
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  - بسكرة- حممد خيضر جامعة 

  والعلوم السياسية كلية احلقوق

  قسم احلقوق

  

 ����� ��	
�� ��
��  

��
�� ���
��� ��	�� ������ �  
  

  

  علوم يف احلقوق ختصص قانون جنائي دكتوراهرسالة لنيل 

  

  إشراف الدكتور              إعداد الطالب   

  احلليم بن مشريعبد             بن إبراهيم فخار محو

  

  جلنة املنـاقشة

  رئيسا                    عبد اجلليل مفتاح  الدكتوراألستاذ  - 

  ومناقشا مقررا       عبد احلليم بن مشري  الدكتوراألستاذ  - 

   تحنامم                   اشورط عبد احلفيظدكتور الاألستاذ  - 

  ممتحنا                                الدكتور فريد علواش    - 

  ممتحنة                             الدكتورة نادية خلفة        - 

   ممتحنا                            الدكتور بوزيد كيحول      - 

 م 2015 / 2014 السنة اجلامعية:



أ 

@ @

@ @

@ @

 

 

 

 

 

﴿  ....يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر  

نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو ﴾  

  19 ةاآلي:لنملسورةا

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



 ب  

@ @

  

  

        داءداءداءداءــــــــــــــــإهـإهـإهـإهـ
 

��� � �� ��	 
� ������� ���� �:  ��� ������� 
������� �!� "# 

$�%&� ' (��) *%��+�� �,-�. �, 0�1�2� �3��45 ��: *�%�� 6%7��4 , 8�9 ,

6���� 

 �:�; 5�:��;*������ �,�3�� <��=5 >%?� , 

@�A5 
�B�� 0C-2� :BD�)5 ��� 6�E��4 �F��G 

 HIJ � �=�4 ����J 
�� ,0���K20��L5 �,F  .�M�NO��� �B7 

 

���� ���	
� �� ����	 ���� �� �� 

 ���� ���� ���	
��� ��	 !"#�$" ��%& '(�) 

 
@ @



ج 

@ @

@ @

  شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان

  

احلمد هللا على توفيقه وإحسانه، احلمد هللا على فضله وإنعامه، احلمد هللا على جوده وإكرامه، احلمد 

  محدا يوايف نعمه، ويكافئ مزيده. هللا

الة والسالم على سيدنا حممد خري خلقه، وخامت أنبيائه ورسله، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى والص

 أثرهم.

من مل يشكر الناس مل يشكر : «أَما بعد، فعمال بقول الرسول عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

، أقدم شكري وجزيل امتناين، وفائق تقديري واحترامي لكلِّ من منحين من وقته الثمني، أو »اهللا

أفادين بعلمه الغزير، وتوجيهاته القيمة، ومالحظاته الصائبة، واليت بفضل اهللا تعاىل وبسببها خرج هذا 

تور عبد احلميد بن مشري، الذي تكرم علي بقبول البحث، وأخص بالذكر األستاذ املشرف الدك

اإلشراف على هذه الرسالة. والشكر موصول إىل أساتذيت الدكاترة، أعضاء جلنة املناقشة املوقّرة على 

  حتملهم عناء تصفّح البحث وإثرائه، فلهم عظيم التوقري والشكر وجزاهم اهللا خري اجلزاء.

أو معنويا، من قريب أو من بعيد، أساتذة،  ون واملساعدة، ماديا يد العكما أشكر كلَّ من قدم يل

  وطلبة، وإداريـني. ونسأل اهللا عز وجلَّ أن جيعل ذلك يف ميزان حسنام، إنه قريب جميب.

ه بعظيم االمتنانإىل هؤالء أتوج، املشفّع بأصدق الدعوات ،كروجزيل الش 

  : محو بن إبراهيم فخارطالبال
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هلذا ، طهاع نشسعت نطاقها بتنووات ،حيث ظهرت بظهوره ،قدمية مع اجلرمية عالقةلإلنسان إنَّ 
 ،وقت طويل حاولت الوقوف أمام هذه الظاهرة اإلجرامية ذيعات السماوية منها والوضعية منجند التشر

ضوء األحباث اليت اختذت الظاهرة اإلجرامية التقليص من حجم أخطارها، وهذا على  وأاحلد منها  بغية
 اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية وكذا العقوبة اجلنائية املناسبة كموضوع هلا. واألسباب اليت دفعت 

ذلـك   ،عتداء على النظام االجتماعي فيهاهو اعتداء على اجلماعة وا اإلنساناالعتداء على  إذ إنّ
، ويزداد خطر هو األصل يف اتمعات والدول، ومن أجله وجدت النظم وشرعت الشرائع اإلنسان ألنّ

، فالولـد  الطفلعنده وهو  اإلنسان وأغلى ما ىل جوهر احلياة لدمثِّيحينما يقع على ما س االعتداءهذا 
ــن اهللا ــة مــــــ ــاىل:  ،هبــــــ ــال اهللا تعــــــ  قــــــ

﴿لَّهل لْكم اتاوماَأل السضِور لُقخا ياُء مشي بهي  نماُء لشاثًا يإِن بهيو نمـاءُ  لشالـذُّكُو  يسـورة   ﴾ر)
 ).49اآلية  ى:رالشو

أمانة أودعها لديهما، وأوكل إليهما  - ذكرا كان أم أنثى- الولد الذي يهبه اهللا تعاىل للوالدين  إنَّ
ة حفظها ورعايتها وتعهدها، فإن أحسنا كانت هلما املثوبة وإن أساءا استوجبا العقوبة.  مهم 

يف احلقيقة هي و ال تعين ملعظم الناس سوى معىن القصور أو حداثة السن، غري أنَّ فئة األطفال
ايل وبالت ،س عليها فكر الطفل ووجدانهها القاعدة اليت يتأسألن ؛املرحلة األكثر حساسية يف حياة اإلنسان

صارت أداة بناء، فمىت نشأت يف جو آمنٍ، وتلَّقت التربية اإلميانية الفاضلة ، كلّ ما يترتب عليها فيما بعد
 .فأطفال اليوم هم عدة املستقبل، وذخرية هذا الوطن

من  72الدول يف أمسى قوانينها على محايتها، مثلما جاء يف املادة هذا حترص  كلّألجل 
، حتمي األسرة والدولة واتمع حقوق حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع« :)1(الدستور اجلزائري

بل  .»، يقمع القانون العنف ضد األطفالال املتخلى عنهم أو جمهويل النسباألطفالطفل، تكفل الدولة 
لقد نصت اموعة الدولية هي األخرى يف مواثيقها ذات الصلة على محاية الطفولة وحفظها، وتوفري 

 Le siècle de طفولةبعصر ال إىل تسمية هذا القرنكلّ الضمانات لتقوم بدورها، مما دفع البعض 

                                              
، التعديل الدستورياملتضمن   2016مارس سنة  06املوافق  1437مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف  01- 16قانون رقم  )1(

  .م 2016مارس سنة  07املوافق ـل  1437مجادى األوىل  27املؤرخة يف  14اجلريدة الرمسية رقم 
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l’enfance هم، كماأن ت مظاهر ولقد جتلَّ ،وا بالدفاع عن مصاحله ومحايتهاعالوة على ذلك اهتم
 . 1989نوفمرب سنة  20احلماية يف إعالن ميثاق حقوق الطفل الصادر عن األمم املتحدة يف 

م محايتها عن قصد أو غري قصد األحداث من حقوقهم وعداألطفال أو عدم متكني  أنَّ شك وال
د على األسرة بالتمر بدءاً ،النتقاملدى البعض منهم نوعا من الغضب واحلقد الذي قد يأخذ صورة ا ولّدي

االعتداء على األمالك اخلفسات التعليمية، واملؤساصةة والعام. 

وإذا تأملنا واقعنا املعاصر؛ إِنْ على مستوى اجلزائر أو على مستوى باقي الشعوب األخرى جند 
 وسالمة حيام يف سواء ،هلم صارخا ديدا لتشكِّ عديدة جلرائم عرضة صاروا األطفال العديد منمثَّة 

هذا بالنسبة للطفل اين عليه، ومن جهة أخرى فإنَّ األرقام  .وأخالقهم نفسيتهم يف أو أجسامهم
نا أمام تنامي ظاهرة اإلحصائية جلرائم الطفولة اجلاحنة يف السنوات األخرية توحي وبشكل ملفت للنظر أن

 جنوح األحداث.

سات االجتماعية باقي املؤس مثَّ ،فيها الطفل أاعتبارها احملطة األوىل اليت ينشفعلى األسرة ب
ى سنالة اليت مبوجبها يتعلى إجياد الوسيلة واألداة الفعأعلى سلطة يف الدولة العمل إىل وصوال  ،األخرى

لكوا صاحبة األمر والنهي،  ؛سالمة جسمه وأخالقه سلوك إجرامي ميس محاية هذا الطفل من أي اهل
ومن  وهي اليت تعمل على سن القوانني اليت حتمي اتمع واألفراد، وهي اليت ترتل اجلزاء على ارمني،

هذا املنطلق حاول املشراحلماية  ع اجلزائري شأنه شأن باقي التشريعات استحداث نصوص قانونية تقر
  .كضحية اجلنائية للطفل

أما بالنسبة للصنف الثاين من األطفال فهو احلدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي، وهو اآلخر 
 ،ع هلم مل تأت من فراغمحاية املشر لذلك فإنَّينتظر من الدولة ومؤسساا قدرا من الرعاية واإلشراف؛ 

كونه عادة ما تتحكَّ ،ـةمراحلـه العمري كلّما جاءت لتحميه يف وإنة خارجة عن م فيه عوامل عد
، وهو ما أقره املشرع عند وضع سلّم خاص بالعقوبات قيامه بالسلوك املخالف للقـانون إرادته وقت

 والتدابري اليت يستحقها احلدث.

هلذا تلجأ بعض التشريعات إىل إصدار قوانني خاصة مبعاملة األحداث كالتشريع املصري، يف 
ي العقوبات واإلجراءات اجلزائية قانونحني جتري بعض التشريعات على االكتفاء بتضمني كلٍّ من 

حتكم معاملة األحداث اجلاحنني، وقد أخذ املشرع اجلزائري بالنظام األخري، فنص يف الكتاب  نصوصا
جلزائية على قواعد الثالث حتت عنوان "يف القواعد اخلاصة بارمني األحداث" من قانون اإلجراءات ا
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، إضافة إىل نصوص قانون العقوبات من بينها املواد 494إىل 442خاصة مبحاكمة احلدث يف املواد من
هي األخرى نصت على عقوبات خمففة وتدابري خاصة باحلدث اجلانح، وفيما يتعلَّق  51إىل 49من

ل املشرع، حيث أصدر عدة بالطفل املعرض للخطر املعنوي جنده حظي هو اآلخر باالهتمام من قب
، )1(املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة 03- 72األمر نصوص تضمن له احلماية والرعاية، ولعلَّ من أبرزها 

، وهذا ما يتعلَّق باحلدث اجلانح واملعرض للخطر )2(املتعلق حبماية أخالق الشباب 65- 75واألمر 
  .املعنوي

املؤرخ  )3(15/12ألغيت وهذا مبوجب القانون  أا قدواملالحظ على هذه النصوص اإلجرائية 
منه:  149، حيث نصت املادة الذي مجع كل النصوص املتعلقة حبماية الطفل  2015يوليو  15يف 
ذي  25املؤرخ يف  72/03تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون، ال سيما: أحكام األمر رقم«

املؤرخ  75/64واملذكور أعاله، أحكام األمر رقم  1972ة فرباير سن 10املوافق  1391اجلحة عام
 66/155من األمر رقم  494إىل  442و 249/2واملذكور، املواد  1975سبتمرب سنة 26يف 

  . »واملذكور أعاله 1966يونيو سنة  8املؤرخ يف 
عقوبات قانون الضمن قد لطفل اين عليه؛ وتكريسا ملظاهر احلماية اجلنائية له فوفيما خيص ا

، باإلضافة األفراد ث من اجلنايات واجلنح ضدالباب الثاين من الكتاب الثال بعض النصوص يفاجلزائري 
 .قانون العقوباتل مكملةاليت تعترب جرمية مبوجب نصوص إىل بعض السلوكات 

 االعتداء جترمي سنعاجل ماوإن ،إال أن موضوعنا يف هذا البحث ال يتعلق باستعراض حقوق الطفل

، إىل جانب ما هو اجلزائري والنصوص املكملة له العقوبات قانون ضمنهت ملا وفقا احلقوق هذه على
 معمول به يف التشريع املقارن، معتمدين يف هذه الدراسة على التشريع املصري والفرنسي منوذجا.

                                              
املؤرخة يف ، 15اجلريدة الرمسية العدد  ،هقةاملروالطفولة ا تعلق حبمايةامل، 1972ير افرب 10املؤرخ يف  03- 72قم رمر األ )1(

 .209الصفحة ، 22/02/1972
، 1090، الصفحة 1975أكتوبر  10مؤرخة يف  81، اجلريدة الرمسية عدد 1975سبتمرب  26ممضي يف  64- 75األمر رقم  )2(

  املتعلق حبماية الطفل اجلزائري. 15/12، امللغى مبوجب القانون إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة
، اجلريدة الرمسية املتعلق حبماية الطفل اجلزائري 2015يوليو  15هـ املوافق ـل  1436رمضان  28املؤرخ يف  15/12قانون  )3( 

  م.2015يوليو سنة  19هـ املوافق ـل 1436شوال  03املؤرخة يف  39رقم 
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ة اجلنائية قت إىل موضوع احلمايرغم كثرة الدراسات اليت تطرو أسباب اختيار املوضوع:
لإلنسان بصفة عامنا إالَّ ،ةة أو للطفل بصفة خاصندرة البحوث نالحظرفوف مكتباتنا بالرجوع إىل  أن 

، رغم دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع نائية للطفل، مماحلماية اجلموضوع االيت تناولت أو الدراسات 
نظراً لتشعب مواضيعها تارةً، وتعدد مصادر النصوص  رض هذا النوع من الدراساتتالصعوبات اليت تع

 ة العلمية ووضعهاومن هنا حاولنا جاهدين من خالل هذا البحث جتميع املاد   .ذات الصلة تارةً أخرى
 من تساعد بسيطة ولو إضافة العمل هذا يكون أن ميكن كماطالع واملعرفة، أمام الطلبة والباحثني، بغية اال

كون تل، وهلذه األسباب السالفة الذكر جاءت هذه الدراسة مستقبال املوضوع هذا يف وضاخل األمر يهمه
الفراغ  ءباإلضافة إىل ذلك سيساهم يف مل ،مبوضوع محاية الطفل يهتم من سهل البحث لكلِّي امرجع

خاصة وأنه موضوع  ،احلماية اجلنائية للطفلخبصوص كتابات حول  اجلزائريةالقانونية  كتبةاحلاصل يف امل
 هذا من اجلانب العلمي. ،خلت سنوات بضع يف إالَّ اجلزائر يف إثارتهحديث مل تتم 

، تفرضه الفطرة حلدث يف احلماية حقالطفل أو ا حقميكن القول: إنَّ من الناحية املوضوعية  وأما
من و، مه القواننيالدولية وتنظِّ واالتفاقياتاملواثيق  عليه يه التعاليم السماوية، وحتثّوحتفظه الغريزة، وحتم

اجلنائية للطفل أمهية بالغة بالنظر إىل مركزه داخل اتمع لكونه  يكتسي موضوع احلمايةهذا املنطلق 
ضعيفا جسديا ومل يكتمل بعد نضجه العقلي، مما جيعله عرضة ملن يريد انتهاك حقوقه أن يرتكب جرائمه 

برد هذه األصوات الداعية إىل االهتمام وهذا ما نتج عنه تعايل بعض  ك،دون أن خيشى فشله يف ذل
يتصدر قائمة االنشغاالت ألكثر من هيئة دولية وإقليمية؛ إذ الطفل  االعتداءات، حيث أصبح موضوع

وتزداد درجة  استقطبت هذه املسألة اهتمام الباحثني القانونيني والنفسيني والتربويني واالجتماعيني.
ن من التعريف بالظاهرة وتسليط األضواء عليها للفت انتباه ية يف كون حبث هذا املوضوع سيمكِّاألمه
زمة لضمان محاية جنائية من شأا أن الالسبل اليف لبحث وا ،ا ودرجة انتشارهاإىل خطور ولنياملسؤ

من على حيام وأن تكفل هلم األ ،اجتماعيةو نفسيةور لألطفال حياة آمنة ينعمون فيها برعاية صحية توفِّ
 .وتصون هلم أعراضهم وأخالقهم ،وسالمتهم البدنية

ة لتقرير محاية جنائية خاص جلزائريإليها املشرع اهذا ما يدفعنا إىل البحث يف األسس اليت استند 
احلماية  املوضوعية واإلجرائية اليت تكفلإضافة إىل تلك القواعد  الطفل الضحية والعمل على تقييمها،ب

فيما يتصل بأمهية الدراسة من الناحية العلمية للطفل اجلانح أو املعرض للخطر املعنوي، هذا ما ميكن قوله 
 واملوضوعية.
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جدير بنا قبل الغوص يف دراسة موضوع احلماية اجلنائية للطفل و ،سبق ما خالل منواإلشكالية: 
فرضت نفسها علينا وهي: ةإشكاليد نطاق البحث من خالل ما لدينا من أن حند 

التشريع املقارن يف توفري احلماية و ع اجلزائريمدى جناعة السياسة اجلنائية اليت انتهجها املشرما 
 ؟إلصالح للطفل اجلانح من جهة أخرى، وحتقيق فكرة الردع واين عليه من جهةاجلنائية للطفل ا

  :التايل النحو على نوردها واليت الفرعية تساؤالتال بعض طرح تستلزم اإلشكالية هذه عن إلجابةلو
 ماذا نعين مبصطلح الطفل؟ -

 ما املقصود باحلماية اجلنائية للطفل؟ -

 عند تقرير مسؤولية الطفل؟ اليت جيب اتباعهاما هي اإلجراءات  -

 ؟ر املعنويأو املعرض للخط للحدث اجلانحاملقررة والعقوبات  ما هي التدابري -

وبناًء على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على موقف املشرع اجلنائي اجلزائري وغريه 
مما يدفع إىل  ،ه النقص يف بعضها مقارنة باألخرىف على بعض أوجومقارنتها للتعرمن التشريعات 

يا أسوة مبا هو زيادة مقدار احلقوق املقررة حلماية حقوق الطفل جنائ ، ومن مثَّتطوير هذه األخرية
 سياسة تقومي إىل األساس بالدرجة الدراسة دفخرى أو بصيغة أ .قارنةمعمول به يف التشريعات امل

والذي هو يف حالة اخلطر واحلدث اجلانح  ،الطفل اين عليه من جهة محاية جمال يف اجلنائية املشرع
 يف اخللل مواطن تشخيص مثَّ ومن ،من جهة أخرى اإلجرائية أو املوضوعية اجلوانب يف سواءاملعنوي 
  .هلا املناسبة احللول واقتراح ،النافذة القوانني

 أطروحةفلقد عثرنا على  ؛املوضوعوأما بالنسبة للدراسات السابقة يف هذا  الدراسات السابقة:
وما "، محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية" :حتت عنوان درياس زيدومة،ة دكتوراه لألستاذ

يالحظ يف هذه الدراسة أنها بالرغم مما تضمنته من نصوص وأحكام إالَّ أنها ركَّزت على احلدث اجلانح 
 قصري، علي أو املعرض للخطر املعنوي فقط، وبعد جهد جهيد وجدنا أطروحة دكتوراه أخرى لألستاذ

من خالهلا حاول الباحث التطرق إىل "، واليت اجلزائري التشريع يف للطفل اجلنائية مايةحتت عنوان: "احل
مجلة من السلوكات اليت تشكِّل اعتداء على مصلحة الطفل كضحية، كما تطرق الباحث إىل احلماية 
اجلنائية للحدث اجلانح يف القسم الثاين من الدراسة، إالَّ أنه ما يالحظ على هذا البحث أنه مل يتطرق إىل 

ين عليه، بينما اكتفى باحلماية اجلنائية املوضوعية فقط. وهذا كما وجدنا احلماية اإلجرائية للطفل ا
 للطفل يف اجلزائية ماية"احل :حتت عنوان قات،يسو بلقاسمحبثني لرسالة املاجستري، األول منهما لألستاذ 
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يف القانون احلماية اجلنائية للطفل بعنوان: " حاج علي بدر الدين،الثاين لألستاذ و "،اجلزائري القانون
وهو  "،احلماية اجلنائية للطفل اين عليه" :حتت عنوان حممود أمحد طه،وأخريا ضفرنا مبؤلَّف  ."اجلزائري

شاملة ألهم األفعال والسلوكات اليت تشكل اعتداء على مصلحة الطفل اين عليه يف عبارة عن دراسة 
ها هي األخرى أمهلت الشقالثاين من احلماية؛ وهي احلماية اإلجرائية للطفل،  التشريع املقارن، إالَّ أن

ومن أجل هذا حاولنا من خالل حبثنا االستفادة من هذه املراجع وغريها، مثَّ استدراك ما ا من نقص 
  من أجل جتميع النصوص واألحكام اليت تقرر احلماية اجلنائية املوضوعية أو اإلجرائية للطفل.  

  اليت واجهتنا يف الطريق ميكن تلخيصها فيما يلي:عن العقبات  أما صعوبات البحث:
مما جيعل دراستها وحبثها يثري الكثري من املشاكل  ،تتخذ صورا متعددة رائمهذه اجل نَّإ -

 كام أو تعارضها أو اختالفها.حد األسواء من حيث تعد ،والعقبات

 ،صةاملتخص املراجع ةقلَّ هو حثالب هذا إعداد بصدد وحنن واجهتنا اليت الصعوبات أشد من -
ضئيلة فهي اجلزائري بالقانون قةاملتعلِّ املراجع وباألخص اجد. 

- امثَّ ا قد ذكرنا اجلانب املادي منها، غري أنَّوإن كن ق تتعلَّ ؛ة عقبة ال ميكن االستهانة
م  بأنَّ بظروفنا الشخصية، إذ ال خيفى على أحدللمكفوفني صعوبات تعترضهم يف حيا

ة، إذ نقص اإلمكانيات والوسائل مبا خاصصفة ة والدراسية أو املهنية بعامصفة اليومية ب
 -مع هذا-مها عامالن مؤثران، إالَّ أننا  )Braille(البارز "برايل"  فيها املراجع باخلطّ

الوصول إىل اهلدف املنشود، وتصرحينا ف والتأقلم مع كلّ الظروف من أجل حاولنا التكي
ى يوفروا هلذه الشرحية بيدهم زمام األمور حتمن  مسة يف أذن اذا ال لشيء إالَّ حتسيس

وجعلها تتفاعل مع  ،ما هو ضروري من الوسائل واإلمكانيات ملواصلة مشوارها الدراسي
 الواقع.

 يتم حيث ،التحليلي املنهج :هوو الدراسة هذه يف عباملت املنهج وجدير بنا اإلشارة إىل منهج الدراسة:

أسلوب  نااستخدام جانب إىل ،باملوضوع املتعلقة القانونية املواد خمتلف ومناقشة وحتليل عرض بواسطته
، وبني القانون اجلنائي الفرنسي البحثبني القانون اجلنائي اجلزائري باعتباره اال األساسي هلذا  املقارنة

على اعتبار قربه من التشريع وكذا التشريع املصري صدر التارخيي للقانون اجلزائري، الذي هو امل
  .اجلزائري ووفرة املادة العلمية الفقهية والقضائية فيه
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للطفل  األول إىل احلماية اجلنائيةالباب ق يف نتطرسحيث  ،بابني وقد قسمنا هذه الدراسة إىل
اجلانح واملعرض  للحدثاإلجرائية اجلنائية احلماية  سيكون لدراسةفالباب الثاين يف  أما ،اين عليه

، وقبل ذلك مهدنا هلذه الدراسة بفصل متهيدي تناولنا فيه أهم املصطلحات اليت وردت للخطر املعنوي
، وأخريا شفعنا هذه الدراسة خبالصة تطرقنا فيها إىل أهم املالحظات واالقترحات ذا البحثيف عنوان ه

  صلنا إليها بتوفيق من اهللا لعلَّها تكون نرباساً للباحثني يف هذا اال.اليت تو
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  االختصارات املستعملة يف البحث

  

  االختصار  املصطلح

  (ق ع ج)  قانون العقوبات اجلزائري
  (ق إ ج ج)  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

  (ق أ ج)  اجلزائريقانون األسرة 
  (ق إ م د)  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

  (ق ط م)  قانون الطفل املصري
  (ق ع م)  قانون العقوبات املصري
  (ق ع ف) يقانون العقوبات الفرنس
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  التمهيدي الفصل

 اجلنائيةمفهوم احلماية 
للطفل
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ة مصطلحني يستلزم البحث الوقوف عندمها يف البداية من بالرجوع إىل عنوان الدراسة جند مثَّ
وهذه املصطلحات اليت  ،نةى لنا الغوص يف جوانب هذا املوضوع على بيى يتسنوحت ،أجل إزالة اللبس

حيث ق إليه يف هذا الفصل، وهو ما سنتطر ،اجلنائيةومصطلح احلماية  ،الطفل نعنيها هي مصطلح
ويف املبحث الثاين مفهوم الطفل يف القانون،  ،مفهوم الطفل يف خمتلف العلومستناول يف املبحث األول 

  للطفل. اجلنائيةيف املبحث الثالث واألخري كان يف العلة من تقرير احلماية  أما
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  خمتلف العلوممفهوم الطفل يف : املبحث األول

، حري بنا الوقوف عند مدلول الطفل يف القانونيةإعطاء تعريف ملدلول الطفل من الناحية  قبل
خمتلف العلوم، وإن بيان ذلك سيعني على الفهم وسيزيل اللبس خصوصا مع األلفاظ املستخدمة للداللة 

لغوي للطفل، حيث نتناول يف املطلب األول التعريف ال ،الثالثة على الطفل، وهذا من خالل املطالب
يويف املطلب الثاين تعريف الطفل يف الشريعة اإلسالمية، ويف املطلب الثالث تعريف الطفل يف علم 

 النفس واالجتماع.

  املطلب األول: مفهوم الطفل يف اللغة العربية

 حتىفل بكسر الطاء: املولود أو الوليد ومؤنثه طفلة، والطِّ ،أي الصغري ؛أطفال : مجعالطفل
 :(سورة احلج لتبلُغوا أَشدكُم﴾ مثَّنخرِجكُم طفْلًا  مثَّففي القرآن الكرمي قال اهللا تعاىل: ﴿، )1(البلوغ
 الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَٰى عورات النساِء﴾﴿و. كما قال عز وجل: الصغري)، وفيه الطفل 05اآلية

   ).31اآلية :سورة النور(
شيء، الصيب يدعى  كلّوميكن أن يقال أيضا يف اللغة العربية إن كلمة الطفل تعين الصغري من 

، وكذلك أول الليل طفل وأول النهار طفل والوقت قبيل )2(طفال حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم
 غروب الشمس أو بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. ولفظ الطفل يطلق على احلدث أو الصيب

  .)3(السنالنشء أو صغري 
فهوم الطفل ونذكر ملوبالتدقيق يف قواميس اللغة العربية جند مثة بعض األلفاظ هلا نفس الداللة 

 منها ما يأيت: 

                                              
 .  560ص ،م1985 ،، جممع اللغة العربية2ج الوسيط، املعجم ،الزيات حسن وأمحد مصطفى إبراهيم) 1(
 . 1405م، ص2008هـ، 1429أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، الد الثاين، عامل الكتاب، القاهرة  )2(
  .401/ 11، هـ1414 ،بريوت ادر،صدار الفضل حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  وأب )3(



 احلماية اجلنائية للطفلدي: مفهوم الفصل التمهي
 

 

-16- 

 

قصر، ففي اللغة: قَصر الشيء مبعىن حبسه وقَصر عن الشيء مبعىن عجز  ه: مجعالقاصر .1
شيء: خالف الطول. والقصري من الشعر: خالف الطويل.  كلّعنه، القصر والقصر يف 

 .)1(قَصر حتىوقصر الشعر: كف منه وغض 
أو هو كل من قل حجمه و ،اصغررة وصغا صغرمن ، لكرباضد  الصغرو الصغرالصغري:  .2

رة غالصم واجلرايف الصغر قيل ا، وريستصغره عده صغوا ،رجلمع صغاوافهو صغري ، سنه
 ر: الصغرملصد، واالصغرا كذو ،لذلابالفتح:  الصغارو لكبري.ف اخاللصغري ر، والقدايف 

﴾ ند اللَّه وعذَاب شديدسيصيب الَّذين أَجرموا صغار ع﴿اىل: منه قوله تع، ويكبالتحر
 ؛هللاعند ر لدنيا فسيصيبهم صغاايف ابر كا أكانووإن فهم )، 124اآلية م:األنعاسورة (

 .مذلةأي 

يم ـي بالضـضإذا رفهو صاغر را صغاو ايصغَر صغَرًن صغِر فالل : يقا)2(لليثال قا
من لتوبة ﴾ ( اةَ عن يد وهم صاغرونَيعطُوا الْجِزي حتٰى﴿ :عالوهللا جل ل ااـقو ،هـر بـقوأ

  .)3(وذليصيبهم قهر أو  ،ءالأي أذ )29اآلية 
هو ، أو و صغريقل حجمه فهأو سنه ل لسن تطلق على من قاصغر أن مما سبق يتبين لنا و
 ؛نـلساغري ـو صـفه، تلمـحيأن ىل إه ـمأن ـلصغري من حني يسقط من بطأو الطفل ا

  غ.لبلواسن أي دون 
 ،احلديث: نقيض القدمي. واحلدوث: كون شيء مل يكن فلغة يعين الشاب: احلدث .3

، وحدثاا وحدثاا، السنأي وقع. ورجال أحداث  ؛وأحدثه اهللا فحدث. وحدث أمر

                                              
  .458/ 11 ،السابقملرجع اابن منظور،  )1(
بن عبد الرمحن بن عقبة الفهمي أبو احلارث اإلمام الفقيه احلافظ احلجة، شيخ اإلسالم يف مصر، ولد يف قرية قلقشندة  يث بن سعدللا )2(

هـ ، ولليث أحاديث كثرية يف كتب الصحاح، ومن األحاديث اليت رويت عن الليث  94من أعمال حمافظة القليوبية بدلتا مصر سنة 
ن يزيد بن أيب حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) ما رواه الترمذي قال حدثنا الليث ع

[قال يكون بني يدي الساعة فنت كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينه 
  .بعرض من الدنيا]

 .285، صم1998هـ، 1418وت، بري، ملعرفةآن، دار القرايف غريب دات ملفر، األصفهايناغب الرا )3(
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: 1. قال اجلوهريالسنوحدثاؤها. ويقال: هؤالء قوم حدثان، مجع حدث، وهو الفيت 
، وهؤالء غلمان حدثان السنقلت: حديث  السنورجل حدث أي شاب، فإن ذكرت 

  .)2(أي أحداث

  املطلب الثاين: مفهوم الطفل يف الشريعة اإلسالمية 

ية مع األطفال يدرك احلرص واالهتمام والعناية اليت أوالها من يدرس تعامل الشريعة اإلسالم
اإلسالم ملرحلة الطفولة، ويدرك أيضاً بأنّ اإلسالم قد تضمن حقوقاً شاملة للطفل، يقوم ا الكبار أفراداً 
ومؤسسات، وذلك ابتداًء من مرحلة ما قبل والدة الطفل، وطيلة مراحل طفولته املختلفة، كما أوىل 

أمهّية كبرية للبيئة اليت ينمو فيها الطفل نظراً ألمهّيتها يف مساعدة الطفل على النمو املتكامل اإلسالم 
  .جيعله نافعاً لنفسه وأسرته ومسامهاً إجيابيا يف حياة جمتمعه وأمته مماواملتوازن لشخصيته وجسمه، 

القرآن يف أكثر من موضع؛ بل نظراً ألمهّية مرحلة الطفولة من عمر اإلنسان فقد حتدث عنها و
(سورة البلد:  ﴿لَا أُقِْسم بِهذَا الْبلَد. وأَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد. ووالد وما ولَد﴾ :وأقسم ا يف قوله تعاىل

  .)3()3- 1اآلية 
عن  وإمنا هو البحث ،حديثنا يف هذا العنصر ليس استعراضا حلقوق الطفل كما ذكرنا آنفا غري أنَّ

حه من خالل وهذا ما سنوض ،علماء الشريعةعند الطفل من خالل الكتاب والسنة وكذا من املقصود 
ويف الفرع الثاين الطفل يف  ،حيث نتناول يف الفرع األول الطفل يف القرآن الكرمي ،هذه الفروع الثالثة

  .سالميمفهوم الطفل يف الفقه اإلويف الفرع الثالث  ،السنة النبوية

                                              
من بالد الترك، وقيل أول من حاول الطريان » فاراب«هـ) هو عامل ولغوي، أصله من  ٣٩٣بن محاد الْجوهري (ت. حنو  إمساعيل )1(

  ومات يف سبيله.
 .02/131 ابن منظور، املرجع السابق، )2(
، »الفقه اإلسالمي: املشترك اإلنساين واملصاحل«القرآن الكرمي، ندوة تطور العلوم الفقهية، بعنوانداود بورقيبة، حقوق الطفل يف  )3(

    .3، صم9/4/2014- 6وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، خالل الفترة: 
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  الكرمي القرآن يف األول: الطفل الفرع

 على وهي ،أخرى بألفاظ معناه وورد ،فقط اللفظ الكرمي ذا القرآن الطفل يف ذكر يقتصر مل
  .والولد ،الفىت ،الغالم ،الصيب :احلصر سبيل

استأْذَنَ الَّذين من ﴿وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما  :تعاىل اهللا قال الطفل: .1
هِملقَب ي ككَذَٰلهاتآي لَكُم اللَّه نيب ﴾يمكح يملع اللَّهاهللا وقال ).59اآلية  :النور(سورة  و 
لتبلُغوا  مثَّيخرِجكُم طفْلًا  مثَّمن علَقَة  مثَّمن نطْفَة  مثَّ﴿هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ  :تعاىل
دأَش ا مثَّكُموخيوا شكُونتكُ لنملُوقَب نفَّٰى موتي نم م سلًا موا أَجلُغبتلو لَّكُملَعى وم

 .)67اآلية  :(سورة غافرتعقلُونَ﴾

 :(سورة مرمي وآتيناه الْحكْم صبِيا﴾ يٰى خذ الْكتاب بِقُوة﴿يا يح :تعاىل اهللا قال الصيب: .2
 ﴿فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا﴾ تعاىل: اهللا وقال)، 12اآلية 

 ).29اآلية  :مرميسورة (

الَ يا بشرٰى هٰذَا قَ فَأَدلَٰى دلْوهوارِدهم ﴿وجاَءت سيارةٌ فَأَرسلُوا  :تعاىل اهللا قالالغالم:  .3
ةً غُلَاماعبِض وهرأَسلُونَ﴾ ومعا يبِم يملع اللَّهجل ). وقال19اآلية  :يوسف (سورة و 

لَقَد جِئْت شيئًا  إِذَا لَقيا غُلَاما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ حتٰى﴿فَانطَلَقَا  وعال:
 ).74اآلية  :نكْرا﴾ (سورة الكهف

 قَد راوِد فَتاها عن نفِْسه﴿وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ ت :تعاىل اهللا قال :الفىت .4
تعاىل: ﴿نحن اهللا  وقال. )30اآلية  :(سورة يوسف إِنا لَنراها في ضلَالٍ مبِنيٍ﴾ شغفَها حبا

قُصن قبِالْح مأَهبن كلَيى﴾ (سورة الكهف عده ماهنزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميتف مهاآلية  :إِن
13.( 

تعاىل:  قوله منها، مرة 93 حوايل الكرمي القرآن يف مبشتقاته الولد لفظ ورد الولد: .5
أَو نعضري اتدالالْونِلَ﴿ولَينِ كَاملَيوح نهأَ اد نمةَلاعضالر متأَنْ ي ادر  لَه لُودولَى الْمعو

 فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهإالَّرِز  لُودولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسو
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لَه  ﴾...هلَدتعاىل: )، وقوله233اآلية من  (سورة البقرة:بِو وصي﴿كُملَادي أَوف اللَّه يكُم 
واجلمع  الواحد على ويطلق ).11اآلية من  :للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ﴾ (سورة النساء

 يقال وال الوالدة، من عهده لقرب مولود للصغري ويقال أوالد، ومجعه، نثىواالُ والذكر
  .)1(عن الوالدة لبعد عهده للكبري ذلك

 النبوية السنة يف الطفل :الثاين الفرع

ا ورد يف القرآن الكرمي من ألفاظ مرادفة ملصطلح الطفل عم الشريفة وفضالً النبوية ةالسنويف 
 ،وكثر استعماهلا عند الفقهاء ،ها قد زادت ألفاظا أخرى تدل على معىن الطفلجند ؛واليت سبق بياا

ى فروع الشريعة لفظ فمن هذه األلفاظ وأشهرها واألكثر استعماال هلا يف مجيع أبواب الفقه ويف شت
رفع القلم عن « فعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:، )2(الصغري مبعىن الطفل

  ».يعقل أو يفيق حتىوعن انون  ،يكرب حتىوعن الصغري  ،يستيقظ حتىعن النائم  :ثالث
أن ىل د إلك يعوذلعل احلديث، وسعا يف كتب را وانتشااجند له  الـفث دـحلاما لفظ أ

لعصر املصطلح يف ا اهذراج وقد اث، دحث وأن حدــمأدق يف نظرهم  الصباوغر لصرات اعبا
  .)3(رلصغام استهم ألحكادرالعربية عند ت التشريعاايف ن ولقانول ااجث رحباأحلديث يف ا

  سالمي الثالث: مفهوم الطفل يف الفقه اإلالفرع 

ة ـمهية بالغأالها وأو ،م االإلساعتىن ا ذلكل ن،اإلنسة احل حياامر همّألطفولة من اتعترب 
  .نلسر اصغام حكاأسة رابدء لفقهااهتم اكما ، تنشئة حسنة لطفلالتنشئة 

ة مرحلة الطفول أنَّيرى اجتاهني، االجتاه األول  نالكإذا استقرأنا كتب الفقه اإلسالمي جند هو
املولود الذي  املقصود بالطفل هو ، واالجتاه الثاين يرى أنوتنتهي بالبلوغ تبدأ بتكوين اجلنني يف بطن أمه

                                              
  .1056 ، صاملرجع السابق الوسيط، املعجم ،الزيات حسن وأمحد مصطفى إبراهيم /  03/467 املرجع السابق،، منظور ابن )1(
  .45، ص2010عبد العزيز أبو خزمية، احلماية الدولية لألطفال أثناء الرتاعات املسلحة، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي ) 2(
هـ، 1421ردن، أل، ايعزلتوواللنشر وي جمدال، دار إلسالميةالشريعة اعايتهم يف ورليتهم ومسؤاث ألحدن، ايتوت زعرفار منذ )3(

 .42، صم2001
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ائياانفصل عن أم ه، وذهب إىل هذا غالبية الفقهاء يف  ،هذا املدلول ليشمل املرحلة اجلنينية وال ميتد
  .مبا ورد يف القرآن الكرمي واستدلواالشريعة، 
بالرجوع إىل النصوص القرآنية لتوضيح نقطة البدء، فإن سورة احلج جاءت لتبني أن لفظ و

قبل ذلك فهو اجلنني فقد  أما، )1(أي أن الطفولة تبتدئ بامليالد ؛اجلننييطلق على املولود وليس  الطفل
من  مثَّمن نطْفَة  مثَّ﴿ياَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ تعاىل: اهللا قال 
 لَقَةمثَّع لَكُم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم اُء إِلَٰى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنى ومسمثَّلٍ م  كُمرِجخن
 ومنكُم من يتوفَّٰى ومنكُم من يرد إِلَٰى أَرذَلِ الْعمرِ لكَي لَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا لتبلُغوا أَشدكُم مثَّطفْلًا 

ا الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتو نم تتبأَنو تبرو تزتهِيجٍ﴾ كلّاَء اهجٍ بواحلجسورة ( ز: 
  .)05اآلية 

وتنتهي  ال عن الرحم وعن جسد األم ائياأي منذ حلظة االنفص ؛فالطفل إذن هو املولود
قد يكون بالعالمة وقد يكون بالسن، فالشريعة اإلسالمية جعلت من بلوغ احللم اية  ذيوال، )2(بالبلوغ

﴿وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من عز وجل: اهللا ملرحلة الطفولة، قال 
هِملقَب ي ككَذَٰللَكُم اللَّه نيب هاتآي ﴾يمكح يملع اللَّه59اآلية  :النورسورة ( و(.  

البلوغ الطبيعي ببلوغ النكاح بأن تظهر يف الغالم مظاهر  ويعترب البلوغ يف الفقه اإلسالمي
هذه الرجولة والقدرة على النكاح، ويف األنثى احليض واالحتالم واحلبل، فإذا مل يظهر شيء من 

هم معينة كنهاية ملرحلة الطفولة، بيد أن سنفقد أمجع الفقهاء على حتديد  الطفلالعالمات الطبيعية على 
 )3(اخلامسة عشر عاما سن، حيث ذهب مجهور الفقهاء إىل اعتماد السن معيارانقسموا فيما بينهم حول 

 قال: أنهكنهاية ملرحلة الطفولة، واستندوا يف ذلك إىل حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
 ،يف املقاتلة جيزين فلم سنةًثالثَ عشرةَ  ابن وأنابدرٍ  يوم وسلم عليه اُهللا صلَّى النيب على عرِضت«

                                              
وتثبت والدة الطفل حيا باستهالله بعد والدته، واالستهالل هو رفع صوته بالبكاء أو الصراخ. راجع: محدي رجب عطية، املسؤولية  )1(

 .149، صم2000اجلنائية للطفل، دار النهضة العربية، مصر، 
  .  13، صم2009املاجستري، اجلامعة األردنية، ناصر زيد محدان املصاحلة، احلماية اجلنائية لألطفال اين عليهم، رسالة ) 2(
﴿هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نورا  :العربة عند الفقهاء يف تقدير السن هو السنة القمرية، ومن أدلتهم يف ذلك قوله تعاىل )3(

  ).5خلَق اللّه ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ﴾ (سورة يونس: اآلية وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب ما 
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 وأنا اخلندقِ يوم عليه وعرِضت ،يف املقاتلة يجزين فلم سنةًعشرةَ  أربع ابن وأنا أُحد يوم عليه وعرضت
ابن فأجازين سنةًعشرةَ  مخس 1(»يف املقاتلة(.  

مسة عشرة مثال يف أول ليلة منها عند من قال بذلك ايكون بالغا إذا دخل اخل« :)2(وقال القطب
 الثامن سن، وذهب األحناف ومشهور مذهب اإلمام مالك العتماد )3(»وال يريدون متام اخلامسة عشر

 .)4(الرشد اجلنائي سن، وهو ةعشر
على أحكام ختتلف باختالف  نصتقد  أنهاإىل قواعد الشريعة اإلسالمية جند  هذا وبالرجوع

  :)5(كاآليتوهي ثالثة  ،لبلوغا سنبلوغه  حتىاملراحل اليت جيتازها اإلنسان من يوم والدته 
هي مرحلة انعدام اإلدراك، ويسمى الطفل فيها بالصغري غري املميز، وتبدأ هذه  املرحلة األوىل:

السابعة، ويعترب خالهلا إدراكه منعدما، فإذا ارتكب جرمية ال  سناملرحلة بوالدة الصغري وتنتهي ببلوغه 
 سؤوليةاملولكن إعفاءه من  ،يف شأنه إجراء تأدييب يتخذوال  ،وال يعاقب عليها ،يسأل جنائيا عنها

فهو مسؤول يف ماله اخلاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غريه  ؛املدنية املسؤوليةال يعفيه من  اجلنائية
  يف ماله أو نفسه.

هي مرحلة اإلدراك الضعيف، وتبدأ ببلوغ الصغري السابعة من عمره وتنتهي  املرحلة الثانية:
أيب اإلمام البلوغ خبمسة عشر عاما أو مثانية عشر عاما على رأي  سنالفقهاء  عامةبالبلوغ، وحيدد 

                                              
م، احلديث رقم 2003، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، السنن الكربى ،لبيهقيأمحد بن احلسني ا )1(

11302، 6/92.  
اطفيّش. شهرته: قطب األئمة. وهو أشهر عامل إباضي باملعرب اإلسالمي يف العصر احلديث.ولد مبدينة احممد بن يوسف بن عيسى )2(

، نشر مجعية التراث، الرابع، اجلزء معجم أعالم اإلباضيةجمموعة من الباحثني، للترمجة راجع: ،./ م 1820/  ـه 1236غرداية سنة: 
  .835، صم1999غرداية، اجلزائر، 

، 2008بد اهللا بن محيد الساملي، معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم خمتصر اخلصال، بريوت دار الراشد نور الدين ع) 3(
  .23م، ص1998، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، قواعد اإلسالمطاهر إمساعيل بن موسى اجليطايل،  و./ أب158ص

والقانون واالتفاقيات، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي حول حقوق املرأة سعد الدين صاحل دداش، حق الطفل بني الشريعة اإلسالمية  )4(
  .09، صم2001والطفل يف ظل التشريعات الوضعية والدولية والسماوية، جامعة الريموك، أربد، 

  .601ت، د.س، صعبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، اجلزء األول، دار الكتاب العريب، بريو )5(
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اعترب بالغا حكما  السنفإذا بلغ الصغري هذه  ،آنفاًكما ذكرنا  )2(ومشهور مذهب اإلمام مالك )1(نيفةح
 مسؤوليةسأل عن جرائمه وال ي ،والصغري خالل هذه املرحلة يعترب ضعيف اإلدراك ،ولو مل يبلغ فعال

 مسؤوليةوإمنا يسأل  ،منه إذا قتل أو جرح )4(وال يقتص ،)3(فال حيد إذا ارتكب جرائم احلدود ،جنائية
  تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من جرائم.

 ،وتركت لويل األمر أن حيددها على النحو الذي يتراءى له ،ومل حتدد الشريعة العقوبات التأديبية   
كالتوبيخ أو الضرب أو تسليم الصيب لوالديه أو لوصيه أو بوضعه يف إصالحية أو بوضعه حتت مراقبة 

  إىل غري ذلك من الوسائل اليت تؤدي إىل تأديبه وذيبه.  ،خاصة
أي ببلوغه العام  ؛الرشد سنوتبدأ ببلوغ الصغري  ،هي مرحلة اإلدراك التام املرحلة الثالثة:

وخالل هذه املرحلة يكون اإلنسان  ،- آنفاًكما ذكرنا -  الفقهاء عامةعشر من عمره على رأي  ةاخلامس
ويقتص منه إذا قتل  ،فيحد إذا ارتكب أيا من جرائم احلدود ،مسؤوال جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها

  . )5(ويعزر بكل أنواع التعزير ،أو جرح

  واالجتماع  املطلب الثالث: مفهوم الطفل يف علمي النفس

 ،نيوالقانون الفقهاء به نادى الذي ذلك عن نطاقه يف اختلف قد االجتماع علماء لدى الطفل
 االجتماعي هنضج يتم أن وإىل والدته منذ لصغريا« :هو فعندهم ،اجلنائية التشريعات به وأخذت

                                              
م) فقيه وعامل مسلم، وصاحب املذهب احلنفي يف الفقه 767- 699هـ / 150- 80أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويفّ ( )1(

  اإلسالمي.
م) فقيه وحمدّث مسلم، 795- 711هـ / 179- 93أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي املدين ( )2(

  .املالكي يف الفقه اإلسالميوصاحب املذهب 
تعريف احلد: هو العقوبة املقررة حقا هللا تعاىل، أو هو العقوبة املقررة ملصلحة اجلماعة، وهي ال تقبل اإلسقاط من األفراد وال من  )3(

اجلزائر، . راجع: سعيد حوى، اإلسالم، شركة الشهاب للنشر، ميكن ان يسقطه الفرد اجلماعة، كما هو احلال يف القصاص
   .605م، ص1988، هـ1408

 . 606، صنفسه تعريف القصاص: وهو أن يعاقب ارم مبثل فعله، فيقتل كما قتل، وجيرح كما جرح. راجع: املرجع) 4(
يد سع التعزير هو تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود، أي هو عقوبة على اجلرائم اليت مل تضع هلا الشريعة عقوبة مقدرة. راجع: )5(

 . 607، صالسابق املرجع حوى،
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 على حد االعتماد دومنا الرشد سن ببلوغ الذات وتكوين الشخصية مقومات لديه والنفسي وتتكامل
  .)1(»الطفل لسن أقصى أو أدىن

أي منذ  ؛مرحلة ما قبل امليالد وهي املرحلة اجلنينية« لماء النفس مرحلة الطفولة إىل:ع قسمقد و
، وتنتهي عندهم ببداية مرحلة جديدة أخرى وهي مرحلة البلوغ اجلنسي، )2(وجود اجلنني يف رحم األم

ة، وعند اإلناث حبدوث قذف مع ظهور اخلصائص اجلنسية والثانوياليت تبدأ عند الذكور حبدوث أول 
  .)3(»هور اخلصائص اجلنسية والثانويةظأول حيض، و

طفال، ليس من وقت والدته،  اإلنسانَ عترب علماء النفس على خالف علماء االجتماعاولذلك 
أخطر مراحل عمره على  مألن مرحلة التكوين يف نظره ؛وإمنا من وقت تكوينه يف بطن أمه وهو جنني

 25 حتىإىل الوالدة  0أن الطفولة اإلنسانية متتد من  )Gesell()5(» جيزل« رأى وهلذا ،)4(اإلطالق
 نية وينتهي ببداية البلوغ اجلنسيوتأسيسا على ذلك، فإن طور الطفولة يبدأ باملرحلة اجلني ،)6(سنة تقريبا

  .)7(كما سبق ذكره عند البعض اآلخر السند تفوق هذه عند البعض، وق

                                              
 ،- اإلسالمية والشريعة اإلجرام والعقاب علم ضوء يف فقهية دراسة- األحداث  احنراف الدين، زين أمني وبالل محودة سعيد منتصر )1( 

 .24م، ص2007  مصر، اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار
(2) Cf. L.Pepin, L’enfant dans le monde actuel, sa psychologie, sa vie, ses problèmes, Bordas Pédagogie, 
Paris, 1977, pp 9-15. 

هاليل عبد اهللا أمحد، حقوق الطفولة يف الشريعة اإلسالمية املقارنة بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص (غري  )3(
عبد السالم زهراين، علم نفس النمو، دار العودة، بريوت، / حامد  60- 59ص، م1994منشورة)، جامعة القاهرة، فرع بين سويف، 

  .61م، ص1981
 ضوء يف والقانون الفرنسي العربية التشريعات يف مقارنة دراسة -اجلاحنني لألحداث اجلنائية اإلجراءات موسى، سليمان حممود )4(

  .89م، ص2008مصر،  اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار ،- اجلنائية السياسة يف احلديثة االجتاهات
) كان من علماء النفس وهو طبيب األطفال الذي ساعد يف تطوير 1880يونيو  21/ 1961مايو  29أرنولد جيزيل لوسيوس ((5)

  . جمال تنمية الطفل 
Grand Larousse Encyclopédique .Desf-Filao, T.4, Librairie Larousse, Paris, 1961 (ENF) p8. 

، جملة »اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األمام أم إىل الوراء«قد تناول عبد العزيز خميمر عبد اهلادي هذه املسألة يف مقاله بعنوان:  )6(
 .137، ص2و 1، عددان 1993احلقوق، 

، 1994الدكتوراه، القاهرة،  هاليل عبد اإلله أمحد عبد العايل، حقوق الطفولة يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون الوضعي، رسالة )7(
، جملة احتاد اجلامعات العربية، كلية - دراسة ميدانية- عبد اهللا جميديل، حقوق الطفل التربوية يف اجلمهورية العربية السورية ./ 64ص

  .192ص ،م2001التربية، جامعة دمشق، 
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يعين فقط تلك  النفس واالجتماع ال علمييف ضوء مفهوم لطفل ا نإمن هنا ميكن القول و
تلك املرحلة من وإمنا هي  ،من مرحلة النمو إىل مرحلة البلوغالطفل املرحلة من العمر اليت ينتقل فيها 

البيولوجية والنفسية وما يصاحبها من تنشئة تتميز مبجموعة من الظواهر احليوية  يت احلياة اإلنسانية ال
 منذ خلقه من طور النمو والتطور إىل البلوغ والرشد.  )1(الوليد تدرجيياا اجتماعية ينتقل 

من خالل ما تقدم يف هذا املبحث ميكن القول إنه يف مفهوم الطفل حصل شبه إمجاع واتفاق 
عند بلوغ عمرية للطفل اليت تبدأ من حلظة امليالد وتنتهي حتديد املرحلة ال بني علماء خمتلف العلوم على

  .خرآخيتلف من علم إىل  السنكان هذا  وإن ،الرشد سنالطفل 
كي  ؛ستكمال رحلتنا هذه يف حتديد مفهوم الطفل رأينا الوقوف عند رجال القانوناومن أجل 

   .وهذا ما سنتطرق إليه من خالل املبحث املوايل ،موقفهم من هذا املصطلح على نتعرف

  : مفهوم الطفل يف القانونينثااملبحث ال

امللزمة قانونا  الدوليةمنذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تبنت األمم املتحدة العديد من الصكوك 
تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان. وتلزم هذه للتعزيز تلك احلقوق. وتستخدم هذه املعاهدات كإطار 

                                              
  مراحل:  ثإىل ثالطفل لعلى تقسيم مراحل منو اعلماء النفس واالجتماع بعض ووفقا هلذا املفهوم درج  )1( 

وال متتد مداركه إىل غري ذلك من العامل اخلارجي ، سهـإال نفالطفل بنفسه: وهي املرحلة اليت ال يعرف فيها الطفل مرحلة التصاق أ. 
وهم يعلقون على هذه املرحلة أمهية كبرية اعتقادا منهم أن مقومات الشخصية تتحدد يف هذه الفترة إضافة إىل ما مير به ، احمليط به

  . اإلنسان من جتارب وحوادث خالل حياته
ويبدأ ، حيث يزداد فيها منو الطفل اجلسمي بشكل واضح، مرحلة التكوين الذايت والتركيز على الغري: وتلي هذه املرحلة األوىلب. 

، أين غريها فيكسب من حميطه أنواع املعامالت اليت يعامله تمع، ك بالتكيف مع أوضاع اـوذل، بتكوين ذاته واالنفصال عن نفسه
  وإىل التعبري عن نفسه ومشاعره.، اءأكثر ميال إىل  تكوين أصدقيكون 

ى البت فيما يصادفه من األمور يف حياته وقادر ـمرحلة النضج االجتماعي والنفسي: وهي املرحلة اليت تتوافر فيها للفرد القدرة علج. 
كما يصبح يف متناوله حل املشاكل اليت تعترضه بفهم صحيح ووعي كامل وقدرة على ضبط م،على فهم حاجات اآلخرين وانفعاال

/ 03م، ص2007راجع: منتصر سعيد محودة، محاية حقوق الطفل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، النفس أمام ما يثري االنفعال. 
/ حممد باشوش، أطفال الشوارع يف تونس، الة 338م، ص1967حممود حسن، األسرة ومشكالا، دار النهضة العربية، القاهرة، 

/ عبد اخلالق حممد عفيفي، اخلدمة االجتماعية املعاصرة يف جمال األسرة 78، ص109، عدد 1992التونسية للعلوم االجتماعية، 
  .313م، ص1999والطفولة، مكتبة عني الشمس، القاهرة، 
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الصكوك الدول األطراف بتنفيذ املبادئ واحلقوق اليت أوردا. كما أرسى اإلطار العام أيضا قوانينا 
  لة يف حالة انتهاكها حلقوق اإلنسان.ءوصكوكا أخرى ختضع احلكومات للمسا

وحتديد املرحلة الزمنية يف عمر الكائن » الطفل« حتديد املقصود مبصطلح ومن هذا املنطلق فإن
ت اللفظية أو املدلوال جمرد، تتجاوز القانونيةالبشري املسماة بالطفولة يكتسي أمهية كبرية من الناحية 

نّ حتديد املقصود بالطفل يرتبط مبجموعة متنوعة من االلتزامات، يتحملها أفاحلقيقة  ،املناقشات الفقهية
  كذا سلطات الدولة املعنية.على رعايته و الطفل ومن يقوم اوالد

 ،الدوليةدات نتطرق إىل مفهوم الطفل يف املعاهحيث  ،برازه يف هذا املبحثوهذا ما حناول إ
  .إىل مفهوم الطفل يف التشريع ، ويف املطلب الثاين نتطرقوهذا يف املطلب األول

 الدوليةاملعاهدات املطلب األول: مفهوم الطفل يف 

لألمم املتحدة مل تكن  العامةم عن طريق اجلمعية 1989قبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 
 ،الطفل وحتديد مفهومه مصطلح عرف دويل مستقر بشأن تعريف حتىهناك معاهدات دولية أو 

تعريف  أنَّ إالَّاهتمام القانون الدويل العام حبقوق الطفل وإجياد وسائل تضمن هذه احلماية من رغم بالف
  .الطفل صار طوال هذه السنوات والعقود غري موجود

  م 1989- 11- 20غداة االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني إلعالن حقوق الطفل يف و
   اتفاقية حقوق الطفل لألمم املتحدة العامةاعتمدت اجلمعية 

Convention on the rights of the child)()1( ،أعدت مشروعها جلنة حقوق اإلنسان اليت، 
- 01- 24ويف  ،تصديق عشرين دولة عليهابم 1990- 09- 02حيز التنفيذ يف  االتفاقيةودخلت 
  دولة. 189 االتفاقيةم بلغ عدد الدول اليت صادقت على 1997

                                              
ا اجلزائر م، وصادقت عليه1989نوفمرب  20االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق الطفل، صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بتاريخ ) 1(

/ .4787) العدد 1992- 11- 18املؤرخة يف  83اجلريدة الرمسية رقم ( 17/11/1992املؤرخ يف  06- 92قم مبوجب املرسوم التشريعي ر
، دار بلقيس للنشر، الدار - يتضمن االتفاقيات الدولية املصادقة عليها من طرف اجلزائر خبصوص حقوق الطفل- ميلود ديدان، حقوق الطفل 

  .07جلزائر، د.س، صالبيضاء، ا



 احلماية اجلنائية للطفلدي: مفهوم الفصل التمهي
 

 

-26- 

 

 الفضلىالطفل ملي الذي يهدف إىل توفري محاية مصلحة واالتفاقية تشكل اإلطار القانوين العا
بشكل صحي وطبيعي على  اإلجراءات املناسبة لضمان تنميتهخاذ اتذلك بمهما كانت الظروف، و

ويف إطار احترام احلرية  ،الصعيد اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي دون أي متييز
  والكرامة.

 املادةيف  فل بناء على ما جاءميكننا تعريف مصطلح الط االتفاقيةحمتوى هذه وبالرجوع إىل 
ذلك مبوجب القانون الرشد قبل  سنما مل يبلغ  إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر كلّ يعين الطفل« :األوىل

وأال  ،الثامنة عشر سنيكون الشخص طفال جيب أن يكون أوال غري بالغ  حتىوعليه  ،»املنطبق عليه
1(من ذلك ا للرشد أقلّيكون القانون الوطين حيدد سن(.  

الطفولة إىل احلد  سنأخذ فيه االجتاه الذي مييل إىل رفع  أنهوما يالحظ على هذا التعريف 
أوضحت يف ديباجتها وجوب مراعاة تقاليد الشعوب وقيمها الثقافية حلماية  االتفاقية نَّأمبا  ،األقصى
دولة  عليه التشريع الوطين ألي ينصألقصى لسن من يعترب طفال مبا لذلك فقد جعلت احلد ا ؛الطفل

 االتفاقيةاحملددة يف  السنالطفولة يف قانون دولة ينتهي قبل تلك  سنأن  نارضتفافلو  ،طرفا ذا اخلصوص
ويف غري هذه ، االتفاقيةاألوىل من  املادةيه عل نصتوهو ما  ،لقانون تلك الدولة طبقاًاالعتبار يكون  فإنَّ

هو منصوص  مما قلّأأن حتدد سنا  االتفاقيةالرشد قبل التوقيع على  سنمل حتدد وز ألي دولة جياحلالة ال 
  .)2(ةاعترب انتهاكا لالتفاقي وإالَّبعد ذلك،  االتفاقيةيف 

 ألن ؛واسعة للحماية املمنوحة لألطفال ةألنه يعطي مساح ضابط األول؛بة للوال خالف بالنس
ةسد الباب أمام التأويالت والتفسريات البعيدة عن روح يو ة،معيندد العمر بسن حي النصلكن  ،االتفاقي

الرشد قبل  سنما مل يبلغ ...« االتفاقيةاألوىل من  املادة عليه نصتالثاين الذي  ضابطرتاع يثور عند الال
                                              

هذا وقد جاء يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها الصادرة جبينيف يف  )1(
تضمن امل، 2000نوفمرب  28املمضي يف  387- 2000املرسوم الرئاسي رقم يف اجلزائر مبوجب  ااملصادق عليه 1999يونيو  17

، 190، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، املكملة بالتوصية 182التصديق على االتفاقية 
 73اجلريدة الرمسية عدد ، 1999يونيو سنة  17املعتمدتني خالل املؤمتر الدويل للعمل يف دورته السابعة والثمانني املنعقدة جبنيف يوم 

يطلق تعبري الطفل يف مفهوم هذه االتفاقية على مجيع األشخاص «يف املادة الثانية منه أنه  ،3، الصفحة 2000ديسمرب  03خة يف مؤر
 ».دون سن الثامنة عشرة

 ، رسالة املاجستري يف الفقه والتشريع،- دراسة مقارنة- مسر خليل حممود عبد اهللا، حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية  )2(
 .159م، ص2003جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، 
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الرامية إىل حياة  الدوليةود ال يليب اجله ذه الصيغة النصإذ بقاء  ؛»ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه
عكسية  نتائج إىل االتفاقيةهذا التراخي يف  يؤديوقد  ،لألطفال وعامل ينعم باألمن واالستقرار أأهد

  :منها ، نذكرملضمون هذه املادة
ن حيتج بقانون أ االتفاقيةالواردة يف نصوص هذه  فسح اال لكل من ينتهك حقوق الطفل .1

 .)1(املطبق عليهدولة الطفل 
، كما حصل قبل من الثامنة عشرأو أكثر قل أللرشد  احتدد عمر ةظهور اتفاقيات إقليمي .2

ميثاق حقوق  :ونذكر على سبيل املثالمن قبل هيئة األمم املتحدة،  االتفاقيةاعتماد هذه 
األقصى للطفولة هي مخس عشرة  السنن يف مقدمته أن والذي بي 1983الطفل العريب لسنة 

الدويل للقصر املتعلقتان باالختطاف  1980لسنة  )2(اتفاقيتا الهاي ولوكسمبورغو ،سنة
  .)3(سنة ةعشر ست واللتان جعلتاه

الذي يكون فيه  السنذكر  أنه األمم املتحدة السابقة الذكر اتفاقية نصهذا كما يالحظ على 
فهل مرحلة الطفولة تبدأ من  ،)4(أمهل حلظة البداية لكنه ،سنة ةعشر مثاينلسن الرشد وهو  االطفل بالغ

تدارك األمر وإعادة صياغة  االتفاقيةعلى واضع هذه نقترح وهلذا  ،املرحلة اجلنينية أو من حلظة امليالد
ةسيما إذا علمنا أن هذه  ،مبا يضمن أكثر قدر من احلماية للطفل النصتعترب نتاج العديد من  االتفاقي

  احملاوالت والتنظيمات اليت اختذت موضوع الطفل حمورا هلا.

                                              
، رسالة ماجستري، (غري منشورة)، كلية احلقوق، - االغتصاب والتحرش اجلنسي- آمال نياف، اجلرمية اجلنسية املرتكبة ضد القاصر )1(

 . 20م، ص2013، 1جامعة قسنطينة
  .طاف الدويل للطفل، اخلاصة باجلوانب املدنية لالخت25/10/1980املؤرخة يف ) 2(

(3) Sur cette question, cf. I. Barrière-Brousse, L’enfant et les conventions internationales, J.D.I., 1996, 
p. 846/ 

ي، جملة العلوم القانونية واإلدارية، ئراجلزة األسرن املستحدثة يف قانوص النصوء االصطناعي يف ضوالتلقيح وط اشرو، كية محيدار زتشو
 .47، صم2006، 04 العدد

إن الطفل... « اكما مل تذكر اتفاقية نيويورك يف مادا األوىل الطفل يف مرحلة ما قبل الوالدة، ولكن مشلته يف ديباجتها عند قوهل )4(
 .1999جانفي  26اتفاقية نيويورك املتعلقة حبقوق الطفل بتاريخ  ».حيتاج إىل... محاية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها
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ملنظمة الوحدة اإلفريقية الذي  ،هذا وبالرجوع إىل امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل وصحته ورفاهيته
قد عرف  همبوجب ،)1(2003صادقت عليه اجلزائر يف سنة و ،1990اعتمد عليه يف أديس أبابا يف يوليو 

 مثانية عشر نه أي إنسان يقل عمره عنيعرف الطفل بأ« الثانية منه املادةجند يف  حيث ،الطفل أيضا
  .)2(»سنة

عشرة كحد أقصى  الثامنة سنأمجعت على  الدولية االتفاقياتجلّ على ما تقدم بيانه جند أن  وبناًء
  .)3(العامل حول البلدان كافة يف االجتماعية الظروف مع يتناسب حتىلعمر الطفل 

كان لزاما علينا إبراز موقف احملكمة  اجلنائية املسؤوليةالطفل أثر على  سنان لتحديد وملا كهذا 
 املادةمن حتديد مصطلح الطفل، وبالرجوع إىل النظام األساسي هلذه احملكمة جند أن  الدولية اجلنائية

ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن « :أنهدسة والعشرين منه تنص على السا
أن القانون اجلنائي الدويل  النصويتضح من هذا  ،»ت ارتكاب اجلرمية املنسوبة إليهعشر سنة وق مثانية

 السندون هذه  املتهممن خالل األوراق أن  تبينفإذا  ،عشر معيارا للرشد اجلنائي الثامنة سناعترب بلوغ 
  .)4(املشار إليه تقضي احملكمة بعدم االختصاص الشخصي النصيف  احملددة

واإلقليمية، ملسنا ذلك الشعور اإلنساين الذي  الدوليةبعد تتبعنا لكل البنود اليت تضمنتها املعاهدات 
 هذه الفئة اهلشة من اتمععربت عنه الدول األعضاء من خالل هذه النصوص، حيث حاولَت إحاطة 

   .بأكرب قدر من الضمانات

                                              
 242- 03الرئاسي رقم ، صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم 1990امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل وصحته ورفاهيته لسنة  )1(

تضمن التصديق على امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته، املعتمد بأديس أبابا يف يوليو سنة امل، 2003يوليو  08املمضي يف 
 .3، الصفحة 2003يوليو  09ؤرخة يف م 41، اجلريدة الرمسية عدد 1990

 األوىل مادته يف املسلحة الرتاعات يف اشتراك األطفال بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول تضمن السياق نفس ويف )2(
من  عشرة الثامنة يبلغوا مل الذيناملسلحة  قواا أفراد اشتراك عدم لضمان عمليا التدابري املمكنة األطراف مجيع الدول تتخذ« ما نصه

 ».احلربية األعمال يف مباشرا اشتراكا العمر
اجلزائري، رسالة ماجستري، (غري منشورة)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  القانون للطفل يف اجلزائية احلماية سويقات، بلقاسم )3(

  .10م، ص2011
(4) Boudahran.A, Au regard de la convention sur les droits de l’enfant, une protection illusoire par la 
législation marocaine, des la protection juridique et sociale de l’enfant, Bruylant, Bruxelles, 1993, 
p158. 

  .160حممود سليمان موسى، املرجع السابق، ص 
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  اجلزائري والقانون املقارن املطلب الثاين: مفهوم الطفل يف التشريع

غريه املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل على  أنها - اإلشارة إليه تكما سبق-  صطالحايقصد بالطفولة ا      
  .)1(مرحلة الطفولة قصريةفقرية كانت ، وكلما كانت اتمعات بدائية ويف تأمني متطلباته احلياتية

التشريعات املعاصرة يف استعماالا لالصطالح املعرب عن شخص الصغري الذي تباينت هذا كما 
 ،استعمل لفظ الطفل أنهفنرى  ،املسؤوليةحتمل  سنالرشد اجلنائي أو  سنإىل بلوغ  بعد مل يصل

أن هناك من رجال الفقه كما  ،)2(واستعمل لفظ الصيب والقاصر والناشئ ،واستعمل لفظ احلدث
  :اعتمد معيارين يف تعريفه للصغري القانوين من

  يف تعريف الطفل املعيار العضوي :أوال

        املعيار العضوي باخلصائص البيولوجية جلسم الطفل، فيعد طفال من يتميز جسمه خبصائص  يهتم
وظهور ثدي  ،كاالحتالم عند الرجال ،ية معينةم، ويصبح بالغا إذا ظهرت عليه خصائص جس)3(معينة
  وبدء الدورة الشهرية عندها. ،البنت

   يف تعريف الطفل املعيار العمري :ثانيا

وبالتايل حيتاج  ،من احلالة اجلسمية وذلك وقت ارتكاب اجلرمية بدالً هو املعيار الذي يأخذ بالسن
  إىل حتديد تاريخ ميالد الطفل ملعرفة ما إذا كان طفال أو ال.

  ز باملميزات التالية:املعيار العضوي يتمي نَّقارنة بني املعيارين ميكن القول إباملو
  معيار واقعي. .1
  ف عليه من خالل اخلصائص واملالمح البيولوجية.لتعرلأسهل  .2

                                              
 . 27ية اهللا أمحد الشاش، موسوعة التربية العلمية للطفل، دار السالم، القاهرة، صهدا )1(
م، 1997مفتاح أبوبكر املطروى، تطويع اإلجراءات اجلنائية جلرائم األحداث، رسالة دكتوراه (غري منشورة)، اإلسكندرية،  )2(

 .36م، ص1992والتوزيع، األردن،  للنشر الثقافة دار اجلاحنني، مكتبة األحداث قانون اجلوخدار، / حسن12ص
 .42، ص م1995 د.م، ، مطبعة اإلميان،- املشكلة واملواجهة- عمر الفاروق احلسيين، احنراف األحداث  )3(
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يعكس  الاملعيار العضوي  ة أنَّتعتمد املعيار العمري؛ بعلَّ أنهالكن بالرجوع إىل التشريعات جند       
ه العقلي البالغ ولكونه غري ناضج، فسنكة، فقد تظهر اخلصائص البيولوجية للطفل ر الشخصيتطو دائما
يتأخ1(ه العضوي كما يظهر من سيماته البيولوجيةر عن سن(.  

بعض عترب لبيان من يصدق عليه وصف الطفل، لذا ت السنمعيار  املعمول به غالبا هو أنَّ غري       
أخرى من حلظة احلمل ووجود اجلنني يف  عتربمنذ حلظة ميالده، يف حني تتبدأ مرحلة الطفولة  أنَّالدول 

رحم أمنهي بعض الدول مرحلة الطفولة ببلوغ الطفل سننةه، كما تاختلفت يف حني .)2(ا معي 
 التمييز سن من كلّ حتديد يف الختالفها وذلك ،للطفل واختالف ألفاظه تعريفها يف الوضعية التشريعات

  .)3(آنفاًالرشد كما ذكرنا  وسن
 (ق ط م) من الثانية املادة تنص حيث املصري عيشرتالالطفل  عرفت اليت )4(التشريعات ومن

 الرعاية جمال يف بالطفل يقصد« :أنه على 2008لسنة  126 بالقانون واملعدل 1996 لسنة 12 رقم
 املشرعومل يغري  ،»كاملة ميالدية سنة عشر مثانية اوزـيتجمل  من كلّ القانون هذا يف عليها املنصوص

 املادةيف  نصالذي  1974من وجهة نظره يف تعريف الطفل عما سبق يف ظل القانون السابق لسنة 
الدية عشر سنة مي ةيقصد باحلدث يف حكم هذا القانون من مل يتجاوز سنه مثاني« أنهاألوىل منه على 

  .)5(»و عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنرافأكاملة وقت ارتكاب اجلرمية 

                                              
 .44عمر الفاروق احلسيين، املرجع السابق، ص )1(
  . 10م، ص2001شريف سيد كامل، احلماية اجلنائية لألطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ) 2(
  .26م، ص2010حممد احلداد، احلماية اجلنائية لألحداث أثناء التحقيق واحملاكمة، رسالة ماجستري، اململكة األردنية، ) 3(
وكذلك جند بعض التشريعات ضيقت مدلول الطفل (أو احلدث)، فجعلته ينطبق على الصغري دون السابعة عشرة سنة، حيث جتعل  )4(

من بلغ هذه السن يكون قد جتاوز مرحلة الطفولة، وبالتايل يكون أهال لتحمل املسؤولية اجلنائية، ومن أمثلة تلك التشريعات: القانون 
لبولوين. وتنتهي مرحلة الطفولة (أو احلداثة كما يسميها البعض)، يف تشريعات ببلوغ الشخص ستة عشرة سنة، اإلجنليزي واليوناين وا

   .05، صاملرجع السابقكما يف القانون اإلسباين والربتغايل والقانون املغريب. راجع: شريف سيد كامل، 
 حتديد سن الطفل، حبيث يعترب الطفل كل من مل يتم مثانية عشر سنة ومبقارنة القانونني من حيث تعريفهما للطفل جند أما يتفقان يف )5(

كاملة وقت ارتكاب اجلرمية، وحذف من القانون املعدل عبارة أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف اليت كانت موجودة 
شهادة امليالد أو البطاقة أو أي مستند رمسي ، ولكن القانون املعدل أضاف أن إثبات سن الطفل يكون ب1974يف القانون السابق لسنة 

  آخر.
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 صغري عبر عن أنهجند الطفل املتعلق حبماية  15/12قبل صدور قانون  املشرعإىل وبالرجوع 
القاصر، وهو ما كان دون  أو باحلدث أو الطفل السنواملشرع اجلزائري ومبفهوم واسع  الرشد، سن

إذ ورد  ؛)1()ق إ ج ج(بداية من  ،استعمل مصطلح الطفل يف بعض القوانني استعماال سطحيا وعرضيا
 اينمحاية األطفال « :وجاء على النحو التايل ،هذا املصطلح يف الباب السادس من الكتاب الثالث

جند أثرا  اللتني تضمنهما هذ الباب ال 494و  493 املادتنيومبراجعة  ،»عليهم يف جنايات أو جنح
  .سواء بصيغة املفرد أو اجلمع ،طفلالالستعمال مصطلح 

 (قبل اإللغاء)، )2(املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة 03- 72أن األمر رقم  ومثل ما الحظنا
قاصر، وهو اليف حمتواه فقد استعمل مصطلح  أما ،ستعمل أيضا مصطلح الطفولة يف عنوان هذا األمرا

والذي استعمل يف أغلب مواده مصطلح ( قبل اإللغاء)،  64- 75نفس الشيء بالنسبة لألمر رقم 
كتفى يف وا ،تاركا ذلك لشراح القانون ؛أو الطفلن ـلساغري ــصف رــمل يع أنهكما دث. احل

ن ـــعجلنائية الية وباستبعاد املسؤ )3(01- 14املعدلة مبوجب القانون  (ق ع ج)ن م 49دة املا
 .سنوات القاصر الذي مل يكتمل عشر اجلزائيةيكون حمال للمتابعة  ال« لتايل:النحو اعلى ر ـــلقاصا

                                                                                                                                             
جند  1996لسنة  12امللغى أو قانون الطفل اجلديد رقم  1974لسنة  31ومن املالحظ هنا فيه، سواء كان يف قانون األحداث رقم 

فقد تعرض القانونان  احلدث والتعرض لالحنراف يف نص واحد يشوبه الكثري من الغموض، من أجل هذا املشرع قد مجع بني سن أنَّ
ذا األمر، وذلك باعتبار أنّ للنقد فيما خيتص ّما خيصهم، فكان جيب أن يرد به تعريف الطفل  القانون اخلاص باألحداث يشمل كل

بصفة خاصة، مثَّ يلي ذلك تعريف آخر للحدث املعرض لالحنراف، مثَّ تعريف للحدث املنحرف. راجع: أمحد املهدي وأشرف 
، / عمر الفاروق احلسيين1م، ص2006املعاملة اجلنائية يف األحداث واألحكام اإلجرائية اخلاصة م، دار العدالة، القاهرة،  الشافعي،

  .59ص م،1997اإلسكندرية،  املعارف، منشأة الطفولة، وتشريعات األحداث جرائم الشواريب، احلميد / عبد50، صاملرجع السابق
 24مؤرخة يف  84، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية عدد 2006ديسمرب  20ممضي يف  22- 06قانون رقم  )1(

  .1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 4، الصفحة 2006ديسمرب 
حال، ومل يأخذ بعد اجتاها ائيا، فهو شخصية فاقدة أو ضائعة هويتها، تتملكها  املراهق هو الشخص الذي مل يثبت سلوكه على )2(

 امليول واألهواء، واملشاريع الصبيانية، وهو يف نفس الوقت الراشد الذي ميكنه أن ميارس إردته حبرية كاملة، وأن يتحمل مسؤولية أعماله
هذه الفترة من حياة  من االهتمامات املتزايد مبوضوع املراهقة، إال أنّويشارك يف حدود الدور الذي يرمسه له اتمع، وعلى الرغم 

أو  21اإلنسان ما تزال غري متفق عليها من حيث تعريفها أو حتديد بدايتها وايتها، فهناك من بتجاوز هذا احلد أي تستمر إىل غاية 
دراسة - خالف للقانون أو املعرض خلطر االحنراف قوق احلدث املحسنة. راجع: غسان رباح،  25حىت أكثر من ذلك أي إىل غاية 

 .63م، ص2005، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، - مقارنة يف ضوء أحكام اتفاقة األمم املتحدة حلقوق الطفل
ير فربا 16مؤرخة يف  7، املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية عدد 2014فرباير  04ممضي يف  01- 14قانون رقم  )3(

 .1966يونيو سنة  8املوافق  1386 صفر عام 18املؤرخ يف  156- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 4، الصفحة 2014
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تدابري احلماية أو  إالَّسنة  ثالثة عشرإىل أقل من  عشرةال توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 
وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه  .للتوبيخ إالَّيكون حمال  يف مواد املخالفات ال فإنهومع ذلك  ،التهذيب

غري أنه استدرك ، »لتدابري احلماية أو التهذيب أو لعقوبات خمففة إماسنة  مثانية عشرىل إ ثالثة عشرمن 
 :الطفل«لى جند أا تنص عاملتعلق حبماية الطفل  15/12قانون  من 02فبالرجوع إىل املادة هذا األمر 

  .)1(») سنة كاملة18لثامنة عشر  (غ اكل شخص مل يبل
 للمادة طبقاًسنة  ةعشر ثالث بـالتمييز  سناجلزائري قد حدد  املشرعوجتدر اإلشارة إىل أن 

 سنة، ةعشر ستبعدما كانت  20/06/2006تعديل املؤرخ يف الثر إوذلك  ،)2((ق م ج) من 42
بني ما ورد يف  اهناك اختالف الحظ أنَّن 01- 14الذي استحدث مبوجب األمر بالرغم من التعديل و

ملدين يكون بإمتام يف القانون ا أنهوهو  ،الرشد سنما خيص بلوغ في واجلنائيمن القانوين املدين  كلّ
 كلّ« أنَّ واليت تنص على (ق م ج)األربعني من  املادةملا ورد يف  طبقاًسنة  ةعشر ةالقاصر التاسع
، املدنيةالرشد متمتعا بقواه العقلية ومل حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه  سنشخص بلغ 

سنة يف  ةعشر هو اآلخر فقد حدده بتسع )3((ق أ ج)و ».) سنة كاملة19الرشد تسعة عشر ( وسن
 سنة ةعشر ببلوغ الشخص مثاينالرشد اجلزائي  سنحيدد  (ق إ ج ج) جند أن يف املقابلو منه. 07 املادة

 يف حني ،»د اجلزائي يف متام الثامنة عشرالرش سنيكون بلوغ « :442 املادةعلى النحو الوارد يف 
أن القصر الذين مل «امللغى  املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة 03- 72 األوىل من األمر املادة نصت

وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حيام أو يكملوا الواحد والعشرين عاما، صحتهم 
ص سلوكهم مضرا ملستقبلهم، ميكن إخضاعهم لتدبري احلماية واملساعدة التربوية ضمن الشروط املنصو

   ».الواردة بعده املوادعليها يف 

                                              
يخ ربتات ملخالفاواجلنح اعن غرفة در صاار قر ؛بيةلترو احلماية ابري اال تدإلثالثة عشر من عمره امل يكمل ي لذالقاصر اال توقع على  )1(

ت ملطبوعاان ايو، د2، ججلرميةا- يئراجلزت العقوبان اقانوح شرن، هللا سليمااعبد . راجع: 14.250قم رحتت  1984- 03- 20
 .587م، ص2002،ئراجلز، اجلامعيةا
، 2007مايو  13مؤرخة يف  31، املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية عدد 2007مايو  13ممضي يف  05- 07قانون رقم ) 2(

   .1975سبتمرب سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58- 75، يعدل ويتمم األمر رقم 3الصفحة 
، 2005فرباير  27مؤرخة يف  15، املتضمن قانون األسرة، اجلريدة الرمسية عدد 2005فرباير  27ممضي يف  02- 05األمر رقم ) 3(

  .1984يونيو سنة  9املوافق  1404 رمضان عام 9املؤرخ يف  11- 84، يعدل ويتمم القانون رقم 18الصفحة 
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الطفل محاية الطفل املتعلق بقانون  15/12من القانون  02بينما جند املشرع اجلزائري يف املادة 
سنة هو سن الرشد اجلزائي يف مجيع احلاالت سواء الطفل اجلانح أو يف حالة اخلطر  18جعل سن 

يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت: الطفل كل شخص مل يبلغ الثامنة « منه: 2املعنوي، فتنص املادة 
) 18جلزائي بلوغ مثاين عشرة (...سن الرشد ا«وتضيف ذات املادة:  ،» ) سنة كاملة...18عشر (

  .»سنة كاملة، تكون العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي بسن الطفل اجلانح يوم ارتكاب اجلرمية
 سنفيما خيص  أما، الرشد سناجلزائري من مسألة حتديد  املشرعمبوقف  يتعلَّقهذا فيما 

سنة  ةعشر مثاينجعلها  وهذا ما حملناه من خالل النصوص؛ إذ ،حتديدا دقيقا همل حيددفهو اآلخر  الضحية
عشر وذلك بغري عنف مل يكمل الثامنة  امن خطف أو أبعد قاصر كلّ« (ق ع ج)من  322دة لمايف ا

غالل باست يتعلَّقفيما (ق ع ج) من  380 املادةسنة كما جاء يف  ةعشر وجعلها تسع ،»وال ديد...
  »....من استغل حاجة قاصر مل يكمل التاسعة عشرة أو ميال أو هوى كلّ« املادةتنص  ؛ إذحاجة قاصر

 حمل احلماية بستة عشر سنة الضحية سنحدد  أنهج) جند  ق عمن ( 269 املادةبالرجوع إىل و
وجعل يف بعض األحيان  ،»من جرح أو ضرب عمدا قاصرا ال تتجاوز سنه السادسة عشر... كلّ«

وأحيانا قانون األسرة كما هو احلال يف جرمية  ،القانون املدين)( العامةالقاصر إىل الشريعة  سنتقدير 
تنقضي « من قانون األسرة على 65 املادة نصتإذ ؛ االمتناع عن تسليم قاصر ملن قضي بشأن حضانته

الزواج، وللقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة  سنسنوات، واألنثى ببلوغها  عشرحضانة الذكر ببلوغه  مدة
احلكم بانتهائها  مل تتزوج ثانية، على أن يراعى يف أماسنة إذا كانت احلاضنة  ستة عشرللذكر إىل 

  ».مصلحة احملضون
بتحديد  يتعلَّقم يف هذا العنصر وبعد تتبعنا ملختلف النصوص التشريعية يف ما من خالل ما تقد

الرشد بالنسبة للحدث كجانح  سناجلزائري مع مسألة حتديد  املشرعمصطلح الطفل رأينا كيف تعامل 
ضح لنا ذلك وبالتايل ات ،من جهة أخرى الضحية سنوحتديد  ،أو يف حالة خطر معنوي هذا من جهة

غري ة يع يف األحكام وإن كان لديها ما يربرها من الناحية العملالتنوعنقترح على  ناأناجلزائري  املشر
ةل التدخوسيما بعد صدور قانون محاية  ،أخرى من أجل توحيد قدر اإلمكان مثل هذه األحكام مر

  الطفل الذي يفترض معه أن املشرع قد استدرك هذا القصور.
اليت توخاها بالعلة فيما يتصل  وأما، مبفهوم الطفل يف التشريع يتعلَّقا وذا ننهي احلديث يف م

  .م التعرض إليه يف املبحث املوايلهو ما سيتفللطفل  اجلنائيةاحلماية  اجلزائري من تقرير املشرع
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  للطفل  اجلنائيةالعلة من تقرير احلماية املبحث الثالث: 

بدنه ا كان االعتداء الواقع على حياته أو سالمة وملَّ ،الطفل هو ذلك الكائن البشري الضعيف إنَّ
ساته البحث عن األداة أو كان لزاما على اتمع ومؤس ؛)1(هومنو يهدد أمنه ال خطرأو نفسه يشكّ

وتسليط أقصى اجلزاءات على اجلاين هذا  ،الوسيلة اليت من شأا جتنيب هذا الطفل أضرار هذه اجلرمية
ملعرض للخطر املعنوي بغية إىل تلكم اآلليات والوسائل اليت متنح للطفل اجلانح أو ا ةفاضإ ،من جهة

للعيش داخل اجلماعة بعيدا عن االحنراف  قابال اصاحل اوجعله عنصر ،إنقاذه من بؤرة اجلرمية
 األول، هذا يف املطلبو اجلنائيةحتديد مصطلح احلماية  من خالل هذا املبحث حناولو ...إخل.والتشرد

  .الثالث صور هذه احلماية يف املطلبأخريا و ،إبراز الطفل حمل احلماية يف املطلب الثاينو

  للطفل  اجلنائيةاملطلب األول: املقصود باحلماية 

ىل فرعني حيث نتناول يف إرأينا تقسم هذه املطلب  اجلنائيةمن أجل حتديد املقصود باحلماية 
  . الحاللطفل اصط اجلنائيةاحلماية ويف الفرع الثاين  للطفل لغة اجلنائيةاحلماية الفرع األول 

  للطفل لغة اجلنائيةاحلماية : الفرع األول

احلماية كلمة ترجع للفعل و .)2(من محى الشيء محيا ومحاية وحممية: منعه ودفع عنه احلماية لغة:
وبالرجوع إىل املعاجم اللغوية، جند أن هذه احلماية تعين عموما  ،L’action de protéger محى

 التأمني ،Garantirالضمان  ،Défence، الدفاع Sauvegarder احلفاظ ،Mesureاإلجراء 
Assuranceالوقاية ، Prévention.  

                                              
ولقد عرفت وضعية األطفال عرب العامل يف العهود السابقة مكانة دنيا، حيث كانوا يقتلون مبجرد والدم، وكانوا مبثابة متاع يباع  )1(

ويشترى، وكانوا مسرحا لكل املمارسات السيئة والشاذة يتعرضون ألبشع أنواع االستغالل اجلسدي واجلنسي. واستمر هذا الوضع 
ذي قضى على كل هذه املمارسات واالعتداءات يف حق الطفل، فأوىل له اهتماما كبريا منذ أن يكون جنينا يف لغاية جميء اإلسالم ال

أمحد أوزي، الطفل والعالقات األسرية، مطبعة النجاح اجلديدة، بطن أمه مثَّ وليدا مثَّ طفال، فأقر له حقوقا على أسرته وجمتمعه. راجع: 
 .153، صم2002الدار البيضاء، 

 .14/197املرجع السابق، ابن منظور،  )2(
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اجلناية: الذنب واجلرم وما يفعله والذنب عليه جناية: جره. جنا  ؛ فهي:لغةاجلناية املقصود ب أما
  . )1( جىن جناية: ارتكب ذنبا .يوجب عليه العقاب أو القصاص يف الدنيا واآلخرة ممااإلنسان 

  للطفل اصطالحا اجلنائيةاحلماية : الفرع الثاين

منع األشخاص من االعتداء على حقوق بعضهم « عند رجال القانون القانونيةاحلماية تعين 
فاحلماية ذا املعىن ختتلف من نوع آلخر تبعا الختالف احلقوق  ،»لبعض مبوجب أحكام قواعد قانونيةا

   .)2(أو غريها اجلنائيةأو  املدنيةوق فقد تكون احلماية متعلقة باحلق ،احملمية

 حلفظ شيء املشرعموع اإلجراءات املتخذة من ن مصطلح احلماية هو جمإوعلى هذا نقول 
 اجلنائيةوبتطبيق هذا املفهوم على احلماية  ،لضمان وتأمني سالمته عنه، والوقاية من االعتداء عليه والدفاع
النظام القانوين الذي اختذه  :هاإن ميكن أن نقول Protection pénale de l’enfant  للطفل

أحد أنواع  وهي ،ه ووقايته من االعتداء على حقوقهلضمان حفظ الطفل وتأمني سالمت القانون اجلنائي
ووسيلتها القانون اجلنائي  ،وأخطرها أثرا على كيان اإلنسان وحرياته ،ها قاطبةبل وأمهّ ؛القانونيةاحلماية 

ك فرع آخر من قد يشترك معها يف ذلكما  ،الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه احلماية
إذ حيمي قيما ومصاحل أو حقوقا بلغت  ؛)3(فوظيفة القانون اجلنائي إذن محائية ،خرىأفروع القانون تارة 

من األمهي4(ا يربر عدم االكتفاء باحلماية املقررة هلا يف ظل فروع القانون األخرىة حد(.  
اجلنائي  املشرعجمموعة الوسائل اليت يقررها  يف جمال هذه الدراسة اجلنائيةية كما نعين باحلما

عنوي امللخطر لاجلانح أو املعرض  دثوحقوق احل ،من جانب عليه) اين( الضحيةحلماية حقوق الطفل 
  من جانب آخر.

                                              
 .408أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص )1(
، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، - دراسة مقارنة- مصطفى الناير املرتول، احلماية القانونية للحقوق الفنية واألدبية يف السودان  )2(

 .18، صم2007العدد التاسع، فرباير 
تميز يف القانون اجلنائي بالشدة، مما جيعله وسيلة مهمة يف يد الدولة لتوفري احلماية واالحترام لبقية الفروع القانونية تكون طبيعة اجلزاء  )3(

األخرى، وذلك اجلزاء فيه يتميز بأنه قوي رادع، نظرا لطبيعة العقوبات اليت يعتمدها، مثل السجن واحلبس والغرامة، وقد يصل إىل حد 
  اإلعدام.

، م2010رمزي حوحو، احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان، جملة املفكر، العدد اخلامس، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  )4(
 .196ص
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أو  ،للعقاب على األفعال اليت تضر بالطفل خاصةفيتعلق بإقرار نصوص  للصنف األولفبالنسبة 
ض حياته أو سالمة جسمه أو أخالقه للخطر، أو تشديد العقاب على بعض اجلرائم املنصوص عليها تعر

فهذه  ،عليه فيها طفال اينندما يكون ع عقوبات)، أو القوانني املكملة لهن العام (قانون اليف القانو
عليه يف اجلرمية. واحلماية هنا وإن كانت تتسم يف الغالب بالطبيعة  اجمنيباعتباره النصوص حتمي الطفل 

عليهم يف جرائم  اينأيضا قواعد إجرائية حلماية األطفال  تقرربعض التشريعات  أنَّ إالَّاملوضوعية، 
الناشئة عن اجلرمية اليت تقع على الطفل،  اجلنائيةلتقادم الدعوى  خاصةمثال ذلك: وضع أحكام  ،معينة

، على النحو املنصوص العامةوتنظيم كيفية مسامهته يف اإلجراءات بصورة مغايرة ملا تقضي به القواعد 
باجلنايات  املتعلِّقة العموميةتسري آجال التقادم يف الدعوى « من (ق إ ج ج) 1مكرر  8 املادةيف عليه 

 ،- وهو ما سيأيت احلديث عنه الحقاً-  »رشد املدينال سنواجلنح املرتكبة ضد احلدث ابتداء من بلوغه 
بالنسبة جلرمية ترك مقر األسرة وعدم  أمام قضاء احلكم باحلضور املباشر التكليفكما جتب اإلشارة إىل 

 املتهمميكن للمدعي املدين أن يكلف « :واليت تنص (ق إ ج ج)من  337 للمادة طبقاًتسليم الطفل 
كن، مباشرة باحلضور أمام احملكمة يف احلاالت اآلتية: ترك األسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة املس

  .)1(»القذف، إصدار شيك بدون رصيد
للطفل  اخلاصة اجلنائيةفيتعلق بوسائل محاية األطفال جنائيا، فيشمل املعاملة  الصنف الثاين أما

املوضوعية للطفل  اجلنائيةتتجلى احلماية إذ  ،)2(ب جرمية، أو يكون معرضا لالحنرافرتكااجلانح الذي 
يف القواعد املوضوعية ملواجهة احنراف األحداث، وهي ما يقع على احلدث من جزاءات عند ثبوت 
احنرافه، ومتيزها مسات أمهها التخفيف يف العقوبات الصادرة يف حقهم مع تغليب الطابع التهذييب حسب 

وكونه ضحية الظروف  ،للحدثأخذا بعني االعتبار حتقيق املصلحة الفضلى  ،مرحلة احلدث العمرية

                                              
تتسع لتشمل نوعني: محاية جنائية موضوعية ومحاية جنائية إجرائية، وتستهدف «ويرى األستاذ حممود أمحد طه بأن احلماية اجلنائية:  )1(

 األوىل تتبع األنشطة ذات العالقة باملصلحة املراد محايتها، وذلك جبعل صفة الطفولة عنصرا تكوينيا يف التجرمي، أو جبعلها ظرفا مشددا
للعقاب، أما الثانية فهي تستهدف إلقرار ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد اإلجرائية العامة يف حاالت 

يستلزم حتقيق املصلحة يف إقرار تلك امليزة، أو استبدال القاعدة اإلجرائية بأخرى أو تعليق انطباقها على قيد أو شرط أو تعديل  خاصة
 .10م، ص1999راجع: حممود أمحد طه، احلماية اجلنائية للطفل اين عليه، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ». مضموا

 ما سنتناوله يف الباب الثاين من هذه الدراسة.وهذا  )2(



 احلماية اجلنائية للطفلدي: مفهوم الفصل التمهي
 

 

-37- 

 

االجتماعية احمليطة به، اليت كانت حمفزا لدفعه الرتكاب اجلرمية وتفعيال ملبدأ اعتبار العقوبات السالبة 
  .)1(عند الضرورة القصوى إالَّللحرية مالذا أخريا ال يتم اللجوء إليه 

 إجرائية عاملةمب هذه الفئةاملعاصرة إىل إفراد  اجلنائيةذهبت جل التشريعات  ومن هذا املنطلق 
 املسؤولية حيث من سواءا، ونطاقه مداها يف ختتلف البالغني شأن يف املتبعة املعاملة تلك عن خاصة
  .)2(وحماكمتهم مبالحقتهم اخلاصة اإلجرائية القواعد حيث من أم ،جوانبها بكافة اجلنائية

وممةجوهر احلماية  إنَّم يف هذا العنصر ميكن القول: ا تقدةبصورة  اجلنائييكمن يف القانون  عام
ق األوىل بطبيعة اجلزاء املقرر، والثانية مرتبطة بطبيعة املصلحة اجلنائي الذي ميتاز خباصيتني أساسيتني، تتعلَّ

  .)3(احملمية قانونا

  الطفل حمل احلماية املطلب الثاين:

حري بنا الوقوف عند الطفل الذي  عامةللطفل بصفة  اجلنائيةماية بعد أن تناولنا املقصود باحل
وإما  ،ليه سلوك االعتداء من قبل الغري)وهو من يقع عن يكون جمنيا عليه (أ إماهو حمل هذه احلماية، فهو 
  .وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب ،عنويامللخطر لأن يكون جاحنا أو معرضا 

  عليه اينالطفل تعريف  :الفرع األول

له القانون  سواء بعمل أو امتناع عن عمل يقرر ،اجلرمية هي عبارة عن فعل غري مشروع إنَّ
جرمية يعاقب  جمرد، وليس هذا الفعل )4(ويأتيه الشخص عن عمد أو إمهال ،من)أبري اجزاء (عقوبة أو تد

                                              
حممد عزوزي، احلماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة، دبلوم الدراسات العليا املتخصصة يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، فاس،  )1(

 .06، صم2006
  األحداث وهي:هدف التحقيق مع احلدث يتمثل يف ثالث مهام أساسية يقوم ا قاضي   ) 2(

  .جرامي ومدى انتساب ذلك إىل احلدثأ/ العمل بكل عناية يف البحث والتحري على إظهار احلقيقة أي معرفة الفعل اإل
  .- حتقيق الشخصية –ب/ القيام باألحباث الضرورية من أجل معرفة شخصية احلدث 

  .115، ص  ، املرجع السابقإبراهيم عبد الرمحنحاج  /احلدث على ضوء ما أجري من دراسة ج/ حتديد الوسائل املالئمة جتاه
 .196، صالسابقاملرجع حممد عزوزي ،  )3(
 .13م، ص1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - اجلرمية- عادل قورة، حماضرات يف قانون العقوبات القسم العام  )4(
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ويستوجب ملرتكبه جزاء عنها اجلاين فقط، بل قد يكون فعال ضارا بالغري  ويسأل عليها القانون فحسب
 .عليه اينأساسه ضرر أصاب  مدنيا

والتدخل بصفته طرفا يف الدعوى  ،دعاء مدنيااال حقولقد خول القانون للمضرور من اجلرمية 
 دعاء املدين يعتربذلك فإن االل، وأمام قاضي التحقيق أو جهات احلكم سواء ،يف أي مرحلة كانت عليها

    مجيع الشرائع املعاصرة مع بعض االختالفات يف التطبيق.عليه يف امتفق امبدأ عام
دعاء املدين أمام قاضي التحقيق كمبدأ بقاعدة اال املشرع بالنسبة للقانون اجلزائري فقد أخذو

 337 املادة لذلك فقد أجازه أمام احملكمة مبقتضى يف مجيع أنواع اجلرائم، واستثناءيطبق  عام وشامل
  لكن بشروط حمددة ومقيدة. (ق إ ج ج)مكرر من

حيث جند معظم  ،يعرف اختالفا واسعا فإنه) Victime( الضحيةفيما خيص مصطلح  أما
فبالرجوع إىل القضاء املصري جنده  ،الضحيةعليه أو  اين :القوانني ال خترج عن استعمال املصطلحني

حبيث يكون  ،أو يتناوله الترك املؤمث قانوناذلك الشخص الذي يقع عليه الفعل « هعليه بأن اينيعرف 
عرف القضاء الفرنسي  كما ،)1(»اليت يهدف إليها الشارع القانونيةهذا الشخص نفسه حمال للحماية 

 ،شخص قاصر تكبد ضررا نتيجة جرمية مثل اإلمهال كلّ« :يف دليل القضاء الفرنسي بأنه الضحيةالطفل 
ذكر  أنه األخري على هذا التعريف ما يالحظ غري أنَّ ،)2(»...العنف اجلنسي ،اجلرح ،السرقة ،التهديد

  .حمل احلماية الضحية سنيقتضي التدخل لتحديد  مما السندون أن حيدد » شخص قاصر كلّ« مصطلح
عليه تبعا الختالف  اينيف تعريف وا فقد اختلهم فنجد أن شراح القانونوبالرجوع إىل 

  إىل اجتاهني: آرائهمهم ونظروجهات 

                                              
 .380، صم1982، دار الفكر العريب، القاهرة، - دراسة مقارنة- حممد حممود سعيد، حق اين عليه يف حتريك الدعوى العمومية  )1(
، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، - دراسة مقارنة- سعاد التيايل، دور القضاء يف محاية األحداث  )2(

 . 21م، ص2008كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، 
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عليه  اين أصحاب هذا االجتاه عرفوقد ، جتاه مبين على أساس الضرراهو و :االجتاه األول
  .)1(اجلرمية الضرر الناشئ عنأو هو شخص يلزم قبله اجلاين بتعويض  ،من أضرت به اجلرمية كلّبأنه 

ألنه ال يلزم بالضرورة أن يترتب ؛ من طرف الفقهاء عدةهذا االجتاه تعرض النتقادات  أنَّ إالَّ
فقد يتوقف السلوك اإلجرامي عند حد تعريض احلقوق أو املصاحل املشمولة  ،جرمية كلّعلى ضرر 

نقص الذي متليه جاء االجتاه الثاين حياول سد ال مثَّومن ، للخطر كما يف حالة الشروع اجلنائيةباحلماية 
  ما سنوضحه فيما يأيت:، وهو األوىل اتريفالتع

 كلّخيرج واستنادا إىل هذا  ،جتاه مبين على أساس الضرر أو اخلطر املباشروهو ا :االجتاه الثاين
من تضرر بصورة غري مباشرة، ويشمل املتعرض للضرر بصورة مباشرة أو تعرضت مصاحله للخطر، 

ضحايا نوعي اجلرائم سواء جرائم الضرر أو  شملأفضل من املعيار السابق كونه يوباإلمكان القول بأنه 
  .)2(جرائم اخلطر

وقد حنا  ،أن عبارة من يصيبه ضرر يشمل حاالت احملاولة أيضايالحظ من خالل التعريف و  
ة وذلك مبناسبة حماولة قتل بواسط ،مرةالقضاء الفرنسي نفس املنحى حينما عرض عليه املشكل ألول 

أصدرت حمكمة اجلنايات و ،املتهمضد  طرف مدينأسس كفت ،عليه ىعيارين ناريني جنا فيها املعتد
 ،عليه وبنائه على أساس صحيح وحكمت له بتعويض اين(بالسني) حكمها الذي قضى بقبول دعوى 

أو املصلحة اليت على  ،ليس هناك أي مقتضى تشريعي حيدد نوعية الضرر إنه :معللة حكمها مبا يلي
قيق املصلحة كان عرضه حملاولة قتل كافية لتح أنهتفيد  ن الواقعة وحدها هي اليتإو ،املشتكي أن يدعيها

 عن حمكمة النقض املصرية إىل إجازة التعويض املدين، وهو عني ما ذهبت إليه يف التدخل كطرف مدين
 .)3( وذلك ملا أحدثته اجلرمية من إزعاج وترويع ،عليه اينب حادث إطالق عيار ناري مل يص

                                              
أن املتضرر هو كل شخص تعرض شخصيا «إىل املشرع املغريب جنده يعرف يف املادة السابعة من قانون املسطرة اجلنائية بالرجوع  )1(

، مما قد يدفع إىل االعتقاد بأن الفقه املغريب ال يقيم أي متييز يف تعريفه بني »لضرر جسماين أو مادي أو معنوي تسببت فيه اجلرمية
جرامي والضحية غري املباشر هلذا الفعل من قبيل أصوله أو فروعه. راجع: أمحد اخللميشي، شرح قانون املسطرة الضحية املباشر للفعل اإل

 .137م، ص1999اجلنائية، اجلزء األول، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 
  .20ناصر زيد محدان املصاحلة، املرجع السابق، ص )2(
 . 22، صالسابق سعاد التيايل، املرجع )3(
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عليه  اينديد نطاق حواضح من نصوصه بأنه يستند بت أنهنجد فاجلزائري  للمشرعبالنسبة  أما
جيوز مباشرة « من (ق إ ج ج) 03 املادةوهو ما تقضي به ، اأو معنوي اسواء كان مادي ،إىل فكرة الضرر

نفسها. وتكون مقبولة أيا كان  القضائيةيف وقت واحد أمام اجلهة  العامةمع الدعوى  املدنيةالدعوى 
الشخص املدين أو املعنوي املعترب مسؤوال مدنيا عن الضرر. وكذلك احلال بالنسبة للدولة والوالية 

 املسؤوليةذات الطابع اإلداري يف حالة ما إذا كانت غاية دعوى  العمومية املؤسساتوالبلدية أو إحدى 
عن كافة أوجه الضرر سواء  املدنية املسؤوليةة. تقبل دعوى ترمي إىل التعويض عن الضرر سببته مركب

وهو موقف  ،»اجلزائيةكانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت نامجة عن الوقائع موضوع الدعوى 
  حممود.

من الفقه والقضاء من حتديد املقصود مبصطلح  كلّومن خالل ما تقدم عرضه من موقف 
 كلّ :ميكن القول بأنه ،خاصةبصفة  الضحيةأو مصطلح الطفل  ،عامةفة واين عليه بص الضحية

ترتبت  ،تعرض العتداء مادي أو معنوي جيرمه القانون الذي حيدده القانون السنشخص يقل عمره عن 
 أو معنوية.جسمانية عقلية أو  أوجنسية ضرار أعنه 

   اجلانح دثاحلتعريف  :الفرع الثاين

لبلوغ الرشد اجلنائي  املقررة السنى مل يبلغ من العمر شخص ذكرا كان أو أنث كلّاحلدث هو 
من هذا قد يكون جاحنا نتطرق له يف هذا الفرع أو  انطالقاًواحلدث  ،)1(حبسب القانون اجلاري به العمل

  لث.لة اخلطر املعنوي يف الفرع الثايف حا
  .)3(تمعلشخص على القانون يف اا خروج، ويف االصطالح هو )2(امليل لغةح هو واجلنولفظ 

                                              
 .14، صالسابقاملرجع سعاد التيايل،  )1(
 .246، ص06، ج  م1990دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،  الصحاح يف اللغة،اجلوهري، إمساعيل بن محاد  )2(
وتتفق الدراسات . 122م، ص1979ة، هرلقا، المصريةالعامة الهيئة امطابع ع، الجتمااعلم س قامو، غيث محمد عاطف )3(

االجتماعية على أن اجلنوح ظاهرة اجتماعية ختضع يف شكلها وأبعادها لقوانني حركة اتمع؛ فهي ال تم باحلدث اجلانح كفرد بقدر 
حاج إبراهيم ما تركز جهدها على جممل نشاط اجلانح، وترى أن اجلنوح ال ميكن فهمه إال من خالل دراسة اتمع ومؤسساته. راجع: 

، رسالة ماجستري (غري - دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري واملصري- د الرمحن، إجراءات االستدالل والتحقيق يف جرائم األحداث عب
 .02م، ص2008منشورة)، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
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ني ـح ،م1899كمصطلح قانوين ظهر ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  اجلنوحو
راء الباحثني من فقهاء القانون يف آغري أنه تباينت  ،)1(»كوك« أنشئت أول حمكمة لألحداث مبقاطعة

  وهذا لعدة أسباب نوجزها فيما يلي: )2(،وإعطاء تعريف خاص به، ضبط مدلول هذا املصطلح
الباحثون يف ا عليها من خالل الدراسات واإلحصائيات اليت قام املتحصل اختالف النتائج  .1

 .يف جمال اجلنح خمتلف الدول
إذ ؛ اجلانح من غريهالسلوك  فية الذي أدى إىل االختالف يف حتديداختالف املرجعيات الثقا .2

 بينما ال تعترب كذلك يف جمتمع آخر. ،كثري من التصرفات تعد جرائم يف جمتمع
والذي أدى خاصة إىل  ،االختالف البيئي الذي يؤثر على اجلانب البيولوجي يف اإلنسان .3

  االختالف يف حتديد العمر الذي ميكن إسناد وصف السلوك اجلانح إليه.

ة ـن الناحيـح ماجلنوإىل ضبط مدلول مصطلح حالت دون التوصل  فهذه األسباب وأخرى
 1959ندوة منع اجلرمية ومعاملة ارمني يف البالد العربية املنعقدة يف كوبنهاغن سنة  أنَّ إالَّ، القانونية

راف وال يشمل االحن ،ارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه الراشد« و:أشارت إىل أن مفهوم االحنراف ه
نعقد بلندن يف املؤمتر الدويل الثاين ملكافحة اجلرمية ومعاملة املذنبني امل ويف ،»املتوقع أو ما قبل االحنراف

قصر مفهوم احنراف األحداث على خمالفة القانون اجلنائي دون أن يشمل  1960شهر أوت سنة 
ولو كانت تنبئ بأن احلدث يف خطر  حتى ،احلاالت األقل خطورة اليت ال يعاقب عليها قانون العقوبات

مم املتحدة احلدث املنحرف ويعرف مكتب الشؤون االجتماعية التابع لأل، )3(خاصة محاية وحيتاج إىل
سلطة أخرى بسبب ارتكابه جرمية لتلقي  ةينة ميثل أمام هيئة قضائية أو أيمع سنشخص يف حدود « بأنه

  .)4(»رعاية من شأا تسيري إعادة تكيفه االجتماعي

                                              
، ئرالجزق، الحقوكلية ا ،لجنائيةام لعلوالماجستير في ، رسالة ا- عالجهاق طروسبابها أ- اث ألحداف انحرهرة اظا، نيكامحمد بر )1(

 .71م، ص2001
، رسالة املاجستري يف العلوم اإلسالمية (غري - دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي- زوانيت بلحسن، جناح األحداث  )2(

 .16م، ص2004منشورة)، جامعة اجلزائر، 
  .149م، ص1961التشريع العريب واملقارن، منشأة املعارف اإلسكندرية طه أبو اخلري ومنري العصرة، احنراف األحداث يف ) 3(
 .31، ص1974احلديث، اإلسكندرية،املصري منري العصرة ، احنراف األحداث ومشكلة العوامل، املكتب  )4(
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طفل أو شخص « حيث عرفت احلدث بأنه: 02- 02يف القاعدة بالرجوع إىل قواعد بكني و
لة ءائيا عن جرم بطريقة ختتلف عن مسالته جنءذات العالقة مسا القانونيةالنظم جيوز مبوجب  السنصغري 
  .)1(»البالغ

قصد بصياغته على هذا النحو ترك احلرية  ا،وواسع اعامجاء  أنهومن املالحظ على هذا التعريف 
لظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  وفقاً ،احلدث سنالكاملة لكل دولة لتحديد 

  والقانونية. 
دثن خنلص إىل تعريف احلأم ميكن ومن خالل ما تقد عمره  الذي يقلّ دثه احلاملنحرف بأن

وهو يف ذلك خيتلف عن  ،سنة وارتكب جرمية وثبت ذلك أمام السلطات املختصة ةعشر عن مثاين
  .)2(املعرض لالحنراف دثاحل

اأم ةموقف التشريعات  فيما خيصكانت ميكن القول: إنمن هذه املسألة  اجلنائي فق يف مل تت
وتبني مىت تتخذ جتاهه تدابري  ،احلداثة سنتقتصر على حتديد  أنها إالَّحتديد املقصود باحلدث اجلانح، 

  .)3(، ومىت تطبق عليه عقوبات خمففةاحلماية أو التهذيب
 اخلاصةبالرجوع إىل الباب األول من الكتاب الثالث يف القواعد وأما بالنسبة للمشرع اجلزائري 

 مثاينبلوغ احلدث ب الرشد اجلنائي سن حدد أنهجند  ،قبل اإللغاء(ق إ ج ج)بارمني األحداث من 
الرشد  سنيكون بلوغ « على: واليت تنص منه، 442 للمادة طبقاًسنة وقت ارتكابه للجرمية  ةعشر

                                              
(1) Office des nations unies contre la drogue et le crime vienne, nations unies, recueil des règles et 
normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, 
New York, 2007, p54.  

 ،ريعصام وهيب عبد الوارث، حدود املسؤولية اجلنائية للطفل املعرض لالحنراف يف القانون املصري والقانون املقارن، رسالة املاجست )2(
  .32م، ص2002/ أمحد سلطان عثمان، املسؤولية اجلنائية لألطفال املنحرفني، دار النهضة العربية، القاهرة 41، صم2009

ومبا أن القانون اجلزائي قانون وضعي فإن تعريف احلدث اجلانح خيتلف من بلد آلخر، ورمبا داخل البلد الواحد، هذا باإلضافة إىل كون 
 ح ينقصه التعريف الواضح الدقيق، فما زال من الناحية القانونية مفهوما غري حمدد.مصطلح احلدث املنحرف أو اجلان

، جملة األمن 1976لسنة  09حسن حممد ربيع، التدابري املقررة لألحداث اجلاحنني واملشردين وفق أحكام القانون االحتادي رقم  )3(
 .130، صم1993والقانون العدد األول، الد األول، ديب، جانفي 
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الرشد اجلزائي  سنتكون العربة يف حتديد « على: 443 املادة ونصت ،)1(»اجلزائي يف متام الثامنة عشر
الطفل عرفت املتعلق حبماية  15/12من قانون  2املادة  يف حني جند ».بسن ارم يوم ارتكاب اجلرمية

، وتكون ) سنوات10ذي اليقل عمره عن عشر (الطفل الذي يرتكب فعال جمرما وال«الطفل اجلانح أنه 
، واملالحظ على هذا النص أن املشرع اجلزائري قد أضاف »العربة يف حتديد سنه بيوم ارتكاب اجلرمية

الذي أدخله يف نص سن أدىن اعتربه كضابط يف حتديد املقصود باحلدث اجلانح وهو يتماشى مع التعديل 
القاصر الذي مل  اجلزائيةال يكون حمال للمتابعة « 14/01) مبوجب القانون ق ع جمن ( 49املادة 

وهو ما أكده املشرع  ،السن الذي تنعدم فيه املسؤولية اجلنائية للحدث وهو، »سنوات 10يكمل عشرة 
ال يكون حمال للمتابعة « :تعلق حبماية الطفل اليت نصت علىامل 15/12من قانون  56نص املادة يف 

  .») سنوات10لطفل الذي مل يكمل العشر (ااجلزائية 
وهي ح أو املذنب، دث اجلاناستعمل لفظ ارم بدل احل أنهاجلزائري  املشرعما يؤخذ على و

ولو كان  حتىنظر إىل احلدث فأصبحت التشريعات ت ،احلديثة اجلنائيةتتناىف مع أغراض السياسة  تسمية
إذن فمصطلح ارم ال خيدم  ،وتعمل جاهدة من أجل إدماجه داخل اتمع ،نظرة إشفاق ورأفة جاحنا

باملشرع التونسي الذي  قتفاءاة تسمية عنوان هذا الكتاب اجلزائري إعاد املشرعى وهلذا عل ،هذا الغرض
من  شدةإلمث يف مدلوهلا أقل وهي تدل على ا ،استبعد عبارة االحنراف واملنحرف واستبدهلا بعبارة اجلانح

  .يت تعرب عن االنغماس يف اجلرميةحنراف الاال
شخص مل  كلّاجلزائري هو  املشرعملنحرف يف نظر على ما تقدم ميكن القول أن احلدث ا وبناًء

  .أو النصوص العقابية املكملة له يقوم بأفعال تعترب جرائم مبوجب قانون العقوبات ،يبلغ الثامنة عشر
 مل من« :أنه علىمن (ق ط م)  95 املادة يعرف احلدث يف املصري املشرعويف املقابل جند 

 حاالت إحدى يف وجوده عند أو اجلرمية ارتكاب وقت كاملة ميالدية سنة عشرة مثاين سنه جتاوز
  ».للخطر التعرض

                                              
من املادة األوىل منه بأنه: هو الطفل » ب«الطفل املنحرف بنص صريح يف الفقرة لتعريف ويف ذات الغرض ذهب املشرع الكوييت  )1(

الذي أكمل السنة السابعة من عمره ومل يبلغ السنة الثامنة عشر، وقام بارتكاب فعل من األفعال اليت يعاقب عليها القانون. راجع: لة 
 .70م، ص2012 اجستري، كلية احلقوق، جامعة املنصورة،رسالة امليز، املسؤولية اجلنائية للطفل، سعد عبد العز
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مهية عن أال يقل  نشق ثاإىل  التطرقلبحث ق اا يف سياجلاحنة حيتم علينالطفولة اعن يث حلدا إنَّ
اء سو ،لباحثنياكبري من قبل م هتمااع موضوت باي لذاي، وملعنواللخطر ض ملعرااحلدث نه إ، سابقه
  توقف فيما يلي.عنه ث ، وهو ما سنتحدىألخراإلنسانية م العلواباقي و أ ينلقانوا الصعيدعلى 

   املعرض للخطر املعنوي احلدثتعريف  :الفرع الثالث

، فال فرق بني املنحرف فعال السنحداث رد كوم صغار اخلطر العام يتعرض له مجيع األإن 
شخصيتهم ما زالت يف طور التكوين  نأوالعلة يف ذلك هي  ،سوياءحداث األو األأو املعرض لالحنراف أ
خطر عام يهدد  كلّسلطات مواجهة يستوجب على مجيع أفراد اتمع وال مما، مل يكتمل دراكهمإن أو
، وهذا ما تسعى اليه مجيع اهليئات، جراءات اليت حتقق وقاية لألحداثوذلك باختاذ مجيع اإل ،حداثاأل

من  اثحدو منع األأماكن معينة، أىل إحداث من الدخول منع مجيع فئات األ ن قبيل الوقايةويعد م
  .العامةماكن العمل يف األ
هو جمموعة من املؤثرات املادية أو املعنوية أو الصحية اليت حتيط باحلدث واليت فاخلطر اخلاص  أما

احلدث املوجود يف ظروف  أما ،ظروف حسنة يكون احنرافه مستبعدا قد تؤثر فيه، فاحلدث املوجود يف
جيعله  مما ،تأثري على احلدثلل اقوي سبباما زاد تأثري الظروف كانت ، وكلَّيكون احنرافه حمتمالفصعبة 

يستجيب للقيام بفعل يدخل ضمن النصوص التجرميية الواردة يف قانون العقوبات أو القوانني املكملة 
  .)1(له

 :أنهب1955ورد يف تقرير األمم املتحدة عام  حنراف حسب ماف احلدث املعرض لاليعرو
لكن إمكانية إقدامه على ذلك قائمة  ،مل يرتكب جرما بعد أنهيعين  ؛احلدث الذي مل ينحرف بعد«

  .)2(»حنرافوقوع يف براثن االمهدد بال أنهأي  ،وحمتملة
الصادرة يف سنة ونشري هنا إىل ما أورده معهد دراسات علم اإلجرام يف لندن يف أحد تقاريره 

 طبقاًمعينة مل يرتكب جرمية  سنشخص حتت « ف احلدث املعرض لالحنراف بأنه:حيث عر 1955
سلوك مضاد للمجتمع تبدو مظاهره يف أفعاله وتصرفاته،  يعترب ألسباب مقبولة ذا هأن إالَّلنصوص القانون 

                                              
 .04، صم2011ماجستري، جامعة منتوري، قسنطينة،  رسالةأوفروخ عبد احلفيظ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث،  )1(
 .16، املرجع السابق، صسعاد التيايل )2(
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املناسب باختاذ  رك أمره يف الوقتلدرجة ميكن معها القول باحتمال حتوله إىل جمرم فعلي إذا مل يتدا
  ».أساليب الوقاية

 أفعاال ااألحداث الذين مل يرتكبو مللخطر املعنوي أ نيث املعرضاحداأل اء القانونويعرف فقه
معرضة  وضعيتهم ي أو املدرسي أو سلوكهم ينبئ بأنوضعهم الشخصي أو العائل أنَّ إالَّجمرمة قانونا، 

املعرض للخطر املعنوي يكون يف حالة  دثفاحل ،)1(لعوامل سلبية تضعها يف املرتلق حنو اجلنوح واإلجرام
إقدام هذا يتوقع مع استمرارها  ،يف حالة غري عادية دثتماعية اليت يقصد منها وجود احلخطورة اج

  .)2(على ارتكاب جرمية يف املستقبل دثاحل
عنوي املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة فإننا ال جند تعريفا للخطر امل 03- 72لرجوع إىل األمر وبا

فقط احلاالت وىل حدد ومن خالل هذا األمر ويف مادته األفاملشرع  ،دثالذي ميكن أن يتعرض له احل
رغم ما يكتنفه هذا املصطلح من  ،هطر املعنوي دون حتديد املقصود منللخ امعرض دثاليت يكون فيها احل

الذي ألغلى الطفل  مايةاملتعلق حب 15/12 قانون يف بينما .)3(عند بعض العارفني بالقانون حتىغموض 
عرفت الطفل  همن 02املادة  جند ،أحكام النص املذكور أعاله املتعلق حبماية الطفولة واملراهقةالعمل ب

أو أمنه يف خطر أو الطفل الذي تكون صحته وأخالقه أو تربيته «املعرض للخطر املعنوي يف نصها 
 ،أو تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه من شأما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مبستقبله ،عرضة له

، أما بالنسبة للحاالت اليت يكون »للخطرأو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية 
تعترب من بني احلاالت اليت تعرض الطفل « :نصت علىذات املادة فيها الطفل معرض خلطر معنوي جند 

  :للخطر
 .فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي •

                                              
 .146مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص )1(
مؤسسة الثقافة  مقارنة بقوانني األحداث العربية، دراسة تأصيلية- قواعد األمم املتحدة لتنظيم قضايا األحداثفتوح عبد اهللا الشاذيل،  )2(

 . 28، صم1991مصر،  ،اجلامعية
يعترب احلدث البالغ من «ددت مفهوم احلدث يف وضعية صعبة، فنصت: من قانون املسطرة اجلنائية املغريب ح 513وهكذا جند املادة  )3(

العمر أقل من ستة عشر سنة يف وضعية صعبة، إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية أو تربيته معرضة للخطر من 
سوابق يف اإلجرام، أو إذا مترد على سلطة أبويه أو جراء اختالطه بأشخاص منحرفني لالحنراف أو معروفني بسوء سريم أو من ذوي ال

ا حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد اهلروب من املؤسسة اليت يتابع 
 ».دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صاحل يستقر فيه



 احلماية اجلنائية للطفلدي: مفهوم الفصل التمهي
 

 

-46- 

 

 .تعريض الطفل لإلمهال والتشرد •
  .املساس حبقه يف التعليم •

ىل غاية سن إسة رالدالة اوية مزرخلاصة بإجبااعد القوء الياوألاما خالف إذا لك يف حالة ما ذو 
نصت حيث  )1(ألساسياللتعليم ري إلجبااملتعلق بالطابع ا 66- 76قم وم رسلك طبقا للمروذ ،معينة

ن لذين يكفلوص األشخاابصفة عامة على مجيع ء وصياوألء واآلباا«جيب على  :نهأمنه على  02دة ملاا
 ».سيرملدايف اجلغرالتابعة لقطاعهم األساسية اسة رملدايسجلوهم يف أن سي رملدل القبوايف سن دا الأو

 .بالطفل أو تعريضه للتسولالتسول  •
عجز االبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شاا أن تؤثر على  •

 .سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية
 .التقصري البني واملتواصل يف التربية والرعاية •
لبدنية أو احتجازه أو منع سوء معاملة الطفل، السيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته ا •

الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري على توزان الطفل العاطفي أو 
 .النفسي

 .إذا كان الطفل ضحية جرمية من ممثله الشرعي •
 .إذا كان الطفل ضحية جرمية من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل محايته •
ل مبختلف أشكاله، من خالل استغالله السيما يف املواد اإلباحية ويف االستغالل اجلنسي للطف •

 .البغاء وإشراكه يف عروض جنسية
االستغالل االقتصادي للطفل، السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون  •

 .ضارا بصحته أو بسالمته البدنية أو املعنوية
 وغريها من حاالت االضطراب وعدم االستقراروقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة  •
  .»الطفل الالجئ •

                                              
يف  مؤرخة 33اجلريدة الرمسية عدد  ،تعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسيامل، 1976أبريل  16ممضي يف  66- 76مرسوم رقم  )1(

  .539، الصفحة 1976أبريل  23
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ى نفسية نص هذه املادة ان اخلطر الذي يقصده املشرع يتضمن ما يشكل خطر عل هم منيف
 دثمادية على جسم احل اليس بالضرورة أن يترك هذا اخلطر آثار أنهأي  ؛جسمه الطفل أو أخالقه أو

 2كما ورد حتديد ذلك يف املادة ،النفسية واألخالقية دثسالمة احل يؤثر سلبيا علىقد ولكنه  ،فقط
احلماية االجتماعية عن  :املذكورة أعاله، وهكذا جند املشرع قد عاجل موضوع محاية الطّفل من زاويتني

طريق هيئات وطنية وحملية (وزارة التضامن الوطين)، واحلماية القضائية عن طريق قضاة األحداث 
  حداث (وزارة العدل).وحماكم األ

خلطر ض لتعرامن ل ألطفااحبماية هتم افقد  يئراجلزع املشرا وحرصا منذكره فضال عما تقدم 
لسكر املتعلق بقمع ا 26- 75ألمر ا :نذكر منها ،ىخرأفرعية ت تشريعاة عدل من خالاف الحنرا
  ق خالأملتعلق حبماية ا 65- 75قم رألمر اكذلك ؛ و)1(للكحوالقصر من امحاية ولعمومي ا
ليت ل األفعاابعض  جترميل من خالو ،املتعلق حبماية الطفل 15/12امللغى مبوجب قانون  بلشباا

لفسق القاصر على اكتجرمي حتريض  ،حلصحياه رمساأو ليت قد تؤثر على مستقبله وا، سنتناوهلا الحقاً
 ق ع(من  344 ،343 ،342اد ملواملعاقب عليها مبوجب ل األفعااهي ق، وألخالد افسارة أو لدعااو

  .ج)
سلطته ل عماإجل ألقاضي من م اماب ألبااقد فتح ع ملشرن ابأل لقواميكن ، صة ملا سبقخالو

 لطفل.اليت يوجد فيها الوضعية اعلى ء ىل محاية بناإلطفل احاجة ى لتقديرية يف مدا

 05الصادر يف  291قانون اليف الفرنسي مفهوم الطفل املعرض للخطر  املشرعد حد دوق
يشمل  فإنهحسب هذا القانون و ،) (Enfance en dangerمصطلح  استعمل فإنه ،2007مارس 

  :من كال
وهي اليت تكون ضحية  ،)Enfants maltraités(فئة األطفال اليت تتعرض لسوء املعاملة  -

أو اإلمهال اخلطري يف  ،أو اليت تكون عرضة لالستغالل اجلنسي ،العنف اجلسدي أو املعنوي
 يسبب هلا نتائج خطرية يف التطور اجلسدي أو النفسي. مماالعناية 

                                              
اجلريدة الرمسية عدد  ،تعلق بقمع السكر العمومي ومحاية القصر من الكحولامل، 1975أبريل  29ممضي يف  26- 75األمر رقم  )1(

  .498، الصفحة 1975مايو  09ة يف مؤرخ 37
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وتشمل فئة األطفال الذين  ،)Enfants en risqueخبطر ( ةفئة األطفال اليت تكون مهدد -
ولو مل  حتىوجتعلها يف خطر  ،دد صحتهم أو أمنهم أو أخالقهم أو تربيتهم ايعيشون ظروف

 عاملة.امللسوء  ايتعرضو

وسع من مدلول اخلطر، ليشمل من هذه الفئة من األحداث فقد  املصري املشرعموقف  أما
متوافرة يف  )1(ومساها مرحلة التعرض للخطر، واعترب اخلطورة االجتماعية ،املرحلة السابقة عليه

  حاالت حددها على سبيل احلصر.
يعد « :2008لسنة  126املعدل واملتمم بقانون  (ق ط م)من  96 املادةويف هذا الصدد تقضي 

الطفل معرضا للخطر، إذا وجد يف حالة دد سالمة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك يف أي من 
  األحوال اآلتية:

 إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر. .1
إذا كانت ظروف تربيته يف األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غريها من شأا أن  .2

 و العنف أو االستغالل أو التشرد.ان معرضا لإلمهال أو لإلساءة أتعرضه للخطر، أو ك
إذا حرم الطفل بغري مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية يف حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له  .3

 احلق يف ذلك.

                                              
  ن:ااخلطورة نوع )1(

يتوقع مع استمرارها إقدام هذا احلدث على ارتكاب جرمية  ،خطورة إجتماعية: ويقصد ا وجود احلدث يف حالة غري عادية  . أ
 يف املستقبل.

جلرمية  احبيث حيتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر ،ثر على سلوك احلدثؤخطورة إجرامية: وهي حالة اجلنوح اليت ت  . ب
من اخلطورة اإلجرامية، ذلك أنها قد ال تنذر  اوالفرق بني احلالتني هو أن اخلطورة االجتماعية أوسع نطاق أخرى مستقبال.

سلوك غري اجتماعي أو مناف زم أن تكون األفعال ماسة مبصاحل اتمع جرمية يف ذاا، بل وقد تكون جمرد الوليس بال ،باجلرمية
 .فتنحصر يف خطر اجلرمية ،ا مبنية على فكرة السلوك اإلجرامي احملتملإإذ  ؛لألخالق، أما اخلطورة اإلجرامية فمدلوهلا أضيق

ن اخلطورة اإلجرامية تكون يف احلدث اجلانح، أما اخلطورة االجتماعية تكون متوافرة يف احلدث املعرض إوذا ميكن القول 
علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان،  راجع : للخطر املعنوي.
 .56، ص  2009الطبعة األوىل ، 
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إذا ختلى عنه امللتزم باإلنفاق عليه، أو تعرض لفقد والديه أو أحدمها أو ختليهما أو ختلي متويل  .4
 قبله. املسؤوليةأمره عن 

 إذا حرم الطفل من التعليم األساسي، أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر. .5
إذا تعرض داخل األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غريها للتحريض على العنف، أو  .6

األعمال املنافية لآلداب، أو األعمال اإلباحية، أو االستغالل التجاري، أو التحرش، أو 
املخدرة املؤثرة على  املواداالستغالل اجلنسي، أو االستعمال غري املشروع للكحوليات، أو 

 لعقلية.احلالة ا

إذا وجد متسوال، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة، أو القيام بألعاب  .7
 ال يصلح موردا جديا للعيش. ممالوانية، وغري ذلك 

 إذا مارس مجع أعقاب السجاير أو غريها من الفضالت واملهمالت. .8
و يف أماكن أخرى غري إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة يف الطرقات، أ .9

 معدة لإلقامة أو املبيت.
 إذا خالط املنحرفني أو املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السرية. .10
إذا كان سيء السلوك، ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متويل أمره، أو من سلطة  .11

  أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 إالَّهذه احلالة اختاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان إجراء من إجراءات االستدالل، وال جيوز يف      
  »..مه أو متويل أمره حبسب األحوال..بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أ

السابعة  سنمن نفس القانون حالة أخرى واملتمثلة يف ارتكاب الطفل دون  97 املادةوتضيف       
كما أن الطفل املريض يف القانون املصري يعترب معرضا لالحنراف، وهذا  .لواقعة تشكل جناية أو جنحة

يعترب الطفل معرضا لالحنراف إذا كان مصابا مبرض عقلي أو نفسي أو « بقوهلا: 99 املادةعليه  نصتما 
ى منه على سالمته أو سالمة الغري، حبيث خيش ،ضعف كليا أو جزئيا القدرة على اإلدراك أو االختيار

  ».جرءات اليت ينظمها القانونلإل وفقاًأحد املستشفيات املتخصصة ويف هذه احلالة يودع 
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الذي  األحداث قانون وليس الطفل قانون مصطلح استعمل أنهاملصري  املشرعواملالحظ على 
 من عشر الثامنة يبلغ مل من إىل لإلشارة احلدث من بدالً الطفل ةوأطلق تسمي ،كان معموال به سابقا

وهو مجع بني احلدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي يف تعريف واحد،  أنه، كما يالحظ عليه العمر
الرشد بني  سناجلزائري أين جند الفرق يف حتديد  املشرعموقف نستحسنه عكس ما هو موجود عند 

  احلدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي.
يهم ـوافر فـن تتوهم الذي ،أحداث منحرفون ،طائفتان - كما سبق القول- األحداث و

والطائفة الثانية  ،ارتكبوا جرائم بالفعل وحيتمل فيهم ارتكاب جرائم مستقبالأم أي  ؛اخلطورة اإلجرامية
ؤالء األحداث ـأي أن ه ؛وهم الذين تتوافر فيهم اخلطورة االجتماعية ،األحداث املعرضون لالحنراف

قد ال تشتمل حتما على إذن فحالة اخلطر املعنوي  ،)1(روف يحتمل معها ارتكاب اجلرائمحماطون بظ
ن تكون له أ - إذا ما وجد احلدث يف خضمه- لدى احلدث، فليس بالضرورة  اإلجراميةاخلطورة 

تقديره يه ينم فعالً عن هذه اخلطورة، وهذا يرجع إذا كان الظرف الذي يتواجد ف إالَّ ،خطورة إجرامية
قاضي  أنهاألحداث املعرضني لالحنراف رغم حداث ينفرد بالنظر يف قضايا إىل القاضي، فقاضي األ

  .)2(بالنسبة لدعاوى احلماية حتىمبدأ اقتناع القاضي اجلزائي يطبق  وبالتايل فإنَّ ،جزائي
اليت حيملها احلدث طار سياسة املنع إذن فمعىن اخلطورة هذه احلماية تدخل يف إ اعتبار أنَّ وعلى

وهي ختتلف  ،وتسمى غالبا باخلطورة االجتماعية ،موضوع تدابري هذه الساسة هي من نوع خاص
هذه اخلطورة اليت تستهدف  حيث إنَّمام السياسة العقابية اليت هي اهت اإلجراميةمبدئيا عن اخلطورة 

  .)3(املانع هو خطورة سابقة عن اجلرمية ن ما يستهدفه التدبريي خطورة مقترنة باجلرمية يف حني أالعقوبة ه

                                              
، م1996يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر العريب، مصر، لحق ط اسقور، لصبوانبيل عبد اوي لبنر )1(

 . 559ص
أو إلصالحية أو الوقائية بالتدابري اتقضي أن حملكمة اجلانح جيب على ث احلدانه يف حالة ألنوعني التفرقة بني ايرتتب على هذه و )2(

يرتكب مل اف فما دام لالحنرض ملعرالطفل ايف حالة ، وتكبتارحلالة جبرمية قد األمر يتعلق يف هذه ن الك أل، وذملخففةت ابالعقوبا
حممد راجع:  ام.إلجراه عن طريق اتبعدخاصتني عاية ة ورحمال ملساعدن يكوأن منا جيب ، وإقوبة جنائيةخضاعه لعز إال جيوفإنه جرمية 

 .36، صم1992عبد القادر قوامسية، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 .08أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص )3(
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فهو يف حاجة  ،عليه اأو جمني اجاحن إماالطفل مهما كان مركزه القانوين يكون ويف مجيع احلاالت  
ة وكذا التشريعات منها واإلقليمي الدوليةواإلشراف واملتابعة، وهو ما دفع العديد من اهليئات  الرعايةإىل 

ق إليه يف لألطفال، وهو ما سنتطر اجلنائيةمن خالهلا نصوصا تضمن احلماية  تقررقواعد  سن الوطنية
 املطلب املوايل.

 للطفل اجلنائيةاملطلب الثالث: صور احلماية 

وإميانا من اتمع  ،ةدولة على حد كلّطفل يف رسم معامل جتسيدا لألمهية الكربى اليت حيتلها ال   
الدويل بأمهية الطفل والطفولة كمرحلة أوىل يف حياة اإلنسان فقد تعالت العديد من األصوات الداعية إىل 

إذ استقطبت  ؛)1(واحمللية الدوليةاحملافل  لّجأصبحت مشاكل الطفل معروضة يف  االهتمام ا، حيث
ن اهتمام الباحثني القانونيني والنفسيني والتربويني واالجتماعيني فتوجت هذه املرحلة بصدور العديد م

  .)2(الداعية إىل االهتمام حبقوق الطفل الدوليةعالنات واملواثيق والعهود اإل
مية أن جتعل من مسألة منها واإلقلي الدوليةوهلذا كان لزاما على اتمع الدويل مبا فيه املنظمات 

قواعد مبوجبها يتسىن هلا تقرير احلماية  سنوغدت تطالب الدول من أجل  ،محاية الطفل حمورا هلا
فيما ، وهذا ما سنتطرق إليه )3(تنشأ وتنمو يف ظروف آمنة مستقرة حتى ،الالزمة لفائدة هذه الشرحية

  .يأيت

                                              
   من أضعف شرائح اتمع األخرى ألسباب عديدة منها:لكون فئة األطفال تعترب  )1(
  إن الطفل ال يستطيع املطالبة حبقوقه، خبالف شرائح اتمع األخرى اليت تستطيع ذلك. *
إن شرائح اتمع األخرى هي اليت تنتهك حقوق الطفل، فليس من السهل أن تقوم هذه الشرائح باملطالبة حبقوق تكون هي املسؤولة *

 اكها.عن انته
 20، اجلريدة الرمسية رقم  16/05/1989العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والساسية : انضمت إليه اجلزائر وصادقت عليه يف )2(

، وصادقت يف ذات اليوم على الربوتوكول اإلختياري األول امللحق بالعهد وكذا العهد الدويل  17/05/1989الصادرة بتاريخ 
من  1،8،13،23من العهد األول واملواد  1،22،23ادية واالجتماعية والثقافية وأبدت حتفظات على املواد اخلاص باحلقوق االقتص

عبد العزيز خميمر عبد اهلادي، محاية الطفولة  /.1998العهد الثاين ، من منشورات املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، اجلزائر ، ديسمرب 
 .315،صم1991دار النهضة العربية، القاهرة، يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، 

  .68- 67ص ، صم2008فاطمة شحاتة وأمحد زيدان، تشريعات الطفولة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ) 3(
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  ستوى الدويلاملللطفل على  اجلنائيةاحلماية  :الفرع األول

ومل ينتبه العاملون يف اال إىل  ،لقد انصب جل اهتمام اتمع الدويل على حقوق الفرد البالغ
يف النصف الثاين من القرن العشرين باعتبار الطفل نواة املستقبل وحيتاج للرعاية  إالَّتأمني محاية الطفل 

  لكبار. اختتلف يف مضموا عن  ،خاصة

أو  العامةسواء  ،القانونيةعلى وضع النصوص  الدوليةعديد من املنظمات لذلك فقد عكفت ال
 ،له، بسبب عدم نضجه اجلسمي والعقلي هذا من جهة خاصةحصرا بالطفل إلجياد محاية  املتعلِّقة

ولكون األطفال من شرائح اتمع األكثر تعرضا للقتل والتدمري والتشرد بسبب احلروب من جهة 
  .)1(أخرى

ومن بني تلك النصوص نذكر إعالن جنيف حلقوق الطفل الصادر من عصبة األمم سنة 
 )3(1966والعهدين الدوليني لعام  ،)2(1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام  مثَّ ،1924

 لألمم املتحدة بشأن العامةوإعالن اجلمعية  ،)4(1959نوفمرب  20إىل إعالن حقوق الطفل الصادر يف 
، وصوال إىل اتفاقية حقوق 1974محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة عام 

 1989نوفمرب  20املؤرخ يف  44/24لألمم املتحدة يف قرارها رقم  العامةالطفل اليت اعتمدا اجلمعية 
 .ودعمتها مبنظومة تشريعية ،)1(االتفاقيةوقد انضمت اجلزائر إىل هذه ، )5(وهي أهم اتفاقية يف اال

                                              
، دار احلامد للنشر والتوزيع، 03سهيل حسني الفتالوي، األمم املتحدة االجنازات واإلخفاقات، موسوعة املنظمات الدولية، ج  )1(

 .49، صم2011األردن، 
  .1948ديسمرب  10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن هيئة األمم املتحدة يف  )2(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم  )3(

، وفقاً ألحكام املادة 1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  1966كانون/ديسمرب 16) املؤرخ يف 21- ألف (د 2200املتحدة 
49. 

 .146م، ص 2005مصطفى أمحد أبو اخلري، نصوص املواثيق واإلعالنات واالتفاقيات حلقوق اإلنسان، إيتراك، د.م،  )4(
  وص أخرى هلا عالقة باملوضوع وهي:جتدر اإلشارة إىل نص )5(

صادقت عليها اجلزائر يف ، 1965كانون األول  21الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعقودة يف االتفاقيات _ 
 .30/12/1966يف  110، اجلريدة الرمسية رقم  15/12/1966
مبوجب قرار اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، اعتمدت وعرضت للتصديق والتوقيع واالنضمام  - 

 .1970، دخلت حيز النفاذ يف 1968نوفمرب  26، املؤرخ يف 2391اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
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  الدوليةأوال: محاية الطفل يف ظل النصوص 

يستند نظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان على ثالثة وثائق أساسية تشكل امليثاق الدويل     
وهي الوثائق اليت  ،وكذا العهدين الدوليني ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :وهي ،حلقوق اإلنسان

  األخرى الصادرة عن األمم املتحدة: القانونيةخمتلف الوثائق اشتقت وبنيت عليها 

  1948اإلنسان الصادر عام  محاية الطفل يف اإلعالن العاملي حلقوق  . أ

) مادة العديد من احلقوق واحلريات األساسية الالزمة 30تضمن اإلعالن املكون من ديباجة وثالثني ( 
وعدم  ،ومن أمهها املساواة بني مجيع الناس ،سواء بصفته الشخصية أو باعتباره فردا من اتمع ،لإلنسان
واحلق يف حماكمة عادلة، براءة الذمة إىل ثبوت  ،ومنع التعذيب ،ومنع الرق ،احلق يف احلياةوالتمييز، 

 ،والعمل النقايب ،ويف العمل ،قيدةوالع ،والتفكري ،والزواج ،وحرية التنقل ،اخلاصةواحترام احلياة  ،اإلدانة
  وغريها من احلقوق األخرى.

هناك بعض الفقرات اليت  أنَّ إالَّ ،وإن كان اإلعالن مل خيصص وال مادة واحدة كاملة للطفل    
أقرت لألمومة والطفولة احلق  25 املادةفالفقرة الثانية من  ،ت بطريقة أو بأخرى عن حقوق الطفلحتدث

بالنظر لوضعية الفئتني املتميزتني، كما اعترفت جلميع األطفال حبق التمتع  خاصة ،يف الرعاية واملساعدة
كما منحت  ،بذات احلماية االجتماعية دون أن يفرق اإلعالن بني من ولدوا يف إطار الزواج وخارجه

اآلباء  حقص يف التعلم، وأوجبت إلزامية التعليم االبتدائي مع من اإلعالن احلق لكل شخ 26/01 املادة
وعليه فاإلعالن ال خياطب  .يف اختيار نوع التعليم املناسب، وهو ما يفهم منه التعليم املتعلق بالطفل

كما مل يتضمن  ،أي على اعتبار ما سيكون ؛ولؤبل خياطبه كشخص بالغ ومس ،الطفل كطفل مباشرة
  اية حقوق اإلنسان عموما والطفل خصوصا.حلم عمليةآليات 

                                                                                                                                             
اإلعالن بشأن محاية النساء واألطفال يف حالة الطوارئ واملنازعات املسلحة، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة  - 

للمزيد من االتفاقيات العاملية حلماية حقوق الطفل، راجع: سهيل حسني الفتالوي، . و1974ديسمرب  14لألمم املتحدة املؤرخ يف 
 .53املرجع السابق، ص

تضمن املصادقة، مع التصرحيات التفسريية، على اتفاقية حقوق امل، 1992ديسمرب  19ممضي يف  461- 92مرسوم رئاسي رقم  )1(
ديسمرب  23يف  مؤرخة 91اجلريدة الرمسية عدد ، 1989نوفمرب سنة  20بتاريخ  الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  .2318، الصفحة 1992
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  قتصادية واالجتماعية والثقافيةمحاية الطفل يف ظل العهد الدويل للحقوق اال  . ب

ودخل حيز النفاذ يف  ،1966ديسمرب  16لألمم املتحدة العهد الدويل يف  العامةتبنت اجلمعية     
د وجاء ليؤكِّ ،من العهد 27 مادةللبعد إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام تطبيقا  1976جانفي  03
ةإذ أقرت  ؛ة هذا النوع من احلقوق للتمتع الفعلي بكافة حقوق اإلنسانأمهيالعاشرة منه وجوب  املاد

كما أوجبت  ،منح األسرة احلماية واملساعدة طوال وضها مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم
  توفري احلماية لألمهات خالل فترة ما قبل الوضع.

جلميع  خاصةالعاشرة على وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة  املادةالفقرة الثالثة من  ونصت    
على جعل  نصتوحظرت االستغالل االقتصادي واالجتماعي، كما  ،األطفال واملراهقني دون أي متييز

تخدام األطفال يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو ديد القوانني تعاقب اس
الطفل يف  حقمن العهد ضمنيا  11 املادةكما أقرت  ،حيام باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي

ن مستوى معني كاف ألسرته يوفر ما يفي حلاجاته من الغذاء والكساء واملأوى والتمتع بأعلى مستوى م
  التعليم االبتدائي إلزاميا وجمانيا للجميع. 13 املادةوجعلت  ،الصحة اجلسدية والعقلية

إنشاء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لرصد تنفيذ الدول العهد  متَّوإن     
الطفل ومساءلتهم طاملا ال ميكنها ال تستطيع إجبار املعنيني حبقوق  أنها إالَّمن خالل التقارير اليت تتلقاها 

إصدار مالحظات وتوصيات، لكن العهد يبقى أكثر ضمانا يف تنفيذه من اإلعالن العاملي حلقوق  إالَّ
  .)1(اإلنسان الذي جاء خاليا من الضمانات

  والسياسية املدنيةمحاية الطفل يف ظل العهد الدويل للحقوق   . ت

الذي انضمت إليه اجلزائر مبوجب  1976مارس  23احتوى العهد الذي دخل حيز النفاذ يف     
على العديد من النصوص املقررة بتحفظ،  1989ماي  16املؤرخ يف  67- 99مرسوم رئاسي رقم 

إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع  ه أن الدول األطراف يف هذا العهدباجتيحيث جاء يف د ،حلماية الطفل
املعلنة  للمبادئ وفقاً ابتة، يشكلألسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثأعضاء ا

                                              
 ،229ص ، صم1999جابر إبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان وحرياته يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دار وائل، عمان،  ) 1(

230.  
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 نصحلقوق الطفل فقد جاء يف  اوتعزيز أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل. يف ميثاق األمم املتحدة
   :24 املادة

أو األصل  ،أو الدين ،أو اللغة ،أو اجلنس ،أو اللون ،دون أي متييز بسبب العرق يكون لكل ولد - 1«
يف اختاذ  ،وعلى الدولة ،وعلى اتمع ،على أسرته حقأو النسب،  ،أو الثروة ،أو االجتماعي ،القومي

  .تدابري احلماية اليت يقتضيها كونه قاصرا
  طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به. كلّيتوجب تسجيل  - 2
  ».يةيف اكتساب جنس حقلكل طفل  - 3

  اخلاصة الدوليةيف النصوص  محاية الطفل ثانيا:

بالطفل، واملتعلقة أساسا يف إعالن حقوق  املتعلِّقة الدوليةسنركز يف هذه النقطة على أهم النصوص      
  .1989، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام )1(1959عام لالطفل 

  1959وق الطفل الصادرة يف نوفمرب إعالن حق  . أ

     نصوص عليها يف اإلعالن طفل باحلقوق امل كلّهذا اإلعالن املكون من عشرة مبادئ على متتع  نص
فقد جعل املبدأ الثاين ضرورة متتعه حبماية  .وكون الطفل غري مكتمل النضج اجلسمي والعقلي ،دون متييز

طفل احلق يف االسم والتمتع كما أقر لل ،القوانني سنلعليا حمل اعتبار يف وأن تكون مصلحته ا ،خاصة
وأيضا  ،االبتدائية تلقي التعليم بل إلزاميته يف املرحلة حقباجلنسية والرعاية الصحية قبل امليالد وبعده، مع 

املبدأ الثامن فقد أوجب أن يكون الطفل يف مجيع  أما .إتاحة الفرصة لكل طفل يف اللعب واللهو
  الظروف من أوائل املتمتعني باحلماية واإلغاثة.

قد  اجلنائيةواملعهد العايل الدويل للدراسات  لقانون العقوبات الدوليةاجلمعية ويف هذا اإلطار فإن     
لعقوبات يف العددين الثالث والرابع عام لقانون ا الدوليةنشرت أعماله يف الة  ،نظما يف سرياكوزا مؤمترا

                                              
نوفمرب/تشرين الثاين  20) املؤرخ يف 14- (د 1386مبوجب قرار اجلمعية العامة اعتمد إعالن حقوق الطفل، ونشر على املأل  )1( 

1959.  
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وعة من التوصيات لتكون ، وقد وضع املشاركون يف هذا املؤمتر حتت نظر األمم املتحدة جمم1979
  .)1(عداد اتفاقية حقوق الطفلاألرضية إل

  )2( اتفاقية حقوق الطفل  . ب

املؤرخ يف  44/25لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل يف قرارها رقم  العامةاعتمدت اجلمعية     
وردت يف  ،مادة 54 االتفاقية تمؤداه الطفل أوال، وتضمن اوكان أساسها مبدأ عام ،1989نوفمرب 

 سنإنسان مل يتجاوز  كلّحتديد مفهوم الطفل، وهو  - مرةوألول - ها األول ؤتناول جز ،ثالثة أجزاء
 االتفاقيةالدول األطراف يف  كلّ). وقد أكدت هذه األخرية التزام االتفاقيةاألوىل من  ملادةاكاملة ( 18

على جمموعة احلقوق اليت  النصجاء  مثَّ ،باحترام حقوق الطفل وتعهدها بتوفري احلماية والرعاية والرفاهية
والتفكري، الرعاية  ،وأمهها: احلق يف احلياة ويف احلفاظ على هويته، التعليم ،جيب أن يتمتع ا األطفال

  .وواجب إعطاء املعاقني العناية والرعاية الالزمتني ،الصحية، الضمان االجتماعي، الراحة والتسلية
كالعنف واإلمهال  ،باإلضافة لضرورة احلماية من مجيع املخاطر احملدقة باألطفال واليت تضر م    
مع عدم فرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب اجلرائم اليت  ،املخدرات واالختطافو

وعدم تعريض األطفال للتعذيب أو  ،كما يتعني فصل األطفال عن الكبار يف السجن ،يرتكبها األطفال
أحكام قانون فالطفل الذي خيرق  ؛االتفاقيةمن  40 املادةاألحوال وحسب  كلّاملعاملة القاسية. ويف 

العقوبات جيب أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته، ودف إىل إعادة إدماجه يف 
  اتمع.

                                              
  .48، ص1992حممود شريف بسيوين، محاية الطفل دون محاية حقوقه، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحداث  )1( 
لسياسية، االقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ االتفاقية جلنة حقوق اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دويل حيدد حقوق األطفال املدنية، ا )2( 

عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار ،ا الطفل التابعة لألمم املتحدة املكونة من أعضاء من خمتلف دول العامل
، وفقا 1990أيلول/سبتمرب  2يخ بدء النفاذ: تار 1989تشرين الثاين/نوفمرب  20املؤرخ يف  44/25اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

باعتماد اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مؤمتر القمة  1989تزامنا مع صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نوفمرب  ،49للمادة 
دف التعرف على أوضاع ، 1989)، بدأ الس بإصدار التقارير السنوية عن واقع الطفل العريب منذ عام 1990العاملي للطفل (

الطفولة العربية يف خمتلف ااالت، ومتابعة التقدم املتحقق لتنفيذ حقوق الطفل واإلعالن العاملي وكذلك أيضا حتديد أهم املشكالت 
تراح سبل والظواهر اليت يعيشها الطفل العريب وحتليلها برؤية علمية موضوعية، دف تشخيص الظاهرة وحتليل أسباا وأغراضها، واق

ريب عالجها والوقاية منها. راجع: الس العريب للطفولة والتنمية، تقرير األداء للمجلس العريب للطفولة والتنمية حنو تطبيق اإلعالن الع
  .13، ص2001والعاملي للطفولة، 
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فتتضمن حتديد األجهزة » 45 – 42 املواد« قية حقوق الطفلبالنسبة للجزء الثاين من اتفا أما    
أعضاء ينتخبون من بني  عشرةمن  تتكونوأمهها جلنة دولية حلقوق الطفل  ،املختصة باملتابعة واإلشراف

  ودف للقيام مبا يلي: ،تعقد ثالث دورات يف السنة ،اخلرباء املختصني
 تلقي التقارير الدورية من الدول عن وضعية حقوق األطفال وتطوراا. -
 لس االقتصادي واالجتماعي.لألمم املتحدة عن طريق ا العامةتقدمي تقارير إىل اجلمعية  -
 نظمة األمم املتحدة.ملإجراء دراسات وتقدمي مالحظات وتوصيات واقتراحات للدول األعضاء  -

 ،لكيفيات التوقيع والتصديق االتفاقيةمن » 54 – 46 املواد« يف حني خصص اجلزء الثالث    
وهلذا فقد  ،وإمكانية االنسحاب منها االتفاقيةاجلدير بالذكر هنا هو جواز التحفظ على هذه  ولعلَّ

 املادةبالتبين، لكن اجلزائر مل تتحفظ على  املتعلِّقة 21 املادة نصحتفظت عدد من الدول اإلسالمية على 
 العامةبديانة الطفل وحريته يف اإلعالم واآلداب  املتعلِّقة 17، 16، 14، 13 املوادحتفظت على  أنها إالَّ

 1990سبتمرب  02ملبادئ اإلسالم. وإن كانت اتفاقية حقوق الطفل اليت دخلت حيز التنفيذ يف  طبقاً
  العتبارات منها:أغلب الدول وحازت على موافقة  ،تشكل فقرة نوعية يف املفاهيم

 جاءت نتيجة تعاظم املعاناة لدى أعداد متزايدة من األطفال. االتفاقية -
 ، السياسية، االقتصادية واالجتماعية.املدنيةأحاطت تقريبا جبميع حقوق الطفل  -
 اعتمدت على عدم التمييز يف املعاملة بني أطفال العامل. -
الدولة واتمع الدويل  مثَّجعلت االلتزام األول يف محاية الطفل يقع على األسرة والوالدين  -

االحتياجات ن الوالدين واألسرة هم األقدر يف الظروف العادية على حتقيق ألذلك  ،عموما
 الفعلية للطفل.

 حبماية الطفل. يتعلَّقحاولت إجياد معايري دولية فيما  -

  يف محاية الطفل  الدوليةثالثا: دور بعض املنظمات   

ومساعي  سنحاول يف هذه النقطة تقصي اهودات املبذولة من قبل بعض الوكاالت املتخصصة    
  .اإلقليميةبعض املنظمات 
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 يف محاية الطفل ملتحدة لرعاية األمومة والطفولة)(صندوق األمم ا )1(اليونيسيفمنظمة دور   . أ

كوكالة إلغاثة األطفال يف أوربا اليت  1946لقد عملت منظمة اليونيسيف منذ إنشائها يف     
  مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل. ،بلدا 162عرب العامل، وهي تنشط يف  ومحايتهمدمرا احلروب 

وحركات اتمع املدين إىل  الدوليةمع احلكومات واملنظمات املنظمة ويف هذا السياق سعت     
أين أكدت الدول  ،2002والثانية يف  1990يف عام  القمة العاملية األوىل؛ عقد القمتني العامليتني للطفل

 على ضرورة التفعيل للعمل باتفاقية حقوق الطفل.
    مة اليونيسيفمنظَّ كما تعد واحدة من الشركاء املؤسة باألطفالسني للحركة العاملية املعني، 

كرسوا جهودهم  ،أحناء العامل كلّمات واألفراد من مجيع األعمال ومن وهي ائتالف من املنظَّ
قولوا « د متخض عن احلركة محلة أخذت شعاروق ،وتغيري العامل مع األطفال ،لتعزيز حقوق الطفل

  .)2(»نعم لألطفال

 يف محاية الطفل )والثقافة ممة األمم املتحدة للتربية والعل(منظ )3(منظمة اليونسكودور    . ب

ختتص منظمة اليونسكو يف إطار أسرة األمم املتحدة أساسا بالتربية والثقافة والعلوم، وهي     
بب الوضع دون متييز بسبب اجلنس أو العنصر أو بس ،تقوم بتنشيط التربية ونشر الثقافة والتعليم

                                              
وكالة إلغاثة األطفال يف القارة .ومنذ بداياا ك1946عملت اليونيسيف على محاية حياة األطفال حول العامل منذ إنشائها عام )1( 

 األوروبية اليت مزقتها احلروب، منت اليونيسيف لتصبح اليوم القوة الرائدة ملناصرة األطفال على مستوى العامل، وأحد الشركاء الرئيسيني
الطفل، فإن اليونيسيف دف إىل بلداً ومنطقة وإقليم، واسترشاداً باملعايري واملبادئ اخلاصة باتفاقية حقوق  162يف التنمية.وبعملها يف 

  .من احلياة يف سعادة وصحة وكرامة يئة األوضاع اليت متكن األطفال
؛ تقديرا لألعمال اليت تقوم ا لصاحل األطفال، واملتمثلة خاصة يف 1965حتصلت املنظمة على جائزة نوبل للسالم يف  )2( 

، وتسعى املنظمة جاهدة يف العراق لتقدمي املساعدات %95نسبة القضاء على شلل األطفال، وخفض الوفيات من احلصبة ب
لألطفال، أما يف فلسطني فهناك فريق عمل يف رفح، اخلليل، جنني، طولكرم ونابلس، وهي تركز هناك على إبقاء املدارس 

إطار منظمة األمم املتحدة أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف : مفتوحة مع االهتمام بأطفال املخيمات. راجع
  .209، صم2000والوكاالت الدولية املتخصصة، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، 

م و يقع مقرها يف مدينة باريس يف فرنسا 1947:هي إحدى منظمات هيئة األمم املتحدة تأسست يف شهر نوفمرب سنة   اليونيسكو)3( 
، وبعض الدول األعضاء يف ملنظمة دول غري متمعة باستقالل ذايت وذلك وفقاً  دول مؤسسة 8دولة عضو و  196و تضم يف عضويتها 

 م.2011لعدد األعضاء وااملؤسسني يف عام 
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وهي تعمل على اقتراح األساليب التربوية املناسبة لتهيئة أطفال العامل  ،االقتصادي أو االجتماعي
 .)1(أمجع لالضطالع مبسؤوليات اإلنسان احلر

 يف محاية الطفل الدوليةمنظمة العمل دور    . ت

من اتفاقية  32 املادةمن العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية و 03 للمادتني استناداً      
عديد من بعمل األطفال من خالل إصدار ال الدوليةاهتمت منظمة العمل  ،1989حقوق الطفل عام 

  :منها ،الدوليةاالتفاقيات 
واليت حددا بـ  1937الدنيا لقبول األطفال يف الصناعة عام  السنبشأن  الدولية االتفاقية -

 سنة. 15
 بشأن الفحص الطيب لألطفال والشباب للعمل على ظهر السفينة. اخلاصة االتفاقية -
 بالعمل الليلي لألطفال. اخلاصة االتفاقية -
سنة بالنسبة  18و 15 السناليت جتعل  1973اتفاقية احلد األدىن لسن استخدام األطفال عام  -

 لطفل للخطر.اليت تعرض ا لألعمال

 فليف محاية الط ة األغذية والزراعةمنظمدور    . ث

 ،تضطلع املنظمة برفع مستوى التغذية واملعيشة للسكان اخلاضعني الختصاص الدول األعضاء      
أهم ما صدر عن املنظمة هو اإلعالن  ولعلَّ ،من أجل حترير اإلنسانية من ااعة العامةوتطوير الرفاهية 

ال  االذي أقر لكل إنسان وامرأة وطفل حق ،1974العاملي حول استئصال اجلوع وسوء التغذية لعام 
  اجلوع يشكل إهانة للكرامة اإلنسانية. ألنَّ ؛يف التحرر من اجلوع وسوء التغذية يتمثّل ،ميكن التنازل عنه

الذي حث الدول على منع  10/47وقد تبنت مجعية الصحة العاملية القرار رقم     
هذا إىل جانب اإلعانات اليت  ،النساء واألطفال صحةالسلوكيات التقليدية الضارة اليت تؤثر على 

                                              
  .209، صالسابق أمحد أبو الوفا، املرجع) 1(
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سواء مبفردها أو مبساعدة وكاالت دولية أخرى كالبنك الدويل لإلنشاء  ،قدمها مباشرة لألطفالت
  .)1(اإلمنائية الدوليةوالتعمري واملؤسسة 

للطفل  خاصةبصفة  اجلنائيةأو  عامةبصفة  القانونيةوإىل جانب ما ذكر من مظاهر احلماية     
على املستوى الدويل، فإننا سنتطرق فيما يلي إىل االتفاقيات اليت أبرمت يف ذات الغرض على 

  املستوى اإلقليمي. 

  ستوى اإلقليمياملعلى للطفل  اجلنائيةاحلماية  :الفرع الثاين

عديدة،  أنهاة للطفل جند ياليت أبرمت يف جمال احلماية اجلنائ اإلقليميةبالرجوع إىل النصوص     
  وجامعة الدول العربية. ،االحتاد اإلفريقيواالحتاد األوريب،  :وهي منها،بعض اللى عوسنركز 

 االحتاد األوريباحلماية اجلنائية للطفل على مستوى   . أ

 االتفاقيةبوجوب تشجيع حقوق ومصاحل األطفال املثلى جتلى يف األوريب اقتناع دول االحتاد  إنَّ    
 ،2000جانفي  7واليت بدأ العمل ا يف  ،1996األوربية بشأن ممارسة حقوق الطفل الصادرة عام 

األوربية على  االتفاقيةوعلى اعتبار أن حقوق الطفل تضمنتها العديد من االتفاقيات األممية فقد ركزت 
ويف هذا اإلطار جيب  ،ه اآلراءمع إعطاء األمهية هلذ ،احلقوق اإلجرائية للطفل ومتكينه من التعبري عن رأيه

  زم األمر ذلك.استلبسرعة وسرية إن  القضائيةأن تعمل السلطة 
فقد شجعت الوساطة والوسائل األخرى حلل الرتاعات اليت  االتفاقيةمن  13 املادة أما    

 ،االتفاقيةبتنفيذ  املتعلِّقةعلى إنشاء جلنة دائمة تنظر يف املسائل  االتفاقية نصتكما  ،تشمل أطفاال
منها  24 املادةأصوات الدول األعضاء. وما يثري االنتباه أن  2/3وهلا أن تتخذ توصيات بأغلبية 

والرغبة القوية يف توحيد  ،يوحي إىل األمهية املوالة للطفل مما االتفاقيةمنعت إبداء التحفظات على 
  بالطفل. املتعلِّقةمواقف الدول األوربية 

                                              
زائر وترأسه وقد مت حتت رعاية منظمة الصحة العاملية ومتويل من االحتاد األوريب إنشاء املرصد الوطين حلقوق الطفل يف اجل )1(

خرباشي عقيلة، محاية الطفولة بني العاملية تاريخ إنشائه الرئيس األسبق أمحد بن بلة. راجع:  2005جانفي  16شرفيا وبداية يف 
  . 57، صم2009واخلصوصية، دراسات قانونية، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعلمية، العدد اخلامس، اجلزائر، 
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  احلماية اجلنائية للطفل يف مضمون عهد حقوق الطفل يف اإلسالم    . ب

على وجه  هووعيا منها جبسامة املسؤولية جتاهعترافا من الدول اإلسالمية  حبقوق الطفل ا
، صادقت على عهد حقوق الطفل يف طليعة مستقبل األمة وصانع غدها اخلصوص إذ هو

يف قطاع الطفولة بغية مالءمة األطر واآلليات ملواجهة لتطوير األداء اإلسالمي منها سعيا  )1(اإلسالم
أخذا يف االعتبار حتمل حجم التغريات والتحوالت املتسارعة وانعكاساا على هذا القطاع.و

املعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية  ألكرب قسط من -بارهم من الكيان اهلش يف اتمعباعت-األطفال 
اليتم والتشرد، واستغالل  ظواهر مأساوية تتمثل يفينجم عنه وتلك اليت من صنع اإلنسان مما 

عن معاناة األطفال  سية أو خطرة أو غري مشروعة، فضالاألطفال يف أعمال عسكرية أو قا
واملشردين واملفقودين نتيجة ون والرازحني حتت ظروف االحتالل،الالجئني واملوجودين يف السج

وزيادة أعداد  دياد ظاهرة العنف بني األطفال،هم يف ازالرتاعات املسلحة أو ااعات، مما سا
وإميانا منها بأن األمر يقتضي اختاذ موقف يكرس االلتزام  ني منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.املعاق

اليت تعترض العقبات  حبقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة اجلهد لتفعيل هذه احلقوق وتذليل
األمة لديها من اإلمكانات واملقومات ما يكفل هلا التغلب على الصعوبات وثقة منها بأن  طريق األمة.

اليت تواجهها مبا يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية، متثل فيها األسرة والطفل مكانة مميزة 
ق وإذ تقر حب ا إمكانية تنمية شاملة ومستدامة.دعائمها املودة والرمحة، ومن موارد بشرية هامة تتيح هل

الطفل يف أن تترعرع شخصيته يف بيئة عائلية تسودها القيم األصيلة واحملبة والتفاهم مبا ميكنه من ممارسة 
حقوقه دون أي متيز.ومساندة منها للخطط والربامج واملشروعات الرامية إىل النهوض بأوضاع الطفولة 

 ارسة الطفل حلقوقه الكاملة.يف العامل اإلسالمي، مبا يف ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل مم
واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية وأحكامها مع مراعاة 
التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال األقليات واجلاليات غري املسلمة تأكيدا للحقوق 

  .)2(عدة بنود اتفقت على ،املسلم اإلنسانية اليت يشترك فيها الطفل املسلم وغري
  

                                              
حقوق الطّفل يف اإلسالم املعتمد من قبل املؤمتر اإلسالمي الثّاين والثّالثني لوزراء اخلارجية املنعقدة يف صنعاء (اليمن)، خالل عهد  )1( 

  هـ. 1426مجادى األول  23إىل  21م املوافق  30/06/2005إىل  28الفترة من 
  .07أنظر امللحق رقم  )2( 
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 الحتاد اإلفريقي)منظمة الوحدة اإلفريقية (ااحلماية اجلنائية للطفل على مستوى   . ت

اعترافا من الدول اإلفريقية بالوضع اخلطري الذي مير به الطفل اإلفريقي، وإميانا منها بوجوب أن     
وتأمني احتياجات منوه البدين والعقلي أقرت ميثاق  ،وتوفري احلماية الالزمة له ،ينمو الطفل يف بيئة أسرية

 48ويضم امليثاق  ،1999نوفمرب  29يف به ، الذي بدأ العمل 1990حقوق ورفاهية الطفل عام 
  من احلقوق منها:  مجلةد امليثاق وعلى أساس مبدأ مصاحل الطفل املثلى عد ،مادة

واالرتباط باآلخرين،  ،والتعبري ،واحلصول على اسم وجنسية ،واحلق يف البقاء ،عدم التمييز    
باإلضافة إلقرار حقه يف الراحة  ،وتنمية شخصية الطفل ،وكذا التعليم ،واحلق يف اخلصوصية

الطفل يف  حقوتطبيق نظام قضائي خاص باألحداث.كما أقر امليثاق  ،والترفيه والرعاية الصحية
 متَّاحلماية ضد إساءة املعاملة واالستغالل يف العمل واالستغالل اجلنسي وتعاطي املخدرات، كما 

ةعلى إنشاء اللجنة  النصاليت يعاين منها  حبقوق ورفاهية الطفل اليت تتكفل جبمع املعلومات اخلاص
وتتابع  ،ولية املعنية حبقوق الطفلواملنظمات اإلفريقية والد املؤسساتتتعاون مع و ،الطفل اإلفريقي

هذه اللجنة من مهام و ،التقارير الدورية من الدول األعضاء حول تنفيذ امليثاق يتنفيذ امليثاق وتلق
لكن تبقى تقاريرها ال خترج عن دائرة املالحظات  ت املذكورة أعاله،تحقيق يف ااالالالقيام ب

  والتوصيات.

 جامعة الدول العربيةتوى احلماية اجلنائية للطفل على مس   . ث

تبين ميثاق حقوق الطفل  متَّ ؛سعيا من حكومات دول اجلامعة العربية لتحقيق مصلحة الطفل    
ونص امليثاق  ،العريب الذي تضمن احلقوق األساسية للطفل العريب املشتقة من احلقوق األساسية لإلنسان

  .)1(كذلك على إنشاء جلنة حلقوق الطفل
واإلقليمية، ملسنا ذلك الشعور اإلنساين الذي  الدوليةلبنود اليت تضمنتها املعاهدات بعد تتبعنا لو    

بأكرب الفئة من األطفال عربت عنه الدول األعضاء من خالل هذه النصوص، حيث حاولَت إحاطة هذه 
                                              

خبرياً مستقالً اليت ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دوهلا األطراف. وهي  18نة حقوق الطفل هي اهليئة املؤلفة من جل)1(
ل ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولني اختياريني لالتفاقية متعلقني بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغال

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بروتوكوالً اختيارياً ثالثاً 2011مرب كانون األول/ديس 19األطفال يف املواد اإلباحية. ويف 
متعلقاً بإجراء تقدمي البالغات، سيسمح آلحاد األطفال بتقدمي شكاوى خبصوص انتهاكات معينة حلقوقهم املقررة مبوجب االتفاقية 

  .2014يسان/أبريل وبروتوكوليها االختياريني األولني. ودخل الربوتوكول حيز النفاذ يف ن
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ورق، لى هذه النصوص ال تزال يف العديد من البلدان حربا ع أنَّ إالَّ، الضماناتاحلقوق وقدر من 
  .)1(اجلهات املعنية باألمر إىل مزيد من االهتمام اجلدي باملوضوع واإلشكال يبقى مطروحا مامل تدع

  للطفل اجلنائيةماية احليف توفري  اجلنائيةالفرع الثالث: مناهج القوانني 

له يف السنوات  خاصةوفرض محاية جنائية  ،اجلنائي املشرعبل من قبالطفل تزايد االهتمام 
ة أسباب، على رأسها االنتشار الواسع للجاألخرية، ويرجع ذلك لعدتها أطفالرائم اليت يكون ضحي ،

ي ظاهرة اإلجرام الدويل ولتفشهذا من جهة،  ،)2(يف حقهم وذلك لسهولة ارتكاب مثل هذه اجلرائم
ن جهة م)3(اجنسي مواستغالهل يةئهم اجلسموبيعهم وبيع أعضا ماالجتار  على األطفال مثلالواقعة 
  .)4(أخرى

  التشريع اجلزائري يف  –أ 

  / يف خمتلف النصوص القانونية 1

ه يف احلياة نصوصا زجرية حلماية حقّ أقر ة الطفلاجلنائي اجلزائري بوضعي املشرعمن  وعياً
، سنة 18 سن، وذلك ببلوغه والنماء منذ مراحل تكوينه األوىل إىل حني اكتمال نضجه البدين والعقلي

وكذا  أنواع العنف البدين والنفسي، كلّن كما أقر نصوصا أخرى دف إىل صيانة بدنه ونفسيته م

                                              
ويف الواقع الكثري من األطفال ضحايا ألفعال ال إنسانية يف مناطق عدة من العامل، وخصوصا تلك اليت كانت عرضة للقمع والعدوان  )1(

واالتفاقيات فريد علواش، حقوق الطفل يف املواثيق / 08واالستعمار والعنصرية. راجع: عبد العزيز أبو خزمية، املرجع السابق، ص
 .112، صم2010الدولية، جملة املنتدى القانونية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد السادس، 

  .01انظر امللحق رقم  )2(
  اتمع الواعي هو الذي يقدم الرعاية ألبنائه ليحميهم من هاوية االحنراف وهذه احلماية تتحقَّق يف اتمع من خالل أربعة جوانب: )3(

  اجلانب الوقائي: ونعين به دراسة عوامل احنراف األحداث والعمل على وقايتهم منها. - 1
  اجلانب املوضوعي: ونعين به حتديد نطاق املسؤولية اجلنائية حبيث يوجد ارتباط بني السن وبني التدرج يف املسؤولية.- 2
  اث حبيث تتناسب وحداثة سنهم وإمكانيام.اجلانب اإلجرائي: ونعين به وضع إجراءات جنائية خاصة يف شأن األحد- 3
اجلانب التنفيذي: ونعين به وضع أساليب خاصة لتنفيذ التدابري والعقوبات املقررة لألحداث جراء ارتكام اجلرائم املختلفة أو - 4

 احنرافهم.
ى عرب الدول والقارات، كما سهل وقد اختذت هذه اجلرائم طابع اجلرمية املنظمة، وأصبحت تدار من قبل منظمات إجرامية كرب) 4(

  التطور التكنولوجي ارتكاا كاستخدام احلاسوب واالنترنت.
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اجلزائري  املشرعد إىل هذا أوج وعرضه من شىت أصناف االعتداءات، إضافة النصوص اليت حتمي أخالقه
 ،عليه يف مرحلة التحقيق واحملاكمة اينللطفل  احلماية اإلجرائية تقررائية اليت جربعض النصوص اإل

  .  وهي قليلة يف رأينا مقارنة باحلدث اجلانح أو املعرض للخطر املعنوي
جتسد االهتمام بفئة األطفال يف اجلزائر منذ االستقالل، فرحيل املستعمر كشف وقد هذا 

، فالفقر وعدم التمدرس وانعدام )1(للمعنيني آنذاك عن عمق املآسي اليت تركتها احلرب يف فئة األطفال
اء وزارة جعلت احلكومة اجلزائرية تسارع إىل إنش )2(تلك األسباب وغريها كلّالعناية الصحية واليتم 

 65 املادةتنص  ة، حيث اجلزائريريتاعلى هذا احلق الدس توحرصجمانا،  التعليم للتربية والتعليم وجعلت
التعليم العمومي جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون، ، مضموناحلق يف التعليم « :على أن منه

التساوي يف االلتحاق  تسهر الدولة على ،الوطنية تنظم الدولة املنظومة التعليمية، التعليم األساسي إجباري
  ».بالتعليم والتكوين املهين

فيات ستشالفحص والعالج داخل امل لصحةاوزارة حلماية صحة الطفل جعلت  وتكريساً
، كما أنشئت وزارة الشباب اليت خوهلا اإلشراف على الترفيه وإجياد روح والقطاعات الصحية جماناً

كالكشافة واالحتاد  ،اليت منحت دورا يف محاية األطفال املؤسساتوغريها من  ،رياضية لدى النشء
مجعيات تعىن برعاية  عدةالذي شجع بظهور  )3(باجلمعيات املتعلق إضافة إىل القانون ،الوطين للشبيبة

 ،حبماية األطفال اخلاصةوأن ذلك التكفل صاحبه صدور رزنامة من النصوص  خاصةالطفولة والشباب، 
أشكال  كلّالقانون اجلنائي الذي محى الطفل من  وباألخص ،يف خمتلف فروع القانون املشرعتناوهلا 
اإلجراءات  املشرعومن الناحية اإلجرائية حدد  ،فعل يلحق األذى بالقصر كلّوعاقب على  ،االعتداء

مل يهمل فئة  أنهكما  اليت تتخذ جتاه الطفل املنحرف يف خمتلف مراحل الدعوى يف قانون اإلجراءات،
 03- 72 فأصدر قانون محاية الطفولة واملراهقة مبقتضى األمر ؛عنويامللخطر لاألحداث املعرضني 

                                              
خري مثال: قوائم شهداء ثورة التحرير اجلزائرية املليئة بأمساء الكثري من األطفال، واملعاناة األطول أمدا ألطفال فلسطني، فكم من  )1(

ل من عائالت أبيدت وغالبيتها أطفال، وباإلضافة إىل ما حيدث اليوم يف بؤر التوتر يف العامل. ويف منطقتنا العربية يتأثر اآلالف من األطفا
روب والرتاعات املسلحة، فاألطفال يقتلون أو يعوقون أو يفقدون أبويهم وإخوم، ويفصلون عمن يقدمون هلم الرعاية األولية يف احل

 .112، صفريد علواش، املرجع السابق/ 08املأوى والغذاء والتعليم. راجع: عبد العزيز أبو خزمية، املرجع السابق، ص
  .08م، ص2006 قانون اإلجراءات اجلزائية، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، درياس زيدومة، محاية األحداث يف) 2(
، الصفحة 2012يناير  15رخة يف مؤ 2، اجلريدة الرمسية عدد املتعلق باجلمعيات، 2012يناير  12ممضي يف  06- 12قانون رقم  )3(

33. 
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، ونظرا ملا للتنفيذ السليم اجلزائيةكقانون مكمل لقانون اإلجراءات  1972فرباير سنة  10يف املؤرخ 
بإصدار أمر يتضمن إحداث  املشرع سارعدور يف معاجلة ظاهرة االحنراف للتدابري والعقوبات من 

يتضمن تنظيم الذي  04- 05والقانون رقم  )1(واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة املؤسسات
  .)2(السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

هو إصالح األحداث املنحرفني وتقوميهم  القانونيةسبق ذكره يتضح لنا أن دور املنظومة  مما
ضحية أكثر ، فهي تعترب احلدث نحرفال يعود إىل تكرار السلوك امل حتىوإعادة إدماجهم يف اتمع 

تأخذ بيد هؤالء األحداث  حتىست الدولة اجلزائرية جهودها وعلى هذا األساس كر، من كونه جمرما
ال يكونوا عالة على جمتمعهم  حتىاملنحرفني وتعيد هلم توازم وتكيفهم مع أنفسهم ومع من حييط م 

ها توجيه متَّمن جهة، ومن جهة ثانية كون هذه الفئة تشكل الدعامة األساسية لكل جمتمع إذا ما 
  واالهتمام ا.

