلاصة 

  الفرع الثاني

  اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األطفال الجانحين

معاملة خاصة جتنبه اآلثار السلبية للمحاكمات  حماكمتهتقتضي شخصية احلدث أن يعامل عند    

ا، و إذا كانت العديد من القواعد املتبعة أمام قضاء األحداث ال ختتلف كثريا هذ .103اجلنائية العادية

                                                           

102
  .502.، ص2006، سنة 1.، جملة احملكمة العليا، ع02/02/2005، املؤرخ يف 348428ج، ملف رقم .أنظر، حمكمة عليا، غ - 

  .159.حسن اجلوخدار، املرجع السابق، ص ؛ 54.السابق، صثاين جنية، املرجع أنظر، عراب  - 103
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كوجوب تدوين كافة   اعتبار أا تتعلق بالنظام العامئية للبالغني على عن القواعد اخلاصة باحملاكمة اجلزا

تبيانه  اخلاصة و اجلوهرية، و هذا ما سنحاولإال أن قضاء األحداث ينفرد ببعض القواعد  ،اإلجراءات

  .هذا الفرع من خالل

 

  التي تحكم محاكمة األحداث المبادئ: أوال

تتعلق  لقد أصبغ املشرع اجلزائري قضاء األحداث ببعض القواعد اخلاصة ناهيك عن تلك اليت   

هيئة عالجية تربوية دف إىل إصالح احلـدث  ذلك باعتبار هذا اجلهاز باالختصاص و التشكيل، و

خالية من ة من حيث التطبيق و مرن ، فهي بسيطة ووليس معاقبته األولالدرجة اجلانح و ذيبه ب

و باستقراء قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن هذه املبادئ  .التعقيدات اليت تعيق مهمة تقومي احلدث

  :تتمثل فيما يلي

  :سرية الجلسة-أ

محاية حلقوق و ذلك  يقضي املبدأ العام أن جترى احملاكمات بصفة علنية أمام اجلمهور،   

 غري أن هذا املبدأ غري مطبق بالنسبة لقضاء األحداث، كون أن احملاكمات جترى يف .104األطراف

ية ، و ذلك مراعاة ملصلحة احلدث و خوفا من االنعكاسات السلبية اليت قد تضر بنفسجلسة سرية

  .105إذا ما متت حماكمته بصفة علنيةالطفل و مسعته االجتماعية 

حماموا و أطراف الدعوى و  106احملاكمة على احلدث ووليه أو نائبه القانوين جلسة حضور و يقتصر   

 468/2و بصفة عامة األشخاص الذين أشارت إليهم املادة  ،الدفاع و النيابة العامة و كاتب الضبط

  .ج.إ.من ق

                                                           
  .ج.إ.من ق 285/1أنظر، املادة  - 104
أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ  ؛ 63.نبيل صقر و صابر مجيلة، املرجع السابق، ص ؛299.مد جعفر، املرجع السابق، صأنظر، علي حم - 105

أمحد حممد يوسف وهدان، احلماية اجلنائية لألحداث، دراسة  ؛426.، ص1999اجلزائر، ج، .م.و.د ،2.اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج
   .477.، ص1992جامعة القاهرة، كلية احلقوق،  جتاهات احلديثة للسياسة اجلنائية، رسالة دكتوراه،يف اال
  .بوصفه املسؤول املدين امللزم بالتعويض ، حيث يستدعى ويل احلدث أو نائبه القانوين أثناء اجللسةج.إ.من ق 454/1أنظر، املادة  - 106



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

154 

 

حيث يرتتب اليت متس بالنظام العام، قاعدة سرية اجللسة يف قضايا األحداث من األمور وتعترب    

يف قرار هلا جاء يف منطوقه  107و هذا ما قضت به احملكمة العليا .على عدم مراعاا البطالن املطلق

  ."د إجراء جوهري و من النظام العاماحلدث تنعقد يف جلسة سرية، و أن ذاك يعإن حماكمة "

تهمني السرية تتحقق بأن يفصل يف كل ملف على حدة يف غري حضور باقي املكما أن هذه    

حسب و جيوز . و ذلك يف حالة القضايا املتشعبة ج.إ.من ق 458/1نصت عليه املادة حسب ما 

ملادة أن  يأمر الرئيس يف كل وقت بانسحاب احلدث طيلة املرافعات كلها أو جزء منها أثناء نفس ا

  .108حملكمة أن مصلحة احلدث تقتضي ذلكسريها، و ذلك إذا رأت ا

إال أن احلكم جيب أن يصدر يف جلسة علنية احملاكمة  إجراءاتلوبة يف و رغم أن السرية املط   

هل أن العلنية هنا : ، و هنا بثار اإلشكال اآليتج.إ.من ق 468/2نصت عليه املادة حسب ما 

أن املقصود من العلنية فقط ملن حضر جلسة احملاكمة من األشخاص مقصود ا اجلمهور العام أم 

  ؟ املشار إليهم سابقا

مع بعضها البعض، و هذا ما بعض النصوص القانونية تتعارض و على صعيد آخر، جند أن    

هذا يف بت أن يصدر احلكم يف جلسة سرية و و اليت أوج ج.إ.من ق 463/1من خالل املادة  نلتمسه

  .بإحدى تدابري احلمايةحالة احلكم 

اث صعب من الناحية العملية، لنسبة لألحدو عليه، فإن تطبيق مبدأ علنية احلكم أو القرار با   

فكيف ميكن للقاضي أن يوفر العالنية يف النطق باحلكم يف قضية جرت جلستها و مداولتها بصفة 

  ؟ سرية

                                                           
هذا و ما ميكن . 375.ص ،62.، ع2008 ، نشرة القضاة،307278، ملف رقم 2005ماي  04م، .ج.أنظر، حمكمة عليا، غ -  107

سنوات بتهمة الضرب  05مالحظته يف هذا الشأن وقوع خمالفات  من الناحية العملية ، و على سبيل املثال ال احلصر أدانت حمكمة املنيعة طفال عمره 
، 5501.، جريدة اخلرب، ع"سابقة يف تاريخ العدالة" أنظر، حممد بن أمحد، مقال  .عمد و متت حماكمته يف جلسة علنيةو اجلرح ال

  .06.، ص2008ديسمرب16
من القانون اإلمارايت؛ و املادة  29ة اليمين؛ و املادمن القانون  20و املادة  ؛31يف املادة و هذا ما يأخذ به كذلك قانون األحداث القطري  - 108
  .404.حممود سليمان موسى، املرجع السابق، صأنظر، . من قانون األحداث السوري 49
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أيا   ومحاية للحدث من اآلثار اليت قد تنتج عن نشر معلومات خاصة بالقضية يف وسائل اإلعالم   

حداث و ذلك حتت طائلة الغرامة اليت من نشر ما يدور يف جلسات األ، فقد حظر املشرع كانت 

  .109تشدد العقوبة إىل احلبس من شهرين إىل سنتنيج و يف حالة العود .د2000إىل  200ترتاوح من 

اصة باألحداث تقيد يف اخلقضائية الهات اجلوجتدر اإلشارة يف األخري أّن القرارات الصادرة من    

ومعىن ذلك أّن . ج.إ.من ق  1/489دة سجل خاص غري علين، وهذا ما نصت عليه أحكام املا

الغري اإلّطالع عليها، ويكون الوصول إىل هذه  داث حتفظ يف سرية تامة وحيظر علىسجالت األح

  .السجالت مقصورا على األشخاص املعنيني بصفة مباشرة بالتصرف يف القضية حمل البحث

   :نة الحدث بمحامي أثناء المحاكمةاستعا-ب

 إجراءتعيني احملامي يف مرحلة التحقيق أمام قسم األحداث هو ، 110ذكرهكما سبق  ،إذا كان   

  و ذلك حتت طائلة بطالن إجراءات التحقيق، فما هو احلال إذن أثناء احملاكمة؟وجويب 

حتصل املرافعات يف جلسة أن على  ج.إ.من ق 454/2نصت املادة لإلجابة عن هذا السؤال    

من نفس  454/2أيضا املادة  كما أكدت. ضر معه حماميهو حي...حضور احلدثو يتعني ... سرية

ة احلدث وجويب يف مجيع مراحل املتابعة و احملاكمة و عند حمامي ملساعدن حضور أ القانون على

من القانون املتعلق باملساعدة  25كما جند أن املادة  .يعني قاضي األحداث حماميا للحدثاالقتضاء 

احملامي يتم بصفة تلقائية جلميع القصر املاثلني أمام قاضي  أكدت على أن تعينيقد  111القضائية

  ...ألحداث أو أي جهة جزائية أخرىاألحداث أو حمكمة ا

 .أمام قضاء األحداث وجوبيامرا و كخالصة ملا جاء يف أحكام هذه املواد، يعترب حضور احملامي أ   

القدرة عن الدفاع عن نفسه، إضافة ترجع احلكمة يف هذا إىل أن الطفل احلدث تنعدم فيه اخلربة و و 

  .حماميه، فيفصح له عن كل ظروف اجلرميةإىل أن احلدث ميكن أن يطمئن إىل 

                                                           
  .ج.إ.من ق 477أنظر، املادة  - 109
  .21.أنظر، الفصل الثاين من هذه املذكرة، ص - 110
، املتعلق باملساعدة  1971أوت  05املؤرخ يف  71/57رقم املعدل و املتمم لألمر  2009فرباير  25املؤرخ يف  09/02القانون رقم  - 111

  .11.، ص 2009مارس  08، املؤرخة يف 15.ر، ع.القضائية ، ج



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

156 

 

املشرع املصري أوجب حضور حمامي احلدث املتهم فقط يف اجلنايات، و من زاوية املقارنة، جند أن    

"  و اليت جاء فيها أن1996من قانون الطفل املصري الصادر سنة  125و هو ما نصت عليه املادة 

جيب أن يكون للطفل يف مواد اجلنايات حمام يدافع عنه ، فإذا مل يكن قد اختار حماميا تولت النيابة 

  .112"احملكمة ندبه و ذلك طبقا للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية العامة أو

ملتهم قاعدة أساسية متعّلقة بالنظام أّما بالنسبة للقانون اجلزائري فإّن حضور احملامي مع احلدث ا   

العام، فال جيوز النـزول عنها، ويرتّتب على خمالفتها بطالن إجراءات احملاكمة بطالنا مطلقا، وبالتايل 

بطالن احلكم، ومىت وجد احملامي ومتت اإلجراءات يف حضوره وترافع يف الدعوى حتقق حق الدفاع، 

حمام حضر نيابة كل عنه أو املنتدب للدفاع عنـه أو مي املو اـويستوي يف ذلك أن حيضر مع احلدث احمل

  .عن حماميه أو احملامي الذي حيضر متطوعا من تلقاء نفسه

إّال أنّه من الناحية العملية جند أّن الدفاع عن احلدث دفاع شكلي ال حقيقي، بدليل أّن أغلب    

على املشرع أن يعيد النظر يف مسألة ف. قضايا األحداث يرافع فيها حمامون مرتبصون يعّينهم النقيب

الدفاع عن احلدث وذلك بإضافة شرط األقدمية يف احملامي الذي يدافع عن احلدث، ألّن هذا األخري 

  .حباجة إىل دفاع حقيقي يقف جبانبه نظرا لنقص إرادته وخربته

  : وجوب إجراء تحقيق اجتماعي-ج

ة اجلاين عن طريق ما يسّمى بالبحث تذهب التشريعات بصورة عامة إىل ضرورة حبث شخصي   

لعقوبة والتدبري السابق على احلكم بقصد الوقوف على درجة خطورته اإلجرامية متهيدا لفرض ا

  .املناسب حلالته

وختتلف خطة هذه التشريعات يف تقرير إجراء البحث السابق على احلكم، فمنها ما جعله وجوبيا    

ا جعله جوازيا يف حدود معّينة، ومنها ما جعله وجوبيا ومنها م ،113بالنسبة للبالغني واألحداث

فعلى القاضي أن حيكم بناءاً على عناصر شخصية احلدث املاثل . بالنسبة لألحداث اجلاحنني وحدهم
                                                           

  .499.أنظر، أمحد يوسف وهدان، املرجع السابق، ص - 112

  .153؛152.أنظر، حسن اجلوخدار، املرجع السابق، ص - 113
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أمامه بعد فحصه بطريقة علمية، ال وفقا ملعيار موضوعي حبث أساسه اجلرمية ومدى جسامتها، وعلى 

للتدبري اإلصالحي ومدى خطورا ميكنه أن جيري انتقاءا سليما  قدر إحاطة القاضي ذه الشخصية

  .املالئم حلالته

ي ـوبقدر حسن اختياره هذا يتوقف جناح التدبري يف إعادة احلدث إىل اتمع كفرد صاحل، وال تكف   

استجواب صـل عليها القاضـي بسؤال الشـهود أو ة احلدث تلك املعلومات اّليت حيـملعرفة شخصي

فعلى احملكمة قبل البّث يف الدعوى، ، 114هم، وإّمنا يلزم اللجوء إىل الفحص العلمي من أهل اخلربةاملت

وي مجيع املعلومات املتعّلقة بأحوال ذوي احلدث تأن حتصل من مراقب اجتماعي على تقرير خّطي حي

ّليت نشأ وترّىب فيها املادية واالجتماعية وبأخالقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة ونوع ومكان العمل واملدرسة ا

  .وحبالته الصحية وسوابقه اإلجرامية وبالتدابري املقرتحة إلصالحه

ن أن حيال نحة اقرتفها احلدث، فإنه ال ميكجبسواء تعلق األمر جبناية أو و  أما يف القانون اجلزائري،  

 إجراءوب اليت نصت على وج ج.إ.من ق 452هذا ما يستفاد من نص املادة و  .مباشرة على احملكمة

املوجهة للطفل  حتقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث إن كانت التهمة

يسمح هذا التحقيق و . مواد اجلنحتأخذ وصف اجلناية، و إجرائه من قبل قاضي األحداث يف 

وضعيته دراسة كاملة و شاملة و هذا عرف على شخصية احلدث من خالل دراسة تاالجتماعي من ال

  .115يسمح للقاضي إىل االهتداء إىل التدبري املناسب عند النطق باحلكم ما

فالتحقيق االجتماعي هو القاعدة األساسية لدراسة أعمق لشخصية القاصر، وليس هناك جدوى    

من فحوص نفسية وعقلية جديّة، دون دراسة اجتماعية مسبقة تتناول ماضي الطفل من أصوله 

                                                           
114

  .165.أنظر، حسن اجلوخدار، املرجع السابق، ص - 
عند و من قبيل املقارنة، يتضمن قانون الطفل املصري أحكاما متشاة، إذ جيب على احملكمة  .153.ص رجع السابق،، مجاد علي، املنظرأ - 115

فيه النظر يف جنح و جنايات األحداث، و قبل الفصل يف أمر الطفل أن تستمع إىل أقوال املراقب االجتماعي بعد تقدميه تقريرا عن حالته يوضح 
أنظر، علي . كما يكون للمحكمة االستعانة بأهل اخلربة لتحقيق اهلدف نفسهل اليت دفعته إىل هذا السبيل و االقرتاحات املالئمة إلصالحه،  العوام

   .301؛300.حممد جعفر، املرجع السابق، ص
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ا أو ـروف أو األحداث قد مّرت به شخصيـيف هذا أن تكون تلك الظوي ـوبيئاته املتعاقبة، ويست

  .116صادفت أحد أفراد عائلته

  إجراءات محاكمة الحدث: ثانيا

إن املالحظ على قضايا األحداث أا قضايا تتميز بالبساطة من حيث اإلجراءات حيث تبدأ    

لك حبضور وليه أو له، و يكون ذ اماالبعد التأكد من هويته و توجيه  احملاكمة بسماع الطفل املتهم

يفصل قسم " أن ج يف فقرا األوىل على .إ.من ق 467نصت املادة و يف هذا  .117نائبه القانوين

و هنا نالحظ أن املشرع استعمل ..." األحداث بعد مساع أقوال احلدث و الشهود و الوالدين

و مل يستعمل لفظ استجواب  avoir entenduمصطلح مساع و هو نفس املصطلح باللغة الفرنسية 

و هذا إن دل على شيء فإمنا يدل عل صعوبة دور قاضي األحداث الذي جيب عليه أن يعري هلذا 

االستماع و االهتمام و االنتباه، أو باألحرى كما يعرب على ذلك الدكتور بوعزة  األخري صفحات وجه

ت و التناقضات، عليه أن يتوصل يعرف كيف يتجاوز مبواقفه هذه الصعوباعلى القاضي أن " ديدن 

من اإلطمئنان حول الفىت اجلانح، و يف ذلك الوقت عليه أن يقدم صورة األب الئم مناخ مإىل خلق 

  .118"الذي حيرص على مصلحة ولده

إن لزم األمر ذلك، و كانت شهادم جمدية و منتجة يف الدعوى و ذلك وفقا كما يتم مساع الشهود 

  .ادةلألوضاع القانونية املعت

                                                           
  .232.انظر، حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص -  116
فإنه اإلجراءات املتبعة أمام قضاء األحداث، ميثل شرطا أساسيا لضمان فاعلية التدخل القضائي، و من مث  و على ذلك ميكن القول أن تبسيط - 117

يضاف إىل ذلك أن اإلجراءات املبسطة متنح القاضي مرونة جتعله قريبا من احلدث، مما ميكنه من .  حيقق فكرة إعادة االندماج االجتماعي للحدث
ومن . تسمح له بتكوين رؤية شاملة للدوافع اليت قادته إىل اجلنوح و السبل الفعالة إلنقاذه من تأثرياا الضارةإجيابية التعامل معه و مع أسرته بصورة 

األحداث، و التحلل من  أجل ذلك حترص كثري من التشريعات اخلاصة بالطفولة اجلاحنة يف خمتلف الدول على تبسيط اإلجراءات املتبعة أمام حمكمة
أن قاضي األطفال غري ملزم بارتداء الزي القضائي يف و من أمثلة ذلك يف القانون الفرنسي، . مة اليت يتسم ا القانون اإلجرائي العامالقواعد الصار 

حممود سليمان موسى، املرجع السابق، أنظر،  .كما أنه ليس مقيدا بأي نص إجرائيال يشعر احلدث بالرهبة أو اخلوف  اجللسة، و ذلك حىت 
  .395؛394.ص

، 03.، ع2005سنة مثول الطفل أمام القضاء اجلزائي، جملة العلوم القانونية و اإلدارية، كلية احلقوق، تلمسان، ديدن بوعزة، أنظر،  - 118
  .177.ص
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كما جيوز لقسم األحداث إذا كانت مصلحة احلدث تتطلب ذلك أن يعفيه من حضور اجللسة     

جيوز للرئيس أيضا أن كما   .مدافع أو نائبه القانوين امي أوكليا، و يف هذه احلالة جيب أن ميثله حم

غري أن  يأمر يف أي وقت أثناء سري اجللسة بانسحاب احلدث طيلة املرافعات كلها أو جزء منها،

  .احلكم يكون يتم النطق به يف حضور احلدث

عن األحكام يف  اإلجراميةالواقعة هذا، و ختتلف األحكام الصادرة حبق األحداث مىت ثبتت    

   .مراجعتها من حيث إمكانيةالقضايا العادية سواء من حيث التدابري اليت تقررها أو 

  الفرع الثالث

  األحكام الصادرة عن محكمة األحداث

، بالفصل يف اجلرائم املقرتفة من األخرى حداث كغريها من اهليئات القضائيةحمكمة األ ختتص   

  .م بإدانتهكو هلا أن حت 119طرف األطفال، إذ فلها أن حتكم برباءة احلدث

الراجح يف الفقه اجلنائي و كذا القانون املقارن إىل أن احلدث يف هذه املرحلة ما  االجتاهو يذهب    

و نزعته إىل اإلجرام قد أخذت يف  متييزه قد اكتمل،كان   رته اإلجرامية  حمدودة، و إنخطو  زالت

النمو، إال أنه يكون ضعيف البنية، و غري ناضج نفسيا، لذلك يكون من األجدى مواجهة احنرافه 

       .120واليت تكون متناسبة مع حالته و ظروفه الشخصيةاليت خيتارها القاضي  القانونية ببعض التدابري

علها خمففة و إن كان املشرع اجلزائري قد خول سلطة تطبيق العقوبة العادية على احلدث، إال أنه ج و

حصرها يف أضيق نطاق، و هذا يف حالة ما إذا رأى ازدياد اخلطورة اإلجرامية للحدث وتأصل نوازع 

  .اإلجرام لديه

  

                                                           
 دث قضى قسم األحداث بإطالقإذ أظهرت املرافعات احلضورية أن اجلرمية غري مسندة إىل  احل" أنه على ج .إ.من ق 462/1نصت املادة  - 119

  ."سراحه
جوان  25-24 جامعة ابن عكنون، اجلزائر أنظر، شريف مرمي، املتابعة القضائية لألحداث اجلاحنني، ملتقى حول محاية الطفولة و األحداث، -  120

  .15.، ص2001
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  التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح: أوال

؟ اجته فريق هل تعترب عقوبة باملعىن الفعلي ،121فقهاء حول الطبيعة القانونية هلذه التدابرياختلف ال   

السياسة اجلنائية املعاصرة إىل أن األصل يف هات احلديثة يف القانـون الدولـي و من الفقه معززا باالجتا

ا ذهب اجتاه آخر إىل اعتبار ، بينمداث اجلاحنني أا تدابري تربويةالتدابري املطبقة يف جمال معاملة األح

كان هذا االجتاه نتيجة استداللية ألفكار مدرسة الدفاع التدابري صورة من صور اجلـزاء، و  هذه

