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  ﴾ تقدير و شكر ﴿
الذي وفقنا إلى هذا   هللا الحمد

ألستاذي الفاضل هاللي  التقدير و بآيات الشكر أتقدم
 واإلرشادات اآلراء من الكثير لي الذي قدم مسعود
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 .البحث مدة طوال

 العرفان إلى و الشكر أتقدم بفائق أن إال ال يسعني و
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 ﴾ ءإهدا ﴿
 هللا  ثراهما طيب ... والدي روح إلى
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   يتفرد قضاء األحداث عف غيره مف االختصاصات القضائية األخرى بمجموعة مميزات وأىداؼ 
تركيبا واختصاصا األمر الذي . وتشكيمة ىيئة الحكـ . سواء مف حيث نوع القضايا التي يعالجيا 

 قضائية وتربوية وذلؾ حسب ،جعل مختمف الدوؿ تسند إلى قضاء األحداث مياـ مزدوجة 
. الوضعية التي يكوف  ييا الحدث ماايف حالتي الجنوح والخطر المعنوي 

   ىذا وقد زاد اعتناء الدوؿ بقضاء األحداث انطالقا مف المؤتمر السابع لألمـ المتحدة  ي ميالنو 
ـ المتعمق بمنع الجريمة ومعاممة األحداث المجرميف والذي دعا إلى وضع قواعد 1985سنة 

 ، 1990نموذجية لمعاممة األحداث المجرديف مف حريتيـ وقد تانى المؤتمر الثامف ايا انا  ي سنة 
 القواعد النموذجية وىذا األمر ذاتو الذي تضمنتو المواثيق 1989وكذا اتفاقية حقوؽ الطفل سنة 

وأىمية ىذا الموضوع تكمف  ي معر ة المياـ المنوطة بقضاء األحداث . الدولية لحقوؽ اإلنساف 
بمناسبة نظره  ي قضايا األحداث الجانحيف وكذا صالحيتيـ التي يطغى عمييا الطابع التربوي 
والوقائي  يما يخص األحداث  ي خطر معنوي وذلؾ بالنظر إلى تحقيق المصمحة النموذجية و 

حيث ييدؼ ىذا أيضا إلى الحفاظ عمى نظاـ سممي  ي المجتمع ضمف إطار شامل ايف .لمحدث 
العدالة االجتماعية وحماية األحداث وصغار السف اوصفو جزءا مف عممية التنمية وذلؾ مف خالؿ 

تطايق الارامج العالجية واإلدماج االجتماعييف، والسيما  ي ظل العولمة وتراجع دور الدولة 
وتأثيرات ذلؾ عمى حجـ الظاىرة ، الف المشرع الجزائري انتيج السياسية الجنائية الحديثة  ي إدارة 

شؤوف قضاء األحداث مراعيا القواعد النموذجية لحقوؽ الطفل التي أقرتيا األمـ المتحدة وىذا 
لتحقيق حماية أنجع لمحدث وذلؾ اإجراءات وقواعد واجب إتباعيا أثناء التعامل مع الحدث الجانح 

إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى  يمكف وصف ىذه القواعد المتميزة و الخاصة و الياد ة
 ذلؾ اإلجراـ و عالجو و تربيتو إذا وقع  ي  عف سموؾ طريق اإلمكافخصوصية سنو إلبعاده قدرو
. 

   إف محكمة األحداث ليا خصوصية متميزة  ي بعض الجرائـ ومحكمة األحداث ليا طايعة 
مزدوجة  يي قانونية اجتماعية الف القانوف ىو الذي يحدد سف الحدث والحاالت التي يكوف الحدث 
 ييا منحر ا أو  ي خطر معنوي ويحدد اختصاصيا والوسائل القانونية والتقويمية الممكف إتباعيا 

حيث أعطي ليا القانوف دورا اجتماعيا .والتي تتماشى وظروؼ الحدث ، مع ما ىو منوط ايا 
يساعدىا  ي اختيار العالج األنسب لمحد مف انحراؼ الحدث مف خالؿ االعتناء بو  ي جميع 

النواحي االجتماعية والطاية والنفسية  
: وعميو ارتأيت أف يكوف موضوع دراستي تحت مسمى



 ب

 

ت إجرارتت حمايترا حرثت فترالتجريتراإجراجرت
 

 :رإلتكمااي

   أجد أف إشكالية بحث ىذا الموضوع تشتمل عمى إشكالية أساسية وأخرى  رعية 

 :وتشتمل  ي التساؤؿ اآلتي:  األساسيةاإلشكالية 
 ما مدى نجاعة اآلليات اإلجرائية التي اعتمدىا المشرع  يما يتعمق بحماية األحداث ؟  -

:  وتشتمل  ي التساؤؿ اآلتي: الفرعية  اإلشكالية
 ؟ اإجراءات حماية األحداث  ي التشريع الجزائري  المقصود ما -

 .؟ األحداث مع بالجزائر المختصة الييئات تعاممت كيف - 
 

:  يرجع اختياري ليذا الموضوع كمجاؿ لمدراسة لما يأتي:راحوضوع رخلامج أسبمب
  :ذرلاي سبمبأ-تأ

 إطار وضعالاد مف   انو ايا تتميز التي لمخصائص نظرا و ، المجتمع مف كاير جزء الطفولة   

عمى حماية نفسيا ولـ ليست ليا القدرة  الفئةكوف ىذه  ،حمايتيا أجل مف لمقانوف   قاو ا لوخاص
األاناء ىـ   ، ايااالعتناء و توجيييا عمى  قاصراألسرة دور أف ضال عف ذلؾ  .متطمباتيا تعرؼ

 .  الذي يرضى ألانائو عدـ العيش الكريـ والحياة السعيدةمف ،  مذات أكبادنا زينة الحياة و
وىو ما    أتاح لي الفرصة لالقتراب مف ىذه المشكمة ومعايشتيا،القضائيمجاؿ اؿعممي  ي    

 لذلؾ د عني لمبحث  ي ىذا المجاؿ  كانت ىذه الدراسة لممساىمة بالقدر الذي يتناسب مع نتائجيا

 يقوى  ال الذي حماية الطفل شأنيا مف قانونية قواعد إيجاد عمى جاىدا يرئزاالج المشرع حاوؿ  قد

 .عميو اآلخريف اعتداءات مف نفسو حماية عمى
 

  :حوضوعاي أسبمب -ب
 الصعبة والظروؼ  عمى غرار باقي أطفاؿ العالـ الطفل الجزائري    أف الحياة التي يعيشيا 

مرالتي  قصد حمايتو الف زجرية أف المشرع الجزائري قد سف نصوص قانونية  مف الرغـعمى  ىا ي
 عمى بادية النضارة مازالت يانعيف أطفاؿ منظرأكثر  أكثر ويؤلميا  النفس  ي يحز األمر الذي

، لكف أكثرىـ تـ استغالليـ جنسيا وصورىـ  ي المواقع اإلباحية دليل ذلؾ الذيف يستيمكوف وجوىيـ
 األطفاؿ انحراؼ أسباب معر ة الضروري  مف المخدرات والسجائر التي تفتؾ بصحتيـ كاف
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 كمو ذلؾ جانب والى  تارة ومتيميف تارة أخرى عمييـ مجنيا متى يكونوف معر ة وكذا لمجرائـ وارتكاايـ

 .جميع الحاالت ي  بحمايتيـ المتعمقة القانونية القواعد مجمل معر ة

 :حوضوعلرأهحايت-ت

المتعمقة بحماية الطفل مف ,القانونية النصوص وتحميل دراسة  ي الموضوع تكمفدراسة  أىمية   إف 
  الجزائري  الجزائي التشريع المنصوص عمييا  ي  االعتداءات وما يمس بحقوقو

 : راحجرسي أهحرف
خالليا مف  أكثر المراحل العمرية خطورة و وىيحساسة جد ىامة و مرحمة طفولةإف مرحمة اؿ   

 و إذا كاف  ، الاموغعندمالمح اتجاىاتو و سموكو   تتحددمف ثـالحدث والطفل يتقرر مستقال 
 عمىرة األس قصورمؤشر عمى مشروع جريمة عمى وشؾ النمو  يو ىو الحدث الطفل انحراؼ 

ة و التي ػػػالمجتمع  ي رقابة و حماية ىذه الفئ  قصور دور باإلضا ة إلىبواالىتماـ  و توجييو
 . تعتار جزءا ال يتجزأ منو

 

حنهإايتراب ثتت
:  اعتمدت التيميش عمى النحو اآلتي:راحصمحجتوراحجرإيت
 المصدر أو المرجع  ي المرة األولى   بالنسبة الستعماؿ

 دار الفجر لمنشر والتوزيع –حماية األحداث  ي قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري -زيدومة درياس
 69ص- 2007القاىرة 

عند استعماؿ المصدر أو المرجع  ي المرة الالحقة 
 -المرجع السااق- حماية األحداث  ي قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري -زيدومة درياس

 

رانصوصتراقمنونايت-تت
 يتضمف 1966سنة   يونيو08 الموا ق 1386صفر عاـ 18المؤرخ  ي155-66األمر رقـ - 

 قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ والمتمـ
واعدت نفس الايانات  ي كل استعماؿ ليذا القانوف 

راقجرجرتتراح كحيتراعلامت
 03 منشور بالمجمة القضائية العدد14/03/1989 المؤرخ  ي 54524قرار المحكمة العميا رقـ - 

 299 ص 1990لسنة
 



 ث

 

 : راصعوبمت

 المراجع المتخصصة، تتمثل  ي قمة ونحف بصدد العمل وا عداد ىذا البحث تمقينا صعوبات   

. قميمة جدا  يي الجزائري  بالقانوف  المتعمقة المراجع الخصوص وعمى
ت

تت:ةراحلبي ايراحنهج
 :اآلتية ىجالمف   قد اعتمدت  ي بحثي ىذا عمى ا

 النصوص القانونية والقرارات القضائية المستعممة  ي تحميل وذلؾ مف خالؿ :المنيج التحميمػي
البحث 
 وذلؾ قصد تتبع عناصر المذكرة  ي مختمف مصادرىا القانونية والقضائية :ستقرائيالاالمنيج 

 

 :راسمبقي راحجرسمت

 اقتصرت عمى محتواىا االطالع استطعت والتي المجاؿ ىذا  ي القانونية الدراسات معظـ إف   

 تستغرؽ الموضوع بشكل دراسات عف عبارة مجمميا  ي ىي و اإلحداث جنوح ظاىرة تحميل عمى
: مفصل  كاف مف ايف ىذه الدراسات 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير - الحماية الجزائية لمطفل  ي القانوف الجزائري -    امقاسـ سويقات 
السنة الجامعية –ورقمة -  جامعة قاصدي مرباح–– تخصص قانوف جنائي – ي الحقوؽ 

2010/2011 .
مذكرة التخرج لنيل -  الحماية القانونية لمطفل  ي التشريع الجزائي الجزائري –   حميش كماؿ 

.  2004-2001السنة- الد عة الثانية عشر- إجازة المعيد الوطني لمقضاء 
: وقد كانت الدراسة مفتقرة لبعض العناصر التي يجب التطرؽ ليا نحو

 

خطيتراب ثتت
: عرضت لموضوع بحثي مف خالؿ خطة البحث اآلتية   وقد 

 وذلؾ مف  الدعوى العمومية ضد الحدثقامة ضمنتيا  صميف اثنيف عرضت  ي الفصل األوؿ إل
خالؿ أربعة مباحث 

تالعمومية ضد الحدثإقامة الدعوى :تراحب ثتراول
تإجراءات التحقيق مع الحدث:تراحب ثتراثمنف
تمرحمة المحاكمة اإلجراءات الخاصة أثناء:راحب ثتراثماث



 ج

 

[ت وطرؽ الطعفاألماكف الخاصة اتنفيذىا]األحكاـ الصادرة عف قضاء األحداث وت:راحب ثتراجربي
حماية األطفاؿ المجني عمييـ وذلؾ مف خالؿ ثالث مباحث ؿوعرضت  ي الفصل الثاني 

تإجراءات حماية األطفاؿ   ي الجسـ والحياة:تراحب ثتراولتت
 لحق الجزائية الحماية وسائل  تتخذإجراءات حماية الطفل  ي عرضو وأخالقو :راثمنف راحب ث

ت أخالقو و عرضو صيانةي ؼ الطفل
تالحماية الجنائية لموضع العائمي لمطفل:تراحب ثتراثماثت
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 :الفصل األول
 حموق األحداث  وحماٌتهم
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 :تمييد

ألف الحدث تمحيص األدلة كالفصل في المكضكع  ال يرتكز أساسا عمى ىاىدؼإف محكمة األحداث 
المنحرؼ أك المعرض لخطر معنكؼ عادة ما يككف ضحية عكامل شخصية، إقتصادية كاجتماعية، 

كتقكيميـ لذلؾ فإف القكاعد التي  إصالحيـاألحداث الجانحيف جزائيا ىك معاممة مف ف اليدؼ كا
كمختمفة عف تمؾ التي تحكـ المسؤكلية  تحكـ مسؤكلية األحداث الجانحيف تعتبر قكاعد خاصة

ما جعل المشرعيف ينظركف إلى محكمة األحداث عمى أنيا ىيئة اجتماعية قانكنية  ـالجزائية لمبالغيف
بصفتهم جزءا من عملٌة التنمٌة وذلن تيـ حماؼكذلؾ مف اجل   قضايا األحداثتختص بالفصل في

 من خالل تطبٌك البرامج العالجٌة واإلدماج االجتماعٌٌن
 :ىي مباحث إلى أربعة  الفصل ىذا بتقسيـ قمنا    كلذا

 إقامة الدعكػ العمكمية ضد الحدث : المبحث األول
 إجراءات التحقيق معو:  الثانيالمبحث 

 مرحمة المحاكمة اإلجراءات الخاصة أثناء:المبحث الثالث

  كطرؽ الطعف فييااألحداث كاألماكف الخاصة بتنفيذىااألحكاـ الصادرة عف قضاء  :المبحث الرابع
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 إقامة الدعوى العمومية ضد الحدث :المبحث األول
 إجراءات متابعة الحدث: األول المطمب

  الحدث يقصد بو اإلنساف الذؼ لـ تتكفر لديو القدرة الكافية عمى فيـ معنى الجريمة كالعقابإف   
كحسب القكاعد العامة كأصكؿ الفقو فاف األحداث ينقسمكف إلى ثالثة أصناؼ حسب سنيـ الذؼ 

  1:يتحدد بثالثة مراحل
 عيد الطفكلة كتسمى بطكر الصبي إلى حد سف السابعة حيث يعتبر القاصر توبداؼ :المرحمة األولى

ا تـ في حكـ الصبي الغير المميز تنعدـ فيو قدرتو عمى فيـ معنى العمل الجنائي كعكاقبو كىذا ـ
 بو الشرائع ألنيا تعتبره عامال مقيدا مف حرية المتابعة الجنائية باعتبار الصبي في ىذه األخذ

 حتى تقاـ عميو الدعكػ العمكمية ، كقد اخذ بيذا المبدأ القانكف يمكف أف يرتكب جريمةالمرحمة 
 .ـ1912االيطالي كالمصرؼ كاالنجميزؼ ككذلؾ القانكف الفرنسي قبل تعديمو سنة 

 سنة كفي ىذه المرحمة يككف فيو الطفل لو العمـ بما يفعمو  13ما قبل األحداث  :المرحمة الثانية - 
يف لفيـ أفعالو كما ىي النتائج المرتبة عمى ذلؾ إزاء نتائج تبينما ليس لو القدرة كالتجربة الكافي

 ما يعرؼ عنو عند الفقياء بالجاني غير المبالي الذؼ يتعيف كقايتو مف التأثيرات اأعمالو كىذ
بعاده عف الكسط الفاسد كتخفيف كطأ  القانكف عميو خاصة عقكبة السجف كىذا مأخذ بو ةالخارجية كا 

  . منو446المشرع الجزائرؼ في قانكف اإلجراءات الجزائية السيما المادة 
 سنة كىك سف التمييز الذؼ يصبح فيو القاصر الذؼ 18 إلى 13يبدأ مف سف  :المرحمة الثالثة- 

يعرؼ في حدكد المعقكؿ عكاقب فعمو ألنو في ىذه المرحمة يككف القاصر شخصا منحرفا ليس في 
كسعو التذرع بجيل القانكف إال انو مع ذلؾ لـ يبمغ سف التمييز الكامل الذؼ يمكنو استقراء جدية 

أفعالو كتصرفاتو مما يستكجب معاممتو معاممة خاصة لصغر سنو لتحقيق العقاب عميو كىذا مأخذ 
 منو انو جعل عقكبة القاصر 445بو المشرع الجزائرؼ في قانكف اإلجراءات الجزائية السيما المادة 

 50ة قانكف العقكبات السيما الماد  سنة في حدكد ما نص عميو18 إلى 13الذؼ لـ يبمغ سنو بيف 
 التي العقكبة فإف جزائي لحكـ 18 إلى 13 مف سنو يبمغ الذؼ القاصر يخضع بأف قضي إذا ،منو

  فإنو المؤبد السجف أك اإلعداـ ىي عميو تفرض التي العقكبة إذا كانت: اآلتي تككف  عميو تصدر
 .سنة عشريف سنكات إلى عشر مف الحبس بعقكبة عميو يحكـ

ذا كانت      نصف تساكؼ  لمدة بالحبس عميو يحكـ فإنو المؤقت الحبس أك السجف ىي العقكبة كا 
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 .بالغا كاف إذا بيا عميو يتعيف الحكـ  كافالتي المدة 
المشرع الجزائرؼ لـ ينص عمى حالة التمييز كأساس سف لتكقيع العقكبة بينما ترؾ ذلؾ لسمطة إف - 

القاضي التقديرية في تخفيف العقكبة الممكف تكقيعيا عمى القاصر الجاني أك اتخاذ كسائل أخرػ 
  فضال عف ذلؾ أف األحكاـ 1 مف قانكف اإلجراءات الجزائية444مال بنص المادة عكىي التدابير 

القاضية بكضع األحداث الجانحيف داخل مؤسسات خاصة إصالحية فاف القانكف لـ يتطرؽ كلـ 
يحدد سنا معينا لتطبيق ىذا اإلجراء بل ترؾ ذلؾ لسمطة القاضي التقديرية التي يطبقيا حسب 

   . الحاالت
  :في تحديد سن الرشد الجنائي :الفرع األول 

 سنة كاممة أؼ 18 مف قانكف اإلجراءات الجزائية حدد سف الرشد الجنائي بػ 442 نص المادة إف   
شخص بمغ ىذا السف أصبح راشدا يتحمل المسؤكلية الكاممة كتطبق عميو األحكاـ العامة في 

 السف الجنائي ىذا ىك اقل مف السف الرشد المدني المنصكص أفالمسؤكلية الجنائية ، عمى غرار 
 سنة كاممة كيعكد ذلؾ لقكة اإلدراؾ لدػ 19 مف القانكف المدني كالمحدد بػ 40المادة في عميو 

. اإلنساف 
يتـ احتساب سف الرشد الجنائي اعتبارا مف يـك ارتكاب الجريمة كيقع عبء إثبات ذلؾ عمى النيابة 
العامة عمى غرار إثبات أركاف الجريمة، حيث تعتبر شيادة الميالد ىي اإلثبات الحقيقي في سف 

 2.البمكغ كمع ذلؾ فقد يجكز إثبات ذلؾ بجميع الكسائل األخرػ كىذا ما أقرتو المحكمة العميا
الجزائية  باف يمارس ككيل الجميكرية لدػ المحكمة اإلجراءات  مف قانكف 448نصت المادة    

 األحداث دكف الثامنة عشر مف  طرؼالدعكػ العمكمية لمتابعة الجنايات كالجنح المرتكبة مف
أف إجراءات المتابعة بالنسبة لمبالغيف أك األحداث ىي كاحدة حيث تقاـ فييا بالرغـ مف عمرىـ 

الدعكػ بناء عمى طمب النيابة العامة صاحبة االختصاص في تحريؾ الدعكػ العمكمية كمباشرتيا 
كيسبق تحريؾ الدعكػ العمكمية   الجزائية كما بعدىا مف قانكف اإلجراءات29 المادة لنصكفقا 
المرحمة  تمييدية ىامة لجمع األدلة المثبتة لكقكع الجريمة ك البحث عف مرتكبييا كتسمى ىذه مرحمة

خاصة  أف معظـ الدكؿ المتقدمة خصصت شرطة مرحمة جمع االستدالالت، مع اإلشارة إلى
 باألحداث ك ىذا ماال نجده في الجزائر رغـ أىميتيا الف معظـ التشريعات الحديثة تجمع عمى أف
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حرجة جديرة بأف تؤخذ بعيف االعتبار، كالمعركؼ أف الدعكػ العمكمية تبدأ   مرحمةمرحمة الطفكلة
 1.العامةمف إجراءات التحقيق الذؼ تباشره النيابة  بأكؿ إجراء

 مرحمة التحري والبحث : الثاني الفرع
ج .ا.ؽ مف 12 البحث كالتحرؼ عمال بنص المادة بإجراءاترع الجزائرؼ حدد مف يقـك ػ المشإف   

 القضائي رجاؿ القضاء ك الضباط يقـك بميمة الضبط» كالتي جاء في مضمكنيا ما يمػي
. كاألعكاف كالمكظفكف المبينكف في ىذا الفصل

كيناط بالضبط القضائي ميمة البحث ...........  إدارة الضبط القضائييتكلى ككيل الجميكريةك
 اػػالمقررة في قانكف العقكبات ك جمع األدلة عنيا ك البحث عف مرتكبيو التحرؼ عف الجرائـك

. «ماداـ لـ يبدأ فييا تحقيق قضائي
 يرتكبيا األحداث، حيث أف السياسة يباشر أفراد الضبطية القضائية كظائفيـ بالنسبة لمجرائـ التي

 فػػػك خاصة ما ييدؼ إليو المشرع ـ الجزائية الحديثة في مضمار انحراؼ ىؤالء الجانحيف
 تخصيص ضبطية قضائية لمجرائـ التي إصالح ك رعاية لمحدث ك جعمو في المقاـ األكؿ تستدعي

 .الخبرة ك الدراية في شؤكنيـأصحاب   يتكالىاأفكتقتضي  يرتكبيا ىؤالء الصغار
التي تباشر خارج إطار الدعكػ العمكمية  فمرحمة جمع االستدالالت ىي مجمكعة مف اإلجراءات

كالبحث عف مرتكبييا كجمع األدلة كالعناصر  كقبل البدء فييا بقصد التثبت مف كقكع الجريمة
ؿ ميمة التحقيق االبتدائي ؼتسوقصد في تييئة الدعكػ  الالزمة لمتحقيق، فأىمية ىذه المرحمة تكمف

 يجدؼ ؼ الػكشف الحقيقة، كما تسمح ىذه المرحمة بحفع الشكاكػ كالبالغات كالتك ك المحاكمة

العمكمية بعد  تحقيقيا إلثبات الجريمة كالّلتي يككف ممليا إمّلا بصدكر أمر بأال كجو إلقامة الدعكػ 
 .التحقيق أك الحكـ بالبراءة في مرحمة المحاكمة

 .  حماية الحدث أثناء مرحمة التحري والبحث-

  : األطفال و شرطة األحداث- 1
القضائي رجاؿ القضاء ك  يقـك بميمة الضبط» :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية12تنص المادة    

 .الضباط ك األعكاف كالمكظفكف المبينكف في ىذا الفصل
 إدارة الضبط القضائي كيشرؼ النائب العاـ عمى الضبط القضائي يتكلى ككيل الجميكرية ك

. كذلؾ تحت رقابة غرفة االتياـ .  بدائرة اختصاص كل مجمس قضائي
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 المقررة في قانكف العقكبات ك جمع  كيناط بالضبط القضائي ميمة البحث ك التحرؼ عف الجرائـ
. فييا بتحقيق قضائي مرتكبييا ماداـ لـ يبدأ األدلة عنيا ك البحث عف

يرتكبيا األحداث، حيث أف السياسة  يباشر أفراد الضبطية القضائية كظائفيـ بالنسبة لمجرائـ التي
ك خاصة ما ييدؼ إليو المشرع مف إصالح ك  الجزائية الحديثة في مضمار انحراؼ ىؤالء الجانحيف

سناد ىذه   األحداثتخصيص ضبطية قضائية لمجرائـ التي يرتكبيا ىؤالءمما يجعل رعاية لمحدث  كا 
 مع اعتناء الدكؿ بقضاء األحداث تماشيا. األحداث الخبرة ك الدراية في شؤكف   إلى أصحابةالميـ

ـ المتعمق بمنع الجريمة كمعاممة 1985انطالقا مف المؤتمر السابع لألمـ المتحدة في ميالنك سنة 
 "التخصص في مرافق البكليس"جاء تحت عنكاف كقداألحداث المجرميف 

التي تباشر خارج إطار الدعكػ  مرحمة جمع االستدالالت ىي مجمكعة مف اإلجراءاتالف  
 العمكمية كقبل البدء فييا 

  ضركرةإلى بادرت منظمة الشرطة الدكلية بعد تفكير عمى نطاؽ دكلي 1947انو في سنة    

 1 لحمايتيـ سكاء كانكا جانحيف أك معرضيف لمخطرباألحداث كاستحداث شرطة خاصة إنشاء 
ق البد مف إعطائو  فاف االتصاؿ بالطفل الجانح كمناقشتو كالتحقيق معو مف طرؼ الشرطة ، فإف

 فقد الثقة في النفس كفي مف يتكلى أمره في بداية األمر تتعقد نفسيتو مع  الكاممة ألنو إذاالثقة
2يتكلى أمره فيما بعد حتى كاف كاف ككيل الجميكرية أك قاضي األحداث الجميع سكاء مف

. 
الف المشرع الجزائرؼ أعطى أىمية كبير إلصالح كرعاية الحدث كجعمو في المقاـ األكؿ    

 الخبرة ألصحاب الجانحيف كتسند األحداثتستدعي تخصيص ضبطية قضائية لمجرائـ التي يرتكبيا 
  .األطفاؿكالدراية في شؤكف 
حيث أنشأت 1957تي قامت بيا مصر في سنة التجربة اؿؾ تشريعات العربيةاؿ كبالرّلجكع لبعض
  شرطة األحداث

 أصدرت 1982  مارس15في  انو بتاريخ المديرية العامة لألمف الكطني   كما أف المبادرة قامت 
إلنشاء فرؽ متخصصة لحماية األحداث كمراقبة جنكح األحداث عمى مستكػ األحياء ػ  منشكر

  3.األخرػ  المدارس ػ كالمؤسسات
 استعانة الحدث بمحام في مرحمة البحث والتحري / 2

                                                           
 156 دمحم عبد المادر لواسمٌة ـ جنوح األحداث فً التشرٌع الجزائري ـ ص-   1
2

  بضرورة ن ٌتلموا ضباط الشرطة المضائٌة تدرٌبا12لضاء األحداث فً الفمرة   ما أشارت إلٌه لواعد األمم المتحدة الدنٌا النموذجٌة إلدارة شؤونهذاو - 
 .  بمعاملة األطفال الجانحٌناخاص

3
 جوان 25-24بمضاٌا األحداث ـ ملتمى حول حماٌة الطفولة و األحداث ـ  ـ دور فرلة األحداث للشرطة فً التكفلمحافظ الشرطة – مسعودان خٌرة - 

 الجزائر 2001
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   تباينت أراء فقياء القانكف حكؿ مسألة مدػ أحقية الحدث المشتبو مف االستعانة بمحاـ خالؿ 
 فكرة حضكر الدفاع في مرحمة االستدالؿ كمنو مف يرفضيا فمنيـ مف يؤيدمرحمة البحث كالتحرؼ ، 

، فالرأؼ القائل بأفضمية االستعانة بمحاـ في مرحمة جمع االستدالالت يستند إلى أف ذلؾ يحد مف 
 1المخالفات التي ترتكبيا الضبطية القضائية سكاء عف قصد أك نتيجة ضعف التككيف أك عف إىماؿ

 ، فانو يرجع ذلؾ إلى أف اإلجراءات التي يقـك بيا ضابط الشرطة 2، أما الرأؼ الرافض لمفكرة
القضائية ال يتكلد عنيا دليل باإلضافة إلى ذلؾ فإف جمع االستدالالت ال يعد إجراء التحقيق كليس 
لضابط الشرطة الحق في المساس بحقكؽ كحرية المشتبو فيو أثناء قيامو بأعمالو ، كانو ال محل 

أماـ  لتعطيل اإلجراءات حتى يخطر المحامي ، كيدعمكف رأييـ بجكاز إعادة مباشرة أؼ إجراء تـ
الدفاع ذلؾ ، كقد كجو ليذا الرأؼ انتقاد باف  الضبطية القضائية بمعرفة سمطة التحقيق إذا ما طمب

 مرة ثانية تأخير لمفصل اإلجراءإعادة اإلجراء متركؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي ، ثـ أف في إعادة 
 .في الدعكػ 

 ؼ ػػػنح المشتبو فيو حدثا أك بالغا الحق ؼـكمف المالحع أف التشريع اإلجرائي الجزائرؼ لـ ؼ
 نعو صراحة، إال انو مف خالؿ نص ـاالستعانة بمحاـ في مرحمة جمع االستدالالت ، كما انو لـ ؼ