 ريباامللتقى املغتنظيما ومشاركة، نذكر منها:  امللتقياتسامهت اجلزائر يف  ويف هذا اإلطار
وامللتقى الدويل حول اإلجرام  ،1973ماي  18- 14حول الطفولة املشردة يوم  املنعقد يف اجلزائر

ماعية للطفولة والشبيبة املنعقد وامللتقى الوطين حول احلماية االجت ،1974املنعقد بقصر األمم يف عام 
لتقى املو ،ملتقى مغاريب حول الطفل والقانون 1993، وانعقد يف جامعة تلمسان سنة 1987سنة 

  .2004ديسمرب  07- 06حول الطفل يومني  ثاينال
 10/11/2013يوم وع امللتقى الذي انطلقت أشغاله للطفل موض اجلنائيةشكلت احلماية كما 

  .)3(أدرار مببادرة من خمرب القانون واتمع باجلامعةاإلفريقية العقيد أمحد دراية بباجلامعة 

                                              
املتعلق حبماية  15/12مبوجب قانون  64- 75و  03- 72املتعلقة بقضاء األحداث ، واألمرين  494إىل  442ألغيت املواد من  )1(

 الطفل.
، اجلريدة 2005تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني فرباير، امل 06ممضي يف  04- 05قانون رقم  )2(

 .10، الصفحة 2005فرباير  13مؤرخة يف  12الرمسية عدد 
اليت مت تسجيلها حول اختطاف األطفال، مما استدعى دق ناقوس اخلطر ودراسة » املخيفة«ويأيت اختيار هذا املوضوع بعد األرقام ) 3(

ئمة للقضاء على مجيع الظاهرة والوقوف على أسباا، قصد إجياد السبل الكفيلة ملعاجلة هذه الظاهرة السلبية، ووضع اآلليات القانونية املال
  األخطار واالعتداءات اليت يتعرض هلا األطفال.
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ماي  07و06الذي دام يومي للطفل و القانونيةس حول احلماية امللتقى الوطين اخلاموأخريا 
  .غواطالسياسية جبامعة عمار ثليجي باأل ، من تنظيم كلية احلقوق والعلوم2014

  املتعلق حبماية الطفل اجلزائري  15/12/ قانون 2

والذي رأى  ،)1(قامت وزارة العدل بتكوين جلنة إلعداد مشروع قانون للطفل 2005يف سنة 
 06مادة موزعة على  150 واملتضمن ،اجلزائرياملتعلق حبماية الطفل  15/12النور مبوجب القانون 

أبواب. الباب األول يف األحكام العامة، الباب الثاين محاية األطفال يف خطر، الباب الثالث القواعد 
اخلاصة باألطفال اجلاحنني، الباب الرابع محاية الطفولة داخل املراكز املتخصصة، الباب اخلامس يف 

   .ائيةاألحكام اجلزائية، الباب السادس أحكام انتقالية و
) مواد تبني اهلدف من هذا القانون وهو 10حيث تضمن الباب األول أحكام عامة يف عشرة ( �

حتديد قواعد وآليات محاية الطفل وحتدد املقصود من استعمال املصطلحات ومفهومها مث ذكرت 
 .شريع الوطينحقوق الطفل اليت يتمتع ا استنادا إىل االثفاقية الدولية حلقوق الطفل وغريها وإىل الت

وكذا ما يقع من  ،مث أبرزت دور ومكانة االسرة بالنسبة للطفل، ومايقع على الوالدين من واجبات
  مسؤولية يف هذا الباب على اجلماعات احمللية (البلدية والوالية) وعلى الدولة.

يف خطر،  مادة مقسمة على فصلني)تناول محاية األطفال املوجودين 37الباب الثاين من القانون (  �
  وقد مشل أربعة حماور كربى هي:

احلماية االجتماعية على املستوى الوطين وتتمثل يف إحداث هيئة وطنية حلماية وترقية الطفولة - 
                                              

باجلزائر العاصمة عن اقتراح إلنشاء هيئة وطنية  2015مارس  16 ثننيوزير العدل حافظ األختام, الطيب لوح, يوم االصرح  )1(
 حلماية وترقية حقوق الطفولة يترأسها مفوض وطين حلماية الطفولة.

لوح خالل عرضه ملشروع القانون املتعلق حبماية الطفل أمام جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات بالس الشعيب كما اقترح السيد 
وأكد الوزير أن مشروع القانون املتعلق حبماية الطفل  الوطين, ختصيص يوم وطين للطفل "يكون تارخيه موافقا ليوم صدور هذا القانون".

تفاقيات الدولية اليت صادقت عليها ليات خاصة حبماية الطفل من خالل تكييف التشريع الوطين مع االيهدف اىل "وضع قواعد وآ
ىل "وضع إطار قانوين شامل حلماية إ - يضيف الوزير - كما يرمي املشروع اجلزائر", حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعيب الوطين.

طر واألطفال اخلىل احلماية (األطفال يف إيف حاجة هم ية لفئتني من األطفال, جتماعية واحلماية القضائالطفل جيمع بني احلماية اال
، - http://www.aps.dz/ar/algerie/13805راجع: موقع وكالة األنباء اجلزائرية،  اجلاحنون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما".

  .10:00الساعة  28/03/2015تاريخ الزيارة: 
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  حتت رئاسة مفوض وطين وتتكفل بالسهر على محاية وترقية حقوق الطفل. 
ح اليت تنشأ على مستوى احلماية االجتماعية على املستوى احمللي وتتوالها مصاحل الوسط املفتو- 

  كل والية. 
  احلماية القضائية املسندة إىل قاضي األحداث املوجود على مستوى كل حمكمة.  - 
  محاية االطفال ضحايا بعض اجلرائم.- 

مادة مقسمة على ثالثة فصول  68الباب الثالث وهو حجر الزاوية يف بنيان هذا القانون وجاء يف  �
  باألطفال اجلاحنني ومشل احملاور التالية:وقد تناول القواعد اخلاصة 

  ) كان يف التحري األويل والتحقيق واحلكم الباب الثالث منالفصل األول (

التحري األويل على مستوى الضبطية،وحتديد ضبط مسألة التوقيف حتت النظر  :القسم األول
  وضمان حضور الدفاع 

د سن التميز اجلزائي، وحتديد اختصاص قسم التحقيق القضائي: وقد تناول حتدي :القسم الثاين
األحداث باحملاكم، وتعيني قضاة األحداث وقضاة التحقيق املكلفني بالتحقيق يف جنايات األحداث 

  مث تطرق لإلدعاء املدين.
وبعدها تناول مسائل البحث االجتماعي وضمان حقوق الدفاع وما جيب القيام به من      

وحتديد التدابري املؤقتة املمكن اختاذها بشأن احلدث، إىل جانب  إجراءات على مستوى التحقيق،
  الرقابة القضائية واحلبس املؤقت.

مث تطرق إىل استئناف أوامر قاضي االحداث (خالل مرحلة التحقيق) أو قاضي التحقيق       
  أمام الس القضائي، وختم ذلك بالنص على أوامر التصرف أو انتهاء التحقيق 

  احلكم أمام قسم األحداث وقد تناول:   :الثالقسم الث
  تشكيل قسم االحداث - 
مث تطرق إىل التدابري املمكن ،إجراءات احملاكمة بدءا باملرافعات مث الفصل يف القضية - 

  اختاذها يف مواجهة احلدث املذنب، أو امكانية معاقبته بصفة استثنائية باحلبس أو الغرامة.
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وختم الفصل الثالث بتحديد طرق وإجراءات  ،الدعوى املدنية وتناول بعدها أحكام الفصل يف 
  الطعن يف األحكام.

  يف غرفة األحداث بالس القضائي: :القسم الرابع

  تناول تشكيل الغرفة وكيفية فصلها يف القضايا وقابلية قراراا للطعن ببالنقض 

  ألحداث.وموضوعه تغيري ومراجعة تدابري مراقبة ومحاية ا :القسم اخلامس

  يف مرحلة التنفيذ، ومشل: :(من الباب الثالث) الفصل الثاين

احلرية واملراقبة اليت ميكن أن يقررها قاضي األحداث ويتم تنفيذها من قبل  :القسم األول
  مندوبني دائمني أو متطوعني.

يف تنفيذ األحكام والقرارات ومايترتب عنها من إنشاء قسائم يف صحيفة  :القسم الثاين
  لسوابق القضائية وكيفية إلغاءها.ا

: وهي اإلجراء الذي يسمح بإصالح ) يف الوساطةمن الباب الثالثالفصل الثالث (
األوضاع املترتبة عن املخالفة أو اجلنحة املسندة إىل احلدث، وبتنفيذ حمضر املصاحلة تنتهي املتابعة 

  اجلزائية
  املتخصصة ويضم فصلني:الباب الرابع: يف محاية الطفولة داخل املراكز  �

تناول يف قسمني ذكر املراكز املتخصصة يف محاية األطفال اليت تتوالها وزارة  :الفصل األول
  التضامن الوطين، مث ذكر حقوق األطفال داخل تلك املراكز.

تناول محاية األطفال داخل مراكز إعادة التربية وإدماج األحداث أو يف  :الفصل الثاين
  ة لألحداث باملؤسسات العقابية اليت تتوالها وزارة العدل.األجنحة املخصص

  الباب اخلامس:نص على األحكام اجلزائية اليت تكفل احترام تطبيق هذا القانون. �
السادس واألخري:تضمن أحكاما انتقالية وائية أمهها اعتبار يوم صدور هذا القانون الباب  �
ون اإلجراءات اجلزائية غري املتعارضة مع وطنيا للطفل، وأن أحكام قان ) يوما15/07/2015(

- 72احكام هذا القانون تبقى سارية املفعول، كما مت ذكر النصوص القانونية امللغاة وهي: االمر 
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املتعلق مبصاحل محاية الطفولة، والباب املتعلق بقضاء  64- 75املتعلق حبماية الطفولة، واألمر 03
   ).494إىل 442واد االحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية (امل

املتعلق حبماية الطفل  15/12يف استحداثه لقانون ما يالحظ على اهود الذي قام به املشرع و 
ح بعض املفاهيم وفصل يف ضكما و ،وهو عمل حسن ،كانت متناثرة أنه قام بتجميع النصوص اليت

  .لكن يبقى اهود حيتاج إىل تثمني أكثر ،بعض املسائل
يف التشريع املقارن فتجدر اإلشارة إىل أن تطور تشريعات  أما، التشريع اجلزائريهذا يف 

يف التدخل إلنقاذ  تتمثّل ،األحداث يف عدد من البلدان العربية واألجنبية جعلها ختطو خطوة متقدمة
  .)1(ياسة املنع من الوقوع يف اجلرمية، وهذا يعد تبنيا لساحلدث قبل سقوطه يف بؤرة اجلرمية

   منهج التشريعات املقارنة يف توفري احلماية اجلنائية للطفل  –ب 

  :التشريع املصري 1

فأورد األحكام املوضوعية يف  ،باألحداث بني القانونني اخلاصةاألحكام  املصري املشرعوزع  
يف  اإلجرائيةواألحكام  ،من قانون العقوبات 73- 64 املوادجراءات من قانون اإل 364، 343 املواد

املصري عدل عن هذه  املشرعبيد أن ، 1949لسنة  124ملشردين القانون وأفرد لألحداث ا ،اجلنائية
املعدل واملتمم مبوجب قانون الطفل  1974لسنة  31وضع قانون األحداث رقم  فقد ،اخلطة مؤخرا

مجع فيه أين  ،2008لسنة  126مبوجب قانون هو اآلخر  واملتمم املعدل 1996املصري لسنة 
اتباعها  اليت جيبمشل بيان التدابري اليت توقع على األحداث واإلجراءات و ،نصوص القوانني املتقدمة

  .)2(هالتطبيق

  :التشريع الفرنسي 2

                                              
، ص م2009، دار احلامد، عمان، األردن، - دراسة مقارنة- عبد اللطيف، السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث منذر براء  )1(

16. 
م، 1991جرائية الحنراف األحداث وحاالت تعرضهم لالحنراف، دار النهضة العربية، القاهرة، حسني حممد ربيع، اجلوانب اإل )2(

، دار النهضة العربية، القاهرة، - دراسة مقارنة- احلماية اجلنائية لعرض الطفل من االعتداء اجلنسي إبراهيم عيد نايل، / وما بعدها 7ص
  وما بعدها. 7م، ص2001
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مارس  18 بالطفل منذ صدور القانون املدين الصادر بتاريخاملشرع الفرنسي اهتمام  كان 
  .)1(سبعني مادةالذي تناول موضوع الطفل يف أكثر من و ،1804

ديسمرب  13قانون املعدل بالنصوص الالحقة له ( 1994يعترب القانون اجلنائي الفرنسي لسنة و
مثاال للقوانني  )وتعديالته املتعلق حبماية الطفل من االحنراف 2007مارس  05املعدل بقانون  2000

عديد من لاحلديثة اليت راعت املركز اخلاص للمجين عليه يف العقاب، فقد تصدى من خالل نصوصه ل
وخاصة يف اجلزء اخلاص باجلرائم الواقعة على األشخاص بالتشديد يف العقوبات املقررة يف حال  ،اجلرائم

الفرنسي ركز على فكرة توفري محاية جنائية  عليه احملددة بالقانون، فاملشرع اينارتبطت اجلرمية بصفة 
عليهم من خالل التشديد يف العقاب يف حالة ما ارتكبت اجلرمية ضدهم  اينلبعض فئات  خاصة

وخاصة الطفل الذي مل يتجاوز اخلامسة  السنألسباب تعود إىل ضعف بيولوجي أو نفسي مثل صغر 
بعد أن سيما  ،اإلعاقة أو ألي معوق نفسي أو جسديعشرة أو الضعف اجلسماين الناتج عن املرض أو 

 ،سواء يف حميط األسرة أو املرتكبة من الغري ،رائم املاسة حبقوق األطفالاجلأثبت الواقع ارتفاع نسبة 
  .)2(اجلرائم اجلنسية الواقعة ضد األطفال خاصةوبصفة 

  هياكل تناضل عدةلوحظ على الصعيد الفرنسي ظهور  2000منذ سنة و
  هيئات الدفاعمحاية حقوق الطفل مثل اجلمعيات ومن أجل  

(Le défenseur des enfants est une autorité administrative indépendante instituée) 
وهي هيئة إدراية مستقلة،  2000ارس م 06بتاريخ  196- 2000اليت استحدثت مبوجب قانون رقم 

  اجلمهورية حول نشاطها.على أن تلتزم بتقدمي تقارير سنوية لرئاسة 
وإىل  ،وإىل هنا ميكن القول بعد حتديدنا ملفهوم الطفل يف خمتلف العلوم ويف القانون هذا من جهة        

وللمزيد أكثر  ،ا من جهة أخرىاجلزائري من مراعا املشرعوالعلة اليت توخاها  اجلنائيةاملقصود باحلماية 
 املشرعوموقف  عامةعلى موقف التشريعات املقارنة بصفة   خالل هذه الدراسة التعرفسنحاول من 

                                              
من القوانني تقرر ، مثَّ تاله جمموعة 1841مارس  22حيث كان أول نص يقرر احلماية القانونية للطفل يف جمال العمل هو قانون  )1(

  /37 صورا أخرى. راجع: ناصر محدان املصاحلة، املرجع السابق، ص
Philippe bonfils adeline gouttenoire,op.cit,p 15 /20.  
(2) F.Dreifuss-Netter, Le désir d’enfant face au droit pénale, Revue de science criminelle et de droit 
pénale comparé, 1986, N°1, p275.  
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عليهم، أو  اينلألطفال، سواء  اجلنائيةاحلماية  تقرراليت  اجلنائيةمن النصوص  خاصةاجلزائري بصفة 
 ؛الدوليةمرتكيب اجلرمية واملعرضني لالحنراف. وهذا على ضوء ما أكدته الكثري من النصوص واالتفاقيات 

الوسيلة واألداة الفعالة اليت  - كما أشرنا سلفا- ها واإلجرائية املوضوعية من اجلنائيةإذ نرى أن النصوص 
من خالل الباب بالتفصيل يه ما سنتطرق إل وهذا، تكفل هلؤالء األطفال الضحايا حقوقهم ومصاحلهم

  .والباب الثاين من هذه الدراسة األول
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  متهيد

 ،املعاملة السيئة يكتسي أمهية بالغةاالستغالل وطفال من مجيع أشكال لقد أصبح موضوع محاية األ
الشروط  تتوفر لديهعتبار الطفل الكائن البشري الذي ال املعاصرة اليوم اهتماما متزايدا بتوليه اتمعات ا
هتمت الدول بتوفري محاية قانونية امن أجل هذا و ،حلماية نفسه بنفسه تانالنفسية الالزمالفيزيولوجية و

والتوقيع على بعض  ،اليت ناقشت قضايا الطفل الدوليةن خالل عقد بعض املؤمترات وذلك م ،للطفل
وكنتيجة  ،كما سبقت اإلشارة إليه اليت تناولت جوانب هذه احلماية على املستوى الدويل الدوليةاملواثيق 

  .محاية الطفل على املستوى الداخلي هلا تقرربعض القوانني اليت  الدول أصدرتهلذا 
الصدارة يف القانون، وقد خصص هلا قانون العقوبات  ةفجرائم االعتداء على األطفال حتتل مكان       

باإلضافة إىل  ،، هذا من جهةث من اجلنايات واجلنح ضد األفراداجلزائري الباب الثاين من الكتاب الثال
من جهة  عقوباترى خارجة عن نطاق قانون البعض السلوكات اليت تعترب جرمية مبوجب نصوص أخ

  .الفصل األول من هذا البابهذا ما سيتم التطرق إليه يف و، أخرى
، عليه سواء قبل أو أثناء احملاكمة ايناحلماية اإلجرائية للطفل  تقرربالنصوص اليت  يتعلَّقما  أما      

  دراسته بالتفصيل يف الفصل الثاين من هذا الباب.فسنقوم ب
  
  

   



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-74- 

 

  

  

  الفصل األول

  لطفالاجلرائم املاسة ب
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    فقد غدا  ،الطفولة نبت احلياة تعدةتتفرع منه  الطفل فيها حقا أصيال حقحقوق حتميه  عد
اليت جتعله مؤهال جسديا وعقليا ونفسيا لتويل زمام أمره والتعرف على  السنه حلني بلوغ ،وحتيطه باألمان

  واجباته اجتاه جمتمعه واجتاه اآلخرين.
احلاجة إىل التطور ومحاية  أنَّ إالَّ ،ة اإلنسان األوىل مل تكن هنالك محاية حلقوق الطفلأومنذ نش    

وأصبحت تتطور بتطور  ،ة للطفلحقوقا متفاوت تقرراليت استشعرها اإلنسان بدأت  اجلنس البشري
بلغ ذروته يف عصر النور اإلسالمي الذي جسد أمسى  حتى ،وتنامي احلضارات وتقدم الفكر اإلنساين

 زاهللا عيقول  إذ ،)1(من احلق يف احلياة ابتداء؛ صور احلماية هلذه الفئة الضعيفة واحلساسة يف اتمع
 :﴾ (سورة األنعامبِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ إالَّوالَ تقْتلُوا النفْس الَتي حرم اللَّه ﴿ :وجل
حديث  الطفل كان سواء ،بالغ إنسان أي حياة وزن نفس هلا اإلسالم يف الطفل وحياة، )151اآلية 
 من بعد حلظات ولو مهده يف وهو حلياته التعرض نإو ،والدته على فترة مضت قد أو بالوالدة عهد

 يف أحيانا عليه تقدمفقد ، البالغ ريالكب حياة تساوي الصغري حياة ألن ؛األركان كاملة جرمية يعد والدته
  .)2(واحلروب األخطار من النجدة يف كما احلماية

بإدانة االعتداء على احلق يف اجلنائي اجلزائري  املشرعمنها القوانني الوضعية  جلّكذلك جت و    
اإليذاء  املشرعفمنع  ،اإلنسان يف سالمة جسده بذات االهتمام التشريعي حقاحلياة، كما حظي 

مثل احلاالت  ،يف احلاالت اليت أجازها القانون وأقر هلا ضوابط إالَّنسان واالعتداء على جسم اإل
واليت تنص  من (ق ع ج) 39 املادة» األفعال املربرة« ت عنوانالفصل الرابع حتاملنصوص عليها يف 

                                              
احلياة اإلنسانية هي جمموعة من الوظائف احليوية، تؤديها أعضاء اجلسم حتت سيطرة هيئة عليا هي املخ، وهذه الوظائف متعددة، فقد ) 1(

 ة أو ذهنيةيتكون بيولوجية وقد تكون نفسية أو ذهنية، كما أن بعضها خارجي كاحلركة اليت تؤديها اليدان أو القدمان، وقد تكون نفس
كالتنفس الذي يقوم به اجلهاز التنفسي...، ومبا أن احلياة هي مصدر قوة اإلنسان ومصدر عقله ومصدر نشاطه، فإن أي فعل يؤدي إىل 

إىل جثة، ولذلك فإن االعتداء  هتعطيل هذه الوظائف مجيعها تعطيال كامال وعلى حنو دائم يعد جرمية يف حق حياة اإلنسان؛ ألنه ستحول
طاهري اعتداء على املصلحة اليت حيميها القانون يف أن يظل جسم اإلنسان مؤديا القدر األدىن من وظائفه احليوية. راجع: على احلياة هو 

، 02د رابح، محاية احلق يف احلياة يف إطار ميثاق األمم املتحدة، الة األكادميية للبحث والقانون، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، العد
، دار - دراسة مقارنة يف القانون املدين والشريعة اإلسالمية- مد سعيد خليفة، احلق يف احلياة وسالمة اجلسد ./ حم83، صم2010

  .42، صم2004النهضة العربية، القاهرة، 
 باتنة، خلضر، احلاججامعة  دكتوراه يف العلوم القانونية (غري منشورة)، رسالة اجلزائري، التشريع يف للطفل اجلنائية احلماية قصري، علي )2(

  .58م، ص2008
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وملا كانت نفسية الطفل وأخالقه من  ،»...القانون به أذن أو أمر قد الفعل كان إذا جرمية ال« :على
ال حمالة إىل خلل يف  يؤديإذ أي اعتداء من شأنه املساس ذه اجلوانب  ؛اجلوانب اليت ال يستهان ا

اجلنائي بأمهية الزجر والعقاب من أجل محاية  املشرعشخصية الطفل ومنوه بشكل سليم، وإميانا من 
جترم  ،اجلزائرية مقتضيات زجرية هامة القانونيةاملنظومة  تضمنتفقد  ،األطراف الضعيفة داخل اتمع

مثل  فعل عن أو امتناعمثل الضرب واجلرح الواقع على جسم الطفل، فعل  إما(سلوك غري مشروع  كلّ
بعض هذا ما تضمنته  ،)عدم إرضاع الطفل أو عدم االعتناء به إىل درجة تعريض صحته للخطر

  ر قوانني مكملة لقانون العقوبات.وكذا بعض النصوص العقابية الواردة يف إطا (ق ع ج)من نصوص ال
 إىل التعرض ارتأينا ،اليت تشكل اعتداء على مصلحة الطفل هم السلوكاتأبراز إومن أجل 

 :يةتاملباحث اآل خالل من أخطرها

  ملبحث األول: اجلرائم الواقعة على احلق يف احلياةا

الطفل يف احلياة وسالمته اجلسمية يعد من أعلى مراتب حقوق اإلنسان وأمهها، وهلذا أوجب  حق
أوجب العهد الدويل و وقرر أن لكل فرد احلق يف احلياة، ته،حلقوق اإلنسان ضمان حيا اإلعالن العاملي

اخلاص  1976جانفي  03ودخل حيز النفاذ يف  1966ديسمرب  16الصادر عن األمم املتحدة يف
 .إنسان لكل مالزم حق احلياة يف احلق« :الثانية منه على املادةيف  نصوالذي  ،والسياسية املدنيةباحلقوق 

  .)1(»تعسفا حياته أحد من حرمان جيوز وال .احلق هذا يحيم أن القانون وعلى
على مستوى باقي اجلزائر أو  إن على مستوى ،الناظر املتأمل يف نصوص قانون العقوباتو

وإمنا متتد هذه احلماية  ،والدته بعد قطليس ف ،الطفل يف احلياة حقحيمي  املشرعيالحظ أن  الشعوب،

                                              
وهو ما نصت عليه الوثيقة الدولية اخلاصة مببادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي ) 1(

، كما اعتمدت 1989مايو  24املؤرخ يف  65/1989واإلعدام دون حماكمة، اعتمدها الس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
سهيل حسني الفتالوي، . راجع: 1989ديسمرب  15املؤرخ  44/163اجلمعية العامة لألمم املتحدة ونشرت على املأل مبوجب قرار 

  .60املرجع السابق، ص
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هم النصوص اليت أن خالل هذا املبحث سنحاول إبراز وم ،)1(قبل والدته وهو جنني يف بطن أمه ماإىل 
  .حلق الطفل يف احلياة اجلنائيةاحلماية  تقرر

  طفلالاملطلب األول: جرمية قتل 

يف  اجلنائيةلتباين خطة القوانني  استناداً يف فرعني املاسة حبق الطفل يف احلياةمية راجلنتناول هذه 
 عتربحيث ي ،اهنيميكن التمييز يف هذا الصدد بني اجتوفال والعقاب عليها، معاجلتها جلرائم قتل األط

 وقد تبنت بعض التشريعات هذا االجتاه منها التشريع ،ظرفا مشددا دي للطفلملقتل العاجتاه اال
مل خيص هذه اجلرمية  املشرعإن املتصفح ألحكام قانون العقوبات اجلزائري يالحظ أن واجلزائري، 
أراد إخضاع هذه اجلرمية  بلمن حيث التجرمي والعقاب،  خاصةمل يفرد هلا قواعد  أنهكما  ،بتعريف هلا
 املشرعوهو ما ذهب إليه  ،(ق ع ج)من  263إىل  254 املواداملنصوص عليها يف  العامةللقواعد 
  .)2(من قانون العقوبات 235إىل  230 املواديف  املصري

                                              
جتدر اإلشارة إىل أن جرمية اإلجهاض فيها اختالف فقهي من حيث اعتبارها كجرمية ماسة باألطفال، فقد تناوهلا جانب من هنا و) 1(

حممد حممد مصباح القاضي، احلماية اجلنائية املقررة للطفل، والبعض اآلخر مل يعتربها كذلك. راجع: الفقه ضمن صور احلماية اجلنائية 
  .27م، ص1998للطفولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عي لوالدته، بأي وسيلة من الوسائل يف غري احلاالت اليت يواإلجهاض هو إخراج اجلنني عمدا من الرحم، قبل املوعد الطب
  وجود القصد اجلنائي.وح ا القانون، ويقوم على أركان ثالثة: وجود محل، ووجود الفعل املوجب لإلجهاض، يسم

  :من قانون العقوبات اجلزائري ثالث صور وهي 313إىل  304يف املواد  اوتأخذ جرمية اإلجهاض املنصوص واملعاقب عليه        
من (ق ع ج)، ويتعلق األمر باملرأة اليت جتهض نفسها  309ب عليه يف املادة إجهاض املرأة نفسها، وهو الفعل املنصوص واملعاق  . أ

 عمدا أو حتاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق اليت أرشدت إليها أو أعطيت هلا هلذا الغرض.
مر بكل من أجهض امرأة من (ق ع ج)، ويتعلق األ 304إجهاض املرأة من قبل الغري، وهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه يف املادة   . ب

 حامال أو مفترض محلها، سواء وافقت على ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك.
 من (ق ع ج). 310التحريض على اإلجهاض، وهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه يف املادة   . ت

املشرع اجلنائي اعترب فعل اإلجهاض الذي يتم يف حالة الضرورة فعال مباحا وال خيضع للمسؤولية اجلنائية إذا قام به غري أنَّ   
ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة «من (ق ع ج) واليت نصت على أن  308األشخاص املذكورون يف املادة 

ثابت بن عزة مليكة، اإلجهاض بني  راجع:». جراح يف غري خفاء وبعد إبالغه السلطة اإلداريةاألم من اخلطر مىت أجراه طبيب أو 
  .71م، ص2001الشريعة والقانون الوضعي اجلزائري، رسالة ماجستري، جامعة بن عكنون، اجلزائر، 

املشرع اجلنائي يكفل محايته للحق يف ويبدو أن هذه اخلطة التشريعية (خضوع جرائم قتل األطفال للقواعد العامة) تستند إىل أن  )2(
  احلياة بالنسبة لكل إنسان، بغض النظر عن سنه أو جنسه أو لونه أو مركزه االجتماعي أو وضعه االقتصادي أو جنسيته.
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وقد تبنت بعض  ،دي للطفلمللقتل الع خاصةية ئريى أنصاره إقرار محاية جنافاالجتاه الثاين  أما
حيث جعل من قتل  ،)1(الفرنسياإليطايل ونذكر منها التشريع اللبناين و  ،التشريعات املقارنة هذا االجتاه

   ة املؤبدة.وخصها بعقوبة األشغال الشاقالطفل عمدا ظرفا مشددا للعقاب 

  العامةإخضاع قتل الطفل للقواعد  :الفرع األول

أو كما عرب عنه القانون  ،املسؤوليةعليه  تترتب الغري حياة على اعتداء بأنه العمدي القتل يعرف
 مثلما ،)2(»إزهاق الروح املرتكب إراديا« تل هوأن الق (ق ع ف)من  221 املادةالفرنسي يف 

واملالحظ على هذا  ».عمدا اإلنسان روح إزهاق هو القتل« أن )ج ع قمن ( 254 املادة أوضحت
  إذ ال بد لقتل ارم أن يتصف بـ: ؛قاصر من ناحيتني أنهاألخري التعريف 
للداللة على انتفاء اجلرمية يف احلاالت اليت يتم فيها القتل نتيجة  حقأن يتم دون وجه  - 1
  أو تنفيذ أمر القانون (تنفيذ اجلالد حلكم اإلعدام). ،الدفاع الشرعي حقاستعمال 
للداللة على انتفاء وقوع القتل من اإلنسان على  )3(أن حيدث القتل من طرف شخص آخر - 2

  .)4(نفسه (االنتحار)
إزهاق روح إنسان عمدا بفعل إنسان « ميكن أن نعرف جرمية القتل بأاومبراعاة هذين االعتبارين 

  ».حقدون وجه آخر 

                                              
(1)

 Cf .R.Vouin, M. Rassat, Droit pénale spécial, Dalloz, Paris, 1988, p191. 
(2) Jean larguier Ann Mari Larguier, Droit Pénal spécial, Mementos, Dalloz, Paris, 1998, p08 

». كل من تسبب عمدا يف قتل غريه يعد قاتال«من القانون اجلنائي فهو  392وقد عرف املشرع املغريب القتل يف إطار الفصل ) 3(
  .)1382الثانية مجادى  28، موافق 1962نوفمرب  26، بتاريخ 413- 59- 1قانون العقوبات (الصادر بالظهري رقم /

فقد يعجز بعض معدومي الضمري عن ارتكاب جرمية قتل الطفل بأيديهم مباشرة، فيحتالون حلمله أو مساعدته على االنتحار أو على ) 4(
كل من ساعد عمدا شخصا يف األفعال اليت «من (ق ع ج) تنص على أنه  373قتل نفسه، وبالرجوع إىل القواعد العامة جند املادة 

على االنتحار أو تسهله له أو زوده باألسلحة أو السم أو باآلالت املعدة لالنتحار يعلم بأا سوف تستعمل يف هذا الغرض  تساعده
، أما إذا كان مرتكب جرمية االنتحار قاصرا فإن الشخص الذي حرضه على هذا »باحلبس من سنة إىل مخس سنوات إذا نفذ االنتحار

من (ق ع ج)،  45طبقا للمادة » الفاعل املعنوي« ـاشرة يف اجلرمية، أو كما مساه املشرع اجلزائري بالفعل يأخذ حكم املسامهة املب
من حيمل شخصا ال خيضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جرمية يعاقب بالعقوبة املقررة «واليت نصت على أنه 

  ».هلا
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وذا يكون اجلاين قد ارتكب جرمية القتل مىت وقع فعل االعتداء على حياة إنسان وأدى إىل 
 فإذا توفر القصد لدى اجلاين اعترب القتل مقصودا، ،)1(وفاته، وقامت صلة سببية بني الفعل والنتيجة

 263/3 املادةوهذا ما تقضي به  ،هذه اجلرمية بعقوبة السجن املؤبد ويعاقب القانون اجلزائري مرتكب
إذا اقترنت اجلرمية  أما ،»من احلاالت بالسجن املؤبد... ...ويعاقب القاتل يف غري ذلك« من (ق ع ج)

 262 املادتني احلاالت املنصوص عليها يف بظروف التشديد فيعاقب اجلاين باإلعدام على النحو الوارد يف
 الشرعيني الوالدين هم أحد اجلناة إذا كان«) اليت تنص على ج ع ق(من  272 املادةوكذلك  ،263و
فيكون  رعايته يتوىل الطفل أو على سلطة له آخر شخص أي أو، الشرعيني األصول من غريمها أو

  ».271من املادة  4و 3عقام كما يلي:...باإلعدام وذلك يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني 
 غري أنَّوالقرابة،  الرحم صالت هي محاية األصول عقوبة يف التشدد من احلكمة أن لنا ويتضح

مجيع احلاالت أن تصل العقوبة يف الذي سلكه املشرع مع هذه اجلرمية ال نؤيده؛ إذ ال ميكن  هذا املوقف
بنه فاملسألة هنا هي عدم تساوي مركز اإىل قتل  بكان السبب الذي أدى باأل ومهما ،)2(إىل اإلعدام

، وهذا الطرح جيد أساسه يف أحكام الشريعة اإلسالمية اليت أخذت ذا االجتاه هبيالطفل مع مركز أ
  .)3(»الوالد بالولد ال يقاد«بدليل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

                                              
أو األسباب اليت تساهم يف إحداث الوفاة، وقد انقسم الفقه إىل ثالث اجتاهات: ذهب  تثار يف هذا الصدد إشكالية تعدد العوامل) 1(

االجتاه األول إىل األخذ بنظرية السبب املباشر والفوري حيث يعترب السبب يف منطق هذه املدرسة هو ذلك الفعل األساسي ذو كفاية 
تعادل األسباب، حيث يكون فيها فعل اجلاين سببا للنتيحة رد كونه  د نظريةوفعالية يف إحداث النتيجة، بينما اجته الرأي الثاين إىل اعتما

ىل أحد عواملها الالزمة لتحققها، من مثَّ فإن ختلف السبب ينجر عنه حتميا وفقاً هلذا االجتاه ختلف النتيجة، بينما اجته الرأي الثالث إ
لذي ينطوي يف حد ذاته على احتمال ترتب النتيجة عليه تبعا للمألوف يف األخذ بنظرية السبب املالئم، واليت تعتمد فقط على العامل ا

  ارى العادي لألمور، حىت ولو سامهت عوامل أخرى يف إحداث النتيحة ما دامت عوامل متوقعة مألوفة.
س األعلى (احملكمة العليا أما عن موقف القضاء اجلزائري من املسألة فيبدو أنه أخذ بنظرية السبب املباشر والفوري، حيث قضى ال

يكون اجلاين يف جرمية القتل العمد مسؤوال عن وفاة اين عليه مىت كانت النتيجة ـ وهي الوفاة ـ مرتبطة بنشاطه «حاليا) يف قرار هلا 
رك أو ارتباطا وثيقا ال يسمح بالتردد يف القول بأن هذا النشاط هو السبب املباشر يف حدوث املوت، سواء حصل القتل بالت

جياليل بغدادي، /  10839، ملف رقم 1975 /07/ 01القرار الصادر يوم ، اجلنائيةغرفة اللس األعلى، اراجع:  ».باالمتناع...
  .90، صم2002االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 

  .31م، ص1965األشخاص، مطبعة املعارف، بغداد، محيد السعدي، جرائم االعتداء على  )2(
حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، ، (1400سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاَء في الرجلِ يقْتلُ ابنه يقَاد منه أَم لَا، رقم  )3(

  ).م1975 ،هـ 1395مصطفى البايب احلليب، مصر،  شركة مكتبة ومطبعةسنن الترمذي، حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي، 
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؛ اإلجرامي لفعله اجلاين ارتكاب وقت حيا إنسانا عليه اين يكون أن القتل جرمية وعليه تفترض
 يصلح أن يكون حمال جلرمية القتل احلي فاإلنسان ،إىل محايتها املشرع يهدف اليت هي اإلنسان حياة ألن

  .)1(الصحية حالته وأ جنسه أو سنه عن النظر بصرف

تقليص ال اجلنائي اجلزائري على مكافحة اجلرمية أو املشرعومنها  اجلنائيةوحرصا من التشريعات 
يف )2(أو الشروع  ةاحملاول جمردقرر نصوصا من خالهلا جترم ي هخطارها جندأواحلد من ها حجممن 

 كلّ« حيث تنص على أن ،(ق ع ج)من  30 املادة نصالوارد يف ارتكاب اجلناية على النحو 
احملاوالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشروع يف التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل ارتكاا 

 حتىف مستقلة عن إرادة مرتكبها نتيجة لظرو إالَّمل توقف أو مل خيب أثرها  تعترب كاجلناية نفسها إذا
وعلى ضوء ما جاء يف هذه  ،»دي جيهله مرتكبهاود بسبب ظرف مالو مل ميكن بلوغ اهلدف املقصو

  ساوى بني عقوبة اجلرمية التامة والشروع فيها. جند التشريع اجلزائري قد املادة
 ،من هذه اجلرائم أو العقاب عليها عليه يف توافر أي اينال عربة بسن وإىل هنا ميكن القول أن 

 ،ختضع من حيث أركاا أو العقوبات املقررة هلا ،عمديةكانت أم غري  عمدية ،فجرمية قتل الطفل
 .البسيطة منها واملشددة لذات األحكام املقررة جلرمية قتل اإلنسان البالغ

                                              
ديد تبدأ حياة اإلنسان مبدئيا بتمام والدته، أي حينما يصبح اجلنني وليدا يعترب إنسانا حيظى حبماية القانون، غري أنه ظهر معياران لتح )1(

تمثل يف وجود مظاهر احلياة بكائن بشري مستقل ميكن في حدمها علمي واآلخر قانوين، أما العلميأبداية احلق يف احلياة وبالتايل محايته، 
أن نتبينه من التنظيمات األخرى وهي إنتاج خاليا منو، تطور، ختصص، قيام بوظائف من تنفس وتغذية وحركة بدء من البويضة امللقحة، 

فرغم اعتراف  القانوينى اإلنسان. أما خنلص من ذلك إىل أن مظاهر احلياة يف الكائن احلي هي املعيار العلمي للحكم على بدء احلياة لد
طورها، ويظهر القوانني اجلنائية ببدء احلياة حلظة التلقيح، إال أن أغلب القوانني ميزت يف جمال احلماية اجلنائية للحق يف احلياة بني مراحل ت

تبدأ من تلقيح البويضة، واجتاه يرى بأا تبدأ من امليالد. ذ انقسمت القوانني إىل اجتاهني، اجتاه يرى بأن احلماية إجليا بالنسبة جلرمية القتل 
./ شعبان نبيه متويل دعيس، احلماية اجلنائية حلق اإلنسان يف احلياة، رسالة دكتوراه يف العلوم 84راجع: طاهري رابح، املرجع السابق، ص
  .96م، ص1991القانونية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

)2(
اعتبار اجلرمية املستحيلة مبثابة الشروع، وعاقب مرتكبها بعقوبة كقانون   ىلإا حدا بغالبية التشريعات املعاصرة وهذا يف الواقع م 

ارتكاب اجلرمية كل فعل   ويعترب شروعا يف«منه على أنه  30املعدل، حيث نصت املادة  1969لسنة  111العراقي رقم   العقوبات
يتعلق مبوضوع اجلرمية أو بالوسيلة اليت استعملت يف ارتكاا ما مل يكن   التنفيذ إما لسبب صدر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة

  ».الفاعل صالحية عمله إلحداث النتيجة مبنيا على وهم أو جهل مطبق  اعتقاد
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القتل املقصود كظرف  عليه يف جرمية اين سنالفرع الثاين: اإلقرار بصغر 
  مشدد للعقاب

أفردت ها حيث إن، بقاسكانت عليه يف الملا جنائية مغايرة  ةسياس اجلنائيةالتشريعات بعض  جت
عليه حمل جرمية القتل طفال  اينيف حال كون  ،مبنية على التشديد يف العقاب خاصةعقوبة ذه اجلرمية هل

من أهم القوانني اليت  اويعترب قانون العقوبات الفرنسي واحد ،املقررة يف تلك التشريعات السنمل يتجاوز 
 ، وهذا ما يتجلى لنا من خالل (ق ع ف)حلياة الطفل خاصةر محاية جنائية يف خطته التشريعية إقرا اتبع

وإدراكا لألمهية القصوى لصفة  ،عليه اينالتطورات اليت حدثت يف علم نتيجة وتعديالته  1994لسنة 
ينعليه يف بعض جرائم القتل واليت خصص هلا  انفس من  5- 221و  4- 221و 3- 221 املواد

من  اخلامسة عشرطفل ال يتجاوز  حقالقانون؛ إذ يعاقب اجلاين الذي يرتكب جرمية القتل العمد يف 
  العمر بالسجن املؤبد.

على تشديد  نصومن التشريعات العربية اليت جت هذا املسلك نذكر التشريع اللبناين الذي 
  ر.عشرة سنة من العم قوبة قتل الطفل الذي مل يكمل مخسع

وإىل هنا ننهي احلديث عن جرمية قتل األطفال، وقبل التطرق إىل جرمية قتل الطفل حديث العهد 
اليت قررت جلرمية قتل األطفال نصا خاصا،  اجلنائيةبالنسبة ملوقف التشريعات  ابتداء القول نابالوالدة ميكن

احلديثة؛ إذ خضوع جرمية القتل العمد  اجلنائيةمع أغراض السياسة  كونه يتماشى ،موقف حسن إنه
ال حيقق فكرة الردع العام، وبإفراد هذه الفئة من األطفال بنص  العامةالطفل إىل األحكام  حقاملرتكبة يف 

ال ميكن تعميم هذا احلكم  هغري أن، )1(رائمذه اجلللطفل من ه خاصةيكون قد أقر محاية جنائية  خاص
  إذا كان مرتكب اجلرمية من أصول الطفل. على مجيع احلاالت السيما

                                              
كما أن يف قتل األصول (األب واألم خصوصا) إهدار حلقوق األوالد اآلخرين يف أبوم، بل إن السجن املؤبد وفقاً هلذا املنطق ال  )1(

، - دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون- عبد احلليم بن مشري، اجلرائم األسرية راجع: يصلح أن يكون عقوبة يف حق الوالد اجلاين. 
  .م2008ة احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، رسالة دكتوراه، كلي
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  جترمي قتل الطفل حديث العهد بالوالدة  :املطلب الثاين

ظاهرة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة أو ما يسمى بقتل الرضع هي ظاهرة قدمية وليست  إنَّ
يأخذ إذ ، حديثة النشأة، وإن تعددت الدوافع واألسباب اليت تؤدي لقتل الطفل حديث العهد بالوالدة

باعتباره نظاما أساسه اإلسالم و اجلرم طابعا دينيا كما يف قرطاجة، أو اجتماعيا كما يف أثينا وروما،
 خاصةووأد البنات بصفة  عامةعن قتل األوالد بصفة  الرمحة والعدالة جرم هو اآلخر هذا السلوك، وى

، ودائما يف هذا )8،9ية اآل :سورة التكوير( ذَنبٍ قُتلَت﴾بِأَيِّ . وإِذَا الْموؤودةُ سئلَتلقوله تعاىل﴿
 ةسورأخرى االعتداء على األطفال بسبب الفقر على النحو الوارد يف  مرةالغرض جند أن اهللا تعاىل جيرم 

﴾ كَبِرياً تلَهم كَانَ خطأًقَ نَّإِياكُم إِرزقهم ومالَق نحن نإِوالدكُم خشيةَ أَ﴿والَ تقْتلُوا  فقال:اإلسراء 
مالق نحن نرزقُكُم إِوالدكُم من أَتقْتلُوا  ﴿والَ فقالاألنعام يف سورة و ،)31اآلية :اإلسراءسورة (
  .)1()101اآليةمن  :األنعامسورة ( ﴾ياهمإِو

اجلرائم، وهو املشكل وال يزال الفقر هو الشبح الذي خييف الناس ويدفعهم إىل ارتكاب أبشع 
يف  تتمثّل تهمعاجل العويص الذي حتتار فيه الشعوب واحلكومات، ولإلسالم طرقه العملية احلكيمة يف

حتريضه على التكافل االجتماعي برعاية الطبقات احملرومة، وضمان القدر الضروري من العيش الكرمي مبا 
ع يف جمال العمل والكسب وضمان العدالة شرعه من الزكاة وأنواع الصدقات ومن تكافئ الفرص للجمي

  .)2(يف اإلدارة والتسيري
أقصى العقوبات  تقرروغدت  ،تصدت هلذه الظاهرة املعاصرة جند التشريعات الوضعية وكذلك

على مرتكيب هذه اجلرمية من أي جهة كانت مبا فيهم والديه، إذ كانت تنفذ على اجلاين من أجل هذا 
القتل عقوبة اإلعدام، ويعود سبب هذا التشديد يف العقاب إىل إقرار اهتمام خاص باألطفال العتبارهم، 

                                              
  :يأيتميكن تلخيص أسباب هذه الظاهرة الفاسدة يف ما و) 1(
 .اخلوف من الفقر الواقع أو املتوقع، ولذلك جاء النهي وعلته على صورتني خمتلفتني  . أ

 خوف العار من الفاحشة أو السيب، أو تزوج البنت بغري كفئها يف الشرف واحلسب.  . ب
 األوالد تدينا ووفاء بنذر ذبح أحدهم.قتل   . ت

  .2829، صم2000دمشق،  ،، دار الفكر03جوهبة الزحيلي، التفسري الوسيط، راجع: 
 .427م، ص2006حممد كعباش، نفحات الرمحن يف رياض القرآن، املطبعة العربية، غرداية،  )2(
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امتد هذا التوجه القانوين يف الزمان  حسب هذه القوانني يشكلون طرفا ضعيفا جتب محايته جنائيا، وقد
إىل أن برز تيار فقهي يتزعمه جانب من الفالسفة واملفكرين الذين انتقدوا هذا املنهج املتشدد يف العقاب 

، ال سيما إذا كان اجلناة من بني والدي هؤالء عامةاألطفال بصفة  حقمع مرتكيب جرائم القتل يف 
يف عقوبة هذه اجلرائم العتبارات متعددة منها ذات الصلة باجلانب األطفال، حبيث نادوا بضرورة ختف

  .)1(االجتماعي للجاين، وأخرى ترتبط بالضغوط واإلكراهات اليت ترمي إىل محاية شرف العائلة
هاق روح قتل األطفال هو إز« على أن نصتمنه  259 املادةد جن (ق ع ج)وبالرجوع إىل 

وسنبني خصوصية هذه اجلرمية من خالل الوقوف على أركاا والعقوبة  ،»طفل حديث العهد بالوالدة
 املقررة هلا.

 العهد بالوالدة حديث طفلأركان جرمية قتل الالفرع األول: 

خيتلف الركن املادي جلرمية قتل األطفال حديثي العهد بالوالدة عن الركن املادي يف جرمية القتل 
والدته حيا وأن  :عليه مها اينصفتني يف ، وهي األمومة من حيث اشتراطه صفة يف اجلاين ،عموما

مادي من ركن كسابقتها هذه اجلرمية  وتتكون، )2(يكون القتل قد وقع عليه وهو حديث العهد بالوالدة
 ركن معنوي.و

  الركن املادي أوال:

 عناصر: ةلقيام هذا الركن جيب توفر ثالث
 القتل).السلوك اإلجرامي ( -
 صفة اجلاين).وقع من األم ( أن يكون القتل -
 .)3()عليه اينحديث العهد بالوالدة (صفة  عليه طفال اينأن يكون  -

                                              
  .06ناصر بلعيد، املرجع السابق، ص) 1(
  .374املرجع السابق، صعبد احلليم بن مشري،  )2(
  . 36م، ص2006، دار هومه، اجلزائر، مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص بن شيخ حلسني،) 3(
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وقد يكون  ،: هو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة املعاقب عليهاالسلوك اإلجرامي. أ
  :يأخذ مظهرينو ،تترتب عليه وفاة الطفل اأو سلبي اهذا النشاط إجيابي

 أو استعمال أداة حادة. ،كاخلنق، اإلغراق ،إىل الوفاة يؤدييف فعل مادي  يتمثّلمظهر إجيايب:  - 
كاالمتناع ،إىل وفاته يؤدييف اختاذ موقف سليب جتاه املولود من شأنه أن  يتمثّلمظهر سليب:  - 

الغرفة اجلنائية  رار الصادر منلقإذ جاء يف ا، عن إرضاعه أو عدم ربط احلبل السري أو تعريضه للربد
من قانون  259 املادةال يشترط القانون لتطبيق « أنه )1( 1983جانفي  18بالس األعلى بتاريخ 

وإمنا ميكن أن يكون امتناعا كعدم ربط احلبل  ،العقوبات أن يكون السلوك اإلجرامي لألم فعال إجيابيا
قتل طفل حديث العهد بالوالدة  أنَّ إالَّ ،»السري للوليد وعدم االعتناء به واالمتناع عن إرضاعه

يف ترك « باالمتناع يبقى حمل نظر يف التشريع اجلزائري الذي أفرد جترميا خاصا ملثل هذه األفعال بعنوان
  من  318 املادةوهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه ب ،»األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر

  .(ق ع ج)
وأيا كانت عليه حالته  ،أو أنثى اه ال يهم جنسه سواء كان ذكرعلي اينوجدير بالذكر أن 

 أو العاهات القاتلة اليت ،ولو كان يعاين من أمراض خطرية كاألورام يف مراحلها األخرية حتى ،الصحية
  .)2(ه على قيد احلياةئبقاتسبب بشكل كبري يف احلد من فرص 

ن إإذ ؛ من الضروري أن يكون قابال للحياة وليس ،ولتحقق اجلرمية يكفي أن يكون الطفل ولد حيا
وعلى  ،القانون اجلنائي حيمي املولود خالل حلظات احلياة اليت متنح له، ويكفي أن يكون الطفل قد عاش

وعليه قضي أن ميالد الطفل حديث العهد  ،النيابة إثبات أن الطفل ولد حيا وقد تنفس خارج رحم أمه
إذ جاء يف القرار  ،ناية قتل طفل حديث العهد بالوالدة من قبل أمهلقيام ج ابالوالدة حيا يعترب عنصر
جناية قتل طفل حديث  تتحقَّق« أنهمن الس األعلى  )3(1983في جان 18اجلنائي الصادر بتاريخ 

 العهد بالوالدة من قبل أمه بتوافر العناصر التالية:

                                              
/ جياليل بغدادي، 30100، ملف رقم 04/01/1983القرار الصادر يوم ، غرفة جزائية، (احملكمة العليا حاليا) الس األعلى) 1(

  .90املرجع السابق، ص
  .109ملرجع السابق، صناصر بلعيد، ا) 2(
 .95، ص02، العدد 1983، نشرة القضاة 18/01/1983احملكمة العليا، القرار الصادر يوم  )3(
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  أن يولد الطفل حيا. - 
 حتما إىل وفاة املولود كعدم ربط حبله السري مثال. يؤديأن تقوم اجلناية بفعل  - 
 أن تكون اجلانية أم الطفل. - 
  ».القصد اجلنائي - 

أن عدم العثور  )1(46163ملف رقم  1987أفريل  21ريخ كما جاء يف القرار الصادر بتا 
الطفل ولد حيا نايات اقتنعت أن كمة اجلأن حم طاملا ،على جثة الطفل املقتول ال ينفي حتما قيام اجلرمية

 ن أمه هي اليت أزهقت روحه عمدا.أو
إذ جيب  ؛يستوجب القانون لقيام اجلرمية توافر عنصر األمومة أن يكون القتل وقع من األم: ب.

 اجلزائري املشرعوال مييز  ،(ق ع ج)من  261/2 املادةوهذا ما قررته  ،أن يكون القتل وقع من األم
فاملرأة اليت تقتل وليدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة  ،بني الولد الشرعي وغري الشرعي

  .)2(زنافاحشة الن عة اليت تتعمد قتل وليدها الناتج اليت تعاقب ا املرأة أو الفتا
هذا  نَّإجلنائي تفسريا ضيقا، ميكن القول ا النصومن هذا املنطلق، وتفعيال ملبدأ ضرورة تفسري 

يف إطار شرعي أو غري شرعي  ا، وذلك سواء كان هذا الطفل مولودالقانونيةالتجرمي ينتج مجيع آثاره 
وسواء كان نتيجة تغرير أو اغتصاب، وبغض النظر فيما  ،القانوين النصق الذي جاء فيه العمومية السي

 التقديريةاألحوال إىل السلطة  إذ يبقى األمر خاصا يف مجيع ؛إذا كانت األم اجلانية عازبة أو متزوجة
قع على وليد محلت به أمه يف حني تشترط بعض التشريعات املقارنة أن يكون القتل قد و. للمحكمة
 .)3(ن يكون القتل اتقاء العار ال غريأسفاحا و

                                              
/ جياليل بغدادي، املرجع السابق، 46163ملف رقم  21/04/1987الس األعلى، الغرفة اجلنائية، القرار الصادر يوم  )1(

 .371ص
إن قتل األم عمدا لولدها حديث العهد «ويف هذا الصدد ميكن االستدالل مبا جاء يف إحدى قرارات احمللس األعلى والذي قضى  )2(

من (ق ع)، لذلك جيب أن تستظهر األسئلة املتعلقة باإلدانة عناصر  261/2و  259بالوالدة يشكل اجلناية املنصوص عليها باملادتني 
در اصالقرار ال، اجلنائيةغرفة ال لس أعلى،ا /».األمومة للجانية وكون القتيل طفال حديث العهد بالوالدة اجلرمية، وعلى اخلصوص صفة

  .370، صنفسه/ املرجع 24442، ملف رقم 21/04/1981يوم 
، القاهرة، ةدار النهضة العربيهاليل عبد اهللا أمحد، احلماية اجلنائية حلق الطفل يف احلياة بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية،  )3(

   .308م، ص1989



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-86- 

 

سواء  ،بنري األم مهما كانت الرابطة مع االعلى غ (ق ع ج)من  259 املادةوال تنطبق أحكام 
إذ اشترط صفة  ؛واضحا ج) ق عمن ( 261 املادة نصدام  كان أبا أو أختا أو عما أو خاال...اخل، ما

.. ومع .من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو التسميم كلّيعاقب باإلعدام « )1(اجلاين ىلد األمومة
ث العهد بالوالدة بالسجن املؤقت ذلك تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل ابنها حدي

شتركوا معها يف على من سامهوا أو ا النصمن عشر سنوات إىل عشرين سنة على أن ال ينطبق هذا 
وذلك نتيجة للظروف النفسية والبيولوجية واالجتماعية اليت تعيشها األم عند وضعها  ،»ارتكاب اجلرمية

وعليه يستوجب إظهار صفة األمومة للجانية يف  ،أو حتت تأثري أي دافع آخر ،خوفا من العار )2(للطفل
  باإلدانة. املتعلِّقةاألسئلة 

املقصود بالطفل حديث العهد  املشرعمل حيدد أن يكون الطفل حديث العهد بالوالدة:   . ج
العهد وبذلك يدور التساؤل حول حتديد النطاق الزمين الذي يعترب فيه الطفل حديث  بالوالدة،
 ،وحتديد اللحظة الزمنية اليت ينتهي فيها عن املولود وصف الطفل حديث العهد بالوالدة ،بالوالدة

ويرى الفقهاء تلك املدة الزمنية الواقعة بني فترة الوالدة وفترة ما قبل إمتام الطفل سنته األوىل من 
بعد والدته القتل يف حقه رتكبت جرمية العمر، بينما هنالك من اعترب الطفل حديث الوالدة مىت ا

 بفترة زمنية قصرية جدا.

العهد بالوالدة فترة أجل اخلروج من هذا اإلشكال يتفق الفقه على أن حتديد حلظة انتهاء  ومن
 أياموقد قضي يف فرنسا أن هذه املهلة تنتهي بانقضاء أجل الثالث . متروك لقاضي املوضوع لتحديدها

                                              
كما أن صفة األمومة اليت أشارت إليها املادة ال تنطبق على األم بالتبين أو األم املرضعة للوليد، وذلك تطبيقا لقاعدة عدم جواز  )1(

يطايل قد وسع من دائرة األشخاص املقارنة كالتشريع اإل التوسع يف تفسري النص اجلنائي، وعلى خالف من ذلك جند بعض التشريعات
الذين يشملهم العذر املخفف للعقوبة يف حال قتل أحدهم لطفل حديث العهد بالوالدة بدافع إنقاذ شرفه، وهم األب واألم والعم واخلال 

ان، الرباط، عبد احلفيظ بلقاضي، القانون اجلنائي اخلاص، مكتبة دار األمأو أي شخص آخر تربطه باألم عالقة قرابة مباشرة./ 
  .218، صم2001

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود يف قتل وليدها الذي مل يتجاوز «من قانون العقوبات األردين على أنه  331إذ تقضي املادة ) 2(
د استعادت السنة من عمره على صورة تستلزم احلكم عليها باإلعدام، ولكن احملكمة اقتنعت بأا حينما تسببت يف الوفاة مل تكن ق

». وعيها متاما من تأثري والدة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن والدته، تبدل عقوبة اإلعدام العتقال مدة ال تنقص عن مخس سنوات
  .155م، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، - اجلرائم الواقعة على اإلنسان- راجع: كامل السعيد، شرح قانون العقوبات 
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ويف هذا الصدد  ،)1(من القانون املدين الفرنسي 55 املادةعليها يف  املقررة إلعالن امليالد املنصوص
قضت حمكمة النقض الفرنسية أن الطفل حديث العهد بالوالدة هو الذي مل تصبح بعد والدته شائعة أو 

تشيع  املدنيةإذ بتسجيل املولود يف سجالت احلالة ؛ أياماجلزائري خبمسة  املشرعوحددها  ،معروفة
  .)2(يوما خمسة عشراملصري بـ املشرع، يف حني حددها القانونيةوالدته ويستفيد عندئذ من احلماية 

وأمام هذا التباين الفقهي حول املرحلة العمرية اليت يكون فيها الطفل حديث العهد بالوالدة من 
منها املقارنة  كان ال بد من تدخل التشريعات ؛جهة وسكوت النصوص التشريعية من جهة أخرى

 لتحديد هذه املرحلة الفاصلة بني الوالدة والقتل، واليت يعترب فيها الطفل وليدا.اجلزائري  املشرع

 انيا: الركن املعنويث

األم يف إزهاق روح  نيةو وه ؛تقتضي جرمية قتل طفل حديث العهد بالوالدة توفر القصد اجلنائي
أي  يشترطإذ مل  ؛اجلزائري بالدافع إىل ارتكاب اجلرمية املشرعوال يأخذ  ،حديث العهد بالوالدةابنها 

سواء ، إقدام األم على اقتراف جرميتهافال يهم سبب  ،قصد جنائي خاص لقيام جرمية قتل األم لوليدها
 ،، أو كان بدافع العوز أو الفقر)3(و للحفاظ على مسعة عائلتهاأ ،كان ذلك التقاء العار أو لصون شرفها

يف حني تشترط بعض التشريعات املقارنة  .)4(أو مريضا مرضا خطريا ،مشوه اخللقة طفل ولدال أو لكون
األم قد جاهرت حبملها إذا كانت  النيةوال تتوفر هذه  ،اتقاء العار نيةوهو  ؛أن يكون لألم القصد اخلاص

تعاقب باالعتقال املؤقت الوالدة « أنهمنه على  551 املادةيف  نصالذي  كالتشريع اللبناين ،غري الشرعي
 332 املادةذات االجتاه تنص ويف  ،»...اليت تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا

تنقص عن مخس سنوات الوالدة اليت  ال مدةتعاقب باالعتقال « أنهنون العقوبات األردين على قامن 
 تتمثّل فهو ذا ،»وت وليدها من السفاح عقب والدتهم تسببت اتقاء للعار بفعل أو ترك مقصود يف

حكمة التخفيف يف وقوع القتل اتقاء العار يف الفتاة أو املرأة اليت حتمل سفاحا نتيجة خطأ أو ساعة إغراء 

                                              
(1) Nérac Croisier Roselyne, Droit Pénal et Mineur Victime, en France, Revue de science criminelle 
et droit pénal comparé, 2000, p 32.  

وهناك من حدد هذه الفترة بيوم واحد كالتشريع البلجيكي، وبلغت هذه الفترة الزمنية أقصى حد هلا يف التشريع االجنليزي الصادر  )2(
  .37، 36ص ، صاملرجع السابقبن شيخ حلسني،  راجع:حيث اعترب الطفل حديث العهد بالوالدة مامل يتم عامه األول.  1952م عا

  .118، ص2003، 03ممدوح خليل، اجلرائم املاسة حبق الطفل يف احلياة والسالمة البدنية، جملة احلقوق الكويتية، العدد ) 3(
  .180م، ص2000أواخلالص، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف احلقوق، كلية احلقوق، اكدال الرباط، رجاء ناجي، قتل الرأفة ) 4(
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الفقهاء بعض جتماع وتقاء العار أو الفضيحة، تستحق كما يقول علماء االافتقتل مثرة اخلطيئة  ،أو طيش
وتبعا لذلك ختفيف العقاب عنها، ألن املسؤول احلقيقي هو ذلك ارم الذي  ،بالرأفة والشفقةأخذها 

مصر  كلّوهي على ما يعرف عنها من ضعف وسهولة انقياد يف  ،ورطها بأساليب اإلغراء الشيطانية
  .وعصر

سيما إذا كان سبب  ،)1(املصري هو األصوب املشرعأن املسلك الذي اختذه  ناك من يرىهو
فالطفل حديث العهد بالوالدة كائن احلمل غري شرعي ومل تكن األم مكرهة على اقتراف الفاحشة، 

كما أن قتل األم لطفلها يف أي ظرف من الظروف  ،اجلنائيةينبغي أن يتمتع بكافة أنواع احلماية  ،حي
 إنماا اليت تؤدي إىل قتل طفلها ينبغي أن يكون ظرفا مشددا وليس خمففا، ذلك أن هذه األم بفعلته

إذا سلمنا ذا الطرح من باب حتقيق  ناأن إالَّ ،ورفع شأا األمومة اليت حباها اهللا امعاين  كلّتتخلى عن 
ال ميكن أن تكون العقوبة هي اإلعدام، ألن مركز االبن ال يتساوى مع مركز  الردع وحتقيق العدالة

  .األب أو األم

 طفل حديث العهد بالوالدةالاجلزاء املترتب على جرمية قتل الفرع الثاين: 

تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف « نأعلى  (ق ع ج)من  261/2 املادة نصت
على أن ال يطبق هذا  قتل ابنها حديث العهد بالوالدة بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة

ع وعليه فإنَّ ،)2(»اشتركوا معها يف ارتكاب اجلرميةعلى من سامهوا أو  النصميز بني حالتني: املشر  
فاعلة أصلية يف اجلرمية أو شريكة يف قتل ابنها حديث العهد بالوالدة، كانت  إذا كانت األم  . أ

 العقوبة بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

                                              
 .61، صم1991القاهرة،  ،لعريبالفكر ، دار اميةاإلجرة الظاهراه يف ودورعليه اين حممد أبو العال عقيدة،  )1(
يعاقب القانون األم اليت قتلت طفلها «حني جاء ما يلي:  1990ية جويل 24وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف ) 2(

سنة، غري أنه ال  20سنوات إىل  10حديث العهد بالوالدة ال بالعقوبة املقررة للقتل العمد وإمنا بعقوبة خمففة هي السجن املؤقت من 
-  261رمية كالزوج مثال وذلك طبقا ألحكام املادة يستفيد من هذا العذر املخفف غريها ممن سامهوا أو اشتركوا معها يف ارتكاب اجل

/ جياليل بغدادي، 69053، ملف رقم 24/07/1990 الغرفة اجلنائية، القرار الصادر يوماحملكمة العليا، /».من قانون العقوبات 02
  .371املرجع السابق، ص
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 أصليا أو شريكا يف هذه اجلرمية فإن العقوبة تكون حبسب نوع القتل إذا كان الغري فاعال  . ب
 261 املادةالترصد  أو قتل مع سبق اإلصرار أو (ق ع ج)من  263/3 املادة(قتل عمد 

  .من قانون العقوبات)

العهد بالوالدة جرمية من نوع  يبالرجوع إىل القانون الفرنسي القدمي يعترب قتل األطفال حديثو
ت سائدة آنداك للمعتقدات الدينية اليت كان ووفقاً ،عاقب مرتكبها باإلعدام تأثرا بتعاليم الكنيسةخاص ي

  .متوت حتىأن حترق أو تدفن حية أو توضع فوق عجلة وتضرب ضربا متواليا  إما كانت األم القاتلة
ب اليت تعاقوبعد الثورة الفرنسية جعل الطفل حديث العهد بالوالدة مشموال حبماية النصوص 

 نصوالذي  1901 يف قانون العقوبات الصادر يف سنةو ،1791 على القتل عموما وهذا يف قانون
 على عقوبة اإلعدام لغري الوالدة،يف اجلرمية واإلبقاء  اأو شريك على ختفيف عقوبة الوالدة إذا كانت فاعال

تتراوح بني عشر سنوات إىل  مدةالسجن  أخرى فخفف من حدة العقوبة إىل مرةتدخل  املشرع أنَّ إالَّ
خذ به ؤوهو ما ي ،غري الوالدة فتخضع لنصوص القتل املقصود اإذا كان اجلاين شخص أما ،عشرين سنة

كما - عترب احيث  ؛متاما النص 1994جلديد لسنة وألغى القانون الفرنسي ا ،حاليا يف التشريع اجلزائري
كما تقضي ، من العمر صورة من صور التشديد دون اخلامسة عشر القتل املقصود لقاصر ما - بينا سابقا

 اوز عمره اخلامسطفل ال يتج من هذا القانون بعقوبة السجن املؤبد إذا وقع القتل على 222/4 املادة
 املادة( وذلك بدال من عقوبة السجن ملدة ثالثني سنة املقررة جلرمية القتل العمد البسيط ،سنة ةعشر

 .)1(العقوبات فرنسي)قانون  221/1
أن الطفل الوليد قد استفاد من محاية جنائية قانونية تبقى يف عموميتها غري  يتبينوخالصة ملا سبق 

إذ ما يؤكد ذلك هو تفاقم عدد وفيات األطفال حديثي العهد بالوالدة نتيجة جرائم  ؛كافية يف نظرنا
وضعها هلذا الغرض غري  متَّكون العقوبات اليت  من أبرز األسباب ولعلَّ ،القتل العمد املقترفة يف حقهم

واليت متس أساسا  ،رادعة مقارنة مع األضرار الوخيمة اليت تلحق ؤالء األطفال حديثي العهد بالوالدة
احلمائية للطفولة إىل إعادة النظر من أجل  القانونيةلذا يستحسن إخضاع النصوص  ؛حقهم يف احلياة

                                              
(1)

 Cf.Merllet, A .Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal Spécail, Dalloz, Paris, 1982, p99. 
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وترمجة لالتفاقيات  ،لتعاليم ديننا احلنيف طبقاً ،من يعبث ا كلّ حقات مشددة يف وضع عقوب
  .حبقوق الطفل اليت صادقت عليها اجلزائر املتعلِّقة الدوليةاملعاهدات و

 حقماية فاملشرع مل يكتف حب ،الطفل يف احلياة حقواقعة على هذا ما ميكن قوله بالنسبة للجرائم ال
أعضاء يف سالمة  حلقا وقا أخرى، منها:متدت محايته لتشمل أيضاً حقاولكن  ،اإلنسان يف احلياة

هذا ما سنوضحه بالتفصيل يف املبحث و ،خاصةواألطفال بصفة  عامةبصفة  اإلنسان وأجهزة جسم
 التايل.

  لطفلة بالسالمة اجلسدية واملعنوية لاجلرائم املاس املبحث الثاين:

وقد  ،عتداء على السالمة البدنية لإلنسانصور اال كلّمة اجلسم جترمي محاية احلق يف سال تقتضي
هذه  سواء كانت ،اجلزائري أفعال االعتدء اليت تنطوي على املساس بسالمة جسم اإلنسان املشرعجرم 

  .عمديةغري  مأ عمديةاألفعال 
د من النهوض فر كلّيتكمن  حتىيف احملافظة على سالمة اجلسم  تتمثّلونظرا ألن مصلحة اتمع 

قانون العقوبات  نص؛ إذ هذا احلقالتشريعات على احملافظة على  تحرصفقد  ،بوظيفته االجتماعية
 عنوانوهذا حتت  276إىل  264من  املواداجلزائري هو اآلخر على جرائم الضرب واجلرح العمدية يف 

اهة مستدمية أو الضرب واجلرح العمدي الذي تنشأ عنه ع املوادتناولت هذه ف ،»ةأعمال العنف العمدي«
 نصكما ، غري ذلك من أعمال العنف العمدية، أو ضرب أفضى إىل املوت وعجز كلي عن العمل

  .خلفيف واعتربه من قبيل املخالفاتعلى اإليذاء ا 447و 442 املادتنييف  املشرع
، وملا كانت دراستنا منصبة على صور احلماية عامةجلسم اإلنسان  اجلنائيةاية باحلم يتعلَّقهذا فيما 

اليت جاءت لتقرر محاية جنائية  )ق ع ج(من  269 املادةللطفل فإننا سنركز على مضمون  اجلنائية
ال تتجاوز سنه  امن جرح أو ضرب عمدا قاصر كلّ« يلي على ما نصتحيث ، جلسم الطفل خاصة

و ارتكب ضده إىل احلد الذي يعرض صحته للضرر أ أو العناية السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام
آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء اخلفيف يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس  عمدا عمال

 ».دج 5.000إىل  500وات وبغرامة من سن
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  لف العمدي املاسة بالطفعمال العنأ :املطلب األول

  بأعمال العنف مبا جاء يف  املتعلِّقةاجلزائري خبصوص أحكام قانون العقوبات  املشرعلقد تأثر 
أين كان يتضمن عبارات الضرب واجلرح وأعمال العنف  ،1992قبل إصالحه سنة  (ق ع ف)

تلك الفرنسي عن موقفه يف استعمال  املشرع راجعسالفا تتاريخ املذكور الابتداء من  هأن إالَّ ،والتعدي
الرباعي ذا التقسيم  احتفظاجلزائري  املشرعن إحني يف  ،عمال العنفأواستبدهلا بعبارة  ،العبارات

  . )1(التعدي ،أعمال العنف ،اجلرح ،أي الضرب ؛جلرائم العنف العمدي

   طفلرائم العنف العمدي ضد الجلالركن املادي : الفرع األول

و عليه؛ وه اينقبل الغوص يف عناصر الركن املادي هلذه اجلرمية جدير بنا الوقوف عند صفة 
ةلنص  طبقاًسنة،  ةعشر القاصر الذي مل يتجاوز عمره ستمن جرح أو ضرب عمدا  كلّ« 269 املاد

اجلزائري قد أحسن  املشرعجند أن  النصوإذا تأملنا هذا  ،»...قاصرا ال تتجاوز سنه السادسة عشرة
 غري أنَّ، العامةصنعا ملا وضع نصا خاصا جيرم مثل هذه األفعال الواقعة على األطفال ومل يكتف بالقواعد 

الذي ال يزال حمل نظر، رغم التعديالت اليت أدخلها على قانون  الضحية سنهو ما يؤخذ عليه 
 مبإذ  ،الذي صدر مؤخرا 15/12اجلزائري  الطفلمحاية سيما إذا أخذنا باحلسبان قانون ؛ العقوبات

من (ق ع ج) بالنسبة جلرمية  326 املادةعشر أحيانا عن النحو الوارد يف  ةالثامن السنسر اعتماد يفَ
دس عشر كما والسن السا» سنة18 عشرة الثامنة يكمل مل قاصراً أبعد خطف أو من كلّ« اختطاف قاصر

اجلزائر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل اليت حددت  ومبا أنَّ ؟من (ق ع ج) 269 املادة نصورد يف 
هسنة  ةعشر ثماينالطفل ب سنفإن احلماية إىل هذا  يفترض معه أن متتدوذلك إعماال بالقاعدة  ،السن

الدستورية اليت تنص على أن املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص 
  .احلايلدستور المن  150 للمادة طبقاً ،عليها تسمو على القانون

                                              
إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات اجلزائري جنائي خاص يف جرائم ضد األشخاص واألخالق واألموال وأمن الدولة،  )1(

  .69م، ص1988ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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اإلنسان يف  حقحمل االعتداء يف جرمية الضرب واجلرح العمدي هو  احلق حمل االعتداء:  . أ
 سالمة اجلسم عن احلق وخيتلف احلق يف ،اجلنائيةا احلق هو حمل احلماية ، فهذ)1(سالمة جسمه

 يؤدي أنهأي  ؛احلياة بصفة أبدية، فاالعتداء على احلق يف احلياة يترتب عليه تعطيل يف احلياة
إىل تعطيل بعض  يؤديو االعتداء على احلق يف سالمة اجلسم فه أما، إىل انتهاء حياة اإلنسان

 .بصفة مؤقتة أو بصفة أبدية إما ،الوظائف يف جسم اإلنسان

املقصود به جسم اإلنسان احلي الذي يكون صاحلا  ؛اإلنسان الذي حيميه القانون هناوجسم 
وال يفرق القانون اجلزائري بني أجزاء اجلسم الداخلية أو اخلارجية فمن حيدث ، باشرة وظائف احلياةمل

شأنه يف ذلك من يتعدى على  ،نسانن مثال حيقق االعتداء على جسم اإلجرحا ظاهرا يف الوجه أو اليدي
 حتىعتداء على جسم اإلنسان يشكل عدوانا افكل  ،خلي مثل الكلى أو الرئة أو غدة من الغدداد عضو

م هو من احلقوق احلق يف سالمة اجلسو. جية ظاهرية تدل على هذا االعتداءولو مل توجد عالمات خار
ألن احلق يف سالمة جسم املريض يعين له احلفاظ على القدر من  ؛الثابتة لكل إنسان ولو كان مريضا
و أ ،ويشمل احلق يف سالمة اجلسم بتر عضو من أعضاء اجلسم ،الصحة الذي ال يزال متوافرا لديه

  .)2(ذهاب منفعته كليا أو جزئيا

                                              
التكامل اجلسدي، احلق يف السري الطبيعي لوظائف اجلسم، احلق يف وحق اإلنسان يف سالمة جسمه له جوانب ثالثة هي: احلق يف  )1(

  التحرر من اآلالم البدنية.
 .139، 138، صم2009حسني فرجية، شرح قانون العقوبات اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )2(
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الواقعة على  )1(تأخذ جرمية اإليذاء العمدي سدية:صور االعتداء على احلق يف السالمة اجل  . ب
  من (ق ع ج): 269 املادةلنص  وفقاًالطفل أربع صور 

متزيق « بأنه )2(مل يضع القانون تعريفا حمددا له، وقد عرفه جانب من الفقه اجلزائري اجلرح: .1
يف إحداث أو قطع يف اجلسم أو أنسجته أيا كانت جسامته، وال عربة بالوسيلة املستخدمة 

 ».اجلرح، فقد يكون سالح أبيض كالعصي أو سالح ناري

 241 املادةدي بنص ناث ضمن جرمية اجلرح العماملصري ظاهرة ختان اإل املشرعدرج أكما و
 اجلنائية املسؤوليةوتقع  املساعدة،مر شريكا بالتحريض ويعترب ويل األبل و ،(ق ع م)من  242 املادةو
و أو علمي أمجاع طيب إىل عدم وجود إاملصري تستند  املشرع، وعلة هذا التجرمي يف نظر )3(املدنية عليهو

 فقهي. حتى
أنسجة بس مسا كلأو  إىل متزيقها، يؤديضغط على أنسجة اجلسم ال  كلّهو « الضرب: .2

كالركل وليد ابقبضة أو كاللطم بالكف  ،تطلب عالجاا أو ثرك ألو مل يرتن وإلنسااجسم 
ىل متزيق دي إيف كونه ال يؤح جلراخيتلف عن رة لصواذه ب لضراففعل  ،»صلقرواالرجل ب

ات تغرياث حدإىل إحتما دي مما يؤ ،ةألخرياملا له من تأثري على هذه ، جلسماخاليا 
                                              

تزايد ظاهرة سوء معاملة األطفال، وظاهرة العنف  تعترب جرائم اإليذاء اجلسدي أكثر اجلرائم انشارا ضد األطفال، وخاصة مع )1(
األسري، كما أن إساءة معاملة الطفل تتخذ صورا متعددة، كالضرب واجلرح وغريمها من أفعال اإليذاء، وقد تنتقل إىل حد التعذيب، 

ياته أو صحته للخطر، وهذه األفعال فضال عن إيذائه نفسيا أو إمهاله بإغفال العناية الالزمة له أو حرمانه من التغذية على حنو يعرض ح
ىل حرمان إنه بعض النقائص أو الثغرات اليت تؤدي أطفال على ترتكب ضد األطفال، سواء من الوالدين أو من الغري. ويعرف إيذاء األ

أي سلوك يترتب  نإطفال من حقوقهم الطبيعية والنفسية واالجتماعية بغض النظر عن مصدر هذه النقائص أو املتسبب فيها، وعليه فاأل
و غري عمد، فهو يعترب نوعا من أو احلد من منوه السوي، سواء حتقق ذلك عن عمد أي طفل من حقوقه وحريته املتساوية أعليه حرمان 

و املركز أو سالمة الشرف أو سالمة االعتبار أو اإلساءة للطفل، واليت قد تشكل اعتداء على السالمة اجلسدية  أنواع اإليذاء أ
يذاء املباشر اإل :يذاء اجلسدي للطفل على نوعني أساسيني مهاوينطوي اإل حوال بسوء املعاملة.و ما يعرب عنه يف بعض األأاعي االجتم

 ،باشر والذي يتمثل يف أي فعل يسبب حدوث ضرر جسماين للطفلامليذاء غري الذي يستخدم فيه القوة الفيزيائية كالضرب مثال، واإل
فاتن صربي سيد الليثي، حق الطفل املعاق يف احلماية، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  راجع: كسوء الرعاية الصحية مثال.

 .279، صم2013جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد التاسع، 
  .182م، ص1996اجلزائر،  عبد اهللا سليمان، دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، دار هومه،) 2(
  .26، صم2009حنان أمحد عزمي, اإليذاء البدين لألطفال، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،  )3(
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الستعانة جبسم ب الضراتضمن فعل ما يدة عا، وعليه يعاين منها قبال اينكن مل ي فيزيولوجية
ليت توجد ن السكواحالة ق خروياته ديق مالتحق، عليهى ملعتدام جلست اجي عن مكونارخا

 .)1(جلسمانسجة أعليها 
أي « بإضافته لعبارةاجلزائري  املشرعاجلدير باملالحظة أن و أعمال العنف العمدية األخرى: .3

 ،عال اليت من شأا إيذاء الطفلقد وسع من دائرة األف» التعديو )2(عمل من أعمال العنف
أو نزع شعر الطفل  ،متقطع ال يترك أثرا على جسم الطفلمثال ذلك تسليط تيار كهربائي و

 .أو اإلغالق عليه يف خزانة...إخل ،بالقوة
، حيث 1863عام  حتىالقانون الفرنسي مل جيرم أعمال العنف يف التشريع املقارن فنجد  أما

 ، ومل يقدم تعريفا للعنففحسب عدل قانون نابليون فجرم العنف الذي ليس ضربا أو جرحا
آنذلك ولغاية اآلن، تاركا األمر للفقه والقضاء، وميزت احملاكم الفرنسية بني العنف البسيط 
واجلسيم على أساس أن األول من نوع املخالفات والثاين جنحة، وحددت حاالت للعنف 

  اجلسيم وهي:
 فعل ديد إنسان بواسطة حمراث يدوي.  -
 .فعل البصق على الوجه -
 .فعل إسقاط إنسان -
 .دمضربة الق -
 .ضرب اليد -

                                              
، م1959د، القتصان والقانواجملة ت، لعقوبان اليت يكفلها له قانواحلماية ى امدوجلسم احلق يف سالمة ، احممد جنيب حسين) 1(

  .577ص
 ،سلوك عمدي موجه حنو هدف، سواء لفظي أو غري لفظي«الرفق واللني، ويعرف العنف بأنه  العنف هو الشدة والقسوة، عكس) 2(

وكما يعرف بأنه كل تصرف يؤدي إىل ، »ويتضمن مواجهة اآلخرين مادياً أو معنوياً ومصحوباً بتعبريات ديدية، وله أساس غريزي
ية واالستهزاء من الفرد، فرض اآلراء بالقوة، إمساع الكلمات إحلاق األذى باآلخرين، وقد يكون األذى جسدياً أو نفسياً كالسخر

م، 2012، املسقبل الرمسي، الطبعة الرابعة، - عريب عريب- املعجم الكايف  راجع: مجيعها أشكال خمتلفة لنفس الظاهرة. ،البذيئة
  .631، ص2اجلزء  املعجم الوسيط، املرجع السابق، ،الزيات حسن وأمحد مصطفى إبراهيم  /313ص
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 .الدفع العنيف -

 .ذلك فيعترب عنفا بسيطاما دون  أما
مباشرة فإا  الضحيةويقصد به تلك األعمال املادية وإن كانت ال تصيب جسم  التعدي: .4

إىل اضطراب يف قواها اجلسدية أو  يؤديمن شأنه أن  ،تسبب هلا انزعاجا أو رعبا شديدا
ديد شخص ، وار ناري إلحداث الرعب يف نفس شخصومن هذا القبيل إطالق عي ،العقلية

 .)1(، والبصق يف وجه شخص أو قذفه باملاءمبسدس أو بسكني أو بعصا

لطابع ايغلب عليها  ارموأ اجلنائية كوة اللخربي حليواال ابعة رألر الصوامتثل هذه م لعمواعلى و
عن ي لتحراولبحث احل امرعرب ا مي خالصته بشأتقدوفيها  البتملختص اخلبري ايتعني على ، لعلميا
سلطتها ر طاإحملكمة يف ان الوجداء خلربآراء الفصل يف تقدير ل القود ايعوو ،لتحقيقاوئم اجلرا
   .)2(لتقديريةا

جدير بنا اإلشارة إىل  فإنه )جق ع (من  269 املادةيف صدد احلديث عن مضمون هنا وما دمنا 
 املادة؛ إذ تنص احلق يف السالمة اجلسدية للطفل التعدي الواقعة علىأعمال العنف والصورة الثانية من 

وهو ما سيأيت ، »د الذي يعرض صحته للضرر...أو العناية إىل احلمنع عنه عمدا الطعام  أو...«على 
  .إطار اجلرائم املاسة بصحة الطفل يف تفصيله الحقا

  لرائم العنف العمدي ضد الطفالركن املعنوي جل: الفرع الثاين

اجلنائي يف جرائم اجلرح والضرب مىت ارتكب اجلاين الفعل املكون للجرمية عن علم يتوافر القصد 
رادة متجهة إىل حتقيق هذا عليه وصحته وإ اين الطفل بأن الفعل يترتب عليه املساس بسالمة جسم

  .رادةتوافر عنصرين؛ أوالً: العلم. ثانياً: اإل شترطنائي يف جرائم اجلرح والضرب يفالقصد اجل ،املساس

                                              
 .52، صم2008أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دار هومه، اجلزائر،  )1(
وق، حاج علي بدر الدين، احلماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة املاجستري يف العلوم اجلنائية وعلم اإلجرام، كلية احلق) 2(

  .28، صم2010جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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ع املادية جلرمية اجلرح أن حييط علما وقت ارتكاب الفعل جبميع الوقائاجلاين على يتعني  العلم:  . أ
وعلى ذلك جيب أن حييط اجلاين علما مبوضوع احلق املعتدى عليه، فيجب أن  ،أو الضرب

علم اجلاين على النتيجة  بكذلك جيب أن ينص، حي طفلبأن فعله ينصب على جسم  يعلم
 .عليه اينجيب أن يتوقع اجلاين أن فعله من شأنه املساس بسالمة جسم ن أي اإلجرامية

إرادة  -جبانب توافر عنصر العلم-اجلنائي يف جرائم اجلرح والضرب يتطلب القصد  إلرادة:ا  . ب
أن تكون اإلرادة  -بداية-وعلى ذلك يشترط  ،و حتقيق العناصر املادية للجرميةمتجهة حن

قق به االعتداء على سالمة أي الفعل الذي حت ؛حتقيق النشاط املادي للجرميةاجتهت حنو 
مدفوعا من ه أو إذا كان علي اينفال يسأل اجلاين عن اجلرمية إذا أكره على ضرب  ،اجلسم

 .)1(شخص آخر
 أنهالنشاط اإلجرامي من جانبه مىت ثبت  النعدام ؛قعلى اإلطال مسؤوليةاجلاين  ليتحموال 

إيذاء الغري يف سالمة  داة استخدمت يفأ جمردرادته وجعل منه كان ضحية إكراه مادي سلب إ
أو يسقط على شخص  ،كما يف حالة من يدفع آخر فيصطدم بثالث صدمة عنيفةجسمه، 

  .سقوطه عليه إصابته جبروحب، ويتسبب نائم
ساس بسالمة جسم املأي  ؛فعلهبغي أيضا أن يكون اجلاين قد توقع النتيجة اليت ترتبت على وين

فال يسأل اجلاين عن ضرب أو  ،وأن تكون إرادته قد انصرفت إىل حتقيق تلك النتيجة ،اإلنسان
جرح عمدي أو أي صورة للتعدي عمدا لتخلف القصد اجلنائي لديه إذا كان قد توقع هذه 

حالة األم مثال ذلك  ،ممكنة أو حمتملة ولكن إرادته مل تنصرف إىل حتقيقها أنهاالنتيجة على 
  .)2(اليت تترك سهوا يف متناول أطفاهلا الصغار مادة ضارة فيتناوهلا أحدهم وميرض

                                              
 .56ص ،م2007الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، دار هومه، اجلزائر، حسن بوسقيعة، أ) 1(
 .256، صم1990، دار عمار، األردنردين، شخاص يف قانون العقوبات األاجلرائم الواقعة على األحممد سعيد منور،  )2(
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  لجرمية أعمال العنف املاسة بالطفقمع : الفرع الثالث

أقر جزاء من شأنه  أنهاجلزائري على السالمة البدنية اجلسمية للطفل جند  املشرعوحرصا من 
ومن خالل اجلدول التايل حناول إبراز  ،ومحاية مصلحة الطفل من جهة أخرى ،ردع اجلاين من جهة

  :النصصور اجلزاء حسب ما ورد يف 
املـذكورة يف   نتيجة أعمال العنـف 

  عقوبات 269 املادة
اجلرمية واقعة على قاصر من 

  طرف أجنيب
اجلرمية واقعة على قاصر من طـرف أحـد   

  أصوله
 اويتس مدةمرض أو عجز عن عمل 
  أو أقل من مخسة عشر يوما

  269 :املادة
  جنحةوصف اجلرمية: 

 05العقوبة: احلبس من سـنة إىل  
 500سنوات وغرامة مالية مـن  

  دج5000إىل 

  272/01 :املادة
  جنحةوصف اجلرمية: 

سـنوات   10إىل  03بس مـن  احل العقوبة:
  دج6000إىل  500وغرامة من 

أكثر من  مدةن عمل مرض أو عجز ع
  مخسة عشر يوما

  270: املادة
  جنحةوصف اجلرمية: 

إىل  03سـجن مـن   ال العقوبة:
 500سنوات وغرامة مالية من10
  دج6000إىل 

  272/02 :املادة
  مشددة جنحةوصف اجلرمية: 

 10إىل  05العقوبة: احلبس مـن سـنة إىل   
  سنوات

  و أو عاهة مستدميةفقد أو بتر عض
  
  

  271/01: املادة
  ةايجنوصف اجلرمية: 

 20إىل 10سجن من ال العقوبة:
  سنوات

  272/03: املادة
  وصف اجلرمية: جناية

  سجن املؤبدال العقوبة:

  271/02 :املادة  وفاة بدون قصد إحداثها
  ةايجنوصف اجلرمية: 

 20إىل 10سجن من ال العقوبة:
  سنوات

  272/03: املادة
  وصف اجلرمية: جناية

  املؤبدسجن ال العقوبة:

ـ    ها وفاة بدون قصـد إحـداثها لكن
    حدثت نتيجة لطرق عالجية معتادة

  271/03 :املادة
  ةايجنوصف اجلرمية: 

  سجن املؤبدال العقوبة:

  272/04: املادة
  وصف اجلرمية: جناية

  اإلعدام العقوبة:
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والنصوص ذات الصلة على النحو املبني يف اجلدول أعاله  269 املادة نصبناء على ما ورد يف  
اجلزائري يف التعامل مع هذه اجلرمية من حيث ظروف ارتكاا وصفة  املشرعتتضح لنا سياسة 

فمن هذا املنطلق جند  ،أضف إىل املخلفات اليت تتركها هذه اجلرمية على جسم الطفل ونفسيته، مرتكبيها
  خمالفة إىل جنحة وإىل جناية.وصف اجلرمية خيتلف من 

غري أنه هنالك بعض املالحظات يقتضي الوقوف عندها وهي تتعلق مبقدار الغرامة يف املادة      
كما جند املشرع أقر عقوبة السجن املؤبد عوض  ،فهو ضئيل مقارنة مبخلفات مثل هذه اجلرائم  270

  .تندرج ضمن اجلرائم اخلطأ ال العمدما دام أن هذه احلالة  03/ 271السجن املؤقت يف املادة 
 ةعشر هو الطفل القاصر الذي مل يتعد ستعليه و اينيف هذه اجلرمية صفة  املشرعاعترب كما 

 النصخرج هذا الفعل ارم من هذا  السنهذا  الضحيةسنة ركنا يف اجلرمية، حبيث إذا جتاوز عمر 
اجلزائري قد شدد  املشرعجند أن  مثَّ ،من قانون العقوبات العامةدخل نطاق النصوص األخرى و

يتولون رعايته أو هلم السلطة  ممنأخرى إذا كان الفاعل من األصول الشرعيني للطفل أو  مرةالعقوبات 
على  املشرعوهذا األمر إن كان ليؤكد حرص  ج)، ق عمن ( 272 املادةعليه، وهذا ما جاءت به 

ليه إهذا عكس ما ذهب و ،ورعايتهم الرعاية التامة اليت تغطي ضعفهم اجلسدي والعقلي رصصيانة القُ
خضعها أولكنه  ،السنو ضرب صغار أخاص جلرمية جرح  نصفراد إىل إمد املصري حيث مل يع املشرع
العقابية بذا يكون قد سوى يف املعاملة و ،عامةشخاص بصفة و ضرب األألعام الوارد جلرمية جرح للنص ا

غ كما هو موضح يف خر الذي يكون حمله شخص بالاآلو السن ريبني االعتداء الذي يكون حمله صغ
1(من (ق ع م) 243ىل إ 240من  املواد(.  

 حقأن العنف املرتكب يف تقضي  من (ق ع ف) 14- 222 املادة نجدف الفرنسي املشرع أما
 إذا أفضى الفعل للموت، ثالثني عاما مدةاقب عليه بالسجن يعسنة  ةعشر مخسقل من أالقاصر 
ذا خلف إ ةغرام €150.000بعشرة سنني سجنا وو ،ذا خلف الفعل عاهة مستدميةإن عاما يوبعشر

ن مل خيلف الفعل تعطيال للعمل فتصبح العقوبة مخس سنني إو ،أيامكثر من مثانية أالفعل تعطيل عمل ملدة 
 .)2(€75.000مع غرامة 

                                              
الطفل وآفاق القرن احلادي والعشرين، املركز القومي للبحوث ماجدة فؤاد، تقييم موقف القانون من صغر السن اين عليه، مؤمتر  )1(

  .156، صم1993االجتماعية واجلنائية، القاهرة، 
(2) Code pénal français, p 591.  
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  تأديب الطفل حق: الفرع الرابع

 ،اإليذاء اخلفيف جرمية أعمال العنف العمدية املرتكبة ضد األطفال مناجلزائري  املشرعاستثىن 
يف هذا و ،صحته للخطرولطفل ة احياض ال يعري لذالفعل ا لكذهو قصده من وراء هذا االستثناء  وما

الفقهاء املسلمون فقد  أما، )1(أثرا وال ينشأ عنه مرضشترطت حمكمة النقض املصرية أن ال يترك الشأن ا
حتول األمر  ختلفتهلذا األمر مجلة من الضوابط إذا ما  وضعواو، يه أن يكون ضربا غري مربحاشترطوا ف

يف الفصل الرابع بالرجوع إىل (ق ع ج) و .)2(إليه من نتيجة جرمية عقوبتها حسبما أدتإىل جرمية، 
إذا كان الفعل قد أمر أو  - 1ال جرمية « :علىتنص  همن 39دة ملااجند أن ربرة حتت عنوان: األفعال امل

يشتمل أن حبيث جيب  ،)3(لطفل ليس حبق مطلقايب دحق تأن أ سبق مماويفهم  ،»أذن به القانون...
من حيث التقيد ا ينبغي وط بشرن يكو وأن ،يبدلتأاولتعليم ف ايستهدوأن  ،)4(لنيةاحسن  على

، )5(كسرح أو جرأو ثر ي أألب لضرك اترم من حيث عد، وبسيطةن تكون ملستخدمة بأالوسيلة ا
ن بأا خريوأ ،يبدبالتأم لصفة فيمن يقوافر اىل توإضافة إ ،جلسم كالوجهاحلساسة من األماكن اجتنب و

 املتعلق حبماية الطفل 15/12من قانون  142املادة  ومحاية هلذا احلق جند،)6(جيهويب سبب دللتأن يكو
يعاقب كل شخص يتوىل تربية أو رعاية الطفل داخل املؤسسات التربوية يستعمل العنف «تنص على أنه 

  .»جتاه الطفل وفقا ألحكام قانون العقوبات
                                              

  .273، ص27، ق 43س  ، جمموعة أحكام النقض،11/02/1992نقض ) 1(
./ 120م، ص1982مد، اجلزء األول، دار الفكر، األردن، يوسف علي حممود حسن، األركان املادية والشرعية جلرمية القتل الع) 2(

، م2010، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي، جامعة منتوري، قسنطينة، - دراسة مقارنة- لنكار حممود، احلماية اجلنائية لألسرة 
  .89م، ص2010هشام عبد احلميد فرج، إيذاء الطفل، مطابع دار الوثائق، د.م، /  .185ص

م، 1992، اجلزء األول، مطبعة عمار قريف، باتنة، اجلزائر، - شرعية التجرمي- سليمان بارش، شرح قانون العقوبات اجلزائري ) 3(
  .101ص

ال جرمية إذا وقع الفعل «يلي:  من قانون العقوبات على ما 29أجاز القانون الكوييت لآلباء حق تأديب أبنائهم، وذلك بنصه يف املادة ) 4(
  ».ق التأديب من شخص خيول له القانون هذا احلق، بشرط التزام حدود واجتاه نيته إىل جمرد التهذيباستعماال حل

، اجلريدة لطبت اخالقياأنة وملتضمن مد، ا1992/07/06يف در لصا، ا276- 92قم م رسومر( لطبت اخالقياأنة ومدأن جند  )5(
قيامه ء ثناأكتشافه املختصة عند أو املعنية ت السلطاغ الطبيب بإبالا 54دة ملاايف م تلز )16، الصفحة 52م، العدد 1992الرمسية، 

مت دا لفعلي ماالتطبيق النص ال جيد أن اغري  ،نحرماأو نسانية إغري أو لطفل ضحية معاملة قاسية افيها ن ليت يكوت ابوظيفته للحاال
  ملهين.السر احيانا باحملافظة على ع أرقد يتذي لذ، الطبيباملختصة هي بيد ت السلطام اعالم إعدم أو عالإلتقديرية يف السلطة ا
  .174، صم2003، ئراجلزت، ديوان املطبوعات اجلامعية، العقوبان القانوم لعاالقسم دئ امباب، شهام بسا) 6(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-100- 

 

ن فإ الذ، لتعليماو لتربيةاله سلطة ن ىل من يكوإتقل حلق ينا اهذن بأى من ير فهناك لصفةن ابشأو
ىل كل من إحلق ينتقل ا اهذون أن خرى آبينما ير، )1(ألمريناليه بأحد هذين إملن يعهد ر حلق مقرا اهذ

لشخص من ف ايهدنعين ذا أن و ؛النيةن ميارس هذا احلق حبسن أبشرط  ،لصغريالرقابة على اله حق 
نه إف ؛لنيةا سيءن مستعمله كاأن تبني ذا فإ ،احلق جلهاأمن ر ليت تقرالغاية احلق حتقيق ل استعماوراء ا

حية ملريض ليس بقصد عالجه امثال عملية جري جيري لذالطبيب كمثل ا، تكبهاارليت اجلرمية اعن ل يسأ
  . )2(أو اجلرح العمد حسب النتيجةلقتل اعن ل جتربة علمية يسأاء جرإمنا بقصد وإ

ء لفقهاأن احيث جند مثال ، )3(هذا احلقس ساأيف جنده قد اختلف رن ملقاالفقه ا وبالرجوع إىل
  من  371دة ملااحلق على نص ا ايف تربير هذول ألاالجتاه اعتمد ، اجتاهنياىل ا إنقسموالفرنسيني ا

ف لعراىل ترخيص إمنا يرجع ر إلصغاايب دحق تأأن ىل إلثاين الفريق ا ةجتهت نظرابينما ، )4((ق م ف)
  .بذلك

فعل  كلّال تسري أحكام قانون العقوبات على « :أنهعلى (ق ع م) من  60 املادةوتنص 
أثناء  املادةويف تعليل املراد ذه  ،»ارتكب بنية سليمة وعمال حبق مقرر مبقتضى الشريعة اإلسالمية

هو أن خيرج من  النصالقصد من إيراد هذا  أنه ،مناقشتها مبجلس الشورى والذي وافق عليها باإلمجاع
 حقالعقوبة من له 

                                              
  .102، صم1978، جلامعيةت املطبوعا، دار ا- ملعاالقسم ا- ت لعقوبان الوجيز يف قانو، احممدض عو) 1(
  .03، صم1988، يةرإلسكند، اجلامعيةت املطبوعاء، دار القضاوا لفقهايف ب لضرح واجلرائم اجر، حسينمصطفى ) 2(
  .13، صاملرجع السابق، عقيدةلعال ابو أحممد ) 3(

(4) 
Article 371-1 Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13  

 «L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 
l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité». 
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الشريعة أحكام لكوم خماطبني حبق التأديب املقرر مبقتضى  ،الصغار كالوالد والوالدة والوصيتأديب 
  .)1(اإلسالمية

سالفة ومن خالل النصوص  ،باحلق يف السالمة اجلسمية للطفل يتصل ماإىل هنا ننهي احلديث في
 حقوتكريسا حلماية  ة،والتشريع املقارن من هذه اجلرمياجلزائري  املشرعمن  كلّالذكر رأينا موقف 

راحة على ممارسة هذا احلق دون االكتفاء ص ينصاجلزائري أن  املشرعيب نقترح على الطفل يف التأد
  فضفاضة قد ال تفي بالغرض. عامةبعبارات 

يف املطلب املوايل عند القسم الثاين ومن أجل استجالء صور أخرى حلماية الطفل حاولنا الوقوف 
  .ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطرحتت عنوان  )ق ع ج(من 

  وتعريضهم للخطر جرمية ترك الطفل والعاجز: املطلب الثاين

 بأن األطراف الدول تتعهد« أن على الطفل حقوق تفاقيةا من 02الفقرة  03 املادة نصت لقد
 غريهم أو أوصيائه أو والديه وواجبات حقوق مراعية لرفاهه، الالزمتني والرعاية احلماية للطفل تضمن

 ،»املالئمة واإلدارية التشريعية التدابري مجيع الغرض هلذا حتقيقا وتتخذ عنه، قانونا املسؤولني األفراد من
 أو عقليا الطفل املعوق بتمتع الدول عترافا وجوب« على االتفاقية نفس من  23 املادة نصت كما

 مشاركته وتيسر النفس على اعتماده كرامته وتعزز له تكفل ظروف يف وكرمية كاملة حبياة جسديا
  ».اتمع الفعلية يف

                                              
املرجع  حنان أمحد عزمي،/ 135م، ص1968لإلباحة، دار الفكر العريب، القاهرة، عثمان سعيد عثمان، استعمال احلق كسبب ) 1(

  .20السابق، ص
وذلك من خالل نصوص قانونية صرحية، ومن أهم هذه  ،كما اعترفت النظم القانونية صراحة حبق رب األسرة يف تأديب الصغار

من قانون العقوبات اليت نصت على أنه:  26م من خالل نص املادة القوانني جند القانون البحريين الذي أجاز لآلباء حق تأديب أوالده
حيق ألي من الوالدين أو الشخص الذي حيل مكاما أو ملعلم املهنة الذي يكون حتت رعايته أو مسؤوليته بصورة مشروعة، طفل أو «

 ،»الضرورية واملعقولة ملثل ذلك الغرض...غراض التهذيب أو حفظ النظام تلك الدرجة من القوة تليمذ حتت التجربة، أن يستعمل أل
ال يعد «من قانون العقوبات على أنه:  186/2ويف نفس السياق منح املشرع اللبناين لآلباء حق تأديب أبنائهم طبقا لنص املادة 

ك نصر الدين، احلماية مروراجع: ». هم وأساتذم على حنو ما يبيحه العرف العامؤجرمية...ضرب التأديب اليت يرتهلا باألوالد، آبا
م، 2003اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 

  .215ص
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ها يف جو يف كنفمن املفروض أن يعيش فورعايته  ة الطفلشئاألوىل لتن طةحملا باعتبارها ةسرواأل
قد  (ق ع ج) جند أن هنا من ،)1(يسوده األمن واالستقرار بعيدا عن اإلمهال والتخلي وسوء املعاملة

 من الثاين الباب من الثاين الفصل من الثاين القسم يف جنائية حبماية ودعمها احلقوق هو اآلخر هذه كرس
 314 من املواد يف وذلك ،»للخطر وتعريضهم األطفال والعاجزين يف ترك« عنوان حتت الثالث الكتاب

ولضمان احلماية  ف)،(ق ع من  2- 227 املادةالفرنسي يف  املشرعليه إوهو ما ذهب  ،منه 318 إىل
األمر بأصول  تعلَّقوذلك إذا  ،اجلزائري من صفة اجلاين ظرفا مشددا للعقوبة املشرعالفعلية جعل  اجلنائية
لثقة الطفل  صدراخطورة عليه بدال من كوم م صدرهم مكلفون برعايته إذا كانوا م أو من )2(الطفل

يف العقوبة بني جرمية التخلي اليت ترتكب يف مكان غري خال من الناس وتلك اليت  ميزوقد  ،واطمئنانه
 ووفقاً .)3(باعتبار أن هذا األخري يشكل خطرا كبريا على الطفل ،ترتكب يف مكان خال من الناس

تتحول إىل فإننا جند بأن هذه اجلرمية تعترب من اجلرائم اجلنحوية كما قد  ،يف تقسيم اجلرائم العامةللقواعد 
  .جرامييف سلوكه اإل اينطاملا استمر اجلوذلك  ،تعد من اجلرائم املستمرة استمرارا متجدداو ،جناية

ومن أجل اإلحاطة مباديات هذه اجلرمية يقتضي علينا الوقوف عند ركنيها املادي واملعنوي وهذا 
   اجلزائري على مرتكب هذه اجلرمية. املشرعاجلزاء الذي أقره يف الفرع الثاين نبني  مثَّيف الفرع األول، 

  وتعريضهم للخطر والعاجز لترك الطف جرميةأركان : ولالفرع األ

من ترك طفال أو عاجزا غري قادر على  كلّ« أن علىج) ق ع من ( 314 املادة نصتقد 
محل الغري على  محاية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر يف مكان خال من الناس أو

خطر فإذا نشأ عن الترك أو التعريض لل ،سنوات ذا الفعل باحلبس من سنة إىل ثالثرد هذلك يعاقب 

                                              
  .40م، ص2007، مراكش، ، املطبعة والوراقة الوطنية14حممد الرافعي، كفالة األطفال املهملني، سلسلة البحوث القانونية، العدد ) 1(
إن جرم ترك األبناء وتعريضهم للخطر يعد ترمجة لعدم توفر صالت عاطفية تربط كل من أطراف احلياة الزوجية واألسرية، وأيضا ) 2(

من حيث توحد االجتاهات واملواقف بني عناصرها ومن حيث التماسك واالجتاه حنو غايات وأهداف واحدة، لدرء أي  ،تكامل األسرة
عن النقص يف التربية،  اوأن نقص الوعي بالصالت العاطفية يكون حتما ناجت، سرة أو ينال من عناصرهائ خارجي يهدد كيان األطار

عبد احلميد، األسرة والبيئة، املكتب اجلامعي  أمحد حيىي. راجع: يتعني أخذه بعني االعتبار يف علم اإلجرام اأساسي الذي أصبح عامال
  .55م، ص1998احلديث، د.ن، اإلسكندرية، 

عائشة التاج، األطفال املتخلى عنهم أية رعاية اجتماعية، ندوة األسرة والطفل  /41ص ،املرجع السابق مصباح القاضي،حممد حممد  )3(
  .57ص ،م2002 د.م، والتحوالت اتمعية، منشورات مجعية الشعلة،



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-103- 

 

 وإذا حدث ،يوما فيكون احلبس من سنتني إىل مخس سنوات عشرينمرض أو عجز كلي ملدة جتاوز 
فتكون العقوبة هي السجن من حد األعضاء أو أصيب بعاهة مستدمية أللطفل أو للعاجز بتر أو عجز يف 

جن من املوت فتكون العقوبة هي الس يفا تسبب الترك أو التعرض للخطر وإذ ،سنوات ىل عشرإمخس 
  ».عشر سنوات إىل عشرين سنة

من ترك طفال أو عاجزا غري قادر على محاية  كلّ« :من نفس القانون 316 املادة نصيف وجاء 
أو عرضه للخطر يف مكان غري خال من الناس أو محل الغري على ذلك  نفسه بسبب حالته البدنية والعقلية

إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو . يعاقب رد هذا الفعل باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة
إذا حدث للطفل أو و. عجز كلي ملدة جتاوز عشرين يوما فيكون احلبس من ستة أشهر إىل سنتني

يف أحد األعضاء أو أصيب بعاهة مستدمية فتكون العقوبة هي احلبس من سنتني إىل للعاجز بتر أو عجز 
 ».دى ذلك إىل الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من مخس إىل عشر سنواتأوإذا  .مخس سنوات

يتولون  ممنهلم سلطة عليه أو  ممنإذا كان مرتكب اجلرمية هو من أصول الطفل أو العاجز أو  أما
  .(ق ع ج)من  317و  315 املادةملا جاء يف  طبقاًرعايته فتكون العقوبة 
األصول أو من يتولون رعاية الطفل أو  حقهي األخرى عقوبات يف  317 املادةكما تضمن 

  .العاجز
من خالل ركنيها املادي تناول هذه اجلرمية  ميكن م يف هذه النصوصومن خالل ما تقد

  واملعنوي.

  املاديالركن  :أوال
ذلـك  ري قادر على محاية نفسه بنفسه، ويتمثل يف أن يكون الطفل أو االبن غو :الضحية  . أ

واملشرع اجلزائري أخد أيضـا عـن    بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقلية،
طفل أو عاجز يقدر القاضي بأنه غـري   كلّ، بأن جعلها الضحيةالفرنسي وصف  املشرع

كفقدان األطراف أو  ،أو عاهة يف جسده السنقادر على محاية نفسه، وذلك بسبب صغر 
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وبالتايل  أو بسبب خلل يف عقله، كانون الذي ال مييز بني ما يضره وما ينفعه، ،اإلبصار
 .)1(ال يستطيع محاية نفسه

عليه يف هذه اجلرمية بالصياغة  اينالطفل  سنديد املصري قد تأثر يف حت املشرعويبدو أن 
بالعقاب على تعريض وترك  املتعلِّقة 1810من (ق ع ف) القدمي لعام  349 للمادةاألوىل 

من عرض للخطر  كلّ« أنهعلى  نصتحيث  285 املادةالطفل دون السابعة من عمره يف 
 املشرعولكن  ،»طفال مل يبلغ سنه سبع سنني كاملة وتركه يف حمل خال من اآلدميني...

 املادة؛ إذ تنص الذي تنصب عليه هذه اجلرمية الضحية سنموقفه يف حتديد الفرنسي عدل عن 
سنة من  يعاقب على ترك الطفل الذي مل يبلغ مخس عشرة« أنهمن هذا القانون على  227/1

 .)2(»...€ 100.000عمره يف أي مكان باحلبس ملدة سبع سنوات وغرامة 
حيث من (ق ع ج)  314 املادة نص ، وهذا ما يفهم منشخص كلّهو  :وصف اجلاينب. 

احملرض الذي يدفع الغري للقيام ذا  حقكما متتد املساءلة يف  ،»طفالمن ترك  كلّ« جاء عاما
 315 املادتان جعلت مثَّ ،»أو محل الغري على ذلك« املادةعليه نفس  نصتالفعل، وهو ما 

على الطفل أو صفة األصل أو صفة متويل السلطة أو متويل الرعاية  من نفس القانون 317و
وهكذا فخروج هذه اجلرمية عن الطابع األسري احملض وعدم  ،ظرفا مشددا للعقوبةالعاجز 

وإن كان  ،للطفلكثر جنائية أمحاية هو من أجل ضمان  ويةحصرها يف من ميارس السلطة األب
املنطق القانوين يقتضي أن معظم حاالت تعريض الطفل للخطر بتركه يف مكان خال من الناس 

                                              
  .308 ،307ص عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص) 1(

(2) 1 -  227 : «Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans 
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis 
d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci». 
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من كان  كلّاجلاين هو ذلك يكون بو ،األسرة ذاا من إالَّأو معمور م ال ميكن تصوره 
 .)1(عليه حبكم القانون أو االتفاق اينحبفظ الطفل  امكلف

واملتمثل يف نقل الطفل من  ،ومن عناصر تكوين هذه اجلرمية عنصر الفعل املادي :فعل التركت. 
تركه هناك  مثَّ أو مكان غري خال من الناس،متاما من الناس مكان آمن والذهاب به إىل مكان خال 

دون حاجة إىل إثبات أي  ،النقل والترك عمليةاالنتهاء من  مبجرد يتحقَّقوهو عنصر  ،وتعريضه للخطر
نقله  متَّوال عن الوسيلة اليت  الضحيةتصرف آخر ودون احلاجة إىل البحث عن احلالة اليت كان عليها 

 .)2(بواسطتها
بإتيان اجلاين  للفعل وهو  تتحقَّقجرمية ترك الطفل وتعريض حياته للخطر من اجلرائم اليت  إنَّ     

بسلوك سليب وال مينع ذلك من وقوعها  ،فعل ترك الطفل يف مكان خال أو غري خال من الناس
يسأل  فإنه ،أو عدم اإلبالغ عنه ،معرض للخطر أنهواملعلوم  ،تقدمي املساعدة للطفل املتروككعدم 

  .)3(عن ذلك اجلرم بطريق الترك أو االمتناع
فعل التعريض بأنه وضع الطفل يف مكان آخر غري الذي جيد فيه عادة  ه الفرنسيويعرف الفق

الترك فهو الفعل الذي يتبع التعريض؛ ألنه  أماماية والتخلي عن االلتزام حبمايته ومساعدته، املساعدة واحل
القضاء الفرنسي مل يأخذ كثريا التفرقة بني ويتضمن هجر الطفل وحيدا بدون مساعدة والتخلي عنه، 

ترك الطفل  جمردالكلمتني، فمجرد التعريض يكفي لوجود فعل الترك، وهلذا قضت حمكمة النقض أن 

                                              
/ أسامة حممد مجال الدين 257، صم1997 ،د.م ،د.نخفاجي حممد عبد الوهاب، التنظيم القانوين حلقوق الطفولة واألمومة،  )1(

م، 2005احلقوق، جامعة عني مشس، أمحد ناصف، أثر صفة اين عليه على مسؤولية اجلاين يف التشريع املقارن، رسالة دكتوراه، كلية 
  .384ص

Gue Guen (Anne Bourrat), Le droit pénal de la famille, in, Dalloz action, droit de la famille sous la 
direction de Murat (pierre), 2007, p.1268. 

الطفل سواء يف مكان خال أم ال شرطا أو ركنا من  مل تعترب مكان ترك (ق ع ج)من  314أن املادة  إىل ذهب اجتاه آخر من الفقه) 2(
، وهذا ما تؤكده املادة أركان اجلرمية، بل هي جمرد ظروف مكانية تؤثر يف العقوبة بالتشديد أو بالتخفيف، وال أثر هلا على قيام اجلرمية

  .48م، ص2013هومه، اجلزائر، عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، دار ج). راجع:  ع ق( من 316
سفيان حممود عبد العزيز اخلوالدة، احلماية اجلزائية للطفل يف قانون العقوبات األردين، رسالة املاجستري يف الدراسات الفقهية  )3(

  .113، صم2001والقانونية (غري منشورة)، جامعة آل البيت، األردن، 
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طبعا وهذا مقيد بعدم الرجوع  ،عدم الرجوع إليه يكفي لوجود اجلرمية مثَّللحظة معينة يف يد الغري 
   .)2(بنية الرجوع إليه فال يعترب مكونا للجرمية تركه يف يد اجلار مثال أما، )1(إليه

  :نيويتضمن صورت

  ترك طفل يف مكان خال: الصورة األوىل

يكفي و يعرضه للخطر، مماالذهاب به إىل مكان آخر يف نقل الطفل من مكان آمن و يتمثّلو
نقله  متَّال عن الوسيلة اليت ن احلالة اليت كان عليها الطفل وإثبات نقل الطفل دون احلاجة إىل البحث ع

قع أن ال يتوال يطرقونه عادة وويشترط أن يكون املكان ال يوجد فيه الناس وكما ذكرنا،  بواسطتها
هي احلالة اليت حيتمل معها هالك الطفل دون أن يعثر عليه أو تقدم له و ،نادرا إالَّيقصده األفراد 

أخريا مدى و ،وتليه الظروف ،القرائن احملددة للمكان اخلايل يأيت العامل اجلغرايف على رأسو .املساعدة
  انعدامها يف إنقاذ الطفل. توافر الفرص و

  ترك طفل يف مكان غري خال: الصورة الثانية

من  287رقم  املادة نصتكما ، من (ق ع ج) 316 املادةوهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه ب
مل يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه يف حمل معمور  للخطر طفالمن عرض  كلّ« أنهعلى  (ق ع م)

امة ال باآلدميني سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غريه يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد ستة شهور أو بغر
  ».تتجاوز مائيت جنيه مصري

برباءة  1843ديسمرب  16حكمت يف حمكمة النقض وبالرجوع إىل القضاء الفرنسي جند أن 
، بعدما خاطت على مالبسه بطاقة كتب عليه امسه وامسها وعنواا، عامةسيدة تركت طفال يف حديقة 

وأضافت عبارة مفادها أن الفقر هو الذي محلها على تركه ملن يقبل العناية به، ويف أسباب الرباءة 
ة من الطفل إىل أن رأت شخصا يأخذ الطفل، فعلى ذكرت احملكمة بأن السيدة بقيت خمتبئة على مقرب

الفرنسي تدارك هذا النقص  املشرع غري أنَّاخلطر مل يتوفر.  أنَّ إالَّالرغم من توفر الواقعة على ترك الطفل 
من فعل الترك أو التعريض كاف لقيام اجلرمية دون  ، حيث جعل كال1898أفريل  19بصدور قانون 

                                              
  .201لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(

(2) Valarie Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 2003, p.244. 
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ستعود  أنهاسلمت طفلها لشخص مصرحة له  أماذلك أدان القضاء الفرنسي  اشتراط اجتماعهما، وعلى
قه أي التزام برعاية الطفل، تطفل يف هذه احلالة ال يقع على عامل تعد، فمن تسلم ال مثَّألخذه بعد حني 

  خطر.ولو مل يصبه أي  حتىتركت طفلها  أنهااألم على اعتبار  حقيف  اجلنائية املسؤوليةوتقوم 
هي من جرائم اخلطر اليت  ،وخنلص بالنتيجة إىل القول بأن جرمية تعريض حياة الطفل للخطر    

ارتكاب أي نشاط  يترتب عليه  مبجرد ،اجلزائري والتشريعات املقارنة املشرعمن  كلّجيرمها 
  .)1(إمكانية تعرض الطفل للخطر، ويشدد العقاب يف حال وقوع الضرر فعليا

  الركن املعنويثانيا: 

وكان  ،فعل الترك يفترض أن اهلجر كان إيراديا، مبعىن أن الفاعل كانت لديه إرادة يف هجر الطفل
عاملا باخلطر الذي ميكن أن يتعرض له، حيث الفاعل يكون يف الغالب منتهكا لاللتزام الذي عليه حبفظ 

اجتاه إرادته و ،أركاا ما يتطلبها القانونيع اجلاين جبم موهذه اجلرمية كغريها تتطلب عل ،ومحاية القاصر
كاإلكراه املادي  ،وأن تكون هذه اإلرادة مل ميسها عيب ،احلرة إىل تعريض الطفل للخطر والتخلي عنه

  دمها أحيانا أخرى.أو املعنوي الذي قد يعيب اإلرادة أحيانا وقد يع
عدم  نيةأن العنصر املعنوي للجرمية يكمن يف  Ronnie Garou((2)( ورغا نيهويرى الفقيه ر

وأن أفعال التعريض باخلطر والتخلي إذا ما ارتكبت  ،القيام بالعناية اليت تفترضها حراسة الطفل أو الرضيع
إذا حصل ذلك بنية قتله وذلك عرب حرمانه من  أمابنية جعل الطفل خيتفي نكون بصدد اختفاء الطفل، 

أي  ؛أو أخريا إذا ارتكب الفعل بنية غري حمددة ،العناية سيشكل الفعل عندئذ قتال عمديا أو حماولة قتل
 املشرعيعبأ . مل (ق ع ف)من  312 املادةل حتت وقع األحكام املضافة لنص بنية إيذائه سيقع الفع

 تتحقَّقوبالتايل فإن اجلرمية  ،سباب اليت أدت إىل تعريض الطفل للخطربتحديد الدوافع واأل الفرنسي
يستوي أن يكون اجلاين الذي  مثَّومن  بقطع النظر عن دوافعها طاملا حتقق عنصر تعريض الطفل للخطر،

                                              
  .116اخلوالده، املرجع السابق، ص العزيز عبد حممود سفيان) 1(
وت، بري، حلقوقيةاحلليب رات امنشو، 7و 6، الدان ترمجة: لني صاحل مطرص، خلام والعات العقوبان اموسوعة قانورو، ينه غار )2(

  .353، صم2003ن، لبنا
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و أأو لعدم القدرة املالية  ،هو والد الطفل نفسه ارتكب اجلرمية بقصد التخلص من الطفل نتيجة البخل
  .)1(للتشفي واالنتقام يف احلالة اليت ال يكون فيها اجلاين هو الوالد نتيجة خالفات سابقة

لقيام هذه اجلرمية أن يكون السبب غري  إذ اشترط ؛األردين املشرع ذهب إليهملا  خالفاًوهذا 
من ترك ولدا  كلّ« أنمن قانون العقوبات على  279 املادة نصملا ورد يف  طبقاً ،مشروع أو معقول

طر، أو على وجه خمعقول، تؤدي إىل تعريض حياته لل دون السنتني من عمره دون سبب مشروع أو
واملراد بالسبب  ،»باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات حيتمل أن يسبب ضررا مستدميا لصحته يعاقب

كمن يترك الطفل مسلما  ة،دم مصلحة الطفل مع مصلحة أخرى قد تفوق يف األمهيطن تصأاملشروع 
  .)2(أمره خلالقه ويهرع إلنقاذ حياة غريق

   وتعريضهم للخطر والعاجز لرمية ترك الطفجل ةالعقوبة املقرر الفرع الثاين:

إبراز  حناولذه اجلرمية حمل الدراسة سالفة الذكر فيما يتصل نته النصوص على ما تضم بناًء
  يف اجلدول التايل:  وهذا ،اجلزائري من أجل مكافحة هذه اجلرمية املشرعاليت سلكها  اجلنائيةالسياسة 

   

                                              
  .202لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(
  .98، صاخلوالده، املرجع السابق العزيز عبد سفيان حممود) 2(
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  إنسان أجنيب غري أصول الطفل

و أنشأ من الترك مرض   هذا الفعل جمرد  
كلي ملدة جتاوز عجز 

  عشرين يوما

نشأ من الترك 
و عجز يف أبتر 

و أأحد األعضاء 
أصيب بعاهة 

  مستدمية

  نشأ من الترك موت الطفل

ترك الطفل 
يف مكان 
خال من 

  الناس

حبس من سنة 
إىل ثالث 
  سنوات

إىل  حبس من سنتني
  مخس سنوات

 سجن من مخس
  إىل عشر سنوات

سجن من عشر إىل عشرين 
  سنة

ترك الطفل 
يف مكان غري 

خال من 
  الناس

حبس من 
ثالثة أشهر إىل 

  سنة

حبس من ستة أشهر إىل 
  سنتني

حبس من سنتني 
إىل مخس 
  سنوات

سجن من مخس إىل عشر 
  سنوات

  إنسان من أصول الطفل

ترك الطفل 
يف مكان 
خال من 

  الناس

حبس من 
إىل مخس  سنتني

  سنوات

سجن من مخس إىل 
  عشر سنوات

سجن من عشر إىل 
  سنةعشرين 

  سجن مؤبد

ترك الطفل 
يف مكان غري 

خال من 
  الناس

حبس من ستة 
  إىل سنتني أشهر

ىل إحبس من سنتني 
  مخس سنوات

سجن من مخس إىل عشر 
  سنوات

سجن من عشر إىل 
  عشرين سنة



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-110- 

 

 عشرينة عتمد مدع املشرأن ائم اجلرابالنسبة هلذه رة ملقرت العقوبااما ميكن مالحظته يف هذه  إنَّ
خذ أليت ى األخرالعنف ائم اخذ به يف جرأخالفا ملا  ،جلرميةرة اخطوت جادرللتمييز بني ر يوما كمعيا

لطفل ك ايف حالة تر عليهاص ملنصوت العقوباأن ايالحظ ى خرأمن ناحية ، ويومامخسة عشر ة فيها مبد
كانت ن فإ ،لخان يف مكال ألطفاك الرترة ملقرانة مع سابقتها رخمففة مقاءت جال غري خان مكا يف

يف ب للباا لك سدوذ ،تلعقوباد اتشدأن قع حيتم الوأن اال ن إلقانواها يف فلسفة رلتفرقة جتد ما يربا هذه
  اليته.أو وصايته وهو حتت ي لذالطفل ار اباستقرس ملسااله نفسه  تسولقد جه من و

ض وذلك أن الشخص الذي يعر ،يفسر احلكم بالعقوبة املشددة بنظرية القصد االحتمايلكما 
ولكنه  ،يقصد إحداث عاهة بالطفل وال يقصد قتله من الناس ال كه يف مكان خالطفال للخطر ويتر

وقد توقع أو كان بإمكانه أن يتصور احتمالية أن يترتب على فعله  ،متحقق لديه العلم بطبيعة فعله ارم
 ،الطفل ارم ابتداء يعين قبوله بالنتائج االحتمالية ترك وبالتايل فإن إقدامه على ،نتائج ماسة حبياة الطفل

  لته عن تلك النتائج يف حال وقوعها.ءيستوجب مسا مما
أن  يف حالة احلكم بعقوبة جناية ةاجلزائري قد ألزم القضا املشرعن نشري يف هذا الصدد إىل أو

مكرر  09 املادةة األخرية من الفقرأو أكثر من احلقوق املنصوص عليها يف  حقحيكموا باحلرمان من 
فراج عن سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإل ملدة أقصاها عشر ج) ق عمن ( 01

  .احملكوم عليه
عليه بعاهة  اينصابة إاجلاين يف حالة  حقالعقوبة يف  تشديد الفرنسي املشرع واملالحظ على

 سنة ثالثني إىل تصل العقوبةللضحية الوفاة حدوث حالة  ويف ،سنة شرينالسجن عذ يعاقب بإ ؛مستدمية
  .)1(سجنا

ف على اخلطر الذي ميكن خطورة هذه اجلرمية تتوقَّ نَّإ :م بيانه ميكن القولخالصة ملا تقدو
قانون العقوبات يقدر درجة هذا اخلطر بالرجوع إىل مكان التخلي  نَّإو ،للظروف أن تلحق بالطفل

م ال، أويعاقب اجلاين بعقوبات ختتلف حسبما يكون الفعل قد حصل يف مكان منعزل  ،والتعرض للخطر

                                              
(1) Art 227-2: «Le délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entrainé une mutilation ou une 
infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le délaissement d’un 
mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle».  
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أي إذا كان من األصول أو من هلم  ؛أيضا وما ميكن مالحظته أن العقوبة ختتلف حسب وضعية اجلاين
  سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته.

 التعريضالترك و جرميةو لعمديةاعنف لل اعماأمن  للطفل اجلنائيةصل باحلماية ه فيما يتكلّ اهذ
 يتعلَّقحلقوق اإلنسان فيما  الدوليةق مة التشريع اجلنائي اجلزائري ملا جاء يف املواثيءيف إطار مالو، للخطر

زمة هلذا المن أجل حتقيق احلماية ال تضمني بعض النصوص العقابية متَّقد فللطفل،  الصحيةالرعاية ب
  .وايلبدراسته من خالل املبحث املوهذا ما سنقوم ، احلق

  اجلرائم املاسة بصحة الطفل: الثالثاملبحث 

 يسري أن يف من األشخاص لشخص القانون يقرها مصلحة أصله يف هو اجلسم سالمة يف احلق إنَّ     
 الوعاء هذا يف احلياة بوظائف تقوم اليت وأجهزته أعضاءه يصيب خلل كلّى يتفاد حنو على جسمه

اهتمت  فقد ،سيما إذا كان الطفل هو حمل الرعايةوال ، هذا بوجه عام، )1(املعتاد النحو على اجلسماين
بتوفري الرعاية له، ويستدل على ذلك مبا تضمنه املبدأ الرابع من إعالن جنيف حلقوق  الدوليةاملواثيق 

ي السليم، الطفل يتمتع بفوائد الضمان االجتماعي وحبق النمو الصح« من أن 1924الطفل لعام 
وبذلك حيظى هو ووالدته بالعناية واحلماية اخلاصتني الالزمتني قبل الوضع وبعده فضال عن متتعه حبقه يف 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  وهو ما أكده ،»دمات الطبيةالقدر الكايف من الغذاء واملأوى واخل
أن حبيث نصت على  1989لطفل سنة ق العاملية حلقواالتفاقية امن  24دة ملاا وما جاء يف ،)2(1948

ية ورلداجعة املروالصحية الرعاية ت ايف خدما، وصحي ميكن بلوغهى تع بأعلى مستولتمالكل طفل حق 
أو لبدنية اصحته ج عالأو حلماية أو الرعاية اض األغرت ملؤسساايف دع يوي لذاللطفل م ملقدج اللعال

 لعقلية.ا

                                              
  .58ص املرجع السابق، ،نصر الدين مروك )1(
وهذا الدور متمثل يف  ،بدور نشط يف محاية األمومة والطفولة 1948منظمة الصحة العاملية منذ  قامتمتاشيا مع هذا الغرض و )2(

ئج التعاون الواضح بني هذه املنظمة وباقي املنظمات األخرى العاملية واإلقليمية والوطنية، مما كان له أثره الفاعل يف احلصول على النتا
ات واألطفال أو مقاومة األوبئة واألمراض أو حتسني وخباصة يف خفض نسبة وفيات األمه ،الباهرة يف ميدان محاية األمومة والطفولة

عماهلا واالستفادة منها، ويف جمال الوقاية فقد أاملنظمة حبرصها على إشراك اهليئات الدولية األخرى يف  يزتالصحة بوجه عام، كما مت
  .96شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص. راجع: جنحت املنظمة يف القضاء على كثري من األمراض واألوبئة املعدية سريعة االنتشار
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ه من نر أعتباالطفل على افعل يضر بصحة أي ىل جترمي إ عملشرإرادة ا رض اجتهتيف ذات الغو
محاية الطفل من جرمييت اإلخالل بالتلقيح ل لك من خالذيتبني ، وجلسماملاسة بسالمة ل األفعاا

ماية الطفل من وخصصنا املطلب الثاين حل، ولألااملطلب وهو ما سنتناوله يف  اإلجباري ومنعه من الطعام
  الناقصة للطفل يف جمال العمل. اجلنائيةلحماية لاملطلب الثالث ، وواملخدراتسكر جرمييت ال

محاية الطفل من جرمييت اإلخالل بالتلقيح اإلجباري ومنعه من  :املطلب األول
  الطعام

 تضحي العقوبات أو النصوص املكملة له من خالل ما ورد يف بعض النصوص اليت تضمنها قانون 
 صحةلواجب االلتزام حبماية مل يتردد يف التدخل بصدد هذا االنتهاك  اجلنائي اجلزائري املشرعأن لنا 

مجلة من اجلرائم يف مواضع خمتلفة، تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف على  نصحيث  ؛)1(الطفل
 املادةألوىل من ة امن بني هذه اجلرائم نذكر ما قد ورد يف الفقر، والطفل وسالمته اجلسدية صحةمحاية 
شخص  كلّحينما قررت معاقبة  2006لسنة  23- 06املعدلة بالقانون رقم (ق ع ج) من  275

وبدون قصد  ،بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانتسبب للغري مرضا أو عجزا شخصيا عن العمل 
إىل  20.000مواد ضارة بالصحة باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات، وبالغرامة من  ،إحداث الوفاة
  .دج 100.000

 275 املادةارتكب اجلرائم احملددة يف  إذا 276 املادةتشديد العقاب يف ظرف  النصورد أو
حبيث يتغري جدول العقوبات تبعا جلدول  ،أو الفروع أو أحد الزوجني املذكورة أعاله أحد األصول

  .اجلرائم
عنوي للطفل اليت مهال املادي واملاإلجرمية على ج)  ع قمن ( 330/3 املادة نصت كماوهذا 

، الطفل للخطر صحةهو تعريض  املشرعإذ من نتائجها اجلرمية اليت يعاقب عليها  ؛م شرحها الحقاتسي

                                              
 17بصحة الطفل منذ السنوات األوىل لالستقالل بسنه للقانون  تهجتلت عناي هو اآلخر املشرع التونسيويف التشريع املقارن جند ) 1(

منه أنه يتعني واملتعلق بوجوب حتصني األطفال ضد أمراض العيون، إذ ورد بالفصل األول  1960جويلية  26خ يف راملؤ 1960لسنة 
ورتب الفصل  ،و قابلة أن ينفذ التدابري الالزمة لوقاية املواليد من أمراض العيونأعلى كل من يشرف على والدة طفل سواء كان طبيبا 

خليل بوهالل، محاية الطفل وقاية للمستقبل، جملة  راجع: منه على خمالفة ذلك عقابا باخلطية ويف حالة العود بالسجن واخلطية. 03
  .147، صم1995لقضاء والتشريع، اجلمهورية التونسية وزارة العدل، العدد الثامن، سنة ا



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-113- 

 

ى اهلجر املادي له، فإذا فهذه اجلرمية تعاقب من جهة على اهلجر املعنوي للطفل، ومن جهة أخرى عل
فهي وكذلك ، للعقوبات مأو األ باألمن  كلّ يتعرضأمنه  الطفل أو صحةيهدد  ا خطر جسيمهنشأ عن

  . احلماية اجلسدية للطفلتساهم يف توفري
، دون يتمتع كل طفل«الطفل على أنه  محاية من قانون 03نص املشرع اجلزائري يف املادة كما  

جبميع احلقوق  ،متييز يرجع إىل اللون أو اجلنس أو اللغة  أو الرأي أو العجز أو غريها من أشكال التمييز
اليت تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغريها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة املصادق عليها وتلك 

اإلسم ويف اجلنسية ويف االسرة ويف املنصوص عليها يف التشريع الوطين ال سيما احلق يف احلياة ويف 
  .» ...الرعاية الصحية

  حتت رقم 1969جويلية  17يف الصادر فضال عما تقدم من النصوص نذكر ما ورد يف املرسوم و
اإلخالل و  إجباريا إىل التلقيح ضد الشلل واخلناق واجلدري، إخضاع الطفل الذي يتضمن )1(88- 69

إىل فيه  الفرع الثاين فسنتطرق أما، وهو ما سنتناوله يف الفرع األول، بااللتزام يترتب عنه توقيع اجلزاء
   .منع الطعام عن الطفلجرمية 

  لخالل بواجب تلقيح الطفاألول: جرمية اإل الفرع

، ية منذ أن يكون جنينا يف بطن أمه، فصحته مرتبطة بصحة األمالطفل يف الرعاية الصح حقدأ يب
عند  خاصة، أداء وظيفتها البيولوجيةكينها من متمن أجل الغذائي  مستواهالذلك جتب رعايته وحتسني 

استكماال جلوانب أخرى من محاية و ،)2(أثناء الوالدة واألطفال الوضع للحد من حاالت وفيات النساء

                                              
خة يف مؤر 53تضمن بعض أنواع التلقيح اإلجباري، اجلريدة الرمسية عدد امل، 1969يونيو  17ممضي يف  88- 69مرسوم رقم ) 1(

  .809، الصفحة 1969يونيو  20
 نميوتو طفل 26000أن  ليونيسيفا منظمة عن درةلصاا العاملية يررلتقاا رتشاأ حبيث ،خلاطرا تسر ال مقارألا نفإ د،لصدا اهذ يف )2(

 لتنفسيةا تبااللتهابا لألطفاا بعض صابةوإ ،لصحيةا تخلدماا امالنعد انظر محيا من ىلوألا ألشهرا لخال تميو منهم لثلثا م،يو كل
  .1، صليونيسيفاعن منظمة ر تصدرة منشو، 2008 لعاملايف ل ألطفااضع و . راجع:ةملبكرا لطفولةا اضبأمرأو  تسهاالاإلأو  دةحلاا
 ئراجلزا يف لنسبةا هذه بلغت ،خلامسةا سن بلوغهم قبل طفل نمليو 9.7 ربيقا ما تويف 2006 سنة يف نهأ ىلإ درملصاا نفس تشريو

 زجلهاا تبالتهابا اصيبوأ خلامسةا سندون  لألطفاا من% 9 نسبته ما، وأن 2004 سنة% 40 ىلإ تفعتوار 1990 يف سنة% 29
حاج علي بدر  راجع:لصحية. ا تخلدماا مقدمي على ضتعر لنسبةا هذه من فقط% 52وأن  ،2004و 1998 بني ما دحلاا لتنفسيا

 .50الدين، املرجع السابق، ص
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الربنامج حور هذا يتمو ،الطفلللصحة يهتم بتغذية  اوطني ابرناجم )1(اجلزائري املشرعالطفل وضع  صحة
  تدعيم النمو البيولوجي للطفل: حول مراقبة و

 احلق يف الفحص الشهري للطفل ومراقبة الوزن والطول بالنسبة للعمر. •
 اكز ملراقبة النمو الطبيعي للطفل.جتهيز مرإعطاء اإلطار القانوين إلنشاء و •
 الوزن.و االختالل يف التناسب بني العمر والطول أاحلق يف التكفل الصحي حباالت  •
  .)D)2احلق يف تدعيم تغذية الطفل بعناصر غذائية ضرورية لنمو الطفل مثل الفيتامني  •

  مثّ اجلزاء املقرر على مركتبها.م ميكن حتديد أركان هذه اجلرمية تقد على ما وبناًء 

  اإلخالل بتلقيح األطفال جرميةأركان أوال: 

  الركن املادي  . أ

ة ةبنا اإلشارة إىل صف يف البداية حريع غري أنَّوهو الطفل،  ؛الضحيمل حيدد الطفل حمل  املشر
فهنا  ،سنة ةعشر مثاين الرشد اجلنائي وهو سنمل يكمل  هل هو حديث العهد بالوالدة أو الذي ؛احلماية

  التدخل من أجل توضيح املقصود بالطفل حمل احلماية. املشرعيقتضي على 

مها: ، صورتني يتخذفن الركن املادي هلذه اجلرمية فيما خيص السلوك اإلجرامي الذي يكو أما   
  :كاآليت عدم إنشاء دفتر صحي، وتفصيلهماواإلخالل بواجب التلقيح، 

  خالل بواجب التلقيحاإلالصورة األوىل: 

كليهما كون  ؛هنا مجاعيةاملسؤولية و ،ع عليه هذا الواجب من الوالدينمن يق كلّمرتكبا للجرمية  يعد
 أنهالطفل من األمراض جند  حقيف محاية  املشرعومسامهة من  ،ملزم برعاية الطفل صحيا وخلقيا وماليا
                                              

ديسمرب  21بتاريخ  84التعليمة رقم ومتعلقة بتدعيم برنامج الوقاية من الكساح،  1988نوفمرب  12بتاريخ  14تعليمة وزارية رقم ) 1(
  املتضمنة املخطط الوقائي ضد الكساح املرتبط بسوء التغذية.   1988

 22- 20صديقي حممد، احلقوق الصحية للطفل يف التشريع اجلزائري، أعمال املؤمتر السادس: احلماية الدولية للطفل، طرابلس،  )2(
  .246، صم2014نوفمرب 
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عذر على من يدعي بأنه اليقطع  حتىاملراكز الصحية اجلوارية  كلّيف  اومتوفر اجعل إجراء التلقيح جماني
حتيني  متَّقد  أنهنالحظ  لنقطةالعقايب يف هذه ع املشراياسة سكتقييم لو، مل يتمكن من القيام بواجبه

 ضافة تلقيح جديد ضد اهليموفيليس.بإ )1(2007للتلقيح يف سنة  الوطنيةللرزنامة 

الجتماعي للحق الطابع امن مظاهر  امظهرري إلجباالتطعيم اصبح رة، أملذكوص افوفقا للنصوإذن 
عدم من  اهلدوا تعنتلطبيب حلالة طفل ف اكتشاايف حالة ر إلشكالية تثوأن ابيد  ،جلسمايف سالمة 

ولإلجابة على السؤال  ؟ملسألةاهذه جتاه ي ئراجلزع املشرافما هو موقف ري، اإلجبح اللقااعطائه إ
أن  يفهم منهاعامة م حكاأعلى ت حتواقد جندها ، لطبت اخالقياأنة ومديستلزم املقام الرجوع إىل 

 نهأنة على وملدامن  53دة ملااتنص ا يف هذو ،للقاصر العناية الصحيةبتوفري آلخر مطالب الطبيب هو ا
ا لصحية هلذاملصلحة ى املريض عندما يرالطفل احامي ن ألسنااح اجرأو لطبيب ن ايكوأن جيب «
أو ملعنية ت السلطاغ ابالإبلطبيب انة مدومن  54دة ملاا ما تقضيك ،»..لالئق.األخري ال حتظى بالتفهم ا
 .نلقاصر ضحية حرماافيها ن يت يكولت اقيامه بوظيفته للحاالء ثناأكتشافه املختصة عند ا

ألخري هو ا اهذأن لطبيب رأى اوللطفل ري إلجباح اللقااتقدمي ر مربدون  نالدالوافض ذا رفإ، عليهو
لسابق الدين طبقا للنص الوانه ال يعتد برفض أجح افالر، صحتهذ إلنقال يف حالة توصف باالستعجا

م لتزانه قد دام أ عا ماوحلالة مشرايف هذه تدخله  يعدّو ،لطبيباىل إلطفل اة سند مهمة محايي ألذا
 ر.حلذاوحليطة امن زم لالر القداولفنية اعد القوواية دارإلابط اضوبال

  عدم إنشاء دفتر صحي: لثانيةالصورة ا

 05- 85ترقيتها يف قانون الصحة و املشرعألزم وتكريسا لتوفري أكرب قدر من احلماية للطفل 
من  كلّعلى إنشاء دفتر صحي خاص باألطفال تسجل فيه فترات التطعيم، وبالتايل املعدل واملتمم 
  .االلتزام يكون مرتكبا للمخالفة يتملص من هذا

                                              
يف ول ألالثالثي ح اللقان الذين يتلقوة واحدوالعمر سنة امن ن لذين يبلغول األطفاانسبة أن ليونيسيف امنظمة ت حصائياإتشري ا وهذ )1(
ل ألطفاا% من 86ما نسبته ، وأن لثالثالثالثي ايف ح للقان ا% بالنسبة للذين يتلقو86و %،93قد بلغت  2004سنة يف ئر اجلزا

عن منظمة ر تصدرة منشو، لعاملالطفل يف اضع ل وحوت حصائياإ :نظرا. حلصبةح القان لقو% يت81بينما  ،لشللح القان يتلقو
  www.unicef.orgلتايل: املوقع ايف دة موجو، ليونيسيفا
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 نصوصا قانونيةوضع املصري  املشرعنجد يف التشريع املقارن ف أماي، اجلزائرالتشريع هذا يف 
لكل طفل احلق ىف احلصول « مكرر من (ق ط م) أن 7 املادة نصتتكرس الرعاية الصحية للطفل؛ إذ 

على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية وعالج األمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابري لضمان متتع 
مجيع األطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل ومجيع قطاعات 

بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ  املتعلِّقةسية اتمع باملعلومات األسا
لة الصحة وسالمة البيئة والوقاية من احلوادث، واملساعدة ىف اإلفادة من هذه املعلومات. كما تكفل الدو

 بيئة صاحلة وصحية ونظيفة، واختاذ مجيع التدابري الفعالة إللغاء للطفل ىف مجيع ااالت حقه يف
  .)1(»هاملمارسات الضارة بصحت

ن الطفل رقم الفصل الثالث من قانواملصري  املشرعفرد أ فقد ق الطفل يف التطعيمحب يتعلَّقوفيما 
على  منه 25 املادة نصتوقد  ،»تطعيم الطفل وحتصينه« حتت عنوانتمم املعدل وامل 1996لسنة  13
ألمراض املعدية، وذلك دون مقابل، مبكاتب الواقية من اجيب تطعيم الطفل وحتصينه بالطعوم « أنه

ع واجب تقدمي يقو. للنظم واملواعيد الىت تبينها الالئحة التنفيذية وفقاً، الصحة والوحدات الصحية
وجيوز تطعيم . يكون الطفل ىف حضانته يصني على عاتق والده أو الشخص الذاألطفال للتطعيم أو التح

الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له مبزاولة املهنة بشرط أن يقدم من يقع  الطفل أو حتصينه بالطعوم
عليه واجب تقدمي الطفل للتطعيم أو التحصني شهادة تثبت ذلك إىل مكتب الصحة أو الوحدة الصحية 

   ».قبل انتهاء امليعاد احملدد

م من السلطة من القانون املدين الفرنسي على حرمان األب أو األ 378/1 املادة نصتوقد 
 نصكما ، يف العناية الصحية الالزمة لطفلهاألبوية مىت صدر حكم جنائي ضد أيهما نتيجة للتقصري 

                                              
عالن داخل دور العالج والوالدة حلظر اإل )01(مادة 1985لسنة  514صدر وزير الصحة املصري قرار رقم أويف ذات الغرض  )1(

خالال بالشروط الواجب توافرها الستمرار نشاط املؤسسة العالجية، إوالوحدات الصحية عن التغذية باللنب الصناعي، واعترب خمالفة ذلك 
ما أ). و03املادة دارة املؤسسات العالجية غري احلكومية، (إبشأن تنظيم  1955لسنة  490وموجبا للجزاءات الواردة يف القانون رقم 

ضافات إي أو أضافة مواد ملونة أو حافظة إن: ال جيوز أمن قانون الطفل على  30عن غذاء الطفل يف مراحله التالية، فقد نصت املادة 
فيذية، حكام اليت تبينها الالئحة التنذا كانت مطابقة للشروط واألإال إطفال غذية واملستحضرات املخصصة لتغذية الرضع واألىل األإ

حنان  . راجع:وعيتها خالية من املواد الضارة بالصحة ومن اجلراثيم املرضية اليت حيددها وزير الصحةأطفال وكون أغذية األتن أوجيب 
  .30أمحد عزمي، املرجع السابق، ص
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جمموعة من اجلرمية، الذي يفرض التلقيح ضد على هذه  العموميةالقانون الفرنسي يف قانون الصحة 
 والطيطانوس ،»Diphtérie« والدفترييا ،»Tuberculose« األمراض مثل السل

»Tétanos«)1(.  

  الركن املعنوي  . ب

نرى عنصر  ناغري أن ،لدى اجلاين بإتيان هذا السلوك اإلرادةو العلمشترط توفر يلقيام هذه اجلرمية 
واجب إذ غالبا ما يكون سبب اإلخالل عن  ؛وفري احلماية الالزمة لصحة الطفلالعمد غري كاف لت

سببه اإلمهال من قبل الوالدين، وملا كان الضرر الذي سيلحق التلقيح أو عدم إنشاء دفتر صحي للطفل 
تسليط العقاب على  املشرعكان لزاما على  عنه عاهة مستدمية أو وفاة الطفل تنشأقد  ابالطفل متفاوت

  جننب األطفال هذه األضرار. حتىمرتكيب هذه اجلرمية، ولو عن طريق اإلمهال، 

  اإلخالل بتلقيح األطفال: العقوبة املقررة جلرمية نياثا 

إذ املعدل؛  69- 88من مرسوم  14 املادةلنص  طبقاًاجلزائري على هذه اجلرمية  املشرعيعاقب    
من  26 املادةوضحت أكما  ،»دج 500إىل  30خالفة بغرامة من يعاقب مرتكب امل«  أنهتنص على 
ال تزيد من جنيه و 20عن  ال تقلّاله، بغرامة املذكوة أع 25 املادة نصحكام أخيالف ملن  (ق ط م)

  ».جنيه 200

  هذا وإن تأملنا هذه النصوص فيمكن أن نسجل املالحظات التالية:

من يرتكب هذه  حقأن تقرير الغرامة يف  14 املادةالقانون اجلزائري يف  نصاملالحظ على  -
زيد يف توفري احلماية ومن أجل املختلفه هذه اجلرمية من أضرار، قد  املخالفة غري كاف أمام ما

 إعادة النظر يف العقوبة املقررة هلذه اجلرمية. املشرعنقترح على  لصحة الطفل
- ها إالَّد هذه النصوص بالرغم من تعدتالقي صعوبات كربى يف التطبيق، وميكن إرجاع ذلك  أن

إىل صعوبة إثبات حاالت اإلمهال الصحي لألطفال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتناع 

                                              
  . 204السابق، ص لنكار حممود، املرجع) 1(
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، ليظل اجلنائيةالعديد من األسر التبليغ عن جرائم اإلمهال الصحي لألطفال خوفا من املتابعة 
حربا على ورق يف أغلب احلاالت، لتبقى الطفل يف احلماية من اإلمهال الصحي  حقبذلك 

 جرائم اإلمهال الصحي من بني أكثر أنواع سوء معاملة األطفال شيوعا داخل اتمع اجلزائري.
موزعة يف أكثر من  أنهالصحة الطفل  اجلنائيةاحلماية  تقرره النصوص اليت املتأمل يف هذجيد  -

إذا أمعنا  هغري أن ،هذا أمر حسن ابتداء ،لهموضع يف قانون العقوبات وبعض النصوص املكملة 
من  جيعل القاضي يف حرية من أمره أي مما نصالنظر جند الفعل الواحد ينازعه أكثر من 

 ،مسيما إذا كان مرتكب اجلرمية من أصول الطفل أو من يف حكمهال  ،النصوص أوىل بالتطبيق
احلماية  تقررجتميع النصوص اليت  أخرى مرة اجلزائري املشرعومن أجل هذا نقترح على 

 .الرشد اجلنائي سنوهو  ةعشر الثامن سنبلوغه  لصحة الطفل منذ حلظة امليالد إىل اجلنائية
مل  أنه الغذائية املادةاجلزائري يف جمال محاية املستهلك من الغش يف  املشرعكما يالحظ على  -

اليت جترم مثل هذه السلوكات  العامةما اكتفى بالقواعد وإن ،للطفل اخلاصة اجلنائيةيوفر احلماية 
  من  431 املادةإذ تنص  ؛عامةاإلنسان واحليوان بصفة  صحة على االيت تشكل خطر

إىل  10.000بغرامة من باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات ويعاقب « أنهعلى  (ق ع ج)
صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو مواد طبية أو يغش مواد -1 من: كلّدج  50.000

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع -2 خمصصة لالستهالك. مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبية
أو  منتوجات فالحية مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو

 خاصةيبيع مواد يعرض أو يضع للبيع و-3 ة.مغشوشة أو فاسدة أو مسموم أنهاة يعلم عيطبي
مشروبات أو منتوجات فالحية أو  تستعمل لغش مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو

أو  تيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقاتعلى استعماهلا بواسطة ك ة أو حيثعيطبي
  ».مهما كانتو تعليمات إعالنات، أ
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   الطفل طعام عنجرمية منع ال: الفرع الثاين

يف الغذاء أو الطعام  احلقت حقالتشريعات  دته جلّأكَّالشرائع السماوية، و كلّعليه  نص
عتداء من ا كلّالطفل؛ إذ جعلت  صحةمن أمهية على  ذا احلقاجلزائري ملا له هل املشرعالوضعية مبا فيه 

ل جرمية يستوجب على اجلاين يشك خاصشأنه املساس بصحة الطفل بوجه عام واحلق يف تغذيته بوجه 
من  كلّجد عقوبة على ) أومن (ق ع ج 269 املادةاجلزائري يف  املشرعجند  عقوبة، من هذا املنطلق

أو منع ...« إىل درجة تعريض صحته للخطرعمدا ة سن ةعشر ستقل عمره عن قاصر يمينع الطعام عن 
يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس يعرض صحته للضرر...ة إىل احلد الذي العناي عنه عمدا الطعام أو

الطفل اجلزائري محاية وحسبنا من هذا أننا جند أن قانون ، »دج 5.000إىل  500وبغرامة من  سنوات
سوء معاملة «نص املادة الثانية منه تعريض الطفل للخطر يف  حاالت اعترب مثل هذه االعتداءات ضمن

أو إتيان الطفل ال سيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه 
  .»أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي أو النفسي

 املادةجلرمية، هي الفرنسي يف قانون العقوبات اجلديد مادة مستقلة هلذه ا املشرعوخصص 
صول أو مبن باأل خاصةوجعلها جرمية  ،»تعريض القصر للخطر« اليت تناوهلا حتت قسم 15- 227

شخص آخر ميارس السلطة  كلّأصل أو  كلّ« إذ تقضي على معاقبة؛ قاصرميارس السلطة على ال
ه د الذي يعرض صحتاحلسنة مينع عنه الطعام والعالج إىل  15الوالئية أو أي سلطة على قاصر مل يبلغ 

  ».€100.000غرامة قدرها بللخطر يعاقب بسبع سنوات حبسا و
ء اجلزا حتديد مثَّعناصر هذه اجلرمية يقتضي منا الوقوف عند أركاا أوال، لومن أجل حتليل أكثر 

  . املقرر على اجلاين ثانيا

  الطفل أركان جرمية منع الطعام عن :والأ

  الركن املادي   . أ

قاصر الذي مل يتجاوز عمره هو ال الضحية) جند من (ق ع ج 269 املادة نصخالل ما جاء يف  من
سنة ةعشر ست.  
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ىل درجة تعريضه للطفل إ ل يف عدم تقدمي الطعام عمدايتمثَّفبالنسبة للركن املادي هلذه اجلرمية  أما
وتركه بدون طعام  أيامعن أعني الناس لعدة  اسأل من قام بإخفاء طفل يف مكان ما بعيدي كماللخطر، 

  .)1(اجلرمي لدى الفاعلقد توافر القصد  أنه، طاملا عمدا ميوت حتىأو شراب 
ويستنتج منها توسيع جمال احلماية  ،»أو العناية« عبارة ق ع ج)من ( 269 املادة كما أضافت

الطفل إىل  صحةما من شأنه أن يعرض  كلّيدخل فيه ، وعامةبصفة  الضحيةليشمل واجب رعاية 
يفهم ، وهو ما ، أو عدم االعتناء به من جهة امللبسقتضاء العالج أو الدواء عند االكعدم تقدمي ،اخلطر

أوالده أو واحدا أو أكثر  صحةأحد الوالدين الذي يعرض « 03 قرةفالا يف نصه 330 املادة أيضا من
يف  يتمثّلواجبا آخر  أضاف النصهذا  غري أنَّ ،»أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم... منهم أو يعرض
إذا تلقى العناية  إالَّشخصية الطفل ال تكتمل  أمهية عن الرعاية الصحية؛ إذ ال يقلّوهو  ،الرعاية املعنوية

، فأي خلل يف هذين العنصرين يعرض شخصية الطفل إىل ية املادية واملعنوية يف آن واحدالكافية من التغذ
جة عدم اإلشراف والرعاية حنراف واخلروج عن اجلادة نتيالناتج عن سوء التغذية أو خطر اال اخلطر
  .اخللقية

من يتعامل مع الطفل مهما كانت الصلة اليت تربطه  كلّيف هذه اجلرمية يف تتمثل فصفة اجلاين  وأما
جعل من صفة أصول الطفل  املشرع غري أنَّ ،»من... كلّ« 269 املادة نصيستشف من  وهو ما ،به

إذا كان اجلناة هم أحد الوالدين الشرعيني أو غريمها « من (ق ع ج) 272 املادة نصيف  اظرفا مشدد
وهو عكس ما  ،»و يتوىل رعايته...شخص آخر له سلطة على الطفل أمن األصول الشرعيني أو أي 

لكن ما  ،»أحد الوالدين...« من صفة اجلاين األبوين ال غريأين جعلت  ؛3الفقرة  330 املادةتضمنته 
 األب يف املسؤوليةاجلنائي أراد حصر  املشرعختالف بني هذين النصني يف هذه املسألة كون يربر هذا اال

الذي متاشيا مع القسم  330 املادةبالنسبة جلرمية اإلمهال املعنوي لألطفال املنصوص عليها يف م أو األ
  .واحلصر هنا لصفة اجلاين منطقيا ،»القسم اخلامس: ترك األسرة« جت فيه هذه اجلرميةأدر

                                              
ترك الطفلة يف عمارة قيد اإلنشاء يشكل كافة أركان اجلرمية املنصوص ويف ذلك الصدد ذهبت حمكمة التمييز األردنية إىل أن جرم  )1(

يشكل جناية الشروع بالقتل  وهي تعريض حياة طفل للخطر، وأن ذلك الفعل ال ،) من قانون العقوبات األردين289عليها يف املادة (
   .107، صاخلوالده، املرجع السابق عزيزال عبد. راجع: سفيان حممود ) من ذات القانون327/1املادة ( يف املنصوص عليه
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  الركن املعنوي   . ب

لدى اجلاين العلم واإلرادة تستلزم من أجل املتابعة توافر  عمديةالطفل جرمية  جرمية منع الطعام عن
 حيث ذكرت ؛النص إذ اإلمهال ال يعرض صاحبه إىل املتابعة مبوجب هذا ؛بكافة ماديات هذه اجلرمية

كتملت أركان اجلرمية فمىت ا ،»الطعام... منع عنه عمدا...« بصريح العبارة) من (ق ع ج 269 املادة
  .واستوجب العقاب على اجلاين املسؤوليةقامت  والنتيجة السببية بني الفاعلطة ووجدت الراب

أو كان بإمكانه أن يتصور احتمالية أن  وقد توقع ،ق لديه العلم بطبيعة فعله ارماجلاين متحق أنَّا مبو
يعين قبوله بالنتائج  يترتب على فعله نتائج ماسة بصحة الطفل، وبالتايل فإن إقدامه على الفعل ارم ابتداء

  .يستوجب مساءلته عن تلك النتائج يف حال وقوعها مما، االحتمالية

  الطفل املترتب على جرمية منع الطعام عن: اجلزاء ثانيا

) جند مرتكب هذه اجلرمية يعاقب باحلبس من سنة إىل من (ق ع ج 269 املادةبالرجوع إىل 
 .)1(دج 5.000إىل  500وات وبغرامة من مخس سن

  : محاية الطفل من جرمييت السكر واملخدراتالثايناملطلب 

ةصت معظم التشريعات خصل ومستقبله محاية جنائية من بعض لوقاية ومحاية سلوك الطف اجلنائي
ن باستغالل األطفال فيها أو بتحريضهم على أفعال مادية من والسلوكيات واليت يقوم ا البالغنواع أ

التعريض لالحنراف هي يف حقيقة األمر ذات  جترميوأخالقهم ومستقبلهم، و شأا أن تضر بصحتهم
قبله، وقد تؤدي إىل اجلزائي منها أن حيمي الطفل من سلوكيات تضر مبست املشرعطابع وقائي يهدف 

وأكثر الصور ، حية أخرى تعرض صحته وحياته للخطره سلوكا إجراميا، ومن نااقترافو فعال احنرافه
سنتناوله يف الفرع األول، ونتناول يف الفرع الثاين ما وهو  ،ملسكرتناول اريض طفل على حت هيشيوعا 
  .ملخدراتتعاطي ا

                                              
 ».الفرع الثالث قمع جرمية أعمال العنف املاسة باألطفال«أما بالنسبة لظروف التشديد اليت قررها املشرع للجاين راجع اجلدول يف  )1(
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  السكر جرميةمحاية الطفل من الفرع األول: 

، حبماية القصر من الكحول املتعلِّقةئم اجلرا املتعلق بقمع السكر العلينو 26- 75األمر تضمن   
  اجلرائم يستلزم الوقوف عند أركاا والعقوبة املقررة ملرتكبها.ومن أجل اإلحاطة أكثر ذه 

  ميةراجلأركان أوال: 

  الركن املادي  . أ

وهذا ، سنة واحدا وعشرينالذي مل يكمل  القاصريف هذه اجلرمية هو  الضحيةأن يكون يفترض 
   من األمر املذكور أعاله. 14 املادةعليه  نصتما 

 ادلوقت مهدايف نفس وضحية  كونهلسن اىل غاية هذه إ للقاصرع ملشرامحاية  ميكن تربيرو
اليت هي يف حالة اخلطر املعنوي، وهو ما ملتعلقة بالطفولة م احكاألاعليه ي بالتايل تسرو، افالحنراخلطر 
 .ا البحثلثاين من هذالباب ايف  معاجلتهسيتم 

  صور، وهي:  عدةويأخذ النشاط املادي هلذه اجلرمية 

يف قيام اجلاين  هلذه الصورة السلوك اإلجرامي: ويتمثل اصراملشروبات الكحولية للقبيع  الصورة األوىل:
السبب يف ذلك أن اخلمور تؤثر على عقل الطفل و ،)1(روبات الكحولية مهما كان نوعهاببيع املش

  تؤثر على جهاز املناعة لديه. أنهاكما  ،وتفقده اإلدراك والتمييز

فإن  ؛ليال أو ارا ذلك كانأو غريه،  احملل و عرضها جمانا، يفللقصر أر بيع اخلمو متَّسواء و
مينع أصحاب حمالت بيع املشروبات « 14 املادةعليه  نصت، وهو ما املتهم حقاجلرمية تقوم يف 

                                              
نة من الكحول وقد تكون خممرة (مثل املشروبات اليت حتتوي على نسبة معي«ويف هذا الصدد ميكننا تعريف املادة احلكولية على أنها  )1(

أو من احلبوب كاحلنطة  ،البرية) أو مقطرة (مثل الويسكي)، سواء كان مصدرها الفواكه مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح واإلجاص
، تاريخ /http://ar.wikipedia.org/wiki: مشروبات كحولية انظر. أو العسل، والبطاطس، والنشا والسكر ،والشعري والذرة

  .03/02/2015الزيارة: 
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األخرى يف يوم ويف أي ساعة من بيع اخلمور الكحولية أو عرضها جمانا على القصر  العموميةواحملالت 
  ».معهم أو لشرا يف عني املكان سنة حلملها 21البالغة أعمارهم أقل من 

 املادة، وهو ما يفهم من األصول أو من يف حكمهمأحد كان اجلاين من  لوالعقوبة  كما تشدد   
حالة السكر السافر إىل قاصر ال يتعدى عمره  حتىمن يقدم اخلمر لشرا  كلّ« األمرنفس من  16
ميكن أيضا جتريده من و أعاله. 15 املادةسنة يعاقب بالعقوبات القصوى املنصوص عليها يف  21

 . )1(»السلطة األبوية

بيع املشروبات  ىل أماكنمن عمره بالدخول إ ةعشر مثاينالسماح للقاصر الذي مل يبلغ  الصورة الثانية:
مينع أصحاب حمالت بيع املشروبات الكحولية من « أنهمن نفس األمر على  17 املادة نصت: الكحولية

غري املرفقني بآبائهم أو أمهام أو أوليائهم أو أي سنة و 18البالغة أعمارهم أقل من استقبال القصر 
  ».حراستهويتحمل كفالته أو 2سنة  21شخص يبلغ عمره أكثر من 

عة أخرى نتساءل عن العلة اليت جعلت من فمرض من أن خيفِّ املشرة عشر القاصر إىل مثاين سن
من هذا األمر، علما أن هذه الصورة  14 املادةمثلما هو منصوص عليه يف  سنة وعشرين سنة بدل واحد

الطفل من هو أكثر من واحد أن يرافق  املشرعخطورة عن سابقتها، هذا وبالرغم من اشتراط  ال تقلّ
جتنيب الطفل  املشرعإذا أراد يف هذه الصورة  الضحية سنختفيض ال طائل من  إذ ؛وعشرين سنة

نقترح أن  ناغري أن، لغربيةول الداجيد تطبيقا له يف ن كاإن ولنص ا اهذن ، كما أاملوادهذه خطورة 
األوىل يكتشف ويطلع على  املرةففي  ،شخصية احلدثمن تأثري وخطورة على يكون املنع ائيا ملا له 
  ويف الثانية يتذوق فيعتاد. ،هذه احملالت ومواقعها

                                              
من قدم «من قانون العقوبات  27/5/1993تاريخ  239معدلة وفقاً للقانون  625وهو ما ذهب إليه املشرع اللبناين يف املادة  )1(

، كما يعاقب يف »روحية حىت أسكره عوقب بالغرامة من ستة آالف إىل عشرين ألف لرية لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة
الذي يستخدم يف حانته بنات أو نساء من غري عائلته دون احلادية والعشرين من «...بعشرة آالف إىل عشرين ألف لرية  627املادة 
  .628يف املادة  ويف حالة العودة يعاقب املتهم بإقفال احملل ائيا وهذا» العمر

ليس على حمالت بيع اخلمور فحسب بل على هؤالء التردد  تمنع اأخالق األحداث جند أ من سلطات الدولة على محايةوحرصا  )2(
واملتعلق  1989- 09- 02جاء يف املنشور الصادر يف وسعت دائرة احلظر إىل كل األماكن اليت قد تعرض أخالق األطفال للخطر ومنه 

ام الداخلي لقاعات األلعاب ومن بينها: منع ظوشروط استغالل قاعات األلعاب يلزم املستغلني باحترام املبادئ واليت تشكل النباعتماد 
  استقبال القصر الذين يقل أعمارهم عن مخس عشرة سنة إال إذا كانوا مصحوبني بأحد البالغني من األقرباء.
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لطرق اإلثبات املنصوص عليه يف (ق إ ج ج)،  وفقاًيتم  فإنهبالنسبة إىل إثبات هذه اجلرائم  أما
أعاله جيري  22إىل  01من  املوادإن املخالفات ألحكام « من هذا األمر 24 املادةوهذا ما تقضي به 

  ».اجلزائيةألنظمة قانون اإلجراءات  وفقاًالتحري عليها ومعاينتها 

  الركن املعنوي  . ب

إذ من يصدر عنه هذا السلوك يفترض فيه  ؛لدى اجلاينالقصد  توافر طلبتت عمديةهذه اجلرمية 
عن اجلاين مىت  املسؤوليةمن هذا األمر رفع  20 املادةيف  املشرع غري أنَّالعلم واإلرادة،  يتوافر عنصر

جيوز للمتهم يف األحوال « الطفل أو بصفة الشخص املرافق للطفل سنأوهم خبصوص  أنهأثبت 
الشخص  سنأو الصفة أو  القاصر سنيثبت بأنه أوهم خبصوص  املنصوص عليها يف هذا الباب أن

  ».قوبة ذا الصددع ةفال تطبق عليه أي واضحةلة املريض، فإذا أدىل حبجة املوافق له أو حا

  جرمية املقررة لل عقوبةالثانيا: 

 14 للمادةخمالفة  كلّتعاقب « من هذا األمر 15 املادة نصتيعاقب مرتكب هذه اجلرمية مبا 
ات األكثر صرامة عند دج وذلك دون اإلخالل بتطبيق العقوب20.000إىل  2.000أعاله بغرامة من 

سنوات من أجل جنحة منصوص عليها يف  5وكل من تصدر يف حقه عقوبة منذ أقل من االقتضاء... 
دج. 40.000إىل  4.000يعاقب بغرامة من  املادةهذا األمر وارتكب اجلنحة املنصوص عليها يف هذه 

  ».وميكن عالوة على الغرامة إصدار حكم بالسجن من شهرين إىل سنة كاملة

د برفع حيث تشد، لضحيةالد واجلاين هو ن اكاإذا ما حالة أو  دلعوالعقوبة يف حالة اتضاعف و
ضافة ميكن إصدار حكم باحلبس من شهرين إىل سنة، إو ،دج 40.000دج إىل  4.000الغرامة من 

  ألبوية. امن سلطته ب ألاىل جتريد إ

تجاوز يالذين مل  استقباهلم القصروبالنسبة ألصحاب حمالت بيع املشروبات الكحولية يف حالة    
دج ويف حالة العود تضاعف الغرامة، وجيوز 500إىل  160بغرامة من سنة فيعاقبون  ةعشر سنهم مثاين

، إىل شهر أيام 10قوبة احلبس من بع عليهم دج كما جيوز احلكم1.000إىل  500من  عليهم احلكم
  من نفس األمر. 18و 17 املادتانوهذا ما تقضي به 
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 قدمية مقارنة بغريها من النصوص فضال على طبيعة أنهاملنا هذه النصوص نالحظ أذا تإو
    .غري كافية أنهاإذ جند  ؛العقوبات

من قانون حظر  22 املادة نصتاملصري هو اآلخر إىل جترمي هذه األفعال، فقد  املشرعوذهب 
املشروبات الكحولية لكل من يقل عمرهم احلظر التام لتقدمي « على 1976رب اخلمر املصري لعام ش

شهر وبغرامة مالية ال تتجاوز أال تتجاوز ثالثة  مدةاعل باحلبس عن الواحدة وعشرين سنة، ويعاقب الف
جنيها مصريا أو بإحدامها وعقوبة تكميلية بإغالق امللهى إغالقا إداريا، وإذا ما تكررت املخالفة  50

إذا كان حكم عليه سابقا فيغلق ملدة ال تتجاوز و ،ال تتجاوز شهرين ةمدقا قضائيا فيغلق امللهى إغال
  .)1(»ثالثة أشهر

 قد أنهاجند  1956لسنة  372رقم  من قانون املالهي املصري 24 املادةالفقرة الثانية من ويف    
تقدمي هذه ال جيوز على أي حال « أنهعلى  نصتحداث حيث وبات لألحظرت ائيا تقدمي هذه املشر

ويعاقب من  ،»أو ملن كانوا يف حالة سكر بني عاما 21املشروبات لألحداث الذين يقل سنهم عن 
 املادتنييعاقب على خمالفة أحكام « 35 املادةويستدل على ذلك بنص  ،خيالف ذلك باحلبس والغرامة

ال تتجاوز ثالثة شهور وبغرامة ال تتجاوز مخسني  مدة) باحلبس 17 املادةمن  5، 4والبند  24، 21(
  ».نيها أو بإحدى هاتني العقوبتنيج

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد على  227/19 املادةيف الفرنسي  املشرع نصهذا كما 
صورة مفرطة بشكل اعتيادي أو ب )2(على تناول املشروبات الكحولية أو الروحية عقوبة من حيرض طفال

إذا  وروألف أ 75غرامة بوتشدد إىل احلبس ثالث سنوات و ،وروأألف  45غرامة بباحلبس ملدة سنتني و
  ما كان الطفل دون اخلامسة عشرة من العمر.

                                              
  .116شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص) 1(
إذ من يقرأ  ؛واملالحظ على هذه التسمية أنها تشجع الشباب وتضفي على اخلمر الذي هو حمرم من الكتاب والسنة، الصفة اإلباحية )2(

 هلا أعطىالذي يشعر بنوع من امليل النفسي لتناول هذه املشروبات، يف الوقت » املشروبات الروحية«أو يسمع أمثال هذه العبارات 
  ال يطلق عليها اسم املشروبات احملظورة أو املضرة؟ ملونتساءل هنا:  ،»اخلمر«وجل اسم  اخلالق عز
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  جرمية تسهيل تعاطي املخدراتمحاية الطفل من الفرع الثاين: 

املخدرة،  واداملستعمال اطق ودول كثرية تفشي ظاهرة إساءة خرية، ويف مناشهدت السنوات األ
يؤثر بشكل خطري على صحتهم البدنية والعقلية والنفسية، ويقتل  ممامن قبل الشباب واألطفال،  خاصة

بشكل ة ولظاهرا هذهت دياتزوقد  ،حنراف واإلجرامل واإلبداع، وجيرفهم إىل تيار االفيهم ملكات العم
  .)1(اءةلربالتصبح متس حىت يد ة، ألخريانة وآلاخطري يف 

لية عقاملؤثرات الا حثيثة ملكافحة إنتاج املخدرات ودجهو الدوليةوقد بذلت احلكومات واهليئات 
اشئة من التعرض هلذا الداء و توزيعها بصورة غري مشروعة محاية لألجيال النأجتار ا أو عرضها أو اال

هذه هي األخرى  1989لعام حقوق الطفل  تفاقيةاومل مل  ،بتليت به الشعوب واتمعاتاالذي 
الدول باختاذ كافة التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية  امنه 22 املادةألزمت حيث ، املشكلة اخلطرية

وقاية لألطفال من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل اليت والتربوية 
بطريقة غري مشروعة  املوادنتاج هذه إطفال يف استخدام األ الصلة، ومنعذات  الدوليةحددا االتفاقيات 

  .)2(أو االجتار ا
 من ضد جزائية عقوبات )3(18- 04رقم  القانون يف اجلزائري املشرع أقر وتكريسا هلذا الغرض

 أو املشروع غري االستهالك حيازا بغرض أو العقلية املؤثرات أو املخدرات استهالك مة حقه يف تثبت
تسليم أو عرض  متَّيضاعف احلد األقصى للعقوبة إذا « الثانية فقرا منه يف 13 املادة نصتحيث  ،بيعها

املخدرات أو املؤثرات العقلية حسب الشروط احملددة يف الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص 
يعاجل بسبب إدمانه أو يف مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات 

  ».عمومية

                                              
لتعليم ارس ودور املداجلامعة ناهيك عن اسط ة ولظاهراعن تفشي هذه م إلعالاسائل م ولك حبسب ما تكشف عنه يوما بعد يووذ )1(
  .راتملخداطفل ضحية  64لوطين رك الدت احصائياإحسب  2006سنة ت حيث شهد، ألساسيا
  .223حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص )2(
تعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتار غري ، امل2004ديسمرب  25ي يف ممض 18- 04قانون رقم ) 3(

  .3، الصفحة 2004ديسمرب  26مؤرخة يف  83املشروعني ا، اجلريدة الرمسية عدد 
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ى يوحتذه اجلرمية رأينا ىتسن ا أوال  لنا اإلحاطة أكثراجلزاء املقرر  مثَّالوقوف عند أركا
  ملرتكبها ثانيا.

  أركان جرمية تسهيل تعاطي املخدرات بالنسبة لألطفال: أوال

  الركن املادي  . أ

 سنمل حيدد  النص غري أنَّ ،»...قاصر...« الضحيةأعاله جند صفة  13 املادةبناء على ما ورد يف 
، فما دمنا هنا يف الضحية سنمن أجل حتديد  العامةيتوجب علينا الرجوع إىل القواعد  مما، الضحية

وهو السن الذي اعتمده سنة،  ةعشر مثاين الضحية سنيكون  أن يفترض اجلزائيةموضوع القواعد 
إذا أردنا بسط احلماية  هغري أن ،الطفلاملتعلق حبماية  15/12من قانون  02املشرع يف املادة 

رقم من األمر  14 املادةاملعتمد يكون واحدا وعشرين سنة، وهو ما جاء يف  السنأكثر على القاصر فإن 
ه سلوكا اقتراف، وقد تؤدي إىل احنرافه والقاصر قبلتضر مبستاجلرمية ، وهذا لكون هذه 26- 75

  .حية أخرى تعرض صحته وحياته للخطرإجراميا، ومن نا

تمثل يف تسهيل تعاطي املخدرات، ويقصد به متكني الطفل يفه اجلرمية ذالسلوك اإلجرامي يف ه أما
ع ملشرايبني لنا مل ستطاع الطفل اإلدمان عليها، واالك املخدر مبقتضى نشاط اجلاين ولواله ما ستهال

غري  بطريقةض يعرأو م يسل...« نهأكتفى بالنص على احيث ، املادةيف هذه  للتسهيا اهذر صو
سهل للغري - 1« جندها بينت الصور بأن من هذا األمر 15 املادةلكن بالرجوع إىل  ،»عة...ومشر

االستعمال غري املشروع للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية مبقابل أو جمانا، سواء بتوفري احملل هلذا الغرض 
ن واملديرين واملستغلني بأية صفة أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك األمر بالنسبة لكل من املالك واملسريي

كانت لفندق أو مرتل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان خمصص 
أو  املؤسساتللجمهور أو مستعمل من اجلمهور الذين يسمحون باستعمال املخدرات داخل هذه 

قلية يف مواد غذائية أو يف مشروبات وضع خمدرات أو مؤثرات ع - 2. ملحقاا أو يف األماكن املذكورة
قدم عن - 1« من كلّمن هذا األمر جترمي  16 املادة نصتويف ذات الغرض  ،»دون علم املستهلكني

سلم مؤثرات عقلية بدون - 2قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل احملاباة حتتوي على مؤثرات عقلية. 
حاول احلصول على املؤثرات - 3احملاباة للوصفات الطبية. وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو 

  ».العقلية قصد البيع أو حتصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه
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  من  227/21إىل  227/18من  املواديف  قد تناول الفرنسي املشرعويف التشريع املقارن جند 
 نصوعلى ارتكاب األفعال غري املشروعة أو اخلطرة، صور لتحريض األطفال  عدةجترمي  (ق ع ف)

 07 احلبس ملدة هي عقوبة هلا فرضو فيها واالجتار املواد هلذه الترويج يف األطفال استغالل حاالت على
 عن عمره طفل يقل ضد اجلرمية وقعت إذا العقوبة وتشدد أورو،  150.000 قدرها وغرامة سنوات

 احلبس العقوبة منها فتكون بالقرب أو تربوية مؤسسة أو مدرسة داخل وقعت اجلرمية إذا أو سنة 15
  أورو. 30.000 غرامةو سنوات 10 ملدة

  الركن املعنوي  . ب

يقوم الركن املعنوي يف هذه اجلرمية على عنصري العلم واإلرادة، فمىت أقدم اجلاين على سلوكه غري 
أو قانونا ملمنوعة رة املخداد املواهي من  حمل تصرفهأو ته زليت هي يف حيادة املان ابأاملشروع مع علمه 

أو على الطفل أو  رعرضها على قاصاملخدرات أو ىل تسليم اجلاين إ نيةانصراف ، ولعقليةات املؤثرامن 
صورية عن ، إضافة إىل من قدم وصفة طبية نوزمنية يتردد عليه األطفال املدمنستخدام املكان لفترة ا

    لقاصر مع علمه بصورية الوصفة الطبية أو بدون وصفة. مؤثرات عقلية أو سلمها حتويقصد 

  العقوبة املقررة جلرمية تسهيل تعاطي املخدرات بالنسبة لألطفال: ثانيا

سالف الذكر  النصمن  13 املادة اجلرمية العقوبة املنصوص عليها يفهلذه ع ملشرالقد خص  
 دج500.000دج إىل  100.000من  يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة« أنهعلى 
من يسلم أو يعرض بطريقة غري مشروعة خمدرات أو مؤثرات عقلية على الغري دف االستعمال  كلّ

تسليم أو عرض املخدرات أو املؤثرات العقلية حسب  متَّالشخصي، يضاعف احلد األقصى للعقوبة إذا 
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سبب إدمانه أو يف مراكز شخص يعاجل ب الشروط احملددة يف الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو
  .)1(»و داخل هيئات عموميةأاجتماعية  وأو تربوية أو تكوينية أو صحية أتعليمية 

ملدنية والسياسية ق احلقوامن ن حلرمااقوبة تقضي بعأن ملختصة القضائية اللجهة ز كما جيو
تكميلية كاملنع من لت العقوباى احلكم بإحداز اىل جوإباإلضافة ات، ىل عشر سنوإلعائلية من مخس او
سحب وإلقامة املنع من ات واال تقل عن مخس سنوة ناسبتها ملدجلرمية مباتكبت ارليت املهنة اسة رمما

مة الغرات امخس مردل مة تعاالغرن افإ ايمعنو شخصاجلرمية امرتكب ن ما كاإذا حالة  يف، ولسفراز اجو
  .اتسنومخس ال تزيد عن ة غلقها مؤقتا ملدأو ملؤسسة اىل حل إباإلضافة ، لطبيعياللشخص رة ملقرا

شدد العقوبة  املشرعومحاية ملصلحة اتمع من جهة ومصلحة األفراد من جهة أخرى جند 
ذا األمر؛ إذ تصل العقوبة املشددة إىل السجن وما يليهما من ه 16و 15 املادتنيبالنسبة هلذه اجلرمية يف 

أين كانت تطبق عقوبة اإلعدام  )2(05- 85قانون الصحة ملا كان عليه احلال يف  خالفاًاملؤبد، وهذا 
ميكن إصدار احلكم باإلعدام إذا كان من مرتكيب « أنهعلى منه  248 املادة؛ إذ تقضي على اجلاين

من هذا القانون خمال بالصحة املعنوية  244، 243 املادتنيإحدى املخالفات املنصوص عليها يف 
  ».للشعب اجلزائري

                                              
وقد  ،ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات 1988على اتفاقية ڤيينا للعام  426/1995القانون رقم صادقت لبنان مبوجب  )1(

من القانون املذكور عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة والغرامة من مخسة وعشرين مليونا إىل  148معطوفة على املادة  125فرضت املادة 
 127وفرضت املادة  جتار باملخدرات وزراعتها وغريها بدون قصد التعاطي.ون جرائم االمئة مليون لرية على األشخاص الذين يرتكب

عقوبة احلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات والغرامة من مليونني إىل مخسة ماليني لرية على كل من يقوم باألفعال املذكورة بقصد 
لقانون العقوبات على اجلرائم إذا كان املخدر قد أعطي لشخص قاصر من هذا ا 125وشددت املادة  التعاطي أو االستهالك الشخصي.