االجتماعي بزعامة األستاذ مارك أنسل، و الذي يرى أن اهلدف من توقيع العقوبة اجلزائية هو حتقيق 

قوق الشخصية للمجرم و هو ـيود على احلوغ هذا الغرض فرض قـي و وسيلته يف بلـالدفاع االجتماع

بينما يرى جانب من الفقه اإليطايل أن التدابري املطبقة  على . اتـالعقوبـر و ر يتحقق يف التدابيـأم

وقائية، و إمنا هي مبثابة إجراءات ت جزائية، و ال تدابري تربـوية أو األحداث اجلاحنني ليست عقوبا

أن املشرع أجاز توقيع هذه التدابري حىت قبل ارتكاب اجلرمية  ذات طبيعة إدارية، و سندهم يف ذلك

و ميكن القول  يف خضم هذه . ، و ليس من جانب السلطة القضائيةمن طرف سلطة إدارية

ت تربوية تفرض االجتاهات الفقهية أن التدابري اإلصالحية املطبقة يف جمال األحداث هي مبثابة جزاءا

  ...كما أا واجبة التنفيذ مبجرد احلكم ا  122باتة أو ائية أا ليستتبعا حلـالة احلدث  و 

سنة من عمره ، يف  13الذي مل يبلغ ، فإن احلدث ع.ق 49طبقا لألحكام املتضمنة يف املادة و    

يه إال تدابري احلماية أو الرتبية يف حالة ما إذا  حالة ثبوت إدانته، ال جيوز لقسم األحداث أن يوقع عل

تشكل جناية أو جنحة، أما إذا كانت تشكل خمالفة فإنه يقع وجوبا على قسم  كانت الوقائع
                                                           

  .97-94.ة، املرجع السابق، صأنظر، نبيل صقر، صابر مجيل - 121
ما تكون اجلهة القضائية اليت أمرت باختاذ التدابري جيوز لقاضي األحداث تعديلها  أيا"  :هج على أنّ .إ.من ق 482/1تطبيقا لذلك، نصت املادة  -122

كما أجازت املادة ؛  "ت املراقبة وإما من تلقاء نفسهأو مراجعتها يف كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير املندوب املعني يف اإلفراج حت
إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع احلدث خارج أسرته  ": التعديل بنصهاطلب للوصي وللحدث نفسه تقدمي من نفس القانون للوالدين و  483

 حالة سنة على األقل جاز لوالديه أو لوصيه تقدمي طلب تسليمه أو إرجاعه إىل حضانتهم بعد إثبات أهليتهم لرتبية الطفل وكذا حتسني سلوكه، ويف
  ".بعد انقضاء ثالثة أشهر رفض الطلب ال جيوز جتديده إال
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جيمع الفقه احلديث أنه ليس من املنطق أو احلكمة و هذا،  .األحداث أن يقوم فقط بتوبيخ احلدث

يف شيء أن يعامل احلدث معاملة البالغني يف حالة ارتكابه جرمية ما، و من مث ال جيوز إخضاعه 

حقة على البالغني، و إمنا جيب إحالل التدابري التقوميية حملها، و دف هذه األخرية إىل للعقوبة املست

  .ة احلدث و وقايته و إعادة تقوميهمحاي

سنة، فإنه يف حالة ثبوت إدانته يف وقائع تشكل خمالفة  18و  13أما احلدث الذي يرتاوح سنه بني    

إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنحة فإنه توقع عليه فإنه يكون حمال للتوبيخ أو الغرامة فقط، أما 

  .إما تدابري احلماية أو الرتبية أو العقوبات املخففة

ره بأال يعود توجيه اللوم و التأنيب إىل احلدث على ما صدر منه، و حتذي" و يعرف التوبيخ على أنه   

يتم ا التوبيخ مرتوك أمره للقاضي، اليت  اختيار العبارات و الطريقةو يبقى  .123"إىل مثل هذا السلوك

على أنه ال بد من أن يصدر التوبيخ أثناء اجللسة، حىت حيقق اهلدف املرجو منه، و من مث ال ميكن أن 

  .124حيكم ذا التدبري غيابيا

ماي  15ورد يف القانون البلجيكي الصادر يف  فقدات عالتوبيخ تدبري أخذت به معظم التشري   

حداث دون السادسة عشرة، ويف التشريع الدامناركي واإلسباين والسويسري وغريها بالنسبة لأل 1912

  .1937125من التشريعات الغربية والعربية كاملصري يف تشريع سنة 

هذا عن اإلطار العام للجزاء الذي حدده قانون العقوبات، أما عن تفصيل تدابري احلماية فقد جاء    

ال جيوز يف مواد اجلنايات و " على أنه  444ما نصت املادة  يثحذلك يف قانون اإلجراءات اجلزائية 

  ."و التهذيباية ـري احلمـإال تدبري أو أكثر من تداب 18اجلنح أن يتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ 

إن املشرع اجلزائري ال يشرتط قبول الوالدين : تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة-ا

تسليم و من اجلائز من ناحية أخرى  .م ملزمون قانونا بتسلمه و رعايتهأل أو الوصي تسلم احلدث،

                                                           
  111.أنظر، نبيل صقر و صابر مجيلة، املرجع السابق، ص -  123
  .16.أنظر، خليفي ياسني، املرجع السابق، ص -  124
  .45.أنظر، خليفي ياسني، املرجع السابق، ص - 125
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احلدث إىل أحد الوالدين دون اآلخر، إذا كان غري جدير برتبيته لسوء خلقه أو إذا كان متوفيا أو 

   .126غائبا

إىل  فإذا مل تتوافر يف ويل احلدث أو وصيه الشرعي الضمانات األخالقية و الرتبوية، يسلم احلدث   

بشرط أن يقبل هذا أحد أقاربه الراشدين، فإن مل يوجد فيسلم إىل شخص أجنيب جدير بالثقة، 

  .127األخري بتسلمه كونه غري ملزم قانونا بتسلمه

إضافة إىل ما سبق فإنه يفرتض قبل تسليم احلدث التعهد باحملافظـة عليه و تربيته ، لذا فإن إغفال    

 100ليته ، حبيث ميكن للقاضي أن حيكم عليه بغرامة مالية من هذا الواجب من شأنه ترتيب مسؤو 

  .ج.إ.ق 481/3ج و تضاعف يف حالة العود و هذا طبقا للمادة .د 500إىل 

 491/1وحرصا على عدم اإلضرار مبتسلم احلدث، وعدم حتمله أعباء مالية، نص املشرع يف املادة    

 يسلم فيها احلدث مؤقتا أو ائيا لغري أبيه أو أمه يتعني يف مجيع احلاالت اليت" ه ج على أنّ .إ.من ق

أو وصيه أو لشخص غري من كان يتوىل حضانته إصدار قرار حيدد احلصة اليت تتحملها األسرة من 

ومن مزايا هذا التدبري أنه يبقى احلدث يف بيئته الطبيعية بني ذويه  ". مصاريف الرعاية واإليداع

  .ت وما يشوا من خماطراإلصالحيا وأصدقائه، ويقيه شرّ 

، وما انتزاعه حدث هو أن يكون يف بيئته األسريةأّن الوضع الطبيعي لل بينما يرى البعض اآلخر   

منها إّال متزيق وتشتيت لنفسيته وعدوان على أمنه، وحرمان له من حق طبيعي أكسبته إيّاه الطبيعة 

 مبا يلي 1973جتماعي املنعقد يف تونس سنة وقد أوصى املؤمتر العريب اخلامس للدفاع اال. منذ والدته

ملا كانت األسرة هي املكان الطبيعي لتنشئة احلدث، فيجب بقدر اإلمكان العمل على تقدمي كّل " 

مساعدة ممكنة لبقائه يف كنفها حتت اإلشراف والتوجيه، فإذا تعّذر فيؤخذ بنظام رعاية بديلة عن 

دور الضيافة اّليت تقوم ذا النوع من الرعاية، وأخذا  طريقة أخرى ختتار هلذا الغرض أو عن طريق

                                                           
اجلانح و احلدث يف خطر معنوي، مذكرة  أنظر، بن يربح رشيد، سلطات قاضي األحداث يف اختاذ و مراجعة التدابري املقررة يف حق احلدث - 126

  .13.، ص2003/2004التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، 
  .170.أنظر، حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص - 127
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بتوصيات املؤمترات اإلقليمية والدولية اّليت ال جيوز اإلحلاق حدث مبؤسسة إيداع إالّ إذا تأّكد للباحثني 

  .128"االجتماعيني وجوب ذلك 

ق ا لذلك يرى بعض الفقه أن النصوص املتعلقة بتسليم احلدث لشخص مؤمتن أو ألسرة موثو    

هي نصوص احتياطية، مبعىن أنه يف حالة وجود أحد الوالدين أو من له الوالية أو الوصاية على 

و هذا يعين أن القانون حيدد يف هذا اإلطار . ، فيجب عندئذ تسليم احلدث إليهم دون غريهماحلدث

ه املشرع يف النصوص ألولوية ترتبط بالرتتيب الذي أوردتتعلق مبن يكون التسليم له، و أن هذه اأولوية 

  .129اخلاصة بالتسليم

و على القاضي أن يقوم بتحرير حمضر يسمى حمضر تسليم احلدث، يدون فيه البيانات املتعلقة    

ن املتسلم مستعد للتكفل باحلدث املستلم و هويته عنوانه، إىل جانب ذلك يذكر فيه أبالشخص 

  .القاضي و أمني الضبط يوقع على تصرحياته أسفل احملضر، و يوقع عليه كل منو 

  :اإلفراج عن الحدث مع وضعه تحت المراقبة تدبير -ب

يقوم نظام اإلفراج حتت املراقبة على أساس عالج احلدث اجلانح يف بيئته الطبيعية بعيدا عن    

ورقابة مندوب فتمنح له حرية مشروطة حتت إشراف ، 130أسلوب احلجز و تقييد احلرية بشكل صارم

  .131أو دائم املنصوص عليه قانونا خمتص سواء متطوع

                                                           

  .200.ر قوامسية، املرجع السابق، صانظر، حممد عبد القاد - 128
  .280.حممود سليمان موسى، املرجع السابق، صأنظر،  - 129
تشريع رمسي يف والية ماساشوستس يف الواليات املتحدة  صدر أولمنذ زمن، إذ  األجنلو سكسونيةتعود جذور نظام اإلفراج املراقب إىل النظم  -  130

من الزمن  للمحاكم اجلزائية يف اجنلرتا هو اخلطوة التشريعية األوىل لألخذ ذا النظام و بقي مدة 1897، و كان قانون سنة 1878األمريكية سنة 
يف إعطاء ارم فرصة إلصالح شأنه يف فرتة  السيماأمريكية بسبب تبين دول أوروبا لنظام و قف التنفيذ الذي يشرتك معه  – ألجنلوحمتفظا بطبيعته 

رته التقليدية لتجرده من اختبار معينة، و انتشر بعد ذلك يف البلدان األوروبية و قد دفعها إىل ذلك العيوب اليت ينطوي عليها وقف التنفيذ يف صو 
عبد  ،ملزيد من التفصيل انظر يف ذلك " تبار و هي اإلشراف و املساعدة أسلوب الرقابة و املساعدة فعمدت إىل تكملته باألخذ بالعناصر اجلوهرية لالخ

  .153 .، ص1998ل، الدار اجلامعية، ، الد األو 1.كلية احلقوق، جامعة بريوت، ع  جملة الدراسات القانونية، الفتاح حجازي، قضاء األحداث،

131 -Cf. Raymond BARERE, La protection juridique et sociale de l’enfant, édit BRYLANT, 1993, p.525. 
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فهو تدبري هدفه استبعاد العقوبة و آثارها السيئة يف نفس احلدث و يتيح له فرص ممارسة حياته    

، وبالتايل تـقومي سلوكه ن أجل ختطي الصعوبات اليت تواجههالعادية و يوفر له التوجيه و املساعدة م

  .املنحرف و إعادة إدماجه يف اتمع

ل من مزايا هذا النظام أيضا أنه حيقق فائدة كبرية للدولة من الناحية املالية، إذ أنه يوفر هلا و لع   

و ما يتطلب ذلك من نفقات جسيمة ميكن مصاريف إقامة املؤسسات املغلقة و اإلنفاق عليها، 

  .ختصيصها ملرافق أخرى ينتفع منها اتمع بصورة مباشرة كالتعليم و الصحة مثال

و الة ـة الفعـر على النحو األمثل يقتضي وجود نوع من الرقابـق هذا التدبيـا، فإن تطبيو هلذ   

و من أجل ذلك نالحظ أن . على احلدث الذي خيضع لنظام احلرية املراقبةاإلشراف املباشر 

مهمة الرقابة و اإلشراف لشخص خمتص التشريعات اليت تم بتطبيق هذا النظام حترص على إسناد 

   .132احملكمة هلذا الغرضتنتدبه 

نصت إذ  األحداث،تقرير هذا النــظام لقاضي صدد فإن املشرع ترك مسألة تقدير و يف هذا ال   

 إذا أثبتت املرافعات إدانة احلــدث فإنه ميكن لقسم األحداث" ... على أنه  ج.إ.ق 462/2املادة 

أو لوصيه أو يمه إىل والديه بتسل، و األمر بعد توبيخ احلــدث النص صراحة يف حكمه على ذلك

بوضعه حتت أن يأمر  للشخص الذي يتوىل حضانته، أو تسليمه لشخص جدير بالثقة، كما جيوز

سنة مع )  19(، إما بصفة مؤقتة أو بصفة ائية إىل غاية بلوغه سن تسعة عشر املراقب نظام اإلفراج

  ". 445مراعاة أحكام املادة 

قسم د قراءة هذه املادة هو ملاذا عندما تثبت إدانة احلدث أمام أول سؤال يتبادر للذهن عنإن    

األحداث، فإن التدابري اليت توقع عليه طبقا هلذه املادة فهي حمددة فقط بالتوبيخ و التسليم أو األمر 

 444نظام اإلفراج املراقب دون ذكر باقي التدابري املنصوص عليها يف منت املادة بوضع احلدث حتت 

    ؟ يت هي أكثر من ستة تدابريج و ال.إ.ق

                                                           
 هذا و لقد اختلفت التشريعات يف تسمية املراقب املكلف ذا النظام، حيث جند أن .297.أنظر، حممود سليمان موسى، املرجع السابق، ص - 132

املراقب "يف القانون السوري؛ و " مراقب السلوك " ؛ بينما يطلق عليه اسم "ضابط املراقبة أو مفوض االختبار " القانون الفرنسي يطلق عليه اسم 
  ".مندوب محاية الطفولة " يف القانون املصري؛ أما يف القانون التونسي فيصطلح على تسميته بتعبري" االجتماعي
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فإنه توقع قررت أنه يف حالة إدانة احلدث أمام قسم األحداث، ج .إ.ق 469يف حني أن املادة    

  .ج بكاملها.إ.ق 444عليه التدابري املنصوص عليها يف املادة 

ج تضمنت .إ.ق 462ال جند له تفسريا إال إذا اعتربنا أن املادة إن هذا االختالف بني هاتني املادتني 

؛ إذ ال توقع عليهم إال التدابري اليت توقع على األحداث الذين يقل سنهم عن الثالثة عشرة سنة 

ج تتكلم عن األحداث .إ.ق 469يف حني أن املادة . التدابري التهذيبية أو التوبيخ يف حالة إدانتهم

ماية و الرتبية أو لعقوبات سنة؛ و الذين يكونون حمال لتدابري احل 18و  13بني الذين يرتاوح سنهم 

  .خمففة

يسميها   أو احلرية املراقبة كما و نشري يف األخري إىل أن سياســة الوضع حتت نظام اإلفراج املراقب   

      ضمن مناهج األمم املتحدة اليت قررا بشأن األحداث و إصــالحهم يف البعض تقع

األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون  من قواعد13، حيث نصت عليها املادة الدويل اتمع

  .قضاء األحداث يف العامل

كب ملخالفة نظام ج لقاضي األحداث بوضع احلدث املرت.إ.ق 446/2و كذلك أجازت املادة    

كما أوجب املشرع على قاضي األحداث .، عندما حيال امللف من حمكمة املخالفات احلرية املراقبة

ووصيه و الشخص الذي يتوىل حضانته و يف مجيع األحوال اليت يقرر فيها هذا إخطار احلدث ووالديه 

يستلزمها، و هذا طبقا للمادة  النظام أي نظام اإلفراج املراقب بطـبيعته و الغاية منه و االلتزامات اليت

  .ج.إ.ق 481/1

  ويف قاضي فإذا كان الوسط العائلي يؤثر إىل حد معني يف سلوك الطفل، فعلى املندوب أن ي   

  .133األحداث بتقرير يف احلال و ذلك يف حالة تعرض احلدث إىل ضرر معنوي أو جسدي

من  462/2جاء يف املادة  أنه قد يكون مؤقتا أو ائيا طبقا ملاهذا، و نشري إىل أن هذا التدبري ميتاز ب
     .سنة 19ج إىل غاية بلوغ الطفل سن .إ.ق

                                                           

 قادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذيل، علم اإلجرام و العقاب، كيفية تنفيذ اجلزاء اجلنائي على األحداث، دار املطبوعاتأنظر، علي عبد ال - 133
  .78.ص ،4.ع ،1997س، .إ.ق.ع.ج.، محاية الطفل يف قانون العقوبات اجلزائري، مبوعزة ديدن ؛194.صن، .س.داجلامعية، اإلسكندرية، 
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  :طفولةالوضع في مؤسسات و مراكز رعاية ال-ج
دث اجلانح حباجة إىل رعاية خاصة، أمر بوضعه يف املؤسسات إذا رأى قاضي األحداث أن احل   

   :ملتمثلة يفج و ا.إ.ق 444املراكز املنصوص عليها يف املادة و 

   ؛املنظمات و املؤسسات العامة أو اخلاصة املعدة للتهذيب أو التكوين املهين املؤهلة هلذا الغرض - 

  بية أو الطبية الرتبوية املؤهلة؛الطاملؤسسات  - 

  احل العمومية املكلفة باملساعدة؛املص - 

لكن جيوز يف شأن احلدث  .ارمني يف سن الدراسة املدارس الداخلية الصاحلة إليواء األحداث- 

الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة أن يتخذ إزاءه تدبري يرمي إىل وضعه يف مؤسسـة عامة للتهذيب حتت 

  .راقبة أو الرتبية اإلصالحيةامل

و نشري يف هذا اخلصوص إىل أن الوضع يتم يف الغالب  يف املراكز و املصاحل املكلفة حبـماية    

اليت ) -سابقا –وزارة احلماية االجتماعية ( الطفولة و املراهقة التابعة لوزارة التضامن االجتماعي 

املشار إليه سلفا و املتمـثلة يف املراكز  1975-09- 26املؤرخ يف  64-75أحدثت مبوجب األمر رقم 

  .ووقاية الشباب و املراكز املتعددة اخلدماتصصية للحماية ، و املراكز التخـةالتخصصية إلعادة الرتبي

، و كذا املدينة املتواجد و يتعني على قاضي األحداث حتديد اسم املركز الواجب وضع احلدث فيه   

 املؤرخة يف 719و املذكرة رقم  1974 -06-11 املؤرخ يف 09اري رقم هذا طبقا للمنشور الوز  فيها،

، فإن مدة الوضع يف املراكز ال سيما منها املراكز التخصصية شور أعالهو حسب املن .06-06-1974

ج يف فقرا األخرية على أنه يف مجيع .إ.ق 444ادة ا نصت عليه اململ الفخمو هو  ،ــنتنيحمددة بس

ريخ بلوغ القاصر سن ن يكون احلكم بالتدابري املذكورة فيها ملدة معينة ال تتجاوز تااألحوال يتعني أ

  .الرشد املدين

، فبعد النطق بالتدبري ضعأما فيما يتعلق بإجراءات حتويل األحداث الصادرة يف حقهم تدابري بالو    

اءه طرق الــطعن العادية يعاد احلدث إذا كان حمبوسا جبناح األحداث باملؤسسة العقابية إىل حني استيف

 عني مربني اثنني ، و الذي ية مدير املركز املعني للحدث بذلكو بعدها خيطر مدير املؤسسة العقابي
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مع اإلشارة إىل أن مصاحل األمن ال حيق و . العقابية إىل مركز االســتقبال لتحويل احلدث من املؤسسة

يف  هذا يف حالة ما إذا كان احلدثو  ،134احملدد هلم اقتياد احلدث احملكوم عليه بالوضع إىل املركز

إال أن العادة جرت  ،أما إذا كان غري موقوف فال يوجد نص حيدد كيفية التحويل .مؤسسة عقابية

على أن يتكفل والد احلدث بأخذه مع مستخرج من احلكم القاضي بوضعه يف املركز و يسلمه إىل 

  .135اعيات ذه املهمةتتكفل املساعدات االجتمأحيانا إدارة املركز و 

و يتعني يف مجيع األحوال اليت يسلم فيها احلدث مؤقتا أو ائيا لغري أبيه أو أمه أو وصـــيه أو    

اليت اإليداع و إصدار قرار حيدد حصة من مصاريف الرعاية  ىلالشـخص غري من كان يتوىل حضانته إ

  .ئية لصاحل اخلزينة العامةاتتحملها األسرة و اليت حتصل مثل املصاريف القضائية اجلز 

ة املستحقة للحدث بدفعها يف العائلية أو الزيادات أو املساعد تو تقوم اجلهة املدنية باإلعانا   

و إذا ســلم  .ة برعاية احلدث أثناء مدة إيداعهاألحوال مباشرة إىل الشخص أو املنظمة املكلفسائر 

