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 :خـــادلمذي

كصكرة  ،كالصفاء كالنقاء المدخؿ إلى رحابيا، فيي مرحمة البراءةك  عتبة االنسانية تكصؼ الطفكلة بأنيا
بعد كاستمراريتيـ كىي منتيى اآلماؿ التي يرل فييا الكبار ذكاتيـ  ،الحياةآثاـ و لـ تمكث ذماالنساف الطاىر ال

 مغادرتيـ ىذه الحياة.

فعالـ الطفكلة ظؿ إلى أمد قريب، عالما مغمقا لـ يعثر عمى مفاتيحو إال مؤخرا، فاىتدل المربكف إلى 
كف إلى أغنية الطفؿ، كالرياضيكف إلى تربية الطفؿ كاألدباء إلى أدب الطفؿ كاألطباء إلى طب األطفاؿ كالمغن

ف دؿ فإنما يدؿ عمى أف الطفكلة مرحمة متميزة  رياضة الطفؿ، كعمماء النفس إلى عمـ نفس الطفكلة، كىذا كا 
 .جدية كبأعيف يقظة كذىف صافيحذر ك يجب التعامؿ معيا ب

بناء الحياة، كىك الذم الطفؿ ىك مراىؽ الغد المتمرد الثائر، كىك شاب الغد الذم تممؤه العزيمة عمى ف
الطفؿ فسيضفي عميو الحكمة كالعقبلنية، يضخ الحياة في شراييف المجتمعات، كىك كيؿ المستقبؿ الذم 

يتخذ مف  بدؿ إال بظيكر عمـ جديدكما كاف ليذه الصكرة أف تت ،راشد صغير فيكالراشد،  يستمد صكرتو مف
فإلى حدكد ، طبيعة بنيتو النفسية كقدراتو العقمية يبحث فحيث يتـ ال ،الطفؿ مكضكعا لمدراسة السيككلكجية

مكضكع الطفؿ كانت بمت تىاكالكتابات التي  ،، لـ يكف لسيككلكجيا الطفؿ كجكدالثامف عشربدايات القرف 
 .مف التكجيو غاية ليا تستمد ،تربكية صرفة

مو الخاص شرطا عندما جعؿ معرفة الطفؿ كعال، ةلك عمـ الطففي  بقى جاف جاؾ ركسك أبرز الركاديك 
لى األبحاث كالدراسات البلحقة عمى جؿ عنو تحدكىك المبدأ الذم لـ  ،لمتربية حدكد الفترة  غاية ركسك كا 

 1المعاصرة.

 فعمى كثرة ،ركسك عمى أف مكضكع الطفكلة لـ ينؿ حظو الكافي مف االىتماـ كيرل جاف جاؾ 
رىيف كالذم مازاؿ الرجاؿ، كصناعة فف تككيف ىك  أشد الفنكف جميعيا منفعة لمناسأف جد الكتابات فإنو ي

كيؤكد ركسك في مؤلفو "إميؿ" أف الطفؿ ينمك نمكا طبيعيا تبعا لمراحؿ محددة كمضبكطة كثابتة، االىماؿ، 
تنمك الطفؿ  ع نمك قكةمكيتـ بشكؿ متكاز ف ة لمطفؿ،كالكجداني ةالعقمية ك الفيزيقي الجكانبكىذا النمك يطاؿ 

إذ يبدأ عندئذ  الفرد، كبيذا تبدأ بصكرة دقيقة حياة ،استخداـ قكاه كتكجيييا ي مقدكرهفبحيث يككف ، معرفتو
  2كعيو بذاتو.

                                                 
مطباعة ل الشركة العربية د ط، ـ أحمد زكي محمد،تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد، ترجمة نظمي لكقا، تقدي ، إميؿ جاف جاؾ ركسك 1

 . 82، ص  د س فكالنشر، القاىرة، 
2
 Jean-Jacques.Rousseau, Emile ou de l’éducation, Edition numérique : Pierre Hidalgo, La Gaya Scienza, 

2012, p108.  Source : http://www:ac-grenoble.fr/file/ rousseau_emile/ 04/05/2021  
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خاصة في سنكاتو األكلى، كبشكؿ يتطكر مع عمره،  ىي ضركرة حتمية الطفؿ لمف يأخذ بيده، حاجةك 
كإنساف ناقص، بؿ يجب معاممة الطفؿ كآلة، كال كصكال إلى مرحمة الرجكلة، غير أف األخذ باليد ال يعني 

معاممتو عمى أنو كائف حي مثمو مثؿ الكبار، مختمفا عنيـ، يمتمؾ جميع القدرات التي يممكيا الكبار ليست 
 التعاطي مع الطفؿ بطريقة عممية مدركسة كبعقبلنية. لذا كجب، بالضركرة قدرات تكافقية

م كاف يسمى منحرفا في األزمنة كما أصبح مف المعمكـ مقدار معاناة الطفؿ المخالؼ لمقانكف كالذ
الماضية بسبب األفكار الخاطئة، فقد كاف يعاني معاناة الكبار، في سكء المعاممة كشدة العقاب، فكانت 
األحكاـ القاسية )االعداـ كالعقكبات البدنية الشاقة(، كأحكاـ بالسجف لمدة طكيمة، تنفذ في حقو عف جرائـ 

في السمكؾ المادم كحده  في نمؾ األزمنة نجسدذلؾ أف أساس العقاب  عمدية أك غير عمدية ، ،تافية أحيانا
 دكف ظركؼ كأكضاع الطفؿ االجتماعية أك االقتصادية أك النفسية.

كقد تغير ىذا المفيكـ في عصرنا الحالي كأصبحت المسؤكلية الجزائية تؤسس بالنظر إلى شخصية 
الذم جعمو صاحب اختصاص في ممارسة سمطة  الجاني فييأت لمقاضي كسائؿ تفريد العقكبة، كىك األمر

صبلحا  تقديرية كاسعة لمكائمة العقكبة أك التدبير المناسب لكؿ فاعؿ عمى حدة، كذلؾ حماية لممجتمع كا 
 لممجـر دكف االخبلؿ بقاعدة شرعية الجريمة كالعقكبة في المسؤكلية الجزائية سكاء بالنسبة لمطفؿ أك البالغ.

متحضرة ما لرسالتيا الحضارية تجاه األطفاؿ ممف يخالفكف القانكف مف أىمية كما أدركت جميع األمـ ال
األجياؿ القادمة مف  كقايةبالغة ككنيـ عماد المستقبؿ، فكاف عمييا بذؿ الجيكد الصادقة مف أجؿ أف 

 االنحراؼ أك التعرض لو.