كعند انقضاء مكاعيد التكقيف ›  التي تنصمف قانكف اإلجراءات الجزائية  2 فقرة 1 مكرر51المادة 
محاميو أك بكاسطة أك لمنظر، يتـ كجكبا فحص طبي لمشخص المكقكؼ إذا ما طمب ذلؾ مباشرة 

عائمتو، كيجرػ الفحص الطبي مف طرؼ طبيب يختاره الشخص المكقكؼ مف األطباء الممارسيف 
ذا تعذر ذلؾ يعيف لو ضابط الشرطة  في دائرة اختصاص المحكمة ، كا 

    3.‹ القضائية تمقائيا طبيبا تضـ شيادة الفحص الطبي لممف اإلجراء
 : قرىا المشرع لألحداث تحت النظرأ الحماية القانونية التي /3

إف المشرع كضع قيكدا لعدـ جكازية  كضع المجـر الذؼ لـ يبمغ مف العمر ثالثة عشر سنة    
كال يجكز تكقيفو لمنظر ميما كاف الجـر المرتكب ،  مؤسسة عقابية ك لك بصفة مؤقتة كاممة في

ج خالؼ لما جاء في نص المادة .ا. مف ؽ456 عمال بنص المادة سكاء كانت جنحة أك جناية
ال يجكز كضع الحدث الذؼ  مف نفس القانكف التي جاءت مطمقة كعامة ، فضال عف ذلؾ انو 51

 سنة في مؤسسة عقابية إال إذا كاف التدبير ضركريا أك استحاؿ أؼ إجراء 18 إلى 13لـ يبمغ سف 

                                                           
( 70ص- زٌدومة درٌاس  ) من لانون األحداث 4/4جسد هذا ا لرأي المشرع الفرنسً فً المادة  -  1

( 70ص- زٌدومة درٌاس  ) بعض الفمهاء الفرنسٌٌن ٌفضلون عدم السماح باالستعانة بحام  2 -
 69ص -207 دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة سنة –محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري -زيدومة درايس    3
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في مكاف خاص معد ليذا  لضبطية القضائية ليذا اإلجراء ، فال بد أف يككف ؿ كءكفي حالة لج آخر
ككاف مف  أكجو الرعاية الصحية كاالجتماعية، الغرض بعيدا عف أماكف حجز البالغيف، ك تتكفر فيو

الضركرؼ اخذ بصمات ك صكر األحداث ككضعيا في البطاقية لمرجكع إلييا عند الحاجة لمتعرؼ 
الجنائية الف مصمحة الطفل تقتضي الرعاية الكاممة كالسرية في التحقيق كالمعاممة  عمى سكابقيـ

 . الحسنة 
   الموقوفون لمنظراألحداث التي يوضع فييا األماكن/ 4
يعامل كل طفل محرـك مف حريتو  » 1989 مف اتفاقية حقكؽ الطفل لسنة 37/2تنص المادة   

الـ يعتبر أف مصمحة كبكجو خاص ، يفصل كل طفل محرـك مف حريتو عف البالغيف ....بإنسانية 
 اتفاقية حقكؽ الطفل ممزمة فبمقتضى ىذه المادة باعتبار إف. «الطفل الفضمى تقتضي خالؼ ذلؾ

الدكلية المصادؽ عمييا نصكص االتفاقيات  ؼالدستكربل كقد جعل المشرع لمقاضي الجزائرؼ ، 
 فاف المشرع تسمك عمى القكانيف الداخمية فيما عدا اإلعالنات التفسيرية الكاردة عمى تطبيقيا

 الفصل بيف  أصبح نصكص االتفاقية المع  صكب النصكص الخاصة باألحداث لكالجزائرؼ 
األحداث كالبالغيف في حالة تكقيفيـ إجباريا لكي ال يتذرع ضباط الشرطة القضائية بعدـ كجكد نص 
في قانكف اإلجراءات الجزائية أك عدـ كجكد األماكف بالرغـ مف ىذه النقطة قد تمت معالجتيا إداريا 

 كقد الكطني  المعد مف طرؼ المديرية العامة لألمف15/03/1982بمقتضى المنشكر المؤرخ في 
أصبح جميع األحداث المكجكديف في خطر معنكؼ أك األحداث المنحرفيف الذيف يتـ ضبطيـ مف 
طرؼ فرؽ حماية األحداث عمى مستكػ امف الكالية أك مف طرؼ ضباط الشرطة غير المكمفيف 

بمياـ ضبط األحداث متى تقرر تكقيفيـ لمنظر، فاف ذلؾ يتـ عمى مستكػ امف الكالية حيث تتكفر 
 1.األماكف الالئقة كدكرات المياه كقالعة لمترفيو

 عدم تصوير الحدث واخذ بصماتو/ 05
، انو كاف توف تقييد حرية الحدث كاخذ بصماتو كتصكيره إجراءات قد تترؾ أثارا بالغة في نفسي   ا

عمى المشرع الجزائرؼ اف يتناكؿ ىذه النقطة مف الضركرات الممحة ألنيا تحقق حماية لإلحداث 
 كتسيل ميمة رجاؿ الضبطية القضائية ، الف كجكد نص يطبق دكف المجؤ إلى السمطة 

   2.التقديرية
 .  ىيئة الحكمأماممدى جوازية تحريك الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث  : المطمب الثاني
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 :  تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة :أوال
القضائية المختصة   مف ؽ إ ج كالتي تبيف الجيات1: القاعدة العامة التي نصت عمييا المادة   إف

ـ ػػػإلى قكاعد خاصة تحؾ  مف ؽ إ ج أشارت448بتحريؾ الدعكػ العمكمية فإف نص المادة 
ة ػػ ىك الكحيد المخكؿ لو متابعةإجراءات ىذه الدعكػ مف طرؼ النيابة ، الف ككيل الجميكرؼ 

 448/2األحداث المقدـ بشأنيـ شككػ مسبقة مف طرؼ اإلدارة صاحبة الشأف عمال بنص المادة 
 صالحية متابعة الجرائـ تممؾالنص أف النيابة العامة ىي كحدىا كمف خالؿ ىذا مف ؽ إ ج 

 اإلدارات الحق في رفعيا المكصكفة بالجنايات ك الجنح ، حتى ك لك كاف القانكف يخص لبعض
  . مباشرة أماـ الجيات القضائية

التقنيكف المختصكف في الغابات  ألنو ال يجكز لرؤساء األقساـ ك الميندسكف ، ك األعكاف الفنيكف ك
المحكمة فيما يسمى بجنح الغابات ، ك عميو فإف  في ضبط المخالفات ك رفعيا مباشرة أماـ

  .مباشرة الدعكػ العمكمية في مكاد الجنح ك الجنايات ضد الحدث المكظفكف العمكمييف ال يممككف 
  في مخالفات األحداث:ثانيا
 أجاز المشرع لككيل الجميكرية رفع الدعكػ مباشرة أماـ قسـ األحداث الخاص بالغيف عمال    

 ج ، كما انو إذا رأػ قاضي األحداث أف الكقائع ال تككف إال مخالفة.ا. مف ؽ446بنص المادة 
كباألكضاع المنصكص ج .ا. مف ؽ459 يحيل القضية عمى محكمة المخالفات عمال بنص المادة 

. ج.ا.مف ؽ164عمييا في المادة 
  غيف كفق القكاعد العامة فيما يتعمقباؿكتتـ محاكمة األحداث أماـ قسـ المخالفات الخاص باؿ

 كىذا ما كرد بالتكميف بالحضكر لجمسة المحاكمة ، إال أف انعقاد المحكمة يككف كفق أكضاع العمنية
 1.ج.ا.ؽ 468 ك394:المادتيففي نص 

  :دــــنقـ
يحاكـ بنفس ألنو الحدث  نفسية  في سمباؤثر تإف محاكمة الحدث أماـ محكمة المخالفات

كفقا لما جاءت البالغكف ليا  الطريقة التي يحاكـ بيا البالغكف، كيخضع لنفس القكاعد التي يخضعكف 
الحماية التي كرسيا المشرع تراجع المشرع عف   . مف قانكف اإلجراءات الجزائية446بو نص المادة 

عطي لو كاممة في تلـ أف ىذه الحماية لمحدث في جميع أطكار القضية التي يككف فييا متيما، نجد 
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لمحدث في أثناء محاكمتو أماـ محكمة  التي كرسيا المشرعكمة كيككف كفق أكضاع اانعقاد المح
 : اآلتي فيتتمثل، الف الحماية األحداث

سرية المحاكمة  - 
حضكر محاـ لمساعدة الحدث  - 
إجراء بحث اجتماعي يقـك بو قاضي األحداث لمكصكؿ إلى الحقيقة كيمكف أف يعيد بو إلى - 

أخصائييف أك أعكاف اجتماعييف أك مربييف كمصمحة المالحظة كالتربية في الكسط المفتكح 
S.O.E.M.O  حيث أف المشرع الجزائرؼ كمف خالؿ نصكص اإلجراءات الجزائية شدد في ىذا ،

اجتماعي فيو، كبالرجكع  ىذا البحث يعتبر مبطال ألنو لـ يتـ القياـ ببحث فاف عدـ كجكدالشأف 
قانكف اإلجراءات الجزائية أنو البد أف كل ممف يحتكؼ عمى بحث  مف  453/3 المادة لنص

اجتماعي لككف ىذا البحث ىك معمكمات كمعطيات عف سمكؾ الحدث كالمحيط الذؼ يعيش فيو 
 أف كفي حالة عدـ الرجكع إليو  عميو ،كيككف كتابيا، كعمى القاضي الرجكع  إلى البحث االجتماعي

 اإلجراءات المتخذة بشأف الحدث ممليا البطالف يعمل ذلؾ في  قرار مسبب ك إال كانت
 .اإلجراءات الجزائية  مف قانكف 453لعدـ احتراـ المادة نص 

الذؼ سكؼ يتػخذه القاضي في مكاجية  اليدؼ مف البحث االجتماعي يعتبر العمل التّلمييدؼ لإلجراء
لتيذيبو، كتحقيقا ليذا الغرض يقـك القاضي  الحدث كلمتعرؼ عمى شخصيتو كتقرير الكسائل الكفيمة

كاألدبية لألسرة التي يعيش في كسطيا كعف سمكؾ الحدث  بجمع المعمكمات عف الحالة المادية
كعف الظركؼ التي عاش ك نشأ أك تربى فييا، كما يأمر القاضي  كسكابقو كمكاظبتو في الدراسة
 .إف لـز األمر ذلؾ بإجراء فحص طبي أك نفساني

ىذا اإلجراء عف ىذا المبدأ كجعل عالنية جمسة مخالفات األحداث كاليدؼ مف المشرع تراجع الف 
الجنايات كالجنح كلـ  إجراءات خاصة فيبالرغـ مف صغر سف الحدث كجعل لو يبقى مجيكال،  ذلؾ

و بذلؾ في المخالفات    يخصّل

 . والطرف المدعى مدنياتحريك الدعوى العمومية و مباشرتيا من طرف القضاة: المطمب الثالث
ؼ ػ السمطة الكاممة لرئيس الجمسة  ؼأفج .ا. مف ؽ286 عمال بنص المادة : قضاة الحكم :أوال

 سؤاؿ الذؼ يطرح نفسواؿلكف  ،ضبط كحسف سيرىا كفرض االحتراـ الكامل لييئة المحكمة 
 ؿ يجكز لرئيس محكمة الجنح أف يفصل في الدعكػ العمكمية في حالة ارتكاب الطفل الحدث ػق

 أك مخالفة في الجمسة ؟ جنحة
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في   مف قانكف اإلجراءات الجزائية خصص المشرع قسـ األحداث بالنظر451عمال بنص المادة 
ىذه  الكاقعة ، ك تعتبر الجنح المرتكبة مف طرؼ األحداث الذيف لـ يبمغكا سف الرشد الجزائي يـك

إذا ثبت أف المتيـ كاف يبمغ مف العمر يـك  ألنوج .ا. ؽ442:كفقا لممادةالقاعدة مف النظاـ العاـ 
عشرة سنة كأنو أحيل خطأ إلى جية مختصة بمحاكمة البالغيف ال  ارتكاب الجريمة أقل مف ثمانية

ة  األحداث كما تقتضيو ادر عف ىذه الجية 451المادّل  مف قانكف اإلجراءات الجزائيّلة كاف الحكـ الصّل
 2ك1 كيترتب عمى ذلؾ النقضبطالنا مطمقا باطال
 . تحريك الدعوى العمومية من طرف المدعى مدنيا: ثانيا
. ؼ مدنياع سنة مف عمره أف يد18يجكز لكل متضرر مف جريمة تسبب فييا حدث لـ يبمغ مف - 
ذا كاف المدعي المدني قد تدخل لضـ دعكاه المدنية إلى الدعكػ -   التي تباشرىا النيابة  العمكميةكا 

العامة فاف ادعاءه يككف أماـ قاضي األحداث أك قاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث  
 المدعى المدني الذؼ يقـك بدكر المباشرة إلى تحريؾ الدعكػ العمكمية فال يجكز لو االدعاء أما- 

 إال أماـ قاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث بمقر قسـ األحداث التي يقيـ بدائرتيا
 3.ج.ا. مف ؽ475الحدث المادة 

 تقتضي القكاعد العامة في إجراءات المتابعة ك التحقيق قاعدتيف أساسيتيف في الفصل بيف- 
 4.ك الحكـ ، غير أف ىذه القاعدة غير مطبقة بالنسبة لألحداث جيات التحقيق

فً إجراءات التحمٌك     (01

األحداث فً مواد  التحمٌك فً لضاٌا األحداث ٌتواله لاضًفً إجراءات  إن الماعدة العامة   - 
عمال فً مواد الجناٌات ،و الجنح بصفة استثنائٌة  الجنح و لاضً التحمٌك المكلف بشؤون األحداث

  شرٌن أو لماضً التحمٌك اتهام أي شخص بصفته فاعل أصلً إ ج ق  من67المادة بنص 
 :لضاة الحكم ( 2

دارة المرافعات عمال بنص المادة رئيس الجمسة المخكلة ؿلصالحيات ؿنظرا        286في ضبط كا 
جريمة في ارتكبت إذا   أمالنظر في الدعكػ العمكمية ك الفصل فيياج ، كىك مخكؿ قانكنا ؿ.ا.مف ؽ
 يحرر محضر كيرسمو إلػى  جنحة أك مخالفة مف طرؼ الحدث ككانت ىذه الجريمة الجمسة

 .يحيل الممفج .ا. مف ؽ568ككيل الجميكرية عمال بنص المادة 
                                                           

  263 العدد الثانً ص 1990 منشور بالمجلة المضائٌة لسنة26790 ملف رلم 1984 مارس 20لرار المحكمة العلٌا مؤرخ فً  - 1
 

لقكاعد خاصة ىي مف النظاـ   محاكـ األحداث تخضعالذؼ قضى بأف)( 1989 مارس 14 مؤرخ في 54.524رقـ قرار المحكمة العميا -  2
 (. كانت عمييا الدعكػ كلك تمقائيا مف طرؼ المجمس األعمىالعاـ كمف الجائز إثارتيا في أية مرحمة

  ٌتضمن لانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل والمتمم1966سنة   ٌونٌو08 الموافك 1386صفر عام 18المؤرخ فً  155-66األمر رلم -  3
 . 84 ص 1975ـ جماد علً ـ اإلجراءات الجنائٌة فً جنوح األحداث و محاكمتهم ـ رسالة ماجستٌر ـ معهد الحموق ـ جامعة الجزائر  4
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 أف يفصل في الدعكػ العمكمية في حالة األحداثىل يجكز لرئيس محكمة السؤاؿ المطركح لكف 
 ؟ج .ا. مف ؽ569 عمال بنص المادة الحدث جنحة أك مخالفة في الجمسة ارتكاب الطفل

 

 إجراءات التحقيق معو:  الثانيالمبحث 
التحقيق االبتدائي ىك مجمكعة اإلجراءات التي تقـك بيا ىيئات التحقق قبل بدء المحاكمة بشأف    

جريمة ارتكبت كيككف ذلؾ بالبحث عف األدلة كتمحيصيا بغرض إظيار الحقيقة ، كذلؾ كفق 
، سريتو بالنسبة ـالشكميات القانكنية التي حددىا المشرع ك ف ضمنيا عالنية التحقيق بالنسبة لمخصـك

لمجميكر، كجكب تحرير محضر بكاسطة أميف الضبط، كرغـ أف التحقيق مع الحدث يتناكؿ البحث 
في كاقعة االنحرافة المنسكبة إليو كجمع األدلة عف ارتكابو ليا سكاء كاف االنحراؼ ايجابيا أك سمبيا 

.  الفعلق ىذاكالبحث عف الدكافع التي أدت بو إلى ارتكاب
انو عمى مستكػ محاكـ الدرجة األكلى نجد قاضي اإلحداث يحقق في قضايا القصر المكجكديف في 
خطر معنكؼ كاألحداث المحاليف إليو مف قسـ المخالفات ، كما يحقق في الجنح البسيطة أما قاضي 
التحقيق المختص بشؤكف األحداث فيحقق في الجنايات كالجنح المتشعبة ، بينما يحقق مع األحداث 

  .عمى مستكػ محاكـ الدرجة الثانية المستشار المندكب لحماية األحداث
  سنة كاممة كالمتيميف بارتكاب أفعاؿ إرىابية أك 16أما بالنسبة لألحداث البالغيف مف العمر 

  249/2تخريبية فيحقق معيـ قاضي التحقيق الذؼ يحقق مع المتيميف البالغيف عمال بنص المادة 
        1.ج.ا.مف ؽ

عمى المحكمة عف طرؽ االستدعاء  أنو ال يجكز لككيل الجميكرية إحالة ممف الحدث مباشرة
 .ج.ا. مف ؽ446عميو أحكاـ المادة  المباشر أك التمبس ما عدا في المخالفات كفقًا لما نصت

 الجية المختصة بالتحقيق في قضايا األحداث :األول المطمب
 كالتي نص  بالرجكع إلى المكاد القانكنية المخصصة إلجراءات التحقيق مع الحدث الجانح   

 كىما قاضي  عمييا المشرع نجده أنو منح صالحية مباشرة التحقيق مع األحداث إلى شخصيف
 .بالبالغيف أصالمختص األحداث كقاضي التّلحقيق المكمف خصيصا بقضايا األحداث كاؿ

 

 :الّتحقيق بواسطة قاضي األحداث: أوالًال  •
 اض ػ قاضي األحداث في قضاء األحداث يجمع تارة بيف التحقيق كالحكـ بالرغـ مف انو ؽ   إف
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 ة ػػػػجزائي ال يصدر أحكاما جزائية ، بينما يحقق مع الحدث المنحرؼ كيتخذ تدابير الحماؼ
ذا كاف المشرع أعطى لو صالحية التحقيق كالحكـ كالتدبير فيما يتعمق بالقص  رػػػكالتربية ،كا 

  المكجكديف في خطر معنكؼ رغـ أف سمككاتيـ ال تعد جرائـ فاف الغرض األساسي مف ذلؾ ىك 
 .حماية الحريات األساسية لتمؾ الفئة مف األفراد

 المشرع الجزائرؼ لـ يجز لقاضي األحداث إصدار أحكاـ جزائية بالنسبة لألحداث المنحرفيف    إف
نما أجاز لو أف يصدر تدابير مؤقتة إلى غاية انتيائو مف التحقيق ، كبعد لؾ يحيل الحدث إلى  ذ، كا 

 1.ج.ا.ف ؽـ 460ك 459الجية القضائية المختصة المادتاف 
   تخصص قاضي األحداث

كتماشيا مع السياسة الحديثة في مجاؿ إيجاد قضاء متخصص لمفصل في قضايا األحداث ،فاف    
 أف الشركط الكاجب تكفرىا في تعييف ج.ا. مف ؽ449/1 المشرع الجزائرؼ حدد في نص المادة

: قاضي األحداث كىي
  .أف يككف القاضي ذا كفاءة (01
 2.أف يككف مف أكلئؾ الذيف يكلكف عناية خاصة باألحداث (02

   

 :الّتحقيق بواسطة قاضي التحقيق الخاص بالبالغين: ثانياًال •
إذا كاف األمر  يتعمق بجريمة تكصف بالجناية مع كجكد جناة بالغيف بصفتيـ فاعميف أصمييف أـ    

شركاء مساىميف كجب إحالة القضية عمى قاضي التحقق لمقياـ بإجراءات التحقيق العادية ثـ 
المتيميف األحداث كالبالغيف بأمر يحاؿ بمقتضاه المتيمكف  التصرؼ في الدعكػ بالفصل بيف

األحداث أماـ محكمة األحداث بمقر المجمس الفاصمة في قضايا الجنايات ، أما بالنسبة لممتيميف 
النائب العاـ إلحالة الممف عمى غرفة االتياـ التي تقرر إحالتيـ / البالغيف يرسل الممف إلى السيد

 .عمى محكمة الجنايات
أما إذا كانت الجريمة كصفيا جنحة ككاف في القضية متيميف أحداث مع أشخاص بالغيف سكاء - 

كانكا فاعميف أصمييف أك شركاء مساىميف فانو يجكز لككيل الجميكرية إجراء الفصل بينيـ مف أكؿ 
قاضي  األمر بتككيف ممف خاص بالقصر يرفعو إلى القاضي المكمف باألحداث كالثاني يحاؿ عمى

 التحقيق بخصكص البالغيف ، كما يجكز لو عند االقتضاء إحالتيـ جميعا عمى قاضي 
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 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية452:التحقيق طبقا لنص المادة 
   المحتملفي حالة ما إذا كانت القضية متشعبة سكاء مف حيث كقائعيا أك بسبب األشخاص أك- 

اتيميـ فانو يجكز لككيل الجميكرية بناء عمى طمب مسبب مف قاضي األحداث أف يعيد بالتحقيق 
في القضية إلى احد قضاة التحقيق حتى كلك كانت القضية جنحة ىي في األصل مف اختصاص 

 .ج.ا. مف ؽ452/3قاضي األحداث عمال بنص المادة 
يقـك قاضي األحداث المكمف بالقضية بإجراء التحقيق كبذؿ الجيد كالعناية الالزمتيف مف اجل - 

الكصكؿ إلى إظيار الحقيقة كالتعرؼ عمى شخصية المتيـ الحدث كالتقرير بشأنو ما يراه الزما مف 
: التدابير كالكسائل الكفيمة لحمايتو ، كتحقيق ليذا الغرض يمكنو إتباع اإلجراءات التالية

القياـ بإجراءات التحقيق في القضية طبقا لمقكاعد العامة المقررة بباب التحقيق القضائي كذلؾ  (01
جراء مكاجية ككل إجراء ما يراه الزما في القضية، غير اف ق ال يجكز لو ػبسماع المتيـ كالشيكد كا 

 .سماع المتيـ الحدث إال في حضكر كلييو أك محاميو
إجراء بحث اجتماعي عف المتيـ الحدث بغرض جمع المعمكمات الخاصة بالحالة المادية  (02

كاألدبية ألسرة القاصر كطباعو كسمككو كالظركؼ التي نشأ كتربى فييا، حيث يتكلى قاضي 
األحداث ىذا البحث بنفسو أك بكاسطة المصمحة االجتماعية المختصة عف طريق أشخاص مؤىميف 

 كل قضايا األحداث إال في الخدمات االجتماعية الف البحث االجتماعي إجراء إجبارؼ في
 .يصدر القاضي أمرا مسببا  أنو يمكف لصالح الحدث استبعاد ىذا التدبير كفي ىذه الحالة
نما ييدؼ إلى  لقد استقر الرأؼ أف دراسة شخصية الحدث المتيـ ال تستيدؼ البحث عف اإلدانة كا 

 .توحماؼ
 .ىذا اإلجراءب جدير بالذكر أف مصالح األمف غير مختصةاؿك

إجراء فحص نفسي بكاسطة طبيب مختص يندب ليذا الغرض إذا  بدأ عمى المتيـ الحدث  (03
حالة مشككؾ فييا سكاء مف حيث أىميتو أك نضجو العقمي أك سمككيات أخرػ شاذة ،حتى يتسنى 
لقاضي األحداث مراعاتيا عند تقرير التدابير التأديبية اإلصالحية في مكاجية الحدث الجانح     

في جميع أطكار التحقيق يجكز لقاضي األحداث أف يتخذ في مكاجية الحدث الجانح أؼ  (04
أف ق ػػ كعمي مف قانكف اإلجراءات الجزائية455إجراء تدبيرؼ يراه مناسبا عمال بنص المادة 

: يختار إحدػ الطرقتيف 
 .التدابير-1
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.  الحبس المؤقت- 2
  مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإنو ال يمكف لمقاضي أف يأمر بالحبس456لنص المادة  كبالرجكع

 أف يسبب اختياره لذلؾ بدكف المركر عمى التدابير، فإذا مر مباشرة إلى الحبس يجب
. ربدؿ التدبي

 مدارؾ الحدث كعدـ قدرتو  فالحدث الجانح ال يعامل مثمما يعامل البالغ كسبب االختالؼ ىك نقص
صنع منو بالغا صالحا في المجتمع  عمى تحمل األلـ المتكخى مف العقكبة، كمف جية أخرػ إمكانية

 .التي دفعت بيذا الحدث إلى الجنكح كلككف العكامل االجتماعية كالنفسية ك العقمية ىي
 1: التدابير المتخذة من طرف قاضي األحداث أثناء التحقيق:أوالًال  •

   إف إجراءات سماع الحدث في معظـ األحياف كافية التخاذ تدبير نيائي تجاه الحدث ، كذلؾ ما 
يجعل القاضي يصدر كثير مف قضايا األحداث تدابر مؤقتة في انتظار استكماؿ التحقيق حكؿ 

تدابير تبقي الحدث : شخصية الحدث ، كالتدابر المؤقتة حسب النصكص القانكنية تنقسـ الى قسميف
  . في أسرتو ، كتدابير تخرج الحدث مف أسرتو

 :اإلجراءات الجزائيّلة في  مف قانكف 455المادة المنصكص عمييا ب :التدابر المؤقتة
  .بالثقة حضانتو أك إلى شخص جدير تسميمو إلى كالديو أك كصيو أك الشخص الذؼ يتكلى (01 
 . تسميمو إلى مركز إيكاء02 
 .تسميمو إلى قسـ إيكاء بمنظمة ليذا الغرض سكاء أكانت عامة أك خاصة (03 

 استشفائية  تسميمو إلى مصمحة الخدمة االجتماعية المنكط بيا معاكنة الطفكلة أك بمؤسسة (04 

  لمعالج تابعة لمدكلة مصمحةالميني أك تسميمو إلى مؤسسة أك منظمة تيذيبية أك لمتككيف (05 
 .معتمدة إلدارة عامة مؤىمة ليذا الغرض أك مؤسسة خاصة أك

 3-72 مف األمر 06عمال بنص المادة : كتدابير تخرج الحدث مف أسرتو
. بمركز لإليكاء أك المراقبة( 01
 . بمصمحة مكمفة بمساعدة الطفكلة(02
بمؤسسة أك معيد لتربية أك التككيف الميني أك العالج  (03

 أؼ كقت كلكف يطمب منو  ما تجدر إليو المالحظة أف لقاضي األحداث سمطة مراجعة تدبيره قي 
بب في مراجعة التدبير  كنزعو مف العائمة ككضعو في مثالً ،   ضدهإذا كاف اإلجراء المتخذ السّل

                                                           
148- ص-المرجع السابك- حماٌة األحداث فً لانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري- زٌدومة درٌاس  1  
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 . كىذا اإلجراء ىك في حده ال يخمك مف الصعكبة الحبس
 

 المؤقت الحدث رىن الحبسإيداع : ثانياًال  •
التحقيق أك لمنع فراره  تكقيف الحدث مؤقتا لسالمة أحياناً قد تقتضي إجراءات المتابعة القضائيّلة    

ف كافتو أك حماؼ مؤقتا فيك إجراء بالغ الحدة، حاالتو  مف انتقاـ متكقع مف ذكؼ الضحية كالتكقيف كا 
أف تككف كل التدابير غير ممكنة حتى نمجأ إليو  صعبة جدًا كاستثنائية جدًا بالنسبة لألحداث يجب

 .أال يمجأ إليو إال إذا كاف ىذا التدبير ضركرياً  كتعتبر حالة خطيرة كيجب عمى القاضي

ىـ ككاف لو ماض ممكث تاإلجراءات لما فيو مف سمب حرية الـ كاعتبار الحبس المؤقت مف أخطر
سالمة التحقيق االبتدائي مف خالؿ كضع المتيـ تحت تصرؼ المحقق  ككاف اليدؼ منو ىك ضماف

 أكمف العبث بأدلة الدعكػ أك التأثير عمى الشيكد أك تيديد المجني عميو  كالحيمكلة دكف تمكينو
لمحيمكلة دكف رجكع   يشمل أيضا الكقاية أك االحترازمنو أفاليدؼ الف ىذا اإلجراء  تأثير أؼتحت