صة املصاريف اليت ال تتحملها العائلة من ، فإن حلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولةاحلدث ملص

  .136مصاريف الرعاية توضع على عاتق اخلزينة العمومية

  الموقعة على الحدث مبدأ تخفيض العقوبات: ثانيا

إن اخليار الذي وضعه املشرع بني يدي قسم األحداث يف حالة ثبوت إدانة احلدث الذي ترتاوح    

ال لتدابري احلماية أو الرتبية أو أن يكون حمال لعقوبات سنة هو إما أن يكون حم 18إىل  13سنه من 

لكن إن اقتضى بأن خيضع القاصر حلكم جزائي بأن يكون حمال للعقوبة، فهل توقع عليه نفس  .خمففة

     أو الغرامات املوقعة على ارمني البالغني؟/ والعقوبات اجلزائية 

                                                           

134
  1988- 10-16املؤرخة يوم  09رقم و هذا عمال باملذكرة  - 

- 10الدفعة  –مذكرة اية التدريب  –دور القضاء يف تقومي جنوح األحداث و محايتهم على ضوء التشريع اجلزائري أنظر، عاليل بن زيان،  - 135
  .20.ص .2001- 1999

  .ج.إ.من ق 491أنظر، املادة،  - 136
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مبدأ خاصا لصاحل األحداث يتمثل يف  ع.من ق 50املشرع يف املادة  أقر عن هذا السؤاللإلجابة 

  .137ختفيض العقوبة يف حال ما إذا قضى قسم األحداث بأن حتكم عليه بعقوبة جزائية مقيدة للحرية

، عدم اكتمال فكرة اإلجرام يف ذهنهالشارع مراعاة لصغر سن اجلاين و وجده و لعل هذا التخفيف أ

  .138و قابلية احلدث لإلصالح و التهذيب

فقد اجتهت جل الدول العربية إىل ختفيض العقوبة املوقعة على احلدث، نذكر  هذا السياق، و يف   

يرتاوح سنهم من ذلك القانون اجلنائي التونسي الذي يقرر يف هذا اال أنه بالنسبة للمتهمني الذين 

هو يعوض سنة، إذا كان العقاب املستوجب هو اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة ف 16و  13بني 

ملدة معينة فيعوض بالسجن مدة مخسة أعوام، مدة عشرة أعوام، و إذا كان باألشغال الشاقة بالسجن 

  .139و إذا كان العقاب املستوجب هو السجن، فيحط إىل نصفه

  لنا أن نتساءل يف هذا الصدد عن مدى جواز اجلمع بني التدابري اإلصالحية و العقوبات؟غري أنه 

أن موقف املشرع اجلزائري جاء واضحا، حيث أجاز  ج.إ.من ق 445املادة  من خالل نصيتبني    

بعقوبة  444م أن تستبدل أو تستكمل التدابري املنصوص عليها يف املادة كبصفة استثنائية جلهة احل

إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو  ع.من ق 50الغرامة أو احلبس املنصوص عليها يف املادة 

، حيث، و تطبيقا لذلك قضت على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه 140لشخصية احلدث

إن القرار املطعون قد خالف  "على ما يلي  2000جوان  13يف قرار هلا الصادر يف  141احملكمة العليا

من قانون اإلجراءات اجلزائية، اليت تشرتط  يف حالة تسليط  عقوبة غرامة أو  445أحكام املادة 

                                                           
سنة حلكم جزائي فإن العقوبة اليت  18إىل  13لقاصر الذي يبلغ من العمر من إذا قضي بأن خيضع ا" ع على .من ق 50نصت املادة  - 137

  :تصدر عليه تكون على النحو التايل

ت العقوبة إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن املؤبد، فإنه حيكم عليه بعقوبة احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة، و إذا كان
  ."املؤقت، فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تساوي نصف املدة اليت كان يتعني احلكم ا إذا كان بالغاهي السجن أو احلبس 

   .229-227.حممد جعفر، املرجع السابق، صأنظر، علي  - 138
  .194.رضا املزغين، املرجع السابق، صمن الة اجلنائية التونسية، مقتبس عن،  43أنظر، الفصل  - 139
  .سنة 13من أي البالغ أكثر  - 140
141

مقتبس عن أمحد لعور و نبيل صقر، املرجع السابق،  .3.ع،1991 ق،.م ،244409ملف رقم  ،13/06/2000ج، .غحمكمة عليا،  -  
  .253.ص
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ر مسببا تسبيبا خاصا سنة أن يكون القرا 13داث البالغني من العمر أكثر من حبس بالنسبة لألح

  ." ذه النقطة

و  احلبسابري التهذيب و عقوبيت الغرامة و و مبفهوم املخالفة للنص أعاله، فإنه ال جيوز اجلمع بني تد   

 13لغ من العمر إن احلدث الذي يب"  بنصه على أن  تهيف أحد قرارا هذا ما قضى به الس األعلى

إما و  ج.إ.من ق 444يف املادة  سنة خيضع إما لتدابري احلماية أو التهذيب املنصوص عليها 18إىل 

أجازت  ج.إ.ق 445غري أن املادة . الفقرة األخرية ع.من ق 49إىل عقوبات خمففة طبقا لنص املادة 

تستكمل تدابري احلماية أو  أوات أن تستبدل ـجلهة احلكم بصفة استثنائية يف مواد اجلنح و املخالف

لشخصية ارم، أما  وى أوـروف الدعـنظرا لظة الغرامة أو احلبس إذا رأت ذلك ضروريا ـالتهذيب بعقوب

احلبس، فالظاهر من النص أنه غري جائز ة أو التهذيب و عقوبيت الغرامـة و اجلمع بني تدابري احلماي

أشهر و بغرامة قدرها  06قاصر باحلبس ملدة لذلك تقرر نقض قرار غرفة األحداث القاضي على 

  .142"أشهر 06الرتبية  ملدة صلحة املالحظة و ج و بوضعه حتت املراقبة مب.د500

و أما من جانب الفقه، فقد ثبت أن اجلمع بني التدبري و العقوبة يقوم على ازدواج يف املعاملة، و    

آخر تغلب عليه اخلطورة، و يقرر معاملة  جزء تغلب فيه اخلطيئة، وعليه إىل جزئني،  احملكوم جيزئ

كذلك إن خطة اجلمع تتناىف . ملبدأ وحدة الشخصية اإلنسانية و هذا يعد إهدارخاصة لكل منهما، 

و موحدة اهلدف من أجل تأهيل احملكوم عليه، إىل جانب ما تثريه مع تطبيق معاملة طويلة املدة، 

   .143أم تكون للتدبري للعقوبةهل ذ أيضا من صعوبات يف التطبيق حول أولوية التنفي

  

  144استئناف األحكام الخاصة باألحداث: ثالثا

                                                           
د القضائي يف املواد ، مقتبس من جياليل بغدادي ، االجتها 16/07/1985، املؤرخ يف 37466ج، قرار رقم .، غأنظر، جملس أعلى - 142

  .355.، صملرجع السابقاجلزائية، ا
  .318.أنظر، علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص - 143
نشري هنا أن املشرع أجاز للحدث الطعن باملعارضة يف احلكم أو القرار الغيايب الذي صدر يف حقه و ذلك يف حالة ختلف املتهم عن جلسة  - 144

إال أن املالحظ أن املشرع مل يضع قواعد خاصة . ول منع احلدث من احلضور احملاكمة بسبب عدم تكليفه باحلضور، تكليفا صحيحا أو وجد عذر مقب
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من  50و  49أجاز املشرع استئناف األحكام الصادرة يف حق األحداث املنصوص عليها يف املادة    

  .145غرفة األحداث بالس القضائي أمام  ج.إ.من ق 444و املادة  ع.ق

من يوم النطق باحلكم، و جيوز أن يرفع االستئناف من احلدث  أيام 10و يرفع االستئناف يف خالل 

  .أو وليه أو حماميه

باألحداث مما  خاصةبإفراد نصوص ، فلم يقم املشرع اجلزائري أما يف ما خيص الطعن بالنقض   

و األوامر اليت يصدرها قضاء األحداث و ذلك يفهم معه جواز إجراء الطعن بالنقض يف األحكام 

من  471الس األعلى يف تفسري املادة حيث ذهب  ج.إ.د العامة املنصوص عليها يف قطبقا للقواع

ما دام القانون يسمح للحدث بأن يرفع االستئناف بنفسه " قانون اإلجراءات اجلزائية إىل القول 

فليس هناك ما مينعه من أن يوكل غريه للقيام بذلك و أن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خطأ يف 

   .146"تفسري و تأويل القانون 

التساؤل  ري أن حقائق الواقع املعاش تفرض علينااية املقررة لألحداث اجلاحنني، غكان هذا عن احلم   

  .ماية جنائية خاصةألطفال املعرضني خلطر االحنراف حبعما إذا كان املشرع قد خص ا

  نيالمبحث الثا

  الحماية الجنائية للطفل المعرض للخطر المعنوي

إن احلديث عن الطفولة اجلاحنة حيتم علينا يف سياق البحث التكلم عن شق ثاين ال يقل أمهية عن    

أوله، إنه الطفل املعرض للخطر املعنوي، و الذي بات موضوع اهتمام كبري من قبل الباحثني سواء 

                                                                                                                                                                                     

و هذا إعماال بنص املادة . ج.إ.من ق 415إىل  409يف املواد و ذلك طبقا ملا جاء  ج.إ.إعمال القواعد العامة يف ق باألحداث، و مؤدى هذا هو
  .من القانون نفسه 471
  .ج.إ.من ق 470و   463/2أنظر، مواد  - 145
  . 376. ، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس- 146
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ل يف حد ذاا على صعيد القانون أو باقي العلوم اإلنسانية األخرى، و ما ذلك إال ألن املسألة تشك

  .147قضية سلوك إنساين يف أعلى درجات تعقيده

و يظهر الفارق بني احلدث اجلانح و الطفل املعرض لالحنراف، أن األول أظهر نشاطه اإلجرامي    

بينما خيفي الثاين اجلرمية يف جواحنه و اليت تكون يف طريقها للظهور إذا مل يصادفه العالج املناسب يف 

  .الوقت املناسب

و يرتتب على هذه التفرقة بني النوعني، أنه يف حالة احلدث اجلانح، جيب على احملكمة أن تقضي    

أو اإلصالحية، و ذلك ألن األمر يتعلق يف هذه احلالة جبرمية قد بالعقوبات املخففة أو التدابري الوقائية 

  .ارتكبت

 إخضاعهو من مث ال جيوز  ،و لكن يف حالة الطفل املعرض لالحنراف، حيث مل يتم ارتكاب جرمية

  .يكون حمال ملساعدة و رعاية خاصة تبعده عن طريق اإلجرامجيب أن  ، و إمنا لعقوبة جنائية

الشرق األوسط ملنع اجلرمية  تاسار ز هذه الطائفة للوجود إىل حلقة دو يرجع الفضل يف إبرا   

ه يعترب حدثا جاحنا ليس فقط من و اليت رأت أن 1953معاملة املذنبني املنعقدة يف القاهرة يف سنة و 

ج ا يرتكب جرمية يعاقب عليها القانون، و لكن كذلك الطفل احملروم من الرعاية الكافية أو الذي حيت

  .148إىل احلماية و التقومي

تأكيدا على ذلك، فقد نص املؤمتر األول لألمم املتحدة ملنع اجلرمية و معاملة املذنبني املنعقدة يف و   

على ضرورة تطبيق أساليب الوقاية من اجلنوح على األحداث الذين  يف توصياته1955جنيف سنة 

دولتهم، و كذلك على األطفال الذين يتعرضون بسبب طبقا لقانون جرائم يرتكبون أفعاال تعترب 

ظروفهم االجتماعية أو بسبب خلقهم إىل ارتكاب هذه األفعال، و األطفال الذين يكونون يف حاجة 

    .149خاصةاية و محإىل رعاية 

                                                           
ر منشأة أنظر، حممود سليمان، قانون الطفولة اجلاحنة و املعاملة اجلنائية لألطفال، دراسة مقارنة يف التشريعات الوطنية و القانون الدويل، دا - 147

  .87.، ص2006املعارف، اإلسكندرية، 
  .14،15.صفر، املرجع السابق، أنظر، علي حممد جع- 148
  .15.علي حممد جعفر، املرجع السابق، صأ�ظر،  - 149
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إىل استحداث  يف إطار سياسته اجلنائية اخلاصة باألطفال متاشيا مع هذا، عمل املشرع اجلزائريو    

املتعلق بإحداث املؤسسات و املصاحل  75/64األمر و  املراهقةاملتعلق حبماية الطفولة و  72/03األمر 

  .150املكلفة حبماية الطفولة

املطلب (لط الضوء على حاالت تعرض الطفل للخطر املعنوي ارتأينا من الضروري أن نسوعليه،  

  ).املطلب الثاين(، و من مث اإلجراءات اخلاصة حبماية الطفل املعرض للخطر املعنوي )األول

  المطلب األول

  حاالت تعرض الطفل للخطر المعنوي

يف جرام لم اإلهو ما أورده معهد دراسات ع مبدئيا، إن أهم تعريف عين بالطفل املعرض لالحنراف   

كل شخص حتت سن معينة مل يرتكب " حيث عرفه  1955لندن يف أحد تقاريره الصادرة يف سنة 

و تبدو مظاهره يف اجلرمية طبقا لنصوص القانون إال أنه يعترب ألسباب مقبولة ذا سلوك مضار باتمع 

ت ك أمره يف الوقار مل يتد إذاأفعاله و تصرفاته لدرجة ميكن معها القول باحتمال حتوله إىل جمرم فعلي، 

  .151" املناسب باختاذ أساليب الوقاية

ة ـاية الطفولـعلق حبمـاملت 72/03 ون اجلزائري، جند أن املادة األوىل من األمرـو بالرجوع إىل القان   

 أوـهم تربيتأخالقهم أو سنة و تكون  21لوا ـر الذين مل يكمـالقص" قة قد نصت على أنـواملراه

ة للخطر، أو الذين يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا مبستقبلهم، ميكن أن خيضعوا صحتهم عرض

على النص، هو أن ألول وهلة ما ميكن مالحظته و  .152" إىل تدابري احلماية و املساعدة الرتبوية

                                                           
، 81.ر، ع.ـ املتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة، ج1975سبتمرب  26، املؤرخ يف 75/64أنظر، األمر  - 150

1975 .  
  .70.، ص 1978قوق، جامعة القاهرة، أنظر، طه زهران، معاملة األحداث جنائيا، رسالة دكتوراه، كلية احل - 151
���Tل ھذه ا���دة ^! ا���Tون ا�[ر��!  -  152: 

Article 375modifié parla Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 6 mars 2007 
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du 
mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du 



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

173 

 

، إذ تسمح هذه املادة لقاضي األحداث أن تعريف، و حسن ما فعلاملشرع قد وسع من دائرة ال

  . حاالت عدة يتم تيياا فيما بعدحيمي الطفل يف

و على سبيل املقارنة، جند أن املشرع الفرنسي قد رفع هو اآلخر سن احلداثة يف حاالت التعرض    

و هذا على خالف احلاالت اليت يرتكب فيها احلدث جرمية إذ إىل احلادية و العشرين،  لالحنراف

  . 153منة عشرة سنة من عمرهأعترب سن الرشد يف هذه احلالة األخرية بلوغه الثا

احلماية : حتقيق عنصرينويستهدف املشرع الفرنسي يف قانون محاية األطفال املعرضني للخطر    

أما ) جهاز العدالة( األوىل موكلة إىل هيئات الدولة  .لألطفالالقضائية لألطفال؛ احلماية اإلدارية 

محاية األطفال؛ املتكونة من مديريات  يةاالس العموم( الثانية فهي من اختصاص هيئات املقاطعة

  .154)اجلمعيات و املؤسسات املعتمدة؛ املربني املتخصصني

الفرع (72/03حاالت تعرض الطفل للخطر املعنوي طبقا لألمر و عليه، يتوجب علينا دراسة    

 ).الفرع الثاين(مث طبقا لنصوص تشريعية أخرى ، )األول

  الفرع األول

 72/03ر المعنوي طبقا لألمر حاالت تعرض الطفل للخط

  :حسب النص السابق ذكره، فإنه يعد الطفل معرضا للخطر املعنوي يف احلاالت التالية   

  :كون يف حالتنيو ت: حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر: أوال

  : الصحة الجسدية للطفل معرضة للخطر-أ

                                                                                                                                                                                     
conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du 
code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.  
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. 

  .220.أنظر، علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص - 153
154 - La protection de l'enfance en danger en France comporte deux volets, la protection judiciaire de la 

jeunesse et la protection administrative de la jeunesse. 
La première est confiée à des instances d'État (La justice  : tribunal, juge, éducateur de justice ), la seconde est 
confiée à des instances départementales (conseils généraux : directions départementales de protection des 
enfants, associations agrées, établissements agréés, éducateurs spécialisés). 
Cf.http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27enfance_en_France  
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سبب الفقر أو اإلمهال العمدي من طرف سواء بو ذلك إذا كان يعاين مثال من سوء التغذية    

أو إذا كان الطفل يعاين من  155اآلباء، على النحو الذي مت تبيانه يف جرمية اإلمهال املعنوي لألوالد

  .156مرض معدي مل تتخذ حبقه إجراءات املساعدة الطبية

  : الصحة النفسية للطفل معرضة للخطر-ب

ساير جمرى األمور من حوله مما قد يكون سببه أن يفال يستطيع ب ،عقليقد يعاين الطفل من تأخر    

  .وخباصة إذا كانوا جيهلون مرضه سببا يف إمهاله أو سوء معاملته من طرف األولياء،

   حياة الطفل معرضة للخطر :ثانيا

كما الحظنا ذلك يف جرائم تعريض   ، حالة ما إذا وجد الطفل يف مكان غري آهل بالناسوذلك يف   

  .طفال املشردين الذين ال مأوى هلم حيميهمو خاصة مع  تزايد عدد األ، األطفال للخطر

   أخالق الطفل معرضة للخطر: ثالثا

للطفل، كاعتيادهم على  قدوة سيئةب أو األم يشكالن و يكون ذلك يف حالة ما إذا كان األ   

  .إخل...كممارسة الدعارةأو   السكر أو سوء السلوك

   تربية الطفل معرضة للخطر: رابعا

الطفل غري سوية، كأن يعامل مثال الطفل الذكر معاملة األنثى، و ذلك يف حالة ما إذا كانت تربية    

ذلك طبقا و أو إذا ما خالف األولياء القواعد اخلاصة بإجبارية مزاولة الدراسة إىل غاية سن معينة 

  .157املتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي 76/66للمرسوم رقم 

                                                           
  .ع.من ق 330/3أنظر، املادة  - 155

156
 -Cf. Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses universitaires de France, 1991, pp.729- 

730. 
" أنه منه على  02و ا ملتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي، حيث نصت املادة  1976أبريل  16املؤرخ يف  76/66أنظر، املرسوم رقم  -  157

أوالدا يف سن القبول املدرسي أن يسجلوهم يف املدرسة األساسية جيب على اآلباء و األوصياء، و بصفة عامة على مجيع األشخاص الذين يكفلون 
  ."لتابعة لقطاعهم اجلغرايف املدرسي ا
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صة ملا سبق، ميكن القول بأن املشرع قد فتح الباب أمام القاضي من أجل إعمال سلطته و كخال   

  .158اليت يوجد فيها الطفل بناء على الوضعيةالتقديرية يف مدى حاجة الطفل إىل محاية 

  الفرع الثاني

 حاالت أخرى لتعرض الطفل للخطر المعنوي

طر االحنراف من خالل عدة تشريعات فرعية اهتم املشرع اجلزائري حبماية األطفال من التعرض خل   

كذلك و  و محاية القصر من الكحول؛املتعلق بقمع السكر العمومي  75/26نذكر منها األمر  ،أخرى

و من خالل جترمي بعض األفعال اليت متت دراستها . ة أخالق الشباباملتعلق حبماي 75/65األمر رقم 

أو مساره الصحيح كتجرمي حتريض القاصر على الفسق  و اليت قد تؤثر على مستقبلهيف الفصل األول 

من  343،344، 342و الدعارة أو فساد األخالق، و هي األفعال املعاقب عليها مبوجب املواد 

  .159ع.ق

على أنه يف  ج.إ.من ق 493صت املادة املشرع إىل أ بعد من ذلك، حيث ن إرادةو لقد ذهبت    

 ه أوـسنة من والديه أو وصي 16بلغ ر مل يـشخص قاصاية أو جنحة على ـحالة ما إذا وقعت جن

من أو حاضنه، فإنه ميكن لقاضي األحداث أن يقرر مبجرد أمر منه بناء على طلب من النيابة العامة 

ما لدى شخص يف اجلرمية إ 160تلقاء نفسه بعد مساع رأي النيابة العامة، أن يودع احلدث اين عليه

جدير بالثقة أو مؤسسة، أو يعهد به إىل مصلحة مكلفة برعاية الطفولة، و ال يكون هذا القرار قابال 

  .للطعن

تعرض للخطر أن تعرض الطفل إىل جرمية يعد حالة من حاالت الو عليه، فلقد اعترب املشرع    

لطفل و ذلك فيما يتعلق بسن املعنوي، و حبذا لو يتم تعديل النص مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق ا

                                                           
و هذا على نقيض بعض التشريعات العربية منها املصري  و اللبناين و اللذان عمال على حصر حاالت التعرض لالحنراف، مما يستدل معه عدم  - 158