كما شددت العقوبة حبق من عرض على قاصر استعمال خمدر أو سهل له احلصول  ،أو معوق عقليا أو كان حتت العالج من اإلدمان
عالجية أو يف أماكن أخرى كذلك شددت العقوبة يف حال كانت اجلرمية قد ارتكبت يف مؤسسة إصالحية أو عسكرية أو  ،عليه

 جتماعية أو يف مناطق جماورة هلذه املؤسسات واألماكن مباشرة.ايرتادها التالميذ والطالب ملمارسة نشاطات تربوية أو رياضية أو 
تشرين  ،282نادر عبد العزيز شايف، حكم القانون اللبناين يف ارتكاب العنف ضد األطفال وسوء معاملتهم، جملة اجليش، العدد  راجع:
  .22، صم2008الثاين 

 05- 85قانون رقم املعدل واملتمم ب ،1998أغشت سنة  19املوافق  1419عام  ربيع الثاين 26املؤرخ يف  09- 98قانون رقم  )2(
العدد  ،1985اجلريدة الرمسية  ، واملتعلق حبماية الصحة وترقيتها،1985فرباير  16املوافق  1405 مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف 

  .1990لسنة  35
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اجلزائري قد تعامل مع هذه اجلرمية بشيء من الشدة  املشرعومن خالل ما تقدم ميكن القول إن 
مة اهو ما يعرب عن صر، ولكحوليةت اباوملشرائم تسهيل تعاطي اضة يف جرورملفت انة بالعقوبارمقا

  .الضارةجلرمية اه للقاصر يف هذه يف محايتع ملشرا

وهذا من أجل  ،بتجرمي السكر املتعلِّقةإعادة حتيني النصوص  املشرعومن املستصوب نقترح على 
داخل أوساط اتمع فإا تؤدي ا إذ باستفحاهل طفل وأخالقه من خطر هذه اجلرمية؛ال صحةمحاية 

تنفقها الدولة ملعاجلة املصابني ذا الداء الناتج من  بأفراده إىل أسفل السافلني، ناهيك عن األموال اليت
  .سكر واملخدراتتعاطي ال

  الناقصة للطفل يف جمال العمل  اجلنائيةاملطلب الثالث: احلماية 

جمال العمل يتضح لنا  األطفال يف الوقت الراهن ال سيما يفإذا استطلعنا الصورة القائمة لوضع 
، فهناك أكثر من ثالثة مليون طفل يف العامل مضطرون للعمل يف مهن نسبة عمالة األطفالكم هي 

سلبا إن على قد تؤثر  مما كسب عيشهم أو إلعالة أسرهمهذا من أجل و وحرف وأعمال خطرة،
، فضال عما يتعرضون له من أمراض وخماطر مهنية ة،نيبالتشوهات البدبإصابتهم  أبدام صحةمستوى 
يف مراحله األوىل اليت تتصف يف معظم  خاصةرمام من التعليم مستواهم التعليمي وذلك حب أو على

  .)1(لزاماإلبلدان العامل ب
على هذا  توحرص تعليم الطفل يعد من أهم احلقوق اليت جيب على الدولة توفريها للطفل، نَّإ

 احلايل  دستور من 65 املادةحيث تنص  ،من احلقوق اليت تكفلها الدولة تهوجعل ة اجلزائريريتااحلق الدس
التعليم التعليم العمومي جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون، ، احلق يف التعليم مضمون«أن  على

التساوي يف االلتحاق  تسهر الدولة على ،الوطنية تنظم الدولة املنظومة التعليمية، األساسي إجباري

                                              
نسيسة فاطمة الزهراء، عمالة األطفال يف اتمع اجلزائري وعالقتها باخنفاض املستوى الدراسي، أعمال املؤمتر الدويل السادس:  )1(

  .334، صم2014نوفمرب  22- 20احلماية الدولية للطفل، طرابلس 
 ،1959ا تضمنه املبدأ السابع من إعالن حقوق الطفل عام حرصت املواثيق الدولية على ضرورة تعليم األطفال، ويستدل على ذلك مب

من  13 وهو ما أكدته املادةمن أن الطفل يتمتع باحلق يف التعليم على أن يكون التعليم جمانا وإلزاميا على األقل يف مراحله األوىل. 
من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل عام  18ة املاد، و1966االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

  .1990اإلعالم العاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه لعام و ،1989
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يتمتع « املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون من  03املادة أكدته ما  هذاو ،».بالتعليم والتكوين املهين
املعدل  ما يقابله يف الدستور املصري وهو ،» .....والتربية والتعليم... السيما احلق يف احلياة.كل طفل

تكفله الدولة وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية،  حقأن التعليم « منه على 18 املادة نصت ؛ إذ)1(املتممو
مد مرحلة التعليم اإللزامي إىل املرحلة  متَّوبالفعل  ،»ى مد اإللزام إىل مراحل أخرى...وتعمل الدولة عل
  .اخلاص بالتعليم 1981لعام  139بالقانون رقم  1981اإلعدادية يف عام 
تنص على  )2(الوطنيةمن القانون التوجيهي للتربية  12 املادةإىل التشريع اجلزائري جند وبالرجوع 

 هغري أنسنة كاملة،  16سنوات إىل  6 التعليم إجباري جلميع الفتيات والفتيان البالغني من العمر« أن
كانت حالتهم تربر ذلك. وتسهر  كلَّماالتمدرس اإللزامي بسنتني للتالميذ املعوقني  مدةميكن متديد 

  ».الدولة بالتعاون مع اآلباء على تطبيق األحكام
عسالفة الذكر نالحظ مدى اهتمام هذه النصوص لنا وإذا تأمذا احلق املشر أنَّ إالَّ ،اجلزائري 
ومن هلم السلطة على العديد من اآلباء  يؤديقد اليت تكفل احلماية هلذا احلق  اجلزائيةخلو األحكام 

حكام دون على مثل هذه األ النص وبالتايل ؛بنائهموعدم االلتزام بواجبهم حنو أ لصالتمإىل األطفال 
بأن  سيما إذا سلمناال  ،اجلنائي املشرعال حيقق الردع وال الزجر الذي ألفناه من تقرير جزاءات جنائية 

كاساته اإلجيابية على شخصية الطفل ومستقبله يف مقدس ال أحد ينكر فضله وانع حقاحلق يف التعلم 
 ؟!فالطفل الذي ال يلتحق بصفوف التمدرس أو ينقطع يف وقت مبكر فإىل أين يكون مصريه ،احلياة

فال املوجودين أن جل األط تقرراسة ظاهرة اجلرمية ومسبباا حباث حول دروخري دليل على ذلك أن األ
و مل يتلقوا فيها دروسا مبا فيه أفولة اجلاحنة مل يدخلوا املدرسة طمؤسسات رعاية اليف السجن أو داخل 

من  اقانوني ااجلنائي اجلزائري أن يستدرك املوقف ويستحدث نص املشرع، وهلذا نقترح على )3(الكفاية
   هلذا احلق. اجلنائيةشأنه أن يقرر احلماية 

                                              
  .1980من يونيه سنة  26يف  26اجلريدة الرمسية، العدد  )1(
 27ؤرخة يف م 4اجلريدة الرمسية عدد تضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، امل، 2008يناير  23ممضي يف  04- 08قانون رقم  )2(

  .7، الصفحة 2008يناير 
، الرباط، 1998نوفمرب  20، موافق 1419رجب  30عمر دومو، حقوق الطفل إىل أين (حالة الطفل اجلانح)، يوم دراسي، اجلمعة  )3(

  .54، صاململكة املغربية
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   وممحة الطفل وخضوعه فضال عن تعارضه مع مصل ستخدام األطفال يف العملافيه أن  ا الشك
 ،ي زيادة أعداد العاطلني عن العملوه ؛مشكلة أخرى انتشاريسهم يف  فإنهستغالل، لقدر كبري من اال

نوعا من التنافس بني  نشئي ممايت يعهد ا إىل الكبار، فاملالحظ أن األطفال يقومون بذات األعمال ال
ها عام ئمنذ إنشا الدوليةهتمت منظمة العمل قد اواأليدي العاملة الكبرية. و ريةاأليدي العاملة الصغ

حيث  ،على عمالة األطفال، والعمل على رعايتهم ضمن جماالت اختصاصها تدرجييا بالقضاء 1919
 ،عشرة عاما لسن بداية العمل خبمسبتحديد احلد األدىن  اخلاصة 1983لعام  138رقم  االتفاقيةتبنت 

ترمي إىل القضاء فعليا على عمل األطفال، وإىل رفع « ها باتباع سياسة وطنيةءأعضا االتفاقيةزم هذه وتل
هين ذمع النمو البدين واليصل إىل مستوى يتفق  حتىاحلد األدىن لسن االستخدام، أو التدرج يف العمل 

جيوز بأية  الدراسة اإللزامية، وال إاء سنعن  ال يقلّ حدا أدىن للسن االتفاقيةهذه  ددحتو ،»لألحداث
للقبول يف أي  سنة ةعشر مثاينما حتدد حدا أدىن آخر للسن هو ك ة سنةعشر مخسحال أن يقل عن 

  .ل خطورةشكيف األعمال اليت ت شتغالدام أو االنوع من أنواع االستخ
وهي  ؛مسألة عمل األطفال يف مادة وحيدة هي األخرى )1(تفاقية حقوق الطفلاوقد عاجلت    

قتصادي، ومن أداء عمل يرجح أن يكون ستغالل االعترف حبق الطفل يف احلماية من االت؛ إذ 33 املادة
عقلي أو الروحي أو املعنوي أو خطريا أو ميثل إعاقة لتعليمه، أو يضر بصحته أو بنموه البدين أو ال

احلق، جتماعية والتربوية اليت تكفل هذا لتدابري التشريعية واإلدارية واالختاذ ااوتلزم الدول ب ،جتماعياال
ه، وفرض عقوبات أو لسن العمل، ووضع نظام لساعات العمل وظروف بتحديد حد يتعلَّقفيما  خاصة

   .)2(ها يف هذا االذحترام التدابري اليت تتخاجزاءات لضمان 
من  15 املادةفنصت  ،القانونية السنل األطفال دون اجلزائري حبظر تشغي املشرعوقد اعتىن   

ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر « أنه )3(املتعلق بعالقات العمل 11- 90القانون رقم 

                                              
  حبيث مت إنشاء آلية دولية تسهر على تطبيق أحكام االتفاقية وذلك بإنشاء اللجنة املعنية حبقوق الطفل. )1(
 ،نعقد املؤمتر الدويل بشأن تنظيم العملا، حيث 1890ترجع أوىل احملاوالت للتعاون الدويل يف جمال تنظيم عمل األطفال إىل عام  )2(

حممود راجع: حقة يف جمال العمل. القرارات اليت تعد اللبنة األوىل لألسس والتنظيمات الدولية الوقد صدر عن هذا املؤمتر جمموعة من ال
  .179أمحد طه، املرجع السابق، ص

 17املتعلق بعالقات العمل (اجلريدة الرمسية رقم  1990أفريل  21املوافق ـل  1410رمضان  26املؤرخ يف  11- 90قانون  )3(
  .1991ديسمرب  21املؤرخ يف  91/29مبوجب قانون  ملعدل واملتمم ) ا1990أفريل  25مؤرخة يف 
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 وفقاًيف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعد  إالَّ سنة، عشرة ستاألدىن للتوظيف عن 
بناء على رخصة من وصيه الشرعي،كما ال  إالَّوال جيوز توظيف القاصر  للتشريع والتنظيم املعمول ما.

ظافة أو تضر بصحته أو متس ة أو اليت تنعدم فيها النريجيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلط
 1.000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من « نفس القانون على أن من 140 املادة ونصت ،»أخالقياتهب

يف حالة عقد التمهني احملرر  إالَّاملقررة،  السنتوظيف عامل قاصر مل يبلغ  كلّدج على  2.000إىل 
يوما إىل  15للتشريع والتنظيم املعمول ما. ويف حالة العود، ميكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من  طبقاً

 ،»ميكن أن ترفع إىل ضعف الغرامة املنصوص عليها يف الفقرة السابقةشهرين، دون املساس بالغرامة اليت 
يف الفرع األول، والعقوبة املقررة  أركان هذه اجلرميةميكن أن نتناول  نذان النصاه هتضمنعلى ما  وبناًء

  ملرتكبها يف الفرع الثاين.

  لرمية اإلخالل بأحكام تشغيل الطفأركان جالفرع األول: 

  الركن املادي أوال: 

وهو  ،بادئ ذي بدء جيب علينا الوقوف عند صفة الضحية واملتمثل يف سن اين عليه    
 املشرعبينما جعله  ،»...سنة ست عشرةعن ...« ملةسنة كا عشرة ستالقاصر الذي مل يكمل 

 64 املادةيف  2008لسنة  126املعدل واملتمم بالقانون  1996لعام املصري يف قانون الطفل 
ر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربعة عشرة سنة ميالدية كاملة، كما حيظر تدريبهم قبل بلوغهم ظحي...«

من قانون العمل  211 املادة نصتبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد  أما ،»يةاثنيت عشرة سنة ميالد
قد أجاز القانون الصادر السادسة عشرة، و سنم بالعمل قبل الفرنسي على أن األطفال ال ميكن تكليفه

عاما ممارسة األعمال اخلفيفة أثناء اإلجازة الدراسية  أربع عشرةلألطفال األكثر من  23/12/1972يف 
  .)1(بشرط أن يضمن هلم فترة راحة تعادل فترة العمل

ذه اجلرمية فيتحقق عند اإلخالل باألحكام الواردة يف قانون الشغل؛ إذ عن النشاط املادي هل وأما    
بعضها بسن  يتعلَّق ؛على تشغيلهم، وهذه القيود متعددة اجلوانب خاصةتضع التشريعات املعاصرة قيودا 

                                              
  .181حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص) 1(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-134- 

 

تشغيل الطفل، ويتعلق البعض اآلخر بعدد ساعات العمل وأوقاته، وثالثها باألعمال اليت حيظر تشغيل 
   فال فيها، ويتصل رابعها بواجبات صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر.األط
1. ملا جاء يف  وفقاً تشغيل الطفل: سنة نصاملخالفة حينما يتم  تتحقَّقاملذكورة أعاله  15 املاد

يف خمالفة رب العمل حينما يشغل الطفل الذي  تتمثّل، كما السنتشغيل القاصر دون هذا 
سنة دون استصدار رخصة من وليه الشرعي، وهذا  تسع عشرةو ست عشرةتتراوح سنه بني 
يهدف من خالله إىل إجياد التوازن بني مصلحة الطفل  املشرععليه  نصاإلجراء الذي 

الطفل يف هذه املرحلة ضمن يكون أن إذ يفترض  ؛سرةوالظروف االجتماعية اليت قد متر ا األ
ن مسبق من وليه مىت وبالتايل أي حتول من التعليم إىل الشغل يكون بإذ ،صفوف التمدرس

  .)1(ذلكإىل دعت الضرورة 
مما نص عليه املشرع اجلزائري من حقوق للقصر يف هذا اال  عدد ساعات العمل وأوقاته: .2

ال جيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين يقلّ عمرهم عن تسع « 28ما تضمنته املادة 
عدد ساعات تشغيل  املصري املشرعحدد ، وقد ») سنة كاملة يف أي عمل ليلي19عشر (

ال جيوز تشغيل الطفل أكثر « أنهعلى  تنصاليت  (ق ط م)من  66 املادةاألطفال وأوقاته يف 
ن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة من ست ساعات يف اليوم، وجيب أ

يف جمموعها عن ساعة واحدة، وحتدد هذه الفترة أو الفترات حبيث ال يشتغل الطفل  ال تقلّ
كما حيظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم يف  ،أكثر من أربع ساعات متصلة

ية، ويف مجيع األحوال ال جيوز تشغيل األطفال فيما بني الراحة األسبوعية أو العطالت الرمس أيام
حيث أجاز الفرنسي  املشرعوهو ما ذهب إليه كذلك  ،»عة الثامنة مساء والسابعة صباحاالسا

                                              
وما جينيه األطفال العاملون  ،إىل أهاليهم ةوقد أثبتت اإلحصائيات أن نسبة عالية من األطفال العـاملني يقـدمون أجورهم كامل )1(

وضع األطفال يف العامل، اليونيسف، تقرير خاص عن راجع:  يشـكل عـامال أساسيا يف احلفاظ على املستوى االقتصادي لألسرة.
  .27، ص1997عمالة األطفال، 
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لألطفال األكثر من أربع عشرة عاما ممارسة األعمال  23/12/1972القانون الصادر يف 
 .)1(يضمن هلم فترة راحة تعادل فترة العملاخلفيفة أثناء اإلجازة الدراسية بشرط أن 

على استخدام ولده فهنا  ويلّ الطفلمىت وافق : األعمال اليت حيظر تشغيل األطفال فيها .3
أن ال يشتغل الطفل يف غري األعمال اليت تنعدم فيها النظافة أو  الذكر ةسالف 15 املادةاشترطت 

يف الصناعات  طفالاملقارنة تشغيل األالتشريعات كما حظرت  ،تضر بصحته أو متس بسالمته
واألعمال اخلطرة أو املضرة بالصحة أو اليت حتتاج إىل جهد جسماين كبري أو تكون مضرة 

بالنظر إىل  مالاملصري تشغيل األطفال يف جمموعة من األع املشرعوحيظر  .)2(بأخالقهم
 (ق ط م) لسنةمن  65 املادة نصتخطورا على صحتهم أو املساس بأخالقهم، وقد 

الالئحة التنفيذية نظام تشغيل األطفال والظروف  تبين« أن علىاملعدل واملتمم  1996
والشروط واألحوال اليت فيها التشغيل، وكذلك األعمال واحلرف والصناعات اليت يعملون ا 

 .)3(»خمتلفة سنملراحل  وفقاً
من  67 املادةعليها  نصتقد  :واجبات صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر .4

عشرة مبنحه  رابعةصاحب عمل يستخدم طفال دون ال كلّيلتزم بأن  املصري قانون الطفل
يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وختتم  أنهبطاقة تثبت 

وكذلك على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق يف مكان ظاهر  خبامته.
يف حمل العمل نسخة حتتوي على األحكام اليت يتضمنها هذا الفصل (املخصص لرعاية الطفل 

)، وأن حيرر أوال بأول كشف موضحا املعدل واملتمم 1996العامل من قانون الطفل املصري 
لراحة، وأن يبلغ اجلهة اإلدارية املختصة بأمساء األطفال اجلاري به ساعات العمل وفترات ا

)، وجيب على ق ط ممن  68 املادةتشغيلهم وأمساء األشخاص املنوط م مراقبة أعماهلم (

                                              
  .181حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص) 1(
  .182، صالسابقاملرجع حممود أمحد طه،  )2(
  .02 رقم مللحقا انظر) 3(
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يستحقه،  مماصاحب العمل أن يسلم للطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته أو غري ذلك 
 .)1(من هذا القانون) 69 املادةه (ويكون هذا التسليم مربئا لذمت

وسيلة ميكن من خالهلا محاية القصر الذين مل  املدنيةوتعترب جل التشريعات املقارنة اجلزاءات     
فعندما  ،بطال عقود شغلهم، ومنحهم تعويضا جيرب ضررهمإدىن للعمل، عن طريق األ السنيبلغوا بعد 

الشروط املخالفة هلذه  تبطلن العقد يظل صحيحا وإف طفاللعمل األمر مبخالفة الشروط املنظمة األ يتعلَّق
هو منصوص  مماضافية، أو منحهم أجرا أقل إساعات  طفالمثال اشتراط عمل األ متَّحكام، كما لو األ

مر مبخالفة األ تعلَّقذا إ أما ،ن البطالن يف مثل هذه احلاالت يكون نسبيا فقطأعليه قانونا، وهذا يعين 
  .)2(ه احلالة هو البطالن املطلقذن اجلزاء الذي ميكن ترتيبه يف مثل هإف دىن لسن الشغلاحلد األ حكامأ

  الركن املعنويثانيا: 

ال بد أن يتوفر لديه العلم واإلرادة؛ إذ توفر الركن املادي للجرمية غري  فإنهيتم مساءلة اجلاين  حتى
لتايل مىت توفرت هذه العناصر كاملة استوجب تسليط عنصر القصد لدى اجلاين، وبا يتحقَّقكاف ما مل 

اجلاين ولو مل يتوفر لديه عنصر العمد كما هو  مسؤوليةحاالت قيام  املشرعالعقوبة عليه ما مل يشترط 
  عليه يف جرائم اإلمهال.

   لة اإلخالل بأحكام تشغيل الطفالعقوبة املقررة جلرميالفرع الثاين: 

كتفي بفرض غرامة ت احكام حسب التشريعات، فمنها مبتلك األ خاللوختتلف جزاءات اإل   
جند من بني الشريعات اليت أخذت و ،وىل عقوبات حبسيةىل جانب األإيفرض  امالية فحسب، ومنها م

من  كلّمن قانون العمل اجلديد  248 للمادة وفقاًالتشريع املصري الذي عاقب  بالعقاب املايل فقط
جنيه، وتتعدد الغرامات حسب  1000و 500ة تتراوح بني داء غرامأخالف مقتضيات تشغيل القصر ب

                                              
الذي يدفع لعمل األطفال يكون عادة أقل بكثري من املقابل الذي حتصل عليه الطوائف األخرى من  أن املقابل املايل هذا وبالرغم من )1(

عن حقوقها جتماعية، ناهيك عن أنها قادرة على الدفاع افهذه األخرية تتمتع عادة بعضوية النقابات العاملية، وبضمانات  ،األيدي العاملة
وفضال عن قلة األجور اليت يدفعها رب العمل لألطفال الذين يعملون حلسابه، فإنه حيقق فائدة أخرى  واملطالبة بتطبيق القوانني عليها.

  جتماعية.شتراكات الصناديق االافهو غري مضطر بالنسبة لعمل األطفال على دفع مدخرات أو تأمينات أو 
  .54م، ص2002زائي للشغل، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء، مسرية كميلي، القانون اجل )2(
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 املشرعجند  لثانية من التشريعاتيف الفئة او ،وتضاعف يف حالة العود ،ضحايا تلك اجلرمية عدد العمال
 ءص هلا اجلزخالفي قواعد تشغيل القصر، وخصمل عقوبات حبسيةو الفرنسي قد حدد غرامات مالية

 السادس سنجرمية تشغيل القصر دون جعل ارتكاب حيث ول من القسم السادس من قانون الشغل، األ
أخذ ي )1(من قانون العمل الفرنسي 11- 211 املادةعمال اخلطرة احملددة يف من العمر يف األ ةعشر

غرامة مالية حصرها يف ىل مخس سنوات، وإد هلذه اجلرمية عقوبة حبسية تصل حد وقدنحة، اجل وصف
ذا ثبتت مشاركتهم يف خرق إوصياء باء واألاآل حقمع ما قد يترتب من جزاء يف ، € 7.500مبلغ 

  .)2(قواعد تشغيل القصر
 :املتعلق بعالقات العمل )3(11- 90رقم قانون ال من 140 املادةيف  املشرع نصيف اجلزائر و

 السنتوظيف عامل قاصر مل يبلغ  كلّدج على  2.000إىل  1.000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من «
للتشريع والتنظيم املعمول ما. ويف حالة العود، ميكن  طبقاًيف حالة عقد التمهني احملرر  إالَّاملقررة، 

إىل شهرين، دون املساس بالغرامة اليت ميكن أن ترفع إىل  يوما 15إصدار عقوبة حبس تتراوح من 
ابتداء ميكن القول لقد  املادةهذه  نصبالرجوع إىل و ،»لفقرة السابقةضعف الغرامة املنصوص عليها يف ا

وحدد من خالله مجلة من السلوكات اليت تشكل اعتداء على  النصاجلزائري ملا وضع هذا  املشرعوفق 
نناشده أن يتدخل يف أقرب اآلجال الستدراك النقص ويقرر اجلزاء الذي يتماشى  ناأن إالَّمصلحة الطفل، 

  للطفل. اجلنائيةعلى احلالة اليت عليها ال يضمن احلماية  النصإذ  ؛ه اجلرائموخطورة هذ
سبق بيانه يف محاية الطفل من جرائم العمل ميكننا أن خنلص إىل نتيجة ما على  وبناًءوأخريا 

 :نؤكد أن تراعى هذه الضوابط ناأن إالَّإن سلمنا بإمكانية تشغيل األطفال  :أنهمفادها 
 .لاطفاأل ميارسه الذي العمل مشروعية -
 .وأجرته ومدته لاطفاأل به يقوم الذي العمل نوع حتديد -

                                              
(1) Article R. 211-11 du Code du travail (Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I). 
(2) Art L 261-2 Du Codes de travail Français: « toute infraction aux dispositions des articles L211.7-1, 
L211-11 et L211-12 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 7500€ d’amende la condanation 
pour infraction aux dispositions de l’article L211-12 entraine de plein droit, pour les tuteurs, la 
destitution de la tutelle, les pères et les mères peuvent etre privés de l’autorité parentale». 

، 1990بريل أ 25مؤرخة يف  17تعلق بعالقات العمل، اجلريدة الرمسية عدد امل، 1990أبريل  21ممضي يف  11- 90قانون رقم  (3)
  .562الصفحة 
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 .لاألطفا تعليم على العمل تأثري عدم -
 .اإلسالمية األخالق على العمل تأثري عدم -
  .اللعب ملمارسة لاطفلأل كاف وقت إعطاء -
 .يطيقون ال مبا األطفال تكليف عدم -
 .)1(واملرهقة اخلطرة األعمال يف األطفال تشغيل حظر -

 ليوميةا ةحلياما كشفته ا أنه غري، الطفل صحةللحق يف  اجلنائيةماية هذا ما ميكن قوله فيما يتصل باحل
باإلضافة إىل جرائم  ،لقصرا خبطف تعىن هيو ؛سابقتها عن رةخطو تقل ال ىخرأ ئماجر وزبر هو

 سياسة عند هنا فلوقوا بنااالجتار اليت تتخذ من شخصية الطفل وأعضاء جسمه مادة جتارية، فحري 
  املوايل. بحثوهذا يف امل ،خاصة جنائية حلماية هارقرإ ىمد يف لعقابيةا عملشرا

  جتار يف األطفالختطاف واال: جرائم االرابعاملبحث ال

طفال االختطاف واالجتار باألومنها جرائم  ،انتشرت يف زماننا هذا العديد من اجلرائم املتنوعة
يعاقب عليه القانون راميا شاذا ال اجتماعيا، يرفضه وسلوكا إجائم رهذه اجل وتعد، ةواألعضاء البشري

له من  وما ،، كونه يتناىف مع قيمه ومبادئه السامية تمعه احملافظالتشريعات كغريه من حياربهزائري واجل
  األفكار اجلماعية.ثار سلبية على نفوس شعبه وآانعكاسات وخملفات و

ومن أجل اإلحاطة أكثر جبوانب هاتني اجلرميتني رأينا أن نتناول جرمية اختطاف األطفال يف 
  االجتار باألطفال يف املطلب الثاين. املطلب األول، وجرمية

  األطفال اختطافجرائم  :املطلب األول

يف ظل األرقام اهلائلة اليت تسجلها يوميا هذه اجلرمية ومع التوسع الكبري هلا بات من املستحيل 
فهي ترسم من يوم إىل آخر منحىن متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة إىل ؛ السكوت عنها

أي ما ؛ اختطاف يف شهر واحد عملية 28ايل حو 2011سجلت املصاحل املعنية لسنة  فقد ،أخرى
                                              

  .136م، ص2006مؤتة،  جامعة املاجستري،رسالة  شرعي، منظور من األطفال، املواجدة إبراهيم مرام )1(
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كما أن أسباب  ،)1(ةسر اجلزائريت تشكل هاجسا داخل األصار حتى، يوم كلّاختطاف  عمليةيقارب 
أضف إىل الرغبة يف  ف،وخطعتداء اجلنسي والتجارة بأعضاء جسم املوأبرزها اال ،هذه الظاهرة متنوعة

  .)2(يةداحلصول على ف
األجنبية العربية منها و اجلنائيةتشريعات ال تضمنتجل القضاء أو احلد من هذه الظاهرة أومن 

البعض منها وقوع الفعل بالتحايل أو  ، كما ميزتنصوصا جترم خطف األطفال من الذكور واإلناث
  .)3(منها ميزت بني الذكور واإلناثعض الب دكما جن ،وقوعه دون ذلك بنياإلكراه و
فق م وفجر ،ألسريةا يئةلباعن أن يبعد القاصر كل ما من شأنه م ليجر (ق ع ج)ء هنا جا منو

 ءخفاإو ألول،وهذا ما سنتناوله يف الفرع ا )ج ق عمن  326 املادةقاصر (د بعاأو إك خطف لذ
م كما جر ،وهو ما سنتناوله يف الفرع الثاين )ج ق ع من 329 املادةه (دبعاأو إلقاصر بعد خطفه ا

 املادة، وجرمية عدم تسليم طفل (يف الفرع الثالث )ج ق عمن  328 املادةخطف الطفل احملضون (
   .) يف الفرع الرابعمن ق ع ج 327

  جرمية خطف أو إبعاد قاصر :الفرع األول

جند  »العامةاجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب « من (ق ع ج) بالرجوع إىل الفصل الثاين
 من كلّ« 326 املادةيف » يف خطف القصر وعدم تسليمهم« على ينصمنه القسم الرابع  يف املشرع

                                              
بني العوامل –. راجع: مصبايح فوزية، ظاهرة اختطاف األطفال يف اتمع اجلزائري اصة مع اختطاف شيماء وسندس وهارونوخب )1(

  . 262، صم2014نوفمرب  22- 20، أعمال املؤمتر الدويل السادس: احلماية الدولية للطفل، طرابلس - واآلثار
العزيز خميمر عبد اهلادي، اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األمام أم إىل الوراء، جملة احلقوق، تصدر عن جملس النشر العلمي عبد  )2(

  .152، صم1993جبامعة الكويت، العدد الثالث، 

جتار فال أو بيعهم أو االختطاف األطا 35. وحتظر املادة 11املادة هذه الظاهرة يف  1989لسنة تفاقية حقوق الطفل اوقد عاجلت ) 3(
ختاذهم التدابري على املستوى الوطين اطراف يف االتفاقية إىل م ألي غرض من األغراض وبأي شكل من األشكال، وتدعو الدول األ

  والثنائي والدويل حلظر التصرفات.
على التجرمي الدويل هلذه الظاهرة اخلطرية، وإلزام الدول مبالحقة مرتكبيها، وإحالتهم  االتفاقية هذه ن تنصأ إال أننا نرى من املستحسن

قيام  تفيد مؤشراتيرتكبون من جرائم يف حق الطفولة واإلنسانية، خاصة وأن هنالك  ما ءإىل احملاكم الدولية أو الوطنية ملعاقبتهم جزا
م أجزاء من أجسادهم كقطع غيار بشرية لبعض املرضى لقاء مبالغ مالية ستخدااهم ونقلبعض العصابات الدولية خبطف األطفال و

  .ضخمة
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 ذلك شرع يف أو حتايل أو ديد أو عنف بغري وذلك سنة عشرة الثامنة يكمل مل قاصراً أبعد خطف أو
 تزوجت وإذا .)1(دج 2.000 دج إىل 500 من وبغرامة سنوات مخس إىل سنة ملدة باحلبس فيعاقب
 على بناء إالَّ األخري ضد اجلزائية املتابعة إجراءات تتخذ فال خاطفها من املبعدة أو املخطوفة القاصرة
 القضاء بعد إالَّ عليه احلكم جيوز وال الزواج إبطال طلب يف صفة هلم الذين األشخاص شكوى
 293 املادة فنجد اإلكراه على املختطفإذا ارتكبت هذه اجلرمية باستعمال التحايل أو  أما ».بإبطاله
خيطف أو حياول خطف قاصر مل  من كلّاملؤبد  يعاقب  بالسجن« على نصت(ق ع ج)  من 1مكرر

 .غريها من الوسائل أو عن طريق العنف أو  التهديد أو االستدراج ،) سنة18يكمل مثاين عشرة (
 تعرض إذا ،من هذا القانون 263 املادة الفقرة األوىل من يف عليها املنصوص على الفاعل العقوبةوتطبق 
إىل اخلطف هو تسديد فدية أو إذا  الدافع كان إىل تعذيب أو عنف جنسي أو إذا طوفاملخ القاصر
القانون مع هذا  يف عليها نصوصملا د اجلاين من ظروف التخفيفيستفي ال الضحية وفاة عليه ترتبت
  ».أدناه 294 املادة أحكام مراعاة

ا وسنتطراجلزاء املقرر هلا.مثَّ ق إىل هذه اجلرمية من خالل زاويتني: أركا  

  خطف القاصر وإبعاده جرميةأركان : أوال

 املادي الركن

 عليه نص وهو ما ،مل يكمل الثامنة عشر اأن يكون قاصر الضحيةوصف  تشترط هذه اجلرمية يف
ث حي ؛الفرنسي كان أكثر منهجية املشرع أنواملالحظ  سالفة الذكر. 326 املادةيف  اجلزائري املشرع

 1- 224يف املادتني  »ارسة السلطة الوالديةاالعتداءات على مم« أدرج هذه اجلرمية حتت عنوان
ن جاز إو ،ال تقع اجلرمية أو جتاوزها السادسة عشر من عمره الضحية ن بلغإومن هنا ف ،)2(5- 224و

                                              
  مالحظة: إن الغرامة املنصوص عليها يف هذه املادة قليلة نظرا حلجم الظاهرة.) 1(

(2)
Art 224-1: «Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par loi, d'enlever, de 

détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle…». 

Art 224-5: «Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de 

quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente 
ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punies de vingt 

ans de réclusion criminelle». 
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و احلبس دون وجه أاحلالة االخرية يف جرمية القبض  يف هذه تتمثّل ،خرىأمعاقبة مرتكبيها عن جرمية 
فقد  ،حملل اجلرمية فيما إذاكان ذكرا أم أنثى وفقاً املصري يف جترمي اخلطف املشرعبينما ميز ، )1(احلق

من  كلّ« :على أنَّ 2011لسنة  11املرسوم رقم املعدلة مبوجب  (ق ع م)من  288 رقم املادة نصت
عشرة سنة ميالدية كاملة بنفسه أو بواسطة غريه  خطف بالتحيل أو اإلكراه طفال ذكرا مل يبلغ مثاين

 كلّ« أنهعلى منه  892 املادة نصتيف حني  ،»عن مخس سنوات ال تقلّ مدة املشدديعاقب بالسجن 
عشرة سنة ميالدية  من خطف بنفسه أو بواسطة غريه من غري حتيل وال إكراه طفال مل يبلغ سنه اثنيت

عن  ال تقلّ مدةعن مخس سنوات. وتكون العقوبة السجن  ال تقلّ مدة املشددكاملة يعاقب بالسجن 
 ومل يبلغ مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة مخس سنوات إذا كان الطفل املخطوف قد جتاوز سنه اثنيت

عن عشر  ال تقلّ مدة املشددعشرة سنة ميالدية كاملة، فإذا كان املخطوف أنثى تكون العقوبة السجن 
سنني. ومع ذلك حيكم على فاعل جناية اخلطف باإلعدام أو السجن املؤبد إذا اقترنت ا جرمية مواقعة 

  .)2(»املخطوف أو هتك عرضه
قد استند يف حتديد العقوبة املقررة جلرائم خطف األطفال إىل املصري  املشرعهذا ويالحظ أن 

 ،و بغريمهاأكراه ، وبالتحديد التحايل أو اإلالوسيلة اليت استخدمها اجلاين يف اجلرمية: أوال :ظرفني ومها
  .و املخطوفةأاملخطوف  سن: ثانيا

 يتحققو ،اخلطف فعل وهو ؛اجلاين يأتيه الذي السلوك يف ل الركن املادي جلرمية االختطافيتمثَّو
 حتت هو من أو والديه عن إخفائهو ،آخر مكان إىل فيه وجد الذي الطبيعي مكانه من الطفل بنقل ذلك

  .رعايته

                                              
م، 2011، 1(غري منشورة)، جامعة اجلزائرمرزوقي فريدة، جرائم اختطاف القاصر، رسالة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون ) 1(

  .22ص
األصلي  الفاعل بني سوى قد فالقانون بواسطة غريه، أو بنفسه منه اجزء أو اخلطف فعل ارتكب قد اجلاين يكون أن ويستوي )2(

  .149، صاملرجع السابق كامل، سيد شريفراجع:  أصليا. فاعال كليهما واعترب اخلطف جرائم يف والشريك واحملرض
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 املقصود بفعل االختطاف .1

جلرمية  اتريفم الدول العربية هي عدم إيراد تعملعظ اجلنائيةلدى التشريعات  العامةرغم أن السمة        
وتفرض عليها عقوبات تتناسب  ،)1(تكاد تتفق على جترمي هذه النوعية من اجلرائم أنها إالَّ ،االختطاف

   .مع جسامة الفعل
حداثة هذه  يعود إىلالسبب يف عدم وضع تعريف حمدد هلذه اجلرمية يف أغلب التشريعات  ولعلَّ

الباحثني  دفع بعض مما ،من اجلرائم النادرةومن جهة أخرى لعلها يف بعض البلدان  ،اجلرمية من جهة
وسوف ندرس بعض هذه التعريفات وحنللها وصوال  ،جتهاد يف وضع تعريفات هلاوفقهاء القانون إىل اال

  .إىل التعريف املختار
اف أحد اعرالتعرض املفاجئ والسريع باألخذ أو السلب ملا ميكن أن « لباحثني جرمية االختطاف بأ

هذه اجلرمية بأن  وقيل يف تعريف ،»إىل قوة مادية أو معنوية ظاهرة أو مستترة استناداًيكون حمال 
ويظهر من  ».انتزاع الشيء املادي أو املعنوي من مكانه وإبعاده عنه بتمام السيطرة عليه« االختطاف هو

مع  ،الفعل املاديعلى  احيث ركز ،ختطافمل يضعا حتديدا دقيقا ملفهوم اال كال التعريفني السابقني أما
(التعرض املفاجئ السريع) ووصف التعريف ـأين وصف التعريف األول للفعل ب ؛االختالف بينهما

هو شخاص وإىل نقل األ اريمل يش نيالتعريفكما أن  ،وكال الوصفني غري دقيق ،)الثاين للفعل بـ(االنتزاع
  .)2(حمل اجلرمية إىل مكان آخر

سلب « ه بأنهتفعرف ؛االختطاف على اإلنسان دون غريه كما جند بعض التعريفات حصرت فعل
حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف واالحتفاظ به يف مكان ما خيضع  الضحيةالفرد أو 

حيث ذكر هذا التعريف أن االختطاف يتم  ،)3(»لسيطرة ومحاية ورقابة املختطفني حتقيقا لغرض معني
غفل عن العديد من جرائم االختطاف اليت ال يستخدم و ،من أساليب العنفأسلوب أو أكثر باستخدام 

                                              
كل من يرغم أي شخص بالقوة أو يغريه «االختطاف بأنه  03فقرة  03على خالف ذلك جند القانون السوداين قد عرف يف املادة ) 1(

  ».بأية طريقة من طرق اخلداع على أن يغادر مكانا ما يقال أنه خطف ذلك الشخص
  .24م، ص1998عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د.ن، األردن، ) 2(
  .150م، ص1996، مكتبة مدبويل، القاهرة، - دراسة حتليلية- عبد الناصر حريز، اإلرهاب السياسي ) 3(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-143- 

 

وقع يف خلط بني جرمية االختطاف وجرمية  أنهكما  ،ساليبغريه من األوإمنا تستخدم  ،فيها العنف
  أخرى مستقلة عنها وهي جرمية احتجاز أشخاص أو حبسهم.
 لفعل االختطاف الواقع على األطفال، وهو:ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل تعريف األمم املتحدة 

سره بصفة أو أو احتجازه أو اعتقاله أه خذأو أو القبض عليه أجزه و حأنقل طفل دون الثامنة عشر «
 أنه، واملالحظ على ما جاء يف هذا التعريف )1(»و اخلداعأو التهديد أو دائمة باستعمال القوة أمؤقتة 

مجع بني مفهوم االختطاف الواقع على األطفال وحجزهم يف آن واحد، وكذلك مل يشر إىل االختطاف 
  الواقع دون إكراه أو حتايل.

هانالحظ  اتيفربعد تتبعنا هلذه التع ناغري أنوهلذا سنورد  ،مل حتدد وصفا دقيقا ملفهوم هذه اجلرمية أن
لواقع على األطفال بأن االختطاف االذي نراه شامال لعناصر هذه اجلرمية حمل الدراسة هذا التعريف و

ويستوي يف ذلك أن  ي يقيم فيه وإبعاده عنهمن احملل الذمعينة  سنأو نقل الطفل يف  انتزاع« يعين إنما
إىل بيئة أخرى انتزاع شخص من بيئته ونقله « أو مبعىن آخر هو ،»يكون بإكراه أو حتايل أو بدوما

  ».ق باحملافظة على شخصهاحلفيها عمن هلم  يفتحيث خي
تقدم إىل أن االختطاف مهما تعددت صوره واختلفت أغراضه فهو ميس السالمة  مماوخنلص 

  .)2(اجلسدية لألشخاص، وميس حريتهم، ويهدد أمنهم
فوفقا لرأي حمكمة النقض املصرية فإن الغرض من  ،فعاللتسائل عن العلة من جترمي هذه األيثور او

ويأيت يف  ،واحلقيقة أن هذه املصاحل متعددة ،»محاية سلطة العائلة« هوالعقاب يف جرائم خطف األطفال 
بتوفري محاية جنائية أوسع هلم تقتضيها حالة ضعفهم كما  ،مقدمتها احلفاظ على مصاحل األطفال أنفسهم

متس شخص الطفل ودد حياته وسالمة جسمه وعرضه  أنهافهذه اجلرائم باإلضافة إىل  ،سبق أن ذكرنا
وعلى حقوق  ،والتمتع برعايتهما ومحايتهما ،الطفل يف البقاء مع والديه حقفإا متثل اعتداء على 

  الوالدين وواجباما جتاه الطفل يف الرعاية والرقابة. 

                                              
، 2013، مارس 2، بند4فريقيا، دورةإطفال يف نسان عن اختطاف األمم املتحدة السامية حلقوق اإلة األيمم املتحدة، تقرير مفوضاأل) 1(

  . 20ص
  .75، صم1996، مطبعة الزمان، بغداد، - القسم اخلاص- ي، شرح قانون العقوبات فخري عبد الرزاق احلديث) 2(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-144- 

 

 ال ديداخلطف بدون عنف و .2

األول: انتزاع الصغري  :الركن املادي هلذه اجلرمية على فعل اخلطف، وهو يتكون من عنصرينيقوم 
  .ن هلم احلق يف احملافظة على شخصهخفائه عممن بيئته، والثاين: نقله إىل حمل آخر واالحتفاظ به وإ

افظة عليه، وقد د إليهم برعايته واحملوالبيئة اليت ينتزع منها الطفل هي األماكن اليت يضعه فيها من عه
يكون الطفل قد اختطف من البقعة « بقوهلا أن القانون يقتضي أناملصرية كمة النقض عربت عن ذلك حم

، فاملشرع )1(»وصي أو حاضنه أو مرب أو غريهم اليت جعلها مردا له من هو حتت رعايتهم من ويل أو
، وإمنا قصد محاية فحسب الثامنة عشراية حرية الطفل دون ف بالعقاب على جرمية اخلطف محمل يستهد

أو من املدرسة أو  انتزع اجلاين الطفل من مرتل أهلهعلى ذلك فيتحقق اخلطف إذا  وبناًءالعائلة،  ةسلط
أو  ،طريق العام أو من مرتل صديق أو قريب يزورهال، أو من الذي يتدرب فيه على حرفة معينةمن احملل 

، فاخلطف ه احلق يف رعايته واحملافظة عليهخاضع ملن ل أنهي مكان آخر طاملا ، أو أمن أحد أماكن اللهو
   .)2(بانتزاعه من بينهم يتحقَّقإىل أهله كما  عودة الصغريمبنع  يتحقَّق
ن يكون فعل اخلطف أو اشترطت أ أنهاجند  من (ق ع ج) 326 املادةىل منطوق إبالرجوع و

ارتكبت اجلرمية ذا األسلوب  إنحبيث التهديد أو احليلة أو التحايل،  وأاستعمال العنف  من غرياإلبعاد 
  من (ق ع ج). 293 املادةما قضت به  فالنص الواجب التطبيق هو

وفرق بني  ،هوعا من احليلة وليس خطفا له برضاعترب إغراء الطفل لقطع صلته بأهله ناالقضاء  غري أنَّ
إىل بقعة بعيدة  املتهمصحيح وبني إغراء الطفل على متابعة  القاصر على هجر أهله عن بينة ورضحتريض ا

هجر  يقصد فاين عليه يف هذه احلالة األخرية ال ،عا يف احلصول على هدية أو مكافأةعن أهله طم
لذا قضى بتوافر خطف الصغري  ؛أسرته ولكن رضاءه انصرف إىل احلصول على اهلدية أو املكافأة

  ه.الصغري برضاحتيال وليس خطف باال
جاء  05/01/1971قرار بتاريخ ويف هذا الصدد صدر عن احملكمة العليا غرفة اجلنح واملخالفات 

تباع اولو كان هذا األخري موافقا على  حتىمن خطف أو أبعد قاصرا  حقاجلرمية تقوم يف « فيه أن
القاصرة اهلروب من بيت والديها  ماذا لو تعمدت :لكن السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد ،»خاطفه

                                              
 .321، صفحة 273، جمموعة القواعد القانونية، اجلزء األول، رقم 1929يونيه سنة  6نقض  )1(
 .185، صلسابقا ملرجعا ،بوسقيعةأحسن  )2(
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م اخلاطف مل يصدر منه أي دا هل تنتفي اجلرمية ما ؛أو تأثري منه املتهمدون تدخل  من تلقاء نفسها
القرار الصادر عن هاته احلالة عثرنا على اإلجابة على هذا السؤال يف  املشرعمام سكوت أفسلوك؟ 
من قانون العقوبات لتطبيقها  326 املادةتشترط « ما يلي 49521ملف رقم  05/01/1988بتاريخ 

ذا ثبت أن القاصرة تعمدت اهلروب من بيت والديها من تلقاء إ نهإحبيث  ،توافر فعل اخلطف أو اإلبعاد
  ».ثري منه انتفت اجلرميةأو تأ املتهمنفسها دون تدخل 

مل يكن السبب  أنهحبجة  املتهم حقيف  اجلنائيةوما يالحظ على قرار احملكمة يف استبعادها للمسؤولية 
ختار تعمد اهلروب مبحض إرادته فهو قد االشخص البالغ مىت  حقهذا يصح يف و يف هروب املختطف،

 اقد نفتح باب املتهمعلى  املسؤوليةستبعادنا اننا بفإبالنسبة للقاصر  أما، املتهمهذا املسلك دون تدخل من 
 االجتماعية الصعبةوأمام الظروف  ،بث والتالعب مبشاعر األطفال القصرالقلوب من أجل الع ملرضى

ل فهنا إذا ما صادف مث ،ىل اهلروب واختيار البقاء خارج املرتلإبناء بعض األسر قد تدفع األ اليت تعيشها
القيام بواجب التبليغ لدى مصاحل  دونبعيدا عن ذويهم م حتفاظ هؤالء القصر من يشجعهم ولو باال

  .تربير العملتكفي لوحدها يف  احلسنة ال النيةإذ  ؛املتهم حقتبقى قائمة يف  املسؤولية أن نافي رأيالدولة ف

  اخلطف بعنف أو ديد أو حتايل .3

اجلنائي اجلزائري بنوع من  املشرعخلطورة هذه اجلرمية على القاصرين فقد تعامل معها  نظراً 
الختطاف  أو التدليس )1(أو التحايلإذا استعمل اجلاين العنف أو التهديد  التشديد يف التجرمي والعقاب

ماكن اليت وضعه فيها من له راجه أو إغرائه أو نقله من األاستدب وذلك ،عاما قاصر دون الثامنة عشر
 293 املادةذ تطبق عليه أحكام إ ؛سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غريه ،سلطة أو إشراف عليه

، جرمية اخلطف من اجلرائم املستمرة وتعد ،01- 14من قانون العقوبات املعدلة مبوجب األمر  1مكرر
بانتهاء  إالَّوال تنتهي  ،خفاء الصغري بعيدا عمن له احلق يف رعايته واإلشراف عليهإطاملا استمرت حالة 

                                              
إذ قررت أنه ال تتحقَّق جرمية  ؛»من شأا التغرير باين عليهاستعمال طرق احتيالية «عرفت حمكمة النقض املصرية التحايل بأنه ) 1(

حمكمة النقض املصرية (اجللسة راجع: ». كراه وتعمد قطع صلته بأهله قطعا جديااإل إبعاد اين عليه بالتحايل أو«االختطاف إال ـب 
  .2083ص  )22سنة  235م طعن رقم 31/03/1952(جلسة  ق)، 15، سنة 352م طعن رقم 02/04/1945
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 اجلنائيةفال تبدأ املدة الالزمة لسقوط الدعوى  مثَّومن  ،عليه اينأي التخلي عن الطفل  ؛حالة االستمرار
  .)1(انتهاء حالة االستمرارب إالَّبالتقادم 

يف حالة إطالق اجلاين  ةبوعلى ختفيف العق ااملصري مل ينصو ني اجلزائريأن املشرعيالحظ كما 
 ،على حنو ما قرره القانون الفرنسي ،على اخلطف ايوم 15سراح املخطوف بإرادته احلرة قبل مضي 

عليه وملا  اينمن رعب يف نفس اجلاين ملا يسببه  اناملصري يعاقبو ني اجلزائريوهذا يعين أن القانون
عليه يقطع استمرار هذه  اينفإطالق سراح الطفل  ،ب ذويه من آالم بسبب اختطاف طفلهميصي

     . )2(اآلالم ولكنه ال ينفي وقوع اجلرمية بالفعل خالل فترة اخلطف

 الركن املعنوي  . أ

 نيةال بد أن يتوفر لدى مرتكب الركن املادي فيه ف ؛عمديةتعد جرمية خطف األطفال جرمية 
رادة اجلاين إىل انتزاع الطفل املخطوف من أيدي ذويه إالقصد اجلنائي باجتاه  يتحقَّقهكذا ة، وإجرامي

فقد  ،عتبار الباعث إىل ارتكااخذ بعني االؤوال ي ،رعايته وقطع صلته م وإبعاده عنهم حقالذين هلم 
 حتترف عصابة خطف األطفال لزيادة كما لو ،بيع األطفال ملن مل يرزق م الباعث على ذلكيكون 
أو قد يقوم بعض الشباب  ،ليدفعن إىل احتراف البغاء السنأو يتم خطف الفتيات الصغريات  ،أفرادها

فعله ن تياإجلاين يف إرادة اتتجه يشترط أن و .)3(هنالفتيات بقصد مواقعتهن بغري رضا خبطف ناةاجل
 ،لضحيةاجلنسي على اء االعتدل اجلرمية حصوم القياط اليشرتد، وإلبعاأو اخلطف ايف فعل ة حرادة ربإ

 ،)5(لضحيةاعلمه لسن م جلاين بعداحيتج أن ال ميكن إذ  ؛)4(عليه اينكما يفترض علم اخلاطف بسن 

                                              
حممد السيد عرفة، مكافحة االجتار باألشخاص واألعضاء البشرية، جامعية نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األويل، الرياض، ) 1(

  .104، صم2005
  .107حممد السيد عرفة، املرجع السابق، ص) 2(
 أحسن/ 180، صم1990امعة اإلسكندرية، جلقتصادية، كلية احلقوق حفيظة السيد حداد، جملة احلقوق للبحوث القانونية واال )3( 

  .188املرجع السابق، ص اص،بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل
  .177، صم1967حممود، آثار اجلهل الغلط يف املسؤولية اجلنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  حممد زكي أبو) 4(
  .187، صلسابقاملرجع ، القسم اخلاص، ابوسقيعةحسن أ) 5(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-147- 

 

ةقضي يف فرنسا بعدم قيام  هغري أنيف  املسؤولياجلاين حق أخطأ يف  هيف حالة ما إذا ساد االحتمال أن
  . )1(اعاممثانية عشر  سنجتاوزت  أنهامعتقدا  الضحيةتقديره لسن 

 ،اخلاطف حقيف  اجلنائية املسؤوليةوإذا حتققت عناصر القصد اجلنائي على النحو السابق قامت 
ألجل  أمسواء كان اجلاين قد خطف الصغري انتقاما من أهله  ،جرمية خطف الطفل تتحقَّق مثَّومن 

 ،على فدية، أو لينقذ الصغري من البيئة الفاسدة اليت يعيش فيها أو من املعاملة السيئة اليت يعانيها احلصول
 ،آنفاًفالدافع ولو كان نبيال ال ينفي القصد اجلنائي كما أشرنا  ،وال يكون للدافع من أثر يف قيام اجلرمية

  .)2(للقاضي التقديريةوذلك يف حدود السلطة  ،ميكن أن يعتد به كظرف قضائي يف ختفيف العقاب لكنه

   هوإبعادقاصر  ختطافاملتابعة واجلزاء جلرمية ا :نياثا

   هوإبعادقاصر اختطاف يف جرمية  املتابعة  . أ

منها جرمية  ،جرائم عدةوهذا يف  ،اجلزائيةيضع حدا للمتابعة  الضحيةصفح  املشرعجعل 
خذ جت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتإذا تزو...« 326 املادة إذ تنص ؛ختطافاال

 ،على شكوى األشخاص الذين هلم صفة يف إبطال الزواج بناء إالَّضد األخري  اجلزائيةبعة إجراءات املتا
 املتزوجة القاصرة عمر كان إذا أنه النصيتضح من و ،»بعد القضاء بإبطاله إالَّكم عليه جيوز احل وال

 فقرةال 326 املادة نص اجلاين على فيطبق سنة ةعشر مثاين من وأقلّ سنة ةعشر ست من ربأك مبختطفها
 الزوجة ويل طرف من بالبطالن دعوىاألسرة  شؤون قسم احملكمة أمام ترفع أن جيب أي ؛02

 لبطالن الطالق دعوى مبوجب ذلك ويكون، املتابعة إجراءات الختاذ أقارا أحد أو وهو أبوها املخطوفة
 ويل هو القاضي إذ ؛وليهاالقاضي  يكون غيام ويف ،الشكوى تقدمي قبل ا من القيام بد وال الزواج،

 له ملن ميكن الزواج ببطالن حكمها احملكمة تصدر وعندما ،)من ق أ ج 11مادة ( له ويل ال من
 أوقاصر  خطف جبنحة اجلاين تتابع أن للنيابة يتسىن احلالة هذه ويف ،ضد اجلاينشكوى  يقدم أن مصلحة

ليت مل اخلاطف من خمطوفته أن زواج اهو دة ملااملستخلص من هذه او ،)3(326 املادة لنص طبقاً هإبعاد

                                              
كلية  بوزيان عبد الباقي، احلماية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائري، رسالة املاجستري يف العلوم اجلنائية وعلم اإلجرام، )1(

 .50، صم2010احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .102لسابق، صحممد السيد عرفة، املرجع ا) 2(
  .70، صاملرجع السابقمرزوقي فريدة، ) 3(
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حصوهلا على ب لك بوجو، وذلعموميةى الدعوالعامة يف حتريك النيابة اسنة يقيد  مثانية عشرتبلغ 
ال بعد إحلالة احلكم بالعقوبة يف هذه ز اجيووال  ،واجلزاعقد ل بطاإممن هلم صفة يف طلب ى شكو

لعالقة اعلى ء إلبقااعلى ع ملشرص احرو لقيد ها احلكمة من تقرير هذواج، والزاعقد ل حلكم بإبطاا
   صحيحا.واج لزم اجية يف حالة متاولزا

 عمرها من عشر الثامنة تكمل مل ةقاصر إبعاد جلنحة )1(313712 رقم القرار يف جاء ما وهذا
 حيثياته يف جاء .العقوبات قانون من 326 املادة بنص عليه واملعاقب املنصوص الفعل وهو، عنف بغري

 حاكموا املوضوع قضاة أن بدعوى تطبيقه يف اخلطأ أو القانون خمالفة من واملأخوذ املثار الثاين الوجه
 شروط توافر عدم رغميبطل  مل الزواج هذا نأو احملاكمة، قبل بالضحية تزوج أنه رغم وأدانوه الطاعن
 النقض يف قرارهم ويستحق ،القانون بذلك خمالفني العقوبات قانون من 02/326 للمادة طبقاً احملاكمة

 :معا الوجهني عن والبطالن
 قاموا املوضوع قضاة أن املؤيد واحلكم املنتقد القرار من ثبت احلال قضية إىل بالرجوع نهإ وحيث

 .اجللسة يف األبوين يف املتمثل املدين الطرف وتنازل الزواج لوقائع معاينتهم رغم الطاعن وحماكمته بإدانة
 وحيث ،لهوإبطاالقرار  نقض إىل يؤدي مما القانون، نص لروح خمالفا يعد هذا قرارهم نإ وحيث 

 أساس بدون احملاكمة موضوع جعلت العليا احملكمة من فيها الفصل متَّ اليت القانونية النقطة هذه نإ
 .الدرجتني قانوين على

 وفقاً إحالة بدون يكون درجة، أول حلكم ميتد الذي فالنقض فيه يفصل ما يبق مل نهإ حيث 
 وموضوعا شكال الطعن بقبول العليا احملكمة تقضي ،اجلزائية اإلجراءات من قانون 524/2 للمادة

 .)2(12/02/2000بتاريخ وكذا احلكم الصادر  فيه املطعون القرار وإبطال وبنقض
ألزم ضابط احلالة  326 املادةاجلزائري من أجل استكمال ضوابط تطبيق  املشرعوحرصا من  
تعاقب ج) ق ع من ( 441دة ملاأن اجند إذ  ؛بالتأكد من املوافقة على الزواج من قبل الوالدين املدنية

                                              
  (غري منشور). 313712رقم ، ملف 26/04/2006بتاريخ الصادر القرار  احملكمة العليا، غرفة اجلنح واجلنايات،) 1(
  .80، صالسابقاملرجع مرزوقي فريدة،  )2(
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ي لذاملدنية احلالة اضابط ، دج 1000 ىلإ 100من  مالية مةابغر وأىل شهرين م إياأعشرة باحلبس من 
  .)1(واجلزافقة لصحة املواهذه ن انولقط اشرتا إذ ؛صألشخااغريمها من أو لدين الواة فقاال يتحقق من مو

   هوإبعادقاصر ختطاف اجلزاء يف جرمية ا  . ب

 مل قاصراً أبعد خطف أو من كلّ« جندها تنص على أن (ق ع ج)من  326 املادةبالرجوع إىل 
 ملدة باحلبس فيعاقب ذلك شرع يف أو حتايل أو ديد أو عنف بغري وذلك سنة 18 عشرة الثامنة يكمل

  ».دج 2.000 دج إىل 500 من وبغرامة سنوات مخس إىل سنة
وهذا  ،عقوبةقد أقر له اجلزائري  املشرع إذا ارتكبت اجلرمية من قبل الشخص املعنوي جند أما
 05إىل  مرة 01الغرامة اليت تساوي من  :ففي مواد اجلنح ،من (ق ع ج) مكرر 18 املادة مبقتضى
   يعاقب على اجلرمية. احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف القانون الذي مرات

 وإن ،آنفاًكما ذكرنا  رأينا يف كافية غري اجلرمية هلذه اجلزائري املشرع قررها اليت العقوبة غري أنَّ
 ترفع وأن هذا، من أشد احلبس عقوبة تكون أن األجدر من وكان ،ديد وال عنف بغري متت قد كانت
 يكابده عما ناهيك ،الطفل نفسية يف تأثري من اجلرمية هذه حتدثه ملا ذلك اآلن، عليه هي عما الغرامة

  .املختطف الطفل مصري على قلق و حرية من رعايته حتت هو من أو الوالدان
تصل بظروف التشديد فقد وفيما يتة نصدلة مبوجب األمر املع (ق ع ج)من  1مكرر 293 املاد

من خيطف أو حياول خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو االستدراج  كلّ« أنهعلى  01- 14
 ،دج 2.000.000إىل  1.000.000يعاقب بالسجن املؤقت من عشر إىل عشرين سنة وبغرامة من 

يعاقب الفاعل بالسجن املؤبد إذا تعرض الشخص املخطوف إىل تعذيب جسدي أو عنف جنسي، أو و
إذا كان الدافع إىل اخلطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، وتطبق على الفاعل العقوبة املنصوص 

 ،املخطوف من هذا القانون إذا أدى اخلطف إىل وفاة الشخص 263 املادةعليها يف الفقرة األوىل من 
 294 املادةمراعاة أحكام وال يستفيد اجلاين من ظروف التخفيف املنصوص عليها يف هذا القانون مع 

  ».أدناه

                                              
  .48حاج علي بدر الدين، املرجع السابق، ص) 1(
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املرسوم املعدلة مبوجب من (ق ع م)  288 املادة نصصري يف امل املشرعويف ذات الغرض ذهب 
عشرة  من خطف بالتحيل أو اإلكراه طفال ذكرا مل يبلغ مثاين كلّ « على أن 2011لسنة  11رقم 

يف  ،»عن مخس سنوات ال تقلّ مدة املشددسنة ميالدية كاملة بنفسه أو بواسطة غريه يعاقب بالسجن 
من خطف بنفسه أو بواسطة غريه من غري حتيل وال إكراه  كلّ« أنهعلى منه  892 املادة نصتحني 

عن مخس سنوات.  ال تقلّ مدة املشددعشرة سنة ميالدية كاملة يعاقب بالسجن  اثنيت طفال مل يبلغ سنه
 عن مخس سنوات إذا كان الطفل املخطوف قد جتاوز سنه اثنيت ال تقلّ مدةوتكون العقوبة السجن 

عشرة سنة ميالدية كاملة، فإذا كان املخطوف أنثى تكون  عشرة سنة ميالدية كاملة ومل يبلغ مثاين
عن عشر سنني. ومع ذلك حيكم على فاعل جناية اخلطف باإلعدام  ال تقلّ مدة املشددالعقوبة السجن 

  ».أو السجن املؤبد إذا اقترنت ا جرمية مواقعة املخطوف أو هتك عرضه

 دهجرمية إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعا :الفرع الثاين

ء خفاإعلى ي كل فعل ينطوم ليت جتراو ج) ع ق(من  329ة دملااملعاقب عليه بنص الفعل اهو و
من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو  كلّ« يف قوهلايبه أو ره دبعاأو إقاصر بعد خطفه 

إىل مخس ب باحلبس من سنة هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة اليت خيضع هلا قانونا يعاق
اليت  ذلك فيما عدا احلالةدج أو بإحدى هاتني العقوبتني و 2.500إىل  500سنوات وبغرامة من 

   ».الفعل جرمية اشتراك معاقب عليها يكون فيها

  أركان جرمية إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده : أوال

 يلثاين معنوادي وماول أل، اكننيرجلرمية على اهذه م تقو

 الركن املادي  . أ

عليه يف هذه اجلرمية، وهو ما جاء يف  اينقبل اخلوض يف عناصر الركن املادي حناول إبراز صفة 
ة نصع ميكن القول إنو ،»...إخفاء قاصر« من (ق ع ج) 329 املاداجلزائري مل حيدد  املشرسن 
ينةهذه إدراج  غري أنَّ عليه اعدم تسليمهم فإن و القصراملتعلق خبطف وضمن القسم الرابع  املادسن 
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 يتبينويقصد باإلخفاء ختبئة الطفل القاصر، وذلك كما ، الطفل هو الذي مل يكمل الثامنة عشر من عمره
 .)Cache()1(عبارة  اليت استعملت يف نسخته باللغة الفرنسية النصن م

وهو  ،خيضع هلا قانوناإخفاء القاصر عن السلطة اليت ويتمثل النشاط املادي يف هذه اجلرمية يف 
  .التهذيباحلماية و تدابريالطفل القاصر الذي كان حمل أحد إخفاء 

 ،من يبحث عنهريب القاصر عويأخذ الركن املادي يف هذه اجلرمية صورة أخرى وهي 
املختصة بالبحث عن  العموميةكانوا ممثلي السلطات  مله احلق يف املطالبة به أ ممنسواء 

وما دمنا هنا يف صدد احلديث عن جرمية إبعاد قاصر  .القضائيةتشمل الشرطة املفقودين و
اجلزائري يف هذا الشأن وهو ريب القصر  املشرعه استحدث وإخفائه جدير بنا أن نشري إىل ما

وبات دا يتعرض مرتكب هذه اجلرمية إىل عقرفا مشدهذا السلوك ظحيث اعترب  ؛)2(إىل اخلارج
اليت أدخلت يف  31 مكرر 303 املادة نصبالرجوع إىل ، والحقا سنبينهالنحو الذي  على

ونكتفي  ،والذي تضمن العديد من األحكام )3(01-09 قمراألمر قانون العقوبات مبوجب 
القسم اخلامس « الواقعة يف سالفة الذكر املادة ؛ حيث جاء يفماية القصرحب يتعلَّقهنا مبا 

، قاصر األشخاص املهربني بني من كان لو العقوبة دتشد أنه على» ريب املهاجرين 2مكرر
  .)4(اخلارج إىل األشخاص ريب يف املتمثل اإلجرامي السلوك على اجلرمية هذه وتقوم

                                              
  .163، صم2006، ئراجلز، اهومةص، دار خلاالقسم ي ائراجلزائي اجلزن القانوايف ات مذكر، حممدوارث بن ) 1(
طفال إىل خارج جتار باألطفال يف معظم األحوال إىل التحايل على التشريعات والقوانني املطبقة من خالل نقل األتلجأ عصابات اال) 2(

جتار م، أو توظيفهم يف األعمال غري املشروعة أو املشبوهة، وهلذا و االبلدام حتت دعاوي التبين أو إجياد مأوى هلم، متهيدا لبيعهم أ
ىل إتفاقية حقوق الطفل يف مادا احلادية عشر نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودم بصورة غري مشروعة، ودعت الدول احظرت 

 ختاذ التدابري وإبرام االتفاقية للقضاء على هذه الظاهرة.ا
مارس  08مؤرخة يف  15، املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية عدد 2009فرباير  25ممضي يف  01- 09قانون رقم  )3(

  .1966يونيو سنة  8املوافق  1386 صفر عام 18املؤرخ يف  156- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 3، الصفحة 2009
» غري حمدد«متهما متورطا يف ريب عدد  13، يف حماكمة 2013ماي  27شرعت حمكمة اجلنايات باجلزائر العاصمة يوم االثنني  )4(

النهار راجع:  .حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما لوحظ بعني املكان ،من األطفال اجلزائريني حنو أروبا سيما حنو فرنسا
  مبوقع: 12:59:00 27/05/2013، بواسطة أ.ل ار اجلديد،نشر يف النه اجلديد،

http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/162722.html#.U8bCQZR5OWU  
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 الدوليةويأيت جترمي ظاهرة ريب املهاجرين يف إطار تكييف التشريع الوطين مع االتفاقيات 
طريق كول املتعلق مبكافحة ريب املهاجرين عن وتووبالتحديد الرب، اليت صادقت عليها اجلزائر

، الذي الوطنيةعرب  الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
يقصد بتعبري ريب املهاجرين تدبري الدخول غري « :منه تعريف هذه اجلرمية 03 املادةيف تضمن 

األشخاص إىل دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من املقيمني املشروع ألحد 
 أي أو مالية على منفعة مباشرة غري أو مباشرة بصورة احلصول أجل من الدائمني فيها، وذلك

  .)1(»منفعة مادية أخرى

  الركن املعنوي  . ب
عليها قانون  ليت يعاقبملن يصدر منه فعل من األفعال ا اجلنائية املسؤوليةلقيام  بد ال

اليت وجهت سلوك اجلاين  الذي يقوم على اإلرادة اآلمثة قصد اجلنائيمن توافر ال العقوبات
الوصل بني اجلرمية كواقعة مادية هلا كيان  املخالف للقانون، فهذه اإلرادة اآلمثة هي حلقة

هذه مسؤوالً عن  خارجي، وبني اإلنسان الذي صدرت عنه، والذي يعتربه القانون بالتايل
 اجلرمية، ويصفه بأنه اجلاين أو ارم.

عت اجلاين اليت دف اإلجراميةإلرادة اآلمثة للنفسية اهي دراسة  راسة الركن املعنوي هلذه اجلرميةود
أو جرمية إخفاء قاصر بعد اختطافه فالبحث عن اجلانب النفسي للجاين، إىل اقتراف اجلرمية، و

إرادة جلاين فعله عن ن اتياإملتمثل يف اوجلنائي القصد افر اجلرمية توهذه ا تتطلب ،عمديةريبه 
 للباعث أمهية وال، ضع فيهي ولذن املكاا من خطفأو  هربلقاصر قد ن اعن علم بأو ةحر

  .)2(أو أخرى مالية منفعة على احلصول املهم الفعل، لذلك اجلاين دفع الذي

                                              
 .2003نوفمرب  12، يف 69هذا الربوتوكول صادقت عليه اجلزائر، منشور باجلريدة الرمسية عدد  )1(
الدين وردة، مكافحة جرمية ريب املهاجرين يف قانون العقوبات اجلزائري، جملة شرف / 153مرزوقي فريدة، املرجع السابق، ص )2(

  .04، صم2010بسكرة،  ،جتهاد القضائي، العدد الثامن، جامعة حممد خيضراال
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  أو ريبه بعادهإل بعد خطفه وجزاء جرمية إخفاء طف :ثانيا

من (ق ع ج)  329 املادةيف  نصاجلزائري قد  املشرعمن أجل املعاقبة على هذه اجلرمية جند 
ب باحلبس من سنة إىل يعاق« بــعلى العقاب املقرر لكل من ارتكب فعل إخفاء القاصر املخطوف 

اليت  ذلك فيما عدا احلالةدج أو بإحدى هاتني العقوبتني و 2.500إىل  500بغرامة من مخس سنوات و
فقد  األشخاص إىل اخلارج ريببالنسبة جلرمية  أما ».الفعل جرمية اشتراك معاقب عليهايكون فيها 

) 5باحلبس من مخس (« على التهريب الواقع على القصر اليت تعاقب 31مكرر  303 املادة نصت
يب دج، على ر 1.000.000دج إىل  500.000) سنوات وبغرامة من 10سنوات إىل عشر (

 -  توافر أحد الظروف اآلتية: أعاله مىت ارتكب مع 30مكرر  303 املادةاملهاجرين املنصوص عليه يف 
  ».ن بني األشخاص املهربني قاصر...إذا كان م

القائمة بذاا سواء  ،إىل جرائم االختطاف القائمة خارج األسرة الفروع السابقةبعدما تطرقنا يف 
نتيجة  وإن كان اهلدف دائما من وراء اخلطف هو الوصول إىل حتقيق ،دون استعماله مباستعمال العنف أ

على غرار باقي التشريعات املقارنة جرم االختطاف الذي يكون فيه اجلاين أحد أفراد  املشرعمعينة جند 
  .املوايل وهذا ما سنتناوله يف الفرع ،األسرة

   خطف الطفل احملضون :الفرع الثالث

ختطاف الدويل لألطفال من أكثر املشاكل اليت تثري اهتمام املختصني يف اال ةمشكلأصبحت 
ختطاف ظاهرة اال عاجلاتفاقيات دولية ت عدةفقد وجدت  ،ونة األخريةاخلاص يف اآل القانون الدويل

تتلخص ها هذه املشكلة ذوالصورة الواقعية اليت تتخ ،)1(1980اتفاقية الهاي يف منها الدويل للطفل، و
 حقله من  تقررقد  على ما يكون وبناًء ،خربعد انفصاله بالطالق عن الزوج اآلأحد الزوجني  يف قيام

قامة هذا الطفل وعدم إ حمل ريتغيفيقوم ب خره الذي عهد حبضانته إىل الزوج اآلزيارة أو استضافة طفل
أن هذا النوع من االختطاف قد سيما  ال ،احلضانة ملصلحتهب املقرر السماح بعودته إىل حضانة الزوج

                                              
  .اخلاصة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل للطفل 25/10/1980املؤرخة يف ) 1(
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املختلط أو حىت بالنسبة ألبناء الوطن  وهو الذي يكون بعد الطالق يف حالة الزواج ،ايكون دافعه انتقامي
 .)1(الواحد

يعاقب باحلبس من « يعلى ما يل نصتجندها  (ق ع ج)من  328 املادة نصبالرجوع إىل و  
دج األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم  5.000إىل  500شهر إىل سنة وبغرامة من 

، قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املطالبة به
و من األماكن اليت وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن أوكلت إليه حضانته  ممنمن خطفه  كلّوكذلك 

، وتزاد عقوبة ولو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف حتىتلك األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده 
وما جتدر اإلشارة إليه أن  ،»أسقطت السلطة األبوية عن اجلايناحلبس إىل ثالث سنوات إذا كانت قد 

وإن فرض عقوبة على مقترفها  ،تلك اجلرائم الواقعة على نظام األسرةهذه الصورة تشكل واحدة من 
وهي يف نفس  ،يعترب أداة فعالة ووسيلة لضمان احملافظة على مصداقية أحكام القضاء وعلى تنفيذها

(ق من  328 املادة نصوإن  الوقت األداة الالزمة لضمان مصلحة احملضون ضمن إطار احترام القانون،
وسع  مثَّ 1901ديسمرب  5القدمي اليت نشأت مبوجب قانون  (ق ع ف)من  357 املادةأصلها  ع ج)

  (ق ع م).من  292 املادةواليت تقابلها  ،1928مارس  23مبوجب قانون 
  .ركن معنوية تقوم كسابقتها على ركن مادي وفإن هذه اجلرمي مثَّومن   

  خطف الطفل احملضونأركان جرمية  أوال:

  الركن املادي  . أ
  احملضون .1

  صطالحا:الغة و احلضانةب املقصودحري بنا الوقوف عند احلديث عن الطفل احملضون قبل   

هو الصدر  :ما دون اإلبط إىل الكشح، وقيل ؛ وهواحلضنمشتق من  حضن :لغةاحملضون   
حتضان، وهو احتمالك الشيء وجعله يف حضنك كما ا بينهما، واجلمع أحضان، ومنه االوالعضدان وم

                                              
  .رية بطرف أجنيبالزواج املختلط هو زواج جزائري أو جزائ) 1(
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ه حضن الطائر ومن ،حضن الصيب حضنا أي رباه :املرأة ولدها فتحمله يف أحد شقيها، ويقالحتتضن 
  .)1(إذا حضنت ولدها وكذلك املرأة ،سه حتت جناحيهفإىل ن ابيضة إذا ضمه

القيام بتربية الطفل ورعاية شؤونه وتدبري طعامه وشرابه ولباسه  تعين صطالحاحلضانة يف االو
   .)2(وتنظيفه وقيامه ونومه

 على أن املادة نصتحيث  ،ما يفيد نفس املعىن السابق (ق أ ج)من  62 املادةوجاء يف   
 صحةفظه حلى دين أبيه والسهر على محايته واحلضانة هي رعاية للولد وتعليمه والقيام بتربيته ع«

وعليه أن  ،وعلى هذا فاحلاضن يقع عليه عبء رعاية شؤون الطفل من مطعم وملبس ومشرب ،»وخلقا
  .ن يتحمل تبعات احلياة ومشاكلهاأيستطيع بعد ذلك  حتىية والتهذيب يتعهده بالترب

فهي أثر  ،يكون بعد افتراق الزوجني إنماومن املعروف بداهة أن احلديث عن احلق يف احلضانة    
احلضانة متارس من األب واألم بصفة  نَّإقائمة ف الزوجيةإذا كانت  اأم ،يةالزواج فك الرابطةمن آثار 
  .)3(مشتركة
  الطفل  ليس مصلحة األب أو األم، وإمنا أساسها مصلحة احلضانة أساسهاأحكام  أنَّ ستنتجوي

 ،)4(نفسه بوجوب تسليمه ملن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والعناية بأمره أكثر من غريه
  .)1(رؤية الطفل حق إالَّفإذا كان لألم احلق يف حضانة الصغري فإن األب ليس له 

                                              
، مؤسسة الرسالة األول، اجلزء القاموس احمليط/ حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، 122، ص13اجلزء بن منظور، املرجع السابق، ا )1(

  .1536م، ص2005 ،هـ 1426للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

م، 2000لقرارات احملكمة العليا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  العريب باحلاج، قانون األسرة مبادئ االجتهاد القضائي وفقاً )2(
حيىي  /189، صم1998سالمية بزجنبار، عزيز عبد الكرمي، مهين عمر التيواجين، فقه األسرة، معهد االستقامة للدراسات اإل /112ص

  .98، صد.سبريوت، بن شرف أبو زكرياء، روضة الطالبني، اجلزء التاسع، منشورات املكتب اإلسالمي، 
حسينة شرون، جرمية االمتناع عن تسليم الطفل إىل حاضنه، جملة االجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  )3(

 .03، صم2010
  .153شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص) 4(
من حيث كون احلضانة هي حق للطفل أم حق ألمه، ومن على الرغم من اختالف بعض اآلراء عند الفقهاء املسلمني املتقدمني زمنيا و

وأن األم هلا األولوية يف حضانة مولودها كلما توفرت فيها الشروط الشرعية والقانونية اليت ورد النص  ،يليها فقد اتفقوا على أنها واجبة
  .230عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، صراجع:  عليها يف قوانني األحوال الشخصية.
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 مصطلح القاصر بدل احملضون ذكرت أنهاجند  (ق ع ج)من  328 املادة نصوبالرجوع إىل   
ملقصود من تغيري املصطلح من قبل ا ما :جيعلنا نتسائل ممامن نفس القانون،  327 املادةعليه  نصتالذي 
من القانون املدين  40 املادةفهل كان يقصد حكم القاصر املنصوص عليه يف  ،يف هذه الصورة املشرع

 ؟ايعترب قاصر السنحيث من مل يصل هذه  ،سنة كاملة للذكر واألنثىبتسعة عشر الرشد  سناليت حتدد 
واليت  (ق أ ج)من  65 املادةأم كان يقصد أحكام حضانة القاصر املنصوص عليها يف  ،وهذا مستبعد

أي  ؛الزواج سنلوغ األنثى وبب ،سنة كحد أقصى 16تنقضي ببلوغ الذكر احلضانة  مدةأن  على نصت
  ؟ةسن 19

 اجلاين .2

اسطة الغري، أو بومتناع بواسطة الوالدين أو اجلدين بنفسهما إذا كان هذا اال النصيسري هذا   
سد هذا الباب يف  املشرعبه حتايل على القانون أراد  متناع بواسطة الغريوهو اال وباعتبار أن هذا األمر؛

وجه هذا التالعب، ولكن على املبلغ يف هذه احلالة إثبات االتفاق بني الوالدين أو اجلدين من جهة والغري 
  .من جهة أخرى على خطف الصغري

وقد يكون  ،بصراحة أن اجلاين قد يكون األب أو األم أو أي شخص آخر 328 املادة نصتوقد 
وهذا خبالف القانون الفرنسي الذي حصر صفة املذنب يف هذه اجلرمية يف األب أو  ،األب واألم كالمها

يسمح  328 املادةنص وذا ف، )2(الوصي حتىخر آأصل  كلّالتجرمي وبالتايل خيرج من دائرة  ،األم
وأيضا تنشأ نتيجة  ،بتطبيقه على الرتاعات اليت تعترض األبوين فيما بينهما خالل أو بعد إجراءات الطالق

إىل  استناداً ،اليت حيددها احلكم املؤسسةرفض األبوين طاعة احلكم القاضي بوضع طفلهما لدى 
كما يسمح أيضا بتطبيقه  ،املعنوي رطاخل حالة يفهي بالطفولة اجلاحنة أو الطفولة اليت  املتعلِّقةالنصوص 

                                                                                                                                             
، على أن احلضانة هي الرعاية اليت يعطيها القاضي ألحد الزوجني إثر (ق أ ج)من  92ولبيان كيفية تنظيم حق احلضانة، نصت املادة ) 1(

دعوى الطالق، فقد مينحها القاضي لألم كما هو احلال غالبا، وقد مينحها لألب إذا توافر ما يربر ذلك يف ملف الطالق. لكن من 
اء أن للزوج الذي حيرم من احلضانة حق الزيارة، وهذا احلق يتمثل عادة يف أخذ الطفل يوم العطلة األسبوعية ويف األعياد املعمول به قض

  .117مرزوقي فريدة، املرجع السابق، ص . راجع:الدينية والوطنية من الساعة التاسعة إىل الساعة السادسة مساء
  .178، املرجع السابق، صاصاخل أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي) 2(
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 بنهماني أصهارهم، أو بينهم وبني زوجة كما يف الرتاعات اليت تنشأ بني األجداد وب ،على غري األبوين
  .)1(ذا احلقحني يرفضان تسليم الطفل بعد حكم يقر هلم 

أن هي و ،لذكراسالفة  328دة ملادا اليت عدر الصوى احدإعن طريق  ه اجلرميةهذ وتتحقق
 ،ه فيهاضعوحلاضن قد ن اليت يكواألماكن امن  ليه مهمة حضانتهت إسندأممن ن وحملضاخطف ن يكو

فإذا قام األب خبطف الطفل من مرتل املكلف حبضانته، أو أن يقوم بذلك بعد خروج الطفل من 
فرصة  كما تتحقَّق هذه اجلرمية بانتهاز اجلاين الشارع ويقوم خبطفه، املدرسة، أو يستغل وجوده يف

ن ينقله إىل أرفض إعادته إىل صاحب احلق يف احلضانة أو يوجود الصغري معه استعماال حلقه يف الرؤية و
أو أن ينقله األب إىل خارج  ،تعلمه األم أو ال توافق على وجود الطفل فيه مكان آخر داخل البالد ال

 متَّ ويتوافر هلا أركاا ول حينها طفالبالد قاطعا بذلك صلته مبن جعله القانون يف رعايته فإن جرمية اخل
يف أخذ القاصر من األشخاص  يتمثّلفاخلطف  وكما أشرنا سابقا ،)2(اخلطف بدون حتايل وال عنف

 متَّوإن  حتىخر، آالذين يتولون حراسته، ويتحقق جبلبه ونقله عمدا من املكان الذي يوجد فيه إىل مكان 
  ذلك برضاه.

د ملوجون املكااه عن دبعاأو إه خطفن وحملضوالغري حبمل ا بتكليفكما ميكن أن يكون اخلطف 
سطة ابوة أو مباشراء سو ،فعالن حملضوالطفل ف اختطااملتمثلة يف اولنتيجة ان حتقق من مث فال بد مو ،فيه

، مبقابلأو جمانا ا فعله هذن كاإن ال يهم و ،جلرميةالغري شريكا يف ايعد ة ألخرياحلالة ايف هذه و ،لغريا
  .)(ق ع جمن  44/1 املادةلنص  طبقاًألصلي اللفاعل  املوجهةلعقوبة احيث تطبق عليه نفس 

 وجود حكم قضائي .3

لكي ميكن قيام جنحة االمتناع عن  أنهمن خالل حتليل النصوص املذكورة أعاله يتضح لنا     
عناصر وشروط  عدةتسليم طفل قضي يف شأن حضانته إىل من له احلق يف املطالبة به وجوب توفر 

  :يف ما يلي تتمثّل

                                              
  .176لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(
  .178، صنفسهاملرجع  )2(
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  .)1(وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ املعجل أو حائز لقوة الشيء املقضي فيه -
الزيارة إىل  حقأن يكون هذا احلكم قد قضى بالطالق وإسناد احلضانة إىل أحد الزوجني ومبنح  -

 الزوج اآلخر.

مبوجب حمضر حيرره القائم  اأن يكون االمتناع عن تسليم الطفل إىل من له احلق يف الزيارة ثابت -
 .)2(بواسطة شهادات الشهود أو باعتراف املمتنع نفسه ابالتنفيذ أو ثابت

إذا كان صادرا عن جهة من  أماكما جيب أن يكون هذا احلكم صادرا عن القضاء الوطين،   
لإلجراءات  وفقاًإذا كان قد مهر بالصيغة التنفيذية  إالَّال جيوز االستناد إليه  فإنهجهات القضاء األجنيب 

كذا و ،منه 325 املادةعليه  نصتمن ما ض )3(اإلداريةو املدنيةيها يف قانون اإلجراءات املنصوص عل
، ويف هذا الصدد صدر قرار )4(الثنائية أو اجلماعية الدوليةعليه االتفاقيات أو املعاهدات  نصتوفق ما 

احملكمة العليا قضى بعدم قيام اجلرمية لكون احلكم القاضي بإسناد حضانة الولدين ألمهما غري عن 
  .)5(مشمول بالنفاذ املعجل وغري ائي ألنه حمل دعوى استئناف

وعليه فإذا توفرت هذه العناصر أو الشروط املذكورة سلفا جمتمعة فإن الطرف املمتنع يكون قد   
  من  328 املادةلنص  وفقاً، واستحق بذلك املتابعة والعقاب سليم طفلجنحة االمتناع عن تارتكب 

  .)6(ج) ق ع(

                                              
ويتضمن إسناد حق احلضانة إىل من يطالب بتسليم الطفل إليه،  يتمثل هذا الشرط يف ضرورة وجود حكم سابق صادر عن القضاء، )1(

أي قابال للتنفيذ، كاألحكام أو القرارات أو األوامر القضائية املشمولة  ؛يكون نافذاوقد يكون هذا احلكم مؤقتا أو ائيا، ولكن جيب أن 
  أو قابال للتنفيذ فورا بقوة القانون أو بقوة مضمون احلكم. ،بالنفاذ املعجل

  .56، دار صادر، بريوت، د.س، ص11فريد الزغيب، املوسوعة اجلزائية، الد  )2(
ؤرخة يف م 21تضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلريدة الرمسية عدد امل، 2008فرباير  25ممضي يف  09- 08قانون رقم ) 3(

  .3، الصفحة 2008أبريل  23
واليت  1988 جوان 21يف املادة السابعة من االتفاقية اجلزائرية الفرنسية املربمة بني البلدين بتاريخ  اتبعا لإلجراءات املنصوص عليه )4(

يتعرض الوالد احلاضن للمتابعات اجلزائية اخلاصة بعدم تسليم األطفال اليت تنص وتعاقب عليها التشريعات اجلزائية يف كلتا « نصت على
   ».الدولتني عندما يرفض ممارسة حق الزيارة

القرار مشار إليه يف: و. )غري منشور( 132607، ملف رقم 1996جوان16قرار الصادر بتاريخ  احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية،) 5(
  .174املرجع السابق، صاص، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلحسن بوسقيعة، أ
  .101حاج علي بدر الدين، املرجع السابق، ص) 6(
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بد أيضا من حتقق الركن املعنوي، باعتبار أن هذه اجلرمية  باإلضافة إىل توفر الركن املادي، ال  
قصدية، ويشترط لقيامها علم اجلاين بصدور حكم قضائي مينعه من احلضانة، وإصراره رغم ذلك على 

  يلي. ارتكاب األفعال املذكورة أعاله، وهذا ما نتناوله ضمن ما

  الركن املعنوي  . ب

ونية عدم تنفيذ هذا  يف علم اجلاين باحلكم القضائي يتمثّلتقتضي هذه اجلرمية توافر قصد جنائي 
لنية اتبقى هذه و ،خطفهأوعن حاضنه ن حملضوالطفل د ابعاإىل إملتجهة امية اإلجرالنية ايف  احلكم واملتمثل

يف حالة ما م جلرمية ال تقون امن مث فإو ،حتديه لهوحلضانة املتهم حلكم وز اخلصة من جتامستومفرتضة 
  .حلاضنا قبلىل معاملة قاسية من إألخري ا اهذ ضتعرإذا  وذلكن حملضوالطفل د الشخص بإبعام اقاإذا 

ما يتمسك به من ميتنع عن تسليم الطفل  افكثري ،إشكاالت عدة هنا وتطرح مسألة القصد اجلنائي
وقد صدر بشأن هذه  ،بعدم قدرته على التغلب على عناد الطفل وإصراره على عدم مرافقة من يطلبه

مل يعلن  املتهممىت ثبت أن « جاء فيه ما يلي ،)1(19/07/1996املسألة قرار عن احملكمة العليا بتاريخ 
ن البنتني إإىل أي مناورة ملنع الوالدة من حقها يف الزيارة بل  صراحة عن رفض تسليم البنتني، ومل يلجأ

جبنحة  املتهمن رفضتا الذهاب إىل والدما كما يشهد بذلك تصريح احملضر القضائي فإن إدانة امها اللت
ويالحظ من خالل هذا القرار أن احملكمة العليا قد ذهبت مذهبا  ،»تسليم البنتني يعد خرقا للقانونعدم 

األم احلاضنة اليت مل  حقبقيام اجلرمية يف  ىقضحيث  ،خمالفا ملا درج واستقر عليه القضاء الفرنسي
تستعمل نفوذها على األطفال حلملهم على قبول زيارة والدهم تنفيذا حلكم قضائي يقضي له حبق الزيارة 

الدة املطلقة اليت الو حقبقيام اجلرمية يف  ىكما قض ،)07/12/1944(قرار حمكمة النقض بتاريخ 
الزيارة واليت امتنعت بعدما أقام ولدها يف بيتها عن إلزامه بالعودة إىل مسكن والده  حقاستفادت من 

  .)2()27/12/1951حمكمة النقض بتاريخ  (قرار

                                              
  .153، ص01، عدد 1997، الة القضائية 1306911، ملف رقم 19/07/1996احملكمة العليا، الغرفة اجلزائية، قرار رقم ) 1(
املرجع السابق، اص، الوجيز يف القانون اجلزائي اخليعة، قأحسن بوس/ 201- 199ص أمحد طه، املرجع السابق، صحممود ) 2(

  .173ص
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مثل أم وجب عليها ترك اجلهة اليت تسكنها من أجل أن  ،وتنتفي اجلرمية نتيجة وجود ظرف طارئ
رغم أن هذا التنقل جيعل من الصعب تنفيذ  ،تنتقل إىل السكن يف جهة أجنبية حيث وجدت عمال

  .)1(أو لوجود قوة قاهرة كمرض الطفل ،الزيارة املعترف ا لألب حقوممارسة 
 علم اجلاين باحلكم القضائي ونية عدم يف يتمثّلومنه فإن هذه اجلرمية تقتضي توافر قصد جنائي 

ق من ( 326 املادةتنفيذ هذا احلكم، وهذا ما مييزها عن جرمية خطف وإبعاد قاصر املنصوص عليها يف 
  ج).ع 

  جرمية خطف الطفل احملضونجزاء ثانيا: 

يف  تتمثّلاجلنائي قد أقر عقوبة على اجلاين  املشرعمن (ق ع ج) جند  328 املادة نصبالرجوع إىل    
شخص  أو أي األب أو األم«...على  دج 5.000إىل  500احلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من 

آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي إىل من له 
ن وكّلت إليه حضانته أو من األماكن اليت وضعه فيها أو وكذلك كلّ من خطفه مم احلق يف املطالبة به

أبعده عنه أو عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده حىت ولو وقع ذلك بغري حتايل أو 
 .عقوبة احلبس إىل ثالث سنوات مدةد فإذا كانت السلطة األبوية قد أسقطت عن اجلاين تشد ».عنف

بدون أن يكون  ،أيام 05هو االحتفاظ بالطفل ملدة تفوق و ،آخر داشدمواملشرع الفرنسي وضع ظرفا 
 طبقاًأو إذا احتفظ بالطفل خارج إقليم اجلمهورية  ،للذين هلم احلق يف تسلم الطفل علم مبكان وجوده

 6- 227 املادة تنص كذلك. و، ومن املناسب االستفادة من هذا التجديد التشريعي227/9 للمادة
عن ستة أشهر  ال يقلّباحلبس مبا  على عقوبة منع الزيارة ملن له احلق يف املطالبة بالطفلعقوبات فرنسي 

  .)2(7.500€وبغرامة 
يتجلى لنا مدى ما احتوته من محاية  املادةهذه عليه يف  النصومن خالل حتليل أحكام ما ورد   

  .حلقوق األطفال وأمنهم واستقرارهم

                                              
(1) Cass. Crim, 29 Oct 1991, n° 90.68.749, V, A.B, GUEGAN, op. cit, p1264. 
(2) Code pénal français, p917 
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 اجلنائي اجلزائري قد أوجد نصا آخر من شأنه أن يكفل املشرعومتاشيا يف هذا الغرض جند   
، وهو ما سنتناوله يف (ق ع ج)من  327 املادةعليه  نصت وهو ما للطفل احملضون، اجلنائيةاحلماية 

  يل.االفرع املو

  جرمية عدم تسليم طفل  :الفرع الرابع

قد يوكل للزوجني وما ينجم عنها من أضرار وعدم استقرار واالجتماعية ظروف الوظيفية نظرا لل
 ،كأن يوكل إىل مربية أو مرضعة أو إىل مدرسة داخلية أو حضانة ،ن أطفاهلما إىل الغري حلضانتهمااالوالد

من ميتنع من هؤالء املذكورين  كلّحكما يعاقب  ج) ق عمن ( 442/3 املادةيف  املشرعلذلك أورد 
  سابقا عن تسليم الطفل إىل من هو أوىل حبضانته كأبيه أو أمه أو الوصي. 

مل يسلم طفال موضوعا حتت من  كلّ« هايف نص (ق ع ج)من  327 املادةدته وهو ما أكَّ  
ولقد  ،»مخس سنواترعايته إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة به يعاقب باحلبس من سنتني إىل 

 13ويعتربها جناية وهذا مبوجب قانون  ،كان القانون الفرنسي القدمي يعاقب على هذه اجلرمية بالسجن
من كلف برعاية طفل وامتنع عن تسليمه إىل األشخاص  كلّيعاقب بالسجن « بقوهلا 1863يو ما

  .)1(»الذين هلم احلق يف املطالبة به
نظرا  ،املكرسة بشأن احملضون فيما خيص هذه اجلرمية هي محاية من نوع خاص اجلنائيةاحلماية  إنَّ

من جهة من له احلق يف مطالبته تسليمه إىل و ،من جهة اللمركز الذي يوجد به الطفل من كونه قاصر
اجلزائري عقوبات  املشرعرتب ويف هذا الصدد وتكريسا هلذا احلق ومحاية للطفل احملضون فقد  ،أخرى
  .)2(ولو مل يصدر حكم قضائي بشأن ذلك حتىمن ميتنع عن تسليم الطفل  كلّعلى 

  إبراز اجلزاء املقرر على مرتكبها.  مثَّومن أجل دراسة هذه اجلرمية يقتضي علينا حتديد أركاا أوال 

                                              
  .39م، ص2010اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، املنتقى يف القضاء حلسني بن شيخ آت ملويا، ) 1(
  .217بن عودة حسكر مراد، املرجع السابق، ص) 2(
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  أركان جرمية عدم تسليم طفلأوال: 

  الركن املادي  . أ

سواء عن طريق امتناع  ،تسليم الطفلامتناع اجلاين عن ل السلوك املادي هلذه اجلرمية يف ويتمثَّ  
ل استقراء ومن خال، امتناعه عن تعيني مكان تواجده مأ ،من أوكل إليه الطفل مؤقتا عن إرجاعه ورده

  :)1(يةتهذه الصورة تقوم على العناصر اآل عاله نالحظ أن اجلرمية يفأاملذكورة  املادةهذه 
  الضحيةوصف العنصر األول: 

هل هو  ؛ولكنها مل حتدد بدقة من هو الطفل الذي تقصده ،تتحدث بصراحة عن الطفل املادة  
ال ميكن أن  ،املدنيةمن أجل إعادته إىل أسرته واحملافظة على حالته  ؟قاصر أو هو الطفل الصغري جداال

اليت ج) ع  قمن ( 321 املادةخرى هي أألن هذا الطفل حممي مبادة  ؛يكون اجلواب بالفرض الثاين
ولذلك يبقى االحتمال أن املقصود بالطفل  ،أي معىن املادةال يكون هلذه  وإالَّ ،سيتم التطرق إليها الحقا

توكيله إىل  متَّوكل إىل الغري كما لو أ، كما جيب أن يكون الطفل قد )2(الرشد سنقاصر مل يبلغ  كلّهو 
 سالفة الذكر؛ج)  ع قمن ( 442/3 املادةلنص  طبقاًمربية أو مرضعة أو إىل مدرسة داخلية أو حضانة 

منحلة، فلو افترضنا رفض  الزوجيةوإن كانت الرابطة  حتىالوالدين  حقن هذه اجلرمية ال تقوم يف إإذ 
(ق أ من  64 املادةاألب تسليم الطفل إىل والدته (األم) اليت تتمتع باألولوية يف حضانة الطفل حسب 

احلضانة فال ميكن متابعة األب يف هذه احلالة من أجل  حقوهذا قبل صدور حكم قضائي مبنحها  ،ج)
يتمتع  احلضانة حقور حكم قضائي فاصل يف ألن األب يف هذه احلالة أي قبل صد؛ ارتكابه هذه اجلرمية

ام الشك يف ل وقيحضانة الطف حقألنه مع التنازع يف  ؛بالتساوي مع األم يف رعاية طفله واالحتفاظ به
قبل أن يتقرر أيهما صاحب احلق يف حضانة  اجلزائيةخر ال يسوغ توقيع العقوبة أولوية أحدمها على اآل

  املختصة. القضائيةالطفل من اجلهة 
  وجوب املطالبة به ممن له احلق يف ذلك :العنصر الثاين  

  .)3(الوصي واألم أ وألب أسواء كان ا ،وهو الشخص الذي يتمتع حبق احلضانة  
                                              

  .180، املرجع السابق، صاصالوجيز يف القانون اجلزائي اخلأحسن بوسقيعة، ) 1(
  .174لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 2(
  .99قات، املرجع السابق، صيبلقاسم سو) 3(
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  صفة اجلاين :العنصر الثالث

وبات اليت من قانون العق 327 املادة نصالرجوع إىل  امن معرفة صفة اجلاين يقتضيومن أجل   
من مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة به  كلّ« جاء فيها

فأي شخص يقوم برعاية الطفل  ،جاء عاما النصفهذا  ،»يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات
ة عدم سليم الطفل إىل من له احلق يف املطالبة به يعد مقترفا جلرميتكمربيته أو معلمته أو مرضعته ال يقوم ب

ق الطبيعي ذلك أن من هلم احل ،مل يشترط القانون صدور حكم يقضي بالتسليم املادةويف هذه  ،التسليم
  .من الغرباء عنهأوىل ن بالطفل ويف احلضانة هم املطالب

شخص وضع  كلّوىل تنطبق على أن األج) ق ع من ( 328و  327 املادتنيفالفرق بني    
 حقالثانية فتطبق فقط على األبوين واألقرباء الذين هلم  املادة أما ،تسليمه حتت رعايته وامتنع عنالطفل 

لكن مع ضرورة استصدار حكم يقضي مبنح احلضانة  ،حضانته شرعا يف حالة امتناعهم عن التسليم
  .)1(يشترط فيها ذلك وىل اليت العلى العكس من احلالة األ ،للمطالب ا

  م الطفلعدم تسليوجوب قيام  :رابعالعنصر ال  
الطفل مؤقتا عن إرجاعه  وهو ميثل الركن املادي للجرمية، سواء عن طريق امتناع من أوكل إليه  

 حتت املوضوع الطفل تسليم عن ميتنع مل أنه املتهم أثبت إذا أما، أو امتناعه عن تعيني مكان تواجدهورده 
 ،عن تسليم قاصر هي جرمية مستمرة متجددةفجرمية االمتناع ، للعقاب حمال يكون لن فإنه رعايته

وذا  ،ثانية الستمرار حالة االمتناع عن تسليم القاصر مرةوبالتايل جيوز حماكمة املمتنع عن التسليم 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ال جيدي  دفعوقررت ال ،قالت حمكمة النقض املصرية

  .)2(املتهم

  الركن املعنوي  . ب

يف حالة تعمد الشخص  إالَّلذا فال تقوم اجلرمية  ؛اجلرم لدى اجلاين نيةب هذه اجلرمية توفر تتطلَّ
أو امتنع عن  ،الذي كان الطفل موضوعا حتت رعايته ورفض تسليمه إىل من له احلق يف املطالبة به

                                              
 .06السابق، ص حسينة شرون، املرجع )1(
 .05، صنفسهاملرجع حسينة شرون،  )2(
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ن يتعمد أو ،تنعاملم املتهمسلطة  ويشترط أن يكون الطفل حتت ،اإلدالء باملكان الذي يوجد فيه الطفل
  .)1(يعرب بالقصد اجلنائي وهو ما ،هذا األخري عدم تسليمه قاصدا حرمان حاضنه منه

  املقررة يف جرمية عدم تسليم طفلالعقوبات ثانيا: 

 أن ؛فيما يتصل جبرمية عدم تسليم طفل موضوع حتت رعاية الغريمن (ق ع ج)  327 املادة نصت
ومحاية للطفل  ».سنوات )05(إىل مخس  )02(احلبس من سنتني « يعاقب بـمرتكب هذه اجلرمية 

يعاقب « أنهعلى  نصت 29/1982املعدل بالقانون رقم  ع م) (قمن  284 املادةاملصري جند 
من كان متكفال بطفل وطلبه منه من له احلق يف  كلّجنيه مصري  500باحلبس أو بغرامة ال تزيد عن 

  .)2(»طلبه ومل يسلمه إليه
فيمكن للقاضي أن حيكم  ،ة بني احلبس والغرامةيف القانون املصري اختياريالعقوبة  أنَّونالحظ هنا 

 :اجلزائري تشدد نسبيا وجعل عقوبتني املشرعيف حني أن  ،أي باحلبس فقط أو بالغرامة فقط ؛بأيهما
  املخففة ووقف التنفيذ. دون املساس بسلطة القاضي يف تطبيق الظروف نياحلبس والغرامة إجباريت

 ؛اجلزائري مبصلحة الطفل املشرعومن خالل ما تقدم ذكره يف هذا املطلب يتضح لنا مدى اهتمام 
ما يؤخذ على هذه النصوص  هغري أنهلذا األخري،  اجلنائيةنصوص من أجل بسط احلماية  عدةإذ وضع 

ملن  ايشكل عائق مما ،وتعدد أحكامها من جهة أخرى ،املصطلحات فيها هذا من جهة ضغموض بع
على النحو الوارد يف  ،ومن املستحسن جتميع النصوص وتوضيح املصطلحات ،يتعامل مع هذه الشرحية

  من  330 املادةو حلق الطفل يف سالمة اجلسم اجلنائيةاحلماية  تقرراليت ج) ق ع من ( 269 املادة
  للروابط األسرية. اجلنائيةاحلماية  تقرر(ق ع ج) اليت 

اجلنائي قد واكب التطور احلاصل يف بعض اجلرائم اليت  املشرعهذا وتكريسا لغرض احلماية، جند 
يصطلح عليها جبرائم  ، وهو ماخاصة، واألطفال بصفة عامةا على اتمع اجلزائري بصفة تشكل خطر

، براز صور هذه اجلرائم من جهة، وهذا إل املطلب املوايلتطرق إليه يف، هذا ما سناالجتار باألشخاص
  .كذا التشريع املقارن من جهة أخرىوموقف التشريع اجلنائي منها و

                                              
  .125عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 1(
  .198، صاملرجع السابقحممود أمحد طه، ) 2(
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  جتار: محاية الطفل من جرائم االالثاين املطلب

وذلك تبعا الختالف  ،ختتلفم وتتعدد أسبابه وطفال عاما تلو عايتزايد حجم االجتار بالنساء واأل
 ،سباب تتعددكذلك يالحظ أن األ ،يكثر يف مناطق بينما يقل يف أخرى أنهفيالحظ  ،املكانالزمان و

   .)1(االجتار عمليةها فيتنطبق على مجيع الدول اليت حتدث لكنها يف النهاية أسباب و

منها واإلقليمية إىل عقد معاهدات من أجل  الدوليةهذا املنطلق سعت العديد من اهليئات من و
توكول منع وقمع وبرى بتحفظ علاجلزائر  صادقتالقضاء على ظاهرة االجتار يف النساء واألطفال، وقد 

فحة اجلرمية املنظمة عرب ، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكالالنساء واألطفا خاصةاالجتار باألشخاص، 
كما ، )2(2000نوفمرب سنة  15ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ  العامة، املعتمدة من قبل اجلمعية الوطنية

ألعراف واملمارسات الشبيهة بإبطال الرق وجتارة الرقيق وا املتعلِّقةالتكميلية  االتفاقيةصادقت على 
على  كذلك صادقتو ،)4(وأيضا اتفاقية منع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، )3(بالرق

ر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها املكملة حظبشأن  182رقم  االتفاقية
  .)5(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةصادقت على اتفاقية القضاء ع، كما 190بالتوصية 

صور، ونكتفي يف هذه  عدةوإذا جئنا للحديث عن نطاق هذه اجلرمية جند جماهلا واسعا وتأخذ 
الدراسة على جرمية بيع األطفال وهذا يف الفرع األول، وعلى جرمية االجتار يف أعضاء جسم الطفل يف 

  الفرع الثاين.

                                              
، - دراسة مقارنة- خالد بن حممد سليمان املرزوق، جرمية االجتار بالنساء واألطفال وعقوباا يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل  )1(

  . 31م، ص2005رسالة املاجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع االجتار تضمن التصديق، امل، 2003نوفمرب  09ممضي يف  417- 03مرسوم رئاسي رقم ) 2(

لعامة باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمد من طرف اجلمعية ا
   .4، الصفحة 2003نوفمرب  12رخة يف مؤ 69، اجلريدة الرمسية عدد 2000نوفمرب سنة  15ملنظمة األمم املتحدة يوم 

 66جريدة رمسية رقم  ،1956اعتمدت يف  ،1963سبتمرب  11مؤرخ يف  ،63- 240أو االنضمام مبرسوم عليه متت املصادقة ) 3(
   م.14/09/1963املؤرخة يف 

مؤرخة يف  66جريدة رمسية رقم  ،21/03/1950اعتمدت يف  ،1963سبتمرب  11مؤرخ يف  ،63- 341املرسوم رقم ) 4(
14/09/1963.   

، اجلريدة الرمسية رقم  22/01/1996: صادقت عليها اجلزائر يف  1967اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  )5(
  ''. 29/01، 16،  15/04،  09/02، 02 ''وحتفظت على املواد  24/01/1996بتاريخ  06
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  لجرمية بيع الطف :الفرع األول

تعريف  أنَّ إالَّ خاصةة فطفال بصواأل عامةالبشر بصفة االجتار برغم ورود التعريفات اليت تناولت 
تزال  اتمعات المثل هذه ف ،يف الدول العربية خاصة، )1(ينتابه بعض الغموض ال يزال الظاهرةهذه 

  .)2(عمقهاة جتهل الكثري عن معىن املشكلة وفرادها ومؤسساا احلكومية واملدنيأب
صبح اجلناة يستغلون ما توفره العوملة أالذي  االجتار بالبشر يف العصر احلديث ومع تزايد جرائم

ت والوسائل احلديثة يف االتصال ويستعملون التقنيا وانفتاح احلدود بني دول العامل وسهولة املواصالت،
سيما ال  ،ا خبطورة جرائم االجتار بالبشر مبختلف صورهاذلك وعيا دولي أحدثجرامهم، فقد إل يهلتس

  .)3(للدول الوطنيةشكل اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الظاهرة خذ أعندما ت
، رة ظاهرة االجتار بالبشر عاملياًخطو ىلعت دلقد  الدوليةإىل أن تقارير املنظمات  در اإلشارةجتو

من أن  2010فضالً عما أشار إليه التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية عام 
شري ن ما تإبل  ،2010- 2009مليون شخص يف عامي  12.3ضحايا االجتار بالبشر قد بلغ عددهم 

ال توجد منطقة يف العامل مبأمن من هذه  أنهخدرات واجلرمية إليه بيانات مكتب اُألمم املتحدة املعين بامل
                                              

وبالتايل مباشرة االختصاص العاملي بشأن اجلرائم اليت قررا  ،اجلرمية الدوليةجتار وصف طلقوا على االأعلما بأن الكثري من الشراح  )1(
طفال املعقودة اتفاقية االجتار بالنساء واأل ومن هذه االتفاقيات ،بعض االتفاقيات واقتضت تعاون الدول يف القبض على ارمني ومعاقبتهم

  .1921ول تشرين األ 30يف 
 ؛لعاملي بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وحنوهاان هناك من يرى عدم صواب مباشرة االختصاص أىل إشارة وجتدر اإل

ديب زهري الزبيدي، االختصاص اجلنائي للدولة يف القانون الدويل، مطبعة األ . راجع:ألا ليست جرائم دولية باملعىن الدقيق هلذا املصطلح
  .420، صم1980 بغداد، البغدادية،

  .2، صم2010سرور قاروين، االجتار باألطفال بني الواقع واإلنكار، منتدى الدوحة ملكافحة لالجتار بالبشر، ) 2(
  ة : بينت الفقرة الثانية من املادة الثالثة من  اتفاقية األمم املتحدة أن اجلرمية املنظمة تكون عابرة للحدود الوطنية يف احلاالت اآلتي  )3(

  أكثر من دولة .إذا وقعت يف - 
إذا وقعت يف دولة معينة ، ولكن ارتكب جزء جوهري من اإلعداد أو التجهيز أو التخطيط هلا أو اإلدارة أو الرقابة عليها يف إقليم دولة - 

  أخرى .
اتفاقية األمم  '' إذا وقعت يف دولة معينة ، ولكن سامهت يف ارتكاا مجاعة اجرامية منظمة متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة.- 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة   –املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
، - ة مقارنةدراس- العموش شاكر إبراهيم سالمة، املواجهة اجلنائية جلرائم االجتار بالبشر '' ./ 2000نوفمرب  15املؤرخ يف  25الدورة 

 .08، صم2013أطروحة دكتوراه، جامعة عني مشس، مصر، 
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) دولة، وأنه 127) دولة، وجيري استغالهلم يف (127إذ يتم االجتار باألشخاص يف ( ،اجلرمية وتداعياا
  .)1() دولة تتأثر ذه التجارة161يوجد (
فهم يشكلون اهلدف  ،الفقرية منها خاصة ،ضعف يف اتمعاتطفال الفئة األلكون األ نظراو

نواع التجارة أرب كأاستغالهلم يف اجلنس مثال قائمة  تتصدر جتارةو ،ختلف صورهاملباشر لالجتار مبول واأل
  . )2(طالقرحبا على اإل

 02إذ بتاريخ  ؛الوطينو ويلالدوهلذا حرصت الدول على مكافحة هذه اجلرمية على املستويني 
جتار باألشخاص تفاقية دولية حلظر االالألمم املتحدة على  العامةمعية وافقت اجل 1949ديسمرب 

ختاذ التدابري ملكافحة الدول با االتفاقيةمن هذه  ةعشر السابع املادةوتلزم  ،)3(الغري ستغالل دعارةاو
  .)4(الدعارةجتار باألشخاص من اجلنسني ألغراض اال

بكل جوانبها فقد برزت احلاجة بشكل ملح إىل  )5(هذه الظاهرة املرعبة استفحال أو تفشيوإزاء 
 ،االتفاقيةإعداد بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل تعزيز مستويات احلماية اليت تكفلها 

 املوادوهو ما أسفر عن إصدار الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء وإنتاج 
  .)6(اإلباحية

                                              
 .06، صم2012رامي متويل القاضي، مكافحة االجتار باألعضاء البشرية يف التشريع املصري واملقارن، دار النهضة العربية، مصر،  )1(
وحاليا ووفقا لتقدير صدر من (  لدعارة،يف زامبيا تشري اإلحصاءات إىل وجود أكثر من سبعني ألف طفل وطفلة يسخرون يف ا) 2(

مليون سنويا على مستوى العامل تدر مبلغا يقدر بـ  1.2خاص بأرقام جتارة األطفال فإا قد وصلت إىل  2007اليونيسيف) عام 
راجع: عاطف زايد، إفريقيا: القارة املظلومة اليت مل تعرف طعم الراحة، األهرام، الطبعة الدولية، موقع:  بليون دوالر يف السنة. 9.5

digital.ahram.org.eg :21/01/2015. تاريخ زيارة املوقع.  
  .1949كانون األول/ديسمرب  2 يف ) املؤرخ4 - (د  317القرار ) 3(
  .212م، ص2009رية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عروبة جبار اخلزرجي، حقوق الطفل بني النظ) 4(
جتماعية واجلنائية يف مصر حول جرائم استغالل األطفال دراسة حديثة صادرة عن املركز القومي للبحوث اال أوضحتقد هذا و) 5(

ليعاملوا بعد ذلك مثل السلع للعمل يف  ،جتار باألطفالمن األسباب الرئيسية لال أن الفقر 2007إىل  1998خالل السنوات من عام 
- حممد برهام املشاعلي، اغتيال الرباءة راجع:  وتعرضهم لكل أشكال اإليذاء البدين واجلنسي على أيدي مستخدميهم. ،ظروف وحشية

  وما بعدها. 3، صم2010 ، القاهرة،القومي لإلصدارات القانونيةاملركز  ،- بيعا اغتصابا ضربا
اعتمد وعرض ، االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد االباحيةالربوتوكول ) 6(

أيار/مايو  25الدورة الرابعة واخلمسون املؤرخ يف  263للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  .2002 يناير 18دخل حيز النفاذ يف ، 2000
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ن لطفل بشأق امللحق باتفاقية حقوري االختيال اتوكوولربامن الثالثة دة ملاا نصتويف هذا الغرض 
األفعال واألنشطة التالية تغطية كاملة  تغطي كحد أدىندولة طرف أن  كلّتكفل « :علىل ألطفاابيع 

سواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملياً أو دولياً أو  ،مبوجب قانوا اجلنائي أو قانون العقوبات فيها
  »....كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم

 كان سباقا من هذا أنهاجلزائري على محاية الطفل جند  املشرعوحرصا من  أكيدا ملا سبقوت
جتار باألشخاص عموما واألطفال اليت جرمت اال )1(التشريعات العربية باقيك ،الربوتوكول االختياري

جنده جيرم أي سلوك من شأنه تلقي فائدة  (ق ع ج)من  320 املادة نصإذ بالرجوع إىل ؛ )2(خصوصا
  يف  12- 227 املادة نصوهو ما يقابله  ،لوالدين الذين يتخلون عن الطفلأو مقابل من قبل ا

  .)3((ق ع ف)

                                              
من قانون العقوبات اللبناين كل من باع أو حاول بيع األطفال، وكل من ختلى أو حاول التخلي، لفترة  500/2فقد عاقبت املادة ) 1(

مؤقتة أو دائمة، عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، ولو بقصد إعطائه للتبين لقاء مقابل مايل أو أي نفع آخر، عوقب باحلبس من 
وترتل العقوبة ذاا بالشريك واملتدخل، وكل من محل أو  مليون لرية لبنانية. 20الث سنوات وبالغرامة من مخسة ماليني إىل سنة إىل ث

حاول أن حيمل والدي القاصر أو أحدمها أو كل من كان له سلطة عليه للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى، أو على 
لتخلي عن طفل ولد أو قد يولد أو حيوز هذا التعهد أو يستعمله، أو اإلجناب بصورة شرعية أو غري شرعية بقصد بيع التعاقد أو التعهد با

نادر عبد العزيز شايف، املرجع السابق،  . راجع:املولود، أو تقدمي وساطة لقاء بدل مايل أو أي نفع آخر بغية احلصول على طفل أو تبنيه
  .56ص

جر ؤكل من يبيع أو يشتري أي شخص أو يستأجر أو ي«وبات السوداين اليت تنص على أن قمن قانون الع 310مثال ذلك املادة ) 2(
شخصا دون احلادية والعشرين من عمره أو يتوصل بأية طريقة أخرى إىل حيازته أو التصرف يف شأنه، قاصدا بذلك أن يستخدم هذا 

ألغراض املنافية لآلداب أو غري املشروعة أو مع علمه باحتمال استخدام هذ الشخص أو يستعمله يف أغراض الدعارة أو ألي غرض من ا
». الشخص أو استعماله يف غرض من األغراض املذكورة، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات، كما جتوز معاقبته بالغرامة أيضا

  .112، صم1979 القاهرة،قانون العقوبات السوداين، مطبعة جامعة القاهرة، حممد عوض، راجع: 
(3) Art 227-12: «Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus 
d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abodoner un enfant   né ou  a naitre est puni de six mois 
d’emprisonnement et de 7500€ d’amende».  
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انون اجلزائري يف الق 320 املادةو )1(يف القانون الفرنسي 351- 1 املادةاهلدف املقصود من  إنَّ
  .)2(هو محاية األطفال املولودين أو الذين سيولدون من املتاجرة مبصريهم

من (ق ع ج) وهذا  319 املادة نصيف  املشرعهذا وجتدر اإلشارة إىل التعديل الذي استحدثه 
 سنة )15( عشرة مخس إىل سنوات )5من مخس ( باحلبس يعاقب« الذي 01- 14مبوجب األمر 

 الثامنة سن دون طفال اشترى أو )3(باع من كلّ دج 1.500.000إىل  دج 500.000 من وبغرامة
 من كلّ العقوبات بنفس ويعاقب .األشكال من شكل اض وبأياألغر غرض من ألي )18(عشرة 

  ».الطفل بيع عملية يف توسط حرض أو
 319و 320 املادتني على ضوء ما ورد يف اتني اجلرميتنيركان هألوفيما يلي نتعرض بالشرح 

  .من ركنني: مادي ومعنوي انتتكون ومها ،)ع ج قمن (مكرر 

  جرمية التخلي عن الطفل مقابل فائدة: أركان أوال

 الركن املادي  . أ

من  ن يكون هناك عقد من الوالدين أوأو ،عليه طفال حديث العهد بالوالدة اينن يكون أجيب 
وبالرجوع إىل هذه ، )ج ق ع 320 املادةأحدمها يتعهدان مبقتضاه بالتخلي عن ولدمها الذي سيولد (

  اجلزائري حصرها يف الصور اآلتية: املشرعجند  - حمل الدراسة- اجلرمية 

                                              
ساسي أالذي هو مرتبط بأمر » سوق التبين«ـباملناخ الفكري الذي فرض هذه اجلرمية يف القانون الفرنسي هو التصدي ملا مسي و )1(

ولذلك فهذه اجلرمية جاءت لتحارب األشخاص الذين يفتشون عن األطفال بكل مثن، حيث يوجد  ،»الطفل إىلالرغبة «يدفع إليه هو 
  يستغلون هذه الرغبة من أجل إنشاء جتارة حقيقية يف البشر. الوسطاء الذين

 .160، صم2010قسنطينة،  وحدة اجلامعية، املطبوعات ديوان العقاب، علم يف املوجز مكي، دردوس )2(
البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا «من القانون املدين اجلزائري البيع على أنه  351عرفت املادة  )3(

اتفاق بني شخصني مبوجبه يلتزم أحدمها «قانون مدين أنه  1582، وعرفه املشرع الفرنسي يف املادة »ماليا آخر يف مقابل مثن نقدي
، - دراسة مقارنة باجتهادات قضائية وفقهية- الوجيز يف عقد البيع  سي يوسف زاهية حورية،راجع: ». واآلخر بدفع مثنهبتسليم شيء 

 .13، صم2008 مل للطباعة والنشر والتوزيع،دار األ
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 ،أو أحدمها على التخلي عن طفلهما املولود أو الذي سيولدحتريض الوالدين  :الصورة األوىل
ة احلصول على فائدةذلك بني  

فعل التخلي الوارد  أنَّ هي ،ا مفتاحية يف حتديد طبيعة هذه اجلرميةنراهجيب أن نشري بداية إىل نقطة 
ويتمثَّل هذا  ،بعدها وماج) ع  قمن ( 314 املادةخيتلف عن مفهوم الترك الوارد يف  ،عالهأيف البند 

احلماية  جاء ليقرروالنص  خطر الطفل وأمنه ألي صحةهنا تعريض  ال يشترط أن يتم أنهيف االختالف 
يف أعاله  314املادة يف احلماية تتمثَّل  بينما، للطفل من الفساد املدنيةللحالة  - وإن بطريقة غري مباشرة- 

 .)1(التعريض للخطرمن  ة الطفل وأمنهصحمحاية 
عن  األب أو األم دفعمثل اجلرمية يف حتريض الوالدين على التخلي عن ابنهم وذلك بإغراء وتتو

، ويقوم )2(التخلي عن طفلهما الصغري حديث العهد بالوالدة أو عن الطفل الذي ينتظر والدته مستقبال
األساليب، إغراء الوالدين بشىت الوسائل وقيام اجلاين بالعمل على النشاط املادي يف هذه الصورة على 

ليتم  اشرعي ان يكون الطفل ابنويشترط أ ،ي عن املولود اجلديد أو الذي سيولدذلك من أجل التخلّو
وهو  ،واملالحظ أن كلمة التحريض تتضمن معىن احلث. سواء مبقابل أو بدون مقابل ،تسليمه إىل الغري

مل يشترط  املشرعوسلوك ميكن أن يكون مصحوبا بضغط جيعل رضا الوالدين أو رضا أحدمها معيبا، 
ومل حيدد  ،احلث والترغيب لقيام الركن املادي جمردولذلك يكفي  ،كراهوصول التحريض لدرجة اإل

يل فكل وسلية مادية أو وبالتا ،بل أطلق جنسها ونوعها ،وسيلة معينة يتم ا هذا السلوك املادي املشرع
ميكن أن  ،معنوية تتضمن معىن التحريض على ترك الطفل من شأا أن تؤثر على الوالدين أو أحدمها

  .)3(تكون وسلية معتربة تؤدي إىل قيام الركن املادي هلذه اجلرمية

                                              
  .124لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(
  .33عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 2(
  .124السابق، صلنكار حممد، املرجع ) 3(
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من أحدمها يتعهدان مبقتضاه بالتخلي عن  احلصول على عقد من الوالدين أو :الصورة الثانية
  ولدمها الذي سيولد أو الشروع يف استعماله

فإن ما مييزها هو  ،إن كان أركان اجلرمية يف صورا السابقة هي نفسها بالنسبة إىل هذه األخريةو
يربمه  ،يتمثل يف أي عقد مهما كان شكلهو ،احلصول على فائدة باإلضافة إىل عنصر الكتابة نيةغياب 

  .)1(من تعهد الوالدين بالتخلي عن الولد الذي سيولديتض ،زوجهااجلاين مع امرأة حامل و
  :هي اجلرمية يف هذه الصورةاشترط مجلة من الشروط إلمكانية حتقق  املشرعهذا يعين أن  

اتفاق على التخلي عن الطفل  ،أن يتم بني األبوين أو أحدمها وبني شخص آخر مهما كان .1
سواء كان  ،وجيب أن يفرغ هذا االتفاق يف شكل مكتوب عن طريق االكتتاب ،الذي سيولد

وقد يقف األمر عند الشروع يف احلصول على هذا العقد املكتوب ومع ذلك  ،رمسيا أم عرفيا
 .تقوم اجلرمية

ألن موضوع العقد  ؛أن يتم احلصول أو الشروع يف احلصول على هذا العقد قبل ميالد الطفل .2
هذا يقتضي أن احلصول أو الشروع يف احلصول على هذا  ،لطفل الذي سيولدهو التخلي عن ا

طاملا أن هذا التخلي ال يكون من ورائه  ،بعد ميالد الطفل ال يدخل ضمن هذا التجرمي
 .)2(برضا كامل من األبوين أو أحدمها متَّلو و ،احلصول على فائدة

الصطناعي التلقيح الطفل عن طريق احيث يتم محل ، لبديلةم األاجلرمية هي اهلذه ب ألقررة الصوا
د جوورة وهو ما يتضمن بالضر، و)3(خرآشخص ى أو خرأة أته المردالوعند م ألاعنه زل تتناأن على 
، ساساأحلمل امنا يكمن يف إألمومة ابل معىن  ،ألمومة ليست فقط عالقة بيولوجيةاف ،شكلهن يا كاأعقد 

بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَٰى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر ووصينا الْإِنسانَ ﴿: تعاىل اهللا للذلك قا
لي ولريصالْم إِلَي كيدالا :يضال أقاو ،)14اآلية :سورة لقمان﴾(وانسإِح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو﴿ 

                                              
  .180املرجع السابق، صاص، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلأحسن بوسقيعة، ) 1(
  .126لنكار حممود، املرجع السابق، ص )2(
، جملة العلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، - نةرسة مقادرا- إلسالمية الشريعة ن املقارن والقانوالبديلة بني م األ، الدينانصر وك مر )3(

  .17، صم1999، 04العدد 
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تعضوا وهكُر هأُم هلَتماحهكُر ا هرهثَلَاثُونَ ش الُهصفو لُهمحٰى وةً قَالَ  حتنس نيعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشإِذَا ب
 اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو يداللَٰى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بيرل حلأَصي  وف

حلمل الكرمي بني آن القرافربط  ،)15اآلية :سورة األحقاف﴾ (ك وإِني من الْمسلمنيإِني تبت إِلَي ذُريتي
ء لبيضة لغريها لقاامن متنح املرأة ليست ، اشهرن فصاله ثالثوومحله و ،مألافاليت حتمل هي  ،ألمومةاو
 مبنعة ملفسدا ءدروع ئرالذاسد ب فتعني من با ،جر معنيأ

 . وقد جرمها)1(كربأفيها ة ملفسدن األ ؛تيةآلطريقة من مصلحة ايف هذه ن لبديلة مهما كام األا
 املادةعليها صراحة يف البند الثاين من  نصإذ  ؛الفرنسي أيضا حيث استحدث هلا صورة رابعة املشرع
عدم « لى مبدألنظام العام وحتديدا عألا تتضمن اعتداء على قواعد ا ؛من قانون العقوبات 227/12

  ».يف حالة الشخص والذات البشرية جواز التصرف
   

                                              
كية ار ز/ تشو113، صم2005، د.م، إلعالميةت اللخدمال هلال، دار اجلديدة األسرن اقانوح لوجيز يف شرداود، ابن در لقااعبد  )1(

  .43، صاملرجع السابقو، محيد
وقد انتشر اآلن يف اتمعات الغربية ظاهرة بيع األجنة حيث يلجأ الكثري من النساء إىل بيع أطفاهلن، وهم ال يزالون أجنة يف     

كله خمالف للشريعة اإلسالمية وقد يعمد البعض من النساء إىل تأجري أرحامهن ملن ال تنجب، وهذا  ،أرحامهن ملن يرغب يف تبنيهم
حممد فضل عبد العزيز املراد، مكافحة االجتار باألشخاص واألعضاء  راجع: ويتعارض مع مقاصدها واليت من مجلتها حفظ األنساب.

  .81م، ص2005البشرية، جامعية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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  ة احلصول على فائدةط للحصول على طفل بنيالتوس :الصورة الثالثة
طراف يتخلون عن الطفل ذلك عن طريق الوسيط الذي يقوم باملساعي التمهيدية بقصد جعل األو
تعين التدخل من أجل ربط  )L’entremise(والوساطة  ،ويكون من أجل احلصول على فائدة ،املولود

 جمردمن هذا التعريف ميكن أن نستنتج أن  ،مبهمة وسيط يتعلَّقيعين أن األمر  مما ،عالقة بني أشخاص
 ،إذا كان مقابل فائدة إالَّال يكون معاقبا  )الطالب(وبني الغري البيولوجيني  ربط االتصال بني اآلباء

ج فالنصوجيعلون ذلك عمال  ،هو معاقبة الوسطاء الذين يتاجرون باألطفال ،داء من أجل هدف حمد
 .منفعة وهلذا اشترط أن يكون هذا السلوك هو من أجل احلصول على ،جتاريا

ل السلوك اإلجرامي الذي يقوم به اجلاين يف فعل الوساطة مقابل فائدة معينة بني من يريد ويتمثَّ
من جترمي هذه األفعال هو محاية األطفال واألبناء  علَّةكون التبذلك و ،استقبال طفل وبني من يريد تركه

  .))1م يتاجرجبعلهم مادة أو بضاعة 
مبنع نشاط األشخاص الذين  ،)2(الفرنسي ذات الفعل بعلة منع التجارة بالتبين املشرعم جرو

ألن هذا الفعل يتضمن اعتداء  ،يستغلون مأساة زوج بدون طفل من أجل احلصول منه على مبلغ مايل
 ،الذي يعترب مصدرا من مصادر النسب القانوين وهو كونه جمانيا ،على شرط أساسي من شروط التبين

من قدم وساطته بني شخص  كلّ« 02فقرة  227/12 املادةيف  نص فلكي حيميه من جتارة الوسطاء
  . )3(»أورو 1.500حلبس ملدة سنة والغرامة يريد تبين طفل وبني والد يريد هجر طفله املولود يعاقب با

  الركن املعنوي  . ب

وذا اشترط  ،من ثالث صور تتكون أنهاتقدم يف الركن املادي هلذه اجلرمية جند  بناء على ما  
 نيةهو أن تتجه و ،يوجد القصد اجلنائي حتىيف الصورة األوىل باعثا خاصا جيب أن يتوفر  املشرع

بل ال بد أن يكون مرتكب التحريض يقصد  ،فال يكفي فعل التحريض ،احملرض إىل احلصول على فائدة

                                              
  .124لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(
هذا االستقبال قد يكون من أجل تزوير و ،»بني من يريد استقبال طفل«اجلزائري ال يقر التبين، وهلذا اختار لفظة عامة هي  املشرع) 2(

  إذ كلمة االستقبال لفظة عامة حتتمل كل املعاين. ؛نسب الطفل، أو من أجل جمرد تربيته وكفالته
(3) Fouriter Aude, La filiation et le droit pénal, mémoire de Master, université de Bordeaux IV, faculté 
de droit, 2004, p29. 
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إذ  ؛وجيب إثبات وجود هذا احملرك اخلاص لوجود اجلرمية ،احلصول من شخص ثالث على هذه الفائدة
  .)1(ركنها املعنوي يتحقَّقبدونه ال 
ال يشترط يف هذه الصورة مثلما كان يف الصورة  فطبقا للنص القانوين ،للصورة الثانية بالنسبة أما 
بل يكفي القصد العام وهو العلم بعناصر اجلرمية وإرادة  ،يف احلصول على منفعة املتهملدى  نيةاألوىل 

أن يعلم بالغرض من حترير  حقهتقوم اجلرمية يف  حتىجيب  أنهفنظن  ،احلائز أو املستعمل للعقد أما ،فعلها
  .أو يشرع يف استعماله وبعد ذلك حيوزه أو يستعمله ،العقد

 ،كما يكون اجلاين يف الصورة الثالثة نيته متجهة إىل احلصول على املنفعة من خالل سلوكه هذا 
أو بني  ،مهما كان الدافع من هذه الرغبة ،يف التوسط بني من يريد احلصول على الطفل يتمثّلوالذي 

وهو  ،وهلذا يشترط على احملكمة إثبات قصد اجلاين من هذا السلوك ،الطفل نعالذي يريد التخلي 
  .احلصول على املنفعة

طفال ) اليت جاءت من أجل محاية األ(ق ع جمن  320 املادةمون ميكن قوله يف مض هذا ما
 الصورة الثانية من هذه اجلرائم.قوف عند جدير بنا الو ويف ما يلي ،مالصغار من خطر االجتار  

    ثانيا: أركان جرمية بيع األطفال

إىل  املشرعستوى الدويل سارع املا استفحلت ظاهرة االجتار يف النساء واألطفال على ملَّ
فرباير  25ؤرخ يف امل 01- 09مبوجب األمر » جتار باألشخاصاال« ستحداث قسم خاص حتت عنوانا

يعد اجتارا باألشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو « بأنهمنه  303 املادة ونصت 2009سنة 
اسقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعماهلا أو غري ذلك من أشكال اإلكراه، أو 
االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو 

  .)2(»...ستغاللبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد االتلقي م
 ؛01- 14مبوجب األمر  اأوجد نص خاصةطفال بصفة جلرمية بيع األ املشرعومن أجل تصدي 

ة إذ تنصه مكرر منه على 319 املاد15) سنوات إىل مخس عشرة (5يعاقب باحلبس من مخس (« أن (

                                              
  .124لنكار حممود، املرجع السابق، ص )1(
 .17م، ص2009عبد العزيز مبارك، ماهية االجتار بالبشر، د.ن، د.م،  هشام )2(
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الثامنة  سنمن باع أو اشترى طفال دون  كلّ دج1.500.000دج إىل 500.000وبغرامة من سنة 
من  كلّ) ألي غرض من األغراض وبأي شكل من األشكال. ويعاقب بنفس العقوبات 18عشر (

بيع الطفل. إذا ارتكبت اجلرمية مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع  عمليةحرض أو توسط يف 
) سنة وغرامة من 20) سنوات إىل عشرين (10تكون العقوبة السجن من عشر ( الوطنية عابر للحدود

  .)1(»دج. ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات اجلرمية التامة2.000.000إىل  1.000.000

    الركن املادي  . أ

هو القاصر الذي مل يتجاوز عمره مثاين عشرة سنة،  الضحيةمن خالل ما تقدم يتضح لنا أن صفة   
االجتار « سبق وأن جرم هذه األفعال يف القسم اخلامس مكرر أنهاجلزائري  املشرعواملالحظ على 

 بل، النصلفظ القاصر مل يرد يف هذا  أنَّ إالَّ، من (ق ع ج) 4مكرر 303 املادةيف » باألشخاص
 املشرعلكن  ،»الناجتة عن سنها... الضحية.إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف ..« اكتفى بذكر عبارة

، وذا يكون وفر احلماية 01- 14مكرر مبوجب األمر  319 املادة نصقد أحسن صنعا باستحداثه 
  للطفل من خطر جرمية االجتار. اخلاصة اجلنائية
  أعاله. 319 املادةاملذكورة يف ويقوم النشاط املادي هلذه اجلرمية بإحدى األفعال   
 تعريف البيع .1

البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن « :أنهمن القانون املدين اجلزائري البيع على  351 املادةعرفت 
 املادةالفرنسي يف  املشرعوعرفه  ،»ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر يف مقابل مثن نقدي

 .)2(»اتفاق بني شخصني مبوجبه يلتزم أحدمها بتسليم شيء واآلخر بدفع مثنه« أنهقانون مدين  1582

                                              
العقوبات العراقي اجلديد يف الفصل الثالث من الكتاب الثالث اخلاص باجلرائم املاسة بالنظام االجتماعي فقد نص مشروع قانون  )1(

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سبع سنوات كل من تعامل «منه على أنه:  404واألسرة واملواطنني على جرائم الرق فقضت املادة 
ايضة أو الوكالة أو السمسرة أو أعطى رقيقاً أو سلمه أو احتفظ به أو حصل عليه بأية صورة بالرقيق أو تاجر به بالبيع أو الشراء أو املق

بأية صورة أخرى. فإذا كان الرقيق امرأة أو صغرياً يقل عمره عن مخس عشرة سنة كاملة كانت  اأخرى للغرض نفسه أو تداول رقيق
تسري أحكام هذا الفصل إذا ارتكبت «من املشروع على أنه:  405ونصت املادة  ».العقوبة احلبس مدة ال تزيد على عشر سنني

   .420زهري الزبيدي، املرجع السابق، ص راجع: ».اجلرائم املبينة فيه خارج العراق ووجد الفاعل داخل أراضي اجلمهورية العراقية
 مل للطباعة والنشر والتوزيع،دار األ ،- دراسة مقارنة باجتهادات قضائية وفقهية- الوجيز يف عقد البيع  سي يوسف زاهية حورية،)2(

 .13، صم2008
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تتم  عملية كلّ« أنهاجرمية االجتار يف البشر على  القانون فقهاءوعلى هذا األساس عرف بعض   
بغرض بيع، أو شراء، أو ريب، أو خطف األشخاص، أو استغالهلم ألغراض العمل القسري، أو 

   .)1(»اإلعالنية اإلباحية، والزواج حسب الطلب املواداخلدمات اجلنسية أو غريها من املنتجات، مثل 
يكون يف أن « االجتار بالبشر بــ: )2(من قانون العقوبات الفرنسي 225/4/1 املادةعرفت 

مقابل أجر أو منفعة أخرى أو وعد أو ميزة لتجنيد الشخص ونقله وإسكانه وترحيله، لتمكني ارتكاب 
جرائم ضد هذا الشخص من اعتداء جنسي، واستغالله للتسول، أو إلجبار هذا الشخص بالقيام بأي 

 ».جرمية أو جنحة

 أو التحريض الوساطة .2

بني من  كما سبقت اإلشارة إليهاين يف فعل الوساطة السلوك اإلجرامي الذي يقوم به اجل يتمثّل
تعين التدخل من أجل ربط عالقة بني  )L’entremise(والوساطة  بيعه،طفل وبني من يريد  شراءيريد 

  .مبهمة وسيط يتعلَّقيعين أن األمر  مماأشخاص، 
  طفل. األطراف إىل القيام بعملية بيع أو شراءإغراء ودفع يف تمثل التحريض في أما

عما إذا كان فعل التحريض أو الوساطة يهدف إىل احلصول على  النصونشري هنا إىل سكوت 
  .وسيط ذا العمل جمانا أو مبقابلال قياممنفعة أو فائدة، فاملشرع جرم هذه األفعال بغض النظر عن 

آنفة  319 املادة نصوما دمنا يف احلديث عن الركن املادي هلذه اجلرمية نشري إىل ما جاء يف 
حيققه من  االشروع فيها، وهو موقف نستحسنه لم مبجردهذه األفعال  املشرعالذكر حيث جرم 

 محاية الطفل من جهة أخرى.مصلحة اتمع من جهة و

                                              
كافة التصرفات املشروعة وغري املشروعة، اليت حتيل اإلنسان إىل جمرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها فيه «عرفه بعض الفقهاء بأنه و )1(

يف أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء مت  بواسطة وسطاء وحمترفني عرب احلدود الوطنية، بقصد استغالله يف أعمال ذات أجر متدن أو
سوزي عدل ناشد، االجتار يف البشر بني راجع: ». هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية

 .17م، ص2005االقتصاد اخلفي واالقتصاد الرمسي، املكتبة القانونية، 
 .2003آذار  18املؤرخ يف  239 – 2003املدرجة مبوجب القانون رقم  )2(
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 الركن املعنوي  . ب

يف  تتمثّلواليت  ،اإلجرامية النيةتوفر لدى اجلاين كغريها من اجلرائم تتطلَّب  عمديةهذه اجلرمية 
 نيةال م ع مل يشترط القصد اخلاص يف هذه اجلرمية؛ إذ بيع أو شراء الطفل حمل الرعاية، واملشرقصد 

له جنسيا، أو ، أو استغالارةاستعماله يف أغراض الدع هذا التصرف هل كان يقصد من فعله اجلاين من
ا، حيث يكفي توافر إرادة وعلم اجلاين غالله يف السخرة أو اخلدمة قسر، أو استاده، أو استعباسترقاقه

 املشرعشارة إىل دور الوسيط؛ إذ اإل خص أو األشخاص الذين ينقلهم، كما جتدرمبحل اجلرمية وهو الش
من قام بعملية الوساطة بني البائع واملشتري يف هذه اجلرمية، بل  كلّوسع من نطاق التجرمي ليشمل 

  الشروع فيها. مبجرداألفعال  ذهب أبعد من ذلك؛ إذ عاقب على مثل هذه

  بيع األطفالو التخلي عن الطفل مقابل فائدةثالثا: العقوبة املترتبة على جرمييت 

 ترتبة على جرمية التخلي عن الطفلالعقوبة امل  . أ

باحلبس من شهرين « املذكورة أعاله (ق ع ج)من  320 املادةمرتكب اجلرائم املذكورة يف يعاقب 
وإذا تأملنا يف هذه العقوبة اليت أقرها  ،»دج 20.000إىل  500مة مالية من بغراو أشهرإىل ستة 

املشرع ملن يرتكب هذه اجلرمية فنجدها قليلة مقارنة حبجم هذه الظاهرة وما ختلِّفه من آثار على نسب 
  الطفل وشخصيته.

 أنه« ارة الوسطاء علىة الطفل من جتمحاي 02 قرةف 227/12 املادةالفرنسي يف  املشرع نصوقد 
من قدم وساطته بني شخص يريد تبين طفل وبني والد يريد هجر طفله املولود يعاقب  كلّيعاقب 

من  املادةالفرنسي يف نفس  املشرعويف ذات الغرض جرم  ،»أورو 5001.باحلبس ملدة سنة والغرامة 
حرض عن طريق اإلغراء بربح مادي أو هبة مالية أو وعد بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أحد 

ستة أشهر وغرامة  مدةيعاقب باحلبس  ،الوالدةالعهد بالوالدين أو كليهما للتخلي عن الطفل حديث 
فل هلم مع أم توافق على محل ط كلّعلى ورو ألف أ 10بح العقوبة سنة والغرامة وتص ،وروأ 500.7

 .ويف حال االعتياد فتضاعف العقوبة ،التخلي عنه الحقا نية

 ة على جرمية بيع األطفالالعقوبة املترتب  . ب

) سنوات إىل 5يعاقب باحلبس من مخس (« تنص على أن أنهامكرر جند  319 املادةبالرجوع إىل 
من باع أو اشترى  كلّدج 1.500.000دج إىل 500.000) سنة وبغرامة من 15مخس عشرة (
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) ألي غرض من األغراض وبأي شكل من األشكال. ويعاقب بنفس 18الثامنة عشر ( سنطفال دون 
  ».بيع الطفل عمليةمن حرض أو توسط يف  كلّالعقوبات 

إذا ارتكبت اجلرمية مجاعة إجرامية « نفسها بأنه املادةعليها  نصتبالنسبة لظروف التشديد فقد  أما
) سنوات إىل 10تكون العقوبة السجن من عشر ( الوطنيةكانت ذات طابع عابر للحدود منظمة أو 
دج. ويعاقب على الشروع بنفس 2.000.000إىل  1.000.000) سنة وغرامة من 20عشرين (

  ».عقوبات اجلرمية التامة
 سنة ست عشرةمن عرض للبيع طفال مل يبلغ سنه  كلّبالسجن املصري  املشرعوعاقب 

له الوالية أو وصاية على الطفل تكون  ممنو أوإذا وقعت اجلرمية من األهل  ،بنفسه أو بواسطة غريه
  .العقوبة السجن املؤبد

م يف موضوع بيع الطفل والتخلي عنه مبقابل ميكن القول: من خالل ما تقدعراف من األ أي
 ةبتسليم طفل أو مراهق دون الثامنبوين أو كليهما أو للوصي واملمارسات اليت تسمح ألحد األ

و استغالل أو املراهق أالطفل ىل شخص آخر لقاء عوض أو بال عوض بقصد استغالل إعشر 
يهرب من  لن يستطيع أن دينه وضمريه وأخالقه ويبيع طفله فمن استطاع أن يتجرد من ،عمله

  حكم ربه وحكم القانون.
فيها التشريع اجلزائري سلكت سياسة جنائية  مبا اجلنائيةوعلى هذا األساس جند التشريعات 

وال سيما إذا  ،خاصةواألطفال بصفة  عامةناجعة من أجل التصدي لظاهرة االجتار يف اإلنسان 
ترى يستسيغ  فمن يا ،إنساينالعلمنا أهداف هؤالء اجلناة من جراء هذا السلوك غري املشروع وال

      .تباع وتشترىلنفسه أو لغريه أن يصري بضاعة أو سلعة 
التطرق إىل جدير بنا  عامةبصفة جتار يف األطفال يث عن جرائم االأن ننهي احلد وقبل

 أنها إالَّ، كما قد تشترك معها يف اهلدف، أمهية عن سابقتها ال تقلّار وهي جتالصورة الثانية من اال
جبرمية االجتار يف األعضاء يسمى  ؛ وهو ماسلوب وحمل احلق املعتدى عليهاألختتلف من حيث 

  .املوايل ، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفرعالبشرية

   للطفل األنسجة البشريةجتار والتربع باألعضاء واالجرمية : ينالفرع الثا

ت حيث ختطَّ ،جتارة األعضاء البشرية إىل ما بعد النصف الثاين من القرن العشرين ظهوررجع ي
العاملي الرقم  عودوي ،1970بعد عام  خاصةزراعة األعضاء مرحلة التجارب إىل مرحلة التطبيق اآلمن 
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 ،1997زرع هلا سبعة أعضاء يف جسمها عام  اليت حتمله؛ حيث مريكيةاألفتاة إىل اليف زراعة األعضاء 
) لشخص يف العقد معاء الدقيقةاأل ،األمعاء الغليظة ،املعدة ،البنكرياس ،بينما زرعت مخسة أعضاء (الكبد

  .)1(ساعة متصلة 72الرابع بوالية ميامي يف الواليات املتحدة األمريكية واستغرقت العملية 
بيع عضو أو نسيج من إن جلسم اإلنسان من احلرمة والكرامة ما جيعل أي اتفاق على بيعه أو  

نسان شبيها بالسلع اليت ال يصري جسد اإل حتى ،جلزاء الرادعوا اجلزائيةمستوجبا للمتابعة  أنسجته باطال
 ،وأهدرت القيمة والكرامة اإلنسانية ،نساين مفاسد مجةترى، وإذا حدث هذا حلق بالنوع اإلتباع وتش

، سواء أكانوا وازداد اإلكراه والقسر واجلرب واستغالل الفقراء، وصار هلذه التجارة عصابات متخصصة
 .)2(اخلاصةفيات بعض املستش يفأطباء أو مساسرة 

 ،جتار باألشخاصضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االمن أجل ذلك، قامت األمم املتحدة بو 
الذي اعتمد  ،الوطنيةاألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب وخاصة النساء و

يف  25لألمم املتحدة ذي الرقم  العامةوعرض عليه للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية 

                                              
نقاوة فضيلة، اإلطار القانوين لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، رسالة املاجستري يف القانون (غري منشورة)، جامعة مولود ) 1(

  .41، صمعمري، تيزي وزو
 30البشرية، حيث أصدرت القانون رقم تعترب دولة الكويت أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا يتناول موضوع نقل وزرع األعضاء 

املتعلق بنقل الكلى، استنادا إىل فتوى أصدرا جلنة الفتوى لوزارة األوقاف اإلسالمية  1983لسنة  07والقانون رقم  1970لسنة 
 بالكويت، كما نظمت عدة مؤمترات وندوات للوقوف على مدى مشروعية عمليات نقل وزرع األعضاء من الناحية الشرعية

 .44قاوة فضيلة، املرجع السابق، صن راجع: والقانونية.
العزة مهند صالح فتحي، احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ) 2(

  .65م، ص2002



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-180- 

 

 .)1(م2000نوفمرب  15املؤرخ يف  55الدورة 
اليت آمنت بأغلب حمتوى هذا الربوتوكول وصادقت عليه  وكانت اجلزائر يف قائمة الدول العربية 

م، وكانت هذه 2003 نوفمرب 09املؤرخ يف  417- 03ئاسي ذي الرقم بتحفظ مبوجب املرسوم الر
فرباير  25املؤرخ يف  01- 09املصادقة مقدمة لتعديل قانون العقوبات اجلزائري بالقانون ذي الرقم 

، 29 مكرر 303إىل  16مكرر  303جترمي االجتار باألعضاء البشرية باملواد من  ومتَّم، 2009
صاحبها جزاءات مناسبة محاية  ااء البشرية أو استقطاعها دون رضعضورصدت ألفعال االجتار باأل

للجسم اإلنساين وللضعفاء من الناس، فكانت حماولة ارتكاب اجلرمية جمرمة والعقوبات رادعة ومنع 
تطبيق الظروف املخففة، وشددت العقوبة على من يعتدي على الصغار ومن يف حكمهم، أو من يتوسل 

ة األمنية وطبقت أحكام الفتر ،عله اإلجراميبالسالح لإلقدام على اجلرمية أو يستعني بآخرين إلجناح ف
 - حمل البحث- ن العقوبة إن هو أدين باجلرمية م هو اآلخر ومل يسلم الشخص املعنوي، على هذه اجلرمية

  وصودرت وسائل ارتكاب اجلرمية، وكان عدم التبليغ عن اجلرمية عند العلم ا جرمية مستقلة.
وهو ما أقرت به معظم  ،على مبدأ جمانية التربع ترتكز عمليات زرع ونقل األعضاء البشريةو

نصوص عقابية بشأن االجتار يف األعضاء  سناألمر الذي دفع ا إىل  ،سواء العربية أو الغربية ،التشريعات
، ونظرا ملعاناة اجلزائر من ظاهرة )2(واليت أصبحت ظاهرة منتشرة جدا يف مجيع دول العامل ،البشرية

االجتار باألعضاء البشرية فقد دفع باملشرع إىل تعديل قانون العقوبات بنصوص قانونية جترم هذا 

                                              
 ارــيف إط، ةــدّرات واجلرميــين باملخــأصدر االحتاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة املعويف ذات الغرض ) 1(

 ارــة االجتــون «مكافحــشور املعناملن، ملكافحة االجتار بالبشر ةــدة العامليــم املتحــادرة األمــمب
ن ــة مــى جمموعــب علــذا الكتيّــوي هــانيني». وحيتــادي للربملــب إرشــخاص: كتيّــباألش

ل ـعن كيفية جع ةـادات توجيهيـدّم إرشـويق، مكافحة االجتار باألشخاصالدولية ومن املمارسات اجليدة بشأن  واننيــالق
ة ــدابري الالزمــك التــذل نـضال عـب فـبني الكتيّـة. ويـايري الدوليـع املعـية مـة متماشـشريعات الوطنيـالت
 ٢- ٧ويتناول الفصل . حاياهمــة ضــضائيا ومحايــاة قــة اجلنــة ومالحقــذه اجلرميــاب هــع ارتكــملن

مؤمتر األطراف يف اتقاقية األمم املتحدة ملكافخة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الفريق راجع:  الكتيّب مسألة االجتار باألعضاء البشرية. من
 ، عن موقع.م2011تشرين األول، أكتوبر،  10/12العامل املعين باالجتار باألشخاص، فيينا 

www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP6/CTOC_COP_2012_2/CTOC_COP_
2012_2_A.pdf  

اجهة ظاهرة االجتار باألعضاء البشرية، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم سليم طارق عبد الوهاب، التعاون الدويل يف جمال مو )2(
    . 37م، ص2005األمنية، الرياض، 
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أفعال االجتار باألعضاء البشرية اليت ال خترج عن إحدى  1إذ جرم يف القسم اخلامس مكرر ؛)1(الفعل
جسم شخص مبقابل، أو يكون هذا االنتزاع بدون ثالث جرائم: انتزاع عضو أو نسيج أو خاليا من 

  .موافقته، أو التستر على وجود هذه األفعال
ال  ءهعضاأن وإلنسااجسم ن عترب بأالفرنسي قد ع املشرأن اجند رن، ملقاالتشريع اىل ع إبالرجوو
- 94 نمن قانو 4- 511دة ملاايف  وذلك ؛مايلف حمل تصرن يكوال أن ألحوامن ل حاي ميكن بأ
   .)2(1994لية جوي29يف در لصاا 653

من جانبني، أوال: من حيث أركاا، ثانيا: من حيث  سنتناول هذه اجلرميةم، على ما تقد وبناًء
  اجلزاء املقرر ملرتكبها.

  هاانتزاعأو  قاصر سيج أو خاليا جسمعضو أو نعلى احلصول أوال: أركان جرمية 

 املاديالركن   . أ

يعاقب على « 20مكرر  303 املادةحيث جاء يف  ،عليه أن يكون قاصرا اينيفترض يف صفة 
 15سنوات إىل  05باحلبس من 19مكرر  303و 18مكرر  303 املادتنياجلرائم املنصوص عليها يف 

دج إذا ارتكبت اجلرمية مع توافر أحد الظروف 1.500.000دج إىل  500.000سنة وبغرامة من 
 ».بإعاقة ذهنية شخصا مصابا قاصرا أو الضحيةكانت  إذا :اآلتية

قصر ومن يف حكمهم ا حترص التشريعات عليه يف جمال نقل األعضاء البشرية هو إحاطة الومم
منه، 163 املادةيف  )3(، ومن بني هاته التشريعات قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائريحبماية أجسادهم

مينع القيام بانتزاع األعضاء من القصر والراشدين احملرومني من قدرة « اليت جاء نصها على النحو اآليت

                                              
  .175قاوة فضيلة، املرجع السابق، صن) 1(

(2) « le fait d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps 
contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000€ 
d’amende». 

غشت  23مؤرخة يف  61، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، اجلريدة الرمسية عدد 1998غشت  19ممضي يف  09- 98قانون رقم  )3(
  .1985فرباير سنة  16املوافق  1405مجادى األوىل عام  26املؤرخ يف  05- 85، يعدل ويتمم القانون رقم 3، الصفحة 1998
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التمييز، كما مينع انتزاع األعضاء أو األنسجة من األشخاص املصابني بأمراض من طبيعتها أن تضر 
 .)1(»بصحة املتربع أو املستقبل

  صور، وهي:هذه اجلرمية أربع  وتأخذ
ية منفعة أخرى مقابل منفعة مالية أو أ شخصأعضاء احلصول على عضو من  الصورة األوىل:

  مهما كانت طبيعتها

كل من حيصل من شخص على عضو من «... ( ق ع ج ) 16مكرر  303نصت املادة 
كما تقوم هذه اجلرمية عن ،»أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها... 

وهو ماجاء يف ذات  ،على عضو من جسم شخص تسهيل احلصولطريق الوساطة قصد تشجيع أو 
  ».كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل احلصول على عضو من جسم شخص«...املادة 

  شخص عضو من جسم نتزاعا: الثانية الصورة
قوام هذه اجلرمية االعتداء على رضا صاحب اجلسد باقتطاع عضو من جسده أو جزء منه و

 303وهو ما نصت عليه املادة ت، نسان حي أو ميقد يكون إل، واجلسد وزرعه يف جسد إنسان آخر
شخص على قيد احلياة دون احلصول على املوافقة وفقا من ا عضو ينتزعمن  ...كل« 17مكرر 

للشروط املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعول... إذا متَّ انتزاع عضو من شخص ميت دون 
 ».مراعاة التشريع الساري املفعول

                                              
من قانون محاية الصحة وترقيتها  162وتستند مشروعية نقل وزرع األعضاء البشرية بني األحياء يف القانون اجلزائري إىل نص املادة ) 1(

بالنسبة لنقل وزرع األعضاء البشرية من األموات، إذ يالحظ من نص هاتني املادتني أن املشرع  164، ونص املادة 05- 85رقم 
ل األعضاء من جسم الشخص حيا كان أو ميتا، وذا يكون املشرع قد حسم اخلالف القائم حول مشروعية اجلزائري أجاز استئصا

نقل وزرع األعضاء البشرية من عدمه، فنظم هذه العمليات، حسب املبادئ والشروط اليت حددها علم الطب والفقه اجلنائي احلديث، 
توى الصادرة عن الس األعلى اإلسالمي يصلح أن يكون أساسا قانونيا لعمليات وبالتايل ميكن القول أن كال من النص القانوين والف

  .47قاوة فضيلة، املرجع السابق، صراجع: ننقل وزرع األعضاء البشرية. 
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انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مايل  :ةالثالث الصورة
  ية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتهاأو أ

كل من قام بانتزاع أنسجة أو خاليا أو جبمع «... ( ق ع ج ) 18 مكرر  303نصت املادة 
كما تقوم ،» مهما كانت طبيعتها..مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مايل أو أي منفعة أخرى 

هذه اجلرمية عن طريق الوساطة قصد تشجيع أو تسهيل احلصول على أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من 
كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل احلصول على ...«وهو ما جاء يف ذات املادة   ،جسم شخص

 ».أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من جسم شخص
  انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من جسم شخص :الرابعة الصورة

 ( ق ع ج) 19مكرر  303حي أو ميت، وهو ما نصت عليه املادة نسان واجلسد قد يكون إل
كل من ينتزع نسيجا أو خاليا أو جيمع مادة من جسم شخص على قيد احلياة دون احلصول على «...

فعول... إذا متَّ انتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مواد من املوافقة املنصوص عليها يف التشريع الساري امل
 ».شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول

 لقيام هذه اجلرمية تتطلَّب توفر العناصر اآلتية:و
أعاله صفة معينة للمجرم الذي يقوم بفعل احلصول على  ةد املذكوروااملحتدد  مل صفة اجلاين: •

مثل املريض الذي يهمه اقتطاع عضو أو نسيج  ،العضو أو االنتزاع، فقد يكون شخصا طبيعيا
حمل العضو التالف من جسمه أو تزويده خباليا أو أنسجة حيتاجها قصد  حلّيمن شخص ما ل

اجة إىل عضو أو نسيج أو خاليا جلسمه وبني ط بني من هو حبالتعجيل بشفائه، أو مسسارا يتوس
من ميلك هذا العضو أو النسيج، سواء أكان هذا مالكا له ينتفع ا جسمه، أو مستشفى يتواجد 

 ا أعضاء أو أنسجة بشرية توفرت لديها بأسباب مشروعة كالتربع مثال.
كأن ميتلك  ،اأو قد يكون اجلاين وسيطا يقوم بالوساطة ألطراف العملية قصد التشجيع هل

من وسائل اإلقناع أو اخلداع أو النصب أو النشر ما يعينه على التأثري يف نفوس األشخاص 
االقتطاع، بأن تكون لديه من املعدات الطبية أو وسائل النقل  عمليةاملعنيني، أو التسهيل لنجاح 
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العضو أو النسيج املقتطع إىل الغاية املرجوة، وال  الحيةزة مبثل هذه املعدات ما يضمن صاه
  .)1(م ذه الوساطة جمانا أو مبقابلأن يقو اجلزائيةالوسيط  مسؤوليةيهم يف قيام 

جرمية ا للوحرصا من املشرع اجلنائي اجلزائري وسع من نطاق التجرمي؛ حيث اعترب مرتكب
عدم إخبار  بأن تعمد اجلاين، باألعضاء البشريةالتبليغ عن جرمية االجتار  متنع عنمن ا كلّ

، ت إدارية كإدارة املستشفى وغريهاسلطا وأالسلطات املختصة، سواء أكانت سلطات قضائية 
 303يف املادة » فورا«مبيعاد معني أشارت إليه لفظة  عن اجلرمية غاجلزائري املبلِّ املشرعألزم كما 

اليت تقتضي عدم التراخي يف التبليغ لئال يفوت » ومل يبلغ فورا...«...من (ق ع ج)  25مكرر 
السلطات فرصة الكشف عن اجلرمية أو مرتكبيها، أو الوقوف على العصابات اليت تقتات على 

، تبليغ وعدم التراخي فيهرية يف الملعيار الفو التقديريةأعضاء وأنسجة بشرية، ويبقى للقضاء السلطة 
اجلزائري صفة معينة للجاين الذي ميتنع عن التبليغ عن جرمية االجتار باألعضاء  املشرعد  حيدكما مل
إىل علمه  شرط أن يكون قد تناهى...» كلّ من علم...«ة، بدليل استعماله للفظ العموم البشري

ء سهلت وظيفة الشخص معرفة ارتكاب طريقة كانت، سوا بأي - حمل الدراسة- ارتكاب اجلرمية 
مل يكن للوظيفة دخل يف علم  اجلرمية، كأن يكون طبيبا أو جراحا أو قائما مبهمة التمريض، أو

  .)2(الشخص بوقوع اجلرمية، كزوجة طبيب، أو صاحب متجر ما

ينصب فعل احلصول أو االنتزاع أو الشروع  :فعل احلصول أو االنتزاع أو الشروع فيهما •
العضو هو ذلك اجلزء احملدد من  يج، ومفهوم هذين املصطلحني أنفيهما على العضو أو النس

 أماكالقلب والكبد والكلى،  ،وظائف عدةجسم اإلنسان، والذي يقوم بأداء وظيفة أو 
النسيج فهو عبارة عن خليط حمدد من مركبات عضوية كاخلاليا واأللياف، واليت تعطي يف 

 .)3(جمموعها ذاتية تشرحيية تتفق وعمله كالنسيج العضلي والعصيب

                                              
اجلديدة للنشر،  إدريس عبد اجلواد عبد اهللا، األحكام اجلنائية املتعلقة بعمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية بني األحياء، دار اجلامعة) 1(

  .185م، ص2009اإلسكندرية، مصر، 
  .322حممد سامي الشوا،، املرجع السابق، ص)2(
  .205، 204ص م، ص2003حممد سامي الشوا، مسؤولية األطباء وتطبيقاا يف قانون العقوبات، دار النهضة العربية، مصر، ) 3(
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ع عضو من أعضاء بشرية حمال للتجرمي، ولو نزويكون تقدمي منفعة مقابل  :املقابل أو املنفعة •
تفاق يعد باطال ملخالفته قواعد فإن هذا اال« ري،اتفاق بني صاحب اجلسد واملشتحدث 

 .)1(»العامةواآلداب  النظام العام

الصادر يف  1181بشروط معينة يف القانون رقم  نزع األعضاءوقد أباح التشريع الفرنسي عملية 
، وأوىل هذه الشروط بالذكر هنا أن التنازل عن عضو من أعضاء القاصر ال يكون 1976ديسبمر  22

ع رتضرورة توافر رضا املمثل القانوين للقاصر، وإجازة جلنة من اخلرباء هذا المع أو شقيقته،  هإالَّ لشقيق
  .)2(كان قادرا على التعبري عن نفسهبعد أن تسمع لرأي القاصر إن 

  الركن املعنوي   . ب

انصراف إرادة اجلاين إىل  مبجرد، اليت تتوافر عمديةجرمية للطفل جتار باألعضاء البشرية تعد جرمية اال
ن حيصل مع علمه بأن القانون ينهى عن ذلك ويعاقب عليه، فالعامد هو م ،حتقيق اجلرمية جبميع أركاا

   .)3(مبقابل أو دون رضاه طفلمن جسم ال على عضو أو جزء

 هاانتزاعأو  قاصر سيج أو خاليا جسمعضو أو نجرمية احلصول على عقوبة ثانيا: 

 عامةلإلنسان  جتار باألعضاء البشريةاجلزائري رصد اة جرائم اال املشرع ميكن القول إنَّ
ه اجلرائم، سواء أكان الشخص ذمرتكيب همتعددة، ومل يتساهل مع عقوبات صارمة  خاصةوالطفل 

بالسجن من  20ر مكر 303دة ملاا قبهحيث تعا، رمية شخصا طبيعيا أو شخصا معنويااملقترف هلذه اجل
  ..دج1.500.000ىل إ 500.000مة من ابغروسنة  15ىل ات إسنو 05

 29مكرر  303 املادةعليه  نصتملا  وفقاًعلى مرتكيب هذه اجلرمية  )4(كما تطبق الفترة األمنية
  ».ئم املنصوص عليها يف هذا القسمبالفترة األمنية على اجلرا املتعلِّقةمكرر  60 املادةتطبق أحكام «

                                              
م، 1999ني الشرع والقانون، دار الثقافة والتوزيع، عمان، األردن، مسرية عايد الديات، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية ب) 1(

  .176ص
  .88م، ص1999أمحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دار النهضة العربية، مصر، ) 2(
  .55م، ص1986سعد أمحد حممود، زرع األعضاء بني احلظر واإلباحة، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 3(
مكرر من قانون العقوبات جنده يبني مفهوم الفترة األمنية اليت يقصد ا حرمان احملكوم عليه من تدابري  60) وبالرجوع إىل املادة 4(

  التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة والوضع يف الورشات اخلارجية أو البيئة املفتوحة وإجازات اخلروج واحلرية النصفية واإلفراج املشروط.
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 18 املادةيف  عليه تكون على النحو املذكور فإن العقوبة املقررة امعنوي اشخصكان اجلاين إذا  أما
احلد األقصى للغرامة املقررة قانونا  مراتإىل مخس  مرةغرامة تساوي من (ق ع ج)، وهي مكرر من 

دج ( وهو احلد 1.000.000تصري الغرامة مابني  مثَّومن  ،للجرمية عندما يرتكبها الشخص الطبيعي
األقصى املقرر جلنحة انتزاع عضو من شخص على قيد احلياة أو من شخص ميت دون احلصول على 

، وهذا فضال عن احلد األقصى) مراتمخس  ما يعادلدج (وهو  5.000.000املوافقة مثال ) و
  .املادةاملقررة يف نفس  العقوبات التكميلية

 :نَّإم ميكن القول من خالل ما تقدو
ق حني جرم االجتار باألعضاء البشرية يف قسم خاص به، هو القسم اخلاص فّواجلزائري  املشرع -

 .1مكرر
حبماية جزائية،  خاصةوالطفل بصفة  عامةبصفة  اجلزائري إحاطة اجلسم البشري املشرعإرادة  -

ذا لتنصل من تظهر يف عدم اشتراطه صفة معينة للجاين، كأن تكون وظيفة معينة، ولو فعل ه
 .العقاب أشخاص كثريون

اجلزائري اختار منهج التشديد  املشرعدراسة جرائم االجتار باألعضاء البشرية على أن  كشفت -
مع مرتكيب هاته اجلرائم اخلطرية، وهو منهج من شأنه حيقق الردع ويساهم يف  يف التعامل

 التقليص من حجم هذه الظاهرة إن مل نقل يقضي عليها ائيا.
، فأحيانا ما تطلعنا بعض اجلرائد أو يتناهى إىل أمساعنا هذا وللمزيد من محاية حقوق الطفل

عنوية، ، أو عدم الرعاية امللبعض الظروف مثل سوء التغذيةيكون فيها الطفل ضحية  قضايا
و ما وه ،هذا ما يصطلح عليه جبرائم اإلمهال العائلي ،الطفل يكون املتسبب فيها هم والدا

 .سنتناوله يف املبحث املوايل

  : جرائم اإلمهال العائليامساملبحث اخل

حظيت األسرة باهتمام خاص يف الشرائع السماوية والقوانني الوضعية، باعتبارها اخللية األساسية 
يف اتمع واللبنة األساسية لتطوره ومتاسكه وصالحه، وعلى هذا األساس حرصت التشريعات على 
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وهذا  ،والقرابة ةالزوجيلتنظيم العالقات بني أفراد األسرة الذين جتمع بينهم صلة  خاصةإرساء قواعد 
  .قرارهاحفاظا على قيامها ومتاسكها وتقرير أحكام حلماية األسرة من األفعال اليت متس بكياا واست

ويأيت يف  ،ت بنظام األسرةالقوانني اجلزائرية على غرار التشريعات الوضعية املقارنة اهتم إنَّ
  .»األسرة حتظى حبماية الدولة واتمع« منه على أن 72 املادةيف  نصمقدمتها الدستور الذي 

  :والذي يهدف إىل حتقيق املقاصد التاليةاملذكور آنفا  وهو ما أكده عهد حقوق الطفل يف اإلسالم      
رعايةُ األسرة وتعزيز مكانتها، وتقدمي الدعم الالزم هلا للحيلولة دون تردي أوضاعها االقتصادية أو «

الصحية، وتأهيلُ الزوجني لضمان قيامهما بواجبهما يف تربية األطفال ومنائهم مدنيا االجتماعية أو 
 منه: 8من املادة  1كما جاء يف البند  »ونفسيا وسلوكيا

حتمي الدولُ األطراف، األسرةَ من عوامل الضعف واالحنالل، وتعمل على توفري الرعاية ألفرادها  - «
  والتوازن بقدر االمكانيات املتاحة. واألخذ بأسباب التماسك

ال يفصل الطّفل عن والديه على كُره منهما، وال تسقط واليتهما عليه إالّ لضرورة قصوى وملصلحة - 
 ة تتاح فيها الفرصة ليبدية، ورهنا لقواعد قضائياخليووفقا لإلجراءات الد ،غ شرعيالطّفل ومبسو

 ا أو من ميثّله، أو أحد أعضاء األسرة طلباته.الطّفل أو الوالدان، أحدمها أوكالمه
تراعي الدول األطراف يف سياستها االجتماعية مصاحل الطّفل الفضلى، و إذا اقتضت فصله عن  - 

 .»والديه، فال يحرم من إقامة صلة ما
قواعد لتنظيم  سرةوقانون األ املدنيةوقانون احلالة  اجلزائري املدينقانون المن  كلّن كما تضمو

تعد األسرة «ى أنه عل املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون من  04املادة  هذا وكما نصت ،األسرة وبناًء
 ،الوسط الطبيعي لنمو الطفل إذ ال جيوز فصل الطفل عن أسرته إال إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك

 أما، »وفقا لألحكام املنصوص عليها قانوناوال يتم ذلك إال بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائية و
ن احترام كافة حقوق األسرة وتضم القواعد اليت تكفل محاية حوى هو اآلخرقانون العقوبات فقد 

  .من يتعدى على هذه احلقوق أو خيل مبا يلزمه من واجبات كلّأفرادها ومعاقبة 
احلق يف الرعاية االجتماعية للطفل عتداء على ال إبراز أهم السلوكات اليت تشكل حناو هناومن 

عتداء على احلق يف اتطرق فيه إىل اجلرائم اليت تشكل سنفيف املطلب الثاين  أما ،وهذا يف املطلب األول
  .نسب الطفل
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  جتماعيةاملاسة حبق الطفل يف الرعاية اال اجلرائم :املطلب األول

الزواج هو عقد « 02- 05مبوجب األمر رقم من (ق أ ج) املعدلة  04 املادةعلى ما جاء يف  بناًء
رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة 

يتم بالطريقة الصحيحة شرعا  وعليه فأي زواج ،»والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
وتزداد هذه  ،أي الزوج والزوجة ؛الزوجيةمتبادلة بني طريف الرابطة  ترتب عليه حقوق وواجباتنونا يوقا
ختلى عن  اوعليه فإن أي أحد من الزوجني إذ ،نتج عن هذا القران أوالد كلَّماتساعا ات واجباال

وبالتايل يؤثر على كياا  ،ىل اإلضرار بأفراد أسرتهإحتما  يؤديلقاة على عاتقه فسوف االلتزامات امل
جرائم اإلمهال  املشرععتداء يشكل جرمية من اجلرائم اليت مساها اوقد ينجم عن هذا اإلضرار  ،ونظامها

، وهي صور أربعاجلرائم  هذه وتأخذ ،(ق ع ج)من  331و 330 املادتنيعليها يف  نصالعائلي واليت 
 :املادتني هاتني املتضمنة يف
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 األسرة. مقر ترك -
 .)1(احلامل الزوجة عن التخلي -
 .لألوالد املعنوي اإلمهال -
  ء.قضا املقررة الغذائية النفقة تسديد عدم -

  الفرع األول: جرمية ترك مقر األسرة

ومن آياته أَنْ خلَق تعاىل ﴿ اهللا فقد قال ،من مقاصد الزواج تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة
 نم ةًلَكُممحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُِسكُمونَ﴾  أَنفَكَّرتمٍ يقَول اتلَآي كي ذَٰلإِنَّ ف

ن ختلى إف ،حسن املعاشرةوتعتمد األسرة على التكافل والترابط االجتماعي و ،)21اآلية  :(سورة الروم
املادية املترتبة على بااللتزامات األدبية و ملدة تتجاوز الشهرين دون القيام وجيةالزأحد الوالدين عن مقر 

هذا ما ذهبت ، وبغري سبب جدي يشكل جرمية يعاقب عليها القانون القانونيةالسلطة األبوية أو الوصاية 
  .)2((ق ع ف)من  3- 227 املادةج) اليت تقابلها ق ع من ( 330/1 املادةإليه 

العقوبة املقررة  مثَّوحىت يتسىن لنا الغوص يف هذه اجلرمية جيدر بنا الوقوف عند أركاا أوال 
  ملرتكبها ثانيا.