، مكثفة لتنسجـ حقكؽ االنسافمف إطارىا تستمد كليذا كاف ضركريا االعتراؼ بحقكؽ خاصة لمطفؿ 
االنسانية، فاحتراـ حقكؽ االنساف ك  الطفكلةمع خصكصيتو، كىك ما يسعى إليو المفكركف كالباحثكف في شؤكف 

ىك أساس العيش الجماعي كبناء الحضارة، كىذه القناعة ىي قناعة مشتركة بيف كؿ المجتمعات كالدكؿ، ألف 
كرغباتو كطمكحاتو، لذلؾ كاف مف البدييي أف يحرص حقكؽ االنساف نابعة مف الكرامة كتعكس قيمو كحاجاتو 

 عمى احتراميا كتجسيدىا في المجتمع كغاية ككسيمة في آف معا، كسبيبل الستقراره.

ىذه الضركريات المتعمقة بالطفكلة، ال مناص مف مكاجيتيا مف أجؿ طفكلة سميمة كآمنة، لتمدنا 
 مئاتمف الحضارات كالمجتمعات القديمة بب حاكلت بأجياؿ صحيحة البنية جسديا كعقميا كركحيا، ليذا الس

القديمة مثؿ قانكف إلى القكانيف  ترجعفإف االىتماـ بحقكؽ األطفاؿ  كبالفعؿ ،أف تجسد حقكؽ الطفؿ السنيف
مف ترسانة بعض الشرائع السماكية كالشريعة اإلسبلمية، التي كاف ليا السبؽ في اقرار  احمك رابي ككذ

الحياة كالنسب، كفي الرضاعة، كالحضانة، كالنفقة كاإلرث، كحقو في الحماية كحقو  كحقو فيلمطفؿ الحقكؽ 
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كحقو في االعفاء مف العقاب لعدـ تمييزه كحقو في التعكيض اذا  في التربية عمى ديف أبيو كحقو في التعمـ
ؿ إلييا كغير ذلؾ مف الحقكؽ التي لـ تصكاف ضحية جريمة ما، كحقو في ذمة مالية مستقمة عف كالديو 

 1المجتمعات الغربية إال مؤخرا.

إنشاء  بدأ مع بيا اىتماـفأكؿ  ،اتدرجيتطكرا حقكؽ الطفؿ قد عرفت  ، فإفالقانكف الدكلي فيأما 
األعضاء  مف النظاـ األساسي ليا عمى تعيد الدكؿ 23المادة  تضمنتحيث ، 1919عصبة األمـ عاـ 

نس أقرت  بعدىا، بمدانيـ انية الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ فيبالسعي إلى تكفير كضماف ظركؼ عادلة لعمؿ كا 
 .1921سبتمبر 30حظر االتجار بالنساء كاألطفاؿ في معاىدة  عديدة منيا عصبة األمـ معاىدات

كذلؾ حيف أقر مؤتمر عصبة األمـ  1924في عاـ باألمكمة كالطفكلة  الدكلي الحقيقي ىتماـاال كبدأ
بحقكؽ الطفؿ، غير أف انطبلؽ الحرب العالمية الثانية سنة  خاصإعبلف جنيؼ ال 1924سبتمبر  26في 

 أف المجنة االجتماعية المؤقتة التابعة لممجمسغير  أفقد ىذه الكثيقة قيمتيا األدبية كالقانكنية، 1939
لجميع  بأف أحكاـ إعبلف جنيؼ يجب أف تككف ممزمة 1946االقتصادم كاالجتماعي، قد أعمنت في سنة 

 2 دكؿ العالـ.

الطارئة لمطفكلة  مؤسسة األمـ المتحدة لممساعدة الدكلية عرفت ميبلد 1946ديسمبر 11ك في
قرار بمقتضى  United Nations International Children's Emergency Fund ليكنيسيؼ()ا

عمؿ عمى تعزيز حؽ األطفاؿ المحركميف في البمداف النامية في الحصكؿ صادر عف األمـ المتحدة، كالتي ت
السميمة، كغيرىا مف األنشطة المكجية لمحفاظ عمى المصالح العميا  الرعاية الصحية كالتغذيةالتعميـ ك عمى 

 لؤلطفاؿ.

حيث أشار اإلعبلف إلى ، 1948ديسمبر  10اإلنساف الصادر في  اإلعبلف العالمي لحقكؽ جاء ثـ
دتيـ ناتجة عف رباط شرعي أك الرعاية الخاصة بغض النظر عما إذا كانت كالك  المساعدة حقكؽ الطفؿ في

 .مف التعميـ االبتدائيةالمراحؿ  فيالزاميتو خاصة ك  بطريقة غير شرعية، ككذا الحؽ في التعميـ كعمى مجانيتو

                                                 
 .452ص، ـ1992دار الشركؽ، بيركت، ، 16شريعة، ط. ك  محمد شمتكت، اإلسبلـ عقيدة 1
التشريعات األردنية، مجمة الحقكؽ، ك  الشريعة اإلسبلميةك  راكنة، حقكؽ الطفؿ، دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ القانكف الدكليمخمد الط 2

 .274ص، 02، عدد2003األردف، 
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أنو أكد حيث ، 1959نكفمبر  20كأصدرت األمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ في تاريخ 
الحريات ك  فييا بالحقكؽ ليتمكف مف التمتع بطفكلة سعيدة ينعـما لدييا أفضؿ عمى اإلنسانية أف تمنح الطفؿ 

 1.عقميا كخمقياك  في ظؿ حماية خاصة تتيح لو النمك الطبيعي بدنيا كفكلة لومال

كبعد عدة مراحؿ تـ التأسيس لميبلد االتفاقية الدكلية الخاصة بحماية حقكؽ الطفؿ التي اعتمدت 
المؤرخ في  44/25قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب

 61بمغ عدد الدكؿ المكقعة عمييا آنذاؾ حكالي ك  .1990سبتمبر  02، تاريخ بدء النفاذ: 1989نكفمبر 20
 دكلة، أما حاليا فصادقت عمييا كؿ دكؿ العالـ باستثناء الكاليات المتحدة كالصكماؿ.