  .217،218.أنظر، علي حممد جع فر، املرجع السابق، ص جاوز التوسع يف تفسري هذه احلاالت،
  .23،24.أنظر، عراب ثاين جنية، املرجع السابق، ص - 159
  .العبارة األصح هي الطفل اين عليه - 160
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و ذلك يف  ،النيابة العامة طلب بناء على إما  و تتخذ هذه التدابري حسب نص املادة أعاله .الطفل

و ذلك عن حالة وقوع جرمية على الطفل، و كان اجلاين أحد األصول أو من له سلطة على الطفل، 

ة، ليتخذ هذا األخري ما يراه طريق عرض امللف على قاضي األحداث مبوجب عريضة دعوى احلماي

يف تسليم الطفل إىل إما  أعاله و اليت تتمثل 493يف املادة  مناسبا من التدابري املنصوص عليها

قاضي كما خول القانون ل.  مؤسسة أو مصلحة مكلفة بالطفولةشخص جدير بالثقة أو وضعه يف

ب على القاضي أن يقوم بإحالة و يف هذه احلالة جياختاذ هذه التدابري من تلقاء نفسه، األحداث 

  .امللف على النيابة العامة من أجل مساع رأيها يف املوضوع

التقديرية سلطته  إعمالالواضح من خالل ما قيل أن املشرع قد فتح الباب واسعا أمام القاضي يف    

ر ماية متاحلو املالحظ من النصوص أن تدايرب . لالحنرافمن أجل محاية مصلحة الطفل املعرض 

  .و املراحل، و هو ما سيتم الوقوف عليه مبجموعة من اإلجراءات

  المطلب الثاني

  إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي

وهرها عن نظرته إن نظرة املشرع اجلزائري إىل الطفل املعرض للخطر املعنوي ال ختتلف كثريا يف ج   

ن الصنفني يشكالن مؤشر ميالد خطورة و أساس هذا التناسب هو أن كال م .إىل الطفل اجلانح

الدور االجتماعي يف رقابة هذه  دليل على قصوراجتماعية أو مشروع جرمية، و هو يف كل األحوال 

  .الشرحية و محايتها من الوقوع يف روافد االحنراف

سة كيفية و لتحديد أوجه احلماية اليت يتمتع ا الطفل املعرض للخطر املعنوي، يتعني علينا أوال درا   

قاضي األحداث أثناء التحقيق مع ، مث عن صالحيات )الفرع األول(اتصال القاضي مبلف الطفل 

ليختم بالتدابري النهائية املتخذة يف حق الطفل املعرض ) الفرع الثاين( الطفل املعرض للخطر املعنوي 

  .)الفرع الثالث( للخطر املعنوي
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  الفرع األول

  األحداثعرض دعوى الحماية على قاضي 

العريضة خيتص قاضي األحداث بالنظر يف  "على أن 72/03من األمر  02نص املشرع يف املادة    

الشخص الذي يسند إليه حق احلضانة، وكذا العريضة اليت ترفع إليه من ويل القاصر أو من والدته أو 

اج املراقب،  املختصني باإلفر اليت ترفع إليه من الوايل أو وكيل الدولة ملكان إقامة القاصر أو املندوبني 

  ." كما جيوز لقاضي األحداث أن ينظر يف القضية من تلقاء نفسه

مبدئيا، و ما ميكن مالحظته على النص أن قاضي األحداث هو نفسه املخول بالنظر يف القضايا    

نفس الشروط الواجب توافرها يف هذا  لذي يكون يف خطر، و مث ميكن إسقاطملتعلقة بالطفل اا

  .161ألخري من ختصص يف هذا اال، و معرفة و دراية كبرية تسمح له بالتعرف على شخصية الطفلا

و رغم هذه االزدواجية يف الدور املنوط بقاضي األحداث إال أن االختالف يكمن يف تشكيل    

اث تنظر يف مواد األحدالناظرة يف أمر الطفل املعرض للخطر املعنوي عن تلك اليت اجلهة القضائية 

األطفال فإن قاضي األحداث ينظر يف قضايا  72/03من األمر  9/2اجلاحنني، حيث طبقا للمادة 

  .الذين هم يف خطر معنوي يف غرفة املشورة، داخل مكتبه و دون حضور حملفني و بصفة سرية

أو عن طريق تقدمي  162التبليغ املباشرهذا، و يتوصل القاضي إىل العلم بالوقائع إما عن طريق    

  :قصرت األشخاص املخولني بتقدمي العريضة على 02فإن نص املادة  األخريةيف هذه احلالة عريضة و 

  : والد القاصر أو والدته-ا

                                                           
ألحداث و مارسة وظائه يف حمكـمة ايف فرنسا خيتار قاضي األحداث من بني قضاة احلكم الذين يولون اهتماما بشؤون األحداث، و ينتدب مل -161

  .ذلك بعد قيامه بتكوين مهين و تقين خاص، يعىن ذه الفئة من املنحرفني أو الذين هم يف خطر معنوي 
Cf. Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, Bernard Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal 
général et procédure pénale, Sirey, 13

éme 
édit, 1999, p.141.                                                                                                              

يكون التبليغ يف هذه احلالة عن طريق إخطار القاضي بأن طفال ما هو يف حالة خطر، و يتم هذا التبليغ دون اللجوء إىل إجراءات شكلية  - 162
، املرجع يف تفصيل هذا ، عبداهللا أوهايبيةو بالتايل تطبق بشأنه القواعد العامة ، راجع . ج.إ.و ال يف ق 72/03ه يف األمر النص عليمعينة، و مل يتم 

  .98،99.السابق، ص
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و هو ما يعترب نادر الوقوع يف اجلزائر، و لعل السبب يف ذلك يرجع إىل جهل األسر اجلزائرية    

تبقى العملية يف حد ذاا و  .اية أبنائهمدة األسر بغرض محعساهيئة قضائية خمتصة بالتدخل ملبوجود 

  .163ا تعد من قبيل التخلي عن األبناءمنبوذة يف الوسط األسري أل

  164الشخص الذي تسند إليه حضانة القاصر-ب

  : 165الوالي-ج

و ذلك مىت وصل إىل علمه أن طفال أو جمموعة من األطفال موجودون يف خطر معنوي، كما أجز    

سنة،  21ستعجالية بوضع أي حدث مل يبلغ يف احلاالت اإلبأن يأمر  -نائيةو بصفة استث–له املشرع 

 08من املؤسسات املكلفة حبماية الطفولة ملدة ال تتجاوز  و كان معرضا للخطر املعنوي يف مؤسسة

  .166أيام

  : رئيس المجلس الشعبي البلدي -د

و من جهة أخرى خول له  ،167القضائية  يتمتع رئيس الس الشعيب البلدي بصفة ضابط الشرطة   

القانونية  عن طريق اختاذ اإلجراءات ذلكاملشرع التبليغ عن األطفال الذين هم عرضة لالحنراف و 

  .املناسبة

 

  :168من طرف وكيل الجمهورية -ه

                                                           
  .131.، املرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 163
مث لدها، مث األب، مث اجلدة ألم، مث اجلدة ألب، مث اخلالة، مث العمة، زائري فإن األم أوىل حبضانة و من قانون األسرة اجل 64طبقا لنص املادة  - 164

  .األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلك
يساهم الس الشعيب الوالئي "املتعلق بالوالية، حيث نصت على  1990أبريل  07املؤرخ يف  90/09من القانون رقم  77أنظر، املادة  -  165

مساعدة الطفولة: الس الشعبية البلدية يف كل نشاط اجتماعي يهدف إىل ضمان ما يأيت وبالتنسيق مع ا".  
املتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة،  1975املؤرخ يف سبتمرب  75/64من األمر رقم  04/2أنظر، املادة  - 166

  . 894.، ص1975، سنة 81.ر،ع.ج
  167 .ج.إ.من ق 15دة ااملأنظر،  -
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من  مقدمة فهي إما أن تكون تلقيه للعرائض ثال للمجتمع ، و تتعدد وسائل ممو ذلك باعتباره    

إال أن الغالب األعم هو تقدمي هذه  ،أو من احلاضن أو األقارب أو اجلريان األبوين أو من أحدمها

احملاضر من قبل فرق محاية الطفولة أو خاليا محاية األحداث يف جهاز الدرك الوطين و اللتان سبق 

  .اإلشارة إليهما

  : المندوبين المختصين باإلفراج تحت المراقبة- و

اسا يف مراقبة األحداث املفرج عنهم و من مث يكون من وذلك حبكم مهمتهم و اليت تتمثل أس   

  .واجبهم إبالغ قاضي األحداث عن أي حالة ختص حدث يف خطر معنوي

  :ريضة أو التبليغ من القاصر نفسهتقديم الع -ي

مل تشر إىل هذه املسألة إال أن غياب النص ليس معناه  72/03من األمر  02و إن كانت املادة    

و ذلك راجع إىل أسباب عملية مناطها أن هناك من األطفال من يتقدم إىل  ،حظر هذا التبليغ

  .املساعدة احملكمة أو مصاحل الشرطة من أجل طلب احلماية أو

  :تدخل قاضي األحداث من تلقاء نفسه - ن

أي أنه ال ميكن للقاضي تقدمي  ،و هو ما يشكل خروجا عن املبدأ العام الذي يعرف مببدأ الطلب   

فيها، و ترجع احلكمة يف تقرير هذا االستثناء هو توفري أكرب محاية لألطفال، يفصل  نفسه مثعريضة ل

و  .و إزالة كل العوائق اليت حتول دون اختاذ اإلجراءات املمكنة حيال الطفل املوجود يف خطر معنوي

حداث أثناء حيث أن قاضي األريبا إال أنه من الناحية الواقعية موجود؛ إن كان هذا التدخل يبدو غ

حالة األطفال قيامه بالتحقيق يف قضايا القصر املنحرفني، تكون أمامه مجيع اإلمكانيات الكتشاف 

املوجودين يف أشر تواجه مشاكل، و أن هذه األخرية تنعكس سلبا على األوالد القصر، و هذا ما 

  .و يقرر هذا االستثناءجعل املشرع خيرج عن القواعد العامة 

                                                                                                                                                                                     

.1975نوفمرب  17املؤرخ يف  75/46و هي العبارة الصحيحة بدل و كيل الدولة اليت مت استبداهلا باألمر  - 168  
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ن اجلهات م سالفة الذكر 02ع قد وسع من خالل نص املادة ا تقدم نالحظ أن املشر و بناء على م  

يلي هذا   .، وهو مسعى حيمد عليه املشرعض دعوى احلماية على قاضي األحداثاليت تسمح بعر 

  .اإلجراء بدء التحقيق مع الطفل املعرض للخطر املعنوي

  الفرع الثاني

   التحقيق مع الطفل المعرض لخطر معنوي

بعد اتصال قاضي األحداث بقضية احلدث يف خطر معنوي السيما استالمه للعرائض املقدمة من    

السابقة، يقوم أمني الضبط بتسجيلها يف سجل خاص يدعى  02إحدى اجلهات املذكورة يف املادة 

سجل األحداث يف خطر معنوي مث يشرع يف استدعاء الطفل القاصر و والدي القاصر إن اقتضى 

هم بالنسبة لوضعية ابنهم باستفسارهم عن موضوع العريضة و يسجل أرائلك حيث يقوم احلال ذ

   .169مستقبله احلدث و كذا حول

ذا أن يتقدموا  أو إضافة إىل أن املشرع أجاز للقاصر أو لوالديه أو ويل أمره اختيار مستشار   

أيام من  08التعيني خالل تعيني مستشار بصفة تلقائية شريطة أن يتم الطلب إىل قاضي األحداث ل

  . 170تقدمي الطلب

أن قاضي األحداث، يتوىل بنفسه دراسة شخصية القاصر،  72/03من األمر  04و تضمنت املادة    

و الفحوص الطبية و الطب العقلي والنفساين و  و يكون ذلك عن طريق إجراء حتقيق اجتماعي

  .و عقليوذلك للكشف عن وجود خلل أو تلف عضوي أمراقبة السلوك، 

أن يصرف النظر عن مجيع هذه اإلجراءات أو أن ال يأمر إال ببعض منها وذلك يف حالة  له كما   

و اهلدف الوحيد . أثناء مساعه للوالدين و القاصر ما إذا توافرت لديه عناصر التقدير الكافية السيما

                                                           
  .72/03من األمر  03أنظر، املادة  - 169
الفا ملا هو عليه احلال ، و نشري هنا أن حضور احملامي إىل جانب الطفل أثناء التحقيق معه أمر وجويب خ72/03من األمر  02أنظر، املادة  - 170

  .بالنسبة للحدث اجلانح
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يأخذ بعني االعتبار   من هذه اإلجراءات هو تسهيل مهمة القاضي ألجل اختاذ أو اقرتاح حل ملموس

  .أنواع هذه التدابريالوقوف على فيما يلي ، و هو ما حيتم علينا  171كل ما سبق وقوعه للطفل

  الفرع الثالث

  التدابير النهائية المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر المعنوي

 ابريجيوز لقاضي األحداث أثناء التحقيق مع الطفل يف خطر معنوي أن يتخذ بشأنه أحد التد   

  :عنياملؤقتة اآلتية و اليت هي على نو 

أنه جيوز  "...و اليت جاء فيها 72/03من األمر  05نصت عليها املادة : تدابير الحراسة - أوال

أمر باحلراسة املؤقتة التدابري فيما خيص القاصر و مبوجب  لقاضي األحداث أثناء التحقيق أن يتخذ

  :التالية

  عائلته؛ إبقاء القاصر يف-

دة القاصر لوالده أو لوالدته الذين ال ميارسان حق احلضانة عليه بشرط أن يكون هذا احلق غري إعا-

و يف هذه احلالة على القاضي املكلف باألحداث أن يتأكد من عدم : القاصر ساقط عمن يعاد إليه

الذي  االجتماعيسقوط احلضانة، و ذلك جبميع الوسائل املتاحة إليه قانونا، كأن يلجأ إىل البحث 

  عه لوالدي الطفل؛يعده املندوبون املختصون، أو أن يتحقق بنفسه أثناء مسا

و هم اجلدة ألم، مث  أيلولة حق احلضانة؛حد أقربائه اآلخرين طبقا لكيفيات أ تسليم القاصر إىل-

  .مث األقربون درجةاجلد ألب، مث اخلالة، مث العمة، 

املشرع لنا يف هذه احلالة املعايري اليت ميكن و مل حيدد : شخص موثوق فيه تسليم القاصر إىل-

و من مثة يكون قد ترك اال أمام االعتماد عليها للقول بأن هذا الشخص جدير بالثقة أم ال، 

  .القاضي من أجل إعمال سلطته التقديرية

                                                           

  .232.أنظر، عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص - 171
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 نه بإمكان قاضي األحداث أن يكلف مصلحة املراقبة أو الرتبية أو إعادةو تضمنت نفس املادة أ   

ذلك عند االقتضاء و  مبالحظة القاصر يف وسطه العائلي أو املدرسي أو املهين الرتبية يف البيئة املفتوحة

  .عندما تتخذ حبق القاصر تدابري احلراسة املؤقتة املنصوص عليها أعاله

  :تدابير الوضع-ثانيا

ة، فسلطة القاضي و جعلها جوازي 72/03من األمر  06ضمن املشرع تدابري الوضع بأحكام املادة    

إال أنه عادة ما يلجأ القاضي إىل تدابري . اختاذ تدبري من التدابري الالحقةمطلقة يف اختاذ أو عدم 

  .تقتضي عزله عن بيئته األسريةالوضع عندما يتبني له أن مصلحة احلدث 

  :إحلاق الطفل ب أعاله، جند أن هذه التدابري تتمثل يف 06و باستقراء نص املادة    

  ؛كز لإليواء أو املراقبةمر -

  مصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة؛-

  العالج؛ مؤسسة أو معهد للرتبية أو التكوين املهين أو-

جيوز لقاضي األحداث و يف أي وقت مراجعة  هوجتدر اإلشارة فيما يتعلق جبميع التدابري السابقة أن   

وكيل  أو فسه أو والديه أو ويل أمرهطلب من احلدث نه التدابري إما بصفة تلقائية أو بأو تعديل هذ

 خالل مهلة شهروجوبا هذا الطلب املقدم من اجلهات املذكورة البت يف  و يتعني عليه .اجلمهورية

  .172تلي تقدمي الطلب اليت 

فإن مدة اإليواء يف هذه املؤسسات ال ميكن أن تتجاوز  75/64من األمر  05و حسب نص املادة    

  .أشهر يف أي حال 06

و تبيان سبل احلماية املقررة و املعرضني خلطر االحنراف،  اجلاحننيعد هذا العرض عن األحداث ب   

  العقوبة أو التدابري فيما يلي مظاهر احلماية املقررة هلم أثناء تنفيذ  نستعرضهلم قبل و أثناء احملاكمة، 
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  المبحث الثالث

  أو التدابير  في مرحلة تنفيذ العقوبةحماية األحداث 

إن هدف اجلزاء أو التدبري املتخذ ضد الطفل احلدث ليس إيالمه و إمنا إصالحه و إعادة تربيته      

، و تنتفي معه فكرة حق اتمع يف يف تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفلو بذلك تتغري السياسة اجلنائية 

  .نه اعتدى على مصلحة حممية قانوناتوقيع العقاب كو 

التهذيب عن طريق العمل  التهذيب عن طريق التعليم؛ :للعناصر التالية  و تكون عملية اإلصالح تبعا

  .التهذيب الديين و األخالقي ؛و التكوين املهين

  :هلذه الفكرة يف النقاط التالية و سنتناول بالدراسة موقف املشرع و مدى تبنيه

 ات األحداثمراكز و مؤسس ؛)املطلب األول( حداث يف تنفيذ األحكام القراراتدور قضاء األ

  .)املطلب الثاين(

  المطلب األول

   القرارات و دور قضاء األحداث في تنفيذ األحكام

و الذي يتوىل مبوجبه قاضي  ةأخذ املشرع اجلزائري بنظام قضاء احلكم يف تنفيذ العقوب لقد   

و يظهر دور القضاء جليا فيما تعلق .األحداث مهمة تنفيذ احلكم الصادر ضد الطفل احلدث

، و ال جند هذه القواعد مقررة جناعتها و فائدا أثناء التنفيذإذ أظهرت عدم  ةاجعة األحكام الرتبويمبر 

و  72/03إىل ذلك فإن األمر فأض .املقررة حلماية الطفل احلدث  تللبالغني مما تعد من الضمانا

ة للطفل املعرض األحداث مراجعة التدابري بالنسب يلقاضحبماية الطفولة و املراهقة خول  املتعلق

  .للخطر املعنوي 
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  الفرع األول

  القراراتو على  تنفيذ األحكام  فدور قاضي األحداث في اإلشرا

  .بير المتخذة لصالح الطفل الجانحمراجعة التدا: أوال

  : تغري و مراجعة تدابري احلمايةصالحية  قاضي األحداث يف - أ

األحكام و القرارات اليت صدرت وفقا للمادة  خيتص قاضي األحداث وحده يف مراجعة و تنفيذ   

أن يقرر له إذ ميكن  ،بغض النظر عن سببها و اجلهات اليت أصدرت احلكم فيها ج.إ.من ق 444

إىل  ج.إ.ق من 444تعديل التدبري من تدابري الوضع يف إحدى املؤسسات اليت نصت عليها املادة 

  .ج.إ.ق من 482/1وصي أو شخص جدير بالثقة املادة الين أو تدبري التسليم إىل العائلة سواء للوالد

و اليت نصت على ج .إ.من ق 487املادة هذا الصدد التعليق على ما جاءت به  و ال يفوتنا يف   

نظام اإليداع أو احلضانة، فإنه جيوز لقاضي أنه يف حالة ظهور مسألة عارضة أو دعوى تغيري 

قاضي (لضمان وجود احلدث حتت سلطته، و له زمة األحداث أن يأمر باختاذ مجيع التدابري الال

سنة إىل أحد السجون  13أن يأمر مبقتضى قرار مسبب بنقل احلدث الذي يتجاوز عمره ) األحداث

  .ج.إ.ق 456و حبسه فيه مؤقتا طبقا لألوضاع املقررة يف املادة 

أن احلدث الذي  يعقلحية العلمية و النظرية؛ فكيف إن أحكام هذه املادة تطرح غموضا من النا   

بأن سلمه إىل شخص جدير بالثقة مثال أو أمر بوضعه يف مركز خمصص، أن  فصل قسم األحداث

نظام ة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيري يف حالة ما إذا طرأت مسأليأمر حببسه مؤقتا يف أحد السجون 

حلبس املؤقت على أحكام زيادة على أن هذه املادة قد أحالت بالنسبة ألمر ا .اإليداع أو احلضانة

، مع التأكيد على أن هذه األخرية تتكلم يف فقرا الثانية عن مرحلة التحقيق مع ج.إ.ق 456املادة 

 .، و ال تتكلم بأي حال من األحوال عن مراجـعة و تغيري التدابريسنة 13احلدث الذي يتجاوز عمره 

دعوى تغيري و ر يف مسألة عارضة أي األحداث و هو بصدد النظـكما أنه ال يعقل أن يقوم قاض

التدبري أن يقوم بوضع احلدث يف إحدى السجون بقرار مسبب و لو بصفة مؤقتة مادام أننا لسنا 

  .بصدد جناية أو جنحة تستلزم األمر حببسه مؤقتا كما ينص على ذلك قانون اإلجراءات اجلزائية
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  :صالحية حمكمة األحداث يف التغري و التعديل - ب

 يم الطفل إىل والديه أو الوصي أوذلك يف حالة ما إذا رأى قاضي األحداث أن تدبري تسل و يكون   