                                              
تعترب هذه اجلرمية الثانية من جرائم اإلمهال العائلي وهي ترك الزوج لزوجته وإمهاهلا عمدا أثناء مدة محلها، وبذلك نصت املادة  )1(

ن الزوج الذي يتخلى عمدا وملدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأا حامل وذلك لغري سبب أمن قانون العقوبات  330/2
مل نتطرق هلذه اجلرمية لكوا خارجة عن و دينار، 100.000إىل  25.000ن إىل سنة وبغرامة من جدي يعاقب باحلبس من شهري

  نطاق الدراسة، وهي مرتبطة باحلماية اجلنائية للجنني.
)2(
 Art 227-3: «Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une 

convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, 
"légitime, naturel ou adoptif," d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une 
contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations 
familiales prévues par le " titre IX du livre I ère du " code civil, en demeurant plus de  mois sans 
s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 € 
d'amande. …». 
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  ترك مقر األسرة جرميةأركان أوال: 

 الركن املادي  . أ

  :تتمثل يفالركن توافر أربع عناصر جمتمعة ويقتضي هذا 
 .االبتعاد جسديا عن مقر األسرة -
 .وهي أكثر من شهرين ؛األسرة مقر ترك مدة -
 .أوالد عدةوجود ولد أو  -
 .عدم الوفاء بااللتزامات العائلية -

 االبتعاد جسديا عن مقر األسرة .1

 . الزوجيةبقاء الزوج اآلخر مبقر و ،هذه اجلرمية ترك أحد الزوجني مقر األسرة املعتاد يقتضي لقيام
ردنا ربطها أذا إ خاصةيعتريها بعض الغموض  املادةالواردة يف » سرةمقر األ« عبارة غري أنَّ

 كلّموطن « على أن نصت أنهاجند منه  36 املادة نصإىل  إذ بالرجوعبقواعد القانون املدين، 
م حمل اإلقامة سي، وعند عدم وجود سكىن يقويجزائري هو احملل الذي يوجد فيه سكناه الرئ

ففي  ،»كثر من موطن واحد يف نفس الوقتللشخص أطن وال جيوز أن يكون االعادية مقام املو
» السكن«و» املوطن« عبارات تضمنتيف حني » مقر األسرة« عبارةد  جنال املادةهذا 

مقر األسرة بأنه مكان  بعضهم فبالنسبة لشراح القانون فقد عر أما ،»ة العاديمكان اإلقام«و
مع الوالدين أو مع أحدمها يف حالة سرة الفعلي، ومكان سكن األوالد على اخلصوص سكن األ

 إىل القول يف حالة وبالتايل فقد ذهب بعضهم، )1(إذا حصل طالق بينهما أو تويف أحد الزوجني
وبقي مقر  ،األبناء بالتوجه إىل بيت أهلهاقامت الزوجة رفقة و الزوجيةترك الزوج بيت 

منهما يف  كلّن يعيشان األمر إذا بقي الزوجاكذلك و ،ال جمال لقيام اجلرمية فإنهخاليا  الزوجية

                                              
   .412، صالسابقاملرجع عبد احلليم بن مشري، ) 1(
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، )1(ن مقر األسرة يكون عندئذ منعدماإلزوجة ترعى ولدها يف بيت أهلها فكانت ابيت أهله و
  .)2(ج)ق ع من ( 330 املادةال جمال بالتايل لتطبيق و

ا وضع هذا  ناغري أنإذا تأملنا يف العلة اليت من شأيف محاية األوالد  تتمثّل هافإننا جند النص
بدعوة عدم اجلاين  عن املسؤولية، وما دام األمر كذلك فلم نستبعد من الناحية املادية واملعنوية

إذ املسألة هنا تتعلق مبقر إقامة الزوج املتروك مع  ؛وجود املقر باملفهوم الذي فهمه بعض الشراح
جد األوالد مع أمهم أو أبيهم يف حالة فالعربة هنا مكان توا ،أوالده مهما كان وضعية هذا املقر

التدخل من أجل  املشرعفمرة أخرى يقتضي على  ،خروج الزوجة تاركة أوالدها مع أبيهم
  .النصالتحايل على اليترك الفرصة ملن يريد  حتىوهذا  ،توضيح املقصود مبقر األسرة

 ك مقر األسرة ملدة أكثر من شهرينتر .2

يشترط لقيام اجلرمية أن يستمر ترك مقر األسرة أكثر من شهرين، و جيب أن يكون االبتعاد عن 
إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن  أمامقر األسرة والتخلي عن االلتزامات العائلية يف آن واحد، 

الشهرين  مدةسب أحواهلم رغم غيابه عنهم فال تقوم اجلرمية ولو كانت املدة تتجاوز الشهرين، وحت
ابتداء من ترك أحد الوالدين ملقر األسرة والتخلي عن التزاماته العائلية إىل تاريخ تقدمي الشكوى ضده، 

 ترك مقر األسرة مل تتجاوز الشهرين. مدةوعلى هذا األساس قضي بعدم قيام اجلرمية باعتبار أن 
تزامات العائلية على لالشهرين على ترك مقر األسرة وإثبات التخلي عن اال مدةيقع إثبات مرور و

الشهرين بالعودة  مدةتقطع و ،القانونيةعاتق الزوج الشاكي بالتعاون مع وكيل اجلمهورية بكافة الوسائل 
 ،جيةالزوعن الرغبة الصادقة يف استئناف احلياة  الكن بشرط أن تكون العودة تعبري ،إىل مقر األسرة

تفادي الشهرين و مدةلقطع  اأم مؤقت اما إذا كان الرجوع فعلي يةيبقى لقاضي املوضوع سلطة تقديرو
  .)3(قيام اجلرمية

                                              
 بعد زواجهما ظل كل منهما يعيش يف بيت أهله نين الزوجأقضي يف فرنسا بعدم قيام جرمية ترك مقر األسرة ملا ثبت للمحكمة ) 1(

. راجع: أحسن منفصال عن اآلخر، وأن الزوجة كانت ترعى ولدها يف بيت أهلها، وبالتايل اعترب مقر األسرة منعدما وال جرمية تقوم
  .  150اص، املرجع السابق، صالوجيز يف القانون اجلزائي اخل، بوسقيعة

   .412، صنفسهاملرجع  )2(
   .151املرجع السابق، صاص، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل) 3(
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سبق ضمان استقرار احمليط األسري من أجل حتقيق جو عائلي مناسب  مما املشرعاستهدف  ولقد
حلياة الطفل عن طريق زجر اهلجر املقصود لبيت األسرة، الذي قد يا م عليه أحد األبوينقدي ممإىل يؤد 

و تلك الناشئة عن احلضانة أو أالية األبوية لطفل من حقوقه املادية واملعنوية الناشئة عن الواحرمان 
 .)1(الوصاية كما حددا نصوص القانون

 أوالد عدةوجود ولد أو  .3

على التخلي عن  نص املشرعن إإذ ؛ أوالد عدةوجود ولد أو  اجلرمية لقيام النصيشترط 
وجود رابطة األبوة الناجتة عن  القانونيةااللتزامات األدبية أو املادية املترتبة على سلطة األبوة أو الوصاية 

 .)2(األمومةأو 
عن وصف الطفل حمل احلماية، وبعبارة أخرى: هل الطفل املكفول  كما يثار التساؤل

لإلجابة عن هذا التساؤل  ؟مشمول ذه احلماية أم هي حكر على الولد الشرعي دون غريه
ف من (ق ع ج)؛ إذ تعر 330/1 املادةو (ق أ ج)من  116 املادةيقتضي منا الرجوع إىل 

رعاية فقة وتربية والتزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من ن« أنهاالكفالة على  116 املادة

                                              
  .20عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 1(
ي القائل بضرورة حذف أمتبنني الر ،»الوصاية القانونية«و» بويةاأل السلطة«غري أننا نرى بأن املشرع قد أخطأ يف توظيف عباريت  )2(

ألن السلطة األبوية عبارة دخيلة على الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة، فهي نتاج حتميل التشريع الفرنسي إلينا، حيث  ؛هاتني العبارتني
لألم على أشخاص األبناء أو  أو سلطات اليت خيوهلا القانون لألبجمموعة احلقوق وال«نفاد السلطة األبوية يف القانون الفرنسي هو:  نَّإ

والشريعة اإلسالمية (قانون األسرة) لديها مصطلح الوالية الذي يؤدي هذا املعىن، ». ماأمواهلم ليتمكن من القيام بالواجبات املعهودة هل
عبد  راجع:». صر وبعد وفاته حتل األم حمله قانونا...يكون األب وليا على أوالده الق«من (ق أ س) (مكررة)  87وقد نصت املادة 

  .411يم بن مشري، املرجع السابق، صلاحل
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كفيل برعاية على قيام ال نصت املادةأن هذه من رغم فبال ،)1(»بنه وتتم بعقد شرعياقيام األب ب
املشمول يتضح أن  ج) ق ع(من  330/1 املادةمن صياغة  هأن إالَّبنه ااملكفول قيام األب ب

 املادةن االلتزامات املنصوص عليها يف إإذ  ؛باحلماية هو الولد األصلي الشرعي دون سواه
ها يف حني أن االلتزامات املنصوص علي القانونيةالوصاية مترتبة على السلطة األبوية و 033/1

  .)2(هي على سبيل التربع ال غري (ق أ ج)من  116 املادةيف 
 الطفل املكفول؛ حتىلتشمل  اجلنائيةبسط احلماية  املشرعمن املستحسن على نرى  ناأن إالَّ

عليه الكفيل كان يهدف من ع العقد ملا وقَّو ،الكفيل نيةمصلحة هذا األخري ال  إذ العربة هنا هي
من  116 املادةكما عربت عنه  ،كاملة غري منقوصة مسؤوليةهذا الطفل  مسؤوليةحتمل  خالله

الكفالة التزام على وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام األب « (ق أ ج)
عن أي إخالل  وعلى هذا األساس من ألزم شيئا لنفسه أصبح مسؤوال ،»بابنه وتتم بعقد شرعي

  .لواجبات اليت فرضها عليه القانونبواجب من ا

وبذلك ال ا غري الشرعي ال يشكالن أسرة ولو كان هلما مقر، األم مع ابنهأن ويف هذا اإلطار جند 
األسرة هي اخللية األساسية « اليت تقضي أنمن (ق أ ج)  02 املادة نصمن  انطالقاًتشمله هذه احلماية، 

لذلك جند أن هناك من يضيف  ،»وصلة القرابة الزوجيةمن أشخاص جتمع بينهم صلة  وتتكونللمجتمع 
غري  هو الطفل املتبىنلنا أن  يتبينمن هنا و، جلرمية؛ وهو توافر عقد زواج صحيحشرطا لقيام هذه ا

                                              
 نأ على املهملني األطفال بكفالة املتعلق القانون من الثانية املادةبالرجوع إىل املشرع املغريب جنده نص على الكفالة يف  )1(
برعاية طفل مهمل وتربيته ومحايته والنفقة عليه كما يفعل األب مع ولده كفالة طفل مهمل مبفهوم هذا القانون هي االلتزام «

 اآلخر ربيع فاتح يف صادر 1.02.172 رقم شريف ظهريراجع:  ».وال فـي اإلرث وال يترتب عن الكفالة حق يف النسب
 5031الرمسية عدد اجلريدة ( املهملني األطفال بكفالة املتعلق 15.01 رقم القانون بتنفيذ  )2002 يونيو 13( 1423
وزارة العدل للمملكة املغربية، حقوق الطفل يف  )/2362)، 2002أغسطس  19( 1423مجادى اآلخرة  10بتاريخ 

التشريع املغريب ويف االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب واملعايري الدولية لألمم املتحدة، منشورات مجعية نشر املعلومة 
  .104، صم2007، مطبعة إليت، سال، دار القلم، الرباط، يوليوز، 10سلسلة املعلومة للجميع، العدد القانونية والقضائية، 

 . 42بوزيان عبد الباقي، املرجع السابق، ص )2(
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  من  46 للمادة وفقاًقانونا كون التبين ممنوع شرعا و 330/1 املادةمشمول باحلماية املقررة يف 
  .)1((ق أ ج)

  من  330/1 املادة نصعلينا الرجوع إىل  ستلزمذه الرعاية ي لقاصر املقصودبالنسبة لسن ا وأما
املعنيون هنا هم و ،القانونيةاليت تتحدث عن االلتزامات املترتبة عن السلطة األبوية أو الوصاية  ج) ق ع(

 .األوالد القصر

 دم الوفاء بااللتزامات العائليةع .4

ادية امل التخلي عن كافة االلتزامات األدبية أو أن يصاحب ترك مقر األسرةلقيامها اجلرمية  بتتطلَّ
هو اجلرمية بالنسبة لألب و تقوملك بذواألوالد، و املتروك األم جتاه الزوج وأمن األب  كلّاليت تقع على 

يفرضه عليه القانون عن كافة التزاماته املادية أو األدبية يف ممارسة ما  ىخلحني يتصاحب السلطة األبوية 
، زوجهاعن التزاماا حنو أوالدها و ىخلتت حنيتقوم اجلرمية بالنسبة لألم وجه، وحنو أوالده وز

محاية أفراد األسرة أو مادية تتعلق بضمان حاجيام قد تكون أدبية تتعلق برعاية و الزوجيةوااللتزامات 
  .)2(املعيشية

يعين  هذا ال ،»و املاديةألتزاماته األدبية اويتخلى عن كافة « استعمل تعبري املشرعملالحظ أن وا
االلتزامات  كلّبالتخلي فعليا عن  إالَّللشرح اللفظي الصارم هلذه العبارة أن هذا العنصر ال يقوم  طبقاً

وهو  ،وبالتايل يف حالة التخلي اجلزئي ال يقوم الركن املادي للجرمية ،وليس عن بعضها فقط ،جتاه الطفل

                                              
  . يف حني جند أن األطفال القصر حمل احلماية اجلنائية يف القانون الفرنسي هم األطفال الشرعيون وبالتبين )1(

، منها أن يكون الطفل املراد تبنيه أقل من سبع 23/12/1958الفرنسي له شروطه اخلاصة بالتبين يف املرسوم الصادر يف وجند القانون 
، ختلى عنه أبواه، كما يشترط أن يكون الزوجان الراغبان بالتبين ال أطفال شرعيني هلما سنوات وأن يكون جمهول النسب، أو يتيما أو

من شرط  ءومع ذلك أجاز املشرع الفرنسي اإلعفا. ، أو متزوجني منذ مدة تزيد على مثان سنواتعاما 40وأن ال يقل عمرها عن 
(عدم وجود األطفال الشرعيني) قائال: إن  العمر أو املدة اليت مضت على الزواج إذا ثبت بفحص طيب عقم الزوجة، وينتقد البعض شرط

آيدن خالد قادر، . راجع: صغري مبا ال يتعارض مع مصاحل األطفال الشرعينيحتققت مصلحة ال وجود هؤالء ال يتعارض مع التبين إذا ما
، م1992، رسالة دكتوراه، كلية القانون جبامعة بغداد، - دراسة مقارنة يف العراق وفرنسا- التدابري العالجية لألحداث اجلاحنني 

  / 309ص
J.Chazal, Les droits de l’enfant, presse universitaire de France, Paris, 1962, P 31. 

  .150، املرجع السابق، صاصأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل) 2(
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من أجل محاية مصلحة األسرة بصفة عامة أو الطفل بصفة موقف ال نستحسنه، فإذا كان النص جاء 
  .خاصة كان على املشرع أن يعاقب مبجرد التخلِّي عن كلّ أو بعض االلتزامات العائلية

يف رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على محايته  االلتزامات األدبية لوتتمثَّ
تنتقل  الزوجيةاحنلت الرابطة وإذا كان األب حيا و ،)ق أ جمن  62 ادةاملصحته وخلقه ( وحفظ

 عشريف هذه احلالة تنقضي التزامات األم بالنسبة للذكر بلوغه و ،ىل األم احلاضنةإااللتزامات األدبية 
الزواج أي  سنبالنسبة لألنثى ببلوغها و وقد متدد إىل ست عشرة سنة إذا مل تتزوج األم ثانية، ،سنوات

  .)أ ج ق 65 املادة( يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون ىعلى أن يراع ،سنة ةعشر تسع
ة على وبناًء ،تتمثل أساسا يف النفقةف االلتزامات املادية اأمن األب يبقى فإ (ق أ ج)من  57 املاد

 استمرارهامع إمكانية  الرشد سنإىل بلوغه بالنفقة على البنت إىل الدخول ا وكذا بالنسبة للذكر  املزم
تسقط باالستغناء عنها و، أو مزاوال للدراسةعقلية أو بدنية  فةآل اعاجز يف حالة ما إذا كان الولد

 وفقاًما يعترب من الضروريات الكسوة والعالج والسكن أو أجرته ووتشمل النفقة الغذاء و ،بالكسب
متناع عن دفع النفقة بتجرمي اال املشرعوقد تدخل  ،(ق أ ج)من  78 للمادة طبقاًالعادة  للعرف أو

على  اعتربها صورة من صور اإلمهال العائلي قائمة بذااو (ق ع ج)من  331 املادةالغذائية بنص 
  النحو الذي سنبيه الحقا.

 وأدون التخلي عن واجباته األدبية سبق أن األب أو األم الذي يترك مقر أسرته  مماعليه يستخلص و
بذلك فإن اإلشارة إىل توفر عنصر التخلي عن هذه و ،مرتكبا جلرمية ترك مقر األسرة املادية ال يعترب

   .االلتزامات أمر ضروري إلثبات قيام اجلرمية

 الركن املعنوي  . ب

إىل  - أحد الوالدين- اجلاين نيةيف اجتاه  يتمثّلتوافر قصد جنائي  ترك مقر األسرة جرميةتستوجب 
 ،القانونيةقطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناجتة عن السلطة األبوية أو الوصاية 

عليه تقتضي جنحة ترك مقر األسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي و ،وبإرادة ال تقبل التأويل
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األوالد وسالمتهم  صحةعلى نتائج وخيمة  ب عنهاقد تترتاليت طورة إخالله بواجباته العائلية خب
 .)1(على تربيتهموأخالقهم و

هذا الترك قد تفرضه ظروف مهنية أو صحية فيكون الغياب مربرا إذا كان السبب  غري أنَّ
 وهو ما يستخلص من عبارة ،مفترض يف هذا الترك النيةألن سوء  ؛ن يثبتهألزوج جديا، وجيب على ا

كأن يكون الترك من أجل القيام ،(ق ع ج)من  330/1 املادةالواردة يف » جدي وذلك بغري سبب«
 ن السبب الأقد اعترب القضاء الفرنسي ولتحصيل العلمي، لأو البحث عن العمل أو  الوطنيةباخلدمة 

 اهكذا قضي يف فرنسا بأن نفور الرجل من محاته ال يشكل سببو ،ت العكسثبي حتىيكون جديا 
حبجة سوء  الزوجيةكذلك بعدم جواز مغادرة الزوج حمل  ىوقض ،الزوجيةملغادرة الزوج لبيت شرعيا 

ن إبراز إوعليه ف ،تاركا أوالده القصر حتت رعاية زوجته الزوجيةغادر حمل  أنهإذا ما ثبت  ،سرية الزوجة
باإلدانة يف جنحة ترك عدم وجود السبب اجلدي عنصر ضروري جيب اإلشارة إليه يف احلكم القاضي 

ك مقر أسرته ملدة تر أنه...« )3(هكذا جاء يف احلكم الصادر عن حمكمة بومرداسو ،)2(مقر األسرة
دون أن يقدم سببا جديا عن تتجاوز شهرين وختلى عن التزاماته األدبية واملادية جتاه أوالده وأسرته و

يتعني من قانون العقوبات و 330 للمادة طبقاًذلك األمر الذي جيعل أركان جنحة اإلمهال متوافرة 
   ».إدانته ا

  املتابعة واجلزاء على جرمية ترك مقر األسرةثانيا: 

 تابعةامل  . أ

ن باعتبارها وكيلة ع ؛حدهاو العامةصاص النيابة هو من اخت العموميةاألصل أن حتريك الدعوى 
لتطبيق العقوبات حيركها  العموميةالدعوى « ج ج) إ(ق من  األوىل املادةعليه  نصتاتمع كما 

من نفس  29 املادة ونصت ،»...ويباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم مبقتضى القانون
                                              

مكرر من القانون اجلنائي التونسي على عقاب األب أو األم أو غريمها ممن توىل بصفة قانونية حضانة قاصر  212كما قضى الفصل ) 1(
 يمرتل األسرة لغري سبب جد رختلص من القيام بالواجبات املفروضة عليه سواء ج دينار إذا 50أعوام وخبطية قدرها  3بالسجن مدة 

أو بإمهال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغري فائدة وبدون ضرورة أو تقصريه البني يف رعاية مكفوله 
  .415/ عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص156، صاملرجع السابقخليل بوهالل،  راجع:متسببا هكذا يف إحلاق ضرر به. 

  .152املرجع السابق، ص اص،الوجيز يف القانون اجلزائي اخل أحسن بوسقيعة،) 2(
  .330فهرس  2003 فيفري 22بتاريخ ) 3(
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 كلّباسم اتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي متثل أمام  العموميةالدعوى  العامةتباشر النيابة « القانون
يف أحوال معينة، منها  العموميةيف حتريك الدعوى  العامةقد يقيد النيابة  املشرع أنَّ إالَّ ،»...جهة قضائية

و منها احملافظة على الروابط األسرية كما ه ،عدةوذلك العتبارات  ،)1(وجوب تقدمي شكوى املضرور
 العامةتسعى النيابة اليت  العامةإذ تغلب مصلحة األسرة على املصلحة  ؛احلال يف جرمية ترك مقر األسرة

املتابعة  على أن ال تتخذ إجراءات ج) ق عمن ( 330 املادةالفقرة األخرية من  نصتعليه حلمايتها، و
الشكاية فاملعمول به أن تقدم  ،وذجا خاصا للشكاية ومضموامنأومل حيدد القانون  ،على شكوى بناء إالَّ

من (ق إ ج  36 املادةعليه  نصت، وهذا ما القضائيةإىل ضابط الشرطة  أو إىل وكيل اجلمهورية مباشرة
وأنه  ،»بشأا... يتخذيقوم وكيل اجلمهورية: بتلقي احملاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما « ج)

سم الزوج اوسم وعنوان الزوجة الشاكية ولقب اقدم الشكاية يف ورقة تتضمن لقب وتأن يكفي 
واليت جيب أن  ،خالهلا الزوجيةباإلضافة إىل ذكر املدة الزمنية اليت ترك فيها الزوج مرتل  ،املشتكى منه

قد ختلى عن التزاماته  أنهشارة إىل مع اإل ،أكثر من شهرين متتابعني على األقل مدةتكون قد جتاوزت 
 .)2(املادية خالل هذه املدة دون أي سبب شرعي أو جدي وأدبية األ

ترك ألنه إذا وقع أن سبق و؛ القانونية الزوجيةجيب أن تقدم الشكوى أثناء قيام العالقة  هأن إالَّ
وقع الطالق بني  مثَّرعي متخليا عن التزاماته دون مربر ش ،ملدة أكثر من شهرين الزوجيةالزوج مسكن 

ألا تكون قد  ؛ن شكواها سوف لن تقبلإت الزوجة لتقدمي شكوى ضد زوجها فبعده جاءالزوجني و
عتت عن نفسها حتقيق الغرض الذي قصده فوعليه تستلزم و ،حلماية األسرة من التفكك واإلمهال املشر

فوجب على  اإذا كان الزواج عرفيو ،الزوجيةج إلثبات قيام العالقة الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزوا
يثبت الزواج « 02- 05املعدل بالرقم  ج)(ق أ من  22 للمادة وفقاًالزوج املتروك تسجيل الزواج 

، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي. جيب تسجيل حكم املدنيةمبستخرج من سجل احلالة 

                                              
ومنعدم األساس أنه يعترب مشوبا بالقصور يف التسبب  48087بشأن القضية رقم  31/03/1989وورد قرار للمحكمة العليا يف ) 1(

الة القانونية،  القانوين ويستوجب نقض القرار الذي مل يوضح املدة اليت استغرقها ترك األسرة ومل يشر إىل شكوى الزوجة املتروكة.
  .197، ص1992لسنة 

  .21عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 2(
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 العامةلنيابة ل وعندها يتسىنبعدها يقدم شكواه، و» العامةبسعي من النيابة  املدنيةتثبيت الزواج يف احلالة 
 .)1(إجراءات املتابعة

 اجلزاء  . ب

ألسرة باحلبس من شهرين إىل سنة مرتكب جنحة ترك مقر ا (ق ع ج)من  330 املادةتعاقب 
ية بعقوبة تكميل املتهمعالوة على ذلك جيوز احلكم على و ،دج100.000إىل  25.000غرامة من بو

 ع قمن ( 332 للمادة وفقاًذلك من سنة على األقل إىل مخس سنوات و ،الوطنيةباحلرمان من احلقوق 
  .ج)

ان لو ك أنهأن هذه اجلرمية جاءت حلماية األطفال ال غري، ذلك  سبق ممان نستنتجه أا ميكن وم
وهو ، سرته)أعبارة (الزوج أو الزوجة الذي يترك مقر  املشرعل ستعمال الزوجيةالقصد محاية الرابطة 

 19- 15مبوجب قانون  330املادة األمر الذي تفطن إليه املشرع مؤخرا باستحداثه للفقرة الثانية من 
الزوج الذي يتخلى عمدا وملدة تتجاوز شهرين  « :إذ نصت على)2( املتضمن تعديل قانون العقوبات

  .») عن زوجته وذلك لغري سبب جدي 2(
أمهية عن  ال تقلّمثة جرمية أخرى  فإنه ،وبعد أن تطرقنا يف هذا الفرع إىل جرمية ترك مقر األسرة

وهذا ما سنتطرق إليه من خالل الفرع  ،وهي تتعلق باهلجران أو اإلمهال املعنوي لألطفال ،سابقتها
  املوايل. 

  طفلالفرع الثاين: جرمية اإلمهال املعنوي لل

لألطفال يف التنشئة املبكرة  والنفسية أن جتارب التعلم األوىل د الدراسات االجتماعيةتؤكِّ
 ،أمناط سلوك وعادات وتصورات تتسم بالدميومة والتأثري يف استجابات الفرد عند النضج رسمت

سواء حنو  ،من األمهية يف توجيه سلوك األبناء اكبري اوعلى ذلك فالعامل األسري يشكل جانب

                                              
  .19، صالسابقاملرجع عبد العزيز سعد،  )1(
- 66، يعدل ويتمم األمر رقم  2015ديسمرب سنة  30املوافق ـل  1437ربيع األول عام  18مؤرخ يف  19- 15قانون رقم  )2(

املؤرخة يف  71واملتضمن قانون العقوبات ، اجلريدة الرمسية رقم  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156
  م. 2015ديسمرب  30املوافق ـل  1437ربيع األول عام  18
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وقد ورد يف احلديث أن ، )1(لتعلق ذلك بظروف معيشتهم وتربيتهم ،االستقامة أو حنو االحنراف
مولُود يولَد علَى الفطْرة، فَأَبواه يهودانِه، أَو ينصرانِه،  كلّ« :قاليه وسلم لصلى اهللا ع رسول اهللا

انِهسجمي 2(»أَو(.  
التفكك األسري : معنويامن بني األسباب اليت تساهم بطريقة أو بأخرى يف إمهال األوالد و

(ق أ ج) من  36 املادة نصت؛ ومن أجل تفادي مثل هذه املشاكل )3(وااليار اخللقي لألسرة
وواجبات احلياة املشتركة والتعاون على  الزوجيةجيب على الزوجني احملافظة على الروابط  أنه على

فمهما كانت الظروف اليت متر ا األسرة ، عاية األوالد وحسن تربيتهم...مصلحة األسرة ور
إذ أي إمهال أو تقصري يف  ؛)4(لألبناء يبقى فريضة شرعية وضرورة اجتماعيةفواجب الرعاية 

عليه يف القرآن الكرمي:  نصموضوع التربية تعرض صاحبها إىل الوعيد الذي أعده اهللا والذي 
غلَاظٌ شداد  ﴿ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ

أكدته السنة هو ما و ،)06اآلية  :لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾ (سورة التحرمي
قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم:  :قَالَ إذ عمرٍو عبد اللَّه بنيف احلديث الذي رواه النبوية 

                                              
  .142م، ص1974حممد عاطف غيث، علم االجتماع، دار النهضة العربية، بريوت، ) 1(
  .1385صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني، رقم: ) 2(
  .60، صم1990بكري بن حممد أرشوم، احلقوق املتبادلة يف اإلسالم، مطبعة تقنية األلوان، اجلزائر،  )3(

ويصبح  ،جتاهات العصياناومن بني نتائج انعدام هذه الصالت أن يشعر االبن بعدم تقدير عضويته يف مجاعته األسرية وتنمو بالتايل عنده 
 .143، صاملرجع السابقحممد عاطف غيث، راجع:  بن.بالرغبة يف االنتقام مما يشكل عامال الحنراف وإجرام اال متأثرا

مبدأ مسؤولية ويل األمر يف حالة احنراف أو جنوح الصغري أو احلدث،  1983لسنة  76ث العراقي رقم أقر قانون رعاية األحدا )4(
إليه  اطة به، فجاء بذلك متفقا مع ما دعون مسؤولية احلدث، وأساسها هو إمهال الويل القيام بالواجبات املنعوهي مسؤولية مستقلة 

إقرار مبدأ املسؤولية للوالدين يف حالة جنوح أطفاهلم حبيث ميكن حماسبتهم عن «لى قانون إصالح النظام القانوين العراقي الذي أكد ع
 29من قانون رعاية األحداث هذه املسؤولية باملعاجلة، فنصت املادة  30و 29فتناولت املادتان  ،»ال مستقلة عن اجلنوحعإمهاهلم كأف

دى أتزيد على مخسمائة دينار كل ويل أمهل رعاية صغري أو حدث إمهاال  تقل عن مائة دينار وال يعاقب بغرامة ال: أوال«على أنه منه 
تقل عن مائيت دينار وال تزيد على ألف دينار إذا جنم عن هذا اإلمهال  تكون العقوبة بغرامة ال: ثانيا .به إىل التشرد أو احنراف السلوك

تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن  يعاقب باحلبس مدة ال«على أنه  30كما نصت املادة  ،»ارتكاب احلدث جنحة أو جناية عمدية
راجع: حممد صاحل أمني، ». مائة دينار وال تزيد على مخسمائة دينار، كل ويل دفع احلدث أو الصغري إىل التشرد أو احنراف السلوك

، جملة األمن القومي، بغداد، - 1983لسنة  76رعاية األحداث رقم  دراسة حتليلية لقانون- جنوح األحداث بني التشريع والتطبيق 
 .56براء منذر عبد اللطيف، املرجع السابق، ص /48، صم1986، سنة 15العدد 
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»قُوتي نم عيضا أَنْ يِء إِثْمرعإميانا من و .)1(»كَفَى بِالْممبكانة الوالدين يف األسرة  اجلزائري املشر
 صحةومدى تأثريهم على شخصية أبنائهم فقد جرم أي سلوك من شأنه أن يشكل خطرا على 

يعاقب باحلبس من « (ق ع ج)من  03 فقرة 330 املادةوأخالقه، وهذا ما تقضي به الطفل 
 صحة أحد الوالدين الذي يعرض دج، 100.000إىل  25.000شهرين إىل سنة وبغرامة من 

أوالده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو 
يكون مثال سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو ال يقوم 

بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يقض  يضروري عليهم وذلك سواء كان قد قضباإلشراف ال
  ».بإسقاطها
جرمية « الفرنسي مل يعد يتناول هذه الصورة من اجلرمية حتت عنوان املشرعنذكر هنا أن و

 املادةمع تعديل جزئي يف صياغة حمتوى  ،»تعريض القصر للخطر« نبل حتت عنوا ،»هجر األسرة
أحد الوالدين سواء كان شرعيا أو طبيعيا « :يلي من قانون العقوبات القدمي فأصبح كما 357/1

إىل احلد الذي ميس  القانونيةعن التزاماته ي يتخلى عن طفله بدون سبب شرعي وأو بالتبين الذ
  ».أورو 30.000بشدة أمن وأخالق وتربية طفله القاصر يعاقب باحلبس ملدة سنتني والغرامة 

بنوع من  هذه اجلرمية نتناولس ج) ق ع(من  330/3 املادة نصعلى ما جاء يف  وبناًء
  .ثانيااملقرر ملرتكبها  اجلزاءإجراءات املتابعة و مثَّأوال أركاا  ، وذلك باحلديث عنالتفصيل

  أركان اجلرميةأوال: 

 الركن املادي  . أ

اإلمهال أعمال ويف صفة األب أو األم،  تتمثّل ،يقوم الركن املادي هلذه اجلرمية على ثالثة عناصر
 .النتائج اخلطرية املترتبة عن هذه األعمالو ،330/3 املادةاملبينة ب

 الضحية .1
هو الولد ذكرا كان أم  الضحيةمن (ق ع ج) جند صفة  330/3 املادة نصبالرجوع إىل 

يدفعنا  مما، الضحية سنمل حيدد  النصلكن  ،»أوالده أو واحد أو أكثر منهم صحةيعرض « أنثى
الرشد  سنمل يبلغ الطفل حمل احلماية هنا هو من فإن ، وبالتايل العامةإىل الرجوع إىل القواعد 

                                              
   .1692سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، رقم ) 1(
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 .)1(سنة ةعشر اجلنائي وهو مثاينسن الرشد ة سنة أو عشر املدين وهو تسع
 صفة األب أو األم .2

توافر عنصر األبوة والبنوة بني الفاعل نوي لألوالد يشترط لقيام جرمية اإلمهال املع
أي جيب أن يكون اجلاين أبا شرعيا أو  ؛»أحد الوالدين« ذلك واضح من خالل عبارةو ،والضحية

ال  فإنهالضحية ، فإذا مل توجد أية عالقة أبوة وال عالقة بنوة بني الفاعل والضحيةشرعية لالبن  أما
إذ ميكن  ؛)2(الشروط األخرىولو توافرت العناصر و حتى 330 املادةقرة الثالثة من ميكن تطبيق الف

تقوم اجلرمية يف حقهما سواء و ،قانوين آخر نصعليه ق طبيصف الفعل اإلجرامي وصفا آخر وو
اجلرمية سواء كان أحد الوالدين ميارس  تتحقَّقوهلذا  ،أسقطت السلطة األبوية عنهما قضائيا أم ال

 ؛سواء كان الوالدان يعيشان مع بعضهما أم منفصلني تتحقَّقكما  ،هذه السلطة أم مل يكن ميارسها
هي أن  ،جدا مهمةوهنا نشري إىل مالحظة  ،ال يذكر أي تفرقة ذا الصدد اجلزائري املشرعذ إ

ذكر  النصألن  ؛اجلرمية ميكن أن تقع من الوالدين بدون تفتيش عمن هو مكلف باحلضانة
 مسؤوليتهما بدون اشتراط أيهما من ميارس السلطة على الطفل.

 املادةهل ميكن تطبيق (ق أ ج): من  116 للمادة طبقاًلكن يثور التساؤل بالنسبة للكفيل 
ترخيص القانون أن حيمل املكفول لقب الكفيل بعد  خاصةعلى الكفيل ج)  ق ع(من  330/3

                                              
يعترب مهـمال «ملهملني ينص يف مادته األوىل على أنه وبالرجوع إىل املشرع املغريب جند القانون املتعلق بكفالة األطفال ا )1(

 إذا وجد يف إحدى احلاالت التالية: الطفل من كال اجلنسني الذي مل يبلغ سنه مثان عشرة سنة مشسية كاملة
 إذا ولد من أبوين جمهولني، أو ولد من أب جمهول وأم معلومة ختلت عنه مبحض إرادا. -
يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما يف حالة إذا كان أبواه منحرفني وال  -

سقوط الوالية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتوىل رعايته بعد فقد اآلخر أو عجزه على رعايته منحرفا وال يقوم بواجبه 
 رقم القانون بتنفيذ  )2002 يونيو 13( 1423 اآلخر ربيع فاتح يف صادر 1.02.172 رقم شريف ظهري ».املذكور إزاءه

أغسطس  19( 1423مجادى اآلخرة  10بتاريخ  5031اجلريدة الرمسية عدد ( املهملني، األطفال بكفالة املتعلق 15.01
  .104املرجع السابق، ص ،يب)./حقوق الطفل يف التشريع املغر2362)، 2002

  .22عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 2(
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الرأي  ؟)1(1992جانفي13املؤرخ يف  24-92املرسوم التنفيذي رقم للشروط اليت حددها  وفقاً
 330/3 املادةأن خاصة األمر يقتصر فقط على الوالدين الشرعيني و الراجح يف الفقه والقضاء أنَّ

املسألة هنا  تدام فما ،نرى األمور مبقاصدهاجيب أن  ناغري أن ،»الوالدين أحد« جاءت بعبارة
كفالة طفل ينبغي أن يلتزم بالصفات  مسؤوليةتتعلق حبسن الرعاية واإلشراف فإن من يتحمل 

إىل  املشرعولو أدى األمر على  ،واألخالق اليت هي مفروضة على الوالدين بالنسبة للطفل الشرعي
أمر ال يستسيغه ال  فهو لكن أن تترك املسألة دون ضابط أو قيد ،فالةيف عقد الك نصاستحداث 

 حقها بأمت معىن الكلمة أو يتركها لغريه. يؤديجيب أن  املسؤوليةفمن يتحمل  ،العقل وال العدالة

 330/3 املادةأعمال اإلمهال املبينة ب .3
ن وظيفة قانون العقوبات تنحصر عادة وأساسا يف حتديد أهي  العامةإذا كانت القاعدة 

الوقائع واألفعال ارمة، ويف تعيني الوصف القانوين املالئم هلا من حيث كوا جناية أو جنحة أو 
 إالَّخمالفة، ويف بيان درجة العقاب املناسب هلا دون التعرض إىل وسائل ارتكاب اجلرمية أو دوافعها 

 330/3 املادةفإن  ؛ن ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف أو األعذارعندما يتطلب ذلك بيا
رتكاب جرمية اإلساءة إىل األوالد ال طرق على ثالث ونصتقد خرجت جزئيا عن هذه القاعدة 

ن يكون األب أو أأو  ،على سبيل التمثيل، وهي تعريض األوالد إىل خطر جسيم بإساءة معاملتهم
االعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بإمهال رعاية األوالد أو عدم األم مثال سيئا هلم بسبب 

بعضا من عناصر  إالَّشراف الضروري عليهم، وهي يف واقع األمر ليست القيام بتوجيههم وباإل
إىل  املادةالوسائل املذكورة يف هذه ميكن تقسيم ، و)2(تكوين اجلرمية اليت حنن بصدد احلديث عنها

 :صنفني

                                              
األوىل: ...كما ميكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا يف إطار الكفالة ولدا قاصرا جمهول النسب من األب، أن يتقدم املادة «) 1(

بطلب تغيري اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد املكفول بلقب الوصي، وعندما تكون أم الولد القاصر 
: يترتب على املرسوم املتضمن 1مكرر 5ن ترفق موافقتها املقدمة يف شكل عقد شرعي بالطلب. املادة معلومة وعلى قيد احلياة، فينبغي أ

تغيري اللقب، التسجيل واإلشارة على اهلامش يف سجالت وعقود ومستخرجات عقد احلالة املدنية ضمن الشروط واحلاالت اليت ينص 
 22مؤرخة يف  5، املتعلق بتغيري اللقب، اجلريدة الرمسية عدد 1992يناير  13ممضي يف  24- 92مرسوم تنفيذي رقم ». عليها القانون

  .1971يونيو سنة  3املؤرخ يف  157- 71، يتمم املرسوم رقم 138، الصفحة 1992يناير 
  .34عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص) 2(
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 "traitements Mauvais" تتحقق بسوء املعاملةأعمال ذات طابع مادي و :األولالصنف 
  ."Défaut de soins"إمهال رعاية األوالد و

ويف الكثري من األحيان يصعب التفريق بني ما يدخل يف  ولفظ اإلساءة له معىن واسع،
يدخل ضمن و معاقبتهما،ويستوجب  حقوق األبوين يف تأديب أوالدهم وبني ما يعترب إساءة هلم

واالنصراف إىل  البيت أو تركه مبفرده يف ،ال يغادر البيت حتىسوء املعاملة ضرب الولد أو قيده 
 تقررفهي إذا جنحة  ،ةعن األبو املنبثقةللواجبات  امن الوالدين وانتهاك اتعسف ، وهذا يعد)1(العمل

جيايب ملموس ميكن إثباته جبميع الوسائل من شهادات طبية وحماضر رجال األمن إارتكاب فعل 
الدواء أو عدم تقدمي  ،عن إمهال الرعاية فيشمل عدم عرض الولد املريض على الطبيب أما ،غريهاو

  .)2(أو عدم اقتناء الدواء الالزم له ،على حنو ما وصفه الطبيبله 
 ءل السيواملتمثلة يف املثَ ،يف أعمال ذات طابع أديب يتمثّل :من أعمال اإلمهال الصنف الثاين

"Exemples pernicieux" باإلدمان على السكر وتناول  ءوعدم اإلشراف، ويتحقق املثل السي
  عدم اإلشراف أما ،القيام بأعمال منافية لألخالقاملخدرات و

 "Manque de direction nécessaire" صرفهم للعب يف ود للخارج فيتحقق بطرد األوال
وهلذا  ،وال يشترط أن يكون اجلاين قد ترك املقر األسري ،)3(الشارع دون أي مراقبة أو توجيه

وهذا ما جعل  ،كان اجلاين حاضرا جسديا طاملا خيل بالتزامه التربوي يتوفر السلوك اإلجرامي ولو
 الفقه يطلق على هذه الصورة من اجلرمية باهلجر املعنوي.

                                              
املرتل لفترات طويلة أو قصرية، بل ويتعرض األطفال للعديد كما قد يتعرض الطفل أيضا للحوادث واملخاطر بسبب تركه منفردا يف  )1(

دون رقابة وهو ما يعرضهم حلوادث الطرق  - بالكرة أو لركوب الدراجات أو ما إىل ذلك- من احلوادث أيضا نتيجة لعبهم يف الشوارع 
  .30اليت تأيت على رأس أسباب وفيات األطفال. راجع: حنان أمحد عزمي، املرجع السابق، ص

من قانون الطفل املصري بشأن احلماية من أخطار املرور أنه ال جيوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أية مركبة آلية، بل  50نصت املادة  وقد
وشدد املشرع يف العقاب بأن يعاقب كل طفل قاد مركبة آلية بغري ترخيص باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

من هذا القانون، كما نصت  101تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبيتني مع عدم اإلخالل حبكم املادة مخسني جنيها وال 
أيضا من قانون الطفل على أنه ال جيوز قيادة دراجات الركوب يف الطريق العام ملن تقل سنه على مثاين سنوات ميالدية ويكون  51املادة 

 نجم عن ذلك من أضرار. متويل أمر الطفل مسؤوال عما ي
  .90، صم1987، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة القاهرة، - دراسة مقارنة- دنيا حممد صبحي، احلماية اجلنائية لألسرة ) 2(
، م2001، ئر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزالبيولوجيةوالطبية م اللعلوت احلديثة الكتشافااجتاه ق لطالواج والز، اجياليلار تشو )3(

  .166ص
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...أو يكون مثال « عبارة االعتياداستعملت  أنهاحمل الدراسة فنجد  املادة نصبالرجوع إىل و
ذه األعمال جيب أن تكون أن هيفهم منه  مما ،»سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك...

  .اجلاين حقتثبت اجلرمية يف  حتى متكررة
 النتائج اخلطرية املترتبة عن أعمال اإلمهال .4

أوالدهم أو  صحةض سلوكات األب أو األم أن تعرمن (ق ع ج)  330/3 املادةاشترطت 
بت عنها إذا ترت إالَّإثبات هذه األفعال  جمردأمنهم أو خلقهم خلطر جسيم، فاملشرع ال يعاقب على 

القانون  نصمل يرد يف  أنهتؤثر على صحته أو أمنه أو خلقه، ويالحظ نتائج خطرية متس االبن و
يف غياب ذلك يبقى لقاضي املوضوع و ،لتحديد أو تقييم جسامة اخلطر أو الضررأي معيار 

نه من التمييز بني جسامة اخلطر أو الضرر، وتسمح له بأن يستنتج الكاملة اليت متكِّ التقديريةالسلطة 
 .أو أمن أو أخالق األوالد صحةمدى تأثريها على 

ة» اخلطر اجلسيم« عبارة أنَّنرى  ناغري أنغري منضبطة، فاألب أو األم مىت احنرفا عن اجلادة  عام
 نفال حمالة سيكو وسلكا أفعاال ال يقوم ا الوالد املسؤول مدركا لثقل املهام اليت ألقيت على عاتقه

، فهذه اجلرمية تندرج ضمن جرائم )1(الطفل إن عاجال أو آجال لوك انعكاس على شخصيةهلذا الس
ضبط العبارة اليت و املادةالتدخل من أجل إعادة صياغة  املشرعاخلطر ال الضرر؛ لذا ينبغي على 

على النحو الوارد يف  ،)2(للجاين املسؤوليةمبوجبها يتسىن للقاضي حتديد أركان هذه اجلرمية وإسناد 
تعرض الطفل للخطر حاالت  اليت نصت على حبماية الطفلاملتعلق  15/12قانون من  02املادة 
   .»..... التقصري البني املتواصل يف التربية والرعاية.تعريض الطفل لإلمهال والتشرد«منها 

                                              
ومن أجل ذلك حنرص كل احلرص على إجياد النموذج اإلجيايب والقدوة احلسنة من  شخصية الطفل، على اأن للمريب تأثريال شك  )1(

السلوك الذي يصدر من  اوهلذه األسباب نرى من الضروري على املشرع أن جيرم هذ، أجل بناء الشخص وتربيته تربية إميانية فاضلة
إذن من باب ف دام الطفل يعترب صفحة بيضاء فأي سلوك يراه ال حمال سينقش يف ذاكرته، وما األب واألم ولو مل حيصل ضرر لألبناء،

  .على الطفل اخطر ذين قد يشكاللمن األب أو األم ال ستئصال جذور اجلرمية وتعقيم جو األسرة فعلى املشرع أن يزجر كالا
جاء يف قرار الستئنافية الرباط املغربية، بإدانة املتهمة بترك أطفاهلا القاصرين وتعريضهم للخطر وإعطاء القدوة السيئة هلم، حيث  يثح )2(

ر حبسا موقوف التنفيذ، واملالحظ أن احملكمة نزلت عن احلد هتتركهم عرضة لإلمهال داخل املرتل فيما تغادر ملمارسة البغاء بأربعة أش
، يف امللف، عدد 769القرار رقم  من القانون اجلنائي املغريب./ 462ي حدده املشرع يف ستة أشهر طبقا ملقتضيات الفصل األدىن الذ
  (غري منشور). 03/2010/ 15، الصادر عن الغرفة اجلنحية مبحكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 4339/09/20
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  الركن املعنوي  . ب

قد  أماة سواء كان أبا أو جلرميا مرتكبتقتضي أن يكون  ،عمديةجرمية  اإلمهال املعنوي جرمية
تترتب عنه ن أل أن هذا اإلخالل كافبيكون واعيا  ه، وأنوالدعن التزاماته التربوية جتاه أراديا ختلى إ

وأن  خاصة ،اجلرمية هلذه اجلرمية النية تتكونفبناء على هذا الوعي باخلطر املعنوي  ،آثار ضارة بالطفل
اجلنائي  النصبصراحة على أن الفاعل للجرمية جيب أن يتخلى عن واجباته الشرعية إىل احلد الذي  ينص

  .)1(أو أمن أو خلق األطفال خلطر جسيم صحةيعرض 
(ق ع من  03/ 330 املادةيف  املشرعه من الضروري أن يفرق على ذلك يرى البعض بأن وبناًء 

رادة املساس بصحة وأمن إأي  ؛حالة ارتكاب اجلاين األفعال اجلرمية عن قصد :ومها بني أمرين ج)
 ،وال شك أن احلالة األوىل أخطر ،إمهال عنفعال األوأخالق أوالده، واحلالة الثانية هي ارتكاب هذه 

  .)2(ليس يف املنطق أن تتساوى عقوبة اجلاين يف احلالتني أنهكما 

  عنوي لألطفالل املمهائم اإلاملتابعة واجلزاء يف جراثانيا: 

إىل اجلزاء املقرر هلذه اجلرمية مثَّق فيما يلي إىل إجراءات املتابعة نتطر.  

 طفالمهال املعنوي لألاملتابعة يف جرائم اإلإجراءات   . أ

ق إجراءات املتابعة بالنسبة جلرمييت ترك األسرة وإمهال الزوجة اجلزائري قد علَّ املشرعإذا كان 
شكوى الزوج املضرور، فإن إجراءات املتابعة بالنسبة جلرمية اإلمهال املعنوي لألوالد ال احلامل على 

، وهو دون انتظار شكوى املضرور العموميةحتريك الدعوى  العامةفيمكن للنيابة  ،ختضع ألي قيد
 .موقف حسن من شأنه أن يقرر احلماية اإلجرائية اخلاصة للطفل الضحية

الذي حيدد اجلهة املختصة بذلك يستلزم منا  النصيف غياب الختصاص سألة اة ملبالنسب أما
صاص مبكان اليت حتدد االخت (ق إ ج ج)من  37 للمادة طبقاًيف االختصاص  العامةقواعد الرجوع إىل ال

يف دائرته  متَّإقامة أحد األشخاص املشتبه يف مسامهتهم فيها أو باملكان الذي وقوع اجلرمية أو مبحل 
 .لو حصل هذا القبض لسبب آخرو حتى القبض على أحد هؤالء األشخاص

                                              
  .196لنكار حممود، املرجع السابق، ص) 1(
  .42بن مشري، املرجع السابق، صعبد احلليم ) 2(
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 مهال املعنوي لألطفالالعقوبة املقررة يف جرائم اإل  . ب

كذلك هذه اجلرمية جنحة وجعل عقوبتها هي نفس عقوبة اجلرمية يف صورتيها  املشرعاعترب 
وميكن اعتبار هذه  وضع،فال داعي إلعادا يف هذا امل ولذلك ،األوىل والثانية اليت سبق وأن رأيناها

إىل  ،يف حقهالعقوبة وسيلة من مجلة وسائل أخرى حلماية الطفل ضد االعتداءات اليت يرتكبها الوالدان 
هي و ،توجد وسيلة مدنية تترتب على هذه اجلرمية وتساهم يف محاية الطفل اجلنائيةجانب هذه الوسيلة 
ان األب أو األم وهذا من أجل سواء ك ،السلطة األبوية كليا أم جزئيا عن اجلاين جواز احلكم بإسقاط

 خطر. كلّالطفل من صيانة 
ةة املقارنة وتقرر بعض التشريعات األجنبيويلِّعلى  املسؤولي ي إىل اجلنوحاحلدث عن إمهاله املؤد، 

 1951آذار  24الفرنسي املعدلة بالقانون الصادر يف  1945من مرسوم شباط لسنة  26 املادةف
للويل مدنيا إذا وقع من احلدث جرمية بسبب إمهاله حيث  املسؤولية تقرر ،اخلاص باألحداث اجلاحنني

  .)1(من القانون املدين 1384،1383،1382 املوادميكن تطبيق أحكام 
إذا توفرت كافة الشروط والعناصر املكونة جلرمية اإلساءة إىل  أنهوخالصة القول يف هذا اال هو 

 ،وشرط حتقق الفعل املادي أو وسيلة التعريض للخطر ،األوالد اليت هي شرط إثبات األبوة والبنوة
فإن  ؛لدى اجلايناجلرمية  النية، وتوفرت هو ضرر جسيم ولدكون اخلطر أو الضرر احلاصل لل وشرط

 .ن، وبالتايل وجب تسليط اجلزاء على اجلاينركااجلرمية ستكون متكاملة العناصر واأل

  الطفل لنسب اجلنائية املطلب الثاين: احلماية

بأنه  هوميكننا تعريف ،للطفل أقرته كافة الشرائع السماوية وكذلك القوانني الوضعية حقالنسب  إنَّ 
ويترتب عليها  بالفروع، األصول، كما تربط تربط الطفل بوالديه ،عالقة إنسانية أساسها وحدة الدم

لد من زواج ويشترط يف النسب لكي يكون نسبا شرعيا أن يأيت الو. )2(معرفة شخصية الطفل وهويته
                                              

م، 1984صواجل حممد العمروسي، التدابري املقررة لألحداث اجلاحنني، رسالة ماجستري (غري منشورة)، كلية القانون، جامعة بغداد،  )1(
  .59براء منذر عبد اللطيف، املرجع السابق، ص /145ص

، م1994اإلسالمية الغراء والقوانني احلديثة، د.ن، عمان، مجال مجيل ناصر، أحكام األحوال الشخصية يف ضوء الشريعة  )2(
رمضان علي الشرنباصي وجابر عبد اهلادي الشافعي، أحكام األسرة اخلاصة بالزواح والفرقة وحقوق األوالد يف الفقه / 256ص

  .174، صم2006اإلسالمي والقضاء، اجلزء الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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ديسمرب  17يف  لصادرقضت احملكمة العليا يف قرارها اويف هذا الصدد  ،ةشرعي بني الرجل واملرأ
  .)1(»بن الزنا ال ينتسب إىل أبيها« بأن 1984

 حقبدون وجه  عاء النسبدأو ا )2(، وإن إنكار النسبحقا لكل إنسانكما يعد ثبوت النسب 
  .رع وجمرما قانوناشخمالفا لليعد عمال 

(سورة  ﴾لآبائهِمادعوهم ﴿لقول اهللا تعاىل  )3(وقد ت الشريعة اإلسالمية عن إنكار النسب
فُسهم أن إالَّوالَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء ﴿: تعاىل وقوله )05ية اآلمن األحزاب: 

 بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادههفَشإن نيقادالص نلَم.  تنةُ أَنَّ لَعسامالْخو نإِنْ كَانَ م هلَيع اللَّه
بِنيالْكَاذ . بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنأُ عرديهوإن بِنيالْكَاذ نلَم.  اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو

نيقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَيوقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  )،09- 06سورة النور: اآليات( ﴾ع
   .)4(»وسِ الْأَولني والْآخرِينؤه منه، وفَضحه علَى روأَيما رجلٍ جحد ولَده، وهو ينظُر إِلَيه، احتجب اللَّ«

                                              
، العدد األول، 1990، الة القضائية، 35087، ملف رقم 17/12/1984الس األعلى، غرفة األحوال الشخصية  انظر )1(

  .86ص
املقرر شرعا أنه ال يعترب دخوال ما يقع بني « ي بني الزنا والعالقة الشرعية بشأن نسب الطفل إذ منساووكذلك فإنه ال جمال هنا للت

الس األعلى، انظر: ». الزواج من عالقات جنسية، بل هو جمرد عمل غري شرعي ال يثبت عنه نسب الولدعقد  الزوجني قبل إبرام
  .86، العدد األول، ص1990، الة القضائية، 34087، ملف رقم 19/11/1984غرفة األحوال الشخصية 

أن العالقة اليت تربط بني الطرفني عالقة غري «شرعية عندما قال ر العالقات غري الاوكان قرار احملكمة العليا أكثر حتديدا ملا يعترب من آث
شرعية إذ كالمها اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة االستئناف بإعطائهم إشهاد للمستأنف على اعترافه بالزواج 

ى، غرفة األحوال الشخصية ، الس األعلانظر». الصحيح وإحلاق نسب الولد بأبيه... خرقوا أحكام الشريعة اإلسالمية
  . 79، العدد الرابع، ص1990، الة القضائية، 34137، ملف رقم 08/10/1984

ويقصد بإنكار النسب إنكار األب بنوة ولده، وهذا يؤدي إىل إحلاق العار بالطفل وبأمه، وإذا أقر األب البنوة البنه فهذا يعزز ثقته  )2(
  . 85ة والضياع. راجع: على قصري، املرجع السابق، صبنفسه وينأى بروحه عن مشاعر املهان

وحفاظا على حق اإلنسان بالنسب الصحيح ت الشريعة اإلسالمية اآلباء عن إنكار أوالدهم، وحرمت على املرأة أن تنسب إىل  )3(
يؤدي إىل ضياع نسب الطفل  تعلم بأنه ليس منه كما حرم اإلسالم التبين والذي يعرف بأنه اختاد ولد ليس ابنا له، مما زوجها من

جامعة ، جلنة التأليف والتعريب والنشرحممود أمحد حسني، النسب وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت، .راجع: احلقيقي
 .19، صم1999الكويت، 

  .2263سنن أيب داود، كتاب الطالق، باب التغليظ يف االنتفاء، رقم: ) 4(
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قيط، وإن لباليسمى  إذ الولد غري الشرعي أو ما ؛والولد املقصود هنا هو الولد الشرعي ال غري
مرأة، اوالتكفل بكافة حقوقه كطفل إىل أن يكرب ويصري رجال أو  )1(كان له احلق يف الرعاية االجتماعية

هذا غري مسموح به شرعا وال قانونا، والشريعة فالولد الشرعي شأن يكون له نسب شأنه  أنَّ إالَّ
الولَد للْفراشِ « صلى اهللا عليه وسلم: ، وقال رسول اهللافيه مصلحة العباد إالَّ ئااإلسالمية ال حترم شي

ررِ احلَجاهلْعل2(»و(.  
الطفل ضد إنكار النسب أو  ضرورة محاية 9819اتفاقية حقوق الطفل يف سنة  تضمنتقد و

 07 املادةيف  1999جانفي  26حبقوق الطفل بتاريخ  املتعلِّقةاتفاقية نيويورك  هو ما أكدتهو ،ادعائه
على اجلرائم  )3(اجلزائري املشرع نصولقد  ،»واجلنسية واحلق يف معرفة أبويهالطفل يف االسم  حق« منها

يلولة دون التحقق من اجلنايات واجلنح اليت من شأا احل« ذا املوضوع يف قسم خاص مساه املتعلِّقة
 ،»االعتداءات على النسب« عليها يف قسم خاص مساه نصفقد  الفرنسي املشرع أما ،»شخصية الطفل

  .)4(ن العنوان الفرنسي أدق يف التعبري عن محاية النسب من العنوان اجلزائريإميكن القول  من هناو
 ،ليضع قواعد لتنظيم حاالت األشخاص املدنيةالنسب) جاء قانون احلالة  حق( ومحاية هلذا احلق

من  كلّليسلط عقوبات مالية وبدنية على  مثَّ ،وجاء قانون العقوبات ليدعم هذه القواعد ويضمن محايتها

                                              
وتتمثل يف دور احلضانة واليت تستقبل األطفال الذين تتراوح  ،كلفة باستقبال ورعاية الطفولة املسعفةامل  املراكزوهنا جتدر اإلشارة إىل )1(

 ةأعمارهم من يوم إىل ست سنوات، ودور الطفولة املسعفة اليت تستقبل األطفال الذين تفوق أعمارهم ست سنوات إىل غاية مثاين عشر
، ومما جتدر اإلشارة إليه أن اختصاص الوضع ذه املراكز يتقامسه كل من قاضي األحداث 81- 339 سنة، وينظم هذه املراكز املرسوم

  جتماعي.ومديريات النشاط اال
/ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسري 609مسند الربيع بن حبيب، كتاب األحكام، باب يف الرجم واحلدود، رقم: ) 2(

  .2053املشبهات، رقم 
إذا وقع الشك يف انتساب الولد الحتمال الزنا أو الحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إىل الشخص ومعىن احلديث أنه 

املقصود من الفراش يف احلديث عبارة عما يفرش لنوم أو لغريه، وهنا كناية عن الزوج الشرعي، واملقصود من ، الّذي يولد يف فراشه
، ومنه نسب عهر والعاهر هوالزاين، مبعىن الزنا، واملقصود من ثبوت احلجر للعاهر الكناية عن اخليبة وعدم ثبوت شيء له(العاهر) من ال

  الطفل إليه.
، حلاقهم بآبائهم محاية هلمد وإالوألانسب ت فاهتم بثبو، إلسالميةالشريعة و احذة ألسرايف تشريع ي ئراجلزولقد حذا املشرع ا) 3(
من م لنسب ما يلزت اثبوب بأسباد ملقصوأن اعلى ، لنسباعلى نعمة ظ حلفااثباته لتحقيق غاية ق إطرولنسب ت اثبوب سباأضح وفأ
  .(ق أ ج)من  41و 39تني راجع املاد. لنسبام انعدامن عدمه ولنسب د اجووه دجوو
  .108- 105ص ، صاملرجع السابقلنكار حممد، ) 4(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-209- 

 

ول ألالفرع ايتمثل من خالل هذين الفرعني التاليني،  سنبينهزها عمدا أو إمهاال، وهذا ما خالفها أو جتاو
 4- 46 املادةتقابلها و )ق ع ج(من  3- 442 املادةاملنصوص عليها يف  دلتصريح بامليالم ايف جرمية عد

 يف اعليه املنصوص ،دةلوالاالعهد بتسليم طفل حديث م جرمية عدالفرع الثاين يف يليها  مثَّ ،)ف مق (
  .)ف مق (من  5- 46 املادةتقابلها  )ق ع ج(من  3- 442 املادة

  بواقعة امليالد التصريح عدم جرمية: األول الفرع

لذلك اهتم  ،الوالدة كواقعة طبيعية وقانونية هي األساس الذي ينبين عليه نظام النسب عملية
حيث فرض  ،)1(املدنيةيف قانون احلالة  خاصةمها بقواعد ظ، وناجلزائري ا اهتماما بالغا املشرع

كما حدد األشخاص املكلفني بذلك  ،طائلة اجلزاء اجلنائيحتت للقيام بذلك  مدةوحدد  ،التصريح ا
  .ااثبإبإجراءات ضبطها و يتعلَّقوكل ما 

لفعل اهو و ،لطفلد اقعة ميالواعن ت السكو أو التكتم أنهاجلرمية على ايف هذه ميكن تعر
على م ياة أيعاقب باحلبس من عشر« فيهاء حيث جاج) ق ع (من  442/3دة ملااملعاقب عليه مبوجب ا
مل وطفل دة الوكل من حضر دج 000.16ىل إ 000.8مة من ابغرو ألكثراىل شهرين على إألقل ا

 احلالة قانون من  61املادة إذ تنص ؛»دةحملداعيد املوايف ن لقانواليه يف عص ملنصوار اإلقراعنها م يقد
 للمكان، املدنية احلالة ضابط لدى الوالدة من أيام 05 خالل باملواليد يصرح أن جيب أنه على )2(املدنية
   .ق ع ج)( من  442املادة يف عليها املنصوص العقوبات فرضت وإالَّ

                                              
عليها الشخصية  امليالد والوفاة والزواج، وتكون هذه العقود األسس اليت تبىنينظم قانون احلالة املدنية ثالث عقود أساسية هي ) 1(

  القانونية للفرد وحالته املدنية.
، 279، الصفحة 1970فيفري  27، املؤرخة يف 21، اجلريدة الرمسية عدد 1970يرافرب19يف رخ ملؤا 20- 70قم رألمر ا) 2(

  .ملدنيةاملتعلق باحلالة وا
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  بواقعة امليالد التصريح عدم: أركان جرمية أوال

  الركن املادي   . أ

السابق ذكرها، وميكن أن  القانونيةيقوم الركن املادي على مجلة عناصر نستنبطها من النصوص 
خالل األجل القانوين، وعنصر  املدنيةجنملها يف عنصرين، عنصر االمتناع عن التصريح لضابط احلالة 

  :فيما يليحه هذا ما سنوضاألشخاص الذين يقع عليهم واجب التصريح، و
 خالل األجل القانوين املدنيةامليالد لضابط احلالة بواقعة التصريح  عدمعنصر  .1

السلوك املادي هلذه اجلرمية يف امتناع األب أو األم أو غريمها من األشخاص امللزمني  يتمثّل
هل الطفل ولد حيا أم  املادةمل تفرق و ،عن واقعة امليالد املدنيةبإخبار ضابط احلالة  ،بالتصريح بامليالد

جيب التصريح بالطفل يف حالة  حتىيوما  180احلمل  مدةيشترط أن تستمر الفقه الفرنسي ولكن  ،ميتا
بل أيضا باالمتناع عن احترام شرط املكان  ،ويتحقق هذا العنصر ليس فقط باالمتناع عن التصريح وفاته.

فمكان التصريح جيب أن يكون  ،املدنيةانون احلالة قمن  63 املادةيف  املشرعواملوضوع املفروضني من 
موضوع التصريح فيجب أن يتضمن البيانات  أما ،الوالدة واقعةحدوث  أين املدنيةأمام ضابط احلالة 

لقاب أوأمساء و ،واالسم الذي أعطي لهيوم الوالدة والساعة واملكان وجنس الطفل  :التالية القانونية
 .سالفة الذكر 63 املادة، وهذا ما بينته عمار ومهنة ومسكن األب أو األم أو املصرح إن وجدأو

 وعندها جيب على ضابط ،ن الركن املادي للجرميةعدم احترام هذا األجل يف التصريح يكو إنَّ
التصريح به بعد فوات األجل، وأن يعلم وكيل  متَّل الطفل الذي يأن ميتنع عن تسج املدنيةاحلالة 

 يف سجالتزمة حملاكمة املعين، وال جيوز له ذكر التصرحيات الاجلمهورية بذلك الختاذ اإلجراءات ال
وإذا كان مكان الوالدة  ،مبوجب حكم يصدره رئيس حمكمة الدائرة اليت ولد فيها الطفل إالَّاملواليد 
 .املدنيةمن قانون احلالة  61 املادةعليه  نصت، كما مة حمل إقامة الطالبكيختص رئيس حمجمهوال ف

اإلبالغ عن العثور على طفل  الفرنسي جرم واقعة عدم اإلبالغ عن املواليد وعدم املشرع نَّأكما 
من نفس القانون، وقد  55 املادةوخالل الفترة احملددة يف  (ق م ف)من  56 للمادة وفقاًوذلك  ،وليد
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من  كلّ« اإلبالغ عن واقعة ميالد الطفلولني عن ؤص املساألشخا )1((ق م ف)من  56 املادةحددت 
   :ويف حالة غيابه يفرق بني حالتني، د الطفل إذا حضر واقعة امليالدوال: وهم ؛»ساعد يف الوالدة

، 108 للمادتني وفقاًأحد األماكن املشروعة للوالدة ( الوالدة يف حمل إقامة األم أو يف :احلالة األوىل
 يف هذه احلالة يلزم الطبيب أو املمرض أو أي شخص آخر ساعد يف الوالدة ،)ق م فمن  109

  .ويعد الشخص قد ساعد يف الوالدة مىت حضر واقعة الوالدة باإلبالغ،
يف هذه احلالة يسأل األشخاص الذين تواجدت عندهم  ،حالة الوالدة خارج حمل إقامة األم :احلالة الثانية

نظرا حلالة األم الصحية  ،سأل عن واقعة عدم اإلبالغ عن مولودهاال ت األم األم، واجلدير بالذكر هنا أنَّ
   .ةوالدالاليت ال متكنها من اإلبالغ عن واقعة 

 صفة اجلاين .2

من قانون احلالة  62 املادة نصوحسبما جاء يف  ،التصريحواجب ن بوفاألشخاص املكلَّوهم     
فاألطباء والقابالت أو أي شخص آخر حضر الوالدة  وإالَّيصرح بوالدة الطفل األب أو األم، « املدنية

على ما جاء يف  وبناًء ،»وعندما تكون األم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت األم عنده
املهنية اثنني بصفتهما بصفتهما الشرعية و ذكر اثنني منهم ،د ستة أشخاصعد املشرعجند  املادةهذه 

حسب وضعيته  كالم عليهم مجيعا ووبذلك ألزمهم وحتقد تصادفهما،  خاصةحاالت اثنني بظروف وو
 :وهم ،خالل املهلة احملددة املدنيةأن يصرحوا بالوالدة إىل ضابط احلالة 

 لو ملو حتىعدم التصريح ل عن فهو املسؤول األو مثَّمن و ،النص هل من ذكروهو أو :األب -
  .يكن قد حضر الوالدة بنفسه

حبيث إذا مل يصرح الوالد فعليها أن تصرح بواقعة ميالد الطفل على  ،تأيت يف املقام الثاينو :األم -
  من  56 املادةالفرنسي يف  املشرع ملا ذهب إليه خالفاً ،يف هذا األمر من مشقة مماالرغم 

  .(ق م ف)
فإن واجب التصريح  ،أو كانت األم كذلك ،أو كان ميتا أو عاجزا ،وإذا كان األب غري موجود

   .ينتقل إىل األطباء

                                              
(1) Version consolidée du code au 22 décembre 2014.Edition : 2014-12-28 
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فهنا على الطبيب أو القابلة  ،الوالدة مريضةعلى افتراض أن الوالد غائب و :التالقاباألطباء و -
  .أن تصرح، فإذا مل تلد يف املستشفى فعلى من حضر الوالدة التصريح بذلك

فإذا ولدت خارج بيتها يلزم الشخص الذي ولدت عنده  :ده األمالشخص الذي ولدت عن -
 .تصريح واحد منهم يعفي اآلخرين من واجب التصريح غري أنَّ ،بالتصريح بالوالدة

  مهلة التصريح بالوالدة. 3

والدة تقع فوق التراب اجلزائري أوجب القانون أن تكون حمل تصريح إىل ضابط احلالة  كلّ إنَّ
من اليوم  أيام 05وذلك خالل أجل وضمن مهلة ال تتجاوز  ،الذي وقعت الوالدة يف إقليم بلديته املدنية

 فإنهسبب  بغريب جدي أو بيقع التصريح بس غري أنَّإذا انقضى هذا األجل من و ،الذي يلي يوم الوالدة
لن له  وكيل اجلمهورية ليعوإمنا إىل ،املدنيةإىل ضابط احلالة الشخص املكلف بالتصريح يتعني أال يذهب 

األوراق اليت تثبت زواجه يقدم له طلبا كتابيا مصحوبا بالوثائق واسم وتاريخ ميالد املولود اجلديد، و
ذلك الستصدار أمر معلن للميالد من طرف رئيس احملكمة يسمح له بتقييد و ،نسب هذا املولود إليهو

الساورة ال تنطبق على والييت يام األمع اإلشارة إىل أن أجل مخسة  ،املدنيةطفله يف سجالت احلالة 
 أيامالعشرة  فتتم التصرحيات خالل ؛املقيمني يف البلدان األجنبيةلى املواطنني املهاجرين وعوال  والواحات

  .سالفة الذكر 61/3 املادةمن الوالدة، حسبما ورد يف 
إذا صادف آخر يوم هذه و ،أيامل ضمن مهلة اخلمسة ال يدخ جتدر اإلشارة إىل أن يوم الوالدةو

الة ومينع ضابط احل ،املهلة يوم عطلة رمسية فإن هذه املهلة ستمتد إىل أول يوم يلي يوم العطلة الرمسية
  تسجيل أي طفل بعد انقضاء األجل احملدد.من تلقي أي تصريح و املدنية

على قائد هذه  فإنهيف حالة والدة طفل على ظهر باخرة جزائرية لنقل املسافرين أثناء سفر حبري و
 05 مدةإىل تصريح أب الطفل أو أمه أو أي شخص آخر خالل  استناداًالباخرة أن حيرر وثيقة بذلك 

  .املدنيةمن قانون احلالة  68 ةاملاد، وهذا بناء على ما جاء يف ابتداء من اليوم الذي وقعت فيه الوالدة أيام
 االتصال بالربيف حالة وقوع الوالدة أثناء فترة توقف السفينة يف ميناء أجنيب ومل يكن باإلمكان و

، فإن املدنيةأو مل يوجد ذا امليناء موظف دبلوماسي أو قنصل جزائري مكلف مبهام ضابط احلالة 
من يوم الوالدة بناء على تصريح  أيام 05القانون يوجب على قائد السفينة أن حيرر وثيقة امليالد خالل 

  .سالفة الذكر 68 املادة، وفق ما جاء يف ةاألب أو األم أو أي شخص آخر حضر الوالد
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 عن اإلبالغ واملتمماملعدل   1996لسنة (ق ط م) من  14املادة يف املصري املشرع أوجب بينما
  .الوالدة حدوث تاريخ من يوما  15خالل املواليد

إمنا يسجل و ،املدنيةيف حالة ما إذا ولد املولود ميتا فال ضرورة للتصريح بوالدته إىل ضابط احلالة و
  على مثل هذه احلاالت. النصيف سجالت الوفيات بناء على طلب والديه بالرغم من أن القانون أغفل 

  املعنوي الركن  . ب

 جيب العلم ذإ ؛اإلجرامية النيةجيب لقيامها توفر  عمديةجرمية  عدم التصريح بواقعة امليالد جرمية
رادة اجلاين العلم بواقعة امليالد واجتاه إ يف يتمثّل حيث تتطلب قصدا جنائيا، بعناصر اجلرمية وإرادة ارتكاا

 ه الواقعةذإىل عدم التصريح.  
عنقترح على نرى من مصلحة الطفل ورعاية لنسبه  ناغري أنةأن حيمل  املشرعلى مرتكب  املسؤولي

هذه اجلرمية ولو عن إمهال؛ إذ غالبا ما يتقاعس من يقع عليه واجب التبليغ دون سبب جدي، فهنا ال 
إن وجد يكون ظرفا مشددا  ، فهوفقط على اجلاين عند توفر عنصر العمد املسؤوليةميكن أن حنصر 

  .للعقوبة

  العقوبة املقررة جلرمية عدم التصريح بالوالدةنيا: ثا

 ج)، ق ع(من  442/3دة ملاايف  جرمية عدم التصريح بامليالدمرتكب اجلزائري  املشرععاقب 
 8.000مة من ابغروألكثر اىل شهرين على إألقل اعلى م ياة أيعاقب باحلبس من عشر« فيهاء حيث جا

يف ن لقانواعليه يف ص ملنصوار اإلقراعنها م مل يقدوطفل دة الوكل من حضر دج  16.000ىل إ
اجلنائي اجلزائري على من حضر واقعة امليالد ومل  املشرعفإذا كانت هذه العقوبة رتبها  ،»دةحملداعيد املوا

 يبلغ حسبما هو منصوص عليه يف القانون عن طريق العمد فإننا نقترح فرض عقوبة على اجلاين مىت
، ونقترح أن تكون العقوبة غرامة توقع على - كما ذكرنا آنفًا– صدرت عنه هذه اجلرمية ولو بغري قصد

   .اجلاين عند ثبوت اإلدانة
فعل من  كلّبواقعة امليالد حيث جرم  يتعلَّقاملصري فيما  املشرعذهب إليه  وجتدر اإلشارة إىل ما 

جرمية  (ق ط م)من  24 املادةتناولت  فقد ،املولوداإلدالء ببيان غري صحيح عند التبليغ عن  شأنه
وهو يوم الوالدة  ؛ببيان غري صحيح من البيانات الواجب ذكرها عند التبليغ عن املولود عمدااإلدالء 

وتارخيها وجنس الطفل وامسه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وحمل إقامتهما ومهنتهما وحمل 
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عن مائة جنيه وال تزيد عن مخسمائة  ال تقلّغرامة ال تزيد عن سنة وب مدةاحلبس ب ؛ إذ يعاقبقيدمها
  من  217و 216 املادةإذ بالرجوع إىل  ؛وهذا ما يقابله يف التشريع اجلزائري ،جنيه أو بإحدامها

ها تلقيئع اليت أعدت هذه احملررات لتزييف الشروط أو اإلقرارات أو الوقا كلّ جترم أنهاجند  (ق ع ج)
يندرج ضمن احملررات الرمسية، فأي تصريح غري صحيح أو تزييف للبيانات  النسب ، وموضوعأو إلثباا

  .يعرض مرتكبها إىل اجلزاءات املقررة يف هذين النصني
احلماية  تقرر أحكامبالرغم من احتوائها على  أنهت لعقوبان اقانوص ما يالحظ على نصوو
غا قانونيا اهو ما يشكل فر، ولنسبر انكاإجترمي  مسألة لية منخاءت جا أنها إالَّلنسب الطفل  اجلنائية

، هذا من جهة، ومن أجل محاية مصلحة إلسالميةالشريعة م احكاألك متاشيا مع ذو ملؤه يستحسن
  .الطفل من النتائج السلبية اليت تنشأ بسبب إنكار الوالد أمر النسب من جهة أخرى

جيرم املمارسة اجلنسية غري الشرعية بني  نصإجياد  اجلزائري املشرعنقترح على  ويف هذا الصدد
ال حمالة إىل  يؤديعن هذه املسألة  املشرعذ سكوت ولو كانا بالغني وعن تراض منهما؛ إ الرجل واملرأة

ساهم بطريقة أو بأخرى يف القضاء على ت زيادة اللقطاء أو األطفال جمهويل النسب، فالنص هو أداة فعالة
  أو يقلص من حجمها، وذا يساهم يف نشر الفضيلة وتطهري اتمع من الرذيلة. ظاهرةهذه ال

تصدى لظاهرة  املشرعأكرب لألطفال حديثي العهد بالوالدة جند  وللمزيد من توفري محاية هذا 
يف ظاهرة العثور على األطفال حديثي العهد  تتمثّلكثريا ما نسمع عنها أو تطلعنا عليها اجلرائد اليومية 

ة ألخرياهذه م حيث تقدم، متعلقة باأل هؤالء األطفاللتخلص من ب اسبان أما تكوبالوالدة اليت غالبا 
لطفل الد واعة مع وملشراتها غري سبب عالقبد ملولوابالطفل ظ غبتها باالحتفام رلفعل نتيجة عدا اعلى هذ

  .اوله يف الفرع املوايلن، وهو ما سنترلعااخشية من و

  بالوالدة عهدال حديث طفل تسليم عدم جرمية: الفرع الثاين

 كلّيتعني على « أنهعلى  املدنيةواملتعلق باحلالة  20- 70من األمر  67/1 املادة نصتلقد  
إذا مل تكن له و ،التابع ملكان العثور عليه املدنيةشخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إىل ضابط احلالة 

مع األلبسة واألمتعة األخرى املوجودة  املدنيةابط احلالة رغبة بالتكفل بالطفل جيب عليه تسليمه إىل ض
  ».معه
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على األقل إىل شهرين على  يامأ 10يعاقب باحلبس من « 03فقرة  442 املادة نصتقد و
 من وجد طفال كلّ دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط...،16.000إىل  8.000األكثر وبغرامة من 

كما يوجب ذلك القانون ما مل يوافق على أن  املدنيةمل يسلمه إىل ضابط احلالة حديث العهد بالوالدة و
 هذا ومن خالل ما جاء يف ،»...على الطفل يف دائرا يقر بذلك أمام جهة البلدية اليت عثرويتكفل به 

اجلزاء املترتب على مرتكبها ثانيا مثَّ أوالميكن حتديد أركان هذه اجلرمية  النص.  

  بالوالدة عهدال حديث طفل تسليم عدمأركان جرمية  :أوال

  الركن املادي  . أ

الطفل عليه ( اينيف صفة  يتمثّلوهو  ؛لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية جيب توفر الشرط املسبق
أعاله أن عدم التسليم يكون لطفل  ج) ق عمن ( 3- 442 املادةإذ صرحت ؛ حديث العهد بالوالدة)
ومن أجل  ،حديث العهد بالوالدةالطفل  من هو النصلنا مل يعرف  هغري أن ،حديث العهد بالوالدة

اخلروج من هذا اإلشكال علينا بالرجوع إىل جرمية قتل األم للطفل حديث العهد بالوالدة املنصوص 
أن تصبح ذه املرحلة أين وجدنا املعيار املعتمد يف حتديد املقصود من (ق ع ج)  259 املادةعليها يف 

الفرنسية أن الطفل حديث العهد ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض  ،واقعة امليالد معلومة عند الناس
  .)1(بالوالدة هو الذي مل تصبح بعد والدته شائعة أو معروفة

العهد  قانوين يتمثل يف تسليم طفل حديثام بالتزل خالإ أنهاجلرمية على اميكن تعريف هذه و
  قانونا.دة حملدت السلطااىل دة إلوالاب

 من وجد طفال حديث العهد بالوالدة القيام مبا كلّبامتناع  هلذه اجلرميةيتحقق الركن املادي و
  :يلي
 .كما يوجب القانون ذلك املدنيةتسليمه إىل ضابط احلالة  إما -
 .اإلقرار به أمام جهة البلدية اليت عثر على الطفل يف دائرا إذا ما وافق على التكفل بهأو  -

 02 املادة يفالغ عن اللقطاء وتسجيل ميالدهم واقعة عدم اإلب هو اآلخراملصري  املشرعوقد جرم 
 املدن أن يسلمه فورا باحلالة اليت من عثر على طفل حديث الوالدة يف كلّعلى « أنهعلى  (ق ط م)من 

                                              
  .37حممود أمحد طه، املرجع السابق،  )1(
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 الوالدة أو أقرب جهة شرطة اليت يحديث املعدة الستقبال األطفال املؤسساتعثر عليه ا إىل إحدى 
خطار جهة الشرطة إ املؤسسةاحلالة األوىل جيب على  ويف املؤسساتا أن ترسله إىل إحدى عليه

هذه احلالة  خ مبثابة التسليم إىل جهة الشرطة، ويفالقرى يكون التسليم إىل العمدة أو الشي ويف. املختصة
 وعلى جهة الشرطة. أو جهة الشرطة أيهما أقرب املؤسسةيقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إىل 

عثر عليه ما مل يرفض  بالطفل ومن اخلاصةرر حمضرا يتضمن مجيع البيانات حيمجيع األحوال أن  يف
   .من نفس القانون 23 املادةويعاقب مرتكبوا هذه اجلرمية بالعقاب املنصوص عليه يف  ،»...األخري ذلك

 الركن املعنوي  . ب

أي انصراف إرادة  ؛قصدا جنائيا عاماب جرمية عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة تتطلَّ إنَّ
  .اجلاين إىل حتقيق وقائع اجلرمية مع علمه بأركاا كما يتطلبها القانون

فهذه اجلرمية تندرج ضمن اجلرائم السلبية اليت تقع جبرد امتناع اجلاين القيام بالواجب مثلما يأمر به 
مكان مثَّ ميضي يف طريقه دون أن يقوم النص، فالشخص الذي يعثر على طفل حديث العهد بالوردة يف 

  بواجب التصريح به فهنا تتحقَّق اجلرمية، وبالتايل تقرر اجلزاء عل اجلاين.

  العقوبة املقررة جلرمية عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدةنيا: ثا

 (ق ع ج)من  442 املادةلنص  طبقاًمعاقب عليها ل خمالفة جرمية عدم التصريح بامليالد تشكِّ إنَّ
  .دج16.000ىل إ 8.000األكثر وبغرامة من على األقل إىل شهرين على  أيام 10باحلبس من 

للطفل، عن  املدنية كلتامها هلما هدف واحد، هو محاية احلالة نياملخالفت وإىل هنا ميكن القول إنَّ
ىل حرمانه من نسبه اخلاص، ومن احلقوق اليت تنتج عن إطريق حماربة التصرفات اليت ميكن أن تؤدي 

  ميالده. عملية

  إخفاء طفل حديث العهد بالوالدةجرمية  :الفرع الثالث

 20املؤرخ يف  ،23- 06جزئيا مبقتضى القانون  املعدلة (ق ع ج)من  321 املادة نصتلقد 
عشر  سنوات إىل )05( مخس املؤقت من يعاقب بالسجن« وأصبحت كما يلي ،2006ديسمرب 

من نقل عمدا طفال أو أخفاه أو  كلّدج  00.000.01إىل  500.000سنوات وبغرامة من  )10(
ذلك يف ظروف من شأا أن يتعذر التحقق ولد المرأة مل تضع و أنهدمه على استبدل طفال آخر به أو ق
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 مخس إىل )01( س من سنةإذا مل يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي احلبو من شخصيته،
إذا ثبت أن الطفل مل يولد حيا و ،دج 500.000 دج إىل100.000 سنوات وبغرامة من )05(

غري . دج 20.000دج إىل  10.000وبغرامة من ) 02( إىل شهرين) 01(فيعاقب باحلبس من شهر 
هإذا قدم فعال الولد على  هأنال من والديه فيعاقب أو إمه لد المرأة مل تضع محال بعد تسليم اختياريو أن

 500.000دج إىل 100.000سنوات وبغرامة من  )05( مخس إىل )01( سنةباحلبس من 
املعدلة  ق ع الفرنسي القدمي 345 املادةمضموا من  املشرع اجلنائي اجلزائري وقد استمد، )1(»دج

حيث أصبحت ، )2(يف مضموا ئيمع تعديل جز 13 – 227 املادةيف قانون العقوبات احلايل يف  جزئيا
دون االعتداء على  ،للطفل املدنيةيف صياغتها اجلديدة تقتصر على جترمي االعتداءات على احلالة  املادة

أفعال  كانت تعاقب على مجلة ج) ق ع(من  321 املادةالقدمية اليت تقابلها  345 املادةف ،شخصيته
 ،Le recèleواإلخفاء  ،L’enlévementاخلطف  وهي ،على شخصية الطفلتشكل اعتداء 

 Laوكذا اصطناع طفل المرأة مل تلده  ،La substitutionواستبدال الطفل بطفل آخر 
simulation . لكن بعد التعديل أصبحاجلديد يتضمن صور اجلرائم ضد نسب الطفل فقط النص، 

وإسناد طفل   La substitutionاالستبدال اإلرادي لطفل بطفل آخر :وحصرها يف ثالث صور هي
   .)La dissimulation)3وإخفاء حالة امرأة وضعت محلها  La simulationالمرأة مل تلده

من  حق ليت تقع علىاية دملات السلوكااملعاقبة على بعض الفعل هو ا امن جترمي هذض لغرا إنَّ
 ،شخصيتهت ثباإقيل يف سبيل العراضع وو ،حبالة نسبهس ملسااحلتمية انتيجتها ن تكوو ،لطفلا حقوق
ن هو حرماوحد ض واىل غردى إليت تؤوا ،قعة عليهالول األفعاالطفل نفسه من احلماية هو ل افمجا

  ه شخصية غري شخصيته.ؤعطاوإحلقيقي الطفل من نسبه ا

                                              
وهلا قجزاء ب 183أفرد قانون اجلزاء الكوييت نصا خاصا بالعقاب على خطف األطفال حديثي العهد بالوالدة وذلك بنص املادة ) 1(
 خفاه أوأمخسة سنوات كل من خطف طفال حديث العهد بالوالدة أو تزيد على مخس عشرة سنة وال تقل عن  يعاقب باحلبس مدة ال«
غنام حممد غنام، جرمية اخلطف يف القانون الكوييت ومتييزها عن جرائم راجع:  ».بدل به غريه أو عزاه زورا إىل غري والده أو والدتهأ

  .88القبض واحلبس بدون وجه حق، املرجع السابق، ص
(2) «La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entrainé une atteinte à l’état civil 
d’un enfant est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende, la tentative est punie des 
méme peines ».  

  . 251، صوت، د.سبري، لعريباث الرتء احيا، دار إ3، الد جلنائيةاملوسوعة ، امللكاعبد ي جند) 3(
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ا يف نتطرق إليه اام هذه اجلرمية أركانيتطلب لقي أنهنالحظ  (ق ع ج)من  321 املادةباستقراء و
  .املقررة هلا يف العنصر الثاين نتطرق للعقوبات مثَّ العنصر األول،

  أركان جرمية إخفاء طفل حديث العهد بالوالدة: أوال

  الركن املادي  . أ

ق إىل عناصر الركن املادي جدير بنا اإلشارة إىل صفة قبل التطرينةوهو الطفل  عليه ا؛ الضحي
لذلك منطقيا ال بد أن يوجد مسبقا هذا  ،محاية الشخصية احلقيقية للطفل هيعتربة هنا إذ املصلحة امل

 النصاإلشكال أن و .املتمثل يف طمس هويته وإخفاء شخصيته ،عليهالفعل املادي قبل ارتكاب  الطفل
م أ ،هل هو طفل حديث العهد بالوالدة ،القانوين مل حيدد لنا من هو الطفل الذي يقصد ضمان محايته

  ؟كثر سنا من ذلكأ
تتعلق بطفل صغري من  مرة كلّيف  تتحقَّقاجلرمية « ذلك ذهب القضاء الفرنسي إىل أنيف غياب 

  ».الدقيقة له املدنيةعلى احلالة أجل احملافظة 
ملا هو  خالفاًأن يولد الطفل حيا  ف) ق ع( 13- 227الفرنسي اجلديد  النصكما اشترط 

الفرنسي هو محاية  املشرعوالعلة اليت توخاها  ،ج) ق ع( 321 املادةيف معمول به يف التشريع اجلزائري 
لكن ما يربر موقف  ،الضحيةلذا يشترط لقيام هذه اجلرمية توفر عنصر احلياة يف  ،للطفل املدنيةاحلالة 
كونه يهدف إىل محاية شخصية  الضحيةاجلنائي اجلزائري حينما مل يشترط عنصر احلياة يف  املشرع

   .الطفل وكيانه كإنسان فاجلرمية قائمة حيا أو ميتا
ميكن أن يتم من خالهلا السلوك  صور أربع يأخذفوبالنسبة للسلوك املادي يف هذه اجلرمية 

وفيما يلي شرح ، )1(وأخريا ما ميكن أن نسميه االصطناع ،االستبدال ،اإلخفاء ،النقل :هيوجرامي اإل
   :هذه الصور

                                              
  .171، املرجع السابق، صاصأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل) 1(
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 Le déplacement de l’enfant نقل طفل  .1

ر أو يتعذوف ضعه يف ظروبقصد  ،إبعاده عن املكان الذي يوجد به ونقله إىل مكان آخرذلك بو
هذا الفعل قد يشكل و ،نسبهأو من هويته أو لتحقق من شخصيته أو الطفل اعلى ف لتعرايستحيل معها 
 .)1(يف حتويل قاصر تتمثّلجرمية أخرى 

 Le recèlement de l’enfant إخفاء طفل .2

طفل م ستالا تتمثل يفة ألخرياهذه أن سابقتها يكمن يف رة ولصوابني هذه ف الختالاجه وو
 )2(.املدنيةمعها إثبات حالته  ي ظروف يستعصحجبه عن الغري يفوخفائه وإعنه زل متناف أو خمطو

 La substitution de l’enfantاستبدال طفل بآخر  .3

طرف هذه املرأة أو من  من إماطفل الذي ولدته املرأة احلقيقية، الذلك عندما يوضع طفل مكان و
 ،عنها يشكل جناية االذي يكون باإلدخال املادي لطفل يف عائلة يكون غريب هذا الغش إنَّو ،طرف الغري

ي بآخر أو طفل طبيعي بطفل عن طريق إبدال طفل شرع إمااألخرية أن حتصل  هيف الواقع ميكن هلذو
أو ملستشفى ايف ة مباشردة لوالابعد بطفل آخر طفل ال ستبدايف رة لصواتكمن هذه و ،شرعي

 .تملصحاا
 Laذلك بغية نسبه هلذه األخريةمل تضع و لد المرأةو أنهتقدمي طفل على  .4

l’enfantde supposition  

 أنهاحلقيقة اته بينما هي يف دالوليها ب إمعينة منسوأة مرابن ابأنه س لناايوهم أن هو ما من شأنه و
يخ ربتادر لصااه ارألعلى يف قرالس اكد عليه أما ا هذ، وبةاعالقة قري أ ا تربطه ال

02/02/1988)3(.  

                                              
  .237 ،236ص ، صاملرجع السابق رو،ينه غار) 1(
  .1384م، ص1994عبد احلكيم نورة، التعليق على قانون العقوبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ) 2(
لقضائي يف د االجتهاادي، امقتبس عن جياليل بغد، 74قم رملف ، 02/02/1988، غرفة اجلنايات واجلنح علىأجملس ، نظرا) 3(
  .84، صم1996، اجلزائر ر،لوطنية لإلشهاالوكالة ، ا01ج، ئيةاجلزاد املوا
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هي الصورة املنصوص عليها يف الفقرة و ؛إذا ثبت أن الطفل مل يولد حيا وتقوم هذه اجلرمية كذلك
املصري هو اآلخر قد  املشرعوجند  ،هذا يف التشريع اجلزائري(ق ع ج)، من  321 املادةالثالثة من 

طف من خ كلّ« على أن نصت عقوبات حيث 283 املادةإذ خصص هلذه اجلرمية  ؛سلك نفس املنهج
   .)1(»...آخر أو عزاه زورا إىل غري والدتهخفاه أو بدله بأطفال حديث العهد بالوالدة أو 

  لركن املعنويا  . ب

مىت توفر لدى اجلاين اإلرادة  املادةيكفي لقيام هذه اجلرمية أن تتحق إحدى الصور املذكورة يف 
 عمديةفاجلرمية ، والعلم مباهية األفعال اليت يقوم ا، بعيدا عن اإلكراه أو الضغط الذي قد يتعرض إليه

 أما ،احلقيقية املدنيةتغيري حالته ب اعتداء على شخصية الطفليقتضي علم اجلاين بأن سلوكه هذا يشكل 
إن ذلك ال ف ،مثل تبديل غري إرادي لرضيعني أثناء الوالدة ،إذا ارتكب الفعل بدون انتباه أو بدون حذر

 نيةتتوفر  النقل اجلسدي للطفل إذا ملوم على التبديل الذي يق ن حصلوكذلك إ ،اجلرمية إىل قيام يؤدي
وإمنا قد يشكل جرمية حتويل أو  ،االعتداء على نسبه ال يشكل الركن املادي هلذه اجلرمية حمل الدراسة

  .خطف الطفل
 ،إىل احليلولة دون التحقق من شخصية الطفل رادة اجلاينإانصراف  إذ يشترط لقيام هذه اجلرمية

يستهدف من ذلك انتزاعه وإبعاده عنهم  أنهكما جيب أن يكون اخلاطف يعلم بأنه خيطف طفال من أهله 
  .)2(أي ال بد من القصد اجلنائي التام املتمثل يف العلم واإلرادة ؛نسبه أو تغيري

ودائما لتكريس محاية نسب الطفل هذا من جهة ومن أجل احلد من هذه الظاهرة والتقليص من 
ولو وقع نتيجة إمهال نظرا ملا قد جير  حتىجترمي هذا الفعل  املشرعمن جهة أخرى نقترح على  حجمها

عن هذا الفعل من اختالط يف األنساب، وحنن يف عصر تكثر فيه آليات املراقبة وبالتايل فمىت ثبت عند 
  احملقق إمهال من يقع عليه هذا االلتزام قامت اجلرمية يف حقه.

                                              
م، 1973اإلسكندرية، حسين نصار، تشريعات محاية الطفولة، منشأة املعارف،  /194حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص) 1(

  .119ص
  .93حممد السيد عرفة، املرجع السابق، ص) 2(
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  املقررة جلرمية إخفاء طفل حديث العهد بالوالدة العقوبة: ثانيا

  قوبات املطبقة على الشخص الطبيعيالع  . أ

اليت تطبق على الشخص املذكورة أعاله جند العقوبات املقررة هلذه اجلرمية  املادة نصبالرجوع إىل 
 ،فيها اجلرميةن تظهر أهنالك مجلة من الصور اليت ميكن  حيث ،باختالف خطورة اجلرميةختتلف الطبيعي 

بطفل  يتعلَّقوهذا حسبما إذا كان األمر  ،وتبعا لذلك تتدرج العقوبة من اجلناية إىل اجلنحة إىل املخالفة
  .حي أم بطفل ميت

 طفل حي الضحية .1

 الثانية فتشكل جنحة:  أما ،إحدامها تشكل جناية ،تأخذ اجلرمية صورتني
وتشكل  ،1 قرةفال 321 املادةهذه الصورة حمددة يف  :صورة إخفاء أو تغيري نسب طفل حي -

 1.000.000إىل  500.000والغرامة من  ،سنوات 10إىل  5جناية عقوبتها السجن من 
 .جد

يف هذه الصورة يغيب  :صورة إسناد طفل المرأة مل تلده بتسليم اختياري أو إمهال من والديه -
مهال من الوالدين كعنصر يف أو اإل ويدخل التسليم االختياري ،اخلطف أو النقل أو اإلبعاد

 ،نقلها من اجلناية إىل اجلنحة ،ظرفا خمففا للعقوبة املشرعوبذلك جعل منه  ،تغيري نسب الطفل
هي حالة و ،321 املادةوهذه الصورة خمتصة حبالة من حاالت تغيري نسب الطفل الواردة يف 

وتصبح العقوبة يف هذه احلالة احلبس من سنة  ،ولد المرأة وهي مل تضعه أنهتقدمي طفل على 
 دج. 500.000إىل  100.000والغرامة من  ،إىل مخس سنوات

عة أخرى نتساءل: ما احلكمة اليت جعلت ومراملشر ر وصف اجلرمية من اجلناية إىل يغي
 قاألب؟ فاملسألة هنا مسألة تتعلق حبأو  على إرادة األم بناًء ولو وقع التسليم حتى حةاجلن

ال ينبغي التسامح معها مهما كانت الدوافع، وما دمنا هنا يف يف النسب وهي قضية  الطفل
سواء باالستبدال أو باإلخفاء أو  تتحقَّقلنسب الطفل فاجلرمية  اجلنائيةصدد تقرير احلماية 

للتدخل من أجل تشديد العقوبة يف هذه  عاملشرباإلبعاد أو بتسليم اختياري من والديه، فنناشد 
  احلالة األخرية وجعلها ظرفا مشددا. 
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 طفل ميت الضحية .2

وإمنا على االعتداء على  ،للطفل املدنيةيف هذه احلالة على االعتداء على احلالة  املشرعيعاقب  ال
ولد  أنهأو مل يثبت  ،مل يولد حيا وبالتايل مل تكن له حالة مدنية أنه سواء ثبت ،شخص الطفل ذاته

ألطفال حديثي العهد بالوالدة أو غري املثبتة لغري القانوين حماربة الدفن والقانون هنا يقصد  .كذلك
 :ه احلالة صورتني مها، وتأخذ اجلرمية يف هذالذي يكون عادة نتيجة محل غري شرعيحيام 

تشكل هذه الصورة جنحة  :أو ميتاً اولد حي أنه تأكدعلى شخصية طفل مل ية االعتداء صور -
سنوات والغرامة من  5ىل إوعقوبتها احلبس من سنة ج)، ق ع من ( 321 املادةعليها  نصت

 .دج 500.000إىل  100.000
 نصت ،تشكل هذه الصورة خمالفة :لد حياومل ي أنهصورة االعتداء على شخصية طفل ثبت  -

 10.000غرامة من وال ،وعقوبتها احلبس من شهر إىل شهرين ،3الفقرة  321 املادةعليها 
   .دج 20.000إىل 

  العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي  . ب

يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرمية « من (ق ع ج) على أن 321 املادة نصت
ي ملعنواجلنائية للشخص الية وللمسؤ إقرارههو  النصواملالحظ على هذا  ،»...احملددة يف الفقرات أعاله

 ،ج) ق ع(من ر مكر 51دة ملااعليها يف ص ملنصووط الك طبقا للشرذو ،حمل الدراسةجلرمية اعن 
ر مكر18تني دملاايف عليها ص ملنصوت الكيفياامة حسب الغراعقوبة ي ملعنوالشخص اتطبق على و
عليها يف ص ملنصوالتكميلية ت العقوبااكثر من ة أو أحدايضا لوض أيتعرء، والقتضااعند  2رمكر 18و
  ر. مكر 18دة ملاا

 عقوبة الغرامة .1

فعن الغرامة اليت حيكم ا جيب أن تساوي من  ،جناية أو جنحة أو خمالفة كانت اجلرمية املرتكبة إذا
 .احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي مرات 5ىل إ 1
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 العقوبات التكميلية .2

على أن الشخص املعنوي يتعرض  املادةالفقرة األخرية من  نصت ،ةعقوبة الغرام إىل جانب
الذي سلكه وهذا التشديد  ،مكرر 18 املادةلواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف 

  ية.والشخص املدنيةحالة الطفل اجلزائري يف العقوبة املقصود منه محاية  املشرع
على جرمية اإلبدال املتعمد أو عزو الطفل لغري يعاقب الفرنسي  املشرعويف التشريع املقارن جند 

إذا ما الشخص املعنوي و ،ألف يورو 45أمه أو إخفائه بصورها الثالث بعقوبة ثالث سنوات وغرامة 
 227/14 املادةملا ورد يف  وفقاًكان حمال للمساءلة يف التشريع الفرنسي هو اآلخر ارتكب هذه اجلرائم 

  .من (ق ع ف)
حديث طفل قعة خطف هدف من جترمي واي املشرعأن  النصوص سالفة الذكرمن لنا ضح يتو 

ومحاية حقه يف  ،محاية ذات الطفل من االختطافسناده زورا إىل غري أمه إخفائه أو إالعهد بالوالدة أو 
  .امولدهم هلم أبويه يف نسب حقني ومحاية ياالنتساب إىل أبويه احلقيق

اجلسدية والنفسية تشكل خطرا كبريا عليه  الطفل يف سالمته حقالعتداءات على وإذا كانت ا
خطورة وإساءة  ال يقلّالقه ، فإن املساس بعرض الطفل وأخالعقوبات على اجلاين وتستوجب توقيع أشد

هذا ما سنجيب صنة لعرض الطفل وأخالقه؟ ية احملائوالقض اجلنائيةجه احلماية عن ذلك، فما هي إذن أو
 .عنه يف املبحث املوايل

 جلرائم املاسة بأخالق وعرض الطفلا :سادساملبحث ال

مل وهذا طبعا لن يتأتى ما ،د أمسى حقوق الطفل يف أن ينعم حبياة يسودها األمن واالطمئنانتتجس 
مثل  ،عا وانتشارا داخل اتمعمن بعض اجلرائم األكثر شيو خاصةللطفل محاية جنائية  املشرعيقر 

  .اجلرائم اليت متس بعرض الطفل وأخالقه
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لصغر سنه وعدم ذلك و ،عتداء عليهاية جزائية لصون عرضه من االحيتاج الطفل إىل مح ومن هنا
 ،خاصةىل محاية إيربز حاجته  مما ،وعدم مقدرته على إدراك خماطرها )1(عتداءات اجلنسيةراكه ملاهية االدإ
روي يف السنة ما فقد  ،طار الزواجإإلسالمية العالقات اجلنسية خارج رمت الشريعة اح من هذا املنطلقو

املسلم على املسلم  كلّ«رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
  .)2(»حرام، دمه، وماله، وعرضه

حرمة نتهاك ال جيوز ا« على املعدل 1996لسنة  يئراجلزر الدستوامن  39دة ملااتنص ويف هذا 
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق  تعرضتوقد  ،»ن...لقانواحيميهما ، وحرمة شرفه، وخلاصةاطن املوة احيا

، داءات على األطفالهلذا النوع من االعت 34و 19 املادتنييف  20/11/1989يف  الصادرةالطفل 
مؤكدة على الدول وجوب اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال من االعتداءات واالستغالل ذو 
البعد اجلنسي سواء كانت من خالل محل الطفل على تعاطي نشاط جنسي غري مشروع أو االستخدام 

لطفل ق اي حلقوإلفريقاق مليثاا وهو ما أكده، ىل غري ذلك من اجلرائمإالدعارة و االستغاليل لألطفال يف
  .)4(منه 27 دةملاايف  )3(1990 بابا يف يوليوأيس دملعتمد بأافاهيته رو

                                              
ه اجلرمية اليت ترتكب من قبل جان على جمين عليه يف شرفه أو عرضه بإيقاع فعل جنسي عليه قد يكون ف اإلجرام اجلنسي بأنيعرو )1(

  .15، صم2008، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، نسرين عبد احلميد نبيه، اإلجرام اجلنسيا. راجع: أو وطء أو تقبيال املس
من شأنه أن يؤدي إىل فقدان الثقة والذي  ضحايا اجلرمية،الذي يظل عند  ءاألثر النفسي السي ذلكمن أخطر آثار اإلجرام اجلنسي  إنَّو

  بأمراض نفسية وعصبية مثل االكتئاب أو االيار العصيب.   نيصابويف اآلخرين، أو إىل شخصيان مضطربة وغري سوية، وقد  
، 2564باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب،  )2(
د عبد الباقي، دار إحياء التراث مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، اجلامع الصحيح، اجلزء الرابع، حتقيق: حممد فؤا(

  ).م1986العريب، بريوت، 
تتعهد الدول أطراف هذا امليثاق حبماية الطفل من كافة أشكال االستغالل اجلنسي واالعتداء «على منه  27دة ملااحيث تنص  )3(

  :اجلنسي، وتتخذ على اخلصوص اإلجراءات ملنع
 .ي نشاط جنسيإغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على املشاركة يف أ - 
 .استخدام األطفال يف الدعارة أو املمارسات اجلنسية األخرى - 
  ».استخدام األطفال يف األنشطة والعروض اإلباحية - 
  .117اخلوالده، املرجع السابق، ص العزيز عبدسفيان حممود  )4(
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ع ملشرا اهتم اليت ق احلقوامسى أهو من ض لعراحلق يف صيانة أن اجند  خالل ما تقدمومن  
ن ة أخالقية قومية مبا يؤمئنشتحرصاً منه على تنشئة الطفل ذلك و ،سعق وافكفله على نطاي، ئراجلزا

  .شخصية متوازنةبناء 
 هذا يف نتناوهلا أنحناول  ،عدة صورا أخالقهو هعرض صيانة يف الطفل حلق اجلزائية احلماية تتخذو
وجرمية  ،األول املطلب يف العرض جرائم من الطفل حلماية فيها قنتطر ،مطالب ثالثة خالل من املبحث

 .ثالثيف املطلب ال جرمية التسولو ،الثاين املطلب يف حتريض القصر على الفسق وفساد األخالق

 العرض جرائم من الطفل محاية :األول املطلب

نظرا جلسامة األخطار اليت قد تلحق بالطفل جراء املساس بعرضه وأخالقه فقد شهدت السياسة 
منها جرائم االغتصاب  ،قفزة نوعية بتجرمي العديد من األفعال من أجل محاية شرف الطفل اجلنائية

وأيضا حتريض األطفال على الفساد واستغالهلم وتسخريهم ألغراض ذات  ،خالل باحلياءجرمية اإلو
   .)1(طبيعة جنسية

 يف باحلياء املخل الفعل جرمية مثَّ ،األول الفرع االغتصاب يف جرمية نتناول املطلبومن خالل هذا 
 .الثاين الفرع

 قاصر اغتصاب جرمية :األول الفرع

ة املمارسـة اجلنسية غري املشروع جرائم االعتداء على العرض عديدة، وتشترك هذه اجلرائم يف إنَّ
 ،تقع على العرض أو على احلق يف بقاء العرض سليما أنهاكما  ،أي خمالفة للقانون ؛عليه ايندون رضا 

                                              
، دار الكتب - الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائيدراسة مقارنة بني - نس حسوب السيد احملالوي، نطاق احلماية اجلنائية لألطفال أ )1(

  .175م، ص2011القانونية، مصر، 
سنحاول يف هذه الدراسة أن نركز على جرمية االغتصاب الواقعة على األنثى دون الذكر لكوا أكثر تفشيا يف اتمع، مع العلم أن و

  من (ق ع ج). 336املشرع مل يفرق بني جنس الضحية يف املادة 
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حبيث يعـد اخلروج عنها االستقامة أو الطهارة اجلنسية اليت تعارف عليها اتمع « واملقصود بالعرض
  .)1(»وهذه القيم تستمد من الدين واألخالق ،فعال شائنا يربر اللـوم االجتماعي

ضمن جرائم  من (ق ع ج) 336 املادةغتصاب يف على جرمية االاجلزائري  املشرع نصوقد 
 من الكتاب الثالث، يف القسم السادس، من الفصل الثاين، من الباب الثاين، عامةانتهاك اآلداب بصفة 

 267 املادةعقوبات فرنسي و 222/23 املادةواليت تقابلها  ،من اجلزء الثاين، من قانون العقوبات
  عقوبات مصري.

ا من أخطر اجلرائم فهذه اجلرمية تعدتمع الدويل مميعمد إىل تصنيفها واعتبارها من جرائم جعل ا 
هذه اجلرائم نظرا لألبعاد اخلطرية اليت  ختتص بالنظر يف مثل الدولية، بل وصارت حمكمة اجلزاء )2(احلرب

  .ن أن ختلفها هذه اجلريـمةميك
  .هاملرتكباجلزاء املقرر  مثَّأركاا وسندرس هذه اجلرمية من خالل 

  قاصر أركان جرمية اغتصابأوال: 

  لقيام جرمية اغتصاب قاصر ال بد من توفر الركنني املادي واملعنوي.

 الركن املادي  . أ

 اآليت:من أجل اإلحاطة ذا الركن يقتضي منا الوقوف عند 

 الضحيةصفة  .1

يف فقرا األوىل (قبل التعديل) ال ميكننا معرفة جنس  (ق ع ج)من  336 املادة نصبالرجوع إىل 
ينةالفقرة الثانية من نفس  أنَّ إالَّعليه،  اةجنس  أنَّتفيد  املادوذلك من خالل عبارة ،أنثى الضحي 

                                              
م لعربية للعلواجامعة نايف اجستري، امل، رسالة - نة تطبيقيةرسة تأصيلية مقادرا- ض جلنائية للعراحلماية ي، احلميزاخالد بن حممد ) 1(
  .24م، ص2008، ألمنيةا
كانوا يتشددون يف معاقبة  ىمان املصريني القدأب» ديوديور الصقلى«ففي مصر القدمية كان يعاقب خبصاء اجلاين وهو ما فسره ) 2(
وهي انتهاك احلرمة والزنا وخلط األنساب، وكلها كانت من اآلثام  ؛ألنه يف نظرهم مل يرتكب جرما واحدا، بل عدة جرائم ؛غتصبامل

أمحد علي ادوب، اغتصاب اإلناث يف اتمعات القدمية واملعاصرة، دار املصرية  راجع:البشعة اليت مل يكونوا يتساحمون مع مرتكبها. 
  .14، صم1996القاهرة، اللبنانية، 
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يف بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي الذي مل مييز بني به ما هو معمول ل خالفاً ،»ضد قاصرة«
ذكرا أم أنثى، وهذا منذ صدور قانون  الضحيةاجلنسني يف هذه اجلرمية؛ إذ يستوي أن يكون 

مبوجب القانون  املادةعلى هذه  اجلزائري تدارك األمر وأدخل تعديال املشرع أنَّ إالَّ، 23/12/1980
 5من ارتكب جناية االغتصاب يعاقب بالسجن املؤقت من  كلّ« املادةوأصبحت صياغة  01- 14

سنة فتكون العقوبة السجن  18إذا وقع االغتصاب على قاصر مل يكمل و سنوات، 10سنوات إىل 
استعمل مصطلح االغتصاب بدل  عاملشرواملالحظ من هذا التعديل أن  ،»سنة 20إىل  10املؤقت من 

هتك العرض، ومصطلح القاصر بدل القاصرة، وهو موقف حممود وهذا ما يقتضيه مبدأ الشرعية 
 .اجلنائية

 تجرميالعلة  .2

جنسي مل تتجه إليـه  عليها على سلوك اينكره عتداء على العرض، فاجلاين ياال ل يفيتمثَّو
وال يقتصر أمر هذا الفعل ، )1(م االعتداء على العرض جسامةجرائ كان االغتصاب أشد مثَّ، ومن إرادا

يتعدى ذلك حيث ميس بعض احلقوق األخرى باالعتداء؛ فهو اعتداء  إنهالفاحش عند هذا احلد، بل 
يترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة يف  مماللمجين عليها، واعتداء على حصانة جسمها  العامةعلى احلرية 

صحتها النفسية والعقلية، كما أن االعتداء على شرفها قد يكون من شأنه اإلضرار مبستقبلها، فغالبا ما 
 .)2(يقلل ذلك من فرص الزواج بالنسبة هلا إن فقدت عذريتها

 تعريف االغتصاب .3

يعرف االغتصاب بأنكامال دون رضا صحيح منها صال رجل بأنثى اتصاال جنسيا ه ات
اجلرائم الواقعة على نظـام (املستشار عبد العزيز سعد االغتصاب يف كتابه وعرف ، )3(بذلــك

فعل ممارسة رجل لعمل جنسي مع امرأة حمرمة عليه شرعا وقانونا باإلكراه ودون « بأنه )األسرة
                                              

م، 1990حممد الشحات اجلندي، جرمية اغتصاب اإلناث يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
  .96ص

 ة الوفاء القانونية،، مكتب- دراسة مقارنة- سالمية والقانون الوضعي العزيز حممد حمسن، احلماية اجلنائية للعرض يف الشريعة اإلعبد ) 2(
   .12، صم2013 اإلسكندرية،

اجلزائري  القانون يف الشاذ الفعل هذا على يطلق وإمنا اغتصاب، فعل ديع الدون عنف   جنسه نفس من آلخر رجل ) وإتيان3(
  فيعد اغتصابا.غري أنه إذا وقع على قاصر ذكر دون رضاه مثلها.  أخرى املرأة أتت إذا األمر وكذلك اجلنسي، بالشذوذ



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-228- 

 

 الزوج فقد يعاقب، اغتصابا يشكل فال زوجته على الزوج طرف من العنف ممارسة أما، )1(»رضاها
من  222/23 املادةالفرنسي يف  املشرعوقد عرفه  .)2(احلد تعدى هو إن واجلرح الضرب بتهمة العنيف

فعل إيالج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغري بالعنف أو  كلّ« أنه(ق ع ف) على 
 ».اإلكراه أو التهديد أو املباغتة

 للجرمية النشاط املادي .4

ى بالغة نثيف فرج أ لذكره؛ ويكون بإيالج الرجل )3(ل الوطءفععلى قوم النشاط املادي هلذه اجلرمية ي
سة العملية اجلنسية العاديـة، فإذا املخصص ملمار نثىتباره املكان الطبيعـي يف جسم األعأم قاصرة با

واحدة  مرة ،اإليالج كامال أو جزئيا يستوي أن يكون، و)4(حتقق اإليالج كان ذلك كافيا لتمام اجلرمية
بـه شهوتـه بقذف املين أو مل يبلغ ذلك، متزق بسببه غشاء البكارة أم مل  تبلـغ ،مرات عدةأو 

ذا مل إ أنهيرى األستاذ حممد منور و ،)5(تتحقَّقيتأثر، فاإليالج وحده كاف سواء حتققت اللذة أم مل 
األنثى من قبل  أو إنقاذ إرادة اجلاين،كمقاومة األنثى أو استغاثتهاحيدث اإليالج مطلقا لسبب خارج عن 

ملصرية بأنه ا النقض حمكمة، وكذلك حكمت )6(غتصابن اجلاين يسأل هنا عن الشروع باالالغري، فإ
للكشف  حماوال خلع مالبسها عن جسمها ،فوق ضحيته وحضنها املتهمغتصاب جثوم يعد شروعا باال

 .)7(مواقعتهاعن عورا بقصد 
 الضحيةوعدم الرضا عند احلياة  يتوفر عنصر .5

على  إالَّفال تقوم هذه اجلرمية  ،على قيد احلياةنثى اليت وقع عليها فعل الوطء األ ويشترط أن تكون
واملقصود بعدم رضا  ،إذا حدثت املواقعة بغري رضا األنثى إالَّتقوم جرمية االغتصاب  كما ال ،األحياء
وذلك إذا فقدت وعيها أو خارت قواها، أو كانت تنعدم إرادا أو تعاب أثناء الوقاع معها، أن  األنثى

                                              
  .42، 41ص عبد العزيز سعد، املرجع الساق، ص) 1(
  .44، صاملرجع السابقمال نياف، آ) 2(

(3) La conjonction sexuelle illicite. 
  .39، صنفسه املرجع راجع:اجلرمية.  فال تقوم املرأة فرج يف قضيب الذكر خالف آخر شيء إيالج مت إذا فإنه املفهوم هلذا وطبقا )4(
  .173، صاملرجع السابقحممد سعيد منور، ) 5(
  . 249. راجع: عبد العزيز حممد حمسن، املرجع السابق، ص1079ص  29/10/1956تاريخ  279نقض مصري رقم ) 6(
  .249، صالسابقاملرجع عبد العزيز حممد حمسن،  )7(
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مستغرقة يف النوم أو يف حالة صرع أو غيبوبة بسبب خمدر أو تنومي مغناطيسي، أو كانت يف حالة سكر، 
لى اعتداء ع يعدحد هذه الظروف واستغالل اجلاين أل ،ينعدم الرضا يف حالة اجلنون وعدم التمييزكما 

 .)1(عليها احلرية اجلنسية للمتعدى
 الضحيةصور العنف املمارس على  .6

وقد يكون العنف ماديا أو  ،الضحيةمعيبة باستعمال اجلاين العنف واإلكراه على اإلرادة تكون 
 :بل وقد يأخذ صورا أخرى ،معنويا

- دف ،قوة مادية قبل املواقعة اجلاين ي معناه استعمالوالعنف املاد ّحركة  شلينعليها  ا
أو  ،أو عن طريق مساعدة شخص آخر ،على األرض كربطها أو احتجازها أو تثبيتها بساعديه

 .)2(باستعمال الضرب أو اجلرح

أو التهديد  ،العنف املعنوي فوسيلته التهديد بالقتل سواء للضحية أو لشخص عزيز عليها أما -
 .أو التهديد بالتشويه عن طريق سكني وما إىل ذلك ،بإفشاء سر فيه فضيحة

، وغالبا ما )3(أسلوبا آخر كالتودد أو الترغيب من خالل تقدمي هدايا يتخذكما ميكن أن  -
هذه األفعال من و ،ن القصر سريعي االخنداعتكون هذه الطريقة األكثر شيوعا على اعتبار أ

 .)4(عليه واستسالمها للوقاع اينإرادة  التأثري علىشأا 

                                              
 ،م2002ن، عما، لثقافة، دار ا01، اجلزء - صألشخااقعة على الوائم اجلرا- ص خلاالقسم ت العقوبان اقانوح شر، منورحممد سعيد ) 1(

  . 212ص
، السابق مال نياف، املرجع. راجع: آنادرا ما يستعمل اجلاين القوة مع الضحية خوفا من ترك اآلثار على اجلسمغري أنه يف الواقع ) 2(

  .72ص
 ،تصال ا جنسياوبعد أن يتم اال ،زواجلكأن يعد فتاة با ،حلالة اليت يستعمل فيها اجلاين أساليب اخلداع والتحايلجتدر اإلشارة إىل ا )3(
تة هذه املسألة املشرع األردين فقد عاجل ،ر سوء نيتهظهكل من خدع بكرا « من قانون العقوبات األردين على أن: 1/304 يف املاد

 - شدأذا كان فعله ال يستوجب عقوبة إ- بوعد الزواج ففض بكارا أو تسبب يف محلها عوقب  جتاوزت الثامنة عشرة من عمرها
  ».ىل ثالث سنوات ويلزم بضمان بكاراإشهر أباحلبس من ستة 

  .277عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص) 4(
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 إثبات اجلرمية .7

مسألة إثبات االغتصاب عدا احلاالت اليت يعترف فيها اجلاين بفعله من تلقاء نفسه أو عن  أما
من خالل عرض ختصاص تثبت جرمية االغتصاب بواسطة فحص يقوم به ذوو اال ،يضبط يف حالة تلبس

ينعنف،  آثارا يبني فيه إذا ما كان هناك عليها على الطبيب الشرعي للمعاينة، والذي يعد تقرير ا
من  كلّعليها، وبإجراء التحاليل لعينات الدم واآلثار امللتقطة من جسم  اينويستدل منها على مقاومة 

متزق  يكفيف ابكر الضحيةكانت رة وافتضاض البكأما بالنسبة الو ،اجلاين والضحية أو من مكان اجلرمية
  .)1(ياوقد حتصل املواقعة دون متزق الغشاء كأن يكون الغشاء مطاط ،إلثبات املواقعة ارابكغشاء 

 الركن املعنوي  . ب

القصد اجلنائي الالزم توافره  أنَّ الرأي الغالب فقها وقضاءو ،اجلرائم العمدية غتصاب منجرمية اال
 اينجتاه إرادة اجلاين إىل وطء اب ويثبت هذا القصد، لدى اجلاين يف هذه اجلرمية هو القصد اجلنائي العام

إلعطاء  هأن إالَّبأن هذا الوطء غري مشروع،  رتكاب الفعلامع علمـه وقـت  ،ابغري رضاه اعليه
مع  ،الضحيةبد من إقامة الدليل على أن اجلاين اجتهت نيته إىل مواقعة  ال الواقعة تكييفا قانونيا صحيحا

 يعتد ال فإنه ،وعند حتقق القصد اجلنائي، )2(هاابغري رض حدث هنمشروع وأ الوطء غري علمه بأنَّ
أو  عليها أو من ذويها ايننتقام من رد اال أو شباعا للرغبة اجلنسية،كان إسواء  ،لدى اجلاين الباعثب

 . غري ذلك

  قاصراغتصاب لعقوبة املقررة جلرمية اثانيا: 

عد لقد حدا البسيطة املشرفجعلها السجن املؤقت من مخس  ،اجلزائري عقوبة اجلرمية يف صور
من  كلّ« 01- 14 املعدلة بقانون (ق ع ج)من  336 للمادةالفقرة األوىل  طبقاًإىل عشر سنوات 

والسجن املؤقت من عشر  ،»ن املؤقت من مخس إىل عشر سنواتجناية اغتصاب يعاقب بالسجرتكب ا
من  336 للمادة طبقاًسنة  مثاين عشرةسنوات إىل عشرين سنة إذا وقعت اجلرمية ضد قاصر مل يكمل 

                                              
يف مسائل الطب الشرعي، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  عبد احلميد الشواريب، اخلربة اجلنائية/ 77، صالسابق مال نياف، املرجعآ) 1(

  .137م، ص1993
  .83، صقاملرجع السابجرائم األحداث،  الشواريب، احلميد عبد )2(
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) سنة فتكون 18إذا وقع االغتصاب على قاصر مل يكمل الثامنة عشرة (« 02الفقرة  ج)ق ع (
ة للتعديل الذي ، وجتدر اإلشار») سنة20إىل عشرين ( سنوات  )10السجن املؤقت من عشر (العقوبة 

 أكثر اجلنائيةاحلماية  وفروهو إجراء ي ؛سنة 18أصبح فسنة  16بعد أن كان  اعليه اين سنوقع على 
من قانون  02 للمادة طبقاًنون الرشد اجلنائي املعمول به يف القا سنيوافق  أنهإىل  إضافة ،للقاصر

 املادةيف رمية هذه اجليعاقب على  جند أنه تشريع املصريالمع وباملقارنة  ،املتعلق حبماية الطفل 15/12
بغري رضاها يعاقب  ىمن واقع أنث« 2011لسنة  11ملرسوم رقم املعدلة مبوجب ا) من (ق ع م 267

عليها مل تبلغ سنها مثاين عشرة سنة  اينباإلعدام أو السجن املؤبد ويعاقب الفاعل باإلعدام إذا كانت 
هلم سلطة  ممنعليها أو من املتولني تربيتها أو مالحظتها أو  اينميالدية كاملة أو كان الفاعل من أصول 
   .)1(»ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجرمية ند من تقدمعليها أو كان خادما باألجر عندها أو ع

ا متزوجة ومقدار ما أبدته من  جسامة العنف وتعدوالسمعة األخالقية للمجين عليها وسنها وكو
يف احلدود اليت عينها القانون،  التقديريةستعمال سلطته اعتبارات اليت توجه القاضي يف بني اال مقاومة من

  .وللقاضي أن يطبق الظروف املخففة
  من  337و 336/2 املواديف  املشرع هاحدد عن ظروف التشديد هلذه اجلرمية فقد وأما

أي أن تكون له صلة باين  ؛وتقوم هـذه الظروف كافة على توافر صفة لدى اجلاين )،ع ج(ق 
 جتماع صفتني أو أكثر، وكلّافال يشترط  ،عليها القانون نص مماة ويكفي توافر صفــة واحد ،عليها

ة التشديد أن إذا كان عاملا به، وعلَّ )2(ظرف له طابع شخصي يغري من وصف اجلرمية ويتأثر به الشريك
رتكاب استعماهلا، فمن جهة يسهل عليه اسلطة فيسيء  اعليه ايناين على هذه الصفات تعين أن للج

ومن جهة أخرى  ،عليها وجيعلها ال ختشاه وال حتتاط منه، بل تثق فيه اينعتباره قريبا مــن اباجلرمية 
عتداء عتداء الغري، فإذا صدر االان عليها، فعليه أن حيميها م اينجتاه عرض بواجبات  تلزمهفصفة اجلاين 

هذه اجلرمية مثل دم على من يق حيث إنَّ ،يكون قد أهدر واجبه وخان الثقة اليت وضعت فيه فإنهمنه 
يف النصوص املذكورة أعاله فإمنا هو شخصية إجرامية  اليت ذكرتحدى الصالت إعلى أنثى تربطه ا 

                                              
كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة مل تتم اخلامسة عشرة من «من قانون العقوبات األردين على أنه  292/2قد نصت املادة و )1( 

  .2011لسنة  8املعدل مبوجب القانون رقم  1960) لسنة 16قانون العقوبات األردين رقم ( ». باإلعدامعمرها يعاقب 
يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل «(ق ع ج) من  42نصت املادة  )2( 

  ».ه بذلكأو الفاعلني أو املسهلة أو املنفذة هلا مع علم
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ويقع  ،تربأ عنه معظم احليوانات خالقه إىل مستوى وضيع جداأواحندرت  فطرته، عناحنرف  ،خطرية
ب أو ألا األشقاء أو أو أخوا اأو من إخو اعليه ايناجلاين من أصول  كان التشديد يف العقوبة إذا

ععتد ا ؛ فقدألمين عليه املشرفهو  جرميته عليها ارتكب، فإذا ابأواصر القرابة اليت تربط بني اجلاين وا
  .دةت عليه العقوبة املشدحقَّ مثَّومن  ،احلفاظ عليهممراعاة فروعه و بواجبه يف قد أخلَّ
 املادةبنص  املشرعمن أجل إقرار محاية للطفل املكفول من أي اعتداء يكون مصدره الكفيل جاء و
ى العالقات اجلنسية بني الكافل تطبق عل« ناليت تنص على أ 01- 14مبوجب األمر مكرر  337

، والعقوبة كما قررا )1(» األقارب من الفروع أو األصولاملكفول العقوبة املقررة للفاحشة املرتكبة بنيو
 1) سنة يف احلالتني 20) سنوات إىل عشرين (10تكون العقوبة السجن من عشر (« مكرر 337 املادة

  ».2و
حيث عاقب مرتكب  ،عليه ظرفا مشددا للعقاب اينكما جعل التشريع الفرنسي من صفة 

 قاصرا عليه اينما إذا كان وات، بينجرمية االغتصاب باألشغال الشاقة من مخس سنوات إىل عشر سن
إىل  يعاقب مرتكب اجلرمية باألشغال الشاقة املؤقتة من عشرةف سنة مخس عشرةال يزيد عمره عن 

سنة  ةعشر خبمس السنهذا  املشرع، واعتمد من (ق ع ف) 23- 222 املادةوذلك يف  عشرين سنة
  .من القانون املدين الفرنسي 144 املادةوهو متفق مع احلد األدىن لزواج الفتيات املقرر ب

 عقوبات املقررة هلذه اجلرميةنالحظ المن (ق ع ج)  337و 336 املادتنيم يف على ما تقد بناًء
تزايد ب من آثار على مستوى األسر واتمعه فختلّة حبجم هذه الظاهرة اخلطرية وما غري كافية مقارن

                                              
تعد جرمية زنا احملارم من بني اجلرائم اليت دد كيان األسرة واتمع، وتزداد خطورا لكوا جرائم صامتة حتاط بسرية وكتمان  )1(

ه، كبريين، حيث نادرا ما تصل إىل علم العدالة اجلنائية، خاصة إذا وقع قاصر ضحية هلا ملا ختلفه من آثار مدمرة على جسده ونفسيت
ولكوا تصدر عن األشخاص الذين يفترض فيهم محايته مما يؤدي بالطفل إىل فقدان الثقة يف كل األشخاص احمليطني به، وختتلف 
عواقب االعتداء اجلنسي على الطفل من قبل أحد أفراد أسرته باختالف طبيعة السلوك الذي يسلكه اجلاين وسن الطفل وقت ارتكاب 

قة اليت تربطهما معا. وعلى الرغم من هذا الصمت فإن هذه اجلرمية تعرض بني الفينة واألخرى على أنظار اجلرمية وكذا طبيعة العال
احملاكم، وهذا الواقع تؤكده أيضا دراسات قامت ا هيئات مثل منظَّمة اليونسيف؛ إذ ورد يف تقرير هلا بأن جرمية زنا احملارم 

ألطفال واملراهقني داخل األسرة تعترب أخطر أشكال العنف املسكوت عنه، وحسب نفس واالعتداءات اجلنسية األخرى املرتكبة يف حق ا
من االعتداءات اجلنسية داخل األسرة واليت مت اإلفصاح عنها قد  % 60إىل  % 40التقرير أثبتت بعض الدراسات أن نسبة ما بني 

ركات، العدوان والعنف واألسرة، جملة عامل الفكر، العدد حممد مطاع بسنة أو أقل. راجع:  15ارتكبت يف حق صبايا يبلغن من العمر 
   .255، صم1999، أبريل يونيو 27، الد 04
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نتيجة هذا  اعليه اينلها تحمة إىل تلكم اآلالم اليت تفاض، إظاهرة األطفال اللقطاء أو جمهويل النسب
 حتىهو عليه اآلن يف قانون العقوبات  مماتشديد العقوبة أكثر  املشرعاجلرم، وهلذه األسباب نقترح على 

للضحايا مبا يكفل مصاريف العالج وإعادة  حق، هذا وإىل جانب إقرار داخل اتمع حتقق الردع
  تأهيلهم.

 لطفحبياء ال جرمية اإلخالل :الثاين الفرع

من  كلّيعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات « (ق ع ج)من  335 املادة نصت
ارتكب فعال خمال باحلياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغري عنف أو شرع يف ذلك. وإذا وقعت اجلرمية 

  ».على قاصر مل يكمل السادسة عشرة يعاقب اجلاين بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة
 إنسان، سواء جسمعلى  ميارس فعل كلّأن جرمية اإلخالل باحلياء هو  املادةومما يفهم من هذه 

اخلفاء،  يف أو اعلني كان ذلك وسواء باآلداب، إخالال يشكل أن شأنه من ويكون ،أنثى أو ذكرا كان
يف القانون » هتك العرض«بـ التونسي و القانون يف» االعتداء بالفاحشة« ـب الفعل هذا ويسمى
من هتك عرض صيب أو صبية مل يبلغ  كلّ« على أن: ع م)(ق من  269 املادة، حيث تنص )1(املصري

ديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه مل  كلّ سن منهما مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة بغري قوة أو
عليهم يف الفقرة الثانية من  نص ممنتتجاوز اثنيت عشرة سنة ميالدية كاملة أو كان من وقعت منه اجلرمية 

 ».عن سبع سنوات ال تقلّ مدة املشددن ) تكون العقوبة السج267( املادة
ب ذينلال والزمان املكان يف السائد العام الشعور من باحلياء اإلخالل معيار ويستمدفيهما ارتك 

 ختتلف باحلياء اإلخالل معايري نإف ولذلك احلياء، فكرةلديه  نتكو اليت وتقاليده قيمه جمتمع فلكل ،فعلال
   .)2(آلخر بلد ومن املدينة إىل القرية من

  .أو التهديد اإلكراهو العنف ف عنصربتخلّغتصاب) الصورة ختتلف عن سابقتها (فعل االوهذه 
اجلزاء املقرر  مثَّومن أجل الغوص يف دراسة هذه اجلرمية يقتضي منا الوقوف عند أركاا أوال 

  ملرتكبها ثانيا.

                                              
  .85سويقات، املرجع السابق، ص / بلقاسم99السابق، ص املرجعاص، بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل أحسن) 1(
  .300م، ص1993اإلسكندرية، اجلامعي،  الفكر دار العرض، جرائم حافظ، حمب جمدي) 2(
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  أركان جرمية اإلخالل حبياء األطفال أوال:

  هذه اجلرمية توفر الركنني املادي واملعنوي.ويقتضي لقيام 

  الركن املادي  . أ

هو القاصر دون  الضحيةلنا أن صفة  يتبينمن (ق ع ج)  335 املادةبناء على ما ورد يف  
، وهذا الفعل يقع على الذكر كما يقع )1(»على قاصر مل يكمل السادسة عشرة« سنة ةالسادس عشر

  ».ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى« بينهماع املشر؛ إذ مل يفرق على األنثى
ةنته وجتدر اإلشارة هنا إىل ما تضميف حالة ارتكاب اجلرمية من أحد  02يف الفقرة  334 املاد

ولو جتاوز السادسة عشر من عمره ومل يصبح « بقوله الضحية سنمن  املشرعأصول الطفل، أين زاد 
  ».بعد راشدا بالزواج

ضابط لتحديد  منهما خيلو من تعريف أو كال أنَّواملصري جند  التشريع اجلزائريبالرجوع إىل و
شراح القانون  غري أنَّ ،اجلرم اهذركن هذا معيار الركن املادي، أو وصف لألفعال املادية اليت تشكل 

يشكل جرمية الفعل  عليه اينداب يقع عمدا ومباشرة على عورة فعل مناف لآل أي أنَّ عدذهبوا إىل 
مية الفعل وبالتايل فإن قيام اجلاين بوضع قضيبه يف دبر ضحيته يشكل الركن املادي جلر، املخل باحلياء

 كلّطفل من اخللف ومالمسة قضيب اجلاين من فوق مالبس  ضم أنَّ هناك من عداملخل باحلياء، ف
  .)2(منهما يعد جرمية إخالل باحلياء

تصوير أو كشف عورته،  وأ ،عليه اينهي املساس جبسم  ؛اثالث تأخذ هذه اجلرمية صوراو
  :عورته خلسةومشاهدة 

أي جزء من أجزاء هذا اجلسم الذي  معناه ملسو ،عليه اينهي املساس جبسم  :الصورة األوىل
  ب.وهو الغال يشكل عورة،

                                              
، من املقرر قانونا أنه يعاقب باحلبس كل من ارتكب فعال خمال باحلياء ضد قاصر مل )ج ع قمن ( 334طبقا ملا نصت عليه املادة  )1(

الغرفة اجلنائية قرار بتاريخ ( قضى الس األعلى للقضاء أو أنثى بغري عنف أو شرع يف ذلك فقدكان يكمل السادسة عشر ذكرا 
 أساسيا يعترب الذي السن عنصر ذكر بإغفاله فيه املطعون القرار« بأن )170ص الة القضائية ، 43787، ملف رقم 18/03/1986
  ».القرار نقض استوجب كذلك كان ومىت القرار، على مشروعية رقابته مبمارسة األعلى الس قيام دون حال قد املقترفة اجلرمية يف

  .92، املرجع السابق، صاصأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخل )2(
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عليه دون مالمستها، ومعناه أن يقتصر نشاط اجلاين على  اينالكشف عن عورة  :الصورة الثانية
صوا  عليه على اينعليه، حيث يعد هذا اجلزء من اجلسم عورة حيرص  اينكشف جزء من جسم 

ن أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو وحجبها عن األنظار، ولو مل يقترن ذلك بفعل مادي آخر م
  يترك أثرا. يالجإ

 من قانون 05املادة بالرجوع إىل ،)1(عليه خلسة اينمشاهدة أو تصوير عورة  :لصورة الثالثةا
تقع على عاتق الوالدين مسؤولية محاية الطفل كما يقع «اليت نصت على:  املتعلق حبماية الطفل 15/12

تقدم الدولة  ،على عاتقهما تأمني ظروف املعيشة الالزمة لنموه يف حدود إمكانيتهما املالية وقدراما
ميكن للجماعات احمللية املسامهة يف  ،املساعدة املادية الالزمة لضمان حق الطفل يف احلماية والرعاية

تضمن الدولة للطفل احملروم من العائلة حقه يف  ،وفقا للتشريع اجلزائري الساري املفعول مساعدة الطفولة
جند املشرع قد أقر احلماية ،»حتدد الشروط والكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التظيم  ،الرعاية البديلة

دون ترخيص لذلك لفائدة الطفل من وسائل اإلعالم و كما منع من استعمال الطفل كأداة لإلشهار ب
حتت طائلة املتابعات اجلزائية  ،مينع «يف نصها:  من ذات القانون  10دة وهو ما أشارت إليه املا

استعمال الطفل يف ومضات إشهارية أو أفالم أو صور أو تسجيالت مهما كان شكلها إال بترخيص من 
ومنه نصت املادة  .» عمول ماممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم امل

دون اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب باحلبس « :املتعلق حبماية الطفل على 15/12من قانون  141
دج كل من يستغل 300.000دج إىل  150.000) سنوات وبغرامة من 3) إىل ثالث (1من سنة (

وهو ما  .»ب العامة والنظام العامالطفل عرب وسائل اإلتصال مهما كان شكلها يف مسائل منافية لآلدا
صور قاصرا مل  من كلّ...« )ق ع ج(من  1مكرر 333 املادةسبق أن جرمه املشرع مبوجب نص 

و أ ،و غري حقيقيةأ حقيقية ،هو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينةسنة بأي وسيلة كانت و 18يكمل 
و أو ترويج أو نشر أو توزيع أنتاج إو قام بأ ،ساساأغراض جنسية عضاء اجلنسية للقاصر ألصور األ
دانة تأمر اجلهة باحية متعلقة بالقصر. يف حالة اإلو حيازة مواد إأو بيع أو عرض أو تصدير أاسترياد 
ع موال املتحصل عليها بصفة غري مشروعة ماألائل املستعملة الرتكاب اجلرمية ومبصادرة الوس القضائية

   ».النيةمراعاة حقوق الغري حسن 

                                              
  .286عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص) 1(
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 ،)1(من (ق ع ف) 227-23 املادة خالل من تدخل قد الفرنسي املشرعالتشريع املقارن جند يف و
 هذه كانت إذا نشرها بقصد لطفل صورة نقل أو سجل أو التقط من كلّ« عقاب على نصحيث 
 ».الصور هذه مثل صدر أو استورد أو كانت وسيلة بأية نشر من كلّ وكذلك ،إباحية الصورة

   املعنويالركن   . ب

ىل املساس إرادة اجلاين من خالل فعله إء من اجلرائم العمدية، مع اجتاه جرمية الفعل املخل باحليا دتع
عليه، أو  ايننتقام من اء كان إلرضاء شهوة اجلاين أو االسو ،عتداد بالباعثدون اال ،عليه اينحبياء 

وقد قضت حمكمة التمييز األردنية  ،)2(ستطالعاللن يكون مندفعا إىل فعلته حبا أأو  ،ذاللهإبقصد 
فال يشترط أن تكون غاية اجلاين  ،يف جرمية الفعل املخل باحلياء املسؤوليةعربة بالباعث يف قيام  ..ال.:بأن

وأن يتضمن  عتداء على موضع العفة،منصرفة إىل اال النيةكفي أن تكون بل ي ،شباع رغبته الشهوانيةإ
فقد ؛ حمكمة النقض املصرية ذات املوقف تذخوقد ات .)3(بشعور احلياء العرضيالفعل جرحا جسيما 

عليهم بل تعذيبهم  اينمل يقصد املساس بأجسام  أنهيثريه من  جيدي الطاعن ما ال :قضت بأنه
بانصراف إرادة  يتحقَّقياء القصد اجلنائي يف جرمية الفعل املخل باحل أصل ذلك أنَّ بتعريضهم للربد،

  .)4(و الغرض الذي توخاه منهأىل فعله إدفع اجلاين  عربة مبا وال ،ىل الفعل ونتيجتهإاجلاين 

    رمية الفعل املخل حبياء األطفال: العقوبة املقررة جلنياثا

سالفة  335 املادة نصيعاقب باألفعال املذكورة أعاله بالنسبة للصورة األوىل والثانية مبوجب 
 املادةبالرجوع إىل  ناغري أن ،»يعاقب اجلاين بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة« الذكر
وهي ختتلف  ؛»يعاقب باحلبس من مخس إىل عشر سنوات« عقوبة تضمنتاألخرى قد  جندها 334

 النصحيتفظ ذا اجلزائري  املشرعاليت جعلت  ةيدفعنا إىل التساؤل عن العل مما، 335 املادةعما ورد يف 
 335 املادةرغم التعديالت اليت أدخلها على قانون العقوبات، كما يالحظ بالنسبة للعقوبة اليت تضمنتها 

                                              
(1) «Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation 
d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est 
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende...  »  

  .217- 215ص ، صم1957حممد عطية راغب، اجلرائم اجلنسية يف التشريع اجلنائي املصري، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ) 2(
  .منشورات مركز عدالة ،24/04/1965تاريخ  18/52ردين رقم أمتييز جزاء  )3(
  .965، ص65حكام النقض لسنة أجمموعة  ،13/10/1965 تاريخ 177نقض جنائي مصري رقم ) 4(
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للطفل يف  خاصةأراد تقرير محاية جنائية  املشرع، فإذا كان 334 املادةأشد عن اليت ذكرت يف  أنها
  .335 املادةكليا ويكتفي مبا ذكر يف  اأو يلغيه 334 املادةجلرائم فعليه أن يعدل هذه ا

 333 املادةفيعاقب مرتكب هذه اجلرمية بالعقوبات املنصوص عليها يف لصورة الثالثة بالنسبة ل أما
ىل إ 500.000امة من بغرىل عشر سنوات وإيعاقب باحلبس من مخس سنوات « 1مكرر 

  ».دج 1.000.000
 05 ملدة احلبس« الفرنسي هو اآلخر أقر عقوبة على مرتكب اجلرمية، وهي املشرعكما جند 

 للطفل اإلباحية الصور هذه نشر يف استخدمت إذا العقوبة وترفع أورو، 75.000 وبغرامة سنوات
   ».أورو 10.000 إىل والغرامة سنوات 07 ملدة احلبس إىل االتصاالت شبكة

عصل بظروف التشديد جند وفيما يتالفرنسي  املشرةيف عليها  نصيف حالة  26- 227 املاد
و تواجده أ النشر على الشبكة االلكترونية ىلإو يف حالة جلوء اجلاين أأشخاص  عدةرمية من اجلارتكاب 

يضا أو ..€000.150بغرامة قدرها وسنوات  10ثري املهلوسات بالسجن أو حتت تأيف حالة سكر 
سابقة  227- 23 املادةفعال املذكورة يف من يقوم ذه األ كلّذ شدد على إ ؛ذاهبعد من أىل إذهب 
ىل إسنوات وغرامة تصل  10عن  ال تقلّغرض بعقوبة نشئ لذات الأضمن تنظيم  الذكر

500.000€)1(.  
  من  337 املادةوبالرجوع إىل التشريع اجلزائري جنده قد تضمن ظروف التشديد وهذا يف 

إذا كان اجلاين من أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هتك العرض أو كان من فئة « (ق ع ج)
ني نى األشخاص املبيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدخي ممنمن هلم سلطة عليه أو كان من معلميه أو 
عان يف ارتكاب أو إذا كان اجلاين مهما كانت صفته قد است )2(أعاله أو كان موظفا أو من رجال الدين

                                              
(1) «...les infractions prévues – au présent article- sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 
500000€ d’amende lorsqu’elles sont commises e bande organiseé .»  

وهو مصطلح دخيل على اتمعات العربية ومنها اتمع » رجل الدين«املالحظ على املشرع اجلزائري أنه استعمل مصطلح  )2(
كما أن هذه ». رجل الدين«بدل » مرشد«اجلزائري، فإذا كان يقصد من يقوم مبهمة الوعظ واإلرشاد فاألجدر أن يستعمل مصطلح 

الظاهرة املرتكبة من قبل هذه النخبة من اتمع شاذة يف جمتمعاتنا العربية ونادرة الوقوع، على خالف اتمعات الغربية اليت تعرف 
العربية يفترض فيه  انتشارا هلذه الظاهرة املرتكبة من قبل رجال الدين عندهم، هذا باإلضافة إىل أن من يتقلد هذه املناصب يف جمتمعاتنا

  الرتاهة واالستقامة.



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-238- 

 

اجلناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشرة سنوات إىل عشرين سنة يف احلالة 
 املادتنيوالسجن املؤبد يف احلالتني املنصوص عليهما يف  334 املادةاملنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 

 ».336و 335

  وفساد األخالقحتريض القصر على الفسق  :الثاين املطلب

بعدما  خاصة ،قد ساهم انتشار ظاهرة جتارة اجلنس يف صورها املختلفة يف إهدار قيمة اإلنسان 
ى بنا إىل البحث عن موقف أدما  اجتماعيةآفات نفسية وأمراض  عدةب طة لترسأصبحت طفولتنا حم

النصوص املشرعة للحد من هذه ومدى كفاية ذه اجلرمية، اجلنائي والتشريعات املقارنة من ه املشرع
  .ق إليه يف هذا املطلب، وهو ما سنتطراجلرائم

فاإلسالم جاء بقواعد لتنظيم احلياة اإلنسانية وحماربة  ؛موقف الدين كان أكثر صرامة ولعلَّ
﴿ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِنْ أَردنَ تحصنا  :تعاىل اهللا هريت الفسق والدعارة مصداقا لقولظا

اآلية  :كْراههِن غَفُور رحيم﴾ (سورة النورومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِ لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا
﴿إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ  :تعاىل اآلفة يف قولهكما حذر وتوعد احملرضني على هذه ، )1()33

  .)19اآلية  :النور في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾ (سورة

صد الباب أمام املنافذ اليت تؤدي إىل إثارة ويف املضاجع ليبالتفريق بني األبناء اإلسالم كما أمر 
   بالتفكري بدأد باب املؤثرات القوية اليت تغض األبصار ليسالتقيد بستر العورات وو ة،نسياجلاألبناء غريزة 

                                              
مثَّ ى اهللا تعاىل املؤمنني عن الكسب احلرام، فذكر: ال جتربوا إماءكم على الزنا، سواء أردن التعفف عنه أو ال، قصد احلصول على ) 1(

فهو قيد حلكاية احلال اليت كانت قائمة، وبيان الواقع الذي نزلت اآلية بسببه، ملا  ﴾إِنْ أَردنَ تحصناً﴿، وأما قوله سبحانه: مقابل مادي
أخرجه ابن مردويه عن علي رضي اهللا عنه: أم كانوا يف اجلاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، ليأخذوا أجورهن، فنهوا عن ذلك يف 

ه حمسيكة أو معاذة بالزنا والكسب به، وإذا كان تشغيل األمة يف البغاء اإلسالم، ونزلت اآلية. وكان عبد اهللا بن أيب بن سلول يأمر أمت
يف هذه اآلية:  ﴾عرض الْحياة الدنيا﴿لعوض مايل حمرما شرعا، فمن باب أوىل أن يكون طلب البغاء جمانا ممنوعا أيضا. وقوله تعاىل: 

ى البغاء من غري رضا منهن، فإن اهللا تعاىل بعد إكراههن غفور هلن، الشيء الذي تكتسبه األمة بفرجها. ومن يقدم على إكراه اإلماء عل
  .1750ص ،2ج ،املرجع السابقوهبة الزحيلي،  راجع: رحيم ن، كما أنه سبحانه غفور للمكرهني إن تابوا وأنابوا.
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أَبصارِهم ويحفَظُوا ﴿قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من  :يف قوله تعاىل وردهذا ما و ،)1(فعل مثَّتتبعه حركة ل مثَّ
مهوجفُر مكَٰى لَهأَز كونَ ذَٰلعنصا يبِم بِريخ إِنَّ اللَّه.  فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو

 نهتزِين يندبلَا يو نهوجا إالَّفُرهنم را ظَهم بِخ نرِبضلْيووبِهِنيلَٰى جع نرِهم  نهتزِين يندبلَا يإالَّو 
سورة النورل) ﴾هِنولَتع31، 30ية اآلمن  :ب(.  

 ،كانت أحكامها متجاوبة معهو ،ينفمن هذا اجلانب اتصلت الشريعة اإلسالمية بالضمري اإلنسا
 ممااهللا  نأعني الناس فال خيفى ع نما خفي عو، ةه يف رقابة مستمرأن ؤمن حيسهذا االتصال جيعل املو
  .)2(ممطلع على أفعاهل أنهوقاية نفسية من اجلرائم خشية اهللا حبكم  ألفرادوفر لي

بالرجوع إىل القسم السابع من قانون العقوبات املتعلق بتحريض القصر على الفسق والدعارة يف و
مل  من حرض قصرا كلّ« أنَّعلى  نصتواليت  01- 14قبل التعديل مبوجب القانون  342 املادة

أو تسهيله هلم وكل  أو فساد األخالق أو تشجيعه عليه ناثا على الفسقإذكورا أو  عشرةيكملوا التاسعة 
 مخسيعاقب باحلبس من  ،صر مل يكملوا السادسة عشرارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقمن 
ويعاقب على الشروع يف ارتكاب  ،دج 000.25ىل إ 500سنوات وبغرامة من عشر ت إىل سنوا

 بعد التعديللكن  ،»نصوص عليها بالنسبة لتلك اجلنحبالعقوبات ذاا امل املادةاجلنح املشار إليها يف هذه 
سنة على الفسق أو  )18(من حرض قاصرا مل يكمل الثامنة عشر  كلّ« اجلديد كالتايل النصأصبح 

 10إىل سنوات  5يعاقب باحلبس من  ،فساد األخالق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية
ويعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة  ،دج100.000ىل إ 20.000سنوات وبغرامة من 

  ».رمية التامةبالعقوبات املقررة للج املادةاملنصوص عليها يف هذه 
يف فرعني؛ حيث خنصص الفرع  بالتحليل اول هذه اجلرميةنسنت املادةما تضمنته هذه على  وبناًء

  رتكبها.لعقوبة املقررة مللثاين الفرع اليف  عرضنتو ا،ركااألول أل

                                              
  وقد قال الشاعر:) 1(

ــاء     نظــــرة فابتســــامة فســــالم ــد فلقــ ــالم فموعــ   فكــ
ــن النظــر ــداها م   ومعظــم النــار مــن مستصــغر الشــرر    كــل احلــوادث مبت

  
  .171، صم1983، دار النهضة العربية للطباعة، بريوت، - حبوث يف علم االجتماع اجلنائي- سامية حسن الساعايت، اجلرمية واتمع ) 2(
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 حتريض القصر على الفسق وفساد األخالقأركان جرمية  :الفرع األول

  الركن املاديأوال: 

 عليه اينصفة   . أ

 ،سنة ةعشر مثاينعدم بلوغ ب الضحية سند قد حد املشرع جند 01- 14مبوجب القانون 
سنة، يف  ةعشر بعدما كانت تسع الضحية سنخفض من  أنه واملعدل اجلديد النصهذا واملالحظ على 

  دج).100.000إىل  20.000دج) إىل (25.000إىل  500حني رفع من مبلغ الغرامة من (

 من حيث األفعال  . ب

 مع اجلاين ا يقوم اليت واألقوال واألفعال التصرفات تلكعلى قوم النشاط املادي هلذه اجلرمية ي
 .معهودة لدى الضحيةواليت مل تكن  الفسق أعمال مزاولة إىل ودفعه عليه التأثري قصد الضحية

شجيع التحريض والتميز بني ثالثة أفعال خمتلفة؛ وهي  املشرعجند  342 املادةوإذا تأملنا مضمون 
املذكورة، وال  املادة نصمعاقب عليها مبوجب  كلّهاتسهيل الفسق أو فساد األخالق، وهذه األفعال و

  ذلك أن تقع هذه األفعال جمتمعة أم ال.يهم بعد 

واقعة ، سواء كان هذا السلوك متمثال يف املالعامةسلوك جنسي خيالف اآلداب  كلّالفسق هو و
ة اليت تتفق مع الطبيعة أو السلوك الشاذ الذي خيرج عن العادي واملألوف، صالكاملة أو الناقاجلنسية 

  .)1(ل الشهوانية أو املخالفة لآلدابلفظ عام يتسع لكل األعما» فسق« فلفظ

عم وقد جرةالفرنسي يف  املشرد 1- 22- 227 املاداقتراح املمارسة اجلنسية بواسطة شبكة  جمر
 املشرع أنَّ إالَّ، )1(بينهمان حدث لقاء ، وشدد العقوبة إسنة ةعشر مخست مع قاصر دون ياالنترن

                                              
 إفساد أيضا يشمل بل اجلسمانية اللذة على قاصرا ليس والفسق الفجور كلميت مدلول أنب املصرية النقض حمكمة ضيتق حيث )1(

 للدعارة، معد حمل يف إليهم التحدثأو  الرجال السة أو واملالهي احملالت يف ابنته للرقص والد كإرسال كانت، طريقة بأي األخالق
حممد رشاد متويل، جرائم االعتداء على العرض يف القانون اجلزائري واملقارن، ديوان راجع: . األخالق إفساد طرق من ذلك غري أو

عبد احلكيم فوده، اجلرائم اجلنسية يف ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة / 200ص ،م1989 املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
  .13 ،14ص ص، م1997 د.م، اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-241- 

 

اجلزائري مل حيدد لنا الطرق اليت بواسطتها ميكننا الوقوف على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل 
فعال األمن ارتكب عمدا أحد  كلّ« أين جرم 343 املادةمثلما فعل يف  على الفسق أو فساد األخالق

  اآلتية:

 .ى دعارة الغري أو أغرى الغري على الدعارة وذلك بأية طريقة كانتساعد أو عاون أو مح -
معونة من شخص حيترف الدعارة عادة أو يستغل هو  ىدعارة الغري أو تلقمقتسم متحصالت ا -

 .نفسه موارد دعارة الغري وذلك على أية صورة كانت
 .حيترف الدعارةعاش مع شخص  -
على عالقات معتادة من شخص أو  أنهعن تربير املوارد اليت تتفق وطريقة معيشته حالة  جزع -

 .أكثر من الذين حيترفون الدعارة أو الفسق
الدعارة ولو برضاه أو أغواه رتكاب ال شخصا ولو بالغا بقصد أعاستدرج أو استخدم أو ا -

 .حتراف الدعارة أو الفسقاعلى 
تغلون بالوساطة بأية صفة كانت بني أشخاص حيترفون الدعارة أو الفسق وبني أفراد يسقام  -

 .ون الغري عليهكافئدعارة أو فسق الغري أو ي
صة لصاحل صختعرقل أعمال الوقاية أو اإلشراف أو املساعدة والتأهيل اليت تقوم ا منظمات م -

التهديد أو الضغط أو  بطريق حترافها وذلكاترفون الدعارة أو خيشى عليهم من أشخاص حي
  ».التحايل أو بأية وسيلة أخرى

                                                                                                                                             
(1) «Le fait pour un majeur de faire des propsitions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une 
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans 
d’emprisonnement et de 75000€ d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre». 
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 من حيث األشخاص  . ت

حرفة، وذلك من أجل إشباع شهوات ون من حتريض القصر على الفسق يتخذوهم أولئك الذين 
  من  342 املادة نصم يقعون حتت طائلة العقوبات املقررة يف الغري مقابل حصوهلم على منافع، فإ

 .(ق ع ج)

 حيث اإلثباتمن   . ث

جيوز إثباته بكافة  فإنه، لذلك ته من مظهر تلمسه احلواسالتحريض يتجرد يف أغلب حاال نظرا ألنَّ
ومناط ذلك أن  ،االستناد إىل وقائع الحقة على اجلرمية الستخالص الدليل عليهوجيوز  ،طرق اإلثبات

ويشترط إلثبات جرمية التحريض على الفسق  .)1(تكون أدلة اإلثبات منصبة على واقعة التحريض ذاا
أو  هال يف التحريض على أعمال الفسق أو تسهيلثِّتمامل ،فعل مادي بالقول أو غريه املتهمأن يقع من 

على  ضاحملر يت استعملهاالنظر عن الوسيلة ال وذلك بغض ،على القيام ا أو إفساد األخالقساعدة امل
من ساهم مسامهة مباشرة يف تنفيذ اجلرمية أو  كلّ يعترب فاعال« ج)ق ع من ( 41 املادةحنو ما ورد يف 

أو التحايل أو حرض على ارتكاب الفعل باهلبة أو الوعد أو ديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية 
  .)2(»التدليس اإلجرامي

 علة التجرمي  . ج

م ال جترتمع، ضلكونه أنتج آثارا وخيمة وم إالَّ ة فعالًالسلطة التشريعيرة مبصلحة ايف  هغري أن
ل هو ذلك القاصر الذي األو تضررفساد األخالق فاملعلوم أن امل جرائم حتريض القصر على الفسق أو

ومن هذا املنطلق  .الالزمة من أجل تكوين جمتمع صاحل القانونيةعلى الدولة أن توفر له احلماية  يتوجب

                                              
عبد العزيز  /532م، ص0199، دار النهضة العربية، القاهرة، - القسم اخلاص- أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات ) 1(

  .84سعد، املرجع السابق، ص
والواقع أن التحريض ال يعاقب عليه القانون لذاته،  .ككذل القانون عليها يعاقب جرمية يعترب هذا التحريض فعل يف الشروع أن كما )2(

وإمنا يعاقب عليه بالنظر إىل تأثريه املفضي إىل وقوع اجلرمية، ولكن قانون العقوبات اجلزائري اعترب حتريض القصر على الفسق جرمية 
  قائمة بذاا وذلك بغض النظر عن حتقق أو عدم حتقق املراد.
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يف هذا النوع من اجلرائم هو ذلك القاصر الذي يتعرض ألضرار مادية أو معنوية تسبب  الضحيةإن نقول 
 .)1(فيها اجلاين من خالل اقترافه جلرمه

يف اتمع،  العامةالفاسق بتحريض الغري على القيام بأفعال خملة ومنافية لآلداب  قومهنا حني يومن 
تشكل خطرا أن هذه األفعال بعلة لة يصبح أمرا الزما وحتميا، يف هذه احلا اجلنائيةفإن تدخل القاعدة 

فرد من أفراد اتمع  لكلّ ، وبالتايل نتيجتها هي اإلضرار باجلماعة، وبالرغم من أنَّبرمته اتمع على
يف أن يكون  كامل السلطة والصالحية واحلرية يف التصرف يف جسده كما يتصرف بذكائه، وهو حر

مبقابل ذلك ليس ة، ولكن ل اجلماعة يف هذه احلريخشريفا حمترما أو فاسقا أو فاسدا من دون أن تتد
، وال سيما إذا كان ألحد احلق يف أن يأيت أفعاال يكون اهلدف منها إشاعة الفساد بني أفراد اتمع

 ي مينعه من تقدير خماطر الفعل الذيفالضحية بوصفه طفال وبسبب صغر سنه، الذ، اقاصرهنا  الضحية
أن ميارس عليه بسبب سهولة استجابته لإلغراء اجلنسي، وسهولة إثارة الغريزة فيه، حباجة رضي  - رمبا- 

نه، عإىل عدم االعتداد بالرضا الصادر دفع بالتشريعات املقارنة  ممامن هذه اجلرمية،  خاصةإىل محاية 
غري معرب عن حقيقة فهمه حلريته اجلنسية، أو حقه بصون عرضه، ولذلك جعل الرضا الصادر عنه  عدهو

  )2(غري ذي قيمة قانونية كاملة.

  الركن املعنويثانيا: 

 يف فساد القصر بوساطتهالنوع من اجلرائم علم اجلاين  يف هذا القصد اجلنائييتطلَّب وجود 
أو  ،أو يدفع هلا أجرة ركوا ،إىل صديقتهاهة ملمارسة الفسق متوج كانت كأن ينقل فتاة ،هموفسق

وهو الفسق  ؛أو يساعدها ويشجعها بشىت الطرق للوصول إىل اهلدف املنشود ،حتت تصرفها اليضع حم
يعلم متاما أن ما يقوم به فيه حتريض للقصر على الفسق أو تشجيع  املتهمأي أن يكون  ؛فساد األخالقو

أي أن النتيجة هي  ؛بعد ذلك أو مل يقع )الفسق أو الفساد(وسواء وقع هذا الفعل  ،عليه أو تسهيل له
وجيب أن تتجه إرادة اجلاين صوب ارتكاب  ،طة لتوقيع العقوبة على اجلاينالوقوع يف الفسق غري مشتر

 وأن تكون إرادته حرة وكاملة.  ،الفعل املكون للجرمية

                                              
  .145، صلسابقمتويل، املرجع ا دحممد رشا )1(
  .705م، ص1992شرح قانون العقوبات القسم اخلاص، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  فتوح عبد اهللا الشاذيل،) 2(
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له إرادة وعزمية أنَّ إجرامية خطرية على اتمع كما  نيةلجاين يف هذا النوع من اجلرائم ل نَّإوعليه ف
الوقوف على بد من  ومنه ال ،يف الفسق طفلوهو إيقاع ال ؛يف الوصول إىل مبتغاه اإلجرامي تنيكبري

  .جتماعيةاالعدالة الجل حسن تطبيق القانون وحتقيق ألشخصية ارم 

 حتريض القصر على الفسق وفساد األخالقجلرمية العقوبة املقررة : الفرع الثاين

 على أن تقرر(ق ع ج) من  01- 14األمر  املعدلة مبوجب 342 املادةبالنسبة لقمع اجلرمية جند 
ويعاقب  ،دج100.000ىل إ 20.000سنوات وبغرامة من  10إىل سنوات  5يعاقب باحلبس من «

  ».عقوبات املقررة للجرمية التامةبال املادةعلى الشروع يف ارتكاب اجلنحة املنصوص عليها يف هذه 
 نصاجلزائري يف  املشرعب ذهفقد سبق  بناء على ماف على اجلاينظروف التشديد املقررة  عن أما

مرتكب هذه إىل تشديد العقاب على  (ق ع ج)من  01- 14رقم  املعدلة مبوجب األمر 344 املادة
ترفع العقوبات املقررة يف « أنهعلى  املادةإذ تنص  ؛سنة ةعشر مثاين القاصر الذي مل يكمل حقيف  اجلرمية
دج  200.000إىل  20.000بغرامة من وإىل احلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات  343 املادة

 املشرعوحرصا من  »....قاصر مل يكمل الثامنة عشر سنة إذا ارتكبت اجلنحة ضد :يف احلاالت اآلتية
(ق ع ج) على  من 345 املادةيف  نصاجلزائري على محاية فئة األطفال من خطر هذه اجلرائم فقد 

تطبق العقوبات « لو ارتكبت خارج اإلقليم اجلزائري حتىلتصدي هلذه اجلرائم توسيع االختصاص ل
ولو كانت بعض األفعال املكونة لعناصر اجلرمية قد  حتى 344إىل  342من  املوادوص عليها يف املنص

  ».وقعت خارج أراضي اجلمهورية
  من  349 املادةوعالوة على ذلك يعاقب اجلاين بعقوبة أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها يف 

جيوز يف مجيع احلاالت احلكم أيضا على مرتكيب اجلنح املنصوص عليها « أنهص على نتاليت  (ق ع ج)
ذلك ملدة وباملنع من اإلقامة و 14 املادةن احلقوق الواردة يف أو أكثر م حقيف هذا القسم باحلرمان من 

  ».األقل إىل مخس سنوات على األكثرسنة على 
يعاقب اجلاين على جمرد اقتراح أن على  1- 22- 227 املادةيف الفرنسي  املشرع ينص ويف املقابل

ن حدث إو ،€30.000 ـبسنتني حبس مع غرامة تقدر باملمارسة اجلنسية بواسطة شبكة االنترنيت 
  .€75.000سنوات حبس مع غرامة مخس  ىلإلقاء فتشدد العقوبة 
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غري  هالكنو ،مر اهلنيو احلد منها ليس باألأصال هذه الظاهرة ئستان إىل القول إهذا يدفعنا  كلّ
ال تقع على عاتق مصاحل ة جرمية حتريض القصر على الفسق ألن حمارب ؛مستحيلة إذا ما تكاثفت اجلهود

من األسرة ومروراً باملدرسة ووصوال إىل باقي  ءابد ،يشترك فيها اجلميع مهمةل هي ب ،األمن فقط
  .اتمعمؤسسات 

  التسول جرمية  من الطفل محاية: الثالث املطلب

ىل الفقر والعوز إتشري  أنهاذلك  ،ظاهرة التسول ظاهرة سلبية ومرفوضة يف حياة اتمعات 
حيث  ،النصب واالحتيال شكلخرية يف السنوات األ أخذت، وقد )1(واحلاجة واحلرمان والتشرد

مالية ، مقابل احلصول على مبالغ همومشاعر وسيلة للعب بعواطف الناسف النفوس ااستخدمها ضع
وقد برزت هذه الظاهرة  ،غالبا يكون حاصل جمموعها الشهري أعلى من راتب عدد كبري من املوظفني

سواق والشوارع اجلزائرية وأبواب دور باتت متأل األ حتىخرية نة األوتكاثرت واستفحلت يف اآلو
  ىل زيادة نسب البطالة وفقدان فرص العمل.إويعود سبب انتشارها  ،العبادة

يعاقب جرامي إوهو سلوك  ،التسول من أخطر املشاكل االجتماعية اليت تعاين الدول منهايعد و
. ونظرا لتفشي هذه )2(يف حقهم يعد جرمية ترتكبفاستخدام األطفال بالتحريض على التسول  أما ،عليه

طريق أطفال صغار  عن ،حيث أصبحت حرفة يستغل من خالهلا املارة ،اجلرمية يف جمتمعنا اجلزائري
يف  ذا، وهاجلزائري بتجرمي هذا السلوك املشرعقام  ؛لالستعطاف من أجل التسول اةيستعملون كأد

يعاقب « أنهمكرر منه على  195 املادةإذ تنص   ،01- 14مر األقانون العقوبات املعدل مبوجب 
تضاعف  .سنة أو يعرضه للتسول 18من يتسول بقاصر مل يكمل  كلّباحلبس من ستة أشهر إىل سنتني 

                                              
وقد تكون له وظيفة أو حرفة  ،فهو يعيش بصورة فردية ،نسان بال مأوى وغري مرتبط بأسرةإاملتشرد  الفرق بني املتشرد واملتسول: )1(

ىل تشرده إالدوافع اليت أدت وتبدو تكون هذه املهنة قانونية شرعية أو ال أخالقية وغري قانونية،  متكنه من احلصول على قوت يومه، قد
وهو يقضي ليلته، نسان قد يكون له بيت وأسرة ومكان يستقر فيه آخر النهار لإرادته. أما املتسول فهو إيف معظم األحيان خارجه عن 

قد يستخدم فرادته، إيف غالبية األحيان كسول يبحث عن الكسب السهل واملشروع نوعا ما يف نظر القانون، فاجلميع يعطيه بكامل 
فرادها الستعطاف أسرته بالكامل أو بعض أوقد يستخدم  ،ن وجدت أو يتصنع ذلك ملمارسة التسولإ احلسية أو احلركية تهإعاق

  .37- 27ص ، ص2011عبد الرمحن حممد العيسوي، اجلنوح وأطفال الشوارع، دارالفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  راجع: اآلخرين.
  .54، صاملرجع السابقحممد حممد مصباح القاضي،  )2(
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ورد يف  على ما وبناًء ،»القاصر أو أي شخص له سلطة عليهالعقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول 
، ركان هذه اجلرميةأل الفرع األول ناخصصيف فرعني؛ إذ  هذه اجلرمية نتعرض لدراسةس النصهذا 

  .املقررة ملرتكبهاوالفرع الثاين للعقوبة 

  أركان جرمية التسول  الفرع األول:

  الركن املاديأوال: 

 ،سنة ةعشر مثاينوهو القاصر الذي مل يكمل  ؛عليه اينتشترط هذه اجلرمية كسابقتها توفر صفة 
النشاط املادي يف  ويتكون ،01- 14 املدرجة مبوجب األمرمكرر  195 املادة نصملا ورد يف  طبقاً

هذه اجلرمية بقيام اجلاين بعملية التسول باستخدام القاصر كأداة من أجل حتقيق غرضه أو تعريضه 
 املادة نصمبوجب  املشرعمه أن جرمية التسول كنشاط قد سبق أن جرإىل وجتدر اإلشارة  ،للتسول
من اعتاد ممارسة التسول يف أي  كلّىل ستة أشهر إيعاقب باحلبس من شهر « (ق ع ج)من  195
بأية طريقة مشروعة  مكانية احلصول عليها بالعمل أوإرغم وجود وسائل التعيش لديه أو  وذلك مكان
مبوجب  (ق ع ج) املستحدثمكرر من  195 املادة نصبينما  اجاء عام النصهذا  غري أنَّ ».أخرى
 يتخذسلوك من شأنه أن  كلّإذ جرم  ؛بفئة األطفال خاصةجاء من أجل تقرير محاية  01- 14األمر 

دركنا أن هذه اجلرمية هلا تأثري سليب على أسيما إذا ال  نستحسنه،وهو موقف  ،أداة للتسولمن الطفل 
ال شك أن استئصال بذور هذه اجلرمية منه مستقبال ف هوألففمىت اعتاد هذا السلوك  ،شخص الطفل

يكون قد » أو يعرضه للتسول« من خالل إضافته عبارة املشرعن واجلدير باملالحظة أ ،ايكون صعب
للتسول دفع الطفل  جمردبل افترض أن  ،مل يشترط وقوع النتيجة اجلرمية إذ ؛وأحسن صنعا ذهب بعيدا

للتسول  فمجرد تعريض الطفل وبالتايل ،وأخالقه تههو بالتأكيد ضار بصح العموميةهذه األماكن  يف
  .)1(جرمية حبد ذاا ديع

                                              
  .206رجع السابق، صلنكار حممود، امل )1(
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فأدرجهم ضمن  ،خاصةأوىل قانون الطفل املصري أطفال الشوارع عناية  )1(التشريع املقارن ويف
الظروف  ضحايامن  عادا إياهم ،األطفال املعرضني لالحنراف الذين يستحقون تدابري الرعاية االجتماعية

يعد  املعدل واملتمم 1996لسنة  12رقم  (ق ط م)من  96 للمادةفوفقا  ،الصعبة وليسوا من اجلناة
إذا وجد متسوال ويعد من أعمال التسول عرض « :حنراف يف أي من احلاالت اآلتيةلال االطفل معرض

  »....يصلح موردا جديا للعيش ال مماسلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب لوانية وغري ذلك 

فعل التحريض املباشر للقاصر على التسول جرمية وذالك يف  عد قدفقانون العقوبات الفرنسي  أما 
مبوجب قانون الفرنسي  املشرعأحلق  ويف ذات الغرض )2(.3-  261 املادةو 29 – 20 – 277 املادة
- 227 ملادةبافقرة جديدة » eLa sécurité intérieur« حول األمن الداخلي 2003مارس  18
هي وضع الطفل يف الطريق العمومي أو يف  ،من صور املنع من العناية خاصةتناول فيها صورة  ،15

من وضع طفال مل  كلّ« حيث تنص هذه الفقرة على ،مكان للنقل العمومي للمسافرين بقصد التسول
سنوات على الطريق العمومي أو يف مكان خاص بالنقل اجلماعي للمسافرين دف استعطاف  6يبلغ 
  املارة

 »Sollicité la générosité des passants«.  نهذه الفقرةستاستعمال الطفل األقل من  تتضم 
عناية، الذي ميكن أن يقترفه تطبيقا من تطبيقات املنع من ال ديع ،ة من املارةعانسنوات من أجل طلب اإل

فعل التحريض املباشر للقاصر على  (ق ع ف)كذلك عد و ،)3(الطفل أو من يتوىل عليه السلطة اوالد
  .)4(20- 227 املادةالتسول جرمية وذلك يف 

                                              
، أو اشهر وبغرامة ال تزيد على مخسني دينارأيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة «عقوبات العراقي على أن ال 392نصت املادة  )1(

مل يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على ستة  ابإحدى هاتني العقوبتني كل من أغرى شخص
نار أو إحدى هاتني العقوبتني إذا كان اجلاين وليا أو وصيا مكلفا برعاية أو مالحظة ذلك أشهر والغرامة اليت ال تزيد على مائة دي

  .228حممود أمحد  طه، املرجع السابق، ص راجع:». الشخص
(2) Jean Larguier op. cit, p2. 

  . 205، صنفسهاملرجع  )3(
(4) «Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, 
l’infraction.définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75.000€ 
d’amende». 
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   الركن املعنويثانيا: 

من يلجأ  كلّن إإذ  ؛العلم واإلرادة لدى اجلاين عنصري توفر يقتضي لقيامها عمديةهذه اجلرمية  
يكون قد  ه فيهاأو استعمالسنة من عمره  مثاين عشرةقاصر مل يكمل التسول إىل تعريض  عمليةيف 

نفس من  195 املادة نص غري أنَّ ،(ق ع ج)من مكرر  195 املادةلنص  طبقاًارتكب هذه اجلرمية 
مكانية احلصول عليها بالعمل إأو شترط الرتكاب اجلرمية أن يكون لدى اجلاين وسائل التعيش ا القانون

اجلرمية ولو  تقوممكرر مل يشترط ذلك، فهل  195 املادة نصبينما  ،بأية طريقة مشروعة أخرى أو
على  هنا نقترحل ؟التسول عمليةىل ارتكاب إو اقتصادية دفعت اجلاين أكانت مثة ظروف اجتماعية 

نا يف صدد فنحن ه ،مكرر 195 املادةلنص » مهما كانت الظروف املؤدية لذلك« إضافة عبارة املشرع
 وقاية فئة األطفال من اجلرمية ال النصفاملشرع أراد من خالل وضعه هلذا  ،لىضرعاية مصلحة الطفل الف

  غري.

  العقوبة املقررة جلرمية التسولالفرع الثاين: 

سنة أو  ةعشر مثاينمن يتسول بقاصر مل يكمل  كلّ(ق ع ج) من  مكرر 195 املادةتعاقب  
باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني. تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول « يعرضه للتسول

  ».القاصر أو أي شخص له سلطة عليه

بالغ حرض طفال على  كلّمن (ق ع م)  116 املادة نصيف  املصري املشرععاقب كما 
وجه ومل يبلغ مقصده  يك أو ساعده عليها أو سهلها له بأأو أعده لذل(مبا فيها التسول) ارتكاب جنحة 

ال  مدةوتكون العقوبة احلبس  .من ذلك مبا ال جياوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية
ديد أو كان من أصوله أو من إكراه أو  مع الطفل وسائل عن ستة أشهر إذا استعمل اجلاين تقلّ
تقدم  ممن يأو كان خادما عند أ ،ولني عن تربيته أو مالحظته أو كان مسلما إليه مبقتضى القانونؤاملس

كانت العقوبة  أوقات خمتلفة لو يفمجيع األحوال إذا وقعت اجلرمية على أكثر من طفل و ويف .ذكرهم
   ».زيد على سبع سنواتعن سنة وال ت ال تقلّ مدةاحلبس 
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خالقية، فإننا النفسية واجلسمانية واأل حلقوق الطفل اجلنائيةإىل جانب ما تقدم من مظاهر احلماية 
وهذا بناء على ما  ،ويتعلق حبماية الذمة املالية للطفل ،سنحاول إبراز مظهر آخر املوايل من خالل املبحث
  .من حياول املساس باحلقوق املالية للقاصر كلّجزاءات على  تقررإذ  ؛القانونيةورد يف النصوص 

  : محاية الذمة املالية للطفلبعاملبحث السا

ه يف صيانة عرضه ه يف احلياة وسالمة البدن وإىل حقِّالطفل كما هو يف حاجة إىل محاية حقِّ
ه يف صيانة محاية حقِّيضا إىل أيف حاجة  فإنه ه يف رعايته صحيا ونفسيا واجتماعياوكذلك إىل حقِّ

ال تقلّته املالية ممتلكاته، فذم بل حتتاج إىل محاية أكرب ،ة عن الذمة املالية للبالغأمهي.  

يف  رةنون األسالثاين من قا اجلزائري أحكام النيابة الشرعية يف الكتاب املشرعقد تناول و
ينوب  أو عته أو سفه السنمن كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغره يف « أنهعلى ، فنصت 81 املادة

نفس من  87 املادة نصتكما ،»ألحكام هذا القانون طبقاًمقدم  ويل أو وصي أو عنه قانونا
  ».قانونا بعد وفاته حتل األم حملهن األب وليا على أوالده القصر، ويكو« أنه على القانون

اليت تعد مظهرا من مظاهر احلماية  إن وضع هذه القواعدو حتىاجلزائري  املشرع إنَّ
خبضوع  إالَّالوصاية، فإن هذه احلماية ال تتدعم  ألموال القاصر املوضوع حتت نظام القانونية

إذا أحيطت  إالَّمنتجة آلثارها وال تكون هذه األخرية ناجعة و الوصاية لرقابة قضائية مستمرة،
كاشتراط تقدمي هذا الوصي ،ما يتلقاه من أمواليقوم به الوصي من أعمال و احملكمة علما مبا

بتقدمي  ، بل اكتفى فقطاملشرعهو ما مل يفعله الوصاية، و مدةباملستندات خالل  مدعما حسابا
 نظريههذا على عكس  .بالتايل هي رقابة بعدية فقــطالوصي، و مهمةاحلساب عند انتهاء هذا 

  سنة،  كلّارته قبل أول يناير من باملستندات عن إد الذي ألزم الوصي بتقدمي حساب مؤيد املصري
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  .)1(جنيه 500ل القاصر ال تزيد عن هذا االلتزام إذا كانت أموا مع ذلك للمحكمة أن تعفيه منو

والتشريع املقارن  اجلزائري اجلنائي املشرعنحاول إبراز سياسة سث حومن خالل هذا املب
القاصر يف  حاجةنتناول جرمية استغالل ملال القاصر، وهذا يف مطلبني، حيث  اجلنائيةمن احلماية 

  املطلب األول، وجرمية عدم تسديد النفقة املقررة للطفل يف املطلب الثاين.

  صرقااستغالل حاجة جرمية  :املطلب األول 

ة تنصمن استغل حاجة قاصر مل يكمل التاسعة  كلّ« على أنَّ (ق ع ج) من 380 املاد
 هوى أو عدم خربة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى عشرة أو ميال أو

وبغرامة من  تشغل ذمته املالية وذلك إضرارا به يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات
والغرامة من  وتكون العقوبة احلبس من سنة إىل مخس سنوات ،دج10.000إىل  500
ويف . أو رقابته أو سلطته عليه موضوعا حتت رعاية اجلاين ايندج إذا كان 15.000إىل 000.1
أو  حقمن  جيوز أن حيكم أيضا على اجلاين باحلرمان املادةاحلاالت املنصوص عليها يف هذه  مجيع

                                              
  :جرميتنيذا الصدد يف هالقانون املصري وقد تضمن  )1(
إذا «على أنه  119/1952من قانون الوالية على املال رقم  84نصت املادة  :جرمية تقصري الويل يف واجباته جتاه الصغري  . أ

قصر الوصي يف الواجبات املفروضة عليه مبقتضى القانون أو أوقف تنفيذا للقرارات اليت تصدرها احملكمة جاز هلا أن حتكم عليه 
وفقا هلذه املادة فإن و ،»هذه اجلزاءات... ىحدإعزله أو ب مائة جنيه، وحرمانه من أجر كله أو بعضه أوبغرامة ال تزيد على 

حدى هذه اجلزاءات، ومتلك احملكمة توقيع هذه إالوصي الذي يقصر يف واجباته يعاقب بالغرامة وحبرمانه من أجره وبعزله أو ب
  كما متلك أن تعفي الوصي كلية من العقاب. ،اجلزاءات مجيعها أو بعضها فقط

يعاقب «من نفس القانون على أن  88نصت املادة  جرمية امتناع الوصي عن تسليم أموال الصغري إىل من حل حمله:  . ب
باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت 

عليه أو الغائب أرزاقه ملن حل حمله يف الوصاية،  ره إذا كان بقصد اإلساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو احملجونيابت
و أفقا هلذا النص فإن امتناع الوصي بعد انتهاء وصايته عن تسليم أموال القاصر فو ،»وذلك ما مل ينص القانون على عقوبة أشد

 لعقاب باحلبس مبا ال يزيد على سنة، وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه أو بإحدامها.أرزاقه إىل من حل حمله يعرضه ل
بعد انتهاء واليته يعد يف  ةموال الصغري أو أرزاقه إىل من حل حمله يف الوصايأواحلقيقة أن االمتناع من قبل الوصي عن تسليم 

ع الواقعة نفسها لتكييف قانوين آخر يتمثل يف جرمية خيانة الوقت نفسه خيانة أمانة لألموال اليت عهد ا إليه، ومن مثَّ ختض
  واليت يعاقب مرتكبها باحلبس وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه.من (ق ع م)،  341األمانة اليت نص عليها املشرع يف املادة 
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لى األقل ومخس سنوات سنة ع وباملنع من اإلقامة وذلك ملدة 14 املادةأكثر من احلقوق الواردة يف 
   ».على األكثر

يعاقب «املتعلق حبماية الطفل على:  15/12من قانون  139وكما تضمت املادة    
 دج 100.000دج إىل  50.000) سنوات وبغرامة من 3) إىل ثالث (1باحلبس من سنة (

  كل من يستغل الطفل اقتصاديا.
   .»تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو املسؤول عن رعايته  

  ومن خالل هاذين النصني 
م يف ومن خالل ما تقدةهذه  نصحناول أن نتطرق إىل عناصر هذه اجلرمية، وهذا يف  املاد

  ، والفرع الثاين للجزاء املقرر ملرتكبها. ث خنصص الفرع األول ألركان اجلرميةفرعني، حي

  أركان جرمية استغالل حاجة قاصر: الفرع األول

  الركن املادي :أوال

، وبالتايل سنة ةعشر التاسع تجاوزي قاصرا مل الضحيةكون ييشترط يف هذه اجلرمية أن 
متاشيا وأحكام القانون املدين خبصوص تصرفات القاصر  أخذ بسن الرشد املدين املشرعنالحظ أن 

أخرى قد  مرة املشرعلكن لو تأملنا قليال يف هذا املوقف لوجدنا أن ، الرشد سنالذي مل يبلغ 
 ،الرشد اجلنائي بعلة محاية مال القاصر سن  منسنة بدال ةعشر تسع الرشد املدين وهو  سن عتمدا

إال أن املشرع   ؟الشرف أو العرض أو سالمة البدن أم الذمة املالية ؛هو األوىل ام :نتسائل ما جعلنا
 ،من قانون محاية الطفل املذكورة اعاله 139استدرك هذا األمر بصريح العبارة يف نص املادة 

منه  02سنة طبقا لنص املادة  18واملقصود بالطفل كما ورد يف هذا القانون هو الذي مل يتجاوز 
   .»سنة كاملة 18كل شخص مل يبلغ الثامنة عشر  ،الطفل«لى أن: إذ تنص ع

...كل «الطفل أن املشرع استعمل عبارة  من قانون محاية 139واملالحظ على نص املادة  
..حاجة «استعمل ) الذي جق ع من ( 380، خالفا لنص املادة »من يستغل الطفل اقتصاديا

يكون املشرع قد قرر احلماية اجلنائية الستغالل الطفل اقتصاديا  ، وإعماال بالنص اجلديد»قاصر
  .بصفة عامة
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هوى  عليه أو ضعفه أو اينيف استغالل احتياج القاصر  فيتمثل للنشاط املاديبالنسبة  أما
ىل مبلغ إأي يفتقر  ؛احتياج وهذا يتطلب أن يكون القاصر يف حالة ،نفسه للحصول على الفائدة

عليه  اينسواء كان  ،وأن يستغل اجلاين هذا االحتياج لتحقيق أهدافه ،ليسد به مطالبهمن املال 
ج) فقد ذكرت بعض  ق ع من ( 380 للمادة، وطبقا )1(يعلم ذا االستغالل أو ال يعلم به

كتحرير هذا األخري سند دين للجاين  التصرفات إذا صدرت من اجلاين اعترب مرتكبا هلذه اجلرمية،
خمالصة  عليه القاصر لسند اينحترير أو  ،عليه للجاين نقودا أو منقوالت اينإقراض أو  لغريه،أو 

  من دين له يف ذمة اجلاين.