كتضمنت قفزة نكعية في تكريس حقكؽ الطفؿ، ل مف خبلليا أسست، ياتاريخ إنجازاىذه االتفاقية  كتعتبر
إال مف خبلؿ االلتزاـ  يمكف الكصكؿ إليوأف ىذا األخير ال ك  "،مصالح الطفل الفضمىىك "  راقيا ىدفا كمبدأ

 بيئة مناسبة، لذلؾ كاف اعتماد األمـ المتحدة ليذا المبدأك  بحؽ الطفؿ في حياة كريمةك  بمبدأ عدـ التمييز
 الفمسفي عبارة عف ىدؼ كبير يجب الكصكؿ إليو كتحقيقو في كؿ الظركؼ.

بادرت الدكؿ إلى انتياج سياسة جديدة في ، 1989كتأكيدا لما كرد في اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 
 19صادقت عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ بتاريخ  كباقي الدكؿ تشريعاتيا الداخمية لحماية حقكؽ الطفؿ، كالجزائر

مف خبلؿ التجسيد الفعمي ليذه الحقكؽ ، تكريس كحماية حقكؽ الطفؿ كبادرت في حينيا في 1992 ديسمبر
كالتي  72نجد نص المادة  19962ففي دستكر سنة  كالتشريعات الداخمية األخرل، في التشريع الدستكرم

كلة كاألسرة مع :" حقكؽ الطفؿ محمية مف طرؼ الد71نص المادة  2020 م لسنةدستكر التعديؿ ال يقابميا في
 .مراعاة المصمحة العميا لمطفؿ..."

المشرع الجزائرم لمطفؿ ىي الحماية القانكنية الجنائية، فيذه الحماية تبلـز  أقرىاكال شؾ أف أىـ حماية 
قاـ ىك باالعتداء عمى  متيماالتي يحمييا القانكف، أك  كحقكقو عمى مصالحو اعتداءالطفؿ سكاء كاف ضحية 

إال أف الحماية  كمتيـيحمييا القانكف، فبالرغـ تضاد المركزيف القانكنييف ضحية  غير التيكحقكؽ ال مصالح
القانكنية الجنائية لمطفؿ تشمؿ كبل المركزيف، فالحماية الجنائية أقرىا المشرع لمطفؿ سكاء كاف جاني ارتكب 

 ، كىذا لخصكصية مرحمة الطفكلة.جرمو القانكف أك ضحية فعؿ إجراميفعبل ي

                                                 
د ط، منشأة  القانكف الدكلي،ك  محمكد سميماف، قانكف الطفكلة الجانحة كالمعاممة الجنائية لؤلحداث، دراسة مقارنة في التشريعات الكطنية 1

 .11ص، 2006المعارؼ، اإلسكندرية، 
 .03، ص2016مارس  07المؤرخة في  14رقـ  ج رالمتضمف التعديؿ الدستكرم،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانكف  2
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اإلجرائي ك  المكضكعي بشقيوالقانكف الجنائي  يدفعلؤلطفاؿ تعني بصفة عامة أف  الجنائية مايةكالح
ظركفو عمى  يناسبخاصا  إجرائيالو مركزا  ضمفيأف ك  مصالح الطفؿك  ضد كؿ اعتداء كانتياؾ عمى حقكؽ

عكامؿ  ضعفو عف مقاكمةك  عجزه في الدفاع عف نفسوك  أساسيا قصكر مدارؾ الطفؿ متميزةضكء فمسفة 
 .كالتضميؿاإلغراء 

عمؿ في البداية عمى تكييؼ  ،حقكؽ الطفؿ اتفاقيةالدكلية خاصة  اللتزاماتوكالمشرع الجزائرم كفاءا 
بعدىا كبمكجب كرشة عمؿ  ،بما يتكافؽ مع مبادئ حقكؽ الطفؿ في مكاجية األطفاؿاالجراءات الجزائية 

ف الطفؿ تـ تحضير مشركع قانكف حماية الطفؿ مككنة مف أخصائييف قانكنييف كمف شخصيات ميتمة بشؤك 
رمضاف عاـ  28مؤرخ في  12-15الذم تـ المصادقة عميو في البرلماف بغرفتيو كتـ إصداره تحت رقـ 

في  كؿ النصكص االجرائية ىذا القانكف جمع تعمؽ بحماية الطفؿ،، ي2015يكليك سنة  15المكافؽ  1436
 في مكاجية الطفكلة في حالة خطر. المتخذة ئيةرااالج النصكص الطفؿ المتيـ ككذا مكاجية

بتحييف عدة نصكص قانكنية مف أجؿ  الجنائية بتطكير الترسانة التشريعية كما قاـ المشرع الجزائرم
لجرائـ الدكلية بخصكص حقكؽ الطفؿ، بما في ذلؾ النصكص الخاصة  تااللتزاماإحداث تكافؽ بينيا كبيف 

 لجرائـ ، كالنصكص الخاصةئيـبيع أعضاك باألطفاؿ  اإلتجارلجرائـ ة كالنصكص الخاص، األطفاؿ اختطاؼ
 .حماية قانكنية فعالةتكرس  المشرع أنيا رأل تيريب األطفاؿ إلى غير ذلؾ مف النصكص التي

إف ىذا االىتماـ الذم حظي بو الطفؿ عمى الصعيد الدكلي كاإلقميمي لو ما : اختيار الموضوع دواعي
اني مف ضعؼ قدرتو الجسمانية كالعقمية إذا ما قكرف بالشخص البالغ، األمر الذم يبرره، إذ أف الطفؿ يع

بشتى أنكاعيا، ككذا عرضة لبلستغبلؿ الجنسي، كاالختطاؼ كلممتاجرة بأعضائو  لبلعتداءاتعرضة  يجعمو
الحديثة كتأثيرىا عمى  االتصاالتكغيرىا مف االعتداءات، أضؼ إلى ذلؾ التطكر التكنكلكجي لكسائؿ 

 الجريمة المنظمة كالتي يككف الطفؿ ضحية فييا في أغمب األحياف. 