، و أن العائلة مل تكن الوسط الذي يسمح للطفل ذي يتوىل حضانته مل يكن يف صاحلهالشخص ال

  .عبا الدور يف رقابته من االحنرافبإعادة إدماجه و أن األبوان مل يل

معرفة أسباب ذلك إال بالعودة إىل التحقيق االجتماعي الذي يقوم  و لن يتأتى لقاضي األحداث   

ال  ج.إ.قمن  444به املندوبني و لذلك فإن قرار وضعه يف إحدى املؤسسات املذكورة يف املادة 

  .ج.إ.ق من 282/2يكون إال بعد إحالة امللف على حمكمة األحداث طبقا للمادة 

  :عة التدابرياحلق يف مطالبة مراج اجلهات اليت هلا - ج

جيوز لوكيل اجلمهورية أو املندوبني املتطوعني أو قاضي األحداث من  تلقاء نفسه مراجعة تدابري    

يلعب نوا مقيدين بزمن معني، و دون أن يكو  ج.إ.قمن  444احلماية املنصوص عليها يف املادة 

  .طفل احلدث مباشرةأم حيتكون بال، خاصة كون ملتطوعني أو الدائمني دور إجيايباملندوبني ا

على أنه إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداع احلدث  ج.إ.ق من 483املادة  و لقد نصت   

جاز لوالديه أو لوصيه طلب تسليمه أو إرجاعه إىل حضانتهم و يف  ،سنة على األقلخارج أسرته 

  .ض ال ميكن جتديده إال بعد انقضاء ثالثة أشهرحالة الرف

حتسني برتبية الطفل و  نقاضي األحداث املختص هذا بعد أن يثبتوا أم جديري و يقدم الطلب إىل   

و كذا يف حالة ما إذا ظهرت مسألة عارضة طرأت أثناء تنفيذ اإلجراء املتخذ من طرف سلوكه، 

و  .احلماية الالزمة هتبعا للتدبري السابق ال يوفر ل هسواء يف مصلحة الطفل أو بقائ ،قاضي األحداث

اث ظهور أولياء الطفل احلدث و استعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي األحد مثال ذلك

  .بوضعه يف إحدى مراكز احلماية

 

  خطر المعنويالح الطفل المعرض للمراجعة التدابير المتخذة لص: ثانيا
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عرض سابق الذكر لقاضي األحداث أن ينظر يف ملف الطفل امل من األمر 13أجازت املادة    

و ال  و عليه فإن قرار قاضي األحداث ال يأخذ الصبغة النهائية .يعدل حكمه أو قراره للخطر أن

حداث أو من الطفل أو ويل أمره و تتم املراجعة بدور من قاضي األ. حيوز قوة الشيء املقضي فيه

  .أشهر 3جيب على قاضي األحداث أن يفصل يف امللف يف مدة أقصاها و 

جعة التدابري كما جيوز مرا،  بعد مرور سنة والديه أن جيددوا الطلب إالو ال جيوز للطفل القاصر أو    

  :يف احلاالت التالية

  ل؛عدد جديد من األطفا استقبالاملركز على  قدرةعدم  - أ

 - ج ؛إذا كان الطفل ذا قصور بدين أو عقلي و كان من الالزم وضعه يف مؤسسة إستشفائية - ب

  ؛جنس الطفل ال يسمح له بالبقاء يف املؤسسة

  ؛إذا جتاوز الطفل سن الرشد املدين -د

     من قانون اإلجراءات الجزائية 486التعليق القانوني على المادة : ثالثا

سنة اختذ يف حقه أحد  18و 16كل شخص يرتاوح سنه بني   "على ج.إ.من ق 486نصت املادة    

لى عدم احملافظة على النظام إذا تبني سوء سريته و مداومته ع 444صوص عليها يف املادة التدابري املن

و تبني عدم وجود فائدة من التدابري املذكورة أعاله ميكن أن يودع بقرار  ،و خطورة سلوكه الواضحة

   ." مسبب من قسم األحداث مبؤسسة عقابية إىل أن يبلغ من العمر سنا ال تتجاوز التاسعة عشر

  :و تعليقا على هذه املادة ميكن إبداء املالحظات التالية

، احلكم األول  ميكن حماكمة الطفل احلدث مرتنياملادة ختالف القواعد العامة من حيث أنه ال-1

يصدر لصاحل الطفل من أجل إصالحه و إعادة تربيته و الثاين  إيداعه يف مؤسسة عقابية دون أن 

دث أن سرية الطفل احل ذلك أن املادة مل تأيت بسبب جدي و اكتفت باإلشارة إىل ،يرتكب جرمية

  .أصبحت سيئة

ا إمن املؤسسة العقابية مبوجب قرار و هذا و ال ميكن من الناحية اإلجرائية أن يتم إدخال احلدث إىل-2

  .مبوجب أمر إيداع أو صورة من حكم احلبس النهائي
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اخلاصة باألحداث مؤسسات عقابية بل أصبحت مدارس ومعاهد للتدريب و  ت تعد املؤسسامل-3

  .التكوين

  :173لمراحل التاليةلفروض أن تكون مستويات تأهيل األحداث تبعا هذا و من امل

وي ـفقد يكون املرض العض .يـالنفسخيضع الطفل للعالج العضوي و حيث : املستوى العالجي -1

هذه األمراض سببا يف حتسني النفسي أحد عوامل احنرافه و يكون عالجه و شفائه من مثل  أو

  .  سلوكه

ث انت الرغبة و عدم القدرة على مواصلة الدراسة فيجب أن يتعلم احلدإذا ك: املستوى املهين -2

  .الطفل بأنه عضو نافع يف اتمع يشعر مهنة أو حرفة، وذلك حىت

 .و ذلك مبساعدة الطفل احلدث على احرتام خمتلف األنظمة :و التهذييباملستوى الرتبوي  -3

  ختصاص الخاصة بمراجعة التدابيرقواعد اال: رابعا 

  :مراجعة التدابري و تتمثل يفلك جمموعة من القواعد جيب مراعاا أثناء هنا

الطفل احلدث يف مراجعة بعني االعتبار سن جيب على قاضي األحداث أن يأخذ : سن الطفل -أ

إذا كان عمر  مثال ذلكو  .ز أن يتجاوز سنه سن الرشد املدينو يف كل األحوال ال جيو التدابري، 

و كان له مستوى العائلي غري مؤهل إلصالح الطفل سنة و كان الوسط  16الطفل يتجاوز سنه 

 484فإن على القاضي مراعاة هذه الظروف و هو ما قررته املادة  ،دراسي يسمح له مبزاولة الدراسة

أن العربة يف تطبيق التدابري اجلديدة يف حالة تغري ومراجعة التدابري  "و اليت نصت على  ج.إ.من ق

  ."لغه احلدث يوم صدور القرارلذي يببالسن ا

 

اج خيتص إقليميا يف تدابري املراجعة و يف الدعاوى العارضة يف مادة اإلفر : االختصاص اإلقليمي - ب

  :174املراقب و اإليداع و احلضانة كل من

                                                           
 .184.أنظر، علي عبد القادر القهوجي و فتوح الشلديل، املرجع السابق، ص -  173
 .ج.إ.من ق 485أنظر، املادة  -  174
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  الذي سبق أن فصل أصال يف النزاع؛ األحداث قاضي األحداث أو قسم - 1

موطن والدي احلدث أو موطن الشخص  قع بدائرتهي قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي - 2

  سلم إليها احلدث بأمر من القضاء؛صاحب العمل أو املؤسسة أو املنظمة اليت 

  .د به فعال احلدث مودعا أو حمبوساأحداث املكان الذي يوجقاضي األحداث أو قسم  - 3

دث تأخذ وصف اجلناية فال و يف حالة ما إذا كان الوصف اجلزائي للجرمية اليت ارتكبها الطفل احل   

  .لقسم خمتص مبقر جملس قضائي آخر جيوز لقسم األحداث املختص أن يفوض اختصاصه إال

 رورة تعديل التدبري املتخذ حىت إن اقتضت الض أعاله 485ل احلدث مسحت املادة و حلماية الطف   

تسليمه ج بعد أن مت .إ.ق من 444و لو تعلق األمر بوضع الطفل يف إحدى املراكز احملدد يف املادة 

ما وحسن  .ل امللف إىل قاضي األحداث املختصعلى أن يتم حتوي ةلوالديه فيكون ذلك بصفة مؤقت

  .الفضلى للطفل مراعاة لتحقيق املصاحل املشرع إذ وضع هذا االستثناء  لفع

اها إىل مرحلة لنا أن نتساءل هنا هل أن عالقة القاضي باحلدث تنتهي عند هذه املرحلة أم تتعدو    

  تنفيذ العقوبة؟

  الفرع الثاني

  دور قضاء األحداث في تنفيذ األحكام الجزائية

أن األحكام اجلزائية  لقد أشار قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني   

يتم يف مؤسسات خاصة تسمى املراكز  احتياطياالصادرة عن قسم األحداث و كذا توقيف األحداث 

بحت األحكام الصادرة ضدهم املتخصصة إلعادة تأهيل األحداث بالنسبة إىل األحداث الذين أص

هذا و حلماية الطفل احلدث احملبوس بصفة مؤقتة أوجب املشرع على قاضي األحداث أن  .ائية

 .يراقب أجنحة األحداث و املراكز املتخصصة يف إعادة تأهيل األحداث

  على األجنحة الخاصة باألحداثرقابة قاضي األحداث  : أوال
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هذه املؤسسات يف حدود  ةراقبملقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي األحداث بصفة دورية    

و ال يكفي زيارة األجنحة بل متتد عملية الرقابة إىل الوجبات الغذائية  .كل حمكمة  اختصاص

مامات و دورات كذا احلو مدى مطابقتها للشروط الصحية، و  املخصصة لألطفال األحداث

  .175املياه

يف و ، ، أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات اليت قام اقاضي األحداث على مستوى احملاكم و يعد   

إرسال قاضي األحداث أن يقوم بتعديلها و فعلى  ،القواعد اخلاصة باألحداثحالة وجود خمالفة 

  .ن أجل محاية الطفل احلدثالنائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا كل م التقرير إىل

الضمانات املقررة للطفل احلدث و اليت ال جند هلا تطبيق قانون تنظيم السجون على بعض  و قد أشار

   :، ومن بينهابالنسبة للبالغني

  ؛176أو وقائي لة على الطفل احلدث إال لسبب صحيال يطبق نظام العز  -1

هم لقضاء جولة ميكن إخراجو ، هلواء الطلقيقضوا يف ا من فسحة حدث يف كل يوميستفيد األ  -2

  .و أن يشاركوا يف جمموعات صوتية ومقابالت رياضية، حتت رقابة املربني

يوما أثناء  30منح الطفل احلدث إجازة  أخذ رأي جلنة إعادة الرتبية بعد ميكن ملدير املركز   -3

 استثنائيةجيوز منحه عطل حلدث ذا سرية حسنة و إذا كان الطفل ا ها مع عائلتهيفصل الصيف يقض

  .177أشهر 03أيام يف كل 10ال تتجاوز ممدها اإلمجالية 

على   ويقعال جيوز تكليفه للقيام بعمل ليلي، كما ال يكلف الطفل احلدث بعمل شاق و    -4

    .178ةتأديبيعقوبات لالنظام الداخلي للمركز و إال تعرض  احرتاماحلدث 

   اللجان التربويةاإلشراف على : ثانيا

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 119أنظر، املادة  -  175
 .من قانون تنظيم السجون 117أنظر،املادة  -  176
 .من قانون تنظيم السجون 125/1،2أنظر، املادة -  177
من قانون تنظيم السجون يف اإلنذار، التوبيخ، احلرمان املؤقت من بعض النشاطات الرتفيهية، املنع  121تتمثل هذه العقوبات حسب املادة  - 178

 .رف يف مكسبه املايلاملؤقت من التص
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  :جلنة إعادة الرتبية-ا

 تنفيذ األحكام اجلزائية و تتوىل ىيف اإلشراف عللقاضي األحداث  مساعدة  هيئةتعترب اللجنة    

ي و ـممثل الوال ؛ مريب؛خمتص يف علم النفس ؛مدير املركزو املكونة من قاضي األحداث رئيسا  اللجنة

ة و ـدراس و، ن املهينـة و التكويـسنوية للدراسلدراسة الربامج ا هـي البلدي أو ممثلـرئيس الس الشعب

  .179اقرتاح كل التدابري الرامية إىل تكييف و تفريد العقوبة

  :جلنة العمل الرتبوي- ب

تنشأ لدى كل مركز اختصاصي و "  حيث جاء فيها 72/03من األمر رقم  16نصت عليها املادة    

جيوز هلذه تربيتهم و لة القصر و ـق برامج معامـعلى تطبي دار لإليواء جلنة عمل تربــوي تكلف بالسهر

اللجنة املكــلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع يف املؤسسة أن تقرتح يف كل حني على قاضي 

  ." األحداث إعادة النظر يف التدابري اليت سبق له اختاذها

ملعامالت الرتبوية املربجمة ، نقول بأن جلنة العمل الرتبوي تتكفل مبتابعة تطور اهذه املادةمن خالل    

وتسهر على  واقرتاح إعادة النظر يف تدابري الوضع على قاضي األحداث .و املطبقة على األحداث

 ات وـاحملدث ملؤسس 75/64 رقمز الســـيما األمر ـاألنظمة اخلاصة بسري املراكحسن تطبيق القوانني و 

القائمة بني إدارة املراكز و قضاة األحداث الذين و تنسيق العالقات ولة و املراهقة، ـمراكز محاية الطف

و االطالع على ملفات األحداث، و تتبع وضعيتهم داخل املركز و السهر على إعادة  أمروا بالوضع،

  : 180إدماجهم يف الوسط االجتماعي و تتشكل جلنة العمل الرتبوي هذه من

  رئيسا؛ قاضي أحداث -

  ؛مدير املؤسسة -

  خران؛ومربيان آ يمرب رئيس -

  مساعدة اجتماعية إن اقتضى احلال؛ -

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 128أنظر، املادة  -  179
 .75/64من األمر رقم  17أنظر، املادة  -  180
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  املراقب؛ مندوب اإلفراج -

  طبيب املؤسسة إن اقتضى احلال؛ -

ويوجد مقرها يف املؤسسة أو املركز الذي يوجد فيه احلدث ، و تنعقد مرة واحدة على األقل كل ربع 

  .ليه سلفااملشار إ 03-72 من األمر 7سنة بناء على دعوة رئيسها ، و هذا طبقا للمادة 

ضحاها،  كن أن تتـحقق بني ليـلة وة ال ميـادة الرتبيـة اإلصالح و إعـه بأن سياسـو إميانا من هذا،   

املشرع على جتسيد هذه إكمال احلدث لتنفيذ عقوبته و اإلفراج عنه، عمل أا ال تتوقف مبجرد و 

رد اعتبار الطفل  و يفحقة احلقيقة من خالل قاضي األحداث الذي يلعب دورا مهما يف الرعاية الال

  .اجلانح

  يالمطلب الثان

     بعد تنفيذ العقوبة دور قاضي األحداث في حماية الحدث

إن إعادة تأهيل األحداث ووقايتهم من االحنراف تعد من أهم التحديات اليت تواجه اتمع خاصة   

إن مهمة قضاء هذا و  .بل ظاهرة اجتماعية بو أن احنراف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحس

تمثل دور قاضي األحداث يف ملالئمة من أجل محاية الطفل املنحرف و ياألحداث هو فرص التدابري ا

  :نفيذ العقوبة يف نقطتني أساسيتنياحلماية بعد ت

  )الفرع األول( على الرعاية البعدية للطفل احلدثاإلشراف  -1

  )الفرع الثاين( داث يف رد االعتبار للطفل احلدثاختصاص قاضي األح  -2

 الفرع األول

 اإلشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث

تنفيذ  استكملميكن لقاضي األحداث أن يتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية الطفل اجلانح بعد أن    

جاء فيه أن الطفل احلدث الذي ألزمت  1975و قد صدر منشور يف شهر جوان . العقوبة اجلزائية

احلكم عليه بعقوبة احلبس و عند اإلفراج عنه فإنه أصبح بصفة عادية يف شخصيته أو الظروف  
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و بذلك جيب أن تستكمل العقوبة السالبة للحرية .اتمع الذي سبق و أن أظهر عدم تكيفه معه

  .بتدبري مالئم و الذي من شأنه أن يسمح له باالندماج مرة أخرى يف اتمع

و املتعلق بإحداث   64-75ث من خالل تطبيق أحكام األمر تتحقق الرعاية البعدية للطفل احلد   

املؤسسات احلماية و دور مصلحة العالج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة الرتبية و مركز محاية 

انتهاء مدة الوضع و إدماجه اجتماعيا و البحث  دالطفولة و هي خمتصة بإعداد الطفل احلدث ما بع

بأا عملية و من مث ميكن القول أن الرعاية البعدية أو الالحقة للحدث  .عن مجيع احللول املمكنة له

عالجية مكملة للعالج املؤسس لألحداث اجلاحنني املفرج عنهم، تستهدف استعادة احلدث لقدراته 

ليحقق أفضل تكييف مع هذه على إدراك مشكالته و حتمله مسؤولياته ملواجهتها يف بيئته الطبيعية 

  .181البيئة

جيب يف مرحلة العالج أو " إىل أنه ي للدفاع االجتماعي إىل ذلك فأشار ـد تفطن املؤمتر العربوق   

إعادة الرتبية أن تكون غاية الربامج تقومي شخصية احلدث ومتكينه من السالح الذي يسهل عليه، 

  .ادرته اإلصالحية، عملية اندماجه من جديد يف اتمعغعند م

لالندماج، فينبغي اختيار قدرة احلدث على االستئناس باحلياة خارج ا يف مرحلة اإلعداد أمّ    
املؤسسة، وكذلك اختيار نتائج العمل اإلصالحي، وحيصل هذا مبنح الثقة للحدث، ودفعه لالعتماد 
على نفسه، ومساعدته على إجياد الشغل الذي يناسبه وبالعمل لتقوية الروابط وصالته األسرية، 

  .182وصالته االجتماعية
  :يف ضوء ما تقدم يتضح أن للرعاية الالحقة أسسا ومقومات أساسية ترتكز عليها، هذه الركائز هي و 
  ذ اللحظة األوىل إليداعه املؤسسة؛بدء خطة الرعاية الالحقة للحدث من -
ات ورعاية للحدث بعد باهليئات االجتماعية واحلكومية يف تقدمي ما ميكنها من مساعد ستعانةاال -

  ؛اإلفراج عنه

                                                           

  .86.، ص197.، ع1999جملة األمن و احلياة، سنة أنظر، أمحد حممد كريز، رعاية األحداث اجلاحنني و تأهيلهم،  - 181
، 03.الة اجلنائية القومية، ع ات األحداث املركز القوي للبحوث االجتماعية واجلنائية،تقومي برامج العمل مبؤسسعة، حازم حسن مجأنظر،  - 182

  .312.، ص1979
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  ومعقول ملستقبله بعد إخالء سبيله؛مساعدة احلدث قبل اإلفراج عنه يف وضع برنامج كامل  -

استخدام األساليب العلمية احلديثة لتنفيذ الربنامج املعد الستقرار احلدث بعد اإلفراج عنه وذلك  -

وإرشاد احلدث  باالستعانة باألخصائيني املؤهلني يف النواحي االجتماعية والنفسية والتشغيل وتوجيه

  ؛إىل أن يتمكن من االعتماد على نفسه واالندماج يف اتمع كمواطن صاحل

جيب على مدير املؤسسة أن يعلم فورا " على  75/64من األمر  34املادة  يف هذا الصدد، نصتو    

تدابري اإليواء و ذلك قبل شهر واحد من انقضاء املدة  قاضي األحداث املختص عن انقضاء مدة

ذكورة و ذلك مبوجب تقرير باخلروج يتضمن رأي جلنة العمل الرتبوي و رأي مدير املركز، بشأن ما امل

  ." تقريره يف اية مدة التدبري بجي

أن قاضي األحداث يبقى متصل باحلدث حىت بعد تنفيذ تدبري هذا النص و يتضح من خالل    

مت وضعه يف مؤسسة إعادة الرتبية  الوضع و لذلك خول له القانون أن يضع الطفل احلدث بعد أن

سنة و هو سن  19بسبب جرمية ارتكبها أن يأمر بوضعه يف مؤسسة احلماية حىت يبلغ من العمر 

  . 183الرشد املدين

تقييد األحكام يف صحيفة السوابق القضائية على مستقبل احلدث، تدخل املشرع و نظرا خلطورة    

  .الطفل احلدثسن قواعد منوذجية يف رد اعتبار من خالل 

  الفرع الثاني

  اختصاص قاضي األحداث في رد االعتبار للطفل الحدث

  -قواعد بكني- ثلقد أشارت قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحدا   

على أن حتفظ سجالت الطفل ارم يف سرية تامة و حيضر إطالع الغري عليها و يكون الوصول إىل 

                                                           
 .235.أنظر، مجاد علي، املرجع السابق، ص -  183
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بالتصرف يف القضية حمل البحث  بصفة مباشرة جالت مقصورا على األشخاص املعنينيهذه الس

  .184غريهم من األشخاص املخولني حسب األصولأو 

على أن القرارات الصادرة عن  اليت نصت ج.إ.من ق 489و هو ما تبناه املشرع اجلزائري يف املادة    

الضبط و تقيد القرارات املتضمنة جهات قضاء األحداث تسجل يف سجل غري علين ميسكه أمني 

 02لقضائية رقم ، و ال تسلم صحيفة السوابق ارتبية يف صحيفة السوابق القضائيةتدابري احلماية و ال