 االنتقاـ منو أك لتيدئة المتيـ إلى الجريمة المنسكبة إليو أك كقايتو مف احتماالت
 .عمى المتيـ الشعكر العاـ الثائر بسبب جسامة الجريمة كضماف تنفيذ الحكـ

 باعتباره تدبيرا احترازيًا  كقد انتقد بشدة ىذا التكسع في اليدؼ مف الحبس المؤقت ألف النظر إليو
 بسبب جسامة الجريمة فال يجكز  يجعمو في مصاؼ العقكبات، أما مراعاة الشعكر العاـ لمناس

 عند الحكـ عميو ال يجكز أف يككف سندا  مكاجيتو بحبس األبرياء، كما أف الخكؼ مف ىرب المتيـ
 .يتعارض تمامًا مع قرينة البراءة لحبسو كذلؾ يعني التّلأكد مف إدانتو كىك ما

ال تجيز حبس الحدث مؤقتًا ألف الحدث خالؿ فترة  كيعد التشريع الجزائرؼ مف بيف التشريعات التي
معاممتو كضركرة إبعاده عف السجكف ألف حبسو مؤقتا  حداثتو في حاجة إلى أسمكب خاص في

 .المتيميف مما يؤدؼ إلى فساد أخالقو كانتقاؿ عدكػ اإلجراـ إليو يؤدؼ إلى اختالطو بغيره مف
: مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي تنص456المادة  كبالرجكع إلى نص

1 
 لـ يبمغ مف العمر ثالث عشرة سنة كاممة في مؤسسة عقابية كلك ال يجكز كضع المجـر الذؼ «

 .بصفة مؤقتة
 كضع المجـر مف سف الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابية إال إذا  كال يجكز

 ىذا التدبير ضركريًا أك استحاؿ أؼ إجراء آخر كفي ىذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص  كاف
 .»فإف لـ يكجد ففي مكاف خاص كيخضع بقدر اإلمكاف لنظاـ العزلة في الميل

                                                           
  ٌتضمن لانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل والمتمم1966سنة   ٌونٌو08 الموافك 1386صفر عام 18المؤرخ فً 155-66األمر رلم   1
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الجانح الذؼ يقل سنو عف الثالثة عشرة سنة ال يجكز كضعو بمؤسسة عقابية حتى لك  إذف الحدث 
المبررات  ذلؾ بصفة مؤقتة فإذا كانت ىناؾ مبررات لحبس المتيـ البالغ حبسًا مؤقتا فإف ىذه كاف

الحدث أف يعبث  في غالب األحكاؿ ال تتكافر في حق الحدث ألنو في غالب األحياف ال يستطيع
آخر ال يؤثر عمى سالمة  بأدلة اإلثبات كال التأثير عمى الشيكد كحتى تيديد المجني عميو كبمعنى

 حبسو مؤقتا فذلؾ فيو كقاية لو التحقيق، فمك تـ تسميـ الحدث إلى كلي أمره أك الكصي بدال مف
 .احتماالت االنتقاـ منو كالحيمكلة دكف عكدتو الرتكاب الجريمة أك كقايتو مف
ككذلؾ اآلثار السمبية  .احتماالت االنتقاـ منو  كالحيمكلة دكف عكدتو الرتكاب الجريمة أك كقايتو مف

مؤقتا ك إذا تكافرت ظركؼ كأسباب ممحة تقتضي حبس المتيـ  التي تعكد عمى الحدث مف حبسو
ىناؾ بديل لمحبس كتسميمو إلى كالديو أك لمف لو الكالية أك الكصاية عميو  مؤقتًا فإنو يجب أف يككف 

 عدـ كجكد ىؤالء يسمّلـ إلى شخص يؤتمف عميو، كعمى كل مف يتسمّلـ الحدث مف ىؤالء أف كفي حالة

ذا كاف التسميـ ألحد مف ىؤالء غير مجدؼ  يتعيد بتسميمو عند طمبو إلى محكمة األحداث، كا 
 لمصمحة الحدث أك أف ظركؼ القضية المتيـ فييا الحدث تستدعي التحفع

 .إيداعو في مكاف مخصص لألحداث عميو فيمكف
 المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث كبالضبط القاعدة كبالرجكع لقكاعد األمـ- 
 : مايميجاء في مضمكنيا  ك التي13رقـ 

 .زمنية ممكنة ال يستخدـ إجراء االحتجاز رىف المحاكمة إال كمالذ أخير كألقصر فترة -1

 بديمة، مثل المراقبة عف يستعاض عف االحتجاز رىف المحاكمة حيثما أمكف ذلؾ بإجراءات -2
 .دكر التربية كثٍب أك الرعاية المركزة أك االلتحاؽ بأسرة أك بإحدػ مؤسسات

 الضمانات التي تكفميا القكاعد يتمتع األحداث المحتجزكف رىف المحاكمة بجميع الحقكؽ ك- 3
نيا النمكذجية لمعاممة السجناء التي اعتمدتيا  .األمـ المتحدة الدّل

 مؤسسة منفصمة، أك يفصل األحداث المحتجزكف رىف المحاكمة عف البالغيف كيحتجزكف في- 4
 .في قسـ منفصل مف مؤسسة تضـ أيضا بالغيف

 االجتماعية أثناء فترة االحتجاز الرعاية كالحماية كجميع أنكاع المساعدة الفردية يتمقى األحداث- 5

 كالتعميمية كالمينية كالنفسية كالطبية كالجسدية التي قد تمزميـ بالنظر إلى سنيـ
 .كجنسيـ كشخصيتيـ

 يتعرض ليا األحداث أثناء  ىذه القاعدة تكجب عدـ االستيانة بخطر العدكػ اإلجرامية التي 
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 إلى تدابير بديمة جديدة مبتكرة احتجازىـ رىف المحاكمة كلذلؾ فمف الميـ التشديد عمى الحاجة
 .لتجنب ىذا االحتجاز خدمة لمصمحة الحدث

 القاعدة األنظار إلى أنو يجب أف يتمتع األحداث المحتجزكف رىف المحاكمة بجميع الحقكؽ  كتمفت

أشكاال مختمفة  كالضمانات التي تكفميا القكاعد الدنيا النمكذجية لمعاممة السجناء، كقد ذكرت القاعدة
االحتياجات الخاصة  مف المساعدات التي قد تصبح الزمة كذلؾ بغية لفت االنتباه إلى تنكع
العقاقير المخدرة كالكحكؿ  لممحتجزيف مف صغار السف المعنييف مثل اإلناث أك الذككر كمدمني

عمييـ مثال، كىنا قد يككف تبايف  كاألحداث المرضى عقميا كالمصابيف بصدمة نفسية نتيجة القبض
 اتخاذ إجراءات تصنيفية تقضي المميّلزات الجسدية كالنفسية لممحتجزيف كىك ما يبرر

 .أكثر مالئمة بفصميـ أثناء احتجازىـ رىف المحاكمة مما يجعل األجكاء
 المؤقت حيف نص في كقد أحسف المشرع الجزائرؼ فعال عندما قاـ بتحديد أماكف تنفيذ الحبس

 : الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية456المادة 
إذا  يجكز كضع المجـر مف سف الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابية إال كال«

 بجناح خاص كاف ىذا التدبير ضركريا أك استحاؿ أؼ إجراء آخر كفي ىذه الحالة يحجز الحدث
 ».الميل فإف لـ يكجد ففي مكاف خاص كيخضع بقدر اإلمكاف لنظاـ العزلة في

 ف ػػػمع البالغي إذ يجب أف يتـ تنفيذ الحبس المؤقت بالنسبة لألحداث في أماكف مستقمة ال
 الخبرة مف الفنييف يخضعكف ألنظمة السجكف ك أف يقـك بإدارة ىذه األماكف كحراستيا أىلكال 

ىانة أك المعاممة السيئة، لال كالمختصيف بشؤكف األحداث كأف يعاممكا معاممة طيبة كال يتعرضكف 
نػما يعاممكف دائمًا بكصفيـ أبرياء كأنيـ ارتكبكا  جرائميـ تحت ظركؼ اجتماعية دفعتيـ إلييا كا 

. بحبس الكبار مع تقميل مدة الحبس إلى حد كبير بالمقارنة
 :سرية التحقيق مع الحدث الجانح

العربية أك الغربية إشارات كاضحة لمنع اإلعالف عف اسـ  تضمنت غالبية التشريعات سكاء   
 مدرستو أثناء التحقيق، كما حظرت نشر صكرتو بأية كسيمة إعالمية الحدث أك عنكانو أك اسـ
اإلساءة إلى سمعتو أك التشيير بو كما يمكف أف يؤدؼ إليو ذلؾ مف  لحماية الحدث مف مغبة

 تتعارض كالمبدأ العاـ الذؼ أقره تشريع األحداث العربي المقارف في التعامل مع انعكاسات سمبية
 .جنكح األحداث قضايا

 رؼ ػػػػإجراءات التح  مف قانكف اإلجراءات الجزائية بأف تككف 11كقد جاء في نص المادة 
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الدفاع، ككل شخص  ك التحقيق سرية ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ك دكف إضرار بحقكؽ 
الجزاءات المنصكص عمييا  يساىـ في ىذه اإلجراءات ممـز بكتماف السر الميني ك ذلؾ تحت طائمة

يتمتع أثناء التحقيق مع الحدث   ىك أف قاضي األحداثاإلشارةكما تجدر بو  ، في قانكف العقكبات
التحقيق الخاص بالبالغيف كاألكامر القصرية  الجانح بسمطة اتخاذ األكامر التي يتمتع بيا قاضي

حضار كاإليداع ككذلؾ أكامر التسكية كأمر اإلحالة عمى محكمة  مثل األمر بالقبض كأمر ضبط كا 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية كأمر اإلحالة عمى محكمة الجنح  459 المخالفات كفقًا لنص المادة

 اإلجراءات الجزائية كاألمر بأال كجو لممتابعة كفقا لنص  مف قانكف 460المادة 
 .اإلجراءات الجزائية  مف قانكف 458المادة 

األحداث بتبميغ ككيل  كيجب عمى قاضي األحداث أك قاضي التحقيق المكمف بالتحقيق مع
لممارسة النيابة العامة سمطة  يـك بصدكر األمر الذؼ تـ إصداره ، كذلؾاؿالجميكرية في نفس 

أياـ مف تاريخ صدكرىا كفقًا لنص  مراقبة حسف سير التحقيق، كيتـ االستئناؼ األمر في خالؿ ثالثة
 مف نفس القانكف فإنو يحق 171المادة   مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كحسب نص170المادة 

أف يبمغ استئنافو لمخصـك خالؿ العشريف يكما  لمنائب العاـ استئناؼ أكامر قاضي التحقيق كيجب
الميعاد ك ال رفع االستئناؼ تنفيذ األمر باإلفراج كلكف  التالية لصدكر األمر، كما ال يكقف ىذا

 .المتيـ محبكسا مؤقتا حتى يفصل في االستئناؼ استئناؼ ككيل الجميكرية يبقي

أك نائبو القانكني فمو حق استئناؼ األكامر المتعمقة بالحبس  كفيما يخص الحدث الجانح أك محاميو
 74القضائية كاإلفراج كاألكامر المتعمقة بالخبرة كالمنصكص عمييا في المكاد  المؤقت كالرقابة

 .154 ك127،143 ك2مكرر 125، 1مكرر 125مكرر، 125، 1-125، 125.مكرر 123.

 التي يصدرىا قاضي التحقيق فيما يخص اختصاصو بنظر الدعكػ إما مف تمقاء نفسو أك األكامر
ة   أك بناءً    مف قانكف 172عمى دفع أحد الخصـك بعدـ االختصاص كىذا ما جاء في نصّل المادّل

 .اإلجراءات الجزائية
 : مف قانكف اإلجراءات الجزائية أنو173كما نصت المادة 

 إجراء يجكز لممدعي المدني أك لككيمو أف يطعف بطريق االستئناؼ في األكامر الصادرة بعدـ- 
 استئنافو ال يمكف أف  التحقيق، أك بأال كجو لممتابعة أك األكامر التي تمس حقكقو المدنية، غير أف

 .بحبس المتيـ مؤقتاً   ينصب في أؼ حاؿ مف األحكاؿ عمى أمر أك عمى شق مف أمر متعمق
 اختصاصو بنظر الدّلعكػ، سكاء مف كيجكز لو استئناؼ األمر الّلذؼ بمكجبو حكـ القاضي في أمر
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 .االختصاص تمقاء نفسو أك بناًء عمى دفع الخصـك بعدـ
التي تصدر مف قاضي   مف قانكف اإلجراءات الجزائية نجد أف األكامر466كبالرجكع لنص المادة 

االتياـ، أما التدابير المؤقتة  األحداث كقاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث تستأنف أماـ غرفة
ة  الجزائية تككف محل استئناؼ أماـ غرفة   مف قانكف اإلجراءات455المنصكص عمييا في المادّل

نائبو القانكني كتككف ميمة االستئناؼ محددة  األحداث بالمجمس القضائي مف طرؼ الحدث أك
 تحت 1986 ديسمبر 02المؤرخ في  بعشرة أياـ، كىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا

 ذؼػ كاؿ1989 المنشكر بالمجمة القضائية العدد الرابع لسنة 49163رقـ
 :عمى النحك التاليجاء في منطكقو 

 المقرر قانكنًا أف غرفة االتياـ بصفتيا جية تحقيق مف الدرجة الثانية تختص بالفصل في مف)

المكمف  االستئناؼ المرفكع ضد األكامر القضائية الصادرة عف قاضي األحداث أك قاضي التحقيق
 مف قانكف 455بالمادة  بشؤكف األحداث، أما األكامر القاضية بالتدابير المؤقتة المنصكص عمييا

بالمجمس القضائي،كبناء عمى ذلؾ  اإلجراءات الجزائية فإف استئنافيا يككف أماـ غرفة األحداث
 النقض قرار غرفة االتياـ يعتبر مخالفا لقاعدة جكىرية في اإلجراءات كيستكجب

 ال كجو لممتابعة الصادر عف  القاضي بعدـ اختصاصو بنظر االستئناؼ المرفكع ضد األمر بأف
. (قاضي األحداث

بالغ النيابة العامة يحيل قاضي األحداث  كبعد استكماؿ إجراءات التحقيق المشار إلييا سابقًا كا 
التي يرأسيا شخصيًا، أما الجنايات التي يحقق فييا قاضي التحقيق  القضية إلى محكمة األحداث

 .محكمة األحداث بمقر المجمس القضائي بمكجب أمر اإلحالة تحاؿ مباشرة عمى

نجد أف مؤتمر األمـ المتحدة السادس لمنع الجريمة كمعاممة المذنبيف كالذؼ  أمّلا عمى الصعيد الدكلي
  كتناكؿ المؤتمر مكضكع قضايا األحداث قبل1980بمدينة كاراكاس عاصمة فنزكيالّل عاـ  انعقد

 :أبرزىا بداية الجنكح كبعده كقد خمص إلى بعض التكصيات اليامة في ىذا المضمار مف

 القانكنيّلة كأف تككف  ضركرة أف يكفل لألحداث الذيف يكاجيكف مشاكل مع القانكف سبل الحماية.  أ
 .ىذه السبل محددة بعناية

 المحاكمة إال كمالذ أخير، ك أف ال يكدعكا في السجف أك منشأة  عدـ احتجاز األحداث قبل.  ب
 لمتأثيرات السمبية إلى جانب المجرميف البالغيف كينبغي دائمًا مراعاة أخرػ يككنكف فييا عرضة

 .بأعمارىـ الحاجات الخاصة
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جسيـ ينطكؼ عمى  عدـ حبس أؼّل حدث في مؤسسة إصالحية ما لـ يكف قد أديف بارتكاب فعل.  ج
ذا تمادػ بشكل خط  يككف ىذا ر في ارتكاب الجرائـ كما يجب أفؼعنف ضد شخص آخر كا 

 .الحبس ضركريًا لحماية الحدث
 عميو أف قاضي األحداث كأثناء التحقيق مع الحدث يجب أف يعطي اإلجراءات التي يتخذىا ك

صالح الصبغة اإلنسانية المكرسة لمبادغ العدالة الجنائية الحديثة التي تتكخى معالجة ق المنحرؼ كا 
 1. عميو أكثر مف تكخييا إنزاؿ العقكبة

         

إجراءات التصرف في الدعوى بعد انتياء التحقيق : المطمب الثاني
 مف التحقيق مع الحدث إذا تبيف لو أف إجراءات ما ينتيييقـك قاضي األحداث بصفتو محققا عند   

التحقيق قد استكممت يرسل الممف إلى النيابة العامة عف طريق األمر باإلبالغ الستطالع رأييا 
  ج.ا. مف ؽ457كتقديـ طمباتيا خالؿ عشرة أياـ عمى األكثر عمال بنص المادة 

عمى ككيل الجميكرية أف يبدؼ رأيو خالؿ مدة معينة بالنسبة ،  ذلؾنص يحددفي حالة عدـ كجكد أ
 جاء مقتصرا عمى 03-72 مف األمر 09لألحداث المكجكديف في خطر معنكؼ ، الف نص المادة 

انو عمى قاضي األحداث بعد االنتياء مف التحقيق أف يقـك بإرساؿ ممف القضية إلى ككيل 
إذا تبيف )ج .ا. مف ؽ457ألحداث المنحرفيف فاف نص المادة االجميكرية لالطالع عميو ، عكس 

قاضي األحداث أف اإلجراءات قد تـ استكماليا أرسل الممف بعداف يرقـ الكاتب أكراقو إلى ككيل ؿ
، ك عمى ككيل الجميكرية (رػػاياـ عمى األكث10الجميكرية الذؼ يتعيف عميو تقديـ طمباتو في خالؿ 

  أياـ مف 10المنحرؼ خالؿ  إبداء رأيو في اإلجراءات التي تمت تجاه الحدث
  .تاريخ إبالغو

: انو يجكز لقاضي األحداث أف يصدر احد األمريف التالييف
األمر بأن ال وجو لممتابعة  (01

 كفقا لمقانكف، يصدر قاضي األحداث األمر بأف ال  فييابعد انتياء التحقيق في دعكػ تـ التحقيق
 المكجكدة الدالئلكجو لممتابعة متى تبيف لو أف األفعاؿ المرتكبة ال تككف جنحة كال مخالفة ، كاف 

 مف 458في حكزتو غير كافية العتبار الحدث المتيـ مرتكبا لفعل إجرامي ، كفقا لنص المادة 
 سبيل المتيـ المحبكس انو يتـ إخالءج .ا.ؽ163ج ،كفقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة .ا.ؽ

                                                           
 507ص -  د ت – د ن –د ط –الموسوعة فً اإلجراءات الجزائٌة المجلد الثالث فً المحاكمة - على جروة  1
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احتياطيا في الحاؿ إال إذا حصل استئناؼ ف طرؼ ككيل الجميكرية ، ما لـ يككف محبكس لسبب 
 1.حجكزة الـ أدلة اإلقناع أف يفصل فياألحداثآخر، كما انو عمى قاضي 

األمر باإلحالة  (02
تكصل قاضي األحداث إلى أف األفعاؿ المرتكبة مف طرؼ الحدث ككاف كصفيا جنحة أك    إذا 

ج السابق ذكرىا ، يصدر .ا. مف ؽ458مخالفة استطمع رأؼ ككيل الجميكرية عمال بنص المادة 
أمر باإلحالة يتـ إلى الجيات محددة كفقا لمقانكف  

الجية التي يحيل إلييا المحقق القضايا التي حققيا فييا - 
 ، كاألحداث 2إف األحداث الذيف يحقق معيـ قاضي األحداث ىـ األحداث المعرضيف لالنحراؼ   

المتيمكف بارتكاب جنح كاألحداث المحالكف إليو مف قسـ المخالفات ، كبالتالي عندما يتكصل 
 :القاضي خالؿ التحقيق الذؼ أجراه إلى أف أركاف الجريمة متكفرة فانو يقـك بمايمي

 

  : بالنسبة لممخالفات♦
المتابع فييا مخالفات قضايا اؿأمر بإحالة القضية إلى قسـ المخالفات المختص بالفصل في  صدرؼ

  446المادة  قانكنا كفقا لنص  المنصكص عمييا الغرامةبعقكبةكتقضي بمجرد التكبيخ كالبالغيف 
  : بالنسبة لمجنح♦
 .ج.ا. ؽ460:أمر بإحالة القضية إلى قسـ األحداث لدػ المحكمة طبقا لنص المادةؼ
  : بالنسبة لمجنايات ♦

 إذا حقق قاضي األحداث في قضية حدث متيـ بارتكابو جنحة تبيف لو بعد التحقيق أف الفعل
ؿ إلى قاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث عف طريق ككيل الجميكرية ؼ المرتكب جناية ، يح

مصمحة ؿناسبا ـكىك ما يسمى بالتخمي كفي ىذه الحالة لو جميع الصالحيات إلصدار أؼ أمر يراه 
 قاضي األحداث تخضع لرقابة غرفة االتياـ عمال ىاكحماية الحدث ، كاف ىذه األكامر التي يصدر

تطبق عمى األكامر التي تصدر مف )ج كالتي جاء في مضمكنيا .ا. مف ؽ466/1بنص المادة 
 قاضي األحداث كقاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث أحكاـ

 . (173-170 المكاد

                                                           
 173 و171ص   - المرجع السابك - حماٌة األحداث فً لانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري- زٌدومة درٌاس   1

إن لاضً األحداث ٌنفرد بصالحٌة التحمٌك والحكم واإلشراف على تنفٌذ التدابٌر فً لضاٌا األحداث الموجودٌن فً خطر معنوي   2 -
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ا يستكمل إجراءات التحقيق سكاء في ـأما بالنسبة لقاضي التحقيق المختص بشؤكف األحداث عند♦
جناية أك جنحة كبعد اخذ رأؼ ككيل الجميكرية  يحيل القضية إلى قسـ األحداث لدػ محكمة مقر 

باستثناء نص المادة .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية02ؼ/451لمادة اطبقا  لنص المجمس 
فإذا قاـ قاضي التحقيق بإحالة الممف عمى غير قسـ . مف قانكف اإلجراءات الجزائية 02ؼ/249

األحداث بمحكمة مقر المجمس فإنو يجب عمى مف أحيمت إليو ىذه القضية أف يدفع بعدـ 
اختصاصو النكعي كفي حالة ما إذا فصل فييا فإنو يككف قد ارتكب خطأ إجرائيا يترتب عميو نقض 

ؿ قضايا الجنح إلى قسـ األحداث المختص عمال ؼ، بينما يحالحكـ في حالة الطعف فيو بالنقض
 1.ج.ا.مف ؽ464/2:بنص المادة

 إال أنو تثكر إشكالية مفادىا أنو في حالة ما إذا أحاؿ قاضي التحقيق بالمحكمة القضية إلى قسـ 
 الجريمة أفاألحداث بمحكمة مقر المجمس، كبعد المناقشات كالمرافعات في الجمسة تبيف لممحكمة 

  إلى جنحة بعد ما كانت جناية فما ىك الحكـ الذؼ يصدره في ىذه الحالة؟اجنحة كتـ أعادة تكييفو
 

 وحل ىذه اإلشكالية بإحدى الطرق التالية
 إف اإلجراءات المقررة لألحداث في قانكف اإلجراءات الجزائية لـ تتضمف نص يقضي بأنو- 01

 ليس لقسـ األحداث بمقر المجمس أف يقضي بعدـ اختصاصو كبذلؾ لـ يجعل لو الكالية العامة 
 جناية ثـ أعاد تكييفيا إلى جنحة فقاعدة الكاليةأنيا بالنظر في الجرائـ المحالة إليو عمى أساس 

 .العامة كرسيا كأقرىا المشرع فقط لمحكمة الجنايات
إف قاعدة مف يممؾ الكل يممؾ الجزء طبقا لمتفسير الضيق في المادة الجزائية تنصرؼ حصرا - 02

، كفي ىذه الحالة تنصرؼ إلى ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية188المادة )إلى الجرائـ المرتبطة 
 كلكف إذا كانت ىناؾ جناية مطركحة عمى قسـ األحداث بمحكمة. إعادة التكييف

  بيا جنح أك مخالفات حسب مفيـك المادة السابقة فإنيا تفصل فيمرتبطة مقر المجمس ككانت 
 فػػ الجناية كفي الجرائـ المرتبطة بيا أما إذا أعيد التكييف مف جناية إلى جنحة فالقاعدة ال يمؾ

 .تطبيقيا ىنا
فإف قسـ  (مف يممؾ الكل يممؾ الجزء)الجارؼ بو العمل ىك أنو بناء عمى المبدأ اإلجرائي - 03

 األحداث بمحكمة مقر المجمس يفصل في الجريمة التي أعيد تكييفيا مف جناية إلى جنحة كذلؾ 
 .بناء عمى االعتباريف السابقيف
                                                           

   173-  ص - السابك المرجع-حماٌة األحداث فً لانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري- درٌاس زٌدومة   1
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اختصاص قاضي األحداث : المطمب الثالث 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية حدد اختصاص قاضي األحداث كجعمو ال 451عمال بنص المادة   

 .يخرج عف ككنو إقميميا أك نكعيا أك شخصيا ، كاالختصاص عمكما أما أف يككف كطينا أك محميا
إف قكاعد االختصاص في القضاء الجزائي ىي مف النظاـ العاـ كىذا ما تفق عميو الفقو كالقضاء    

كاف مخالفتو ينجر عنو بطالف اإلجراءات كال يجكز التنازؿ عنو كلممحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا 
 .كيجكز أيضا التمسؾ بو في أؼ مرحمة كانت عمييا الدعكػ 

بالمحكمة يختص بالفصل في الدعاكػ المرفكعة ضد األشخاص الذيف لـ يبمغ  إف قسـ األحداث   
كليس  الجريمة كتككف العبرة في تحديد سف الرشد الجزائي بسف المجـر يـك ارتكاب  سنة،18سنيـ 

  1. مف قانكف اإلجراءات الجزائية451تقديمو لممحكمة كفقا لما جاءت بو المادة  يـك
 

االختصاص المحمي  : األولالفرع 
يككف قسـ األحداث المختص إقميميا » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 451/3نص المادة بعمال    

ىك المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتيا أك التي بيا محل إقامة الحدث أك كالديو أك كصيو أك 
ر فيو عمى الحدث أك المكاف الذؼ أكدع بو الحدث سكاء بصفة مؤقتة أك ثمحكمة المكاف الذؼ ع

« .نيائية
 لقسـ األحداث بمقر المجمس القضائي يشمل اختصاصو حدكد إقميـ المجمس في حالة أما بالنسبة

 .جريمة مف نكع الجنايات ارتكاب
 مخالفتيا البطالف المطمق كىذا ما ذىبت كتعتبر قكاعد االختصاص مف النظاـ العاـ كيترتب عمى

 2. إليو المحكمة العميا في قرارىا
االختصاص النوعي :الفرع الثاني 

 رغـ أف لقاضي األحداث صالحيات قاضي التحقيق، بل كفي بعض األحياف منحو المشرع    
سمطة أكسع إال انو قيده مف حيث الجرائـ فجعل تدخمو مقتصرا عمى الجنح ككذا المخالفات المحالة 
إليو مف قسـ المخالفات ، بينا اشترط أف تككف الجنحة أك المخالفة المحقق فييا مرتكبة مف طرؼ 
 حدث حتى كاف ارتكب الجريمة مع فاعميف أصمييف أك شركاء فانو يبقى ىك صاحب االختصاص
كما انو يختص أيضا بالنظر في قضايا األحداث المجني عميو في جنايات أك جنح طبقا لنص 

                                                           
   ٌتضمن لانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل والمتمم1966سنة   ٌونٌو08 الموافك 1386صفر عام 18المؤرخ فً 155-66األمر رلم   1
 299 ص 1990 لسنة03 منشور بالمجلة المضائٌة العدد14/03/1989 المؤرخ فً 54524 لرار المحكمة العلٌا رلم 2
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ج كيحقق في االدعاءات المدنية المرفكعة أمامو سكاء عف طريق المبادرة أك .ا. مف ؽ493المادة 
المتعمقة ج، كما يفصل في قضايا الحضانة .ا.ؽ2ك475/1:التدخل إلى جانب النيابة العامة المادة

 ، أك دعكػ جزائية 03-72 مف األمر 3ك10/2:باألحداث محل دعكػ الحماية طبقا لنص المادة
كيفصل أيضا في القضايا العارضة كذلؾ في حالة اإلغفاؿ الكاضح لمرقابة مف جانب الكالديف أك 

ذا )ج كالتي جاء في مضمكنيا.ا.مف ؽ481/3الكصي أك متكلي الحضانة عمال بنص المادة كا 
كشفت حادثة عف إغفاؿ كاضح لمرقابة مف جانب الكالديف أك الكصي أك متكلي الحضانة أك عكائق 

منظمة مقامة في مباشرة ميمة المندكب فمقاضي األحداث أك قسـ األحداث كيفما يككف القرار 
المتخذ بالنسبة لمحدث أف يحكـ عمى الكالديف أك الكصي أك متكلي الحضانة بغرامة مدنية مف 

( .مف مئة إلى خمسمائة دينار)دج500اؿ100
   1.كفي حالة العكد فاف ضعف أقصى الغرامة يمكف أف يحكـ بو