، بل وسع منها وجعلها فحسب متس بالذمة املالية للقاصر فاملشرع مل حيصر التصرفات اليت
فإذا ثبت أنّ ، اليت ميكن أن يستغلها اجلاينو ،.اإلجيار..و اهلبةو البيع شاملة، وبالتايل يدخل ضمنها

  .الضعف أو االحتياج أو انعدام اخلربة لصاحله فتسقط عنه اجلرمية مل يستغل املتهم

 املادةيف  املشرعوهو ما عرب عنه  ،صول اجلـاين على فائـدةالركن املادي حب يتحقَّقكما 
واملقصود بذلك حتصل اجلاين على فائدة نتيجة  ،»...واختلس منه...« ج) ق عمن ( 380

لقيام هذه اجلرمية  يشترط. كما القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خربته استغالله الحتياج
  .وقت التعاقد وقوع ضرر للقاصر

 كلّ« أنهعلى  (ق ع م)من  338 املادة نصتقد  أنهاملصري جند  املشرعوبالرجوع إىل 
من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص مل يبلغ سنه احلادية والعشرين سنة كاملة 

ية عليه من اجلهة ذات االختصاص وحتصل منه إضرار به على كتابة أو اأو حكم بامتداد الوص
ختم سندات متسك أو خمالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من املنقوالت 

 زل أوراق جتارية أو غريها من السندات امللزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة االحتيالعلى تنا
ن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز مائة جنيه أنتني وجيوز ال تزيد عن س مدةاليت استعملها باحلبس 

وإذا كان اخلائن مأمورا بالوالية أو الوصاية على هذا الشخص املغدور ويعد الشخص  ،مصري

                                              
  .551م، ص1985بية، القاهرة، حسني أمحد اجلندي، شرح قانون العقوبات القسم اخلاص يف جرائم األموال، دار النهضة العر) 1(
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وذا  ،مورا بالوصاية مىت تعني بقرار من احملكمة فتكون العقوبة السجن من ثالث إىل سبع سننيمأ
  ».ىل إىل جناية يف احلالة الثانيةمن العقاب تتحول الواقعة من جنحة يف احلالة األو املشددالظرف 

من جترمي مثل هذه السلوكات جند  اجلزائري املشرعإذا سألنا عن العلة اليت توخاها و
وصغر القاصر ستغالل املادي من قبل الذين ينتهزون عدم خربة من اال اجلواب هو محاية للقاصر

 فيحملونه على تصرفات ضارة به وحيصلون منه على مزايا مادية أو نقدية ال تتناسب مع ما ،هسن
وقد  ،كان تعاملهم مع شخص بالغ كان يتاح هلم احلصول عليها لو وما ،تقدميه من خدمات متَّ

هلذه كجزاء أن البطالن الذي يقرره القانون املدين إىل اجلزائري وغريه من التشريعات  املشرع تنبه
  .اجلنائي النصا لذلك أوجد هذف ؛التصرفات غري كاف

اجلاين قد ق خبيانة األمانة باعتبار ضمن القسم املتعلّ املادة وضع هذه املشرع واملالحظ أنَّ
 فالقاصر بطبيعته ضعيف، وهو ،ؤمتن عليهاوضعت فيه ومل يكن أمينا على من  خان الثقة اليت
من اجلانب  خاصةمحاية  املشرعاليت يقوم ا أوالها  القانونيةلذلك فإن التصرفات  ؛ناقص اإلدراك

أو ناقص ، غري مميززا أو كان ممي القاصر وما إذا سنوهذا باختالف  املدين كما رأينا سابقا،
ع، وكذلك أوالها ةاألهليحبماية جزائية جتعل من الشخص الذي يستغل ضعف هذا القاصر  املشر

  .)1(وخيضع فعله للتجرمي والعقاب املادةطائلة هذه  واحتياجه يقع حتت

  كن املعنويالرثانيا: 

علم  :بتوافر عنصرين مها يتحقَّقوالذي  ،جيب فيها القصد اجلنائي عمديةهذه اجلرمية 
 استغالل هذا الوضع لدى القاصر ىلإرادته إواجتاه  ،اجلاين حباجة القاصر أو ضعفه أو هوى نفسه

                                              
سنوات على  03وقد حدد عقوبة احلبس اليت قد تصل إىل  ،محاية الناس ومن ضمنهم القاصرين يهدف القانون اجلنائي البحريين إىل )1(

يعاقب باحلبس من «والذي نص على أن  يف قانون العقوبات البحريين، 392حتيال على قاصر وسلب ماله وذلك يف املادة من يقوم باال
و عدم خربته وحصل منه إضرار أانتهز حاجة قاصر أو حمجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الوالية عليه، أو استغل هواه 

من ذي سلطة عليه  مبصلحته أو مبصلحة غريه على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت اجلرمية من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو
مل يثبت من جانبه أنه مل يكن  ظرفا مشددا، ويفترض علم اجلاين بقصر اين عليه أو استمرار الوالية أو الوصاية عليه، مايعترب عند ذلك 

سوم بقانون و املعدل باملر1976لسنة  15الصادر باملرسوم رقم  ، قانون العقوبات البحريين،انظر». قدوره حبال الوقوف على احلقيقةمب
  .1982لسنة  4رقم 



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-254- 

 

فيشترط إذا أن يكون عاملا بتعامله مع شخص قاصر مل  من أجل حصوله على فائدة غري مشروعة،
ثبات العكس إىل غاية إ عليه اينعاملا بسن  املتهم افترض أن يكون املشرع أنَّ إالَّالرشد،  سنيبلغ 

ألسباب استثنائية مل يتمكن من و هأن إالَّاحلقيقي للمجين عليه  السنالسبل ملعرفة  كلّبسلوكه 
  .ذلك

  قاصرحاجة العقوبة املقررة يف جرمية استغالل  :الفرع الثاين

 ع قمن ( 380 للمادة طبقاًاجلزائري  املشرعحاجة قاصر جنحة عاقب عليها  استغالل
تشدد و .دج10.000إىل  500غرامة من سنوات و  03أشهر إىل 03باحلبس من « ج)

دج إذا 15.000إىل  000.1الغرامة من سنوات و 05سنة إىل  العقوبة لتصل إىل احلبس من
إىل جانب و ،»حتت رعايته أو رقابته أو سلطته عليه اينالذين وضع  كان اجلاين من األشخاص

 أو أكثر من حقهي احلرمان من و ؛تكميلية جيوز احلكم اعلى عقوبات  املشرع نص ذلك
سنوات   05باملنع من اإلقامة من سنة على األقل إىلو )ج ع قمن ( 14 املادةاحلقوق الواردة يف 

   .على األكثر
 :تعلق حبماية الطفل جندها تعاقبامل 15/12من قانون  139وبالرجوع إىل نص املادة 

دج  100.000دج إىل  50.000) سنوات وبغرامة من 3) إىل ثالث (1باحلبس من سنة («
  كل من يستغل الطفل اقتصاديا.

  .»تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو املسؤول عن رعايته  
د العقوبة على مرتكب هذه اجلرمية باملقارنة مع نص واملالحظ على النص اجلديد أن شد

، فإنه من مصلحة الطفل أن يعتمد "اخلاص يقيد العام"من ( ق ع ج) وإعماال بقاعدة  038املادة 
  .القاضي على النص اجلديد

اجلزائري استحداث  املشرعيستحسن من وما دمنا يف صدد احلديث عن جرائم األموال 
احلايل مبا حيقّق ، يقرر محاية مال القاصر من جرمييت السرقة وخيانة األمانة نص أو تعديل النص

 ،فاالكتفاء بأحكام الرقابة القبلية أو البعدية لطفلوصيا ل اجلاين وحىت لو كاناحلماية هلذا احلق ،
النصوص احلالية وإن كانت أشارت إىل ظروف التشديد  ، كما أنكما سبق بيانه ال تفي بالغرض

الناتج عن سنها  الضحيةإذا سهل ارتكاا ضعف « مكرر 350 املادةمثل ما هو منصوص عليه يف 
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نناشد  مما ،غري كافية أنها إالَّ ،فإن العبارة مثل هذه وإن تتضمن يف طياا حكم القاصر» أو...
ال سيما يف الوقت الذي  ،الالزمة ألموال القاصر اجلنائيةأخرى إىل تقرير احلماية  مرة املشرع

  جتعل القاصر ال يقوى أمامها. مماأصبحت فيه هذه الظاهرة ترتكب بأبشع الطرق والوسائل 

  املقررة لفائدة الطفل املطلب الثاين: جرمية عدم تسديد النفقة

الواجبات اليت جيب قات األسرية جمموعة من احلقوق واجلزائري يف إطار العال املشرعرتب 
اجب الزوج يف اإلنفاق على من بني هذه الواجبات وضمانا الستمرار هذه العالقات، و مراعاا
 74املواد من و 37 املادةجتماعي قبل أن تفرضه االاألخالقي و واجب يفرضه الوازعوهو ، أسرته
 جيب على الزوج حنو زوجته النفقة الشرعية أنه 37 املادة، فقد جاء يف (ق أ ج)من  77إىل 

جتب نفقة األصول على الفروع  أنه 77 املادةجاء يف إذا ثبت نشوزها، و إالَّحسب وسعه 
  درجة القرابة يف اإلرث.حسب القدرة واالحتياج و )1(الفروع على األصولو

 ،اتمععلى مستوى األسرة وسلبية  اثارآناع عن القيام ذا الواجب خيلف ن االمتإوعليه ف
رتب جزاء على من ال يدفع النفقة و )2(اجلزائري املشرعتدخل يلولة من استفحال هذه الظاهرة للحو

بس من ستة أشهر إىل ثالث يعاقب باحل« (ق ع ج)من  331 املادةحيث جاء يف  ،املقدرة يف ذمته
الغ ملدة تتجاوز شهرين عن تقدمي املبمن امتنع عمدا و كلّدج 000.5إىل  050بغرامة من سنوات و

ذلك ه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة علياملقررة قضاء إلعالة أسرته و
  ».نفقة إليهم رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع

متناع عن تسديد النفقة، اجلزائري قد جرم فعل اال املشرعنالحظ أن  املادةباستقراء هذه و
 املادةاملنصوص عليها يف  سريةو جرائم التخلي عن االلتزامات األضمن جرائم اإلمهال العائلي أ وأدرجها

العقوبة املقررة  مثَّكاا رومن أجل دراسة هذه اجلرمية يقتضي منا الوقوف عند أ، من (ق ع ج) 330
  ملرتكبها.

                                              
  بن والبنت وإن نزل.ألم وإن عال.  الفروع: االااألصول: األب و) 1(
يعاقب باحلبس « أن من القانون اجلنائي على 480ومن التشريعات املقارنة جند املشرع املغريب يعاقب على هذه اجلرمية يف الفصل  )2(

إبراهيم حبماين، الطفل  راجع:». اتني العقوبتني فقطهو بإحدى أدرهم  2000إىل  1200من شهر إىل ستة أشهر والغرامة من 
  .66، صم1997والنفقة، جملة نظرات يف الفقه والقانون، العدد اخلامس، سنة 
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  املقررة لفائدة الطفلأركان جرمية عدم تسديد النفقة : الفرع األول

  الركن املادي : أوال

وهو حسب ما  ،الضحيةصفة عند ذه اجلرمية جدير بنا الوقوف هلقبل التطرق إىل النشاط املادي 
 أنَّ إالَّيفهم منه الولد ذكرا كان أم أنثى، و ،)1(»...أو فروعه...« سالفة الذكر 331 املادة نصجاء يف 

، الطفل حمل احلماية سنيف حتديد  العامةيدفعنا إىل الرجوع إىل القواعد  الضحية سنعن  النصسكوت 
فبالنسبة  على األب ما مل يكن له مال، ولدجتب نفقة ال« من (ق أ ج) 75 املادة نصتويف هذا الغرض 

عاجزا آلفة عقلية أو  ولدالكان  إذايف حالة ما تستمر و الرشد واإلناث إىل الدخول، سنللذكور إىل 
يدخل يف حكم النفقة على األوالد كما  ،»بدنية أو مزاوال للدراسة وتسقط باالستغناء عنها بالكسب

  من قانون األسرة. 116 املادةملا تقضي به  طبقاًالنفقة على الطفل املكفول 
  :أساسيني لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية جيب توفر عنصرينو

 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة  . أ

  :على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة (ق ع ج)من  331 املادة نصت
 طبيعة احلكم القاضي بالنفقة .1

(حكم)  عبارةبخذ األ علينايف هذا الصدد جيب صدور حكم قضائي يقضي بأداء نفقة غذائية، و
مبفهومها الواسع الذي يتسع ليشمل األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية والقرارات الصادرة عن 
الس واألوامر الصادرة عن رئيس احملكمة، كما قد يكون احلكم صادرا عن جهة قضائية أجنبية 

                                              
من  293إذ تنص املادة  ؛ألصهاراعلى الزوجة واألقارب و ، فأوجبهاالنفقة األشخاص املستفيدين منتوسع املشرع املصري يف  )1(

جرة حضانة أو أصهاره أو أقاربه أو أواجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة  يصدر عليه حكم قضائ كل من«قانون العقوبات املصري على أن 
سنة عليه بالدفع يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على  هو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثالثة شهور بعد التنبيأو رضاعة أ

ذا إن، وأال بناء على شكوى من صاحب الشإحدى هاتني العقوبتني، وال ترفع الدعوى عليه إو بأوبغرامة ال تتجاوز مخسمائة جنيه 
ما احلكمة اليت يتوخاها  هنا: نتسائلو ،»رفعت بعد احلكم عليه دعوى ثانية عن هذه اجلرمية فتكون عقوبته احلبس مدة ال تزيد على سنة

فإذا كان املقصود هو توثيق  بتقدمي النفقة هلؤالء، اوإىل أي مدى يكون الشخص ملزم ،حني ذكر األصهار واألقارب املشرع املصري
أما إذا كان من باب اإللزام فعلى املشرع أن حيدد  ،يربره يف هذا النص العالقات والروابط وهو من باب التربع والندب فليس له ما

   زائري.درجة القرابة كما فعل املشرع اجل
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من قانون  325و 320لشروط املنصوص عليها باملواد لألشكال وا وفقاًوممهورا بالصيغة التنفيذية 
 )1(دارية، ويف هذا الصدد صدر عن غرفة اجلنح واملخالفات للمحكمة العليا قرارواإل املدنيةاإلجراءات 

من امتنع عمدا وملدة تفوق الشهرين عن تقدمي  كلّ اجلزائية املسؤوليةمن املقرر قانونا أن يتحمل « مفاده
املبالغ املالية املقرر قضاء إلعالة أسرته، ويبقى االفتراض عن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس، ومىت 

بدفع النفقة، فإن قضاة الس قد خرقوا القانون عندما  املتهمثبت صدور أمر قضائي استعجايل يلزم 
 ».ال يوجد حكم أو قرار ائي يف الرتاع هأنقضوا برباءته بدعوى 

 :يشرط يف احلكم الذي يقضي بالنفقة لالعتداد به ما يليو

حيث مل يعد قابال ألي طريق من  ،لقوة الشيء املقضي فيه اأي حائز ؛أن يكون قابال للتنفيذ -
أي أصبح ائيا، لكن قد يكون هذا احلكم غري ائي إذا صدر تطبيقا  ؛طرق الطعن العادية

الة معجل النفاذ حبيث يكون يف هذه احل ،واإلدراية املدنيةمن قانون اإلجراءات  40 للمادة
بالتنفيذ  أن يكون األمر« املذكورة أعاله على املادة نصتحيث  ،االستئنافرغم املعارضة و

عليه األحكام و ،»األمر بالنفقة الغذائية يتعلَّقا االستئناف وجوبا عندمضة واملعجل رغم املعار
حكام األسديد نفقة هي األحكام النهائية واليت ميكن االعتماد عليها للقول لقيام جنحة عدم ت

انون من ق 188 للمادة طبقاًكذا األوامر االستعجالية الصادرة املشمولة بالنفاذ املعجل و
 ة.واإلداري املدنيةاإلجراءات 

حبيث جيب أن يصل احلكم إىل علم املدين عن  :ي للمعين باألمرأن يتم تبليغ احلكم القضائ -
 املدنيةاإلجراءات  وفق الشروط املنصوص عليها يف قانونالتبليغ حسب األشكال وطريق 

إذ ال جيوز حتميل  ؛منطقيةراط تبليغ املدين باحلكم واضحة واحلكمة من اشتو ،واإلدارية
املدين حقه يف الطعن من وراء ذلك إىل إعطاء  املشرعشخص أمرا ال علم له به، كما يهدف 

قد م طواعية إذا كان بإمكانه ذلك، ويتسىن له تنفيذ احلك حتىكذا و ،افاالستئنباملعارضة و
يف قرار صادر عن  اءإذ ج ؛أكدت احملكمة العليا على شرط تبليغ احلكم يف العديد من قراراا

                                              
  .195، ص2م، العدد 1995، الة القضائية، 124384 ملف رقم ،16/04/1995بتاريخ  احملكمة العليا، ج م ق، قرار) 1(
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من قانون العقوبات  331 املادة نصإذا كان مؤدى « :ما يلي )1(املخالفاتغرفة اجلنح و
إىل  50.000الغرامة من أشهر إىل ثالث سنوات، واحلكم جزائيا باحلبس من ستة 

تجاوز شهرين عن دفع النفقة احملكوم ا تمن امتنع عمدا وملدة  كلّدج على  300.000
ذا اجلرم أن يكون احملكوم  اجلزائيةعليه قضاء لصاحل من حكم هلم ا ألنه يشترط للمتابعة 

ف ذلك يعد خطأ يف تطبيق أن القضاء خبالوللقانون باحلكم القاضي بالنفقة  وفقاًعليه قد بلغ 
دفع نفقة أن الزوج كان قد حكم عليه ب فإذا كان من الثابت مبلف اإلجراءات ،»القانون

شهر عقب تبليغه ذا احلكم،  مدةأمهل شهرية لزوجته املطلقة وأنه كلف بدفع هذه النفقة و
  تكون مكتملة العناصر من أجل هذه اجلنحة. اجلزائيةولذلك فإن املتابعة 

 النفقة احملكوم امضمون  .2

 معرفة معىن النفقة لغة واصطالحا:قبل التطرق إىل مضمون النفقة جدير بنا 
النفَقَةُ: ما و وهي مشتقة من اِإلنفاق، ،»نسان على عياله وغريهمما ينفقه اإل« :النفقة لغةف

 الدراهمِ لأَجلِ نفَقَة يصرف منو ا ينفَقنفَقَةُ الْمعيشة: مو النفَقَةُ: الزاد،و ينفَق من الدراهم وحنوها،
ةر2(الْأُس(.  

أقاربه من طعام وكسوة زوجته وأوالده و ما يصرفه الزوج على :هي اصطالحا النفقةو
  .)3(تعارف عليه الناس وحسب وسع الزوجما وسكن وكل ما يلزم للمعيشة حبسب 

توفري االحتياجات األساسية اليت على النفقة يشتمل يف الطفل  حقإن على ما تقدم ف وبناًء
يف الرضاعة والغذاء يف املراحل األولية من حياته وأجرة  هحقيف وهي متمثلة تضمن منوه السليم، 

 .)4(نفقة تعليمه ومعاجلته مثَّاحلضانة ومن 

                                              
  .282، ص2م، العدد 1993، الة القضائية، 102548 ملف رقم ،23/11/1982بتاريخ احملكمة العليا، غ ج، ) 1(
  .641/ قاموس مسري املوسوعي، املرجع السابق، ص465صاملعجم الكايف، املرجع السابق، ) 2(
  .389عبد احلليم بن مشري، املرجع السابق، ص) 3(
  .26م، ص1973حسني خالد، عدنان جنا، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، بريوت، ) 4(
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ث يتحدةباللغة الفرنسية  النصمن قانون العقوبات عن النفقة الغذائية 331 للماد  

"alimentaire Pension"، نفقة الغذائية بالتايل فاملشرع اجلزائري قد حصر النفقة يف الو
 ،تشمل النفقة الغذاء« أن على فإا تنص (ق أ ج)من  78 املادةإىل فقط، لكن بالرجوع 

فهل  ،»عرف والعادةيعترب من الضروريات يف ال ماو ،والسكن أو أجرته ،والعالج ،والكسوة
 ما أنهميكن احلكم على شخص مدين بتسديد بدل إجيار لزوجته املطلقة احلاضنة ألوالده؟ نرى 

ال ميكن إدانة شخص مدين بتسديد بدل إجيار للزوجة املطلقة  فإنهبنفقة غذائية  يتعلَّقدام األمر 
 حتىالنصني  اجلزائري أن يتدخل إلجياد توافق بني املشرعجبنحة عدم تسديد النفقة، وعلى 

 أن سيما إذا علمنا يف الواقعال  يساعد القاضي حني التصدي حلل نزاع له عالقة مبوضوع النفقة،
القانوين  النصتزال عالقة بسبب وجود فراغ قانوين أو غموض يف  هنالك العديد من املشاكل ما

ر النفقة يف ري قد حصاجلزائ املشرعإذا كان و العريب، النصالفرنسي مع  النصأو عدم تطابق 
املصري قد أضاف إىل ذلك أجرة احلضانة أو الرضاعة أو  املشرعفإن  النفقة الغذائية فقط

 كلّمتع يت« أنهمنه  7 املادةيف  (ق ط م)وجاء يف  (ق ع م)،من  293 املادةذلك يف واملسكن، 
انة واملأكل وامللبس ضالرضاعة واحل طفل جبميع احلقوق الشرعية، وعلى األخص حقه يف

  ».باألحوال الشخصية اخلاصةللقوانني  وفقاًواملسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، 
 امتناع احملكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة ملدة تتجاوز شهرين  . ب

ومن أجل متابعة املدين جبرمية عدم تنفيذ احلكم الذي يقضي بتسديد النفقة الواجبة عليه يشترط 
 ما يلي:  املسؤوليةلقيام 

 كامالالتزام املدين بتسديد مبلغ النفقة عدم  .1

يلتزم احملكوم عليه بالنفقة أداء املبلغ كامال، أن يف نصها على  (ق ع ج)من  331 املادةتقضي 
 ،»...وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه...« فالوفاء اجلزئي ال يعتد به وال ينفي وقوع اجلرمية
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جرمية عدم تسديد « أن )1(املخالفات قرارها الصادر عن غرفة اجلنح واعتربت احملكمة العليا يفقد و
فاملتهم الذي متاطل يف دفع النفقة احملكوم ا عليه لصاحل زوجته يبقى مرتكبا  ،النفقة جنحة مستمرة

 .)2(»هلذه اجلنحة إىل حني التخلص التام عن دفع املبالغ اليت عليه
 الشهرين مدةانتهاء  .2

ال  الضحيةأن  املشرع رأىطابع استعجايل،  اذ اتتضمن حقوق اللمبالغ احملمية قضاء كو نظراً
، وهلذا قرر غلق املدة اليت ميكن اتاجها من أجل معيشتهحت انتظار ملدة طويلة، ألبقى يف االتميكن أن 

الفرنسية على قضاة املوضوع إعطاؤها للمدين بعدم جتاوز شهرين، وقد اشترطت حمكمة النقض 
 .)3(ضرورة الكشف الصريح عن مرور هذه املدة بدون تنفيذ

الشهرين العديد من اإلشكاالت، فمىت يتم بداية حساب املواعيد، هل تبدأ هذه  مدةتثري و
انقضاء مهلة العشرين يوما حكوم عليه أم من تاريخ التبليغ واملهلة من تاريخ تبليغ احلكم للم

الرأي الراجح قضاء أن ميعاد الشهرين يبدأ من انقضاء مهلة العشرين يوما من  للسداد؟املقررة 
تاريخ تبليغ احلكم احملددة يف التكليف أو اإللزام بالدفع الذي حيرره احملضر يكلف به احملكوم عليه 

هذا ما و، (ق إ م د)من  330 املادةإلجراءات التنفيذ املنصوص عليها ب طبقاًبسداد مبلغ النفقة 
الشهرين اعتبارا من تاريخ  مدةيتم حساب « )4(املخالفاترار احملكمة العليا غرفة اجلنح وكده قأ

األحوال فإن القضاء قد اشترط  كلّيف و ».يوما احملددة يف التكليف بالدفع 20انقضاء املهلة 
 هذا يفو ،االمتثالع وحمضر عدم جبنحة عدم تسديد نفقة وجود حمضر اإلنذار بالدف املتهمإلدانة 

                                              
الوجيز يف القانون انظر أحسن بوسقيعة،  .(غري منشور) 00230ملف رقم  01/06/1982بتاريخ  الصادراحملكمة العليا، القرار ) 1(

  .167املرجع السابق، ص اص،اجلزائي اخل
يف ومن التطبيقات القضائية هلذا العنصر جند أن القضاء الفرنسي أجاز للمدين دفع النفقة دفعة واحدة، غري أنه مل جيز إجراء املقاصة  )2(

طفاله عقارا، فهذه اهلبة ال تعفي الزوج من سداد النفقة أبرفض ما دفع به الزوج كونه وهب لزوجته و ىجمال الدين الغذائي، ومن مثة قض
  / 403- 400ص ، صعبد احلليم بن مشري، املرجع السابق. راجع: الغذائية

Rassat.M-L, Traité de procédure pénale, PUF, Coll. Droit fondamental, 2001, p701. 
(3) Pradel (Jean), Danti-Juan (Michel), Droit pénal spécial, Cujas, 2007, pp433-434. 

الوجيز يف (غري منشور). انظر حسن بوسقيعة،  132869ملف رقم  ،14/07/1996الصادر بتاريخ احملكمة العليا، القرار ) 4(
  .164املرجع السابق، ص اص،القانون اجلزائي اخل
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إن القضاء « جاء فيه ما يلي )1(املخالفات للمحكمة العليا قرارالصدد صدر عن غرفة اجلنح و
عدم االمتثال ون توافر حمضري اإللزام بالدفع وبدفع النفقة الغذائية للمطعون ضدها د املتهمبإدانة 

 ».امللف يعد خطأ يف تطبيق القانونب
ىل أن املدة املقررة لالمتناع هي إ (ق ع م)من  293 املادةاملصري يف  املشرعوقد أشار 

عالن احلكم الصادر بالنفقة على يد حمضر قضائي ينبه فيه ، ويبدأ حساا من تاريخ إثالثة شهور
  شهر على هذا التنبيه.ثالثة أ مدةوانقضاء  ،ليه بالتنفيذاحملكوم ع

 بزوالقى واجبة األداء إىل أن يصدر حكم يقضي بإلغائها النفقة تب نَّوإىل هنا ميكن القول إ
؛ )2(ب العسربو بسأ و تويف الدائن بالنفقةالرشد أو تزوجت البنت أ سناالبن  كما لو بلغ ،سببها
إذا كان األب غري قادر على الكسب وليس لديه مال فتسقط عنه نفقة الفروع، ويف هذه أي 

عليه  النصا ما جاء ألم إذا كانت قادرة على ذلك، وهذا احلالة تصبح نفقة األوالد واجبة على
يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت « بقوهلا (ق أ ج)من  76 املادةيف 

 .)3(»قادرة على ذلك
 ثبوت إعسار املدينعدم  .3

إلثبات  مثَّاإلعسار هو السبب الوحيد الذي ميكن قبوله فعال مربرا لعدم تسديد النفقة، ومن     
كما رفض عذر اإلعسار ملن برر عدم تسديد  على أن يكون هذا اإلعسار كامال، ،املتهم نيةحسن 
عن سوء السلوك أو ن االعتياد يكون ناجتا عأو  ،)4(مرأة ثانيةه بااألعباء اجلديدة الناجتة عن زواجبالنفقة 

من املدين يف أي  عذرا مقبوال...«السالفة الذكر  املادةتنص ذ ال يكون ذلك كما إ ؛الكسل أو السكر
                                              

  .364، ص1م، العدد 2001، الة القضائية، 229680ملف رقم  ،18/01/2000بتاريخ  الصادراحملكمة العليا، القرار ) 1(
  .163، املرجع السابق، صاصالوجيز يف القانون اجلزائي اخلأحسن بوسقيعة، ) 2(
داء النفقة عن األوالد ملدة أقصاها ألتوقف عن سرة) ليجعل اأق. 202تدخل املشرع املغريب مؤخرا مبوجب قانون األسرة (املادة  )3(

مل يعد املشرع املغريب يعترب الزوج وحده املكلف ، وهائاألسرة على املمسك عن أدا لر مقبول سببا لتطبيق أحكام إمهاذشهر دون ع
مما يعين إمكانية  ا؛وكان األب معسرمن مدونة األسرة توجب النفقة على األم إذا كانت موسرة  199بالنفقة على األوالد، بل إن املادة 

  متنعت متعمدة عن اإلنفاق على أوالدها.اتطبيق أحكام إمهال األسرة على األم إذا 
 .166حسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، املرجع السابق، صأ )4(
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مثل املرض فيكون عذرا معفيا النتفاء  النيةإن كان اإلعسار عن حسن  أما ،»...حال من األحوال
   .النيةسوء 

 01- 15ومن أجل ضمان حقوق املستفيد من حق النفقة أوجد املشرع حال مبوجب القانون        
يتم دفع املستحقات املالية للمسفيد إذا  « :إذ تنص املادة الثالثة منه على )1(النفقةاملتعلق بإنشاء صندوق 

بسبب امتناع املدين ا عن احملدد ملبلغ النفقة تعذر التنفيذ الكلي أو اجلزائي لألمر أو احلكم القضائي 
ضر حيرره حمضر يثبت تعذر التنفيذ مبوجب حم ،الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفته حمل إقامته

تتوىل املصاحل املختصة األمر بصرف املستحقات املالية  «منه على:  06كما نصت املادة  .»قضائي
من تاريخ تبليغ األمر املنصوص عليه يف الفقرة  ،) يوما25يف أجل أقصاه مخسة وعشرون (  ،للمستفيد

  .»من هذا القانون السيما عن طريق حتويل بنكي أو بريدي 05األوىل من املادة 

   الركن املعنوي: اثاني

 ،يف القصد اجلنائي ليتمثَّمعنويا ة اجلرائم ركنا عدم تسديد النفقة كغريها من بقيب جرمية تتطلَّ
ه ئ ال بد أن يكون عاملا بواجب أدافاجلاين ،باالمتناع عمدا عن أداء النفقة 331 املادةالذي عربت عنه و
ميتنع عن الدفع  مثَّ ،ملزم ذلك املبلغ نفقة مستحقة عليه مبوجب حكم قضائي وأنَّ ،مبلغ احملكوم به عليهلل

القصد اجلنائي بتوافر عنصرين  يتحقَّقعليه و ،أي أن تتجه إرادته إىل عدم السداد باختياره ؛رغم ذلك
  :أساسيني مها

 .علمه بالتنبيه عليه بالدفعي ضده واجب النفاذ بدفع النفقة وبصدور حكم قضائ املتهمعلم  -
 .إىل االمتناع عن دفع النفقة املتهماجتاه إرادة  -

عكس ذلك، فسوء  املتهمأن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت  (ق ع ج) من 331 املادةقد اعتربت و
حسن  أنهإثبات  املتهملى يتعني ع إنما، النية حسنمفترض، فال يقع على عاتق النيابة إثبات توافر  النية

                                              
، املتضمن إنشاء صندوق النفقة ،  2015يناير سنة  04املوافق ـل 1436ربيع األول عام  13مؤرخ يف  01- 15قانون رقم  )1(

  م. 2015يناير  07املوافق ـل  1436ربيع األول  16املؤرخة يف  01اجلريدة الرمسية رقم 
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لكنها قرينة بسيطة قابلة قانونية على توافر ركن العمد، و عدم الدفع يعترب قرينة جمردعليه فإن و ،)1(النية
  .)2(املتهمإلثبات العكس من طرف 

قامت اجلرمية واستوجب متابعة  )3(ومن خالل ما تقدم ميكن القول مىت توفرت هذه العناصر
   يف الفرع املوايل. سنبينهعلى النحو الذي  اجلاين

  املقررة لفائدة الطفل املتابعة واجلزاء يف جرمية عدم تسديد النفقة: الفرع الثاين

  .إىل اجلزاء املقرر هلذه اجلرمية مثَّق إىل إجراءات املتابعة نتطرفيما يلي و

  ةإجراءات املتابعأوال: 

من (ق ع ج) جند املشرع قد قيد حتريك الدعوى يف مثل هذه  331 املادة نص بالرجوع إىل
من  02و 01ويف احلالتني «اجلرائم بناًء  على شكوى الزوج املتضرر، وهو ما يستفاد من هذه الفقرة 

اجلاين يف مثل هذه  حقكما ختضع إجراءات متابعة حتريك الدعوى يف  ،»اجلزائيةللمتابعة هذه املادة...
املدين أن يكلف  يميكن للمدع« أنهعلى  نصتاليت  (ق إ ج ج)من  337 املادةاجلرمية إىل أحكام 

هذه  نصجاء يف  واملالحظ على ما ،»...ترك األسرة :باحلضور أمام احملكمة يف احلاالت اآلتية املتهم
                                              

زوزو هدى، عبء اإلثبات اجلنائي، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ) 1(
  .44م، ص2006

وذلك حني  ،ستثناءاتاالإذا كانت القاعدة العامة هي وقوع عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة فإن هذه القاعدة يرد عليها بعض  )2(
اخلاص باملنافسة (املعدل باألمر  05- 96من أمثلة ذلك األمر رقم  ،يتدخل املشرع بنص صريح ليلقي عبء اإلثبات على عاتق املتهم

)، الذي افترض علم املتهم بالغش أو الفساد إذا كان من املشتغلني بالتجارة وألقى على 2003ر يف أوت الصاد 04- 03الرئاسي 
عاتقه عبء إثبات انتفاء العلم، ومن أهم االستثناءات اليت استقر يف شأا القضاء افتراض علم الشريك يف الزنا بزواج من زىن ا، 

  .من عمره قاصر دون قوة أو ديد للمجين عليه وأنه دون السادس عشرة ضدحلياء وافتراض علم املتهم جبرمية الفعل املخل با
 ،1989قرار منشور بالة القانونية ( 198211يف القضية رقم  23/11/1982 ويف هذا اال صدر قرار احملكمة العليا بتاريخ )3(

  :مفاده أن جنحة عدم تسديد النفقة تقضي توفر الشروط التالية) 325صفحة 
  وجود سند قضائي بأداء نفقة معينة للزوجة أو ألحد األصول أو الفروع. - 
  ن يكون السند القضائي قابال للتنفيذ.أ - 
  مباشرة القيام بإجراءات التنفيذ. - 
  أن ميتنع احملكوم عليه عن الدفع ملدة شهرين. - 

  للقانون.وتتطلب املتابعة اجلزائية أن يكون احملكوم عليه قد بلغ باحلكم وفقاً 



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-264- 

 

ولكن ما يستنبط من هذه العبارة هو عدم قيام الزوج  ،اكتفى بذكر عبارة ترك األسرة املشرعأن  املادة
  من  330 املادةنا إليها يف جرمية ترك مقر األسرة املنصوص عليها يف قبأداء التزاماته اليت سبق وتطر

جراء جيب على وكيل اجلمهورية حتريك الدعوى هذا اإل ىلإويف حالة عدم جلوء املضرور  ،(ق ع ج)
وحينها جيوز للمضرور أن يتأسس كطرف مدين ليطالب بالتعويض  ،القانون العاملقواعد  وفقاً العمومية

يف طلب  الضحيةجيب أن تستند  أنهمن  ج) ق إ ج(من  2 املادةملا تشترطه  طبقاًعما حلقه من ضرر، 
  .ه االلتزامات عدم تسديد النفقةمن بني هذو ،تسببه اجلرميةالتعويض عن الضرر املباشر الذي 

من قانون العقوبات حملكمة موطن  331/3 املادةيعود اختصاص النظر يف هذه اجلنحة حسب و
يعترب ذلك خروجا صرحيا عن القواعد و ،أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة

 املتهماالختصاص احمللي بنظر اجلنحة حملكمة حمل وقوع اجلرمية أو حمل إقامة  تقررلالختصاص اليت  العامة
للدائن بالنفقة الذي حيق له التنازل عنه، فإذا قدم شكواه  املشرعهو امتياز أعطاه ، وأو حمل القبض عليه

  .))1((فال جيوز ألحد من أطراف القضية الدفع بعدم االختصاص املتهمأمام حمكمة موطن إقامة 

 اجلزاءثانيا: 

امة من بغربس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات ويعاقب على جنحة عدم تسديد النفقة باحل
باحلرمان من احلقوق  املتهمجيوز عالوة على ذلك احلكم على دج، و 300.000إىل  50.000

من (ق ع ف) على معاقبة من  3- 227 املادة نصتبينما ، سنوات مخسذلك من سنة إىل و الوطنية
ميتنع عن دفع النفقة الواجبة حبكم قضائي ملدة أكثر من شهرين لزوجته أو أطفاله أو ألحد األصول 

 املادةالفقرة الرابعة من نفس  نصت وقد ،€15.000عن  ال تقلّعن سنتني وبغرامة  ال يقلّباحلبس مبا 
جة أو األبناء أو ألحد األصول إذا ما غري حمل إقامته دون إخطار على معاقبة املسؤول عن دفع النفقة للزو

عن  ال تقلّصاحب احلق يف النفقة بعنوانه اجلديد خالل شهر من ذلك التغيري باحلبس ستة أشهر وبغرامة 
7.500€.  
 خاصةفل محاية جنائية للط وامل يقرر واملصري الفرنسياجلزائري و املشرعسبق أن  مماضح لنا يتو

متناع عن دفع النفقة للزوجة أو ألحد بينه وبني اال واإذ ساو ؛متناع عن دفع النفقة إليهيف حالة اال

                                              
تقصي تطبيق القواعد  ن هذه األحكام االستثنائية املوجهة لتسهيل عمل الضحية الإ«وهذا ما قررته حمكمة النقض الفرنسية قائلة  )1(

  ».العامة لالختصاص عند الضرورة
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محاية جنائية  يقرر نصعلى هذه التشريعات املذكورة استحداث نرى من املستحسن  ، ولذلكاألصول
دفعها لصاحل الطفل أكثر من إذا امتنع املسؤول عن النفقة عن  فيها العقاب، يشددلألطفال  خاصة

صول على اعتبار أن الطفل يكون د األأو أح ةضد الزوج رر لذات اجلرمية املتعلِّقة بالزوجالعقاب املق
 15/12املستحدث يف قانون محاية الطفل  05. إذ نص املادة أكثر حاجة وأكثر ضعفا من الزوجة

يقع على عاتقهما تأمني ظروف املعيشة الالزمة تقع على عاتق الوالدين مسؤولية محاية الطفل. كما «
ئية ، رغم نصه على هذا احلق إال أنه مل يقرر احلماية اجلنا»لنموه يف حدود إمكانياما املالية وقدراما

  .الكافية حلق الطفل يف النفقة

 ةم يف هذا الفصل من عرض مظاهر احلماية من خالل ما تقداملوضوعية للطفل  اجلنائيينعليه ا، 
، ورأينا تلكم النصوص اليت من هذه املسألة مبا فيها التشريع اجلزائري اجلنائيةات التشريعتضح لنا موقف ا

ا أنه مم إالَّ ،شة من اتمعملساس والنيل من هذه الشرحية اهلتعترب احلصن احلصني والذرع الواقي ملن يريد ا
 مما، بالرغم من النصوص اليت أقرها حلماية الطفل تعترب غري كافية يف رأينا نامشرعحظ على موقف يال

 اجلنائيةمبا يكفل لفئة األطفال احلماية ستكمال هذه النقائص وسد الثغرات نناشده إىل التدخل من أجل ا
ن أجل زمة، هذا كما يقتضي بنا املقام البحث عن السياسة اإلجرائية اليت وضعتها التشريعات مالال

نه يف الفصل الثاين ، وهو ما سيأيت بيااجلنائيةيف خمتلف مراحل الدعوى عليه  اينالطفل ضمان حقوق 
      .من هذا الباب
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  الفصل الثاين

اية اإلجرائية مظاهر احلم
   عليه اينللطفل 
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عليه إىل ظهور  اجلزائيةيرجع فضل االهتمام بالضحية وضرورة الوقوف إىل جانبه وإضفاء احلماية 
املعاصرة  )1(اجلنائيةاليت أولته السياسة  الضحيةهو علم و ؛اجتاه جديد يف العلوم والدراسات االجتماعية

ف الثالث يف الرابطة بل أعطت جل اهتمامها للطر ،فقط املتهمفلم تعد تتبىن محاية حقوق  ،اهتماما بالغا
ن اجلرمية كذوي احلقوق أو عليه نفسه أو من تضرر م اينسواء كان  ،الضحيةأي  ؛اإلجرائية

اإلعالن بشأن ؛ حيث أصدرت 1985 لألمم املتحدة يف العامةاجلمعية ، وهو ما اعتمدته )2(نيالدائن
املتحدة  املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة، ووافق مؤمتر األمم

إعداد دليل  متَّ، ولتعزيز تنفيذ هذا اإلعالن النصالسابع املعين مبنع اجلرمية ومعاملة ارمني على هذا 
د حقوق الضحايا حدو ،)3(اجلرمية وإساءة استعمال السلطةتعريفا لفكرة ضحية تضمن  أين ،املمارسني

  واملعاملة العادلة. يف النفاذ إىل العدالة
ضمونة لألشخاص بنص اللجوء إىل القضاء من احلقوق األساسية امل حقق يعترب من هذا املنطل 

لطلب حتريك  )4(اللجوء إىل القضاء حقميكن للطفل الذي تعرض لالعتداء هو اآلخر  مثَّالقانون، ومن 

                                              
، وكان يعين ا 1803سنة  ينسب إطالق هذه العبارة إىل الفقيه األملاين فيورباخ، وذلك يف بداية القرن التاسع عشر وبالتحديد )1(

نشر جمموعة اإلجراءات العقابية املتخذة من قبل الدولة ضد ارم. راجع: منصور رمحاين، علم اإلجرام والسياسة اجلنائية، دار العلوم لل
 .162م، ص2006والتتوزيع، عنابة، 

، 09مسايت الطيب، احلماية اإلجرائية حلقوق ضحية اجلرمية يف التشريع اجلزائري واألنظمة املقارنة، جملة االجتهاد القضائي، العدد  )2(
 .02، صم2013جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

يقصد مبصطلح بأنه تعمال السلطة، جاء يف الفقرة األوىل من اإلعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة اس )3(
األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو مجاعي، مبا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، «الضحايا 

نني اجلنائية النافذة يف أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل انتهاكا للقوا
إعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة  راجع: ».الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة

 29املؤرخ يف  40/34املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ىاعتمد ونشر عل ،لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة
 .1985تشرين الثاين/نوفمرب 

فكلما تعلق األمر بالطفل وجد القاضي نفسه أمام وضع خاص، ذلك أنه كان يفترض يف الشخص الراشد أنه قادر على أن يضمن  )4(
احلقوق وال يستطيع حقوقه بدون مساعدة أحد، فإن الطفل له وضعية خاصة فلو مل حيظ بضمانات حبكم طبيعته التكوينية لضاعت تلك 

 استردادها بعد بلوغه سن الرشد أو يف سن يسمح له القانون بذلك.
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يقاع العقاب عليه نتيجة ما اقترف من جرم يف حقه، أو للمطالبة بإقامة الدعوى إل جلاينضد ا الدعوى
  .)1(للحصول على التعويض عن األضرار املادية واملعنوية اليت حلقته املدنية

عتداء عليها فإن دور القضاء ونتيجة لآلالم اجلسدية والنفسية اليت تعاين منها هذه الفئة جراء اال
 خاصةاختاذ تدابري  ستلزم، بل يفحسب الضحيةجيب أال يقتصر على معاقبة اجلاين وتعويض الطفل 

فإىل أي مدى اهتم التشريع اجلنائي اجلزائري والتشريع  ،تمعوإعادة إدماجه داخل ا الضحيةتأهيل ل
   ؟أمام هذه األجهزة الضحيةاملقارن حبقوق الطفل 

ناول حيث نت ،مباحثأربع هذا التساؤل رأينا تقسيم هذا الفصل إىل  نيتسىن لنا اإلجابة ع حتى
 ويف املبحث الثاين نتناول، مرحلة احملاكمة قبل وأثناءعليه  ايناألول محاية حقوق الطفل يف املبحث 

عليه يف  اينوخصصنا املبحث الثالث حلق الطفل  ،عليه عند تنفيذ األحكام اينمحاية حقوق الطفل 
 عليه يف التأهيل وإعادة اإلدماج اينالطفل  حق ونتناول يف املبحث الرابع ،التعويض عن الضرر

 .االجتماعي

  مرحلة احملاكمة قبل وأثناءعليه  اينمحاية حقوق الطفل  املبحث األول:

إن جمال احلماية اليت يستفيد منها القصر الضحايا ال يكتفي فقط بتجرمي االعتداءات اليت عليهم، 
حايا يفرض إجراء تعديالت على إجراءات بل يتوسع ليشمل اجلانب اإلجرائي. فصغر السن بالنسبة للض

الدعوى العمومية للسماح هلذه األخرية باحلفاظ على حقوقهم مع األخذ بعني االعتبار الضعف الطبيعي 
األشخاص البالغون واألحداث  إالَّ أن ال يؤخذ بعني االعتبار ما جرى به العمل غري أنَّ ،الذي يعتريهم

ع املدين بتوفري لكن أمام مطالبة اتم ،يؤبه بظروفهم الفالذين وقع عليهم االعتداء  طفالاأل أما ،ناجلاحنو
فإن التشريعات  ،أضرار مادية ومعنوية منهم ثر يف نفوسمن أ هما حتدثه اجلرائم ضدملاحلماية هلؤالء 

أمام قاضي  إما ،عن طريق االدعاء املدين مباشرة القضائيةمسحت هلؤالء بولوج العدالة  )2( اجلنائية
                                              

سالمية جعلت العقاب متجها أوال إىل إذا كانت الشرائع احلديثة قد غلبت حق اتمع على حق الفرد يف كل اجلرائم فإن الشريعة اإل )1(
حممود حممود مصطفى، حقوق اين عليه يف القانون املقارن، مطبعة  راجع: يت إال بالقصاص أساسا.أشفاء غيظ اين عليه، وهذا ال ي

  . 9م، ص1975جامعة القاهرة، 
املتعلق بالوقاية وقمع اجلرائم اجلنسية الواقعة على القصر، أول عهد مبا ميكن  1998جوان  17يعد القانون الصادر يف فرنسا يف )2(

 فلهذا القانون أمهية بالغة لكونه وضع حجر األساس ملثل هذه احلماية تسميته باحلماية اإلجرائية للضحايا القصر،
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 العامة، إىل جانب جهاز النيابة بناء على ادعائه العموميةالدعوى التحقيق أو أمام هيئة احلكم، فتتحرك 
ضد اجلاين، وهو ما سنتناوله  العموميةالذي يعترب صاحب االختصاص كأصل عام يف حتريك الدعوى 

 املطلب الثاين، والعموميةيف حتريك الدعوى  عليه اين الطفل حق يف املطلب األول؛ من خالل مطلبني
  .الضحية حقدور وسائل اإلثبات يف محاية  يف

  العموميةيف حتريك الدعوى  عليه اين الطفل حقاملطلب األول: 

املقصود من هذا  ىلإحري بنا التطرق  العموميةالدعوى قبل الغوص يف موضوع حتريك 
 العامةتباشر النيابة « على أنمن (ق إ ج ج) جندها تنص  29 املادة نصبالرجوع إىل فاملصطلح، 

  ».جهة قضائية كلّن وهي متثل أمام باسم اتمع وتطالب بتطبيق القانو العموميةالدعوى 
، )1(القانونية حقوقه محاية يف خطوة أول عليه اينالطفل  لصاحل العمومية الدعوى حتريك ويعترب

، وهو ما سنوضحه يف الفروع طرق عدةعليه  اينلصاحل الطفل  العموميةيأخذ حتريك الدعوى و
  اآلتية.

   العامةمن طرف النيابة  العموميةالفرع األول: حتريك الدعوى 

لتطبيق العقوبات حيركها  العموميةالدعوى « أن على (ق إ ج ج)من  األوىل املادة نصت
يف دراستنا هلذا  نقتصروس ،»ويباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم ا مبقتضى القانون...

يف إقرار هذا احلق  القضائيةإىل دور الشرطة  مثَّاحلق من خالل التطرق إىل بيان معىن البالغ والشكوى، 
  .)2(للضحية

                                                                                                                                             
Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , Droit des mineurs, Edition Dalloz, première 
édition.p 1032. 

 .381، صاملرجع السابقحممد حممود سعيد،  )1(
، معهد احلقوق والعلوم )غري منشورة( ا من مهام الضبطية القضائية، رسالة ماجستريحممد حمدة، التحريات األولية وعالقاا بغريه )2(

 . 73، صم1984اإلدارية، جامعة قسنطينة، 
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  معىن البالغ والشكوىأوال: 

بالبالغ  شراح القانونف بعض عرةإعالم أو نقل نبأ اجلرمية إىل مسمع الشرطة « هأنالقضائي«، 
إخطار أو إخبار من شخص عن حدوث فعل خمالف للنظام العام واآلداب « كما عرفه البعض اآلخر بأنه

غات أي شخص ويقوم بتقدمي البال ،»أو القانون واللوائح يستوجب تدخل السلطات املختصة العامة
باهلاتف أو بكل  ، وقد يتم اإلخبار كتابة أو شفويا أوخاصةعمومية  مؤسسةشاهد وقوع اجلرمية أو أية 

 .)1(تصال األخرىوسائل اال

أخلط بني  إنهدا للشكوى، بل اجلزائري مل يورد تعريفا حمد املشرع بالنسبة للشكوى فإنَّ أما
من قانون  72 املادة نصمعىن هذا املصطلح وغريه من املصطلحات، حيث ذكر مصطلح الشكوى يف 

باالدعاء املدين أمام قاضي التحقيق، كما استعمل مصطلح الشكوى يف حمل  املتعلِّقة اجلزائيةاإلجراءات 
جبرائم متعهدي التوريد  املتعلِّقةمن قانون العقوبات  164 املادة نص، منها عدةالطلب يف مواضع 

من القانونني الفرنسي واملصري  كلّالت األخرى، كما مل يأت اللجيش الشعيب الوطين وغريها من احل
  .)2(الفقهية اليت قيلت يف هذا الصدد اتريفنا إىل التعوهو األمر الذي حييل ؛بتعريف للشكوى

عينة عن إرادته يف عليه يف جرائم م اينإجراء يعرب به « هام عرفت الشكوى بأنلى ما تقدع وبناًء
جرائية اليت حتول دون ممارسة السلطات املختصة حلريتها يف املطالبة بتطبيق أحكام قانون رفع العقبة اإل

عليه إىل السلطة املختصة طالبا مبوجبه  اينالبالغ الذي يقدمه « كما عرفها البعض بأا ،»العقوبات
وى فيها على ضد متهم معني جبرمية يقيد القانون حرية النيابة يف حتريك الدع العموميةحتريك الدعوى 
 ،رائم حمددةعليه يف ج اينوهو  ؛وعليه فالشكوى هي إجراء يباشره شخص معني ،»توافر هذا اإلجراء

وتوقيع  على اجلاين اجلزائية املسؤوليةإلثبات  اجلزائيةحتريك ورفع الدعوى ه عن إرادته الصرحية يف فييعرب 
الشكوى ما من اين عليه وبتقدمي  ،لك فإن مفهوم الشكوى كقيد إجرائيولذ ،عليه القانونيةالعقوبة 

كامل حريتها يف التصرف يف الدعوى، فلها أن متضي يف إجراءات املتابعة كما هلا أن  العامةتسترد النيابة 
  .)3(تصدر قرارا باحلفظ مىت قامت أسباب تربره

                                              
 .105، صم2001عصام زكرياء عبد العزيز، حقوق اإلنسان يف الضبط القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
 .09، صم2000 ،، اجلزائرد.نزائية، معراج جديدي، الوجيز يف اإلجراءات اجل )2(
 .06مسايت الطيب، املرجع السابق، ص )3(
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تعليل  العامةثقتهم بالقضاء تتطلب من النيابة  وتعزيزحبماية الضحايا  اجلنائيةاهتمام السياسة  أنَّ إالَّ
بضحايا  املتعلِّقةالسادسة من اإلعالن العاملي للمبادئ األساسية للعدالة  ةاملادانسجاما مع  ،قرار احلفظ
يف إطار  الضحية حول وضعية 11، والتوصية رقم 1985عسف يف استعمال السلطة لسنة اإلجرام والت

واللتان  1985يونيو  28با يف تبنيها من طرف جلنة وزراء أور متَّ، واإلجراءات اليت القانون اجلنائي
، مع الضحيةتوجيهية حتترم يف مواجهة  يف مجيع مراحل الدعوى جيب صياغة مبادئ أنهتنصان على 

  .)1(هلا ضرورة إعالم هذه األخرية باإلجراء املتخذ خبصوص قضيتها وبوسائل الطعن املتاحة

  يف تلقي وقبول البالغات والشكاوى القضائيةواجب الشرطة ثانيا: 

 17 املادةعليه  نصتملا  طبقاً القضائيةاملتضرر تقدمي شكوى أمام الضبطية  اختيار وهذا يف حالة
  .)2(ةمءاملال سلطة من اهل القانون مبا نفس من 36 املادة لنص طبقاً العامة لنيابةمن (ق إ ج ج) أو أمام ا

 القضائيةالتزاما على ضباط الشرطة  الضحيةغ والشكوى من يلميثل قبول التبوعلى هذا األساس 
يباشر ضباط الشرطة « بقوهلا: سالفة الذكر 17 املادةعليه  نصتما  ووه ،كعمل من أعمال االستدالل

ويتلقون الشكاوى والبالغات ويقومون جبمع  13و 12 املادتنيلسلطات املوضحة يف ا القضائية
 القضائيةفإذا حصل أن تقدم شخص ببالغ لضابط الشرطة  ،»ت وإجراء التحقيقات االبتدائيةاالستدالال

االمتناع عن قبول  ذا األخري جيوز هلفال ؛وهو خمتص قانونا بالتحقيق فيها ،خبصوص جرمية وقعت عليه
الشكوى أو رفض التدخل أو التخلي عنها بإحالة املشتكي على جهة أخرى خمتصة، كوكيل اجلمهورية 

لة التأديبية ء، األمر الذي يعرضه للمسا)3(ن ذلك يعد ختليا عن واجب قانوينأل ؛أو الدرك الوطين مثال
                                              

(1) Christaine jeaussen et john vervale ,ministère public et le classement sans suite, publication n14 de 
centre nationale de  criminologie, bruxelles, p239 

مة املتابعة، وميكن القول بأن ءالنيابة العامة هو أنها حرة يف أن تتابع أو ال تتابع، وهو ما يدعى بقاعدة ماليكتسي عمل  إن أهم ما )2(
حل الطفل السلطة التقديرية املمنوحة للنيابة العامة خبصوص إثارة الدعوى العمومية على الرغم من مزاياها، فإا قد تترتب عنها أضرار مبصا

تصبح النيابة العامة حمكمة تتوىل تقدير قيمة وسائل اإلثبات  ذاألنه  ؛بامتناعها أحيانا عن املتابعة تقصريا أو تعسفا يةضحية جنحة أو جنا
م، 1991حممد عياط، دراسة املسطرة اجلنائية املغربية، اجلزء الثاين، مطبعة بابل، الرباط، راجع:  مع أن هذا ليس من اختصاصها.

 .84ص
الفرنسي يف هذا الصدد املسؤولية اجلزائية على ضباط الشرطة القضائية نتيجة عدم تدخله يف الوقت املناسب إثر شكوى رتب القضاء  )3(

عمال العنف، حيث اعترب القضاء أقدمتها امرأة ضد زوجها الذي كان ميارس عليها العنف باستمرار إىل أن فقدت إحدى عينيها نتيجة 
لغ باالعتداء املتكرر ومل يتدخل يف الوقت املناسب يكون قد ارتكب جرمية التهاون وعدم تقدمي املساعدة ضباط الشرطة القضائية الذي ب

 .(ق ع ف)من  182لشخص يف حالة خطر املنصوص عليها يف املادة 
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جيوز لغرفة االام « أنهعلى  نصتاليت  (ق إ ج ج)من  209 املادةقتضيات أمام غرفة االام تطبيقا مل
من رؤسائه التدرجييني أن  القضائيةدون إخالل باجلزاءات التأديبية اليت قد توقع على ضابط الشرطة 

أو  القضائيةإيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة  تقررتوجه إليه مالحظات أو 
 ».بإسقاط تلك الصفة عنه ائيا

يف فرنسا  ميكن لوكيل اجلمهورية بعد إجراء التحريات الالزمة من طرف مصاحل الدعم 
وية التابعة حملاكم احلماية القضائية للشباب أو حىت رجال الشرطة، االجتماعي لألطفال أو املصلحة الترب

أن يقوم بإخطار قاضي األحداث حول الوضعية املدروسة، كما ميكنه حتريك الدعوى العمومية إذا 
محلت هذه الوقائع وصفا إجراميا، وبصفة عامة فإن النيابة العامة يتم إخطارها من طرف رئيس الس 

غري أنه وكاستثناء هلذه القاعدة قد يتم إخطار وكيل  ،)1(تم إخطاره هو اآلخر إدارياالعام، بعد أن ي
اجلمهورية مباشرة من طرف مصاحل الشرطة أو الدرك، أو من طرف أطباء أو معلمني على سبيل املثال، 
وبصفة أعم من طرف كل شخص ميكنه تقدمي معلومة حول وقائع تشكل أو قد تشكل اعتداء على 

ئيات املوجودة أن قرابة نصف اإلخطارات يتم توجيهها مباشرة أطفال، وميكن القول بالنظر إىل اإلحصا
إن اإلخطار القضائي يفيد وجود حد معني من اجلسامة أو حالة استعجال تربر  إىل مصاحل النيابة.

  .)2(وجوده، وعلى سبيل املثال اجلرائم اخلطرية كاالعتداءات اجلنسية والعنف اجلسدي

األخرى ذات الصلة مع ضحايا اجلرمية، مبا يف ذلك وينبغي أن تتقاسم الشرطة املعلومات 
وأن تعرفهم بنتيجة حتقيقاا،  ،اجلنائيةءات ميكن هلم القيام به يف اإلجرا املعلومات عن الدور الذي

بذلك  افإ فهمتة مبعاملة الضحايا باحترام ووتزويد االدعاء مبعلومات تفصيلية، وعندما تقوم الشرط
  . )3(اجلنائية نظام العدالة الثقة يف تستطيع تعزيز

                                              
 عليه، جرمية ارتكاب أو طفل، على داهم خطر وجود إىل التنبيه أجل من اإلدارة إىل توجيهه يتم الذي هو اإلداري اإلخطار إن )1(

 توفر يف حظوظهم رهنت الذين أو خطر يف النفسية أو اجلسدية سالمتهم تكون الذين األطفال أدق بصفة اإلخطار هذا ويشمل
 تفعيل و إعمال مهمة له تناط شخص فكل وعليه. االجتماعي و الذهين و اجلسدي منوهم سالمة و لتربيتهم املناسبة الشروط
 إىل خطر يف موضوع بقاصر تتعلق مهمة معلومة أية بنقل ملزما يكون ، اخلصوص ذا العون يد يقدم أو بالطفولة املتعلقة السياسة
  .العام الس رئيس

)2( Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p 1034 
 .145مرزوقي فريدة، املرجع السابق، ص) 3(
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مهية لفئة األطفال أاجلزائري مل يول  املشرعما جاء يف نصوص (ق إ ج ج) جند  واملالحظ على
 الذيلمشرع الفرنسي ل خالفاً، يعاملون مثلهم مثل الضحايا الراشدين إذ يف هذه املرحلة؛ ضحايا اجلرمية

التحقيق  إجراءاتوهو ما بلوره يف  ،الضحيةللطفل  خاصةأخذ على عاتقه ضمان محاية إجرائية 
خصوصا إذا كان الطفل  ،التقييد بالتسجيل املسموع واملرئي القضائيةوجب على الشرطة أ إذ ؛والبحث

  .)1( ضحية اعتداء جنسي
 15/12من قانون  136تدخل وأقر محاية للطفل يف هذا احلق إذ تنص املادة  إال أن املشرع

يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل « :تعلق حبماية الطفل على أنهامل
) سنوات وبغرامة من 3) إىل ثالث (1باحلبس من سنة ( ،ضحية االعتداءات اجلنسية أو نسخة عنه

   .»دج 50.000دج إىل 25.000

   مديندعاء با افتتاح التحقيق بناء على شكوى مصحوبة الفرع الثاين:

 العامةهي النيابة  العموميةأن اجلهة املخول هلا قانونا حتريك الدعوى ب العامةالقاعدة  تقضي
للطرف املضرور  أجازت التشريعاتلكن استثناء من هذه القاعدة  ،باعتبارها جهة اام وممثلة احلق العام

من  02 املادةعليه  نصتما  وهو ،وهذا للمطالبة بتعويض الضرر ،العموميةمن اجلرمية حتريك الدعوى 
الناجم عن جناية أو جنحة أو خمالفة  رللمطالبة بتعويض الضر املدنيةاحلق بالدعوى  يتعلَّق« (ق إ ج ج)

طى القانون للمضرورعوحلماية هذ احلق أ ،»شخصيا ضرر مباشر تسبب عن اجلرمية مبكل من أصا، 
ق (من  72 للمادة وفقاً ،قاضي التحقيق مسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا احلق يف االدعاء مدنيا أما

جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي « ج) إ ج
  ».التحقيق املختص

يف تقدمي شكواه أمام قاضي  الضحيةقبل ملدين هو املبادرة الشخصية من دعاء ااملقصود باال إنَّ
واحلصول على التعويض ملا  اجلزائيةمن أجل القيام باملتابعة  العموميةالتحقيق بغرض حتريك الدعوى 

                                              
حممد إزري، ظاهرة العنف ضد االطفال أية محاية، حبث دبلوم الدراسات العليا املخصصة يف القانون اخلاص، السنة اجلامعية  )1(

العريب شحط عبد القادر، التقنيات احلديثة لسماع تصرحيات األطفال القصر ضحايا االعتداءات اجلنسية من طرف / 64، ص2008
 .59، صم2001، جامعة اجلزائر، 39، اجلزء 02رية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، رقم الشرطة القضائية، الة اجلزائ



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-274- 

 

 أنَّ غري ،م ميكن لكل شخص استعماله دون قيد، وبالتايل فهو مبدأ عايف حقه أضرار ارتكبه اجلاين من
  :وهو ما سنتناوله فيما يلي، تستدعي توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية ممارسته

  ىالشكلية عند تقدمي الشكو الشروط :أوال

 تقدمي الشكوى  . أ

مع ذلك يشترط  لكنهصيغة أو شكلية معينة،  خاضع ألي دعاء املدين غرياال نَّإمن حيث املبدأ 
  من  72 املادةالشخص املتضرر أمام قاضي التحقيق تطبيقا ملقتضيات  فيه وجود شكوى مقدمة من

املشتكي مباشرة أمام قاضي  دعاء املدين حيث يتقدم ا، وتعترب الشكوى األساس يف اال(ق إ ج ج)
منه،  ىتكام للمشوتوجيه اال العمومية من اجلرمية، قصد حتريك الدعوى االتحقيق بصفته متضرر

يف الدعوى موضوع الشكوى بعد عرضها على السيد وكيل  مبقتضاها يقوم القاضي املختص بالتحقيق
يأمر « :يلي واليت تنص على ما (ق إ ج ج)من  73 املادةمن األوىل  للفقرة طبقاًاجلمهورية إلبداء رأيه 

 وذلك إلبداء رأيه، وجيب ،أيامبعرض الشكوى على وكيل اجلمهورية يف أجل مخسة  قاضي التحقيق
 العامةالنيابة  حيث تكون ،»...من يوم التبليغ أيامطلباته يف أجل مخسة  يعلى وكيل اجلمهورية أن يبد

، ويف هذا النوع من ومباشرا العمومية تبعا هلا باالنضمام ملسعى املدعي املدين يف حتريك الدعوى
 دعائه يف حالة عدم ثبوت التهمة.اشخصيا عن سوء  سؤوالاملدين يكون م املتابعات فإن املدعي

كتابيا من طرف  فيجوز تقدميها شفهيا أو ،مل حيدد شكل هذه الشكوى وعليه فإن القانون
  .اخلاص املتضرر من اجلرمية بنفسه أو من طرف حماميه أو وكيله

يسهل  حتىوذلك  ؛امحمتوية على وقائع موضوع اال أن تكون الشكوى يشترط يفو
 العامةللنيابة  ميكن أساسها وعلى، التحقيق معرفة إرادة املشتكي وحتديد التهمة املناسبة لقاضي

، بل منه أن يكون حمددا بالذات ىيف املشتك للقانون، كما أن القانون ال يشترط طبقاًتقدمي طلباا 
ضد  توجيه طلباا باملتابعة العامةويف هذه احلالة جيوز للنيابة  ،يكفي أن يكون معروفا بصفاته

  .من (ق إ ج ج) 73/02 للمادةشخص معلوم أو جمهول تطبيقا 

 هيتخذ إجراء أول فإن ؛عليه املرتكبة اجلرمية من األول املتضرر هو الضحية الطفل أن وباعتبار
 األهلية توفر الشاكي يف اشترط قد القانون أنَّ إالَّ ،شكواه بتقدمي العمومية الدعوى حتريك هو بنفسه

لدى  يتحقَّق ، وملا كان هذا الشرط الالعمومية الدعوى لتحريك العقلية بقواه متتعه وهي ،اإلجرائية
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ألنه ليس أهال للمطالبة حبقوقه  ،أو من كان يف حكمه وليه ذلك يف عنه الطفل حبكم صغر سنه ناب
من القانون املدين، وهو ما أكّده قرار  40املدنية إىل غاية بلوغه سن الرشد املدين عمال بأحكام املادة 

{مىت كان  :وقد جاء فيه)1( 10/01/1984احملكمة العليا الصادر عن غرفة اجلنح واملخالفات بتاريخ 
الّذي مل يبلغ سن الرشد القانوين ال ميكن أن يؤسس نفسه طرفا مدنيا أمام من املقرر قانونا أنّ القاصر 

القضاء ملباشرة حقوقه املدنية دون إدخال وليه يف الدعوى، ومن مثّ فإنّ القضاء خبالف ذلك خمالف 
  للقانون.

وملّا كان الثّابت يف قضية احلال أنّ قاصرة أسست نفسها طرفا مدنيا أمام القضاء وطالبت      
احلكم بتعويض هلا فإنّ قضاة االستئناف بإشارم لذلك يدلّ على أنهم قبلما ادعاءها مدنيا رغم كوا 

لقضاء ودون إدخال ويلّ القاصرة يف مل تبلغ بعد سن الرشد القانوين ملباشرة حقوقها املدنية، فإنهم ذا ا
  الدعوى، خالفوا القانون}.

؛ إذ تنص املصري اجلنائيةون اإلجراءات من قان 05 املادة يفاملصري  املشرععليه  نصوهو ما 
سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة يف عقله  ةعليه يف اجلرمية مل يبلغ مخس عشر اينإذا كان « أنهعلى 

له الوالية عليه، وإذا كانت اجلرمية واقعة على املال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم  ممنتقدم الشكوى 
مىت كان عليه  اينهلذا فإن  ووفقاً ،»بالشكوى اخلاصةوتتبع يف هاتني احلالتني مجيع األحكام املتقدمة 

هلم الوالية عليه، ويرجع  ممنوإمنا تقدم  ،ال جيوز له تقدمي الشكوى ةعشر اخلامس سنصغريا مل يبلغ 
  .)2(عدم جواز تقدمي الشكوى من قبل الصغري مباشرة لضعف إدراكه وعدم درايته مبصلحته

 الضحيةالدفاع عن حقوق احلدث  مهمةومل خيالف القانون الفرنسي هذا األمر عندما أناط 
واإلدارية عن  القضائيةإذ حبكم أما أولياء ولدمها فإن هلما احلق يف محايته، وتبليغ السلطات ؛ بوالديه

   .األمر باعتداء جنسي على الطفل تعلَّقضرر يلحق به، وهذا احلق يتحول إىل واجب إذا  كلّ
 ةاجلنائيقانون اإلجراءات  نص، فقد مهم يف مساعدة الضحايا أضحى للمجتمع املدين دور

إلناث واألطفال ضحايا االستغالل مجعيات مساعدة ا حقعلى  )3()9- 8. 2- 2( املادتنيالفرنسي يف 
                                              

،منشور بالّة  20432فصال يف الطّعن رقم  ، 10/01/1984قرار احملكمة العليا الصادر عن غرفة اجلنح واملخالفات بتاريخ  )1(
  .323، ص 184/4القضائية، العدد 

  .248املرجع السابق، صحممود أمحد طه، ) 2(
  .1990يونيو  6مت تعديلهما بالقانون الصادر يف  )3(
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يف  - بشرط أن تكون اجلمعية مسجلة على مستوى وزارة العدل وفق الشروط املنصوص عليها قانونا- 
  .اء اجلنائي دفاعا عن مصاحل هؤالءاالدعاء املدين أمام القض

مام ظاهرة أ ، وخصوصاً)1(هولد هو مقترف اجلرمية ضد طفلال ويلَّ يف حال افتراضنا أنَّ أما
هو الذي يقدم  الويلَّ االستغالل اجلنسي اليت اكتسحت احمليط األسري يف روابطه احملرمة، فإذا قلنا أنَّ

ا يف ومدعي يكون خصماًسه، ولن نف يقدم شكاية ضد اإلنسان ال ألنَّ ؛الطلب، فإننا سنكون متناقضني
  .)2(الوقت نفس

 17من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي املستحدثة مبوجب قانون  50- 706وقد نصت املادة 
حيق لوكيل اجلمهورية أو «: أنه نسية ومحاية القاصر، علىاملتعلق بالوقاية وقمع اجلرائم اجل 1998جوان 

حالة ما إذا كانت مصاحل الضحية القاصر غري حممية بشكل قاضي التحقيق أن يعني إداريا خمتصا يف 
كاف من طرف ممثليه الشرعيني أو أحدهم، ويضمن اإلداري املختص محاية مصاحل القاصر ويباشر 

 .)3(»بامسه كل احلقوق املقررة للطرف املدين، ومنها حق اختيار احملامي
ويلّ ي يقوم به ذي مسألة الصلح الكما ميكن إثارة إشكالية أخرى قد يتعرض إليها الطفل؛ وه

أو  اينليه ملصلحة ما تربطه باجل، الذي قد يلجأ إالضحيةيأيت على حساب حقوق الطفل قد الذي  الطفل
لذا على اهليئة الفاصلة يف  ؛يهدف للحفاظ على الترابط العائلي، ولو كان الصلح يف غري مصلحة الطفل

  .)4(عند إجراء هذا الطلبتراعي مصلحة اجلاين أوال أن هذا الطلب 

                                                                                                                                             

Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p1070. 
عتداء على الطفل كما ميكن أن ألن جرائم اال ؛والواقع العملي يشهد على الكثري من التعارض يف املصاحل بني القاصر ووليه القانوين )1(

اهليئة القضائية احملالة عليها األفعال املغريب تصدر عن شخص أجنيب ميكن أن تصدر أيضا عن الويل القانوين للطفل، ولذا ألزم املشرع 
يات املكلفة برعاية الطفولة املرتكبة يف حق قاصر أن تعني له وكيال خصوصيا ليقوم بتقدمي املطالب املدنية لفائدته، وغالبا ما حتمل اجلمع

م، 2007حممد حمجويب، القانون القضائي اخلاص، مطبعة دار القلم، الرباط، . راجع: لواء الدفاع عن الطفل كمطالب باحلق املدين
  .37ص

 .79محد اخللميشي، املرجع السابق، صأ )2(
)3( Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p1069. 

 .52، صم2005، فيفري 2العدد جملة القضاء والتشريع، ،محاية الطفل بني التشريع والواقع املتجدد مليموين،فتحي ا )4(
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 إيداع الكفالة  . ب

بعدما  ،وهو عبارة عن مبلغ يودع بكتابة ضبط احملكمة ،(ق إ ج ج)من  75 املادةعليه  نصت
للمصاريف  ، وهو مبلغ ضامنالعمومية، ويتم إيداعه باخلزينة حيدده قاضي التحقيق املختص مقابل وصل

فإذا انتهت القضية (الدعوى) باإلدانة  ،اليت تبقى حمفوظة إىل حني الفصل يف القضية بقرار ائي القضائية
يلتزم املدعي املدين باملصاريف وويسترد املدعي املدين مبلغ الكفالة،  ،القضائيةاملصاريف  املتهمحتمل 

ا خسر دعواه من خالل قرار أن ال إذاليت يغطيها مبلغ الكفالة الذي أودعه على سبيل الضمان  القضائية
 القضائية، ويف مجيع األحوال جيب على اجلهة بالرباءةعلى الشخص املشتبه فيه متابعة أو حيكم لوجه ل

اد أو املصادرة حسب احلاالت، فإذا مل دسواء باالستر ،الناظرة يف الدعوى أن تفصل يف موضوع الكفالة
ادها مبقتضى طلب يرفع إىل آخر جهة قضائية فصلت يف ديفصل فيه ميكن للمدعي املدين طلب استر

  الدعوى.
إذا  (ق إ ج ج)من  75 املادة بنص عمالً ،كما جيوز إعفاء املدعي املدين من مبلغ الكفالة

 املؤرخ يف سنة 57- 71 واليت متنح حسب اإلجراءات املقررة يف األمر القضائيةحصل على املساعدة 
املتضمن املساعدة  22/05/2001 الصادر بتاريخ 06- 01 بالقانون رقماملعدل واملتمم  1971
ني احلالتني اتعدا ه معفية من دفع مبلغ الكفالة بقوة القانون، ما العموميةاإلدارات  كما أنَّ ،)1(القضائية
  دعاء املدين غري مقبول شكال.بدوا يكون اال ،فالة شرط أساسيفإن الك

بل ترك  ،مل يتعرض إىل هذه املسألة متاما اجلزائيةفالة فإن قانون اإلجراءات بالنسبة ملقدار الك أما
  لك لقاضي التحقيق حسب طبيعة القضية وظروفها واإلجراءات اليت تستلزمها.ذ

استبعد التزام تقدمي الكفالة من القضية املرفوعة لدى  أنهجند  وبالرجوع إىل التشريع املصري
...وال « :أنهعلى  اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  253 املادةإذ تنص  ؛احملكمة مىت كان املتضرر قاصرا

  ».القضائيةال إلزامه باملصاريف يترتب على ذلك يف أية ح

                                              
وذلك من خالل توجيه هذا األخري طلبا مكتوبا إىل وكيل اجلمهورية لدى احملكمة اليت يوجد  ،متنح املساعدة القضائية للمدعي املدين )1(

لطلب عرضا موجزا ملوضوع الدعوى مصحوبا مبستخرج من جدول الضرائب، وتصريح يثبت عوز بدائرا موطنه، وجيب أن يتضمن ا
فيه، ويف حالة  توحيال امللف إىل مكتب املساعدة القضائية للب ،مؤشرا عليه من طرف رئيس الس الشعيب البلدي ،املدعي املدين

 .من حقوق الطابع والتسجيل فىطلب املساعدة القضائية فإن املدعي املدين يعفى من دفع مبلغ الكفالة، كما يع ىاملوافقة عل
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 اختيار املوطن  . ت

الشخص املشتكي بدائرة احملكمة اليت ميارس ا قاضي ويقصد به ذلك العنوان الذي خيتاره 
وعن طريقها يتم االتصال واستقبال  ،يكون مبثابة وسيلة اتصال تربطه به حتى ،التحقيق أعماله

 املادةعمال بأحكام  ،املراسالت واحلصول على املعلومات والتوضيحات اليت حيتاج إليها قاضي التحقيق
تكون إقامته بدائرة اختصاص احملكمة اليت جيري فيها  مدعي مدين ال كلّعلى « من (ق إ ج ج) 76

التحقيق أن يعني موطنا خمتارا مبوجب تصريح لدى قاضي التحقيق، فإذا مل يعني موطنا فال جيوز للمدعي 
  ».املدين أن يعارض يف عدم تبليغه اإلجراءات الواجب تبليغه إياها حبسب نصوص القانون

   ىوعية عند تقدمي الشكوالشروط املوض :ثانيا

 القبول االدعاء املدين شروط املشرعسالفة الذكر اشترط ضافة إىل توافر الشروط الشكلية باإل
 ،ل أساسا يف وقوع اجلرميةوتتمثَّ ج)، ق إ ج(من  72 املادةو 02/01 املادةعليها يف  نص ،موضوعية

وأخريا شرط عدم حصول متابعة قضائية  ،قيام رابطة السببية بني اجلرمية والضرر مثَّ ،وحصول الضرر
  .سابقة

 قيام اجلرمية  . أ

اليت تقوم على  املدنيةقامة الدعوى إوى املصحوبة باالدعاء املدين هو ملا كان الغرض من الشك
تكون مصدر  ،بأركاادعاء وجود جرمية قائمة ، فقد يشترط لقبول هذا االالعموميةكاهل الدعوى 

وملا كانت  مع وجود عالقة مباشرة بني اجلرمية والضرر الذي أصاب املشتكي شخصيا ومباشرة. ،الضرر
وقف أو ت العموميةنقضاء الدعوى ايترتب على  فإنهين وشرطا لقبوله دعاء املداجلرمية هي أساس اال

 .)1(بالرغم من وجود الضرر أو رفضه حسب األحوال املدين دعاءعدم قبول اال املتابعة

 وجود الضرر  . ب

عي مدنيا ما مل يكن متمتعا بصفة الشخص ال جيوز ألحد أن يد أنهالقاعدة يف الضرر  تقتضي  
ف الفقهاء الضرر بأنه األذى الذي يصيب الشخص املتضرر من عمل غري مشروع مصدره اجلرمية، ويعر

الضرر أن يكون يف من حقوقه الشخصية أو املالية أو يف مصلحة حيميها القانون، ويشترط  حقيف 
                                              

  .61، صم2006، د.م، علي جروه، املوسوعة يف اإلجراءات اجلزائية، الد الثاين يف التحقيق) 1(
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واليت تنص على  (ق إ ج ج)الفقرة األوىل من  02 املادةوحقيقيا باملفهوم الوارد يف  اشخصيا ومباشر
كل بخمالفة  جنحة أو تعويض الضرر الناجم عن جناية أوللمطالبة ب املدنيةق يف الدعوى احل يتعلَّق« :أنه
إمنا جيب أن و ،حتمال وقوع الضرراوال يكفي  ،»رميةاجلأصام شخصيا ضرر مباشر تسبب عن  نم

الدعوى  على أنَّ اجلزائيةقانون اإلجراءات  نصيكون حاال أو أن يكون حتققه يف املستقبل مؤكدا، كما 
 املادةلنص  طبقاً، وهذا ية أو جسمانيةكانت مادية أو أدبسواء  ،تكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر

يف وقت واحد أمام اجلهة  العامةعوى مع الد املدنيةجيوز مباشرة الدعوى « من (ق إ ج ج) 03
نفسها. وتكون مقبولة أيا كان الشخص املدين أو املعنوي املعترب مسؤوال مدنيا عن الضرر.  القضائية

ذات الطابع اإلداري يف  العمومية املؤسساتوكذلك احلال بالنسبة للدولة والوالية والبلدية أو إحدى 
ة. تقبل دعوى ترمي إىل التعويض عن الضرر سببته مركب املسؤوليةحالة ما إذا كانت غاية دعوى 

عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت نامجة عن الوقائع  املدنية املسؤولية
 ».اجلزائيةموضوع الدعوى 

 قيام رابطة السببية بني اجلرمية والضرر  . ت

وعالقة السببية عنصر يف  ،يقصد بعالقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب يف حدوث النتيجة    
فإذا  ،ومن الواضح أن املقصود بالنتيجة هنا اليت ترتبط بالنشاط هي النتيجة املادية ،املادي للجرمية الركن

 إذا كان هو الذي تسبب يف حدوثها. إالَّعليه فإن الفاعل ال يسأل عنها  اينزهقت روح 

 عدم حصول متابعة قضائية سابقة  . ث

ملدين يشترط عدم وجود متابعة قضائية سابقة من شأا أن جتعل الدعوى دعاء القبول اال    
دعاء املدين غري ويف هذه احلالة يصبح اال ،سواء أكان بالرباءة أو باإلدانة ،منتهية بقرار ائي العمومية

 أماضد جمهول.  العموميةولو كانت الدعوى  حتى ،جائز ضد األشخاص الذين مشلهم القرار القضائي
 ن: ات مطروحة أمام القضاء فهناك حالتزال ما العموميةإذا كانت الدعوى 

إذا كانت الدعوى منظورة أمام جهة التحقيق جاز للمدعي املدين التدخل بادعائه أمام قاضي  -
 .سالفة الذكر 72 للمادة طبقاًالتحقيق 

دعاء املدين وصار هذا االرفض لال وجه للمتابعة أو بأن بقرار إذا كانت الدعوى قد انتهت  -
 :يتوقف األمر على نوع القرارف االقرار ائي
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تصحيح اإلجراء الفاسد وإعادة  شكال جاز للمدعي املدين ادعاء املدين مرفوضإذا كان اال ••••
 دعاء من جديد أمام قاضي التحقيق.اال

إذا كان سبب القرار موضوعيا كحالة انقضاء الدعوى مثال، فإن هذا األمر حكمه حكم  أما ••••
  أخرى.  مرةدعائه المدعي املدين إقامة أمر انتفاء وجه الدعوى، ومن مثة ال جيوز ل

  أمام قضاء احلكم باحلضور املباشر التكليف :الثالث الفرع

 املرتكبة اجلرمية يفوالتحقيق  اإلجراءات لتبسيط آلية املدين للمدعي اجلزائري املشرع أوجد
ملا  وفقاً، املباشر باحلضور التكليف مع اجلمهورية شكوى وكيل أمام تقدميه طريق عن وذلك ضده،

ضور أمام مباشرة باحل املتهمميكن للمدعي أن يكلف « ج) ق إ ج(من مكرر  337 املادة نص عليهت
 4-.املرتل حرمة انتهاك 3-الطفل. تسليم عدم 2-األسرة. ترك 1-تية:احملكمة يف احلاالت اآل

 العامةويف احلاالت األخرى ينبغي احلصول على ترخيص النيابة  رصيد. بدون كص إصدار 5-.القذف
كغريها من الدعاوى وحىت تقبل الدعوى أمام جهات احلكم  ،»...للقيام بالتكليف املباشر باحلضور

  أخرى موضوعية، وهو ما نوضحه فيما يلي:جيب أن تتوفر مثة شروط شكلية و

  يف املباشر باحلضور أمام احملكمةالشروط الشكلية للتكلأوال: 

ساسية أ، وهي شروط فر شروط شكلية لقبول التكليف املباشر باحلضور أمام احملكمةجيب تو
وتتمثل هذه الشروط يف  ،يترتب على ختلفها بطالن التكليف املباشر باحلضور أمام احملكمة ،وجوهرية

وتعيني املدعي املدين  ،ودفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط ،تقدمي شكوى أمام وكيل اجلمورية
  .موطنا خمتارا، وأخريا قيام املدعي املدين بتبلبغ ورقة التكليف باحلضور للمتهم

 تقدمي شكوى أمام وكيل اجلمهورية  . أ

 املتهمقد خول للمدعي املدين تكليف  املشرعأن  مكرر 337 املادة نصيستفاد من خالل 
مباشرة باحلضور أمام احملكمة يف اجلرائم املنصوص عليها سابقا، ويف احلاالت األخرى ينبغي احلصول 

مل يتطرق فيها  املادةهذه  نصيف  املشرعللقيام بالتكليف املباشر، ويالحظ أن  العامةعلى ترخيص النيابة 
حيث  ،دعاء املدينباال املتعلِّقةمن (ق إ ج ج)  72 املادة نصعلى خالف  ،ملصطلح الشكوى أصال
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عفيها  نصهعلى  املشركواه جيوز لكل شخص يدعي بأنه مضار جبرمية أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بش« أن
 ».أمام قاضي التحقيق املختص

 بطب الضتادفع مبلغ الكفالة لدى ك  . ب

ينبغي على املدعي الذي « أنهعلى ج) ج (ق إ من  337 املادةلقد أوجبت الفقرة الثالثة من     
بلغ الذي يقدره وكيل يكلف متهما مباشرا باحلضور أمام احملكمة أن يودع مقدما لدى كتاب الضبط امل

مل يبني املعيار الذي يتم على أساسه حتديد مقدار  املشرعأن  النصيالحظ من خالل هذا و ،»اجلمهورية
لوكيل اجلمهورية، كما هو الشأن يف االدعاء املدين أمام  التقديريةبل ترك األمر للسلطة  ،مبلغ الكفالة

ال ن يف أ تتمثّلاملدعي املدين  من )القضائيةالرسوم (من اشتراط دفع مبلغ الكفالة  العلةقاضي التحقيق، و
شأن ذلك أن يضيق من نطاق  كان معتقدا بأحقيته يف التعويض، ومن من إالَّ االدعاء املدين حقيباشر 
 ستعمال هذا احلق.إساءة ا

 عيني املدعي املدين موطنا خمتارات  . ت

ينوه يف ورقة التكليف باحلضور عن اختيار « أنهعلى  ج) ج ق إ(من  337/4 املادة نصتلقد     
ويترتب البطالن على خمالفة  كن متوطنا بدائرا،يمل  املرفوعة أمامها الدعوى ما موطن له بدائرة احملكمة

 »...من ذلك. ءشي

 تبليغ ورقة التكليف باحلضور للمتهم  . ث

ينبغي على املدعي املدين الذي « 03مكرر سابقة الذكر يف الفقرة  337 املادةعلى ما جاء يف  بناًء  
دعي د أن من يقع عليه واجب التبليغ هو املجن» ام حمكمة...يكلف متهما تكليفا مباشرا باحلضور أم

 إالَّ ،املتهمعلى اجلهة اليت تتحمل نفقات استدعاء  ينصمل  املشرعن أ ، كما يالحظالعامةاملدين ال النيابة 
يف التكليف املباشر باحلضور أمام احملكمة يتم على نفقة املدعي  املتهمالواقع العملي أثبت أن استدعاء  أنَّ

 و ماوه ،وهذا بالرغم من أن هذا األخري التزم بدفع مبلغ الكفالة مسبقا أمام وكيل اجلمهورية ،املدين
ومن جهة  ،ورقة التكليف باحلضور من جهة املتهمدين لكونه هو الذي يبلغ يعترب مساسا حبق املدعي امل
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هي اليت تقوم ذا  العامةابة ، فكان من الواجب أن النياملتهمو الذي يتحمل نفقات تبليغ خرى هأ
  .)1(وذلك ملا هلا من سلطة ووسائل مادية وبشرية للقيام بعملية التبليغ ،جراءاإل

  الشروط املوضوعية للتكليف املباشر باحلضور أمام احملكمةثانيا: 

شأا شأن الشروط املوضوعية  املوضوعية للتكليف املباشر باحلضور أمام احملكمة طالشرو إنَّ   
ة يوقيام الرابطة السبب ،وحصول الضرر ،يف وقوع اجلرمية تتمثّلفهي  ،دعاء املدين أمام قاضي التحقيقلال

الكالم يف ت اإلشارة إليه، ويف هذا املقام نكتفي بتفصيل وهي الشروط اليت سبق ،بني اجلرمية والضرر
  الشرط األول.

ن اجلرائم اليت جيوز فيها إف ج) ق إ جمن (مكرر  337 املادة نصحسب الفقرة األوىل من ف
 القذف، ،رتلاملانتهاك حرمة  ،)3(طفلالعدم تسليم  ،)2(ترك األسرة :التكليف املباشر باحلضور هي

أن  املشرعأجاز له  تضرر من إحدى هذه اجلرائم اخلمس فكل شخص ،إصدار شيك بدون رصيد
عن طريق التكليف املباشر  العموميةوذلك لتحريك الدعوى  ،يتقدم بشكواه أمام وكيل اجلمهورية

على ترخيص النيابة  اليف املباشر باحلضور يف باقي اجلرائم متوقفكبينما جعل الت، باحلضور أمام احملكمة
ويف احلاالت األخرى ينبغي احلصول على « دةاملامن هذه  02الفقرة عليه  نصتوهذا ما  ،العامة

   ».قيام بالتكليف املباشر باحلضورلل العامةترخيص من النيابة 
ا الومم فيه أنَّ شك ة نصةتثري من ناحية تطبيقها صعوبات  ج) ق إ ج(من  337/2 املاد؛عملي 

إذ كيف ميكن لوكيل اجلمهورية أن مينح الرخصة للمدعي املدين يف حاالت ويرفض منحها يف حاالت 
                                              

 .25مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص )1(
ته جتاه واجبااجلاين حتمل  ذلك بإلزامو ،ضحية يف احلصول على الرعاية املعنوية واملادية يف جرمية ترك األسرةراعى املشرع مصلحة ال )2(

أسرته يف أقرب اآلجال على خالف االدعاء املدين أمام قاضي التحقيق الذي قد يستغرق مدة طويلة مبنحه واستفادته من إجراءات 
قدم الشكوى يقوم وكيل اجلمهورية بدراسة امللف وتسجيله بسجالت احملكمة، وحتدد جلسة االستدعاء املباشر واليت تتم مبجرد أن ت

كما أن املشرع من خالل منح هذا اإلجراء قد راعى مصلحة الطفل  ،إدانته تثبت احملاكمة املتهم عن فعله وتوقيع العقاب عليه إذ
 .تهئشتنيف تلقي الرعاية من طرف الشخص املخول قانونا، فأي تأخري يف تسليمه يعد مساسا مبصلحته و احملضون

مينع من احلكم  أي أن احلكم الصادر فيها ال ؛متتابعا اجرمية االمتناع عن تسليم طفل ملستحق حضانته من اجلرائم املستمرة استمرار )3(
ونظرا ملا تقتضيه مصلحة الطفل  ،وال جيوز للجاين أن حيتج بسبق احلكم فيها ،بعد احلكم فيها مرة أخرى يف حالة تكرار نفس العمل

ن املشرع اجلزائي صاحب احلق املمنوح له الطفل من االستفادة من إجراءات وىل بالرعاية يف حالة قيام هذه اجلرمية مكّاأل يوه
 .ووضع حد لتصرفات املتهم اكما ذكرنا آنف ستدعاء املباشر، لسرعة املتابعة القضائيةاال
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 املشرعلذا كان على  ؛العامةعلى عضو النيابة  ةاألمر الذي جيعل من هذه الرخصة متوقف؟ أخرى
مع بعض مواد اجلنح  كلّاجلزائري توسيع نطاق التكليف املباشر باحلضور أمام احملكمة ليشمل 

األمر باجلرائم اليت يكون  تعلَّقوال سيما إذا  ،)1(الفرنسي واملصري املشرعاالستثناءات كما فعل 
وحترره من قيد الرخصة اليت هي بيد النيابة  ،محاية أفضل للمدعي املدين تتحقَّقوبالتايل ضحيتها قاصر، 

  .العامة

  الضحية حقاملطلب الثاين: دور وسائل اإلثبات يف محاية 

هو  املتهم، وأن جيب ثبوت وقوع اجلرمية يف ذاا اجلنائيةيف املسائل  املتهمألجل احلكم على 
هنا يقع على و ،ونسبتها للمتهم بوجه خاص ،وقوع اجلرمية بوجه عام :وبعبارة أخرى ا،املرتكب هل

  .طفالعليه وال سيما إذا كان  اينالنيابة وجهات التحقيق بذل اجلهد من أجل ضمان حقوق 
حبث وتنقيب إىل أن  هذه احلقيقة حملّ اإلثبات اجلنائي دائما ينشد احلقيقة، وال مانع أن تظلّو

يف الدعوى فال جيوز احلكم عليه  املتهمتصل ملبلغ العلم واليقني، فإذا مل يقدم الدليل الكامل على إدانة 
األصل يف اإلنسان الرباءة إىل أن تثبت إدانته بدليل تقبله  نإ إذ ؛احلكم برباءته بعقوبة ما، بل جيب

 حتىشخص يعترب بريئا  كلّ« من الدستور: 56 املادة نصتكما  ،فيه احملكمة، وال يدع جماال للشك
 ،»، يف إطار حماكمة عادلة  تؤمن له الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسهتثبت جهة قضائية نظامية إدانته

ليه يف الدعوى إاحلرية يف تقدير األدلة املقدمة وتكريسا هلذا الغرض منح القانون للقاضي اجلنائي كامل 
، )2(اجلنائيةثبات املقرر يف املسائل ووزا وترجيح بعضها على اآلخر، وذلك تطبيقا ملبدأ حرية اإل اجلنائية
جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا « من (ق إ ج ج) 212 املادةما قضت به وهذا 

فيها القانون على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص وال  ينصاألحوال اليت 
على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها  إالَّيسوغ للقاضي أن يبين قراره 

  ».حضوريا أمامه
نة اجلرائم املرتكبة على القصر وخاصة اجلرائم ذات الطبيعة اجلنسية تكون يف غالب األحيان عايفم

                                              
 .25مسايت الطيب، املرجع السابق، ص )1(
 .185م، ص2006، دار الثقافة، عمان، األردن، - دراسة مقارنة- فاضل زيدان حممد، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة  )2(
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صعبة بسبب صغر سن الضحايا، فمن جهة جيب التأكد من حقيقة اجلرم وهذا ما ال يكون عادة يف 
التعبري  متناول اليد إذا كان الطفل الضحية صغري السن، إذ لو وضعنا يف عني االعتبار عدم إمكانيته عن

عما حدث له من فعل جمرم، زد على ذلك إمكانية التالعب به والتأثري عليه وتوجيهه، ومن جهة أخرى 
جيب األخذ بعني االعتبار مسألة اهلاجس والصدمة النفسية اليت أصابت الطفل الضحية من جراء اجلرم 

  الذي حلق به، واحتمال تفاقم أزمته النفسية عند اإلدالء بشهادته.
لكون القاضي هو الضامن األساسي ملصلحة الطفل الفضلى، كمعيار أويل يف مجيع ما  ابارواعت

لذلك جيب عليه اعتماد سياسة التوسع يف تقدير وسائل  ؛ه من إجراءات أو تدابري لفائدة الطفليتخذ
  .)1(اإلثبات نظرا للظروف املبهمة اليت تكتنف القضايا اليت يكون الطفل ضحية هلا

ةاإلثبات  ةأدلَّد وتتعداالدليل قوليا أو ماديا أو كتابيا أو علميا،  قد يكون، ف)2(القضائيالقويل  أم
ل يف احملاضر ثمفيت الكتايب وأما، املعاينة والتفتيشيف  ادي فيتمثلامل وأما، عتراف والشهادةيف اال تمثلفي
  .)3(والبصمة الوراثية اخلربة تمثل يففي العلمي وأما، القضائيةضابط الشرطة  رهاحيراليت التقارير و

عموما وأمام القاضي  القضائيةكدليل يف اإلثبات يف اجلهات  )4(الشهادةنظرا ملا تتميز به و
وللقاضي أن  ن الشهادة عماد اإلثبات والشهود عيون احملكمة وآذاا،إولذا يقال  ،اجلنائي خصوصا

 نصتحيث  ،شهادته إلظهار احلقيقة للحضور أمام احملكمةيكلف أي شخص يرى فائدة يف مساع 
يكون تكليف الشهود باحلضور تبعا ملا هو منصوص عليه يف « على أن من (ق إ ج ج) 220 املادة
وملا كان أداء الشهادة يعرب عن نوع من التضامن من أجل إظهار احلقيقة،  وهذا ،»يليها وما 439 املواد

                                              
منصور القديدي جراية، القاضي وحقوق اإلنسان، جملة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل  )1(

  .498، صم2003التونسية، العدد الثامن، أكتوبر 
 ةوقد عرفه قضا ،نون عليهااحلقيقة املنشودة إلعمال حكم القا ىلإالدليل قانونا: الوسيلة اليت يستعني ا القاضي للوصول ب يقصد )2(
ثبات نظام اإل ،حممد مروان. راجع: اقتناعه باحلكم الذي يصدره ىحملكمة العليا بأنه البينة أو احلجة اليت يستمد منها القاضي الربهان علا

  .327م، ص1999 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،، يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري
  .327املرجع السابق، ص ،حممد مروان )3(
الواقعة بطريقة  الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو مسعه أو أدركه حبواسه من هذه )4(

دليل شفوي تقرير يصدر عن شخص يف شأن واقعة عاينها حبواسه عن طريق السمع أو البصر، وهو «مباشرة. وتعرف أيضا على أنها: 
  .253حممد عياط، املرجع السابق، ص راجع: ».يديل به الشخص شفويا أمام السلطة املختصة
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يعد واجبا  من حقوق الطفل، فإن أداءها حق ىجرمية تشكل مساسا أو اعتداء علسيما إذا كنا أمام ال 
  .القانونيةداء اليمني أبالنسبة لكل شخص بعد 

الشهادات دون أداء اليمني  حدد قيمة بعض زائري مثله مثل باقي التشريعاتاجل املشرع أنَّ إالَّ
  .القاضي للوصول إىل احلقيقةاستدالل يهتدي ا أداة  جمرد، واعتربها مسبقا

قد  كوا؛ بشهادام املشرعحتديد هذه القيمة هلذه الشهادات هي ضعف ثقة احلكمة من  ولعلَّ
 إماك ويرجع ذل، )1(توخاهاالبعد عن املوضوعية اليت ي كلّيدة تكون سببا مباشرا يف وجود شهادات بع

مر بالنسبة لشهادة نقص التمييز كما هو األأو إىل  ،وجود رابطة القرابة كاألهل واألقاربإىل 
تسمع شهادة القصر الذين مل يكملوا « (ق إ ج ج)من  228 املادةعليه  نصت هذا ماو، )2(الصغار

  ».السادسة عشر بغري حلف اليمني...

القانون أجاز مساع الشهود الذين مل يبلغ  يف ذات الغرض قضت حمكمة النقض املصرية بأنو
، ومل حيرم على القاضي األخذ بتلك دون حلف ميني على سبيل االستداللسنهم أربع عشرة سنة ب

ا على سبيل االستدالل إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر اإلثبات،  ليت يدىلاألقوال ا

                                              
ن األخذ بشهادة الشهود أو عدم األخذ ا موكول إىل تقدير حمكمة املوضوع اليت هلا أن تأخذ ا مىت اطمأنت إليها أو ال إحيث  )1(

سيما فيما يتعلق باجلرائم  ميكن لشهادة الضحية نفسها أن تأخذ قوة إثبات كاملة ال تأخذ ا، وال حيتاج األمر إىل تعليل خاص، كما
اليت ترتكب خلف األبواب مثل اجلرائم األخالقية، كاغتصاب أو هتك عرض قاصر، وهذا ما أخذت به حمكمة االستئناف االبتدائية 

ت النتيجة احلكم عليه باحلبس بثالث سنوات سجنا نافذة، حيث كانت املغربية بالرباط، اليت أدانت أستاذا باالعتداء على تلميذاته، فكان
إدريس الكريين، راجع:  تصرحيات هؤالء القاصرات وسيلة إثبات كافية حققت اقتناع القاضي، فحكم بإدانة املتهم مبا نسب إليه.

  .128م، ص2004السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي، مطبعة التلمساين، فاس، 
كانت تصرحيات األطفال يف القدمي حتاط بنوع من القدسية، فإن الواقع تغري يف وقتنا احلايل، وبني هذا وذاك ذا إ )2(

تطرح اشكالية تقييم تصرحيات األطفال، خاصة بعد القضية الشهرية املسماة "أوترو" اليت انتهت إىل تربئة عدة 
وات من احلبس املؤقت، واليت اميط اللثام من أشخاص متهمني بارتكاب جرائم جنسية إضرارا بقصر بعد عدة سن

خالهلا على أمهية تقييم تصرحيات األطفال، مع العلم بأن األطفال معرضون للكذب إما بصفة تلقائية أو بإيعاز من 
البالغني وهذا ما قد يؤثر بشكل كبري على وضعية املتهمني يف القضية، لكن بالرغم من هذا فإنه ال ميكن وضع هذه 

كمعيار للدفع بعدم مصداقية تصرحيات األطفال الضحايا، خاصة وأن هذه األخرية تشكل مصدرا أساسيا  القضية
  للمعلومة يصعب االستغناء عنه.

Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p 1 458.  
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ة ، حبجعليه اينل من الطاعن النعي على احلكم أخذه بأقوال ب، وال يقيقدرها القاضي حسب قناعته
، ما أدىل به وركنت إىل أقواله صحةدامت احملكمة قد اطمأنت إىل  ، ماعدم استطاعته التمييز لصغر سنه

  .)1(مدرك ملا يقوله ويعيه أنهعلى اعتبار 
 ،، وذلك بتوفر شروطها فيهاهلالشاهد أهال  يف الفقه اإلسالمي فتقبل الشهادة إذا كان وأما

واستشهِدوا شهِيدينِ ﴿والصبيان لقوله تعاىل: فال تصح شهادة األطفال  ؛البلوغ ومن تلك الشروط
كُمالرِج نم  انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني نفَإِنْ لَماِء ممدهالش ننَ موضراآليةمن  البقرة:﴾ (سورة ت 

رفع القلم عن ثالثة: عن النائم « :والصيب ليس من الرجال لقوله صلى اهللا عليه وسلم، )282
وألنه إذا مل يؤمن على ؛ »يعقل أو يفيق حتى، وعن انون يكرب حتىيستيقظ، وعن الصغري  حتى

ة إىل وذهب بعض املالكية وبعض احلنابل، حفظ أمواله، فألن ال يؤمن على حفظ حقوق غريه أوىل
يتفقوا يف  جواز شهادة الصبيان فيما بينهم يف اجلراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد املالكية: أن

  .)2(شهادم، وأن ال يدخل بينهم كبري، واختلف يف إناثهم
وجتدر اإلشارة إىل ما استحدثه املشرع الفرنسي من إجراءات للكشف عن اجلرائم اليت يكون  

 مساعد إىل جانب الطفل أثناء مساعه إجيادفقد أقر إجراء تسجيل السماع وإمكانية  فيها الطفل ضحية،
ويكون يف قاعة  ،كما اشترط ان يكون التسجيل إجباريا ،ف)ق.إ.ج (من  52- 706طبقا للمادة 

  .)3(خمصصة هلذا الغرص مع ضرورة أن يهيأ للقاصر جو من الثقة 
 األطفال من سرية وكتمان، فإن اعتماد القاضي اجلنائيعتداء على ونظرا ملا حتظى به جرائم اال

 تعلَّق إذاة مل يعتمد على وسائل اإلثبات العلمي غري كاف ما فقط القولية القضائيةعلى وسائل اإلثبات 
لفك الصعوبات اليت  أهل االختصاصستعانة باالأو فنية تستدعي منه  األمر مبعطيات علمية أو تقنية

  ومن أهم هذه الوسائل اخلربة الطبية. ،الضحيةومحاية حلقوق  اجلنائيةا للعدالة تواجه القاضي حتقيق

وتعين انتداب احملكمة شخصا من ذوي االختصاص العلمي أو التقين أو الفين لالسترشاد بآرائه 
 يهعل م للقاضي، واليت يتعنيمية أو تقنية خترج عن إطار التكوين العال مسألة حيتاج حلها إىل دراية علحل

                                              
  .645، ص1929، أحكام النقض يف مخسني عاما، القاعدة 4، س1973/ 4/ 1نقض ) 1(
هـ، 1427إىل  1404 مطابع دار الصفوة، مصر،، 26اجلزء  املوسوعة الفقهية الكويتية، ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )2(

  .220ص
)3( Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p 1440. 
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لتحديد العجز والضرر وسبب  إمااألمر باجلرائم الواقعة على الطفل،  تعلَّق كلَّماأال يتواىن يف طلبها 
 143 املادة نصتهذا الصدد ، ويف الوفاة وإما لتحديد نوع اجلرائم اليت ارتكبت على جسده أو نفسيته

هلا مسألة ذات طابع فين أن تأمر التحقيق أو احلكم عندما تعرض جلهات « على أن من (ق إ ج ج)
  ».، وإما من تلقاء نفسها أو من اخلصومالعامةبناء على طلب النيابة  إماخبري  ببند

الفرنسي دور النيابة العامة يف معاينة اجلرائم ذات الطبيعة  1998جوان  17لقد حدد قانون و
اجلمهورية إمكانية األمر مبجرد بداية التحقيق اجلنسية املرتكبة على القصر، فقد منح هذا القانون لوكيل 

بإجراء خربة مزدوجة طبية ونفسية، كما أجربته على إخطار قاضي األحداث بوجود إجراءات 
 .)1(املتابعة

بل وأحيانا متكني احملكمة من  ،ة اخلربة يف إثبات اجلرائم الواقعة على الطفلوقد أثبت الواقع أمهي
بالنسبة جلرائم  خاصة ،طفال ضحايا اجلرائمالعديد من األمعرفة مرتكبيها، فلوالها لضاعت حقوق 

االستغالل اجلنسي اليت ميكن إثباا عن طريق إجراء حتليالت خمربية للحامض النووي ملين اجلاين مثال 
   .األخرى شهود أو وسائل اإلثباتالالنعدام 

ل بالغ األمهية معتمدة أساسا على تشكّ اجلزائيةخالل الدعوى  الضحيةلئن كانت محاية حقوق و
مهما بلغت دقة وصياغة النصوص اليت تقررها اتفاقا احلماية هذه  أنَّ إالَّقضائية، محاية تشريعية وأخرى 

محاية نظرية  جمرد، ستظل خاصةوالضحية  عامةوروحا ونصا مع املواثيق اليت ترعى حقوق اإلنسان 
يعمل أحكامها ويطبق موادها ويعطيها نبض احلياة يف  ءتفتقد إىل اجلوهر وختلو من املضمون دون قضا

له من حيدة واستقالل وحصانة هو القادر على أن يسد ما عساه أن يعتري  الواقع، بل إن القضاء مبا
 بحث املوايل. ، وهو ما سنبيه يف امل)2(هذه النصوص من نقص أو غموض

  عليه عند تنفيذ األحكام اينمحاية حقوق الطفل  املبحث الثاين:

 املفهوم ذا والتنفيذ فيه، املقضي الشيء قوة باكتساا للتنفيذ قابلة أنها العامة األحكام يف املبدأ
 مواجهة يف والقانونية آثاره املادية لريتب عملية بإجراءات التنفيذ موضوع احلكم مقتضيات وضع به نعين

                                              
)1( Philippe Bonflis et Adeline Gouttenoire , op.cit.p1059. 

 .20مسايت الطيب، املرجع السابق، ص )2(
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، املختلفة بأجهزا التنفيذية سلطتها عن طريق الدولة تباشرها عامة منفعة من حيققه وما عليه، احملكوم
 يعتري قد فإنه وتربية، ومحاية رعاية من األطفال حلقوق ومراعاة األهم، الدور العامة النيابة تؤدي فيها

  .فيما يلي سنوضحه ما وهو الطفل، ملصلحة وفقاً التعجيل أو التأجيل األحكام بعض تنفيذ

  الطفل لصاحل التنفيذ تأجيل :املطلب األول

 يلي: ما على 3 فقرةوإعادة إدماج احملبوسني ال السجون تنظيم قانون من 116 املادة نصت
 احلاالت يف للحرية السالبة األحكام لتنفيذ املؤقت التأجيل من االستفادة عليه ائيا، احملكوم منح جيوز«

 باألوالد بالغ ضرر إحلاق اآلخر هو حبسه شأن من وكان أيضا، حمبوسا زوجه كان إذا - 1 :اآلتية
 أو حامال، امرأة كانت إذا - 2 .)1(العجزة أو منهم املرضى اآلخرين العائلة أفراد من فرد بأي أو القصر،
   ».شهرا 24 وعشرين أربعة عن سنه يقل لولد أما كانت
  العقوبة السالبة للحريةالتأجيل املوقت لتنفيذ   . أ

 تنفيذ تأجيل لطلب جماال عليهم احملكوم منح قد اجلزائري املشرع أن النص هذا من لنا يتبين
 العقوبات تطبيق لقاضي املشرع أجازف القصر، ألطفاهلم محاية ،ضدهم الصادرة للحرية السالبة األحكام
 أشهر ثالثة تتجاوز ال ملدة مسبب بقرار العقوبات، جلنة تطبيق رأي أخذ بعد للعقوبة املؤقت التوقيف
 كان إذا منها: ألسباب نذكر وذلك واحدة، سنة عن تزيد ال ا العقوبة احملكوم ةقيب يكون أن بشرط
  القصر. باألوالد ضرر إحلاق احلبس يف بقائه شأن من وكان حمبوسا، هو أيضا احملبوس زوج

 القانون موقف وضوح وبكل لنا يظهر مما أمهام، بطون يف وهم ألجنةاحلق إىل اكما ميتد هذا 
األسرية  والرعاية التربية يف احلق هلا فضمن أمرها، على واملغلوبة الضعيفة الفئة عنايته ذه خالل من

 يكن ومهمااحلكم،  هذا تنفيذ تأجيل يف احلق عليهم احملكوم يلوالد فأعطى ،بالدفئ العائلي والتشبع
 ما وإىل احلمل حالة يف« النحو التايل: على القانون نفس من 17 املادةب املدة حمدود التأجيل فإن احلال

                                              
منه  33 وبالرجوع إىل قانون حقوق الطفل املغريب جنده راعى مصلحة الطفل عند تطبيق العقوبات على الوالدين طبقا لنص الفصل )1(

كم، فإما ال إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم خمتلفة، باحلبس ملدة تقل عن سنة، وكانا غري معتقلني يوم صدور احل«على: 
ن واحد إن مها أثبتا أن هلما حمل إقامة معينا وأن يف كفالتهما وحتت رعايتهما طفال دون الثامنة عشرة ليس يف آينفذان عقوبتيهما يف 

 عدا إذا صدر من طرف الزوجني اإلمكان أن يقوم بكفالته على الوجه املرضي غريمها من األشخاص أو املؤسسات العامة أو اخلاصة، ما
  .145حقوق الطفل يف التشريع املغريب، املرجع السابق، ص راجع:». طلب خيالف ذلك
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 الطفل ولد إذا شهرا 24 التأجيل ميتا ويكون اجلنني ولد إذا كامالن شهران التأجيل يكون الوضع بعد
  ».حيا

عل يف هذا اإلجراء يالحظ اهتمام واملتأمملا  - آنفاًكما أشرنا -  األوالد القصربفئة  املشر
الذهن: ماذا لو حكم  إىل رلكن السؤال الذي يتباد ،من الرعاية واإلشراف من قبل الوالدين هحيتاجون

إحالة مسألة رعاية األوالد إىل األحكام  املشرعفهنا نقترح على  على أحد الزوجني بالسجن املؤبد؟
  .أو تسليم القاصر لشخص جدير بالثقةباحلضانة  املتعلِّقة العامة

  حكم اإلعدام على املرأة احلامل ذتأجيل تنفي  . ب

 حقوإعادة إدماج احملبوسني يف سجون ال اجلزائري مسلكا خاصا يف قانون تنظيم املشرعسلك 
 تنفذ ال .كما..« 155 املادةبتنفيذ حكم اإلعدام على النحو املبني يف  يتعلَّقاملرأة احلامل إذا كان األمر 

 تنفيذ جيوز ال أنه أي ؛»...شهرا 24 أربعة وعشرين دون لطفل املرضعة أو احلامل على اإلعدام عقوبة
 حكم فتنفيذ ،وعشرين شهرا أربعة عن وليدها عمر يقل اليت املرضعة احلامل أو املرأة على اإلعدام حكم

 شخصية مبدأ هو واضحا دستوريا مبدأ خيالف أمر وهو اجلنني، قتل يعين حامل امرأة على اإلعدام
وهو موقف نستحسنه  ،)1(مرضعة العقوبة بامرأة توقيع مينع وإنسانية قانونية العتبارات أنه كما ،العقوبة

  ملا له من أمهية على حقوق الطفل.

  الطفل لصاحل التنفيذ تعجيل الثاين: طلبامل

ة تنصمال،  له يكن مل ما األب على الولد نفقة جتب« يلي ما على (ق أ ج) من 75 املاد
 آلفة عاجزا الولد كان إذا ما حالة يف الدخول، وتستمر إىل واإلناث الرشد سن إىل للذكور فبالنسبة

 ما على فتنص منه 78 املادة أما ،»بالكسب عنها وتسقط باالستغناء للدراسة مزاوال أو بدنية أو عقلية
 العرف يف الضروريات من يعترب أجرته، وما أو والسكن والعالجوالكسوة  الغذاء النفقة تشمل« يلي

  .وهذا ما سبق بيانه يف جرمية عدم تسديد النفقة ،»والعادة

اليت  ةيواإلدار املدنيةقانون اإلجراءات  من 323 املادة يف املشرع أقر احلقوق هذه على وحفاظا
.يؤمر بالنفاذ املعجل، رغم املعارضة أو االستئناف عند طلبه يف مجيع احلاالت اليت حيكم ..« على: نصت

                                              
   .443السابق، ص املرجع سليمان، اهللا عبد) 1(
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املقضي به أو يف مادة  ءرف به أو حكم سابق حاز لقوة الشيفيها بناء على عقد رمسي أو وعد معت
 أعطى قد اجلزائري املشرع أن لنا يتضح وعليه ،»احلضانةملن أسندت له  الزوجيةالنفقة أو منح مسكن 

 يوقف وال ،النفقة خبصوص الصادرة األحكام تنفيذ تعجيل حاجاته فأوجب وسد الطفل حلماية األولوية
 حكم يصدر أو سببها يزول أن إىل األداء واجبة وتبقى االستئناف، باملعارضة أو بسبب الطعن تنفيذها
إذ  ؛لدعاوى النفقة لألطفال خاصةاءات مل يستحدث إجر املشرعأن إىل وجتدر اإلشارة ، )1(بإلغائها

على عكس احلضانة والنسب فإن أحكامها ختص  ،ختضع لنفس أحكام دعاوى النفقة للزوجة أو للبالغني
  األطفال فقط.

عن طريق توفري  الضحيةاحلديثة إىل محاية  اجلنائيةعمدت بعض التشريعات  ومن هذا املنطلق
ة يف أرواحهم ض وقايتهم من املخاطر اليت ددهم من اجلرميغرألفراد بل القانونيةمزيد من الضمانات 
، آلليات اليت تساعده يف أداء دورهعن طريق ختويل القضاء جمموعة من ا ذلكو، وأمواهلم وأعراضهم

حه يف املبحث املوايل.وهو ما سنوض 

  عليه يف التعويض عن الضرر اينالطفل  حق: ثالثاملبحث ال

 فإنهالبدنية وشرفه، ه يف احلياة وسالمته حقّ عليه عرضة للضرر الذي ميس اينا كان الطفل ملَّ
والضرر قد يكون ماديا أو جسمانيا أو ، ل على تعويض عن كافة األضرار اليت تصيبهوحيق له احلص

من حقوقه املالية، والضرر اجلسماين هو الذي  حقمعنويا، فالضرر املادي: هو الذي يصيب الشخص يف 
حتمله مصروفات العالج أو  ب عنه إصابات جسميةترتتمة جسمه فيصيب الشخص يف حقه يف سال

الضرر املعنوي: فهو ما يصيب الشخص من  أما، الضحيةه موت تعجزه عن الكسب كما قد يترتب عن
ة جسمه، ومنه الضرر املعنوي الناتج عن التشوهات أو مصلحة مالية أو حقه يف سالم حقضرر يف غري 

واإلصابات الواقعة باجلسم، والضرر املعنوي الذي يصيب الشرف واالعتبار والعرض من جراء القذف 
وهو الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور  ،والسب وهتك العرض وما ماثلها من أفعال االعتداء

  .)2(واحلنان

                                              
  .161، صالوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، املرجع السابق بوسقيعة، أحسن) 1(
  .414م، ص1982دار الفكر العريب، القاهرة، حممود حممد سعيد، حق اين عليه يف حتريك الدعوى العمومية،  )2(
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   اجلاين عن تعويض الضرر مسؤوليةاملطلب األول: 

اليت من شأا  القانونيةاجلزائري إقرار مجلة من الوسائل  املشرعحتاول معظم التشريعات ومنها 
يف احلصول على تعويض من اجلاين، باعتبار هذا األخري هو املسؤول األول عن فعله  الضحيةن تساعد أ

  وهو بالتايل امللتزم األساسي بالتعويض. ،اخلاطئ

  قبل احملاكمة  : يف مرحلة ماالفرع األول

 املعاصرة الرامية إىل محاية حقوق ضحايا اجلرمية بعض الوسائل اليت اجلنائيةة لقد أقرت السياس
، واليت ميكن قبل احملاكمة يف مرحلة ما ) احلصول على التعويضالضحيةمبوجبها يتسىن للطرف املضرور (

  :يليإمجاهلا فيما 

   ضحيةلمقابل تسديد التعويض ل العموميةنظام حفظ الدعوى أوال: 

سلطة تقديرية يف حتريك متلك  خاصةتنية منها اليف معظم التشريعات العاملية وال العامةالنيابة  إنَّ  
واليت هلا باملقابل سلطة حفظ الدعوى أو  ،، فتصدر أمرا إداريا حبفظ امللفاملتهمضد  العموميةالدعوى 

  .)1(ال وجه إلقامتهان إصدار أمر بأ
أسباب إصدار النيابة ألمر  منمبادرة اجلاين يف تعويض ضحية اجلرمية قد تكون من هذا املنطلق و

وتشري إىل ذلك لقاء  ،جلاين بأمر احلفظيف أن تقترح على ا العامةمن دور النيابة ، ومن هنا يكاحلفظ
  التعويض الكامل لضحيته أو لضحاياه.

 180 املادةالقانون البلجيكي هو األكثر شيوعا من حيث تشجيعه هلذه الوسيلة مبوجب  ولعلَّ
ا االحتادية فإن ضحايا اجلرمية يف مجهوية أملاني أما، 02/12/1957منه مبقتضى القانون الصادر بتاريخ 

من القضايا اليت حيفظ فيها االام يلتزم  % 90لوحظ أن إذ  يؤخذون بعني االعتبار عند حفظ الدعوى؛
أصبح لضحايا اجلرمية بناء  1988كتوبر نح إلحدى اهليئات اخلريية، ومنذ أاجلاين فيها بتقدمي تربع مي

                                              
، دار هومة، اجلزائر، د.س، 01/ مروك نصر الدين، حماضرات يف اإلثبات اجلنائي، ج36مسايت الطيب، املرجع السابق، ص )1(

 .323ص
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على تعليمات صدرت يف هذا الشأن مفادها بأن تكون األولوية يف احلصول على هذه التربعات لضحايا 
  . )1(اجلرمية

اجلزائري أن حيذو حذو التشريعات العاملية يف إقرار نظام حفظ الدعوى  املشرعنا ندعو فإنوعليه 
على أن  نص، على غرار ما فعله يف أكثر من لقاء تعويض ضحية اجلرمية العامة من طرف النيابة العمومية
وال سيما يف اجلرائم املتعلِّقة حبق األشخاص، مثل جرائم  ،اجلنائيةا للمتابعة يضع حد الضحيةصفح 

اليت  4فقرة ال) ع جمن (ق  330 املادةعليه  نصتنذكر على سبيل املثال ما  وهنا الضرب واجلرح،
 الضحيةويضع صفح « مىت استلم مبلغ النفقة املستحقالتنازل عن شكواه تعطي احلق للشخص املضرور 

   ».ئيةاجلزاحدا للمتابعة 

  لضحيةلزء من الكفالة تدفع مقابل ج املتهمتعليق إخالء سبيل ثانيا: 

وذلك بتخصيص  ،أثناء مرحلة التحقيق القضائي الضحيةدور يف تعويض  ميكن أن يكون للجاين
من قانون  143و 138للمواد  طبقاًجزء من الكفالة للتعويض، ففي فرنسا مثال يستطيع قاضي التحقيق 

يف اجلرائم املعاقب عليها باحلبس، مع وضعه حتت املراقبة  املتهمأن يأمر بإخالء سبيل  اجلزائيةاإلجراءات 
وخيصص جزء منها لتعويض ضحية اجلرمية عن األضرار  ،، وتكليفه بتقدمي كفالة إلخالء سبيلهالقضائية

 املتهمقدرة  االعتبارذ يف ة هذه الكفالة، باألخيقدر القاضي قيمعلى أن  ،اليت حلقته بسبب اجلرمية
  .)2(املالية

  : يف مرحلة احملاكمةالفرع الثاين

التشريعية والقضائية والتنفيذية على إرساء  ؛ةاحلديثة تعمل بأجنحتها الثالث اجلنائيةالسياسة  إنَّ
كرب يهدف إىل توفري محاية أقايب الذي نب مع النظام اجلنائي العنبا إىل جيقف ج ،نظام جنائي تعويضي

من الدول على تضمني قوانينها  العديد، ومن هذا املنطلق حرصت لضحايا اجلرمية وضمان حقوقهم
وإمكانية األمر بالتنفيذ املعجل  ة يف اقتضاء التعويض من اجلاين،دف إىل مساعدة ضحية اجلرمي نصوصا

  للضوابط التالية: وفقاً التعويض رغم قابليته للطعن فيه حلكم

                                              
 .49حممود حممود مصطفى، حقوق اين عليه، املرجع السابق، ص )1(
 . 39مسايت الطيب، املرجع السابق، ص )2(
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  .)1(الضحيةالربط بني العقوبة املسلطة على اجلاين وتعويض  -
  ربط اإلعفاء من العقاب بالتعويض. -
  تأجيل النطق بالعقوبة مقابل تسديد التعويض للضحية. -
  تعليق إيقاف تنفيذ العقوبة على التعويض. -
 .)2(جعل تسديد التعويض للضحية شرطا لتخفيف العقاب -

 خاصةاعتباطيا،  يف حتديد مبلغ التعويض، فإن ذلك ال ميكن أن يتم التقديريةللقاضي السلطة  ومبا أنَّ
وكذا تقارير  ،عتماد تقارير اخلربة الطبيةايتعني على القاضي  فإنهعليه، لذلك  ايناألمر بالطفل  تعلَّق إذا

للطفل جيب أن تشمل  املدنيةحقيق احلماية املساعدات االجتماعية قبل حتديد مبلغ التعويض املقترح، ولت
ة للخبري على حتديد نسبة العجز الكلي املؤقت والعجز اجلزئي الدائم نيالتمهيدية املع القضائيةاألوامر 

  .)3(واآلالم والتشوهات، وأن يترتب البطالن على عدم إدراجها بشكل دقيق
تعويض لتغطية ما أمكن من الضرر احلاصل له من جراء  املضرور احلصول على متكني منرغم بالو
إلعسار هذا  إماوذلك يف كثري من األحيان على التعويض من اجلاين نظرا لعدة أسباب، ه فإن ،اجلرمية

فقد ظهرت فكرة التزام الدولة ، أو لبقائه غري معروف أصال ،األخري، أو لعدم قدرته على دفع التعويض
  وهو ما سنتطرق إليه يف املطلب املوايل. عليه، اينكضمانة حلق  بتعويض الضحايا

                                              
مفروضة على املتهم  با بشأن وضع الضحية تنص على أن التعويض بصفته عقوبة جنائيةرواجلدير بالذكر أيضا، أن توصية جملس أو )1(

مفروضة عليه. وىف كل احلاالت األخرى  ينبغي حتصيله بنفس طريقة حتصيل الغرامات، وأن يأخذ األولوية على أية عقوبات مالية أخرى
حماولة أولية - جعفر علوي، مفهوم الضحية يف القانون اجلنائي ويف علم اإلجرام  . راجع:يف حتصيل األموالينبغي مساعدة الضحية 

 .101، صم1999، 16، جملة القانون واالقتصاد، العدد - لرصد جماالت االختالف وااللتقاء
، دار - ريعات املعاصرة والنظام اجلنائي اإلسالميدراسة مقارنة يف التش- تعويض الدولة للمضرور من اجلرمية حممد أبو العال عقيدة،  )2(

     .183، صم2004النهضة العربية، القاهرة، 
 .181رجع السابق، صأمحد اخللميشي، امل )3(
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  الدولة عن تعويض الضرر مسؤولية :يناملطلب الثا

احلضارات القدمية يف بالد منذ  رففلقد ع ،الدولة للمجين عليه ليست مسألة جديدةإنَّ تعويض 
حيث  ،يف أوائل القرن التاسع عشر من خالل كتابات وآراء الفقه مثَّ ،)1(ويف احلضارة اإلسالمية رافدينال
  .)2(واإلقليمية الدوليةت مناقشتها يف العديد من املؤمترات متَّ

حيث  ،أي تعويض الدولة للمجين عليهم جدال قويا بني الفقهاء ؛وقد أثارت هذه الفكرة
فمنهم من يرى بأن الدولة جيب أال تؤسس نظاما قانونيا مستقال تقوم  ؛انقسموا إىل مؤيدين ومعارضني

تنظيمات كالتأمينات  عدةألا قامت بواجبها حينما أسست  ؛عليهم اينمن خالله بدفع التعويض إىل 
  .فال داعي البتداع النظام احلر ،وهي بذلك وفرت أكرب قدر ممكن من الضمانات ،االجتماعية وغريها

والذي  تنامي ظاهرة اإلجرام بشكل مهول يدعو للقلق واحلريةأمام  أنهيرى جانب آخر  يف حني 
مل تعد الوسائل الواردة يف قانون العقوبات وغريها من التشريعات كافية وفعالة لسد حاجيات األفراد 

قامة إ إالَّها وليس أمام ،فإن الوقت قد حان ألن تتصدى الدولة بتشريعاا هلذا الوضع املقلق ،ومحايتهم

                                              
ن الشريعة إنص على واجب الدولة يف تعويض اين عليه إذا مل يعرف اجلاين أو كان معسرا، فتبعض الشرائع احلديثة  تإذا كان )1(

ل دم يف اإلسالم، فال تذهب جرمية قتل من غري عقوبة، ضفمن املقررات الشرعية أنه ال ي ،قد عرفت ذلك منذ ظهور اإلسالم اإلسالمية
املرجع السابق، حقوق اين عليه، حممود حممود مصطفى، . راجع: من أن يقتص من اجلاين أو تعوض أسرة اين عليه :حرىأو باأل

 .9ص
)2( يتوجب على الدول التعهد بأن تؤمن « على ما يلي: إلعالن عن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرميةا من 43ت الفقرة نص

نع للضحايا من األطفال سبيل الوصول املالئم إىل العدالة واملعاملة املنصفة والتعويض واملساعدة االجتماعية. وينبغي كذلك وضع تدابري مل
 راجع:». التعويض خارج نظام القضاء عندما ال يكون مثل هذا اإلجراء ليس يف مصلحة الطفل خالل تسوية املسائل اجلزائية، من

 .1985السلطة سنة  استعمال وإساءة اجلرمية لضحايا العدالة لتوفري األساسية املبادئ بشأن إعالن
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، ونستحسن ما ذهب إليه الفريق )1(لضحايا اجلرميةنظام قانوين مستقل تقوم من خالله بدفع التعويض 
  .الثاين نظراً لما يوفره من محاية حلق اين عليه بصفة عامة والطفل بصفة خاصة

مبدأ حتمل الدولة التعويض للمجين عليهم،  )2(التشريعات املقارنة يف العصر احلديث تبنتقد و
جانفي  03عليهم صدر يف  اينيض وعلى التزام الدولة بتع ينصن هلا في فرنسا حتديدا فإن أول قانوف

الفرنسي الذي قصر التعويض يف البداية  اجلنائيةجراءات من قانون اإل 706/3 املادة نصيف  1977
ليشمل  1981 فيفري 02على جرائم العنف العمدية وغري العمدية ليتم تعديل هذا القانون يف 
وقررت أن يتم التعويض يف  ،التعويض األضرار النامجة عن السرقة والنصب وخيانة األمانة ولكن بشروط

وأضافت حالة أخرى  ،عليه اينقدر على تعويض ال ي معرفة الفاعل أو أن الفاعل معسر حالة عدم
مثل  ،قبله املسؤوليةعندما تقع اجلرمية من قبل شخص غري مسؤول جزائيا لتوافر مانع من موانع وهي 

  .)3(انون والسكران على حنو غري إرادي

اعتداء على  كلّ« من الدستور املصري 99 املادة نصفقد جاء يف  يصرالتشريع امليف  أما
اليت  العامةللمواطنني، وغريها من احلقوق واحلريات  اخلاصةاحلرية الشخصية أو حرمة احلياة 

 الناشئة عنها بالتقادم، املدنيةوال  اجلنائيةيكفلها الدستور والقانون، جرمية ال تسقط الدعوى 

                                              
كانت  اليتدة احلعليهم موضوع خالف يف الفقه بويف الوقت احلاضر مل تعد مسألة األخذ بفكرة التزام الدولة بالتعويض للمجين  )1(

على أساس  مبنيةحلقت على اعتبار مسؤولية الدولة جتاه الضحايا أدخلتها يف تشريعاا، وغالبيتها أألن الكثري من الدول قد تبنتها و ؛عليه
وال  ، من أشكال املساعدة االجتماعيةما يعد شكالالتعويض الذي مينح للضحية إن اجتماعي وليس على أساس قانوين، وهذا يعين أنَّ

القواعد اليت حتكم استحقاق هذا التعويض ختتلف عن تلك السائدة يف  يرقى لدرجة احلق القانوين على الدولة وباعتباره كذلك، فإنَّ
ا العمل يف العديد من التشريعات تكاد تت سبة حمددة فقط من اجلرائم فق على أن نالقانون املدين. وهكذا فإن قوانني التعويض اجلاري

خريي . راجع: على طائفة معينة من األشخاص ةن االستفادة من هذا القانون قاصرأو ،وليس كل ضرر قابل للتعويض هي اليت تعوض،
ون اجلنائي، أمحد الكباش، مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض اين عليهم (أساسه، عناصره، ضماناته)، املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقان

  .394، صم1990دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 01عبد الرمحن خلفي، حق اين عليه يف اقتضاء حقه يف التعويض من الدولة، الة األكادميية للبحث القانوين، جباية، العدد  )2(

  .28ص م،2010
بتدائية، تتكون من اكل احملكمة املدنية يف مقر كل حمكمة ويعطي القانون الفرنسي احلق يف نظر طلبات التعويض إىل جلنة تأخذ ش )3(
وتكون جلساا  ،تعويض ضحايا اجلرمية جلنة يطلق على هذه اللجنة ،ثنني من القضاة باإلضافة إىل عضو ثالث ميثل مصاحل اين عليهما

   سرية، ومن حق اين عليه االستعانة مبحام وإحضار الشهود واالستعانة باخلرباء وتقدمي كل ما يساعد على إثبات حقه يف التعويض
Anne D’hautville, Les droits des victimes, rev .sc .crim (1) janv mars 2001, p 115. 
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بالطريق املباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادال ملن وقع عليه  اجلنائيةوللمضرور إقامة الدعوى 
، للمواطنني اخلاصةوالنص كما يبدو ظاهره يتحدث عن اجلرائم املاسة حبرمة احلياة  ،»...االعتداء

مل يدعم بآليات تطبيق، فهو حيتاج إىل قانون مكمل حيدد جمال وحدود  النصأن هذا  كما يالحظ
  زمة لطرح فكرة التعويض موضع التطبيق.الك من القواعد الوشروط التعويض وغري ذل

م الدولة يلز صرحيا اال جيد ا نص القانونيةاجلزائري فاملتصفح للنصوص  املشرعبالنسبة ملوقف  أما
ما وجدناه نصوصا متناثرة تتناول  كلّبل  ،عليه عن األضرار اليت تصيبهم جراء اجلرمية اين بتعويض
وذلك يف احلاالت اليت  ،ال خترج عن تعويض املتضررين جراء حوادث املرور ،فقط خاصةفئات 

وهو يف ذلك قد أوكلها إىل الصندوق اخلاص  ،الضحيةيستحيل فيها على شركة التأمني تعويض 
وكذلك تعهدت الدولة بتعويض ضحايا اخلطأ اجلزائي الواقع من طرف رب العمل أو يف  ،بالتعويضات

 ،يعهد بالتعويض إىل صندوق الضمان االجتماعي هذه احلالةويف  ،ادث مرور كان مبناسبة العملحالة ح
، )1(عليهم من جراء اجلرائم اإلرهابية اينوأخريا صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب الذي يهتم بتعويض 

إذا انعدم «أنه  علىإذ نصت من القانون املدين  1مكرر 140نص املادة وإذا أمعنا النظر فيما جاء يف 
 .»املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

عليه  اينل بضحايا اإلجرام، وال سيما إذا كان من يتكفَّ آنفاًاملذكورة نتساءل: يف غري هذه احلاالت 
ة الالزمة فالتزام الدولة بالتعويض عن األضرار إذ النص املذكور أعاله ال يوفر احلماية القانونيطفال، 

أضرار نفسية ممما يتطلب مثال اجلسمانية فقط غري كايف فغالبا ما خيلف االعتداء اجلنسي على األطفال 
  .وقتا طويال للعالج فمن يتحمل مسؤولية هذا األمر

الفئة حقوقها صوص وآليات تكفل هلذه ناجلزائري استحداث  املشرعاملستصوب على لذا من   
من اإلعالن بشأن املبادئ  13جاء يف الفقرة الغرض  ، وتكريسا هلذايف حالة عدم معرفة اجلاين أو عسره

حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من ارم أو من مصادر « :أنه )2(األساسية
 ،»ا بأضرار نتيجة جلرائمالذين أصيبوأخرى، ينبغي للدول أن تسعى إىل تقدمي تعويض مايل إىل الضحايا 

 فإنهالعالج والتأهيل طويلة ومعقدة وقد تتطلب جمهودات مالية كبرية مرهقة لألسر الفقرية  عمليةومبا أن 

                                              
  .40، 39ص / عبد الرمحن خلفي، املرجع السابق، ص132املرجع السابق، ص ة،حممد أبو العال عقيدة، تعويض الدول) 1(
 .1985السلطة  استعمال وإساءة اجلرمية لضحايا العدالة لتوفري األساسية املبادئ بشأن إعالن )2(
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الفاعل يستلزم على القاضي تقدير هذه  مسؤوليةحيق للطفل عند الفصل يف املوضوع ومىت ثبتت 
  .)1( نفسه وبدنهعليه يف اين األضرار اليت أصابت

جتماعية جيب عليه حني الفصل يف احلكم دور القاضي يف حتقيق العدالة اال ومن أجل استكمال
وجعلها تندمج يف اتمع وتتجاوز  الضحيةالتدابري اليت تساهم يف إعادة تأهيل  كلّ يتخذبالتعويض أن 

 وهو ما سنفصله  يف املبحث املوايل. الضحيةاآلالم اليت خلفتها اجلرمية يف نفس 

  عليه يف التأهيل وإعادة اإلدماج اينالطفل  حق: رابعاملبحث ال

ية التفكري حول الكيف كلّ إذ ينصب ؛ة بالغة للحدث اجلانحالتشريعات احلديثة أمهي تويل جلّ
 بينما ،أخرى مرة جرامإلعود إىل اال ي حتىسيتم ا تأهيله  الكيفية اليتو ،اليت سيقتص اتمع حقه منه

استدركت الوضع احلديثة  اجلنائيةالسياسة  غري أنَّ ،عدةغفال االهتمام بالضحية لسنوات إ يالحظ
  . )2(لضحيةوأعادت االعتبار ل

 :الضحية« حول موضوع 1978مؤمتر ميالنو لسنة  إىل ما توصل إليهالفكرة ويرجع أساس هذه 
وهو املؤمتر الذي انعقد مببادرة من مدرسة الدفاع االجتماعي اجلديدة اليت مهدت له  ،»وقاية وعالج

                                              
العنف اجلنسي، العنف اجلسمي أو البدين والعنف النفسي، تتجلى فيما  املتمثلة يف اليت خيلفها العنف بأغلب صورهبرز اآلثار أن من إ )1(

  يلي:
  *اضطرابات نفسية وسلوكية.

  رادي.إال*شعور بالذنب واخلوف واضطرابات النوم والتبول والتربز ال
  قاربه.أ*فقدان الطفل الثقة يف اآلخرين وانعدامها بشكل مطلق يف حالة كون املعتدي من أصوله أو 

سهام عبد  راجع: بالنسبة لألطفال ضحايا االعتداءات اجلنسية. SIDAصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة نسبة احتمال اإل*ارتفاع 
، م2003، 3، جملد 9، جملة الطفولة والتنمية، العدد - دراسة ميدانية يف مدينة الرياض- الرمحن الصويغ، اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم 

  . 33ص
 ،هيل وعالج الضحية من أحدث األفكار اليت نادى ا منظورو السياسة اجلنائية املعاصرةأرهاصات األوىل لفكرة تإذ تعترب اإل )2(

على أساس ما سطره عامل ، وعلى رأسهم مارك أنسل واألستاذ عزت عبد الفتاح ،وباألخص فقهاء مدرسة الدفاع االجتماعي اجلديدة
  . راجع:1948الصادر سنة » ارم وضحيته«ليت أشار إليها يف كتابه ا H.Von Hentigاإلجرام والضحية الفقيه 

 Marc Ancel, La défense sociale devant le problème de la victime, Revue de science criminelle et droit 
pénal comparé, N0 1 à 2 années, 1978, p 179  / E.A Fattah, « La vicitimologie qu’est-elle, quel est son 
avenir ? » Revue internationale de la criminologie et de la police technique, 1967, p 116. 
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يف مدينة  متَّالذي  الضحيةمنها على اخلصوص املنتدى الدويل األول لعلم  ،مبجموعة من اللقاءات العلمية
 ،نطنشاانعقد منتدى بو 1976بعده بثالث سنوات وبالضبط سنة  مثَّ ،1973القدس الشريف سنة 

  . الضحيةصدار أول جملة دولية تعىن بعلم إفيه  متَّحيث 
 ب األول،يف املطلجتماعي تدابري اإلدماج االاملوضوع رأينا أن نتناول للتفصيل يف عناصر هذا و

  .يف املطلب الثاين تدابري العالج الطيبو

   جتماعيتدابري اإلدماج اال :طلب األولامل

 18- 14 بني االجتماع إعادة التأهيل يف املؤمتر السنوي الذي عقدمريكية لعلم عرفت الرابطة األ
حمددة حنو هدف معني،  مدةنه جمموعة من اجلهود اليت تبذل خالل أسان فرانسيسكو، بب 2002ماي 

واكتساب أو استعادة دوره يف  ،ثار النامجة عن اجلرميةهو متكني الشخص وعائلته من التغلب على اآلو
و أو جسماين أو عقلي أي فاحلياة عن طريق جمموعة من الربامج للوصول به إىل أفضل مستوى وظي

طفال ضحايا سوء املعاملة قد وجند من جهة أخرى اجلمعية الفرنسية حلماية األ، و تربويأاجتماعي 
تلخص يف تلك املرحلة اليت تستدعي التدخل ي ،تعريفا حمددا الضحيةأعطت لعملية إعادة تأهيل الطفل 

  .)1(و جنسيأبعد تعرضه العتداء بدين  الضحيةسعاف الطفل إل
عن  الوطنيةاملعاصرة يف أغلب التشريعات  اجلنائيةنتيجة للتطور الذي شهدته حمددات السياسة و

واعتبارا للتوصيات  ،متساوالب االهتمام بالضحية بشكل طريق املزج بني مطالب االهتمام باجلاين ومط
بادر  ؛دماجعموما يف العالج واإل الضحيةجيات املؤكدة على ضرورة االعتناء مبتطلبات وحا الدولية
املعهد « سمامبساعدة الضحايا يف فرنسا حتت  تعىن مؤسسةبإنشاء  1986اجلنائي الفرنسي سنة  املشرع

هم مهام هذا املعهد حتديد حاجيات أكان من و ،)INAVEM(» الوطين ملساعدة الضحايا والوساطة
كما كان له دور أساسي يف  ،والطبية القضائيةمساعدة الضحايا وتشجيع الشركات مع اهليئات آليات و

                                              
كمال مباركي، احلماية القانونية للطفل ضحية االستغالل اجلنسي، رسالة الدبلوم للدراسات العليا املتخصصة يف القانون اخلاص،  )1(

 97 ،94ص م، ص2006كلية احلقوق، فاس، 
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نصات والسرية والتوجه النفسي واملساعدة اإلاملتمثلة يف يات التعامل مع الضحايا إصدار ميثاق أخالق
  .)1(القضائية

الطفل  حقالذي أكد على  17/06/1998قانون الفرنسي  املشرعويف ذات الغرض أصدر 
 ،الضحيةهتمام بإجراءات البحث النفسي واخلربة الطبية للطفل يف التأهيل من خالل وجوب اال الضحية

وعة دماج عن طريق إجياد مراكز وخاليا متنجراءات التأهيل وإعادة اإلإوعلى ضرورة تقوية وإغناء 
وتطوير  ،قضائيةوتقوية إجراءات املتابعة السوسيو ،وظائف ملساعدة األطفال الضحايالاالختصاصات وا

ف اليت تتطلبها يوضرورة حتمل الدولة كافة املصار ،جراءات البحث والتحقيقإاخلرباء األطباء يف  رود
  .)2(القضائيةمبا فيها واملساعدة الطبية والنفسية 

يف محاية « (ق إ ج ج) حتت عنوانمن يف التشريع اجلزائري فبالرجوع إىل الباب السادس  أما
إذا وقعت « أنهتنص على ( قبل اإللغاء ) منه  493 املادةجند » عليهم يف جنايات أو جنح ايناألطفال 

ميكن  فإنهجناية أو جنحة على شخص قاصر مل يبلغ ستة عشر سنة من والديه أو وصيه أو حاضنه، 
أو من تلقاء نفسه بعد مساع رأي  العامةعلى طلب النيابة  أمر منه، بناء مبجردداث أن يقرر لقاضي األح

، وإما أن مؤسسةإما يف ولدى شخص جدير بالثقة،  إماعليه يف اجلرمية  اينالنيابة، أن يودع احلدث 
ويف حالة ما إذا كان  ،»قابال للطعنيعهد به إىل مصلحة مكلفة برعاية الطفولة، وال يكون هذا القرار 

(قبل اإللغاء)  494 املادةسالفة الذكر فنجد  املادة نصذكرم  ممناجلاين من غري أصول الطفل وال 
 العامةكبت على شخص حدث جاز للنيابة إذا أصدر حكم باإلدانة يف جناية أو جنحة ارت« على نصت

هلا أن مصلحة احلدث تربر ذلك أن ترفع األمر إىل قسم األحداث لكي تأمر باختاذ مجيع تدابري  تبينإذا 
  ».محايته

                                              
نتيجة لألنشطة اليت قام ا املعهد وتزايد ارتفاع أعداد األطفال الضحايا يف فرنسا، قامت اجلمعية الوطنية بتشكيل جلنة للتحقيق حول  )1(

فأصدرت تقريرا تضمن جمموعة من  ،جاءت به تقارير املعهد ومتطلبات حقوق الطفل ومدى إعماهلا مع ما ،حقوق الطفل يف فرنسا
ستوى التعليمي لألطفال املخلصت يف ثالث نقاط أساسية: ارتفاع نسبة انتحار األطفال ضحايا العنف، تراجع  ،املعطيات واحلقائق

وأغلبها  ،لوتصاعد نسبة االكتئاب بني األطفال الضحايا، كما حدد التقرير أبرز مظاهر االعتداءات اليت يتعرض هلا األطفا ،الضحايا
  . راجع:مهال والعنف التربويساءة العقلية واإليف االعتداءات اجلسدية واالستغالل اجلنسي واإلتتمثل 

Gérard Lopez «Vicitimologie», Dalloz, Paris, 1997, p 13. 
 .23، ص2002جويلية  ،5/6مصطفى دانيال، أمحد شوقي بنيوب، محاية األطفال ضحايا سوء املعاملة واالستغالل، عدد مزدوج  )2(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-300- 

 

 على اعتداء بوقوع أخطر كلَّما حتميا أمرا يكون األحداث قاضي تدخل فإن هذا األساس وعلى
 الغري طريق عن شخصيا أو بذلك علم قد كان سواء، اجلاين قبل من ةعشر السادس سن يبلغ مل قاصر

 بعد إالَّ احلماية قرار اختاذ جيوز األحوال ال مجيع يف هغري أن النيابة، طلب على بناء أو األمن مصاحل أو
 بناء اجلنحة أو اجلناية بقيام عتقاداال يكفي ال حيث ؛اجلاين ضد اجلناية أو اجلنحة يف اإلدانة حكم صدور

 يوجد القاصر الطفل أن األحداث لقاضي تبين حال يف هأن إالَّ ،ثبوا فعال دون تقارير أو معلومات على
 املتابعة توقفت وإن املؤقتة احلماية بريتدا اختاذ له جاز حمدق، تعرض الطفل خلطرأن  شأا من بيئة يف

  .اجلاينضد  اجلزائية
(امللغاة مبوجب قانون محاية  493 املادةجاء يف  حسب ما الضحيةيقصد بتدبري إيداع احلدث و
 ،)1(اختيار هذه اجلهة من اختصاص القضاء وجعل ؛معينة ةث حتت إشراف جهوضع احلدالطفل) 

خص جدير بالثقة، أو لدى لدى ش الضحيةإيداع احلدث  ؛وخوله إمكانية االختيار بني ثالث جهات
 .ة الطفولةلدى مصلحة مكلفة برعاي وأ ،مؤسسة

  لدى شخص جدير بالثقة الضحية إيداع احلدث الفرع األول:

 الطفل حياة يف جيايبإ تأثري من عادة العائلية البيئة متثله ملا لوالديه الضحية الطفل تسليم يتم أن األصل
  :مثل استثنائية حاالت يف إالَّ غريهم إىل به يعهد ال وأن ونفسيته

 الوالدين أو قبل من جنسي العتداء تعرض أو نفسي أو جسدي إيذاء ضحية الطفل كان إذا -
 .أموره أولياء أحد

 .مشروع غري بوجه استغالله متَّ أو عنه ختلوا أو والديه من الطفل أمهل إذا -

                                              
من قانون املسطرة اجلنائية املغريب أن احلماية اليت يوفرها قضاء األحداث يف هذا اال نوعان، األوىل  510 يظهر من خالل املادة )1(

بتسليمه إيداع الطفل الضحية لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية، أو مجعية عامة مؤهلة لذلك، أو مؤقتة وتتمثل يف 
بطبيعته فإن املشرع جعل األمر باختاذ تدبري  املصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، وما دام هذا النوع من احلماية مؤقت

رغم كل طعن، وجيب التأكيد يف إطار هذه احلماية أن اختاذ التدبري املناسب ملصلحة الطفل الضحية جيب أن يؤخذ مبفهومه  ااحلماية نافذ
حقوق  راجع: إىل هذا اإلجراء ولو بصفة مؤقتة ريثما تفصل احملكمة يف موضوع الدعوة. أواسع، حبيث ميكن للقاضي املختص أن يلجال

  .198الطفل يف التشريع املغريب، ص
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تلك  مواجهة والديه بوسع يكن ومل جسيمة خطورة ذات سلوكات الطفل على ظهرت إذا -
  .املتواضعة بإمكانيام السلوكات

 من أو الوالدين من احلدث نفقة حتصيل جيب والديه، لغري احلدث تسليم يتم اليت األحوال ويف
  .)1(مالياعنه  املسؤولني اآلخرين األشخاص

اجلزائري هلذا التدبري  املشرعها إن الوقوف عند هذا التدبري جيعلنا نتحدث عن املكانة اليت أوال
وكيف ميكن هلذا القاضي أن خيتار الشخص اجلدير الذي ميكن أن  ،ضمن جمموعة التدابري األخرى

   .)2(الضحيةه الطفل ديودع عن
 ن حيددأم القاضي قبل اختاذ هذا التدبري اجلزائري كان عليه أن يلز املشرعن أوجتدر اإلشارة إىل  

اليت مبوجبها يتسىن ينه من اآلليات األساسية مع ضرورة متك ،سرتهأخارج  الضحيةأسباب إيداع الطفل 
  .إيداع الطفل خارج أسرته له

إذ ترتبط بتوفري املناخ والظروف  ؛بالغة األمهيةمور تعترب من األ الضحيةرعاية الطفل  وملا كانت 
ذكر مل سالفة ال 493 املادة نصوملا كان  ،اآلخرينيف كنه من استعادة الثقة يف نفسه واملناسبة اليت مت

ار الشخص كان لزاما على القاضي أن يستعمل سلطته يف اختي ؛حتدد ما املقصود بالشخص اجلدير بالثقة
على هذا  وبناًء .زاتيمها احلد األدىن من املفي يعلى أن يراع ،ها الطفلعندأو األسرة اليت سيودع 

توي على جمموعة من حي ،البديلةطه باألسرة أن يقدم للقاضي منوذجا لعقد يرب املشرععلى  نقترح
  .، مثلما فعل مع الطفل املكفولالضمانات تساهم يف تفعيل هذا التدبري

  مؤسسةلدى  الضحيةإيداع احلدث الفرع الثاين: 

عل خوكلف باألحداث إمكانية اجلنائي اجلزائري لقاضي األحداث أو املستشار القانوين امل املشر
بالرجوع إىل  ناغري أن ،لدى شخص جدير بالثقة هيداعإيف حالة عدم  مؤسسةلدى  الضحية طفلإيداع ال

                                              
  .87ص م،2008اجلزائر،  البدر، دار اجلزائية، اإلجراءات قانون شرح العيش، فضيل) 1(
، دبلوم الدراسات العليا يف - دراسة على ضوء التشريع اجلنائي املغريب- ضحية العنف يف التأهيل علي إدريسي حسين، حق الطفل  )2(

 .43م، ص2006القانون اخلاص،كلية احلقوق، فاس، 
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ة نصسة« سالفة الذكر جند عبارة 493 املادا خالية من أي وصف أو حتديد،» مؤسيدفع إىل  مم
  .)1(طفلاليت سيودع لديها ال املؤسسةة التساؤل عن طبيع

  مصلحة مكلفة برعاية الطفولةيف  الضحيةإيداع احلدث  الفرع الثالث:

حيانا يف تدهور حالة أهذا التدبري قد يساهم  أنَّهو معمول به يف امليدان جند  بالرجوع إىل ما
فكيف  ،ة الستقبال اجلاحننيبدورها معد املؤسساتهذه  نَّأإذا علمنا  خاصة، اوليس عالجه الضحية

ة األطر العاملة ا وكذلك غياب تعاين من قلَّلكوا  باإلضافةإذن ملؤسسة جتمع بني الضحايا واجلاحنني 
كما ، )2(ح والضحية يف نفس الوقتنأن تقوم بدورها يف إعادة تأهيل احلدث اجلا هيلية للضحيةأبرامج ت

من العراقيل األساسية اليت حتول دون قيام هذه املراكز مبهامها على أحسن ما يرام يف جمال تأهيل  أنهجند 
ه املراكز ذجل هإضافة إىل أن  ،وعالجها هزالة االعتمادات املرصودة من قبل اجلهات املعنية ضحيةال

 يف نيوكذلك املختص ،باجلانب االجتماعي والتربوي يتعلَّقفيما  خاصة ،تشكو حمدودية املوارد البشرية
  .علم النفس االجتماعي

لرعاية وتأهيل األطفال الضحايا  خاصةإنشاء مؤسسات اجلزائري  املشرععلى هنا نقترح ومن 
توفري إمكانيات مادية وذلك بتشييد و، اليت تم باحلدث اجلانح املؤسساتعوض إحالتهم على نفس 

 ديةمراكز اإلصالح والتهذيب جبميع تراب الوطن، باإلضافة إىل إجياد موارد بشرية تتميز بالكفاءة واجل
  .يف العمل

جيوز عند « أنهعلى  اجلنائيةن اإلجراءات من قانو 365 املادة نصت املصري ويف التشريع
جناية أو جنحة تقع على نفس الصغري الذي مل يبلغ من العمر مخس عشرة سنة أن يؤمر  كلّالضرورة يف 

بتسليمه إىل شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واحملافظة عليه، أو إىل معهد خريي معترف به من وزارة 
يفصل يف الدعوى، ويصدر األمر بذلك من قاضي التحقيق سواء من تلقاء  حتىالشؤون االجتماعية 

                                              
 .44، صاملرجع السابقدريسي حسين، إعلي  )1(
 .45، صالسابقاملرجع علي إدريسي حسين،  )2(
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أمامها الدعوى على  أو من مستشار اإلحالة أو من احملكمة املنظورة العامةأو بناء على طلب النيابة  نفسه
   .)1(»حسب األحوال

 تدابري العالج الطيب  :الثاين طلبامل

ةأغلب التشريعات املقارنة على أن جيب النهوض بالعملية التأهيلية للطفل  تنصيف املقام  الضحي
ملستوى اجل تشخيص حالته وحتديد حاجياته على أمن  ،ة الطبيةاألول على أساس ضمان تدابري املواكب

  .حلقته من جراء االعتداءثار الصدمة النفسية واآلالم البدنية اليت آلتمكينه من جتاوز  ؛لبدين والنفسيا

  احلق يف العالج البدين الفرع األول:

تشخيص احلالة اجلسمية للطفل عن طريق حتديد األماكن املضرورة أو  يهدف العالج البدين إىل
ومن هنا يتضح لنا أمهية عرض الطفل على اخلربة الطبية قصد حتديد جسامة  ،الضحيةاملشوهة يف جسم 

 ؛سوء املعاملة وأاألضرار البدنية اليت تعرض هلا من جراء جرمية االستغالل اجلنسي أو الضرب واجلرح 
اجلزائري من خالل نصه على أن  املشرعوهذا ما هدف إليه  ،م الضرر وحتديد طبيعتهجتنب تفاقل جأل

أو لقاضي األحداث أو املستشار املكلف باألحداث أن يأمر بعرض احلدث على خربة طبية  العامةللنيابة 
ىل عالج مالئم حلالته وبيان ما إذا كان حيتاج إ ،األضرار الالحقة به حجمنفسية أو عقلية لتحديد نوع و

من  الضحيةوهو التقرير الذي يعتمده القاضي يف حتديد عقوبة اجلاين من جهة وتعويض  ،حاال ومستقبال
املختصة لعالجه  املؤسساتحنو  الضحيةاحلدث  توجيه لقاضي من، هذا وكما ميكن اجهة أخرى

 ،الضحيةجيابا على الطفل إينعكس سلبا أو  إمالتقرير الطيب والسهر على محايته من مضاعفات أخرى، فا
يف راحته أو سعادته وإما يف تعميق عقدته وتفاقم حالته الصحية حبسب النتائج املتوصل  إماتسبب يف

  .)2(إليها

  احلق يف العالج النفسي الفرع الثاين:

                                              
إذ يقتصر على اجلنح واجلنايات فقط، ويتم التسليم بناء على  ؛يف املخالفات نظرا لبساطتهاهذا اإلجراء ال يكون فوفقا هلذا النص و )1(

 .سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي اجلزائي ،أمر من قاضي التحقيق
 .93، صاملرجع السابقكمال مباركي،  )2(



  األول: احلماية اجلنائية للطفل اين عليهالباب 
 

 

-304- 

 

ضرورة خضوعهم  على عتداءاألطفال ضحايا االحول حباث دت خمتلف الدراسات واألأكَّ
ألننا يف ظل إمهالنا ألطفالنا  ؛لهم وإدماجهم من جديد يف اتمعمن أجل إعادة تأهي ،النفسيللعالج 

 لىع حقودشخص معقد نفسيا و على ملستقبل أوعلى شخص يرتكب نفس اجلرائم يف ا إماسنحصل 
  .)1(ويف الناس من حوهلم نفسهمأنظرا لكوم فقدوا الثقة يف ه، جمتمع

قدر على ألم األ ؛تصني يف الطب النفسيطباء خمأن يكون العالج النفسي حتت إشراف وينبغي أ 
  .)2(نقاذه من آثار الصدمةإته من جراء ما حلق به واحتوائه وفهم متطلبات الطفل النفسية ومعانا

إعادة التأهيل واإلصالح تتطلب إمكانيات ومهارات  عمليةن إومن خالل ما سبق ميكن القول 
كما سبقت اإلشارة  املؤسساتوهو ما ال تتوفر عليه العديد من  ،وعناصر فنية مدربة ومؤهلة خاصة

من له عالقة بالطفل، ابتداء من األسرة  كلّبالتنسيق مع يؤكد على ضرورة تدخل أجهزة الدولة  مما، إليه
 عمليةمن أجل إجياد حلول  األخرى؛ املؤسسات جمال الطفولة وانتهاء بباقي فاجلمعيات الناشطة يف

بقاء هذه الفئة اهلشة من اتمع؛ إذ  حقالم واملعاناة النفسية واالجتماعية جراء اجلرائم املرتكبة يف لآل
      ة أمام تزايد عدد ضحايا اجلرمية.على هذه الوضعية تشكل عقبة كبري املؤسساتهذه 

حلماية اإلجرائية للقصر الضحايا تتميز مبحدوديتها، بان القواعد اخلاصة اوإىل هنا ميكن القول       
، أما بعض كما ذكرنا آنفا فقواعد القانون العام هي اليت تطبق يف اغلب األحيان على القصر الضحايا
ون استثناء على القواعد العامة التعديالت اليت تطرأ على هذه اإلجراءات لفائدم فهي ال تعدو إال أن تك

 .اليت تطبق على مجيع الضحايا
 
 
 
 
 

                                              
 .87، ص2001، جويلية 06إلمكان واجلواز، جملة املناظرة، العدد البشري زرايقي، اخلربة القضائية بني ا) 1(
 .35دريسي حسين، املرجع السابق، صإعلي  )2(
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  :خالصة

ج وصور اإليذاء اليت ميكن أن يتعرض ذهذا الباب استعراض بعض مناالفصل األول من يف  متَّلقد 
اجلزائري من محاية للطفل عندما يكون جمنيا  املشرع قررهما لك بغرض الوقوف على وذ ،هلا الطفل

ووعيا من  .ونفسي كلي باملقارنة مع الراشدينبضعف جسماين  نظرا حلداثة سنه يتميز ذيال ؛عليه
 الطفل يف احلياة من خالل الضرب حقبادر إىل صياغة نصوص حتمي  احلقيقة  ذهاجلزائري  املشرع

ستفادة ، وحقه يف االهذا الكائن الضعيف صحةخرى حتمي أ، ونصوص بشدة على أيدي من يقتل وليدا
  الكتمال نضجه النفسي والعقلي واجلسدي،نيضروري اللذين يعتربان من وسط أسري ومستوى معيشي

، والتعريض للخطر لضرب واجلرح واحلرمان من التغذيةوهي نصوص تعاقب على جرائم العنف وا
 أي املشرع، كما جرم عضاء جسمهم من جهة أخرىألطفال وأواالجتار با ،واالختطاف من جهة

  .سلوك من شأنه املساس بنسب الطفل

 كلّيف تشديد العقوبة على  ظرفا الضحية سنمن صغر  املشرععل ج ويف إطار احلماية األخالقية
، كما أقر سق والدعارةبتحريضه على أعمال الف ؛من يعتدي على عرض الطفل أو حياول إفساد أخالقه

  .باستعمال الطفل يف جرمية التسول العقوبة على من يقوم املشرع

تمع وأساس كينونته وال شك يف أن تطبيق هذه احلماية على الطفل باعتباره أحد أعضاء ا
 ؛ن يعطل منوهأما من شأنه  كلّسد معاىف سليم من الطفل يف ج حقىل حفظ إ يؤدي إنماواستمراريته 

من شاا أن حتقق بقاء األمة  يتمتع مبا أعطاه اخلالق عز وجل من قدرات، وليساهم يف بناء جمتمعه
  تقدمها.و

هناك بعض أوجه القصور أن  فصلقد اتضح من هذا ال فإنهجيايب ورغم هذا املوقف التشريعي اإل
ا  التدخل من أجل إعادة صياغتها واستكمال ما منهواليت تقتضي  ،اجلزائري املشرعص يف بعض نصو

املوضوعية  اجلنائيةحلماية هذا كله يف ما يتصل با ،زمةالال اجلنائيةتضمن للطفل احلماية  حتىمن نقص 
  .للطفل

 كادميية يف الدول املتقدمةواأل الدوليةاجلهود  فإنعليه  اينبالنسبة للحماية اإلجرائية للطفل  أما
ووجوب مراعاة مصاحله، والعمل على تعزيز  ،احلدث اجلانح كطرف يف اخلصومةركزت على أمهية 

 ،اجلنائيةللنمط التقيلدي للعدالة للوصول إىل عدالة منصفة كبديل  اجلنائيةدوره يف أجهزة نظام العدالة 
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باالهتمام الكايف، واملشرع  زائيةاجلعليه يف أصول احملاكمات  اينالطفل مل حيظ يف املقابل  هأن إالَّ
 مما، قوقه ومركزه القانوين يف اخلصومةحيث أغفلت النصوص ح ؛اجلزائري شأنه شأن باقي التشريعات

 ،التدخل من أجل إجياد النصوص اليت تكفل للضحية حقوقها املشرعأخرى على  مرةقتراح يدفعنا إىل اال
  .عليه طفال اين سيما إذا كان وال

ومن هنا ميكن القول بعد أن رأينا موقف التشريع اجلزائري والتشريعات املقارنة من مسألة احلماية 
وهو  ،جدير بنا الوقوف عند الصنف الثاين من األطفال، عليه ايناملوضوعية واإلجرائية للطفل  اجلنائية
ياسة وذلك حسب الس ،هان ميكن أن يكون عليللحدث وضعيتاإذ  ؛أمهية من الصنف األول ال يقلّ
  .وهو ما سنتناوله يف الباب املوايلاخلطر املعنوي، و املتبعة يف الدولة، إا حاليت  اجلنوح اجلنائية
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  الباب الثاين
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للحدث اجلانح واملعرض للخطر 

املعنوي
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ميكن أن  ت شرحية اجتماعية هامةيف األعوام األخرية انتشرت ظاهرة اجتماعية خطرية، مس
تمع،تساهم يف ستقبل وامليف  ايادير اي دورتؤدضة وتقدم ا منحت الرعاية والتربية اإلجيابية  مىت

ا ،الوالتوجيه والتقومي الفعيب مموتتمثّ ،ي يف مهاوي اجلرميةعدها عن الترداكة يف ل هذه الظاهرة الفت
  .)1(سنة ةعشر أعمارهم عن مثاين هقني الذين تقلّواملرا رقصأي احنراف فئة ال ؛)جنوح األحداث(

لألحباث والدراسات ألكثر من هيئة دولية كانت أو  حموراظاهرة جنوح األحداث ال تزال و
ن هم جمرمو الغد إذا تركوا بدون والغد، وعليه فأحداث اليوم اجلاحنألن حدث اليوم هو رجل  إقليمية؛

رعاية أو عالج، وهذا ما يهدتمع وأمنه ويهدد كيانهد سالمة ا.  
ال لإلصالح مقارنة أكثر تقب هي، فتية صف بقاعدةاين يف اجلزائر يتاهلرم السك كما ال ننسى أنّ

ملا كان  خالفاً، يف نفوسهمبإرساء القيم األخالقية والتربوية الصحيحة  إالَّال يتأتى  هذابالكبار، و
 )2(سادت العقوبات البدنية القاسية كبتر األطراف والوضع على اخلازوق حيث ؛معموال به يف السابق

 خاصةوقت قريب سجون  إىل كن للمجتمعاتتكما مل  ،اإلعداموقد تصل العقوبة إىل  وجدع األنف
، األمر الذي دفع باملصلحني االجتماعيني إىل حتريك أوساط الرأي العام، وإثارة )3(حداث اجلاحننيلأل

امليثاق الدويل سيما بعد صدور  ، والخاصةبصفة منهم  روالقص عامةبصفة قاسيها السجناء املعاناة اليت ي
  .1948حلقوق اإلنسان عام 

رمني الكبار التمييز بني ااملعاصرة مببدأ  اجلنائيةوكنتيجة هلذه األفكار أخذت التشريعات 
  . إن على مستوى مرحلة قبل وأثناء احملاكمة أو يف مرحلة املعاملة العقابية واألحداث اجلاحنني،

قد كفل هذه احلماية مبوجب قانون  أنهاجلزائري جند  رعاملشم وبالرجوع إىل على ما تقد وبناًء
 ،»بارمني األحداث اخلاصةالقواعد « ص الباب الثالث منه حتت عنوانخص، واجلزائيةاإلجراءات 

  .قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيوكذا 

                                              
  .03انظر امللحق رقم  )1(
 ،دار املشرق العربية املعاصرة،اخلازوق: مجع خوازيق، وهو عمود طويل حمدد الرأس يدخل يف دبر ارم فيموت عليه. املنجد يف اللغة  )2(

  .382م، ص2001 ،بريوت
/ جالل عبد اخلالق، الدفاع االجتماعي من 09م، ص1998جليل وديع شكور، الطفولة املنحرفة، الدار العربية للعلوم، بريوت،  )3(

 .197م، ص1996منظور اخلدمة االجتماعية، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
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احلماية اإلجرائية للحدث  تقررقد وضع نصوصا  املشرعهذا خبصوص احلدث اجلانح، كما جند 
الذي ألغي مبوجب  ملتعلق حبماية الطفولة واملراهقةا 03- 72 يف حالة اخلطر املعنوي وهذا مبوجب األمر

وهي فئة ال تقلّ أمهية عن سابقتها، وحرصاً من  ،املتعلق حبماية الطفل كما سبق بيانه 15/12قانون 
األحكام املتعلِّقة ا مبوجب نصوص خاصة من شأا أن تقي مثل هؤالء األحداث من املشرع فقد نظَّم 

خطر اإلجرام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفر الظروف االجتماعية والنفسية هلم من أجل حتقيق 
  االستقرار حليام ومستقبلهم.

جراءات متابعة إلصنا األول وتكريسا هلذا الغرض رأينا تقسيم هذا الباب إىل فصلني، حيث خص
 احملاكمة أثناءاألحداث جراءات متابعة إلالثاين فخصصناه  أما، احلدث يف مرحليت التحري والتحقيق

  .هاوبعد
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  لالفصل األو

احلدث يف إجراءات متابعة 
 مرحليت التحري والتحقيق
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  متهيد:

 كلّ« :اجلزائري من الدستور 56 املادةالرباءة، ويف هذا الصدد تقضي  اإلنسان يف األصل 
، يف إطار حماكمة عادلة  تؤمن له الضمانات تثبت جهة قضائية نظامية إدانته حتىشخص يعترب بريئا 

 قواعدها خالل من احلديثة اجلنائية التشريعات عمدت ويف ذات الغرض ،»الالزمة للدفاع عن نفسه
 التوأم األخت هي اإلجراءات نّإ قيل لذلك ،الواقع أرض على اهلام املبدأ هذا جتسيد إىل اإلجرائية

 من وحتميه حقوقه له تضمن اليت ،اإلجراءات ذه غريه من أحق احلدث أنّا ال شك فيه ومم، للحرية
  .به احملدقة املخاطر كلّ

تطبيق  اليت تستوجبمصلحة احلدث، إىل محاية  قضاء األحداث على هذا األساس يسعىو
وكذا املعاملة  ،يف متابعة احلدث ابتداء من مرحلة البحث والتحري، إىل إجراءات احملاكمة خاصةقواعد 
  .العقابية

ويف هذا الصدد تضمن عهد حقوق الطّفل يف اإلسالم ( املشار إليه سابقا)  بشأن ما جيب أن ميتاز 
   :ما يلي 19به قضاء األحداث يف بنده 

  وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة وحمددة.ال يحرم الطّفل من حريته إالّ  -1
يعاملُ الطّفل احملروم من حريته معاملة تتفق ومعىن الكرامة واحترام حقوق اإلنسان، وحرياته  -2

  األساسية، ومراعاة احتياجات األشخاص الّذين هم يف سنه.
3- ولُ األطرافراعي الدت:  

  عن البالغني يف أماكن خاصة باألطفال اجلاحنني.(أ) فصلَ الطّفل احملروم من حريته     
(ب) إخطار الطّفل فورا ومباشرة بالتهم املنسوبة إليه، حني استدعائه أو القبض عليه، مع دعوة     

  والديه أو املسؤول عنه أو حماميه للحضور معه.
 ذلك االستعانة مبحام (ج) تقدمي املساعدة القانونية واإلنسانية الّيت حيتاجها الطّفل، مبا يف    

  ومبترجم فوري إذا لزم األمر.
(د) سرعةَ البثّ يف القضية من حمكمة خاصة باألطفال، وإمكان الطّعن يف احلكم أمام حمكمة     

  أعلى، حال إدانته.
  (ه) عدم إجبار الطّفل على اإلقرار مبا نسب إليه أو باإلدالء بالشهادة.    
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  وسيلة إصالح ورعاية، لتأهيل الطّفل وإعادة اندماجه يف اتمع.(و) اعتبار العقوبة     
  (ز) حتديد سن أدىن، ال يحاكَم الطّفل دونه.    

   (ح) تأمني احترام احلياة اخلاصة للطّفل أثناء مجيع مراحل الدعوى.    
 نصت واليت املتعلق حبماية الطفل 15/12 من قانون 07املادة وهو ما أكده املشرع يف نص 

قرار قضائي أو  الغاية من كل إجراء أو تدبري أو حكم أو لطفلالفضلى ل جيب ان تكون مصلحة «على 
ال سيما جنسه وسنه وصحته  ،يؤخذ بعني اإلعتبار يف تقدير املصلحة الفضلى للطفل .إداري يتخذ بشأنه
  .»يع اجلوانب املرتبطة بوضعهلي ومجوسطه العائة والفكرية والعاطفية والبدنية وواحتياجاته املعنوي

 سنتأثري لصنا املبحث األول حيث خص ،هذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذه املباحث
فكان إلجراءات متابعة احلدث، واملبحث الثالث  املبحث الثاين أما، اجلنائية املسؤولية احلدث على مبدأ

 .يف إجراءات التحقيق مع احلدث
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 اجلنائية املسؤولية احلدث على مبدأ سنتأثري املبحث األول: 

حاليا على فكرة  إذا كانت فكرة العقوبة قد عرفت تطورات متتالية عرب العصور، لتستقر
العقوبة باعتبار أنّ يف سياق تطبيق هذا املبدأ  فإنهالسياسة العقابية املعاصرة،  اإلصالح والتأهيل يف ظلّ

الواقي الذي يعتمد عليه اتمع للحيلولة دون وقوع تلك املخاطر أو التقليص من ع كانت وال تزال الذر
وذلك اعتمادا على بعض العوامل  ،املؤسساتبرزت فكرة تفريد املعاملة وختصيص  ،حجمها

احلدث  سن، ولكون موضوع دراستنا يف هذا املبحث هو مدى تأثري )1(ها عامل العمرواملتغريات، وأمهّ
 املشرع، وموقف اجلنائية املسؤوليةبنا الوقوف يف البداية عند مفهوم  فحري اجلنائية املسؤوليةعلى 

  اجلزائري والتشريع املقارن منها.
تقسيم هذا املبحث إىل مخسة مطالب، حيث نتناول يف املطلب األول  ارتأيناومن أجل ذلك 

املطلب الثالث  أما، اجلنائيةللمسؤولية  ةاملانع السناين حتديد ، ويف املطلب الثاجلنائية املسؤوليةمفهوم 
الرشد اجلنائي،  سنالناقصة، ويف املطلب الرابع نتناول فيه مرحلة  املسؤوليةق فيه إىل مرحلة نتطرف

  احلدث. سنواخلامس واألخري املعايري املعتمدة يف الوقت املعترب قانونا لتحديد 

  اجلنائية املسؤوليةاملطلب األول: مفهوم 

، جدير بنا الوقوف عند املقصود بلفظ اصطالحا اجلنائيةقبل التطرق إىل املقصود باملسؤولية 
  لغة. املسؤولية

  لغة اجلنائية املسؤوليةتعريف  :الفرع األول

 من صناعي مصدر واملسؤولية الطالب، والسائل يطلب، طلب أي يسأل سأل من املسؤولية
  .)2(مسؤول أي معرض للسؤال عن أفعاله وأقوالهو املطلوب، وهو مسؤول

                                              
  .386، املرجع السابق، صن اجلزائي اخلاصالوجيز يف القانوأحسن بوسقيعة، ) 1(
 .225املعجم الكايف، املرجع السابق، ص) 2(
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قانونية: التزام بإصالح  مسؤوليةعن أَمرٍ تقع عليه تبعته،  حالُ أَو صفةُ من يسأَلُ :ةسؤولياملو
أخالقية: التزام  مسؤوليةعلى عاتقه: محله إياها،  املسؤوليةللقانون، ألقى  طبقاًالغري  اخلطأ الواقع على

ولية: شعور املرء ؤسمجاعية: التزام تتحمله اجلماعة، الالَّم مسؤوليةمبا يصدر عنه قوالً أو عمالً، الشخص 
من : الصافات إِنهم مسئُولُونَ﴾ (سورة ﴿وقفُوهم: تعاىلاهللا  قول ومنه، بأنه غري ملزم بعواقب أعماله

 كلّ أي ؛)1(»وكل راع مسئول عن رعيته راع كلكم«وسلم:  عليه اهللا صلى قوله ومنه، )24اآلية 
  .)2(عليه وحماسب إليه أوكل مبا مكلف شخص

  أما مصطلح اجلناية فقد سبقت اإلشارة إليه سابقا.

  اصطالحا  اجلنائية املسؤولية تعريف :الفرع الثاين

  يف القانون اجلزائري اجلنائية املسؤوليةتعريف أوال: 

مببدأ املسؤولية اجلنائية قد اعتمدت األخذ  جلزائية الوضعيةمن الواضح أن كافة التشريعات ا
لكنها يف معظمها تفادت تعريف املسؤولية وحتديدها بصورة واضحة ، كأساس قانوين حلق املعاقبة

  .)3(هلاة دـوالعائا األركان اخلاصة مكتفية بالتركيز عليها بصورة غري مباشرة يف تعيني  ،وصرحية
بينما اكتفى بالنص  ،اجلنائية املسؤولية لتعريف يتعرض اجلزائري هو اآلخر مل واملشرع اجلنائي

ال « أنه على تنص (ق ع ج) من 47 املادةف ،)4(االختيار حرية تنتفي حينما اجلنائية املساءلة استبعاد على
 ال عقوبة« أنه على 48 املادة وتنص ،»...اجلرمية ارتكاب وقت جنون حالة يف كان من عقوبة على

املعدلة مبوجب األمر  49 املادة وتنص ،»بدفعها له ال قبل قوة اجلرمية ارتكاب إىل اضطرته من على
ال توقع  .سنوات 10القاصر الذي مل يكمل عشرة  اجلزائيةال يكون حمال للمتابعة « أنه على 01- 14

تدابري احلماية أو التهذيب، ومع  إالَّعلى القاصر الذي يتراوح سنه من عشرة إىل أقل من ثالثة عشر سنة 

                                              
 .893صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم:  )1(
 .1020أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، املرجع السابق، ص )2(
  .28ص ،املرجع السابقزوانيت بلحسن،  )3(
 .368، صم1976، ئراجلز، ايعزلتووالوطنية للنشر الشركة ، ا- ملعاالقسم ا- ي ئراجلزت العقوبان اقانوح شرج، ضا فرر )4(
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للتوبيخ. وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه من ثالثة عشر إىل  إالَّيكون حمال  يف مواد املخالفات ال فإنهذلك 
  .)1(»و لعقوبات خمففةلتدابري احلماية أو التهذيب أ إمامثانية عشر سنة 

 إىل يؤدي والصغر واإلكراه )2(اجلنون حالة يف االختيار حرية انتفاء أن تبين سالفة الذكر املواد فهذه
  .اجلنائية املسؤولية امتناع

  فقها اجلنائيةتعريف السؤولية ثانيا: 

، املسؤوليةالتقليدية منها واحلديثة جند أم قد اختلفوا يف أساس  اجلنائيةبالرجوع إىل رواد املدارس 
على  اجلنائية املسؤوليةيقيم الذي اجلنائي  االجتاه التقليدي يف الفقهوهو ، )3(حيث هناك من اعتمد احلرية

لى حجة رئيسية مؤداها أن حرية االختيار هي األساس ع هذه املدرسةيستند أنصار و ،حرية االختيار
احلرية لن يكون للمسؤولية  هذه من غريو ،القانونيةالوحيد الذي ميكن تصوره للمسؤولية األخالقية أو 

  .)4(معىن
حتمية الظاهرة  مبدأوهي تنهض على ، )5(احلتمية كأساس هلا تاعتمددرسة األخرى فقد امل وأما
تتلخص يف تطبيق قوانني السببية على السلوك اإلجرامي، باعتباره من صور السلوك  اليت ،اإلجرامية

  .)6(اين الذي ال يشذ عن هذه القواننياإلنس

                                              
 من قانون العقوبات الفرنسي.  8- 122وهو ما يقابله يف نص املادة  )1(
املرض الذي يصيب املخ ويعطله من النشاط العادي، فيدفعه إىل مسار مغاير ألصله بأرض  ؛ وهواملفهوم الطيباجلنون بيقصد باجلنون  )2(

وجند أيضا من مصطلحات اجلنون املتداولة اجلنون املستمر واجلنون  ،فيشل امللكات الذهنية كليا أو جزئيا، مؤبدا أو مؤقتا ،الواقع
فبالنسبة إىل اجلنون املستمر  ،اجلنون قد يكون مستمرا كما قد يكون متقطعافقد ذهبت معظم التشريعات إىل التفرقة أو إىل أن  ،املتقطع

أما بالنسبة للجنون املتقطع فالرأي الراجح أنه إذا اقترفت  .وباعتباره يفقد التمييز أو اإلدراك فهو بالتايل مينع من قيام املسؤولية اجلزائية
أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي  راجع: كانت حالته تدعو إىل الرأفة. وإن ،اجلرمية يف اإلفاقة فيبقى الفاعل مسؤوال جزائيا

ي، رسالة ئراجلزن القانوواإلسالمي الفقه الجنائية يف الية ولمسؤالسن في اثر صغر موسى بن سعيد، أ/ 185، صاملرجع السابقالعام، 
 .35، صم2010سالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ل، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلألصووالفقه ايف م لعلواه راكتود
  وهي املدرسة الكالسيكية واملدرسة النيوكالسيكية، وأشهر روادها: بيكاريا، بنتام، فويرباخ. )3(
  .8، 7ص م، ص1998فتوح عبد اهللا الشاذيل، املسؤولية اجلنائية، الكتاب الثاين، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  )4(
، نشأت يف إيطاليا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشروهي املدرسة الوضعية، وتسمى كذلك املدرسة العلمية واإليطالية،  )5(

 وروادها ملربوزو وفريي وفالو.
، دار - والفقه والقضاءدراسة مقارنة بني التشريع واالتفاقيات الدولية - املسؤولية اجلنائية يف ضوء السياسة اجلنائية حممد علي سويلم،  )6(

 .23م، ص2009املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
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 هأن إالَّ ،املعاصرة اجلنائيةني املدرستني على مستوى السياسة اتبالرغم من اآلثار اليت نتجت عن هو
يتمتع حبرية ن اإلنسان إإذ من املبالغة القول ؛ أو التعصب لفكرة دون أخرى التطرفعليهما  يعاب

، ألنه يف كثري من األحيان خيضع لعدة عوامل تقيد من حريته وتضيق من نطاقها ؛مطلقة يف إتيان أفعاله
حبيث  ،كما أن املغاالة يف القول بأن اإلنسان جمرد آلة مسخرة ختضع بصورة مطلقة لقوانني السببية

غري فهذا  ؛وال قدرة لديه ملقاومتهافيها ل له كاب اجلرمية بفضل عوامل خمتلفة ال دخيندفع حتما إىل ارت
  .متصور

املذهب التوفيقي والذي حاول أنصاره إصالح العيوب دون  ظهر الفريقني لكال املوجه النقد وأمام
، باإلضافة والتمييزساسا على حرية االختيار األخالقية القائمة أ املسؤوليةالتخلي عن املبادئ األساسية يف 

وميكن إمجال ما  ،إىل هذا االهتمام بالظروف الداخلية والعوامل الشخصية واحمليط اخلارجي االجتماعي
  :إليه أنصار هذا املذهب فيما يلي ذهب
تهدف الردع من الناحية هلا من هدف خاص يس احتفظ هذا املذهب بكيان العقوبة وما -

  .األخالقية
لتقليدي للمذهب ا وفقاً، وهذه األهلية تتم املسؤوليةاألهلية يف تتماشى مع  أضحت العقوبة -

ال تطبق العقوبة ما مل تكن شروط  أنهمبعىن  ة االختيار؛وحري من حيث اإلدراك والتمييز
  .القية حمققة بالذاتية واملوضوعيةاألخ املسؤولية

ما هي تدابري تفرض على األشخاص الذين ينجون وإن ،اتبوعقة ليست اإلجراءات الوقائي إنَّ -
  .)1(املسؤوليةمن العقاب بسبب حيازم ألحد موانع 

 شخص عن صدر إذا وبالتايل باحلرية،ف العادية إلنسان العادي يتمتع يف الظروفا ومن هذا املنطلق
 فإنه ؛يفعله ملا وإدراك وعي عن املختارة احلرة بإرادته صدر قد السلوك هذا وكان القانون، مهجير سلوك
  .)2(اجلزاء املناسب عليهويوقع  ،اجلنائية للمساءلة أهال يكون

                                              
  .88، صم2012 ،التعامل مع األطفال يف القانون اجلزائي العام، دار مهومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائرقادري اعمر، ) 1(

 .594م، ص2000 اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،، الدار - القسم العام- عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات علي  )2(
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تباع سبيل اهللا ان يف اختيار أفعاله وقدرته على اوآيات القرآن الكرمي قاطعة يف تأكيد حرية اإلنس
الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه نا خلَقْنا إِ﴿تعاىل: اهللا يقول  االستجابة إىل دعوة الشر والضالل،أو 

 ويقول ؛)3، 2(سورة اإلنسان: اآلية  ﴾شاكرا وإِما كَفُورا إماإِنا هديناه السبِيلَ . فَجعلْناه سميعا بصريا
من (سورة الكهف:  ﴾ومن شاَء فَلْيكْفُرفَمن شاَء فَلْيؤمن وقُلِ الْحق من ربكُم ﴿: ذلكك تعاىل اهللا

 إالَّ أنَّوما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان الشيطان ﴿تعاىل حمذرا اإلنسان على لسان  اهللا يقولو ،)29اآلية 
تدل  اآليات هذهف ،)22اآلية من (سورة إبراهيم:  ﴾فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم دعوتكُم فَاستجبتم لي

حرية اإلنسان يف االختيار بالنسبة لبعض األفعال اليت يستطيع أن يفعلها إن شاء أو  على داللة قاطعة
  يعرض عنها إن أراد ذلك.