و بذلك فإن اجلهات القضائية هي وحدها هلا صالحية اإلطالع على السوابق  .إال لرجال القضاء

  .مقرر للبالغني وو هو خالف ما هللطفل  ةالقضائي

سنوات من  5و إذا أظهر احلدث الذي كان موضوع هذا التدبري اندماجه بصفة ائية بعد مدة    

تنفيذ احلكم جاز لقسم األحداث أو حمكمة األحداث مشكلة تشكيلة كاملة بأن تأمر بإتالف هذه 

  .185للطفل احلدث ال ختتص غرفة االام برد االعتبارمة و بالتايل القسي

أن أي الطفل أو وصيه عريضة مقدمة حملكمة األحداث من صاحب الشو يتحقق ذلك مبوجب    

و خيتص بالنظر يف   ،01أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس احملكمة ليتم إتالف القسيمة رقم القانوين 

، و رد االعتبار هو اإلجراء الذي طرحت أمامها املتابعة أو التدبريطلب رد االعتبار احملكمة اليت 

ء آثار اجلرمية من ملف احملكوم عليه و ذلك بعد إمتام اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد يسمح بإلغا

  :ال سيما منهاج .إ.من ق 679-693

  دفع الغرامة املالية احملكوم ا؛تقدمي وصل  -1

 ل احلدث قد حتسنت أخالقه و سريته عن طريقإجراء حتقيق حول سلوك احلدث ملعرفة أن الطف-2

ه مل ختص و إن كانت النصوص املذكورة أعال ،تقوم به املصاحل االجتماعية الذي ماعيالبحث االجت

  .ائي غري قابل ألي طعن حكم قسم األحداث برد االعتبار الطفل احلدث بأي إجراء، و يعترب

                                                           
 .من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 19أنظر، املادة  -184
 .ج.إ.من ق 490أنظر، املادة  -  185
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ج يتبني لنا أن املشرع اجلزائري حصر تقييد .إ.ق 618و من خالل البند الثالث من املادة  هذا،   

ام و القرارات الصادرة بشأن األحداث يف صحيفة السوابق القضائية على ارمني األحداث، األحك

مل جند و ال مادة تتناول تسجيل التدابري اليت تصدر اجتاه األطفال  72/03و برجوعنا إىل األمر 

  .لالحنراف يف صحيفة السوابق القضائيةاملعرضني 

جرمية أم ال، و انون، ذلك ألن العربة مبا إذا كان الفعل يعد إن هذا التوجه يعدد منطقيا يف فقه الق   

ليس بنوع التدبري، رغم أن التدابري املتخذة يف حق األحداث اجلاحنني ال ختتلف كثريا عن تلك 

أحدمها ارتكب جرمية و اآلخر موجودا  للخطر املعنوي إال يف كون املتخذة يف حق األطفال املعرضني

بق القضائية إال األحكام املقررة للعقوبات أو التدابري ل يف صحيفة السوايف خطر معنوي، فال تسج

  .املتخذة ضد احلدث املرتكب جلرمية ما

الغرض من قيد العقوبات أو التدابري يف صحيفة السوابق القضائية ليس الغرض و يبقى التذكري أن    

إمنا  ن، وـن البالغيـرميمنه االعتداد مباضي احلدث من أجل تشديد احلكم كما يقع ذلك مع ا

إعادة  الغرض منه هو اطالع اجلهات القضائية على ماضي احلدث الختاذ التدبري األنسب حلمايته و

  .تربيته

و متاشيا مع متطلبات السياسة العقابية احلديثة، فقد قام املشرع بإفراد مراكز و مؤسسات خاصة    

 72/03طفولة املعرضة لالحنراف حيث أحلق باألمر أنه مل يغفل جانب اللألحداث املنحرفني، كما 

     .املتعلق بإحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة 75/64األمر 

  المطلب الثاني

  مراكز ومؤسسات األحداث

، تتمتع طابع إدارياألحداث، مؤسسات عمومية ذات  ستقبالتعترب املراكز املعدة خصيصا ال   

، و تتكفل برعاية األحداث الذين صدرت يف حقهم أوامر ة املعنوية، و ذمة مالية خاصة ابالشخصي

، أقســـام األحداث هات القضائية املختصة سيما منهاأو أحكام بالوضع أو اإليداع من قبل اجل
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العدل  منها ما هو تابـع لوزارة  ،كما تنقسم إىل نوعني  .و غرف األحداث باالس القضائيةباحملاكم أ

، و منها اخلاصة م يف املؤسسات العقابية، و كذا األجنحة اكز إعادة تربية و إدماج األحداثكمر 

، 26/09/1975املؤرخ يف  75/64رقم  ، طبقا لألمرزارة العمل و احلماية االجتماعيةما هو تابع لو 

أو باألحرى مراكز  186راهقةاملتضمن إحداث املؤسســات و املصاحل املكلفــــة حبمايـــة الطفولة  و امل

ل األطفال الذين هم يف خطر ، و أخرى خمصصة الستقباتخصصة الستقبال األحداث اجلاحننيم

   .معنوي

  الفرع األول

  المراكز المخصصة لألحداث الجانحين

، إىل أن املشرع اجلزائري ميز بني املراكز املخصصة الستقبال 187أشرنا سلفا يف مقدمة هذا املطلب   

، فجعل بذلك مراكــز إعادة اجلاحنني عن تلك املعدة لألطفال الذين هم يف خطر معنوي ثاألحدا

، املكلفة باستقبــال األحداث الذين كذا األجنحة باملؤسسات العقابية  ، و188تربية و إدماج األحداث

كما   .05/04صدرت يف حقهم عقوبات سالبة للحرية املنصوص عليها يف قانون السجون رقم 

، الذين صدرت يف حقهم تدابري احلماية و الرتبية لألحداث اكز التخصصية إلعادةخصص املر 

املتضمن إحـداث املؤسسات و  75/64ج، طبقا لألمر .إ.من ق 444التهذيب املنصوص يف املادة 

  .املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقـــة 

  :ط التاليـــةعلى حدا يف النقــاصنف و ألمهيتها فضلنا أن نعاجلها كل 

  مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث: أوال

                                                           
  .133.، ص1997الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، وزارة العدل ،  -مرشد املتعامل مع القضاء ر،أنظ - 186
  .78.صل الثاين من هذه املذكرة، صأنظر، الف - 187
القانون جب املتضمن قانون السجون امللغى مبو  02-72املنصوص عليها يف األمر " مراكز إعادة تأهيل األحداث " إن املشرع استبدل تسمية  -  188
إدماج مراكز إعادة تربيـة و " جني لتصبح املتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمسا 02/02/2005املؤرخ يف  05/04رقم 

  ."األحداث 
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 دة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني من قانون تنظيم السجون و إعا 116و  28ن أشارت املادتا   

، على أنه منه 28حيث نصت املادة اكز املخصصة لألحداث اجلاحنيـــن، إىل هذا الصنف من املر 

، خمصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم داثف مؤسسات و مراكز متخصصة لألحتصن

  .سنة احملبوسني مؤقتا و احملكوم عليهم ائيـا بعقوبة سالبة مهما تكن مدـــا 18عن 

اخل مراكز يتم ترتيب و توزيع األحداث احملبوسني د:" منه أيضا على أنه  116و نصت املادة    

، و خيضعــون لفتــــرة مالحظة و توجيه و ةاجلزائيـ، حسب سنهم ووضعيتهم تربية و إدماج األحداث

وهذه املراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل و تتمثل مهمتها األساسية يف إعادة  189متبعة

م الثقايف تعليما و تكوينا ، و ذلك بإعطائهم حســـب مستواهربية األحداث و إدماجهم باتمعت

تتم هذه املهمة بواسطة موظفون و  و .ةة و الرتفيهيــثقافية و الرياضي، باإلضافة إىل األنشطة المهنيا

، حتت إشراف وك هؤالء األحداث باملراكزالذين يسهرون إضافة إىل ذلك على متابعة تطوير سلـ

مديره هذا األخري الذي خيتار بدوره من بني املوظفيــن املؤهلني الذين يولون اهتماما بشؤون 

  .190األحداث

، واملشكلة من رئيــس مصلحة زعلى مستوى هذه املراكز جلنة للتأديب يرأسها مدير املركـحتدث و    

من نفس  122، طبقا للمادة االحتباس و خمتص يف علم النفس و مساعدة اجتماعية و مريب

  .القانون أعاله

 ـةو ذلك مبوجب االتفاقيـ ،شبه طبيون ملحقني من وزارة الصحة وأخصائيون كما يوجد أطباء   

داث مبجرد نوط م فحص األحــاملو  03/05/1989بني وزاريت الصحة و العدل املؤرخة يف املربمة 

، و اهلدف هو متابعة احلالة الصحية يكون ذلك بصفة دورية مرة كل شهر ، ووصوهلم إىل املركز

  .191هلم

                                                           
  . جون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيمن  قانون تنظيم الس  116و  28أنظر، املواد  - 189
تسند إدارة مركز إعادة تربية و إدماج األحداث "ون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني على من قان 123نصت املادة  - 190

  ."إىل مدير خيتار من بني املوظفني املؤهلني و الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون األحداث اجلاحنني
  .27.أنظر، عاليل بن زيان، املرجع السابق،ص - 191
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  :و تتمثل هذه املراكز يف اآلتــــي

هذا األخري أنشأ  –جملس قضاء وهران  –قديل :  )ر ذكو (مركز إعادة تربية و إدماج األحداث   -

  .192و عرف منذ ذلك عدة تعديالت و تغيريات جوهريــة 1970قبل 

جملـس قضــاء اجلزائر  –) شاطوناف( األبيار :  )بنات(مركز إعادة تربية و إدماج األحداث   -

وضوعات فيـه استثنائيا ، و هن ميف خطر معنويهن العاصمة هذا األخري يأوي أيضا البنات الالئي 

  .لقلة املراكز

   .جملـس قضــاء بومــرداس –جتلبني ) ذكور( مركز إعادة تربية و إدماج األحداث  -

جملس قضاء ( سطيف  –حي املنظر اجلميل  : )ذكور (مركز إعادة تربية و إدماج األحداث -

  ).سطيف 

  :يفثلـة و تشرتك هذه املراكز يف املصاحل اليت تشتمل عليها و املتم

 -. مباشرة مبجـــرد وصوهلم إىل املراكز ثاألحدا هذه األخرية يوجه إليها :ة االستقبالمصلح-

 املكلفة مبتابعةالثانية اليت يوجه إليها احلدث و هذه املصلحة هي املرحلة : ـهمصلحـة املالحظـة و التوجيـ

  .، و كذا دراسة شخصيتهحالة احلدث اجلسمانية و النفسية

تتكفل و  .و التوجيه، و ذلك بعد انتهاء فرتة املالحظــة يوجه إليها األحداث :عادة الرتبيةمصلحة إ-

و حيرس  ؛باألحداث و ذلك بتعليمهم و تكوينهم و السهر على حسن استغالهلـم ألوقات فراغهم

لدراسي و ، وعلى تكوينهم ايااملربون و املعلمون و أعوان إعادة الرتبية ا على تربية األحــداث أخالق

ياء شعورهم و الواجب حنو إحو  ردي و اجلماعياملهين و ذلك بتلقينهم مبادئ حسن السلوك الفـــ

  .193، و ألجل ذلك فإنه يتم تنظيــم دروس التعليم العام داخل املركز وفقا للربامج الرمسيـــةاتمع

                                                           

192 - Cf. Touati BETTAHAR, Organisation et systèmes pénitentiaires en droit algérien, 1ére édit, office 
national des travaux éducatifs, Alger, 2004.p. 216. 

  .28.عاليل بن زيان، املرجع السابق، صأنظر،  - 193
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ة واحدة يف الشهر على و نشري إىل أن هذه املراكز ختضع لرقابة قاضي األحداث بصفة دورية مر    

تابعة لوزارة املراكز هذه و مادامت  .سالف الذكـــر 05/04من القانون رقم  33األقل طبقا للمادة 

اليت قابيـة و ، فارتأينا اإلشارة و لو بإجياز  إىل األجنحة اخلاصة باألحداث باملؤسسات العالعدل

املذكور  05/04 من القانون  29ها املادة ، و اليت نصـت علي)لوزارة العدل( تابعة هلا هي دورها ب

  .آنفـا

سنة مؤقتا مهما كانت اجلرمية  13هذه األجنحة ال حيبس ا األحداث الذين تقل أعمارهم عن    

سنة مؤقتا يف مكان خاص  13ا سن ، و إمنا حيبس ا األحداث الذين جتاوزو املرتكبة من طرفهم

  .194خيضعون لنظام العزلة يف الليـــلو 

 

 

 

  تربيـةالمراكـز التخصصيـة إلعـادة ال: ثانيــا

و  ساتـاملتضمن إحداث املؤس 26/09/1975املؤرخ يف  75/64ر رقم ـمنصوص عليها يف األم   

وشخصية  ، على أا مؤسسات عمومية ذات طابــع إداريكلفة حبماية الطفولة و املراهقةاملصاحل امل

هذا والرياضة، و  يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبـة ، حتدث مبوجب مرسوممعنوية و استقالل مايل

  .منه 08طبقا للمادة 

يكملوا الثماين عشرة من عمرهـم  كما تعد مؤسسات داخلية خمصصة إليواء األحداث الذين مل   

 ج.ج.إ.من ق 444، و كانوا موضوع أحد التدابري املنصوص عليها يف املادة إعادة تربيتهم بقصد

  .من األمر املذكور أعـــــاله 08ث املتخلفني بدنيا و عقليا حسب املادة باستثناء األحدا

سالف الذكر و كذا القانـــون األساسي  75/64هامها طبقا ألحكام األمر كما تقوم املراكز هذه مب   

وبالتعاون مع جلنة العمل  ى تقرير وزير الشبيبة و الرياضة النموذجي احملدد مبرسوم يتخذ بناء عل

من  03و هذا حسب املادة   03-72 من األمر رقم 17و  16بوي املنصوص عليها يف املادتني الرت 
                                                           

  133. أنظر،  مرشد املتعامل مع القضاء، املرجع السابق، ص- 194
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ال جييز الرتتيب أو من األمر املذكور  04يف املادة  كما جتدر اإلشارة إىل أن املشرع  .64 -75األمر 

ة ائية اخلاصــاجلهات القضهذه املراكز إال لقاضي األحداث و األمــر بالرتتيب  النهائي أو املؤقت يف 

  .باألحداث

 أجاز للوايل أو ملمثله يف حالة االستعجال األمر بوضع األحداث فيها شريطة ،استثناءا هلذا املبدأو    

لبت ، على أن يقوم مدير املركز برفع األمر إىل قاضي األحداث لأيام 08أن ال تتجاوز مدة الوضع 

أشهر كحد أقصى  06حددت مدة  64-75من نفس األمر  05إضافة إىل ذلك فإن املادة  .فيه

كحد أقصى )  02(و مدة سنتني  ،ج.إ.ق 455نصوص عليها يف املادة لعمليات اإليواء املؤقت امل

 09و هذا طبقا للمنشور الوزاري رقم  ،ج.إ.ق 444بالنسبة لتدابري الوضع املشار إليها يف املادة 

اقتصرت فقط مل حتدد مدة الوضع و  ابقةالس 444ـادة ـالسيمـا و أن امل 1974-06- 11الصادر يف 

  .م.من ق 40طبقا للمادة ) 19(سنة على عدم  جتاوز سن الرشد املدين و احملـدد بتسعة عشر 

و أوجب املشرع كذلك أن يكون كل مقرر باإليواء يف هــذه املراكز مسبوقا بتحقيق اجتماعي تقوم    

 ، أو بتقرير املالحظة يف مركز داخلي أو وسط مفتوحتوحـاملفبه مصلحة  املالحظة و الرتبية يف الوسـط 

جانب تكليف مصـاحل الوالية بالنشــاط االجتماعي، بعدما أصبحت وزارة العمل و احلماية إىل 

هــي املشرفة على هذه املراكز بدال من وزارة الـــشبيبة و الرياضة ) التضامن الوطين حاليا( االجتماعية 

مة مستمرة على مجيع هذه املراكز سواء على الصعيد البيداغوجي أو و ذلك مبمارسة مراقبة دائ

  .64- 75من األمر  7و  6اإلداري طبقا للمادتني 

أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية إلعادة الرتبية فإا تشتمل على ثالث مصاحل    

  :نها القيام مبهام معينة و هي أوكل لكل واحدة م

تقوم مبهمة دراسة احلدث و ذلك عن طريق املالحظة املباشرة لسلوكه بواسطة : الحظـةمصلحة امل-1

 06 جيوز أن تزيد على أشهر و ال 03فحوصات و حتقيقات واإلقامة فيها ال ميكن أن تقل عن 

و عند انتهاء هذه املدة تقوم بإرسال تقرير إىل السيد قاضي األحداث املختص مشفوعا  .أشهــــر

دثإزاء احلـ ا و باقرتاح يتضمن التدبري النهائي املمكن اختاذهمبالحظا .  
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و  تقوم هذه األخرية بتزويد احلدث بتكوين مدرسي ومهين يتناســب: مصلحة إعادة الرتبية -2

، بغية إعادة إدماجه يف أخالقيا، دينيا، وطنيا ورياضياشخصيته باإلضافة إىل سهرها على تربيته 

كما تقوم بنشاطات  .املعنية تبإتباع الربامج الرمسية املسطرة مــن الوزارا الوسط االجتماعي و ذلك

من  11و  10لفائدة احلدث قصد تقومي سلوكه و توفري العـمل الرتبوي املالئم له حسب املادتان 

  .75/64األمر 

و هي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج األحداث يف الوسط االجتماعي  : مصلحة العالج البعدي-3

، و خالهلا ميكن ظار اية التدبري املتخذ بشأم، يف انتذلك بالشروع يف ترتيبهم اخلارجي تمو ي

، و هذا بعد أخذ رأي جلنة العمــل الرتبوي ة للعمل أو مبركز للتكوين املهينإحلاقهم بورشات خارجي

  .سالـف الذكر 75/64من األمر  3املشار إليها يف املادة 

املذكور  75/64ث عن املراكز املتخصصة إلعادة الرتبية احملدثة مبوجب األمر و ما دمنا بصدد احلدي   

املتضمن إنشاء  1987- 12-01املؤرخ يف  261-87، فإنه جيدر بنا اإلشارة إىل املرسوم رقم سلفا

، و و املراهقةمراكز متخصصة يف إعادة الرتبية و تعديل قوائم املراكز املتخصصة يف محايـــة الطفولة 

ماكن يعد املرجع األساسي و الدليل القيم يف توجيه قضاة األحــداث ال سيما إحاطتهم علما بأ الذي

   .تواجدها على املستوى الوطين

الشلف، :  ا النوع من املراكز و هيو يف هذا الشأن أشارت املادة األوىل منه إىل واليات يقع فيها هذ

  .، جيجـل، سكيكدةأم البواقي، تيارت

ذلـك السابق و  261- 87يف املرسوم رقم ام قائمة مراكز إعادة الرتبية املشار إليها كما مت إمت   

، مبوجــب املرسوم بسكرة، متنراست، سوق أهراس ،حداث مراكز أخرى يف كل من سكيكدةباست

  .2004يوليو  19املؤرخ يف  02-04التنفيذي رقم 

 02-1573حتت رقم  13/10/2002يف ، فإنه و مبوجب الرسالة املؤرخة باإلضافة إىل ما سبق   

  ة فـيـصادرة عن وزارة التشغيل و التضامن الوطين و كذا الربقية الوزارية  املؤرخ
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الصادرة عن مديرية الشؤون اجلزائية و إجـراءات العفو مبوجبها  02/  525، حتت رقم 19-10-2002

البليدة، قسنطينة، تلمسان، : منث الذكور املتواجدة يف كل مت حتويل مراكز  إعادة الرتبية لألحدا

  .، إىل مراكز إعادة الرتبية خمصصة الستقبال األحداث اإلناثباتنة، تيارت

ادة و خنلص مما قيل آنفا إىل أنه بالرغم من أن املشرع حدد اختصاص املراكز التخصصية إلعــ   

 ، إال أنه يف75/64ر األمـمن  08 ، و املتمثل يف استقبال األحداث اجلاحنني فقط طبقا للمادةالرتبية

دفع  امم ،، حبيث أصبحت تستقبل أيضا األحداث الذين هم يف خطرالواقع امليداين عكس ذلك متاما

واعتمادها معيار الــسن حبيث املنوطة بكل مركز  بالوزارة الوصية إىل إعادة النظر يف االختصاصات

بال األحداث الذيــن يرتاوح سنهم ما بني أصبحت املراكز التخصصية إلعادة الرتبية ختتص بقبول استق

  .كانوا جاحنني أو يف خطر معنــوي  سنة سواء 19إىل  14

هذا ما ميكن قوله عن املراكز اخلاصة باألحداث اجلاحنني اليت ميزها املشرع عن املراكز اخلاصـة 

   .خطر معنوي على النحو السالف ذكرهباألحداث يف 

  الفرع الثاني

  خطر معنوي الذين هم في ألطفالالمراكز المخصصة ل

العشرين القصر الذين مل يكملوا الواحد و  : "على أن  72/03ملادة األوىل من األمر رقم نصت ا   

سلوكهم  ضة للخطر أو يكون وضع محايتهم أوعاما و تكون صحتهم و أخالقهم أو تربيتهم عر 

الرتبوية ضمن الشروط املنصوص عليها ، ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية و املساعدة ممضرا مبستقبلهــ