 يمس أكال بحقكؽ االنساففيك  اتوكلو خصكصي ا،حساس امكضكعيعد الحماية الجنائية لمطفؿ  كما أف
فالدكلة التي تحتـر الحريات كتصكف حقكؽ  ،الحقكؽتكريس ىذه  في الدكلة اىتماـ درجةكيظير مف جية 
كمدل تكيؼ ىذه   ،األطفاؿك  بالحريات كالحقكؽ تشريعيا، خاصة ما تعمؽ ؾ مف خبلؿذل االنساف سيظير
كأف الدارس ليذا الطفؿ، كالعكس صحيح، االنساف ك  االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽبنكد التشريعات مع 

في النصكص المتعمقة بالطفؿ خصكصية كتميز ىذه مف خبلؿ البحث  كيستشعر المكضكع، سيممس
الطفؿ ىك انساف ضعيؼ ليس مجرما بطبعو، كأف ف، عف غيرىا مف النصكص المتعمقة بالبالغيفالنصكص 

ف كاف ظاىرىا عقكبة جزائية.المكجية ضدهالنصكص التشريعية   ، ما ىي إال نكع مف أنكاع الحماية حتى كا 
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 سات كالكتبالدراقميمة بالمقارنة مع تعد الدراسات في مجاؿ حماية الطفؿ في الجزائر أضؼ إلى ذلؾ ف
 ىذا المكضكع. اخترنادكؿ المشرؽ العربي، ليذا كمف أجؿ إثراء مكتباتنا الكطنية العربية خاصة 

 مف خبلؿ عنكاف األطركحة كما تـ تقديمو نطرح االشكالية التالية:: االشكالية

لطفؿ التشريعية الجنائية االجرائية كالمكضكعية الخاصة با النصكص بادر بتعديؿ المشرع الجزائرم 
ت انسجم مدلفإلى أم  ،لطفؿا لحقكؽ الدكليةالحماية القانكنية  عصرنتيا كي تكاكبتطكيرىا ك  كعمؿ عمى

كىؿ أف التطكر التشريعي الذم صاحب تكقيع الجزائر عمى ؟ ىذه النصكص مع  كاقع الطفؿ الجزائرم 
كاستراتيجية كاضحة  االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ الطفؿ يسير بشكؿ صحيح ككفؽ أىداؼ مدركسة

لى تجسيد مبدأ المصمحة الفضمى لمطفؿ؟   تؤدم إلى حماية حقيقية كفعالة لحقكؽ الطفؿ الجزائرم كا 

النصكص القانكنية التي طكرىا المشرع الجزائرم   إلى مكجية بشكؿ مباشركبناء عميو ستككف دراستنا 
لمطفؿ، مع يكفرىا ىذا النص التشريعي لمتعرؼ عمى األىداؼ التي سطرىا المشرع كمقدار الحماية التي 

معرفة أكجو النقص كالخركج  إجراء مقارنة بسيطة مف حيف إلى آخر مع تشريعات أجنبية أخرل بيدؼ
  باقتراحات لمعالجة ىذا النقص.

أثناء بحثنا في المراجع عثرنا عمى دراسات سابقة في مكضكع الحماية الجنائية : الدراسات السابقة
ركحة دكتكراه لؤلستاذة درياس زيدكمة، تحت عنكاف: "حماية األحداث في قانكف اإلجراءات أط لمطفؿ منيا:

 .2006 لسنة 1كمية الحقكؽ : جامعة الجزائر الجزائية،

حمك بف إبراىيـ فخار، بعنكاف: " الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع  كأطركحة دكتكراه لؤلستاذ
 .2015سنة كؽ كالعمـك السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، كمية الحق الجزائرم كالقانكف المقارف،

كاف ال بد مف  نصكص قانكنيةكبما أف المشرع الجزائرم في السنكات األخيرة قاـ بتعديؿ كتحييف عدة 
 مكاصمة الدراسة كالبحث.

مناقشة مختمؼ ك  تحميؿك  حيث يتـ عرض، ع في البحث ىك المنيج التحميميبالمنيج المت: منيج البحث
عميو في  االعتمادالمنيج المقارف مف خبلؿ  أحيانا كما كضفنا، المكاد القانكنية المتعمقة بمكضكع الدراسة

 إلبراز مكاطف النقص في التشريع. بعض النقاط
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خاصة لحماية كتعزيز حقكؽ اإلنساف في  قانكنيةكص نص إدراجعمى  حريصةتككف إف دكلة القانكف 
كالدكلة ىي المسؤكؿ األكؿ عف حماية حقكؽ اإلنساف خاصة حقكؽ الطفؿ، كيقع عمييا االلتزاـ  دستكرىا،

باحتراـ الحقكؽ التي يضعيا القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كحقكؽ األطفاؿ، كتتحمؿ مسؤكلياتيا ككاجباتيا 
االنساف كالكفاء بيا، فيي تعد طرفان في المعاىدات الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف،  في حماية ىذه الحقكؽ

كيشير مفيكـ االلتزاـ باالحتراـ إلى ضركرة امتناع الدكؿ عف التدخُّؿ بحقكؽ اإلنساف أك الحد أك التقميص مف 
بحماية األفراد كالجماعات  ةالدكل ، أما مفيـك االلتزاـ بالحماية فيشير إلى كجكب التزاـأك ممارستيا التمتع بيا

خاذ تكجكب ا ةمفيكـ االلتزاـ بالكفاء مف الدكل يشير أيضاىذه الحقكؽ، كما  عمى اعتداءأك  انتياؾ أممف 
 .حقكؽ اإلنساف األساسية كتسييؿ تمؾ اإلجراءات ممارسةإجراءات إيجابية تساعد األفراد كالجماعات عمى 

المكفكلة بمكجب القانكف  كحقكؽ الطفؿ حماية القانكنية لحقكؽ اإلنسافال يكفر يكالنظاـ القانكني المحم
عمى الحككمات كضع يفرض التصديؽ عمى المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف فإف الدكلي، كمف جيةو أخرل 

 .حماية حقكؽ اإلنساف كااللتزاـ بيا بما يتكافؽ مع نصكص المعاىدات تنصب جميا فيتشريعات كتدابير 
القاطنيف عمى األطفاؿ انتياؾ حقكؽ االعتداء ك مف خبلؿ منع  الطفؿحككمات االلتزاـ بحماية حقكؽ فعمى ال

نصاؼ أم  تمؾ الحقكؽ مف خبلؿ إلى االلتزاـ باحتراـ  طفؿ يتعرض النتياؾ حقكقو إضافةأراضي الدكلة، كا 
 منيا، كحماية ىذه الحقكؽ، كاتخاذ اإلجراءات لتحقيقيا. طفؿ عدـ حرماف أم

الجدير بالٌذكر أٌف حماية الطفؿ كالٌسعي لرفعو كارتقائو كضمانة تطبيؽ كاحتراـ حقكقو ليك مقياس كاضح كمف 
عف درجة الرقًي اإلنساني كالمجتمعًي كالتحضر الذم كصمتو الدكلة، كما يشكؿ مقاسا ىاما لمقدار التقدـ 

كاإلنساف، كيجب عمى المجتمع الذم أنجزتو الييئات كالمنظمات الدكلية في مجاؿ حماية حقكؽ الًطفؿ 
كالقائميف عمى شؤكف األطفاؿ أف يفيمكا أف حماية حقكؽ الطفؿ ال يفيـ منيا حماية كتكفير لو األكؿ كالشرب 

 كالمباس فقط، إنما ىك مفيـك شامؿ لحماية حٌقو في الجكانب كميا.