كما انو يختص بالنظر في القضايا المتعمقة باألحداث المكجكديف في خطر معنكؼ كذلؾ طبقا 
 . المتعمق بحماية الطفكلة كالمراىقة72/03 مف األمر رقـ 01لممادة الثانية الفقرة

 االختصاص الشخصي:الفرع الثالث 
نح لو صالحية التحقيق في قضايا ـ المشرع قيد قاضي األحداث مف حيث األشخاص ، ؼإف   

 مف األمر 01 سنة طبقا لنص المادة 21األحداث المعرضيف لالنحراؼ الذيف تقل أعمارىـ عف 
 في جنايات أك جنح طبقا لنص ـ المتعمق بحماية الطفكلة كالمراىقة كاألحداث المجني عميو72-3

  ج ككذلؾ األحداث المنحرفيف أؼ الذيف ارتكبكا جنحة أك مخالفة.ا. مف ؽ493المادة 
 2.بغض النظر عف سنيـ في قضايا األحداث

 امتداد قضاء األحداث بالنسبة لألحداث ذوو الصفة العسكرية- 
 كيحق لككيل الجميكرية العسكرؼ في زمف الحرب أف يستحضر مباشرة أماـ المحكمة    

العسكرية أؼ شخص كاف ما عدا القصر، عف كل جريمة إال إذا كانت ىذه الجريمة تستكجب 
  3.( مف قانكف القضاء العسكرؼ 74/05:المادة)" اإلعداـ

 مرحمة المحاكمة اإلجراءات الخاصة أثناء:المبحث الثالث

 .تشكيل قسم األحداث و اختصاصو: المطمب األول 

                                                           
 125- ص- المرجع السابك - حماٌة األحداث فً لانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري - زٌدومة درٌاس - 1
 126 ص-  المرجع نفســـه -حماٌة األحداث فً لانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري -  زٌدومة درٌاس -2
 ،المتضمن لانون المضاء العسكري، المعدل والمتمم1971ابرٌل22المواتفك ل1391 صفر عام26 المؤرخ ف28ً-71 االمررلم-3
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 تعتبر محكمة األحداث ىي الجية القضائية المختصة لمفصل في قضايا محكمة األحداث   

 التشكيمة أك طبيعة األطفاؿ األحداث المنحرفيػف ك تختمف عف المحاكـ العادية سكاء مف حيث
. الطفل الحدث األحكاـ الصادرة ، خاصة تدابير التربية المتخػذة لصالح

 . تشكيل محكمة األحداث: أوال 
األحداث  يتشكل قسـ األحداث سكاء المكجكد بمقر المجمس القضائي ، أك خارجو مف قاضي   

العامة ، ك أميف الضبط ، يتـ تعيف  ك قاضييف محمفيف، ك ككيل الجميكرية ممثل النيابة رئيسا
العدؿ ، ك يتـ اختيارىـ مف  المحمفيف األصميف ك االحتياطييف لمدة ثالث سنكات بقرار مف  كزير

 فػبيف األشخاص مف كال الجنسيف يبمغ عمرىـ أكثر مف ثالثيف عاما جنسيتيـ جزائرية كممتازؼ 
. ؽ إ ج  مف450عمال بنص المادة  باىتماميـ بشؤكف األحداث

  ةػػ تشكيمة محكمة األحداث مف المسائل المتعمقة النظاـ العاـ التي يجكز إثارتيا في أية مرحل  
 1.كانت عمييا الدعكػ ، كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا

 . تشكيل غرفة األحداث بالمجمس: ثانيا 
 مستشار أك أكثر مف أعضاء المجمس  كيعيد إلىاألحداث تكجد بكل مجمس قضائي غرفة   

 مف 472بقرار مف كزير العدؿ عمال بنص المادة  بمياـ مستشاريف المندكبيف لحماية األحداث
. ج.ا.ؽ

 . االختصاص: ثالثا 
 يختص قسـ األحداث بالمحكمة بنظر الجنح التي يرتكبيا األحداث في :في مادة الجنح - 01

 يختص قسـ األحداث الذؼ يكجد بمحكمة مقر المجمس بنظر الجنايات التي   قضايا الجنح بينما
 مف ؽ إ ج ، كما تختص أيضا قي تدابير الحماية 451يرتكبيا األحداث ، عمال بنص المادة 

كاف محل جنحة أك جناية كفقا لما جاء بو نص المادة  المتعمقة بحماية الطفل الضحية ، ك الذؼ
 مف ؽ إ ج ، فضال عف ذلؾ إذا تمت إحالة الطفل الحدث عمى محكمة البالغيف ، ك تبيف 494

 معو في الجمسة أنو حدث ، عمى القاضي  أف يحكـ بعدـ االختصاص ككف أف أثناء التحقيق
. لقسـ األحداث ىك مف النظاـ العاـ االختصاص النكعي

                                                           
1989 منشور بالمجلة المضائٌة العدد الثالث لسنة 232ص33695 ملف رلم 23/10/1984الصادر بتارٌخ الحكمة لعلٌا لرار - 

1  
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بالنظر في  يختص قسـ األحداث الذؼ يكجد بمقر المجمس القضائي :في مادة الجنايات - 02
بمفردىـ أك باالشتراؾ مع  الجنايات التي يرتكبيا األطفاؿ األحداث داخل دائرة االختصاص سكاء

  مف ؽ إ ج كانو  ال يجكز محاكمة الطفل الحدث مرتيف ، األكلى465جناة بالغيف طبقا لممادة 
 .  ك الثانية أماـ محكمة البالغيفاألحداثأماـ محكمة 

كما أف  لمحكمة الجنايات كامل الكالية في الحكـ جزئيا عمى األشخاص البالغيف ، كما تختص 
 سنة كاممة الذيف ارتكبكا افعال  إرىابية أك(16)بالحكـ عمى القصر البالغيف مف العمر ست عشر 

 . مف ؽ إ ج249 سنة عمال بنص المادة 16التي يرتكبيا قصر سنيـ  تخريبية ك
 .إجراءات محاكمة األحداث الجانحين: الثاني المطمب

 تتميز اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األطفاؿ الجانحيف بالنسبة لما ىك مقرر لمبالغيف تبعا   
  :لمعناصر التالية

 تتسم محاكمة األحداث- 

 . مف ؽ إ ج461بسرية الجمسة عمال بنص المادة  -
  ك التي جاء في مضمكنيا 2 /454بنص المادة عمال : حضكر دفاع الطفل الحدث -  
 أف حضكر محاـ لمساعدة الحدث كجكبي في جميع مراحل المتابعة كالمحاكمة كعند االقتضاء  )

. (يعيف قاضي األحداث محاميا لمحدث
 .  ف ؽ إ ج452المادة  :اجتماعيإجراء تحقيق قضائي ك - 
  . إجراءات محاكمة الطفل الحدث- 
 األحداث رأػ المشرع أف ينفرد الطفل الحدث بإجراءات ليا فمسفة متميزة ، ذلؾ ككف قسـ   

 . ىيئة تربكية تيدؼ إلى إصالح الحدث ك تيذيبو ك حمايتو
 ف إجراءات المحاكمة في قضايا األحداث مرنة  كبسيطة كغير معقدة  حتى تعيق ميمة تقكيـ    إ

 . الطفل الجانح
  :إجراءات المحاكمة: أوال 
 كذلؾ بحضكر لو ىكيتو ك تكجيو االتياـ  المتيـ بعد التأكد مف الحدثتبدأ باستجكاب الطفل   

 . ك محاميو ، كما يتـ سماع شيكد اإلثبات بعد تأدية اليميف القانكنية نائبو القانكني  كليو أك
 ةػػك لقاضي األحداث إمكانية إعفاء الطفل مف حضكر الجمسة ك أف يأمر بإخراجو حماية خاص

 : أجل لمطفل الحدث باإلضافة إلى ذلؾ يتـ سماع كالدؼ الطفل مف
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. ككنو المسؤكؿ المدني /01
. كجكد عالقة بيف انحراؼ الطفل ك طبيعة األسرة التي يعيش فييا الطفل  /02
 . يتـ سماع طمبات المدعي المدني ك طمبات النيابة /03

مباشرة عمى   مف ؽ إ ج بأف الطفل الحدث يحاؿ446أما بالنسبة لممخالفات فقد أشارت المادة 
 18 إذا كاف لـ يبمغ 468:المادة محكمة المخالفات ك تنعقد بأكضاع العالنية المنصكص عمييا في

 1.سنة
    

 :حضر نشر ما يدور بالجمسة: ثانياًال  •
إلدارة قضاء   كالمتعمقة بالقكاعد النمكذجية الدنيا1985القاعدة الثامنة مف قكاعد بكيف لسنة  أقرت   

جميع المراحل تفاديا  األحداث في الفقرة الثانية بأف يحتـر حق الحدث في حماية خصكصياتو في
 الجنائية، كال يجكز نشر أية معمكمات يمكف أف تؤدؼ بسبب األكصاؼصبو ألؼ ضرر قد ؼ
 .ىكية المجـر الحدث إلى التعرؼ عمى

 الضارة التي قد تنتج عف نشر كما تشدد القاعدة أيضا عمى أىمية حماية الحدث مف اآلثار
 المجرميف صغار السف سكاء اإلعالـ مثل ذكر أسماءكسائل معمكمات بشأف القضية في كسط 

 .عمييـ  صدر الحكـ»ككانكا متيميف أ
 :تنص  مف قانكف اإلجراءات الجزائية نجدىا477كبالرجكع لنص المادة 

بطريق  يحظر نشر ما يدكر في جمسات جيات األحداث القضائية في الكتب أك الصحافة أك» 
 أك إيضاح اإلذاعة أك السينما أك بأية كسيمة أخرػ كما يحظر أف ينشر بالطرؽ نفسيا كل نص

 .يتعمق بيكية أك شخصية األحداث المجرميف
  دينار كفي حالة العكد2000 إلى 200بعقكبة الغرامة مف  كيعاقب عمى مخالفة ىذه األحكاـ
 .إلى سنتيف يجكز الحكـ بالحبس مف شيريف

ال عكقب عمى كيجكز نشر الحكـ كلكف بدكف أف يذكر اسـ الحدث كلك بأحرؼ اسمو األكلى  كا 
 ».ذلؾ بالغرامة مف مائتي إلى ألفي دينار

مف قانكف األحداث األردني كالتي حظرت نشر اسـ كصكرة الحدث الجانح  13كىذا ما أقرتو المادة 
 المحاكمة أك ممخصيا بأية كسيمة مف كسائل النشر كالكتب كالصحف كالسينما  كنشر كقائع

                                                           
 -  الحماٌة المانونٌة للطفل فً التشرٌع الجزائً الجزائري–الجزائري-  مذكرة التخرج لنٌل إجازة المعهد الوطنً للمضاء –حمٌش كمال  -  1
د ت - د ر- طد
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 ارًا ػػيخالف ذلؾ بغرامة ال تقل عف خمسة دنانير كال تتجاكز خمسة عشر ديف كيعاقب كل مف
 .الحكـ بدكف اإلشارة السـ الحدث أك لقبو كيمكف نشر

 دثػػالجزائرؼ كاألردني يعد خطكة متقدمة نحك حماية الح كفي الحقيقة ما ذىب إليو التشريع
 أفػػػػكىك ما يتفق مع اآلفاؽ الجديدة لمعدالة الجنائية بش كالحفاظ عمى سيرتو في المستقبل،

1.األحداث
  

 

 وطرق الطعن فييا األحداث واألماكن الخاصة بتنفيذىا األحكام الصادرة عن قضاء :المبحث الرابع
 األحكام الصادرة عن قضاء األحداث: المطمب األول

 الجرائـ المرتكبة مف   محكمة األحداث مثميا مثل الييئات القضائية تختص بالفصل في   إف
إدانتو أك عدـ االختصاص الف   ، كليا السمطة التقديرية إما أف تحكـ ببراءة الحدث أكالحدثطرؼ 

المدنية أك الخبرة الطبية أنو بالغ كفقا لما  الحدث الماثل أماميا إذا اتضح مف خالؿ شيادة الحالة
.  ؽ إ ج462جاء في نص المادة 

  . الحماية القانونية لمطفل المعرر لمخطر المعنوي :  الثاني طمبالم
 دعكػ حماية الطفل المعرض لمخطر المعنكؼ تختمف عف الدعكػ العمكمية ألنيا ال تيدؼ إف   

 إطالقا إلى المطالبة بمعاقبة الحدث الف قاضي األحداث ىدفو الكحيد حماية الطفل مف أؼ خطر
 سيتـ  المتعمق بحماية الطفكلة ك المراىقة ك72/03 مف األمر 1أك استغالؿ عمال بنص المادة 

 الف سبب الدعكػ لـ يكف فعل إجرامي   مف ؽ إ ج446/4تفصيميا فيما بعد ، ك كذا المادة 
 في كضعية خطيرة ألنو ارتكب جريمة مف جرائـ القانكف العاـ أرتكبو الطفل الحدث الذؼ أصبح 

 .أك تعرضو لجريمة ما
 

 .  حاالت تعرر الطفل لمخطر المعنوي -أوال
 المراىقة بأف قاضي األحداث  المتعمق بحماية الطفكلة ك72/03 مف األمر1لقد نصت المادة    

  ك تككف صحتيـ كأخالقيـ أك21يبمغكا سف   يختص بالنظر في دعاكػ حماية القصر الذيف لـ
 ، يمكف إخضاعيـ حياتيـ أك سمككيـ مضرا بمستقبميـ تربيتيـ عرضة لمخطر أك أف يككف كضع

  كادػػػضمف الشركط المنصكص عمييا في الـ ك المساعدة التربكية إخضاعيـ لتدابير الحماية

                                                           
 -  الحماٌة المانونٌة للطفل فً التشرٌع الجزائً الجزائري–الجزائري-  مذكرة التخرج لنٌل إجازة المعهد الوطنً للمضاء –حمٌش كمال -  1
 د ت- د ر- طد
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 .الكاردة بعده
 

 : انو إذا كانت صحة الطفل معرضة لمخطر إما جسدية أو نفسية
 : الصحة الجسدية لمطفل معرضة لمخطر - 1
 ذؼػع أك الطفل اؿ. مف ؽ330/3بنص لممادة  ك ذلؾ إذا كاف يعاني مف سكء المعاممة عمال   

لـ  دؼ كػػيعيش في سكف غير الئق ال تتكفر فيو أدنى شركط الحياة  أك مصابا بمرض عقمي أك مع
 . أك التدخيف يتـ عرضو عمى الطبيب أك كاف الطفل مدمف عمى المخدرات أك الكحكؿ

  :الصحة النفسية لمطفل معرضة لمخطر - 2
 نقص إدراكو كتميزه ما يصدر عف األكلياء قد يعرض لطفل إلى التأخر العقمي الذؼ يحد مف   

 . األكلياء إلى عقاب الطفل جسديا كمعنكيا  مف أكامر كعمى اثر ذلؾ يمجأ
الموجود في مكان خال من  الناس أو وجد في الطريق العام  حياة الطفل معرضة لمخطر: ثانيا 

 . دون حماية
  :أخالق الطفل معرضة لمخطر: ثالثا 
السكر عمى مرأػ مف األكالد  باعتياده عمى إذا كاف احد الكالديف يعرض خمقيـ أك يككف سيئا لو   

المؤرخ في  76/66تمارس الدعارة أك مخالفة القكاعد المنصكص عمييا بالمرسـك  أك كانت األـ
جبارية التعميـ16-04-1976   المتعمقة بإجبارية مزاكلة الدراسة في سف معيف كا 

.  منو08األساسي المادة 
 .حاالت أخرى لتعرر الطفل لمخطر المعنوي : الفرع الثاني 

 كرعايتيـ األطفاؿ لقد خكؿ المشرع الجزائرؼ لقاضي األحداث بصفتو الييئة المكمفة بحماية   
 .كا عادة تقكيـ سمككيـ في حالة تعرضيـ لمخطر

  جنحةأوحماية الطفل المجني عميو في جناية : أوال 
 سنة  16إذا كقعت جناية أك جنحة عمى شخص قاصر لـ يبمغ  ) مف ؽ إ ج 493نصت المادة    

أمر منو ، بناءا عمى  بمجرد قاضي األحداث أف يقررؿأك كصيو أك حاضنو فإنو يمكف  مف كالديو
 النيابة ، أف يكدع الحدث المجني عميو في  طمب النيابة العامة أك مف تمقاء نفسو بعد سماع رأؼ

 أك مؤسسة أك يعيد بو إلى مصمحة مكمفة برعاية الطفكلة ، الجريمة إما لدػ شخص جدير بالثقة
 (.القرار قابال لمطعف ك ال يككف ىذا
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 . إجراءات حماية الطفل المعرر لمخطر المعنوي  : الثالثالمطمب 
 . عرر دعوى الحماية عمى قاضي األحداث: الفرع األول 

 القضائي المحمى يختص قاضي األحداث لمحل إقامة القاصر أك مسكنو أك محل االختصاص   
األحداث لممكاف الذؼ يكجد فيو القاصر في حالة عدـ  قاضيؿأك مسكف كالديو ، ك كذلؾ  توإقاـ

أك الشخص الذؼ يسند لو  كالدتو كالد القاصر أك بالنظر في العريضة التي ترفع مف كجكد ىؤالء
 ككيل الجميكرية أك رئيس المجمس الشعبي البمدؼ أك الكالي أك حق الحضانة عمى القاصر نفسو

لمكاف إقامة القاصر أك المندكب المختص باإلفراج المراقب، كما يجكز لقاضي األحداث النظر في 
 المشرع الجزائرؼ انشأ المؤسسات ك أفالقضايا المتعمقة باألحداث بصفة تمقائية ، فضال عف 

 الطفل في حالة  لمكالي كضع64-75الطفكلة ك المراىقة باألمر رقـ   المصالح المكمفة بحماية
مدير المركز إحالة الممف   أياـ غير أنو عمى8في مراكز الحماية في مدة ال تتجاكز  تعجاؿاالس

لمبت في الحالة ك يعرض الممف عمى ككيل الجميكرية عمال  عمى الفكر عمى قاضي األحداث
  .بنص المادة الرابعة

 . صالحية قاضي األحداث أثناء التحقيق مع الطفل المعرر لمخطر المعنوي : الفرع الثاني 
 عند استالـ قاضي األحداث العريضة يقـك أميف الضبط بتسجيميا في السجل المخصص   

 أمره أك ممثل لي رفقة كالطفل القاصركعمى اثر ذلؾ يتـ استدعاء لألحداث في خطر معنكؼ 
 .المصمحة االجتماعية 

 . التدابير النيائية الصادرة بشان الطفل المعرر لمخطر المعنوي : الفرع الثالث 
: 72/03مف األمر10لمادة لنص اتنقسـ التدابير التي يتخذىا قاضي األحداث إلى قسميف طبقا    

 . تدابير التسميم : أوال
 . إبقاء القاصر في عائمتو- 1
 الحمق إعادة القاصر لكالده أك كالدتو الذيف ال يمارساف حق الحضانة عميو بشرط أف يككف ىذا- 2

. غير ساقط عمف يعاد إليو القاصر
 . أحد أقربائو طبقا لكيفيات أيمكلة الحضانة تسميـ القاصر إلى - 3
. تسميـ الطفل إلى شخص مكثكؽ بو - 4

 الممـز بيا  عمى أف يحدد قاضي األحداث نفقة يدفعيا72/03 مف أمر 15ك أشارت المادة 
 . المنح العائمية مباشرة إلى الشخص المستمـ كما تضاؼ إلييا
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  :تدابير الوضع: ثانيا
 : ك ىي التدابير التي يكضع فييا الطفل المعرض لمخطر خارج أسرتو ك المتمثمة في   
 . إلحاؽ الطفل بمركز إيكاء- 1
 . إلحاقو بمصمحة مكمفة بمساعدة الطفكلة- 2
 . إلحاقو بمؤسسة أك معيد لمتربية أك التككيف الميني أك العالج- 3

 أشار إلى عدـ تجاكز سف الرشد المدني كلـ يحدد مدة 72/03 مف األمر 12بينما نص المادة 
 1994جكاف 11الصادر في  09رجعنا إلى المنشكر الكزارؼ رقـ إذا الكضع بيذه المؤسسات لكنو 

ذا تبيف أف الطفل أف مدة الكضع ىي سنتيف يستفيد الطفل مف رعاية خاصة ك  تككيف مالئـ ، كا 

قاضي األحداث ك يمددىا مرة أخرػ إلى غاية بمكغو سف  بحاجة إلى فترة إضافية يقترح ذلؾ إلى
 .يسمح لقاضي األحداث متابعة ممف الطفل الحدث الرشد المدني ك ىذا ما

 . حماية األطفال المحكوم عمييم في مرحمة تنفيذ العقوبات : المطمب الرابع
  المشرع اتخذ مصطمح إصالح كا عادة تربية الطفل بعدـ المـك عميو باتخاذ إجراء التدبير أك   إف

 ةػػػ خالف قاعدة قانكنيألنوالجزاء المسمط عميو ، النتفاء فكرة حق المجتمع في تكقيع العقاب 
 : مف القانكف العاـ كاف عممية اإلصالح تككف كالتالي

 . التيذيب عف طريق التعميـ- 1
 . التيذيب عف طريق العمل ك التككيف الميني- 2
 . التيذيب الديني ك األخالقي- 3

 . قاضي األحداث في تغير و مراجعة تدابير الحماية اختصاص- 01
  عمال بنص عنولقاضي األحداث كحده مراجعة ك تنفيذ األحكاـ ك القرارات التي صدرت   

. إ ج  مف ؽ482/1 ك444المادتيف 
 . صالحية محكمة األحداث في التغير و التعديل -02
 كالديو أك انو إذا تبيف لقاضي األحداث مف خالؿ التحقيق االجتماعي أف تدبير تسميـ الطفل إلى   

العائمة لـ تكف الكسط الذؼ   الكصي أك الشخص الذؼ يتكلى حضانتو لـ يكف في صالحو ، ك أف
 282/2: الدكر في رقابتو مف االنحراؼ المادتيف يسمح لمطفل بإعادة إدماجو ك أف األبكاف لـ يمعبا

 .ج.ا.من ق 444و
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 ج.ا.ق444الجيات التي ليا الحق في مطالبة مراجعة التدابير وفق لممادة  -03
 .ككيل الجميكرية- 
 .المندكبيف المتطكعيف- 
  .تمقاء نفسو قاضي األحداث مف- 

  مف 483جاز لكالديو طمب تسميمو عمال بنص المادة  الحدث خارج أسرتو األبكيف إذا تـ إيداع
  .ؽ إ ج ك يقدـ الطمب إلى قاضي األحداث المختص

 . مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل المعرر الخطر المعنوي  -04
يجكز في كل حيف لقاضي األحداث الذؼ نظر في انو  األنف الذكر مف األمر 13المادة تنص 

بناء عمى طمب القاصر أك كالديو أك كلي أمره ، فإذا لـ  القضية أكال ، أف يعدؿ حكمو تمقائيا ، أك
ينظر في القضية تمقائيا، كجب عميو ذلؾ خالؿ ثالثة األشير التي تمي إيداع الطمب ك ال يجكز 

.  بطمب تعديل الحكـالسنة أف يقدمكا غير عريضة كاحدة في أمره كلي أكالقاصر أك كالده أك كالدتو 
 .القواعد الخاصة بمراجعة التدابير

: ىنالؾ مجمكعة مف القكاعد يجب مراعاتيا أثناء مراجعة التدابير ك تتمثل في   
 في بعيف االعتبار سف الطفل الحدث يجب عمى قاضي األحداث أف يأخذ: سن الطفل /01

  . المدني ك في كل األحكاؿ ال يجكز أف يتجاكز سنو سف الرشد مراجعة التدابير
 يختص إقميميا في تدابير المراجعة ك في الدعاكػ العارضة في :االختصاص اإلقميمي  /02

  1.مادة اإلفراج المراقب كاإليداع ك الحضانة
. قاضي األحداث أك محكمة األحداث - 1
 الشخص قاضي األحداث أك محكمة األحداث التي يقع فييا مكطف كالدؼ الحدث أك مكطف- 2

 . القضاء  الحدث بأمر مفتسممتصاحب العمل أك المؤسسة أك المنظمة التي 
. قاضي األحداث أك محكمة األحداث المكاف الذؼ يكجد بو فعال الحدث مكدعا أك محبكسا -3
ك  كصف الجناية  الطفل الحدث تأخذأرتكبياك في حالة ما إذا كاف الكصف الجزائي لمجريمة التي  

  :المنصكص عمييا في المادة أف محكمة األحداث بمقر المجمس القضائي اتخذت إحدػ التدابير
.  يعكد إلييا مف ؽ إ ج االختصاص455
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التدبير المتخذ   الضركرة تعديلاقتضت إذا مف ؽ إ ج 485ك لحماية الطفل الحدث سمحت المادة 
 مف ؽ إ ج بعد أف 444في المادة  ك لك تعمق األمر بكضع الطفل في إحدػ المراكز المحدد حتى
 .عمى أف يتـ تحكيل الممف إلى قاضي األحداث المختص تسميمو لكالديو فيككف ذلؾ بصفة مؤقتة تـ

 .لطفلاق مصمحة  مفىدؼاؿ االستثناء كضع ىذا عندما ما فعل المشرع فك أحس
 .  دور قضاء األحداث في تنفيذ األحكام الجزائية:الفرع األول

السجكف ك إعادة تربية المساجيف اكجب أف األحكاـ الجزائية الصادرة عف قسـ  قانكف تنظيـ   
إلعادة  أك تكقيف األحداث احتياطيا يتـ في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة األحداث 

 . ضدىـ نيائية تأىيل األحداث أك األحداث الذيف أصبحت األحكاـ الصادرة
كىناؾ أقساـ داخل مؤسسة الكقاية تسمى بجناح األحداث لحبسيـ احتياطيا أك بصفة مؤقتة كعمى 

 .قاضي األحداث مراقبة أجنحة األحداث ك المراكز المتخصصة في إعادة تأىيل األحداث
 

 .رقابة قاضي األحداث عمى األجنحة الخاصة باألحداث :أوال
 ف ػ  المتضـ1972-02-10 المؤرخ في 72/02ىناؾ صالحيات اقرىا المشرع في األمر    

مراقبة ىذه المؤسسات في حدكد اختصاص كل ؿقانكف تنظيـ السجكف لقاضي األحداث بصفة دكرية 
 محكمة كعمى الرغـ مف ذلؾ انو عمى قاضي األحداث زيارة األجنحة كمراقبة الكجبات الغذائية

الحمامات ك دكرة المياه  ك مدػ مطابقتيا لمشركط الصحية، ك مراقبة المخصصة لألطفاؿ األحداث
 مف قانكف السجكف  فضال عف ذلؾ انو يعد قاضي األحداث عمى مستكػ 64تفعيال لنص المادة 

قاـ بيا كما أف األمر األنف الذكر  التي اختصاص كل محكمة المحاكـ تقريرا سنكيا كعدد الزيارات
 :لبالغيف كىي عمى النحك التالي اىابكرس عدة ضمانات لمطفل الحدث ك التي ال يحظى 

.  ألسباب صحيةؾعدـ تطبيق نظاـ العزلة عمى الطفل الحدث كذؿ -1
  .يستفيد الحدث في كل يـك بأربع ساعات عمى األقل مف الفراغ يقضييا في اليكاء الطمق- 2

 يكما أثناء 30 يمكف لمدير المركز أخذ رأؼ لجنة إعادة التربية ك منح الطفل الحدث إجازة- 3
سيرة حسنة يجكز منحو عطمة   فصل الصيف يقضييا مع عائمتو ك إذا كاف الطفل الحدث ذا

اؽ كال ػػكما ال يكمف الطفل الحدث بعمل ش- 4  أياـ بعد أخذ رأؼ لجنة التأديب7 لمدة استثنائية
.  النظاـ الداخمي لممركزاحتراـالحدث  غير أف عمى يجكز تكميفو لمقياـ بعمل ليمي ،

ال    .تأديبية  تعرض إلى عقكباتكا 
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 . رقابة الطفل داخل المؤسسات التي يتـ فييا تنفيذ تدابير الحماية- 5

 . مصمحة المالحظة ك التربية في رعاية الطفل- 6

 . المراكز المخصصة لمحماية في رعاية الطفل- 7

 . مراكز المتخصصة في إعادة التربية في رعاية الطفل- 8

 .حماية الطفل بعد تنفيذ العقكبة-  9

 .اإلشراؼ عمى الرعاية البعدية لمطفل الحدث- 10
 679ك 489: المكادعمال بنص  لمطفل الحدث االعتباريختص قاضي األحداث في رد - 11
 . ج .ا. ؽ693ك

 

 األماكن الخاصة بتنفيذىا :الفرع الثاني
 .المنظر الجميل بسطيف مركز إعادة تػأىيل األحداث ذككر يكجد بحي- 1
 .ببكمرداس مركز إعادة تأىيل األحداث ذككر بتيجالبيف- 2
 .مركز إعادة تأىيل األحداث ذككر بقديل كىراف- 3
 كجد تتأىيل األحداث بنات المكجكد بشاطكناؼ الجزائر العاصمة، إال أنو ال مركز إعادة- 4