  .195يف املــواد الواردة بعده

 إحدى وجد يف داث أن طفالأعاله أنه إذا ثبت لقاضي األح و تبني من خالل املادة األوىل   

من نفس األمر  10، أمكن له زيادة على تدابري احلراسة الواردة يف املادة احلاالت اليت أشارت إليها

                                                           

  .لخطر املعنوي اليت مت دراستها سابقاالتعرض ل هي حاالت 72/03أشارت إليها املادة األوىل من األمر رقم احلاالت اليت  - 195
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ائية بإحــدى الذي هو خطر معنوي بصفة  بشأن الطفل مر باختاذ تدابري الوضعاملذكور سلفا أن يأ

  :املؤسسات التالية

                            ؛ةمركز لإليواء أو املراقب -

                      ة،مصلحة مكلفة مبساعدة الطفول -

  .مؤسسة أو معهد للرتبية أو التكوين املهين أو العالج -

 واء أوـجند أن املشرع أشار إىل مراكز اإلي 72/03أعاله من األمر  11استقرائنا لنص املادة و من    

املتضمن إحــداث املؤسسات  64-75، هذه األخرية مل تكن معروفة إال بعد صدور األمر رقم املراقبة

مصاحل املالحظة  و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة و حصرها يف املراكز التخصصية للحمايـة

الذين هم يف خطر     SOEMOو الرتبية يف الوسط املفتوح و املكلفة خصيصا باستقبال األحداث 

  :يمعنوي و هو مـا سنتناولـه يف اآلتــ

  :المراكــز التخصصيـة للحمايـة: أوال

 قـاللاالستاري و تتمتع بالشخصية املعنوية و تعترب هذه املراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إد   

إليــواء األحداث لى تقرير وزير الشبيبة و الرياضة، و هي خمصصة ، تصدر مبوجب مرسوم بناء عاملايل

و الذين كانوا  محايتهـمعاما من عمرهم بقصد تربيتهم و ) 21(الذين مل يكملوا الواحد و العشرين 

ملذكور أعاله و هم ا 72/03من األمـر رقم  11و  6و  5موضوع أحد التدابري الواردة يف املواد 

و هذا  196، و يستثىن من اختصاصها األحداث املتخلفيـن بدنيا و عقليااألطفال يف خطر معنوي

  .75/64من األمر رقم  13و  3لمادتان لطبقا 

باإلضافة إىل أنه جيوز هلا قبول األحداث الذين سبق وضعهم يف املراكز التخصصية إلعادة الرتبية    

من نفس األمر   14و هو ما نصـت عليه املادة  وائهم للعالج البعدي،من تدبري إي اواستفادو 

لكن املالحظ يف الواقع أنه أصبحت هذه املراكـز تستقبل مباشرة األحداث اجلاحنني  ).75/64(

                                                           
،  1987-12-01املؤرخ يف  259-87خبصوص األحداث املتخلفني عقليا و بدنيا فلهم مراكز خاصة م نص عليها املرسوم رقم   - 196

ليم متخصصة للطفولة املعوقة و تعديل قوائم املؤسسات و ملزيد من املعلومات أنظر يف ذلك، مدونة املتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية و مراكز للتع
  .136النصوص التشريعية و التنظيمية اخلاصة باألطفال ، املرجع السابق ، ص 
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، و لعل السبب هـو كثرة األحداث اجلاحنني و قلة املراكز هو م من أا غري خمتصة قانونا لذلكبالرغ

بعدما آلت إليها صالحية اإلشراف على هذه املراكز من قبل  197التضامن الوطين الذي أدى بوزارة

وزارة الشبيبة و الرياضة إىل مراجعة التمييز بيــن اختصاصات املراكز على النحو الذي أشرنا إليه يف 

، إذ أصبحت املراكز التخصصية حث، و اعتمدت يف ذلك معيار السنبداية هذا املطلب من الب

سنة سواء من فئة اجلاحنني أو من  14و  07يرتاوح سنهم ما بني ن ستقبل األحداث الذيللحماية ت

  .فئة الذين هم خطر معنوي

وضع األحداث يف مراكز قريبة  –أغلبيتهم  –كما نضيف يف هذا الصدد تفضيل قضاة األحداث    

  .من مقر سكناهم سواء كانت متخصصة للحماية أو إلعادة الرتبية

سالف  75/64من األمر  4/2، فإن املادة للمراكز التخصصية إلعادة الرتبيةال بالنسبة و كما هو احل

 08تتجاوز  ، أجازت للوايل أو ممثله يف حالة االستعجال األمر بوضع األحداث فيها ملـدة الالذكر

من  ، و ال ميكن يف أي حالهأيام شريطة أن يرفع مدير املؤسسة األمر فورا لقاضي األحداث للبـت في

  من األمــر 6األحوال أن يتجاوز اإليواء املؤقت املنصوص عليه يف املادة 

و مــدة سنتني  75/64من األمر  5أشهر طبقا للمادة  06يف أي حال من األحوال مدة  72/03

طبقا للمنشور  72/03 من نفس األمر  11عليه يف املادة خبصوص عمليات اإليواء النهائي املنصوص 

د مل حتد 72/03من األمر  12املادة  ، علـى الرغم من أن1974-06-11الصادر يف  09اري رقم الوز 

  .198، و إمنا أشارت إىل عدم جتاوزه يف كل احلاالت سن الرشــــد املدينمدته

  :و تشتمل املراكز التخصصية للحماية على ثالثة مصاحل و املتمثلة يف

نياته و أهليته عن طريق فحوصات امهمتها دراسة شخصية احلدث و إمك: مصلحة املالحظة-1

  -75/64من األمر  16ادة م -ة حتقيقات متنوعو 

                                                           
  .كانت تسمى وزارة العمل و احلماية االجتماعية: وزارة التضامن الوطين  - 197
  .34.املرجع السابق، صعاليل بن زيان،  ،أنظر - 198
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التكوين ة و مكلفة خصيصا بتزويد احلدث بالرتبية األخالقية و الوطنية و الرياضي: مصلحة الرتبية-2

ادة م-، و ذلك طبقا للربامج الرمسية املعدة من الوزارات املعنية رسي و املهين بغية دجمه اجتماعيااملد

  .75/64ر من األمــ 17

مهمتها البحث عن مجيع احللول اليت من شأا السماح األحـداث : مصلحة العالج البعدي-3

 -، ال سيما القادمني من مصلحة الرتبية أو من مركز متخصص إلعادة الرتبية االجتماعي باالندماج

  -75/64ـراألممن  18ادة م

 األحداث الذين هم يف خطر معنوي  املكلفة باستقبالإىل جانب املراكز التخصصية للحماية و 

 احل املالحظة وـو املتمثلة يف مص ،م و فعال يف محاية هؤالء األطفالتوجد مصاحل أخرى هلا دور ها

  S.O.E.MO الرتبية يف الوسط املفتوح

  مصالح المالحظة و التربية في الوسط المفتوح: ثانيا 

1966عية يف سنة هذه املصاحل أسست كمؤسسات اجتما   
مبقتضى القرار الوزاري الصادر عن  199

اسم مصلحة  1963كان يطلق عليها يف سنة   1966-12-21وزارة الشباب و الرياضة املؤرخ يف 

التوجيهية الرتبوية  ، و اليت كانت عبارة عن هيئة تربوية تنتمي إىل مصلحة االستشارةالطفولة محاية

باألحداث الذين هم يف خطر معنـوي و إعداد البحوث  ، موكول إليها مهام التكفلبالعاصمة

املؤرخ  12طبقا للقرار الوزاري رقم  االجتماعيمث مت إحلاقها مبديرية النشاط  .االجتماعية املتعلقة م

  .و املتضمن التنظيم الداخلي ملديريات النشاط االجتماعي 1998مارس  17يف 

و  ث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولــةاملتعلق بإحدا 64-75نص عليها األمر رقم    

تنشأ مصاحل املالحظة و الرتبية يف الوســط املفتوح : " منه على أنه  24، إذ جاء يف املادة املراهقة

  ."اقع مصلحة واحدة يف كل واليـة بو 

ث املوضوعني داـ، تأخذ على عاتقهـا األحئيةمن نفس األمر على أا مصاحل وال 19و عرفتها املادة 

  :مو ه احتت إشرافه

                                                           
  .209.لي مانع، املرجع السابق، صع، أنظر - 199
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األحداث اجلاحنني املوضوعني حتت نظام احلرية املراقبة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ال * 

  .همن 455و  444سيما املادتان 

 72/03من األمــر  10و  5األحداث الذين يف خطر معنوي املوضوعني حتت املالحظة طبقا للمواد * 

اجلهة  ي األحـداث أوـالطفولة و املراهقة و تتكفل أيضا باألحداث الذين أمر قاضاملتعلق حبماية 

، أو األحداث املطلوب التكفل م من قبل القضائية اخلاصة باألحداث، بوضعهم لدى مصاحلها

  .75/64من األمـر  22املصاحل املختصة بوزارة الشبيبة والرياضة و هذا حسب املادة 

بية ادة الرت لتعاون مع املراكز املتخصصة إلع، احظة و الرتبية يف الوسط املفتوحالكما جيوز ملصاحل امل   

هلادفة إىل الوقاية من سقوط ، و القيام جبميع األحباث و األعمال او املراكز املتخصصة للحماية

مع  ، و ذلك مبساعدم من خالل إجراء اتصاالتاألطفال الذين يف هم خطر معنوي يف اجلنوح

من األمر املذكور  19أصدقائهم مبا فيه االتصال بأماكن قضاء أوقات فراغهم طبقا للمادة و آبائهم 

  .200أعاله

  : يـو تشمل هذه املصاحل على أقسام و هي كاآلت

أشهر   03يهتم بإيواء األحداث و محايتهم و توجيههم ملدة ال تتعدى : و الفرز قسم االستقبال-1

  .داثلذين عهد م من قاضــي األحا

مهمته تتمثل يف القيام مبختلف الفحوصات و التحقيقات : سم املشورة التوجيهية و الرتبويةق-2

  .-75/64من األمر  21 ادةم-، و إعادة تربيته ة احلدث و بالتايل كيفية معاملتهقصد معرفة شخصي

اء و جتدر اإلشارة إىل أن مصاحل املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح يشرف عليها مدر    

رى مندوبو ، أو باألحفسانيون و كذا مساعدون اجتماعيونيساعدوم موظفون إداريون و أطباء ن

من  21و  19و هذا حسب املادتان اجلزائية  ، املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءاتاحلرية املراقبة

آخر من نفس األمر على نوع  25راكز السالفة الذكر نصت املادة للم ةاف، باإلض75/64األمر 

                                                           

  .102الرجع السابق، ص ، علي مانع،أنظر - 200
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وهي عبارة عن ضم وجتميع للمراكز التخصصية ملتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة واملتمثل يف املراكز ا

إلعادة الرتبية  واملراكز التخصصية للحماية  ومصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح ضمن 

  .مؤسسة وحيدة
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و يف إطار ما تناوله البحث من استعراض تشريعي للقوانني املتعلقة على ضوء ما تقدم،    

هو من هذا النوع من الدراسات يسهل مالحظة أن باحلماية اجلنائية للطفل يف اجلزائر، 

ذلك التناسق بني فروع القانون و سائر العلوم  الذي جيمع يف طياته الشيقةاملواضيع 

و سعة الفكر من أجل حتقيق مصلحة تاج إىل إملام النظر غري أنه حي .ىاألخر  االجتماعية

  .ه ليكون رجل الغدـو يئت االستقرارالطفل الفضلى يف 

قوق الطفل قد حظيت باهتمام ال مثيل له و قد تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن ح   

لتشريعات الوضعية، قصب السبق على اإلسالم ل كان فيهاءا من الشرائع السماوية اليت  بد

وجوب محايـة الطفل، و سواء على الصعيد الدويل، أو على الصعيد الوطين يف التأكيد على 

  .احرتام حقوقه

و رأينا كيف تدرج  .يف االهتمام ذه الفئة الضعيفةكما ملسنا أيضا اجلهود الدولية الدؤوبة     

الدولية اخلاصة حبماية  التفاقيةاهذا االهتمام من جمرد اإلعالنات و التصرحيات إىل تبين 

  .لإلنسانيةحقوق الطفل، و اليت كانت مثرة طيبة من مثار العمل املشرتك 

الحظنا ، نائية للطفلمستوى نطاق البحث الذي متحور حول مدى احلماية اجل أما على   

لصلة مع املواثيق و االتفاقيات الدولية ذات اأن موقف املشرع اجلزائري ينسجم إىل حد كبري 

  .دف إىل حتقيق هذا الغرض، و غدا يعرب عن سياسة جنائية و عقابية حبقوق الطفل

اإليذاء و قد تراء للعيان أن أبرز مظاهر احلماية للطفل تظهر من ناحية جترمي مجيع صور    

شرع لقتل األطفال حديثي الوالدة، و  جترمي امليف ذلك  استهلناو . الطفلاليت قد يتعرض هلا 

، و ما ذاك إال رغبة منه يف ه مل خيص جرمية القتل العادي لألطفال بنص خاصكيف أن

  .إخضاع الفعل للقواعد العامة و اليت يكون اجلزاء فيها غالبا باإلعدام
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ة أو ـة من صور اإليذاء العمديـكما الحظنا أن الطفل يف قانون العقوبات قد الق محاي    

مجيع صور و يف ذلك فقد جرم املشرع  .خطرحىت تلك اليت قد تعرض حياته أو أمنه لل

  .احلفاظ على االستقرار األسري للقاصربغية يف خطف األطفال 

سن املشرع جمموعة من القوانني  و يف إطار محاية صحة الطفل، و اليت تعترب مطلبا مهما،    

ضرورة  لنا يف هذا الصدد قدم النصوص و تبنيبواجب تلقيح األطفال، و كتلك املتعلقة 

عريض الطفل إىل الكحول كما مت التطرق إىل جرائم ت. لنظر يف اجلزاءات املرتتبة عن املخالفةا

و سجلنا يف ، األطفالو أخالق من أخطر اجلرائم اليت دد صحة  باعتبارمها و املخدرات

ينبئ على إقرار محاية جنائية و هو ما هذا موقف املشرع يف التشديد على جرائم املخدرات 

  .فلخاصة للط

اتضح لنا أن قصد املشرع و يف خضم معاجلة احلماية اجلنائية للطفل من الناحية اجلنسية،    

جاء واضحا يف توفري محاية نوعية يف قانون العقوبات و ذلك متاشيا مع ما نصت عليه املادة 

الدولية حلقوق الطفل، و ذلك من خالل توجيه قصده حنو جترمي مجيع  االتفاقيةمن  19

سجلنا ذلك الغموض على أنه من جهة أخرى . االعتداء اجلنسي على الطفل القاصرصور 

و مت التأكيد على ضرورة جتاوز الطابوهات الذي ينتاب النصوص املتعلقة بدعارة األطفال، 

  .من األهل عن هذه اجلرائم جتنبا للفضيحةالسكوت اليت مازالت متثل 

شىت اجلزائرية، عمل املشرع على بسط احلماية على و ألمهية الطفل يف املنظومة القانونية    

أو حالة االجتماعية من خالل جترمي كتلك املتعلقة باحلالة املدنية للطفل،   األخرىالفروع 

و لعل أبزر مظهر للحماية ذلك . طائفة من األفعال اليت حتول دون حتقق هذه األهداف

حكام احلضانة ملا ميتاز به املوضوع من أو خمالفة أاألسرية  االلتزاماتيتعلق مبخالفة الذي 

   .حساسية
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إىل  التطرقفقد مت و ملا كانت حقوق الطفل املالية ال تقل أمهية عن احلقوق األخرى،    

ذه الناحية كتلك املتعلقة باستغالل حاجة قاصر أو عدم تسديد  اخلاصمجيع صور التجرمي 

  .قضاءالنفقة املقررة 

وع احلماية اجلنائية للطفل اجلانح و املعرض للخطر املعنوي، و من خالل دراستنا ملوض   

راءات املتبعة أمام قضاء األحداث، و كيف أن املشرع قد أفرد خصوصية اإلجالحظنا 

لشخصية جزاءات مناسبة لألحداث اجلاحنني تقوم أساسا على وجوب تطبيق التدابري املالزمة 

اك يعود إىل اعتبـارات اجتماعيـة و قوام ذأجل إعادة توجيه و تربية الطفل، و  احلدث من

دائرة العقاب التقليدي املتسم احلدث قدر املستطاع عن  إبعادمنطقية دف إىل ضرورة 

  .بالردع و الزجر

من املشرع إال أنه مت تسجيل بعض النقص و الغموض يف بعض  االهتمامو رغم هذا    

 462ـن املتعلقة بأحكام املادتي النصوص اليت وردت يف كتاب األحداث اجلاحنني كتلك

قيقا ملصلحة احلدث الفضلى، رأينا كيف أن لقاضي األحداث و حت. ج.إ.من ق 487  و

األحداث و األطفال سلطات واسعة يف اختاذ و مراجعة التدابري القانونية املطبقة على 

اإلشراف  املعرضني لالحنراف، و جتلى لنا بوضوح الدور الفعال الذي يلعبه هذا األخري يف

ية الالحقة و رد على تنفيذ العقوبة أو حىت بعد استكماهلا من خالل تطبيق تدابري الرعا

  .االعتبار للحدث

داث و األطفال التكفل باألحو ال يسعنا يف ختام هذه املذكرة سوى التنويه إىل نظام    

سسات املتخصصة املعرضني لالحنراف، فقد تبني لنا جهود الدولة يف خلق هذه املراكز و املؤ 

و إعداد الكوادر اليت تشرف على هذه املراكز، و إن كان من الناحية يف الرعاية و الرتبية، 

  .يسجل نقص و قدم يف هذه املؤسساتالعملية 
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و ختاما، فإن مسألة محاية حقوق الطفل هي من املسائل اليت تتشارك فيها مجيع فئات    

وىف يف تطلعات اإلصالحات اليت األ االعتبارقى و اليت باتت من الضروري أن تل، اتمع

  .تقوم ا الدولة
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  قائمة املراجع
  القرآن الكرمي - 

I. املراجع العامة  
  باللغة العربية: أوال

 ،1.ج، األموال و األشخاص ضد اجلرائم، اخلاص اجلنائي القانون يف الوجيز بوسقيعة، أحسن - 

  .2002ر،والنشر اجلزائ للطباعة هومة دار ،1.ط

ج، .م.و.، د2.أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج - 

 .1999اجلزائر، 

أمحد لعور،نبيل صقر، قانون العقوبات نصا و تطبيقا،دار اهلدى للطباعة و النشر والتوزيع، عني  - 

 .2007ملية، اجلزائر 

، دار 2.أمحد جمحودة، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن، ج - 

  .2004 هومة للطباعة و النشر، اجلزائر،

، ج.م.د ،2.ط اخلاص، القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح منصور، إبراهيم إسحاق - 

 .1988 اجلزائر،

 ن.س.د مصر، القانونية، لإلصدارات القومي املركز العرض، جرائم املطلب، عبد إيهاب - 

  .2003 اجلزائر، ج،.م.د العقوبات، لقانون العام القسم مبادئ شهاب، بسام - 

  .1996، اجلزائر، ج.م.و.قانون و الفقه اإلسالمي، دأحباث و مذكرات يف البلحاج العريب،  - 

 هومة، دار ،3.ط ،اخلاص القسم، اجلزائري اجلزائي القانون يف مذكرات حممد، وارث بن - 

 .2006 اجلزائر،

، ج.م.د، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، تشوار جياليل - 

  .2001،اجلزائر

 2006 اجلزائر، توفيق الواعي، اإلبداع يف تربية األوالد، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، - 

املكتبة  ،11.، ط1.جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، اجلامع الصغري، ج - 

  .ن.س.البخارية الكربى، د

 .ن.س.د ،ريب، بريوت، دار إحياء الرتاث الع3جندي عبد امللك، املوسوعة اجلنائية، الد  - 

 .2001اجلزائر، ت،.أ.و.د ،2.ج اجلزائية املواد يف القضائي االجتهاد بغدادي جيال يل - 

، الوكالة الوطنية لإلشهار، 1.جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد  اجلزائية، ج - 

  .1996ن،.م.د
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ت، اجلزائر، سنة .أ.و.، د1.، ط1.جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ج - 

2000.  

ؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر جياليل بغدادي، اإلجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، امل - 

 .1996اإلشهار، اجلزائر، و 

  .1999ت، اجلزائر، .أ.و.، د1.جياليل بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، ط - 

 ،7و 6الدين ،قانون العقوبات العام واخلاصموسوعة  ،ترمجة لني صاحل مطر ،رينه غارو - 

  .ن.س.د ،لبنان ،بريوت، منشورات احلليب احلقوقية

الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و األدلة اجلنائية، املوسوعة اجلنائية، دار اهلدى، اجلزائر،  - 

2008. 