انكنية التي تساىـ في تحقيؽ كلما كانت الحماية الجنائية اإلجرائية لمطفؿ ىي صكرة مف صكر الحماية الق
عدالة المحاكمة، فإف المشرع الجزائرم كمف خبلؿ ىذا قانكف حماية الطفؿ حاكؿ كضع قكاعد كآليات لحماية 
الطفؿ إجرائيا خبلؿ كؿ مراحؿ اإلجراءات الجزائية السيما قبؿ مرحمة المحاكمة كأثناء المحاكمة كبعدىا 

 الحماية تؤثر عمى سيركرة المتابعة الجزائية، فما ىي أكجو أك صكر باعتبارىا أىـ المراحؿ اإلجرائية التي
 محاكمة الطفؿ الجانح؟ مراحؿخبلؿ  أقرىا المشرعاإلجرائية التي  الجنائية

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ألاول الفصل 

الحماية الجنائية للطفل قبل 

 املحاكمة
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القصاص  مف جرائـ القانكف العاـ، الذم يرتكب جريمةالطفؿ  المكجية ضدالدعكل العمكمية  ال تيدؼ
عادة التنشئة، كليذا يطمؽ  كأنبؿ أسمى أك تحقيؽ عدالة الردع، بؿ ىدفيا مف ذلؾ، كىك التربية كالتقكيـ كا 

تعبير الدعكل التربكية أك  ،الطفؿ ضد تحركيا النيابة العامةبعض الفقياء عمى الدعكل العمكمية التي 
 و.يتقكيم تربكيةؿ ب يةالتأديبية، فغايتيا ليست عقاب

كأنو لما كاف مف االقتضاء أف يككف لؤلطفاؿ الجانحيف أك المعرضيف لمجنكح نظاـ إجرائي خاص بيـ 
حماية الطفؿ ل قانكنا خاصا تبنىكمستقؿ بذاتو، نجد أف المشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات المقارنة، 

ظركفيـ كأعمارىـ  ىأنو تراعيرل فييا المشرع التي كأدرج فيو االجراءات الخاصة بمتابعة األطفاؿ الجانحيف ك 
ما تنفيذ االلتزامات الدكلية ك جذريا عف طبيعة البالغيف، كأف ىذا القكؿ يعتبر بمثابة  اختبلفاالتي تختمؼ 

بحؽ كؿ طفؿ يدعى أنو انتيؾ قانكف  اعتراؼحقكؽ الطفؿ عمى كجكب  اتفاقيةمف  40بو المادة  جاءت
التياـ بذلؾ أك يثبت عميو ذلؾ في أف يعامؿ بطريقة تتفؽ مع درجة إحساس الطفؿ العقكبات أك يكجو لو ا

 1.بكرامتو كاحترامو، كأف يعاد تشجيع إدماجو في المجتمع

 البحث كالتحرم كيشكؿ التحقيؽ القضائي مرحمة فاصمة تتكسط سير الدعكل العمكمية بيف مرحمتي
التي تباشرىا جيات  لمرحمة بأنيا مجمكعة اإلجراءاتجمع االستدالالت كمرحمة المحاكمة، كتعرؼ ىذه اك 

التحقيؽ المختصة بيدؼ البحث عف األدلة المتعمقة بكاقعة جزائية معركضة عمييا كتجميعيا ثـ تمحيصيا مف 
 أجؿ التحقؽ مف مدل تكافر أعباء قانكنية إلحالة المتيـ عمى المحاكمة.

لبالغيف أنو إلى جانب أنو يتناكؿ البحث في الكاقعة كيتميز التحقيؽ مع الطفؿ الجانح عف التحقيؽ مع ا
اإلجرامية المنسكبة إلى الطفؿ فيك كذلؾ يتفؽ مع فكرة تحميؿ شخصيتو كاالىتماـ بالتعرؼ عمييا ككذا 

الفعؿ االجرامي، إضافة إلى البحث عف عبلج ليذه الكضعية  ارتكابالظركؼ كالدكافع التي ساىمت في 
لذلؾ نجد أف القكاعد القانكنية الخاصة بالتحقيؽ مع الطفؿ الجانح تختمؼ عف بيدؼ إدماجو في المجتمع، 

أم بالقدرة عمى التمييز كاإلدراؾ كالتي  باإلرادةتمؾ المقررة لمبالغيف، كمرجع ىذا االختبلؼ اعتبارات تتعمؽ 
شخص إلى سف تتفاكت تبعا الختبلؼ المراحؿ العمرية، بحيث تتجو ىذه االرادة إلى النضج كمما اقترب ال

 .2النضكج

                                                 
ية، مصر، محمكد سميماف مكسى، االجراءات الجنائية لؤلحداث الجانحيف دراسة مقارنة، د ط، دار المطبكعات الجامعية، االسكندر  1

 .05، ص2008
ركضة قيار كميمة، التحقيؽ القضائي مع الحدث الجانح في قانكف حماية الطفؿ الجزائرم، مجمة االجتياد القضائي، كمية الحقكؽ كالعمـك  2

 .146، ص2018، سبتمبر 17السياسية جامعة معسكر، الجزائر، العدد
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القسـ الثاني مف الفصؿ األكؿ كالمدرج ضمف  ، فينصكص قانكف حماية الطفؿ استقراءكيتبيف مف 
جراءات التحقيؽ كما  الباب الثالث المتعمؽ بالقكاعد الخاصة باألطفاؿ الجانحيف، أف المشرع نظـ جيات كا 

اعاتيا ككنيا تشكؿ ضمانات أساسية لمطفؿ قرر مجمكعة مف المبادئ األساسية التي يستكجب احتراميا كمر 
المتيـ تتناسب مع شخصو كطبيعة التحقيؽ في ىذا الجانب، كنظرا ألىمية التحقيؽ مع الطفؿ كتميزه عف 