 .لبنات في المؤسسات العقابيةؿ المخصصجناح اؿ في النو تـ كضعيفحاليا بو أية بنت 
 ك 05/04مكجكدة إال أف تسميتيا تغيرت بمكجب القانكف رقـ  ك نالحع أف ىذه المراكز مازالت

 .إدماج األحداث أصبحت مراكز إعادة تربية ك
 

طرق الطعن   : الخامسالمطمب 
 مف حمايتو بل يتكجب , فحسب كاالنحراؼ الجنكح أسباب مف كقايتو في تتحقق ال الحدث حماية   

 .الخاطئة القضائية القرارات احتماالت
1

 

 قد منح المشرع أف نجد (ج ا ؽمف 470.474 :المادتيفنص  إلى كبالرجكع الجزائر ففي
 .القضائية كاألحكاـ األكامر في الطعف مجاؿ في لمبالغيف الممنكحة الحقكؽ  نفس األطفاؿ 

 فػػالطع كىي العادية غير كالطرؽ  ، كاالستئناؼ المعارضة كىي العادية بالطرؽ  الطعف فأجاز

 بالنسبة صراحة عميو النص يرد لـ األخير اذق كاف كاف النظر كالطعف بالتماس إعادة بالنقض
 .لألحداث 

 :طرق الطعن العادية : الفرع األول
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 المعارضة كاالستئناؼ طريقاف عادياف بمقتضاىما يستطيع الحدث إعادة طرح الدعكػ    
 .الجزائية أماـ ىيئة الحكـ لمنظر فييا مف جديد

:   المعارضة:اوال
ىي طريق عادؼ، ال يجكز إال في األحكاـ الغيابية، كبمقتضاىا يعاد نظر الدعكػ أماـ الجية    

القضائية نفسيا التي أصدرت الحكـ في غياب المتيـ ، كالغاية مف المعارضة تمكيف المتيـ مف 
 الدفاع عف نفسو في مكاجية التيمة المنسكبة إليو ،كقد نظـ المشرع أحكاـ المعارضة في المكاد

 1.ج.ا. ؽ415الى 409مف 
  :ميعادىا-

 أياـ مف تاريخ التبميغ ، غير انو إذا كاف المتيـ مقيما خارج التراب الكطني 10ميعاد المعارضة   
فتمدد ىذه الميمة إلى شيريف ، كتسرؼ ىذه الميمة كذلؾ عمى المعارضة الكاقعة مف المدعى المدني 

أك المسؤكؿ المدني عف الحقكؽ المدنية كفي حالة عدـ تبميغ المتيـ شخصيا فانو يتعيف تقديـ 
 رػالمعارضة في الميعاد نفسو ك يسرؼ ابتدءا مف تاريخ تبميغ الحكـ بالمكطف أك مق

 ؼػػػ، بحيث انو لـ ينص صراحة عمى أف لمحدث لو الحق ؼالمجمس الشعبي البمدؼ أك النيابة 
 466/3: المادة المعارضة كما نص صراحة عمى أف لمحدث حق الطعف باالستئناؼ عمال بنص

  .ج.ا.مف ؽ
األشخاص المخول ليم حق المعارضة -  
 فانو يجكز لممتيـ كالمدعى المدني أك المسؤكؿ المدني عف الحقكؽ ج .ا.مف ؽ 413حسب المادة    

 ؼػػػػالمعارضة ، أما النيابة فال تجكز المعارضة منيا ألنيا حاضرة باستمرار ؼب الطعفالمدنية 
 .المحكمة أثناء نظر الدعكػ 

 

 :إجراءات المعارضة- 
 تبمغ المعارضة إلى النيابة العامة كالتي يستكجب عمييا إشعار المدعى المدني برسالة مكصى   

  إذا اقتصرت المعارضة عمى الحقكؽ المدنية التي قضى بيا الحكـ تعيف، أما عمييا بعمـ الكصكؿ 
 كيككف الطعف في الحكـ الغيابي بالمعارضة في شكل  عمى المتيـ المعارض تبميغ المدعى المدني بيا

 تقرير كتابي أك شفكؼ يقدمو المتيـ أك المدعى المدني أك المسؤكؿ المدني عف الحقكؽ المدنية لدػ
: عمال بنص المادتيف  أياـ مف التبميغ 10كتابة ضبط الجية القضائية التي أصدرت الحكـ في ميمة 
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 .ج.ا. مف ؽ411 ك410
  :أثار المعارضة- 

 : اعتبار الحكم المعارر فيو كأن لم يكن - 01
يعتبر الحكـ المعارض فيو كاف لـ يكف بالنسبة لكل ما قضى بو ، في الدعكييف العمكمية المدنية     
  :  إعادة نظر الدعوى أمام نفس الجية مصدرة الحكم المعارر فيو -02
 ا ػإذا حضر المتيـ المعارض تأكدت المحكمة مف جكاز قبكليا المعارضة إذا كاف الحكـ غيابي   

 المتيـ كقدمت في الميعاد القانكني، ثـ تنظر فييا مف حيث المكضكع ، أما في حالة عدـ حضكر
 .في التاريخ المحدد النعقاد الجمية تعتبر المعارضة كاف لـ تكف

:  االستئناف:ثانيا
 االستئناؼ ىك طريق عادؼ لمطعف كيككف في األحكاـ الحضكرية الصادرة مف محكمة الدرجة    

   المشرعاألكلى ، كىك ييدؼ أساسا إلى طرح الدعكػ مف جديد أماـ المجمس القضائي ، كقد نظـ
 .ج.ا. ؽ416/2أحكاـ االستئناؼ في المكاد 

 :ج كىي.ا. ؽ416/5نصت المادة :األحكام الجائز استئنافيا : الفرع األول 
 :األحكام الصادرة في مواد الجنح / 01

 أما األحكاـ التحضيرية (الحبس أك الغرامة)دكف أؼ قيد أك شرط ميما يككف مقدار العقكبة كنكعيا 
 أك التمييدية أك التي تفصل في مسائل عارضة أك دفكع فيي غير قابمة لالستئناؼ إال مع الحكـ

 .الفاصل في المكضكع

 األحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا كانت عقوبتيا - 02

     . أياـ05الحبس الذؼ يزيد عف - أ

 . دج100الغرامة التي تزيد عف - ب
 
 

 

  : يتعمق االستئناف: المقرر ليم حق االستئناف األشخاص: الفرع الثاني
 .ج.ا.مف ؽ466/3ك  417المادتيف  (الحدث)بالمتيـ -  01

 .بالمسؤكؿ المدني- 02

 .بككيل الجميكرية-  03
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 .بالنائب العاـ- 04

  .اإلدارات العامة في األحكاؿ التي تباشر فييا الدعكػ العمكمية- 05

   .بالمدعى المدني-  06
  أجاز المشرع لمحدث أو وليو القانوني أو النيابة :الفرع الثالث استئناف تدابير الحماية والتيذيب 

ج بدكف استثناء ، حيث .ا. ؽ444استئناؼ تدابير الحماية كالتيذيب المنصكص عمييما في المادة    
يجكز لقسـ األحداث فيما يتعمق باإلجراءات المنصكص عمييا ))ج .ا. مف ؽ470جاء في نص المادة 

، ( (ج أف يأمر بشمكؿ قراره بالنفاذ المعجل رغـ المعارضة أك االستئناؼ .ا. مف ؽ444في المادة 
ج متى .ا. ؽ444كما يفيـ مف نص المادة  أف االستئناؼ يتـ في جميع التدابير المحددة في المادة 

ذا كاف المشرع لـ يجز لمحدث االستئناؼ في حالتيف ، الحكـ بغرامة تقل  قضى بيا قسـ األحداث ، كا 
ج ، فانو لـ .ا.ف ؽ ـ416 أياـ طبقا لنص المادة 05دج،كالحكـ بالحبس لمدة تقل عف 100عف 

  أك العقكبةلحدث استئناؼ الحكـ بالتكبيخؿيحدد صراحة فيما إذا كاف يجكز 
(( .كمع ذلؾ فانو في مكاد المخالفات ال يككف إال محال لمتكبيخ))ع .مف ؽ 49/2: تنص المادة 
 إلى 13في مكاد المخالفات يقضي عمى القاصر الذؼ لـ يبمغ سنو مف ))ع . مف ؽ51:كتنص المادة

ما بعقكبة الغرامة18  (( . سنة إما بالتكبيخ كا 
 ج انو متى أثبتت المرافعات إدانة الحدث نص قسـ األحداث صراحة .ا. ؽ462/2 كتكضح المادة 

قي حكمو عمى ذلؾ كقاـ بالتكبيخ كتسميمو بعد ذلؾ لكالديو لك لكصيو أك لمشخص الذؼ يتكلى حضانتو 
ع ، يتضح أف التكبيخ لـ يرد ضمف العقكبات التي تطبق عمى . مف ؽ5:، كبالرجكع إلى المادة

: المخالفات كىي
 .الحبس مف يـك كاحد عمى األقل إلى شيريف عمى األكثر- 
 .دج20000دج إلى 2000الغرامة مف - 

 كبالتالي أف التكبيخ يعتبر تدبيرا مف تدابير التربية التي أجاز المشرع القضاء بو متى ثبتت إدانة
 ع . ؽ51 ك 49/2ج، كمف خالؿ نص المادتيف.ا. ؽ462 التيـ الحدث عمال بنص المادة 

ج يبدك أف المشرع جعل تكقيع تدبير التكبيخ عمى  األحداث الذيف ارتكبكا مخالفة .ا.ؽ 446كالمادة
 يتبيف أف 462/2 سنة كمف خالؿ المادة 18الى 13 سنة أك بيف 13سكاء كاف سنيـ اقل مف 

 تطبيق تدبير التكبيخ عمى الحدث الذؼ ارتكب جريمة مف جرائـ المخالفات بل تصر عمى المشرع يق
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أجاز لقسـ األحداث تطبيقو عمى األحداث المرتكبيف لجناية أك جنحة دكف أف يحدد ما إذا كاف الحدث 
 ميزا أك غير مميزا ، كعادة تدبير التكبيخ يقترف بتدبير التسميـ لمكالديف أك الكصي أك لشخصـ

 .جدير بالثقة 
لـ يجز المشرع الطعف في األحكاـ الصادرة بالبراءة في حق الحدث إال مف طرؼ النيابة العامة - 

  1 .ج.ا.ؽ496عمال بنص المادة 
 :ميعاد االستئناف: الفرع الرابع

 أياـ مف 10حدد المشرع ميعاد استئناؼ األحكاـ القضائية التي قضت بالعقكبات أك التدابير بميمة    
  2.ج.ا.ؽ 463تاريخ النطق بالحكـ الحضكرؼ حسب المادة 

 

 طرق الطعن غير العاديــة: ثالثــا
 الطعن بالنقـر: أوال
 سػىك طريق غير عادؼ لمطعف في األحكاـ كالقرارات النيائية الصادرة عف المحاكـ كالمجاؿ   

القضائية بيدؼ مراقبة صحة تطبيق القانكف كاإلجراءات التي اتبعتيا محاكـ الدرجة األكلى ك ككنيا 
كيتـ الطعف بالنقض في األحكاـ كاألكامر الصادرة . الثانية.محكمة قانكف كليست محكمة مكضكع

  .بشأف األحداث أماـ المحكمة العميا
كاألحكاـ كاألكامر الصادرة ال يككف لمطعف فييا بالنقض أثر مكقف إال إذا تضمنت ىذه األحكاـ 

 فػ ـ474كىذا ما نصت عميو المادة . مف قانكف العقكبات50عقكبات سالبة لمحرية طبقا لممادة 
 .قانكف اإلجراءات الجزائية

فاف الطعف بالنقض المسجل مػػف )كليس لمحدث حق الطعف النعداـ حيازتو عمى أىمية التقاضي
  08ة ػ بينما أجاز المشرع ميل3 ( حدث يعتبر غير مقبكؿ لككنو غير حائز عمى أىمية التقاضي

 ادةػأياـ لمطعف بالنقض في األحكاـ الجزائية كتدابير الحماية كالتيذيب المنصكص عمييا في الـ
 أياـ مف يـك النطق بالحكـ بالنسبة ألطراؼ 08كتسرؼ ميمة .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية444 

 أياـ مف تاريخ 08الدعكػ الذيف حضركا أك حضر مف ينكب عنيـ يـك النطق بالحكـ أؼ ميمة 
  أياـ مف 08أما بالنسبة لألحكاـ الغيابية فتسرؼ ميمة  ، النطق بالحكـ إذا كاف حضكريا

                                                           
 372ص-  السابق  المرجع- حماية األحداث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرؼ - درياس زيدكمة -   1
   يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ كالمتمـ1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 155-66األمر رقـ  - 2

 1989 منشكر بالمجمة القضائية العدد األكؿ لسنة 340 ص24941 ممف رقـ 15/03/1983الصادر بتاريخ قرار الحكمة لعميا  - 
3  
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 .التاريخ الذؼ تصبح المعارضة فيو غير مقبكلة
  مف قانكف اإلجراءات الجزائية،499كلمطعف بالنقض أثر مكقف طبقا لما نصت عميو المادة 

 فاألحكاـ الجزائية الصادرة بشأف األحداث يتـ إيقاؼ تنفيذىا إلى غاية صدكر حكـ مف المحكمة 
أما الطعف بالنقض في تدابير الحماية كالتيذيب فإنو ال يككف لو أثر .العميا إذا ما طعف فييا بالنقض

كما أف .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية03ؼ/474مكقف كىذا ما نصت عميو صراحة المادة 
 مف  طريقاألكامر أك التدابير الصادرة بشأف الحدث المكجكد في خطر معنكؼ فال تككف قابمة ألؼ

. 03-72 مف األمر رقـ14/2عمال بنص المادة طرؽ الطعف 
 

 طمبات إعادة النظر: ثانياًال 
ىك طريق غير عادؼ يخص األحكاـ الحائزة لقكة الشيء المقضي فيو بسبب كقكع خطأ يتعمق    

كىذا الطريق مسمكح لمحدث الذؼ صدر . بتقدير كقائع الدعكػ أؼ في حالة كجكد خطأ مكضكعي
ضده حكـ حائز لقكة الشيء المقضي فيو يقضي بإدانتو في جناية أك جنحة كىذا مف أجل تحقيق 

.   لمحقيقةاالعدالة بالرغـ مف أنو يمس بحجية األحكاـ النيائية التي تعتبر عنكاف
ة ػكنقصد بإعادة النظر في األحكاـ الجزائية الصادرة بشأف األحداث كليس مراجعة تدابير الحماؼ

 .كالتيذيب التي يمكف لقاضي األحداث تعديميا أك إلغاؤىا
ؼ صادر ػػػ مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإنو إلعادة النظر في حكـ جزاغ531ككفقا ألحكاـ المادة 

 :بشأف حدث أك بالغ البد مف تكافر الشركط التالية

 البد أف يككف الحكـ أك القرار حائز لقكة الشيء المقضي فيو يقضي باإلدانة في جناية أك جنحة -

 .تقديـ طمب إلى الجية المختصة كىي المحكمة العميا -

:  كالمتمثمة في اآلتي531يجب أف يؤسس الطمب عمى إحدػ الحاالت الكاردة في المادة  -
ػ ػػإما عمى تقديـ مستندات بعد الحكـ باإلدانة في جناية قتل يترتب عمييا قياـ أدلة كافية عل- 

. جني عميو المزعـك قتمو عمى قيد الحياةـكجكد اؿ
 ة ػػأك إذا أديف بشيادة الزكر ضد المحكـك عميو شاىد سبق أف ساىـ بشيادتو في إثبات إداف- 

. المحكـك عميو
ف ػأك عمى إدانة متيـ آخر مف اجل ارتكاب الجناية أك الجنحة نفسيا بحيث ال يمكف التكفيق بي- 

. الحكميف
 را بكشف كاقعة جديدة أك تقديـ مستندات كانت مجيكلة مف القضاة الذيف حكمكا باإلدانة بأك أخ- 
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. مع انو يبدكا منيا أف مف شأنيا التدليل عمى براءة المحكـك عميو 
كيرفع األمر إلى المحكمة العميا بالنسبة لمحاالت الثالث األكلى مباشرة إما مف كزير العدؿ أك مف 
المحكـك عميو ، أك مف نائبو القانكني في حالة عدـ أىميتو ، أك مف زكجو أك فركعو أك أصكلو في 

. حالة الكفاة ، أك ثبكت غيابو
كفي الحالة الرابعة ال يجكز ذلؾ لغير النائب العاـ لدػ المحكمة العميا متصرفا بناء عمى طمبا كزير 

.العدؿ
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المرجع السابك–  ٌتضمن لانون اإلجراءات الجزائٌة المعدل والمتمم1966سنة   ٌونٌو08 الموافك 1386صفر عام 18المؤرخ فً 155-66األمر رلم - 

1  
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  :انيــــــالفصل الث
 حماية الحدث المجني عميو 
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تمييد 
 مجسدا ىذا المبدأ إجرائية مف خالؿ قكاعدىا القانكني تشريعو     إف المشرع الجزائرؼ اعتمد في

 .البراءة  إنساف عمى أساس أف الطفلميدانيا
 المخاطر المحيطة مف  في اإلجراءات القانكنية التي تحميوالحدث لو الحق أففي ذلؾ  شؾ    انو ال

 الظركؼ إلى مستندا حماية لو كقائية تدابير إدراج مسألةبو كمنو اخذ المشرع الجزائرؼ عمى عاتقو 

 .معرضا لمخطر المعنكؼ  أك جانحا الطفل كاف سكاء , بو المحيطة
 الجزائية الجزائرؼ  اإلجراءات مف خالؿ قانكف لمطفل الجزائية المسؤكلية    كاف المشرع الجزائرؼ حدد

 ، كأف ىذه اإلجراءات لـ تيمل حماية الطفل الحدث مف اعتداءات اآلخريف كخاصة الكبار البالغيف
جراءات الطعف في األحكاـ القضائية كتدابير المتخذة في شأنو  .كحدد لو  تدابير الحماية كا 

: مبحثيف  إلى الفصل ىذا بتقسيـ قمنا كلذا
 إجراءات حماية األطفال  في الجسم والحياة :المبحث األول  

  إجراءات حماية الطفل في عرضو وأخالقو:  الثاني المبحث
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 إجراءات حماية األطفال  في الجسم والحياة :المبحث األول  
 يتسبب مف المشرع يعاقب ليذا  ماداـ انو عمى قيد الحياةجسمو سالمة في الحق  لإلنساف   إف

 المشرع حدد  كلقد1عادية بصكرة الطبيعية كظائفيا أعضاؤه تؤدؼ أف الجسـ سالمة كمفاد بأذػ آلخر

 بعدما تباعا نكردىا كالتي 272 :إلى269 :مف المكاد في الجرائـ ىذه عمى الكاردة العقكبات الجزائرؼ 

 .الجرائـ ىذه ألركاف نتعرض

 .العمد اإليذاء جرائم أركان :المطمب األول

 االعتداء ك الركف محل كىك المفترض لركفا: أركافىي ثالثة إلى األركاف ىذه تقسيـ يمكننا   

 .المعنكؼ  المادؼ كالركف

  (االعتداء محل)المفترر الركن 1-

 19/12/1992 المؤرخ في 92/461:رقـ الرئاسي المرسـكمف  06انو عمال بنص المادة    
 الطفل سف حددت التي الطفل حقكؽ  كالتضمف المصادقة عمى التصريحات التفسيرية عمى اتفاقية

 سنة كاممة التي كافقت عمييا الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالتي بمكجبو تعيدت الجزائر باف 18ب
 .تكفل لكل طفل حقا أصيال في الحياة كاف تسير كظائفو الحيكية سيرا طبيعيا 

ع بينما  ؽ 269 :المادة حسب سنة 16 :سنو يتجاكز لـ الذؼ الطفل جسـ ىك ىنا االعتداء محل ك
بالرغـ مف أف  ، سنة 16السف ب ىذا تحديد إلى الجزائرؼ  بالمشرع أدػ الذؼ لسبب ما ىك الـ نعرؼ
 بمكجب عمييا صادقت كالجزائر كاممة سنة 18 ب الطفل سف حددت التي الطفل حقكؽ  اتفاقية

  .األنف الذكرالمرسـك 
  :المادي الركن 2-
 سالمة يعرض الحد الذؼ إلى عمدا العناية أك الطعاـ مف المنع أك الضرب أك الجرح في كيتمثل   

 .اإليذاء العنف أك أعماؿ مف آخر عمل أؼ عمدا ضده يرتكب أف أك ,لمخطر الطفل

 بالمدرسة المعمـ ك مف حق الكالداف ىكالذؼ ك , الخفيف اإليذاء كمو ىذا مف المشرع استثنى كلقد
 ، العامة لمقكاعد طبقا يتابع التأديب حدكد تجاكز المعمـإذا التأديب،بينما  حدكد في  تأديب الطفل

 2.ؽػالح ىذا لممارسة الالزمتيف كالميابة يتمتع بالسمطة أف يجب الكلد تربية عف المسؤكؿ ألف 
 

 

                                                           
 262 ص - السابق المرجع -األكؿ  الجزء- العاـ القسـ - الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح - سميماف هللا عبد- 1

 220 ص 2003 -سنة - الجزائر – التربىيت لألشغال الىطٌي الديىاى  -الجسن سالهت في للحك الجٌائيت الحوايت- الديي ًصر هارون -  2
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: المعنوي  الركن 3-
 القصد الجنائي ىك انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العمـ بأركانيا كما يتطمب   إف 

: القانكف، كاف القصد الجنائي يتككف مف عنصريف ىما
 .اتجاه إرادة الجاني نحك ارتكاب الجريمة- 
 1 .العمـ بتكفر أركاف الجريمة كما يتطمبيا القانكف - 
 العاـ الف المساس الجنائي القصد يتكافر البد أف الجرائـ جريمة مف ىذه الجاني الرتكاب إرادة

 جناية ":بأف العميا المحكمة قضت اإليذاء فقد أك الجرح أك بالضرب عميو المجني جسـ بسالمة

 يشترط  أنو بمعنى , الجنائي القصد لتكافرىا عمدية تستمـز جريمة المكت إلى المفضي العمد الجرح

 2.كالجرح بالضرب عميو المجني عمى االعتداء تعمد لتحققيا
: ثـــالبواع
كالتي تظير نفسيا عادة في تطبيقات المحاكـ عندما يثبت كجكد العنصر المعنكؼ لمجريمة ،     

المخففة كالتي يتكقف  لجريمة، ككذا في تطبيق الظركؼافيي تمعب دكرا جكىريا في تحديد طبيعة 
فالقاضي أثناء تطبيقو لمعقكبة ، يجد نفسو أماـ حد أدنى ،  ،اختيارىا أك رفعيا عمى إرادة القاضي

كعندئذ يأخذ في عيف االعتبار شخصية الجانح أثناء تطبيقو لمعقكبة ، كىذا تطبيقا لمبدأ شخصية 
  3.العقكبة

 من قانون 272-271-270-269:المواد العقوبة المقررة لجرائم اإليذاء عمال بنص- 
 : التالي النحو عمى العقوبات

 سنكات خمس إلى مف سنة مرتكبيا بالحبس يعاقب العمدؼ اإليذاء جرائـ كل : 269 المادة  -1   

 الخفيف اإليذاء دج، باستثناء5.000 إلى دج 500 مف كبغرامة

الضرب أك الجرح أك العنف أك التعدؼ أك الحرماف المشار إليو في  عف نتج إذا : 270 المادة    2-
 عشرة خمسة مف ألكثر عف العمل كمي عجز أك الحركة عمى القدرة عدـ أك مرض المادة السابقة 

 سنكات عشر إلى مف ثالث الحبس العقكبة فتككف  ترصد أك إصرار سبق كجد إذا أك يكماً 
 .دج 6.000 إلى  دج500 مف كالغرامة 

 ع . مف ؽ14 الكاردة في المادة الحقكؽ  مف بالحرماف الجاني عمى كيجكز عمى ذلؾ أف يحكـ

                                                           
 101ص-  2003سنة - دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع الجزائر - الوجٌز فً المانون الجزائً العام –  أحسن بوسمٌعة  - 1
 292 ص- 1996سنة -  واإلشهار الجزائر والنشر لالتصال الوطنٌة المؤسسة -1– ج – المضائً  االجتهاد -بغدادي جٌاللً-   2
 98ص -  2000سنة -  رــع الجزائـــدار هومة للطباعة والنشر والتوزي ,بن الشٌخ لحسٌن ، مبادئ المانون الجزائً العام ، -  3
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  .عمى األكثر سنكات خمس إلى األقل عمى سنة مف اإلقامةكبالمنع مف 
جريمة الضرب أك الجرح أك العنف أك التعدؼ المشار إليو في  عف نتج إذا : 271 المادة 3-    

 إحدػ إبصار فقد أك البصر فقد استعمالو أك مف الحرماف أك األعضاء أحد بتر أك فقد  269المادة 

عشريف  إلى سنكات مف عشر السجف المؤقت العقكبة فتككف  أخرػ  مستديمة عاىة أية أك العينيف
 .سنة
ذا .  سنة20 سنكات إلى 10فتككف العقكبة ف  إحداثيا قصد بدكف  الكفاة عنيا نتجت كا 
ذا   أك الجرح أك الضرب كقع إذا أما المؤبد السجفحدثت نتيجة لطرؽ عالجية معتادة تككف العقكبة كا 

 أك قتلاؿجناية  ارتكب قد باعتباره الفاعل فيعاقب الكفاة إحداث بقصد الحرماف أك التعدؼ أك العنف

 .ارتكابيا في شرع

 أؼ الشرعييف أك األصكؿ مف غيرىما أك الشرعييف الكالديف أحد ىـ الجناة كاف إذا : 272 المادة -4

 : يمي كما عقابيـ فيككف  رعايتو يتكلى أك الطفل عمى سمطة لو آخر شخصٍ 

 269: المادة في عمييا المنصكص الحالة في كذلؾ 270 المادة في الكاردة  بالعقكبات -01
المادة  في عمييا المنصكص الحالة في كذلؾ عشر سنكات إلى خمس مف المؤقت  بالسجف -02

 .ج ع  ؽ 270

 .ج ع ؽ مف 2ك1/ 271المادة في عمييا المنصكص الحاالت في كذلؾ المؤبد  بالسجف -03

1ع ج  ؽ 271:المادة مف 4ك3 الفقرتيف في عمييا المنصكص الحاالت في كذلؾ باإلعداـ  -04
. 