ة أن أحكام يف وال شكة املسؤولييف اإلسالم تؤكد هذا املعىن وترتب عليه نتائجه، ويتمثل  اجلنائي
 ، قال اهللا تعاىل:من اقترفها إالَّعن اجلرمية سأل ، فال ياجلنائية املسؤوليةذلك يف تأكيد مبدأ شخصية 

بني  اجلنائية ةاملسؤوليالتفرقة يف  ؛ كما أنَّ)15اآلية من (سورة اإلسراء:  ﴾ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرٰى﴿
األفعال اليت يأتيها اإلنسان متعمدا وتلك اليت تقع نتيجة اخلطأ أو اإلكراه دليل على أن اإلسالم جيعل من 

إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتي «، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم: اجلنائيةإلرادة أساسا للمسؤولية حرية ا
  .)1(»استكْرِهوا علَيهالْخطَأَ، والنسيانَ، وما 

 من عريفات،ت عدة، وأوردوا يف شأا اجلنائية املسؤوليةشراح القانون موضوع  تناول وقد
 بهالقيام  تعهد مبا أو اإلجرامي، فعله نتائج بتحمل شخص التزام هي اجلنائية املسؤولية« يلي: أبرزها ما

 وااللتزام عمله، نتيجة أو اإلجرامي سلوكه تبعة شخص حتمل« هي أو ،»بذلك أخل إن عنه االمتناع أو
 لتحمل واستحقاقه الواعي العاقل الشخص صالحية« هي أو ،»قانونا املقرر اجلنائي للجزاء باخلضوع

  .)2(»اقترفها اليت للجرمية القانون عليها نص اليت العقوبة أو اجلنائي اجلزاء
، األول منهما )3(أساسيني عنصرين على تقوم اجلنائية املسؤولية أن لنا يتبين اتالتعريفهذه  منو

 صدر عنها اليت اآلمثة اإلرادة ل يففيتمثَّ الثاين أما، القانون حيظره الذي اخلطأ أو املادي السلوكيف  يتمثّل
 وإرادته باختياره السلوك هذا عنه صدر ايناجل أنَّ أي ؛ةحر تكون اإلرادة أن يف ويشترط السلوك. هذا

                                              
 .2045سنن ابن ماجة، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، رقم:  )1(
  .17فتوح عبد اهللا الشاذيل، املسؤولية اجلنائية، املرجع السابق، ص )2(
 .83املرجع السابق، ص قادري اعمر،)3(
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 .)2(وإدراك وعي عن أي ؛)1(أهلية ذي من تصدر أنو ،إكراه دون

وقد راعت التشريعات حقيقة تفاوت مدارك اإلنسان حبكم الفوارق الفردية اليت مردها اختالف 
منها اليت تعود إىل القدرات الذهنية وظروف التنشئة االجتماعية،  خاصةالعوامل املؤثرة يف اإلدراك، 

وعليه رية للشخص، قص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمتنتنعدم أو حيث بالسن،  اجلزائية املسؤوليةفربطت 
، ولكن )3(يف الوقت الذي يقدر فيه نتائج األعمال اليت يرتكبها إالَّوال جنائيا ؤفاإلنسان ال يعترب مس

عن األفعال  ومسؤوال االرشد اجلنائي الذي يصبح فيه الشخص مكلف سناختلفت معظم التشريعات يف 
وهذا ما  للحدث، اجلنائية املسؤوليةاألدىن اليت متتنع فيه  السن، كما مل تتفق أيضا على اليت تصدر عنه

  .املطلب الثاينسنربزه يف 

   اجلنائيةللمسؤولية  ةاملانع السن املطلب الثاين: حتديد

 وسنه، جنسه عن النظر بغض اإلنسان من يفترض وقوعها ،سيئة ةاجتماعي ظاهرة اجلرمية تعترب
  الصغري. من صدرت قد الكبري من صدرت وكما األنثى، من صدرت قد الذكر من تصدر فكما

فر أمرين: األول أهلية الشخص لتحمل اجلزاء اجلنائي، واألمر توب إالَّ اجلزائية املسؤوليةال تقوم و
للتمييز وحرية االختيار أو  املسؤوليةفإذا انتفى أحد أركان  ،بإسناد اجلرمية إىل شخص معني يتعلَّقالثاين 

، وهذا الوضع اجلنائية املسؤولية، فال تصح أساسا لقيام القانونيةكالمها كانت اإلرادة جمردة من القيمة 

                                              
  ، وهو حتت عنوان:مصطلح مناسب يعوض مصطلح املسؤولية اجلنائيةجياد إل 1907تباحث مؤمتر جنيف لسنة  )1(

(les discussions du congrès des médecins aliénistes et neurologistes de Frances et des pays de langue 
française à Genève le 1ère aout 1907),  

  ومت اقتراح بعض املصطلحات:
punissabilité, faillibilité, capacité mentale,ou bien aptitude à agir raisonnablement qui résulte de l’état 
mental du sujet.   

، أطروحة الدكتوراه، كلية - دراسة تأصيلية حتليلية- : محيد احلمداين، فكرة خصوصية عدالة األحداث يف التشريع اجلنائي املغريبراجع
  .123م، ص2012اعية، فاس، العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتم

أصول قانون أمحد فتحي سرور،  /03م، ص1999عادل حيىي قرين، النظرية العامة لألهلية اجلنائية، املركز العريب للطباعة، القاهرة،  )2(
  .425، صم1972، القاهرة د.ن، ،- القسم العام- العقوبات 

م، 2010 ، منشورات زين احلقوقية، لبنان،- دراسة مقارنة- اخلاص جناة جرجس جدعون، جرائم األحداث يف القانون الدويل  )3(
  .275ص
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ا وتوقع  حيث يكون الطفل غري قادر على فهم طبيعة األفعال اليت يقوم ،يف مرحلة الطفولة يتحقَّق
أسباب  ألنَّ فرت له حرية االختيار، ونظراًولذلك ينعدم لديه التمييز ولو تو ،هاناآلثار اليت تترتب ع

أي لشخص مرتكب الفعل ال بالفعل ذاته  ؛تتعلق باجلانب املعنوي للجرمية السنكصغر  املسؤوليةانعدام 
كاب الفعل كفاعلني أو  ارتفإن أثرها شخصي وال يتعدى إىل غريه من األشخاص الذين تدخلوا يف

وإمهال  ءإىل البيئة الفاسدة واملثل السي ومن ناحية أخرى فإن إجرام الصغار يرجع يف الغالب ،شركاء
وملا كان إصالحهم أيسر من إصالح ارمني البالغني فقد خصهم التشريع  ،اآلباء وتفكك عرى األسرة

  .)1(تفعل فيهم فعلهاالغرض منها إصالحهم ومنع عوامل الفساد يف أن  ؛بأحكام
تسعى الدول ...« أنهعلى منها  40 املادةيف قوق الطفل حل الدوليةة تفاقياال دت عليهوهو ما أكَّ

األطراف لتعزيز إقامة القوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على األطفال الذين 
- أ مبا يلي: يثبت عليهم ذلك، وخاصة القياميدعى بأم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو 

  »....دنيا يفترض دوا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات سنحتديد 
جند  (ق ع ج) إذ بالرجوع إىل ؛اجلزائري املشرعذا النهج، ومنها ه لكوتشريعات الدول تس

واليت تطرقت إىل  ،51- 50- 49مواد  ثالث يف وذلك ،باألحداث اجلاحنني خاصة أحكاما تضمن أنه
  .اجلنائيةاألحداث  مسؤوليةموضوع 
) جق ع من ( 01- 14املعدلة مبوجب القانون رقم  49 املادةيستفاد من الفقرة األوىل من و

ت من لفي السنمل الثالث عشرة سنة ال يعاقب جزائيا، وإذا كان احلدث يف هذه القاصر الذي مل يك أنَّ
بالنسبة لصغري  اجلزائية املسؤوليةانعدام  إالَّ أنَّ املالحظ، يف نظر القانون اغري مسؤول جزائي كونهالعقاب 

خاذ تدابري إلصالحههو جزئي السنا يستلزم ات2(، مم(.    

 السنتحديد ب يتعلَّق اجلنائية املسؤولية انعدام ؛ وهي مرحلةا كان حديثنا يف هذه املرحلةملَّو
 ال« أنهإذ تنص على  ؛سالفة الذكر 49 املادة نصيقتضي منا الرجوع إىل  ،اجلنائيةللمسؤولية  ةاملانع

بينما القاصر الذي تتراوح  »سنوات 10القاصر الذي مل يكتمل عشرة  اجلزائيةيكون حمال للمتابعة 
وهو ما جاءت  ،»حلماية أو التهذيبتدابري ا إالَّ«بني عشرة إىل ثالث عشرة سنة فال توقع عليه  سنه

                                              
 .220ص ،م1959 القاهرة،ة، ية العاليمعهد البحوث والدراسات العرب ة،يعات العربياجلنائية يف التشر ليةالشاوي، املسؤو يقتوف )1(
 .185ص، املرجع السابق، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاصأحسن بوسقيعة،  )2(
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ال يكون حمال للمتابعة «ماية الطفل اليت نصت على أنه املتعلق حب 15/12من قانون  56به املادة 
  .») سنوات10اجلزائية الطفل الذي مل يكمل العشر(

ملا  وفقاً - حقااليت نكتفي هنا بذكرها على أن يكون التفصيل فيها ال-  تدابري احلماية أو التربيةو
  :هي قانون محاية الطفلمن  70 املادةيف  ورد

 تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة. - 1
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. - 2
  وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة. - 3
  وتكليف مصاحل الوسط املفتوح بتنفيذ ذلك.وضعه حتت نظام احلرية املراقبة  - 4

(ق ع ج) من  49 املادةسجلنا حتفظا على  اجلنائيةعلى مبدأ املساءلة  السنبتأثري  يتعلَّقوفيما 
 حقعلى  النصمن كان سنه أقل من العاشرة دون  اجلنائية تابعةاملاليت تقضي بعدم  املذكورة أعاله،

أن نطرح السؤال التايل: هل يترك احلدث يف هذه املرحلة دون  هنا ميكن، والدولة يف املساءلة االجتماعية
  اختاذ أي إجراء يف مواجهته؟

ناقشت اللجنة التشريعية لشؤون األحداث املنبثقة عن مؤمتر مكافحة اجلرمية املنعقد يف القاهرة 
  :)1(ري فيها رأيان خمتلفانوقد أث ،هذه املسألة 1953كانون األول17- 5من 

وأصحاب  ،ويدعو إىل عدم تعيني حد أدىن للحداثة، حبيث تبدأ منذ والدة الطفل الرأي األول:
من اخلطأ أن تقف اهليئة االجتماعية مكتوفة األيدي حيال الصغري الذي يرتكب  أنههذا الرأي يرون 

دد الطفل يف مستقبله فقد تكون هذه اجلرمية بادرة شر  ،يف القانون مل يبلغ سنا معينة أنهجرما لعلة 
  لذلك جيب معاجلة هذا الطفل واختاذ اإلجراءات اليت تستلزمها حالته.دد اتمع، و

اليت تتخذ  اجلزائيةكان من املفروض التفريق بني اإلجراءات  أنهيرى أصحابه  الرأي الثاين:
ابري احلماية والوقاية اليت تقدم للحدث ألي سبب من عقب ارتكاب احلدث جلرمية ما، وبني تد

  الوالدة.  سنال جيوز اختاذها حيال احلدث منذ  اجلزائيةاألسباب، فاإلجراءات 

                                              
  .72علي عبد القادر القهوجي ، املرجع السابق ، ص  ) 1(
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أي بعدم تعيني حد أدىن لسن  ؛وبعد مناقشة هذين الرأيني قررت اللجنة األخذ بالرأي األول
 املشرعأعاد  01- 14ديل، حيث مبوجب األمر اجلزائري قبل التع املشرعاحلدث، وهذا ما أخد به 

احلدث جزائيا وهو ال جيوز فيها مالحقة  ةسنا معين تضمنتإذ  ؛من قانون العقوبات 49 املادةاغة صي
ةال يكون حمال للمتابعة « العاشرة السنسنوات 10 القاصر الذي مل يكتمل عشرة اجلزائي.«  

 من جهة ومحاية اتمع من خطر هذه الفئة لو تركتومن أجل حتقيق املصلحة العليا للطفل 
ة على هذه الفئة العمرية نقترح تقرير تدابري التربي؛ من جهة أخرى دون إشراف أو متابعة أو رعاية

ال  املسؤوليةاحلدث مرتكب اجلرمية وهو يف مرحلة انعدام  حقن اختاذ تدابري اجتماعية يف إإذ ؛ لألطفال
  يعد جزاء جنائياً، وإمنا وسيلة ملساعدة احلدث ومحايته.

 أنه إىل 2008لسنة  126 رقم الطفل قانون من 94 املادةيف  )1(املصري املشرعهذا وذهب 
 ارتكاب وقت كاملة ميالدية سنة عشرة اثنيت جياوز مل الذي الطفل على اجلنائية املسؤولية متتنع«

 من اجلنائية املسؤولية فيه متتنع الذي السن رفع قد املصري املشرع يكون التعديل هذا ومبوجب ،»اجلرمية
زت سنه السابعة ومل جتاوز إذا كان الطفل قد جاوفومع ذلك  .كاملة سنة عشر اثنيت إىل سنوات سبع
دون  الطفلناية أو جنحة، تتوىل حمكمة عشرة سنة ميالدية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل ج الثاين

، 2، 1غريها االختصاص بالنظر يف أمره، ويكون هلا أن حتكم بأحد التدابري املنصوص عليها يف البنود 
  .) من هذا القانون101( املادةمن  8، 7

 يف األحداث عرف حيث ،الفرنسي املشرع االجتاه ذا أخذت اليت األجنبية التشريعات ومن
 حيث ،»عاما عشر مثانية عن أعمارهم تقل من بأم« املعدل1974  متوز 05 تشريع من  14  املادة
 يرتكبونه عما األطفال من الفئة هلذه اجلزائية املسؤولية انعدام العكس على إثبات تقبل ال قاطعة قرينة أقام
 والتهذيب والرقابة احلماية تدابري على يقتصر وإمنا ،عقوبة بأية عليهم احلكم جيوز فال ،جرائم من

املتعلق  املعدل واملتمم 02/02/1945من األمر الصادر بتاريخ  01- 02 املادة عليها يف املنصوص

                                              
من التشريعات األجنبية من مل تعتمد على أساس واحد لتحديد السن املانع للمسؤولية اجلنائية، فنجد القانون اإلجنليزي حدد هذه  )1(

إىل سن الثامنة، فال يسأل الطفل جنائيا  1933ورفعها يف التشريع الصادر سنة  ،ببلوغ الطفل سن السابعة 1908السن يف تشريع سنة 
وإنه ال يصح أن يسأل عما  ،قبل بلوغه هذه السن، وافترض القانون أن أي حدث مل يبلغ هذه السن غري قادر على ارتكاب جرمية ما

  .281السابق، ص جناة جرجس جدعون، املرجع راجع: يرتكب من احنرافات بأي حال من األحوال.
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ال خيضع للقضاء  السن هجناية أو جنحة وهو دون هذ من ارتكبفإنه لذلك  وتبعاً ،)1(باألحداث
املنعقدة بغرفة هيئة املشورة لتتخذ معه إحدى طرق التأديب أو  املدنيةوإمنا يقدم إىل احملكمة  ،اجلنائي
  :كاآليت وهي ذات القانون، من 15 املادةجاء يف  ملا طبقاً ،التربية
 .بالثقة جدير شخص أو الوصي أو الوالدين إىل التسليم -
 .الغرض هلذا مؤهلة املهين التكوين أو للتربية خاصة أو عامة مؤسسة يف اإليداع -
 .الغرض هلذا مؤهلة رياضية طبية مدرسة أو طبية مدرسة يف اإليداع -
 .بالطفولة خاصة للمساعدة مؤسسة إىل التسليم -
  .)2(الدراسي سنه مع تتناسب داخلية مدرسة بأي اإليداع -

 اعترب زائرياجل املشرع نَّإكن القول ميم يف هذه املرحلة العمرية من احلدث على ما تقد وبناًء        
 ،اجلزائية املسؤوليةنتيجة لذلك متتنع لديه و ،التمييز منعدمعشر من عمره  ةالطفل الذي مل يبلغ الثالث

أو خطورته، ويبقى احلدث يف مثل  املرتكب اجلرم درجة كانت مهما )3(اجلنائيةوبالتايل تنعدم العقوبة 
العليا يف قرارها الصادر عن الغرفة اجلنائية بتاريخ وعليه قضت احملكمة  ،هذه السن حمال لتدابري احلماية

 13م) مل يبلغ من العمر - حيث الثابت من امللف أن احلدث (ز« :)4(فصال يف الطعن 19/10/2005
من قانون العقوبات فانه ال  49نه عمال بأحكام املادة إحيث . وسنة يوم النطق باحلكم الذي صار ائيا

حيث أن النطق بعقوبة ال تدابري احلماية او التربية. وإسنة  13الذي مل يبلغ يسوغ التوقيع على القاصر 
دج غرامة نافدة حتت ضمان املسؤول املدين من شأنه ان يعرض احلكم للبطالن ملخالفته  1000

حيث مىت ثبت ذلك استوجب قبول الطعن لصاحل القانون من قانون العقوبات. و 49ألحكام املادة 

                                              
  .141، صم2003علي حممد جعفر، شرح أصول احملاكمات اجلزائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان، ) 1(

(2) Michele – Laure Rassaat, Procédure Pénale, Dalloz ,Paris,1987, P.481. 
عه هيئة العقوبة هي: األثر القانوين املترتب على خمالفة القاعدة اجلنائية واملتمثل يف احلرمان من مصلحة قانونية أو اإلنقاص منها، وتوقِّ« )3(

قضائية على مرتكب الفعل، دف حتقيق الردع العام والردع اخلاص، والذي يترتب عليه حق شخصي للدولة يف العقاب يقابله التزام 
مسري اجلرتوري، األسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة اإلسالمية، دار الثقافة  . راجع:»تكب اجلرمية بتحمل العقوبةمر

 .114م، ص1977للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، 2/2005، العدد بالة القضائية، منشور 388708رقم  19/10/2005ية بتاريخ القرار الصادر عن الغرفة اجلنائ ،العليا ةاحملكم) 4(

  .463ص 
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  .»دى احملكمة العليا شكال و موضوعائب العام لاملقدم من النا
ذلك ال  ، فإنَّ- كما ذكرنا آنفاً– تنتفي النتفاء التمييز لديه اجلزائيةاحلدث  مسؤوليةإذا كانت 
من أصابه احلدث بضرر ال حيرم من حقه يف  ي ذلك إىل أنَّعن الفعل، ويؤد اجلزائيةيعين رفع الصفة 
  .)1(التعويض املناسب

القاصر  ولو كان حتىالتشريعات مبدأ املطالبة بالتعويض،  وعلى هذا األساس اعتمدت جلُّ
سأل مدنيا عن األضرار اليت سببها للغري، ولكن يسأل ال ي القانونيةمن الناحية  الذي مل يبلغ سن التمييز

ذه التشريعات يف ذلك إىل الرشد، وتستند ه سنمفترضة إىل أن يبلغ  مسؤوليةاملسؤول عن رقابته وهي 
  اإلخالل بواجب الرقابة، أو إىل إساءة تربية الصغري، أو إىل األمرين معا.

 الرقابة وتنتقل غريهم، أو عم أو جد أو أب وليه من هو املميز غري احلدث رقابة عن واملسؤول
 التربوي بالواجب الوالدان قصر فإذا ،هإشراف حتت دام ما احلرفة يف املشرف أو، داخل القسم مهمعلِّ إىل
 ؛اجلرمية عامل يف االنزالق إىل م أدى ورمبا معوجا، سلوكهم سيكون األبناء أن شك فال أوالدهم حنو
مىت يستقيم الظل والعود « :البالغني، وصدق من قال صنع من هو الصغار لدى االحنراف فإن لذا

  ».أعوج
 أو اجلانح الطفل استالم عبء عليه يقع من أن جند 85 املادةيف قانون محاية الطفل وبالرجوع إىل 

 محايته قصد مؤمتن شخص أو أسرته أفراد من احلاضن أو الوصي أو الوالدان هم: للخطر املعرض
 الطفل مستلم مسؤولية على احلديثة القوانني دتؤكِّ أن الضروري من فإنه ة؛الصحيح الوجهة وتوجيهه

ة يف األساسي املبدأ عن خروجا ،الفترة هذه خالل جرائم من يرتكبه اعمة املسؤوليمبدأوهو ، )2(اجلزائي 

                                              
  .184علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص) 1(
إذ  ؛سيما يف اال االقتصاديال  ،بالرجوع إىل النصوص القانونية املعاصرة جند أنها قد جاءت بصورة أخرى للمسؤولية اجلنائية )2(

ويتعلق األمر ، وهو ما يصطلح عليها باملسؤولية اجلنائية عن فعل الغري، التابعونظهرت مسؤولية رئيس املؤسسة عن اجلرائم اليت يرتكبها 
وهذه  ،ويعاقب جزائيا من أجلها شخص آخر (املتبوع أو رئيس املؤسسة) ،هنا حباالت يرتكب فيها شخص (تابع أو أجري) جرمية

حيث  ؛العملجمال النصوص التنظيمية لطب يف ما جاء ذكر منها: ن ،احلاالت تشكل ال حمالة استثناءات ملبدأ املسؤولية اجلزائية الشخصية
املتعلق بالرقابة الصحية واألمن وطب العمل على ما يأيت:  1988املؤرخ يف عشرين يناير  7- 88من القانون رقم  2- 36نصت املادة 

عندما تنسب املخالفات إىل العمال فإا تعترب من فعل املسري إذا مل يتخذ اإلجراءات الضرورية لغرض احترام التعليمات القانونية يف «
  ».وقاية الصحية واألمن وطب العمل ومل يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكيب هذه املخالفاتجمال ال
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 ديده نَّإ إذ ؛احلدث سلوك على والرقابة اإلشراف له من العقاب ينال أن نفيتعي اجلرمية، شخصية
 املشرع أنَّ إالَّ ،للجنوح احلدث تعرض أو اجلرمية وقوع دون واحليلولة الرقابة إحكام على حيمله بالعقاب

إىل استبعاد  أخرى جهة من ومحايته احلدث ومصلحة جهة، من اتمع مصلحة متليها العتبارات اضطر
ليه القانون املدين ع نصهذا ما ، واملدنيةما اكتفى باملساءلة عن متويل رقابة احلدث، وإن اجلنائية املسؤولية
بسبب  من جيب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة كلّ« 134 املادةيف اجلزائري 

يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغري بعمله الضار، ، حالته العقلية أو اجلسمية
، ولقد مت التأكيد على هذا املبدأ يف »ن وقع منه العمل الضار غري مميزم  ويترتب هذا االلتزام ولو كان

يتحمل املمثل الشرعي للطفل املسؤولية املدنية «املتعلق حبماية الطفل  15/12ون من قان 56املادة  نص
  .»عن الضرر الذي حلق بالغري

 :من القانون املدين 164 املادةاملدين املصري على النحو الوارد يف  املشرع هو ما ذهب إليهو
ول يف ماله ؤفهو مس ؛»املدنية املسؤوليةال يعفيه من  اجلزائية املسؤوليةإعفاء الصيب غري املميز من «

 املادةالفرنسي يف  املشرع نص، كما رر يصيب به غريه يف ماله أو نفسهاخلاص عن تعويض أي ض
سبب فيها تصيب الغري ويتعلى أن يلتزم األب أو األم بالتعويض عن األضرار اليت  04الفقرة  1384

انون  جعلحيث  ،الفرنسي إىل أبعد من هذا املشرعذهب بل  ،)1(الذين يعيشون معهم هم القصرؤأبنا
ةوذلك يف  ،سأل مدنياي05- 68القانون رقم قتضى املعدلة مب فرنسيالدين من القانون امل 2- 489 املاد 

  .1968 يناير 03الصادر يف 
للمسؤولية اجلنائية، أما فيما خيص مرحلة هذا ما ميكن قوله فيما يتصل مبرحلة السن املانعة 

  املسؤولية الناقصة فهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب اآليت.
                                                                                                                                             

وعلى نفس األساس أيضا قضي ، وعلى هذا األساس توبع صيديل وأدين من أجل خمالفة التشريع الصيدالين ارتكبها القائم بتحضري الدواء
كما لو كانت أطرها معيبة وفراملها غري  ،كبة تسري وهي يف حالة سيئةبأن مدير مؤسسة نقل يكون مسؤوال جزائيا إذا ما ترك مر

  .صاحلة
توبع وأدين أيضا رئيس مؤسسة من أجل الغش الذي ارتكبه  ؛وعلى أساس واجب مراقبة البضاعة للحيلولة دون بيع البضائع الفاسدة

 ص يعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، املرجع السابق،أحسن بوسق . راجع:مستخدموه يف الطبيعة أو الصفة اجلوهرية للبضاعة املسوقة
  .196 - 193ص

 
(1) « Le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du 
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». 
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  الناقصة املسؤوليةمرحلة  :الثالث طلبامل

للرأي الراجح يف الفقه والقانون املقارن،  وفقاًإذا كانت التدابري تطبق على شخص غري مسؤول 
اإلجرام من  فكرعه عن ارتكاب اجلرمية وانتزاع فإن العقوبات تطبق على شخص مسؤول بقصد رد

اليت اكتسبها  اإلجراميةوامليول  ،واألمل يف إصالحه ما زال واردا ،زال يف طور النمو ما دثفاحل نفسه،
يف  إعادة إدماجهمن الضروري العمل على تأهيله و ولكن ،كالبالغ من البيئة ال تعين بالضرورة معاملته

على العقوبات املخفضة أن تطبق  املعاصرة على اجلنائيةأمجعت التشريعات هلذه االعتبارات و ؛اتمع
لتدارك ما قد تؤدي إليه املعاملة القاسية من مزيد من االحنراف  ؛الرشد اجلنائي سناألطفال الذين قاربوا 

  .السري يف طريق اإلجرامو
اجلزائري صنعا عندما ترك للقاضي حرية االختيار بني اجلزاء  املشرعأحسن ويف ذات الغرض 

لة مبوجب األمر املعد (ق ع ج)من  49 املادةإذ تنص  ؛خفف، واجلزاء االجتماعي الوقائياجلنائي امل
لتدابري  إما.خيضع القاصر الذي يبلغ سنه من ثالثة عشر إىل مثانية عشر سنة ..« أنهعلى  01- 14

 فيها اجلزائري مل جير املشرعرحلة أن واملالحظ على هذه امل ،»ة أو التهذيب أو لعقوبات خمففةاحلماي
احدة غري به قبل التعديل، وهذه املرحلة و تعديال كما فعل باملرحلة األوىل، حيث احتفظ مبا كان معموال

من خالل ما  املسؤوليةمنقسمة كما هو احلال بالنسبة لبعض التشريعات، وتتجلى مظاهر النقص يف 
سواء يف قانون العقوبات، أو يف قانون اإلجراءات  ،لصاحل هذا الصنف من األطفال املشرعقرره 
  . اجلزائية

وال جنائيا عما يرتكبه من جرائم، ولكن ؤمن عمره كان مس ةعشر إذا بلغ احلدث الثالث
واحدة، وإمنا يكون ذلك على مراحل متتالية  مرةيه يكتمل لد والتمييز الذي ملراعى اإلدراك  املشرع

فإذا ارتكب الطفل  ،وليته خمففةؤ، األمر الذي جعل مسحدثرجي للقوى الذهنية والنفسية للللنمو التد
ملا جاء يف  طبقاً ؛إخضاعه لتدابري احلماية أو التربية أو العقوبة املخففةجرمية فإن القانون يسمح للقاضي ب

  (ق ع ج):من  50 املادة
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ى عل حكم ؛أو السجن املؤبد )1(اإلعدام هي على البالغ تفرض اليت العقوبة كانت إذا 1-
 من عشرة إىل عشرين سنة. باحلبس احلدث

 تساوي ملدة باحلبس عليه حيكم فإنهاملؤقت،  احلبس أو السجن هي العقوبة كانت وإذا 2-
  .)2(بالغا كان لو عليه ا احلكم يتعني كان اليت احملددة نصف املدة

 مواد يف القاصر على احلكم إمكانية من (ق ع ج) 51 املادة أضافت ذلك جانب وإىل
   .الغرامة أو بالتوبيخ إما املخالفات

اجلزائري مل يتطرق إىل كيفية ختفيف العقوبات املالية كاحلكم بالغرامة،  املشرعواملالحظ أن 
تركها لسلطته ؛ بل القاضي ومل يوجب ختفيض الغرامة مل يقيد املشرعويف هذا املضمار يرى البعض أن 

م عليه جيعل القاصر يتساوى مع البالغ يف حالة احلك مما ،بني احلدين األدىن واألقصى للغرامة التقديرية
  .البدين باإلكراه التنفيذ على إجباره ميكن ال هأن إالَّ، بالغرامة

                                              
احملكوم عليه، وتنفيذ هذا احلكم ال جيوز ألي فرد من األفراد مباشرته، وإمنا تعني الدولة لذلك شخصا كي  روحإزهاق اإلعدام: هو  )1(

. وسلبها منه بإزهاق روحهوذلك  ،كجزاء يتمثل يف إيالم احملكوم عليه واملساس حبقه يف احلياة اإلعدامفجوهر عقوبة  ،ينفذ احلكم
م، 2008، مؤسسة نوفل، لبنان، - دراسة معمقة ومقارنة يف النظرية والتطبيق- م مشكلة غسان رباح، عقوبة اإلعدام حل أ راجع:

  . 385ص
ومتاشيا مع  ،وعلى العكس من ذلك ال يوقع على احلدث يف القانون اإلمارايت سوى احلبس وبعض العقوبات املالية ومنها املصادرة )2(

وهي عملية  ،التوجه الرامي حلماية الطفل يف مرحلة اجلنوح فقد أقر املشرع التونسي وألول مرة مبدأ جتنيح للجنايات اليت يرتكبها الطفل
إذا متت  فالسرقة مثال ،وال يكون ذلك إال باستبعاد ظروف التشديد لتعود اجلرمية إىل وصفها ارد ،تقوم على تغيري الوصف القانوين

لكنها إذا متت باستعمال التسور أو  ،أعوام 5املسطرة اجلنائية، جنحة عقاا السجن مدة  264باالختالس أو النشل تكون طبقا للفصل 
من  261و 260 عاما طبقا للفصلني 20 اخللع من حمل مسكون أو باستعمال العنف تصبح جناية عقاا املستوجب السجن مدة

رد جنحة تستوجب العقاب بالسجن مدة ال تتجاوز العام واخلطية ال تتجاوز األلف املسطرة اجلنائية، وجرمية االعتداء بالعنف الشديد ا
 6 لكن العنف الذي خيلف سقوطا يتجاوز العشرين باملائة جناية عقوبتها السجن مدة ،من املسطرة اجلنائية 218 دينار حسب الفصل
 درة اجلنائية، ففي مثل هذه الصور بإمكان قاضي حتقيق األطفال استبعاد الوصف املشدد واالعتدامن املسط 219أعوام طبقا للفصل

  .51، صاملرجع السابقفتحي امليموين،  راجع من مسطرة حقوق الطفل. 69 وهذا ما أقره املشرع يف الفصل ،بالوصف ارد
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فيفري  02يف قانون  الفرنسي املشرع جندهذا يف التشريع اجلزائري، ويف التشريع املقارن 
تهذيبية يف هذه املرحلة مبثابة األصل، فال يلجأ القاضي إىل اعترب تطبيق التدابري ال )1(املعدل واملتمم 1945

فإن احلدث املنحرف  مثَّعدم كفاية هذه التدابري إلصالحه، ومن  تبينإذا  إالَّتوقيع العقوبة على احلدث 
الفرنسية حمكمة النقض لرأي  وفقاًمة العقوبة ءأي أن مال ؛بصفة استثنائية إالَّ اجلنائيةال يتعرض للعقوبات 

  .)2(بالنظر للمتهم نفسهتؤخذ لكن  ،متها جيب أال تؤخذ بالنظر للعناصر املكونة للجرميةءأو عدم مال
شخصية عن أن تبحث أوال  - احلكم على احلدث بعقوبة أو تدبرييف حالة - ن على احملكمة ويتعي

 الصادر القانونمن  8 املادةهذا ما تقتضي به و ،ارتكاب اجلرمية فيها متَّاحلدث املنحرف والظروف اليت 
الفرنسي قد أجاز للقاضي توقيع عقوبة على احلدث يف هذه  املشرع، وإذا كان 1945فيفري  02 يف

 التدابري هذه وتنتهي، )3(احلدث سنألزمه بأن تكون هذه العقوبة خمففة نظرا لصغر  هأن إالَّ ،املرحلة
 لألحداث بالنسبة التربوية احلماية تدابري عدا فيما ،من عمره عشرة الثامناحلدث  بلوغ عند عموما

 الشباب محاية أحكام قانون مبوجب والعشرين ياحلاد سن إىل متتد أن ميكن إذ؛ لالحنراف املعرضني
  . )4(الفرنسي

                                              
(1) Art.2 Ord. 2 févr. 1945: «Le tribunal pour enfant, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour 
d’assises de mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protections, d’assistance, de 
surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les 
circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit pronocer une sanction éducative a l’encontre 
de dix a dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à 
l’encontre des mineurs de treize a dix-huit ans en tenant compt de l’atténuation de leur responsabilté 
pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s’il est prononcé 
une peine d’amende de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront 
également prononcer une sanction éducative. Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnels 
pour minuers ne peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’apres avoir 
spécialement motivé le choix de cette peine. » 

  / 4م، ص1999العربية القاهرة،  النهضة دار ،- مقارنة دراسة-  لألطفال ةاجلنائي املعاملة الستار، فوزية عبد )2(
Fauconnent, P., La responsabilité. Etude de sociologie. Paris, Alcan, 1920, p66. 
(3)Christian Lapoyade Deschamps, Le petit responsable (responsabilité civile et responsabilité pénale de 
l’enfant), Recueil Dalloz Sirey ,N°14, 18 décembre 1988, p299.  
(4) Michele – Laure Rassat, opcit, p.481. 
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 مثاين ة إىلعشر الثاين السنبني ما رحلة املقد قسم  املشرع وبالرجوع إىل القانون املصري جند أنَّ
 ةإىل ست عشر ة، ومن مخسعشر ةإىل مخس ةعشر الثاين السنمن  ؛ وهي:إىل ثالثة فترات ة سنةعشر
  عشر، حيث لكل فترة ما مييزها عن الفترات األخرى. ةإىل مثاني عشر ة، ومن ستعشر

أن « من قانون الطفل 101 املادة نصت) سنة ةعشر إىل مخس اثنيت عشرةالفترة األوىل (ففي 
حيكم على الطفل الذي مل جتاوز سنه مخس عشرة سنة ميالدية كاملة إذا ارتكب جرمية، بأحد التدابري 

االختبار - 5 ةاإللزام بواجبات معين- 4 اإلحلاق بالتدريب والتأهيل- 3 التسليم- 2 التوبيخ- 1 :اآلتية
لطفل أو نفسيته، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا مبا ال يضر بصحة ا العامةالعمل للمنفعة - 6 القضائي

اإليداع يف إحدى - 8 اإليداع يف إحدى املستشفيات املتخصصة- 7 القانون أنواع هذا العمل وضوابطه
وعدا املصادرة وإغالق احملال ورد الشيء إىل أصله ال حيكم على هذا  .مؤسسات الرعاية االجتماعية

  ».يه يف قانون آخردبري منصوص علالطفل بأي عقوبة أو ت
لطفل يف هذه املرحلة يتحمل اف )سنة ةعشر إىل ست ةعشر مخسمن ( الفترة الثانيةيف  أما

للقاضي يف هذه الفترة االختيار بني توقيع عقوبة خمففة أو تطبيق  املشرعإذ أجاز  ؛ة خمففةيئجنا مسؤولية
ملا  طبقاً ،عن سنة ال تقلّ مدةإحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية يف تدبري مناسب، وذلك بإيداعه 

مخس عشرة سنة إذا ارتكب الطفل الذي جتاوزت سنه ...« من قانون الطفل 111 املادةعليه  نصت
حيكم عليه بالسجن، وإذا كانت اجلرمية  املشددجرمية عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن 

جيوز للمحكمة بدال من احلكم بعقوبة عن ثالثة أشهر. و ال تقلّ مدةعقوبتها السجن حيكم عليه باحلبس 
إذا  أما ) من هذا القانون.101( املادة) من 8عليه بالتدبري املنصوص عليه يف البند (احلبس أن حتكم 

بدال من  معاقبا عليها باحلبس جاز للمحكمةارتكب الطفل الذي جتاوزت سنه مخس عشرة سنة جنحة 
 املادة) من 8) و(6) و(5أن حتكم بأحد التدابري املنصوص عليها يف البنود ( رة هلااحلكم بالعقوبة املقر

  ».) من هذا القانون101(
 توقيع عقوبة وتطبيق تدبري ينحصر يف حالة خيار القاضي بني أنَّ النصكما يستفاد من هذا 

سلطة القاضي يف االختيار بني العقوبة والتدبري يف حالة  املشرعالعقوبة بالسجن فحسب، حيث سلب 
  إذ يتعني عليه أن حيكم بالسجن. ؛ما إذا ارتكب احلدث جناية عقوبتها اإلعدام

) حيث إذا ارتكب الطفل سنة إىل مثانية عشر ةعشر ستاملرحلة من (وهي  ؛الفترة الثالثةيف  أما
تنص  واليت ،من قانون الطفل املصري 111 املادة خيضع ألحكام فإنهيف هذه املرحلة من العمر جرمية 
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الذي مل جياوز سنه  املتهمعلى  املشددال حيكم باإلعدام وال بالسجن املؤبد وال بالسجن « :أنهعلى 
  ».كاملة وقت ارتكاب اجلرمية الثامنة عشرة سنة ميالدية

علنا هذا التقسيم الذي استحدثه وإذا تأميربره من جانب السياسة  املصري جند له ما املشر
أن املرحلة الثانية اليت  ناسيما إذا علمال اجلزائري أن يسلك هذا االجتاه،  املشرعلذا نقترح على  ؛اجلنائية

 من عليها السابقة تلك عن ختتلف ااحلدث بالغ اتتوسط مرحلة عدم التمييز واملرحلة اليت يصبح فيه
 أي ؛سابقال يف به يعامل كان عما ختتلف معاملة احلدث يعامل أن جيب وهلذا واإلدراك، الوعي حيث

 اجلديدة، املرحلة يف اكتسبها اليت والنفسية والذهنية العقلية وإمكانياته قدراته مع تتناسب معاملة يعامل أن
 باملسؤولية قورنت ما إذا خمففة جنائية مسؤولية تكون ولكنها ،اجلنائية املسؤولية عندها تبدأ املرحلة وهذه

 املسؤولية ومرحلة املسؤولية انعدام مرحلة بني وسط مرحلة إذاً فهي األهلية، كامل للشخص اجلنائية
  الكاملة. اجلنائية

يف مجيع احلاالت إذا حكم القاضي على احلدث بتدبري أو عقوبة خمففة جيب عليه احلكم  هغري أن
 دينمن القانون امل 134 املادةعلى النحو الوارد يف  ،بالتعويض على من حلقه الضرر جراء هذه اجلرمية

  .سالفة الذكر اجلزائري
الرشد  سنعن مرحلة  وأماالناقصة للحدث،  املسؤوليةهذا ما ميكن قوله يف ما يتصل مبرحلة 

املوايل ق إليه يف املطلبفهو ما سنتطر.  

  الرشد اجلنائي سناملطلب الرابع: مرحلة 

فعاله ألية جنائية كاملة عن ومسؤل يسأ، وألهليةاعترب كامل اجلنائي اشد لرالصغري سن ابلغ إذا 
رض مل يعرتضه عا ما ،متييزهل إدراكه والكتمارة ملقرت العقوباايعاقب بكل ن وصفها، ويا كاأمية اإلجرا

 الثامن سن؛ إذ ببلوغ احلدث غريمهاولعته ن واكاجلنو، ينقص منهاأو هليته م أألهلية يعدارض امن عو
أن نضجه العقلي قد  املشرعيقدر  وبه، مكتمال يهاجلنائي) يكون اإلدراك لد الرشد سنسنة ( ةعشر

 املسؤوليةاكتمل، وأن قدرته على االختيار واإلدراك قد اكتملت هي األخرى، وأنه جدير بتحمل 
 دثذا السبب ال يطلق عليه وصف احلأهل لتوقيع العقوبات العادية عليه، وهو هلأنه الكاملة، و اجلنائية
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املطبق على األشخاص العقوبات  وخيرج من نطاق تطبيق قانون األحداث ليخضع ألحكام قانون
  .)1(البالغني

 املادةالرشد اجلزائي يف القانون حسب ما ورد يف  سنتلف عن ختالرشد املدين  سنومعلوم أنّ 
عشرة  الرشد اجلزائي حمددة بثماين سن يف حني أنّ ،سنة عشرة بتسع ةحمدد يفه ؛من القانون املدين 40
  قانون محاية الطفل اجلزائري.من  02 املادةحسب  )2(سنة

سنة بعوامل تعود باألساس إىل عدم  تسع عشرةالرشد ب سنحتديد  ويفسر بعض شراح القانون
إضافة إىل ما يقتضيه تشعب املعامالت ، السنهذه واملالية قبل  املدنيةاكتمال خربة اإلنسان يف املعامالت 

اإلنسان للخري والشر وفهمه  يف حني أن إدراك ،السنمن ضرورة إملام أكثر ا وبالتايل تقدما يف  املدنية
وألجل ذلك ذهبت بعض األنظمة  ،مبكّرة نسبيا سنالتتبع اجلزائي واحملاكمة والعقاب يظهر يف  ملعىن

الرشد املدين وسن الرشد  سنإىل التفريق بني  إلجراءات اجلزائي اجلزائري، ومنها قانون االقانونية
  اجلزائي.

ففتح باب الترشيد ملمارسة بعض  ،) بشيء من املرونة19( السنتعامل مع هذا  املشرع غري أنَّ
أنّ الشخص يتمتع بدرجة من بام بعض العقود كالزواج، اعتبارا والتجارية وإبر املدنية القانونيةالتصرفات 

  .اخلاصةاإلدراك والفهم متكّنه من تسيري بعض شؤونه 
أثار الكثري من اللبس ودارت حوله العديد من  أنهاحلداثة قانونا جند  سنوبالرجوع إىل 

األدىن للحداثة بسبع  السنففي حني ذهبت أغلبية القوانني إىل حتديد  ،آنفاًكما ذكرنا  املناقشات
وذهبت تشريعات أخرى إىل عدم  ،وأخرى بتسع سنوات ه تشريعات أخرى بثماينتدحدسنوات، 

خيرج اليت  السنونفس االختالف جنده يف حتديد  ،ملرحلة احلداثة كالتشريع الفرنسيأدىن  سنحتديد 
 سنعايري املعتمدة يف حتديد ومن أجل ذلك رأينا أن نتطرق إىل امل ،دها الفرد من دائرة األحداثعن

  وهذا يف املطلب املوايل. ،احلدث

                                              
  / 119، صالسابق عمر، املرجعاقادري  )1(

Merle, R., et Vitu, A., Traité de droit criminel, Cujas 1967 N 37 et 473. 
ن ـمة رـعش الثامندون ى ـنثأو أكر ذيقصد به كل ث حلدأن اين على دالسواث األحداعاية ن رلثانية من قانودة املااتنص كما  )2(
تكب ي ارلذوا ،ةلثماين عشرامل يكمل ات ون عشر سنوـنه عـل سـال تقي ذـلث ادـحلاه ـد بـانح يقصـجلوا ،رـلعما

 .17ص ،رجع السابقامل ئي. راجع: موسى بن سعيد،جنان قانوم أي فعال خمالفا ألحكا
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   احلدث سناملعترب قانونا لتحديد  املطلب اخلامس: املعايري املعتمدة يف الوقت

 عمليةاليت يؤخذ ا بعني االعتبار أثناء  السناجلزائري أقر بصفة واضحة أن  املشرعإذا كان 
اليت تعترب هو حمدد يف شهادة امليالد  مما انطالقاً، ارتكاب اجلرمية وقت السننائي هي اجل السنحتديد 

اإلمجاع يف فرنسا قرر عدم إلزام القاضي بالتقيد  أنَّ إالَّورغم كوا ورقة رمسية  أقوى األدلة وأبسطها،
  .))1ا

على  يفيه القاضيبت وهو  ،ق مبوضوع الدعوىمتعلِّ املتهم سنتقدير  وإن كان مقرراً أنَّ إنه
هذا بالنسبة للبالغني، أساس ما يقدم له من أوراق رمسية، أو ما يبديه له أهل اخلربة أو ما يراه هو بنفسه، 

احلدث كما هو عليه احلال  سنحداث فثمة مسألة جديرة بالطرح، وهي ال تتعلق بإثبات لألبالنسبة  أما
 تقدير وقت معيار حول تساؤالت عدة وهنا تثورث، احلد سنوإمنا تتعلق بوقت تقدير  ،للمتهم البالغ

قدرت فهل احلدث، سن إجراءات أن وذلك الدعوى؟ رفع وقتب أو اجلرمية، ارتكابمن حلظة  السن 
 قد الفترة تلك خالل احلدث يكون ،الزمن من فترة تطول قد واحملاكمة والتحقيق اجلرمية عن الكشف

 على التطبيق واجب األحداث قانون يعد هل ؛املسألة هذه حول هنا التساؤل فيثور الرشد، سن بلغ
حتى ولو كان سن احلدث يوم رفع الدعوى أكثر من سن مثاين عشرة  ارتكاا وقت ملعيار وفقاً اجلرمية

وهذا ما سيتم اإلجابة عنه  ؟وقت رفع الدعوى سنة ةعشر مثاين يتجاوز مل احلدث سن كان إذاسنة أم 
  احلدث فسنتطرق إليه يف الفرع الثاين. سنبإثبات  يتعلَّقما  أمايف الفرع األول، 

  احلدث  سنالفرع األول: تقدير 

وقواعد  خاصةاعتبار أمام احملكمة اليت ستتبع يف حقه إجراءات  ا كانت شخصية احلدث حملّملَّ
من معاملة عقابية ختتلف عن  السنلتنفيذ اجلزاء املناسب له، وهي قواعد روعي فيها ما حيتاج إليه صغري 

 سناستلزم هذا كله على القاضي يف البداية التعرف على  ؛معاملة البالغ احملكوم عليه بالعقوبة ذاا
د املعيار املعتمد الذي يرجع إليه دحت يتال لقواننييف بعض ا النصيف الواقع يف حالة غياب  هأن إالَّ ،احلدث

القانوين، ويف احلدث حاول شراح القانون التدخل من أجل إجياد حل هلذا الفراغ  سنالقاضي يف حتديد 
  له حججه وما يربره. كلّ ،ناهذا الشأن ظهر رأي

                                              
  .185سعاد التيايل، املرجع السابق، ) 1(
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 وقت ارتكاب مبعيار ال ،عليه الدعوى رفع وقت املتهم سن تقدير مبعيار لالرأي األو أخذ
 إلصالح أحواهلم ودراسة األحداث رعاية وهي،األحداث حمكمة إنشاء من العلةو تفقي إنه إذ ؛اجلرمية
 مل أنه أساس على مبعاملته تتحقَّق غاية فال احلداثة سن جتاوز قد أمامها املاثل املتهم كان مىت إذ ؛شأم
 عليها الدعوى عرض وقت احملكمة دامت ما احملاكمة أثناء ذلك بعد املتهم سن تزيد أن يهم وال ،يبلغها
 خمتصة ا. كانت

 وقت هو احلدث سن تقدير يف به يعتد الذي املعيار أن إىل أنصاره اجته فقد الثاين الرأي أما
 هيف أن الرأي هذا مبثل األخذ علة وتتمثل، احلكم صدور أو الدعوى رفع وقت وليس ،اجلرمية ارتكاب

 إجراءات سري يف ئتباط على مصلحته غري يف نتائج من يترتب ما اجلرمية فاعل حيمل أن العدل غري من
 السلطة تستطع مل إذا األهلية ناقص حدث وهو إجرامياً فعالً ارتكب الذي اإلنسان ذنب وما العدالة،
املستصوب أن حياكم وعلى هذا األساس فمن  ،دالرش سن بلوغه بعد إالَّ فعله عن الكشف القضائية

 الفاعل فيه يوجه الذي الوقتاحلدث باعتبار سنه وقت ارتكابه اجلرم ال وقت رفع الدعوى، وبالتايل ف
 بالنسبة مهم أمر وهو ،اجلزائية املسؤولية لتحديد به يعتد الذي املعيار هو اجلرمية ارتكاب إىل إرادته

 مسؤولية املسؤول احلدث أو التمييز سن دون وكونه السن ريكصغ ،مسؤوليته متتنع الذي للشخص
 سن أمت وإن جزائية، مسؤولية عليه تقوم ال ارتكاب اجلرمية وقت التمييز سن أمت قد يكن مل فمن خمففة،
اجلنائي  القانون ومبادئ العدالة مقتضيات مع يتفق ما هو التعليل وهذا الدعوى، حتريك وقت التمييز

 وقت العقاب عليه يستحق يكن مل فعل عن اجلانح على العقاب تطبيق جواز عدم اللذين يقتضيان
 للجرمية. ارتكابه

 وبناًءل، الفع ارتكاب وقت نافذاً كان الذي اجلزائي النصمبدأ الشرعية يقتضي إعمال  نَّكما أ
 ارتكب فإذا للبالغ، القانوين واملركز للحدث القانوين املركز :مها مركزين القانون ينظم ذلك على

 يف يبقى فإنه حدثاً كان فإن اجلرمية، ارتكاب وقت يتحدد القانوين مركزه فإن إجرامياً فعالً ما شخص
  .)1(يطبق عليه ما هو مقرر ألقرانه فإنه، وإن كان شخصا بالغا لفعله بالنسبة للحدث القانوين املركز

حيث  ؛ومنها التشريع اجلنائي اجلزائري ،اجلنائيةالذي أخذت به جل التشريعات هو املعيار  هذاو
ويراد  ،»كون العربة يف حتديد سنه بيوم ارتكاب اجلرمية ت« :من قانون محاية الطفل 02 نص يف املادة

                                              
الوطنية، بنغازي،  الكتب دار، - واملصري اللييب التشريعني يف دراسة-  األحداث حملاكمة اجلنائية اإلجراءات رجب عطية، محدي )1(

   .14ص م،2004ليبيا، 
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مىت  :وليس حلظة حتقيق النتيجة، وهو ما أكدته احملكمة العليا بقوهلا ،بلحظة ارتكاب اجلرمية حلظة الفعل
سنة، ومن املقرر كذلك  ةعشر د اجلزائي يكون ببلوغ متام مثاينالرش سنكان من املقرر قانونا أن بلوغ 

فإن القضاء مبا  مثَّالرشد اجلزائي يكون بسن ارم يوم ارتكاب اجلرمية، ومن  سنأن العربة بتحديد 
  .)2(الفرنسي شرعامل، وهو نفس ما ذهب إليه )1(خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون

ناغري أن اذلنا يف هإذا تأم األخد  ميكن القول إنَّ - كما ذكرنا- التشريعات  ته جلّاالجتاه الذي تبن
وهناك ، له ما يربرهاحلدث ال وقت رفع الدعوى  سنمبعيار وقت ارتكاب اجلرمية كأساس يف حتديد 

يف: ما هو القانون واجب التطبيق على احلدث الذي  يتمثّلسؤال ميكن طرحه يف هذا العنصر والذي 
أصبح أكثر من عشرين سنة يوم املتابعة، فهل  لكنهوسنه مل تتجاوز سبع عشرة سنة،  ،ارتكب جناية

لقواعد معاملة األحداث، أم خيضع للنصوص اليت حتكم الراشدين؟ ولإلجابة عن السؤال  طبقاًيتابع 
 سناليت تقضي بأن العربة يف حتديد  من قانون محاية الطفل 02 املادة نصيقتضي علينا الرجوع إىل 

احلدث هو وقت ارتكاب اجلرمية، ومن هنا ميكن القول بالنسبة لقضية احلال اليت حنن يف صدد معاجلتها 
من مصلحة  فإنهالرشد اجلنائي؛ وهو مثاين عشرة سنة؛  سنما دام احلدث وقت ارتكابه للجرمية مل يبلغ 

يف حالة  لكنلقواعد معاملة األحداث اجلاحنني،  طبقاًأن يستفيذ من ظروف التخفيف، وحياكم  املتهم
  .احلكم عليه باحلبس جيب وضعه يف جناح خاص بالبالغني

  احلدث سنالفرع الثاين: إثبات 

أي شهادة  ؛ون بالوثيقة الرمسية املعدة لذلكيف التشريع اجلزائري يك السنبالنسبة إلثبات  أما
امليالد الصادرة عن البلدية بالنسبة للمواطنني املولودين باجلزائر، وعن القنصليات بالنسبة للمواطنني 

  املولودين خارج التراب الوطين.

 توجد مل وإذا األصلية، امليالد شهادة إىل احملكمة تلجأ أن احلدث الطفل سن حتديد يف واألصل
 خمتصة، طبية جهة لىع حتيله أن فلها ،ةالرمسي بالشهادة املثبت التقدير صحة يف شك احملكمة ساور أو

عدم  أو اخلربة بنتيجة األخذ يف احلق اخلربة خبصوص اجلنائي اإلثبات يف العامة للقواعد طبقاً وللقاضي

                                              
، 1990 ،02، الة القضائية للمحكمة العليا، العدد 20/03/1984قرار الس األعلى (احملكمة العليا حاليا) الصادر بتاريخ ) 1(

  .263ص
(2) Philippe bonfils adeline gouttenoire,op cit,p 11. 
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جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق  أنهعلى « (ق إ ج ج)من  212 املادة نصوهذا ما جاء يف  ،األخذ ا
  .)1(»فيها القانون على غري ذلك... ينصعدا األحوال اليت  من طرق اإلثبات، ما

مبوجب  السنوتثبت ...« أنهى عل 02 املادةيف قانون الطفل املصري  نصذا النحو وعلى ه 
من نفس  95 املادة نصتيف حني  ،»شهادة امليالد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رمسي آخر

األحكام الواردة يف هذا الباب على من مل جتاوز سنه مثاين عشرة سنة ميالدية  يتسر« أنهعلى القانون 
  ».كاملة وقت ارتكاب اجلرمية، أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض للخطر

 إذا جوهري دفع هو معيناً سناً املتهم بلوغ بعدم الدفع أن املصرية النقض حمكمة قضت فمثالً
 اجلرمية ارتكابه يوم يبلغ مل أنه املتهم يدعي وكأن آخر، أو حنو على مصريه تغيري قبوله على يترتب كان
 السن يف حتقق أو الدفع هذا احلكم يتناول أن دون املؤبد بالسجن عليه حكم ذلك ومع، سنة ةعشر مثاين
 يف النظر لتعيد املختصة للمحكمة األمر رفع العام للمحامي جيوز وعندئذ أوراق، من إليها قدم فيما

 املتهموإذا حكم على « أنه على تنص واليت املعدل قانون الطفل املصريمن  133 املادة حسب الواقعة،
مل جياوزها، رفع احملامى العام األمر إىل  أنهثبت بأوراق رمسية  مثَّباعتبار أن سنه جتاوزت الثامنة عشرة 

 العامةاحملكمة اليت أصدرت احلكم إلعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة األوراق إىل النيابة 
  ».للتصرف

 املادة نصتفي هذا الصدد فبأنه راشد،  تبين مثَّ احدث بوصفه طفال املتهملو حكم على  كما
بلغ الثامنة  أنهثبت بأوراق رمسية  مثَّوإذا حكم على متهم باعتباره طفال، « من نفس القانون 133

 ويف ،»العام أن يرفع األمر إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم لتعيد النظر فيه... يعشرة جيوز للمحام

                                              
حسب ما نصت عليه  ،أمام إثارة اخلالف حول حتديد سنه احلقيقي فإن األمر يعرض على احملكمة اليت تأمر بإجراء فحص طيب )1(

ملا كان من الثابت أن املتهم  بأنه ، وذا صدر قرار عن الس األعلى يقضياملغريب قانون املسطرة اجلنائية 514مقتضيات الفصل 
قانون  من 515واحملكمة بدال من أن تأمر مبا يوجبه الفصل  ،الطاعن أدىل بشهادتني إداريتني متعارضتني فيما خيص حقيقة تاريخ ازدياده

املسطرة اجلنائية، من إجراءات لتحديد سن رشده اكتفت مبا استخلصته من مالحمه ووجهه بأنه قد بلغ سن الرشد تكون قد خرقت 
منشور ضمن جمموعة قرارات  12/12/1983قرار صادر عن الس األعلى  راجع: املقتضيات املذكورة وعرضت قرارها للنقض.

بن زاهري، دور القضاء يف محاية الطفل، ندوة مشتركة بني الس األعلى املغريب وحمكمة النقض مليكة / 339الس األعلى، ص
، م2005، جملة دفاتر الس األعلى، العدد اخلامس، 2002يناير  17،16املصرية، حول دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان، 

  .298ص
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 هذا من 119 للمادة طبقاً عليه احملكوم على التحفظ وجيوز احلكم، تنفيذ يوقف السابقتني احلالتني
  ».ال تزيد على أسبوع... مدةإيداعه إحدى دور املالحظة  العامة...وجيوز للنيابة « القانون

أو  اسواء أكان حدث ،واملالحظ على هذه املسألة رغم أمهيتها وتأثريها على مصري احملكوم عليه
 السنقريب تعترب تقدير  وقتكانت إىل  أنهاقض الفرنسية جند بالرجوع إىل حمكمة الن هأن إالَّ، اراشد

وخيرج بذلك عن رقابتها، وهو نفس ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية  ،أمرا ينفرد به قاضي املوضوع
وأتاحت  ،بالبحث والتقدير السنمن خالل قراراا، فإذا كانت حمكمة املوضوع قد تناولت موضوع 

احلدث حملكمة املوضوع تقدير سنه، ومل يعترض على هذا  املتهمللمتهم فرصة إثبات دفاعه، أو إذا ترك 
  .)1(أمام حمكمة النقض مرةففي هذه األحوال ال جيوز له أن يعارض يف ذلك ألول  ؛التقدير

 ا يف هذهميف التراجع عن موقفه اأخذت قدمن حمكمة النقض الفرنسية واملصرية  كال أنَّ إالَّ
، 1985املؤرخ يف فرباير  88، وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية من خالل قرارها رقم املسألة

احلدث، األمر الذي أدى  سنفأسباب الطعن يف القرار املشار إليه ارتكزت أساسا على اخلطأ يف تقدير 
حنو دقيق  احلدث على سنحتديد ، ومن جانب آخر فإن إىل توقيع تدبري ال يتناسب مع سنه احلقيقي

بات متعينا على احملكمة قبل  مثَّأضحى أمرا الزما لتوقيع العقوبة املناسبة حسبما أوجب القانون، ومن 
توقيع أية عقوبة على احلدث أو اختاذ أي تدبري قبله أن تستظهر سنه يف هذه احلالة وفق ما رمسه القانون 

  .)2(لذلك
نطاق  كونإذ  ؛له ما يربره من الناحية العملية اجلانحأن حتديد املقصود باحلدث  شك وال
  البالغ، وتربز هذه األمهية من خالل النقاط التالية: املتهم مسؤوليةطاق نعن  خيتلفاحلدث  مسؤولية

  اليت حددها القانون للحداثة. السنأي يف حدود  ،ن يكون الشخص املرتكب للفعل حدثاأ -1
القوانني العقابية املطبقة على البالغني بقانون األحداث أو بواجب التطبيق، قانون الحتديد  -2

  املتورطني يف اجلرمية.
اليت حياكم أمامها كمة األحداث أو احملكمة العادية حم من بني حتديد احملكمة املختصة -3

  ارمون البالغون.

                                              
 .75حسن اجلوذخار، املرجع السابق، ص )1(
 .235، 234 ص م، ص1995التواب، املرجع يف شرح قانون األحداث، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  معوض عبد )2(
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 وعليها يف قانون األحداث أ اتباعها ما إذا كانت منصوصاحتديد اإلجراءات الواجب  -4
 القوانني العقابية املقررة للمجرمني الكبار.

اليت  املؤسساتاإلصالحية والعقابية اليت يتقرر إيداع احلدث فيها دون  املؤسساتحتديد  -5
 .)1(ميكن قضاء البالغني العقوبة فيها

  املبحث املوايل.تفصيله يف  ميتوهذا ما س

  إجراءات متابعة احلدثاملبحث الثاين: 

متر  أنهاجند ، الدولة يف العقاب حقالستيفاء  القانونيةالوسيلة  تعتبر العموميةالدعوى  أنَّ مبا
دف إىل  بداية من مرحلة مجع االستدالالت اليت، ونطاقها مبجموعة إجراءات ختتلف من حيث طبيعتها

اليت جتمع فيها مرحلة التحقيق االبتدائي  مثَّ، اجلرائم والكشف عنها وعن مرتكبهاالبحث والتحري عن 
كالقبض  املتهم يف مواجهة القضائية، وتتخذ فيها األوامر ألدلة ومتحص من طرف سلطة التحقيقا

، ومرحلة وجه للمتابعة أو أمر باإلحالةأال أمر ب ؛، لتنتهي بإصدار إحدى األمرينواحلبس االحتياطي
حلة احملاكمة أي التحقيق وهي مريقوم ا قضاء احلكم كمرحلة ائية تتضمن إجراءات قضائية أخرى 

  .)2(املتهموهي مرحلة يعاد فيها متحيص األدلة ليصدر بعدها حكم يف املوضوع بإدانة أو تربئة  النهائي؛

إذ من شأا أن تشكل محاية قانونية للحق  ؛ومن هذه الزاوية تكتسب قواعد اإلثبات أمهية بالغة
على إثبات وجود أو انتفاء الواقعة اليت يقيمها القانون نسبياً  يف حد ذاته يف حال الرتاع، حيث يتوقف

إلنشاء احلق أو انتفائه، ذلك أن احلق إذا جرد من دليل يصبح عند املنازعة فيه والعدم سواء، بالرغم من 
ققه من مصلحة حيتتضح أمهية اإلثبات بالنسبة ملا أن اإلثبات ليس عنصراً من عناصر احلق، وبالتايل 

مقدس ال ميكن  حقبل  ،وعليه فاإلثبات ليس واجباً فحسب ،مجاعية عامةفردية ومصلحة  خاصة
  .)3(وإن كان ميكن تقييده ،احلرمان منه

                                              
  .13درياس زيدومة، املرجع السابق، ص) 1(
 . 191، صم2009، دار هومه، اجلزائر، - التحري والتحقيق- عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  )2(
حممد عواد، الضوابط الشرعية والقانونية لألدلة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، كمال  )3(

 .25م، ص2011
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اجلزائري لكفالة حقوق  املشرعومن هذا املنطلق نتساءل عما إذا كانت مثة ضمانات وضعها 
 تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، حيث هذا السؤال رأينا ن؟ ولإلجابة ع)1(األحداث يف هذه املرحلة

الطفل احلدث أثناء مرحلة البحث والتحري يف فرق محاية الطفولة يف املطلب األول، ومحاية  ةنتناول نشأ
  .املطلب الثاين

  فرق محاية الطفولة ةاملطلب األول: نشأ

لرجال ن إإذ  ؛راف األحداث مركزا بالغ األمهيةيف مكافحة ظاهرة احن ضبطيةحيتل دور ال
ة تستلزم ميزة االتصال األويل باحلدث إذا ما قبض عليه، أو إذا ما وجد يف حال عامةبصفة  ضبطيةال

للحدث أوىل خطوات إصالحه وتقوميه أو استئصال  ضبطيةوهكذا تعترب معاملة ال ،التعامل األويل معه
شخصه صفة املوظف تجمع يف ، هذا مىت وجد اإلطار الكفء الذي ت)2(بذور االحنراف من نفسه

كما أن سقوطه يف  ،إذ الطفل أو احلدث يف هذه املرحلة مل يسبق له االحتكاك ذه األجهزة ؛واملريب
اجلرمية قد يكون لظروف ال حول له ا وال قوة، كاإلمهال الصادر من أسرته أو االحتكاك بالرفقة 

 حتىدراية حبال احلدث وظروفه ة أن يكون على ضبطيأجل هذا كله يقتضي على رجل ال السيئة، ومن
 سمتبكوا  غري مقبولة لغألن القسوة وإساءة املعاملة مع الشخص البا ؛يساهم يف إصالحه وعدم تعقيده

  من كرامة اإلنسان فما بالك باحلدث.

والتعامل  ،ة العادية هي اليت تتوىل إجراءات القبض على احلدثيطضبوحىت زمن قريب كانت ال
التعامل به مع ارمني البالغني، وقد كان هذا الوضع سيئا  الطريقة واألسلوب الذي يتم األويل معه بنفس

  يف تعريض األحداث ملخاطر االختالط بارمني الكبار. تتمثّلللغاية ملا كان يترتب عليه من آثار سلبية 

                                              
  وتراعي التشريعات احلديثة عند سن القواعد اإلجرائية للبحث والتحري عن اجلرمية ثالث مصاحل:  )1(
  اإلسراع ملتابعة مرتكيب اجلرائم وتوقيع اجلزاء عليهم إلخالهلم بالنظام العام  مصلحة اتمع: و املتمثلة يف *
  مصلحة املتهم: وهي كفالة حقّه يف الدفاع عن نفسه. *
مصلحة املتضرر من اجلرمية: وهي إمكانية حتريك الدعوى العمومية أو على األقل يف تدخله كطرف مدعي يف الدعوى بعد إقامتها من * 

 .309راجع: منصور رمحاين، املرجع السابق، ص بة العامة.طرف النيا
 .94م، ص1993أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية،  )2(
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 ،ثعلى ما سبق بدأ التفكري على النطاق الدويل يف استحداث جهاز شرطة األحدا وبناًء
للدعوة إىل ضرورة إنشاء شرطة  1947منذ سنة )1((األنتربول) الدولية اجلنائيةوبادرت منظمة الشرطة 

  .)2(أو املعرضني للخطرمنهم سواء اجلاحنني  ،باألحداث حلماية األطفال خاصة
ذا الدور  1954 يف اجتماعها عام اجلنائية الدوليةملنظمة الشرطة  العامةهلذا أوصت اجلمعية و

 يلي: ومن أهم توصياا ما، لشرطة األحداث
 .ضرورة توجيه الشرطة حنو العمل الوقائي يف شأن األحداث -
ألن العالقة ليست  لشعب ودعوة الشعب ملعاونة الشرطة؛ضرورة توثيق العالقة بني الشرطة وا -

 بل هي اجتماعية. ،قانونية فحسب
 .قبل أسرهم العناية باألطفال الذين تسوء معاملتهم من -
 .االهتمام باألماكن اليت تكون مراكز جذب األحداث -
  .)3(عقد اجتماعات وإلقاء حماضرات يف أندية وبيئات األحداث -

ضمن إدارة متخصصة يف شؤون األحداث ا تقدم أدركت دول عديدة أمهية وضرورة إنشاء ممو
  .)4(التشريع املصري واجلزائري والفرنسيمنها نذكر  ،مصاحل الشرطة

 أنهعلى املعدل واملتمم  1996 من قانون الطفل املصري لعام 118 املادة تنصفي مصر ف
يكون للموظفني الذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع وزير الشؤون االجتماعية يف دوائر اختصاصهم «

سلطة الضبط القضائي فيما خيتص باجلرائم اليت تقع من األطفال أو حباالت التعرض لالحنراف اليت 

                                              
واالسم الكامل هلا هو (International Police)  باإلجنليزية اختصار لكلمة الشرطة الدولية هي (Interpol) باإلجنليزية اإلنتربول )1(

   .(International Criminal Police Organization) باإلجنليزية منظمة الشرطة اجلنائية الدولية
الرئيسي يف مدينة دولة، ومقرها  190ـل  الشرطةمن قوات اليوم مكونة ، وهي 1923وهي أكرب منظمة شرطة دولية أنشئت يف عام 

 .17:00، سا 24/02/2015يوم:  ،http://ar.wikipedia.orgراجع:  .بفرنسا ليون
  .156حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص) 2(
 .100، صم2009األردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار األحداث، زينب أمحد عوين، قضاء )3(
ملكلفني القضائية الشرطة ط اضباة مرول ألاث بإحداليت قامت ويعترب قانون املسطرة اجلنائية املغربية من بني التشريعات العربية  )4(

لتخصص يف ابغية  ،اثألحداقضايا ون شؤدارة جية إلذلنموالدنيا ة املتحداألمم اعد امن قو 12دة ملات امتاشيا مع مقتضيا ،اثباألحد
  جلنائية). ة املسطرن امن قانو 460و 19دة ملا(السن ر اصغاف ملرتكبة من طرائم اجلرء استقصاا
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اليت ارتكبها احلدث  مجع االستدالالت بقصد البحث عن اجلرمية مهمةيتواجدون فيها، واليت يعهد إليها 
وحتديد نوعها ومدى جسامتها وخطورا، ومكان ارتكاا والظروف اليت ارتكبت فيها، وكذلك 

النفسية واالجتماعية، وضبطه وحترير حمضر  اخلاصةالبحث عن احلدث ارم، والتحري عن ظروفه 
ر احلدث أو يف التصرف يف أم بذلك وإرساله إىل النيابة للتصرف فيه، فال ميلك مأمور الضبط أي سلطة

إذ يقتصر األمر على إحالة احلدث إىل سلطة التحقيق املختصة الختاذ اإلجراءات  ؛املعرض لالحنراف
  .)1(»الالزمة

املصري صالحيات معينة لبعض اللجان اإلدارية من ناحية  املشرعوإىل جانب هذا فقد أعطى 
ويشمل ذلك تلقي البالغات  ،لسلطات املختصةداث وتتبعها لدى االكشف عن حاالت احنراف األح

والتدخل بشكل وقائي ملنع ارتكاب اجلرائم الواقعة من األطفال والواقعة  ،وتوجيهها إىل اجلهة املختصة
برئاسة احملافظ  ،حلماية الطفولة عامةتنشأ بكل حمافظة جلنة « على أن )2(97 املادةفتنص  ،على األطفال

وعضوية مديري مديريات األمن واملختصة بالشؤون االجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من  ،اتمع املدين املعنية بشؤون الطفولة ومن يرى احملافظ االستعانة به

 .ومتابعة تنفيذ هذه السياسةفولة يف احملافظة حلماية الط العامةوختتص هذه اللجنة برسم السياسة  ،احملافظ
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة  ،قسم أو مركز شرطة جلنة فرعية حلماية الطفولة كلّوتشكل يف دائرة 

عدد  ال يقلّعلى أ ،ويراعي يف التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ،العامة
وجيوز أن تضم اللجنة بني أعضائها ممثال أو  ،جياوز سبعة أعضاء مبا فيهم الرئيسوال مخسة أعضائها عن 

ص جلان محاية الطفولة الفرعية مبهمة رصد توخت .أكثر ملؤسسات اتمع املدين املعنية بشؤون الطفولة
 خذيتميع هذه احلاالت ومتابعة ما زم جلالمجيع حاالت التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعالجي ال

ينشأ بالس القومي للطفولة واألمومة  ،من هذا القانون 144 املادةمع مراعاة حكم  .من إجراءات
ومعاجلتها مبا حيقق سرعة إنقاذ  ،ختتص بتلقي الشكاوى من األطفال والبالغني ،لنجدة الطفل عامةإدارة 

  ».عنف أو خطر أو إمهال كلّالطفل من 

                                              
إجراءات التقاضي يف جرائم األحداث ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه علوم يف القانون العام ، فرع براهيم عبد الرمحن، حاج إ )1(

 .58، ص  2015جنائي ، اجلزائر 
 .2008يونيه سنة  15مكرر يف  23، اجلريدة الرمسية العدد 2008لسنة  126مستبدلة بالقانون رقم  )2(
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ملتضمن تأسيس ا 1982 مارس 15الصادر بتاريخ  88- 08 مومبوجب منشور رقويف اجلزائر 
لألمن الوطين بإنشاء فرق متخصصة حلماية  العامةأين بادرت املديرية  ؛لطفولةامتخصصة حلماية ق فر

واملؤسسات  املدارسو جنوح األحداث على مستوى األحياء حيث كلفت مبراقبة ،)1(األحداث
عمل الت خاليا األحداث التابعة للدرك الوطين مبقتضى الئحة ئأنش، وتكريسا هلذا الغرض فقد األخرى

، 4/7/2005 حتت رقم 2005 جانفي 24الصادرة عن مديرية املشاريع لقيادة الدرك الوطين بتاريخ 
  لي.ما يفيوهذا ما سنتناوله 

  يف التصدي جلنوح األحداثدور مديرية األمن الوطين  الفرع األول:

املتدنية، وعجز األسرة عن مقاومة األوضاع املتطورة يف اتمع يف ظل األوضاع االجتماعية 
الوطين لألمن  العامةاملديرية  ت، وتزايد نسبة الشباب وكذا الرتوح الريفي، جعل)2(والتسرب املدرسي

محاية فرقا مهمتها  أنشأت، فتسارع إىل التدخل ملواجهة ظاهرة تفاقم اجلرمية يف أوساط األحداث
 املدنيةإن توسع املناطق « يلي: يف الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة ماها ورد يف منشورالطفولة، حيث 

لذلك تؤسس  ؛والكثافة السكانية هي من العوامل اجلازمة اليت ساعدت على ارتفاع جرائم األحداث
ستقبل إىل وميكن أن تتوسع يف امل ،فرق األحداث يف البداية باملصاحل املوجودة يف التجمعات الكبرية

  ».جمموعة أمن واليات الوطن

باألحداث تعمل  خاصةلألمن الوطين هو إنشاء وحدات شرطة  العامةما جاءت به املديرية  إنَّ
تأسيس هذه الوحدات املختصة يف أمن واليات اجلزائر، وهران، قسنطينة، عنابة،  ومتَّيف املدن الكربى، 

و، سيدي بلعباس، معسكر على أن تعمم الحقا يف بقية سكيكدة، سطيف، جباية، البليدة، تيزي وز
  الواليات األخرى.

                                              
 .36ص املرجع السابق ، محن، حاج إبراهيم عبد الر )1(
أو  ،زال فيه التلميذ له احلق يف متابعة تعليمها التسرب املدرسي هو االنقطاع املبكر عن الدراسة والرفض والعزوف يف وقت م) 2(

حممد عباس نور الدين، التنشئة  ./ذلك العزوف الكلي أو عدم االلتحاق باملؤسسات التعليمية ألسباب ذاتية أو موضوعية   مبعىن
 .29، ص2003، 03، جملد 11العدد  املغرب،اإلجتماعية للطفل،جملة الطفولة والتنمية، جامعة حممد اخلامس، الرباط، 
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 ة فرق محاية الطفولةتشكيلأوال: 

وهي ختتلف من حيث التشكيل  ،القضائيةتوجد فرق محاية الطفولة ضمن جهاز الضبطية 
ففي املدن الكربى تتشكل من حمافظ الشرطة، الذي يشرف  ،مدينة كلّباختالف الكثافة السكانية يف 

شرطة من أجل الات يعلى تسيريها مبساعدة ضابط شرطة وعدد هام من املوظفني، وجمموعة مفتش
ل راهقني، وتتكفَّل األوىل باملتتكفَّ ،ن يف فرقة األحداث إىل جمموعتني، ويصنف العاملوالتسيري األمثل

كثافة  ويف الواليات األقلّ جمموعة صالحيات اجتماعية حمضة، كلّويكون لواإلناث،  الثانية باألحداث
ل من شرطة، وتتشكَّالفرق األحداث من حمافظ الشرطة ويف حالة غيابه ينوبه ضابط  تتكونسكانية 

شي شرطة.مخسة إىل عشرة مفت 

 مؤهالت فرق محاية الطفولةثانيا: 

ألن  ؛من يكون ضمن فرق محاية الطفولةيجيب توافرها فق املنشور للمؤهالت العلمية اليت مل يتطر
هي نفسها املطلوبة لتويل املؤهالت العلمية املطلوبة ن أل، والقضائيةهذا اجلهاز موجود داخل الضبطية 

 يتوجب واألمور اليت يف هذه الفرق، تراعى أن جيب اليت اقتراح بعض املبادئ ميكننا فإنهمة، هذه امله
 ال حيث واهلدف من إصالحه، احلدث مبا يتماشى مع شخصية معاملتهم يف القيام ا الشرطةأفراد  على
 مع للتعامل مناسباً خاصاً تدريباً ومدربون مؤهلون أشخاص الشرطة مسؤوليات ضباط يتوىل أن بد

بكني ، وهذا ما أكدته قواعد )1(معهم العمل يف الصادقة الشخصية الرغبة لديهم تتوافر وأن األحداث،
جيب أن يتلقوا تعليما « أنهعلى  12/1القاعدة  نصتحيث  ،»التخصص داخل الشرطة« حتت عنوان

  .)2(»وتدريبا خاصني لكي يتسىن هلم أداء مهامهم على أفضل وجه...

                                              
  .630- 629 ص أمحد وهدان، املرجع السابق، ص )1(
يف حبث أجراه املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية بالقاهرة لبحث تقييم ضباط الشرطة لنظم األحداث يف مصر مت  )2(

استطالع رأي اخلرباء واملمارسني يف املشكالت اليت يتعرض هلا األحداث، ويف تقييم لسبل الوقاية والعالج املقررة يف هذا اال 
  ترحونه من وسائل اإلصالح، وذلك يف ضوء خربام العملية، توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية: والتعرف على آرائهم فيما يق

خبصوص خربة ضباط شرطة األحداث وما أتيح هلم من دراسات تعدهم ألداء مهامم على وجه يكفل النجاح هلذا النظام لوحظ  أوال:
العمل يف جمال األحداث، حيث إم كانوا يعملون يف املباحث العامة قبل % من عينة البحث ليس عندهم خربة كافية ب41أن حوايل 

  % كانوا يعملون يف أقسام ومراكز الشرطة. 29عملهم بشرطة األحداث، وأن حوايل 
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ضبط اانني و ،أنواع استغالل األحداث من طرف البالغني كلّوقف مهامها فتتمثل يف  أما
من أسباب الفساد، ومحايتهم من إفساد الغري هلم، وكذا الكشف عن سوء املعاملة واملشردين، ورقابتهم 

 .اليت يتعرض هلا األطفال من طرف الوالدين أو احلاضن أو الوصي

  ودوره يف مواجهة جنوح األحداث الفرع الثاين: جهاز الدرك الوطين

إنشاء هذه اخلاليا على  متَّراف من أجل التكفل بفئة األحداث املنحرفني واملعرضني خلطر االحن
هذا مستوى الدرك الوطين بالتنسيق مع األسرة واتمع واملدرسة، وإن تشكيل خاليا األحداث يف 

  .خاصةبصفة محاية األحداث و عامةصاحل األمن بصفة هاز جاء من أجل تدعيم ماجل
لذين هلم ء، واألكفاالعسكريني امن ضمن اث ألحداملكونة خلاليا العناصر ر اختياايتم و

  .)1(تؤهلهم لذلكرات امهرات وقد وأم ذويتبني اث، وألحدالتعامل مع ايف ل ميوادات وستعدا

 الطفولةة خاليا محاية لتشكيأوال: 

برتبة ن ئيس للخلية يكورمن  لوطينرك الدى اعلى مستواث ألحدايا تتشكل كل خلية من خال
لكونه ء القتضااكية) عند ي (درعنصر نسواك شرإمكانية إمع  ،ثننياكيني درمن و ،أولمساعد 
 تتوسعأن ميكن و ،منهم عند اإلناث خاصة ،من االطمئنان والثقة انوع حدثألنه يعطي لل ا؛ضروري

                                                                                                                                             

م كما أثبتت نتائج هذا البحث أن ضباط الشرطة ال يتم اختيارهم طبقا ملواصفات معينة للعمل يف جمال األحداث، كما أن معظمه    
% من إمجايل العينة كان يعهد إليهم بأعمال إضافية يف املباحث 85غري متفرغني لعملهم بشرطة األحداث؛ إذ ثبت أن حوايل 

  واملأموريات اخلارجية، إىل جانب عملهم بشرطة األحداث.

بشرطة األحداث  % استمرت مدة عملهم32.5وخبصوص استقرار ضباط شرطة األحداث يف عملهم أظهر البحث أن حوايل  ثانيا:
  % كان عملهم لسنتني.14.7سنة فأقل وأن نسبة 

% رغبتهم يف استمرار عملهم 76.5خبصوص الرغبة الشخصية لضباط األحداث يف البقاء بالعمل بشرطة األحداث أبدى حوايل  ثالثا:
  % صراحة رغبتهم يف عدم استمرارهم.14.7مع األحداث، بينما أبدى حوايل 

ن النص أغفل الكثري من املبادئ املهمة، كالنص على ختصيص مقر مستقل لشرطة األحداث، وضرورة مراعاة ومن ذلك أيضا أ     
عدم االختالط بني املتهمني البالغني واألحداث، ومبدأ عدم استعمال السالح أو القيود احلديدية أو أخذ البصمات والتصوير، كما أن 

  .641-638صص أمحد وهدان، املرجع السابق، . راجع: بل البدء يف اإلجراءاتالقانون مل يستلزم إخطار املختص االجتماعي ق
  .128حاج علي بدر الدين، املرجع السابق، ص )1(
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نه وما من يساعدأ ،لقضائيةالرئيس بصفة ضابط للشرطة احيث يتمتع ، عناصر ست ىلإخللية اتشكيل 
 .(ق إ ج ج)من  19 دةطبقا للما اانعوون أفيعترب

 ؤهالت وكيفية االختيار والتكويناملثانيا: 

شرطة قضائية تابعة  ضابطباعتباره  املسؤوليةمن يرشح للقيام ذه املؤهالت الواجب توافرها في إنَّ
 وام النفس االجتماعي، وجيب أن يتلقواسعة لعلم النفس التربوي وعلالعرفة يف امل تتمثّل  للدرك الوطين
 باألحداث واحنرافهم. املتعلِّقةبادئ املتكوينا حول 

 خاليا محاية األحداث اختصاصاتثالثا: 

يف حترير إرسال احملاضر إىل  تتمثّل حداث باعتباره ضابط شرطة قضائيةمهام رئيس محاية األ إنَّ
ةملا هو حمدد يف قانون اإلجراءات  طبقاًد وكيل اجلمهورية، وهذا السيكما يتم مساع احلدث اجلزائي ،

تلجأ عادة إىل مساع احلدث  القضائيةحبضور والده أو مسؤوله القانوين، ويف حالة غيابه فإن الضبطية 
عوى إىل غاية صدور حبضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس البلدي، واليت حتضر مجيع مراحل الد

 .احلكم القضائي
وهي  ،أمهية عن سابقتها ال تقلّمهام أخرى  إىل جانب هذا ميكن أن تتوىل هذه اخلالياو

  تتلخص فيما يلي:
 الوقاية واحلماية •

خلية محاية األحداث على إخطار قيادة الدرك الوطين بأن هناك منطقة ينتشر فيها  مهمةتقتصر 
التابعة جلهاز  إعالم فرق محاية الطفولة امنهوالالزمة،  القانونيةاالحنراف، من أجل اختاذ اإلجراءات 

  .)1(البحث والتصدي لكل األحداث الفارينإضافة إىل ، الشرطة
 التوعية والتحسيس •

، لثقافةاو ،لصحةا، ولرياضةوا ،بلشباا، ولبيئةا مديرياتمع ون بالتعااث ألحدال خاليا تعم
ء نشادرة إمباأن شك يف  الم، وإلعالاسائل ت، ووجلمعياممثلي اومع ، ملهينين التكوا، ولدينيةون الشؤاو

                                              
  .211، صم1988شرطة األحداث، الة العربية للدراسات األمنية، العدد السابع، الد الرابع، أمحد حممد كريز، ) 1(
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تعمل و، لة تطويقهوحمااث وألحداف احنرامبشكل م الهتمااتعترب من قبيل ذاا خلاليا يف حد ا هذه
الوسط يف وباألخص  ،خاليا األحداث مع مجيع اهليئات التربوية، وبوضع برنامج خاص حول املخدرات

  .)1(شافة اإلسالمية اجلزائريةالكمنظمة وكذلك  ،املدرسي، ومراكز التكوين املهين واجلمعيات املختلفة
إن على مستوى جهاز  ،اجلزائري باإلسهام يف إجياد فرق حلماية الطفولة املشرعجاه بالرغم من اتو

 أنَّ إالَّذاته دليال واضحا على وعيه وفهمه املتطور ملشكلة األحداث،  مبا يعد يف حد ،الشرطة أو الدرك
  .ت هذه اخلاليائأنش ي من أجلهذلتحقيق الغرض ال النصوص املوجودة أو املستحدثة مل تكن كافية

ال توجد هيئة مستقلة متاما بطاقمها ووسائلها تسمى فحىت اليوم يف فرنسا  أماهذا يف اجلزائر، 
الفرنسي بإنشاء  املشرعقام » احنراف األحداث« من ظاهرة وبغرض احلد، إال أنه )2(شرطة األحداث 

تقوم بعدة نشاطات وقائية، وذلك يف  واليت ،1990 (القضاء اجلواري) سنة مصاحل القضاء والقانون
يف مساعدة  ت دورا فعاالَّهذه اهليئات أد حيث إنَّدن واموعات السكنية الكربى، إطار محاية امل

هيئة للعدالة  32 إىل 1995 إنشاؤها ليصل عددها يف سنة متَّ، فقد املعنوي طراخلالقصر املوجودين يف 
تها الوساطة والتدخل السريع بني األبناء واآلباء أو من يف حكمهم، أو بني األحداث مهم ،والقانون

بالضرب واجلرح اخلفيف، وتشمل هذه اهليئات  املتعلِّقةواألولياء والضحية، وكذلك تسوية بعض األمور 
وذلك بإبعاد  ،نيابة وحمامني ووسطاء، والغرض دائما هو احلد من ظاهرة االحنرافقضاة احلكم وقضاة ال

  . )3(باألفعال البسيطة يتعلَّقالقصر عن احملاكمات الشكلية فيما 

  أثناء مرحلة البحث والتحري اجلانح احلدث محاية املطلب الثاين:

املتخذة خالل مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التحقيق التمهيدي  اجلزائيةاإلجراءات  إنَّ
 ،ومعاينته ،ان ارتكاب اجلرميةنتقال ملكومن إجراءات االستدالل اال، القضائيةتتوالها أجهزة الشرطة 

                                              
 .137علي قصري، املرجع السابق، ص) 1(

)2(  il n’y pas une police pénale en France spécifique aux mineurs mais des services 
spécialisés de police concernant les enfants . Jean-Pierre Rosenzweig la justice et les 
enfants édition Dalloz Paris 2013 P30.  

  .109، ص، املرجع السابقزينب أمحد عوين )3(
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 على أن ج) جمن (ق إ  63 املادة وتنص ،قوال املشتبه فيهومساع أ ،)1(ررير احملاضوحت ،وإثبات احلالة
بناء على  إماعلمهم بوقوعها  مبجردية للجرمية بتدائبالتحقيقات اال القضائيةط الشرطة يقوم ضبا«

البحث والتحري اختصاص أصيل  يعين أنَّ وهو ما ،»ة وإما من تلقاء أنفسهمريول اجلمهتعليمات وكي
  .، وهذا ما سنربزه فيما يليجلهاز الضبط القضائي

  يف مواجهة احلدث العموميةالفرع األول: حتريك الدعوى 

ث، سواء كان شكوى أو بالغا عن وقوع جرمية من حد القضائيةي ضابط الشرطة تلقّ مبجرد
من احلدث نفسه أو من األولياء أو من اهليئات، أو ضبط احلدث أثناء الدوريات  وأ الضحيةالتبليغ من 

يقوم بعملني متوازيني: يباشر جبمع االستدالالت، فينتقل إىل مكان  إنهفيف حالة تدعو إىل التدخل، 
، ويف نفس الوقت يبادر املعنوي طراخلارتكاب اجلرمية أو األماكن اليت يوجد فيها احلدث يف حالة 

  .)2(بإخطار والدي احلدث أو وصيه أو من يتوىل حضانته بكل الوسائل وفق ما تقتضيه العدالة

  يف حتريك الدعوى العامةالنيابة  حق: أوال

املختصة  القضائيةاجلهات  تبيناليت  العامةتشري إىل القاعدة  (ق إ ج ج)من  األوىل املادةإذا كانت 
 15/12قبل اإللغاء مبوجب قانون  (ذات القانونمن  448 املادة نص، فإن العموميةبتحريك الدعوى 

، حيث )3(اءات هذه الدعوى من طرف النيابةحتكم إجر خاصةإىل قواعد  ريشتاملتعلق حبماية الطفل ) 

                                              
احملضر بصفة عامة حمرر، يدون فيه املوظف املختص عمله الذي يباشره بنفسه أو بواسطة مساعديه وحتت إشرافه، أما حمضر الضبطية  )1(

ت القضائية فهو حمرر يتضمن تقريرا عن التحريات والبحوث اليت أجراها حمرره من معاينات وأقوال الشهود واملشتبه فيهم، ونتائج العمليا
 ا عضو الضبط القضائي كالتفتيش وضبط األشياء أو املواد املتعلقة باجلرمية موضوع البحث والتحري، هذه احملاضر ميكن اليت قام

عبد اهللا راجع:  اعتبارها شهادات مكتوبة يعلن فيها حمررها ما شاهده من وقائع وما اختذه من إجراءات وما توصل إليه من نتائج.
  .  307، صاملرجع السابقاوهايبية، 

 .65م، ص1990فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(
مثلما هو معمول به يف بعض التشريعات  يف التشريع اجلزائري ونالحظ مسبقا أنه ليس هنالك قضاة النيابة خمتصني بشؤون األحداث )3(

من قانون املسطرة اجلنائية يف إطار تشكيل األجهزة اخلاصة باألحداث على مستوى النيابة  467حيث نصت املادة  ،كالتشريع املغريب
ونفس هذا املقتضى  ،»يكلف وكيل امللك بصفة خاصة قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا املتعلقة باألحداث«العامة على أنه 

يكلف الوكيل العام « من نفس القانون يف فقرا الثالثة على أنه 485حماكم االستئناف حيث قضت املادة تبناه املشرع على صعيد 
 ».للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا األحداث
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مبتابعة اجلنايات واجلنح  العموميةميارس وكيل اجلمهورية لدى احملكمة الدعوى « املادة هذه نصجاء يف 
جيوز لوكيل اجلمهورية  أنهويفهم من هذا  ،»...اليت يرتكبها األحداث دون الثامنة عشر من عمرهم

أو جنايات،  اومباشرا ضد احلدث الذي يرتكب جرائم بوصفها جنح العموميةحتريك الدعوى 
مبوجب عريضة أحداث يوجهها إىل قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث يف اجلنايات، وقاضي 

 15/12من قانون  62وإذا كان مع األطفال شركاء بالغون نصت املادة ، األحداث يف قضايا اجلنح
إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء بالغون يقوم وكيل اجلمهورية « :لىلق حبماية الطفل عاملتع

بفصل امللف ورفع ملف الطفل إىل قاضي األحداث يف حال ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادل وثائق 
قاضي التحقيق وقاضي األحداث وإىل قاضي التحقيق املكلف باألحداث يف حال ارتكاب  نيالتحقيق ب

  .»جناية

، وعهد إليها بالتحقيق 1921باألحداث منذ عام  خاصةنيابة  قد أنشأف املصري املشرع وأما
يتقيد يف يف قضايا األحداث، ويقوم النائب العام بانتداب بعض وكالئه للقيام ذه املهمة، دون أن 

أو خربة يف مسائل األحداث أو اإلملام بالعلوم االجتماعية  خاصةاختياره بأي قيد أو مراعاة مؤهالت 
، وذا العامةاملصري سلطة التحقيق إىل النيابة  املشرعكما أسند  ،)1(والنفسية يف العضو املنتدب لذلك

والتحقيق، على عكس ما  ،يف: الضبط القضائي، واالام تتمثّلبسلطات ثالث،  العامةاألمر تتمتع النيابة 
  . )2(هو عليه احلال يف اجلزائر وفرنسا، حيث يعهد بالتحقيق االبتدائي إىل قاضي التحقيق

  من طرف املدعي املدين العموميةحتريك الدعوى : ثانيا

من اختصاص  املدنيةاجلزائي، والدعوى  من اختصاص القضاء اجلزائيةالدعوى  األصل العام أنَّ
اليت نظرت  القضائيةأمام نفس اجلهة  املدنيةخول للمضرور إقامة دعواه  املشرع غري أنَّ، القضاء املدين
األخري  فإذا كان هذا ،املدنيةفله احلق يف الفصل يف الدعوى  ،وهو القاضي اجلنائي العموميةيف الدعوى 

مبدأ توحيد األدلة  منها: وذلك جلملة من األسباب ،ضرار للغريينظر يف دعوى جزائية تولدت عنها أ
طالعا على ظروف الدعوى من االقاضي اجلزائي أكثر  والسرعة والفعالية لإلجراءات، وكذلك كون

                                              
نون الوضعي والنظام اجلنائي دراسة حتليلية ومقارنة يف القا- د احلميد، حنو بناء نظرية عامة حلماية األسرة جنائيا بأشرف رمضان ع )1(

 .311م، ص2006، دار النهضة العربية، القاهرة، - اإلسالمي
قبل احملاكمة، اإلجراءات اجلنائية يف النظم القانونية العربية ومحاية  عبد العظيم وزير، التقرير العام ملرحلة ماو شريف بسيوينحممود  )2(

  .59، صم1991لبنان،  حقوق اإلنسان، دار العلم للماليني،
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والتعويضية، فيسهل عليه تقدير التعويض املدين مبا يتناسب مع ما وقع للضحية من  اجلزائيةالوجهتني 
  .)1(جلاين من أخطاءارتكبه ا أضرار وما

دعاء مدنيا أمام إذ جيب عليه اال ؛ن يرفع شكواه مباشرة إىل احملكمةال يستطيع املدعي املدين أو       
املختصة بشؤون األحداث، وهم قضاة التحقيق املكلفون بشؤون األحداث، ذلك أن  القضائيةاجلهات 

  ميكن  كل  من  يدعي  إصابته« :هتنص على أن املتعلق حبماية الطفل  15/12من قانون  63 املادة
وإذا كان املدعي  األحداث طفل  أن  يدعي  مدنيا  أمام  قسم عن  جر مية ارتكبها  بضرر  ناجم 

يكون   ا  النيابة  العامة  فإن  ادعاءهإىل  الدعوى  اليت  تباشره املدنيةاملدين  قد  تدخل  لضم  دعواه  
  .باألحداث  أو  قسم  األحداث املكلف قاضي  التحقيق  أمام  قاضي  األحداث  أو

أما املدعي املدين الذي يقوم بدور املبادرة يف حتريك الدعوى العمومية فال جيوز له اإلدعاء مدنيا إال أمام 
  ».قاضي التحقيق املكلف باألحداث باحملكمة اليت يقيم بدائرة اختصاصها الطفل 

 حداث،لدعوى املدنية أمام حماكم األحيث يسمح برفع ا ؛يف التشريع الفرنسي هوهذا ما مياثل
ميكن أن «تمم على ذلك بقوهلا املعدل امل 1945فيفري  02 يف مر الصادرمن األ 06 املادةفتنص 

ة كممة األطفال أو أمام حمأمام قاضي األطفال أو أمام قاضي التحقيق أو أمام حمك املدنيةتتحرك الدعوى 
   ».جنايات األطفال

قد تقتصر املتابعة اجلزائية على متهم حدث أو متهمني احداث و عندئذ فان الدعوى املدنية كما 
التبعية تقام أمام القاضي الناظر يف قضايا االحداث مع ادخال النائب القانوين للحدث كطرف اصلي فيها 

ة القانون الحكام الوالية او الوصاية او ألن احلدث ليس اهال ملباشرة حقوقه املدنية و هو خاضع لقو
و ما بعدها من قانون األسرة  81و ما بعدها من القانون املدين  و املواد  42القوامة وفقا ألحكام املواد 

 (الوالية لألم او األب, الوصاية مببادرة من اجلد أو األب, و التقدمي من طرف احملكمة) و أما اذا مشلت
فان الطرف املدين اذا كانت طلباته موجهة ضد احلدث و البالغ معا فانه   و احداثاملتابعة متهمني بالغني

ب القانوين عن احلدث ملزم بان يرفع دعواه أمام حمكمة املتهمني البالغني على ان حيضر اىل جانبهم النائ
   .املتعلق حبماية الطفل 15/12من قانون  88(دون احلدث)،وهذا طبقا ملا ورد يف املادة 

                                              
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص،  ،- دراسة مقارنة- مجال احلفيان، كفالة حقوق اين عليه يف الدعوى اجلنائية )1(

 .8، صم1997كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء، 
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 ،)129أمام حمكمة األحداث (مادة  املدنيةال تقبل الدعوى  أنهاملصري  قضاءال على املالحظو
املنحرف أو املعرض يف وظيفة احملكمة اليت يتعني أن تنحصر يف حبث حالة احلدث  تتمثّلوالعلة من ذلك 
أن ينشأ من تجنب التعارض الذي ميكن يله، وبذلك  ورسم طريق العالج املناسب خلطر االحنراف

خالل الغوص يف عناصر التحقيق الالزم لتقرير التعويض والعناصر اليت يستلزمها التحقيق االجتماعي 
  .)1(لشخص احلدث

عال نشاطر ما ذهب إليه  ناغري أنإذ قضاء األحداث نراه أوىل من  ؛املصري يف هذا املوقف املشر
 ،»الذي ميلك الكل ميلك اجلزء« على مبدأ داًاستنا موضوع التعويض غريه للتصدي من أجل الفصل يف

ال خيرج  لكنهوهو األساس،  ،ولو كان الفصل يف الشق املدين يكون الحقا مقارنة بالشق اجلزائي حتى
   .)2(، شريطة أن ال يكون هذا األمر على حساب مصلحة احلدث الفضلىمن اختصاص قضاء األحداث

جدير بنا الوقوف  ،وبينا األطراف اليت هلا احلق يف ذلك ،بعد أن تناولنا إجراء حتريك الدعوى
   ما يلي.ا ما سنتطرق إليه فيوهذ ،كالتوقيف للنظر ومساع احلدث ،عند باقي اإلجراءات األخرى

  ث للنظرتوقيف احلدالفرع الثاين: 

بأمر من السلطة املختصة بذلك قانونا، وضمن  إالَّال جيوز القبض على أي إنسان أو حبسه 
شروط وضوابط قانونية، كما جيب معاملته مبا حيفظ له كرامته كإنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو 

  معنويا.
 خاصةإن القبض واالحتجاز ميثالن بال شك مساسا باحلرية الشخصية، وبصفة  أساس املبدأ:

، والدساتري على محايته )3(الدوليةن حرصت خمتلف الصكوك أساسي لكل إنسا حقحرية التنقل، وهو 
  ضوابط هذه احلماية. الوطنيةوفصلت التشريعات 

                                              
  .299السابق، ص علي حممد جعفر، املرجع) 1(
  .176، صلسابقا زينب أمحد عوين، املرجع) 2(
تتعلق مبرحلة وضع اليد على احلدث من قبل  ،ويف هذا اإلطار، وضعت األمم املتحدة مبادئ عامة خاصة بقضاء األحداث املنحرفني )3(

فجاءت القاعدة العاشرة من قواعد بكني توصي بأنه عند وضع الشرطة أو سلطة املالحقة يدها على  ،الشرطة ومرحلة التحقيق معه
احلدث، جيب املبادرة بسرعة إىل إعالم والديه أو أوليائه بذلك على أنه يتوىل قاضي النظر فورا يف أمر إطالق سراحه، وعلى أن يتصرف 

 ث.املكلفون بتنفيذ القانون بلطف وحسن معاملة احلد
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أمور الضبط القضائي ملبأنه: إجراء خيول مبقتضاه  )La garde a vue( عرف الفقه االحتجاز
يف هذا الستدالل، والسلطة يف أن يبقى حتت تصرفه ملدة قصرية الشخص املعين من أجل إمتام إجراءات ا

ولفائدة التحقيق أن يوقف  القضائيةميكن لضابط الشرطة  أنهإىل   (ق إ ج ج)من  51 املادةتشري الصدد 
التوقيف للنظر  مدةللنظر شخصا أو أكثر من األشخاص املتواجدين يف مسرح اجلرمية، دون أن تتجاوز 

الرتكاب الشخص اجلرمية يتم تقدميه إىل وكيل  ساعة، وإذا وجدت دالئل كافية نيوأربع يةمثان
  .)1(اجلمهورية

فلتأمني مصلحة التحقيق ومصلحة احلدث معا اقتضى األمر وضع ضمانات إجرائية بشأن 
حددا القاعدة الثالثة عشرة من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون  ،توقيف األحداث

  قضاء األحداث مبا يلي:
  كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة. إالَّدم إجراء االحتجاز بانتظار احملاكمة، ال يستخ« -
يستعاض عن االحتجاز بانتظار احملاكمة حيثما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل: املراقبة عن  -

 كثب أو الرعاية املركزة أو اإلحلاق باألسرة أو بإحدى مؤسسات دور التربية.
بانتظار احملاكمة جبميع احلقوق والضمانات اليت تكفلها قواعد األمم يتمتع األحداث احملتجزون  -

  املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء.
منفصلة أو يف  مؤسسةوحيتجزون يف  ،يفصل األحداث احملتجزون رهن احملاكمة عن البالغني -

 تضم أيضا بالغني. مؤسسةقسم منفصل من 
 الفردية-احلماية ومجيع أنواع املساعدات االحتجاز الرعاية ويتلقى األحداث أثناء فترة  -

بالنظر إىل سنهم اليت قد تلزمهم  -هنية والنفسية والطبية واجلسديةواالجتماعية والتعليمية وامل

                                              
يستوجب التحقيق أحيانا توقيف احلدث اجلانح أو املعرض للجنوح ألسباب متعددة منها: منعه من التأثري على الشهود أو العبث و )1(

  باألدلة أو احليلولة دون هروبه أو حلمايته من احتمال تعرضه خلطر ما.
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  .)1(»وجنسهم وشخصيتهم

ا هوضعت القواعد اليتوقد استجابت جل التشريعات على حنو متباين وبصيغ خمتلفة ملا جاء يف 
 سن حتديد متعددة، منها مسائل يف تتباين املقارنة األحداث قوانني فإن ،)2(لألمم املتحدة العامةاجلمعية 
   ...ومكانه ومدته التوقيف، وحاالت جيوز توقيفه، الذي احلدث

بارمني  اخلاصةيف القواعد « حتت عنوانالكتاب الثالث من (ق إ ج ج) وبالرجوع إىل 
ال جند نصا ينظم هذه املرحلة، وهذا رغم خطورا على شخصية احلدث، بينما أخضع » األحداث

وبقي احلال ، بالنسبة لألشخاص البالغني العامةهذه الفئة إىل ما هو منصوص عليه يف القواعد  املشرع
ض املتعلق حبماية الطفل اجلزائري  والذي استحدثت مبوجبه بع 15/12كذلك إىل غاية صدور قانون 

ال ميكن أن يكون حمل توقيف «منه على أنه  48يث نصت املادة النصوص منها مايتعلق ذا اإلجراء ح
 .») سنة املشتبه يف ارتكابه أو حماولة ارتكابه اجلرمية13الطفل الذي يقل سنة عن ثالث عشرة ( ،للنظر

إذا دعت مقتضيات التحري األويل ضابط الشرطة القضائية أن يوقف «: منه على 49ونصت املادة 
) سنة على األقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب 13للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثالث عشر (

  .» ...عليه أن يطلع فورا وكيل اجلمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ،جرمية
كما أورد جمموعة  ،ف للنظر يف حقهياختاذ إجراء التوق القضائيةيتسىن لضابط الشرطة  حتىو         

من الضمانات حلماية األشخاص املوقوفني حتت النظر، دون أن يفرق بني األحداث والبالغني، وتتمثل 
  تلك الضمانات يف:

مباشرة إجراء التوقيف للنظر ضد  اوكيل اجلمهورية فور أن يطلع القضائيةضابط الشرطة على  .1
يتسىن له فيما  حتى، باب اليت دفعته إىل توقيفه للنظراألس أن يطلع احلدث علىو ،أي شخص

، وهذا ما يستنتج من القضائيةالتزام الصمت أو اإلجابة عن تساؤالت ضابط الشرطة  إما بعد

                                              
بشأن محاية األحداث اردين من حريتهم، اليت جاء فيها قد أكدت هذه الضمانات القاعدة السابع عشرة من قواعد األمم املتحدة  )1(

ويعاملون على هذا األساس،  ،يفترض أن األحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون احملاكمة (الذين مل حياكموا بعد) أبرياء« أنه
اجلهد لتطبيق تدابري بديلة، ولكن إذا ويقصر على الظروف االستثنائية، ولذلك يبذل قصارى  ،وجيتنب ما أمكن احتجازهم قبل احملاكمة

يف هذه القضايا  تاستخدم االحتجاز االحتياطي أعطت حماكم األحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إىل أقصى حد بالب
  ».م عليهملضمان أقصر فترة ممكنة لالحتجاز، ويف كل األحوال يفصل بني احملتجزين الذين مل حياكموا واألحداث الذين صدرت أحكا

  .195، 194 ص زينب أمحد عوين، املرجع السابق، ص) 2(
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جيب أن « أنهيف الفقرة الثانية منها على  نصتاليت (ق إ ج ج) من  52 املادة نصمضمون 
، كما جيب أن ب الشأن أو يشار فيه إىل امتناعهتوقيع صاح إما ،يدون على هامش هذا احملضر

  .)1(»يت استدعت توقيف الشخص حتت النظرتذكر يف هذا البيان األسباب ال

اجلزائري بالقانون رقم  املشرع، واليت استحدثها (ق إ ج ج)من  1 مكرر 51 للمادةفطبقا 
شخص أوقف للنظر خيربه ضابط  كلّ« على أن نصت 2001يونيو  26يف  املؤرخ 08- 01

ضر أدناه، ويشار إىل ذلك يف حم 1مكرر  51 املادةذكورة يف باحلقوق امل القضائيةالشرطة 
ماية الطفل اليت نصت على أنه املتعلق حب 15/12من قانون  50وهو ما أكدته املادة  ،»استجواب

جيب على ضابط الشرطة القضائية مبجرد توقيف الطفل للنظر إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، «
وأن يضع حتت تصرف الطفل كل وسيلة متكنه من االتصال فورا بأسرته و حماميه وتلقي زيارا له 

زائية، وكذا إعالم الطفل حبقه يف طلب فحص طيب وزيارة حمام وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجل
عالم احلدث املوقوف للنظر إ القضائيةيتعني على ضابط الشرطة  فإنهوعليه . »أثناء التوقيف للنظر

     .تقرير جزاء عن ختلفه يف إعالمه ، دونحبقوقه

أن يضع حتت تصرف الشخص املوقوف للنظر وسائل االتصال  القضائيةعلى ضابط الشرطة  .2
 .من (ق إ ج ج) 1 فقرة 1 مكرر 51 للمادة طبقاً ،ومتكينه من زيارم له ،بذويه فورا

اجلزائري مل مينح املشتبه فيه، حدثا أو بالغا، احلق يف االستعانة  اجلزائيةويالحظ أن قانون اإلجراءات 
مكرر  51 املادة نصمن خالل  هأن إالَّمل مينعه صراحة،  أنهمبحام يف مرحلة مجع االستدالالت، كما 

.يتم وجوبا إجراء فحص طيب للشخص املوقوف إذا ما طلب ذلك ..« أنهعلى  اليت تنص 02 فقرة
  ».بواسطة حماميه أو عائلته... مباشرة أو
إذا مسح له  إالَّ ،ر مع املشتبه فيه أثناء مساعهضالفقرة أن احملامي ال حيهذه  نصيستخلص من و

 كيف يستطيع طلب الفحص بدون أن وإالَّ ،ضابط الشرطة بذلك، ولكنه جيوز له االتصال به هاتفيا

                                              
يستوجب إبالغ أي شخص «الفقرة الثانية من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه  9وهذا ما نصت عليه أيضا املادة  )1(

 5، ونصت يف هذا الصدد أيضا املادة »وجه إليهيتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبالغه سريعا بأية مة ت
خيرب كل شخص موقوف ويف أسرع وقت ممكن وبلغة يفهمها «بأن  1950الفقرة الثانية من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لسنة 

  ».بأسباب توقيفه والتهم املوجهة ضده
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 نصتملثول احلدث أمام وكيل اجلمهورية، حيث  خالفاً، وهذا تصل إىل علمه رغبة موكله يف ذلك
للشخص املشتبه فيه احلق يف االستعانة مبحام عند مثوله أمام وكيل « منه على أن 02الفقرة   59 املادة

  ».اجلمهورية، ويف هذه احلالة يتم استجوابه حبضور حماميه، وينوه عن ذلك يف حمضر االستجواب
املتعلق  15/12من قانون  54ة يف نص املادة بصراحألحداث ل وهو ما استدركه املشرع بالنسبة

حضور احملامي أثناء التوقيف للنظر ملساعدة الطفل املشتبه فيه ارتكاب «اليت نصت على أن  حبماية الطفل
إذ جند ع املصري؛ ، واملشر)1(الفرنسي املشرع، مثلما فعل »جرمية أو حماولة ارتكاب جرمية وجويب

املعدل واملتمم أجاز للمشتبه فيه حدثا أو بالغا االستعانة  1983لسنة  17قانون احملاماة املصري رقم
ال جيوز لغري احملامني مزاولة أعمال احملاماة، ويعد « منه 3 املادةبدفاع أثناء مرحلة االستدالل؛ وذلك يف 

م وهيئات التحكيم واجلهات اإلدارية ذات احلضور عن ذوي الشأن أمام احملاك- 1من أعمال احملاماة: 
االختصاص القضائي اجلنائي واإلداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم يف الدعاوى اليت ترفع منهم أو 

حيث جعل طلب مقابلة احملامي  ؛»املتصلة بذلك القضائيةعليهم والقيام بأعمال املرافعات واإلجراءات 

                                              
أما فيما خيص حق االستعانة مبحام فلم يكن مضمونا إال ابتداء من الظهور األول أمام قاضي التحقيق، دون اإلشارة إليه يف مرحلة  )1(

البحث والتحري، وقد استنكر العديد من الفقهاء واحملامني هذه الوضعية وطالبوا بالنص على حق املشتبه فيه يف االستعانة مبحام يف هذه 
لى أساس أن التحريات األولية قد حلت حمل التحقيق، يف حني أنها ليست حماطة بشكلياته وال بإجراءاته، مما يستلزم أحاطتها املرحلة، ع

بالضمانات الكافية، ال سيما حق االستعانة مبحام. واستمرت وضعية عدم االعتراف حبق االستعانة مبحام للمشتبه فيهم إىل غاية صدور 
املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية، الذي مسح للمشتبه فيه املوقوف للنظر يف مراكز الشرطة االتصال مبحام بعد  1993جانفي  4قانون 
ساعة من توقيفه، ويف حالة عدم إمكانية االتصال باحملامي املختار أو عدم قدرته املادية على ذلك، ميكنه طلب انتداب حمام له  20مرور 
  تلقائيا.

 جيعل من هذا احلق حقا مطلقا يف كل اجلرائم، بل جعله يف احلاالت اليت يتعلق فيها موضوع التحري بوقائع إن املشرع الفرنسي مل
تكون أفعال االشتراك يف مجعيات أشرار وجرائم ابتزاز األموال واجلرائم املرتكبة من طرف عصابات منظمة، وذا القانون يكون املشرع 

األفراد واعترف للمشتبه فيه بضمان االستعانة مبحام يف حالة توقيفه للنظر، وميكن اعتبار هذا الفرنسي قد وسع من نطاق محاية حقوق 
التطور كمرحلة أوىل قبل الوصول إىل مرحلة االعتراف حبق تعييني حمام من الوهلة األوىل اليت خياطب فيها الشرطي شخصا مشتيها فيه، 

 4فقرة  63ائية الفرنسي، حيث أصبح من حق املوقوف للنظر طبقا لنص املادة وهذا ما حدث فعال يف تعديل قانون اإلجراءات اجلز
ساعة اخلاصة بالتمديد يف  144ساعة إىل غاية  48ساعة مثَّ  24املعدلة، حق االتصال مبحام من الوهلة األوىل من التوقيف وأثناء 

م، وطبقا لذا التعديل جيوز للمحامي املختار 2000املؤرخ يف سنة من القانون  706إىل  73اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف املادة 
دقيقة بعد أن يكون قد أعلمه ضابط الشرطة القضائية عن طبيعة اجلرمية  30أو املعني أن يتحاور مع موكله يف سرية تامة، وذلك خالل 

سموح به قانونا جيوز للمحامي تقدمي مالحظات مكتوبة إذا اليت مت من أجلها التوقيف للنظر، وعن تاريخ ارتكاا، وبعد انتهاء الوقت امل
 .113، 112ص م، ص2009ليطوش دليلة، احلماية القانونية للفرد املوقوف للنظر، رسالة املاجستري، رأى لزوما لذلك. راجع: 
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وجوب إخبار احلدث مباشرة ذا احلق، وإذا مل يطلب القاصر تكون منذ بداية التوقيف للنظر، مع 
ميكن أن يتم ذلك الطلب من ممثليه الشرعيني الذين جيب إخطارهم ذا احلق عند  فإنهاالستعانة بدفاع 

  .4 املادةمن  02للفقرة  طبقاًإبالغهم بتوقيف احلدث للنظر، وذلك 
وجتدر اإلشارة هنا مادمنا يف صدد احلديث عن حق احلدث يف حضور احملامي معه يف مثل 

من حاالت املتعلق حبماية الطفل اجلزائري  15/12من قانون  54هذه املرحلة إىل ما تضمنته املادة 
غري أنه وبعد « :يف غياب احملامي إذ نصت علىاستثنائية ميكن أن يتم مساع احلدث فيها حىت 

حلصول على إذن من وكيل اجلمهورية ميكن الشروع يف مساع الطفل املوقوف بعد مضي ساعتني ا
من بداية التوقيف للنظر حىت و إن مل حيضر حماميه ويف حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع 

  يف حضوره.
لة جبرائم سنة وكانت األفعال املنسوبة إليه ذات ص 18و16إذا كان سن املشتبه فيه ما بني   

اإلرهاب والتخريب أو املتاجرة باملخدرات أو باجلرائم مرتكبة يف إدارة مجاعة إجرامية منظمة وكان 
من الضروري مساعه فورا جلمع أدلة أو احلفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على 

حمامي وبعد من هذا القانون دون حضور  55األشخاص، ميكن مساع الطفل وفقا ألحكام املادة 
  . »احلصول على إذن وكيل اجلمهورية

حتقيقا ملصلحة احلدث من جهة و من أجل احلفاظ على مشروعية الدليل اجلنائي من جهة  .3
ىل إلزام إواستجوابه مطوال  )1(املتهمضمان عدم إرهاق ل اجلزائري املشرعذهب أخرى 
الراحة اليت ختللت ب وفترات ستجوااال مدةالضبط القضائي أن يذكروا  جهات

لشرطة لضابط  كلّعلى جيب « من (ق إ ج ج) 1 فقرة 52 املادةوذلك يف  ،ستجواباال
استجوابه وفترات الراحة  مدةشخص موقوف للنظر  كلّأن يضمن حمضر مساع  القضائية

الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إىل القاضي اليوم واليت ختلّلت ذلك و
ةوهو ما ذهب إليه كذلك القانون الفرنسي يف  ،»...املختصمن قانون  64 املاد

                                              
ويقل  ،سيطرته وقواه النفسية متتد ساعات متواصلة حىت تضعف ،ىل مناقشة املتهم مناقشة تفصيلية مطولةإن يعمد احملقق أذلك بو )1(

  .فريغمه على االعتراف ،تركيزه



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-354- 

 

حتديد  أنَّ إالَّال يوجد معيار زمين حمدد إلجراء االستجواب،  أنه، ورغم اجلزائيةاإلجراءات 
   .مسألة ختضع لرقابة حمكمة املوضوع املتهمالفترة املعقولة إلجرائه دون تأثري على إرادة 

بل اهلدف األساسي منه هو  ؛إثبات التهمة عليهمساع احلدث يف هذه املرحلة  منليس اهلدف و
وكلما كان ضابط الشرطة  ،احلالةهذه معرفة الظروف احمليطة به والعوامل اليت ساعدته إىل الوصول إىل 

ة غرضها محايته ضبطين الاستطاع التوصل إىل إقناع احلدث بأ كلَّماذا خربة واسعة يف ميدان األحداث 
بسؤال احلدث فينبغي أن يتم بأسلوب بعيد عن  يتعلَّقفيما بناًء على هذا فو ،التعرض له وأمن االحنراف 
 ،إذ يتعني أن تأخذ األسئلة طابع احلديث الودي العادي ؛عتادة يف سؤال املتهمني البالغنياإلجراءات امل

  .)1(هيدخل الطمأنينة إىل قلب حتىمن روع احلدث،  ئويهد
 وأن عليه، املتعارف الرمسي الزي ارتداء العام األمن أفراد يتجنب بأن الباحثني بعض ويرى

 املوجهة التهمة كانت مهما إذ ؛األحداث مع تعاملهم عند املشاعر من اخلالية اخلشنة املعاملة عن يبتعدوا
 بالعجز والشعور والوسواس اخلوف ومن النفسي واإلرهاق القلق من الغالب يف يعاين هأن إالَّ للحدث،

 مصاباً كان أو العنف أو بالقسوة اشتهر من اال ذاهلأو يرشح  خيتار فال الظروف، تلك يف واالكتئاب
 ال يقلّ وأن متزوجاً يكون بأن يرى من ومنهم والسرية، املظهر حسن يكون وأن النفسية، العقد بإحدى

  .)2(األحداث بشؤون اهتمام وله سنة مخس وعشرين عن عمره
ول إىل الوصلتوقيف للنظر، فاأن جيتنب مأمور الضبط القضائي التعذيب اجلسدي أثناء  .4

واملساس املوقوف للنظر  الكشف عن حقائق جرمية ما ال يعين التأثري على اختيار احلدث
، يف جتعل يف مقدوره التحكم يف إرادتهال اجلسدية، باستعمال أساليب من شأا أ تهبسالم
سدي على حظر التعذيب اجل متَّهلذا األساس  ؛يريد اإلفضاء به أو عدم البوح به ماشأن 

                                              
ألشغال ، الديوان الوطين ل- تطبيقيةونة نظرية رسة مقادرا- لتحقيق ادي، اجياليل بغد/ 543حسن حممد ربيع، املرجع السابق، ص )1(

  .2، صم1999، ئراجلزالتربوية، ا
مبوجب قانون األحداث األردين، رسالة املاجستري، اجلامعة األردنية، األردن،  رحاب موسى حممد العابورة، احلماية اجلنائية لألحداث )2(

  .07م، ص2008
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تضمن « أنهعلى احلايل ر اجلزائري دستوالمن  40 املادة نصتإذ والوطين؛  )1(املستوى الدويل
 ».ي مساس بالكرامةأين أو معنوي أو وحيظر أي عنف بد ،الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان

ملا  طبقاً، يتم التوقيف للنظر يف أماكن الئقة بكرامة اإلنسان، وخمصصة لذلك الغرضجيب أن  .5
وميكن لوكيل اجلمهورية يف أي وقت زيارة من (ق إ ج ج)،  4الفقرة  52 املادةعليه  نصت

 .املادةذات من  5عليه الفقرة  نصتملا  وفقاً ،هذه األماكن

 األحداث لتوقيف مستقل مكان ختصيص على نص إذالفرنسي إىل أبعد من ذلك؛  املشرعوذهب 
 1945لسنة  فيفري 2 مرسوممن  11 املادةوهو ما تضمنته  ،عن األشخاص املوقوفني البالغنيبعيدا 

  .املعدل واملتمم
فإذا كان من املسموح به جتوزا تقييد الشخص املوقوف البالغ مىت صل باستعمال القيود وفيما يت

دعت الضرورة، فإن األمر ليس كذلك إذا كنا أمام احلدث، ملا حيدث هذا القيد من وطأة على نفسيته، 
وما قد ينتج عنه من إخالل خطري؛ ألنه لو حدث واتبع هذا اإلجراء مع احلدث ولو ملرة واحدة فسيشعر 

خص مرفوض من اتمع، وقد ينتابه الشعور بالعار الذي قد يقوده إىل اضطرابات يف ش أنهبعدها 
  .)2(السلوك، وقد يشعر أن اتمع عدو له فيبادله العداء واحلقد فتنمو فيه روح الشر والرتعة إىل اإلجرام

                                              
عند ن املشتبه فيه عمنها عدم قبول القضاء لالعتراف الصادر  ،بضرورة تطبيق توصيات 1961يف سنة و) جأوصى مؤمتر (سانتيا )1(

جيوز  ال«كراه أو نتيجة قهر فكري، كما يتفق الفقه والقضاء أيضا على أنه إال بعد التأكد من أنها صادرة من غري إ معه حتقيق الشرطة
، وضمنت جلنة حقوق اإلنسان باألمم »ن امتناعه عن اإلجابة عن األسئلة ال يعترب قرينة على اإلدانةإإجبار أحد على اإلدالء بأقواله و

  تقريرها املبادئ الثالثة وهي: 1962يناير  05يف املتحدة 
اإلحياء أو االستجوابات  أن خيضع أي شخص مقبوض عليه أو حمبوس إلكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل خداعية أو  جيوزال- 1

  املطولة. 
كل قرار يصدر عن املتهم مت احلصول عليه بواسطة إحدى الوسائل املمنوعة املبينة يف الفقرة السابقة يكون مرفوضا غري مقبول، - 2

  إلثبات اليت تترتب على مثل هذا اإلقرار ال جيوز تقدميه كأدلة ضده أثناء أي حماكمة.وكذلك كل عنصر من عناصر ا
اعتراف الشخص املقبوض عليه أو احملبوس ال جيوز استخدامه كدليل ضده، إال إذا كان نتيجة تصرف إرادي وقد مت يف حضور - 3

ة حلكم القانون.حماميه وأمام قاض أو أي سلطة أخرى خمولة يف ممارسة الوظائف القضائي  
قانون األحداث األردين حيث ها ، منعند االقتضاء تشريعات العربية على جواز استعمال القيود احلديدية مع احلدثالبعض نصت  )2(

ب ال جيوز تقييد احلدث بأي قيد إال يف احلاالت اليت يبدي فيها من التحدي أو الشراسة ما يستوج«نصت املادة الثالثة منه على أنه: 
 ».ذلك
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لحدث املوقوف ل والنظافة الغذاء رص على ضمانجيب على مأمور الضبط القضائي أن حي .6
عليه يف أي قانون باعتباره من احلقوق الطبيعية  النصال حيتاج هذا احلق وإن كان للنظر، 
عليه  النصرورة حيتاج إىل ض فإنه، ه من الناحية العملية من إشكاالتما يفرز غري أنَّ ،لإلنسان

، ولضابط اصةخظر حباجة إىل رعاية ومراعاة ، كون احلدث املوقوف للنوعن طريقة تنفيذه
بني  القرار الوزاري املشتركحدد على ذلك  وبناًء، إلزامية توفري ذلك له القضائيةة الشرط

قيمة الوجبة  )1(12/06/2011وزارة املالية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية املؤرخ يف 
ناطق يف الغذائية لليوم الواحد للموقوف للنظر على حسب املناطق (الشمال واجلنوب ومجيع امل

دج بالنسبة  370.00ومبلغ  ،دج بالنسبة ملناطق الشمال 335.00وهي  ،)فصل الشتاء
بموجب بالنسبة للتنظيف ف وأما، دج بالنسبة جلميع املناطق 400.00ومبلغ  ،ملناطق اجلنوب

ف شخص خيضع إلجراء التوقي كلّمنه على استفادة  03 املادةيف  نص القرار املذكور أعاله
ساعة من حمفظة بقيمة حمددة بـ  48، ملدة تزيد عن للنظر داخل مقرات األمن الوطين

عليها بالتفصيل يف هذا القرار  النص متَّحتتوي عل مواد النظافة البدنية، واليت  ،دج 460.00
مبواد أخرى مالئمة يف حدود املبلغ سالف الذكر  املوادكما ميكن أن تستبدل هذه  الوزاري،

 إذا كان املوقوف للنظر من جنس األنثى.
التوقيف بناء على طلبه،  مدةجيب أن جيرى فحص طبي على الشخص املوقوف عند انتهاء  .7

الفحص الطيب  « :من الدتور احلايل إذ نصت على 60ا جاءت به املادة وذلك جتسيدا مل
املتعلق حبماية  15/12من قانون  51 املادة، وهو ما أكدته »إجباري بالنسبة للقصر 

جيب إجراء فحص طيب للطفل املوقوف للنظر، عند بداية واية  « :اليت تنص علىالطفل 
مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب ميارس نشاطه يف دائرة اختصاص الس القضائي، 

  مثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية.ويعينه امل
                                              

، 2011يونيو  12املوافق  1432رجب  10قرار وزاري مشترك بني وزارة املالية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية مؤرخ يف  )1(
ريدة الرمسية عدد اجل ،حيدد كيفيات التكفل مبصاريف التغذية والنظافة البدنية لألشخاص املوقوفني حتت النظر داخل مقرات األمن الوطين

 .21الصفحة ، 36
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وميكن وكيل اجلمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بناء  على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو    
جيب أن ترفق شهادات الفحص .حماميه أن يندب طبيبا لفحص الطفل يف أي حلظة أثناء التوقيف للنظر

 ».ءات حتت طائلة البطالنالطيب مبلف اإلجرا

 من الدستور  60 املادةعليه  نصت، وهو ما )1(ساعة مثان وأربعني التوقيف مدةأال تتجاوز  .8
 ميكن الو ،القضائية للرقابة اجلزائية التحريات جمال يف للنظر التوقيف خيضع« املذكورة أعاله

 ناء،استث إالَّ للنظر التوقيف مدة متديد ميكن وال ساعة... )48( وأربعني مثان مدة يتجاوز أن

 نصت أنها جند ج) ج إ (ق من 51 املادة إىل وبالرجوع ،»بالقانون احملددة للشروط ووفقاً

 مكتوب بإذن للنظر التوقيف آجال متديد ميكن« املدة هذه متديد فيها ميكن اليت احلاالت على

 على االعتداء جبرائم األمر يتعلَّق عندما )1( واحدة مرة-  املختص: اجلمهورية وكيل من

– الدولة. أمن على باالعتداء األمر تعلَّق إذا )2( مرتني– للمعطيات. اآللية املعاجلة أنظمة

 وجرائم الوطنية احلدود عرب املنظمة واجلرمية املخدرات جبرائم األمر تعلَّق إذا مرات )3( ثثال

 األمر تعلَّق إذا مرات )5( مخس– بالصرف. اخلاص بالتشريع ملتعلِّقةا واجلرائم األموال تبييض

بآجال التوقيف للنظر  املتعلِّقةإن انتهاك األحكام  .ختريبية أو إرهابية بأفعال موصوفة جبرائم
للعقوبات اليت يتعرض هلا  القضائيةكما هو مبني يف الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة 

   ».من حبس شخصا تعسفيا

 15/12من قانون  49هذا بالنسبة لألشخاص البالغني أما بالنسبة للطفل اجلانح جند املادة  
) 24ال ميكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين («نه أعلى  نصت املتعلق حبماية الطفل

                                              
 ال«منه يف الفقرة األوىل على أنه » 124«ذهب املشرع اليمين إىل منع إجراء التحفظ على احلدث على النحو الوارد يف نص املادة  )1(

بل جيب تكفيله  ،ثين عشرة سنة يف أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر األجهزة األمنيةاجيوز التحفظ على احلدث الذي ال يتجاوز سنه 
وحيال  ،فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه يف أقرب دار لتأهيل األحداث مدة ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة ،وليه أو وصيه أو املؤمتن عليهل

إذا جتاوز احلدث سن «أنه جند ويف الفقرة الثانية من نفس املادة ». بعدها إىل النيابة للنظر يف موضوعه وفقاً ألحكام قانون األحداث
شرة من عمره فيجوز عند القضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه يف مكان خاص به مينع غريه من االختالط به ممن هم أكرب الثانية ع

حسني حسني أمحد احلضوري،  راجع: تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة. أن العلى منه سنا، يف أي قسم من أقسام الشرطة 
 .36، صم2009اإلسكندرية،  دار املطبوعات اجلامعية، داث،إجراءات الضبط والتحقيق جلرائم األح
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تشكل إخالال ظاهرا بالنظام العام وتلك اليت يكون احلد األقصى وال يتم إال يف اجلنح اليت  ،ساعة
، وأشارت املادة اىل أن التمديد يكون وفقا »سنوات حبسا ويف اجلنايات 05للعقوبة املقررة فيها يفوق 

إال أنه اشترط أنه ال  ،للشروط والكيفيات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية ويف هذا القانون
واملالحظ على هذا النص أن املشرع جعل من  ،) ساعة يف كل مرة24وعشرين ( كن أن يتجاوز أربعامي

 سن الطفل سببا لتقليص مدة التوقيف للنظر.
وضع أحكاما فقد فإضافة إىل ما سبق ذكره  الفرنسي املشرع أماهذا يف التشريع اجلزائري، 

بشأن تعديل  2007مارس  05الحتجاز األطفال املشتبه فيهم، وذلك بالقانون الصادر يف  خاصة
هم ألطفال الذين يقل سنبالنسبة ل 1945فيفري  02وتعديل األمر الصادر يف  اجلنائيةقانون اإلجراءات 

لذين يقل ألطفال ااحتجاز ا عامةمنه حيظر كقاعدة  )2(الرابعة للمادة ووفقاً، )1(عشرة سنة عن الثالث
ومع ذلك جيوز بصفة استثنائية لضرورة مجع االستدالالت التحفظ على  ،عمرهم عن ثالث عشرة سنة
وثالث عشر سنة حتت تصرف مأمور الضبط القضائي بالشروط  العاشرةالطفل الذي تتراوح سنه بني 

  والضمانات اآلتية:
ارتكب أو شرع  أنهأن تتوافر ضده دالئل خطرية ومتماسكة من شأا أن تدعو إىل االفتراض  -

ة سبع سنوات على األقلّيف ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملد.  
أو قاضي األطفال أو قاضي  ظ على هذا الطفل، من نائب اجلمهوريةصدور إذن مسبق بالتحفّ -

جمال محاية الطفولة.ص يف التحقيق املتخص  
ها بصفة استثنائية ملدة عشر يددمتوجيوز  التحفظ على الطفل عشر ساعات، مدة أال تتجاوز -

بعد حضور الطفل أمامه. وإذا  بقرار مسبق من القاضي املختص ،ساعات أخرى كحد أقصى
 من األمر الصادر سنة 07/02 املادةتطبق  ل حضور الطفل أمام القاضي املختصاستحا

املعدل واملتمم بشأن األحداث اجلاحنني، وهي جتيز لنائب اجلمهورية يف مكان تنفيذ 1945
  التحفظ. مدةاإلجراء أن يصدر املوافقة على جتديد 

                                              
(1) Buisson Jacques, La garde à vue dans la loi lue 15 juin 2000, Revue de science criminelle et droit 
pénal comparé, 2001, p.32. 
(2)Article 4 de l’ordonnance N°45-174 modifié par la loi N° 2007-291 du 5 mars 2007. 
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جيب على مأمور الضبط القضائي أن خيطر فورا والدي الطفل املتحفظ عليه أو وصيه أو  -
وبصفة دورية من  طبيب اليت تتوىل رعايته، وأن يكون هلذا الطفل احلق يف أن يفحصه املؤسسة

  .)1(بداية التحفظ كذلك، واالستعانة مبحام للدفاع عنه
، وأن تكون الشروط املادية للتحفظ القضائيةوأن خيضع تنفيذ هذا اإلجراء باستمرار للرقابة 

رة فصله متاما عن البالغني، أو من حيث التغذية بضرو يتعلَّقمالئمة لسن الطفل، سواء فيما 
  .)2(والرعاية الصحية املناسبة

 أعمال سرية على ينص مل بأنه نرى اجلزائيةاإلجراءات  قانون نصوص إىل وبالرجوع
واضطرابه  قلقه زيادة إىل يؤدي مما احلدث، عن معلومات تسرب إىل يؤدي الذي االستدالل، األمر

 سرية كافة على النص ضرورة مشرعنا على ونقترح معهم، يتعامل الذين الناس مواجهة من واخلوف
على النحو الوارد يف  ؛دثاحل نفسية على سيئة آثار من ذلك يف ملا فقط احملاكمة وليس ،اإلجراءات

ضحية بعض اجلرائم حيث نصت املتعلق حبماية الطفل يف محاية الطفل  15/12من قانون  46 املادة 
ميكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي احلكم مشاهدة أو مساع التسجيل كما ميكن «أنه:  على

حبضور قاضي التحقيق أو  ،مشاهدة أو مساع نسخة من التسجيل من قبل األطراف واحملامني أو اخلرباء
   .»من سرية هذا اإلطالعضأمني ضبط يف ظروف ت

األحداث املعرضني لالحنراف خالل مرحلة الضبط  إجراءات معاملة إىل أنَّكما جتدر اإلشارة 
الغاية هنا ختتلف يف حالة ضبط  ألنَّ ؛العادية اجلزائيةفي عنها الطبيعة اليت حتيط باإلجراءات تجيب أن تن

دف إىل البحث عن احلقيقة (مرتكب اجلرمية)، وذلك بالتحقيق مع احلدث  احلدث املنحرف، فاألوىل
القصد  ، يف حني أنَّوافع اليت دفعته إىل اجلرمية من أجل توقيع اجلزاء املناسبوالبحث يف الظروف والد

من معاملة احلدث املعرض لالحنراف هو دراسة حالته والتأكد من وجوده يف حالة من حاالت التشرد 
بيئة االندماج يف اتمع من جديد بعيداً عن  انني وحتديد العالج الذي يكفل لهعليها القو نصتاليت 

  االحنراف والتشرد.

                                              
(1)

 La détention provisoire selon le droit français contemporain, Revue de droit pénale et criminologie, 
Bruxelle, Avril 1987, p.276.   

  .265شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص )2(
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مرحلة وسط بني  وهي ؛وهكذا نأيت إىل اية احلديث عن هذه املرحلة لنقف عند مرحلة أخرى
وتظهر أمهيته  ،التحقيق األول الذي جيريه مأمور الضبط القضائي، والتحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة

، كذلك يف استقالل السلطة القائمة به ميةالعمويتضمن كافة اإلجراءات اليت تتخذ يف الدعوى  أنهيف 
 كلّفما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه يف  ،املتهمتكفل فيه ضمانات  أنهخالل ويف حيادها أيضا من 

يف املخالفة ويف اجلنحة ويف اجلناية؟ وهل هناك نصوص يتميز ا احلدث عن غريه من  ؛دعوى عمومية
  يف املبحث املوايل. البالغني؟ وهذا ما سيأيت تفصيله

  متابعة احلدث أمام قاضي التحقيق إجراءاتاملبحث الثالث: 

رف مبصطلح التحقيق ال بأس أن نعباألحداث  اخلاصةجبهات التحقيق  قبل التطرق إىل املقصود
بالتحقيق يقصد بالتحقيق االبتدائي جمموعة اإلجراءات اليت تقوم ا السلطة املختصة بداية؛ إذ االبتدائي 

قبل احملاكمة، وتستهدف البحث يف األدلة املقدمة من جهة االستدالل للوصول إىل احلقيقة عن طريق 
وهي مستندة إىل  إالَّال ترفع إىل احملكمة  حتى ،ومدى نسبتها للمتهم بارتكاا ،موازنة األدلة املقدمة

  أسس قوية من الوقائع والقانون.

 أي املرحلة اليت تؤدي إىل ؛اجلنائيةاملرحلة األوىل للدعوى  ائي يعتربويعين هذا أن التحقيق االبتد
  تها للعرض على قضاء احلكم للفصل يف موضوعها. حتضري الدعوى وحتديد مدى صالحي

ال تستهدف من  ،بالنسبة لسلطة التحقيق فيعهد بالتحقيق االبتدائي عادة إىل جهة حمايدة وأما
، ويثور النقاش دائما حول حبث ما إذا كان من األوفق الفصل بني سلطيت )1(ورائه سوى إظهار احلقيقة

من األفضل اجلمع  أنه، أم العامةالتحقيق واالام، فيعهد باألوىل إىل قاضي التحقيق وباألخرى إىل النيابة 
لت بني صفها فت التشريعات يف هذا الشأن، فبعض، وقد اختلالعامةبينهما يف يد واحدة وهي النيابة 

، بينما أخذت تشريعات ق وسوريا واملغرب وتونس واجلزائرالعرا؛ من بينها سلطيت االام والتحقيق
  . مصرالكويت و؛ ومنها د واحدةأخرى بطريقة اجلمع بني سلطيت االام والتحقيق يف ي

                                              
إال أن هذا الرأي  ،إجنلترا يرون أنه ال لزوم له ألنه جمرد تكرار للتحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة يهنا: فف ةلقد تعددت اآلراء الفقهي )1(

سامي النصراوي، دراسة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء . راجع: بتدائي يف حتقيق العدالةمهية التحقيق االأمل يصمد أمام 
  .  319م، ص1976األول، مطبعة دار السالم، بغداد، 
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ألحداث، وإبراز دورها يف وحىت يتسىن لنا التعرف على جهات التحقيق املختصة يف شؤون ا
ممارسة سلطة ، حيث نتناول يف املطلب األول نيلبمطرأينا تقسيم هذا املبحث إىل لطفل، امصلحة محاية 

  احلدث يف مرحلة التحقيق. اإلجراءات املتخذة ضد ين، ويف املطلب الثاالتحقيق من قاضي األحداث

  ومهامه قاضي األحداث تعيني: ولملطلب األا

االام  صحةي تباشره سلطة قضائية خمتصة للتحقيق يف مدى ئاالبتدائي نشاط إجراالتحقيق 
مرحلة الحقة إلجراءات مجع االستدالل أو البحث  بشأن واقعة جنائية معروضة عليها، وهي املوجه

فإن ، وعليه اكمة اليت تقوم ا جهات احلكموتسبق مرحلة احمل ،هيدي الذي يباشره الضبط القضائيالتم
باختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية للكشف عن  ،التحقيق يهدف إىل متهيد الطريق أمام قضاء احلكم

باختاذ مجيع  للقانون وفقاًقيق يقوم قاضي التح« (ق إ ج ج) على أنمن  68/1 املادة، فتنص )1(احلقيقة
  ».ام وأدلة النفيعن احلقيقة بالتحري  عن أدلة اال إجراءات التحقيق اليت يراها ضرورية للكشف

لكن بالنسبة للحدث اجلانح أو احلدث يف حالة اخلطر  ،هذا بالنسبة للتحقيق مع الشخص البالغ
 إىل توصل اليت املشروعة والوسائل اإلجراءات مجيع : اختاذميقصد بالتحقيق القضائي اخلاص املعنوي ف

، أسباب احنرافهالتعرف على شخصية الطفل احلدث و رها، والذي يهدف إىلاهإظو كشف احلقيقة
 املشرعوقد قسم ، )2(يف اتمع حلدثئمة إلدماج االبحث عن الوسائل العالجية الضرورية املالو

اجلزائري سلطة التحقيق يف قضايا األحداث بني قاضي التحقيق العادي وبني قاضي التحقيق املكلف 
ويرجع هذا التقسيم إىل نوع اجلرمية من (ق إ ج ج)،  449 دةاملابشؤون األحداث حسب ما تضمنته 

، وهذا قبل صدور قانون محاية الطفل أين جند أن املشرع قد عدل عن موقفه وخول املسندة للحدث
ميارس قاضي األحداث أثناء « منه  69لقاضي األحداث صالحيات قاضي التحقيق حسب مص املادة 

  ».التحقيق املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائيةالتحقيق مجيع صالحيات قاضي 

                                              
 .  332، 331ص عبد اهللا أوهايبيه، املرجع السابق، ص )1(
/ غسان يعقوب وليلى يعقوب، 228، صم1988 ،القاهرة مصطفى فهمي، سيكولوجيا الطفولة واملراهقة، مكتبة مصر، )2(

  .09ص م،1990سيكولوجيا النمو عند املراهق، دار النهار للنشر، بريوت، 
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  الفرع األول: تعيني قاضي األحداث

 إبراز يف كبري شأن 1955 سنة بواشنطن املنعقد األحداث لشؤون القومي للمؤمتر كان لقد
اجلرمية  ملكافحة األوىل احللقة بذلك كما أوصت ختصصه، وضرورة األحداث بقاضي املنوط اهلام الدور

  .)1(1961جانفي 05إىل 02من الفترة يف بالقاهرة انعقدت اليت

 توفرمها جيب أساسيني شرطني اشترط أنه جند حيث اجلزائري، املشرع سار السياق نفس ويف
  .األحداث بشؤون واالهتمام العنايةو ،الكفاءة اومه ؛األحداث قضاء يف النظر مهمة له تكون فيمن

وات يقضيها يف املدرسة العليا ثالث سن مدةيتجسد بتكوين القاضي  فإنه ،فبالنسبة للشرط األول
على الترتيب  ويتم اختيار جهة التنصيب بناًء ،، يكلل بعدها حبصوله على شهادة إجازة يف القضاءللقضاء

ىل إالذي حيسب على مدى السنوات الثالث إضافة  ،باملعدل العام االستحقاقي للطالب الذي يتحدد
  .)2(نات التخرجامتحا

ىل فترة جتريبية ملدة سنة يف احملكمة إخيضع  ،درسة بصفته قاضيا متربصاويتم خترج الطالب من امل
  .)3(و قاضي نيابةأن يكون قاضي حكم أيكون متخصصا يف جمال معني، فإما دون أن  ،اليت ينصب فيها

اء تلك اليت متت دراستها يف مرحلة سو ،القانونية املوادويتلقى الطلبة الناجحون تكوينا يف خمتلف 
مع  ،وذلك على مدى السنوات الثالث ،دخل ضمن التكوين اخلاص باملدرسةاليت ت املوادالليسانس أو 

  سنة. كلّىل فترات تربص إاخلضوع 
حداث يكون مبوجب تعيني قاضي األ د بأنَّتؤكّ من قانون محاية الطفل 61 املادة نص نَّأكما 

على تكوين خاص يف جمال  ل القاضيفمن جهة ال يتحص اإذً، العدل ملدة ثالث سنواتر من وزير قرا
 ،ى الثالث سنواتحداث ال يتعدأبقائه يف منصبه كقاضي  مدة ومن جهة أخرى فإنَّ ،حداثقضايا األ

                                              
 قد) يتعلق بإصدار جملة محاية الطفل 1995نوفمرب  9مؤرخ يف  1995لسنة  92قانون عدد (التونسية  الطفل جملة أن جند هذا يف )1(

 النيابة مستوى على سواء األطفال حماكم منهم تتألف الذين القضاة« بقوهلا األحداث قضاء ختصص وجوب على 81 الفصل يف نصت
 ».الطفولة ؤونش يف خمتصني يكونوا أن جيب احملاكمة أو التحقيق أو

 .20، 19ص أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص )2(
طبقا  ،تاز مسابقة وطنية يتم افتتاحها بقرار من وزير العدلوحىت يتحصل الطالب القاضي على تكوين يف املدرسة العليا للقضاء فإنه جي )3(

خذ دون األ ،قلويكون املترشح حائزا على شهادة الليسانس يف العلوم القانونية على اال ،303- 05من املرسوم التنفيدي  26 للمادة
 .دكتوراه)، بعني االعتبار مستوى الدراسات العليا (ماجستري
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ألن ما يتلقاه القاضي من تكوين ينحصر يف ذلك املعارف  ؛حداثجتاه األ اجلنائية خيدم السياسة وهذا ال
، وتبقى بذلك وهو ما يعد تكوينا عاما ،إضافة لشهادة الليسانس ،اليت يتلقاها يف املدرسة العامة القانونية

الثالث  مدة، والراجح أن حداثتسابه اخلربة الكافية يف جمال األخربته امليدانية هي اليت حتدد مدى اك
  ات قصرية إذا ما علمنا أن نقله بعد انقضاء هذه املدة قد ال يراعى فيها تنصيبه يف نفس االختصاص.سنو

كأن تصدر عنه  ،جمال األحداثيف ميتهنون  ممنيقضي أن يكون القاضي الشرط الثاين ف وأما
داث هو قاض وقاضي األح، إىل مجعية من مجعيات الطفولة انضماميكون له ، أو هذا االمؤلفات يف 

كي يكون من قضاة احلكم على مستوى احملكمة، ونظرا ألقدميته وكذا اهتمامه بشؤون األحداث، ول
، وعلم م التربيةوبد أن يكون على اطالع واسع يف عل للقيام مبسؤوليته ال ؤاقاضي األحداث متمكنا وكف

 ،علم إجرام األطفال خاصةومتمكنا كثريا من علم اإلجرام  ،وعلم االجتماع األسري ،نفس الطفل
وبالتايل يكون مربيا أكثر منه قاضيا أو مطبقا ملواد قانونية، وينتدب ملمارسة ومباشرة مهامه املتمثلة يف 

  .)1(عنوياملطر اخليف من هم النظر يف قضايا األحداث سواء اجلاحنني منهم أو 
املعدل لقانون  2001يونيو 26 املؤرخ يف 08- 01من األمر 39 املادةوبالرجوع إىل 

مهامه بنفس  يي وتنته، فإن قاضي التحقيق أصبح يعني مبوجب مرسوم رئاساجلزائيةاإلجراءات 
  .يف التحقيق يف القضايا واجلرائم اليت يرتكبها األحداث - عليه امسه يدلّكما - ، ويتمثل دوره األشكال

 تأو على مستوى جهاإن على مستوى قسم األحداث - صل بقضاة األحداث فيما يت أما
واحملاكم  القضائيةس بذلك بني حماكم مقار االز مي املشرع نا جندفإن - االستئناف على مستوى الس

 اليت تعدو القضائية، إضافة إىل غرف األحداث على مستوى االس بكيفية تعيينهم يتعلَّقفيما  العادية
هلا احلق يف تعيني  السلطات اليت من قانون محاية الطفل، 61 ادةاملد وإذ حتد ،درجة ثانية يف التقاضي

حداث بالنسبة ن قضاة األل يعيفاألو ،: وزير العدل ورئيس الس القضائيومها ،قاضي األحداث
ن قضاة األحداث والثاين يعي ،ة ثالث سنواتوذلك بقرار ملد ،القضائيةللمحاكم املتواجدة مبقار االس 

ويبقى هذا  مبوجب أمر وباقتراح من النائب العام. القضائيةللمحاكم املتواجدة خارج مقار االس 

                                              
  .437، صم1991موالي ميالين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  )1(
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ي رغبة القاضي يف تولّ نَّإذا علمنا أ خاصةسلطة التعيني،  التمييز بني الفئتني دون تربير يذكر من حيث
  .)1(هذا املنصب قد ال تحترم

 1978 لسنة القضائي التنظيم قانون من 531/01 املادة يف املشرع أوجب فقد فرنسا يف أما
 ليقوم ؛األطفال حملكمة اختصاص مركز كلّ يف أكثر أو واحد أطفال حتقيق قاضي وجوداملعدل واملتمم 

 الفقرتان حددت كما تقوميه، إلعادة املناسبة الوسائل ةكاف يتخذو الالزمة واإلجراءات التحقيقات ةبكاف
 قاضي خيتص 02 الفقرة فبموجب ،األطفال حتقيق قاضي اختصاصات املذكورة املادة من 03و 02

 املرتكبة اخلامسة الدرجة من خالفاتاملو اجلنح بقضايا التحقيقاجلنايات  يف التحقيقإىل جانب  األطفال
 1945 لسنة فيفري 02 مرسوم من 09و 08 املادتني يف احملددة الشروط وفق ،األحداث قبل من

 طبقاًباملساعدة  يتعلَّق فيما آخر اختصاص األطفال لقاضي فإن 03 الفقرة ، ومبوجباملعدل واملتمم
  .)2(املدين القانون من 382 للمادة

ويف هذا الصدد جند يف فرنسا القضاة يعينون مبوجب مرسوم رئاسي من رئيس اجلمهوريـة، 
 املؤرخ يف 1270- 58 من األمر رقم 26 للمادة طبقاًباقتراح من وزير العدل حافظ األختام، وذلك 

، وأن قضاة األحداث خيتارون من 2004 مارس 09بقانون  املعدل واملتمم )3(1958 ديسمرب 22
وينتدبون ملدة حمددة وهي ثالثة سنوات ملمارسة ومباشرة مهامهم أو  ،بني قضاة احلكم العاديني

  .)4(األحداث (األطفــال)  وظائفهم يف حماكم

  الثاين: مهام قاضي األحداثالفرع 

بل  ؛نظرا للخصائص اليت متيز قضاء األحداث حبيث ال يقتصر على اجلانب الردعي فحسب
 ،يشمل إصالح احلدث وإدماجه اجتماعيا فإن له حمورين أساسيني ومها: جنوح األحـــداث

                                              
كان األجدر أن يستعمل ف ،..»يعني يف كل حمكمة«أن املشرع استعمل عبارة  من قانون محاية الطفل 61 املالحظ من خالل املادةو )1(

على اعتبار أن هذا األخري (التعيني) يكون بالنسبة جلميع القضاة على مستوى  ،من الندب أو االنتداب بدل التعيني» ينتدب«عبارة 
مبوجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس اجلمهورية باقتراح من وزير العدل حافظ األختام بعد مداولة الس احملاكم الذين يعينون 

 األعلى للقضاء.
  .247شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص) 2(

(3) Roger perrot, Institutions Judiciaires, montchrestien, delta,1995, p779 

(4) Jean claude soyer, Droit pénale et procédure pénale, L .G.d.J, p 414. 
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هذا األساس وعلى  ،حبماية الطفلاملتعلق  15/12لقانون   طبقاً ،عنوياملطر اخلواالهتمام باألحداث يف 
يف السلطة املمنوحة له قانونيا بالتكفل بفئة األحداث اليت توجد يف حالة  يتمثّلوقائي يقوم القاضي بدور 

يعمل على  فإنهحالة تعرض عليه، مبعىن آخر  كلّعنوي من خالل اختاذ التدابري الالزمة حسب املطر اخل
احليلولة دون وقوع احلدث يف مهاوي االحنراف واإلجرام، وذلك بالنظر يف عريضة تعرض عليه أو بناء 

اختاذ  املشرعلديها احلدث، إىل جانب هذا خوله  ةالتربوية املوجود املؤسسةأو  العامةعلى طلب النيابة 
  من شأنه إنقاذه من اخلطر الذي يهدده.أي تدبري وقائي أو عالجي أو إصالحي يالئم احلدث وظروفه 

لالزمة حبق احلدث وذلك باختاذ التدابري ا ،اجلانب العالجي فيربز يف إصالح احلدث املنحرف أما
يعاقب عليه القانون، وهذه التدابري املتخذة بشأن احلدث اجلانح ميكن أن  سلوكا جمرماالذي ارتكب 

 حتىمتخصصة بإصالح األحداث وتربيتهم وتقومي خلقهم وتأهيلهم مهنيا واجتماعيا  مؤسسةتنفذ يف 
، وذلك باختاذ األساليب التربوية احلديثة، أو بقائه يف حميطه العامةميكن إدماجهم من جديد يف احلياة 
ات النافعة لعائلته من مع إجراء املراقبة املنتظمة عليه وإسداء اإلرشاد ،العائلي إذا توفر لذلك اجلو املناسب

  .)1(قبل القاضي واملساعدين االجتماعيني املوظفني هلذا الغرض
  يقوم باملهام التالية: فإنهرسالته لقاضي األحداث من أجل أداء و
 القضائيةاملهام   . أ

وكيل اجلمهورية  نَّإإذ  ؛قضايا األحداث اجلاحننييف  اوجوبي الذي يعتربالتحقيق يف إجراء  تتمثّل
سواء عن طريق  ،ال جيوز له إحالته مباشرة على احملاكمة ق باحلدث إليهف املتعلّعند وصول امللـ

 قانون محاية الطفل،من 64ة ة املخالفات، وذلك عمال باملادالتلبس باستثناء ماد أور االستدعاء املباش
 فإنه نصبه كقاضي حكم يف جرائم األحداثل القانون لقاضي األحداث إىل جانب مقد خوومن هنا 

                                              
حلماية ، اثاين جنيةاب عر/ 24، صم1991الندوة الوطنية الثانية للقضاء، القضاء واملتطلبات االجتماعية، نادي الصنوبر، انظر،  )1(
، م2004ن، تلمسابلقايد ق، جامعة أيب بكر حلقواكلية ، جلنائيةم العلوام واإلجراماجستير يف علم ، رسالة جلاحننياث اجلنائية لألحدا

  .43ص
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، 449 (امللغاة)املواد، وذلك يف اجلانح دثيف اجلنح املرتكبة من طرف احل )1(ى سلطة التحقيقيتولَّ
القاضي  رة أنَّاملقر العامةوهذه امليزة هي خروج عن القاعدة  من (ق إ ج ج)، 459/1 ،451، 450

وهو املبدأ الذي كان معمول به يف أن نظرها بصفته قاضي حتقيق، ال ميكن له أن يفصل يف قضية سبق و
عدم دستورية  08/07/2011التشريع الفرنسي اىل غاية أن أعلن الس الدستوري الفرنسي بتاريخ 

من قانون التنظيم القضائي الفرنسي حيث علل ذلك أن اجلمع بني التحقيق و  3- 251أحكام املادة 
حيث أن القاضي الذي حقق يف القضية  ،األطفال يتناىف و مبدأ احلياد و الرتاهةاحملاكمة بالنسبة لقاضي 

 01و مت النص على عدم العمل بأحكامها يف احملاكم الفرنسية بداية من  ،ال ميكن له ترأس اجللسة
.غري ان هده القاعدة يف اجلزائر ما يزال العمل ا رغم التعديل الذي استحدثه املشرع 2013جانفي 

)2(املتعلق حبماية الطفل 12- 15يف هذا اال مبوجب القانون 
.  

ي إعادة النظر يف هذه القاعدة وهذا من أجل حتقيق وعليه نناشد املشرع اجلزائري مرة أخر     
 ال ميكن متابعة أيومن هذا املنطلق مصلحة الطفل الفضلى هذا من جهة وحتقق العدالة من جهة أخرى 

ة دون أن يكون ناياجلاجلنجة أو وارتكب جرمية تأخذ وصف  ،سنة ةعشر بلغ من العمر مثاينحدث مل ي
البالغ  املتهماليت جتيز إحالة  العامةقيق سابق، وهو خروج عن القواعد قاضي األحداث قد قام بإجراء حت

  أمام حمكمة اجلنح، دون إجراء حتقيق.
هورية يقوم بإنشاء ملف مرتكبة من طرف بالغني وأحداث فإن وكيل اجلم ايةإذا كانت اجلن أما

وحتال الدعوى على حمكمة  ،مبوجب عريضة أحداث ،يرفعه إىل قاضي األحداث اجلانح حلدثخاص با
  من امللغاة  452 املادةوهو ما أشارت إليه  سابق، األحداث بعد أن يقوم قاضي األحداث بإجراء حتقيق

 أو نيال جيوز يف حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغني سواء أكانوا فاعلني أصلي« (ق إ ج ج)
شر سنة من عمره دون أن يقوم قاضي شركاء مباشرة رفع أي دعوى ضد حدث مل يستكمل مثانية ع

  ».التحقيق بإجراء حتقيق سابق على املتابعة

                                              
، نظام يفصل بني املتابعة واالام وبني األنظمة اإلجرائية حيكمها نظامان، جند أن امألة الفصل بني سلطيت التحقيق واالبالنسبة ملس  )1( 

االختصاص باملتابعة و االام والتحقيق التحقيق ، فيوكل املتابعة واالام للنيابة العامة ويوكل التحقيق لقضاء التحقيق ، ونظام ثان جيمع 
يف جهة واحدة كالنظام املصري ، ويوصف هذا األخري بأنه أشد األنظمة خطرا على احلقوق واحلريات الفردية ./حاج إبراهيم عبد 

  .78الرمحن ، املرجع السابق ، ص  
  .113حاج إبراهيم عبد الرمحن ، املرجع السابق ، ص   ) 2( 
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 ،ف بشؤون األحداثمن إجراء حتقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق املكلَّ بد وبذلك فال
  .كان نتيجة ذلك بطالن إجراءات التحقيق وإالَّ

وقاضي  نيبالغبني قاضي التحقيق اخلاص بال ة التحقيقع صالحيوز اجلزائري املشرع كما أنَّ
يف بالتحقيق  األحداثحيث خيتص قاضي قانون محاية الطفل؛من  62 املادة أكدتهوهو ما األحداث، 

  . الطفل، بينما خيتص قاضي التحقيق باجلرائم اليت يرتكبها البالغوناجلرائم اليت يرتكبها 
أن الوصف اجلزائي للجرمية اليت ارتكبها احلدث جناية أحال قاضي األحداث امللف  تبينوإذا 

كما جيوز يف هذه احلالة إجراء حتقيق تكميلي اهلدف منه معرفة اإلجراء  ،إىل حمكمة مقر الس القضائي
  املناسب املتخذ ضد احلدث.

ا أرسل امللف إىل وكيل استكماهل متَّلقاضي التحقيق أن اإلجراءات قد  تبينوبعدها إذا 
حسب  ،أيام من تاريخ إرسال امللف 05أجل ال يتجاوز اجلمهورية الذي يتعني عليه تقدمي طلباته خالل 

أعطى لقاضي التحقيق  املشرعكما نشري أيضا إىل أن  من قانون محاية الطفل، 77 املادة نصما جاء يف 
اجلرمية املوصوفة  لقسم األحداث أنَّ تبينإذا » ليتكميحتقيق « تص بشؤون األحداث صالحية إجراءاملخ

 نصأمر اإلحالة قد صدر من قاضي األحداث، وهذا ما يستفاد من  وأنَّ ،جبنحة هي يف احلقيقة جناية
يف وجيوز له أن يأمر فضال عن ذلك باختاذ التدابري املنصوص عليها  (ق إ ج ج)،من  367/3 املادة
 املتعلّق حبماية الطفل. 15/12من قانون  70املادة 

  :التدابري التالية تكمن يف املهام التربوية:
تربوية أخرى، ومتابعة تطور  مؤسسةوضع القاصر يف مراكز الوقاية أو إعادة التربية أو أي  -

  سلوكه داخلها.

  أو حتت نظام الوقاية. )1(وضع القاصر حتت نظام احلرية املراقبة -

  تأهيل األحداث التابعة لوزارة العدل.رئاسة جلنة إعادة التربية يف  -

                                              

راقبة : و تسمى أيضا باملراقبة عن كثب و باحلرية احملروسة, و غايتها العمل على اعادة تربية احلدث و ارشاده اىل الطريق احلرية امل )1(  
هو اجراء  القومي من قبل مندوبني متخصصني يف شؤون الطفولة حتت مراقبة و اشراف قاضي االحداثو الوضع حتت نظام احلرية املراقبة

  .190صما.جنيمي مجال ، املرجع السابق،ستقلة بل جيب أن يكون مرافقا لتدبري تربوي او عقوبة حمكوم تربوي ال حيكم به بصفة م
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رئاسة جلنة العمل التربوي يف مراكز إعادة تربية األحداث التابعة لوزارة الشؤون  -
  االجتماعية.

  عالقة قاضي األحداث مع وزارة العدل يف: تتمثّل املهام اإلدارية:  . أ

  بسري أقسام األحداث. اخلاصةإرسال التقارير الفصلية  -

  بوضع األحداث يف مراكز أو حتت نظام احلرية املراقبة. املتعلِّقةإرسال القوائم الشهرية  -

  مبراقبة أجنحة األحداث أو مراكز إعادة تأهيل األحداث. خاصةإرسال تقارير شخصية  -

  عالقة قاضي األحداث مع املصاحل األخرى فتتمثل يف: أما
مراقبة نشاطات املراكز ومصاحل البيئة املفتوحة بواسطة التقارير الدورية اليت ترسلها هذه  -

  إىل القاضي. املؤسسات

املالحظات اليت  كلّإجراء زيارات وتفتيشات تفقدية يف هذه املراكز واملصاحل، وإبداء  -
  .)1(يراها القاضي مناسبة للتكفل احلسن باحلدث

  يف مرحلة التحقيق اجلانح احلدث حقيف املتخذة  : اإلجراءاتيناملطلب الثا

يتالتحقيق اخلاص باحلدث اجلانح عن طريق الطلب االفتتاحي احملرر صل قاضي األحداث مبلف 
قبل اإللغاء مبوجب ، ج) ج إ قمن ( 467و 448 للمادتني طبقاًمن طرف السيد وكيل اجلمهورية 

ه  قاضي يتخذبشأنه ما  يتخذالذي و ،وما بعدها 62املواد املتعلق حبماية الطفل يف  15/12قانون 
 ، علما أنَّمن التحقيق سواء عند بداية التحقيق أو خالل سري التحقيق أو عند االنتهاء ،التحقيق من أوامر

ل لقاضي ق يف قضايا األحداث اجلاحنني خالف ما هو خمومنح صالحيات واسعة للقاضي احملقّ املشرع
كذا و (الشخص املرتكب للجرمية)، هو الوصول إىل احلقيقة هدف ذلكخلاص بالبالغني، والتحقيق ا

التعرحيث ميكن له القيام ؛ة احلدثف على شخصي ة إجراءابعدةخاذ ت واتنهوهو ما  ،أوامر عدسنبي 
  .فيما يلي

                                              
  .130م، ص1997وزارة العدل، مرشد التعامل مع القضاء، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر،  )1(
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مع  قاضي األحداث أثناء التحقيق جراءات املتخذة من قبلاإلالفرع األول: 
  احلدث اجلانح

التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار  ية وعناية وجيركلّ مهّبيبذل أن األحداث قاضي  جيب على
ويف ذات الغرض نصت املادة  وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، احلقيقة والتعرف على شخصية احلدث

يكون التحقيق إجباريا يف اجلنح واجلنايات «: تعلق حبماية الطفل على أنهامل 15/12من قانون  64
  . »املرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا يف املخالفات

 التحقيق الرمسيأوال: 

 ميقو اهذ يفو ،العموميةلى عريضة افتتاح الدعوى ع م به قاضي األحداث مع احلدث بناًءويقو
 ،ينلقانوا نائبه روـضحب يعلمهو ،هويته عن فيسأله ل،وألا لثوملاعند  احلدثع بسمااث ألحداي قاض

ن كاإذا عما  ثدحلا لدل وايسأ، وتصريحي بأء الدإلا يفينبهه بأنه حر و ،ليهإ وجهةملا لتهمةا ىلإينوهه و
  .)1(اثألحدا لقاضي لكذ يتركأو  حماميا له نييعأن يريد 

فبالرغم من  لتحقيقاية مرحلة اعند بدث حلداعن ع للدفا حمام تعيني فيما خيص احلق يفما أ
ما يعد ا هذ، وحملاكمةاال عند إملعني تلقائيا ال خيطر احملامي أن العمل ابه ى جري لذأن اال إ ،عليه النص

  ع.لدفاق احلقو اارهدإ

 الجتماعيالبحث اثانيا: 

 لتحقيقا: امه نيفتلخم نيمصطلح ستعملا قد عشرملا أنَّ هو ألمرا يةابد يفليه رة إإلشااما ينبغي و
: هي ةحدوا رةعبا ستعملا لفرنسيا لنصا يف بينما ،يبلعرا لنصا يف الجتماعيا لبحثوا الجتماعيا
)Enquête ،( هو و ،امللغاة(ق إ ج ج)من  453/3 دةاملاءات اإلجرامن ع لنوا انصت على هذولقد

الة حلبا تعلقةملا تعلوماملا معجب لكوذ ،قيقةحلا ىلل إللوصواث ألحداقاضي م به يقواء جرإعن رة عبا
 يتلا وفلظروا سةرالدا يف ظبتهامو عنو ،بقهاسوو ثدحلا لطفلا عطبا عنو ة،لألسر بيةدألوا يةداملا

 خمتصون الجتماعيا لبحثا اءبإجر تصخيو ،الئمملا ريلتدبا ىلإ يصل أن يستطيع بذلكو ،فيها شعا
 .حفتوملا لوسطا يف والتربية الحظةملاة كمصلح ونمربأو  ونجتماعيان اعووأ

                                              
)1(   Bouzat,P., et Pinatel,J., Traité de droit pénal et de criminologie, Dalloz, 1963, T.2, p.1207. 
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 66دة ملااحسب ما نصت عليه ،)1(اثألحدايف قضايا  اريجباإالجتماعي البحث ا ايعترب هذو
البحث اإلجتماعي إجباري يف اجلنايات واجلنح املرتكبة من «املتعلق حبماية الطفل  15/12ن من قانو

  .»قبل الطفل ويكون جوازيا يف املخالفات

  الفحوص الطبية املختلفةثالثا: 

ةخوفحوص طبية  إجراءأن يأمر بلقاضي األحداث  قانون محاية الطفلمن  68 لت املاد
، أو كان يعاين من اضطرابات نفسية أدت به إىل ارتكاب اجسمانية، يف حالة ما إذا كان احلدث معاق

بالنقل إلحدى  ااجلرمية، وإذا ثبت ذلك فإنه مراعاة ملصلحة احلدث فعلى قاضي األحداث أن يصدر أمر
  .تهاملراكز الصحية ليتم معاجل  أو  املستشفيات

قاضي األحداث أثناء التحقيق مع  املتخذة من قبلالتدابري  الفرع الثاين:
  اجلانح دثاحل

من 70املادة أن جند ، جلانحث احلدايف حق ة ملتخذابري التدع افيما يتعلق بنوبناًء على ما سبق و  
ميكن تقسيم هذه ، ولتحقيقاليت يتخذها قاضي اءات اإلجراتبني  املتعلّق حبماية الطفل 15/12قانون 

  ني:صنفىل إبري التدا

 اإلجراءات ذات الطابع التربويأوال: 

 اخلاصة، ونظرا للعناية )2(احلدثتأهيل وإصالح  دف إىل ،وهي وسائل تقوميية وذيبية وعالجية
اجلانح فقد خول لقاضي األحداث صالحيات من نوع خاص ال  اجلزائري للحدث املشرعليت أوالها ا

   من 70 املادةتتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغ، وهي منصوص عليها يف 
  واليت جتيز لقاضي األحداث أن يسلم احلدث اجلانح مؤقتا إىل:املتعلق حبماية الطفل  15/12قانون 

                                              
يتعني يف مجيع احلاالت باستثناء احلاالت اليت تنطوي على جرائم ثانوية «على أنه:  1985 من قواعد بكني لسنة 16تؤكد القاعدة  )1(

أو الظروف اليت  ،يسبق إصدر احلكم إجراء حبث سليم للبيئة والظروف اليت يعيش فيها احلدث ،وقبل أن تتخذ السلطة قرارا ائيا
 ».ارتكبت فيها اجلرمية حىت يتسىن للسلطة املختصة إصدر حكم يف القضية عن تبصر

دول العربية، بريوت، من حممد واصل، قضاء األحداث يف الدول العربية بني الواقع والتطور، الندوة اخلاصة بقضاء األحداث يف ال )2(
  .15، صم1997جوان  26ـ24
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 عي أو إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة.تسليم الطفل إىل ممثيله الشر - 
  وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. - 
 وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة. - 
 .األطفال اجلاحننيوضعه يف ممركز متخصص يف محاية  - 

املراقبة وتكليف عند االقتضاء أن يضع الطفل حتت نظام احلرية  ،وميكن لقاضي األحداث
  .ويكون هذا النظام قابال لإللغاء يف أي وقت ،مصاحل الوسط املفتوح بالقيام به

عليه درج ما ، ولدينالواىل إلتسليم اىل تدبري ون إيلجؤن ألحياايف غالب ة لقضاأن ا واملالحظ
م فإنه ال يتاث، ألحدامؤسسة معينة من قبل قاضي أو يف مركز ث حلداضع ونه يف حالة ألعمل كذلك ا

ل لعدوزارة اعن درة لصاا 09 قمة رملذكرم اعمال بأحكاا هذملرافقته، وال بعد تعيني مربني ث إحلدانقل 
  .)1(16/10/1988يف

ها وقتية، حيث تنتهي صالحيتها بإحالة امللف على حمكمة وتوصف هذه التدابري بأن
اث بالس ألحداغرفة م ماألقانوين انائبه ث أو حلدف ابري من طرالتداهذه  مراجعةيتم واألحداث، 

املؤقتة وتكون التدابري ... «من قانون محاية الطفل املذكورة أعاله  70لنص املادة طبقا لقضائي ا
من « فيهء جاي لذوا ااراحد قرأيف  احملكمة العليابه قضت ما ا هذو، )2( »قابلة للمراجعة والتغيري

لقضائية التحقيق امر أواضد فات املرفوعة الستئنااختتص بالفصل يف االام غرفة أن قانونا ر ملقرا
ليت تنطق امر واألاما اث، أألحدون املكلف بشؤالتحقيق اقاضي اث أو ألحداما من قاضي درة إلصاا

ئنافها ستن افإ اجلزائيةقانون اإلجراءات من  455دة عليها باملاص ملنصواملؤقتة ابري التدى ابإحد
ختصاصه م القاضي بعدام االاغرفة ار قرن لذلك فإ؛ لقضائياث بالس األحداغرفة م مان أيكو

                                              
 26إىل 24حشاين نورة، دراسة حول قضاء األحداث يف اجلزائر، الندوة اخلاصة بقضاء األحداث يف الدول العربية، بريوت، من )1(

  .18، صم1997جوان 
املتعلق حبماية الطفل  15/12من قانون  75اىل  70احكام التدابري املؤقتة على مستوى مرحلة التحقيق القضائي وفقا للمواد إن   )2(

  .املتعلق بالطفولة اجلاحنة 174- 45و ما بعدها من االمر رقم  2- 10مماثلة متاما لألحكام الواردة يف التشريع الفرنسي يف املواد 
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  .)1(»نجه للمتابعة يعد خمالفا للقانووبأال اث ألحدامر قاضي أضد ع ملرفوف االستئناابالفصل يف 
مر غري أنه إذا تعلق األ« :االستئناف يف نصها انون مدةمن هذا الق 76كما حددت املادة 

من هذا القانون فإن مهله االستئناف حتدد بعشرة  70بالتدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املادة 
  .») أيام10(

  زجرياإلجراءات ذات الطابع الثانيا: 

أثناء التحقيق مجيع صالحيات قاضي لقاضي األحداث  15/12 من القانون 69 املادة أعطت
لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه احلالة  فيجوز، راءات اجلزائيةالتحقيق املنصوص عليها يف قانون اإلج

أن يصدر أمرا بإحضار املتهم وإيداعه احلبسأو بإلقاء القبض عليه، وسنكتفي هنا بذكر مدى جواز 
  إصدار أمر بإيداع احلدث يف مؤسسة عقابية بصورة مؤقتة.