 دة،العقي دار ،1.ط الثاين، الد البهية، الدرر شرح الندية، الروضة ،خان حسن صديق - 

  2002 ،القاهرة

احملمدية، احلامة،  طاهري حسني، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري، دار - 

  .1999اجلزائر،

  .1992ج، اجلزائر، .م.و.عادل قورة، حماضرات يف قانون العقوبات، د - 

  1997ج، اإلسكندرية، .م.عبد احلكم فودة، جرائم العرض يف قانون العقوبات املصري، د - 

بد احلميد الشوارىب، ظروف اجلرمية املخففة واملشددة للعقاب، منشأة املعارف، بريوت، ع - 

 .ن.س.د

عبد القادر بن داود، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلديد، دار اهلالل للخدمات اإلعالمية،  - 

 .2005ن، .م.د

ار الكتاب د ،1.ج عبد القادر عودة التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، - 

 .1977العريب، بريوت، 

 هومة، دار – التحقيق و التحري – اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون شرح اوهايبية، اهللا عبد - 

 .2003 اجلزائر،

عبد اهللا سليمان، النظرية العامة للتدابري االحرتازية، دراسة مقارنة، املؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

 .1990اجلزائر، 

 ،ن.م.د ،4.ط اخلاص، القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح يف دروس سليمان، اهللا عبد - 

 .1996 ،راجلزائ

عبد الواحد إمام مرسي، الشذوذ اجلنسي و جرائم القتل، دار املعارف و املكتبات الكربى،  - 

  .1995ن، .م.د
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، دار الثقافة، األردن، 1.عروبة جبار اخلزرجي، حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق، ط - 

2009. 

 ن،.م.د ،1.ط مقارنة دراسة القانون، و الشريعة بني املخدرات و املسكرات حسني، عزت - 

1986.  

 اجلامعية، املطبوعات دار  ،العام القسم،  العقوبات قانون يف الوجيز حممد، عوض - 

  .1978 ن،.م.،د1.ط

ند ، مشايل آ2.غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين، ط - 

 .2003مشايل للطباعة، بريوت، 

، دار الفكر 3.حممد أبو العال عقيلة، اين عليه و دوره يف الظاهرة اإلجرامية، ط - 

 .1991العريب،

 .ن.س.حممد زكي أبو عامر، اإلثبات يف املواد اجلنائية، الفنية للطباعة و النشر، اإلسكندرية، د - 

 ،1.ج األشخاص، على الواقعة اجلرائم اص،اخل القسم العقوبات، قانون شرح متور، سعيد حممد - 

 .2002 ، عمان الثقافة، دار ،2.ط

 .1992، دار الشروق، بريوت، 16.حممد شلتوت، اإلسالم عقيدة و شريعة، ط - 

 .2005 ج،.م.د ،6.اخلاص،ط القسم اجلزائري، العقوبات قانون شرح جنم، صبحي حممد - 

 العربية، النهضة دار ،10.ط ، لعاما القسم  العقوبات قانون شرح مصطفى، حممود حممود - 

 .1983 ، ن.م.د

 املصري، العقوبات قانون و اإلسالمية الشريعة يف العرض صيانة يف احلق حسين، جنيب حممود - 

 .1984 مصر، العربية، النهضة دار

  .1989حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، مصر،  - 

سات يف علم االجتماع العائلي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، مصطفى اخلشاب، درا - 

  .1985بريوت، 

 اجلامعية، املطبوعات دار ،1.ط القضاء، و الفقه يف الضرب و اجلرح جرائم ،مصطفى حسين - 

 .1988 اإلسكندرية،

مواهب إبراهيم عياد؛ ليلى حممد اخلضري، إرشاد الطفل و توجيهه، منشأة املعارف،  - 

 .1995ندرية، اإلسك

موالي ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

  .1991اجلزائر، 
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 و ارنـاملق و اجلزائري القانون يف اجلسم سالمة يف للحق اجلنائية احلماية ، نصر الدين مروك - 

 .2003 ر،اجلزائ ، ت.أ.و.د ، 1.ط - مقارنة دراسة – اإلسالمية الشريعة

 هومة، دار الدولية، االتفاقياتو  القوانني ضوء يف املخدرات جرمية ،مروك الدين نصر - 

 .2007اجلزائر،

 .1997وزارة العدل ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،  -مرشد املتعامل مع القضاء - 

  باللغة الفرنسية: ثانيا

- (P) BOUZAT et (J) PINATEL, Traité de droit pénal et de 

criminologie, 2ème édit, Dalloz, Paris, 1975. 

- Emile Garçon, Code pénal annoté, T1, libraire de recueil, 1901-

1966. 

- Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, 

Bernard Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal général et procédure 

pénale, Sirey, 13
éme 

édit, 1999. 

- J.BRIAND, Manuel complet de médecine légale, 2
ème

 édit, Tome 

premier, Libraire V.Baillaire, Paris, 1879. 

- Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses 

universitaires de France, 1991. 

- Marc PUECH, Droit pénal général, édit Litec, Paris, 1998. 

- R. VOUIN, M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 6ème édit. Dalloz, 

Paris, 1988. 

- Serge GUINCHARD Jacques BUISSON, Procédure pénal, 2
ème

 

édition, Litec, 2002. 

- Touati BETTAHAR, Organisation et systèmes pénitentiaires en 

droit algérien, 1ére édit, office national des travaux éducatifs, 

Alger, 2004. 

 

  

  

  

II.  :المراجع الخاصة  

  المؤلفات: أوال

  باللغة العربية-1
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ألقيت على طلبة ماجستري علم اإلجرام  ي لألسرةالقانون اجلنائيف  تشوار محيدو زكية، حماضرات - 

  .2008، دبكر بلقا ي كلية احلقوق ،جامعة أبو،  لوم اجلنائية خالل السنة النظريةوالع

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1.حسن اجلوخدار، قانون األحداث اجلاحنني، ط - 

1996.  

رضا املزغين، رعاية األحداث يف القوانني و التشريعات العربية، دار النشر باملركز العريب  - 

  .1990للدراسات األمنية و التدريب، الرياض، 

، دار الفجر للنشر 1.زيدومة درياس، محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ط - 

 .2007و التوزيع، القاهرة، 

عبد احلكم فودة، جرائم األحداث يف ضوء الفقه و قضاء النقض، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 

 .1997القاهرة، 

عبد احلميد الشواريب، جرائم األحداث و تشريعات الطفولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 

1996. 

 و رـللنش ةـالوطني الشركة اجلزائري، عقوباتال قانون يف األخالقية اجلرائم سعد، العزيز عبد - 

 .1982 اجلزائر، التوزيع،

 .2002 اجلزائر، ت،.أ.و.د ،2.ط األسرة، نظام على الواقعة اجلرائم سعد، العزيز عبد - 

علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذيل، علم اإلجرام و العقاب، كيفية تنفيذ اجلزاء  - 

  .ن.س.اجلامعية، اإلسكندرية، د ر املطبوعاتاجلنائي على األحداث، دا

، 1.علي حممد جعفر، محاية األحداث املخالفني و املعرضني خلطر االحنراف، دراسة مقارنة، ط - 

 .2004ن، .م.املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، د

اث، دار حممد الشحات اجلندي، جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية مقارنا بقانون األحد - 

  .1986الفكر العريب، القاهرة، 

حممد عبد القادر قوامسية، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

  .1992 اجلزائر،

 ن،.م.د ،العربية ةدار النهض 1.ط للطفولة، اجلنائية احلماية القاضي، مصباح حممد حممد - 

1998.  

  .1999 الرياض، ن،.د.د ،1.ط عليه، اين طفللل اجلنائية احلماية طه، أمحد حممود - 

حممود سليمان، قانون الطفولة اجلاحنة و املعاملة اجلنائية لألطفال، دراسة مقارنة يف التشريعات  - 

  .2006الوطنية و القانون الدويل، دار منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
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ر و ـاعة و النشـدى للطبري، دار اهلـنبيل صقر و صابر مجيلة، األحداث يف التشريع اجلزائ - 

 .2008التوزيع، اجلزائر، 

  باللغة الفرنسية- 2

- Catherine BLATIER, La délinquance des mineurs, l’enfant, le 

psychologue, le droit, Presses universitaires de Grenoble, 1999. 

- Florence LAROCHE-GiSSEROT, Les droits de l’enfant, édit., Dalloz, 

Paris, 1996. 

- Henri GIELB, La criminalité juvénile en tant que phénomène 

économique et  social, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1947. 

- Jean-François RENUCCI, Le droit pénal des mineurs, Presses 

universitaires de France, 2
ème

 édit, 2001. 

- Raymond BARERE, La protection juridique et sociale de l’enfant, 

édit BRYLANT, 1993. 

  

  األطروحات و الرسائل: ثانيا

أمحد حممد يوسف وهدان، احلماية اجلنائية لألحداث، دراسة يف االجتاهات احلديثة للسياسة  - 

 .1992، اجلنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

بن يربح رشيد، سلطات قاضي األحداث يف اختاذ و مراجعة التدابري املقررة يف حق احلدث  - 

ر معنوي، مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، اجلانح و احلدث يف خط

2003/2004.  

بوذراع عبد العزيز، احلماية القانونية ألموال القصر يف القانون اجلزائري و دور القاضي يف ذلك،  - 

 .2004مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، جويلية 

حداث و حماكمتهم، رسالة ماجستري، معهد مجال علي، اإلجراءات اجلنائية يف جنوح األ - 

  1975احلقوق، اجلزائر، 

 دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة لألسرة، املغاربية القوانني يف احملضون الطفل مصلحة زكية، محيدو - 

 .2004/2005، -تلمسان– احلقوق د،كليةبلقا ي بكر أبو جامعة

انون الفرنسي و اجلزائري، مذكرة خدام هجرية، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني الق - 

  .2007ماجستري، كلية احلقوق تلمسان، 

خليفي ياسني، أحكام معاملة احلدث خالل مراحل الدعوى العمومية و يف مرحلة تنفيذ  - 

 .2005/2006، 14احلكم، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة  العليا للقضاء، دفعة 
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 ،ة بني الشرحية اإلسالمية و التشريع اجلزائيدراسة مقارن –زوايت بلحسن، جناح األحداث  - 

  .2004مذكرة ماجستري يف العلوم اإلسالمية، جامعة اجلرائر، كلية العلوم اإلسالمية، 

، 11جرائم اإلمهال العائلي، مذكرة اية التدريب امليداين، الدفعة  ،سيدي حممد حممد األمني - 

2002/2003.  

  .1978لة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، طه زهران، معاملة األحداث جنائيا، رسا - 

رسـالة ماجستري يف علم االجتمـاع،     األسرة وتعاطي املخدرات، عبد القادر محر الراس،  - 

  .1993 -1992جـامعة البليدة،  السنة اجلامعية 

ض دراسة مقارنة  يف القانون اجلزائري و بع ،عبد املالك السابح، املعاملة اجلنائية لألحداث - 

دبلوم الدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  القوانني األخرى،

1977. 

العلوم مذكرة ماجستيـر يف علـم اإلجـرام و  عراب ثاين جنية، احلماية اجلنائية لألحداث اجلاحنني، - 

  .2004اجلنائية، جامعة تلمسان، كلية احلقوق ، 

 ،ايتهم على ضوء التشريع اجلزائرييف تقومي جنوح األحداث و مح دور القضاءعاليل بن زيان،  - 

 .2001- 1999سنة  10الدفعة  ،مذكرة اية التدريب

، جامعة نايف العربية تطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة ،للعرض اجلنائية احلماية احلميزي، حممد - 

 .2008للعلوم األمنية، 

ج من املدرسة العليا للقضاء، مسعودي بركاهم، جرمية اإلغتصاب، مذكرة التخر  - 

2005/2006. 

ملياين قويدر، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين  - 

  .2003، سنة11للقضاء، دفعة 

، احلماية اجلنائية لألسرة، مذكرة خترج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء، اجلزائر، مهدي شريفي - 

2008. 

 معهد ماجستري، رسالة اجلزائري، القانون يف اجلسدية بالسالمة املاسة األفعال حة،صلي ونزاري - 

  .2001 ،اجلزائر جامعة احلقوق،

  المقاالت: ثالثا

 باللغة العربية -1

الدولـي، جمـلة العلـوم القانونيـة و إبراهيم العناين، احلماية القانونية للطفل على املستوى  - 

  .1.، ع1997عني مشس، يناير  جامعة االقتصادية، كلية احلقوق،
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، 1999أمحد حممد كريز، رعاية األحداث اجلاحنني و تأهيلهم، جملة األمن و احلياة، سنة  - 

 .197.ع

ن أنظر، شهرية بوحلية، حقوق الطفل على املستوى العريب، جملة الفكر الربملاين، جملة تصدر ع - 

  .17.، ع2007جملس األمة، سبتمرب 

لتلقيح االصطناعي يف ضوء النصوص املستحدثة يف قانون األسرة تشوار زكية محيدو، شروط ا - 

  .4.، ع2006إ، .ق.ع.اجلزائري، م

حازم حسن مجعة، تقومي برامج العمل مبؤسسات األحداث املركز القوي للبحوث االجتماعية  - 

  .03.ع. 1979واجلنائية، الة اجلنائية القومية، 

  .4.، ع1997س، .إ.ق.ع.ج.اجلزائري، م ديدن بوعزة، محاية الطفل يف قانون العقوبات - 

ديدن بوعزة، مثول الطفل أمام القضاء اجلزائي، جملة العلوم القانونية و اإلدارية، كلية احلقوق،  - 

  .03.، ع2005تلمسان، سنة 

رمسيس نام، الوقاية من إجرام األحداث، جملة احلقوق للبحوث القانونية و االقتصادية، سنة  - 

  .1.، ع1995

، املتابعة القضائية لألحداث اجلاحنني، ملتقى حول محاية الطفولة و األحداث، شريف مرمي - 

  .2001جوان  25-24جامعة ابن عكنون، اجلزائر 

كلية احلقوق، جامعة بريوت،   جملة الدراسات القانونية، عبد الفتاح حجازي، قضاء األحداث، - 

  .1.ع. 1998الد األول، الدار اجلامعية، 

 .3.، ع2005إ، سنة .ق.ع.وق، محاية اجلنني، معبد القادر بن مرز  - 

العريب شحط عبد القادر، التقنيات احلديثة لسماع ضحايا االعتداءات اجلنسية على القصر،  - 

  .06.،ع2004موسوعة الفكر القانوين، 

 احلقوق جملة الكوييت، القانون ظل يف اجلنائية محايته و معاملته: القانون و الطفل الظفريي، فايز - 

 .25 سنة ،1.،ع2001مارس ية،الكويت

  26..،ع2006 األمة،جوان جملس جملة الطفل، محاية قانون انتظار يف أجراس ، بنود كرمية - 

 تلمسان، احلقوق، كلية إ،.ق.ع.م الطبية، األعمال على املوافقة أهلية الكرمي، عبد مامون - 

 .3.،ع2005

يع اجلزائي السوري، جملة حممد قداح، احلماية القانونية و ضمانات حقوق الطفل يف التشر  - 

 .4.، ع1994احملامون، الكويت، 

 اجلسدي، الطابع ذات السيئة املعامالت ضد للطفل القانونية احلماية كحلولة، حممد - 

  .2.،ع2004 إ،.ق.ع.م
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حممد جنيب حسين، احلق يف سالمة اجلسم و مدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقوبات،  - 

  .1959، عام 27سنة جملة القانون و االقتصاد، ال

حممد واصل، قضاء األحداث يف الدول العربية بني الواقع و التطور، الندوة اخلاصة بقضاء  - 

 .1997جوان  26إىل  24األحداث يف الدول العربية ، بريوت من 

، كلية احلقوق .إ.ق.ع.حممود علي البدوي، احلماية القانونية للطفل يف القانون املدين، م - 

  .3.، ع2005تلمسان، 

خملد الطراونة، حقوق الطفل، دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية  - 

  .2.، ع2003ألردنية، جملة احلقوق، و التشريعات ا

 –ناصر فتيحة، املسؤولية املدنية التقصريية للطفل، جملة العلوم القانونية واإلدارية ، كلية احلقوق  - 

 .3.، ع2005 - تلمسان

 .2009 فيفري 18 األربعاء ،5555.ع ،اخلرب جريدة - 

   .املسجلة األرقام من أكرب الكارثة حقيقة بعنوان مقال فاروق، غ �

  .الواقع تعكس ال األرقام و تنام يف الظاهرة بعنوان مقال جلول، فريد نبيل �

 .2008 ديسمرب 16، 5501.جريدة اخلرب، ع - 

 ." سابقة يف تاريخ العدالة" حممد بن أمحد، مقال  �

  

 باللغة الفرنسية -2

 
- Choukri KALFAT, Le dossier médico-psychologique et social du 

délinquant mineur, Revue des Sciences Juridiques et 

Administratives, Université de Tlemcen, Faculté de droit, n03, 

2005. 

- Hassan ALLAM, Le tribunal pour mineurs et son rôle dans le 

traitement des mineurs délinquants, Revue Droit et Economie 

Politique, Université du Caire, Décembre 1994. 

  القوانين و المراسيم: رابعا

 التلقيح أنواع بعض املتضمن ،1969يوليو18 يف املؤرخ ، 69/88 رقم مرسوم - 

 .1969 ر،.اإلجباري،ج

 .21.، ع1970ر.، جاملدنية باحلالة املتعلق و1970رفرباي19 يف املؤرخ 70/20 رقم األمر - 
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 املراهقة، و الطفولة محاية املتضمن ، 1972 فرباير10 يف املؤرخ ، 72/03 رقم األمر - 

  .15.،ع1972ر.ج

 .الشباب أخالق حبماية املتعلق و1975سبتمرب26 يف املؤرخ 75/65 رقم األمر - 

 بالقانون املتمم و املعدل املدين، القانون املتضمن ،26/09/1975 يف املؤرخ 75/58األمر - 

 .44.،ع2005ر،.،ج20/07/2005 يف املؤرخ ،05/10 رقم

ـ املتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل 1975سبتمرب  26، املؤرخ يف 75/64األمر  - 

  . 81.،ع1975ر، .املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة، ج

ق بالطابع اإلجباري للتعليم و ا ملتعل 1976أبريل  16املؤرخ يف  76/66املرسوم رقم  - 

 .األساسي

، املتضمن تأسيس فرق متخصصة حلماية 1982مارس  15املؤرخ يف   8808منشور رقم  - 

 .ةالطفول

 ر،.ترقيتها،ج و الصحة حبماية يتعلق ،1985 فرباير16 يف املؤرخ ،85/05 رقم قانونال - 

  .08.،ع1985

 .15.، ع1990ر .بالوالية، جاملتعلق  1990أبريل  07املؤرخ يف  90/09القانون رقم  - 

 اجتاه العنف و البدين العقاب منع املتضمن 06/07/1992املؤرخ يف  171/02 رقم قرارال - 

 .التعليمية املؤسسات يف التالميذ

 أخالقيات مدونة املتضمن ،1992جويلية06 يف الصادر ،92/276 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .52.،ع1992، ر.ج الطب،

 مع املصادقة املتضمن ،1992ديسمرب19 يف املؤرخ ،92/461 رقم الرئاسي املرسوم - 

 . 91.ع ،1992ر،.ج الطفل حقوق اتفاقية على التفسريية التصرحيات

يتضمن التصديق على امليثاق  ،2003 يوليو 08 يف املؤرخ 03/242 رقم الرئاسي املرسوم - 

، 2003 ر،.ج،1990اإلفريقي حلقوق الطفل و رفاهيته ، املعتمد بأديس أبابا يف يوليو 

 .41.ع

املؤثرات املتعلـق بالوقايـة من املخـدرات و  ،2004ديسمرب25 يف املؤرخ ،04/18 رقم القانون - 

  .83.،ع2004، ر.جالعقلية و قمع االستعمال و االجتار غري املشروعني ا، 

 األسرة قانون تعديل املتضمن ،2005فرباير 27 يف املؤرخ ،05/02 رقم القانون - 

 .15.،ع2005ر،.ج

 األسرة قانون تعديل املتضمن ،2005فرباير 27 يف املؤرخ ،05/02 رقم القانون - 

 .15.،ع2005ر،.ج
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  الملخص

كل و أخذ هيأته يأيت تطور فلسفة حقوق الطفل يف اجلزائر ضمن اهتمام عاملي واسع، تشّ    

نضال و مطالبة دولية، و ذلك بإفراد و ختصيص وثيقة دولية ختتص بالطفل و احلالية ضمن 

  .حقوقه

محاية امه اجلنائي ظمهية هذه الفئة العمرية، يويل املشرع اجلزائري عن طريق نو نظرا أل   

اليت حددت سنا املوضوعية و اإلجرائية واسعة النطاق، عن طريق مجلة من النصوص القانونية 

  .باعتباره ضحية أو باعتباره حدثا إمامعينة إذا مل يبلغها الطفل وجبت آنذاك محايته 

 .طفل، قاصر، حدث، قاضي األحداث، طفل يف خطر معنوي: لمات املفتاحيةالك   

 

Résumé 
          
         Les changements dans la philosophie de la protection des droits des 

enfants en Algérie dans l’intérêt global et large sont conditionnés par le 
courant mondial, et prises dans le cadre d'un instrument international 
qui s'occupent de l’enfant et leurs droits.  
       En raison de l'importance de cette catégorie, le législateur algérien 
reconnait une large protection pénale à travers les textes juridiques de 
fond et de procédure qui ont identifié un certain âge à défaut duquel 
l'enfant, bénéficiera d'une protection soit comme une victime ou un 
délinquant. 

  Mots clés: Enfant, Mineur, Juge des mineurs, L’enfant en danger moral. 

 

Summary 
 

         The progress of the philosophy of child’s rights comes through a 
large global interest in Algeria that had shaped up its current attitude 
among fighting and international demand with isolating and specifying an 
international document that deals with child rights.                        
       For the reason of the importance of this age category ,the Algerian 
legislator gives a penal protection to them by asserting a series of 
written laws that identified a certain age, if the child has not reached it 
then, he should be protected either by considering him as victim or as 
delinquent.                              
       Key words: Child, Minor, Delinquent, Minor’s judge, Children in moral 
danger. 