 .القصر خطف جريمة :األول الفرع
النفسية ، فانو تـ تجريـ اختطافيـ  أك الصحية حالتو إلى ما يسيء كل إف حماية الطفل مف   

بعادىـ   .ذكييـ ، عممت األمـ المتحدة في إعالناتيا إلى ضركرة حماية الطفلعف كا 

 تتخذ الدكؿ األطراؼ تدابير :يمي ما عمى الطفل حقكؽ  اتفاقية مف 11 :رقـ المادة يث نصتح- 
. لمكافحة نقل األطفاؿ إلى الخارج كعدـ عكدتيـ بصكرة غير مشركعة

 كتحقيقا ليذا الغرض، تشجع الدكؿ األطراؼ عقد اتفاقات ثنائية أك متعددة األطراؼ أك- 
  2. االنضماـ إلى اتفاقات قائمة

 .ع . ؽ329ك326في المادتيف كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرؼ 

                                                           
 . المعدؿ كالمتمـالعقكبات يتضمف قانكف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ -  1
  25/44للتولٌع والتصدٌك واالنضمام بموجب لرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ها  وعرضهادا اعتمتمهادة،  54 طياتها في تظن الطفل حمىق اتفاليت-  2

 49 وفما للمادة1990سبتمبر/اٌلول2: تارٌخ بدء النفاذ1989نوفمبر/ تشرٌن الثان20ًالمؤرخ فً 
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 عشرة الثامنة يكمل لـ  كل مف خطف أك ابعد قاصرا :التي جاء نصيا كتاليع ك. ؽ326المادة
 خمس إلى سنة مف لمدة بالحبس فيعاقب ذؾ شرع في أك تحايل أك تيديد أك عنف بغير كذلؾ سنة 

 .دج2.000دج إلى  500مف كبغرامة سنكات

ذا  ضد المتابعة الجزائية إجراءات تتخذ فال خاطفيا مف المبعدة أك المخطكفة القاصرة تزكجت كا 

 عميو الحكـ كال يجكز الزكاج إبطاؿ طمب في صفة ليـ الذيف األشخاص شككػ  عمى بناء إال األخير

 .بإبطالو القضاء بعد إال
 : مايمي المادة ىذه مف يستخمص مما ك

، أما إذا تـ ىذا الفعل تحايل كال تيديد كال عنف غير مف تمت القاصر اختطاؼ عممية أف -1
مكرر 293بالعنف أك التيديد فاف الكصف القانكني يتغير مف جنحة إلى جناية عمال بنص المادة 

 .ع.مف ؽ

 .كعميو إف المدة ال عبرة ليا في ىذا المجاؿ  االختطاؼ مدة يحدد لـ المشرع أف -2

 .الجريمة ىذه في الشركع عمى يعاقب أنو -3

 إبطاؿ ليـ صفة ممف بشككػ  إال الجزائية لممتابعة حداً  يضع خاطفيا مف القاصرة زكاج أف- 4

 .بعد إبطاؿ ىذا الزكاج بحكـ  إال الخاطف عمى الحكـ يجكز كال , الزكاج
 عمى حصكلو بعد إال الجاني،  ضد الجزائية الدعكػ  تحريؾ ال يمكنوالقاصرة  البنت كليبالتالي أف ك

الزكاج، كىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا الغرفة الجنائية في قرارىا المؤرخ في  ىذا بإبطاؿ حكـ
في حالة زكاج المختطفة ال تقـك المتابعة إال بعد إبطاؿ » 128928ممف رقـ 03/01/1995

الزكاج، كمف ثـ فاف قضاة المكضكع الذيف أدانكا المتيـ دكف مراعاة الزكاج الذؼ ابرمو مع الضحية 
  1«.بحجة انو سجل في غير حضكر كلي الزكجة كحتى ىي نفسيا ، قد أساءكا تطبيق القانكف 

ال تشترط الجنحة لقياميا تكافر عنصر اإلكراه بل أنيا تشترط أف يتـ بغير عنف أك تيديد أك تحايل 
باإلضافة إلى تكفر ركنيف آخريف ىما أف تككف الضحية قاصرة لـ تكمل الثامنة عشر كاف يقـك 

المتيـ بإبعادىا عف مكاف إقامتيا أك مكاف تكاجدىا المعتاد، كمادامت الضحية في قضية الحاؿ لـ 
 ف بيتػتكتمل الثامنة عشر كقد غادرت سكنيا كتكجيت رفقة المتيـ إلى مكاف بعيد ع

 تحت19/11/1995أىميا فاف الجنحة تككف قائمة بأركانيا قرار الحكمة العميا مؤرخ في 

  2.نشكرـ غير 126107رقـ
                                                           

 249ص-  العدد األول 1995 منشور بالمجلة المضائٌة لسنة 03/01/1995 مؤرخ فً 128928لرار رلم - 1
 113 ص2000الدٌون الوطنً لألشغال التربوٌة سنة  – 1-ط– لانون العموبات فً ضؤ الممارسة المضائٌة –حسن بوسمٌعة  - 2



48 

 

ع كالتي جاء نصيا كل مف تعمد إخفاء قاصر كاف قد خطف أك ابعد أك ىربو مف . ؽ329المادة 
خمس  البحث عنو ك كل مف أخفاه عف السمطة التي يخضع ليا قانكنا يعاقب بالحبس مف سنة إلى

 فيما عدا الحالة  دينار أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف ك ذلؾ2500 إلى 500سنكات ك بغرامة مف 

 .التي يككف فييا الفعل جريمة اشتراؾ معاقب عمييا

الف المشرع الجزائرؼ يعمل عمى قدـ كساؽ لمحاربة ظاىرة االختطاؼ لما ليا مف تأثير عمى نفسية 
 إخفاء أك اليركب أك منيا التخفيف مف حدة الخطف الغرض المخطكؼ كذكيو ، الف تسميط العقكبة

 تيريب الجاني بقصد مف يتـ إخفاء كل جريمة ،ألنو يعد سنة مف عمره 18الذؼ لـ يكمل القاصر

  .ذكيو إلى تسميمو أك عدـ عميو العثكر مكاف مف السمطات مف المخطكؼ
بكاسطة  أك بنفسو منو جزء أك ، الخطف فعل ارتكب كاف المشرع الجزائرؼ سكػ بيف الجاني الذؼ- 

كىذا ما ذىبت إليو  أصميا فاعال كمييما أف  الخطف جرائـ في كالشريؾ ألنو اعتبر الفاعلالغير 
 يعتبر فاعال أصميا مف ساىـ مساىمة مباشرة 25/07/2000المحكمة العميا في قرارىا المؤرخ في 

. ع. مف ؽ41في ارتكاب الفعل اإلجرامي كفقا لممادة 
كقد يرتكب الفعل مف طرؼ شخص كاحد كقد يتعدد الفاعمكف في ارتكابو ماديا كأف ينياؿ أشخاص 

عمى الضحية بالضرب حتى كفاتيا كقد تقسـ األدكار فيما بينيـ فيقـك احدىـ بالحراسة كالثاني 
بإمساؾ الضحية كالثالث بضربيا، ككل كحد منيـ يعتبر فاعال أصميا مادامت نيتيـ متحدة في 

. ارتكاب الفعل ككانكا متكاجديف عمى مسرح الجريمة 
 ألخيو المكجية التيمة بنفس الطاعف أداف الذؼ دعكػ الحاؿ في بالنقض الطعف محل الحكـ كاف

 فيو المقضي الشيء بحجية يخل كلـ , سميما تطبيقا القانكف  طبق , الفعل نفس عف إدانتو سبقت الذؼ

 1.يتكىـ كما
 .االختطاؼكالغرض مف العقاب ىك تمكيف السمطاف مف حماية األطفاؿ مف حكادث 

 .لمخطر األطفال تعرير جرائم: نيالثا الفرع

 ـػػلجراغ ع عدة صكر. كما بعدىا مف ؽ314:إف المشرع الجزائرؼ تناكؿ في نص المادة   
أؼ كحمل الغير عمى ذلؾ ا الطفل ترؾ جريمة الجرائـ ىذه كمف ضمف لمخطر الطفل تعريض
 .الطفل عف التخمي

 جريمة تعرير الطفل لمخطر صحيا:  الثالثالفرع 
                                                           

201 العدد الثانً ص2000 منشور بالمجلة المضائٌة لسنة 25/07/2000 مؤرخ فً 251929لرار رلم  -   1  
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 اءهػػأعض يصيب خمل  كاف كل ضرر يمحق بصحة الطفل أكالقانكف  اقرىا الجسـ سالمة إف   

الجسماني ، كقد تكفل المشرع بإصدار قانكف  الكعاء ىذا في الحياة تقـك بكظائف التي ك كأجيزتو
   1. المتعمق بالصحة كترقيتيا85/05رقـ 

 االستعماؿ لممشركبات القصر عمى بتحريض المتعمقة الجرائـ عمى الجزائرؼ شدد المشرع كما أف

 الكحكؿ عمى اإلدماف تأثير مف  سنة21:سف يبمغكا لـ الذيف األطفاؿ لصحة  كىذا حماية ،الكحكلية

 2.االنحراؼ مف حمايتيـ ك
 .الكحولية لممشروبات االعتيادي االستعمال من الطفل حماية :01
 حماية ىي توأف نظرك 26/75:رقـ األمر مف الثاني الباب في الجريمة ىذهتناكؿ  المشرع إف   

االنحراؼ ىذا  مف حمايتيـ ك صحتيـ عمى الكحكؿمف تأثير عاما 21 سنيـ يبمغ لـ الذيف األطفاؿ
   .مف جية كحماية أخالقية مف جية أخرػ الف اإلدماف كشرب الكحكؿ يؤدؼ حتما لالنحراؼ

ظير لنا جميا أف المشرع أعطى ليذه المذككر  األمر مف الثاني لمباب سناهاكمف خالؿ ما در   
 : صكرالظاىرة ثالث

  سنة 21لمقاصر الذي لم يبمغ  الكحولية المشروبات بيع جريمة :أوال

  :ك يتككف مف العناصر التالية  :الركن المادي
 :الركن المفترر 

 غ ػػ بأف الطفل قد بلاالحتجاج سنة ك ال يمكف 21سف الضحية أك ىك الطفل الذؼ لـ  يكمل    
 ك معو فيك مسؤكؿ مسؤكلية كاممة عف تصرفاتو ذلؾ أف الحماية القانكنية تمتد 18مف العمر سنة 

 . إلى ىذه السف لتقميص مف دائرة االنحراؼ 
 

  :السموك اإلجرامي 
ؾ أف الخمكر ػػػكالمتمثل في قياـ الجاني ببيع المشركبات الكحكلية ميما كاف نكعيا كالسبب في ذؿ   

. ز المناعة لديػػوتؤثر عمى جياكتؤثر عمى عقل الطفل ك تفقده اإلدراؾ ك التمييز 
  مف 14 سكاء تـ بيع الخمكر عف طريق الحمل أك عرضيا مباشرة لالستيالؾ ك نصت المادة -

.  األمر سكاء تـ بيع الخمكر ليال أك نيارا فإف الجريمة تقـك في حق المتيـ 
  :الركن المعنوي 

                                                           
 08ر العدد.ج– المتضمن حماٌة الصحة وترلٌتها 16/02/1985 المؤرخ فً 85/05لانون رلم -  1
 37ر العدد . المتعلك بممع السكر وحماٌة المصر من الكحول ج19/04/1975 المؤرخ ف75/26ًاألمر رلم -  2
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  الرتكابؿػػػػإرادة الفاع تطمب ىذه الجريمة القصد الجنائي العاـ ك الخاص ك ذلؾ كبانصراؼتك    
ػ بيع المشركب ػالفاعل إؿ الجريمة مع عممو بكافة عناصرىا أما القصد الخاص فيك انصراؼ إرادة

الكحكلي أك تسميمو بالمجاف إلى طفل يعمـ أنو لـ يبمغ الكاحدة ك العشريف مف عمره  
ؿ أك ػػغير أف ىذه القرينة ليست مطمقة إذ يجكز لممتيـ أف يثبت بأنو أكىـ بخصكص سف الطف

  1.بصفة الشخص المرافق لمطفل
 

من عمره بالدخول إلى أماكن بيع المشروبات  سنة 18جريمة السماح لطفل الذي لم يبمغ : ثانيا
. الكحولية 

 18يمنع أصحاب محالت بيع المشركبات الكحكلية بنكعيو بالسماح لألطفاؿ الذيف لـ يكممكا    
لمنحرفيف ، ؿ المعتادةسنة بالدخكؿ إلى ىذه األماكف ميما كاف السبب خاصة ك أف ىذه األماكف 

 يسمح بدخكؿ األطفاؿ إلى ىذه األماكف مرفقيف باألب أك األـ 75/26 مف األمر17غير أف المادة 
. كيتحمل كفالتو كحراستو سنة 21يبمغ عمره أكثر مف أك أؼ شخص 

 دج  ك في حالة العكد تضاعف الغرامة ك 500إلى 160يعاقب عمى األفعاؿ بغرامة مف : العقكبة 
 أياـ إلى 10عقكبة الحبس مف كيمكف أيضا أف تصدر  دج 1000 إلى 500 الحكـ مف ككف ؼ

.  شير ك بذلؾ فأف الكصف الجزائي لمجريمة ىي المخالفة 
يقع عمى الباعة الذين يشغمون نشاط تجاري يتعمق ببيع المشروبات الكحولية إعالن : ثالثا 

.  ممخص المواد المعاقب بيا عمى أبواب الحانات و محالت بيع المشروبات الكحولية 
 ة ػ أف نمكذج اإلعالف يحدد بمكجب قرار كزارؼ مشترؾ بيف كزير الداخمي21ك أشارت المادة 

ك كزير المالية ككزير الصحة، غير أف نمكذج اإلعالف لـ يتـ إصداره ك يعاقب المخالف بغرامة مف 
  2. دج50إلى  20
 .العقمية المؤثرات و المخدرات من الطفل حماية :رابعا

 تشكل ظاىرة إنتاج كتعاطي المخدرات مشكمة عالمية ال يكاد يخمك مجتمع إنساني مف آثارىا   
 كما تكمف اإلجراءات الدكلية كالمحمية لمكافحة انتشار المخدرات.  المباشرة أك غير المباشرة

 مف ضد ةػجزائي عقكبات الجزائرؼ   كالتكعية بأضرارىا كعالج المدمنيف ، كعمى اثر ذلؾ سف المشرع

 غير االستيالؾ حيازتيا بغرض أك العقمية المؤثرات أك المخدرات استيالؾ تيمة  حقو في تثبت

                                                           
  37ر العدد . المتعلك بممع السكر وحماٌة المصر من الكحول ج19/04/1975 المؤرخ فً -75/26 من األمر 20المادة-  1
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منو عمى النحك 13: كالذؼ جاء في مضمكف نص المادة04/18:القانكف رقـ في بيعيا أك المشركع
: التالي

دج إلى 100.000يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات كبغرامة مف  :قرة األولىفال
دج كل مف يسمـ أك يعرض بطريقة غير مشركعة مخدرات أك مؤثرات عقمية عمى الغير 500.000

 .بيدؼ االستعماؿ الشخصي
 تسميـ أك عرض المخدرات أك المؤثرات ـيضاعف الحد األقصى لمعقكبة إذا ت  :قرة الثانيةفال

العقمية حسب الشركط المحددة في الفقرة السابقة عمى قاصر أك معكؽ أك شخص يعالج بسبب 
ة ػإدمانو أك مراكز تعميمية أك تربكية أك تككينية أك صحية أك اجتماعية أك داخل ىيئات عمكمي

 يسممكف  عندما األطباء تكاطؤ مف بالمكاد ىذه عمى الحصكؿ تسييل المشرع الجزائرؼ جـر أف كما

 أك كصفة بدكف  المكاد ىذه يسممكف  الصيادلة الذيف كذلؾ ك ، المكاد ليذه المحاباة أك صكرية كصفات
  18.1-04: مف القانكف رقـ16المادة عمال بنص  ليـ المقدمة الكصفة بصكرية عمميـ مع تسمـ
ف المشرع في الفقرة الثانية ذكر أفعاؿ الحصكؿ عمى المكاد المخدرة بكاسطة كصفات كىمية أك    إ
كاألرطاؿ كغيرا كاف  (الحبكب) ، كنعتقد أف المشرع ىنا باستعمالو لفع كصفة يقصد األقراصؤتكاط

ىذا النكع يصرؼ عف طريق الكصفة الطبية كالمشرع في ىذه الفقرة اعتبر كل كصفة باسـ 
ا أك غيره ،كيعتبر قاألشخاص كتحمل اسـ دكاء مف األدكية المخدرة كيثبت تكاطؤ الطبيب الذؼ سمـ

قانكف رقـ مف  239 ك 244/2:فعمو ىذا فعال مجرما كيقع تحت طائمة العقاب عمال بأحكاـ المكاد
 2. المتضمف حماية الصحة كترقيتيا1985/ 16/02 المؤرخ في 85/05

إجراءات حماية الطفل  في الحياة : المطمب الثاني 
  المشرع الجزائرؼ أعطى الحماية الكافية لمطفل في الحياة كحرص عمييا قبل كالدتو أؼ    إف

 قبل خركجو لمحياة مف بطف أمو إلى الدنيا لكي يعيش عيشة ىنيئة مستقرة مثمو مثل باقي أفراد 
البشر ، بحيث أف المشرع  جـر قتل الطفل حديث العيد بالكالدة كأعطى ليذا الكصف تجريـ خاص 

 .ع . مف ؽ261/2إذا كاف الفاعل األصمي ىي األـ عمال بنص المادة 

                                                           
 المتعمق بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير 25/12/2004 المؤرخ في 04/18:القانكف رقـ-  1

 83ر العدد .    المشركعيف بيا ج
منشكر -  بحث مقدـ لطمبة ما بعد التدرج بالمدرسة الكطنية لمصحة العمكمية  –جريمة المخدرات في القانكف الجزائرؼ - مركؾ نصر الديف -  2

 99 ص 55بنشرة القضاة العدد 
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يؤدؼ  الجنيف حماية عدـ لألطفاؿ الف الجنائية الحماية صكر مف صكر ىي اإلجياض جريمة إف
.  الفقياءقأصال كىذا حسبما تناكؿ الحياة إلى خركجو عدـ حتما

الثاني  في ك اإلجياض تجريـ األكؿ في نتناكؿ , اثنيف فرعيف إلى المطمب ىذا قسمنا عميو ك
 .اإلجياض المفضي إلى المكت

 .اإلجيار تجريم : األول الفرع

 الجنيف عمى االعتداء تجريـ عمى الجنائية، كالقكانيف السماكية التشريعات كافة عممت كبكل حرص   

 بمغ ميما المخمكقات سائر عمى كجلّل ككرمو زع هللا خمقو مخمكؽ  أشرؼ اإلنساف ألف عميو، كالمعاقبة

 حيف في  ، 1بياكالعبث  التفريط يصح التي ال العميا اإلنسانية القيـ المشرع يجارؼ  ىذا عمره، كفي

 ىذه عمييا تقـك التي كضح األركاف انو إال لإلجياض كاضحا تعريفا يعط لـ الجزائرؼ  المشرع أف

 .الجريمة

 أركاف نتناكؿ  القانكف الجنائي الجزائرؼ ضكء  في الجنائية لمجنيف الحماية معالـ عمى كلمكقكؼ

 :التالي النحك عمى كأنكاعو صكره ك اإلجياض

 .اإلجيار جريمة أركان : أوال

 :التالي النحك عمى نذكرىا صكر  تتككف مف ثالثةاإلجياض لجريمة   
  :إجيار المرأة نفسيا-  
عمى استعماؿ الطرؽ التي  تكافق يتعمق األمر بالمرأة التي تجيض نفسيا عمدا أك تحاكؿ ذلؾ أك   

ع . مف ؽ309 أك أعطيت ليا ليذا الغرض كىك ما جرمو المشرع كفقا لنص المادة إليياارشد 
دج  250 إلى سنتيف كبغرامة مف  أشيرعاقب بالحبس مف ستةؼ:كالتي جاء في مضمكنيا مايمي

 حاكلت ذلؾ أك كافقت عمى استعماؿ دج المرأة التي أجيضت نفسيا عمدا أك1.000إلى 
  2(. الطرؽ التي ارشد تالييا أك أعطيت ليا ليذا الغرض

 :الحمل وجود - 
 امرأة حامل  العنصر المككف لجريمة اإلجياض فيك ككف المرأة الكاقع عمييا الفعل إما  إف 

ما امرأة يظف أنيا حامل أك مفترض حمميا، غير أنو إذا قدـ شخص أية   كحمميا كاضح بيف،كا 
اإلجياض ككانت المرأة  مأككالت أك مشركبات أك مارس عمى المرأة أية حركة أك أعماؿ عنف بقصد

                                                           
 387 ص - 2011سنة -  الجزائر -ىكمة دار- اإلنساف بكياف الماسة الجرائـ - شياب باسـ-  1
دار ىكمة ط –الجزء األكؿ -  الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد األمكاؿ–الكجيز في القانكف الجنائي الخاص -  أحسف  بكسقيعة -  2 
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العنصر المادؼ لمجريمة يككف قد  قابمة لمحمل أك يحتمل أف تككف حامال ثـ لـ يقو اإلجياض فإف
ع كال عبرة بعد . مف ؽ304تكفر كيعاقب الفاعل بعقكبة الشركع في الجريمة عمال بنص المادة 

 أنو ابف شرعي أك كغير الشرعي ألف القانكف يعاقب عمى فعل اإلجياض عمىذلؾ لكضعية الجنيف 
في حد ذاتو ألنو لـ يفرؽ بيف االبف الشرعي كغير الشرعي فكل منيما لو الحق في الحياة كفي 

 .حماية القانكف 
 يتككف  لمحمل ك إسقاط نتيجتو يككف  الجاني بو يقـك الذؼ النشاط ذلؾ ىك ك : المادي الركن- 1

 .ـػػبينو العالقة السببية ك اإلجرامية النتيجة ، المادؼ لفعلا :مه عناصر ثالثة من المادي الركن

 لـ إف حتى ك اإلجياض جريمة في الشركع عمى يعاقب فإنو ، ج ع ؽ 304 : المادة نص حسب ك

 .نتيجتو تحصل
 ىي اإلجياض ك فييا المرغكب النتيجة إلى الكصكؿ نية أك القصد في يتمثل ك : المعنوي  الركن- 2

 الكسائل بتقديـ بمجرد القياـ تكفره يمكف الذؼ العاـ القصد ىنا بالقصد كالمراد ، الحمل إسقاط ك

 ىذه تتحقق لـ لك ك حتى النتيجة المرجكة إلى المكصمة األفعاؿ ممارسة أك اإلجياض إلى المؤدية

1.النتيجة
 

 أنو ثـ ، ىدفو كاف ميما الدافع فيتساكػ  ، الجنائي القصد عمى لمباعث أثر ال العامة لمقكاعد طبقا ك

2.عامة كقاعدة الجريمة قياـ في عمييا المجني رضا عمى أثر ال
 

 :إجيار المرأة من قبل الغير: ثانيا
   كل مف أجيض امرأة حامال أك فترض حمميا سكاء كافقت عمى ذلؾ أك لـ تكافق أك شػػرع  

في ذلؾ ، كبالتالي أف المشرع ال يعتد برضا المرأة ، ألنو يرػ في ذلؾ تيديدا لممصمحػػػػة  
 االجتماعية كاف الذؼ يحـر مف الحياة ىك الطفل كيككف ضحية الحرماف مف الكجكد ، كعمى اثر 

  3.ع. مف ؽ304ذلؾ سف لو المشرع عقكبة منصكص عمييا بالمادة 

  :رضاىا عمى بناء الحامل لممرأة الغير إجيار الة ح-
 جنينيا إجياض ميمة الحامل أككمت المرأة عندما كتحققت فاف الجريمة إذا كقعت مف الحامل   
 في أصميا فاعال الحالة ىذه في الغير ك المرأة مف كال  كيعتبر بغير عنف ذلؾ ككاف الغير، إلى 

  1.الجريمة

                                                           
 45ص2002 - سنة-الجزائر  - للكتاب الوطنٌة المؤسسة - األسرة نظام على الوالعة الجرائم  -سعد  العزٌز عبد-   1
 62ص, 2005 - الجزائر-الجامعية المطبكعات ديكاف- الخاص القسـ- الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح - نجـ صبحي دمحم -   2
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كأف  الجريمة تيدد المصمحة االجتماعية أفذلؾ في ؼ رأف المشرع ال يعتد برضا المرأة كؼ : كعميو
الضحية الحقيقية ليذا الفعل ىك الطفل الذؼ يحـر مف الكجكد غير أف ىذا االعتبار األخير لـ يحل 

 2.دكف قبكؿ المشرع بحالة الضركرة المستمدة مف ضركرة إنقاذ حياة األـ
 .الموت إلى المفضي اإلجيار- 

 إسقاط حدكد عند تقف ال  الجريمة المتعمقة باالعتداء عمى الجنيف تعتبر مف الجرائـ التي    إف

كفاتيا،  قصد دكف  ك أحد مف رغبة دكف  كفاتيا إلى تؤدؼ ك أمو فتصيبيا إلى ستتعداه إنيا بل الجنيف
 إذا قاـ شخص بتقديـ مشركبات أك مأككالت إلى امرأة حامل أك يعتقد في نفسو كىذا في حالة ما

أك استعمل أية كسيمة أخرػ بقصد  أنيا حامل أك مارس عمى جسميا حركات أك أعماؿ عنف
سقاط حمميا في بطنيا،أك الذؼ يفترض أنو في بطنيا ثـ نتج عف ذلؾ أف ماتت األـ  إجياضيا كا 

المادة عمال بنص فإف ىذا الشخص سيعاقب بعقكبة جنائية تتراكح ما بيف عشرة كعشريف سنة سجنا 
 . مف قانكف العقكبات304/2

 خاصة ىذه جريمة اإلجياض جريمة مف يجعل اإلجياض في الكفاة تحقق فإف ، تقدـ ما عمى بناء ك

 في المرأة قتل يتعمد كاف الجاني أف ثبت إذا أما المكت إلى المفضي اإلجياض" لكصف تخضع

 لنص طبقا العمد القتل بجريمة يتابع فإنو فقط كسيمة عممية اإلجياض مف جعل إنما ك األساس

 .ج ع ؽ 261 :المادة
 

 :تتكون أركان الجريمة فيما يمي
 :الركن المادي: الفرع األول

 العنصر المككف لجريمة اإلجياض المؤدؼ إلى الكفاة ىك الركف المادؼ المتمثل في مباشرة إف   
تقديـ أنكاع المشركبات كالمأككالت أك ممارسة الحركات أك أعماؿ العنف عمى جسـ المرأة أك 

ف ممارسة  استعماؿ أية كسيمة مف الكسائل التي يعتقد الفاعل أنيا ستؤدؼ إلى إسقاط الحمل، كا 
 كاحد أك أكثر مف ىذه األعماؿ كاؼ لقياـ العنصر المادؼ لجريمة اإلجياض حتى كلك لـ يكف ىذا

 .العنصر قد أدػ إلى النتيجة المرجكة كالمتكقعة
 :حصول الوفاةشرط : الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                                   
 المعدؿ العقكبات يتضمف قانكف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ  من 304/1 المادة -  1

 .كالمتمـ
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العنصر الثاني مف عناصر تككيف جريمة اإلجياض المؤدؼ أك المفضي إلى الكفاة ىك العنصر    
 أؼ مكت المرأة المراد إسقاط حمميا بالكسائل ،المتمثل في حصكؿ النتيجة المقدرة كىي المكت

المقدمة ليا أك األعماؿ الكاقعة عمى جسميا ألف عدـ حصكؿ الكفاة ال يستكجب إضافة أؼ ظرؼ 
ف ـ 304مف ظركؼ التشديد عمى جريمة اإلجياض كال يستمـز تطبيق الفقرة الثانية مف المادة 

كبيف األشياء المقدمة أك  قانكف العقكبات كذلؾ ما يتطمب قياـ عالقة سببية قكية تربط بيف المكت
 .الكسائل المستعممة

 :القصد الجنائي أو النية اإلجرامية : الفرع الثالث
لـ يشترط قانكف العقكبات لقياـ جريمة اإلجياض المؤدية إلى الكفاة تكفر النية اإلجرامية أك    

نما اكتفى في نص المادة  ع  إذا كاف عمل . ؽ304/2يتكفر أؼ قصد خاص بشأف الكفاة ، كا 
. اإلجياض أفضى إلى الكفاة فإف العقكبة ستككف السجف مف عشرة إلى عشريف سنة

كعميو أف جريمة فعل اإلجياض المؤدية إلى الكفاة ال يشترط تطبيق عقكبة الفقرة الثانية مف المادة 
ذا حصمت 304  أف يتكفر عنصر قصد الكفاة أك نية أحداثيا،بينما اكفي بتكفر الركف المادؼ، كا 

كفاة المرأة التي تعرضت لعممية إسقاط الحمل أك الشركع في إسقاطو ك تحققت العالقة السببية بيف 
. الفعل كالنتيجة أؼ القصد المطمكب أف يتكفر في ىذه الجريمة ىك قصد نية الكفاة

 

 .اإلجيار أنواع : ثالثا

 :ىي أنكاع ثالثة إلى اإلجياض أنكاع تقسيـ يمكف   

  :العفوي  اإلجيار 1-
 أك الحامل المرأة مقصكد ارتكبتو غير خطأ بسبب كاف سكاء المرأة مف إرادة دكف  يتـ الذؼ ىك ك   

  .لمجنيف الحياة عناصر اكتماؿ عدـ أك ، منيا تعاني عضكية حالة بسبب
  :الطبي اإلجيار 2-
 المرأة حياة ىك إنقاذ ىدفو األساسي ك قانكنا ك شرعا بو المصرح ىك العالجي الطبي اإلجياض   

فقد نص المشرع الجزائرؼ عمى حالة لعدـ العقاب عمى  الحمل استمر إذا المكت خطر مف
ال : ع كالتي جاء مضمكنيا كتالي. مف ؽ308:اإلجياض ، ىي الحالة التي أشارت إلييا المادة

عقكبة عمى اإلجياض إذا استكجبت ضركرة إنقاذ حياة األـ مف الخطر متى أجراه طبيب أك جراح 
 .في غير خفاء كبعد إبالغو السمطة اإلدارية
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 الحالة لـ يكردىا قانكف العقكبات الجزائرؼ ضمف مكانع المسؤكلية، كلك فعل حالة الضركرة أف ىذه
. لما كاف لمثل ىذا النص مبرر
  16/02/1985 المؤرخ في 05-85: مف القانكف رقـ72كفي نفس السياؽ نصت المادة

يعد اإلجياض لغرض عالجي عندما يككف ضركريا »المتعمق بحماية الصحة كترقيتيا عمى مايمي
« .لحفع عمى تكازنيا الفيزيكلكجي كالعقمي الميدد بالخطرا  أكطرخإلنقاذ األـ مف اؿ

يتـ اإلجياض في ىيكل متخصص بعد فحص طبي يجرػ »كأضافت نفس المادة في فقرتيا الثانية 
«  .بمعية طبيب مختص

كبالتالي أف قانكف حماية الصحة قد ارشد عف مكاف إجراء اإلجياض المرخص بو كشركط إجرائو ، 
 حيث أضاؼ إلى ضركرة إنقاذ حياة األـ اإلجياضالف قانكف الصحة أكثر تكسعا في ترخيص 

   .الحفاظ عمى تكازنيا الفيزيكلكجي كالعقمي الميدد بالخطر"
كالمعمكؿ بو ىكانو عندما تقتضي ضركرة إنقاذ حياة األـ إجراء عممية جراحية أك استعماؿ كسائل 
عالجية يمكف أف تؤدؼ إلى تكقيف حمميا،يقـك الطبيب المعالج أك الجراح باستشارة طبيبيف يككف 