سير األحكاـ كالقكاعد التي تحكـ اجراءات  بيا تميزالتي ت جكانبالفما ىي ، التحقيؽ العادم مع البالغيف
لمنصكص عمييا في قانكف حماية الطفؿ عف األحكاـ كالقكاعد المقررة انح الطفؿ الجاالدعكل العمكمية ضد 

لحماية ضمانات القانكنية المكرسة كىؿ ىذا التميز يشكؿ بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية ؟ لغيف المب
 ؟ الطفؿ

 :النقاط التالية دراستنا نتناكؿ فيكلئلجابة عف ىذه التساؤالت 

 .في المبحث األكؿؿ مطفل ماىية الحماية الجنائية 

 .المبحث الثاني في ضد األطفاؿ الدعكل العمكميةاجراءات ثـ التطرؽ إلى سير  

 بعدىا نتحدث عف مدل مبلئمة إجراءات التحقيؽ لؤلطفاؿ الجانحيف في المبحث الثالث.

 في المبحث الرابع. قضايا األطفاؿ التحقيؽ في مآؿفي األخير إلى  لمكصكؿ

 

 احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يفهىو: دلجحش األولا

 أجؿ تحديد مفيكميا عنكاف البحث نجد أف ىناؾ مصطمحيف يجب الكقكؼ عندىما في البداية مف في
زالة المبس، كىذه المصطمحات ك  ، كىك ما الجنائيةىي مصطمح الطفؿ، كمصطمح الحماية  المقصكدةا 

مفيـك الثاني  المطمبكفي ، لطفؿاألكؿ مفيكـ ا المطمبستناكؿ في  ، حيثالمبحثسنتطرؽ إليو في ىذا 
 الجنائية لمطفؿ. المسؤكليةالثالث  طمبأما في الم ،الجنائية لمطفؿ الحماية

 مـــــيفهىو انطف: ادلطهت األول

 نتعرضنحدد مفيكمو في المغة ثـ مفيكمو في الشريعة االسبلمية ثـ أف أكال عمينا لتحديد مفيكـ الطفؿ 
 ، كصكال إلى مفيكـ الطفؿ قانكنا.جتماعمفيـك الطفؿ في عممي النفس كاالل
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 يفهىو انطفم يف انهغخ وانشزَؼخ االطاليُخ : انفزع األول

لفاظ لقد أزالت الشريعة االسبلمية بفضؿ ببلغة القرآف الكريـ عف المغة التقعر في الكبلـ، كالغريب، كاأل
اد إيمانا بما لمشريعة مف أثر عمى كأف مف يتأمؿ األدب الجاىمي كيتدبره، يزد ،الحكشية الثقيمة عمى السمع

 1 .ألفاظ المغة

 أوال: مفيوم الطفل لغة

ا، عيٍشبه ًطٍفؿه : قىًصيره  ـى نىاًعمنا رىٍخصن  ًطفؿ: )اسـ(، الجمع : أطفاؿ، الطٍٍّفؿي : المٍكليكدي ما دا

ًغيران، لىـٍ  . كالىيىزىاؿي ًطٍفبلن : صى ًغيرى لىدىىىا الصَّ  59يىًصٍؿ ًسفَّ البيميكًغ بىٍعدي. ففي سكرة النكر آية  تيبلىًعبي ًطٍفمىيىا : أىٍم كى
ميـى فىٍميىٍستىٍأًذنيكا )قرآف( : ـي اٍلحي ذىا بىمىغى األىٍطفىاؿي ًمٍنكي ًفي اٍلًحفىاًظ -كىاً  ًفي التٍَّعًميـً كى يىاًة كى ؽٌّ أىًصيؿه ًفي اٍلحى ًلكيؿٍّ ًطٍفؿو حى

مىى ىيًكيًَّتًو.  2عى

؛ ىك الكلد الصغير  ( بمفظ الكاحد لممذكر كالطٍٍّفؿي مف اإلنساف كالدكاب، قاؿ ابف األنبارم: كيككف )الطٍٍّفؿي
مىٰى عىٍكرىاًت النٍّسىاءً كالمؤنث كالجمع، قاؿ تعالى: ﴿  كا عى ـٍ يىٍظيىري قاؿ ، ك ، كىك لفظ ال فعؿ لو3﴾أىًك الطٍٍّفًؿ الًَّذيفى لى
 بؿ صبي. طفؿذلؾ  حتى يمٌيز ثـ ال يقاؿ لو بعد بعضيـ: كيبقى ىذا االسـ لمكلد

 كتكجد بالمغة العربية بعض األسماء ليا نفس مفيـك الطفؿ كىي:

قصر عف الشيء بضـ الصاد القاصر - قصر الشيء بمعنى حبسو كى : جمعو قصر، ففي المغة: ى
 4بمعنى عجز عنو.

.الحدث - غير السٍّفٍّ دىث : الصَّ ، الحى  5: )اسـ( الجمع : أىٍحداثه

 ة االسالميةمفيوم الطفل في الشريع: ثانيا

ذىا بىمىغى  اختمؼ الفقياء في تحديد مفيكـ الطفؿ شرعا، كذلؾ مف خبلؿ تفسيرىـ لمعنى قكلو تعالى: ﴿ كىاً 
ـٍ  ا اٍستىٍأذىفى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي ميـى فىٍميىٍستىٍأًذنيكا كىمى ـي اٍلحي ـٍ آيىاًتًو  ۚ  اأٍلىٍطفىاؿي ًمٍنكي ًكيـه﴾كىال ۚ  كىذٰىًلؾى ييبىيٍّفي المَّوي لىكي ًميـه حى مَّوي عى

6 ،

                                                 

 .39، ص2001ر غريب لمنشر، القاىرة، محمد محمد داكد، العربية كعمـ المغة الحديث، د ط، دا 1
 قامكس المعاني متاح عمى المكقع: 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%81%D9%84/ 06/06/2020  
 .31سكرة النكر، اآلية  3
 .11/458، د س فف العرب، د ط، دار المعارؼ، القاىرة، ر، لسامحمد ابف منظك  4
 قامكس المعاني: 5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/ 06/06/2020  
 .59سكرة النكر، اآلية  6