 انطالقاًوذلك  ،من حيث مداه ونطاقه خاصة ،هخيتلف الفقه اجلنائي يف تعريف واحلبس كإجراء
 ،من حيث املدة اليت يستغرقها أثناء التحقيق ،للقاضي احملقق يف األمر به قانونمن السلطة اليت خيوهلا ال

بأنه  فيعرفه أمحد فتحي سرور؛ العموميةبعضه أو كله حلني صدور حكم ائي يف موضوع الدعوى 
عرفه األستاذ عبد ، و)2(أو بعضها أو إىل أن تنتهي حماكمته كلّهايق السجن خالل فترة التحق املتهمإيداع 

ن يودع السجن أفيما خيصه ب كلّالعزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق واحلكم 
ومل يقدم ضمانات كافية ملثوله من جديد  ،متهم جبناية أو جنحة من جنح القانون العام كلّملدة حمدودة 
  .)3(أمام القضاء

فه أحسن بوسقيعةويعر همرية حله سلب بأنخالل مرحلة التحقيق  احلبسبإيداعه يف  املت
خر اآلويعرفه البعض ، )4(لحرية قبل احملاكمةلجراءات املقيدة وهو بذلك أخطر إجراء من اإل ،يبتدائاال
همرية حلب ه سلبأنسةوإيداعه يف  ،بعد فتح التحقيق معه ،ملدة حمددة قانونا املتالعقابية القريبة من  املؤس

  .دائرة احملكمة التابع هلا قاضي التحقيق مبوجب مذكرة إيداع
                                              

، 4العدد  ،1984القضائية ، الة 49163قم رملف ، 02/12/1986يف رخ مؤار قرالغرفة اجلزائية، : احملكمة العليا، نظرا )1(
 .256ص

)2(
  .623، ص، املرجع السابقأمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون إجراءات اجلنائية 

)3(
  .13، صم1985 اجلزائر، عبد العزيز سعد، إجراءات احلبس االحتياطي واإلفراج املؤقت، املؤسسة الوطنية للكتاب، 

)4(
  .135ص، السابق املرجعالتحقيق القضائي،  أحسن بوسقيعة، 
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هو إيداع و ،ية اليت يقوم عليها احلبس املؤقتهذه التعريفات تتفق مجيعا مع الفكرة األساس إنَّ
من  123 املادةاجلزائري قد وصف احلبس املؤقت يف  املشرع غري أنَّ ،قانونايف احلبس ملدة حمددة  املتهم

 ،الفرنسي املشرعمسايرا بذلك نظريه  ،مل يضع تعريفا له هأن إالَّ ،ستثنائيابأنه إجراء ) (ق إ ج ج
وهذا داللة على  ،واكتفى يف تعديله األخري باستبدال مصطلح احلبس االحتياطي مبصطلح احلبس املؤقت

  .معينة دون غريهاربط ذلك احلبس بفترة 
احلبس املؤقت آخر إجراء ميكن لقاضي  اجلزائيةجعل قانون اإلجراءات  وعلى هذا األساس

، احلدث الذي ارتكب اجلرمية ه ضديتخذبشؤون األحداث أن  األحداث أو قاضي التحقيق املكلف
 حتىيف حالة اإلفراج املؤقت أو  دثوضع احل اكن معهرمية خطرية ال مييشترط أن تكون هذه اجلو

يعد من أخطر القرارات اليت تتخذها اجلهة  ملؤقتاحلبس ا كان ملاو ،كتدبري وقائي القضائيةالرقابة 
، وتفاديا لألضرار املادية واملعنوية اليت قد تلحق باحلدث من جراء آنفاًكما ذكرنا  املكلفة بالتحقيق

  استثناء.  إالَّ املشرعتوقيفه مل يسمح به 
مينع وضع الطفل الذي  « أنه املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون  من 58 املادة هأكدت هذا ماو

) سنة يف مؤسسة عقابية ولو 13) سنوات سنوات إىل أقل من ثالثة عشرة (10يتراوح سنه من عشر (
ال جيوز  سنوات ثالث عشرحداث الذين تقل أعمارهم عن أن األ املادةهذه من   ويستنتج ،»بصفة مؤقتة

ويطعن فيه أمام  ،مطلقا ااطل بطالنوكل أمر خمالف لذلك فهو ب يف حقهم، إصدار أمر باحلبس املؤقت
  .)1(غرفة االام
اث ألحدون املختص بشؤالتحقيق القاضي ع اجلزائري ملشرز اجاى ألقصوورة الضرايف حالة و

فق ما و ،مؤقتاسنة حبسا  18إىل  13البالغ من العمر من ث حلدايأمر حببس اث أن ألحدالقاضي أو 
) سنة إىل مثاين 13مينع وضع الطفل البالغ من العمر ثالث عشرة («املذكورة أعاله  58ادة املتقتضيه 

                                              
 ،سب ما تقتضيه ظروف العملحبتوجد على مستوى كل جملس قضائي غرفة أو أكثر  ،غرفة االام جهة يف هرم التنظيم القضائي )1(

سنوات، وإذا حصل مانع  3 وتشكل من رئيس ومستشارين خيتارون من بني قضاة الس القضائي، ويعينون بقرار من وزير العدل ملدة
يسوغ لرئيس الس إال انتداب من خيلفه بصفة مؤقتة من بني قضاة احملاكم أو الس، يف انتظار أن يقوم الوزير بتعيني من ألحدهم ال 

 خيلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، وميثل النيابة لديها النائب العام أو أحد مساعديه، ويقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط بالس
عبد راجع:  غرفة االام جلساا باستدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النيابة العامة كلما رأت الضرورة لذلك.وتعقد  ،القضائي

 .465اهللا أوهايبيه، املرجع السابق، ص
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) سنة يف مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إال إذا كان هذا اإلجراء ضروريا واستحال اختاذ 18عشرة (
أي إجراء أخر. ويف هذه احلالة، يوضع الطفل مبركز إلعادة التربية وإدماج األحداث أو جبناح خاص 

عند رة ملقراملوضوعية والشكلية وط الشرة اعاامع مر ،»ؤسسات العقابية عند اإلقتضاءباألحداث يف امل
  اث.ألحداخلاصة مبعاملة وط ابالشرام اللتزاىل إباإلضافة  ،لبالغاملتهم احبس 

سنة حبسا  ةعشر عدم جواز حبس الطفل الذي سنه مخسهو  )1(وما يقابله يف التشريع املصري
إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه جيوز للنيابة أن  أنه على ،احتياطيا أثناء التحقيق معه

 ،ساعة 48 اإليداع مدةطلب، وال جيوز أن تزيد  كلّتأمر بإيداعه بإحدى دور املالحظة وتقدميه عند 
لتأمر بتمديدها إن اقتضى  ،يتعني عليها أن تعرض األمر على حمكمة األحداث قبل اية املدة املذكورة

، وهذا ما 26/1 املادةملا ورد يف  وفقاً للحبس االحتياطي املنصوص عليها العامةللقواعد  وفقاً ،ذلك
  .من قانون الطفل 119 املادةعليه  نصت

ميكن لقاضي األحداث أن يعهد باحلدث إىل مركز استقبال أو إىل فرع استقبال  يف فرنساو
ملهنية للرعاية التعليمية أو ا مؤسسةكما ميكنه أن يعهد به إىل  أو إىل دار الضيافة، خاصةأو  عامةملؤسسة 

 ويفرق ،)2(للمالحظةمعني من الدولة كما ميكنه أن يأمر بتوقيفه يف مركز  ،اخلاصةللدولة أو اإلدارة 
يف هذا الصدد بني فئتني (Détention provisoire)  مبدة احلبس املؤقت يتعلَّقالفرنسي فيما  املشرع

  من األطفال تبعا للسن: 
سنة، ومدة احلبس  ةعشر وست ةعشر ثهم األطفال الذين يتراوح سنهم بني ثال األوىل:الفئة 

وجيوز يف ايتها مد احلبس  ،ال تزيد عن ستة أشهر السنيف هذه بارتكاب جناية  املتهم حدثاملؤقت لل
من  145/4 املادةاملؤقت بصفة استثنائية ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أخرى كحد أقصى مع مراعاة حكم 

الفرنسي، حبيث ينظر جتديد احلبس املؤقت يف جلسة تقوم على أساس املواجهة  اجلنائيةقانون اإلجراءات 
(ويطلق على  املتهمأقوال  مثَّ ،لبات نائب اجلمهوريةويصدر القاضي قراره بعد مساع ط ،بني اخلصوم

                                              
  .98، 97ص حممد احلداد، املرجع السابق، ص) 1(
، وكان له الفضل فيما أعطاه املشرع الفرنسي 1950 امإىل جانب هذا النظام يوجد املركز القومي للتوجيه التربوي الذي أنشئ ع) 2(

يشمل  ،وكان هذا املركز أول مؤسسة تقوم بفحص احملكوم عليه فحصا علميا ،قبل إصدار احلكم احلدثمن اهتمام لدراسة شخصية 
. نفيذاجلوانب: الذهنية والنفسية واالجتماعية والتعليمية ملعرفة شخصية وحتديد نوع املعاملة العقابية والتهذيبية اليت خيضع هلا أثناء الت

 .537، 512ص غسان رباح، املرجع السابق، صراجع: 
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إذا اقتضى األمر  املتهممي الشخص حمل الفحص)، ويسمع أيضا حما :يف القانون الفرنسي تعبري املتهم
  .ذلك

 ،زيد وقت ارتكاب اجلرميةتو أسنة  ةعشر تضم األطفال الذين يكون سنهم ست والفئة الثانية:
اموا جبنحة معاقب  اذإ- اية ذا اموا جبنإ- بالشروط التالية:  ايكون مرهونوضعهم يف احلبس املؤقت و

  دون مربر شرعي. القضائيةتزامات الرقابة لخلوا باأيف حالة ما -  كثر من ثالث سنوات حبسأعليه 
وتأكيدا على الطابع االستثنائي للتوقيف االحتياطي، وضعت بعض  وتكريسا هلذا الغرض

والدساتري قيودا وضوابط إضافية للحد من التوقيف االحتياطي، ففرضت أن يكون  )1(الدوليةاملؤمترات 
جيب أن تتضمن مذكرة التوقيف تعليال ببيان  اًيف احلدث، ومن هنا إذهنالك سبب راهن وجدي لتوق

 رماألمن  11 املادةعلى هذا املبدأ  نصتاألسباب واملربرات اليت فرضت اللجوء إليه، كما 
 نصتواليت  (ق إ ج ج)من  123 املادةاملعدل واملتمم اخلاص باألحداث يف فرنسا، و 2/2/1945

 123 املادةجيب أن يؤسس أمر الوضع يف احلبس املؤقت على األسباب املنصوص عليها يف « أنهعلى 
قاضي التحقيق ل.جيوز ..« أنهعلى  نصتمن نفس القانون  125 املادةوكذالك  ،»من هذا القانون...

  ».صدر أمرا مسببا بتمديد احلبس...بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية املسبب، أن ي
إن  )2(القضائيةإلغاء هذا اإلجراء بالنسبة للحدث، واستبداله بالرقابة  أن يتم وهناك من يرى

  اقتضى األمر ذلك لألسباب التالية:
، سواء مع األحداث املنحرف أثناء حبسه مؤقتا احلدثا اليت يتعرض هل اإلجراميةالعدوى  -

 إلجرام أو البالغني.املعتادين ل
 (ق إ ج ج)من  125/1، 125، 124 املوادؤقت املنصوص عليها يف احلبس امل مدةإن  -

  رهن احلبس املؤقت. املتهمال ميكن معها بقاء الطفل  ،ةيلطو مدةهي 

                                              
جيوز األمر باحلبس  ال«، حيث قرر أنه 1953ما سنة ومن بني هذه املؤمترات: املؤمتر السادس لقانون العقوبات الذي انعقد يف رو )1(

ومن الدساتري ». االحتياطي بغري أمر مسبب من القاضي املختص... وجيب أن ينقضي فور زوال األسباب القانونية اليت أجازت األمر به
جيب أن تسبب مجيع األوامر «ه منه على أن 11 اليت أوجبت تسبيب أوامر التوقيف االحتياطي: الدستور اإليطايل حيث نصت املادة

 .13كامل السعيد، العقوبات البديلة املطبقة على الصغار، صراجع:  ».القضائية...
وقد حرص املشرع الفرنسي على أن يصدر القرار الصادر بوضع الطفل حتت نظام الرقابة القضائية مسببا حىت يتأىن احملقق يف إصداره  )2(

 .166لة سعد عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية للطفل، املرجع السابق، ص راجع: الطفل. هلذا القرار حرصا على مصلحة
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 لحدث اجلانحلالفرع الثالث: إجراء الوساطة محاية 

 تواصلية قناة فتح أمهية برزت الضحيةمصلحة لتوازن بني مصلحة احلدث اجلانح وامن أجل حتقيق 
 اال وفسح ،اجلرمي الفعل بضحايا التصاحلية واالهتمام العدالة توسيع هامش عرب والضحية ارم بني

 أسلوب ىلإ بينهما التصادم عالقة وحتويل ،املنحرفني مع مباشر غري أو مباشر للتواصل بشكل أمامهم
اجلرمي  للفعل املقررة املالية الغرامات من قدر وتسديد، الضحية بتعويض اجلاين خالله تعاقدي يلتزم

 كطرف وتتدخل الدولة ،العمومية الدعوى حتريك أحقية عن الضحية ختلي مقابل يف ،قبله من املقترف
 الضحية بني العقد التصاحلي على ووافقت ارتضت مىت باجلاين العقاب إنزال عن بدورها لتتنازل ثالث

   .وارم
 املتعلق حبماية الطفل 15/12زائري مبوجب القانون اجل املشرع استحدث ومن هذا املنطلق 

انون من ق 02للمادة  وفقاًالوساطة  و ،وساطة بني احلدث اجلانح والضحيةهذه اآللية املتمثلة يف إجراء ال
جهة، آلية قانونية دف إىل إبرام اتفاق بني الطفل اجلانح وممثله الشرعي من «محاية الطفل اجلزائري هي 

وبني الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، ودف إىل إاء املتابعات وجرب الضرر الذي تعرضت 
   .»إدماج الطفل له الضحية ووضع حد آلثار اجلرمية واملسامهة يف إعادة

 110املشرع املواد من هلا خصص  أما بالنسبة لإلجراءات الواجب للقيام بالوساطة التصاحلية
  .من قانون محاية الطفل 115إىل 

ميكن إجراء الوساطة يف كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو اجلنحة وقبل «: 110املادة 
  إجراء الوساطة يف اجلنايات.الميكن  حتريك الدعوى العمومية.

إن اللجوء إىل الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل اجلمهورية ملقرر   
  إجراء الوساطة.

: يقوم وكيل اجلمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو ضباط 111املادة  
  الشرطة القضائية.

  لب من الطفل أو ممثله الشرعي  أو حماميه أو تلقائيا من قبل وكيل اجلمهورية.تتم الوساطة بط  
إذا قرر وكيل اجلمهورية اللجوء إىل الوساطة، يستدعي  الطفل وممثله الشرعي أوالضحية وذوي   

  حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.
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تسلم نسخة منه إىل كل : حيرر اتفاق الوساطة يف حمضر يوقعه الوسيط وبقية األطراف و112املادة  
  طرف.

إذا متت الوساطة من قبل ضابط الشرطة  القضائية، فإنه يتعني عليه أن يرفع حمضر الوساطة إىل وكيل   
  اجلمهورية العتماده بالتأشري عليه.

: يعترب حمضر الوساطة الذي يتضمن تقدمي تعويض للضحية أو لذوي حقوقها سنذا تنفيذيا 113املادة 
  التنفذية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  وميهر بالصيعة

:  ميكن أن يتضمن حمضر الوساطة تعهد الطفل، حتت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام 114املادة 
  واحد أو أكثر من االلتزامات األتية يف األجل احملدد يف االتفاق:

 إجراء مراقبة طبية أواخلضوع لعالج. - 
 ة أو تكوين املتخصص.متابعة الدراس - 
 عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لألجرام. - 
 يسهر وكيل اجلمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل هلذه االلتزامات. - 

يف حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة يف  : إن تنفيذ حمضر الوساطة ينهي املتابعة اجلزائية.115املادة 
  .»األجل احملدد يف االتفاق، يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة الطفل

هي: ذلك اإلجراء الذي مبوجبه حياول شخص من  اجلزائيةن الوساطة إومن هذا ميكن القول         
عن طريق  ،على اتفاق األطراف لوضع حد واية حلالة االضطراب اليت أحدثتها اجلرمية بناء الغري

، وتعترب هذه فضالً عن إعادة تأهيل اجلاين ،على تعويضٍ كاف عن الضرر الذي حلقه الضحيةحصول 
  .العموميةبني حفظ أوراق القضية وحتريك الدعوى  اوسط اطريق اجلزائيةالوساطة 

الطفل املتعلق حبماية  15/12ا النظر جند املشرع وضع أحكام الوساطة يف قانون وإذا أمعن
بينما أحكام الوساطة بالنسبة  يت تنسب لألحداث، دون قيد أو شرط،ملعاجلة اجلنح واملخالفات ال

املؤرخ يف  15/02األمر رقم للبالغني املستحدثة يف قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب 
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 بأنه: اليت تنص 2مكرر 37فإن جماهلا مقيد جبنح حمددة حسب أحكام املادة  )1(23/07/2015
ميكن أن تطبق الوساطة يف مواد اجلنح على جرائم: السب والقذف واإلعتداء على احلياة اخلاصة «

والتهديد والوشاية الكاذبة وترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقدمي النفقة وعدم تسليم طفل واالستيالء 
يق الغش على أموال اإلرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بطر

بدون رصيد والتخريب أو اإلتالف العمدي ألموال الغري وجنح الضرب واجلروح غري العمدية والعمدية 
رية ق اإلصرار والترصد أو استعمال السالح، وجرائم التعدي على امللكية العقاباملرتكبة بدون س

واحملاصيل الزراعية والرعي يف ملك الغري واستهالك مأكوالت أو مشروبات أو االستفادة من خدمات 
  '. »أخرى عن طريق التحايل.كما ميكن أن تطبق الوساطة يف املخالفات

 جانفي 04القانون املؤرخ يف هو اآلخر هذا اإلجراء مبوجب  الفرنسي املشرع ولقد اعتمد
 01الفرنسي الصادر يف  اجلنائيةجراءات من قانون اإل 1- 41 للمادة ووفقاً ،متماملاملعدل و 1993
واملؤسسة املكلفة  العامةومنح النيابة  ،مكانية الصلحإجهزة املخول هلا وسع دائرة األ 2014ديسمرب 

صالح جتاه عدة أو اإلإجراءات املسامكانية اقتراح تدبري على احلدث وإو حمكمة احلكم أبالتحقيق 
  .خريبعد موافقة هذا األ العامةملصلحة جل اأمن  الضحية

يف  املعرض للخطر املعنوي احلدث حقيف : اإلجراءات املتخذة لثاملطلب الثا
  مرحلة التحقيق

تدخل قاضي األحداث حلماية احلدث املوجود يف خطر معنوي ليست الغاية منه الفصل يف نزاع 
أو جهة ما، وإنما غايته التصدي حلالة اخلطر الّيت دد الطّفل، و العمل  ما أو حتديد مسؤولية شخص

على إصالح أوضاعه قدر املستطاع، والتدابري املتخذة سواء مبوافقة العائلة (وهو األفضل)، أو دون 
درج موافقتها، قابلة دوما للتعديل أو اإللغاء حسب تطور أوضاع الطّفل وعائلته، فهو إذن تدخل ين

ضمن نشاط القضاء املدين وليس القضاء اجلزائي، والتدابري الّيت من املمكن أن يتخذها تعترب تدابري تربوية 
  .))2دف إىل محاية الطّفل

                                              
املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية،  155- 66، يعدل ويتمم األمر رقم  2015يوليو سنة  23املؤرخ يف  15/02األمر رقم  )1(

  . 2015جويلية  23املؤرخة يف  40اجلريدة الرمسية رقم 
 .33مجال ، املرجع السابق ، ص  جنيمي )2(



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-379- 

 

 يتوافر أن من ال بد املعنوي املعرض للخطر احلدث وضعية يف األحداث قاضي ينظر حتىو  
 :املتعلق حبماية الطفل اجلزائري 15/12من قانون  02املادة  نص يف املذكوران الشرطان

 .سنة 18يتجاوز سن احلدث  ال أن -
 .إحدى حاالت التعرض للخطر املذكورة يف ذات املادةأن تتوفر  - 

طبقا  املعين من غاية واحد وعشرين سنة بطلب إىل للحماية املتضمن التدبري متديد ميكن إالَّ أنه    
   .)1(من ذات القانون  42للمادة 

 مهمة وواحد وعشرين سنةسنة بني مثاين عشرة  ما املرحلة أن يعترب جهة من املشرعف بذلكو  
، املتعلق حبماية الطفل 15/12استحداث قانون  بعد حتى احلماية هلا يقر فهو للمراهق، ولذا بالنسبة

 يستفيد أن للمراهق معها ميكن سن أقصى هي سنة) وعشرين(واحد  السن هذه يعترب أخرى جهة ومن
  .التدابري هذه من

أعطى قاضي األحداث سلطة التحقيق مع احلدث  املشرعأن جند  15/12قانون جوع إىل ربالو
غاية  واتخاذ تدابري مؤقّتة إىل ،بإجراءات معينة من جهة عنوي، حبيث خول له القياماملطر اخلاملوجود يف 

يف عرض هذه السلطة  املشرعوسنتبع فيما يلي خطة ، الفصل النهائي يف القضية من جهة أخرى
  .املمنوحة له

يقوم قاضي « أنهعلى من قانون محاية الطفل   33 املادة نصتففيما خيص بداية التحقيق فقد 
فورا، ويقوم بسماع أقواهلما وتلقي  األحداث بإعالم الطفل و/ أو ممثله الشرعي بالعريضة املقدمة إليه

  .»آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله

قا لنص املادة اإلستعانة مبحامي طبإمكانية  أعطى املشرع للقاصر أو والديه أو الويل عليه وقد
  .»... جيوز للطفل االستعانة مبحام«ه املذكورة أعال

من قانون محاية الطفل  34ملادة نصت عليها اف سلطات قاضي األحداث خالل التحقيق أما
يتوىل قاضي األحداث دراسة شخصية الطفل، السيما بواسطة البحث االجتماعي والفحوص الطبية «

                                              
، 168ص  ، صم2002علي مانع، جنوح األحداث والتغيري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )1(

169. 
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والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. وميكنه مع ذلك، إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير أن يصرف 
  أمر ببعض منها.النظر عن مجيع هذه التدابري أو أن ي

ويتلقى قاضي األحداث كل املعلومات والتقارير املتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصرحيات كل 
  .»شخص يرى فائدة من مساعه وله أن يستعني يف ذلك مبصاحل الوسط املفتوح

  االجتماعي بحثالالفرع األول: 

، والعائلي يف وسطه االجتماعي ال يف التعرف على وضعية احلدثاالجتماعي أسلوبا فعا بحثد اليع    
املهمة اليت  وغريها من املعلومات ،فيسمح مبعرفة ظروف عيشه، وعالقته جبريانه، ومشواره الدراسي

  تضع قاضي األحداث على الطريق الذي سينتهجه يف التعامل مع احلدث.
يتوىل قاضي األحداث « :نون محاية الطفل على أنهن قام 34وحتقيقا هلذا الغرض نصت املادة       

  .»...سيما بواسطة  التحقيق اإلجتماعيال ،دراسة شخصية الطفل

  الفحوص الطبية الفرع الثاين:

وهي  املشرع عنوي، وقد عددهااملطر اخلوتشمل األمر بإجراء خمتلف الفحوص على احلدث املوجود يف 
 ذات ذه الفحوص من اإلجراءاته املشرعحيث اعترب ، ص الطبية والطب العقلي والنفساينالفحو

قاضي  يتوىل«: من قانون محاية الطفل على أنه 34إذ تنص املادة  ،األمهية يف دراسة شخصية احلدث
 حتىأيضا أقرها  كما ،» ...والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ...األحداث دراسة شخصية الطفل

  .قانون محاية الطفل من  68 املادةيف وذلك ، لزم األمراستإن  بالنسبة للحدث اجلانح

  الفحوص الطبية اجلسديةأوال: 

الكشف البدين ال ميكن إغفاله بدعوى البنية القوية الظاهرة على احلدث، فقد يسمح فحص  إنَّ
على إصابات عضوية أو عصبية ختلف آثاراً سيئة  تدلبعض األعضاء بالكشف عن عالمات ودالئل 

 أثناءكما قد يكون  هذا وقد يكون هذا الكشف مستقال على الوظائف العقلية، مثل البالغرا والزهري،
  .)1(فحص احلدث من الناحية العقلية

                                              
 .40أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص )1(
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  الفحوص الطبية العقليةثانيا: 

 ،ن به مرض عقلي أو جنونوتبيان ما إذا كا ،والغرض منه هو الكشف عن حالة الشخص العقلية
حيث تشمل االستفسار عن  ،بقصة تاريخ املريضكشوفات، منها ما يسمى  عدةل على قد يشتمو

هذا وتوجد  تاريخ بدء املرض واألعراض اليت صاحبته واألدوية املستعملة والسجل املهين والدراسي،
ودراسة احلالة  ،رب الوعيوس ،واملقابلة النفسانية العقلية ،طرق أخرى للكشف كالكشف البدين

  .)1(زاجوامل ،الوجدانية

  النفسيةالطبية الفحوص ثالثا: 

 فهي، ية احلدث إن اقتضى األمر إجراءهاالفحوص النفسية ذات أمهية بالغة يف معرفة شخص إن     
 وعالقته مع ،وكيفية عيشه ،فيتم التعرف على ماضيه ،عما إذا كانت شخصيته سوية أم ال تكشف
  ذلك على سلوكه ونفسيته. كلّومدى تأثري  ،وحميطه ،والديه
تصدر  ال حماكم األحداث، سواء كانت بصدد نظر قضايا اخلطر املعنوي أو اجلنوح أن فاألصل     

احلصول  يفبعد احلصول على معلومات تفصيلية كاملة عن احلدث، وأهم الوسائل الفعالة  إالَّأحكامها 
  . لألطفال على ذلك هي الفحوص الطبية والسيكولوجية وتقارير خرباء الطب النفسي العصيب

  التدابري املتخذة يف حق الطفل املعرض للخطر املعنوي  :الفرع الثالث

املتعلق حبماية  15/12من قانون  35طبقا لنص املادة جيوز لقاضي األحداث أثناء التحقيق  
  :اآلتيةن الطفل ومبوجب أمر باحلراسة املؤقتة أحد التدابري أن يتخذ بشأ  الطفل

  إبقاء الطفل يف أسرته.- 
  تسلم الطفل لوالده أو لوالدتة الذي ال ميارس حق احلضانة عليه،مامل تكن قد سقطت عنه حبكم.- 
  تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة.- 

مبالحظة الطفل يف وسطه األسري و/ أو املدرسي كما ميكنه أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح       
  و/أواملهين.

                                              
 .40أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص )1(
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التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة كلّها تدابري محاية (التسليم ألحد األبوين أو األقارب أو إن 
شخص أو عائلة موثوق ما) ومل تصل إىل درجة التدابري اإلصالحية الّيت تتطلّب الوضع يف مؤسسة 

واألفضل دائما احلرص على إبقاء الطّفل يف وسطه العائلي األصلي إالّ إذا كانت هناك إصالحية. 
  ظروف استثنائية حتول دون ذلك.

  ميكن قاضي األحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة يف:«: منه على أنه 36املادة كما نصت      
 مركز متخصص يف محاية األطفال يف خطر. - 
 .الطفولة مصلحة مكلفة مبساعدة - 
  .»مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو نفسي - 

ال تتجاوز مدة التدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املادتني « أن  37ادة واشترط املشرع يف امل    
يعلم قاضي األحداث الطفل أو ممثله الشرعي بالتدابري املؤقتة املتخذة خالل مثان ) وأشهر 6( 36و 35

  .») ساعة من صدورها بأية وسيلة48وأربعني (
 بإرسالمن قانون محاية الطفل  38 للمادةيقوم قاضي األحداث تطبيقاً  بعد االنتهاء من التحقيقو

مبوجب رسالة موصى عليها  احلدث ووالديه أو ويل أمره ىيستدع، وكيل اجلمهوريةأوراق القضية إىل و
بإرسال ملف من تاريخ اجللسة أياموذلك قبل مثانية  ،من أجل النظر يف القضية بالوصول مع طلب العلم

  القضية إىل وكيل اجلمهورية لالطالع عليه.
ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي واحملامي، عند اإلقتضاء، مبوجب رسالة موصى عليها مع    

  ) أيام على األقل من النظر يف القضية.8العلم بالوصول قبل مثانية (
يف فرنسا كان يعهد إىل القاضي املدين مسألة النظر يف قضايا القصر املعرضني للخطر املعنوي، و

أصبح االختصاص موكوال إىل قاضي األحداث ابتداء  مثَّ، 1889جويلية  24صادر يف للقانون ال طبقاً
 ملراقبة األحداث ووضعهم حتت نيمندوب، والذي بدوره يكلف )1(1958ديسمرب  23من تاريخ 

  .)2(ويسمون: مندوبو مراقبة ،صدر حكما يف الدعوىياملالحظة والتجربة قبل أن 

                                              
 .13، نفسهاملرجع  )1(
  . 512- 510ص غسان رباح، املرجع السابق، ص )2(
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، واليت من خالهلا اتضح لنا موقف العموميةوذا نأيت إىل اية املرحلة الثانية من عمر الدعوى 
احلدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي،  حقاجلزائري والتشريع املقارن من مسألة التحقيق يف  املشرع

أهم املراحل  فهي من ؛لدعوىيعد دورها أخطر أدوار افوهي مرحلة احملاكمة  ؛عن احملطة األخرية وأما
بقضاء األحداث عددا من املبادئ اليت تضمن  املتعلِّقة الدوليةالقواعد  تضمنت، وقد اليت مير ا احلدث

، وتضعه يف احملاكمة معاملة مالئمة لظروفه وشخصيته، وتؤمن له حريته ومصلحتهللحدث يف مرحلة 
ويثبت عن  ،، ويدافع عن حقوقهاإلجراءات، ويعرب عن نفسه حبريةم يتيح له أن يشارك يف جو من التفه

ارتكابه اجلرمية يف ظروف خمففة، هذا كما  ته أو عدم مسؤوليته أوتشاره القانوين أو حماميه براءطريق مس
 ،إذ هي األخرى هلا تأثري ال يستهان به على شخصية احلدث ؛اجلزائيةكام ال ننسى مرحلة تنفيذ األح

  .سنوضحه من خالل الفصل الثاينما  وهذا
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  الفصل الثاين

األحداث  إجراءات متابعة
  احملاكمة وبعد أثناء
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لقد كان القضاء اجلنائي العادي يف مجيع أقطار العامل قبل اية القرن التاسع عشر يتوىل حماكمة 
 أنَّ إالَّ ،ارمني البالغنيعها يف حماكمة وفق ذات اإلجراءات اليت كان يتب ،رميةاجلاألحداث عند ارتكام 

تطور التشريع اجلنائي بشأن األحداث الذي أمثر عن إقرار قواعد متسمة بقدر من احلماية والرعاية 
أدى  ،متميزة عن القواعد املتبعة يف التعامل مع ارمني البالغني للتعامل مع مرتكيب جرائم األحداث

يس بوصفه قضاء جنائيا مهمته السعي إلثبات ارتكاب ل ،)1(بالضرورة إىل نشوء قضاء خاص باألحداث
احلدث للجرمية فحسب، وإمنا مهمته األساسية التعرف على العلل والظروف اليت دفعت احلدث إىل 

بشكل يضمن رعايته ومحايته  ،ارتكاب اجلرمية، واختاذ التدابري املناسبة ملعاجلة تلك العلل والظروف
ذلك ألن األحداث اجلاحنني يف واقع احلال هم ضحايا ه وتمعه، وإصالحه، ليصبح عضوا صاحلا لنفس

  .)2(ال جناة
 من إفراد حمكمة املشرعها وخاالنقض املصرية احلكمة اليت يت ويف ذات الغرض أبانت حمكمة

جراءات لها املنصوص عليه يف القانون واإلحداث بتشكيحمكمة األ« مبحاكمة األطفال بقوهلا خاصة
عند تعرضه  م فيها الطفل أوهتألطفال مبا فيها اجلنايات اليت يأمامها واختصاصها بنظر جرائم ااملتبعة 

يكون فيها القاضي  ،للرؤية احلضارية إلجرام األطفال وجنوحهم وفقاًالطبيعي  ضاءلالحنراف تعترب الق
اتمع أكثر  وبناًء ءنشويهتم بتكوين ال ،يهمه الطفل قبل أن مه اجلرمية ،مبثابة األب الذي يرعى بنيه
  .)3(»من االهتمام بتوقيع العقاب

 ،1899 األمريكية سنة شيكاغو مبدينة األحداث بشؤون خمتصة حمكمة أول تئأنش ولقد هذا
 فيما وتبعتها األخرى، األوربية والدول وفرنسا وإنكلترا أمريكا يف األحداث قضاء نشوء إىل باإلضافة

  العربية. الدول فيها مبا العامل دول معظم بعد

                                              
  :نااحملاكم يف النظام القانوين اجلزائري نوع )1(

وتشمل حمكمة اجلنايات واجلنح واملخالفات واالس القضائية  ،حماكم عادية: هي صاحبة االختصاص األصيل يف الفصل يف الدعاوى-
 .واحملكمة العليا

 .كاحملاكم العسكرية وحماكم األحداث ،مبحاكمة فئات معينة هلا أحكامها اخلاصةحماكم خاصة: ختتص -
  .61املرجع السابق، ص عوين، محدأ زينب )2(
 ق. 67لسنة  17320، الطعن رقم 22/12/2005نقض جلسة  )3(
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 اليت أهم املنجزات من يعد األحداث حملاكمة خاصة حماكم إنشاء بأنَّ نقول أن احلق ومن
 لقضاء األحداث الدولية، وقد عرب عن ذلك بوضوح املؤمتر اخلامس للجمعية اجلنائية السياسة حققتها
 إنه« أصدرها ذا اخلصوص جاء فيها: يف توصية 18/7/1958- 14 لفترةيف ايف بروكسل  املنعقد

سيما من  ألشخاص يتوفرون على إعداد خاص ال إالَّمن األمهية مبكان أال تسند وظيفة قاضي األحداث 
كما جيب أن يتصف قاضي األحداث بشعور مرهف  ،يؤهلهم للقيام بوظيفتهم ،والفنية القانونيةالناحية 

طالع واسع مبختلف العلوم اوعلى  ،مالكا لناصية فن احملادثة نوأن يكو ،يدرك العوامل النفسية جيعله
  .)1(»اليت حيتاجها

 من املؤمتر السابع لألمم املتحدة يف ميالنو انطالقاًقد زاد اهتمام الدول ذا القضاء و
املتعلق مبنع اجلرمية ومعاملة ارمني، والذي دعا إىل وضع قواعد منوذجية ملعاملة األحداث   1985

 املادة نصتوقد حلقوق اإلنسان،  الدوليةنته املواثيق متض  حريتهم، وهو األمر ذاته الذياردين من 
 أنه ييدع طفل كلّ حبق األطراف الدول تعترف« :أنهعلى  1989 من اتفاقية حقوق الطفل 40

 درجة رفع مع تتفق بطريقة يعامل أن يف ذلك عليه يثبت أو بذلك يتهم أو العقوبات قانون انتهك
 واحلريات اإلنسان حقوق من لآلخرين ملا الطفل احترام وتعزز وقدره، بكرامته الطفل إحساس
  ».اتمع يف بناء بدور وقيامه الطفل اندماج إعادة تشجيع واستصواب ،الطفل سن وتراعي ،األساسية

جند اا تنص على أن  املتعلق حبماية الطفل 15/12من قانون  09وبالرجوع إىل نص املادة 
وتكريسا هلذا الغرض لقد ، )2(»للطفل املتهم بارتكاب أو حماولة ارتكاب جرمية  احلق يف حماكمة عادلة«

 ،باألحداث اقضاء خاص 115إىل 11 املوادمن  محاية الطفلاجلزائري يف  اجلنائي املشرعخصص 
 ي ،حماكم األحداث نوع من القضاء اخلاص يالحظ أنَّو ،موذلك من أجل العنايةز من ناحية تمي

 ها عن األحكام العامة املستقرةحيث ختتلف قواعده يف كثري من ،اختصاصه وتشكيله وإجراءاته وغاياته
    .اليت حتكم سري القضاء العادي

                                              
  .95املرجع السابق، ص عوين، محدأ زينب) 1(
نزيهة* ضمانات أساسية مثل افتراض الرباءة. تقدمي الشهود و استجوام. و أوجه وفقا هلده األصول. تشمل عبارة *حماكمة عادلة و )2(

الدفاع القانوين املالوفة. و حق التزام الصمت. و حق قول الكلمة األخرية يف جلسة احملاكمة و حق االستئناف. و ما اىل ذلك. جنيمي 
  .109، ص  2016للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر  مجال ، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل و تأصيل ، دار هومة
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فمن ناحية االختصاص خيتص هذا القضاء ليس فقط يف حالة ارتكاب احلدث اجلانح جلرمية، 
أي يف حاالت اخلطورة االجتماعية اليت إذا ما  ؛ولكن أيضا رد تواجده يف حالة من حاالت اخلطر

 مستقبال، وهذا بطبيعة احلال خيالف تركت فقد يترتب عليها إقدام احلدث على سلوك طريق اجلرمية
  إذا ارتكبت جرمية معينة. إالَّاملستقرة يف الفقه اجلنائي بعدم اختصاص احملاكم  العامةالقواعد 

تأينا را ؛حملاكمةا ءثناأواملعرض للخطر املعنوي جلانح ا للحدثرة ملقراحلماية اجه أوهم أسة ارلدو
، أمامهاى لدعواملتبعة لنظر اءات اجرإلاو لقانويناعلى نظامها ف لتعرواية لقضائت اجلهااال حتديد هذه أو
وأخريا تنفيذ التدابري والعقوبات ، لقضائيةت اجلهااها هذه رليت تصدابري التدم واألحكااع انوأسة درا مثَّ

  وهذا من خالل املباحث اآلتية.ضد احلدث،  اجلزائية
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  األحداث ضاياقختصة يف جهات احلكم امل :املبحث األول

أنشئت حمكمة األحداث يف املعدل واملتمم  1966در سنة االص اجلزائيةلقانون اإلجراءات  طبقاً
ختذ قرار من طرف وزارة ا 1972ام العقايب اجلزائري سنة وبعد إعادة تنظيم النظ ،والية يف البالد كلّ

، لكن هذا القرار مل يتم تنفيذه حمكمة يف البالد كلّاث على مستوى العدل بإنشاء قسم خاص باألحد
  .)1(نظرا لنقص يف عدد القضاة 1975نة س حتى

من أجل إقرار حماكمة عادلة  املشرعما يلي حناول الوقوف عند أهم النصوص اليت وضعها وفي
  .نياآلتي املطلبنيللخطر املعنوي من خالل احلدث اجلانح واملعرض  حقيف 

  قسم األحداث ةتشكيلاألول:  ملطلبا

كان  تلف عن إجراءات حماكمة البالغنيختباألحداث  اخلاصةاكمة احملإجراءات  ملا كانت
عن  تشكيلتهوتتميز ، ع الوظيفة احلقيقية لقسم األحداثوضع هيكل خاص يتالءم م املشرععلى لزامـا 

  . فيما يلي سنبينهوهو ما خرى املتواجدة يف احملكمة، باقي التشكيالت يف األقسام األ

   مستوى احملكمة قسم األحداث على ةالفرع األول: تشكيل

 القضائيةأقسام األحداث سواء الكائنة باحملاكم العادية أو الكائنة مبحاكم مقر االس  كلّ
يشكل قسم « أنهعلى (ق إ ج ج) من  450 املادةتشترك يف تشكيلة واحدة، حيث تنص 

 15/12من قانون  61ويف املادة » ألحداث رئيسا ومن قاضيني حملفنياألحداث من قاضـي ا
يعني يف كل حمكمة تقع مبقر الس القضائي قاض «: ا تنص على أنهفل جندهية الطاملتعلق حبما

  ) سنوات.3لألحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة ثالث (
س الس القضائي أما يف احملاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعينون مبوجب أمر من رئي  

  ) سنوات.3ملدة ثالث (
  خيتار قضاة األحداث من بني القضاة الذين هلم رتبة نائب رئيس حمكمة على األقل.  

                                              
 .14أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص )1(
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يعني يف كل حمكمة قاضي حتقيق أو أكثر مبوجب أمر لرئيس الس القضائي يكلفون   
  .»بالتحقيق يف اجلنايات املرتكبة من قبل األطفال

ن ملدة وني احمللفون األصليون واالحتياطييع« على أنه(ق إ ج ج) من  450املادة  وكما نصت
يبلغ عمرهم أكثر من  ،ثالثة أعوام بقرار من وزير العدل، وخيتارون من بني األشخاص من كال اجلنسني

 ،وممتازين باهتمامهم بشؤون األحداث وبتخصصهم ودرايتهم ا ،ثالثني عاما، جنسيتهم جزائرية
احمللفون من أصليني واحتياطيني قبل قيامهم مبهام وظيفتهم اليمني أمام احملكمة بأن يقوموا حبسن ويؤدي 

  ».بسر املداوالت )1(بتقوى وإميانوأن حيتفظوا  ،أداء مهامهم ووظائفهم وأن خيلصوا يف عملهم
مضمون  أنَّ إالَّللمحلفني بأما قاضيان  املادةهذه بالرغم من التسمية الواردة يف  أنهويالحظ 

خيتار احمللفون سواء أكانوا أصليني أو و ،يفيد أما من املواطنني املهتمني بشؤون األحداث املادة
جملس قضائي، يعني تشكيلها وطريق عملها  كلّاحتياطيني من جدول حمرر مبعرفة جلنة جتتمع لدى 

  .)2(مبرسوم
لغائه هلذا املادة أصبح النص اجلديد يف املادة وبالرجوع إىل قانون محاية الطفل جند املشرع بعد إ

) سنوات بأمر من 3يعني املساعدون احمللفون األصليون واالحتياطيون ملدة ثالث («..ذه الصيغة  80
) 30رئيس الس القضائي املختص، ويتختارون من بني األشخاص الذين يتجاوز أعمارهم ثالثني (

ة واملعروفني باهتمامهم وختصصهم يف شؤون األطفال، وخيتار عاما واملتمتعني باجلنسية اجلزائري
املساعدون احمللفون من قائمة معدة من قبل جلنة جتتمع لدى الس القضائي، حتدد تشكيلتها وكيفية 

  ». عملها بقرار من وزير العدل حافظ األختام..
 ،املذكورة أعاله (ق إ ج ج)من  املادةهذه إجياد وسيلة الحترام التشكيلة املشار إليها يف  متَّوقد 

ز واملتمثلة يف تعيني أشخاص مباشرة من مصلحة املالحظة والتربية يف الوسط املفتوح أو من مراك
  .ن اجتماعيا وهلم دراية بشؤون األحداث وتربيتهمواألحداث، وهؤالء األشخاص معروف

                                              
نالحظ على هذا النص أن املشرع استعمل أكثر من عبارة (تقوى، إميان) فيما يتعلق بواجب احمللف عند قيامه مبهمته ووظيفته،  )1(

  ».بسر املداوالتوأن حيتفظوا «ونقترح االكتفاء ذه الصيغة مثال 
اكم األحداث، اجلريدة الرمسية عدد تعلق بوضع قوائم املساعدين لدى حمامل، 1966يونيو  08ممضي يف  173- 66مرسوم رقم ) 2(

  .775، الصفحة 1966يونيو  13خة يف مؤر 50
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حلكم ض املساعدين يعرر احضوم عد حيث إنَّم، لعام النظاامن اث ألحدامة تعد تشكيلة حمكو
حلكم ابنقض م حيث قا ،23/10/1984 يخربتا احملكمة العليابه  قضتهو ما ، ولنقضاىل ار إلقرأو ا

  .)1(مساعديند دون فرض ملشكل من قااث األحدامن قسم در لصاا
جللسة يف افال تنعقد  ،حملاكمةامهم يف دور للمساعدين أن يتضح حلكم ق امنطول من خالو

 نصتهو ما و ،ء على األقللنسااملساعدين من احد ن أيكوأن نني القوابعض  اشترطتقد و ،غياما
  .املعدل واملتمم 1996 لسنة (ق ط م)من  121 دةملااعليه 

املتعلق حبماية الطفل نصت  15/12من قانون  59أما بالنسبة ملسألة االختصاص فإن املادة 
يف اجلنح واملخالفات اليت يرتكبها األطفال. يوجد يف كل حمكمة قسم األحداث خيتص بالنظر «على أن 

  ».خيتص قسم األحداث الذي يوجد مبقر الس القضائي بنظر يف اجلنايات اليت يرتكبها األطفال
أما بالنسبة للجرائم اليت تأخذ وصف املخالفة فبعد أن كان يتم الفصل فيها أمام احملاكم العادية،  

 65 النطر يف مثل هذه اجلرائم طبقا لنص املادة  15/12ن جعل املشرع لقسم االحداث مبوجب قانو
تطبق على املخالفات املرتكبة من طرف الطفل قواعد االستدعاء املباشر أمام قسم ...« :اليت نصت على

  .وهو موقف حسن ولطاملا دعا إليه العديد من رجال القانون، »األحداث 
 نصاجلزائري  املشرعأن  املشار إليها أعاله محاية الطفلمن قانون  80 املادةنالحظ من خالل و

نناشد  ناأن إالَّ، على تشكيلة وحيدة يف مجيع أقسام األحداث، سواء الناظرة يف مواد اجلنح أو اجلنايات
أخرى إىل ضبط املصطلح، واستعمال مصطلح "مساعد القاضي" بدل "قاضيني" بالنسبة  مرة املشرع

عديل تشكيلة قسم األحداث، كأن يضاف قاض للمحكمة بنفس التكوين ونفس الدرجة وتللمحلّفني، 
اليت تتوفر يف األول، بينما يبقى دور احمللف كمساعد، علما أن من هذه األقسام من يتصدى للفصل يف 

أن هذا بالرغم من البعض يربر هذه التشكيلة إىل و، آنفاًاجلرائم اليت تأخذ وصف اجلناية كما ذكرنا 
اجتماعية، ال تم خبطورة  مؤسسةن حمكمة األحداث إأي  ؛أخذ بالنظرة اجلديدة ملفهوم اجلنوح املشرع

ويف معاجلته بوسائل  ،األفعال اليت يرتكبها احلدث، وإمنا تم باملعيار الشخصي املتمثل يف ظروف احلدث
اجتماعية منها إىل  مؤسسةومساعدين تكون أقرب إىل  سيما وأن هذه التشكيلة من قاض ال ،ذيبية

  .هيئة قضائية

                                              
 .232، ص1984سنة ، 03الة القضائية، العدد ،33695قم رملف ، 23/10/1984، غرفة جنائية، الس األعلى، نظرا )1(
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جهات األخرى يف فرنسا هي الفاصلة يف قضايا األحداث  القضائيةاجلهات ونشري إىل أن 
عدلت أحكامه بعدة  مثَّ ،22/07/1912واليت تأسست مبوجب القانون الصادر يف  ،قضائية استثنائية

ة قاض وعضوين وتتشكل هذه احملكمة برئاس ،01/12/2014ر يف آخرها القانون الصاد ،نصوص
بلغ عمرهم أكثر من ثالثني سنة من  ممنيتم اختيارهم  ،املختصني بشؤون األحداثن اثنني من املساعدي

  .)1(ويعينون ملدة ثالث سنوات ،وجنسيتهم فرنسية ،كال اجلنسني
اجلنح فتنظرها  أماويف مصر كانت حماكم اجلنايات تنظر يف اجلنايات اليت يرتكبها األحداث، 

ختصيص  1905يف عام  متَّ، ونظرا لزيادة جرائم األحداث يف مدينيت القاهرة واإلسكندرية حماكم اجلنح
حمكمة « مسيت ،ثمن املدينتني للنظر يف اجلنح واملخالفات اليت يرتكبها األحدا كلّنح يف اجلحمكمة 

كانت ال  أنهاأول حمكمة أحداث يف الوطن العريب، يف حني  أنهاويرى العديد من الباحثني  ،»حداثاأل
ن على وحداث والبالغاألاليت يرتكبها خالفات املنح والنظر يف اجلختتلف عن حماكم اجلنح األخرى يف 
 1950 لسنة 150 رقم اجلنائيةوعند صدور قانون اإلجراءات  ،السواء يف األحناء األخرى من مصر

حمافظة من  كلّمديرية ويف  كلّحداث يف األمنه تشكيل حمكمة  344و 343 املادتنيمبقتضى  تقرر
قاض يندب هلا بالطريقة اليت يندب ا القاضي اجلزائي، وختتص احملكمة بالفصل يف اجلنايات واجلنح 

  م فيها صغري مل يبلغ من العمر مخس عشرة سنة كاملة.واملخالفات اليت يته
منه على  27 املادة نصتاملعدل واملتمم، الذي  1974لسنة  31 صدر قانون األحداث رقم مثَّ

حمافظة حمكمة أو أكثر لألحداث، وجيوز بقرار من وزير العدل إنشاء حماكم  كلّتشكل يف مقر « ما يلي
منه  28 املادة ونصت ،»دوائر اختصاصها يف قرار إنشائهاوحتديد  ،لألحداث يف غري ذلك من األماكن

أحدمها على األقل  ،تشكل حمكمة األحداث من قاض واحد يعاونه خبريان من األخصائيني« على أن
 ».ويكون حضورمها إلجراءات احملاكمة وجوبيا ،ءمن النسا

  غرفة األحداث على مستوى الستشكيلة : الفرع الثاين

توجد بكل جملس قضائي غرفة « على أنه املتعلق حبماية الطفل 15/12من   91املادةتنص 
) يعينون مبوجب أمر من رئيس 2تتشكل غرفة األحداث من رئيس ومستشارين اثنني ( ،األحداث
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الس القضائي من بني قضاة الس املعروفني باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة 
الرئيس بتنعقد اجللسات يف غرفة األحداث أي  ،»لألحداث، حيضر اجللسات ممثل النيابة العامة

 احلضور وكتاب الضبط، وال تضم الغرفة أي حملفني، كما ال يلزم العامةضور النيابة يه حبستشاروم
املساعدين املختصني يف شؤون األحداث، وتعترب تشكيلة غرفة األحداث على النحو السابق من 

ويكون  ،من ثالثة مستشارين تتشكل احملكمةحيث  ،وهذا مايقابله يف التشريع الفرنسي ،النظامالعام
  .)1(يس املتخصص برعاية األطفال من بينهمالرئ

وختتص غرفة األحداث باعتبارها درجة ثانية للتقاضي بالنظر يف مجيع االستئنافات املرفوعة ضد 
 املادةواملتعلقة بالتدابري املؤقتة املنصوص عليها يف  ،وقاضي التحقيق األوامر الصادرة من قاضي األحداث

بالنسبة لألوامر األخرى الصادرة من  أما، أياموذلك يف مهلة حمددة بعشرة  من قانون محاية الطفل، 70
للقواعد  طبقاًأي تتم  ؛(ق إ ج ج)من  173 إىل 170 من املوادتطبق عليها  فإنهقاضي األحداث 

  .العامة

  حمكمة اجلنايات ودورها يف قضايا األحداث :الفرع الثالث

ن، وتنظر يف قضايا األحداث واجلنايات اليت يرتكبها البالغيف حمكمة اجلنايات بالفصل  ختتص
من  258 املادةإذ تنص  ؛عما هو معمول به للشخص املتهم البالغبصفة استثنائية، وال خيرج تشكيلها 

تشكل حمكمة اجلنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالس القضائي على « ى أنعل (ق إ ج ج)
ويباشر  ،»ومن حملفني اثنني... ،اضيني يكونان برتبة مستشار بالس على األقلومن ق ،األقل رئيسا

  ويعاون احملكمة باجللسة كاتب الضبط. ،النائب العام أو أحد مساعديه مهام النيابة
أصبح أين خالل التسعينات من القرن املاضي اجلزائر ب حلَّتسبب األزمة اإلرهابية اليت وب

وأمام هذه الظاهرة اإلرهابية اخلطرية حاول  ،عملهم اإلجرامياإلرهاب لتنفيذ  أداة يستعملهافال األط
املشرع اجلزائري إجياد آليات وطرق ملكافحتها، من بينها إدخال تعديالت على كلّ من قانوين العقوبات 

 نصت، حيث 1995 فرباير 25 الصادر يف 10- 95 األمر وقانون اإلجراءات اجلزائية، وهذا مبوجب
 كاملة سنة16 .كما ختتص باحلكم على القصر البالغني من العمر ستة عشرة..« أنهعلى منه  10 املادة
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 واملالحظ على ؛»ا بقرار ائي من غرفة االامالذين ارتكبوا أفعاال إرهابية أو ختريبية واحملالني إليه
الرشد اجلزائي وأعطى االختصاصات حملكمة اجلنايات يف هذا النوع من اجلرائم،  سن أنه خفّض املشرع

  .خلطورا ومساسها باألمن العموميوذلك نظرا 
بالرغم من وجود قواعد تضمن  أنهاجلزائري حول هذه املسألة جيد  املشرعيف موقف  واملتأمل

أن احلكم فيها يكون خمففا باملقارنة  ومن ،لساتبالسرية يف اجل املتعلِّقة قدرا من محاية حقوقه لحدثل
وإمنا  ،القانونيةإذ املسألة هنا ال تتعلق بالنصوص  ؛هذا غري كاف أنَّ إالَّ، )1(مع العقوبات املقررة للبالغني

تذهب أبعد من ذلك لتشمل نوع القاضي الذي يتصدى للنظر يف مثل هذه القضايا، فقضاة احملكمة 
إىل طبيعة اإلجراءات املتخذة أمام  ةفاضإ ،ليست هلم دراية وأسبقية للتعامل مع شخصية احلدث اجلنائية

اجلزائري جعل  املشرعفهي تتميز نوعا ما بالتعقيد، وهلذه األسباب نقترح على  ؛هذه احملكمة
قانون  مثلما فعله مؤخرا مبوجبغريه. من وهو أوىل  ،االختصاص يف مثل هذه اجلرائم لقسم األحداث

تطبق «...  65بالنسبة للجرائم اليت تأخذ وصف املخالفة يف نص املادة املتعلق حبماية الطفل  15/12
 كان بعدما ،»على املخالفات املرتكبة من طرف الطفل قواعد االستدعاء املباشر أمام قسم األحداث 

يف قضيته على انفراد (حبضور حمكمة املخالفات العادية (دون حتقيق قضائي) اليت تنظر حيال اىل احلدث 
وفقا لألوضاع  ،و تنطق حبكمها علنيا ،وليه و مع وجوب ان يكون احلدث مساعدا من طرف حمام)

   من قانون محاية الطفل. 82ية يف املادة املبن
 خمالفات قضايا يف الفصل إسناداجلزائري يف  املشرعذهب إليه  كما جتدر اإلشارة إىل ما 
 الختاذ األحداث قاضي إىل واإلحالة ،م اخلاصة اإلجراءات وفق بالبالغني اخلاص للقسم األحداث

 وكيل يطلب أن األفضل فمن ،لذلك ضرورة املخالفات قسم قاضي رأى مىت التربية أو احلماية تدابري
 إحالته تتم مثَّ بشأنه، مناسبا يراه ما يتخذفيحقق و األحداث، قاضي طرف من حتقيق فتح اجلمهورية
  .اجلزائية اإلجراءات قانون تقضي به نصوص ملا وفقاً للمحاكمة
ميز بني احلدث اجلانح جلزائري ا املشرعاحلدث اجلانح، لكن ما دام  ما سبق ذكره خيص إنَّ

قانونية  اجعل لكل صنف نصوصفقد ، على غرار بعض التشريعات عنوياملطر اخلحالة واحلدث يف 
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املختص للنظر يف قضايا  تشكيل قسم األحداثاحلديث عن سنتطرق إىل  وفيما يليبه،  خاصة اوأحكام
 .عنوياملطر اخليف حالة  الذين هماألحداث 

لخطر لة وجود حدث معرض قسم األحداث يف حال ةل: تشكيفرع الرابعال
  عنويامل

 ،اجلزائيةأثناء املتابعة  إذا كان احلدث الذي ارتكب بالفعل جرمية تتقرر له حقوق وضمانات
سلوك كاشف  جمرد ينسب إليه إذا كان ما ،منها احلدث الذي مل يرتكب جرمية بعد دفأوىل أن يستفي

  .)1(وخيشى أن تفضي إىل جرمية بالفعل ،جتماعية حيتمل أن تكون كامنة فيهاعن توافر خطورة 
املعرض للخطر  دثات حول تنظيم إجراءات محاية احلالتشريع تختلفومن هذا املنطلق ا

ر إىل اختصاص احملاكم والبعض اآلخ ،إىل إجراءات إدارية حيث ذهب البعض إىل إخضاعهعنوي، امل
  كما هو احلال بالنسبة إىل اجلزائر. اجلزائيةإىل احملاكم  ، ومن التشريعات من أخضعهاملدنية

تص قاضي األحداث خي « :املتعلق حبماية الطفل على 15/12من قانون  32نصت املادة ومنه 
  . .»..ل إقامة الطفل املعرض للخطرحمل

جب ذلك عند الفصل يف تومل  من قانون محاية الطفل 38فإن املادة  بالنسبة حلضور النيابة أما
التحقيق،  انتهاءوليس على قاضي األحداث سوى أن يرسل امللف إليها عند  ،املعنوي قضايا اخلطر
  .لالطالع عليه

على أن والدي احلدث أو  ،املذكورة أعاله 38نصت عليه املادة بالنسبة حلضور الويل فقد  وأما
، تعيينه للحدث متَّالذي  امير احمليتم إخبا أنهقبل النظر يف القضية، كما  أياموليه يتم استدعاؤهم مثانية 

من  أنهيرى من مجيع األطراف املذكورة ومن القاضي على مساع من ذات القانون  39  املادةت وأكد
على حضور  ينص إنهيف هذا اإلطار، حيث  املشرعياسة وهكذا تتضح س ،االستماع إليه الضروري

احلضور  ال يوجد ما يستفاد منه بأن هذا هأن إالَّ ،ث اجلانحدمع احل ا فعلاألولياء كضمانة للحدث، مثلم
  .إجباري

                                              
 .31، 30ص ، املرجع السابق، صمم املتحدةفتوح عبد اهللا الشاذيل، قواعد األ )1(



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-395- 

 

 ، وهورعلى إلزامية احلضو ينصذلك دون أن  املشرع، فقد أجاز اميبالنسبة حلضور احمل أما
 2000/1996 مدافع لألطفال مبقتضى القانون رقم تقريرهالفرنسي عند  املشرعذهب إليه  عني ما
بل أكد على أن  ؛مل يفرق بني األحداث املنحرفني واملعرضني للخطر فإنه 2000مارس 06بتاريخ 

، الدوليةالداخلي ويف املعاهدات  مدافع األطفال تنحصر يف ترقية حقوق الطفل الواردة يف القانون مهمة
التشريعي يقضي بإنسانية استعانة  النصإذا كان وضع فبالنسبة الستعانة احلدث املنحرف مبدافع  وأما

بالنسبة  فإنهضروريا ملساعدة القضاء يف اختاذ التدبري املناسب،  ااحلدث املعرض لالحنراف مبدافع أمر
 لألحداث املنحرفني يكون الزما أكثر يف خمتلف املراحل مبا فيها مرحلة احملاكمة.

  يف قضاء األحداث : قواعد االختصاصثاينال طلبامل

 الفصل يف قضايا االختصاص هو السلطة أو الصالحية اليت خيوهلا القانون حملكمة من احملاكم يف
إذا كانت خمتصة بالنسبة  إالَّ ،خمتصة بنظر الدعوى املرفوعة إليها اجلنائيةمعينة، وال تكون احملكمة 

ومن  ،ومن حيث نوع اجلرمية وهو االختصاص النوعي ،وهو االختصاص الشخصي املتهملشخص 
  هو االختصاص املكاين.و رميةوقوع اجل مكانحيث 

بل  ؛فهي مل توضع ملصلحة اخلصوم ،بأنواعه الثالثة متعلقة بالنظام العاموقواعد االختصاص 
وهلم الدفع بعدم اختصاص  ،، لذلك ليس للخصوم االتفاق على خمالفة هذه القواعدالعامةللمصلحة 

وسوف نفصل فيما يلي ، )1(أمام حمكمة النقض مرةولو ألول  ،احملكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى
  االختصاص الثالث. أنواع

  لقضاء األحداث االختصاص الشخصيالفرع األول: 

إذ ال  ؛هيئة منها تكون مستقلة عن األخرى كلّهيئات املتابعة والتحقيق وكذا احملاكمة،  إنَّ 
سلطة  كلّتمكن تول ،حيق ألي هيئة التدخل يف مهام اهليئة األخرى، وهذا املبدأ جاء نتيجة ملبدأ الشرعية

دثت لقانون، فلو تداخلت اهليئات يف بعضها البعض حلل طبقاًمن ممارسة اختصاصها على أكمل وجه 
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وهو حتقيق العدالة يف  ؛فشل اجلهاز القضائي يف تقدمي دوره أدى ذلك إىلالفوضى وساد الفساد، و
  اتمع.

 اجلنائيةكم االختصاص الشخصي هو معيار توزيع االختصاص بني قضاء األحداث واحملاو
كما هو شأن األحداث، وقد ينصب على الصفة كما هو  ،املتهم سناألخرى، ويتحدد بالنظر إىل 

ن دراسة موضوع االختصاص الشخصي بالنسبة لقضاء إال بالنسبة لألشخاص العسكريني، واحل
احلدث وقت ارتكاب اجلرمية أو وجوده يف إحدى حاالت التعرض  سناألحداث يرتكز أساسا على 

لالحنراف، فالسن هي الضابط الذي يرجع إليه يف حتديد ما إذا كان قضاء األحداث خمتصا أو غري 
  خمتص.

تتجه أغلب القوانني إىل التفريق بينهم  ويف حالة اشتراك بالغني مع أحداث يف جرمية واحدة
وهو ما نصت ؛ األحداث، وإخضاع البالغني إىل القضاء اجلنائي العادي بإخضاع األحداث إىل قضاء

  . )1(من قانون محاية الطفل  62 املادة عليه

عشرة من عمره عند  ثامنوهكذا ختتص حمكمة األحداث بالنظر يف أمر احلدث الذي مل يتم ال
  حبماية الطفل.املتعلق  15/12قانون من  02 املادةبحسب ارتكابه جناية أو جنحة 

أقر بأن  أنهسنة، كما  ةعشر الرشد اجلزائي بتمام مثاين سندد قد ح املشرعيف فرنسا فنجد  أما
بالنسبة للبالغني الذين سامهوا  هأن إالَّ ،ختتص حماكم األحداث بالنظر يف اجلرائم اليت ترتكب من طرفهم

 سنة وبني ست ةعشر احلدث يقل عن ست سنن  ما إذا كافرق بني فإنهيف ارتكاب جناية مع أحداث 
سنة حيال  ةعشر حالة ما إذا كان احلدث أقل من ستهي و، ففي احلالة األوىل ةعشر ومثاين سنة ةعشر

 ةعشر إذا كان احلدث بني ست أما ،إىل حمكمة األحداث وحيال البالغون إىل احملكمة املختصة بالبالغني
لغرفة االام أن حتيل مجيع البالغني  معه بالغون يف ارتكاب جناية فإن سنة وشارك ةعشر ومثاين سنة

فصل يف جنايات األحداث، كما جيوز هلا أن حتيل األحداث للث إىل حمكمة اجلنايات املختصة واألحدا
قانون من  09/3 للمادة طبقاً احملكمة العادية املختصة إىل حمكمة جناية األحداث وحتيل البالغني إىل

  املعدل واملتمم. 1945لسنة  الفرنسي جراءاتاإل
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 1971 الصادر سنة اجلزائري من قانون القضاء العسكري 05الفقرة  74 املادةوبالرجوع إىل 
حيق لوكيل اجلمهورية العسكري يف زمن احلرب أن يستحضر « أنهتنص على  أنها، جند )1(املعدل

ه اجلرمية إذا كانت هذ إالَّجرمية  كلّعدا القصر عن  شخص كان ما مباشرة أمام احملكمة العسكرية أي
 حتىأن األحداث التابعني للمؤسسة العسكرية  يتبين املادةهذه  نصمن و ،»تستوجب عقوبة اإلعدام

ولو ارتكبوا جرائم مهما كان نوعها (جنايات، جنح، خمالفات) ال خيضعون للقضاء العسكري، ويف 
حدث تتم  املتهملوكيل اجلمهورية العسكري وقاضي التحقيق أو قاضي احلكم أن  تبينحالة ما إذا 

صاص لقواعد االخت طبقاً ،االختصاص الوحيدة ةباعتباره جه ،األحداثإىل قسم إحالة القضية 
واحلالة الوحيدة  ،تها بطالن مجيع اإلجراءات مبا فيها احلكم القضائيالشخصي الذي يترتب على خمالف

 ،قاصر هي حالة ارتكاب جرمية عقوبتها اإلعدام املتهمفيها القضاء العسكري خمتصا رغم أن  اليت يكون
استبعد تطبيق هذه العقوبة على  املشرعيف زمن السلم فنجد  أما، ك يف زمن احلرببشرط أن يكون ذل

 من (ق ع ج) بأن 50 املادة نصبناء على ما ورد يف القاصر الذي تقل سنه عن مثاين عشرة سنة، وهذا 
يف  تتمثّلسنة  مثاين عشرةإىل سنة  ثالث عشرةالعقوبة اليت يتعرض إليها احلدث الذي يتراوح عمره بني 

كانت العقوبة هي اإلعدام، وبالتايل فالقاضي بدل أن ىت سنوات إىل عشرين سنة م عشرالسجن من 
  .بعقوبة السجنيقضي  النصهلذا  طبقاً فإنهالقاصر  حقيصدر حكم اإلعدام يف 

نصوص قانون  مل حيدد ما إذا كان احلدث يف هذه احلالة تطبق عليه املشرعوما يالحظ هنا أن 
  .اجلزائيةباألحداث يف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات  اخلاصةالنصوص  القضاء العسكري أو

 فقد منح حبماية الطفلاملتعلق  15/12قانون وبالرجوع إىل باحلادث اجلانح،  يتعلَّقهذا فيما 
 سلطة املعنوي، ومنحه للخطر املعرضني طفالاأل قضايا يف النظر صالحية األحداث لقاضي املشرع
 سنة مثاين عشرةعن  أعمارهم تقل الذين باألطفال األمر قانونا، ويتعلّق احملددة التدابري واختاذ التحقيق
  منه. الثانية املادة حسب

 جنايات أو يف عليهم اين األحداث كذلك يشمل االختصاص هذا فإن املادة هذه ومبفهوم
 ،املتعلق حبماية الطفل 15/12امللغاة مبوجب قانون  (ق إ ج ج) من  494و 493 للمادتني وفقاً جنح

 اخلطر يف حكم حالة علهمجت قدنظرا ملا يلحقهم من أضرار مادية ومعنوية  جرائم ضحايا باعتبارهم
                                              

و ماي 11رخة يف مؤ 38تضمن قانون القضاء العسكري، اجلريدة الرمسية عدد امل، 1971أبريل  22ممضي يف  28- 71األمر رقم  )1(
 .566، الصفحة 1971
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جل اختاذ تدابري من أ وبالتايل يكون هذا القضاء أوىل من غريه يف النظر يف مثل هذه القضايااملعنوي، 
إذا وقعت جناية أو جنحة على « من (ق إ ج ج) 493 املادة احلماية يف حقهم، على النحو الذي بينته

لتدخل حدث مل يبلغ ستة عشر من عمره من أحد والديه أو وصيه أو حاضنه فإن لقاضي األحداث ا
ذلك التدبري إذا  يتخذ، ومن باب أوىل العامةالختاذ تدبري مالئم حلالة احلدث بعد استطالع رأي النيابة 

  ».وطلبت فتح حتقيق العموميةإجراءات حتريك الدعوى  العامةاختذت النيابة 
سنة ارتكب  ةعشر مل يبلغ مثاين طفل كلفتطبيقا لقواعد االختصاص الشخصي وويف مصر 

 للمادة طبقاً ،جرمية أو وجد يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف حيال إىل قضاء األحداث حملاكمته
نظر ىف أمر الطفل عند اامه ختتص حمكمة الطفل دون غريها بال« اليت تنص على أن (ق ط م)من  122

ن للقضاء العسكري وخيضع األحداث العسكري واستثناًء ،»حدى اجلرائم أو تعرضه لالحنراف...إىف 
خيتص القضاء العسكري بالفصل يف اجلرائم اليت تقع من األحداث « مكرر منه 08 املادةجاء يف  وفق ما

اخلاضعني ألحكام هذا القانون وكذلك اجلرائم اليت تقع من األحداث الذين تسري يف شأم أحكامه 
وإذا كان االختصاص  ،»اخلاضعني ألحكام هذا القانون إذا وقعت اجلرمية مع أحد أو أكثر من

 طبقاًى الصفة، فاملشرع املصري قد ينصب عل أنهالشخص كما  سنالشخصي قد ينصب على 
مكرر من قانون األحكام العسكرية قد غلب صفة احلدث العسكرية على  08 املادةستثناء الوارد يف لال

انني واألحكام العسكرية، وختول النيابة العسكرية مجيع بالنسبة للحدث اخلاضع للقو السنظرف 
وكذا املراقب االجتماعي الذي تناوله  ،يف جمال األحداث العامةللنيابة  املشرعاالختصاصات اليت خوهلا 

جاعال مصلحة  ،وأخضع األحداث يف تلك املراحل اإلجرائية لقانون القضاء العسكري ،قانون الطفل
 اخلاصةؤيده نظرا ملا تتميز هذه النصوص ، وهو موقف ال ن)1(اعتبار كلّالعسكرية فوق  املؤسسة
 املصري صالحية املشرعي منح له مؤهالت القاضي الذ ة العسكرية من الصرامة، ناهيك عنباملؤسس

الفصل يف مثل هذه اجلرائم، فمن املستصوب أن يعيد االختصاص إىل قسم األحداث باعتباره هو 
صل، وإن اقتضى األمر اللجوء إىل قانون القضاء العسكري فينبغي أن تراعى الضمانات واحلقوق اليت األ

  تضمنها قانون الطفل املصري. 

                                              
جامعة ، هراكتودسالة ، ر- جلنائيةاحلديثة للسياسة ت االجتاهااسة يف درا- اث جلنائية لألحداحلماية أمحد حممد يوسف وهدان، ا) 1(
  .462م، ص1992ق، حلقواكلية ة، لقاهرا
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  لقضاء األحداث  االختصاص النوعي: الفرع الثاين

 وبناًء ،يقوم االختصاص النوعي هليئات قضاء األحداث على أساس طبيعة اجلرمية وجسامتها
لى إتها رئم تبعا لخطوالجراتقسم « أنهاليت تنص على  من (ق ع ج) 27 املادةعلى ما ورد يف 

 ،»تلمخالفاأو الجنح ت أو اللجنايارة لمقرت العقوبااتطبق عليها و ،تمخالفاوجنح ت وجنايا
  اليت يرتكبها األحداث ال خترج عن هذا التقسيم.  اإلجراميةواألفعال 

  اجلزائري االختصاص النوعي لقاضي األحداث يف: املشرعوقد حصر 
بغرض وضع  ،العامةالفصل يف القضايا احملالة إليه من حمكمة املخالفات عن طريق النيابة  .1

وهذا قبل .من (ق إ ج ج) 02 فقرةال 446 للمادة طبقاًاحلدث حتت نظام اإلفراج املراقب 
ين أصبحت  ،املتعلق حبماية الطفل 15/12التعديل الذي استحدثه املشرع مبوجب قانون 

اجلرائم املرتكبة من قبل األطفال وتأخذ وصف املخالفة يتم الفصل فيها أمام قسم األحداث 
 من ذات القانون. 65طبقا لنص املادة 

اية من قانون مح 59 املادةملا تقضي به  وفقاً، أو جنحةكانت النظر يف قضايا األحداث جناية  .2
كمة حمات ظهرإذا أنه أهي و ،عملشرانفسها طرحها ض تفرت حاال كهناأن غري  ،الطفل

فإنه يف هذه ، حلقيقة جنايةابوصفها جنحة هي يف ملقترفة اجلرمية اث أن األحدابقسم ث حلدا
 على قسمحتيلها أن لقضائي مقر الس اباحملكمة غري حمكمة اث ألحداحلالة جيب على قسم ا
حتقيق اء يأمر بإجرأن فيها لفصل األخري قبل ا اهلذز فيجو ،السمبحكمة مقر اث ألحدا

 ،اثألحدامن قاضي ر إلحالة قد صدامر ن أكاإذا قاضي حتقيق ض لغرا اهلذب يند، وتكميلي
حملكمة اتطبيقا لذلك قضت ، ومن قانون محاية الطفل 82 ةدملاا عليه نصتحسب ما ا هذو
حدثا ن لطاعن كاأن ا -لحلاايف قضية -لثابت امن ن ملا كا« مبا يلياراا حد قرألعليا يف ا
ليت العمد القتل اكة يف رملشااليه هي إملوجهة التهمة ، وأن اليهإملنسوبة ل األفعاب اتكاارمن ز
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ى ئية على مستواجلزالغرفة ا اكذو يةدلعااجلنح احمكمة ف حماكمته من طرن فإ، تعترب جناية
 .)1(»اءاتإلجراعد جوهرية يف ايعد خرقا لقوف الستئناا

مىت كان احلدث هو مرتكب  التعويض وايا طالباليت يقدمها الضح املدنيةدعاءات الفصل يف اال .3
 اجلرمية.

يكونون يف إحدى أي الذين  ؛عنوياملطر اخلباألحداث املوجودين يف  املتعلِّقةالنظر يف القضايا  .4
املتعلق حبماية  15/12من قانون  ثانيةال ملادةحاالت التعرض للخطراملنصوص عليها يف 

باألحداث من تلقاء  املتعلِّقةجيوز لقاضي األحداث أن ينظر يف القضايا  أنهافة إىل ضإ، لفالط
عندما تكون القضية غري مرفوعة أمام قاضي األحداث بواسطة النيابة  أنهمع مالحظة  ،نفسه
  الطفل.من قانون محاية  32 املادة نص، وذلك حسب غري متهلجيب إبالغ هذا األخري ب العامة

  لقضاء األحداث  ختصاص اإلقليمياال: لثاالفرع الث

حيدد االختصاص  « :املتعلق حبماية الطفل على أنه 15/12من قانون  60 املادة نصت  
اإلقليمي لقسم األحداث باحملكمة اليت ارتكبت اجلرمية بدائرة اختصاصها أو اليت ا حمل إقامة أو 

ى الطفل أو املكان الذي وضع سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو حمكمة املكان الذي عثر فيه عل
ا يف اجلزائري هي ذاأحكام االختصاص االقليمي يف قضاة االحداث يف التشريع  ومنه،»فيه

و وصيه، مكان العثور أقامة احلدث أو والديه إنسي (مكان ارتكاب اجلرمية، مكان التشريع الفر
من األمر رقم  3و مؤقتة وفق ما جاء يف املادة أو مكان وضعه سواء بصفة دائمة أعلى احلدث 

  .)2(املتعلق بالطفولة اجلاحنة الفرنسي 45-174

                                              
 .03، العدد 1990، الة القضائية، 54524قم رملف ، الغرفة اجلنائية، احملكمة العليا، نظرا )1(

(2)
 « Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la d’assises des 

mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteurs, du lieu où le 
mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif ». Article 3 
(Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) – (modifié par la loi n° 
2011-939 du 10 aout 2011). 
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قانون محاية الطفل من  32 املادة نصتاملعرض للخطر املعنوي فقد  ثحدبالنسبة لل أما      
خيتص قاضي  « :أنهعلى  ونصت ،بالنسبة للطفل يلى نظام االختصاص القضائي احمللع 15/12

 ،األحداث حملل إقامة الطفل املعرض للخطر أو مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي
بالنظر يف  ،وكذلك قاضي األحداث للمكان الذي وجد به الطفل يف حال عدم وجود هؤالء

لس العريضة اليت ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أووكيل اجلمهورية أو الوايل أو رئيس ا
الشعيب البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصاحل الوسط املفتوح أو اجلمعيات أو اهليئات العمومية 

 .»هتمة بشؤون الطفولةامل
  .باألحداث بصفة تلقائية املتعلِّقةأن ينظر يف القضايا  من تلقاء نفسه جيوز لقاضي األحداثو

اجلزائري وسع من اجلهات اليت تسمح بعرض  املشرعأن  املادةهذه  نصنستنتج من خالل كما 
  دعوى احلماية على قاضي األحداث.

 على (ق ط م) من 123 املادة تنص هو اآلخر سلك نفس املسلك؛ إذ املصري واملشرع
 حاالت إحدى فيه توافرت أو اجلرمية وقعت الذي باملكان الطفل حمكمة اختصاص يتحدد« أنه

 حبسب أمه أو وصيه أو وليه أو هو فيه يقيم أو الطفل فيه ضبط الذي باملكان أو لالحنراف التعرض
 االجتماعية الرعاية مؤسسات إحدى يف تنعقد أن االقتضاء عند للمحكمة األحوال، وجيوز

  ».األطفال فيها يودع اليت لألطفال
فيه طروح أمامه قد روعي إذا تأكد لقسم األحداث أن امللف امل أنهويف األخري ميكن القول 

أعطى القاضي  ؛وأصبح هذا القسم صاحب الوالية يف النظر يف املوضوع ،ختصاصقواعد اال
 .لج باب احملكمة لنتتبع إجراءاااملوايل سن املبحثاإلشارة النطالق احملاكمة، ومن خالل 

  الواجب مراعاا يف حماكمة احلدث ضماناتال: الثاين بحثامل

ع ينصةعلى وجوب اتباع جمموعة من القواعد اإلجرائية  املشرعند حماكمة األحداث،  اخلاص
 الضحية، دون إمهال مصلحة ملصاحلهم خاصةمن أجل توفري محاية ووذلك حرصا على مستقبلهم 

  واتمع يف آن واحد.
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وهي أمام جهات احلكم تتقرر مجلة من احلقوق، حلدث اجلانح ملف اوصول  بمجردعليه فو
 املتهماه أن دوالذي مؤ ،)1(وهو قرينة الرباءة ،جاءت نتيجة ملبدأ عاملي واليت ،تعترب ضمانة حملاكمة عادلة

ويترتب على  ،الدليل على نسبة اجلرمية إليه إذا قام إالَّهذه ال تزول و ،يعترب بريئا يف األصل بقوة القانون
  .املتهمة وإسنادها إىل تتحمل عبء إثبات وقوع اجلرمي امذلك أن سلطة اال

تفعيله خالل مرحلة احملاكمة أوجب القانون جمموعة من املبادئ اليت لتعزيز مبدأ قرينة الرباءة وو
عد القواببعض د ينفراث ألحدء اقضاأن ال ، إ)2(العادية اجلنائيةاليت حتكم احملاكم و ،جيب احترامها

  .فيما يليتبيانه ول ما سنحاا هذ، وجلوهريةواخلاصة ا

  ملبادئ اليت حتكم حماكمة األحداثاألول: ا طلبامل

 عونيتمت األحداث أنَّ والقانون واالجتماع واإلجرام النفس علم يف به املسلّم من أصبح أن بعد
 باألمن دائما تشعرهم املعاملة من خاص ونوع وعناية رعاية إىل حاجة يف موأ ،خاصة وطبائع بعقليات

 من أصبح الكبار، ارمني معاملة عن متاما تتميز أن جيب منهم اجلاحنني معاملة وأن والطمأنينة،
 الظروف ستجالءال األحداث حماكمتسعى  ومن هذا املنطلق ،التطبيق حيز إىل النظرية نقل الضروري
 على السلبية املؤثرات تلك من التحرر على ومساعدم، اجلنوح إىل باألحداث أدت اليت والعوامل
 لذلك وتبعا ،السوية احلياة إىل وردهم وإصالحهمم حلمايته كفيلة إجراءات من يلزم ما باختاذ، سلوكهم

                                              
(1) Les règles de Beijing statuent dans l’article 7-1: «Les garanties fondamentales de la procédure telles 
que la présomption d’innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le 
droit à l’assistance d’un conseil, le droit à la présence d’un parent ou tuteur, le droit d’interroger et de 
confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la 
procédure». 

  : تتمثل فيما يليو )2(
  حضور اخلصوم.  -
  عالنية اجللسة. -

  تدوين التحقيق.  -
 شفوية املرافعات. -
مستوى درجتني ومبدأ عدم إنكار العدالة. راجع: حممد حزيط، مذكرات مبدأ عدم مشاركة القاضي يف النظر يف الدعوى على  -

 .183م، ص2006يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومه للطباعة، اجلزائر، 
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 الذي القرار لكون إالَّ لشيء ال صعبة، مهمة األحداث قضاة عاتق على امللقاة املهمة هذه أصبحت
 خاصة ،اتمع إىل ذلك ويتعدى ومصريه،ة احلدث اجلانح حيا على يؤثر احلالة هذه يف القاضي هيتخذ

، األخري هذا على عبئا فيصبح ،احلدث عليها يكون أن ينبغي اليت واحلقيقة يتناسب ال قراره كان إذا
  وهذا ما سنفصله فيما يلي.

  سرية اجللسة :الفرع األول

بالبالغني قاعدة دستورية أكدها قانون اإلجراءات  يتعلَّققاعدة عالنية جلسات احملاكمة فيما   
 ،يف جلسة سرية املتهمللقاضي يف أن حياكم  التقديريةالسلطة  املشرعاستثناء أعطى  هأن إالَّ، اجلزائية

إذا قدر القاضي أن احملاكمة العلنية قد تسبب خطرا على النظام أو اآلداب  :األوىل ،وذلك يف حالتني
ومها االستثناءان  ،انون محاية الطفلمن ق 82وفقا للمادة  ، واحلالة الثانية تتعلق مبحاكمة األحداثالعامة

 قاعدة سرية احملاكمة قاعدةفالنسبة لألحداث ب، فمن (ق إ ج ج) 285 املادةعليهما  نصتاللذان 
من اث ألحدايف قضايا  هذه القاعدةتعترب و ،)1(حتقيقا ملصلحة احلدث املشرعقانونية أساسية أوجبها 

حملكمة اما قضت به ا هذ، وملطلقن البطالاعاا امرم على عد يترتبحيث م، لعام اليت متس بالنظار األموا
اء جرإيعد ك لن ذإ، وتنعقد يف جلسة سريةث حلداحماكمة إن « :يف منطوقهء هلا جاار يف قرلعليا ا

القاضي يضطر أثناء احملاكمة إىل اخلوض يف كثري من اجلوانب وذلك ألن ، )2(»ملعام النظاامن و ايجوهر
 ةلحيستحسن اخلوض فيها بعيدا عن اجلمهور، فاملشرع هنا أقام موازنة بني مصاألسرية احلساسة اليت 

ة ومصلحة احلدث يف محاي ،يكون اجلمهور رقيبا (رقابة معنوية) على القاضي حتىاتمع يف العالنية 
  .)3(غلب مصلحة احلدث وأسرتهفبعض خصوصياته وخصوصيات أسرته، 

                                              
، م1999، ئراجلزي، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، ائراجلزالتشريع ائية يف اجلزاءات اإلجردئ امبا، لشلقاينامحد شوقي أ) 1(

 .426ص
ص  ،62، العدد2008ة، لقضاة انشر، 307278قم رملف ، 2005يما04، غرفة اجلنح واملخالفات، العليا احملكمة، نظرا )2(

375 . 
  .335، صلسابقا املرجعدرياس زيدومة،  )3(



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-404- 

 

  نطاق سرية حماكمة األحداثأوال: 

من حيث  العنصري البحث يف مشولية السرية جلميع إجراءات حماكمة األحداث أن نتناول هذا يقتض
  .)1(ومن حيث النطق باحلكم ،ومن حيث اإلجراءات ،األشخاص

 من حيث األشخاصنطاق سرية حماكمة األحداث   . أ

قاعدة السرية جيب أن يقتصر احلضور يف اجللسة على أولئك األشخاص الذين  تتحقَّق حتى
والشهود واملراقب  العامةاحلدث ووليه وحماميه والنيابة  ، وهمحددهم القانون على سبيل احلصر

  االجتماعي واخلبري ومن مسح هلم قاضي األحداث باحلضور. 

حيث  ،الفرنسي اإلجراءاتمن قانون  14 املادةعلى هذه القاعدة يف  املشرع نصويف فرنسا 
ممثلي وأعضاء نقابة احملامني، وأجاز حضور الويل أو املمثل القانوين للطفل والضحية والشهود، 

وكذا أقارب احلدث الذين مسح هلم  ،سات اليت تعتين باألطفالمؤسسات احلماية واملصاحل واملؤس
يف جلسة احملاكمة مع احلدث يف جناية  الضحيةالفرنسي حضور  عاملشركما مل يعترب القاضي باحلضور. 

أو جنحة بصفتها األصلية خمالفا للقواعد العلنية الضيقة، وكذلك ال يعد خرقا ملبدأ العلنية املنصوص عليها 
  سالفة الذكر. 14 املادةيف 

 من حيث اإلجراءاتنطاق سرية حماكمة األحداث   . ب

 لكن ،من ضمنها العالنية ،أغراض عدة عامةنشر جدول اجللسات يف واجهة احملكمة بصفة ل إنَّ
باألحداث ولو باألحرف األوىل  اخلاصةباألحداث فإن السرية تشمل اجلدول االمسي للقضايا  يتعلَّقفيما 

 .من اسم احلدث

 من حيث النطق باحلكمنطاق سرية حماكمة األحداث   . ت

فإم خمتلفون  ،سريةيف جيب أن تكون   على أن حماكمة األحداثنيلهم متفقإذا كان املشرعون ك
علنية يف جلسة ألحكام أن تصدر اعلى  نصاجلزائري  املشرع فنجدبالنطق باحلكم أو القرار،  يتعلَّقفيما 

املرتكبة من ينطق باحلكم الصادر يف اجلرائم «  :من قانون محاية الطفل اليت نصت على 89طبقا للمادة 
  ».قبل الطفل يف جلسة علنية 

                                              
  .126- 125ص ، صم2011مدحت الدبيسي، حمكمة الطفل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ) 1(
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  حظر نشر ما يدور يف جلسات قضاء األحداث: ثانيا

على األصح ذا بسرية اجللسة يكون عدمي األثر أو  يتعلَّقفيما  املشرعمبدأ احلماية اليت أقرها  إنَّ
جبلسات حماكم األحداث من  يتعلَّقما  كلّوهو مبدأ حظر نشر  ؛بعه إقرار مبدأ آخرأثر نسيب إذا مل يت

  من  477 املادةليه ع نصتوهذا ما  ،الم املكتوبة واملرئية واملسموعةطرف مجيع وسائل اإلع
يف الكتب أو الصحافة أو  القضائيةحيظر نشر ما يدور يف جلسات جهات األحداث « (ق إ ج ج)

أو إيضاح  نص كلّكما حيظر أن ينشر بالطرق نفسها  ،بطريق اإلذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى
  200وية أو شخصية األحداث اجلاحنني، ويعاقب على خمالفة هذه األحكام بعقوبة الغرامة من يتعلَّق

جيوز نشر احلكم ولكن و .دج، ويف حالة العود جيوز احلكم باحلبس من شهرين إىل سنتني2000 إىل
عوقب ذلك بالغرامة من مائيت إىل ألفي  وإالَّ ،حرف امسه األوىلبدون أن يذكر اسم احلدث ولو بأ

يعاقب « أنهعلى  نصتإذ  ؛)1(من قانون اإلعالم اجلزائري املعدل 120 املادةوهذا ما أكدته  ،»دينار
من نشر  كلّدج)  200.000دج) إىل مائيت ألف دينار ( 100.000بغرامة من مائة ألف دينـار (

أو بث بإحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات اجلهات 
  ».ر احلكم، إذا كانت جلساا سريةاليت تصد القضائية

من (ق إ ج ج) سالفة  477 املادة نصوالسؤال الذي يتبادر إىل الذهن من خالل ما ورد يف 
ها جاءت ، علما أنيقرر العقوبات يف هذه النصوص اإلجرائية ملشرعاالذكر هو ما الدافع الذي جعل 

 املادة نصبالرجوع إىل مضمون ما جاء يف  أننااحلماية اإلجرائية، ال احلماية املوضوعية، كما  تقررل
من قانون اإلعالم اجلزائري سالفة الذكر جند عدم التطابق يف العقوبات املقررة على اجلاين يف  120

استحدث املشرع جيعل القاضي يف حرج، ومن أجل القضاء على هذا املشكل  مماالشق املتعلق بالغرامة، 
 السالفة الذكر 477ملادة ( والذي ألغيت مبوجبه االطفل املتعلق حبماية  15/12اجلزائري مبوجب قانون 

) وبغرامة من 2) أشهر إىل سنتني (6يعاقب باحلبس من ستة (« :اليت نصت على 137املادة 
كل من ينشر أو يبث ما يدور  ،دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 200.000دج إىل  10.000

األحكام والقرارات يف جلسات اجلهات القضائية لألحداث أو ملخصا عن املرافعات أو األوامر و

                                              
، اجلريدة الرمسية عدد تعلق باإلعالمامل ،2012يناير سنة  12املوافق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  05- 12قانون عضوي رقم  )1(

 .21، الصفحة 2012يناير  15رخة يف ، مؤ02
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بكة األنترنت أو بأية وسيلة الصادرة عنها يف الكتب والصحافة أو اإلذاعة أو السينما أو عن طريق ش
  .»أخرى

  مساع احلدث ووليه الفرع الثاين:

خيطر قاضي «من قانون محاية الطفل جند أنها تنص على أن  68ء على ما ورد يف املادة بناء 
لألب  ،وكذلكهنا يوجب التبليغ للحدث املشرع، جند أن »األحداث الطفل وممثله الشرعي باملتابعة 

  .محاية احلدث تتحقَّقبواسطتها فواألم أوالوصي أو احلاضن، 
مساعهما ومساع  يتمثّل يفحلضور جللسة احملاكمة باث ووليه ليف احلدواهلدف األساسي منتك

  .)1(من يرى القاضي أن مساعه حيقق فائدة إلعادة تربية احلدث وإصالحه كلّ

  مساع احلدث: أوال

يسمع قاضي األحداث مبكتبه كل « الطفلاملتعلق حبماية  15/12من قانون  39 املادةنصت 
  .)2( »مساعهاألطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من 

   مساع والدي احلدث :ثانيا

مساع قضاة احلكم والأو املسؤول القانوين عنه بالنسبة لألحداث املعرضني للخطر  ي احلدثد
يسمع قاضي األحداث مبكتبه كل األطراف وكذا كل  « السالفة الذكر  39 املادةتناولته املعنوي 

أمهية عن  ال يقلّأن مساع والدي احلدث  يتبين نصهذا الومن خالل  ،»شخص يرى فائدة من مساعه
عمليا  هأن إالَّللقانون،  طبقاًمساع احلدث، وأن القضاة يسمعون والدي احلدث مباشرة بعد مساعه وذلك 

احلدث يف  يكونإذا كان األب متوفيا أو غائبا أو  إالَّقاضي األحداث والدة احلدث ال يستدعي 
بعدم  أنهحضانتها، أو أن األب صرح بأن األم هي السبب يف احنرافه أو يف تعرضه لالحنراف، وال شك 

                                              
  .231حممد عبد القادر قوامسية، املرجع السابق، ص )1(

احلدث بأن وعدم شعور لدفاع عن حقوق احلدث، عدة أهداف، منها:احيقق  لسري الدعوى إشراك ويل احلدث يف مجيع اإلجراءاتإن 
وليتهم املدنية واألخالقية جتاه ؤرتكبه، باإلضافة إىل حتمل مساإحاطة والدي احلدث عن الفعل اإلجرامي الذي ،وعنه ىختلقد وليه 

 .ه، خاصة إن كانت األسرة هي سبب احنرافدثاحل
  .314ص ،لسابقا املرجعدرياس زيدومة، ) 2(
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  .)1(استدعاء األم يكون القاضي قد منع على نفسه احلصول على معلومات قد تكون يف غاية األمهية
ومن خالل ما تضمته هذه النصوص جند املشرع مل ينص على حالة رفض االولياء املثول امام 

 174- 45من االمر رقم  1- 10يف حني أن التشريع الفرنسي قد عاجل املوضوع يف نص املادة  ،القضاء
  املتعلق بالطفولة اجلاحنة بان اجاز احلكم عليهم يف تلك احلالة بغرامة مدنية:

Art.10-1 (Loi n°2002-1138 du 9 sept. 2002): Lorsqu’ils sont 
convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour 
enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur 
poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions 
du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie 
à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3750.  

  حضور دفاع احلدث :الفرع الثالث

 احلايل تور اجلزائريومنها الدس ،يف الدفاع معترف به دستوريا يف خمتلف دول العامل احلق ،
 حق مبا معناه أنَّ ؛»احلق يف الدفاع معترف به« :على أنمنه يف الفقرة األوىل  169 املادةيف  نصحيث 

لجأ إىل الدولة لطلب املساعدة يمن مل يستطع تكليف حمام للدفاع عن حقوقه  كلّ وأنَّ ،الدفاع مضمون
من  اجلزائيةونظرا ملا للدعوى  ،األحوال الشخصية وغريهااملدنية وو اجلنائيةيف مجيع القضايا  ،القضائية

همني د على ذلك احلق بالنسبة للمتتؤكِّ املادةمن نفس  02جاءت الفقرة  املتهمخطورة على شخص 
ةاحلق يف الدفاع مضمون يف القضايا « :هابارتكاب أفعال إجرامية بنصاجلزائي.«  

تعيني  أنَّعلى ت كدأقد  )2(لقضائيةة املتعلق باملساعدن القانوا من 25 ةدملاا أنَّكما جند 
جهة اث أو أي ألحداحمكمة اث أو ألحداقاضي م ماأملاثلني القصر احملامي يتم بصفة تلقائية جلميع ا

املتعلق حبماية الطفل يف نصها على أن:  15/12من قانون  67، وهو ما أكدته املادة ىخرأئية اجز
وجويب يف مجيع مراحل املتابعة  والتحقيق و احملاكمة.وإذا مل يقم الطفل أو حضور حمام ملساعدة الطفل «

                                              
 .325، صالسابقاملرجع درياس زيدومة،  )1(

ملتعلق ، ا1971أوت  05يف رخ ملؤا 71/57قم رملتمم لألمر ل واملعدا 2009ير افرب 25يف رخ ملؤا 02-09قم قانون ر )2(
 .11، ص2009رس ما 08خة يف رملؤ، ا15، اجلريدة الرمسية، العدد لقضائيةة اباملساعد
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  ممثله الشرعي بتعني حمام، يعني له قاضي األحداث حماميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إىل نقيب احملامني.
ا للشروط يف حالة التعني التلقائي خيتار احملامي من قائمة تعهدها شهريا نقابة احملامني وفق         

  .»والكيفيات احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول ما
ستحداث ا املشرعيستحسن على فقبل احملكمة  ويف مجيع احلاالت إذا كان تعيني الدفاع من

؛يلزم احملكمة حني تعيني الدفاع للحدث أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية يف شؤون األحداث نص 
ام كأن يكون حديث العهد باملهنة، وإمنا على احملكمة بذل عناية كافية يف إذ ال يعقل أن يعني أي حم

احلدث، وبالتايل فاالستعانة مبحام أمر إلزامي مىت  حقتعيني من هو كفء وأهل للتأسيس كمحام يف 
  .ذلكك املشرعاعتربه 

حقه االستعانة هو اآلخر من املعنوي أن احلدث املعرض للخطر على اجلزائري  املشرع نصكما 
... جيوز للطفل االستعانة «محاية الطفل من قانون  33ادة طبقا لنص امل بشخص يدافع عن حقوقه،

  ».مبحام 
فإن املساعدة الفنية للحدث توفر له محاية ذات أمهية بالغة، فمن جهة الدفاع  على ما سبق وبناًء

عى ملساعدة القاضي لتكوين رأي يساعد احلدث على استعمال حقوقه اإلجرائية، ومن جهة أخرى يس
  عنوي.املخطر لسواء بالنسبة لألحداث املنحرفني أو املعرضني ل ،قضائي لصاحل احلدث

ت جلنايااملتهم يف ث احلداحمامي ر جب حضوي أوملصرع املشرأن اجند  نةرملقااية زاومن و
 1996 سنةدر لصاا (ق ط م) من125  املادة عليههو ما نصت واجلنح املعاقب عليها باحلبس، و

 له يكون أن وجيب ،القانونية يف املساعدة احلق جيب أن يكون للطفل« أنهفيها ء ليت جاوا ،املعدل واملتمم
 ،واحملاكمة التحقيق مرحليت يف عنه يدافع حمام باحلبس عليها املعاقب اجلنح مواد ويف اجلنايات مواد يف

 قانون يف املقررة للقواعد طبقاً وذلك ندبه، احملكمة أو العامة النيابة تولت حمام اختار قد يكن مل فإذا
  ».اجلنائية اإلجراءات

  إعفاء احلدث من حضور اجللسة :الفرع الرابع

 ،باجلنايات واجلنح موحدة يتعلَّقاإلجراءات اليت تتبع أثناء حماكمة األحداث فيما  املشرعجعل 
تالوة  مثَّ ،واحملامي والضحية والشهود واخلرباء واملراقب االجتماعيتبدأ باملناداة على احلدث ووليه و

 ،مناقشة اخلرباء والشهود واملراقب االجتماعي مثَّ ،ومساع أقواله وأقوال وليه ،التهمة املوجهة للحدث
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ا هذه اإلجراءات السابقة برمته كلّويف األخري تعطى الكلمة للحدث،  ،الدفاع مثَّ ،ومساع طلبات النيابة
تتم يف سرية تامة، وتستمر قاعدة السرية يف إجراءات احملاكمة لألحداث إىل غاية االنتهاء من املداولة يف 

  .القرار وأاحلكم  القضائيةوعندها تصدر اهليئة  ،القضية
، وإذا كان العامةللقواعد  وفقاًباألحداث يتم  يتعلَّقالتكليف باحلضور فيما  املشرع جعلكما 
 ربري مماوذلك  ،متكينه من الدفاع عن نفسهيف  يتمثّللتكليف باحلضور ألي متهم بالغ ا الغرض من

إىل غاية صدور احلكم من جهة، ومن جهة أخرى متكني  إجراءات املتابعةجلميع البالغ  املتهمحضور 
احلديثة أحد أسس تقدير  اجلنائيةللسياسة  وفقاًاليت أصبحت  املتهماحملكمة من اإلحاطة علما بشخصية 
بالنسبة لألحداث خرج عن قاعدة وجوب حضور  املشرع أنَّ إالَّ ،العقوبة اليت ينطق ا القاضي اجلزائي

من احلضور يف جلسة  جنحةجبناية أو  املتهمفأجاز للقاضي بأن يعفي احلدث  ،جلسات احملاكمة املتهم
 ،وميكن قسم األحداث« بقوهلا: من قانون محاية الطفل 82 املادةاحملاكمة، وهو اإلجراء الذي تناولته 

بالنسبة ويف ذات الغرض جند املشرع  ،».. .إعفاء الطفل من حضور اجللسة إذا اقتضت مصلحته ذلك
جيوز لقاضي األحداث  « :على أنه من ذات القانون 39يف املادة  للطفل املعرض خلطر معنوي نص

أو األمر بانسحابه أثناء كل املناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته إعفاء الطفل من املثول أمامه 
  .»ذلك

األوىل  فقرةال 126 املادةيف  نصاملصري على توفري أكثر قدر من احلماية  املشرعوحرصا من 
يف غيبته من  متَّحلدث مبا بعد إفهام ا إالَّال جيوز للمحكمة احلكم باإلدانة من (ق ط م) على أن 

  اجلزائري على الرغم من أمهيته. املشرع، وهو الشرط الذي مل يتطرق إليه إجراءات

  وجوب إجراء التحقيق املسبق الفرع اخلامس:

املتصلة باحلدث، مثل اخللفية  من الضروري أن تكون حمكمة األحداث على بينة من الوقائع 
وهلذا الغرض تستخدم حماكم  ،وجتاربه التعليمية ،املدرسيةجتماعية واألسرية للحدث، وسرية حياته اال

  . ملحقني باحملكمة أو مراقيب السلوكنيصصة أو موظفجتماعية متخااألحداث عادة هيئات 

تضعه هيئة متخصصة، وترفعه إىل  ،التحقيق االجتماعي عبارة عن تقرير شامل حلالة احلدثو
تعترب و ،حمكمة األحداث لكي تتخذ التدبري املناسب حبقه، وهو إجراء ضروري يسبق صدور احلكم

غىن عنها يف  تقارير التقصي االجتماعي (ويطلق عليها أحيانا التقارير السابقة للنطق باحلكم) أداة عون ال
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ير التقصي االجتماعي وقد أكد على أمهية تقار ،طرفا فيها اليت يكون األحداث القانونيةمعظم الدعاوى 
اليت دأبت على إقرارها واعتمادها كمبدأ  )1(، وكذلك جلّ التشريعاتالدوليةعدد من املؤمترات واحملافل 

  .)2(ملعاملة األحداث وإصالحهم
ى التحقيق االجتماعي ميكّن حمكمة األحداث من التعرف عل نَّإمن هنا ميكن القول كما سبق و

من األمر املتعلق  66 املادة نصتختاذ التدابري الالزمة، فقد من دراسة وضعيته ال دثشخصية احل
على وجوب إرفاق ملف احلدث بتحقيق  )3(إعادة تربية وإدماج األحداثبتأسيس املراكز املتخصصة يف 

اء جرب إجووليت نصت على ا من قانون محاية الطفل 64 دةملاامن نص د يستفاما ا هذواجتماعي، 
  أو جنحة. جلنايةاصف وتأخذ  للحدثملوجهة التهمة اكانت إن لتحقيق احتقيق قضائي من قبل قاضي 

ضعيته وسة ل درامن خالث حلداعلى شخصية ف لتعراالجتماعي من التحقيق ا ايسمح هذو
فالتحقيق  ،لنطق باحلكماملناسب عند التدبري االقاضي الختاذ  يساعدما ا هذ، وشاملةوسة كاملة درا

وى من فحوص جدك ليس هنا، ولقاصراعمق لشخصية أسة راألساسية لدة القاعداالجتماعي هو ا

                                              
يتعني يف «من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث بقوهلا: وقد أكدت ذلك القاعدة السادس عشرة  )1(

إجراء  ؛مجيع احلاالت باستثناء احلاالت اليت تنطوي على جرائم ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة املختصة قرارا ائيا يسبق إصدار احلكم
كما يتسىن للسلطة املختصة إصدار احلكم يف  ،وف اليت ارتكبت فيها اجلرميةتقص سليم للبيئة والظروف اليت يعيش فيها احلدث والظر

   ».القضية بتبصر
، احللقة الدراسية املنعقدة 1910مؤمتر واشنطن عام من أمهها: و ،صيةخاهتمت احملافل الدولية واحللقات العلمية مبوضوع دراسة الش )2(

لس االقتصادي يئة األمم املتحدة واملنظمة العاملية للصحة، املؤمتر الثاين ملنع اجلرمية بناء على تنظيم ا 1951يف بروكسل ببلجيكا عام 
، احللقة األوىل ملكافحة اجلرمية 1965م ا، املؤمتر الثالث املنعقد يف استكهومل بالسويد ع1960ومعاملة املذنبني املنعقدة يف لندن عام 

، احللقة العربية الثانية للدفاع 1968علوم اجلنائية املنعقدة يف بالجيو بإيطاليا يف مايو عام ، املؤمتر الثاين للجمعية الدولية لل1963عام 
والندوة الدولية املنعقدة  ،1977، املؤمتر الثامن للدفاع االجتماعي املنعقد يف الرباط عام 1969االجتماعي اليت عقدت يف القاهرة عام 
نائية بناء على اقتراح من اجلمعية الدولية لعلم اإلجرام يف مدينة سرياكوزا جبزيرة صقلية بإيطاليا يف يف مقر املعهد العايل الدويل للعلوم اجل

 .487راجع: جناة جرجس، املرجع السابق، ص. 1980سبتمرب عام  19 - 14الفترة من 
ملتضمن قانون السجون امللغى ا 02- 72املنصوص عليها يف األمر «مراكز إعادة تأهيل األحداث «إن املشرع استبدل تسمية  )3(

املتضمن تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمساجني لتصبح  2005- 02- 2املؤرخ يف  04- 05مبوجب القانون رقم 
 ».مراكز إعادة تربية وإدماج األحداث«
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ميكن لصاحل  هأن إالَّ، )1(، وهذا ما أشرنا إليه سابقاجتماعية مسبقةاسة نفسية وعقلية جدية دون درا
وضع احلدث يف مركز فعلى  متَّإذا  أما ،امسبب اوهنا يصدر القاضي أمر ،األحداث استبعاد هذا التدبري

مشفوعا بآراء واقتراحات على  ،ر سلوك احلدثبتقرير مفصل حول تطو املؤسسةالب القاضي أن يط
  هذا احلدث.

احلدث تأيت املرحلة احلامسة يف موضوع ومن خالل ما سبق ميكن القول: مىت متت احملاكمة مع 
  .املطلب املوايل ، وهو ما سنتناوله يفوهي مرحلة النطق باحلكم ى؛الدعو

  حماكم األحداث : األحكام الصادرة عنيناملطلب الثا

عليها أن تصدر  ،بعد أن تنتهي حماكم األحداث من إجراءات التحقيق النهائي مع احلدث
 عليها القانون نصالتدابري اليت  تدبري منهذا قصد إنزال و ،سواء بالرباءة أو باإلدانة ،يف القضية )2(احلكم

أو بتدابري احلماية والتربية يف حالة احلدث املعرض للخطر  ،يف حالة ما إذا كان احلدث جاحنا أو العقوبة
  ما يلي.اوله فينوهذا ما سنت ،املعنوي

 حاحلدث اجلان حقبري املتخذة يف التداوالعقوبات الفرع األول: 

 يهكم علحي أو ،أن حيكم عليه بالتدابري وهو األصل إما ،نافللقاضي خيارالة احلكم باإلدانة يف ح
 منه 49 املادة تنص حيث (ق ع ج)،من  50و 49 املادتانوهذا ما تقضي به  ،بالعقوبة وهو االستثناء

 ومع والتربية، احلماية تدابري إالَّ من عمره عشرة الثالث يكمل مل الذي القاصرال تطبق على أن  على
 نهستكون  الذي القاصر بأن املادة نفس وتضيف ،حمال للتوبيخ إالَّ يكون ال املخالفات مواد يف فإنه ذلك

                                              
وذا الصدد أوصت حلقة دراسات الشرق األوسط ملكافحة اجلرمية ومعاملة املسجونني بأنه ينبغي أن يصدر القاضي حكمه يف ضوء  )1(

جتاه أوصت حلقة ويف نفس اال ،وجيب أن حتدد تلك النتائج برنامج العالج ،حبث اجتماعي وفحص طيب ونفسي جيريان على احلدث
ب أن تتضمن املالحظة دراسة شخصية احلدث ودراسة البيئة اليت يعيش فيها واألسباب اليت أدت إىل دراسات أمريكا الالتينية بأنه جي

وبذلك ينبغي أن يتسم كل تدبري يسري على القاصر  ،كما جيب أن تشري املالحظة إىل التدابري اليت تقترح لعالجه ،صراعه مع اتمع
 .193، صابقالس املرجععلي حممد جعفر،   راجع: عادة تكيفه يف البيئة االجتماعية.بالطابع احلمائي والتربوي الذي يستهدف تقوميه وإ

رفعت إليها  ،واحلكم كما عرفه البعض فإنه القرار الصادر عن حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا يف منازعة مطروحة عليها خبصومات )2(
  .308ص املرجع السابق،جياليل بغدادي،  راجع: .وفقاً للقانون
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 وتبعا، )1(ففةخم لعقوبات أو والتربية احلماية لتدابري إما فيكون حمال سنة مثاين عشرة إىل ثالث عشرة من
 .باحلدث اخلاصة العقوبات مضمون على نعرج مثَّ ،الوأ التدابري هذه مضمون سنتناول الترتيب هلذا

 احلدث اجلانح حقلتدابري املتخذة يف اأوال: 

 احلدث الذي بني التمييز دون وذلك للحدث،  املشرع قررها اليت التدابري هذه مضمون سنتناول
 أن على نص عندما العقوبات قانون وذلك ألنوجتاوزها،  أكملها والذي سنةثالث عشرة  يكمل مل

 أن قانون كما احلداثة، سن أطوار خمتلف بني مييز ومل ،فيها يفصل مل التدابري هذه بشأنه تقرر احلدث
 احلداثة، أطوار بني اآلخر هو مييز مل التدابري هذه تفصيل يف املرجع هو يعترب الذي اجلزائية اإلجراءات

قبل اإللغاء، واليت  منه 444 املادة استقراء خالل من ضحيت ما وهذا ،واحدا التدابري مضمون فجعل
  .من قانون محاية الطفل اجلديد 70تقابلها املادة 

ال ختتلف عن طبيعة التدابري اليت ترتل  حداثطبيعة التدابري النازلة باأل وعلى أي حال فإن
غاية هذه التدابري  ومن منطلق أن ،ر إنزاهلا متاماظتدابري اإلقصاء أو العزل اليت حيما عدا  ،بارمني البالغني

                                              
  إىل ثالث اجتاهات:ت التشريعات يف األخذ ذه التدابري ختلفا )1(

ومينع فرض أي نوع من أنواع العقوبات املقررة للبالغني عليهم، باستثناء الغرامة فهي  ،االجتاه األول: ويقرر لألحداث التدبري فقط 
ر استبدال العقوبات املقررة جلميع أنواع اجلرائم اليت حيث يقر ،عقوبة للبالغني، وتدبري لألحداث، وذا االجتاه يأخد املشرع العراقي

  ).182براء منذر عبد اللطيف، املرجع السابق، صراجع: ( .يرتكبها األحداث بالتدابري املقررة يف قانون رعاية األحداث العراقي
يف  االجتاه الثاين: وتذهب التشريعات السائرة فيه إىل فرض التدابري على األحداث يف األعمار الدنيا، وفرض التدابري أو العقوبات املخففة

احلدود العليا لسن احلداثة، فاملشرع يف كل من اجلزائر، املغرب، تونس، مييل إىل فرض التدابري على الصغار الذين هم يف مرحلة انعدام 
نه جيوز للقاضي أو احملكمة املختصة مبوجب قرار مسبب أن أسؤولية اجلنائية، أما األحداث فتفرض عليهم التدابري كقاعد عامة، إال امل

راجع: نعمان كرمي أمحد البيايت، التفريد التشريعي للعقاب، حبث مقدم إىل وزارة العدل العراقية، تفرض على احلدث العقوبة املخففة (
  ).11، صم1997بغداد، 

مع  ،جييز فرض التدابري على األحداث، وإمنا تفرض حبقهم العقوبات املقررة قانونا حيث ال ،االجتاه الثالث: وميثله املشرع النروجيي
أمحد ع: راج( أما التدابري فال تفرض إال على الصغار ممن هم دون سن املسؤولية اجلنائية ،إمكانية ختفيفها من قبل احملكمة مراعاة لسنهم

  ).36ص م،1988فتحي نسي، السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، دار الشروق، بريوت، 
حق يف فرض التدابري بومن حيث املفاضلة بني االجتاهات املتقدمة نرى أفضلية االجتاه األول الذي أخذ به املشرع العراقي، والقاضي 

إىل  ءدراك ما لدى البالغ، فتوقيع العقوبة عليه مهما كانت خمففة قد يسيلديه من اإل إن احلدث ليس :منها ،ألسباب متعددة ؛األحداث
 .يسهل تقوميه حديث العهد باإلجرامنفسيته وموقعه االجتماعي بني أقرانه وهو مل يزل 
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لقوانني جتتهد يف جعلها لينة ومرنة وشبيهة افإن  ،وتقوميه ويئته للحياة العادية دثعدة احلتكمن يف مسا
  .)1(باحلياة احلرة العادية

 أنهاعلماء العقاب أكدوا على  أنَّ إالَّف قانون العقوبات اجلزائري تدابري األمن،  يعرمل هذا كما
 ،الكامنة يف شخص مرتكب اجلرمية اإلجراميةجمموعة اإلجراءات اليت يصدرها القاضي ملواجهة اخلطورة 

ف منها منع وقوع بغرض ختليصه منها، كما يطلق عليها أيضا التدابري االحترازية أو الوقائية، واهلد
 ،ال يقع يف اجلرمية حتىدا، فاهلدف من التدابري هو إصالح الشخص أو عالجه وعاماجلرمية أو منع 

 ،العقوبات بتطبيق اجلرائم جزاء يكون« :(ق ع ج)من  04 املادةعليه  نصتوهو وقائي، وهذا ما 
ترك ؛ إذ ةدة بدقَّغري حمد أنهاعلى هذه التدابري أيضاً الحظ وامل ،»أمن تدابري باختاذ منها الوقاية وتكون

  .استقامته مدةاملدة هي  بذلك تكونو ،باستقامته يرهن إفراجهبأن اإلفراج عن الشخص،  مدةللقاضي 
زا لفقه معزافريق من  فقد اجته ؛احلدث اجلانح حقة يف ذبالنسبة لطبيعة التدابري املتخ وأما

ملطبقة يف ابري التداألصل يف أن اىل ة إملعاصراجلنائية السياسة والي ولدن اوـلقاناحلديثة يف ت اباالجتاها
من رة بري صوالتداهذه ر عتبااىل إخر آجتاه اهب ذبينما ، بري تربويةاتد أنهاجلاحنني اث األحدامعاملة ل جما

، واليت ترى أن الجتماعيع الدفااسة رمدر ستداللية ألفكاانتيجة  األخري الجتاها اهذن كااء، وجلزر اصو
يكون ض لغرا اهذغ بلو إىل سيلتهووي ـالجتماعع الدفااحتقيق  ئية هواجلزالعقوبة امن توقيع ف هلدا

  ت.لعقوباوابير التدامر يتحقق يف أهو م، ولشخصية للمجرق احلقواعلى د قيو بفرض
ت جلاحنني ليست عقوبااث األحداملطبقة على ابري التدأن اإليطايل الفقه اجانب من ى بينما ير

أن لك ذسندهم يف ، ويةإدارطبيعة اءات ذات جرإمنا هي مبثابة ، وإقائيةأو وبري تربوية اال تد، وئيةاجز
ليس من جانب ، ويةإدارسلطة ف جلرمية من طرب اتكااربري حىت قبل التداهذه توقيع ز جاع أملشرا
  لقضائية.السلطة ا

اث ألحدل املطبقة يف جمااإلصالحية ابري التدن اإميكن القول لفقهية ت االجتاهاايف خضم هذه و
  ال غري. إصالحية تربوية تدابريهي مبثابة 

                                              
 .488م، ص1994حممود حممود مصطفى، العقوبات القسم العام، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة،  )1(
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عت يف األخذ بصور توسليت وبالرجوع إىل ما هو معمول به على مستوى التشريعات جند منها ا
يلي سنحاول إبراز موقف  والبعض اآلخر ضيق من أشكاهلا وصورها املتعددة، ويف ما هذه التدابري،

  يف مادة اجلنح واجلنايات. مثَّ ،وهذا يف مادة املخالفات ،اجلزائري من هذه التدابري املشرع

  فيما خيص املخالفات  . أ

تدبري إصالحي أبرز تدبري مطبق على احلدث يف هذا النوع من اجلرائم، وهو  )1(يعترب التوبيخ
 خالل تأنيب للطفل على ذلك فإن هذا التدبري هو وبناًءوإرشادي يتضمن عادة توجيه اللوم إىل احلدث، 

 تقومي يف فعالة وسيلة يعترب املعىن ذا والتوبيخ إليه، العودة من وحتذيره منه صدر ما على احملاكمة
 وقوع عدم يف تتمثّل فائدة من التدبري هلذا كان ما وكثريا نفسه، يف صدى من حيدثه ملا احلدث، وذيب

كريا أيضا كما يعترب هذا التدبري تذ ،أخرى مرة اجلرمية أو اجلنوح يف التدبري ذا حوكموا ممن أحد
  .)2(ال يعود لفعلته ثانية حتىحلدث على اأكثر  واحلرص نتباهلألولياء وحثهم على اال

 خاصة الناقصة، املسؤوليةذا التدبري بالنسبة لألحداث يف مرحلة املصري  املشرعويأخذ 
أن « (ق ط م) علىمن  101 املادة نصت حيث ،البسيطة وحاالت اهلروب من البيت للمخالفات

كاملة إذا ارتكب جرمية، بأحد التدابري حيكم على الطفل الذي مل جتاوز سنه مخس عشرة سنة ميالدية 
 املرجو املفعول له يكون حتى اجللسة يف التوبيخ يصدر أن جيب ذلك أجل ومن ،»...التوبيخ- 1 :اآلتية
  غيابيا. بالتوبيخ احلكم يكون أن يتصور فال احلكم، جللسة احلدث حضور بالضرورة يعين وهذا منه،

                                              
ختاذ أي إجراء سالب للحرية الشخصية بالنسبة اا منعت إحيث  ،1984 وكرسته اتفاقية بكني اخلاصة بقضاء األحداث لسنة )1(

باإلضافة إىل التعويضات  ،مالية على هذا احلدث ختاذ عقوباتامع تقريرها إلمكانية  ،ومل متيز يف ذلك بني حد معني يف السن ،لألحداث
 مكتبة اإلجرام، علم يف أحباث حسين، جنيب حممود راجع: من االتفاقية. 18 وهذا ما جاء يف البند ،دنيةأو ما يسمى باملسؤولية امل

  .148م، ص1977القاهرة،  احلديثة، القاهرة
، رسالة - باألبياردراسة ميدانية يف مركز إعادة التربية - بورزبرة سوسن، عالقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى األحداث املنحرفني  )2(

 .84م، ص2008املاجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر، 



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-415- 

 

هناك من  أنَّ إالَّ ،مصطلحي (اإلنذار) و(التوبيخ)فرق جوهري بني  على الرغم من وجودو
استعمال مصطلح (اإلنذار) لكون املصطلح الثاين (التوبيخ) حيمل يف معناه معىن الزجر والتعنيف  فضلي

  .)1(أكثر من معىن التحذير
ىل بشأنه إ اجلنائيةولكنها تتجه يف سياستها  ،وتأخذ العديد من التشريعات املقارنة ذا التدبري

  :اجتاهات ثالث
حيث  ،يف املخالفات، من ذلك قانون رعاية األحداث العراقي أصحابه وجييزهجتاه األول: اال
اجلزائري  املشرعمن القانون العراقي، يف حني أمساه  72 تعبري (اإلنذار يف اجللسة) يف مادته أطلق عليه

  .(ق ع ج) من51 و 49 املادتني ألحكام طبقاً وأجازه فقط يف املخالفات )،(التوبيخ
أم أشد  فرق بني أن تكون اجلرمية خمالفة إذ ال ؛اجلرائم كلّيف  أصحابه وجييزهجتاه الثاين: اال

املاثل  حلالة احلدث ، ترى أن هذا التدبري هو املناسبجسامة منها، طاملا أن احملكمة اليت تنظر يف الدعوى
  .)2(جتاهيف هذا اال املقارنةالعديد من التشريعات أمامها، وتسري 

جتاه التشريعات السائرة يف هذا اال تقررذا التدبري، حيث مل أصحابه ال يأخذ جتاه الثالث: اال
من التشريعات  عدةجتاه تسري يف هذ االنصا باعتباره من بني التدابري اليت جيوز فرضها على األحداث، و

  .)3(اليابان، ومنها الغربيةبعض الدول و ،األردنومنها  ،العربية
سيما يف  مالئم لتحقيق اعتبارات الردع، وال أو التوبيخاإلنذار خنلص مما تقدم  إىل القول إنَّ و

للحدث الذي ينشأ يف بيئة صاحلة، وكذلك احلدث الذي يتصف باخلجل ورقة  خاصة ،اجلرائم البسيطة
ولكننا يف الوقت فرض هذا التدبري ليشمل اجلنح أيضا، الشعور، لذا فإننا نرى إمكانية التوسع يف نطاق 

بالعرض أو  املتعلِّقة، ال سيما اجلرائم جتاه الثاين القاضي بإمكانية تطبيقه يف مجيع اجلرائمذاته ال نؤيد اال
  .القتل

                                              
حيث  - وخباصة لألحداث- حيث وجدوا فيه وسيلة سهلة من وسائل التفريد  ،واكتسب اإلنذار أمهية بتأثري فقهاء املدرسة الوضعية )1(

وينذره من  ،وينصحه بأن يسلك سبيال سويا ،ه اخلطأ فيما صدر عنهيكتفي القاضي مبوجبه بلوم احلدث وتوبيخه، بأن يوضح له وج
  .19، صاملرجع السابقآيدن خالد قادر،  راجع: معاودة ذلك.

 .22آيدن خالد قادر، املرجع السابق، ص )2(
  .222براء منذر عبد اللطيف، املرجع السابق، ص) 3(
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 األمر توتركأما بالنسبة لطريقة إجراء التوبيخ وإن كانت التشريعات مل تتفق على ذلك 
 التوبيخ يكون ال أن أخصها التوبيخ، إجراء يف القاضي ا يرتبط أن جيب حدودا مثة أنَّ إالَّ ،للقاضي
 النتائج عكس إىل وتؤدي ،احلدث نفسية يف عميقة آثارا تترك قد قاسية بعبارات أو بالعنف متسما
 اخلطأ وجه له يوضح بأن وذلك ،املتهم بلوم القاضي يكتفي أن األسلم ومن ،التقومي عملية من املرجوة

  .)1(ذلك معاودة من وينذره سويا، سبيال يسلك بأن وينصحه عنه، صدر فيما

  فيما خيص اجلنايات واجلنح  . ب

ه خطري لسلوك احلدث، وهذا على توجي يدلّه جناية أو جنحة ارتكاب احلدث لفعل وصف بأن إنَّ
 التدابري املتعلق حبماية الطفل  15/12قانون من  85 املادة حصرت وقد، تدابري أكثر صرامة تطلبما ي

أدناه الميكن يف مواد  86دون اإلخالل بأحكام املادة « :يف نصهادث احل على توقيعها الواجب
  »:اجلنايات أو اجلنح أن يتخذ ضد الطفل إال تدبري واحد أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب األيت بياا

 ص أو عائلة جديرين بالثقة ملمثله الشرعي أو لشختسليمه  .1

 وإذا ،اآلخر الوالد إىل الطفل سلم؛ األسباب من سبب ألي أحدمها غاب فإذا معا، للوالدين ويكون
 شخص إىل سلم سبق ممن أي يوجد مل فإذا فالوصي، وإالَّ عليه، احلضانة حق له ملن سلم يوجدا مل

  .األحداث قاضي طرف من تعيينه يتم بالثقة جديرا يكون
ة عليه ـلتعهد باحملافظث للشخص املؤمتن احلداقبل تسليم  يفترضىل ما سبق فإنه إضافة إ

من  85دة ملاايف ع ملشرامالية نص ء عباأحتمله م عدث وحلدامبتسلم ار إلضرم احرصا على عد، وربيتهتو
يتعني على قسم األحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إىل شخص « :قانون محاية الطفل اليت نصت على

ئلة جديرين بالثقة أن حيدد اإلعانات املالية الالزمة لرعايته وفقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا أو عا

                                              
 .129أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص) 1(
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مساوئ يقيه ، وصدقائهوأيه ذولطبيعية بني ايف بيئته ث حلدا يبقينه ألتدبري ا ايا هذامن مزو ،»القانون
  .)1(من خماطرا ما يشوت وإلصالحياا

ق موثوة ألسرأو لشخص مؤمتن ث حلداملتعلقة بتسليم ص النصوعلى ما تقدم ميكن القول إن ا وبناًء
لوصاية على أو الوالية امن له أو لدين الواحد د أجوونه يف حالة أمبعىن ، حتياطيةص اهي نصوا 

   .غريهمدون ليهم ث إحلداندئذ تسليم فيجب عث، حلدا

 الوضع تدابري إحدى تطبيق .2

 الشخصية املوضوعية الظروف إىل بالنظر نفعا جيدي لنتدبري التسليم  أن األحداث قاضي رأى إذا
  :التالية الوضع تدابري أحد بتطبيق أمر للطفل،
 تسليمه ملمثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. - 
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. - 
 الدراسة.وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن  - 
  .وضعه يف مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحنني - 

 املراقبة حتت وضعه مع عن احلدث اإلفراج نظام تطبيق .3

قبل  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 481إىل 478 من يف املواد وقد ورد هذا النظام
وهو ما أكده املشرع من  ،واملتمماملعدل  1945 من القانون الفرنسي 19 تقابلها املادة ،اإللغاء

ميكن لقاضي « :املتعلق حبماية الطفل اليت نصت على أنه 15/12من قانون  85خالل املادة 
األحداث عند اإلقتضاء أن يضع الطفل حتت نظام حرية املراقبة وتكليف مصاحل الوسط املفتوح 

املالحظ على النص اجلديد أنه قد مت ، و »بالقيام به ويكون هذا النظام قابال لإللغاء يف أي وقت
  استبدال تسمية ( اإلفراج املراقب) بعبارة ( احلرية املراقبة).

                                              
لطبيعي ن املكااهي ة ألسرامبا يلي: «ملا كانت  1973 ملنعقد يف تونس سنةاالجتماعي ع اخلامس للدفاالعريب املؤمتر اصى أوقد و) 1(

فيؤخذ ر تعذذا فإ، لتوجيهاف واإلشراممكنة لبقائه يف كنفها حتت ة لعمل على تقدمي كل مساعدن اإلمكار افيجب بقدث، حلدالتنشئة 
حممد عبد . راجع: لرعايةامن ع لنوم ذا اليت تقوالضيافة دور اعن طريق الغرض أو طريق آخر حيقق ذات يلة عن البدعاية م الربنظا

 .200، صلسابقاملرجع ، امسيةاقودر لقاا
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احلدث يف بيئته جيعل تعرف املراقبة االجتماعية يف ميدان األحداث اجلاحنني بأا نظام للعالج و
يعرف وكمة األحداث، الطبيعية متمتعا حبريته االجتماعية إىل حد كبري، حتت مالحظة ورعاية ممثل حمل

 .بضابط املراقبة أو املراقب االجتماعي
وتتضمن املراقبة االجتماعية قيام عالقة شخصية بني املراقب واحلدث اجلانح، بصورة تتيح 

 أنشطة كلّ املراقبة هذه وتشمل ،للمراقب التعرف التام على صفات احلدث وظروفه...إخل
 وهذا التحقيق، لقاضي ثالثة أشهر كلّ التقارير هذه وترفع اتمع، يف حتركه وجماالت احلدث

  .ذلك إىل الضرورة دعت إذا احلال يف بتقرير موافاته ينفي ال

سة رمماص يتيح له فرث، وحلدانفس من لسيئة اها رثاوآلعقوبة د استبعااتدبري هدفه فاإلفراج 
بالتايل تقومي ، وجههاليت توت الصعوبااجل ختطي أمن ة، ملساعدوالتوجيه ايوفر له ، ويةدلعااحياته 

لة وللدة كبرية نه حيقق فائدأيضا م ألنظاا ايا هذالعل من مزاتمع، وماجه يف دة إدعاف وإملنحراسلوكه 
لك من ذما يتطلب ، وعليهاق إلنفاواملغلقة ت املؤسسااقامة إيف رنه يوفر هلا مصا؛ إذ إملاليةالناحية امن 
 ،لصحة مثالواكالتعليم ة، مباشررة بصومع اتينتفع منها ى خرأفق اجسيمة ميكن ختصيصها ملرت نفقا

ملباشر اف اإلشروالفعالة الرقابة امن ع نود جووألمثل يقتضي النحو التدبير على ا اتطبيق هذن فإا هلذو
بتطبيق تم ليت ت التشريعاأن الك نالحظ ذجل أمن ، وقبةاملراحلرية م اخيضع لنظاي لذث احلداعلى 

  ض.لغرا احملكمة هلذالشخص خمتص تنتدبه اف شرإلوالرقابة امهمة د سناإعلى ص حترم لنظاا اهذ
اجلزائري حملكمة األحداث تطبيق نظام املراقبة االجتماعية يف  اجلزائيةوأجاز قانون اإلجراءات 

مجيع األحداث الذين ال تتجاوز أعمارهم مثاين عشرة سنة، ومهما كانت اجلرائم الصادرة عنهم،  حق
 يؤديسواء أكانت جنايات أم جنحا أم خمالفات، وميكن لنظام املراقبة االجتماعية حسب األحوال أن 

   .دور التدبري املؤقت أو التدبري النهائي
ن لقانوأن احيث جند م، لنظاذا املكلف اقب املرايف تسمية ت لتشريعااختلفت القد ا وهذ

قب امر« سمابينما يطلق عليه  ،»رالختباض امفو« أو» قبةاملراضابط « سمالفرنسي يطلق عليه ا
ن لقانواما يف ي، أملصرن اجلزائري والقانوايف » الجتماعياقب املرا«ري، ولسون القانوايف » كلسلوا
  .»لطفولةامحاية وب مند« لتونسي فيصطلح على تسميتها
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لبعض تقع اقبة كما يسميها املراحلرية أو اقب املراج اإلفرم الوضع حتت نظااسياسة أن ىل إنشري و
حيث نصت عليها ، يلولدتمع ااصالحهم يف اث وإألحدن ابشأرا ليت قرة املتحداألمم اضمن مناهج 

 العامل.يف اث ألحدء اقضاون شؤدارة جية إلذلنموالدنيا ة املتحداألمم اعد امن قو 13 دةملاا
 على أن من قانون محاية الطفل 100 املادة نصتص إجراءات تنفيذ هذا التدبري فقد وفيما خي

بطبيعة هذا التدبري  يف كل األحوال اليت يتقرر فيها نظام احلرية املراقبة خيطر الطفل وممثله الشرعي«
تقرير شروط  اجلزائري قد ترك أمر املشرعوهذا يعين أن  ،»والغرض منه وااللتزامات اليت يستلزمها

املراقبة االجتماعية حملكمة األحداث اليت هلا وحدها سلطة تقديرها يف ضوء ما تستخلصه من دراسة 
  شخصية احلدث وظروفه.

املراقبة االجتماعية لقاضي األحداث على أن ال تتجاوز يف  مدةاجلزائري حتديد  املشرعوقد ترك 
ل حدث إما بأمر من قاضي ويعني مراقب بالنسبة لك مجيع األحوال بلوغ احلدث تسع عشرة سنة،

مراقبة  مهمة، وتناط باملراقب ي التحقيق املختص بشؤون األحداثعند االقتضاء من قاض إماواألحداث 
   مله وحسن استغالله ألوقات فراغه.واألدبية حلياة احلدث وصحته وتربيته وع املدنيةالظروف 

ن احلكم بالتدابري املذكورة آنفا ملدة حمددة ال تتجاوز التاريخ ويتعني يف مجيع األحوال أن يكو
  من قانون محاية الطفل املذكورة أعاله. 85الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد اجلزائي، وفقا لنص املادة 

 احلدث اجلانح حقات املتخذة يف العقوبثانيا: 

واحد من الفقهاء يرى العقوبة مبنظوره  كلّ ألنَّ ؛إعطاء معىن حمدد للعقوبة أمر ليس باهلني إنَّ
اخلاص، حيث جند بعضهم اعتمد على املعيار الشكلي، وعرف العقوبة بأا اجلزاء الذي يقرره القانون 

عليها القانون، وهو  ينصوليته على جرمية من اجلرائم اليت ؤباسم اجلماعة ولصاحلها ضد من تثبت مس
ها حيث إنأُعيب على هذا التعريف كونه ال يربز جوهر العقوبة من وقد  ،جزاء يوقع تنفيذا حلكم قضائي

كما ذهب البعض اآلخر إىل تعريفها من اجلانب  ،)1(تصيب احملكوم عليه يف حياته وحريته وشرفه وماله
وهناك من يعتربها ، )2(، نتيجة ما أصاب اتمع من أضرارأو بعضه احلقوق املوضوعي بأا انتقاص لكل

                                              
  . 6، صم1991مطابع الطوجبي التجارية، د.م،  حامد راشد، دروس يف شرح النظرية العامة للعقوبة، )1(
  . 285، صد.س دمشق،حممد الفاضل، التشريع اجلزائي املقارن، مطبعة جامعة  )2(
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ذي ينبغي أن يتحمله اجلاين عندما خيالف أمر القانون أو يه، وذلك لتقومي ما يف سلوكه من األمل ال
  .)1(به  قتداءاعوجاج ولردع غريه من اال

على خالف ما عرفه  مل تشتمل على مجيع عناصر العقوبة، اتنالحظ أن هذه التعريف ناغري أن
واملتمثل يف احلرمان من مصلحة قانونية أو  اجلنائيةلقاعدة األثر القانوين املترتب على خمالفة ا«بأا  البعض

اإلنقاص منها، وتوقِّعه هيئة قضائية على مرتكب الفعل، دف حتقيق الردع العام والردع اخلاص، 
 ،)2(»يقابله التزام مرتكب اجلرمية بتحمل العقوبة ،شخصي للدولة يف العقاب حقوالذي يترتب عليه 

لعقوبة خنصص األوىل  ،نقاط ةثالثسنتناول يف هذا العنصر ، ومن غريهوهذا التعريف نراه األنسب 
  لعقوبة العمل للنفع العام. والثالثة، لعقوبات السالبة للحريةوالثانية ل، احلدث حقالغرامة يف 

  الغرامة عقوبة  . أ

هاف الغرامة على تعرإكراه مايل يتضمن إلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ مايل لصاحل اخلزينة أن ،
ن من وفات اليت يرتكبها األحداث البالغاملقررة بالنسبة للمخال اجلزائيةواملالحظ أن الغرامة هي العقوبة 

   من 51 املادةمخالفة؛ إذ تنص هي العقوبة الثانية بالنسبة للسنة فما فوق، و ةعشر العمر ثالث
بالتوبيخ  إما 18إىل  13يف مواد املخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من « أنه(ق ع ج) على 
من اجلزاءات اليت تنص عليها غالبية  - اعقوبة كانت أم تدبري- رغم أن الغرامة  ،»أو بعقوبة الغرامة

آراء فقهاء القانون يف جدوى فرضها على احلدث متباينة، فذهب البعض إىل القول  أنَّ إالَّالتشريعات، 
أن ليس للغرامة تأثري ملحوظ على سلوك وألا غالبا ما تقع على والديه،  ؛بعدم الفائدة من فرضها عليه

 ذهب فيلجأ إىل تدبري آخر، يف حني ،كون القاضي ال يستطيع استبداهلا باحلبس عند عدم الدفع ؛احلدث
ذ يف بيئة مفتوحة، كونه ينفَّ ؛فهو بنظره من التدابري املفيدة ،فريق آخر إىل تأييد فرض الغرامة على احلدث

إىل والدي احلدث حلثهما على  اإنذارا أولي ها تعدألن ؛قصري األمد)من بدائل العقوبة أو التدبري ( أنهاكما 
بالنسبة ألولئك األحداث الذين  خاصةرامة دورا عالجيا للغ أنَّكما ممارسة دورمها يف اإلشراف عليه، 

                                              
  . 639، صم1966 مصر، رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع اجلنائي، دار الفكر العريب، )1(
  . 114، صاملرجع السابقمسري اجلرتوري،  )2(
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ألم سيشعرون بضرورة عدم الوقوع يف  ؛ويدفعوا من ماهلم اخلاص ،يتقاضون أجورا عن أعماهلم
  .)1(اخلطأ كي ال يضيعوا دخلهم

 نظرنا جتنب احلدث مساوئ االختالط باألحداث اجلاحننييف جتاه الثاين أوىل بالتأييد، فهو واال
ستدفع احلدث إىل جتنب الوقوع  أنها، كما )2(هحقّيف رض تدبري اإليداع األكثر خطورة منه يف حالة ف

يف اخلطأ إذا دفع الغرامة من ماله اخلاص، وستدفع والدي احلدث إىل ممارسة دورمها جبدية كي ال يقع 
  اخلطأ ثانية إذا ما دفعوا هم مبلغ الغرامة.

املالية كعقوبة على غالبا ما يتجنب قضاة األحداث توقيع الغرامة  يف الواقع العملي هغري أن
علما أن مسألة  ،ألنه يف حالة توقيعها على احلدث فإن مسؤوله املدين يتكفل بتسديدها ؛احلدث اجلانح

  من  03الفقرة  600 املادةعليه  نصتمثلما  ،اإلكراه البدين ال ميكن تطبيقها على احلدث اجلانح
إذا كان عمر أو تطبيقه يف األحوال اآلتية:...ال جيوز احلكم باإلكراه البدين  هغري أن...« ج)(ق إ ج 

 وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها رقم ،»)18شر (الفاعل يوم ارتكاب اجلرمية يقل عن الثامنة ع
من مل يتجاوز سنه يوم  ال جيوز احلكم باإلكراه البدين أو تطبيقه على« :أيتوالذي يقضي مبا ي 64780

يعرضون قرارهم للنقض قضاة االستئناف الذين مل يلتزموا ذا  مثَّارتكاب اجلرمية مثانية عشر سنة، ومن 
  .)3(»احلكم

  العقوبات السالبة للحرية  . ب

 املؤسسات ىحديف التنقل بعزله عن اتمع يف إ هي العقوبات اليت تنال من حرية احملكوم عليهو
تؤدي إىل عزل الفرد عن  ، فهيالعقوبة احملكوم اتبعا لنوع  ،قد تطول أو تقصر ،العقابية فترة من الزمن

 .بيئته االجتماعية وعن حميط عمله

                                              
جامعة القاهرة، أكرم نشأت إبراهيم، احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة، رسالة دكتوراه يف القانون،  )1(

 .679، صم1978/ محزة سليمان ظاهر، مسؤولية األحداث وتدابريهم، جملة العدالة، العدد الرابع، بغداد، السنة 307م، ص1965
هذه العقوبة بطبيعتها تشكل مدرسة متخصصة يف تعليم فنيات اإلجرام؛ ألن من طبيعة هذه العقوبة أن جتمع يف مكان واحد أفرادا  )2(

رائم، فيتعلم الواحد منهم ما ميكنه من اإلفالت من قبضة القضاء مرة أخرى، كما يتعلم جرائم جديدة وطرقا أكثر تطورا يف خمتلفي اجل
 .305ارتكاب اجلرمية. راجع: منصور رمحاين، املرجع السابق، ص 

 .243، ص03، العدد 1992، الة القضائية 1990ماي  15املؤرخ يف  ،64780القرار رقم  ،احملكمة العليا )3(
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إىل  ؛ ألن تنفيذها قد ميتد بطبيعته وقتا طويال،قد كانت هذه العقوبات سببا يف نشأة علم العقابو
ذه يتطلب وضع قواعد تنظم عالقة احملكوم عليه  مما، ض األحيانيف بعحياة احملكوم عليه  حد استغراق

  .)1(املؤسسات
   من 51، و50، 49 املواد استقراء خالل منلنا  يتضحوبالرجوع إىل التشريع اجلزائري 

 سن من جعل املشرع بأن املتعلق حبماية الطفل وما بعدها، 15/12من قانون  70واملادة  (ق ع ج)
 عند األوىل فهو وبالتايل التدبري، توقيع هي العامة القاعدة بأن فاعترب ،عليه العقوبة لتوقيع معيارا احلدث
 لسن العليا احلدود ضمن أو صغارا كانوا سواء ،األحداث مجيع به وخص ،اجلانح احلدث معاملة
  .كما سبق بيانه ،احلداثة

قع عليه فهل تو، حمال للعقوبةن يكون ئي بأالقاصر حلكم جزاخيضع ن بأاألمر قتضى إن الكن 
  ؟لبالغنيارمني املوقعة على ائية اجلزت العقوباانفس 

 ،اثألحداخاصا لصاحل أ مبد (ق ع ج)من  50 دةملاايف ع ملشراقر ال ألسؤا الإلجابة عن هذ
ة ئية مقيداعليه بعقوبة جزحتكم ن بأ اثألحداقضى قسم إذا ما  ةلوبة يف حالعقايتمثل يف ختفيض 

يف ام إلجرة افكرل كتمام اعدنح واجلا لصغر سنة عاامررع لشااجده أو لتخفيفا العل هذو ،للحرية

                                              
  .249منصور رمحاين، املرجع السابق، ص )1(

أصبحت العقوبات السالبة للحرية اليوم هي أكثر العقوبات تطبيقا، وظهرت دراسات جديدة تتناول عالقة السجني باملؤسسة العقابية قد 
غري أنَّ هذه العقوبات قد أدى التوسع فيها وجعلها مقابال لكل جرمية إىل  ،رات خاصة للسجونوأصبحت هناك وزا ،والقائمني عليها

  ية:تجمموعة كبرية من املشاكل، واليت ميكن تلخيصها يف النقاط اآل
واختالف اخلطورة من طبيعة هذه العقوبة أنها جتمع بني أشكال خمتلفة من املساجني يف مكان واحد مع اختالف اجلرائم من جهة، . 1

  ويظهر ذلك بعد خروجه. ،اإلجرامية من جهة ثانية، وهذا يؤدي إىل اكتساب السجني عادات جديدة
ة احلياة، ويكون ذلك سببا يف هاتمع مدة طويلة يؤدي إىل إصابته بأمراض نفسية تضعف إمكانيته يف مواج نعزل احملكوم عليه ع. 2

  عودته إىل اجلرمية.
  .عاملة العقابية احلديثة داخل السجن النعدام اإلمكانياتضعف وسائل امل. 3
  عدم العناية بالرعاية الالحقة على اإلفراج.. 4
  .253، صنفسهاملرجع راجع:  تؤثر أيضا على اقتصاد الدولة من حيث تكاليف بناء السجون، وتشغيل حراسها وإطعام املساجني.. 5
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   :من ( ق ع ج ) 50 املادةوطبقا ملا جاء يف  ،)1(لتهذيبح والإلصالث حلداقابلية ، وهنهذ
 املؤبد؛ حكم عليه باحلبس من عشر أو السجن عقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعدامإذا كانت ال -

 إىل عشرين سنة.
حيكم عليه باحلبس ملدة تساوي نصف  فإنهوإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت،  -

  .عني احلكم ا عليه لو كان بالغااملدة احملددة اليت كان يت

ى عن مديف ظل التشريع السائد قبل صدور قانون محاية الطفل د لصدا ايف هذءل نتساأن نه لنا أغري 
أن  (ق إ ج ج)من  445 دةملاانص ل من خال فيتبني ؟تلعقوباواإلصالحية ابري التداني ع بجلماز اجو

تستكمل ل أو تستبدأن حلكم استثنائية جلهة ابصفة ز جاأحيث ، ضحاء واجاي ئراجلزع املشراموقف 
  من  50 دةملااعليها يف ص ملنصواحلبس أو امة الغرابعقوبة  444 دةملااعليها يف ص ملنصوابري التدا

ار لك بقرن ذيكوأن على  احلدث وشخصيته،وف لظرا يا نظرورلك ضررأت ذا مإذا  ،(ق ع ج)
على  2000 انجو 13يف در لصااها اريف قر )2(لعليااحملكمة اتطبيقا لذلك قضت ، وسبابهأتوضح فيه 

يف  تشترطليت ا ئيةاجلزاءات اإلجرن امن قانو 445 دةملام احكاأقد خالف ن ملطعوار القرإن ا« يلي:ما 
أن سنة ثالثة عشر كثر من ألعمر البالغني من اث احبس بالنسبة لألحدو أمة ارحالة تسليط عقوبة غ

  . )3(»لنقطةيف هذه امسببا تسبيبا خاصا ار لقرن ايكو
 ،حلبسوامة الغراعقوبيت ولتهذيب ابري اجلمع بني تدز افإنه ال جيو، عالهأملخالفة للنص م امبفهوو

ىل ثالثة عشر إ لعمرايبلغ من ي لذث احلدا إن« بنصه) )4ااراحد قرأيف  لعلياا كمةاحملبه  قضتما ا هذو
قانون من  444 دةملااعليها يف ص ملنصوالتهذيب أو احلماية ابري اما لتدإسنة خيضع مثانية عشر 

                                              
لتونسي اجلنائي ن القانوالك ذنذكر من ث، حلداملوقعة على العقوبة اىل ختفيض إية لعربول الداجتهت جل افقد ق، لسياا ايف هذو )1(
ام أو إلعداملستوجب هو ب العقان اكا، إذا سنة 16و 13 سنهم بنياوح لذين يرتانه بالنسبة للمتهمني ا اال أيف هذر يقري لذا
ام، عوأمخسة ة بالسجن مدض معينة فيعوة قة ملدلشال اباألشغان كاام، وإذا عوة أعشرة بالسجن مدض فهو يعوة ملؤبدالشاقة ل األشغاا

، ملزغيناضا ر مقتبس عن، لتونسيةاجلنائية الة امن  43لفصلا . راجع:ىل نصفهإفيحط ، لسجناملستوجب هو ب العقان اكاوإذا 
 .194، صم1990ض، لريا، ايبرلتدواألمنية ت اسارالعريب للدالنشر باملركز ، دار العربيةت التشريعاوانني القوايف اث ألحداعاية ر
 .3، العدد 1991، الة القضائية 244409قم رملف ، 13/06/2000، الغرفة اجلزائية، احملكمة العليا، انظر )2(
 .229- 227ص حممد علي جعفر، املرجع السابق، ص )3(
 اجلزائري.املتعلق حبماية الطفل  15/12من قانون إجراءات اجلزائية مبوجب قانون  445و  444قبل إلغاء املادتني  )4(
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 ،ةألخرية الفقرقانون العقوبات امن  50 دةملااخمففة طبقا لنص ت ىل عقوباإما وإ ،اجلزائيةاإلجراءات 
جلنح اد استثنائية يف مواحلكم بصفة اجلهة زت جاأ اجلزائيةقانون اإلجراءات  445 دةملاأن اغري 

لك إذا رأت ذحلبس أو امة الغرالتهذيب بعقوبة أو احلماية ابري اتستكمل تدل أو تستبدت أن ملخالفاوا
عقوبيت ولتهذيب أو احلماية ابري اجلمع بني تداما احلدث، ألشخصية ى أو لدعووف الظرا نظر ،ياورضر

لقاضي على اث األحداغرفة ار نقض قرر لذلك تقر ؛جائزنه غري ألنص افالظاهر من ، حلبسوامة الغرا
 والتربيةملالحظة اقبة مبصلحة املرابوضعه حتت دج و 500 هارمة قدابغروشهر أ 06 ةقاصر باحلبس ملد

  .)1(»شهرأ 06ة ملد

  لنفع العامالعمل لعقوبة   . ت

   من51 و 50 املادتني يف أساسا عليها منصوص اجلانح للحدث املقررة اجلزائية العقوبات إنَّ
 يتعلَّق فيما أما ،آنفاًكما ذكرنا  وغرامة حبس من التقليدية بالعقوبات يتعلَّق فيما هذا ،(ق ع ج)
 يف وذلك ،أحكامها على ونص ،العام للنفع العمل عقوبة املشرع استحدث فقداألخرى بالعقوبات 

سنة فرباير 25 يف املؤرخ 01- 09 رقم القانون وجبمب 06   مكرر 05 إىل 01 مكرر05  املواد 
  .)2(احلدث على لتطبيقها اشروط وجعل العقوبات، قانون الذي عدل 2009

اجلزائري عن ذلك صراحة،  املشرعوإن مل يفصح  حتىويعترب العمل للنفع العام عقوبة بديلة 
ميكن أن تستبدل عقوبة احلبس املنطوق ا « اجلديدة بأنه 01مكرر  05 املادةيف  نصقد  أنهفيكفي 

  ».أجر...بقيام احملكوم عليه بعمل للنفع العام بدون 
ا جاء يف البند الثاين من أمره وارد تبعا مل ه العقوبة البديلة على احلدث فإنعن تطبيق هذ أما

 يبلغ من العمرى احلدث الذي حيث فتحت الباب لتطبيقها عل ،01مكرر  05 املادةمن  األوىل الفقرة

                                              
  .16/07/1985يف رخ ملؤ، ا37466قم ار رقر، الغرفة اجلزائية، احملكمة العليا، نظرا )1(
  مثَّ تبنته بريطانيا مبوجب القانون املعروف باسم ،بكاليفورنيا» أملريا«مبؤسسة  1966ويعود ظهور العمل للصاحل العام إىل سنة  )2(
»CRIMINAL JUSTICE ACTE«،  اخلدمة العامةوقد عرف بنظام   
»COMUNAUTY SERVICE ORGANISATION C.S.O«،  كيبيك«وبعدها عرب احمليط ليتم تطبيقه يف مقاطعة «

موافقة منها من يشترط  نَّإالتشريعات يف األخذ ذا النظام حبيث  هذه وقد اختلفت، 1982 ، مثَّ طبق يف الربتغال سنة1980سنة 
. ، حبيث جتعل توقيع هذا اجلزاء خيضع للسلطة التقديرية للقضاءموافقتهتشترط تشريعات أخرى  ، يف حني ملاحملكوم عليه لتطبيقه عليه

  .126راجع: أوفروخ عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص
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العمل للنفع العام املنطوق  مدة بأن املادةلفقرة الثانية من نفس سنة على األقل، كما أضافت ا ست عشرة
 ،) ساعة300ن ال تزيد عن ثالمثائة (أو ،) ساعة20عن عشرين ( ال تقلّالقاصر جيب أن  حقا يف 
سنة ترجع إىل أن تشريع العمل هو  ست عشرةعام بلعمل للنفع الاألدىن لتطبيق عقوبة ا السنحتديد  ولعلَّ

 املادة نصتحينما  خاصةويتضح ذلك كسن أدىن إلبرام عقد العمل،  السنالذي عمد إىل حتديد هذه 
ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن « أنهملتعلق بعالقات العمل على من القانون ا 15

للتشريع  وفقاًيف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعد  إالَّ للتوظيف عن ست عشرة سنة
  ».بناء على رخصة من وصيه الشرعي إالَّل ما، وال جيوز توظيف القاصر والتنظيم املعمو

ومن أجل تطبيق هذه العقوبة البديلة على احلدث كان ال بد من توافر الشروط املنصوص عليها يف      
  وهي:من (ق ع ج)،  01مكرر  05 املادة

  أن ال يكون مسبوقا قضائيا. -
  سنة على األقل وقت ارتكاب الوقائع ارمة. 16 املتهم أن يبلغ -
 عقوبة اجلرمية املرتكبة ال تتجاوز ثالث سنوات حبسا. أن تكون -
  العقوبات املنطوق ا ال جتاوز سنة حبس. أن تكون -

أوجب عليها القانون  املتهماليت ميثل أمامها  القضائية وهي أن اجلهة ؛مهمةجتدر اإلشارة إىل نقطة و
غري بالغا فإن اإلشكال  املتهما، فإذا كان  إعالمه حبقه يف قبول العقوبة البديلة أو رفضها قبل النطق

من القانون  15 املادةوأن  خاصةالتمييز واإلدراك لديه، هذا يثري مسألة  إذا كان حدثا فإن أماح، وطرم
  رعي.القاصر دون رخصة من وصيه الش تقظي مبنع تشغيللق بعالقات العمل املتع

  عنوياملطر اخل حالة املتخذة يف شأن احلدث يف القضائيةالفرع الثاين: التدابري 

 ،عند ارتكاب فعل خمالف للقانون إالَّتدابري أو عقوبات  ةخذ أيتت إذا كان األصل يقضي بأالَّ
وتوجيههم التوجيه  ،واالهتمام بأحواهلم ،هذا األصل ال يتالءم مع مبدأ وقاية األحداث من االحنراففإن 

بقضاء  املتعلِّقة الدوليةقواعد فقد مشلت ال ،ونتيجة هلذه االعتبارات، بعادهم عن عوامل الفسادإو ،السليم
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حنراف من أجل محايتهم أولئك املعرضني خلطر اال ،حداث باإلضافة إىل األحداث املنحرفنياأل
  . )1(ه القانون جرميةتربولو مل يرتكبوا فعال يع ،وإصالحهم
الطفل « :مبا يأيتهذه الفئة  الطفلاملتعلق حبماية  15/12قانون من  لثانيةا املادةقد عرفت و

أو تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه  ،أو أمنه يف خطر أو عرضة لهالذي تكون صحته وأخالقه أو تربيته 
أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو  ،من شأما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مبستقبله

  .)2(»للخطرالنفسية أو التربوية 
يف شأن  يتخذ، ميكنه أن قانون محاية الطفلمن  41و 40 املادتنيقاضي األحداث ومن خالل  إنَّ

  :مبوجب أمر أحد التدابري األتيةاحلدث املعرض للخطر املعنوي 
 إبقاء الطفل يف أسرته. - 

 تسليم الطفل لوالده أولوالدته الذي ال ميارس حق احلضانة، مامل قد تكن سقطت عنه حبكم. - 

 تسليم الطفل إىل أحد أقاربه. - 

 ة.تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرن بالثق - 

وجيوز لقاضي األحداث، يف مجيع األحوال أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة            
مالحظة الطفل وتقدمي احلماية له من خالل توفري املساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع و

  .وجوب تقدميها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل
   .توفرها يف األشخاص والعائالت اجلديرة بالثقة عن طريق التنظيمحتدد الشروط الواجب      

  جيوز لقاضي األحداث أن يأمر بوضع الطفل:«على أنه  41كما نصت املادة و           
  .ركز متخصص يف محاية األطفال يف خطرمب - 
  .»صلحة مكلفة مبساعدة الطفولةمب - 

  :، واليت سيتم عرضها فيما يأيتتدابري احلراسة وتدابري الوضعىل وميكن تقسيم التدابري النهائية إ

                                              
 . 160، صم1976مأمون حممد سالمه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العريب، القاهرة،  )1(
 تعرض احلدث للخطر املعنوي يف الفصل التمهيدي.سبق وأن فصلنا يف حاالت  )2(
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  تدابري احلراسة أوال:

ميكن لقاضي األحداث بعد انتهائه من  قانون محاية الطفل من  40 املادةجاءت به  على ما بناًء
من تدابري احلراسة  اوذلك بأن يقرر واحد ،التحقيق مع احلدث أن يفصل مبوجب أمر يصدر يف مكتبه

  التالية:

 أسرتهإبقاء القاصر يف   . أ

كونه يبقيه ضمن وسطه  وهو التدبري األمثل للحدث؛ ،حراسته أي تسليمه إىل والديه قصد
أو كان هو مصدر  ،العائلي مع والديه وأصدقائه ومدرسته، بشرط أن ال يشكل هذا الوسط خطرا عليه

 اخلطر املعنوي.

أولوالدته الذي ال ميارس حق احلضانة، مامل قد تكن سقطت عنه الطفل لوالده تسليم   . ب
 حبكم.

احلضانة قد سقط عمن يعاد إليه القاصر، ويف هذه احلالة على  حقيكون  وذلك بشرط أن ال    
ه ، وذلك جبميع الوسائل املتاحة لعدمها وأالقاضي املكلف باألحداث أن يتأكد من سقوط احلضانة 

بنفسه أثناء  يتحقَّقأو أن  ،نبحث االجتماعي الذي يعده املندوبون املختصولقانونا، كأن يلجأ إىل ا
وال  ، وهذا من أجل إعادة احلدث إىل والديه إذا رأى القاضي مصلحة يف ذلك،مساعه لوالدي احلدث

من خالل تفحص احلكم الصادر من قاضي األحوال الشخصية الذي يرفق مبلف  إالَّى له ذلك يتسن
 احلدث.

 قربائهإىل أحد أ طفلتسليم ال  . ت

ويكون ذلك يف حالة  (ق أ ج)، من 64 املادةاحلضانة الواردة يف  حقلكيفيات أيلولة  طبقاً    
 خاصة ،كوفاما أو كانا موجودين أو أحدمها لكن ال يكونان أهال للحماية ،عدم وجود والدي القاصر
 إذا كانا مها مصدر اخلطر.

 عائلة جديرن بالثقة. الطفل إىل شخص أوتسليم   . ث

املعايري اليت ميكن االعتماد عليها للقول إن كان هذا الشخص  املشرعمل حيدد ويف هذه احلالة     
يف  أنه إىل وجتدر اإلشارة ،ال، وبالتايل فقد ترك السلطة لقاضي األحداث يف التقدير ا بالثقة أمجدير
أن يكلف مصلحة  - آنفاًاملذكورة  التدابري إىل إضافة- لقاضي األحداث  املشرعأجاز  املادةنفس 
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للمراقبة والتربية يف الوسط املفتوح مبالحظة احلدث يف بيئته العائلية أو املدرسية أو املهنية، ويتجسد ذلك 
وهذا  ،من خالل إعداد تقارير خبصوص حالة احلدث الصحية واألخالقية، وتقدميها إىل قاضي األحداث

أن  املادةوما ميكن مالحظته من  ،ه فيما بعدنستغناء عأو مراجعة التدبري أو اال  تغيريما قد يساعده يف
  مع تدبري احلراسة. إالَّ يف الوسط املفتوح ال تكون مقترنة املالحظة

  تدابري الوضع :ثانيا

ع نصةيف تدابري الوضع على  املشروهذا ما وجعلها جوازية ،قانون محاية الطفلمن  41 املاد ،
ومن مثة فسلطة قاضي األحداث مطلقة يف اختاذ أو عدم اختاذ تدبري من  ،»..جيوز« يستنبط من عبارة

 يتبينا بعد، ويف هذه احلالة فإن قاضي األحداث يلجأ إىل تدبري الوضع عندما مالتدابري اليت سنعرضها في
حتترف الدعارة أو تتعاطى  هتكأن تكون عائل ،له أن مصلحة احلدث تقتضي عزله عن بيئته العائلية مثال

، أو صحته أو سلوكه وأوغري ذلك من السلوكات اليت قد تؤثر على تربية احلدث  ،املخدرات أو اخلمور
ملا ذكر  إضافةجيوز لقاضي األحداث ؛ إذ هأن ال يكون للحدث من يتواله أو يكفله من أوليائه أو أقربائ

  :بـ إماتقرير بصفة ائية إحلاق احلدث الاملتعلق حبماية الطفل  15/12قانون من  40 املادةيف 
  .مركز متخصص يف محاية األطفال يف خطر -
 مصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة. - 

بلوغ الطفل ريخ األحوال مقررة ملدة حمددة ال تتجاوز تا كلّوهذه التدابري جيب أن تكون يف         
اليت نصت على  ،املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون من  42 للمادة طبقاًوهذا  ،سن الرشد اجلزائي

من هذا القانون مقررة ملدة سنتني  41و  40جيب أن تكون التدابري املنصوص عليها يف املادتني «: أنه
  ) قابلة لتجديد وال ميكن أن تتجاوز يف كل األحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد اجلزائي.2(

غري أنه ميكن لقاضي األحداث عند الضرورة أن ميدد احلماية املنصوص عليها يف هذه املادة إىل       
) سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل املعين أو من تلقاء 21غاية إحدى وعشرين (

   .»نفسه...
امر املنصوص عليها يف تبلغ  األو«: نهأعلى  15/12من قانون  43ت املادة وكما نص      

) ساعة 48من هذا القانون بأية وسيلة إىل الطفل وممثله الشرعي خالل مثان واربعني ( 41و 40املادتني 
  .»من صدورها
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ال تكون «فهي غري قابلة للطعن  طبقا لنص املادة السالفة الذكر  وامرأما بالنسبة لطبيعة هذه األ
 .»الطعنهذه األوامر قابلة ألي طريق من طرق 

 دثالفرع الثالث: إمكانية مراجعة التدابري املقررة للح

 ،احلدث حقيف  اقاضي األحداث بسلطة واسعة يف اختيار التدبري الذي يراه مناسب املشرعأناط 
وما دامت التدابري دف إىل تقومي احلدث وكذا عالجه  ،لك يهدف إىل محاية احلدث وإصالحهوهو بذ
مىت أدت الغرض املنشود  ،من الضروري أن تكون هذه التدابري قابلة للمراجعة والتعديل فإنه ؛وذيبه
لتدابري اليت أمر ا امراجعة  ةطومنه فإن لقاضي األحداث سل ،كلما اقتضت مصلحة احلدث ذلكمنها و
تغيري ميكن لقاضي األحداث « :املتعلق حبماية الطفل 15/12انون من ق 96وفقا لنص املادة  سابقا،

ومراجعة تدابري احلماية والتهذيب يف أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصاحل 
غري أنه يتعني على قاضي  .الوسط املفتوح أو من تلقاء نفسه مهما كانت اجلهة القضائية اليت أمرت ا

بري من تدابري الوضع يف شأن الطفل األحداث أن يرفع األمر لقسم األحداث إذا كان هناك حمل الختاذ تد
  .»الذي سلم ملمثله الشرعي أو لشخص أو  عائلة جديرين بالثقة

  أوال: مراجعة تدابري احلماية والتهذيب املقررة بشأن احلدث اجلانح

 من 85 املادةاجلزائري مراجعة األحكام الصادرة بالتدابري املنصوص عليها يف  املشرعلقد أجاز 
  وذلك على النحو التايل:، املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون 

 تدابري عقابيةبمبراقبة ومحاية األحداث  اخلاصةالتدابري  استبدال  . أ

ضرورة اختاذ العقوبات السالبة  املشرعومن بني احلاالت اليت هي حمل للمراجعة اليت يرى فيها 
من  85 املادةللحرية ضد احلدث الذي كان خيضع إلجراء من إجراءات التدابري املنصوص عليها يف 

 زائيالرشد اجل سنعقابية ملدة ال ميكن أن تتجاوز  مؤسسةوذلك بإيداعه لدى  ،قانون محاية الطفل
ميكن جلهة احلكم بصفة « أن علىواليت تنص ،همن 86 للمادة طبقاً ،سنة ةعشر مثاين، وهو )1(للحدث

) أن تستبدل أو 18) إىل  مثاين عشرة (13استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر ثالث عشرة سنة (

                                              
ت ملطبوعااث، دار األحداجلنائي على اء اجلزاكيفية تنفيذ ب لعقاام واإلجراعلم ، يلذلشااهللا اعبد ح فتوولقهوجي در القااعلي عبد  )1(
 .184، ص، د.سيةرإلسكند، اجلامعيةا
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أعاله، بعقوبة الغرامة أو احلبس وفقا للكيفيات احملددة يف  85تستكمل التدابري املنصوص عليها يف املادة 
   .»تسبب ذلك يف احلكم أن من قانون العقوبات على 50املادة 

 مراجعة تدبري التسليم  . ب

أو لوصي أو الديه واىل إ احلدثتدبري تسليم اث أن ألحدا قاضيإذا رأى لك يف حالة ما ن ذيكوو
 للحدثيسمح ي لذالوسط اائلة مل تكن لع، وأن ايتوىل حضانته مل يكن يف صاحلهي لذالشخص ا

معرفة اث ألحدالن يتأتى لقاضي و ،افالحنراقابته من ريف ور لدا يؤديامل ن يألبووأن ا ،ماجهدة إدبإعا
ضعه يف ار وقرن لذلك فإ، واملندوبونبه م يقوي لذاالجتماعي اق لتحقياىل دة إال بالعوإلك ب ذسباأ
مللف على احالة إال بعد ن إال يكو من قانون محاية الطفل، 85 دةملاايف رة ملذكوت املؤسساى احدإ

 .اثألحداحمكمة 

 بريالتداجعة احلق يف مطالبة مراهلا ليت ت اجلهاا  . ت

أو على تقرير املندوب املعني يف نظام اإلفراج  العامةميكن مراجعة التدابري بناء على طلب النيابة 
 دةملااعليها يف ص ملنصواحلماية ابري اجعة تدانفسه مرء من تلقااث ألحداضي كما جيوز لقا، حتت املراقبة

 وفقاًكما جيوز للوالدين والوصي واحلدث نفسه طلب مراجعة التدبري  ،من قانون محاية الطفل 85
جيوز للممثل « :املتعلق حبماية الطفل يف نصها 15/12من قانون  97 املادةللشروط املنصوص عليها يف 

الشرعي تقدمي طلب إرجاع الطفل إىل رعايته إذا مضت على تنفيذ احلكم الذي قضى بتسليم الطفل أو 
) أشهر على األقل وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت حتسن 6أسرته ستة ( وضعه خارج

  سلوك هذا األخري.
كما ميكن الطفل أن يطلب إرجاعه إىل  رعاية ممثله الشرعي. يوخذ بعني اإلعتبار سن الطفل   

) أشهر 3اء ثالثة (عند تغيري التدبري أو مراجعته.  ويف حالة رفض الطلب، ال ميكن جتديده إال بعد إنقض
  .»من تاريخ الرفض

  عنوياملطر حالة اخلثانيا: مراجعة التدابري املقررة بشأن احلدث يف 

عنوي جند املخطر املعرض للاحلدث  حقاألمر بتعديل أو تغيري التدابري املقررة يف  يتعلَّقعندما 
ميكن قاضي األحداث « أنهعلى  لملتعلق حبماية الطفا 15/12قانون من  45 املادة يف نصقد  املشرع

بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية  ،أن يعدل التدبري الذي أمر به أو العدول عنه
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) من 1أو من تلقاء نفسه.يبت قاضي األحداث يف مراجعة التدبري يف أجل ال يتجاوز شهرا واحدا (
  .»تقييمه له 

يف سري احملاكمة ميكن  الواجب مراعااجرائية اإلنصوص الومن خالل ما تقدم استعراضه من  
لفائدة احلدث يف هذه املرحلة، وهذا بالرغم  املشرعاتضح لنا تلكم الضمانات اليت خصصها  إنه القول

وفيما خيص  إصالحها يف أقرب وقت،اليت تستدعي من وجود بعض النقائص املشار إليها يف مواضعها و
 املشرعمرحلة الطعن يف األحكام فهي األخرى تستدعي منا الوقوف عندها، بغية التعرف على موقف 

 القانونيةمن أجلها تكفل احلماية  انصوص تقررجند التشريعات ؛ إذ غالبا ما اجلنائي من هذه املسألة
؛ نظرا ملا ن يف احلكم الصادر عن احملكمةبالطع املتعلِّقة ،خاصةواألحداث بصفة  عامةللمتقاضني بصفة 

بعد صدوره ما  يتبينأو  ،قد يشوب هذا األخري عند صدوره بعض األخطاء اإلجرائية أو املوضوعية
 من ةمعصوم غري يفه اإلهلية كالعدالة ليست بشريةال العدالةأن  ومبا ،جيعله جمافيا للواقع أو القانون

 النظر طرقاً إلعادة املشرع أوجد لذا القاضي، حكم إىل الدعوى أطراف يرتاح ال وقد اخلطأ، يف الوقوع
 فرصة املصلحة صاحب اخلصم منح تقتضي فالعدالة حمددة، وإجراءات مواعيد خالل من احلكم يف

 يف املطلب اآليت. سنبينهذا ما وه ،املقضي فيه يءالش قوة احلكم يكتسب أن قبل ذلك يف للطعن

 ورد االعتبار الطعن يف األحكام الصادرة بشأن األحداث: طرق طلب الثالثامل

طرق الطعن دعامة أساسية ملبدأ حقوق الدفاع، ومن أهم ضمانات احملاكمات العادلة اليت منحها 
إذ ميكنهم من  ؛ملتقاضنييعترب ضمانة حلقوق ادعوى، فالتقاضي على درجتني لكافة أطراف ال املشرع

رفع ما قد يرونه من حيف أو خطأ أو ميل عن احلق والقانون، واألمر لتجاء إىل هذه الطرق لطلب اال
هذا بالنسبة لألحكام الصادرة عن ، )1(األحداث يف امليدان اجلزائي كذلك بالنسبة لألحكام الصادرة ضد

حيث أجاز القانون للحدث أو لوالديه أو ، واألمر كذلك بالنسبة حملاكم األحداث، عامةاحملاكم بصفة 
 ،نه طرق الطعن املقررة يف القانونالوالية عليه أو املسؤول عنه أن يباشر ملصلحة احلدث ونيابة ع ملن له

األمر بالطرق العادية أو الطرق  تعلَّقسواء  ،الطعن يف األحكام كافة طرق الطعن املقررة قانوناويشمل 
 .غري العادية

                                              
م، 2001، اجلزء الثاين، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، - طرق الطعن- أمحد اخللميشي، شرح قانون املسطرة اجلنائية، احملاكمة  )1(

  .245ص
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جيوز «: تعلق حبماية الطفل جندها تنص علىامل 15/12من قانون  90ملادة اوبالرجوع إىل 
  الطعن يف احلكم الصادر يف اجلنح واجلنايات املرتكبة من قبل الطفل باملعارضة واالستئناف.

جيوز استئناف احلكم الصادر يف املخالفات املرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة األحداث بالس 
  من قانون اإلجراءات اجلزائية كما جيوز الطعن فيها باملعارضة. 416ادة وفقا ألحكام امل

من قانون  415إىل  407تطبق على التخلف عن احلضور واملعارضة األحكام املنصوص عليها يف املواد 
اإلجراءات اجلزائية. وجيوز رفع املعارضة واالستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو حماميه دون اإلخالل 

  .»من قانون اإلجراءات اجلزائية 417بأحكام املادة 
للطعن يف األحكام الصادرة بشأن األحداث،  خاصة امل حيدد طرق املشرعإن فقدم وبناء على ما ت     

طرق الطعن العادية  ومن خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل ،العامةواعد وهو ما يدفعنا إىل تطبيق الق
والتماس إعادة املتمثلة يف املعارضة واالستئناف، وطرق الطعن غري العادية واملتمثلة يف الطعن بالنقض 

 احلدث يف رد االعتبار. حقوأخريا  ،األحكام تقادمومسألة  ،النظر

  امة يف األحكاألول: طرق الطعن العادي فرعال

ال حيكم  اجلزائيةوأكد أن اخلصومة  ،اجلزائيةهذا املبدأ ضمن قانون اإلجراءات  املشرعلقد كفل 
عن طريق املعارضة أو عن طريق  إما ،وحيق لألفراد الطعن يف احلكم ،فيها ائيا على مرحلة واحدة

  .االستئناف

  يف األحكام الصادرة ضد األحداث : املعارضةأوال

هم احلدث الطعن بطريق املعارضة يف األحكام الغيابية الصادرة بشأنه، للمت املشرعلقد أجاز 
كلف  أنهمل يكلف شخصيا بذلك، أو  أنهأو  ،جللسةضور األنه مل يكلف تكليفا صحيحا حل إماوهذا 

يتسىن للحدث الدفاع  حتىوهذا  ،هاولة منعته من حضوراجللسة لكن هناك أعذار مقبضور شخصيا حب
 .عن نفسه بشأن التهمة املنسوبة إليه

ومن خالل  (ق إ ج ج)، من 415 إىل 409 من املواداجلزائري املعارضة يف  املشرعقد نظم و
الذي يدينه من أجل  ،ميكن للحدث احملكوم عليه أن يطعن باملعارضة يف احلكم الغيايب املوادأحكام هذه 

ومتدد ، فإن املعارضة ترفض شكال وإالَّكم، من تبليغه للح أيام عشرة جنحة أو خمالفة أو جناية خالل
شهرين إذا كان الطرف املتخلف عن احملاكمة يقيم خارج التراب الوطين، وهذا ما  مهلة املعارضة إىل
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يبلغ احلكم الصادر غيابيا إىل الطرف املتخلف عن احلضور، « (ق إ ج ج)من  411 املادةعليه  نصت
حلكم إذا كان اعتبارا من تاريخ تبليغ ا أياموينوه يف التبليغ على أن املعارضة جائزة القبول يف مهلة عشرة 

ملتخلف يقيم خارج التراب . ومتدد هذه املهلة إىل شهرين إذا كان الطرف ااملتهمالتبليغ لشخص 
  ».الوطين

ان ذلك يف احلدث باملعارضة فإن احلكم الغيايب يعترب كأن مل يكن، سواء ك املتهمومبجرد قيام 
دد له يف التبليغ الصادر إليه شفويا أو ويف حالة غياب املعارض يف التاريخ احمل ،شقه اجلزائي أو املدين

فإن املعارضة تعترب كأن مل  ؛املثبت يف حمضر يف وقت املعارضة أو بتكليف باحلضور مسلم ملن يعنيه األمر
 .تكن

جزائية أو تدابري أمن  اأحكام تضمنتسواء  ،وعليه فإن األحكام الصادرة بشأن األحداث غيابيا
   .القضائيةأمام اجلهات ميكن املعارضة فيها  فإنه

 األحكام الصادرة ضد األحداث استئناف: ثانيا

أخرى على حمكمة  مرةيهدف الطاعن من ورائه طرح دعواه  ،االستئناف طريق طعن عادي
أعلى درجة من تلك اليت أصدرت احلكم املطعون فيه، وذلك ملراجعة احملاكمة واحلكم لرفع ما قد يكون 

أن االستئناف طريق  ومعىن هذا ،انون أو خطأ يف احلكم يف املوضوعوقع فيه القاضي من خطأ يف الق
مام غرفة األحداث على مستوى ويتم االستئناف أ ،ري حيقق مبدأ التقاضي على درجتنيإصالح وتغي

أين يتم مساع احلدث املنحرف ووليه القانوين وأطراف القضية من شهود وضحية إن  ،الس القضائي
 .مع احلدث ضور حماموجدوا، وحب

، (ق إ ج ج)من  438 إىل 416 من املواداجلزائري على االستئناف يف  املشرع نصقد و
  ث أو حلدامن ف ستئناالايرفع ز أن جيو، ولنطق باحلكمم امن يوم ياأ عشرة ليف خالف الستئناايرفع و
باحلكم إذا كان قد صدر غيابيا اعتبارا من التبليغ  إالَّمهلة االستئناف ال تسري  غري أنَّ ،)1(حماميهأو ليه و

                                              
من مث فانه ما دام القانون يسمح للحدث أن يرفع االستئناف القانوين و نه جيوز رفع االستئناف من احلدث أو نائبهأ"من املقرر قانونا  )1(

وملا ، ويل القانونأتف هذا املبدأ يعد خطأ يف تفسري وأن القضاء مبا خيال، ومن أن يوكل عنه غريه للقيام بذلكبنفسه فليس هناك ما مينعه 
 ،الس قضو بعدم قبول االستئناف لرفعه من حمامي املتهم احلدثأن قضاة األستئناف لغرفة األحداث ب - يف قضية احلال–كان ثابثا 

قرارها الصادر كدته احملكمة العليا يف أانون االجراءات اجلزائية" حسبما من ق 471يف تفسري أحكام املادة  فام بقضائهم هذا مل يوفقوا
منشور مبجلة  ،40307، رقم 10/12/1985،  بتاريخ احملكمة العليا الغرفة اجلنائية القرار الصادر من /10/12/1985بتاريخ 

  .221 ، ص1990/2د احملكمة العليا، العد
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فلمقر الس الشعيب البلدي أو  وإالَّ الذي يقيم به الشخص، للشخص أو للموطنأو يتكرر الغياب 
ويف  .من نفس القانون 353و 347 املادتنياألحوال املنصوص عليها يف  أو حضوريا يف ،العامةابة للني

لرفع  أيام مخسة حالة استئناف أحد اخلصوم يف املواعيد املقررة يكون للخصوم اآلخرين مهلة إضافية
  .(ق إ ج ج)من  418 للمادة طبقاًاالستئناف 
 يف املؤرخ 14- 04رقم  القانون مبوجب اجلزائية اإلجراءات قانون تعديل غاية إىلو

 وقد ،احملقق القاضي أوامر استئناف يف الكربى احلصة صاحبة العامة النيابة كانت ،10/11/2004
 عاجل قد املشرع نأ جند األمر حقيقة ويف املذكور، القانون روصد مبوجب الوضعية هذه املشرع تدارك
 جعلها حيث ،خربة إجراء بشأن الصادرة األوامر املثال سبيل على فنذكر ،زمنية مراحل على املسألة هذه

 (ق إ ج ج) من172  املادة تعديل إثر وذلك ،االستئناف إلمكانية اخلاضعة األوامر ضمن املشرع
 هذا قبل الفقهاء طرف من انتقاد حملّ كانت أن بعد 26/06/2006 بتاريخ الصادر القانون مبوجب
 التعديل املؤرخ ومبجيء هذه اإلمكانية، وحماميه همللمت يعطي يكن مل املذكور القانون نأ لكون ؛التاريخ

 األوامر حتى فطالت استئنافها، حماميه هم أوللمت ميكن اليت األوامر رقعة اتسعت 10/11/2004 يف
 املادة لنص طبقاً ،حماميه أو املتهم طلبات شأن احملقق يف القاضي من املطلوب اإلجراء رفض إىل الرامية
  .(ق إ ج ج) من مكرر 69

 املدين االدعاء قبول بشأن نزاع فض إىل الرامية األوامر :نذكر أن ميكن فإنه األوامر باقي عن أما
 طبقاً املؤقت احلبس بشأن التحقيق قاضي يصدرها اليت واألوامر ،املذكور القانون من 74 للمادة طبقاً

 للمادة طبقاً اإلفراج طلب رفض وأوامر ،مكرر 1،125- 125، 125 ،مكرر 123 املواد ملقتضيات
 تطبق األوضاع نفس كانت وملا األوىل، بالدرجة احلدث ختص اليت األوامر جمموعة عرضنا وقد، 127

 املادة لنص طبقاً البالغني مع التحقيق يف املذكورة احلاالت من حبالة األمر يتعلَّق عندما احلدث شأن يف
 نفس من172  املادة نص أحكام إعمال من مانع ال فإنه ،املتعلق حبماية الطفل 15/12من قانون  76

 بشؤون املختص التحقيق قاضي أو قاحمق بصفته األحداث قاضي أوامر استئناف خبصوص القانون
  .األحداث

بشأن  اجلزائيةاألحكام منها استئنافها، مجيع األحكام وتدابري احلماية والتهذيب جيوز  واألصل أنَّ
فيما األمر مألوف ففبالنسبة للمخالفات واجلنح  ، يرتكبها احلدثاملخالفات أو اجلنح أو اجلنايات اليت

احلدث فإن يت يرتكبها بالنسبة للجنايات ال أما، ة مع البالغني يف جمال االستئنافإلجراءات املتبعا خيص
ميكن استئنافها أمام غرفة األحداث على مستوى الس القضائي، على خالف  األحكام الصادرة بشأنه
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وهذه ضمانة ومحاية للحدث يف  ،حمال للطعن بالنقض إالَّ ال تكون أحكام حمكمة اجلنايات للكبار اليت
  .هحقِّ

 األحكام استئناف جيوز« أن علىمن القانون املصري 132  املادة نصتويف التشريع املقارن 
 الوالية له ملن أو لوالديه احلدث وبتسليم خبالتوبي تصدر اليت األحكام عدا الطفل، حمكمة من الصادرة

 ويرفع فيه، أثر اإلجراءات يف أو احلكم يف بطالن أو القانون تطبيق يف خلطأ إالَّ استئنافها جيوز فال عليه،
  ».االبتدائية احملكمة يف لذلك ختصص دائرة أمام االستئناف
مسح باللجوء إىل املعدل 1945  فيفري 02 يف الصادر القانون الفرنسي فنجد املشرععند  أما

متاشيا مع االتفاقية األوربية  ،كافة طرق الطعن بالنسبة لألحكام اليت تصدر يف شأن األحداث اجلاحنني
من أمر  24وهذا ما نصت عليه املادة  ،الدولية اليت صادقت عليها فرنساحلقوق االنسان واملعاهدات 

فاحلدث الذي يصدر يف حقه حم غيايب عن طريق قضاء األحداث ميكن له أن يقوم باملعارضة  1945
بنفسه أو عن طريق مسؤوله القانوين وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها يف قانون االجراءات اجلزائية 

  بال.وبالتايل يوضع احلدث يف مركز استق ،أما إذا صدر تدبري تقوميي غيايب تلتزم النيابة  العامة ،الفرنسي
األحداث  وأما بالنسبة للطعن باالستئناف فيعد األكثر شيوعا يف فرنسا عموما ويف جمال 

اف ويثبت احلق يف االستئن ،1945من أمر  24من املادة  03، فقد نصت على ذلك الفقرة باألخص
أيام  10ويرفع االستئناف خالل  ،لكل من احلدث أو مسئووله القانوين كما ميكن للنيابة أن تقوم بذلك

 .)1(من تاريخ النطق باحلكم

  ةغري العادي الثاين: طرق الطعن فرعال

 ،األوىل تتعلق بالطعن بالنقض أمام احملكمة العليا ؛نيغري العادي يف األحكام صورتالطعن  يتخذ
ال جيوز سلوك هذا  فإنهعليه و ،وهو طريق غري عادي شرع إلصالح ما يقع من أخطاء متعلقة بالقانون

 حيث إنَّ ،يف األحكام من آخر درجة يف اجلنايات واجلنح املستأنفة (حمكمة اجلنح واجلنايات) إالَّالطريق 
وإمنا يستهدف استدراك  ،لعلياالطعن بالنقض ال يهدف إىل إعادة عرض الدعوى من جديد أمام احملكمة ا

الطعن غري  الصورة الثانية لطرق وأما ،منها بالوقائع أو القانون تعلَّقما يشوب األحكام من أخطاء ما 

                                              
  .281، صالسابق املرجع حاج إبراهيم عبد الرمحن ،) 1(
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نة يف اجلنايات والذي حصره القانون يف األحكام النهائية الصادرة باإلدا ،لتماس إعادة النظراهي فالعادية 
 :ما يأيتفي سنبينهوهذا ما  ،بتقدير وقائع الدعوى تعلَّققضائي  أخط حواجلنح إلصال

  طعن بالنقض يف القرارات الصادرة بشأن األحداث: الأوال

هو طريق غري عادي للطعن يف األحكام والقرارات النهائية الصادرة عن احملاكم واالس 
ويتم  ،الدرجة األوىل والثانية ها حماكمتطبيق القانون واإلجراءات اليت اتبعت صحةدف مراقبة  ،القضائية

 ،كوا حمكمة قانون ؛الطعن بالنقض يف األحكام واألوامر الصادرة بشأن األحداث أمام احملكمة العليا
  .وليست حمكمة موضوع

ميكن الطعن بالنقض « املتعلق حبماية الطفل على أنه  15/12من قانون  95 املادة نصتوقد 
وال يكون الطعن بالنقض أثر  ،ية الصادرة عن اجلهات القضائية لألحداثيف األحكام والقرارات النهائ

 من قانون العقوبات. 50موقف إال بالنسبة ألحكام اإلدانة اجلزائية اليت يقضي ا تطبيقا ألحكام املادة 

 يف القرارات الصادرة بشأن األحداث لتماس إعادة النظرا: اثاني

 يتعلَّقبسبب وقوع خطأ  ،احلائزة لقوة الشيء املقضي فيههو طريق غري عادي خيص األحكام و
وهذا الطريق مسموح للحدث الذي صدر  ،أي يف حالة وجود خطأ موضوعي ؛بتقدير وقائع الدعوى

وهذا من أجل حتقيق العدالة  ،ضده حكم حائز لقوة الشيء املقضي فيه يقضي بإدانته يف جناية أو جنحة
مراجعة تدابري احلماية وعليه ف ،للحقيقة انهائية اليت تعترب عنوانحكام الميس حبجية األ أنهبالرغم من 

  .التماس إعادة النظرال تدخل يف إطار  هاءاضي األحداث تعديلها أو إلغاوالتهذيب اليت ميكن لق
إلعادة النظر يف حكم جزائي صادر بشأن  فإنه (ق إ ج ج)من  531 املادةألحكام  ووفقاً

 :بد من توافر الشروط التالية حدث أو بالغ ال
 .لقوة الشيء املقضي فيه، يقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة اأن يكون احلكم أو القرار حائز -
  .)1(تقدمي طلب إىل اجلهة املختصة -

                                              
  .358، صالسابق املرجع ،زيدومةدرياس ) 1(
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  الصادرة بشأن األحداث اجلزائية الثالث: تقادم األحكام فرعال

احلكم،  صدور التدبري بعد أو العقوبة وتقادم ،احلكم صدور قبل الدعوى تقادم التقادمب يقصد
 التدبري ، وتقادم العقوبة أوعلى رفع الدعوى احملددة الزمنية املدة مبضي انقضاءها يعين الدعوى وتقادم

  .بعد النطق باحلكم قانونا احملددة املدة مبضي سقوطهما يعين

  :العموميةالتقادم، تقادم العقوبة وتقادم الدعوى  من هناك نوعني م جند أنَّعلى ما تقد وبناًء
  العموميةتقادم الدعوى أوال: 

  ويكون يف مواد:
 خالفة (سنتني).امل -
 سنوات). ثالثنحة (اجل -
  ناية (عشر سنوات).اجل -

 تقادم العقوبةثانيا: 

  ويكون يف مواد: 
 خالفة (سنتني).امل -
 سنوات). مخسنحة (اجل -
  سنة). عشرونناية (اجل -

قد استبعد (ق إ ج ج) من مكرر  08 املادةاجلنائي يف  املشرعونظرا خلطورة بعض اجلرائم جند 
بالتقادم يف اجلنايات  العموميةال تنقضي الدعوى « واليت نصها ،اجلنائيةتطبيق مبدأ التقادم يف الدعوى 

أو الرشوة  الوطنيةملنظمة العابرة للحدود باجلرمية ا املتعلِّقةواجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبة، وتلك 
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن  املدنية، ال تتقادم الدعوى العموميةأو اختالس األموال 

 ضدكما جتدر اإلشارة إىل اجلرائم املرتكبة  ،»املنصوص عليها يف الفقرة أعاله اجلنايات واجلنح
 واليت تنص على ،1مكرر 08 املادة يف اخاص احكمهلا  ملشرعاكذلك هي األخرى أوجد ف ،األحداث

بتداء من باجلنايات واجلنح املرتكبة ضد احلدث ا املتعلِّقة العموميةتسري آجال التقادم يف الدعوى « أن
ضمانة حلماية احلق  املادةيف هذه  املشرعويعترب هذا االستثناء الذي جاء به  ،»الرشد املدين سنبلوغه 
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العام من االقتصاص من اجلاين يف أي وقت بعد ارتكابه ملثل هذه اجلرائم، عكس ما هو عليه احلال 
 06 املادةاليت تقضي بسقوط الدعوى على النحو املنصوص عليه يف  العامةللقواعد  طبقاًبالنسبة للجرائم 

وبالتقادم، والعفو الشامل، وبإلغاء قانون  املتهمالرامية إىل تطبيق العقوبة بوفاة  العموميةتنقضي الدعوى «
التقادم يف اجلرائم املرتكبة يف  مدة ال حتسبكما ،»العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء املقضي

رم طفلال حقطفلالتاريخ الذي يبلغ فيه ال ، وإمنا منمن وقت ارتكاب الفعل ا ةالضحي الرشد  سن
   على مصلحة الطفل. املشرعدليل على حرص  ذااملدين وهو تسع عشرة سنة، وه

   للحدثر العتبارد افي اث ألحداقاضي ص ختصاالرابع: ا فرعال

 )عد بكنياقو(اث ألحدء اقضاون شؤدارة جية إلذمولنالدنيا ة املتحداألمم اعد اقورت شاألقد 
ىل ل إلوصون ايكوو ،لغري عليهاع اطالا وحيظر ،يف سرية تامةاجلانح  احلدثت حتفظ سجالأن على 
أو  ،لبحثالقضية حمل ايف ف بالتصرة ملعنيني بصفة مباشرص األشخااعلى را مقصوت لسجالاهذه 

لدنيا ة املتحداألمم اعد امن قو 19 للمادة طبقاًل، وذلك ألصواملخولني حسب ص األشخااغريهم من 
  اث.ألحدء اقضاون شؤدارة جية إلذلنموا

أن ليت نصت على ا قانون محاية الطفلمن  106 دةملاايف ي ئراجلزاع ملشراهو ما تبناه و
ارات لقراتقيد و ،كاتبميسكه  ،خاصتسجل يف سجل اث ألحدء اقضات عن جهادرة لصاارات القرا
يف وكذلك تلك املتضمنة العقوبات احملكوم ا ضد األطفال اجلناحني لتربية واحلماية ابري املتضمنة تدا

املسلمة للجهات القضائية طبقا  02انه ال يشار إليها إال يف القسيمة رقم غري ، لقضائيةابق السواصحيفة 
  من ذات القانون. 107ملا ورد يف نص املادة 

من ات سنو ثالث ةبعد مدائية ندماجه بصفة ادبري لتا اهذع موضون كاي لذث احلداظهر وإذا أ
هذه ف تأمر بإتالن أمشكلة تشكيلة كاملة باث ألحداحمكمة اث أو ألحدالقسم ز جا ؛حلكماتنفيذ 

إذا أعطى صاحب الشأن «املتعلق حبماية الطفل  15/12ن قانو من 108 للمادة طبقاً، لقسيمةا
) سنوات 3ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حالة جاز لقسم األحداث، بعد إنقضاء مهلة ثالث (

يضة مقدمة صاحب الشأن أو اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبري احلماية والتهذيب، أن يأمر بناء على عر
  املنوه ا عن التدبري. 1من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم 

وختتص بالنظر يف ذلك كل من احملكمة اليت طرحت أمامها املتابعة أصال أو حمكمة املوطن احلايل   
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وإذا صدر األمر  .ق الطعنللمعين أومكان ميالده، وال خيضع األمر الصادر عنها ألي طريق من طر
  .»املتعلقة بذالك التدبري 1باإللغاء أتلفت القسيمة رقم 

لك بعد ، وذعليهم حملكواجلرمية من ملف ر اثاء آيسمح بإلغاي لذاء اإلجراهو ر العتباورد ا  
  سيما منها:  ال ،(ق إ ج ج)من  679 املادةعليها يف ص ملنصواءات اإلجرم اامتإ

  م ا. حملكواملالية امة الغرافع دصل وتقدمي  -

سريته عن طريق وخالقه أقد حتسنت ث حلدا أنملعرفة ث حلدك اسلول قيق حوحتاء جرإ -
عاله مل رة أملذكوص النصوات كان، وإن الجتماعيةاملصاحل ابه م تقوي لذاالجتماعي البحث ا

  .طعني غري قابل أل ر ائياالعتباد ابراث ألحداحكم قسم يعترب اء، وجري إبأث حلدا ختص

ض لغرالقضائية ليس ابق السوابري يف صحيفة التدت أو العقوباامن قيد ض لغرأن التذكري ايبقى و
منه ض لغرامنا ، وإلبالغينارمني الك مع ذكما يقع  ،حلكماجل تشديد أمن ث حلدامباضي اد العتدامنه 
   تربيته.دة عاوإألنسب حلمايته التدبري ذ االختاث حلدالقضائية على ماضي ت اجلهاع اطالاهو 

ويف مجيع احلاالت تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات اليت نفذت على    
من  109الطفل اجلانح وكذا التدابري املتخذة يف شأنه مبجرد بلوغه سن الرشد اجلزائي طبقا لنص املادة 

  املتعلق حبماية الطفل. 15/12قانون 

خاصة ت مؤسساوكز امراد بإفرع ملشرم اقا ةحلديثالعقابية السياسة ت ابامتاشيا مع متطلو
 هذا ما سيتم التطرق إليه يف املبحث املوايل.ومن هم يف حالة اخلطر املعنوي، و ملنحرفنياث الألحد

  ضد احلدث اجلزائيةتنفيذ التدابري والعقوبات  :ثالثاملبحث ال

 ،إصالحه وإعادة تربيتهما وإن ،فقط احلدث ليس إيالمه زاء أو التدبري املتخذ ضدهدف اجل إنَّ
اتمع يف توقيع  حق، وتنتفي معه فكرة للحدثيف تنفيذ العقوبات بالنسبة  اجلنائيةوبذلك تتغري السياسة 

  ية:تاإلصالح تبعا للعناصر اآل عمليةن وتكو ،نه اعتدى على مصلحة حممية قانوناكو ؛العقاب
  التهذيب عن طريق التعليم. -

  والتكوين املهين.التهذيب عن طريق العمل  -

  التهذيب الديين واألخالقي. -
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واليت هلا عالقة  سابقا األشخاص املشار إليهاوسات املؤسومن خالل هذا املبحث سنحاول إبراز 
  بقاضي األحداث.