احدىما خبيرا معتمدا لدػ المحاكـ ،كبعد الفحص كالمناقشة يحرر الطبيباف شيادة تفيد بأنو ال يمكف 
 مثل الجراح غير ك الطبيب غير  أما1إنقاذ حياة األـ إال بالمجؤ إلى اإلجياض لغرض عالجي

 إنقاذ أجل مف اإلجياض بعممية إحداىما قامت إذا مف العقاب اإلعفاء يشمميما فال الممرضة ك القابمة

 مجاؿ في الجزائية المسؤكلية مف اإلعفاء ألف ، األخرػ  تكفر الشركط مع ذلؾ كاف كلك ، األـ حياة

2.الحصر سبيل عمى القانكف  عميو في منصكص اإلجياض
  

 مف عمييـ بالمنع الحكـ جكاز عف فضال ،المينة ممارسة مف بالحرماف عمييـ الحكـ يجكز كما
 .اإلقامة 

 .القتل من الحماية : لثالثا فرعال

 األـ قتل البالغيف كقتل جريمة أركاف نفس لو عادؼ قتل نكعاف الطفل لو يتعرض الذؼ القتل   
 :التالي النحك عمى سنتناكلو ما ىك ك بالكالدة العيد حديث لكليدىا 

 

 العادي القتل :أوال
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ع ، إف المشرع الجزائرؼ ييدؼ . ؽ254:  القتل العمدؼ ىك إزىاؽ ركح اإلنساف عمدا المادة   إف
 حديث عيد الطفل كاف سكاء بالغ إنساف أؼ حياة كزف  نفس ليا اإلسالـ في الطفل كحياةإلى حمايتيا 

 قتل جريمة أركاف نفس ليا األطفاؿ قتل جريمة كبالتالي أف كالدتو عمى فترة مضت قد أك بالكالدة

 .لنفس العقكبات كتخضع البالغ اإلنساف

 مف غيرىما أك الكالديف ىـ أحد الجناة كاف إذا اإلعداـ ليا فقرر العقكبة شدد  بينما المشرع الجزائر

 أفضى إذا كذلؾ ، رعايتو يتكلى الطفل أك عمى سمطة لو آخر شخص أؼ أك الشرعييف األصكؿ

 الحكمة أف لنا كيتضح 271/4ج التي تحيمنا إلى المادة  ع ؽ 272 :المادة الطفل كفاة إلى التعدؼ

 المشرع أف إذا باألصل الفرع  صمة كالقرابة كأىميا الرحـ لةص مناطيا األصكؿ عقكبة في التشدد مف

 عضكا باعتباره عميو العقكبة شدد كبالتالي أحد فركعو قاتل نفس في الكامنة اإلجرامية الخطكرة تبيف

1.غير صالح فاسدا
 

 لولدىا األم قتل :ثانيا

  شريكة أـ فاعمة كانت سكاء تقتل كلدىا التي لالـ المقرر  المشرع الجزائرؼ خفف العقكبةإف   
  سنة  عمى أف يطبق ىذا النص عمى 20 إلى 10بحيث جعل ليا عقكبة مخففة كىي السجف مف 
2.مف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة

 

 بنصأف المشرع الجزائرؼ لـ يفرؽ بيف الكلد الشرعي كالغير الشرعي عمال كمف الكاضح 
ع سكاء كانت المرأة مف المكاتي تمارسف الدعارة سكػ بينيـ كشمميـ التخفيف، . مف ؽ261 المادة 

 كاف مف اإلجراء يشمل ىذا أف األكلى التشريع ككاف في قصكرا يعتبره الكثير مف رجاؿ القانكف  مما

 .تمارس الدعارة عادة المرأة التي ككاف عميو أف يستثني  اغتصاب أك الخطأ عف أك شرعيا كلدىا

يتفق الفقو عمى تحديد المحظة الزمنية التي ينتيي المكضكع تحديدىا كتطبيقا عمى األـ التي ارتكبت 
الفعل عمى كلدىا أثناء عممية الكالدة أك بعدىا بكقت قريب في لحظة انزعاجيا العاطفي أك ذاع بيف 

ف ـالناس أمر فضيحتيا ، أما إذا انتيى انزعاج األـ كاضطرابيا كاستردت حالتيا انتيت العمة 
 التخفيف كسقط القتل الكاقع عمى ىذا الكليد تحت قبضة النصكص العادية المجرمة لمقتل

 :التالية األركاف تكفر كجب بالكالدة عيد حديث طفل قتل جريمة أماـ تككف  كحتى 
 

 

                                                           
 78ص- 2009 سنة - الجزائر الجامعٌة المطبوعات دٌوان  -الجزائري العموبات لانون شرح  - فرٌحة حسٌن ا - 1
 31 ص – المرجع السابك –الوجٌز فً المانون الجنائً الخاص - أحسن  بوسمٌعة  -   2
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 : المادي الركن 1-
 يؤدؼ كالذؼ حيا كلد كلدىا الذؼ تجاه سمبيا أك إيجابيا كاف سكاء األـ تأتيو الذؼ السمكؾ ذلؾ ىك   

 .ركحو إزىاؽ إلى
 حالتيا كاضطرابيا كاستردت األـ انزعاج انتيى فإذا ، بالكالدة عيد حديث كلدىا يككف  أف كيشترط

 عمى الكاقع القتل التخفيف كسقط مف العمة انتيت فضيحتيا أمر الناس بيف ذاع أك المعتادة النفسية

1.لمقتل المجرمة العادية النصكص قبضة تحت الكليد ىذا
 

  :المعنوي  الركن 2-
  فػػفال تقـك الجريمة بدكف تكافر الركنيف المادؼ عالكة عمى الركف الشرعي ، كيتمثل الرؾ   
   2.المعنكؼ في النية الداخمية لمجاني   

 :الجنائي القصد -أ
بعناصرىا كما حددىا  يتكفر القصد الجنائي بانصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة كعممو 

  3.القانكف 

    :الخاص الجنائي القصد -ب
 رػجريمة القتل العمد مف جرائـ القصد الخاص التي ال يكفي فييا لتكفر الركف المعنكؼ تكاؼ   

نما يمـز أف يتكفر إلى جانبو قصد خاص كىك نية قتل المجني عميو أك إزه  اؽػػالقصد العاـ كا 
. ركحو 

 4.يتكفر القصد الجنائي الخاص بانصراؼ إرادة الجاني كعممو إلى إزىاؽ الركح
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 31ص –المرجع السابك  –أحسن بوسمٌعة -   1
 101 ص– الورجع السابك –الوجٌز فً المانون الجزائً العـــام  - أحسن  بوسمٌعة  -  2
 38 ص  –الورجع السابك –الوجٌز فً المانون الجنائً الخاص  - أحسن بوسمٌعة  -   3
 24 ص– المرجع نفســـه – الوجٌز فً المانون الجنائً الخاص  -أحسن  بوسمٌعة -   4
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  إجراءات حماية الطفل في عرضو وأخالقو:  الثاني المبحث

  ظرف مشدد في بعر جرائم العرركيعد صغر سن الحدث : المطمب األول 
 336/2مشددا  ظرفا كذلؾ ىك عاما : 16 سنو يتجاكز لـ الذؼ عميو المجني سف صغر كيعتبر   

 ع .ف ؽػ ـ335المادة  سنة20 إلى 10مف  المؤقت بالسجف الجاني ، انو تتـ معاقبة ج.ع.مف ؽ

 قػػػػفي المطعكف  القرارباف  :جاء فيو 20/06/1989 بقرار مؤرخ في العميا المحكمة قضت
 1.المقترفة الجريمة في  كحاسماأساسيا الذؼ يعتبر السف عنصر ذكر بإغفالو

 .العرر جرائم من الطفل حماية: الصورة األولى  -

 تكمل لـ عرض قاصرة ىتؾ تـ إذا مشددا ظرفا الضحية سف مف الجزائرؼ  المشرع جعل كلقد   
 عمال بنص سنة 20 إلى 10مف  المؤقت السجف عقكبة ليا افرد حيث عمرىا مف عشرة السادسة 

 القاصرة أك الطفمة أصكؿ مف الفاعل كاف إذا المؤبد السجف العقكبة  كتككف 2ع. مف ؽ336  :المادة

 كاف ف أكػالدؼ رجاؿ مف أك مكظفا كاف أك مف يخدمكنيا أك معممييا مف كاف أك عمييا سمطة ليـ ممف

 3.ع.مف ؽ337:أكثر المادة أك بشخص فعمتو عمى استعاف قد الجاني
 .بالحياء المخل الفعل :  الصورة الثانية-

 ـػػعمى جس يمارس فعل كل ج ع ؽ 335 :المادة في إليو المشار بالحياء المخل بالفعل يقصد   
 عمنية كاف ذلؾ كسكاء ، باآلداب إخالال يشكل أف شأنو مف كيككف  أنثى أك ذكرا كاف سكاء ، إنساف 

 .الخفاء في أك
 .بيف الفعل المخل بالحياء عف االغتصابميز القانكف الجزائرؼ - 
 . ال يتـ االغتصاب إال عمى األنثى أما الفعل المخل بالحياء قيقع عمى األنثى كالذكر-

 .األنثى كالذكر عمى بالحياء المخل الفعل يقع بينما األنثى عمى إال يقع ال العرض ىتؾ أف - 

 ماعدا بالعرض الماسة كل األفعاؿ فيشمل  بالحياء المخل أما الفعل بالكقاع إالاالغتصاب يتـ  ال -

 4.الكقاع
 

                                                           
 257 العدد األول ص 1994 منشور بالمجلة المضائٌة لسنة20/06/1989 مؤرخ فً 60587لرار الحكمة العلٌا  رلم -  1
 المعدؿ العقكبات يتضمف قانكف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ  من 336/2 :المادة -  2

 .كالمتمـ
 المعدؿ العقكبات يتضمف قانكف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ  من 337 :المادة-  3

 .كالمتمـ
 98 ص -المرجع السابق-الكجيز في القانكف الجنائي الخاص- أحسف  بكسقيعة -   4
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 .في بعر جرائم العررمن أركان الجريمة صغر المجني عميو كركن : المطمب الثاني 

حماية الطفل مف  تحت عنكاف تحريض القصر عمى الفسق ك فساد األخالؽ ىدؼ المشرع إلى   
بل أف السماح لو  جنسيا عمى الطفل الفساد ك لـ تقتصر الحماية إلى معاقبة الجاني عمى اعتدائو

أك مشاىدة األفالـ الخميعة يعد فعال مف شأنو  ك تحريضو عمى تناكؿ الخمر بدخكؿ الحانات
 .تعريض أخالقو لمفساد

 

 . جريمة تحرير الطفل عمى الفسق و فساد األخالق: الفرع األول 
يقصد بالتحريض كل عمل مف شأنو أف يكجو القاصر إلى الفساد،كليذه الجريمة صكرتيف حسب    

: سف المجني عميو
 .  سنة16إذا كاف المجني عميو الطفل قاصر لـ يكمل  صكرة الجريمة العرضية (01

 .  سنة19 سنة ك لـ يبمغ 16صكرة االعتياد إذا كاف المجني عميو  الطفل قاصر أكمل   (02
 

: ميزة لكل صورةماألركان ال
 سنة تقـك الجريمة 16كمل تإذا كانت الضحية قاصرا لـ :  سنة 16القاصر الذؼ لـ يكمل  (01

. حتى كاف ارتكب الفعل بصفة عرضية، بل كال يشكل االعتياد ظرفا مشددا
إذا كانت الضحية قاصرا بمغ سف السادسة عشر كلـ يكمل :  سنة 19القاصر الذؼ لـ يكمل  (02
 سنة ، تتحكؿ الجريمة إلى جنحة اعتياد ، بالرغـ مف أف المشرع الجزائرؼ لـ ينص عمى ذلؾ  19

. ع . مف ؽ342/1بصريح العبارة بينما ىذا تحصيل لما نصت عميو المادة
 عػدة إف إعادة كتكرار نفس األعماؿ في مناسبة كاحدة ال يشكل االعتياد حتى كاف شارؾ فييا- 

. قصر
 إف االعتياد يمكف استخالصو مف أفعاؿ تـ تكرارىا في أكقات مختمفة أك في كقت معيف عمى - 

  عمػػال شخص كاحد، كما يمكف استخالصيا أيضا مف أفعاؿ متتالية تمارس عمى عدة أشخاص
 التاسعة عشر ذككرا أك إناثا عمى كل مف حرض قصرا لـ يكممكا } مف ؽ ع 342نص المادة ب

أك تسييمو ليـ ك كل مف أرتكب بصفة عرضية بالنسبة  أك فساد األخالؽ أك تشجيعيـ عميو  الفسق
 بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات ك بغرامة مف لقصر لـ يكممكا السادسة عشرة يعاقب

.  دج25.000 إلى 500
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 . األركان المشتركة في الصورتين: ثانيا 
  :الركن المادي 

تقتضي الجريمة القياـ بعمل مادؼ ، كال يشترط أف يكدؼ ىذا العمل إلى نتيجة معينة ، فال ييـ    
إف كاف العمل الذؼ قاـ بو الجاني قد حرض القاصر عمى الفسق أك فساد األخالؽ أك شجعو عميو 

  1.أك سيل لو ، كال ييـ إف كاف القاصر فاسد األخالؽ كقت ارتكاب الفعل
تشجيعو أك مساعدتو عمى ذلؾ  ك يتمثل في تحريض الطفل عمى أعماؿ الفسق ك فساد األخالؽ أك

 ليميد لو طريقا المستعممة مف طرؼ المحرض ، سكاء بالقكؿ أك بغيره بغض النظر عف الكسيمة
 ك لـ يحدد المشرع الجزائرؼ ما ىك المقصكد بفساد األخالؽ ، 2لمفسق أك يزيف لو ذلؾ باليدايا

 أماكف مجالسة الرجاؿ في مفيكمو عمى الجانب الجنسي بل أعتبر القضاء الجزائرؼ   ك ال يقتصر
 3.شرب الخمر تحريضا عمى فساد األخالؽ

  :الركن المعنوي 
. يجب أف يككف الجاني عمى كعي بأنو يقـك بالكساطة إلفساد أخالؽ القصر    

ذا كاف مف الجائز لممتو  بالدفع بالخطأ في تقدير سف الضحية عمى أساس اعتقاده بأنيا بالغة ، ـكا 
فقد قضى في فرنسا بأف ىذا الظرؼ ال يحكؿ دكف مساءلة الجاني الميـ إال إذا كاف الغمط ال يمكف 

. إسناده لو كىذا ليس حاؿ مف يبني ادعاءه عمى المظير الجسمي لمقاصر
يؤدؼ بالطفل إلى الدخكؿ  ك يستخمص في عنصر القصد، ىك عمـ المتيـ بما يقـك بو مف تحريض

 ىل التحريض يككف لفائدة الغير غير أف المختمف فيو إلى أماكف الفسق ك فساد األخالؽ ،
 .أك لمشخص نفسو 

 سبق لممحكمة العميا أف قضت باف الجريمة تقتضي أف يقـك الجاني بالتحريض لغيره كليس - 
 لنفسو ، كمف ثـ خمصت إلى عدـ قياـ الجريمة في حق المتيـ الذؼ قاـ بتحريض فتاة تجاكزت 

. سف السادسة عشرة مف عمرىا إلشباع رغباتو مادامت ىذه األخيرة راضية عمى االتصاؿ بو جنسيا
 4.لفسق كمما سبق ذكره فاف العالقات الجنسية مع قاصرال تشكل بمفردىا جنحة التحريض عمى

 . الفعل المخل بالحياء بدون عنف: الفرع الثاني 
                                                           

 121ص  - المرجع السابق-الكجيز في القانكف الجنائي الخاص- أحسف  بكسقيعة -   1
 84ص   -عبد العزيز سعد ػ الجرائـ األخالقية في قانكف العقكبات ػ الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع-  2

-12-2 لرار صادر بتارٌخ -الخروج معه تحرٌضا على الفسك   الجانً هاتفٌا بالضحٌة و دعوتها للحضور إلى مكتبه لصداتصالال ٌعد -   3

 17922 تحت رلم 1987
 122ص  -المرجع السابق - المرجع- الكجيز في القانكف الجنائي الخاص- أحسف  بكسقيعة  - 4
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 كميز  المشرع الجزائرؼ جـر الفعل المخل بالحياء الكاقع عمى قاصر كلك كاف بدكف عنف إف  
 :  حسب سف المجني عميومف حيث الجزاء في حالتيف

: تيفبالماد  سنة ، يككف الفعل جنحة معاقب عمييا16إذا كاف الطفل قاصر لـ يتجاكز سف - 1
  . سنكات10 إلى 5 بالحبس مف ع. مف ؽ334/1:المادة- 
 : الظركؼ التاليةإذا تكفرتسنة  20 إلى 10 السجف مف ع تككف العقكبة. مف ؽ335/1:المادة- 

 .إذا كاف الجاني مف األصكؿ أك مف األشخاص الذيف ليـ سمطة عمى الطفل- 
 .ع. مف ؽ337إذا استعاف الفاعل بشخص أك أكثر المادة - 
  سنة ككاف الجاني مف19 كلـ يبمغ سف الرشد16إذا كاف المجني عميو قاصرا تجاكز سنو - 2

  1. بالسجف مف خمس إلى عشرسنكات334/2:األصكؿ، يعد ىذا الفعل جناية تعاقب عمييا المادة
 . الحماية القانونية ألخالق الطفل طبقا لألمر المتعمق بحماية أخالق الشباب: الفرع الثالث 

تقدـ عركضا كتسميات كالتي ليا تأثير   المشرع الجزائرؼ شدد عمى أصحاب المؤسسات التي   إف
 سنة ، أف يقيـ بنشر المنع طبقا لنص المادتيف 18 عمى أخالؽ األطفاؿ البالغ  سنيـ اضار

 ىؤالء يتعرض كاف عدـ احتراـ ما نص عميو األمر األنف الذكر 65-75 مف األمر رقـ 04ك03
 .دج 1000 ػ 400إلى شير ك غرامة مالية مف   أياـ10لمحبس مف 

الغرامة إلى  أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف ك في حالة العكد تضاعف مدة الحبس إلى شيريف ك
2. دج كل مف يسمح بدخكؿ األطفاؿ إلى مثل ىذه المؤسسات2000

  
 

 . الحماية الجنائية لموضع العائمي لمطفل: المبحث الثالث 
األسرة ىي أساس المجتمع لما لو أىمية بالغة في تربية األبناء كنشأتيـ نشأة اجتماعية متكاممة    

 المشرع عمل  كسميمة ، الف الشخص يبدأ حياتو كيعيش طفكلتو في أحضاف المجتمع ، لذلؾ

 عمى حماية الطفل خاصة العكامل التي تؤدؼ إلى اإلىماؿ ك عمل عمى معاقبة أحد الجزائرؼ 

بل لـ يكتفي المشرع بيذا  الكالديف الذؼ يترؾ مقر األسرة أك يتخمى عف التزاماتو األدبية ك المادية ،
بل كسع مف حماية الحدث في حالة ارتكاب األب أك األـ أك الكصي جنحة أك جريمة يسمـ الطفل 

المكمفة بحماية الطفكلة ك ىذا عمال  الضحية إلى شخص جدير بالثقة أك بكضعو في المصالح
 عمى 92/461 مف المرسـك الرئاسي 9المادة  نصعمال ب مف ؽ إ ج ك494 493:تيفبنص الماد

                                                           
 101ص   -نفسو المرجع - أحسف  بكسقيعة - 1

 81ج ر  –  يتعمق بحماية أخالؽ الشباب26/09/1975 المؤرخ في65-75األمر رقـ  -2 
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كالديو كرىا ، كىك ما ضمنو المشرع الجزائر بتجريـ  أف تضمف الجزائر عدـ فصل الطفل عف
 كسنتناكؿ بالدراسة ما ةػػأف تمس بحق الطفل في أف يعيش حياة أسرية طبيعي األفعاؿ التي مف شأنيا

 : يمي
 . الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب: المطمب األول 

إلى  لكل طفل الحق في النسب ألنو حق مف الحقكؽ المصيقة بو ، إذ يحق ألؼ طفل أف ينتسب   
أبيو متى كاف الزكاج صحيح ، أك إف كاف مجيكؿ النسب الف الحماية القانكنية كفميا لو الدستكر 

  منو ألنو ال يميز بيف المكاطنيف بسبب المكلد ، فالطفل مجيكؿ األبكيف 29الجزائرؼ في المادة 
 رؼ ػػ مف قانكف الجنسية الجزاغ7: يتساكػ مع الطفل المعمـك ، كىذا ما نستشفو في نص المادة
        .الذؼ اعتبر أف الكلد المكلكد في الجزائر مف أبكيف مجيكليف

 باحتراـ حق 8الجزائر بمفيـك المادة   إذ تتعيد92/461 مف المرسـك الرئاسي 8نصت المادة 
 بإعادة إثبات ىكيتو المساعدة ك الحماية مف أجل اإلسراع ك تقدـ لو الطفل في الحفاظ عمى ىكيتو

.  تعيدت بكفالة ىذا الحق  بعد المصادقة عمى اتفاقية حقكؽ الطفلألنيا
. جريمتي عدم التصريح بالميالد وعدم تسميم طفل حديث العيد بالوالدة: الفرع األول 

 . جريمة عدم التصريح بميالد طفل : أوال
كل مف كجد طفال حديث العيد بالكالدة كلـ يسممو إلى ضابط الحالة المدنية كفقا لنصكص المادة    

 مف قانكف 442/3: مف قانكف الحالة المدنية تطبق العقكبات المنصكص عمييا في المادة67/1
 1.العقكبات ما لـ يكافق عمى أف يتكفل بو كيقر بذلؾ أماـ جية البمدية

   عميواإلقرار المنصكص ك في الفقرة األكلى منيا عمى كل مف حضر كالدة طفل ك لـ يقدـ عنيا
 أياـ عمى األقل إلى شيريف عمى 10 المكاعيد المحددة ، يعاقب بالحبس مف  كفيفي القانكف 

.  دج16.000الى8.000األكثر  كبغرامة مف 
ال ؿ األبػػػيصرح بكالدة الطف ) مف قانكف الحالة المدنية عمى أنو 62 :كتنص المادة  أك األـ كا 

 عندما تككف األـ قد كلدت خارج ك القابالت أك أؼ شخص آخر حضر الكالدة  ك فاألطباء
 : تتككف الجريمة مف األركاف التالية ك (مسكنيا فالشخص الذؼ كلدت األـ عنده

 : ك يشمل العناصر التالية الركف المادؼ
 :عنصر عدم التصريح بميالد طفل /1
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تأخذ ىذه الجريمة كالتي تعد تصرفا سمبيا الحاصل مف األب أك األـ : عدـ التصريح بالميالد   
ف حضر كالدة طفل كلـ يقدـ عنيا اإلقرار ـكل  " 442/3يعاقب عمييا قانكف العقكبات في المادة 

 أياـ إلى شيريف كبغرامة 10النصكص عميو قانكنا كفي المكاعيد المحددة في المادة بالحبس مف 
1. دج أك إحدػ ىاتيف العقكبتيف كتشكل ىذه الجريمة مخالفة16.000الى8.000مف 

  

: أن يكون الجاني من بين األشخاص الممزمين بالتصريح بالوالدة /2
  مف قانكف العقكبات442/3 مف قانكف الحالة المدنية كالمادة62 تيفالماد كىـ محددكف في   

  المتعمق الحالة19/02/1970  المؤرخ في20-70 مف األمر رقـ 62 المادة إلىكبالرجكع 
 442/3 المدنية  ، نستنتج أف األشخاص الذيف يتعرضكف لمعقكبات المنصكص عمييا في المادة 

  :عمى اآلتيىـ ك
 .األبىك األكؿ  فالمسؤكؿ

 . تحتل المرتبة الثانيةاألـ 
 األطباء ك القابالت ىـ مطالبكف بالتصريح إذا كاف الكالد غائبا كلـ تقـ األـ بالتصريح بالميالد 
األشخاص اآلخركف الذيف حضركا الكالدة مطالبكف ، كما ىك شأف األطباء كالقابالت باإلدالء 

 غير أف التصريح الذؼ يدلي بو احد الممزميف بالتصريح المقرر قانكنا إذا لـ يقـ األب أك األـ
. يعفي اآلخريف مف كاجب التصريح

  :القصد الجنائي 
 2.ك ىك غير متكفر كغير مطمكب ألف األمر يتعمق بمخالفة بسيطة

 . جريمة عدم تسميم طفل حديث العيد بالوالدة: ثانيا 
 كل مف يقـك باالمتناع تسميـ طفل حديث العيد بالكالدة تطبق عميو العقكبات المنصكص    إف

األقل إلى شيريف عمى   أياـ عمى10يعاقب بالحبس مف  ) مف ؽ ع 442/3عمييا في المادة 
، كل مف كجد  (العقكبتيف  دج أك بإحدػ ىاتيف16.000دج إلى  8.000األكثر ك بغرامة مف

 ق ػما لـ يكافق عمى أف يتكفل ب المدنية ، طفل حديث العيد بالكالدة ك لـ يسممو إلى ضابط الحالة
  .أما إذا كافق عمى التكفل بو، كاقر بذلؾ أماـ البمدية التي عثر عمى الطفل في دائرتيا

  :ق المشرع الجزائرؼ في نص المادةـكىك ما جر: الحيمكلة دكف التحقق مف شخصية الطفل - 
 :ع ، بحيث انو ميز بيف كضعيتيف. مف ؽ321
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 . إخفاء نسب طفل حي: أكال 
 . جريمة عدـ تسميـ جثة طفل : ثانيا
الذؼ لـ يبمغ : غير المميزاؿ يتعمق األمر بطفل كيقصد بو القاصر :إخفاء نسب طفل حي: أوال 

 321/1كىذا الفعل المنصكص عميو بالمادة  ، مف القانكف المدني42/2السادسة عشر سنة المادة 
 1.ركنيف كىمالو 

 

 : و يأخذ الصور التالية الركن المادي
 . السموك اإلجرامي: الصورة األولى

 ك نقمو إلى مكاف آخر ك يتحقق بإبعاد الطفل عف المكاف الذؼ كاف يكجد بو: نقل الطفل  - 1
 .  مف ؽ ع326أحكاـ المادة عميو تطبق 

 ك ذلؾ مف ك ىك أف يقـك الجاني بخطف الطفل ك يتكلى شخص آخر إخفائو ،: إخفاء الطفل - 2
 . أجل تربيتو في ظركؼ ال يمكف التعرؼ عمى شخصية الطفل

 ػػك يتمثل في إحالؿ طفل بعدما كضعتو أمو محل طفل  آخر حت: استبداؿ طفل بطفل آخر -3
 مف جنس أنثي بطفل مف جنس ذكرالجاني باستبداؿ طفل   ذلؾ قياـال يأخذ نسبو الحقيقي ، ك مثاؿ

. ف اجل إلحاقو لنسب ىذه األخيرةـ قتقديـ طفل عمى أنو كلد المرأة لـ تضع -4
  :الصورة الثانية 

 يجب أف تككف المرأة قد كضعت حمميا كأف الطفل كلد حيا كلـ يسمـ لمف لو الحق في المطالبة بو
  :الصورة الثالثة  

يجب أف يككف ىذا الفعل مف شأنو أف يعرض نسب الطفل لمخطر،أؼ الحيمكلة دكف التحقق مف    
 ال مف ثـشخصيتو كىنا يتعمق األمر بإخفاء النسب  كمنو أف الجريمة تتعمق بشخصية الطفل  ك 

 .يمكف التحقق مف شخصية الطفل

 الة ػػتـ التصريح الكاذب لمصالح الحإذا كعميو أف جريمة إخفاء نسب طفل ال تقـك في حالة ما 
 المدنية لطفل خيالي المرأة أك نسبة طفل غير شرعي إلى زكجيف ، كما انو ال تقـك الجريمة في 

حالة نقل طفل أك إخفائو أك استبدالو بطفل أخر إذا احتفع بنسبو أؼ بشخصيتو الحقيقية ، بينما في 
كل مف : كالتي جاء مضمكنيا فيما يمي »326 : نص المادةمتابعة الجاني عمالىذه الحالة يمكف 
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خطف أك ابعد قاصرا لـ يكمل الثامنة عشر كذلؾ بغير عنف أك تيديد أك تحايل أك شرع في ذلؾ 
.« دح2.000دج الى500فيعاقب  بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مف 

ذا تزكجت القاصرة المخطكفة أك المبعدة مف خاطفيا فال تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد ىذا  كا 
 صفة في طمب إبطاؿ الزكاج كال يجكز الحكـ ـاألخير إال بناء عمى شككػ األشخاص الذيف لو

 مف  269 يطبق عميو نص المادة عميو إال بعد القضاء بإبطالو إذا تعرضت صحتو لمضرر
. ج.ع.ؽ

  :الصورة الرابعة 
في حالة ما إذا  يجب أف يككف الطفل قد كلد حيا كقابال لمحياة الف الجريمة يكمف أثرىا    

الحالة المدنية لمطفل لمخطر، كاف عبء اإلثبات يقع عمى النيابة العامة  ككف الطفل كلد تعرضت 
   .حيا
 