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%81%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/
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، أم: ما لـ يقارب سف االحتبلـ، كقاؿ اإلماـ ابف كثير: 1طفؿ ما لـ ييراًىؽ الحمـ قاؿ اإلماـ القرطبي: "كيقاؿ
" ال يفيمكف أحكاؿ النساء كال عكراتيٌف مف كبلميف الرخيـ، كتعطفيف في المشية كحركاتيف، فإذا كاف الطفؿ 

، أما إف كاف مراىقا أك قريبا منو، بحيث يعرؼ ذلؾ 2بدخكلو عمى النساءصغيرنا ال يفيـ ذلؾ، فبل بأس 
كذلؾ ما " كيدركو، كيفرؽ بيف القبيحة كالحسناء، فبل يمٌكف مف الدخكؿ عمى النساء، كقاؿ اإلماـ ابف عاشكر:

 نجد أف مف كبلـ المفسريف، ذكرناه، كمف خبلؿ ما 3 "لخمك باليـ مف شيكة النساء قبؿ سف المراىقة،
يبمغ الحمـ، كال يفيـ أمكر النساء، أما  عمى أف لفظ "الطفؿ" يطمؽ عمى الصغير الذم لـ تكحدت تفسيراتيـ

 تدخؿ ضمف مفيـك الطفكلة عند الفقياء. مرحمة المراىقة إلى البمكغ فبل

لصغر ، ألنو ال تكميؼ في امرحمة الطفكلةالفقياء عف بداية سف التكميؼ الذم ىك نياية  أما حديث
الفتاة، كظيكر  ، مثؿ: االحتبلـ عند الفتى، كالحيض عندلمطفؿالفيزيكلكجية ـ اعتمدكا معيار الحالة أني

 .الجسداألماكف الحساسة مف العبلمات الباطنة مثؿ إنبات الشعر في 

عند  (09)الذكر كسف التاسعة  سنة عند (12)ابتداء مف سف الثانية عشر  العبلماتتظير ىذه كربما 
ك في مرحمة أخرل ىي مرحمة أنت في مرحمة الطفكلة، بؿ ى ئذ ال يقاؿ ألحدىما أك كمييمااألنثى، كعند

عند الذكر كال الحيض  المعايير الفيزيكلكجية عند الجنسيف، فبل يظير االحتبلـ ىذه قد تتأخرالبمكغ، غير أنو 
ف، كاعتبركا الكلد طفبل تطبؽ عند األنثى، كال العبلمات الظاىرة عندىما، فيناؾ يعتمد الفقياء عمى معيار الس

عميو أحكاـ الصغير، كفي ىذا تكسع الفقياء في تحديد سف الطفكلة، فمنيـ مف أخذ بسف الخامسة عشر 
سنة كىك قكؿ الشافعية كالحنابمة كقكؿ المالكية في ركاية ابف كىب، كمنيـ مف أخذ بسف الثامنة عشر  (15)
 نثى، كىك قكؿ المالكية في المشيكر مف المذىب كقكؿ( سنة لؤل17( سنة لمذكر، كالسابعة عشر )18)

( سنة، كىك قكؿ بعض المالكية كركاية عف أبي 19، كمنيـ مف أكصؿ السف إلى التاسعة عشر )4الحنفية
 5حنيفة كقكؿ الظاىرية.

 

                                                 

أبك عبد ا محمد بف أحمد القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض، السعكدية،  1
2003 ،12/236 

 .6/49، 1992، 2، السعكدية، طي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشرأبك الفداء إسماعيؿ بف كثير، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: سام 2
 .18/212، 1984محمد الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،  3
 .6/632ـ، 1994ىػ 1416، 01أبك عبد ا المكاؽ المالكي، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار الكتب العممية ط 4
 .3/278ـ، 1992 -ىػ 1412، 03، ط، دار الفكرالحطاب الرُّعيني المالكي، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ 5
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 يفهىو انطفم يف ػهى انُفض وػهى االجزًبع: انضبين انفزع

عف ذلؾ الذم نادل بو الفقياء القانكنيكف، كأخذت بو  الطفؿ لدل عمماء االجتماع قد اختمؼ في نطاقو
لى أف يتـ نضجو االجتماعي فعندىـ:" الصغير التشريعات الجنائية  كالنفسي كتتكامؿ لديو منذ كالدتو كا 

 1مقكمات الشخصية كتككيف الذات ببمكغ سف الرشد دكنما االعتماد عمى حد أدنى أك أقصى لسف الطفؿ"

معنييف رئيسٌييف، المعنى األٌكؿ عاـ كىك يطمؽ عمى  عمىينطكم مـ النفس مفيكـ الطفكلة في ع أما
الفرد منذ لحظة الميبلد )الطفكلة المبٌكرة(، حتى مرحمة النضج الجنسي )البمكغ(، كالمعنى اآلخر خاص، 

 .كيطمؽ ىذا المفيكـ عمى األعمار ما فكؽ سف الميد، كحتى سٌف المراىقة

الجتماع يمكف القكؿ إف الطفكلة ال يعني فقط تمؾ المرحمة مف كعمى ضكء مفيكـ عممي النفس كا
نما ىي تمؾ المرحمة مف الحياة اإلنسانية  العمر التي ينتقؿ فييا الطفؿ مف مرحمة النمك إلى مرحمة البمكغ، كا 
 التي تتميز بمجمكعة مف الظكاىر الحيكية البيكلكجية كالنفسية كما يصاحبيا مف تنشئة اجتماعية ينتقؿ بيا

 2الطفؿ تدريجيا منذ خمقو مف طكر النمك كالتطكر إلى البمكغ كالرشد.

 

 انمبَىٌ: يفهىو انطفم يف انضبنشانفزع 

إف تحديد المقصكد بمصطمح طفؿ كتحديد العمر الزمني ليذا االنساف الصغير مف أجؿ بياف مرحمة 
لمدلكالت المفظية أك المناقشات الفقيية، الطفكلة كالتي تكتسي أىمية كبيرة مف الناحية القانكنية، تتجاكز مجرد ا

فالحقيقة أف تحديد المقصكد بالطفؿ يرتبط بمجمكعة متنكعة مف االلتزامات، يقع عبئيا عمى كالدا الطفؿ كمف 
 يقكـ عمى رعايتو ككذا سمطات الدكلة المعنية.