يساعده يف ذلك بالنسبة لألحداث  ،يكون إشراف قاضي األحداث على تنفيذ التدابري مباشراو
  املوضوعني يف نظام اإلفراج حتت املراقبة املندوبون املكلفون مبراقبة األحداث.

فاإلشراف على تنفيذ  ؛املؤسساتبالنسبة لألحداث املتخذ بشأم قرار الوضع يف إحدى  أما
وهي: مصلحة  ،الغرض ساعده يف ذلك مصاحل أنشئت هلذاتابري يبقى دائما لقاضي األحداث، التد

  ، وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل.ومصلحة العالج البعدي ،دة التربيةومصلحة إعا ،املالحظة

  األحداثرعاية مؤسسات ز ومراك: ولاملطلب األ

، وكان ذلك يعرضهم لالحنراف )1(يف مصر يوضعون مع البالغني يف السجونكان األحداث 
اجتهت التشريعات املتالحقة إىل إنشاء دور اإليداع املخصصة  اخللقي والسلوك املنحرف، لذلك

  ومسيت باإلصالحيات.  ،لألحداث

وكانت معدة لقبول األحداث  ،باإلسكندرية 1894 وقد أنشئت أول إصالحية يف مصر سنة
وأعدت لقبول  ،أنشئت إصالحية األحداث املوجودة حاليا يف اجليزة 1907 اجلاحنني فقط، ويف سنة

خصصت إصالحية  1925 احملكوم عليهم بارتكاب جرمية واألحداث املتشردين، ويف سنة األحداث
صدر القرار اجلمهوري  مثَّ ،األحداث اجلاحنون بإصالحية املرجضع وو ،اجليزة لألحداث املتشردين فقط

ليضم مجيع اهليئات واملؤسسات اليت تعمل  ؛القاضي بإنشاء االحتاد العام لرعاية األحداث 1954 عام
على رعاية املتشردين واملنحرفني من األحداث، وأخذ هذا االحتاد على عاتقه اجلانب التدعيمي عن 

                                              
مضيفة سان «وأطلق عليها  11، وقد أسسها البابا كليمنت1703 كانت أول مؤسسة أنشئت لرعاية األحداث يف روما سنة )1(

وقد تأثر ، ، وكان الغرض منها إصالح األحداث املنحرفني عن طرق تعليمهم احلرف والنظام وإمساعهم التراتيل الدينية واملواعظ»ميشيل
وأنه ال يكبح  ،قامةوكان يؤمن بأن التعاليم الدينية هي جذور االست ،ونقل هذا النظام إىل اجنلترا ،ذا املبدأ املصلح الديين جون هوارد

 1854 يف اجنلترا، ويف سنة 1838 وأنشأ أول سجن خاص لألحداث سنة ،األشرار بالعقاب إال إذا أرشدم أوال بالفضائل حمجا
 .307علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص. راجع: أنشأ أول مشروع ملؤسسة إصالحية
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اليت كانت قائمة بالفعل والعمل على النهوض ا، وإنشاء دور املالحظة  املؤسساتطريق دراسة أوضاع 
  .)1(اإليداع ومراكز التصنيف ومكاتب املراقبة االجتماعية ومؤسسات

ومن أجل  ،املعرض للخطر املعنوي دثاجلانح واحل دثمن أجل تأمني مصلحة احلوويف اجلزائر 
إعدادهم لالندماج يف اتمع، فقد وينهم تربويا وأخالقيا ومساعدم التكفل ذه الفئة احلساسة وتكو

املتضمن إحداث  64- 75 خالل األمر بتأسيس مؤسسات معدة خصيصا هلذا الغرض من املشرعقام 
يكلف وزير « أن منه على 02 املادة نصتإذ  ؛حبماية الطفولة واملراهقة واملصاحل املكلفة املؤسسات

واملصاحل  املؤسساتبتأسيس وتسيري  )3(األوىل املادةبقصد إكمال املهمة احملددة يف  )2(الشبيبة والرياضة
  التالية:
 إلعادة التربية.ة يمراكز التخصص -

 ة للحماية.يصاملراكز التخص -

 مصاحل املالحظة والتربية يف الوسط املفتوح. -

  ».املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة -

منه جند أن التكفل  13و 08 املادتني خاصةسالف الذكر  64- 75 وبالرجوع إىل مواد األمر
راكز املة للحماية، فاملشرع ميز بني يصاملراكز التخصعنوي هو من اختصاص املعرض للخطر امل دثباحل

غري عنوي، املطر اخل حالة املخصصة الستقبال األحداث اجلاحنني عن تلك املعدة لألحداث الذين هم يف
سابقة الذكر تستقبل كال من من املراكز  كلّحيث أصبحت اما، ذلك مت خالفالواقع امليداين  أنَّ

باإلضافة إىل خطورة الدمج بينهما  ،مواحد منه وضعيتهما وطرق التكفل بكلّالفئتني رغم اختالف 
نناشد اهليئات والسلطات اليت بيدها ي يف خطر اجلنوح، وهلذا إلمكانية تأثري الفئة اجلاحنة عن تلك اليت ه

ألجل  ، وهذاستهدفةراكز بالنظر إىل الفئة املمن امل كلّإعادة تنظيم اختصاص زمام األمور العمل على 
   التكفل احلقيقي. عمليةجناح 

املذكور  65- 75الذي ألغي مبوجبه األمر  ،والسيما بعد صدور قانون محاية الطفل اجلزائري

                                              
 .75بوزبرة سوسن، املرجع السابق، ص )1(
 يف الوقت احلايل أصبحت وزارة التضامن املمثلة مبديرية النشاط اإلجتماعي هي الوصية على هذه املراكز. )2(
 يقصد باملهمة املنصوص عليها يف املادة األوىل هي محاية الطفولة واملراهقة. )3(
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وأدخل بعض  حيث جند املشرع مرة ثانية تطرق إىل هذه املؤسسات ونص عليها بصريح العبارةأعاله، 
لفصل األول ن الباب الرابع يف امحاية الطفولة داخل املراكز املتخصصة م ، وذلك يفالتعديالت عليها

من قانون  116املادة  يف "احل املتخصصة يف محاية الطفولةآليات محاية الطفولة داخل املراكز واملص"
 تقوم الوزارة املكلفة بالتضامن الوطين بإحداث وتسيري«تعلق حبماية الطفل إذ نصت على امل 15/12

  تية:املراكز واملصاحل اآل
 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال يف خطر. - 

 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال اجلاحنني. - 

 املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشباب. - 

 مصاحل الوسط املفتوح. - 

  صص داخل مراكز أجنحة لألطفال املعوقني.خت           
وكيفيات إنشاء املراكز املذكورة يف هذه املادة وتنظيمها وسريها عن طريق حتدد شروط              

  .»التنظيم
حداث الذين مل مؤسسات داخلية خمصصة إليواء األ املراكز التخصصية إلعادة التربيةوتعد 

والذين كانوا موضوع أحد التدابري  ،سنة من عمرهم بقصد إعادة تربيتهم ةعشر الثامن سنيكملوا 
وتقسم إىل مراكز متخصصة الستقبال األحداث  ،من قانون محاية الطفل 85 املادةاملنصوص عليها يف 

عنوي، وهو ما سنعاجله يف املطر حالة اخلاجلاحنني، وأخرى خمصصة الستقبال األحداث الذين هم يف 
  :الفرعني اآلتيني

  اجلاحنني طفالة لألصصراكز املخامل :الفرع األول

اجلزائري ميز بني املراكز املخصصة الستقبال  املشرعإىل أن  املطلبأشرنا سلفا يف مقدمة هذا 
قانون تنظيم ل طبقاًعنوي، املطر حالة اخلاألحداث اجلاحنني عن تلك املعدة لألحداث الذين هم يف 

وألمهيتها  املتعلق حبماية الطفل، 15/12وكذا قانون  ،ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيالسجون وإع
  :يف النقاط التالية ةعلى حد فضلنا أن نعاجلها كال



اب الثاين: احلماية اجلنائية اإلجرائية للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنويالب   

 

-443- 

 

  حداثادة تربية وإعادة إدماج األأوال: مراكز إع

 ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيمن قانون تنظيم السجون وإع 116و 28 املادتانأشارت 
تصنف « أنهمنه على  28 املادة نصتحيث  ،ة لألحداث اجلاحننيإىل هذا الصنف من املراكز املخصص

خمصصة  ومراكز متخصصة لألحداثالبيئة املغلقة إىل مؤسسات ومراكز ختصصية:... مؤسسات 
بعقوبة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر سنة احملبوسني مؤقتا واحملكوم عليهم ائيا 

إن األحداث الذين « من هذا القانون على 121 املادة نصتكما  ،»مدـــاسالبة مهما تكن 
الصادرة يف حقهم ائية يكملون عقوبام السالبة للحرية يف مؤسسات مالئمة  اجلزائيةصارت األحكام 

  ».التخصيصية إلعادة تأهيل األحداثتسمى املراكز 

ترتيب وتوزيع األحداث احملبوسني داخل مراكز يتم « أنهمنه أيضا على  116 املادة ونصت
 ،»مالحظة وتوجيه ومتابعة ، وخيضعون لفترةاجلزائيةتربية وإدماج األحداث، حسب سنهم ووضعيتهم 

 إعادة تربية وتتمثل مهمتها األساسية يف ،وهذه املراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل
بإعطائهم حسب مستواهم الثقايف تعليما وتكوينا مهنيا، باإلضافة اتمع، وذلك يف األحداث وإدماجهم 

ن حتت إشراف مدير هذه األخرية وموظف هذه املهمة يتوىللثقافية والرياضية والترفيهية، وإىل األنشطة ا
 123 للمادة طبقاً الذي خيتار بدوره من بني املوظفني املؤهلني الذين يولون اهتماما بشؤون األحداث

  .)1(القانون ذاتمن 

لة من رئيس وتستحدث على مستوى هذه املراكز جلنة للتأديب يرأسها مدير املركـز، واملشكَّ
من نفس  122 للمادة طبقاًومربية،  ،ومساعدة اجتماعية ،وخمتص يف علم النفس ،مصلحة االحتباس

                                              
  :وهذه املراكز هي )1(

وعرف منذ ذلك عدة  ،1970 قبل ئهذا األخري أنشو ،جملس قضاء وهران - ذكور، قديل- مركز إعادة تربية وإدماج األحداث  - 
  تعديالت وتغيريات جوهرية.

هذا األخري يأوي أيضا  ،جملس قضاء اجلزائر العاصمة -بنات، باألبيار (شاطوناف)-مركز إعادة تربية وإدماج األحداث  -
  .عنوي، وهن موضوعات فيه استثنائيا لقلة املراكزاملطر اخل حالة البنات الالئي يف

  جملـس قضــاء بومــرداس. -ذكور، بتجلبني–مركز إعادة تربية وإدماج األحداث  -

  راجع: جملس قضاء سطيف. - ذكور، حي املنظر اجلميل سطيف- مركز إعادة تربية وإدماج األحداث  - 
 Bettahar touati, Organisation et systèmes pénitentiaires en droit algérien, office national des travaux 
éducatifs, 2004, P 216. 
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 االتفاقيةوذلك مبوجب  ،ن من وزارة الصحةوأطباء وأخصائيون شبه طبيون ملحق كما يوجد ،القانون
 مبجردومنوط م فحص األحداث  ،03/05/1989 املربمة بني وزاريت الصحة والعدل املؤرخة يف
 .شهر، واهلدف هو متابعة احلالة الصحية هلم كلّ مرةوصوهلم إىل املركز، ويكون ذلك بصفة دورية 

  :ـة يفواملتمثل ،وتشترك هذه املراكز يف املصاحل اليت تشتمل عليها
  .وصوهلم إىل املراكز مبجرديوجه إليها األحداث مباشرة و :مصلحــة االستقبال -

هذه املصلحة هي املرحلة الثانية اليت يوجه إليها  مصلحــة املالحظــة والتوجيـــه: -
  .ة حالة احلدث اجلسمانية والنفسيةاحلدث، واملكلفة مبتابع

يوجه إليها األحداث، وذلك بعد انتهاء فترة املالحظة والتوجيه،  مصلحة إعادة التربية: -
وذلك بتعليمهم وتكوينهم والسهر على حسن استغالهلم ألوقات  ،وتتكفل باألحداث

وحيرس املربون واملعلمون وأعوان إعادة التربية فيها على تربية األحداث أخالقيا،  ،فراغهم
، السلوك الفردي واجلماعي قينهم مبادئ حسنوذلك بتل ،وعلى تكوينهم الدراسي واملهين

  ة.للربامج الرمسي وفقاًخل املركز يتم تنظيم دروس التعليم العام دا فإنهوألجل ذلك 

على  واحدة يف الشهر مرةونشري إىل أن هذه املراكز ختضع لرقابة قاضي األحداث بصفة دورية 
  .الذكر سالف 04- 05 من القانون رقم 33 للمادة طبقاًاألقل 

ود يف حدت ملؤسسااه قبة هذاية مردوربصفة اث ألحدالقاضي ن لسجواتنظيم ن قانول خوقد و
ملخصصة ائية الغذت الوجبااىل إلرقابة ابل متتد عملية  ،ألجنحةرة ايازال يكفي و ،كل حمكمةص ختصاا

قاضي  يدونو ،ملياهت ودورات احلماماا اكذ، و)1(صحيةلوط امطابقتها للشرى مدو لألحداث
خمالفة د جوويف حالة م ا، وليت قارات الزياد اعدي لسنواتقريره ء ثناأ حملاكمى اعلى مستواث ألحدا
م لعاالنائب اىل إلتقرير ل اساوإربتعديلها م يقواث أن ألحدافعلى قاضي  اثخلاصة باألحداعد القوا

  ث.حلداجل محاية أمن ا هذكل و ،ه مناسبااليتخذ ما ير
املتعلق حبماية الطفل على أنه:  15/12من قانون  130ادة وتكريسا حلقوق الطفل نصت امل

خيطر الطفل وجوبا حبقوقه وواجباته داخل املركز أو األجنحة املذكورة يف هذا الفصل فور دخوله «
                                              

 .04انظر امللحق رقم  )1(
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جيب ان يتلقى الطفل املوضوع داخل مركز متخصص يف «: نهأعلى  120، ومنه تنص املادة »إليها
ليم والتكوين والتربية واألنشطة الرياضية والترفيهية اليت تتناسب مع سنه وجنسه محاية الطفولة برامج التع

  .)1(»وشخصيته وأن يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية املستمرة
قد  نلسجواتنظيم ن قانوفضال عما سبق ذكره من بعض احلقوق املقررة لفائدة احلدث جند أن و

جيوز ملدير مركز إعادة تربية وإدماج « منه 125 املادةيف  ، نذكر منها ما جاءتضمن حقوقا أخرى
) 30العقابية أن مينح للحدث احملبوس أثناء فصل الصيف إجازة ملدة ثالثني ( املؤسسةاألحداث أو مدير 

يوما يقضيها عند عائلته أو بإحدى املخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه، مع إخطار جلنة إعادة التربية 
من هذا القانون. ميكن املدير أيضا منح احلدث احملبوس حسن السرية  126 املادةا يف املنصوص عليه

ال ميكن يف مجيع  هغري أنوالدينية لقضائها مع عائلته،  الوطنيةوالسلوك عطال استثنائية مبناسبة األعياد 
  ».) أشهر3ة (ثالث كلّيف  أيام) 10األحوال أن يتجاوز جمموع مدد العطل االستثنائية عشر (

... «ملتعلق حبماية الطفل على أنه: ا 15/12من قانون  121ويف ذات الغرض نصت املادة 
) أيام لألطفال املوضوعني يف املركز بناء على طلب 03ميكن ملدير املركز أن يأذن باخلروج ملدة ثالثة (

  ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي األحداث.
) أيام مبناسبة 03مينح الطفل وبصفة استثنائية إذنا باخلروج ملدة ثالثة (وميكن ملدير املركز أن 

منه  122كما نصت املادة . »وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقربائه إىل الدرجة الرابعة
 ) يوما45( ميكن ملنح األطفال عطلة يقضوها لدى عائالم ملدة ال تتجاوز مخسة وأربعني«: على

  .»مبوافقة جلنة العمل التربوي...
فيما عدا حاالت االستعجال إذا كان «  04- 05قانون من  85 املادةوكذلك ما جاء يف  

بعد استشارة الطبيب و/أو األخصائي النفساين  إالَّالتدبري التأدييب هو الوضع يف العزلة، فال ميكن تنفيذه 
  ».للمؤسسة العقابية. يظل احملبوس املوضوع يف العزلة حمل متابعة طبية مستمرة

                                              
من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث املعروفة  26هذه املادة جتسيد ملا جاء يف القاعدة العامة أحكام  )1(

  .1985بقواعد بكني لعام 
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  ةا: املراكز التخصصية إلعادة التربيثاني

املتعلق  15/12من قانون  132يف املادة املراكز التخصصية إلعادة التربية منصوص عليها 
أخضعها هي األخرى لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي  والذي ،حبماية الطفل

ختضع مراكز التربية وإدماج األحداث واألجنحة املخصصة لألحداث « :إذ تنص على أنه ،للمحبوسني
  .»ألحكام قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني ،باملؤسسات العقابية

بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية إلعادة التربية فإا تشتمل على ثالث  يتعلَّقفيما  أما
 :وهي ،أوكل لكل واحدة منها القيام مبهام معينة ،مصاحل

 ةظمصلحة املالح  . أ

وذلك عن طريق املالحظة املباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات  ،تقوم مبهمة دراسة احلدث
 ستة وال جيوز أن تزيد على ،أشهر ثالثة كن أن تقل عنال مي املؤسساتهذه  واإلقامة يف ،وحتقيقات

مشفوعا  ،وعند انتهاء هذه املدة تقوم بإرسال تقرير إىل السيد قاضي األحداث املختص، أشهر
 .مبالحظاا وباقتراح يتضمن التدبري النهائي املمكن اختاذه إزاء احلدث

 مصلحة إعادة التربية  . ب

ته باإلضافة إىل سهرها على تربي ،وشخصيته ومهين يتناسبتقوم بتزويد احلدث بتكوين مدرسي و
وذلك باتباع الربامج الرمسية  ،رياضيا، بغية إعادة إدماجه يف الوسط االجتماعيودينيا، وطنيا، أخالقيا، 

ل كما تقوم بنشاطات لفائدة احلدث قصد تقومي سلوكه وتوفري العم،املسطرة من الوزارات املعنية
 .التربوي املالئم له

 مصلحة العالج البعدي  . ت

وهي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج األحداث يف الوسط االجتماعي، ويتم ذلك بالشروع يف ترتيبهم 
اخلارجي، يف انتظار اية التدبري املتخذ بشأم، وخالهلا ميكن إحلاقهم بورشات خارجية للعمل أو مبركز 

 15/12من قانون  118 املادةاملشار إليها يف  للتكوين املهين، وهذا بعد أخذ رأي جلنة العمل التربوي
  املتعلق حبماية الطفل.

جيدر بنا اإلشارة إىل املرسوم  فإنه ،وما دمنا بصدد احلديث عن املراكز املتخصصة إلعادة التربية
املتضمن إنشاء مراكز متخصصة يف إعادة التربية وتعديل  01/12/1987املؤرخ يف 261- 87 رقم
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والدليل القيم يف  املرجع األساسي، والذي يعد )1(املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة قوائم املراكز
سيما إحاطتهم علما بأماكن تواجدها على املستوى الوطين، ويف هذا  توجيه قضاة األحــداث، ال

البواقي،  األوىل منه إىل واليات يقع فيها هذا النوع من املراكز وهي: الشلف، أم املادةالشأن أشارت 
 تيارت، جيجل، سكيكدة.

وذلك  ،السابق 261- 87 قائمة مراكز إعادة التربية املشار إليها يف املرسوم رقمإمتام  متَّكما 
  .بسكرة، متنراست، سوق أهراس  من سكيكدة، كلّيف  الحقا باستحداث مراكز أخرى

 اخلاصةعن املراكز  املشرعباألحداث اجلاحنني اليت ميزها  اخلاصةهذا ما ميكن قوله عن املراكز 
  .يما يأيت، وهذه األخرية سنتناوهلا فعنوياملطر حالة اخليف الذين هم باألحداث 

  عنويامللخطر لاملراكز املخصصة لألحداث املعرضني : الفرع الثاين

      ة تنصتتوىل احلماية « :الطفل اجلزائري علىاملتعلق حبماية  15/12من قانون  21املادة املاد
االجتماعية لألطفال على املستوى احمللي مصاحل الوسط املفتوح بالتنسيق مع خمتلف اهليئات واملؤسسات 

  العمومية واألشخاص املكلفني برعاية الطفولة.
يات ذات تنشأ مصاحل الوسط املفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل والية، غري أنه ميكن يف الوال       

  .»الكثافة السكانية الكبرية إنشاء عدة مصاحل
جيب أن تتشكل مصاحل الوسط « أنه ه املصاحل نصت ذات املادة علىأما بالنسبة لتشكيلة هذ      

املفتوح من موظفني خمتصني، السيما مربني مساعدين اجتماعيني واخصائيني نفسانيني واخصائيني 
  .»اجتماعيني وحقوقيني
 1966 يف سنةرة إىل أن املشرع قد سبق واستحدث هذا النوع من املؤسسات وجتدر اإلشا

يطلق ن كاو ،21/12/1966 يفرخ ملؤالرياضة ب والشباوزارة اعن در لصازاري الوار القرامبقتضى 
ىل مصلحة إعن هيئة تربوية تنتمي رة ليت كانت عبا، والطفولةاسم مصلحة محاية ا 1963 عليها يف سنة

 حالة اخلطرلذين هم يف اث التكفل باألحدم اليها مهال إموكو، بوية بالعاصمةترلالتوجيهية رة االستشاا

                                              
تضمن إنشاء مراكز متخصصة يف إعادة التربية وتعديل قوائم املراكز امل، 1987ديسمرب  01ممضي يف  261- 87مرسوم رقم  )1(

  .1868، الصفحة 1987ديسمرب  02يف  مؤرخة 49، اجلريدة الرمسية عدد املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة
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ار الجتماعي طبقا للقرط النشااحلاقها مبديرية إمث مت  ،مملتعلقة االجتماعية ث البحواد اعدوإ املعنوي
  .الجتماعيط النشات اخلي ملديرياالدالتنظيم املتضمن وا 1998 رسما 17يفرخ ملؤا 12 قمزاري رلوا

 لتربيةدة املتخصصة إلعااكز املرامع ون تعالا حملفتوالوسط ايف  لتربيةواملالحظة احل ملصاز كما جيو
ل ألطفاط الوقاية من سقواىل إفة دهلال األعماث واألحبااجبميع م لقيا، واملتخصصة للحمايةاكز املروا
بائهم آمع ت تصاالاء اجرل إخالم من لك مبساعد، وذاجلرميةيف  املعنوي حالة اخلطريف هم لذين ا

  .غهمافرت قاء أوبأماكن قضال التصاامبا فيه صدقائهم وأ
طفل على أنه: ملتعلق حبماية الا 15/12من قانون  121ويف ذات الغرض نصت املادة 

) أيام لألطفال املوضوعني يف املركز بناء على 03ميكن ملدير املركز أن يأذن باخلروج ملدة ثالثة (...«
  األحداث.طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي 

) أيام مبناسبة 03وميكن ملدير املركز أن مينح الطفل وبصفة استثنائية إذنا باخلروج ملدة ثالثة (
منه  122كما نصت املادة . »وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقربائه إىل الدرجة الرابعة

) يوما 45ال تتجاوز مخسة وأربعني(ميكن منح األطفال عطلة يقضوا لدى عائالم ملدة «: أنه على
  .»مبوافقة جلنة العمل التربوي...

واما بالنسبة لصالحيات ومهام  مؤسسة الوسط املفتوح فإىل جانب الصالحيات املذكورة آنفا جند      
تقوم مصاحل الوسط املفتوح « :22يف املادة  15/12املشرع  نص عليها مبوجب قانون محاية الطفل 

وضعية األطفال يف خطر ومساعدة أسرهم.ختطر هذه املصاحل من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو مبتابعة 
الشرطة القضائية أو الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي، أوكل مجعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط 

طباء أو كل شخص يف جمال محاية الطفل، أو املساعدين أو االجتماعني أو املربني أو املعلمني أو األ
طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سالمته البدنية 

  .»أو املعنوية كما ميكنها أن تتدخل تلقائيا
جيب على مصاحل الوسط املفتوح إبقاء الطفل يف أسرته مع «: أنه منه على  25كما نصت املادة     

  االتفاقية اآلتية:اقتراح أحد التدابري 
إلزام األسرة باختاذ التدابري الضرورية املتفق عليها إلبعاد اخلطر عن الطفل يف اآلجال اليت حتددها  - 

  مصاحل الوسط املفتوح.
  تقدمي املساعدة الضرورية لألسرة وذلك بالتنسيق مع اهليئات املكلفة باحلماية االجتماعية.  - 
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شعيب البلدي املختصني أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل إخطار الوايل أو رئيس الس ال - 
  االجتماعي بالطفل.

اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص ميكن أن يهدد صحته أو سالمته البدنية  - 
  . »أو املعنوية

إىل قاضي األحداث  جيب على مصاحل الوسط املفتوح أن ترفع األمر« :نهأعلى  27ومنه تنص املادة   
  املختص يف احلاالت اآلتية:

  ) أيام من تاريخ إخطارها.10عدم التوصل إىل أي اتفاق يف أجل أقصاه عشرة (- 
  تراجع الطفل أو ممثله الشرعي- 
  .»فشل التدبري املتفق عليه، بالرغم من مراجعته- 

على  املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون من  116 دةملاالذكر نصت الفة ساكز اللمرباإلضافة و       
كز اجتميع للمروعن ضم رة هي عبا، ولشبيبةالوقاية ت خلدماا متعددةز كاملراملتمثل يف واخر ع آنو
ح ملفتوالوسط ايف  لتربيةواملالحظة امصاحل ولتخصصية للحماية اكز املروالتربية دة التخصصية إلعاا

  .، وهذا ما سنتناوله فيما يأيتةحيدوضمن مؤسسة 

  اباخلدمات لوقاية الشب ةمتعدداملراكز  *

هلا  ،سات عمومية ذات طابع إداريتعترب هذه املراكز مؤس 15/12من قانون  116 املادةحسب 
حيث حتتوي على ثالث  ،إنشاؤها خصيصا يف املناطق النائية متَّالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وقد 

  وهي: ،مصاحل يف هيكل واحد
  مصلحة إعادة التربية. -

 مصلحة محاية الطفولة. -

  مصلحة املالحظة والتربية يف الوسط املفتوح. -

ا، وجند بعض ذكرهمن املراكز السابق  كلّع اختصاصات وذا فإن هذا النوع من املراكز جيم
  من والييت بشار وورقلة. كلّيف  ؤسساتهذه امل
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اجلزائري والوزارات املعنية  املشرعبالرغم من اجلهود امللحوظة من قبل  إنهوإىل هنا ميكن القول 
اية الطفولة عادة ما يدفع النقص املوجود يف مراكز مح هأن إالَّبالتكفل ذه الشرحية الضعيفة من اتمع، 

تاح له ومصاحل املالحظة والتربية يف الوسط املفتوح بالقاضي إىل اختيار اإلجراء امل ومركز إعادة التربية
 حداثاجلاحنني واأل حداث األبني إىل اجلمع القاضي ، كما قد يضطردثاحل بغض النظر عن مصلحة

ال بتسليم أو أن يكتفي مث ،، وهو ما سبقت اإلشارة إليهعنوي يف نفس املركزاملطر اخل هم يف حالة الذين
أو أن يقف عند توبيخه بسبب  ،دون متابعة من مصاحل التربية املفتوحة طفل الشارع إىل والديه

 إذ من بني ؛اإلحصائيات عليه بعضوهو ما دلت  ،ستقبالالذي تعاين منه مراكز اال )1(كتظاظاال
أي  ؛منهم إىل عائالم 2172 تسليم متَّ 2004 عرضوا على حماكم األحداث يف سنة حدث 3213

  .)2(يف السبعينات %55و %25 % من العدد اإلمجايل، يف حني كانت النسبة تتراوح ما بني68 بنسبة

  األحداث ومندوب: ثالثال الفرع

اليت أمرت باختاذ التدابري،  القضائيةويكون اإلشراف لقاضي األحداث مبفرده مهما كانت اجلهة 
على تقرير املندوب املعني  العامةبناء على طلب النيابة  إما ،وقت كلّجيوز له تعديلها أو مراجعتها يف و

  وإما من تلقاء نفسه. ،يف اإلفراج حتت املراقبة

رقابة القاضي وإشرافه على التنفيذ جيب أن تكتسي طابعا علميا، وهذا يقتضي االستعانة عملية و
جتماعيني والتربويني ملتابعة مدى جناح التدبري يف إصالح بذوي اخلربة من األخصائيني النفسانيني واال

 ، وتكريسا هلذا الغرض استحدثت جلان منها:تكيفه مع احلياة االجتماعيةإلعادة  مالءمتهومدى  ،احلدث

 التربية  دةعاإ جلنة -

، ئيةاجلزم احكاألاعلى تنفيذ اف إلشرايف اث ألحدالقاضي ة للجنة هيئة مساعداهذه تعترب و
ممثل ، ومريب، ولنفساخمتص يف علم ، وملركزامدير ، وئيسااث رألحدامن قاضي  للجنةا تتشكل هذهو

                                              
امعة اجلزائر، بن عكنون، وايل عبد اللطيف، احلماية الدستورية حلقوق الطفل يف اجلزائر وآليات تطبيقها، رسالة املاجستري، ج )1(

   .54- 52ص ، صم2009
د ليلى مجعي، اآلليات القانونية حلماية أطفال الشوارع (يف التشريع اجلزائري)، جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العد )2(

  .71- 78ص ، صم2013التاسع، 
 .05وانظر امللحق رقم 
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لتكوين للدراسة والسنوية امج الرباسة ، وتسهر على دراممثلهي أو لبلداي ـلشعبالس ائيس ، ورليالوا
 لعقوبة.اتفريد وىل تكييف إمية الرابري التداكل  قتراحواة ـس، ودراملهينا

 لتربويالعمل اجلنة  -

يترأس جلنة « فيهاء حيث جا املتعلق حبماية الطفل 15/12قانون من  118ة دملاانصت عليها 
العمل التربوي املنشأة على مستوى املراكز املتخصصة يف محاية الطفولة قاضي األحداث الذي يقع 

  .املركز يف دائرة اختصاصه
توىل جلنة العمل وت .تكلف جلنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة األطفال وتربيتهم

وقت على قاضي التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع يف املركز وميكنها أن تقترح يف أي 
  .األحداث إعادة النظر يف التدابري اليت اختذها

دة ميكن القول إن ملااهذه ل من خالو ،» حتدد تشكلية اللجنة وكيفيات سريها عن طريق التنظيم
دة عااح إقتراث، واألحداملطبقة على واملربجمة اية لتربوت املعامالر امبتابعة تطوتتكفل ي لتربوالعمل اجلنة 

خلاصة بسري األنظمة وانني القواتسهر على حسن تطبيق اث، وألحدالوضع على قاضي ابري النظر يف تدا
ع الطال، وابالوضعوا مرألذين اث األحدة اقضاوكز املرإدارة القائمة بني ت العالقااتنسيق ، وكزاملرا

لوسط اماجهم يف دة إدعاإلسهر على ، واملركزاخل داضعيتهم وتتبع و اث،ألحدت اعلى ملفا
  الجتماعي.ا

إىل املندوبني الذين هلم عالقة  املتعلق حبماية الطفل 15/12من قانون  101 املادةكما أشارت 
يتم تنفيذ احلرية املراقبة للطفل بدائرة اختصاص احملكمة اليت  « أنهوطيدة بقاضي األحداث بنصها على 

من قبل مندوبني دائمني و مندوبني متطوعني،  يتوىل املندوبون  ،أمرت ا أو حمكمة موطن الطفل
إدارة وتنظيم عمل املندوبني املتطوعني ويباشرون أيضا مراقبة  ،الدائمون حتت سلطة قاضي األحداث

  ».االطفال الذين عهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا 

ن ووبن، ومندون دائمون املندوبني، مندوبن مايوجد نوع أنهأعاله،  النصخلص من ويست
  :يما يأيتما سنتناوله ف ذان، وهومتطوع
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  دوب الدائـماملن :أوال

ع نصةاجلزائري على املندوب الدائم يف  املشرإذ يعد ،من قانون محاية الطفل 102 املاد
واليت تكمن  ،هميارس مهامه حتت إشراف، وقاضي األحداثيعني من طرف  ،املندوب الدائم مريب خمتص

يف التكفل املفتوح باألحداث املوضوعني حتت نظام احلرية املراقبة، وذلك مبراقبة الظروف املادية واألدبية 
 أيضايقوم ووحسن استخدامه ألوقات فراغه، حلماية احلدث، وكذا صحته وتربيته وعمله واملعنوية 

ثالثة أشهر ختص احلدث، ولكن  كلّباخلصوص يف تقدمي تقارير دورية بنشاطات وقائية خمتلفة، واملتمثلة 
 يتم إعداد تقرير يف فإنه ؛يب أو إىل إيذاء قد يقع عليهيف حالة سوء سلوك هذا األخري أو تعرضه لضرر أد

حتت سلطة قاضي الختاذ ما يراه مناسبا، كما تناط باملندوب الدائم  احلال، وموافاة قاضي األحداث به
هذا  ،من قانون محاية الطفل 101وهذا حسب  ،إدارة وتنظيم عمل املندوب املتطوع مهمةحداث األ

  .إىل املندوب املتطوع ما يأيتما ميكن قوله عن املندوب الدائم، وسنتطرق في

  وعاملندوب املتط: ثانيا

ال ترط أن وله دراية كبرية بشؤون األحداث، ويش ،بالثقة اجدير اشخص تطوعيعد املندوب امل
 وميق أنهاألحداث، مع اإلشارة إىل ن سنة، وأن يكون أهال للقيام بإرشاد يعمره عن واحد وعشر يقلّ

ةوهذا بعد تعيينه وفقا لنص إشراف قاضي األحداث،  ، أو حتتذه املهمة من تلقاء نفسه102 املاد 
  .قانون محاية الطفلمن  الثانيةالفقرة 

خبصوص املصاريف   الدائمني واملندوبني املتطوعنيكال من املندوبني إىل أن آنفاًقيل  مماوخنلص 
 املادةاليت يتكبدوا نتيجة االنتقال ملراقبة األحداث، تدفع من مصاريف القضاء اجلــزائي حسب 

القضاء من  طفالرقابة األاملكلفني بنتقال املندوبني تدفع مصاريف ا« من قانون محاية الطفل 105
  ».ئياجلزا

  .املفوض الوطين حلماية الطفولة:الفرع الرابع

محاية األطفال "ملتعلق حبماية الطفل اجلزائري ا 15/12بالرجوع إىل الباب الثاين من قانون       
هيئة وطنية حلماية وترقية الطفولة لدى نصت على استحداث  20إىل  11جند املواد من  "يف خطر

املفوض الوطين حلماية الطفولة، تكلف بالسهر على محاية وترقية حقوق الطفل، الوزير األول، يرأسها 
يعني املفوض الوطين «منه على  12حيث نصت املادة  ،خصية املعنوية واالستقالل املايلتتمتع بالش

حلماية الطفولة مبوجب مرسوم رئاسي من بني الشخصيات الوطنية ذات اخلربة واملعروفة باالهتمام 
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  .»ولةبالطف
منه إىل أن الدور الرئيسي للمفوض الوطين حلماية الطّفولة هو التنظري  13كما أشارت املادة 

والتخطيط لوضع برامج وطنية وحملّية حلماية وترقية حقوق الطّفل من خالل التنسيق بني خمتلف 
  املتعاملني مع املوضوع.

 أنمن هذا القانون اليت نصت على  19بينتها املادة  أما بالنسبة للمهام املكلف بالقيام ا فقد      
يساهم املفوض الوطين حلماية الطفولة يف إعداد التقارير املتعلقة حبقوق الطفل اليت تقدمها الدولة إىل «

  .»اهليئات الدولية واجلهوية املختصة
شية عحقق بني ـتتأن ال ميكن  التربيةدة عاح وإإلصالاسياسة ن بأ املشرعمن ميانا ا وإهذ

على جتسيد ع ملشراعمل ؛ عنهاج إلفروالتنفيذ عقوبته ث حلدل اكماد إال تتوقف مبجروأا ضحاها و
وهذا ما سنتناوله ، لالحقةالرعاية امهما يف دورا  يؤديي لذاث األحداقاضي ل حلقيقة من خالاهذه 

  يف املطلب املوايل.

  التدابري احلمائيةيذ العقوبة أو للحدث بعد تنف املطلب الثالث: الرعاية الالحقة

 اجلنائيةأصبحت الرعاية الالحقة للسجني املفرج عنه عموما من العناصر اجلوهرية يف السياسة 
وهو ما حيدث عادة إذا مل  ،أخرى يف اجلرمية مرةباعتبارها الضمان األخري لعدم سقوط ارم  ،احلديثة

 - أو مدارس التأهيل- خيرج من السجن  ، فاملوقف الذي يواجه الشخص عندماد إليه يد املساعدةتمت
يف نفور اتمع منه، فهناك من خيشاه ويبتعد عنه وال يأمن جانبه، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه  يتمثّل

صالحية إىل عامل اجلرمية، وذلك لتنكر اتمع هلم ونفوره اإل املؤسساتارجني من السجون أو بعض اخل
 ضرورةإىل دعت وغريها هذه األسباب ، الرزق احلالل يف وجوههممنهم وابتعاده عنهم وسد أبواب 

  .)1(للعالج اجلنائيةاالعتراف بوجوب رعاية املفرج عنهم كأولوية جوهرية من أولويات السياسة 

                                              
، 12خلرجيي املؤسسات العقابية واإلصالحية، الة اجلنائية القومية، القاهرة، العدد األول، الد الرعاية الالحقة يس الرفاعي،  )1(

رمضان األلفي، حنو سياسة جنائية فاعلة تسهم يف حتقيق العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته، دار  /70، صم1969سنة
، علم الوقاية والتقومي األسلوب األمثل ملكافحة اجلرمية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، رمسيس نام /127الفكر العريب، د.م، د.س، ص

 .157م، ص1986
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ل فيها جلهود بعض صورة مساعدات فردية يعود الفض تختذوا ؛من هذا املنطلق بدأت الفكرةو
نسانية، الذين حاولوا ختفيف شقاء تلك الطائفة من مواطنيهم كعمل من أعمال الرب حميب اخلري واإل

تطورت الرعاية الالحقة تدرجييا لتأخذ ا بعض الدول يف تشريعاا، بعد أن أكدت  مثَّواإلحسان، 
 حلماية اتمع عن طريق توجيه وإرشادآلية لى ضرورة األخذ ا كع الدوليةيد من املواثيق العد

والتكيف جمتمعه يف لسد احتياجاته ومعاونته على االستقرار يف حياته واالندماج  ؛ومساعدة املفرج عنهم
  .)1(همع

مستقبل السجني  وضع لدنيا النموذجية ملعاملة السجناءمن القواعد ا 80 القاعدة تضمنتوقد 
يشجعه ويساعده على أن يواصل أو يقيم مبا  ،عليهيف االعتبار منذ بداية تنفيذ احلكم بعد إطالق سراحه 

مة أسرته وتيسري إعادة تأهيله كل ما من شأنه خدبالعالقات مع األشخاص أو اهليئات خارج السجن 
  .)2(جتماعياال

يف  هايف الفرع األول، ودراسة صور ، وذلكبنا التطرق إىل مفهوم هذه الرعاية ديرومن هنا ج
  .الفرع الثاين

  لتنفيذ العقوبة مفهوم الرعاية الالحقة :الفرع األول

   مفهوم الرعاية الالحقة كما اصطلح عليه علماء اخلدمة االجتماعية هو ترمجة ملصطلح
After-care ومصطلح  ،كما أوردته املراجع األمريكيةFollowr-up  و املراجع اإلجنليزيةيف  

Pour Suivre 3(يف املراجع الفرنسية(.  

                                              
اجلوانب التطبيقية والتنظيمية للرعاية الالحقة يف اجلمهورية العربية املتحدة، الة اجلنائية القومية، القاهرة، العدد الثاين، يس الرفاعي،  )1(

  .30، صم1969، سنة 12الد 
بعد أن تغريت النظرة إىل العقوبة وأصبح إعادة التأهيل من مساا األساسية، شهدت الرعاية الالحقة بدورها تطورات هامة، فإعادة  )2(

عن طريق منح املساعدة  ،آلية لتكملة هذا اهلدف إجيادتأهيل اجلانح قد ال يتحقق بإنقضاء األجل احملدد للعقوبة مما يستوجب العمل على 
رجع املحممود جنيب حسين،  راجع:بغية تسهيل عودم إىل احلياة احلرة يف استمرار لعملية التفريد.  ،املادية واملعنوية للمفرج عنهم

  .651سابق، صال
(3) Walter Friedlander, Introduction to Social Welfare, Prentice Hall Inc, 1964, P86. 
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أستاذ اخلدمة  Stroupعلماء اخلدمة االجتماعية األستاذ ستروب  أحديعرفها  مثَّومن 
عالجية مكملة للعالج املؤسسي لألحداث اجلاحنني املفرج  عملية« أنهاماعية يف جامعة كولومبيا االجت
وحتمل مسؤولياته ملواجهتها يف بيئته  ،تستهدف استعادة احلدث لقدرته على إدراك مشكالته ،عنهم

  فريدالندر كما يعرفها األستاذ والتر ،»أفضل تكيف ممكن مع هذه البيئة حققلي ،الطبيعية
W Friedlander هاة« أنا احلدث ذاته االجتماعيةيس عملي مة العربية ظها إجرائيا املنتعرفو ،»تعيد

تتابع تقومي احلدث املفرج عنه يف بيئته الطبيعية  عملية« بأا 1974 للدفاع االجتماعي يف دورا سنة
  .)1(»...بتهيئته للعودة إىل العامل اخلارجي

  :أيتأهداف الرعاية الالحقة فيما ي صتتلخو
  يف املراحل املبكرة لعودته إليها. خاصة ،مواجهة صعوبات تكيف احلدث مع البيئة -

 املؤسساتتوفري سبل املعيشة يف ظل أسرته ماديا ونفسيا واجتماعيا، أو توفريها يف  -
  االجتماعية أو دور الضيافة أو لدى القريب املؤمتن.

حساس باألمان وتأكيد الثقة يف النفس ويف ي من خالل تدعيم اإلتوفري األمن النفس -
حساس التدرجيي بأنه اإلاآلخرين، وتدعيم قدرة احلدث على مواجهة مواقف اإلحباط و

  .)2(مقبول من احمليطني

   عقوبةصور الرعاية الالحقة لتنفيذ ال الفرع الثاين:

والبعض اآلخر ئها مجعيات خريية، ابعضها تتطوع ألد ،يأخذ تنظيم الرعاية الالحقة أمناطا خمتلفة
ألن هذا النوع من  ؛املعاصرةهو الشائع يف التشريعات ، والنمط الثاين تقوم ا مؤسسات تابعة للدولة

  .)1(عن توفريها اخلاصةالرعاية حيتاج إىل أموال طائلة تعجز اجلهات 

                                              
  /م.7/05/1981 – 5اجلمعية العامة للدفاع االجتماعي، املؤمتر األول للدفاع االجتماعي، القاهرة،  )1(

Walter Friedlander, op.cit, P86. 
 .118م، ص1980عبد الفتاح عثمان وآخرون، مقدمة يف اخلدمة االجتماعية، مكتبة األجنلوا مصرية،  )2(
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 على وإعادة إدماج احملبوسني من قانون تنظيم السجون 112 املادة نصتويف هذا الصدد 
ويساهم فيها اتمع املدين،  ،تضطلع ا هيئات الدولة مهمةهي إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني «

للربامج اليت تسطرها اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادة اإلدماج  وفقاً
  .)2(»من هذا القانون 21 املادةاالجتماعي للمحبوسني املنصوص عليها يف 

ه املفرج عنهم من نفور اجلزائري على إزالة العقبات والصعوبات اليت تواج املشرعوحرصا من 
يسبب  مماقبوله يف أي مهنة أو عمل،  رفضو ،واحتقاره ،اإلجراميةأفراد اتمع عنه بسبب سوابقه 

من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج  115 املادة نصت ؛ومعاودته االحنراف واإلجرام ميشه
  . )3( »اليد العاملة العقابيةم بتشغيل عمومية تقو مؤسسةحتدث « أن على احملبوسني

تؤسس مساعدة « على أن نصت أنهاجند  قانون تنظيم السجون من 114 املادة وبالرجوع إىل
صدر قرار وزاري  عليه وبناًء ،»...سني واملعوزين عند اإلفراج عنهماجتماعية ومالية متنح للمحبو

  ومبوجبها يتحصل احملبوس املعوز على: ،املساعدةهذه حيدد طريقة وكيفيات تنفيذ إجراء منح  )4(مشترك
  مساعدة عينية: ألبسة، أدوية... -

  دج.2000مساعدة مالية: نفقات النقل واحملددة بـ  -

                                                                                                                                             
)1(  وعرف 107- 99 ذه اخلدمة، حيث خصص الباب السابع منه للرعاية الالحقة يف املوادويأخذ قانون رعاية األحداث العراقي ،

وأناط  ،»دماجه يف اتمع، وعدم عودته للجنوحإهيل، مبا يضمن أيداعه مدرسة التإرعاية احلدث بعد انتهاء مدة « الرعاية الالحقة بأا
عبد األمري حسن  راجع: ح األحداث يف املؤسسة العامة لالصالح االجتماعي.هذه املهمة إىل قسم الرعاية الالحقة املرتبطة بدائرة إصال

  .391ص، م1979جنيح، اإلفراج الشرطي يف العراق (غري منشورة)، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة بغداد، 
دور اتمع املدين يف «املنتدى الوطين حول هذا وقد سعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل تنظيم  )2(

إىل تبصري اتمع بدوره يف حماربة اجلرمية مبساعدة احملبوسني  2005نوفمرب  13و 12يومي » إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
مجعية ناشطة  49 املشاركةعلى االندماج، ال سيما وأن املنتدى عرف مشاركة واسعة ملمثلي احلركة اجلمعوية؛ إذ بلغ عدد اجلمعيات 

جلويل علي، الوضع الراهن إلعادة إدماج احملبوسني، املنتدى . راجع: إضافة إىل ممثلي خمتلف الدوائر الوزارية ،والية من الوطن 39 عرب
ين بفندق سيدي فرج اجلزائر، طبع الديوان الوط 2005نوفمرب  13و 12الوطين إلعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، يومي 

  .م2006لألشغال التربوية، اجلزائر، 
تقومي ، حسن مجعةزم / حا86، صم1999، 197ة، العدد حلياواألمن اجملة ، تأهيلهموجلاحنني اث األحداعاية ر، محد حممد كريزأ )3(

 .312ص ،1979 ،03، العددلقوميةاجلنائية ، الة اجلنائيةواالجتماعية ث اللبحوي لقواملركز ا ،اثألحدت العمل مبؤسساامج ابر
الذي حيدد كيفيات تنفيذ إجراء منح املساعدة اإلجتماعية واملالية لفائدة احملبوسني  02/08/2006القرار الوزاري الشترك املؤرخ يف )4(

  ).2006لسنة 62املعوزين عند الإلفراج عنهم، (اجلريدة الرمسية عدد
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هذه ، وساسية ترتكز عليهات أمقوماوسسا ألالحقة اللرعاية أن يتضح م ما تقدء يف ضوو
  لركائز هي:ا

  ملؤسسة. اعه ادىل إليوألاللحظة امنذ ث لالحقة للحدالرعاية اخطة ء بد -

بعد ث عاية للحدات ورحلكومية يف تقدمي ما ميكنها من مساعدواالجتماعية ت االستعانة باهليئاا -
  عنه.اج إلفرا

  سبيله. ء خالإملستقبله بعد ل معقووضع برنامج كامل وعنه يف اج إلفراقبل ث حلدة امساعد -

، عنهج اإلفرابعد ث حلدار املعد الستقرالربنامج احلديثة لتنفيذ العلمية األساليب ام استخدا -
توجيه ولتشغيل والنفسية واالجتماعية احي النواملؤهلني يف الك باالستعانة باألخصائيني وذ
، طن صاحلاكمواتمع يف ج الندماواعلى نفسه د العتماايتمكن من أن ىل ث، إحلدد اشاوإر

وألجل هذا وجهت هلا كافة اخلدمات وأساليب الرعاية املختلفة دف تقوميها وإبعادها عن 
  . )1(رفةالسلوكات املنح

ا غري كافية مقارنة إلق بالرعاية الالحقة ميكن القول واملالحظ على ما تقدم من نصوص تتع
يصري  حتى ،أكثر من خدمة املؤسساتالذي ينتظر من أمثال هذه  ،بأمهية املرحلة ومتطلبات احلدث

  .بناء يف جمتمعه اوعنصر اصاحل اعضو

  فيما يأيت: تتمثّلأساليب متعددة  اختذتاخلدمة الالحقة جند أن ع الفرنسي يشرويف الت
 التأهيلية املؤسساتاخلدمة الالحقة املقدمة من األقسام املوجودة يف   . أ

 مؤسسة كلّتأهيلية مركز يدعى مركز اخلدمة الالحقة، كما توجد يف  مؤسسة كلّيوجد داخل 
تسهيل انتقاله إىل املصانع واملتاجر ومهمتها املساعدة يف تأهيل احلدث  ،جلنة تدعى جلنة األمن والرعاية

وعلى مجيع  .ومساعدة املفرج عنهم ،واإلشراف عليه وعلى املودعني يف األسر البديلة ،واملزارع
املسؤولني عن اخلدمة الالحقة التحقق من الشروط االجتماعية عند خروج احلدث إىل حياته احلرة 

ها أن تقوم بدراسة الوسط الذي سوف يرسل إليه، واالستجابة حلاجات األحداث املفرج الطبيعية، فعلي
الذين يتعذر إعادم إىل  كاالستقبال واإليواء والتكوين املدرسي واملهين، حيث يرسل األحداث ،عنهم

                                              
  .54- 52ص وايل عبد اللطيف، املرجع السابق، ص )1(
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ور الشباب ألي سبب كان إىل بيوت االستقبال العائلية، وإذا مل يتوفر ذلك فيتم توجيههم إىل د ائالمع
أو وضعهم يف بيوت شبه احلرية، أو لدى إحدى العوائل البديلة، أو خيصص هلم سكن يف املدينة، كما 

 .درسة، وكذلك احلال بالنسبة للعمليتم مساعدة من حيتاج إىل متابعة دراسته لغرض العودة إىل امل

حداث اجلاحنني ويذكر بأن اخلدمة الالحقة تقدم من هذه املراكز املتخصصة إىل مجيع األ
تعاون مع العقابية، وذلك بال املؤسساتالتأهيلية أو من  املؤسساتواملعرضني للخطر اخلارجني من 

  التأهيلية. املؤسسةيف  الفريق التربوي املوجود
اليت تقدم مساعدات مادية ومنعوية، وذلك من أجل ة أيضا جلان االختبار تقوم ذه املهم كما

  لألحداث املفرج عنهم شرطيا أو املستفيدين من وقف التنفيذ. تذليل العقبات
 اخلدمة الالحقة املقدمة من تنظيمات أخرى  . ب

هنالك تنظيمات تقدم اخلدمة الالحقة على حنو غري مباشر إىل جانب مهامها األساسية، فالقسم 
 متوز 30 الصادر يف الفرنسي حمكمة أحداث مبوجب األمر الوزاري كلّالتربوي الذي أنشئ يف 

 إصدار القرار حتىمن بينها متابعة احلدث منذ وصول الدعوى إىل احملكمة  ،، يتوىل مهام عديدة1987
فيتصل  ،اإلفراج عن احلدث مبجرد، وبالنسبة للخدمة الالحقة فإن القسم يبدأ مهامه تنفيذه مثَّومن 

مهمته مجع املعلومات يف سجل خاص للتعرف على  ،لغرض تعيني مرب مسؤول )1(باملنظمات املختصة
  .)2(مشاكل احلدث وحماولة إجياد احللول له

وهناك مركز العمل التربوي يف البيئة املفتوحة، ويضم مربيني نفسانيني، وأخصائيني، ني اجتماعي
اعدة وأطباء اختصاصيني، وأطباء عامني، واختصاصات أخرى، ولقاضي األحداث أن يفرض تدبري املس

                                              
/ إجياد حل بديل لعقوبة احلدث يف املراكز 1ربد باألردن تقوم يف جمال الوساطة باملهام التالية: إمجعية محاية االسرة والطفولة يف مدينة  )1(

/ إجياد طرف وسيط يعمل على مساع وجهات نظر احلدث اجلاين وسبب 2االصالحية تكون مناسبة للفعل الذي ارتكبه احلدث. 
م أتسوية مع الضحية، سواء كانت اجتماعية  / إجياد4حداث الذين هم يف نزاع مع القانون. / تعديل سلوك األ3ارتكابه هلذا الفعل. 

/ إقامة النشاطات 6دماجهم يف اتمع. إهارات حرفية ومهنية للمسامهة يف مبحداث اجلناة على إكسام / مساعدة األ5 .قانونية أم مالية
نتماء / حماولة إقامة النشاطات اجلماعية لتنمية إحساس احلدث اجلاين بقيم اال7ر الذنب املكبوتة. التروحيية لتحرير اجلناة من مشاع

أوبراهيم رشيدة،  . راجع:كتسابه الثقة بذاته/ حماولة تعزيز املواهب والقدرات لدى احلدث ال8للجماعة وأمهيتها يف حياة الفرد. 
، دراسات عليا متخصصة يف القانون اخلاص، كلية العلوم القانونية - قارنةدراسة م- ضمانات احملاكمة العادلة للحدث اجلانح 
 .100م، ص2008واالقتصادية واالجتماعية ظهر املهراز، فاس، 

(2) Pandelle,G, « La protection des jeunes par le juge des enfants », Les Edition ESE,1997, p62. 
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ومبوجبه يوضع احلدث يف بيئته الطبيعية، حيث يتوىل مركز العمل التربوي يف البيئة املفتوحة  ،التربوية
واحلفاظ على العالقة الطيبة بينهما، مع تأمني  ،تقدمي املساعدة والنصيحة للحدث بإبقائه مع عائلته

صعوبات املادية واملعنوية اليت لتذليل ال ؛االستمرار الدراسي له، وكذلك تقدمي العون له ولعائلته
تواجههم، وبذلك يقوم هذا املركز بتقدمي اخلدمات الالحقة للحدث وعائلته، مع اإلشارة إىل أن تدبري 

 مل تبق أنهوقت إذا رأى  كلّضه يف املساعدة التربوية ميكن أن يعدل أو ينهى من قبل القاضي الذي فر
  .)1(هناك حاجة إىل الرعاية الالحقة

يت باهتمام خاص، لذلك وجدت مراكز ظلرعاية الالحقة يف فرنسا حام أن تقد مماويتضح 
دف إىل تأهيل احلدث بعد قضائه فترة اإليداع  ،ومنظمات متعددة اختذت من الرعاية وظيفة هلا

  ومتكينه من أن حييا يف جمتمعه احلياة الطبيعية املنشودة. 
   

                                              
(1) Lahalle,A, Enfants en danger, enfant inadapté, Actes des cinquième Journée international sur 
problèmes de Jeunesses et régulation sociale, Vaucresson, Mai 1985, p272. 
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  خالصة
ي ا ظاحلماية اإلجرائية اليت ح هذا الباب ومن أجل إبراز مظاهرمن خالل ما تقدم بيانه يف 

 ،اجلزائرية حاولنا تتبع النصوص القانونيةيف املنظومة  دث اجلانح أو من هو يف حالة اخلطر املعنويحلا
 أما، هذا يف الفصل األولمرحلة التحقيق االبتدائي، نتهاء إىل وا ،بتداء من مرحلة البحث والتحريا

ميكن القول بأن موضوع  ؛ وبذلكاحملاكمة وبعد أثناءاألحداث  إجراءات متابعة تناولنال الثاين فقد الفص
باعتباره حيقق  ؛بل يعترب جوهرها ؛حداثقعا متميزا داخل منظومة عدالة األالطفولة اجلاحنة حيتل مو

يأخذ وصف فعل مرتكب  دثاحلاالقتصاص من اتمع يف  حقبني  التوفيقوكيفية اجلمع  التوازن بني
 اين حق، فضال عن التكفليف احلماية والرعاية و دثاحل حقوبني  ،يهي علنائنزال اجلزاء اجلإاجلرمية و

  عليه يف التعويض عن األضرار اليت حلقته.
الرعاية على اجلانب ري موقفا غلب فيه جانب احلماية واجلزائ املشرعشكالية اختذ زاء هذه اإلفإ
دث حداث املتعلق باحلها معاجلته لشق عدالة األأمهّ ،ويتضح ذلك جليا من خالل مواقف كثرية ،العقايب

ساسية من وجعل الغاية األوالنصوص اإلجرائية املطبقة على البالغني،  انون اجلنائياجلانح بعيدا عن الق
كأصل عام، إىل  ، هذانقاذهإري الواجبة لضمان محاية احلدث وحداث هو اختاذ التدابتدخل قضاء األ

  جانب إعمال مبدأ التخفيض يف العقوبة كاستثناء مىت توفرت الشروط.
كما  املشرعنصيبا من االهتمام من قبل نال للحدث املعرض للخطر املعنوي هو اآلخر  كما أنَّ

يف  هغري أنالتدابري املقررة لفائدته،  لة التحقيق أو احملاكمة، فضال عنعلى مستوى مرح ينا، وهذارأ
إكمال  املشرعيقتضي على  مماعرضة للنقص،  فإنهاألخري نشري إىل أن هذا العمل ما دام من فعل البشر 

، هذا من اجلنائيةوإعادة صياغة بعض النصوص وحتيني البعض اآلخر منها مبا يتماشى وأغراض السياسة 
  جهة، ومن أجل وقاية هذه الفئة ومحاية مصاحلها من جهة أخرى.
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اخلامتة
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الطفل كان وال يزال حمال الهتمام متزايد من  ضح لنا أنَّعلى ما جاء يف هذه الدراسة ات بناًء
ق األمر بالطفل اين عليه أو احلدث جانب الدول على اختالف توجهاا، يستوي يف ذلك أن يتعلَّ

  ما كان عليه احلال يف اتمعات القدمية. خالفاجلانح أو املعرض للخطر املعنوي، وهذا 
  إن كانت هناك  ل إليها، مثَّبعض النتائج املتوصمن خالل هذه الدراسة حاولنا أن ندرج فيها و

 ذي حق م لعلّها تكون نرباسا لرؤية واضحة من خالل منظار يعطي كلّقدت مقترحات من- بدوال - 
  ه.حقّ

بعد هذه اإلطاللة على أوجه احلماية اجلنائية اليت أقرع اجلزائري للطفل بأبعادها املختلفة، ها املشر
لكن ، رة نسبيااحلماية اجلنائية املنشودة متوفِّ ن لنا بامللموس أنَّم يف هذه الدراسة تبيقدومن خالل ما ت

  تعتريها جمموعة من النقائص واملعيقات، واليت سنربزها يف املالحظات التالية.
مصطلح الطفل الذي هو حمور هذا  بالرجوع إىل الفصل التمهيدي هلذه الدراسة نالحظ أنَّإذ 
خالف يف خمتلف العلوم، وهذا يرجع إىل النظرة اليت ينظر ا العلماء إىل مرحلة  يزال حملّ البحث ما

الطفولة؛ فهنالك من وسإىل ما قبل الوالدة، كما ذهب البعض اآلخر إىل  ع من نطاقها وجعلها متتد
اليت تنتهي فيه مرحلة  سع إىل السنهذا اخلالف ات جعل هذه املرحلة تبدأ منذ حلظة الوالدة، كما أنَّ

  الطفولة.
على خالف بعض -  ف الطفلمل يعر ع اجلزائرياملشر وفيما يتصل بتعريف الطفل جند

ا الرشد، فإذا بلغه أصبح مسؤوال عم ما اكتفى بتحديد سن، وإن- التشريعات منها التشريع املصري
15األمر إذ بالرجوع إىل القانون  إال أنه استدرك هذا حكمه حكم الراشد فات؛يصدر عنه من تصر -

الطفل كل «  :كما يلياملتعلق حبماية الطفل جند نص املادة الثانية منه عرفت املقصود بالطفل  12
من  كلّبني ما ورد يف  اهناك اختالف واملالحظ أنَّ ،»)سنة كاملة 18بلغ الثامنة عشر (شخص مل ي

 ةالرشد املدين يكون بإمتام القاصر التاسع عشر سنبلوغ  نَّالقانوني املدين واجلنائي اجلزائريني؛ وهو أ
الرشد  ه حيدد سنجند أن محاية الطفلاألربعني منه، وبالرجوع إىل قانون  املادةسنة طبقا ملا ورد يف 

   .02 املادةسنة وقت ارتكابه للجرمية على النحو الوارد يف  ةعشر اجلزائي ببلوغ الشخص مثاين
ة دلماسنة يف ا ةعشر مثاينالضحية حتديدا دقيقا فجعلها  ع اجلزائري سند املشرمل حيد يف املقابل

من خطف أو أبعد قاصرا مل يكمل الثامنة عشر وذلك بغري  كلّ«من قانون العقوبات اجلزائري:  326
 يتعلَّقفيما  من قانون العقوبات 380 املادةسنة وهذا ما تقضي به  ةعشر تسع، أو » عنف وال ديد...



 

-463- 

 

باستغالل حاجة قاصر؛ إذ تنص من استغل حاجة قاصر مل يكمل التاسعة عشرة... كلّ«ة: املاد « ،
 269ة سنة بالضرب واجلرح املنصوص عليها يف املاد ةعشر ة االعتداء على قاصر دون السادسوجرمي

  من قانون العقوبات اجلزائري.
صل ة فيما يتيف أكثر من ماد 01- 14األمر وبالرغم من التعديل الذي استحدث مبوجب 

سنة، إالَّ ةعشر مثاينالضحية وهو بلوغ  بتحديد سن اليت أشرنا إليها آنفا مل حتظ  اة نصوصه ال تزال مثَّأن
ع اجلزائري املشر من هذه املسألة. هذا وجتدر اإلشارة إىل أنَّ املشرعتعكس غموض موقف  ممابالتعديل 

  ة يستعمل لفظ القاصر أو احلدث.نادرا، بينما جنده أكثر من مر إالَّمل يستعمل لفظ الطفل 
أمعصل بنطاق احلماية اجلنائية للطفل فقد رأينا كيف كان منهج ا فيما يتاجلنائي اجلزائري  املشر
ءات جنائية مبا يتماشى وحجم الظاهرة ل يف فرض جزاالسياسة اجلنائية اليت سلكها، واليت تتمثَّيف اعتماد 

اإلجرامية اليت يرتكبها اجلناة من أجل النيل واملساس ذه الفئة اهلشة من اتمع، ومن هذا املنطلق 
ليت احىت تلك أو لعمدية ر اإليذاء امحاية من صو يقلقد ت لعقوبان ايف قانواين عليه لطفل ا أنَّالحظنا 
م قتل جير خاص نا سجلنا يف هذه املسألة نقصا يف إجياد نصري أن، غمنه للخطرأو أحياته ض قد تعر

األطفال؛ إذ جعل املشرع اجلنائي الطفل الضحية شأنه شأن الشخص البالغ يف جرمية القتل ما عدا النص 
  الذي يقرر احلماية اجلنائية للطفل حديث العهد بالوالدة.

صل جبرمية االختطاف املنصوص وفيما يتمت االختطاف الواقع  326ة عليها يف املاداليت جر
أو إذا استعمل اجلاين العنف أو التهديد على القاصر دون سن الثامن عشر حتى لو متَّ بدون إكراه، أما 

استدراجه أو إغرائه أو نقله من ب وذلك الختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما، أو التدليسالتحايل 
فقد  ؛فيها من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غريه ماكن اليت وضعهاأل

ق عليه أحكام املادة ذ تطبإ ؛تعامل معها املشرع اجلنائي اجلزائري بنوع من التشديد يف التجرمي والعقاب
 قد الحظنا مدى اهتماموعليه ف، 01- 14من قانون العقوبات املعدلة مبوجب األمر  1مكرر 293

ة نصوص من أجل بسط احلماية اجلنائية هلذا األخري، غري عد هوضعب اجلزائري مبصلحة الطفل؛ املشرع
أند أحكامها من جهة ه ما يؤخذ على هذه النصوص غموض بعد املصطلحات فيها، هذا من جهة وتعد

ة.رميل عائقا ملن يتعامل مع هذه اجلا يشكِّأخرى مم  
فعل من شأنه  كلّم قد جر املشرعجلنائية للسالمة اجلسمية للطفل جند ومن أجل تقرير احلماية ا

سلوك يؤدي إىل تعريض صحة الطفل إىل اخلطر، أضف  كلّاملساس ذا احلق كالضرب واجلرح، أو 
فقد سعى إىل  املشرعإىل هذا اجلرمية اليت تتخذ من جسم الطفل أو شخصيته مادة جتارية، وحرصا من 
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من خالل تشديد العقوبات فيما خيص  من جرائم االستغالل واالجتار به أو بأعضاء جسمهمحاية الطفل 
  .جرائم االجتار باألشخاص أو األعضاء البشرية

ر احلماية تقر أحكامبالرغم من احتوائها على  أنهت لعقوبان اقانوص ما يالحظ على نصوو
غا قانونيا اهو ما يشكل فر، ولنسبر انكاإجترمي مسألة خالية من ءت جاها أن إالَّاجلنائية لنسب الطفل 

، هذا من جهة، ومن أجل محاية مصلحة إلسالميةالشريعة م احكاألك متاشيا مع وذ ،ملؤهيستحسن 
  الطفل من النتائج السلبية اليت تنشأ بسبب إنكار الوالد أمر النسب من جهة أخرى.

ء جاع ملشراقصد  أنَّتضح لنا ، اجلنسيةالناحية اجلنائية للطفل من احلماية ايف خضم معاجلة و
التفاقية امن  19دة ملاالك متاشيا مع ما نصت عليه ت، وذلعقوبان اضحا يف توفري محاية نوعية يف قانووا
اء العتدر اتوجيه قصده حنو جترمي مجيع صول لك من خالم، وذ1989لسنة لطفل ق الية حلقوولدا
إلخالل باحلياء الواقعة على األطفال جند بالرجوع إىل جرمية ا أنناغري ، لقاصرالطفل اجلنسي على ا

كما ، 337و 335و 334و 1مكرر 333 املوادأقر هلذه اجلرمية أكثر من نص، وذلك يف  املشرع
جتدر اإلشارة إىل اخلطأ املادي الوارد يف النص باللغة العربية الذي جاء فيه "بغري عنف" بينما الصواب هو 

وهو ماكدته احملكمة  334ضد قاصر فتجرمه وتعاقب عليه املادة  "بعنف" ألن الفعل بغري عنف إذا كان
   .0832156فصال يف الطعن رقم  20/06/2013العليا يف قرارها الصادر عن الغرفة اجلنائية بتاريخ 

وع لفراحلماية على شىت اعلى بسط ع ملشراعمل ؛ ئريةاجلزالقانونية املنظومة الطفل يف األمهية و
م حكاأخمالفة أو ألسرية ت اماااللتزامبخالفة ق واليت تتعلَّ ،ملدنية للطفلاملتعلقة باحلالة اكتلك  ،ىألخرا
عتداء يشكل جرمية من اجلرائم اليت مساها املشرع جرائم اإلمهال اوقد ينجم عن هذا اإلضرار ، حلضانةا

، وهي صور أربعرائم اجل هذه وتأخذ، (ق ع ج)من  331و 330واليت نص عليها يف املادتني  ،العائلي
 عدم/ لألوالد املعنوي اإلمهال/ احلامل الزوجة عن التخلي/ األسرة مقر تركاملتضمنة يف هاتني املادتني: 

  ء.قضا املقررة الغذائية النفقة تسديد
يف هذا نني القواجمموعة من ع ملشر؛ سن اليت تعترب مطلبا مهما، والطفلامحاية صحة ر طاإيف و

ها قليلة ال تفي بالغرض املطلوب، ومن أجل محاية الطفل من جرائم السكر عليها أناال، واملالحظ 
ع ملشراموقف ضح لنا ل؛ اتألطفاق اخالوأصحة د دليت ائم اجلراخطر أمها من رباعتبارات ملخدوا

 محايةار قرإهو ما ينبئ على رات، وملخدائم التشديد على جرل يف ااجلزائري من هذه اجلرائم والذي يتمثَّ
   ، ويف املقابل الحظنا قدم وقلة النصوص اليت حتمي الطفل من جرائم السكر.جنائية خاصة للطفل
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   وفضال عمع م ذكره من النصوص اليت تقرر احلماية اجلنائية للطفل؛ فإنَّا تقداجلزائري مل  املشر
  .ق باحلقوق املالية؛ فهي األخرى كانت حمل احلمايةيهمل جانبا آخرا واملتعلِّ

ة حقوقا جديرة باحلماية أسوة ببعض التشريعات، كاحلق يف محاية الطفل الحظنا مثَّ أنناغري    
يف التعلّ بوصفه مستهلكا، واحلقم، واحلق الطفل حلمايته من  يف محاية الطفل يف جمال العمل، وكذا حق

  وسائل اإلعالم؛ فهنا نسجل انعدام احلماية اجلنائية أو ضعفها يف مثل هذه الصور.
   ين عليههذا ما ميكن ذكره من املالحظات فيما يتاأ.صل باحلماية اجلنائية املوضوعية للطفل ام 

جراءات اجلزائية اجلزائري الحظنا أنَّ بالنسبة للحماية اإلجرائية للطفل اين عليه فبالرجوع إىل قانون اإل
املشرع وضع العديد من النصوص تكفل حقوق احلدث باعتباره جاحنا أو يف حالة اخلطر املعنوي، ويف 
املقابل جند الطفل اين عليه مل حيظ باالهتمام الكايف، حيث أغفلت النصوص حقوقه ومركزه القانوين 

وهذا بالرغم من صدور قانون عثرنا عليها ولكن قليلة يف حقّه، يف اخلصومة ما عدا بعض النصوص اليت 
وبقي اجلاين حمطّ اهتمام ورعاية ، املتعلق حبماية الطفل الذي هو اآلخر أمهل الطفل كضحية 15/12

صنا له الباب الثاين من هذه ة والذي خصأمهي ة مظهر آخر من احلماية ال يقلّومثَّ ،النصوص اإلجرائية.
حدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي، حيث قسمنا النتائج املتوصل وهي احلماية اإلجرائية لل الدراسة؛

  إليها إىل ما يلي:
  حدث اجلانحلل صل بأحكام املسؤولية اجلنائيةفيما يتأوال: 

هي يف حالة اخلطر املعنوي؛ ميكن من اجلزائري من فئة الطفولة اجلاحنة أو  املشرعبالنسبة ملوقف 
ذه الفئة يف تشريع موح القول: بالرغم من عدم جتميع النصوص اخلاصةعة بني قانون د بل جعلها موز

، املتضمن محاية الطفولة واملراهقة ونصوص أخرى 03- 72العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية واألمر 
سلك طريق  املشرع  أنَّإالَّ، املتعلق حبماية الطفل 15/12وهذا قبل إلغاء العديد منها مبوجب قانون 

خذ يف حق األحداث املنحرفني واملعرضني لالحنراف، وذلك بإسنادها التوحيد يف اإلجراءات اليت تت
وزع العمل بني هيئات التحقيق  املشرعللقضاء يف مجيع مراحل الدعوى من اام وحتقيق وحماكمة، وأن 

نظريا قد ساير السياسة اجلنائية  مومه على األقلّيبدو يف ع أنهواحلكم حسب سلوك املنحرف، كما 
يف مرحلة التحقيق واحملاكمة. كبريٍ احلديثة إىل حد   

ة بارمني األحداث من قانون بالرجوع إىل الباب األول من الكتاب الثالث يف القواعد اخلاصو
الرشد اجلنائي  سنما اكتفى بتحديد ف احلدث املنحرف، وإنمل يعر أنهاإلجراءات اجلزائية اجلزائري جند 
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سنة وقت ارتكابه للجرمية، هذا كما نالحظ استعمال لفظ احلدث ارم  ةعشر مثاينوهو بلوغ احلدث 
  ؛ كون هذه الشرحية تعترب ضحايا لسوء املعاملة من قبل البالغني.ال خيدم أغراض السياسة اجلنائية احلديثة

من قانون  49 املادةلنا حتفظا على سج مبدأ املساءلة اجلنائيةعلى  السنبتأثري  يتعلَّقوفيما 
 على حق من العاشرة جنائيا دون النص أقلّ سنهالعقوبات اجلزائري اليت تقضي بعدم متابعة من كان 

  الدولة يف املساءلة االجتماعية.
  مرحلة البحث والتحريمحاية احلدث اجلانح يف ثانيا: 

ع أنَّ لنا نتبياملشر ص من اجلزائري مل يولِ هذه املرحلة قدرا كبريا من االهتمام، فاحليز املخص
وعلى ذلك تطبق القواعد اخلاص ،ة باألحداث إلجراءات التحقيق التمهيدي يف قضاياهم غري كاف

املشتبه فيه احلدث خيضع ملا خيضع له  نَّإي عليهم األحكام العامة لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري؛ أ
  أو املتهم الراشد يف هذا اإلطار.

 إىل ييؤد الذي االستدالل، األمر أعمال سرية على ينص مل هبأن نرى إىل القانون وبالرجوع   
ا احلدث، عن معلومات بتسرالذين الناس مواجهة من واضطرابه واخلوف قلقه زيادة إىل يؤدي مم 

  الصغرية واألرياف.معهم، ال سيما يف املدن  يتعامل
املتعلق حبماية الطفل يف الباب الثالث(القواعد  12/15إال أنه بعد التعديل املستحدث يف قانون 

اخلاصة باألطفال اجلاحنني)يف الفصل املتعلق بالتحري األويل والتحقيق واحلكم يتضح لنا أن املشرع 
ال « :ق بالتوقيف للنظرإذ تنص املادةاستحدث بعض الضمانات لفائدة الطفل اجلانح نذكر منها ما يتعل

) ساعة، وال يتم إال يف اجلنح اليت تشكل 24ميكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين (
)سنوات حبسا 5إخالال ظاهرا بالنظام العام وتلك اليت يكون احلد األقصى للعقوبة املقررة فيها يفوق(

  ».    ويف اجلنايات
إن حضور احملامي « :54مي مع احلدث يف هذه املرحلة طبقا لنص املادة كما اشترط حضور احملا

باإلضافة إىل ». أثناء التوقيف للنظر ملساعدة الطفل املشتبه فيه ارتكاب أو حماولة ارتكاب جرمية وجويب
حيث حصرها يف اجلنح  115إىل  110استحداثه لعملية الوساطة ضمن الفصل الثالث يف املواد من 

ميكن إجراء الوساطة يف كل وقت من «منه على أنه:  110إذ تنص املادة  ،ت دون اجلناياتواملخالفا
تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو اجلنحة وقبل حتريك الدعوى العمومية. الميكن إجراء الوساطة يف 

  ».اجلنايات
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  يف مرحلة احملاكمةمحاية احلدث اجلانح ثالثا: 
جند أنَّ املشرع  املتعلق حبماية الطفل 12/15قبل صدور قانون من النقائص املسجلة يف هذه املرحلة 

أسند الفصل يف قضايا األحداث املتهمني بارتكاب أفعال إرهابية أو ختريبية حملكمة اجلنايات اجلزائري 
احلدث حياكم  ر من ذلك هو أنَّالفاعل حدث، واألخط اخلاصة بالبالغني، ومل يأخذ بعني االعتبار بأنَّ

طبقا للقواعد العامة مثله مثل املتهمني البالغني، ما عدا بعض األحكام اليت تتماشى وشخصية احلدث 
  كمبدأ السرية أثناء سري احملاكمة.

كما جعل املشرع حماكمة األحداث املتهمني بارتكاب جرائم تشكِّل خمالفة تتم أمام قسم    
بالبالغني، وهو الوضع الذي مل جند له ما يربره. وما يزيد يف خطورة هذا األمر أنَّ املخالفات اخلاص 

 احملاكمة تتم يف كثري من األحيان بصفة عادية يف قاعة اجللسات بدال من غرفة املشورة.
ولقد وفق املشرع ملاّ استحدث نصوص مبوجبها منح اختصاص النظر إىل مثل هذه اجلرائم إىل     

من ( ق إ ج ج ) املتعلقة بالفصل يف  02فقرة  249اث وذلك بإلغاءه لنص املادة قسم األحد
من قانون محاية الطفل املتعلقة بالنظر يف اجلنح واملخالفات  59اجلنايات. باإلضافة إىل إدراج نص املادة 

خيتص يوجد يف كل حمكمة قسم األحداث خيتص بالنظر يف اجلنح واملخالفات اليت يرتكبها األطفال. «
 ». قسم األحداث الذي يوجد مبقر الس القضائي بنظر يف اجلنايات اليت يرتكبها األطفال

من قانون  1مكرر  380كما  جتدر اإلشارة إىل ما ذهب اليه املشرع اجلزائري يف املادة   
فيما يتعلق باستبعاد األمر اجلزائي يف اجلرائم اليت  02- 15اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب األمر 

ليها يف هذا ال تطبق إجراءات األمر اجلزائي املنصوص ع«  :يكون مرتكبها طفال حيث تنص املادة على
 :القسم
 ..»..إذا كان املتهم حدثا - 

حتى ينظر قاضي األحداث يف هذا بالنسبة للطفل اجلانح أما بالنسبة للطفل املعرض للخطر املعنوي، ف
من  02وضعية احلدث املعرض للخطر املعنوي ال بد من أن يتوافر الشرطان املذكوران يف نص املادة 

 ة الطفل اجلزائري:املتعلق حبماي 12/15قانون 
 سنة. 18أن ال يتجاوز سن احلدث  - 
 .املادة أن تتوفر إحدى حاالت التعرض للخطر املذكورة يف ذات - 
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املتعلق حبماية الطفولة املراهقة الذي اشترط اال  03- 72وهذا خالفا ملا كان معموال به يف األمر     
 .سنة 21يتجاوز سن الطفل 

  التنفيذ العقايبمرحلة محاية احلدث اجلانح يف رابعا: 

احلدث،  ة يف حقبالنسبة للمرحلة األخرية، وهي هام املشرعالرغم من وفرة النصوص اليت وضعها ب
ة اإلشراف واملتابعة، فة مبهملنا بعض خروقات وجتاوزات من قبل األجهزة املكلَّيف الواقع سج أنه إالَّ

ة لدافع قلَّ إالَّقة على احلدث عرضة لإللغاء أو االستبدال ال لشيء تكون هذه التدابري املطب فتارةً
لنا اخللط بني فئات األطفال سج التدابري كماهذه  فيها مثلذ اإلمكانيات وعدم كفاية األماكن اليت تنفَّ

سة واحدة تارة أخرى.اجلاحنني واملعرضني للخطر املعنوي يف مؤس 
وما هلا من انعكاس إجيايب على شخصية  تهايفبالرغم من أمهَّالرعاية الالحقة  رحلةبالنسبة مل
نه بالتأقلم واالندماج يف جمتمعه بكل سهولة، كما تعمل على منعه من االحتكاك بقرناء احلدث؛ إذ متكِّ

السوء ولصوص القيم واألخالق الذين يستغلون ضعف هذه الفئة وجعلها أداة لتحقيق مشاريعهم 
ة نصوص ذه املرحلة بالنسبة للحدث، فإن وجدت مثَّ املشرعنالحظ عدم اهتمام  اأنن إالَّاإلجرامية، 

  املتعلق حبماية الطفل. 12/15وهذا ما ال حظناه حىت يف نصوص قانون ، فهي تعىن بارم البالغ
حبماية  املتعلق 15/12املتمثل يف استحداثه لقانون  اهود الذي قام به املشرعبأما فيما يتعلق   

ح بعض املفاهيم ضوهو عمل حسن، كما و ،كانت متناثرة أنه قام بتجميع النصوص اليتالطفل نالحظ 
 .لكن يبقى اهود حيتاج إىل تثمني أكثر ،وفصل يف بعض املسائل

نتائج الدراسة ارتأينا أن نقف عند جمموعة من التوصيات علّها تساعد يف  بعد استعراضنا ألهمو
ص الذي اعترى التشريع اجلزائري فيما خيص محاية األطفال يف كلّ من قانون العقوبات ترميم النق

يستلزم  وعليه ،املتعلق حبماية الطفل 12/15و كذا قانون  اجلزائري وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
أن ينطلق يف إطار محاية الطفل من مبدأ عام عنوانه "املصلحة األمسى للطفل" إزاء املعاجلة  املشرععلى 
  ، من خالل ما يلي:املشاكل اليت تعترض هذا األخري لكلِّ

  احلماية اجلنائية املوضوعية للطفل فيما خيص أوال:

اجلزائري من وقوع القتل أو  املشرعمن املالئم أن جيعل  أنهبالطفل اين عليه؛ نرى  يتعلَّقفيما 
بالنسبة لكامل األطفال وليس األطفال حديثي  دا للعقوبةاالعتداء على سالمة جسم الطفل ظرفا مشد

  . العهد بالوالدة فقط
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من قانون العقوبات اليت جترم قتل الطفل حديث العهد  02الفقرة  261باملادة  يتعلَّقوفيما 
ت ري من اإلشكاالترتب عليه الكث ممازائري مل حيدد معىن حداثة العهد بالوالدة اجل املشرعبالوالدة؛ جند 

مبا  املادةاجلزائري إعادة صياغة  املشرعالعملية، ومن أجل إزالة اللبس على هاته املسألة نقترح على 
 تصبح الطفل حديث العهد بالوالدة هو كلّ طفل مل«، وهذا على الشكل اآليت: جيعلها تفي بالغرض

  ».) أيام05بعد والدته شائعة ومعروفة، وهي الفترة املمتدة من حلظة امليالد إىل مخسة (
من قانون  328 املادةوبالنسبة جلرمية عدم تسليم طفل حمكوم حبضانته املنصوص عليها يف 

العقوبات؛ نرى ضرورة التسوية بني حق هالزيارة، ذلك  احلضانة وحقالعملية جند أنَّمن الناحية  أن حق 
إمن حيث  الزيارة هلما نفس األثر يف رعاية األطفال القصر احلضانة وحقهما يضمنان التنشئة السوية ن

مبا يكفل حق الطفل يف احلضانة، هذا من  328 املادةإعادة صياغة  املشرعله، هذا ما جيعلنا نقترح على 
ة كاآليت: الزيارة من جهة أخرى جهة وضمان ممارسة حقيعاقب باحلبس من «، وتصبح صياغة املاد
دينار األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم  5.000إىل  500شهر إىل سنة وبغرامة من 

قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املطالبة به 
  .»، وكذلك كلّ من خطفه...ه احلق يف زيارتهأو امتنع عن تقدميه إىل من ل

ةجرمية اإلمهال املعنوي لألطفال املنصوص عليها يف  وفيما خيصمن قانون  03- 330 املاد
على النحو الذي حيقق  اجلزائري التدخل من أجل إعادة صياغة النص املشرععلى  فنقترح  العقوبات؛

لشرعي بصفة عامة والطفل املكفول بصفة خاصة فإن من هذا بالنسبة للولد ا، أكثر قدر من احلماية
يتحمل مسؤولية كفالة طفل ينبغي أن يلتزم بالصفات واألخالق اليت هي مفروضة على الوالدين بالنسبة 
للطفل الشرعي، ولو أدى األمر على املشرع إىل استحداث نص يف عقد الكفالة، لكن أن تترك املسألة 

مر ال يستسيغه ال العقل وال العدالة، فمن يتحمل املسؤولية جيب أن يؤدي دون ضابط أو قيد فهو أ
 .أمت معىن الكلمة أو يتركها لغريهحقها ب

من أجل إقرار  01- 14مكرر مبوجب األمر  337على غرار ما جاء به املشرع يف نص املادة 
تطبق على العالقات «محاية للطفل املكفول من أي اعتداء يكون مصدره الكفيل اليت تنص على أن 

، »ألصولاجلنسية بني الكافل واملكفول العقوبة املقررة للفاحشة املرتكبة بني األقارب من الفروع أو ا
) سنوات إىل عشرين 10تكون العقوبة السجن من عشر («مكرر  337والعقوبة كما قررا املادة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقترح على املشرع جتميع النصوص اليت تتعلَّق ..». .) سنة20(
الفعل الواحد املذكورة آنفا،إذ ال يعقل أن يكون  03- 330باجلانب الصحي املنصوص عليه يف املادة 
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فضال عما تضمنته النصوص  269ينازعه أكثر من نص، بدءا مبا جاء يف هذه املادة وما جاء يف املادة 
األخرى املكملة لقانون العقوبات، ال سيما إذا كان مرتكب اجلرمية هم أصول الطفل أو من يف 

  حكمهم. 
منع عن قاصر عمداً الطعام أو العناية كلّ من «...كاآليت:  03- 330ونقترح أن تصبح املادة 

إىل احلد الذي يعرض صحته للخطر أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم. كما تشدد العقوبة إذا 
  ».كان مرتكب اجلرمية أحد الوالدين...

أحد الوالدين الذي يعرض خلق أوالده أو واحد أو «...كاآليت:  04- 330تصبح املادة و
  .»وتوقع على الكفيل العقوبة املقررة للوالد الشرعي خلطر بأن يسيء معاملتهم... أكثر منهم

كلّ من جرح أو ضرب عمداً قاصراً ال تتجاوز سنه مثاين «...كاآليت:  269وتصبح املادة 
  ».) سنة أو ارتكب ضده عمداً أي عمل آخر من أعمال العنف...18عشرة (

لقيح األطفال نقترح تقرير جزاء يتناسب وحجم هذه الظاهرة جرمية االمتناع عن ت وفيما خيص
أن يعاقب مرتكب هذه اجلرمية  املشرعاإلجرامية؛ إذ الغرامة غري كافية لردع اجلاين، كما نقترح على 

  ولو بغري قصد؛ أي مبجرد اإلمهال تقوم املساءلة نظرا ملا ختلفه هذه اجلرمية من أضرار على صحة الطفل.
ا فيما أمصل باحلماية اجلنائية املنعدمة أو الناقصة لبعض السلوكات اليت تشكل خطرا على يت

  شخصية الطفل منها فنذكر:
 سيما يف ظلّ ال ضرورة إجياد نصوص تقرر احلماية اجلنائية للطفل بوصفه مستهلكا،  . أ

اعد االستهالكية، فبسن مثل هذه القو املواديف  استفحلت فيها ظاهرة الغشاألوضاع اليت 
قد جننعة.ب الطفل أضرارا كثرية ومتنو  

الطفل يف التعليم األساسي  رة حلقوإلضفاء املزيد من الفعالية على احلماية اجلنائية املقر   . ب
ف الطفل أو ى أمره يف حالة ختلّاإللزامي؛ جيب تشديد العقوبة على والد الطفل أو من يتولَّ

ونقترح  املعتدى عليه. ا يتماشى مع خطورة احلقانقطاعه عن التعليم األساسي اإللزامي مب
مبعاقبة والدي الطفل أو كلّ شخص ميارس عليه «على املشرع استحداث نص يقضي 

سلطة والئية أو سلطة فعلية بطريقة مستمرة ال يقوم بتسجيله يف مؤسسة تعليمية من غري 
 ».باحلبس أو الغرامة السلطات املختصةعذر مقبول رغم إعذاره من 



 

-471- 

 

 محاية الطفل من جرائم اإلعالم وهذا من خمتلف وسائله؛ املكتوبة والسمعية واملرئية.   . ت
 ض هلا.اليت قد يتعرالقصري محاية الطفل من جرائم التشغيل    . ث
ضرورة إعادة النظر يف عقوبة الغرامة اليت توقع على أصحاب األعمال الذين يستغلون    . ج

نقترح املقرر قانونا، و ة أو تشغيلهم ساعات عمل أكثر من احلدالشاقَّاألطفال يف األعمال 
على عقوبة احلبس بدال من الغرامة ملن يرتكب هذا النوع من اجلرائم. النص 

اقتراح تنظيم حق التأديب بصورة قانونية صارمة حتمي الطفل من سوء املعاملة وتساعد    . ح
ميكن وضع  مادة قانونية يف القسم العام تقرر ما الوالدين على حسن التربية، ويف هذا املقام 

ال جرمية إذا كان الفعل قد ارتكب يف إطار ممارسة حق السلطة األبوية بشرط أن «يلي: 
يكون بقصد  التأديب إزاء سلوك غري مشروع قام به الطفل، وأال خيلف ضررا ماديا أو 

 ».معنويا
إىل أبيه نقترح على املشرع اجلزائري  من أجل ضمان حقوق الولد الشرعي يف االنتساب  . خ

استحداث نص جيرم الوالد الذي ينكر نسب ابنه الناتج عن عقد زواج عريف، وكذا 
 تسليط جزاء على من يشرف على عقد زواج عريف قبل توثيقه.

ضرورة جترمي كافة أفعال االستغالل لألطفال؛ مثل استغالهلم يف اإلعالنات التجارية    . د
صور اإلباحية، وكذلك عرض هذه الصور على شبكة االنترنيت، واستغالهلم والغناء وال

يعاقب كلّ من حرض أو أفسد قاصراً بأعمال «...، واستحداث نص كاآليت: جنسيا
إباحية عرب الوسائل االلكترونية، وكلّ من أغوى قاصراً أو حاول إغواءه الرتكاب أعمال 

 الكمبيوتر من أجل أعمال إباحية، والتحرش إباحية، أو نشر معلومات عن القاصرين عرب
اجلنسي بالقاصرين عرب الكمبيوتر، وتسهيل نشر واستضافة املواد الفاحشة عرب االنترنيت 

 .»للقاصرين
وفيما يتعلَّق جبرمية اإلخالل باحلياء الواقعة على الطفل، فإذا أراد املشرع تقرير   . ذ

334اجلمع بني ما ورد يف نص املادة ة للطفل يف هذه اجلرائم فعليه محاية جنائية خاص 
يعاقب باحلبس من  «  كاآليت  334  لمادةلويصبح النص املقترح  335ونص املادة 
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مخس إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعال خمال باحلياء ضد قاصر مل يكمل السادسة 
 ذلك. وإذا استعمل اجلاين العنف عشر من عمره ذكرا كان أو أنثى بغري عنف أو شرع يف

 ...».تكون العقوبة من عشر سنوات إىل عشرين سنة

  فيما يتعلَّق باحلماية اإلجرائية للطفلثانيا: 
  بالنسبة للطفل اين عليه: .1
ضرورة جتميع النصوص اليت تقرر احلماية اإلجرائية للطفل اين عليه يف قسم خاص على   . أ

  املتعلق حبماية الطفل. 12/15للطفل اجلانح يف قانون  غرار ما فعله املشرع بالنسبة
ة لرعاية وتأهيل األطفال الضحايا عوض إحالتهم على نفس سات خاصضرورة إنشاء مؤس  . ب

املؤستم باحلدث اجلانح وهو ما جيعله أكثر عرضة ألن يصبح منحرفا،  سات اليت
كانيات مادية وذلك بتشييد ضرورة توفري إم املشرعوتكريسا هلذا الغرض نقترح على 

مراكز اإلصالح والتهذيب جبميع تراب الوطن، باإلضافة إىل إجياد موارد بشرية تتميز 
 يف العمل.  ديةاجلبالكفاءة و

 تأهيل الطفل الضحية نفسيا وصحيا واجتماعيا لتجاوز آثار اجلرم الالحق به.   . ت
 به. إقرار تعويض مادي مالئم للطفل الضحية جلرب الضرر الواقع   . ث
قة وواسعة؛ الستقصاء مكان انتشار الظاهرة واستجالء العمل على إجراء دراسات معم   . ج

 أبعادها وآثارها وحتديد معدالت انتشارها الختاذ التدابري اليت من شأا وضع حد لتفاقمها.
جيب تبصري الضحية حبقوقها أثناء مجيع مراحل الدعوى اجلزائية، وإعداد أماكن استقبال   . ح

صة هلذا ة واحملاكم املخصالضبطية القضائية والنيابة العامعلى مستوى خاصة وإرشاد 
  الغرض.

الطفل ضرورة كفالة حق الضحية يف احملامي التلقائي أمام القاضي اجلزائي باملساواة مع   . خ
  .اجلانح
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األحكام اجلزائية بغض النظر عن  جيب تكريس حق الضحية يف القيام جبميع الطعون ضد  . د
وذلك على مستوى خمتلف درجات التقاضي (معارضة واستئناف  ،موقف النيابة العامة

 الطعن بالنقض).
 بالنسبة للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي: .2
الرشد  سنمعاملة األحداث ختتلف يف طبيعتها عن معاملة األشخاص البالغني  مبا أنَّ  . أ

ذلك يقتضي بالضرورة تأهيل املختصني مبباشرة اإلجراءات اجلنائية يف شأن  اجلنائي، فإنَّ
األحداث تأهيال خاصا؛ داًا متجدمم م على الوجه يؤهلهم للنهوض بأعباء املهم ة املنوطة

 .الذي حيقق الغاية من اإلجراءات يف شأن األحداث

رحلة امتناع املسؤولية اجلنائية ومن أجل بأحكام املسؤولية اجلنائية: بالنسبة مل يتعلَّقفيما    . ب
حتقيق املصلحة العليا للطفل هذا من جهة ومحاية اتمع من خطر هذه الفئة لو تركت دون 

اليت  إشراف أو متابعة أو رعاية؛ فنقترح تقرير تدابري التربية على هذه الفئة العمرية لألطفال
 .) سنوات10سنة إىل عشر (0متتد من 

ة أن يقسم الفترة العمري -دائما يف هذا العنصر-اجلزائري  املشرعح على نقتركما     
سنة إىل ثالثة مراحل أسوة باملشرع  ةعشر ومثاين ةعشر احلدث املمتدة ما بني ثالث لسن

ط مرحلة عدم التمييز واملرحلة اليت املرحلة الثانية اليت تتوس سيما إذا علمنا أنَّال املصري، 
 الوعي حيث من عليها السابقة تلك عن ختتلف املرحلة هذه بالغا، فإنَّ يصبح فيه احلدث

 السابق؛ أي يف به يعامل كان اعم ختتلف معاملة احلدث يعامل أن جيب وهلذا واإلدراك،
 يف اكتسبها اليت والنفسية والذهنية العقلية وإمكانياته قدراته مع تتناسب معاملة يعامل أن

 جنائية مسؤولية تكون ولكنها اجلنائية، املسؤولية عندها تبدأ املرحلة وهذه اجلديدة املرحلة
 بني وسط مرحلة إذاً األهلية؛ فهي كامل للشخص اجلنائية باملسؤولية قورنت ما إذا فةخمفّ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكاملة  اجلنائية املسؤولية ومرحلة املسؤولية انعدام مرحلة
من منهم عرضة لالحنراف ومن منهم منحرف فعال، على أن جيب التفرقة بني األحداث 

 مايةبوسائل تغلب عليها احل -وهم املعرضون لالحنراف-تكون معاملة الفريق األول 
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ا بالنسبة للمنحرفني فعال فتكون املعاملة مصبوغة بطابع جنائي ، أمنائية الوقائيةاجل
  اجتماعي.

ة باألحداث إنشاء شرطة قضائية خاصنشري إىل ضرورة يف مرحلة البحث والتحري:    . ت
خمتصاألرضية أصبحت جاهزة بعد إنشاء فرق محاية األحداث،  ة وأنَّة ومستقلة، خاص

إخضاعهم للتكوين املستمر عن طريق الدورات التكوينية وعقد األيام الدراسية حتت  وأيضاً
 لشرطة القضائية.إشراف قضاة ومن هلم التجربة واملؤهالت من ضباط ا

 أمر األمر ويل وجود إنَّ حيث االستدالل؛ يف مرحلة األمر ويلّ حضور ضرورة على النص   . ث
 واضطراب. ذعر به حل إذا فيما روعه من ودئة للحدث من طمأنة ذلك يف ملا مهم

عند الضرورة وبعد التأكد من اخلطورة  إالَّعدم استعمال القيود احلديدية بالنسبة للحدث    . ج
 اإلجرامية.

على فقط احملاكمة احلدث وليس خذة يف حقاملت اإلجراءات ةسرية كافَّ على النص ضرورة  . ح
املتعلق بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية إذ تنص املادة  02-15غرار ما جاء يف قانون 

ة مامل ينص القانون على خالف تكون إجراءات التحري والتحقيق سري« :منه على 11
احلدث، وهذا  نفسية على سيئة آثار من ذلك يف لما، »ذلك ودون إضرار حبقوق الدفاع

 .األمين العمل زمحة عن بعيدة لسؤاهلم أماكن ال يتأتى إالَّ باختيار
سع من الوقت صة يكون هلا متة باألحداث متخصيف مرحلة االام: إنشاء نيابة خاص  . خ

نهم من إبراز دورهم يف محاية األحداث يف خمتلف قضايا األحداث دراسة متكِّلدراسة 
 يبقى دورها شكليا. مراحل الدعوى، وأالَّ

ما جيريه من التحقيق يف جمال  كلّقيام قضاء التحقيق مبراعاة الدقة يف مرحلة التحقيق:    . د
ة عند إجراء التحريات ومجع املعلومات حىت يدرأ عن ااألحداث، وخاصام  حلدث أيا

هم ا سؤال املشتبه فيه أو املت عن الكيفية اليت يتم زائف باجلنوح يف وسيلته الفنية متاماً
ى يطمئن احلدث الراشد، فاألسئلة اليت توجه للحدث ال تعدو أن تكون حوارا وديا حت
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اليت دفعته ئة التحقيق يستهدف مصلحته ومحايته وانتشاله من الظروف السي ويشعر أنَّ
 لالحنراف.

 اختيار تأكيد جيب هنا فعالً، من فحصه بتتطلَّ ةمهم مسألة احلدث شخصية دراسة إنَّ  . ذ
 اجلدية الرغبة لديهم تتوافر نمم وأطباء باحثني من الشخصية دراسة مكتب يف العاملني
  املكتب. يف للعمل

وفقا للقوانني الوطنية  سنهمهما بلغت  حبسا مؤقَّتاحبس احلدث  تفاديالتأكيد على    . ر
خاذ اإلجراءات التحفظية ذات طابع الرعاية االجتماعية، املختلفة، ويقتصر األمر على ات

مثال ذلك إيداعه يف دار املالحظة املخصصة لألحداث، واالستعانة ببدائل أخرى يقدرها 
من ذوي  احملقق، ومن بينها على سبيل املثال: تسليم احلدث إىل شخص مؤمتن ولو مل يكن

إلغاء هذا اإلجراء بالنسبة للحدث، واستبداله بالرقابة القضائية إن اقتضى  قرباه، أو يتم
 األمر.

ومن أجل حتقيق مصلحة الطفل الفضلى نقترح على املشرع اجلزائري الفصل بني سلطيت   . ز
 التحقيق واحملاكمة يف قسم األحداث طبقا ملا هو معمول به بالنسبة للبالغني.

يلزم احملكمة  استحداث نص املشرععيني الدفاع من قبل احملكمة فيستحسن على إذا كان ت  . س
حني تعيني الدفاع للحدث أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية يف شؤون األحداث؛ إذ ال 

يعقل أن يعين أي ما على احملكمة بذل عناية حمام كأن يكون حديث العهد باملهنة، وإن
 احلدث. فء وأهل للتأسيس كمحام يف حقكافية يف تعيني من هو ك

بني املراكز املخصصة  ميز املشرععلى الرغم من أنَّ مرحلة تنفيذ األحكام: على مستوى   . ش
عنوي، املطر حالة اخلالستقبال األحداث اجلاحنني عن تلك املعدة لألحداث الذين هم يف 

حبيث أصبحت كلّ من املراكز سابقة إالَّ أنه أحيانا من الناحية العملية يقع اخللط بينهما، 
واحد منهما،  ل بكلّتهما وطرق التكفّالذكر تستقبل كال من الفئتني رغم اختالف وضعي

باإلضافة إىل خطورة الدمج بينهما إلمكانية تأثري الفئة اجلاحنة على تلك اليت هي يف خطر 
 هلذا الغرض نقترح: اجلنوح، وتكريساً
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  ذه املراكز بالنسبة للعاملني يف امليدان. املتعلِّقةة االلتزام باألحكام التنظيمي -
ب عليه قطع الصلة بني احلدث وبيئته يترت أن يراعى يف تنفيذ التدابري على احلدث أالَّ -

ا، ما مل يتعارض ذلك مع مصلحته.الطبيعية وأسرته؛ حبيث يبقى على ات صال 
سات العقابية تغين تنفذ خارج املؤس األحداث تقرير تدابري بديلة تشريعات تتضمنأن  -

ة احلدث، وأن توفِّعن سلب حريسات الرعاية واحلماية ر لألحداث املودعني يف مؤس
مجيع أنواع الرعاية االجتماعية والتعليمية والرياضية والنفسية والطبية والتربية الدينية 

دف هم أو جنسهم أو واألخالقية اليت حيتاجون إليها حبكم سن شخصيتهم، وذلك
املساعدة على منوا سليما وتأهيلهمهم منو. 

تركيز االهتمام على مرحلة الرعاية الالحقة لألحداث، ومساعدم على  ضرورة  . ص
متابعة الدراسة والتدريب احلريف أو احلصول على العمل الشريف ويئة الفرصة إلعادم 

 أعضاء صاحلني يف جمتمعهم.

د ما هي جمرهذه الصفحات ال تدعي الكمال لنفسها، وإن ختام حبثنا، ونقول: إنَّوإىل هنا نأيت إىل 
فّقنا فمن اهللا وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وحنن  حماولة بسيطة يف حقموضوع مثل هذا، فإن و

وفيق الت املستعان، ومنهة مالحظة أو توجيه خيدم هذا املوضوع من بعيد أو قريب، واهللا نرحب بأي
 والسداد.
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  02رقم  لحقامل

  يف جمال تشغيل األطفالاحلماية اجلنائية 

يف هذا الشأن أا تضمنت قائمة األعمال اليت من األحكام اليت بينتها الالئحة التنفيذية 

ئتني قسمت األطفال يف جمال هذه األعمال احملظورة إىل فأين  ،ال جيوز تشغيل األطفال فيها

  :حبسب السن على النحو التايل

:  األعمال اليت ال جيوز تشغيل األطفال الذين تقل سنهم عن مخس عشرة سنة فيها

لتنفيذية بقانون األعمال واملهن والصناعات اليت ال جيوز من الالئحة ا 148 حددت املادة

تشغيل فئة األطفال املذكورة فيها بأا : العمل أمام األفران باملخابزـ معمل تكرير البترول ـ 

معامل األمسنت ـ حمالت التربيد ـ معامل الثلج ـ صناعة عصري الزيوت بالطرق امليكانيكية 

ملعدنية واحلاصالت الكيماوية ـ كبس القطن ـ معامل ـ صنع السماد ومعامل احلوامض ا

تعبئة األسطوانات بالغازات املضغوطة ـ عمليات تبييض وصباغة وطبع املنسوجات ـ بالنسبة 

سنة واليت جيوز محلها هي  15إىل  12ن ألقصى أوزان األثقال لألطفال الذين يتراوح سنهم م

 200ثقال اليت تدفع على قضبان كيلوجرام لإلناث واأل 07كيلوجرام للذكور و 10

ومنع املشرع تشغيل األطفال يف جمال األثقال  ،جرام  لإلناثكيلو 150كيلوجرام للذكور و

  وتلك اليت تدفع على عجلة واحدة. ،اليت تدفع على عربة ذات عجلتني

ال  :ن تقل سنهم عن سبع عشرة سنة فيهااألعمال اليت ال جيوز تشغيل األطفال الذي

التنفيذية لقانون الطفل  من الالئحة 149تقضي املادة جيوز تشغيل هذه الفئة من األطفال كما 

يف األعمال واملهن والصناعات اآلتية : العمل حتت سطح األرض يف املناجم و احملاجر ومجيع 

عدنية األعمال املتعلقة باستخراج املعادن واألحجار ـ العمل يف األفران املعدة لصهر املواد امل

وتكريرها أو إنتاجها ـ تفضيض املرايا بواسطة الزئبق ـ صناعة املفرقعات واألعمال املتعلقة 

ا ـ إذابة الزجاج و إنضاجه ـ اللحام باألكسجني و األستيلني و بالكهرباء ـ صنع 

الكحول والبوظة وكافة املشروبات الروحية ـ الدهان مبادة الدوكو ـ معاجلة ويئة أو 

الرماد احملتوي على الرصاص واستخالص الفضة من الرصاص ـ صنع القصدير  اختزان
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من الرصاص ـ صنع أول أكسيد الرصاص  % 10ن واملركبات املعدنية احملتوية على أكثر م

ص " السلقون" وكربونات "املرتك الذهيب " أو أكسيد الرصاص األصفر وثاين أكسيد الرصا

لفات وكرومات وسيليكات الرصاص ـ عمليات أكسيد الرصاص الربتقايل وسالرصاص و

املزج والعجن يف صناعة إصالح البطاريات الكهربائية ـ تنظيف الورش اليت تزاول األعمال 

ـ إدارة أو مراقبة املاكينات احملركة ـ تصليح أو تنظيف املاكينات  09/10/11/12املرقومة 

عمل يف مستودعات السماد املستخرج أثناء إداراا ـ صنع اإلسفلت ـ العمل يف املدابغ ـ ال

من املواد الربازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء ـ سلخ وتقطيع احليوانات ومسطها 

بطريق الرب أو السكك احلديدية أو املياه وإذابة شحمها ـ صناعة الكاوتشوك ـ نقل الركاب 

ئ وخمازن االستيداع ـ الداخلية ـ شحن وتفريغ البضائع يف األحواض واألرصفة واملوان

تستيف بذرة القطن يف عنابر السفن ـ صناعة الفحم من عظام احليوانات ما عدا عملية فرز 

العظام قبل حرقها ـ العمل كمضيفني يف املالهي ـ العمل يف حمال بيع أو شرب اخلمور ـ 

أعمال أخرى  الالئحة أنه جيوز لوزير القوى العاملة إضافة أية من هذه 150املادة كما أضافت 

  داخل نطاق احلظر إذا رأى عدم مالئمة اشتغال األطفال ا.

لسنة  126 بالقانون واملعدل 1996لسنة  12 رقمراجع: قانون الطفل املصري 

2008.    
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  04امللحق رقم 

  

  الرعاية واخلدمات مبراكز إعادة التربية يف اجلزائر

حيظى األحداث يف مراكز إعادة التربية خبدمات متنوعة، منها: النفسية، االجتماعية، 

الصحية، التعليمية، املهنية...إخل، وإن احلدث يعامل خالل تواجده باملركز معاملة تراعى فيها 

من 125سنه وشخصيته مبا يصون كرامته وحيقق له الرعاية الكاملة، وفقا للمادةمقتضيات 

قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، فصل تأطري نشاطات إعادة تربية 

  األحداث، ويستفيد احلدث احملبوس على وجه اخلصوص من:

  وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه اجلسدي والعقلي.  -

  لباس مناسب.  -

  رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة.  -

  فسحة يف اهلواء الطلق يوميا.  -

  حمادثة زائريه مباشرة من دون فاصل.  -

  استعمال وسائل االتصال عن بعد، حتت رقابة اإلدارة.  -

ويقوم خبدمة احلدث يف كل مركز إلعادة التربية مربون، وأساتذة، وخمتصون يف علم 

النفس، ومساعدون اجتماعيون يوضعون حتت سلطة املدير، ففور قبول احلدث باملركز يوجه 

إىل املرشد، ويستفيد من بذلة نظيفة، كما خيضع إىل فحص طيب للكشف عن أي مرض معد، 

  توي على ثالث ملفات فرعية: مث يفتح ملف فردي للحدث حي
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امللف اإلداري: حيتوي على احلالة املدنية للحدث، والبطاقة الوطنية مصحوبة بصورة • 

  مشسية. 

  امللف الطيب: حيتوي على املتابعة الطبية خالل مدة إقامته. • 

امللف النفسي التربوي: حيتوي على التحقيق االجتماعي، واستمارات خاصة مبالحظة • 

  ن اقتضى األمر، وتقارير حول سلوكه. احلدث إ

فتقوم مصلحة املالحظة باملؤسسة بإجراء حمادثات مع احلدث وأوليائه إن أمكن ذلك، 

وهذا إلعداد حصيلة سلوكياته، وهذا حىت يتمكن األخصائيون من توفري الرعاية النفسية 

  املناسبة له.

دث فرصة التكوين املدرسي، كما تعمل املؤسسة على توفري الرعاية التعليمية مبنح احل

وذلك وفقا للربامج املعتمدة رمسيا، وذلك بالنسبة لألحداث الذين ال تتوفر لديهم شروط السن 

واملستوى، وبالتايل ال يتمكنون من التسجيل يف املؤسسات املدرسية اخلارجية القريبة، أما 

د من مثابرة األحداث يف بالنسبة للذين تتوفر لديهم الشروط، فيعمل مدير املركز على التأك

دروسهم، وهلذا الغرض ينبغي عليه أن يكون يف اتصال دائم مع املدرسة اليت يدرس ا احلدث، 

  ويتابع حتصيله الدراسي. 

ويقدم املركز أيضا الرعاية املهنية للحدث، بتقدمي تكوين مهين يتالءم مع قدراته، 

و يلحق بورشات خارجية أو يف مركز وتسجيله يف إحدى الورشات املفتوحة داخل املركز، أ

التكوين املهين، وأيضا يتضمن املركز على نشاطات رياضية وثقافية تكمل تربية احلدث، وقد 

تصبح حسب احلاجة وسائل بيداغوجية أو عالجية، حيث ينظم األحداث يف املركز بنظام 

يمني ا، وكذا العاملني، داخلي عام للحياة يف املؤسسة وخمتلف االلتزامات اليت تسري حياة املق

يوما كعطلة الصيف،  30ويستفيد األحداث من قضاء األعياد الرمسية عند عائالم مدة 
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واألحداث الذين مل يتمكنوا من االستفادة بزيارات لعائالم خيصص هلم خميمات ورحالت 

  صيفية للتسلية.

مره اسم املركز وعند األمر بالوضع فإنه على قاضي األحداث أن حيدد بوضوح يف أ

املراد وضع احلدث فيه، وكذا املدينة املتواجد فيه، وتتم عملية التنفيذ إما عن طريق أولياء 

احلدث الذين يسلمون احلدث للمركز بواسطة نسخة من أمر الوضع، ويف حالة عدم وجودمها 

اللذين  أو عدم قدرما فإن التسليم يتم عن طريق مربيني من مصلحة املساعدات االجتماعية

يكلفان بتسليم الطفل إىل املراكز احملددة يف األمر بالوضع، مع اإلشارة إىل أن مصاحل األمن ال 

  .16/10/1998املؤرخة يف  09حيق هلا اقتياد احلدث إىل املراكز عمال باملذكرة رقم 

من قانون الطفولة واملراهقة  03-72من األمر  15ومما جتدر اإلشارة إليه أن املادة 

على أنه يتعني يف مجيع األحوال اليت يسلم فيها احلدث مؤقتا أو ائيا لغري أبيه أو أمه أو  نصت

من األمر املذكور أعاله،  11وصيه، أو عندما يوضع بأحد املراكز املنصوص عليها يف املادة 

فإنه جيب إصدار قرار حيدد حصة من مصاريف الرعاية واإليداع اليت تتحملها األسرة، واليت 

دفع للخزينة العامة يف حالة الوضع أو مباشرة إىل الذي عهدت إليه حضانة الطفل، ذلك ما مل ت

يثبت امللزم بواجب النفقة إعساره، إضافة إىل أن املنح العائلية اليت تعود للقاصر فإا تؤدى 

  ه احلضانة.مباشرة من قبل اهليئات اليت تدفعها إما للخزينة العمومية أو إىل الغري الذي أسندت إلي
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  05 مللحق رقما

  وزارة الداخلية واجلماعات احمللية

 املديرية العامة لألمن الوطين

 املصلحة العالجية للشرطة القضائية

 فرقة محاية األحداث

 2010-07-21التاريخ 

  

  جدول خاص بإحصائيات األحداث املعرضني للخطر املعنوي

  2010األول من سنة إىل السداسي  2005خالل الفترة املمتدة من 

اموع 

 السنوي

  الذكور  اإلناث

التسليم  الوضع اموع

 لألهل

التسليم  الوضع اموع

 لألهل

 اإلجراء

الفترة                   

109 39 32 07 70 02 68 2005 

103 23 03 20 80 04 76 2006 

70 16 04 12 54 08 46 2007 

87 24 08 16 63 18 55 2008 

103 19 05 14 84 14 70 2009 

سداسي  2010 14 03 17 33 05 38 55

 (جوان)

 اموع 329 49 368 102 57 159 527
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  : 07امللحق رقم 

  عهد حقوق الطفل يف اإلسالم 

   : تعريف الطفل01املادة 

  ألغراض هذا العهد، يعين الطفل كل إنسان مل يبلغ سن الرشد وفقا للقانون املطبق عليه.

  : املقاصد02املادة 

  يهدف هذا العهد إىل حتقيق املقاصد التالية:

الدعم الالزم هلا للحيلولة دون تردي أوضاعها رعاية األسرة وتعزيز إمكاناا، وتقدمي  -1

االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجني لضمان قيامهما بواجبهما يف تربية 

  األطفال ومنائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.

تأمني طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من األطفال املسلمني يؤمنون برم،  -2

م وخيلصون ألوطام، ويلتزمون مببادئ احلق واخلري فكرا وعمال والشعور ويتمسكون بعقيد

  باالنتماء إىل احلضارة اإلسالمية.

تعميم وتعميق االهتمام مبرحلة الطفولة واملراهقة ورعايتها رعاية كاملة، مبا ينشئ أجياال  -3

  صاحلة تمعهم.

جلميع األطفال، بغض النظر عن اجلنس أو  تعميم التعليم األساسي اإللزامي والثانوي باان -4

اللون أو اجلنسية أو الدين أو املولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خالل االرتقاء 

  باملناهج واملعلمني، وإتاحة فرص التدريب املهين.

توفري الفرصة للطفل الكتشاف مواهبه وإدراك أمهيته ومكانته يف اتمع من خالل األسرة  -5

  واملؤسسات املعنية وتشجيعه للمشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع.

توفري الرعاية الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وملن يعيشون يف أحوال صعبة  -6
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  ومعاجلة األسباب اليت تؤدي إىل ذلك.

نسيق مع تقدمي املساعدة والدعم املمكنني لألطفال املسلمني يف مجيع أحناء العامل بالت -7

  مات أو من خالل اآلليات الدولية.احلكو

  : املبادئ03املادة 

  لبلوغ املقاصد الواردة يف املادة الثانية جيب:    

  احترام أحكام الشريعة اإلسالمية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول األعضاء. -1

  احترام أهداف ومبادئ منظمة املؤمتر اإلسالمي. -2

  حلقوق األطفال، ومصاحلهم، ومحايتهم، وتنميتهم.إعطاء أولوية عليا -3

  املساواة يف الرعاية واحلقوق والواجبات بني األطفال. -4

  مراعاة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة. -5

  ة اإلسالمية الثقافية واحلضارية.مراعاة ثوابت األم -6

  : واجبات الدول04املادة 

  تعمل الدول األطراف على ما يلي:

احترام احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد، واختاذ التدابري الالزمة لنفاذه، وفقا إلجراءاا  -1

  الداخلية.

احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو األوصياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني عن  -2

  الطفل، وفقا إلجراءاا الداخلية مبا تقتضيه مصلحة الطفل.

عراف أو التقاليد أو املمارسات اليت تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، إاء العمل باأل -3

  بات املنصوص عليها يف هذا العهد.واحلقوق والواج
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  : املساواة05املادة 

تكفل الدول األطراف تساوي مجيع األطفال مبقتضى التشريع يف التمتع باحلقوق واحلريات      

اجلنس أو املولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو  املنصوص عليها يف هذا العهد، بغض النظر عن

  االنتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم يف حق الطفل أو األسرة أو من ميثله شرعا أو قانونا.

  : احلق يف احلياة06املادة 

للطفل احلق يف احلياة، منذ كونه جنينا يف بطن أمه، أو يف حال تعرض أمه للوفاة، وحيظر  -1

إال يف حاالت الضرورة اليت تقتضيها مصلحة األم أو اجلنني أو كليهما وله حق  اإلجهاض،

  النسب والتملك واملرياث والنفقة.

تكفل الدول األطراف مقومات بقاء الطفل ومنائه ومحايته من العنف وسوء املعاملة  -2

  وتردي أحواله املعيشية والصحية. واالستغالل

  : اهلوية07املادة 

منذ والدته يف اسم حسن وتسجيله لدى اجلهات املختصة وحتديد نسبه  للطفل احلق -1

  وجنسيته ومعرفة والديه ومجيع أقاربه وذوي رمحه وأمه من الرضاعة.

حتافظ الدول األطراف على عناصر هوية الطفل، مبا يف ذلك امسه، جنسيته، وصلته العائلية  -2

حلل مشكلة انعدام اجلنسية ألي طفل يولد على وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها احلثيثة 

  إقليمها، أو يولد ألحد رعاياها خارج إقليمها.

الطفل اهول النسب ومن يف حكمه، له احلق يف الكفالة، والرعاية دون التبين وله احلق يف  -3

  اسم ولقب وجنسية.
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  : متاسك األسرة08املادة 

ضعف واالحنالل، وتعمل على توفري الرعاية حتمي الدول األطراف، األسرة من عوامل ال -1

  ألفرادها واألخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر اإلمكانات املتاحة.

ال يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، وال تسقط واليتهما عليه إال لضرورة قصوى  -2

تتاح فيها  وملصلحة الطفل ومبسوغ شرعي، ووفقا لإلجراءات الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية

  الفرصة ليبدي الطفل أو الوالدان، أحدمها أو كالمها أو من ميثله، أو أحد أعضاء األسرة طلباته.

تراعي الدول األطراف يف سياستها االجتماعية مصاحل الطفل الفضلى، وإذا اقتضت فصله  -3

  عن والديه، فال حيرم من إقامة صلة ما.

مع والديه أو أحدمها يف دولة أخرى، ما مل يكن قد مت  يسمح للطفل مبغادرة دولته لإلقامة -4

 فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه املادة، أو تعارضت املغادرة مع القيود املفروضة وفقا

  لإلجراءات السارية داخل الدولة.

  : احلريات اخلاصة09املادة 

 عنها حبرية يف مجيع لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه اخلاصة وحق التعبري -1

األمور اليت متسه، سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة، ومبا ال يتعارض مع 

  الشريعة وقواعد السلوك.

لكل طفل احلق يف احترام حياته اخلاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولن ميثلهما شرعا، ممارسة  -2

ع الطفل يف ذلك إال للقيود اليت يقرها إشراف إسالمي إنساين على سلوك الطفل، وال خيض

قوق النظام، والالزمة حلماية النظام العام أو األمن العام أو اآلداب العامة أو الصحة العامة أو احل

  واحلريات األساسية لآلخرين.
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  : حرية التجمع10املادة 

القواعد الشرعية لكل طفل احلق يف تكوين أو االنضمام ألي جتمع مدين سلمي مبا يتفق مع     

أو القانونية والنظامية يف جمتمعه ومبا يتناسب مع عمره وال يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته 

  وتراثه.

  : التربية11املادة 

التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب األحوال املسؤولية عنها،  -1

  وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناا.

  ربية الطفل إىل:دف ت -2

(أ) تنمية شخصيته وقيمه الدينية واألخالقية وشعوره باملواطنة وبالتضامن اإلسالمي واإلنساين 

  وبث روح التفاهم واحلوار والتسامح والصداقة بني الشعوب.

(ب) تشجيع اكتسابه املهارات والقدرات اليت يواجه ا املواقف اجلديدة، ويتخلص ا من 

  ا على التفكري العلمي واملوضوعي.، وينشأ التقاليد السلبية

  : التعليم والثقافة12املادة 

لكل طفل حق يف التعليم ااين اإللزامي األساسي، بتعليمه مبادئ التربية اإلسالمية  -1

"العقيدة والشريعة، وحسب األحوال" وتوفري الوسائل الالزمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية 

  ح له باالنفتاح على املعايري املشتركة للثقافات اإلنسانية.والبدنية مبا يسم

  على الدول األطراف يف هذا العهد توفري: -2

  (أ) التعليم األساسي اإللزامي جمانا جلميع األطفال على قدم املساواة.

يف متناول مجيع  -خالل عشر سنوات  - (ب) التعليم الثانوي جمانا وتدرجييا، حبيث يكون 

  األطفال.
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  ) التعليم العايل مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم يف كل دولة.(ج

(د) حق الطفل يف اللباس الذي يوافق معتقداته مع االلتزام بالشريعة اإلسالمية واآلداب العامة 

  وما ال خيدش احلياء.

  (هـ) معاجلة فعالة ملشكلة األمية والتوقف عن التعليم والتخلف األساسي.

  ) رعاية املتفوقني واملوهوبني يف مجيع مراحل التعليم.(و

(ز) إنتاج ونشر كتب األطفال وإنشاء مكتبات هلم، واالستفادة من وسائل اإلعالم يف نشر 

  املواد الثقافية واالجتماعية والفنية، اخلاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته.

الصحيحة املميزة بني احلالل  حق الطفل املقارب للبلوغ يف احلصول على الثقافة اجلنسية -3

  واحلرام.

ال تتعارض أحكام هذه املادة واملادة احلادية عشرة السابقة هلا، مع حرية انتساب الطفل  -4

املسلم للمؤسسات التعليمية اخلاصة شريطة احترامها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومراعاة 

  ؤسسات للقواعد اليت تضعها الدول.التعليم يف تلك امل

  : أوقات الراحة واألنشطة13ادة امل

للطفل احلق يف أوقات الراحة، وممارسة األلعاب، واألنشطة املشروعة املناسبة لسنه يف وقت  -1

  الفراغ.

  للطفل احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والفنية واالجتماعية. -2

سة الطفل لألنشطة للوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، اإلشراف على ممار -3

  خالقية.اليت يريدها وفقا هلذه املادة، ويف إطار الضوابط التربوية والدينية واأل
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  : املستوى املعيشي االجتماعي14املادة 

احلضانة والنفقة حق لكل طفل، حلفظ كيانه من اهللكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه  -1

  واإلنفاق عليها.

باحلق يف االنتفاع من الضمان االجتماعي، وفقا تعترف الدول األطراف لكل طفل،  -2

  لقانوا الوطين.

للطفل يف أسعار اخلدمات  -بقدر اإلمكان  -تلتزم الدول األطراف بالعمل على التخفيض  -3

  واألجور واإلعفاء من الرسوم والضرائب.

  .لكل طفل احلق يف مستوى معيشي مالئم لنموه العقلي والنفسي والبدين واالجتماعي -4

تضمن الدول األطراف للطفل التدابري اإللزامية إلجبار الوالدين أو املسؤول عنه شرعا أو  -5

  قانونا اإلنفاق عليه يف حدود استطاعتهم.

  : صحة الطفل15ملادة ا

  للطفل احلق يف الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقق ذلك عن طريق:

الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر كفالة رعاية األم، منذ بدء احلمل والرضاعة  -1

  إرضاعها له.

حقه يف ختفيف بعض األحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا ملصلحته، وتأجيل  -2

بعض العقوبات الصادرة عليها ملصلحته، وختفيف مهام العمل للمرضعة واحلامل، وكذلك 

  التخفيف من ساعات العمل.

  زمة خلفض معدالت وفيات املواليد واألطفال.حقه يف التدابري الال -3

ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمني على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات  -4

  أمراض وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل.
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  حق الطفل الذكر يف اخلتان. -5

أو جنس اجلنني يف بطن عدم تدخل الوالدين أو غريمها طبيا لتغيري لون أو شكل أو صفات  -6

  أمه، إال لضرورة طبية.

تقدمي الرعاية الطبية الوقائية، ومكافحة األمراض، وسوء التغذية، وتوفري الرعاية الصحية  -7

  الالزمة ألمه ملصلحته.

حق الطفل على الدولة واتمع، يف تقدمي املعلومات واخلدمات الطبية لألمهات، لتوعيتهن  -8

   صحة أطفاهلن.ومساعدن على حتسني

ضمان حق الطفل يف وقايته من املواد املخدرة واملسكرة واملواد الضارة األخرى، وكذا  -9

  األمراض املعدية والسارية.

  : األطفال املعوقون وذوو االحتياجات اخلاصة16املادة 

للطفل املعوق أو ذي االحتياجات اخلاصة احلق يف احلصول على رعاية خاصة مبا يضمن  -1

  قه كاملة ومبا يتناسب مع حالته وظروف والديه أو املسؤول عنه واإلمكانات املتاحة.حقو

دف رعاية الطفل املعاق أو ذي االحتياجات اخلاصة، إىل تعليمه وتأهيله وتدريبه، وتوفري  -2

 الوسائل املالئمة (اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والتربوية واملهنية والترفيهية) حلركته

لتمكينه من االندماج يف اتمع، وينبغي أن تبذل له هذه اخلدمات باان أو برسوم زهيدة ما 

  أمكن ذلك.

  : محاية الطفل17املادة 

  تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة حلماية الطفل من:     

نتاجيتها االستخدام غري املشروع للمخدرات واملسكرات واملواد الضارة، أو املسامهة يف إ -1

  وتروجيها أو االجتار فيها.
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مجيع أشكال التعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة، يف مجيع الظروف واألحوال، أو  -2

  ريبه أو خطفه أو االجتار به.

  االستغالل بكل أنواعه وخصوصا االستغالل اجلنسي. -3

الف للشريعة اإلسالمية، أو املصاحل التأثري الثقايف والفكري واإلعالمي واإلتصااليت، املخ -4

  الوطنية للدول األطراف.

  محاية األطفال بعدم إشراكهم يف الرتاعات املسلحة واحلروب. -5

  : عمل األطفال18املادة 

ال ميارس الطفل أي عمل ينطوي على خماطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على  -1

  حساب صحته أو منوه البدين أو الروحي.

تضع القوانني الداخلية لكل دولة، حدا أدىن لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض  -2

  عقوبات على املخالفني.

  : العدالة19املادة 

  ال حيرم الطفل من حريته إال وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة وحمددة. -1

اإلنسان، يعامل الطفل احملروم من حريته معاملة تتفق ومعىن الكرامة واحترام حقوق  -2

  وحرياته األساسية، ومراعاة احتياجات األشخاص الذين هم يف سنه.

  تراعي الدول األطراف: -3

  (أ) فصل الطفل احملروم من حريته عن البالغني يف أماكن خاصة باألطفال اجلاحنني.

(ب) إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم املنسوبة إليه، حني استدعائه أو القبض عليه، مع دعوة 

  والديه أو املسؤول عنه أو حماميه للحضور معه.

(ج) تقدمي املساعدة القانونية واإلنسانية اليت حيتاجها الطفل، مبا يف ذلك االستعانة مبحام 
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  ومبترجم فوري إذا لزم األمر.

(د) سرعة البت يف القضية من حمكمة خاصة باألطفال، وإمكان الطعن يف احلكم أمام حمكمة 

  .أعلى، حال إدانته

  (هـ) عدم إجبار الطفل على اإلقرار مبا نسب إليه أو اإلدالء بالشهادة.

  (و) اعتبار العقوبة وسيلة إصالح، ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه يف اتمع.

  (ز) حتديد سن أدىن، ال حياكم الطفل دونه.

  (ح) تأمني احترام احلياة اخلاصة للطفل أثناء مجيع مراحل الدعوى.

  : مسؤولية الوالدين واحلماية من املمارسات الضارة20 املادة

  تقع على عاتق الوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئته. -1

على الوالدين أو املسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا والدول األطراف محاية الطفل، من  -2

أو ثقافيا، أو املؤثرة سلبا على رفاهيته أو املمارسات واألعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا 

كرامته أو منائه، أو تلك اليت يترتب عليها متييز بني األطفال على أساس اجلنس أو غري ذلك 

  مبقتضى النظام مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.

  : األطفال الالجئون21ادة امل

طفال الالجئني أو من يف حكمهم على الدول األطراف أن تكفل بقدر اإلمكان متتع األ    

  باحلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد ضمن تشريعاا الوطنية.
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  : التوقيع والتصديق أو االنضمام22املادة ا

  يفتح باب التوقيع على هذا العهد جلميع الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي. -1

  جلميع الدول األعضاء.يفتح باب التصديق واالنضمام إىل هذا العهد  -2

  تودع وثائق التصديق لدى األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي. -3

  : نفاذ العهد23املادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد يف اليوم الثالثني الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى األمني  -1

  العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

ة للدولة املنضمة يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسب -2

  انضمام تلك الدولة.

  : آلية تنفيذ العهد24املادة

تتفق الدول األطراف يف هذا العهد على إنشاء اللجنة اإلسالمية حلقوق الطفل، وتتألف  -1

مبقر األمانة العامة ملنظمة اللجنة من ممثلي مجيع الدول األطراف يف هذا العهد، وتعقد اجتماعاا 

املؤمتر اإلسالمي مرة كل سنتني، اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور 

  الذي مت إحرازه يف تنفيذ هذا العهد.

ختضع مداوالت االجتماع الذي يكتمل نصابه حبضور ثلثي الدول األطراف يف العهد،  -2

   اجتماعات منظمة املؤمتر اإلسالمي.للقواعد اإلجرائية املعمول ا يف

  : التحفظ واالنسحاب والتعديل25املادة 

حيق للدول األعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب حتفظها بعد إشعار األمني     

  العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بذلك.
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مة املؤمتر اإلسالمي حيق لكل دولة عضو االنسحاب من العهد بعد إخطار األمني العام ملنظ -2

بذلك، ويصبح االنسحاب ساريا يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ استالم األمني العام هلذا 

  اإلشعار.

جيوز ألي دولة طرف أن تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب لالمني العام  -3

الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وال يصبح التعديل ساريا إال مبوافقة ثلثي 

  اإلسالمي.

  : اللغات الرمسية26املادة 

  حرر هذا العهد باللغات العربية واالجنليزية والفرنسية اليت تتساوى مجيعها يف احلجية.
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  أوال: املراجع الشرعية واملعاجم

  .(رواية حفص عن عاصم) القرآن الكرمي .1

 ،، جممع اللغة العربية2ج ،الوسيط املعجم ،الزيات حسن وأمحد مصطفى إبراهيم .2

  م.1985

الثاين، عامل الكتاب، القاهرة ، الد معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،  .3

  م.2008، 1429

هـ، 1418وت، بري، ملعرفة، دار اآنلقرايف غريب دات ملفرا، ألصفهايناغب الرا .4

  م.1998

 .هـ1414 ،بريوت ادر،صدار ، لسان العربالفضل حممد بن مكرم بن منظور،  وأب .5

غرداية، ، نشر مجعية التراث، 04،  اجلزء معجم أعالم اإلباضيةجمموعة من الباحثني،  .6

  م.1999اجلزائر، 

، حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد سنن الترمذيحممد بن عيسى بن سورة الترمذي،  .7

 م.1975 ،هـ 1395طفى البايب احلليب، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصالباقي، 

، مؤسسة الرسالة للطباعة األول، اجلزء القاموس احمليطحممد بن يعقوب الفريوز آبادي،  .8

  م. 2005 ،هـ 1426توزيع، بريوت، لبنان، والنشر وال

  م.2006، املطبعة العربية، غرداية، نفحات الرمحن يف رياض القرآنحممد كعباش،  .9

، اجلزء الرابع، حتقيق: اجلامع الصحيحمسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  .10

  م.1986حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 

  م.2012، املسقبل الرمسي، الطبعة الرابعة، -عريب عريب-املعجم الكايف  .11

 م.2000، اجلزء الثاين، دار الفكر املعاصر، دمشق، التفسري الوسيطوهبة الزحيلي،  .12
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  ثانيا: املراجع القانونية

  بالعربيةاملراجع   . أ

، دار - دراسة مقارنة- احلماية اجلنائية لعرض الطفل من االعتداء اجلنسي إبراهيم عيد نايل،  .13

  م.2001النهضة العربية، القاهرة، 

  م.2006، دار هومه، اجلزائر، مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص بن شيخ حلسني، .14

 م2007، دار هومه، اجلزائر، اصالوجيز يف القانون اجلزائي اخل ،أحسن بوسقيعة .15

 م.2008 ، دار هومه، اجلزائر،الوجيز يف القانون اجلزائي العامــــــ،  .16

حلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت أمحد أبو الوفا، ا .17

  م.2000، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، الدولية املتخصصة

، اجلزء األول، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، شرح قانون املسطرة اجلنائيةأمحد اخللميشي،  .18

 م.1999

، اجلزء الثاين، مطبعة - طرق الطعن- قانون املسطرة اجلنائية، احملاكمة شرح  ــــــ، .19

  م.2001املعارف اجلديدة، الرباط، 

، املعاملة اجلنائية يف األحداث واألحكام اإلجرائية اخلاصة مأمحد املهدي وأشرف الشافعي،  .20

 م.2006دار العدالة، القاهرة، 

  م.2002النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ، مطبعة الطفل والعالقات األسريةأمحد أوزي،  .21

، دار النهضة العربية، القاهرة املسؤولية اجلنائية لألطفال املنحرفنيأمحد سلطان عثمان،  .22

 م.2002

، اجلزء الثاين، ديوان يئراجلزالتشريع ائية يف اجلزاءات اإلجردئ امبا، لشلقاينامحد شوقي أ .23

 م.1999، ئراجلزاملطبوعات اجلامعية، ا

ر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دار النهضة العربية، مصر، أمحد شوقي عم .24

  م.1999

، دار املصرية اغتصاب اإلناث يف اتمعات القدمية واملعاصرةأمحد علي ادوب،  .25

 م. 1996اللبنانية، القاهرة، 
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 م.1988، دار الشروق، بريوت، السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالميةأمحد فتحي نسي،  .26

  م.1972، القاهرة د.ن، ،- القسم العام- أصول قانون العقوبات  ،أمحد فتحي سرور .27

  م.1993، دار النهضة العربية، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،ــــــــ .28

، دار النهضة العربية، - القسم اخلاص- الوسيط يف قانون العقوبات  ،ــــــــ .29

  م.0199القاهرة، 

  م.1998، املكتب اجلامعي احلديث، د.ن، اإلسكندرية، األسرة والبيئةأمحد حيي عبد احلميد،  .30

  م.2004، مطبعة التلمساين، فاس، السلطة التقديرية للقاضي اجلنائيإدريس الكريين،  .31

األحكام اجلنائية املتعلقة بعمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية إدريس عبد اجلواد عبد اهللا،  .32

  م.2009، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، األحياءبني 

شرح قانون العقوبات اجلزائري جنائي خاص يف جرائم ضد إسحاق إبراهيم منصور،  .33

  م.1988، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، األشخاص واألخالق واألموال وأمن الدولة

دراسة حتليلية - ماية األسرة جنائيا حنو بناء نظرية عامة حلد احلميد، بأشرف رمضان ع .34

، دار النهضة العربية، القاهرة، - ومقارنة يف القانون الوضعي والنظام اجلنائي اإلسالمي

  م.2006

دراسة مقارنة بني الفقه -نطاق احلماية اجلنائية لألطفال نس حسوب السيد احملالوي، أ .35

  م.2011 ، دار الكتب القانونية، مصر،-اإلسالمي والقانون اجلنائي

، دار - دراسة مقارنة- السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث عبد اللطيف، منذر براء  .36

  م.2009احلامد، عمان، األردن، 

، ئراجلز، ديوان املطبوعات اجلامعية، اتلعقوبان القانوم لعاالقسم دئ امباب، شهام بسا .37

  م.2003

، ديوان لبيولوجيةوالطبية م اعلوللت احلديثة الكتشافااجتاه ق لطالواج والزا، جياليلار تشو .38

  م.2001، ئراملطبوعات اجلامعية، اجلزا

، دار حقوق اإلنسان وحرياته يف القانون الدويل والشريعة اإلسالميةجابر إبراهيم الراوي،  .39

  م.1999وائل، عمان، 
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، املكتب العلمي الدفاع االجتماعي من منظور اخلدمة االجتماعيةجالل عبد اخلالق،  .40

  م.1996والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، للكمبيوتر 

  م.1998، الدار العربية للعلوم، بريوت، الطفولة املنحرفةجليل وديع شكور،  .41

أحكام األحوال الشخصية يف ضوء الشريعة اإلسالمية الغراء والقوانني مجال مجيل ناصر،  .42

  م.1994، د.ن، عمان، احلديثة

 وت، د.س.بري، لعريباث الرتء احيادار إ، 3، الد جلنائيةاملوسوعة ا، مللكاعبد ي جند .43

، الديوان الوطين لألشغال التربوية، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ،جياليل بغدادي .44

  م.2002اجلزائر، 

، الديوان الوطين لألشغال - تطبيقيةونة نظرية رسة مقادرا- لتحقيق ا ،ـــــــ .45

  م.1999، ئراجلزالتربيوية، ا

  م.1981، دار العودة، بريوت، علم نفس النموحامد عبد السالم زهراين،  .46

والتوزيع، األردن،  للنشر الثقافة دار ، مكتبةاجلاحنني األحداث قانون اجلوخدار، حسن .47

  م.1992

  م.1973، منشأة املعارف، اإلسكندرية، تشريعات محاية الطفولةحسين نصار،  .48

، دار النهضة موالشرح قانون العقوبات القسم اخلاص يف جرائم األحسني أمحد اجلندي،  .49

  م.1985العربية، القاهرة، 

، دار الفكر، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالميةحسني خالد، عدنان جنا،  .50

 م.1973بريوت، 

دار املطبوعات  ،إجراءات الضبط والتحقيق جلرائم األحداثحسني حسني أمحد احلضوري،  .51

  م.2009اإلسكندرية،  اجلامعية،

  م.2009، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، قانون العقوبات اجلزائريشرح حسني فرجية،  .52

، دار اجلوانب االجرائية الحنراف األحداث وحاالت تعرضهم لالحنرافحسني حممد ربيع،  .53

 م.1991النهضة العربية، القاهرة، 

 م.2000، دار النهضة العربية، مصر، املسؤولية اجلنائية للطفل ،محدي رجب عطية .54

 اللييب التشريعني يف دراسة-  األحداث حملاكمة اجلنائية اإلجراءات ،ــــــــ .55

 م.2004الوطنية، بنغازي، ليبيا،  الكتب دار، - واملصري
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  م.1965، مطبعة املعارف، بغداد، جرائم االعتداء على األشخاص، محيد السعدي .56

 م.2009مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،  اإليذاء البدين لألطفال،حنان أمحد عزمي,  .57

 م.1997 د.م، ،د.ن، التنظيم القانوين حلقوق الطفولة واألمومةخفاجي حممد عبد الوهاب،  .58

مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض اين عليهم (أساسه، عناصره، خريي أمحد الكباش،  .59

اجلنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، ، املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقانون ضماناته)

  م.1990

  م.2010قسنطينة،  وحدة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،العقاب علم يف املوجز مكي، دردوس .60

، دار مكافحة االجتار باألعضاء البشرية يف التشريع املصري واملقارنرامي متويل القاضي،  .61

  م.2012النهضة العربية، مصر، 
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 م.1994، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة، العقوبات القسم العام ،ـــــــــ .158

  م.1977القاهرة،  احلديثة، القاهرة مكتبة ،اإلجرام علم يف أحباث، حسين جنيب حممود .159

 م.2011، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، حمكمة الطفلمدحت الدبيسي،  .160

حلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن ا، مروك نصر الدين .161

  م.2003، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، والشريعة اإلسالمية

، دار الثقافة عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بني الشرع والقانونمسرية عايد الديات،  .162

  م.1999األردن، والتوزيع، عمان، 

، جلامعيةت املطبوعا، دار اءلقضاوالفقه ايف ب لضرح واجلرائم اجر، حسينمصطفى  .163

 م.1988، يةرإلسكندا

  م.1988 القاهرة، ، مكتبة مصر،سيكولوجيا الطفولة واملراهقةمصطفى فهمي،  .164

، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، املرجع يف شرح قانون األحداثمعوض عبد التواب،  .165

 م.1995

 ضوء يف فقهية دراسة-األحداث  احنراف الدين، زين أمني وبالل محودة سعيد منتصر .166

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،-اإلسالمية والشريعة اإلجرام والعقاب علم

  م.2007

  م. 2007، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، محاية حقوق الطفلمنتصر سعيد محودة،  .167

وي جمدال، دار إلسالميةالشريعة اعايتهم يف ورليتهم ومسؤاث ألحدان، يتوت زعرفار منذ .168

 م.2001هـ/1421ردن، أل، ايعزلتوواللنشر 
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توزيع، عنابة، ، دار العلوم للنشر والعلم اإلجرام والسياسة اجلنائيةمنصور رمحاين،  .169

  .م2006

املؤسسة الوطنية للكتاب،  ،اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائريموالي ميالين بغدادي،  .170

 م.1991اجلزائر، 

يتضمن االتفاقيات الدولية املصادقة عليها من طرف -حقوق الطفل ميلود ديدان،  .171

  ، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، اجلزائر، د.س.-اجلزائر خبصوص حقوق الطفل

 ،- دراسة مقارنة- جرائم األحداث يف القانون الدويل اخلاص جناة جرجس جدعون،  .172

  م.2010منشورات زين احلقوقية، لبنان،

  م.2008، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، اإلجرام اجلنسينسرين عبد احلميد نبيه،  .173

  م.2010، مطابع دار الوثائق، د.م، إيذاء الطفلهشام عبد احلميد فرج،  .174

والشريعة  احلماية اجلنائية حلق الطفل يف احلياة بني القانون الوضعيهاليل عبد اهللا أمحد،  .175

  م.1989، القاهرة، ة، دار النهضة العربياإلسالمية

حقوق الطفل يف التشريع املغريب ويف االتفاقيات الدولية اليت وزارة العدل للمملكة املغربية،  .176

، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية صادق عليها املغرب واملعايري الدولية لألمم املتحدة

، مطبعة إليت، سال، دار القلم، الرباط، يوليوز، 10مة للجميع، العدد والقضائية، سلسلة املعلو

  م.2007

  م.1997، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، مرشد التعامل مع القضاءالعدل،  وزارة .177

، اجلزء األول، دار األركان املادية والشرعية جلرمية القتل العمديوسف علي حممود حسن،  .178

 م.1982الفكر، األردن، 

  الرسائل اجلامعية ب.

  رسائل الدكتوراه 1- ب

حلديثة للسياسة ت االجتاهااسة يف درا- اث جلنائية لألحداحلماية اأمحد حممد يوسف وهدان،  .179

  م.1992ق، حلقواكلية ة، لقاهراجامعة ، هراكتودسالة ، ر- جلنائيةا
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التشريع  أثر صفة اين عليه على مسؤولية اجلاين يفأسامة حممد مجال الدين أمحد ناصف،  .180

  م.2005، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، املقارن

، رسالة حلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبةأكرم نشأت إبراهيم، ا .181

  م.1965دكتوراه يف القانون، جامعة القاهرة، 

يف العراق دراسة مقارنة -التدابري العالجية لألحداث اجلاحنني آيدن خالد قادر،  .182

 م.1992، رسالة دكتوراه، كلية القانون جبامعة بغداد، - وفرنسا

دراسة تأصيلية - فكرة خصوصية عدالة األحداث يف التشريع اجلنائي املغريبمحيد احلمداين،  .183

  م.2012جتماعية، فاس، لعلوم القانونية واالقتصادية واالدكتوراه، كلية اأطروحة  ،- حتليلية

، رسالة دكتوراه، جامعة األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائيةمحاية درياس زيدومة،  .184

  م.2006اجلزائر، 

، رسالة دكتوراه يف القانون - دراسة مقارنة- دور القضاء يف محاية األحداث سعاد التيايل،  .185

اخلاص، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، 

  م.2008

، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة احلسن الثاين، الدار القانون اجلزائي للشغلة كميلي، مسري .186

  م.2002البيضاء، 

، رسالة دكتوراه يف العلوم احلماية اجلنائية حلق اإلنسان يف احلياةشعبان نبيه متويل دعيس،  .187

  م.1991القانونية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

(غري منشورة)، رسالة دكتوراه يف  اإلفراج الشرطي يف العراقعبد األمري حسن جنيح،  .188

  م.1979القانون، جامعة بغداد، 

، رسالة - دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون- اجلرائم األسرية عبد احلليم بن مشري،  .189

  م.2008، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، (غري منشورة) دكتوراه

دكتوراه يف العلوم  رسالة ،اجلزائري التشريع يف للطفل اجلنائية احلماية قصري، علي .190

  م.2008 باتنة، خلضر، جامعة احلاج القانونية (غري منشورة)،
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دراســة -اجلنائية جلرائم االجتار بالبشر  املواجهةالعموش شاكر إبراهيم سالمة،  .191

  م2013، أطروحة دكتوراه، جامعة عني مشس، مصر، -مقارنة

، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي، - دراسة مقارنة- اجلنائية لألسرة احلماية لنكار حممود،  .192

  م.2010جامعة منتوري، قسنطينة، 

، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، آثار اجلهل الغلط يف املسؤولية اجلنائيةحممد زكي أبوحممود،  .193

  م.1967جامعة القاهرة، 

، رسالة دكتوراه (غري جلرائم األحداثتطويع اإلجراءات اجلنائية مفتاح أبوبكر املطروى،  .194

  م.1997منشورة)، اإلسكندرية، 

ن لقانوواإلسالمي الفقه الجنائية يف الية ولمسؤالسن في اثر صغر أموسى بن سعيد،  .195

ل، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، ألصووالفقه ايف م لعلواه راكتو، رسالة ديئراجلزا

  م.2010جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

، رسالة حقوق الطفولة يف الشريعة اإلسالمية املقارنة بالقانون الوضعيهاليل عبد اهللا أمحد،  .196

 م.1994دكتوراه يف القانون اخلاص (غري منشورة)، جامعة القاهرة، فرع بين سويف، 

  

 اجستري املرسائل  2- ب

، -االغتصاب والتحرش اجلنسي-اجلرمية اجلنسية املرتكبة ضد القاصرآمال نياف،  .197

  م.2013، 1رسالة ماجستري، (غري منشورة)، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة

، دراسات -دراسة مقارنة-ضمانات احملاكمة العادلة للحدث اجلانح أوبراهيم رشيدة،  .198

عليا متخصصة يف القانون اخلاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ظهر 

 م.2008املهراز، فاس، 

ستري، جامعة منتوري، ماج رسالة، السياسة اجلنائية جتاه األحداثفيظ، أوفروخ عبد احل .199

 م.2011قسنطينة، 

، رسالة ماجستري، (غري اجلزائري القانون للطفل يف اجلزائية احلماية سويقات، بلقاسم .200

  م.2011منشورة)، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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دراسة ميدانية - األحداث املنحرفني عالقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى بورزبرة سوسن،  .201

ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر، ، رسالة - يف مركز إعادة التربية باألبيار

  م.2008

ماجستري يف ، رسالة احلماية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائريبوزيان عبد الباقي،  .202

  م.2010احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  العلوم اجلنائية وعلم اإلجرام، كلية

، رسالة ماجستري، اإلجهاض بني الشريعة والقانون الوضعي اجلزائريثابت بن عزة مليكة،  .203

  م.2001جامعة بن عكنون، اجلزائر، 

دبلوم الدراسات  ،- دراسة مقارنة- كفالة حقوق اين عليه يف الدعوى اجلنائيةمجال احلفيان،  .204

قانون اخلاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة احلسن الثاين، العليا يف ال

  م.1997الدار البيضاء، 

دراسة - إجراءات االستدالل والتحقيق يف جرائم األحداث حاج إبراهيم عبد الرمحن،  .205

، ، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، رسالة ماجستري- مقارنة بني التشريع اجلزائري واملصري

  م.2008

ماجستري يف ، رسالة احلماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائريحاج علي بدر الدين،  .206

 م.2010العلوم اجلنائية وعلم اإلجرام، كلية احلقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

، رسالة - نة تطبيقيةرسة تأصيلية مقادرا- ض جلنائية للعراحلماية اي، حلميزاخالد بن حممد  .207

  م.2008، ألمنيةم العربية للعلواجامعة نايف ، ماجستري

جرمية االجتار بالنساء واألطفال وعقوباا يف الشريعة خالد بن حممد سليمان املرزوق،  .208

، جامعة نايف العربية للعلوم ماجستري، رسالة - دراسة مقارنة- اإلسالمية والقانون الدويل 

  م.2005األمنية، 

، رسالة دكتوراه يف القانون، -دراسة مقارنة-لألسرة احلماية اجلنائية دنيا حممد صبحي،  .209

  م.1987جامعة القاهرة، 

، دبلوم الدراسات العليا يف احلقوق، كلية احلقوق، اكدال قتل الرأفة أواخلالصرجاء ناجي،  .210

  م.2000الرباط، 
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، احلماية اجلنائية لألحداث مبوجب قانون األحداث األردينرحاب موسى حممد العابورة،  .211

  م.2008، اجلامعة األردنية، األردن، اجستريمرسالة 

، - دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي- جناح األحداث زوانيت بلحسن،  .212

  م.2004يف العلوم اإلسالمية (غري منشورة)، جامعة اجلزائر،  ماجستريرسالة 

، قانون العقوبات األرديناحلماية اجلزائية للطفل يف سفيان حممود عبد العزيز اخلوالدة،  .213

يف الدراسات الفقهية والقانونية (غري منشورة)، جامعة آل البيت، األردن،  ماجستريرسالة 

  م.2001

، - دراسة مقارنة- حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية مسر خليل حممود عبد اهللا،  .214

  م.2003بلس، فلسطني، يف الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية يف نا ماجستريرسالة 

، رسالة ماجستري (غري منشورة )، التدابري املقررة لألحداث اجلاحننيصواجل حممد العمروسي،  .215

  م.1984كلية القانون، جامعة بغداد، 

م لعلوام واإلجراماجستير يف علم ، رسالة جلاحننياث اجلنائية لألحداحلماية ا، ثاين جنيةاب عر .216

  م.2004ن، تلمسابلقايد ق، جامعة أيب بكر حلقواكلية ، جلنائيةا

دراسة على ضوء التشريع - حق الطفل ضحية العنف يف التأهيل علي إدريسي حسين،  .217

  م.2006، دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص،كلية احلقوق، فاس، - اجلنائي املغريب

 ، دبلوم للدراسات العليااحلماية القانونية للطفل ضحية االستغالل اجلنسيكمال مباركي،  .218

  م.2006املتخصصة يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، فاس، 

، رسالة ماجستري، اململكة احلماية اجلنائية لألحداث أثناء التحقيق واحملاكمةحممد احلداد،  .219

  م.2010األردنية، 

جستير في ما، رسالة - عالجهاق طروسبابها أ- اث ألحداف انحرهرة اظا، نيكامحمد بر .220

  م.2001، ئرالجزا ق،لحقو،كلية الجنائيةم العلوا
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  م.2006يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، فاس، 

مؤتة،  جامعة ،ماجستريرسالة  ،شرعي منظور من األطفال، املواجدة إبراهيم مرام .222
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 م.2009األردنية، 

يف  ماجستري رسالة، اإلطار القانوين لعمليات نقل وزرع األعضاء البشريةنقاوة فضيلة،  .225
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  م.1999، 16، العددجملة القانون واالقتصاد، -جماالت االختالف وااللتقاء
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 .3، الصفحة 2003يوليو  09خة يف مؤر 41اجلريدة الرمسية عدد 
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على بروتوكول منع وقمع  تضمن التصديق بتحفظامل، 417-03مرسوم رئاسي رقم  .304
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 .4، الصفحة 2003نوفمرب 

، بشأن حظر 182تفاقية تضمن التصديق على االامل، 387-2000مرسوم رئاسي رقم  .305

، 190أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، املكملة بالتوصية  أأسو

 17نيف يوم املعتمدتني خالل املؤمتر الدويل للعمل يف دورته السابعة والثمانني املنعقدة جب

مؤرخة يف  73، اجلريدة الرمسية عدد 2000نوفمرب  28يف  املؤرخ ،1999يونيو سنة 

 .3الصفحة  ،2000ديسمرب  03

مع التصرحيات التفسريية، على اتفاقية  املصادقة تضمنامل، 461-92مرسوم رئاسي رقم  .306

وفمرب سنة ن 20حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
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 .2318، الصفحة 1992ديسمرب 

حيدد كيفيات  ،قرار وزاري مشترك بني وزارة املالية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية .307

ل مقرات التكفل مبصاريف التغذية والنظافة البدنية لألشخاص املوقوفني حتت النظر داخ

ية ، اجلريدة الرمس2011يونيو  12املوافق  1432رجب  10ؤرخ يف امل ،األمن الوطين

  .21، الصفحة 36عدد 
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  -بسكرة- جامعة حممد خيضر 

  كلية احلقوق والعلوم السياسية

  ملخص حبث الدكتوراه حتت عنوان:

  "احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن"

  للطالب: محو فخار

ن حق الطفل أو احلدث يف احلماية حق تفرضه الفطرة، وحتفظه الغريزة، وحتميه التعاليم إ

  .وتنظمه القوانني ،املواثيق واالتفاقيات الدولية وحتث عليهالسماوية، 

إذا تأملنا واقعنا املعاصر على مستوى اجلزائر أو على مستوى باقي الشعوب األخرى جند مثة و

 وسالمة حيام يف سواء هلم صارخا ديدا تشكل ،عديدة جلرائم عرضة صاروا األطفال العديد من

هذا بالنسبة للطفل كضحية، ومن جهة أخرى فإن األرقام  .وأخالقهم نفسيتهم يف أو أجسامهم

يف السنوات األخرية توحي وبشكل أو اليت هي يف حالة اخلطر املعنوي اإلحصائية جلرائم الطفولة اجلاحنة 

  ملفت للنظر أننا أمام تنامي ظاهرة جنوح األحداث.

اليت انتهجها املشرع اجلزائري  ما يدفعنا إىل البحث عن مدى جناعة السياسة اجلنائيةوهو 

ين عليه من جهة، وحتقيق فكرة الردع واإلصالح جلنائية للطفل اوالتشريع املقارن يف توفري احلماية ا

  للطفل اجلانح من جهة أخرى.

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية رأينا تقسيم هذه الدراسة إىل بابني حيث تناولنا يف الباب األول 

اهتم القانون اجلنائي اجلزائري حبماية الطفل من االعتداء على ، فقد   للطفل اين عليهاحلماية اجلنائية 

كما اهتم بتحصينه من التصرفات اليت قد تشكل اعتداء على  ،حياته وعلى سالمة جسمه ونفسه عموما

وعالوة على ذلك فقد أوجد املشرع نصوصا ليواجه به مشكال له أبعاد اجتماعية القه، عرضه وأخ



ويتعلق األمر جبرمية اختطاف األطفال، أضف إىل هذا بعض النصوص اليت جاءت لتجرم االجتار  ،خطرية

  يف أعضاء اإلنسان بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة.

ه أحد أعضاء اتمع وأساس كينونته وال شك يف أن تطبيق هذه احلماية على الطفل باعتبار

ن يعطل منوه أىل حفظ حق الطفل يف جسد معاىف سليم من كل ما من شأنه إواستمراريته إمنا يؤدي 

ا أن حتقق بقاء األمة و أليساهم يف بناء جمتمعه، ويتمتع مبا أعطاه اخلالق عز وجل من قدرات من ش

  تقدمها.

 جترم االعتداء الواقع على األطفال ميكن القول أا ال تغطي بصفة تتبعنا ألهم النصوص اليتبعد غري أنه 

 كاملة كل أمناط االنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال يف الواقع.

ويف الباب الثاين كان يف احلماية اإلجرائية هذا فيما يتصل باحلماية اجلنائية املوضوعية للطفل، 

لرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري جند املشرع وضع العديد من فبا .اللطفل بوصفه جاحن

از مظاهر احلماية ومن أجل إبر ،تكفل حقوق احلدث كجانح أو يف حالة اخلطر املعنوياليت النصوص 

بتداء من مرحلة حاولنا تتبع النصوص اي ا يف املنظومة القانونية اجلزائرية ظاليت ح اإلجرائية للحدث

الحظنا أن املشرع اجلزائري يف ميدان األحداث  الرعاية الالحقة، أين رحلةنتهاء إىل ماحث والتحري الب

ذلك أن قانون اإلجراءات  تفاقيات الدولية يف هذا اخلصوص،حذا حذو تشريعات األحداث ونصوص اال

لة واملراهقة ، وكذا املتعلق حبماية الطفو 72/03والنصوص ذات العالقة واليت نذكر منها األمر اجلنائية 

املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة واملرسوم رقم  75/64األمر رقم 

جبملة من اآلليات اليت من شأا إعادة تأهيل  تأتاملتعلق بإنشاء وتنظيم دور الطفولة املسعفة ،  80/83

اقبة منو يف اتمع، إذ من بني املهام اليت يتطلع إليها قضاء األحداث هو مهمة مر اجلانح وإدماج احلدث

جعل مهمة التحقيق واحلكم يف قضاياهم ، حيث ، ومراعاة مصلحته الفضلىاحلدث داخل وسطه الطبيعي

مشل حماكمتهم بإجراءات متميزة عن تلك  كما من اختصاص قاض له اهتمام وعنايـة خاصة بشؤوم،

  مسعته. وصيانةواليت من شأا محاية الطفل واحلفاظ على نفسيته  ررة لألشخاص البالغنياملق



املشرع احلدث املعرض لالحنراف باحلماية والرعاية ونص على ضرورة إىل جانب هذا خص و

  .يف حقهالتربية والوقاية واإلصالح  اختاذ تدابري

راسة ميكن تقدمي مجلة من املقترحات بناء على ما سجلناه من مالحظات ونتائج حول هذه الدو

  نوردها فيما يلي:

'' إزاء اية الطفل من مبدأ عام عنوانه ''املصلحة األمسى للطفليستلزم على املشرع أن ينطلق يف إطار مح

  .ل املشاكل اليت تعترض هذا األخرياملعاجلة لك

  ماية اجلنائية املوضوعية للطفل:فيما خيص احل .1

جيعل املشرع اجلزائري من وقوع القتل أو االعتداء على سالمة جسم نرى أنه من املالئم أن  -

  الطفل ظرفا مشددا للعقوبة.

  من قانون العقوبات. 328فيما خيص املادة  نرى بضرورة التسوية بني حق احلضانة وحق الزيارة -

االمتناع عن تلقيح األطفال نقترح تقرير جزاء يتناسب وحجم هذه الظاهرة  فيما خيص جرمية -

  .جراميةاإل

قتراح تأطري حق التأديب بصورة قانونية صارمة حتمي الطفل من سوء املعاملة وتساعد الوالدين ا -

  على حسن التربية.

 :لطفلماية اإلجرائية لفيما خيص احل .2

  نقترح: بالنسبة للطفل اين عليه  . أ

ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية وتأهيل األطفال الضحايا عوض إحالتهم على نفس  -

  .أو من هو يف حالة اخلطر املعنوي املؤسسات اليت تم باحلدث اجلانح

  ه.عليطفل الضحية جلرب الضرر الواقع إقرار تعويض مادي مالئم لل -

  بالنسبة للحدث اجلانح واملعرض للخطر املعنوي  . ب



فئة نقترح تقرير تدابري التربية على هذه الللطفل امتناع املسؤولية اجلنائية نظرا ألمهية مرحلة  -

من أجل حتقيق املصلحة العليا للطفل هذا من جهة ومحاية اتمع من خطر هذه الفئة لو العمرية 

  .من جهة أخرى ت دون إشراف أو متابعة أو رعايةترك

  .نشاء شرطة قضائية خاصة باألحداثنقترح إيف مرحلة البحث والتحري:  -

  يف مرحلة البحث التمهيدي مهما كان نوع اجلرمية. يامنقترح حضور احمل -

ل بديلة لقضايا األحداث كالصلح والوساطة إلجياد حلو إحداث مؤسسة وسيطةنقترح  -

  .التوفيقو

مرحلة تنفيذ األحكام: نقترح إعادة تنظيم اختصاص كل من املراكز بالنظر إىل الفئة اليت يف  -

  تعنيه.

النصوص اخلاصة باحلماية  حيث تجمع فيه كل طفل،ويف األخري نقترح وضع تشريع خاص بال -

لى أن يكون القانون ع االجتماعية والنصوص اخلاصة باحلماية اجلنائية للطفل يف قانون موحد

شامال لكافة اجلوانب املتعلقة بالطفل املوضوعية واإلجرائية جتنبا للتعارض أو التكرار ليشمل 

ق الطفل اإلجرائية للحدث ويساوي بني حقو ،حداثالقانون القواعد اإلجرائية املتعلقة باأل

ساسية للتعامل مع ن يعتمد القانون املبادئ األأو ،يهو املعرض لالحنراف والطفل اين علاجلانح أ

 .لى رأسها املصلحة الفضلى لهالطفل وع
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   Que le droit de l'Enfant ou l'événement dans protection du droit d'imposé par instinct, instinct, 

réservations(réserves) est protégé par enseignements divins et forts envies les charters(chartes) 

internationaux et les conventions, organisées selon lois. 

Si nous observons la réalité contemporaine sur le niveau de l'Algérie, ou sur le niveau de reste des 

autres peuples, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants sont devenu soumis à de nombreux 

crimes, leur constituent la menace flagrante tous les deux dans leurs vies et sécurité de leurs 

corps(organismes) ou dans leur psychologie et manières. Ceci pour l'enfant comme une victime et, 

d'autre part, les figures(chiffres) statistiques. 

   Ceci nous incite à chercher l'efficacité de politique(police) criminelle poursuivie selon la législation 

de comparatif de législature algérienne dans la disposition(fourniture) de protection criminelle de la 

victime d'enfant, d'une part et l'idée de force de dissuasion et la réadaptation du contrevenant d'enfant 

sur l'autre. 

     Dans répondant à ce problème nous avons vu la division de cette étude dans deux parties, où nous 

avons mangé dans la première protection de criminel de section de la victime d'enfant, dans la section 

II, la protection procédurale de l'Enfant comme des chances(une cote). 

Nous nous soucions de la protection de droit pénale algérienne de l'enfant de l'attaque sur sa vie et la 

sécurité de son corps(organisme) lui-même en général, aussi intéressé par . ? ? ? ? ? ? Des actions qui 

peuvent constituer une attaque sur la présentation et, de plus, la législature a créé des textes pour faire 

face le sérieux. 

    Il n'y a aucun doute que la demande(l'application) de la protection de l'Enfant comme un des 

membres de la société Et la base de son existence, continuité, mais avance(plomb) à droite de l'enfant 

dans le corps(l'organisme) de sains et du son(sain) Tout ce qui gênerait sa croissance, qui contribuera à 

la construction(au bâtiment) de leur société et incluant a donné au créateur ALLAH. 

    La crainte des capacités qui réaliseraient la survie de la nation et le . 

Cependant, après que nous avons suivi les textes principaux, qui le font un délit pour assaillir sur 

des enfants pourrait devoir dire qu'il ne couvre pas le plein(complet) tous les modèles de violations 

auquel des enfants en fait. 

    Ceci par rapport à la protection criminelle principale de l'enfant, l'un ou l'autre en ce qui concerne 

la protection de la victime d'enfant procédurale . Au Code algérien de Procédures criminelles, nous 

constatons que la législature met beaucoup de textes qui garantissent les droits de l'événement, ou 

dans le cas(la caisse) de danger(hasard) moral, d'autre part, nous constatons que la victime d'enfant 

n'avait pas reçu l'attention suffisante, où des textes négligés des droits légaux et le statut dans la 

rivalité, à part certains des textes que nous avons trouvé quelques-uns, mais pour mettre en 

évidence(surligner) les manifestations de protection procédurale pour l'événement, qui était dans le 

système légal algérien nous ont essayé de suivre les textes, commençant de la fin de la recherche et 

de l'étape(la scène) d'investigation à l'étape(la scène) de soin ultérieur, où nous avons noté que la 

législature algérienne dans le domaine des événements a suivi exemple d'événements de législation 

et les textes de conventions internationales à cet égard, le Code de Procédure Criminelle a passé, 



entre autres des mécanismes qui la réadaptation et la réintégration un contrevenant juvénile dans la 

communauté, comme parmi les tâches qui ont attendu avec impatience la justice juvénile est la 

tâche de contrôler la croissance de l'événement dans la taille naturelle, prenant en compte l'intérêt 

supérieur, où la tâche de l'enquête et du jugement dans les cas(affaires) de la juridiction d'un juge, 

l'attention et le soin pour eux et a aussi inclus le procès(l'essai) par distinct de ceux d'adultes, qui 

protégeraient l'enfant et maintiendraient(entretiendraient) le psychisme et 

maintiendront(entretiendront) sa réputation. En plus de cette protection de délinquance(faute) 

d'événement d'exposition de législateur particulière et soin le texte du besoin de prendre des 

mesures dans leur sur la base d'enregistrer les observations et les découvertes sur cette étude 

pourraient devoir fournir enterrent droit à l'éducation, prévention et la réadaptation. 

Les propositions nous citent(cotent) comme suit : 

    La législature exige que des démarrages dans le cadre de la protection de l'enfant du principe 

de l'ayant droit "des parties prenantes nominal de l'enfant "du traitement de tous les problèmes 

dûs  

1. En ce qui concerne protection criminelle principale d'enfants : dernier. 

2. - Nous croyons qu'il est approprié de faire la législature algérienne du meurtre ou de l'assaut 

sur la sécurité du corps(de l'organisme) de la circonstance aggravante d'Enfant et les pénalités. 

3. - Nous croyons qu'un règlement(une implantation) entre le droit de garde, rendez visite en ce 

qui concerne l'article 328 du code pénal. 

4. -. En ce qui concerne le crime de s'abstenir de la vaccination d'enfants suggèrent le Rapport 

de pénalité proportionnée à l'ampleur de ce phénomène criminel. 

II-L'offre pour de la structuration de la discipline juste et stricte légale protège l'enfant de l'abus 

et aide des parents au bon enseignement(éducation). 

2. En ce qui concerne la protection procédurale d'enfants : 

le ?, pour la victime d'enfant, nous suggérons : 

- doivent établir des institutions spéciales pour le soin et la réadaptation de victimes d'enfant 

Awad amenées aux mêmes institutions qui sont intéressées en cas ou le contrevenant est dans le 

cas(la caisse) de danger(hasard) moral. 

- L'adoption de compensation(rémunération) matérielle(substantielle) est appropriée pour la 

réparation de victime d'enfant pour lui. 

B –Pour l’adolescent en jeu(danger) morale 

- En vue de l'importance de la responsabilité criminelle d'enfants, nous suggérons que le rapport 

des mesures d'enseignement(éducation) pour cette tranche d'âge pour réaliser les intérêts 

supérieurs de l'Enfant, d'une part est la protection de société de la menace contre l’enfant dans 

une loi uniforme sur la loi pour être complet(compréhensif) pour tous les aspects touchant à 

l'enfant pour éviter pour rivaliser la loi principale et procédurale ou la répétition pour inclure 

les règles de procédure concernant les événements, égale l'événement procédural entre les 

droits du contrevenant d'enfant ou enclin à la délinquance(faute) et les enfants de la victime et 

que les principes de base de la loi pour traiter l'enfant et son intérêt supérieur. 

 