 :الركن المعنوي 
أف القصد الجنائي ليذه الجناية البد أف يتكفر عمى إرادة الجاني ك عممو بعناصرىا ، فيجب أف    

إنو يقـك بنقل طفل مف مكانو بدكف سند قانكني ، كعميو فال تقـك   بما يقـك بو أؼيككف الجاني عالما
 .عميو الجاني يريد المحافظة عمى حياة الطفل ثـ يعيده إلى مف لو سمطة اإلشراؼ الجريمة إذا كاف

 

 . جريمة عدم تسميم جثة طفل : ثانيا
 اػ مف ؽ ع ك تتعمق بالطفل الذؼ لـ يكلد حيا ك لـ يثبت أنو كلد حي3ك321/2نصت المادة    

 مف قانكف 42طبقا لممادة  كىذه الجريمة ال تقـك إال إذا بمغ الجنيف ستة أشير ك ىي أقل مدة الحمل
 : المادؼ ليذه الجريمة عدة صكر الركف  الفعل إجياضا ك يأخذاعتبرك إال  األسرة

 إذا لـ يثبت أف الطفل كلد حيا ك بذلؾ تقـك الجريمة بمجرد إخفاء جسـ لطفل ك ال يعتد إف/ 1
. مكاف تكاجد جثة الطفل تـ اإلبالغ عف

 1.إذا ثبت أف الطفل لـ يكلد حيا/ 2
 

 . االجتماعيةالجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية : المطمب الثاني 
إف المشرع الجزائرؼ كضع قكاعد كأسس قانكنية مف اجل الحفاظ عمى األسرة كرعاية األكالد    

كحسف تربيتيـ كرس ىذه القكاعد كاألسس في قانكف األسرة كقانكف العقكبات ألنو حصرىا في جممة 
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ك األحكاـ لتدعيـ حقكؽ  مف الكاجبات قصد الحفاظ عمى كياف األسرة أكرد جممة مف الضكابط
اإلىماؿ خالؿ األفعاؿ التي مف شأنيا مخالفة أحكاـ الحضانة أك  الطفل مف
 .األبناء لمخطر ك تعريض

 

 .عدم تسميم قاصر قضى في شأن حضانتو بحكم قضائي : الفرع األول
 .  عن تسميم الطفل إلى حاضنواالمتناعجريمة : الجريمة األولى 

 عدـ جرائـ عمى تعاقب قانكنية نصكصا الجزائرؼ  المشرع أكرد الحماية في الطفل لحق تكريسا   

يعاقب ) مف ؽ ع 328كذلؾ عمال بنص المادة  كفالتوكحضانتو  في الحق ليـ لمف الطفل تسميـ
 دج األب أك األـ أك أؼ شخص آخر ال 5000 إلى 500بغرامة مف  بالحبس مف شير إلى سنة ك

قضي بشأف حضانتو بحكـ مشمكؿ بالنفاذ المعجل أك بحكـ نيائي إلى مف لو  يقـك بتسميـ قاصر
في المطالبة بو ككذلؾ كل مف خطفو ممف ككمت إليو حضانتو أك مف األماكف التي كضعو  الحق

فييا أك أبعده عنو أك عف تمؾ األماكف أك حمل الغير عمى خطفو أك إبعاده حتى كلك كقع ذلؾ بغير 
( .تحايل أك عنف

 أكثر مف   مصمحة الطفلكىذا في  لمف يرعاه كيشفق عميو حرص عمى تسميـ الطفل  المشرعإف 
. ع. مف ؽ328كىذا ما نستشفو مف نص المادة  (األبكيف )غيره أؼ

 .لو الحاضف غير الطرؼ زيارة في الطفل حق أغفل قد المذككرة المادة نص أف إال

 زيارة مف األـ تمكيف عدـ":بأف قضت حيف الحقيف بيف ساكت قد العميا المحكمة أف نجد حيف في
 1.الجزائية المسؤكلية ترتيب إلى يؤدؼ ابنيا

 : أركان الجريمة
 بيف بكضكح أف ىذه الجريمة تقـك حتى كلك 328 أف نص المادة : لمجريمة الركن المادي   

: أربعة عناصركقعت بغير تحايل أك عنف كليا 
 .  عن التسميماالمتناع: العنصر األول 

   امتناع مف كاف الطفل مكضكعا تحت رعايتو عف تسميمو إلى مف ككمت إليو حضانتو بحكـ 
المعجل ، كما يجب أف يككف  حائز لقكة الشيء المقضي فيو أك يككف مشمكال بالنفاذ قضائي اؿ

كاف صادرا عف الجيات القضائية األجنبية فإنو  الحكـ صادرا عف الجيات القضائية الكطنية أما إذا
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قانكف  مف 605 بنص المادة كاف مشمكال بالصيغة التنفيذية طبقا  إليو إال إذااالستنادال يجكز 
ثباتا لعدـ التسميـ يشترط تحرير محضر امتناع يحرر مف طرؼ   كاإلداريةاإلجراءات المدنية ، كا 

. المحضر القضائي بعد إتباع إجراءات التنفيذ
  :إبعاد القاصر- 

   كيتحقق بشأف ذلؾ انو استفاد مف حق الزيارة أك مف حضانتو مؤقتة فينتيز فرصة كجكد القاصر 
.  معو الحتجازه

: خطف القاصر- 
.  التي كضعو فيياككمت إليو حضانتو أك مف األماكف   كيتمثل في اخذ القاصر مف 

حمل الغير عمى خطف القاصر أو إبعاده -  
   حيث أف ىذه الجريمة تنطبق عمى احد الكالديف الذؼ يمتنع عف تسميـ الطفل كيحتفع بػػػو  

متجاىال حق الحضانة الذؼ اسند إلى الطرؼ األخر ، كما أنيا تنطبق عمى الباقي المذككريف في 
.  مف قانكف األسرة64المادة 

  :الركن المعنوي 
يقتضي القصد الجاني ليذه الجريمة أف يككف الجاني عمى عمـ  بالحكـ القضائي كتككف نيتو     

1ع. مف ؽ326االمتناع كعارض تنفيذ ىذا الحكـ ، بحيث يتابع جزائيا عمال بنص المادة 
 

 .مو موجود فعال تحت سمطة المتيم الممتنعييجب أن يكون الطفل المطموب تسل: نيالعنصر الثا

 كاف الطفل محل  صدر حكـ أك قرار قضائي يمنح حق الحضانة إلى األـ كك عميو إذا   
 أك العـ ك عند القياـ بإجراءات أك األـ كاألبالحضانة مكجكدا عند شخص معيف ك تحت سمطتو 

دكف مبرر شرعي فإف أركاف الجريمة ثابتة في  األب تنفيذ الحكـ ك اعترض عمى تنفيذ ىذا الحكـ
 2.كىذا ما ذىبت إليو المحكمة العمياق حق

دج 500يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبغرامة مف :  مف قانكف العقكبات328نصت لمادة 
دج األب أك األـ أك أؼ شخص آخر ال يقـك بتسميـ قاصر قضى في شأف حضانتو 5.000إلى 

بحكـ مشمكؿ بالنفاذ المعجل أك بحكـ نيائي إلى مف لو الحق في المطالبة بو ككذلؾ مف خطفو 
ممف ككمت إليو حضانتو أك مف األماكف التي كضعو فييا أك أبعده عنو أك عف تمؾ األماكف أك 

. حمل الغير عمى خطفو أك إبعاده حتى كلك كقع بغير تحايل أك عنف
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      .  عن تنفيذ حكم الزيارةاالمتناعجريمة  :العنصر الثالث
 إف ىذه الجريمة في مختمف أشكاليا تنطبق عمى احد الكالديف الذؼ يحتفع بالطفل متجاىال حق    

عدا الكالديف –الحضانة الذؼ اسند إلى اآلخر ، كتنطبق أيضا عمى كل مف أسندت إليو الحضانة 
  1(. مف قانكف األسرة64الماد) كالجدة مف األـ كالخالة كالجدة مف األب كاألقربيف – 

  الركن المادي

  . مشمكؿ بالنفاذ المعجل   يشرط القانكف صدكر حكـ قضائي نيائي أك
الركن المعنوي 

   تقتضي ىذه الجريمة تكافر قصد جنائي يتمثل في عمـ الجاني بالحكـ القضائي كنية معارضة  
.  تنفيذ ىذا الحكـ
 . جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء لفائدة الطفل المحضون  : العنصر الرابع

إف المشرع اكجب أف يستفيد مف النفقة كل مف الزكجة كاألصكؿ كالفركع عمال بنص المكاد مف    
 زكجيا عمى الزكجة نفقة سرة تجب مف ؽ األ74 مف قانكف األسرة إذ نصت المادة 80الى74

، كنصت القانكف  ىذا مف80 ك 79 ك 78 المكاد أحكاـ مراعاة مع ببينة إليو دعكتيا أك بيا بالدخكؿ
 سف إلى لمذككر فبالنسبة ماؿ، لو يكف لـ ما األب عمى الكلد نفقة  مف ؽ األسرة تجب75دة الما

 مزاكال أك بدنية أك عقمية آلفة عاجزا الكلد كاف إذا ما حالة في كتستمر الدخكؿ إلى كاإلناث الرشد

 .بالكسب عنيا باالستغناء كتسقط لمدراسة
كلما سبق ذكره أف تخضع لمشركط األكلية إلى شرطيف كىما لقياـ ديف غذائي كحكـ قضائي نيائي 

. أك مشمكؿ بالنفاذ المعجل
يمتاز الدين الغذائي بالخصائص اآلتي بيانيا : قيام دين غدائي - 1
  :دين مالي- أ

حصر المشرع الجزائي الديف المالي في النفقة الغذائية دكف سكاىا ، ألنو عرؼ النفقة في    
الغذاء كالكسكة كالعالج كالسكف أك أجرتو أك ما يعتبر مف :  مف قانكف األسرة تشمل78 المادة 

 . الضركريات في العرؼ كالعادة

  :المستفيد من الدين

                                                           
 02-05،يتضمف قانكف األسرة ، معدؿ كمتمـ باألمر رقـ1984يكنيكسنة 9 المكافق 1404 رمضاف عاـ 9 المؤرخ في 11-84القانكف رقـ  - 1

 2005 فبراير سنة 27المؤرخ في
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. ناتجا عف رابطة عائمية مازالت قائمة أك ناتجا عف فؾ الرابطة الزكجية قد يككف ىذا الديف   
الى 74يككف المستفيد مف الديف الزكجة كاألصكؿ كالفركع عمال بنص المكاد  :في الحالة األولى

.  مف قانكف األسرة80
عند فؾ الرابطة الزكجية ، يككف المستفيد مف النفقة الزكجة كاألكالد القصر ،  :وفي الحالة الثانية 

يتعمق األمر ىنا : مف قانكف األسرة ضركرة حكـ قضائي 75ك74 ك61:كذلؾ عمال بنص المكاد
باالمتناع عف تنفيذ حكـ قضائي قضى بأداء النفقة  كفي ىذا الصدد أف المفيـك الكاسع الذؼ يتسع 
ليشل حكـ صادر عف محكمة ابتدائية أك قرار صادر عف مجمس قضائي بعد االستئناؼ أك أمر 

صادر عف رئيس المحكمة كقد يككف حكـ صادرعف جية قضائية أجنبية كميكرا بالصيغة التنفيذية 
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية606ك605كفقا لألشكاؿ المنصكص عمييا بالمادتيف 

 تتككف جنحة عدـ تسديد النفقة مف ركف مادؼ كركف معنكؼ  :األركان المكونة لمجنحة
 .يقـك الركف المادؼ عمى عنصريف كىما :الركن المادي- أ

عدـ دفع المبمغ كامال ، ألنو يجب دفع مبمغ النفقة كامال لما دفع جزء منع  ال يحكؿ دكف قياـ - 
. الجريمة

انقضاء ميمة شيريف ، يبدأ سرياف الميمة المتفق عمييا قضاء عمى أف يبدأ سرياف ميمة   - 
 1 المحكـك عميو المميكر بالصيغة التنفيذية القاضي بأداء النفقة إلىالحكـ الشيريف مف يـك تبميغ

  : الركن المعنوي 
 كما    تقتضي جنحة عدـ تسديد النفقة إف تكفر القصد الجنائي يتمثل في االمتناع عف أداء النفقة

.   مف قانكف العقكبات331ىك منصكص عميو بالمادة
  :المتابعة

 . ال تخضع متابعة ىذه الجريمة ألؼ قيد أك شرط إذ يشترط فييا المشرع شككػ مف طرؼ المتضرر
 

 

  :الجــزاء 
ع كالتي جاء .مف ؽ 331:   يعاقب عمى جنحة عدـ تسديد النفقة بالحبس عمال بنص المادة

 دج50.000بغرامة مالية مف  يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثالث سنكات ك: نصيا كتالي 
 تقديـ المبالغ المقررة قضاء  عمدا ك لمدة تتجاكز شيريف عفأمتنع د ج كل مف دج300.000إلى 

                                                           
 158-157- 154ص  -السابك  المرجع -نائً الخاصجالوجٌز فً المانون ال-  أحسن  بوسمٌعة -  1
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 رغـ  كذلؾأصكلو أك فركعو ، المقررة عميو إلى زكجو أك ك عف أداء كامل قيمة النفقة إلعالة أسرتو
. بدفع نفقة إلييـ  صدكر حكـ ضده بإلزامو

 عمى االعتياديعتبر اإلعسار الناتج عف  ك يفترض أف عدـ الدفع عمدؼ ما لـ يثبت العكس ، ك ال
 .مقبكال مف المديف في أية حالة مف األحكاؿ سكء السمكؾ أك الكسل أك السكر عذرا

 . األسرةمقر  جريمة ترك -
إف المشرع الجزائرؼ جعل التزامات مترتبة عمى السمطة األبكية أك الكصاية القانكنية ، أف    

كليا   مف ؽ ع 330/1المادة  المقصكد ىـ األكالد  القصر كىي الصكرة المنصكص عمييا ب
. أربعة أركاف مادية كركف معنكؼ 

 :  العناصر التاليةية تتكون من الماداألركان
 .األسرة المتمثل في إقامة الزكجيف كاألكالد عف مقر االبتعاد :  عف مقر األسرةاالبتعاد/1
ثـ ال تقـك ك أمكمة  أكة كجكد رابطة أبكع. ؽ330تشترط المادة  : أكالد كلد أك عدةكجكد /2

. الجريمة في حدؽ األجداد كمف يتكلكف تربية األكالد
. تقع عمى عاتق كل مف األب كأالـ التزامات تجاه الزكج كاألكالد:  العائميةالكفاء بااللتزاماتعدـ /3

تقتضي الجريمة بالنسبة لألب مما يتمتع بو مف سمطة أبكية ، التخمي عف جميع التزاماتو كما ىك 
. مفركض عميو قانكنا اتجاه أكالده كزكجتو

تقـك الجريمة بالنسبة لالـ بصفتيا صاحبة الكصاية القانكنية عمى األكالد عند كفاة األب ، التخمي 
. عف التزاماتيا نحك أكالدىا

  :ترك مقر األسرة لمدة أكثر من شيرين/4
   ال تقـك الجريمة إال إذا استمر ترؾ مقر األسرة أكثر مف مدة شيريف التي تحتكؼ مغادرة مقر 

األسرة كالتخمي عمى االلتزامات العائمية في أف كاحد تنقطع ىذه الميمة بالعكدة إلى مقر األسرة كلكف 
   . في استئناؼ الحياة الزكجية كالعائمية بنية صادقة ،كلمقاضي السمطة التقديرية في ذلؾ 

الركن العنوي 
تكافر القصد الجنائي في نية مغادرة الكسط العائمي كاالستمرار في ذلؾ بينما المشرع جعل في    

.  ع.مف ؽ330/1استئناؼ الحياة الزكجية سببا لقطع ميمة الشيريف عمال بنص المادة 
كبالتالي أف يككف األب أك األـ عمى كعي كدراية بخطكرة اإلخالؿ بالكاجبات كااللتزامات  
العائمية المفكضة عميو كما يترتب عنيا مف نتائج خطيرة تمس بصحة األكالد كسالمتيـ  
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.  كأخالقيـ كتربيتيـ
 :المتابعة والجزاء

  :المتابعة - أ
ع . ؽ330/3   ال يمكف تحريؾ الدعكػ إال بناء عمى شككػ الزكج المتركؾ عمال بنص المادة 

: كيترتب عمى ذلؾ النتائج التالية
إذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدكف شككػ تككف ىذه اإلجراءات باطمة بطالنا نسبيا كال يجكز - 

إثارة ىذا الدفع إال مف طرؼ المتيـ أماـ المحكمة كقبل التطرؽ إلى دفع في  المكضكع 
إف النيابة العامة ىي صاحبة مالئمة المتابعة ، بينما ىي مقيدة في تحريؾ الدعكػ العمكمية - 

 بشككػ الزكج المتركؾ ، كليا السمطة المخكلة ليا قانكنا  في حفع الشككػ إذا تبيف ليا أف 
    .  شركط المتابعة غير متكفرة

إذا حركت النيابة العامة الدعكػ العمكمية كأحالت القضية عمى المحكمة ، كأثار المتيـ ىذا الدفع - 
المتعمق ببطالف المتابعة ، ما عمى المحكمة اف تقضي بعدـ قبكؿ الدعكػ العمكمية لعدـ  

   1.كجكد شككػ 
دج 100.000دج إلى 25.000 يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنة كبغرامة مف : الجزاء –ب 

 مف قانكف العقكبات ، فضال عف ذلؾ يجكز الحكـ عمى المتيـ كعقكبة 330عمال بنص المادة 
 مف 332 سنكات عمال بنص المادة 5تكميمية مف الحرماف مف الحقكؽ الكطنية مف سنة إلى 

 2.ع.ؽ
 3.كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة الجزائية

 
 

 
 
 
 

                                                           
 146الى 143ص  -السابك  المرجع -نائً الخاصجالوجٌز فً المانون ال-  أحسن  بوسمٌعة -   1
 148ص  -نفسه  المرجع - أحسن  بوسمٌعة -   2
 يتضمف قانكف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ  الفقرة األخيرة مف 330المادة -   3

 . المعدؿ كالمتمـالعقكبات
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 الجزائرؼ ، كالذؼ عرضنا  لو ع   إنو كبعد دراسة مكضكع إجراءات حماية األحداث في التشرؼ    
 حقكؽ األحداث  كحمايتيـمف خالؿ فصميف، بينا في الفصل األكؿ جممة اإلجراءات انطالقا مف 

سكاء لمطفل الجانح أك الطفل المعرض لخطر الجنكح كفق تحديد سف الطفل كانو قسـ فترة ما قبل 
: سف التمييز إلى مرحمتيف

 مف عمره 13مرحمة امتناع المسؤكلية الجزائية التي تسبق سف  (1   
  عاما18 ك13مرحمة المسؤكلية الجزائية الناقصة مابيػػػػف (2   

كقد خص المشرع الجزائرؼ األطفاؿ الجانحيف بمجمكعة مف التدابير كقاضي مختص بشؤكنيـ  
 مف جية بينما تخمى مف جية أخرػ عف الطفل الذؼ لـ  ،   كقد ميز المحاكمة بإجراءات خاصة 

: تكؿ لو الحماية القانكنية الالزمة بمكجب قكاعد خاصة في مسائل ثالث ىي
 في المخالفات يتـ إحالة الطفل الحدث عمى قسـ المخالفات مثمو مثل المجرميف البالغيف (01   

في الجرائـ المكصكفة باإلرىابية أك التخريبية تطبق عمى الطفل نفس اإلجراءات المطبقة ( 02   
 عمى المجرميف البالغيف

 فيما يخص طرؽ الطعف أجاز المشرع لمطفل الحدث أف يرفع االستئناؼ أماـ غرفة االتياـ (03   
 ج ، كحرمو مف إجراءات الطعف األخرػ كاعتبره عديـ األىمية .ا. مف ؽ466/3عمال بنص المادة 

 كالى جلحماية لطفل المجني عمييـ ؿجممة اإلجراءات المكجية  إلى: كفي الفصل الثاني   

 بطف في كىك  نشأتو منذ تياضحي يككف  قد التي الجرائـ مف الطفل بحماية المتعمقة القانكنية النصكص

  الطفلبحق  التي تمس الجرائـ ىذهىي مف اخطرك الجزائية المساءلة سف إلى يصل أف إلى جنينا أمو

 .األسرية بالرابطة المتعمقة أك، أخالقو أك بصحتو أك  ،الجسدية كالسالمة الحياة في
عدـ كفاية  كعدـ نجاعة مسمؾ المشرع :كلعل ابرز ما يمكف الخالص إليو في الدراسة قكلنا 

. الجزائرؼ في حماية األحداث
   كعميو ، أرػ أف اقترح جممة مف العناصر أجدىا مقكمة كمكجية لمسمؾ المشرع في مجاؿ حماية 

األحداث كذلؾ مف خالؿ  
تيدؼ إلى  عمى ضكء سياسة اجتماعيةقضاء األحداث خاص باؿتشريع اؿإعادة النظر في - 1

إعادة النظر في بعض العقكبات حتى تتناسب مع الفعل اإلجرامي الذؼ مع تكفير الرعاية كالحماية 
 يقع عمى الطفل الحدث
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 في قضايا األحداث الجانحيف مشكمة مف قضاة نظرمتخصصة في اؿ محاكـ إنشاءضركرة - 2
 .متخصصيف في شؤكف األحداث ك رعايتيـحكـ كقضاة النيابة 

ضركرة إنشاء جياز ضبطية القضائية متخصص في شؤكف األحداث اقتداء بما ىك عمية - 3
مصر -  األردف–األمر في بعض التشريعات المقارنة 

نيا التي ـتفعيل كسائل التحسيس المتاحة بضركرة حماية األطفاؿ ككل ما يتعمق بيـ السيما - 4
تككف في حالة الخطر المعنكؼ  

 تفعيل دكر المجتمع المدني ليككف دعما لمجيات الرسمية في مجاؿ حماية الطفكلة- 5
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الفيارس الفنية 
 

الكتــب 
دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع -  الكجيز في القانكف الجزائي العاـ –أحسف بكسقيعة - 

 . 2003:الجزائر
 الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد –الكجيز في القانكف الجنائي الخاص - أحسف  بكسقيعة - 

.   2003دار ىكمة ط –الجزء األكؿ - األمكاؿ
  2009:رالجزاغ الجامعية المطبكعات ديكاف -الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح  -فريحة  أحسيف-

  .2001-الجزائر, ىكمة دار-  اإلنساف بكياف الماسة الجرائـ - شياب باسـ- 
دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,بف الشيخ لحسيف ، مبادغ القانكف الجزائي العاـ ،- 

 . 2000:الجزائر
جماد عمي ػ اإلجراءات الجنائية في جنكح األحداث ك محاكمتيـ ػ رسالة ماجستير ػ معيد الحقكؽ - 

  .1975ػ جامعة الجزائر 
- كاإلشيار كالنشر لالتصاؿ الكطنية المؤسسة -1 – ج – القضائي االجتياد -بغدادؼ جياللي -

الجزائر 1996
 ديكاف - األكؿ الجزء - العاـ القسـ - الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح - سميماف هللا عبد- 

 - 2009 الجزائر - الجامعية المطبكعات
 .- 2002 الجزائر  - لمكتاب الكطنية المؤسسة - األسرة نظاـ عمى الكاقعة الجرائـ  -سعد  العزيز عبد- 

  بالمكسكعة في اإلجراءات الجزائية المجمد الثالث في المحاكمة- عمى جركة - 
 التربكية لألشغاؿ الكطني الديكاف  -الجسـ سالمة في لمحق الجنائية الحماية- الديف نصر ماركؾ- 

. 2003: الجزائر –
  .دمحم عبد القادر قكاسمية ػ جنكح األحداث في التشريع الجزائرؼ - 
 -الجامعية المطبكعات ديكاف- (الخاص القسـ)الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح - نجـ صبحي دمحم- 

  . 2005- الجزائر
 دار الفجر لمنشر –حماية األحداث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرؼ -زيدكمة درياس  - 

. 2007كالتكزيع القاىرة 
 

الرسائل والمذكرات 
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مذكرة لنيل شيادة الماجستير - الحماية الجزائية لمطفل في القانكف الجزائرؼ - بمقاسـ سكيقات - 
السنة الجامعية –كرقمة -  جامعة قاصدؼ مرباح–– تخصص قانكف جنائي –في الحقكؽ 

2010/2011 
مذكرة التخرج لنيل إجازة -  الحماية القانكنية لمطفل في التشريع الجزائي الجزائرؼ –حميش كماؿ - 

 المصدر منتديات الحقكؽ 2004-2001السنة- الدفعة الثانية عشر- المعيد الكطني لمقضاء 
 د ت- در- كالعمـك القانكنية 

 

 التشريعات
لمتكقيع كالتصديق كاالنضماـ بمكجب قرار ىا  كعرضىادا اعتـتـالتي  الطفل حقكؽ  اتفاقية -

:  تاريخ بدء النفاذ1989نكفمبر/ تشريف الثاني20المؤرخ في   25/44الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 .49 كفقا لممادة1990سبتمبر/  أيمكؿ2
 

،يتضمف قانكف 1984يكنيكسنة 9 المكافق 1404 رمضاف عاـ 9 المؤرخ في 11-84القانكف رقـ - 
 2005 فبراير سنة 27 المؤرخ في02-05األسرة ، معدؿ كمتمـ باألمر رقـ

 يتضمف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 155-66 رقـ أمر- 
 قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ كالمتمـ

 يتضمف 1966سنة   يكنيك08 المكافق 1386صفر عاـ 18المؤرخ في 156-66األمر رقـ - 
.  المعدؿ كالمتمـالعقكباتقانكف 

 يتعمق 1970 فبراير سنة 19 المكافق 1389 ذؼ الحجة عاـ 13 مؤرخ في 20-70:أمر رقـ- 
بالحالة المدنية المعدؿ كالمتمـ 

 ،المتضمف 1971 أفريل سنة22 المكافق 1391 صفر عاـ 26 المؤرخ في28-71أمر رقـ - 
. قانكف القضاء العسكرؼ، المعدؿ كالمتمـ

 15ر. يتعمق بحماية الطفكلة كالمراىقة ج10/02/1972 الصادر بتاريخ 03- 72أمر رقـ - 
 1975سنة  سبتمبر 26 المكافق 1395 عاـ  رمضاف20المؤرخ في  58-75 رقـ أمر- 

  المعدؿ كالمتمـالمدنيقانكف اؿيتضمف 
إحداث المؤسسات كالمصالح  المتضمف 26/09/1975 الصادر بتاريخ 64- 75أمر رقـ - 

. 81 كالمراىقة ج ر المكمفة بحماية الطفكلة
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 .81ج ر  –  يتعمق بحماية أخالؽ الشباب26/09/1975 المؤرخ في65-75األمر رقـ - 
 08ر العدد. ج– المتضمف حماية الصحة كترقيتيا 16/02/1985 المؤرخ في 85/05قانكف رقـ - 
 المتعمق بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية 25/12/2004 المؤرخ في04/18القانكف رقـ - 

. كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بيا
 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا عادة اإلدماج 06/02/2005 المؤرخ في 05/04القانكف رقـ - 

. االجتماعي لممسجكف 
 ، يتضمف 2008 فبراير سنة 25 المكافق 1429 صفر عاـ 18 المؤرخ في 09-08قانكف رقـ - 

. قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 

قرارات المحكمة العميا 
مذككر بالمكسكعة في اإلجراءات ) 09/05/1982 مؤرخ في 23540قرار المحكمة العميا رقـ - 

 (غير منشكر((عمى جركه: الجزائية المجمد الثالث في المحاكمة تأليف األستاذ
 منشكر بالمجمة القضائية 24941 ممف رقـ 15/03/1983الصادر بتاريخ قرار الحكمة لعميا - 

 . 1989العدد األكؿ لسنة 
 منشكر بالمجمة القضائية 20/03/1984مؤرخ في  26790 المحكمة العميا األكؿ رقـ قرار- 

 العدد الثاني  1990لسنة
 1990منشكر بالمجمة القضائية لسنة   26/06/1984خ  مؤرخ في31720المحكمة العميا رقـ قرار- 

 . العدد األكؿ
 منشكر بالمجمة القضائية لسنة 14/02/1989 مؤرخ في 54930قرار المحكمة العميا رقـ - 

 . 02 العدد 2001
 منشكر بالمجمة العدد 33695 ممف رقـ 23/10/1984الصادر بتاريخ قرار الحكمة لعميا - 

 .1989الثالث القضائية لسنة 
 03 منشكر بالمجمة القضائية العدد 14/03/1989 المؤرخ في 54524قرار المحكمة العميا رقـ - 

 . 1990لسنة
 1994 منشكر بالمجمة القضائية لسنة 20/06/1989 مؤرخ في 60587قرار الحكمة العميا  رقـ- 

 . العدد األكؿ
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 العدد 1995 منشكر بالمجمة القضائية لسنة 03/01/1995 مؤرخ في 128928قرار رقـ - 
 . األكؿ
 العدد الثاني 2000 منشكر بالمجمة القضائية لسنة 25/07/2000 مؤرخ في 251929قرار رقـ - 
 .
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