ثـ  الدكلية،كىذا ما نحاكؿ إبرازه في ىذا المطمب، حيث نتطرؽ إلى مفيكـ الطفؿ في المعاىدات 
 .نتناكؿ مفيـك الطفؿ في التشريع الجزائرم

 : مفيوم الطفل في المعاىدات الدوليةأوال
 1983الطفؿ العربي لسنة  كاف بداية بميثاؽ حقكؽ عدة اتفاقيات دكلية بداية مرحمة الطفكلة، أشير إلييا في 

 ( سنة.15كالذم يحدد السف األقصى لمطفكلة بحمسة عشر )

                                                 

، د ط، منتصر سعيد حمكدة كببلؿ أميف زيف الديف، انحراؼ األحداث دراسة فقيية في ضكء عمـ اإلجراـ كالعقاب كالشريعة اإلسبلمية 1
 .24ـ، ص  2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

ـ، ص  1999كالطفكلة، د ط، مكتبة عيف الشمس، القاىرة،  جاؿ األسرةعبد الخالؽ محمد عفيفي، الخدمة االجتماعية المعاصرة في م 2
313. 
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المتعمقتاف باالختطاؼ الدكلي لمقصر كالمتاف جعمتا مف  1980الىام كلككسمبكرغ لسنة اتفاقيتا أيضا 
 1( سنة.16سف القاصر ىك ستة عشر )

ذ تضع في اعتبارىا األمـ  1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  ثـ جاءت ـ، حيث جاء في ديباجتيا:" كا 
إجراءات كقاية كرعاية خاصة، بما في ذلؾ المتحدة أٌف الطفؿ بسبب عدـ نضجو البدني كالعقمي، يحتاج إلى 

فاعتبرت ىذه الديباجة أف بداية مرحمة الطفكلة تككف قبؿ ، حماية قانكنية مناسبة قبؿ الكالدة كبعدىا...."
( سنة، كما جاء في 18الكالدة أم منذ بداية الحمؿ، أما انتياء مرحمة الطفكلة يككف بتماـ سف الثامنة عشرة )

ف اتفاقية حقكؽ الطفؿ: "يعني الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة، ما لـ يبمغ سف نص المادة األكلى م
 الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو". كيقصد بو قانكف البمد الذم ينتمي إليو الطفؿ.

األعضاء تبعان لتشريعاتيا  تركت إمكانية تخفيض سف الطفكلة لدل الدكؿكاتفاقية حقكؽ الطفؿ 
ثـ جاء بعد ذلؾ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كصحتو كرفاىيتو، لمنظمة الكحدة اإلفريقية الذم  .طنيةالك 

الطفؿ بأنو  الميثاؽ يعرؼ 20032كصادقت عميو الجزائر في سنة ، 1990اعتمد في أديس أبابا في يكليك 
 ( سنة.18)أم إنساف يقؿ عمره عف ثمانية عشر
مف نظاميا األساسي التي  26تحدد مصطمح الطفؿ، في المادة لدكلية أيضا نجد أف محكمة الجنائية ا

( سنة كقت ارتكاب 18تنص:" ال يككف لممحكمة اختصاص عمى أم شخص يقؿ عمره عف ثمانية عشر)
 3.الجريمة المنسكبة إليو"

  : مفيوم الطفل في التشريع الجزائريثانيا
مف قانكف حماية الطفؿ  02د سف الطفؿ بمكجب المادة المشرع الجزائرم تماشيا مع االتفاقيات الدكلية حد 

( سنة 18"الطفؿ" : كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة عشر ) يقصد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأتي : ": الجزائرم
 ".كاممة

المتعمؽ بحماية الطفؿ نجد أف  12-15صدكر قانكف السابقة عمى  كبالعكدة إلى التشريعات الكطنية
، كىك ما كاف دكف سف الرشد، كالمشرع الجزائرم فؿ بمصطمح الحدث أك القاصرالمشرع عبر عف الط

عماال سطحيا كعرضيا، بداية مف قانكف استعمؿ مصطمح الطفؿ في بعض القكانيف است كبمفيكـ كاسع

                                                 

 حمك بف إبراىيـ فخار، الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرم كالقانكف المقارف، أطركحة دكتكراه كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 1
 .27، ص2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، المتضمف التصديؽ عمى الميثاؽ اإلفريقي 2003يكليك  08المكقع في  242-03المرسـك الرئاسي رقـ  صادقت عميو الجزائر بمكجب 2
 .03، ص2003يكليك  09المؤرخة في  41عدد  ، ج ر1990 لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو، المعتمد بأديس أبابا في يكليك سنة

 .28حمك بف إبراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص 3



  احلًاٌح اجلُائٍح نهغفم لثم احملاكًحـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

16 

بعنكاف:" حماية األطفاؿ  ىذا المصطمح في الباب السادس مف الكتاب الثالث ؛ إذ كرداالجراءات الجزائية
لتكظيؼ ىذ الباب ال نجد أثرا  مف 494ك 493تيف دالماعمييـ في جنايات أك جنح" كباستقراء  المجني

 .، أما أغمب النصكص القانكنية جاءت إما بمصطمح القاصر أك الحدثمصطمح الطفؿ

، كذلؾ 1مف القانكف المدني الجزائرم 42كالمشرع حدد سف التمييز ب ثبلث عشرة سنة طبقنا لممادة 
كما أف ىناؾ اختبلفا فيما كرد ، 2بعد أف كاف ستة عشر سنة 20/06/2006عديؿ المؤرخ في عمى اثر الت

في كؿ مف القانكف المدني كالجنائي فيما يخص بمكغ سف الرشد، فالقانكف المدني يحدد سف الرشد المدني 
 كقائع.بينما قانكف االجراءات الجزائية يحدده بثمانية عشر سنة يـك ارتكاب ال ،3بتسعة عشر سنة

مف قانكف حماية الطفؿ:" ال يككف محبل لممتابعة الجزائية الطفؿ الذم لـ يكمؿ  56كتنص المادة 
 ( سنكات. يتحمؿ الممثؿ الشرعي لمطفؿ المسؤكلية المدنية عف الضرر الذم لحؽ بالغير."10العشرة )

( سنكات إلى 10) مف نفس القانكف:" ال يككف الطفؿ الذم يتراكح سنو مف عشر 57كما تنص المادة 
 ( سنة عند تاريخ ارتكابو الجريمة إال محؿ تدابير الحماية كالتيذيب."13أقؿ مف ثبلث عشرة )

( 18حدد سف ثمانية عشر )المتعمؽ بحماية الطفؿ  12-15بمكجب قانكف  إذف ككخبلصة فالمشرع
يف يرجع إلييا في تحديد سف ز الطفؿ مف البالغ كىك بمثابة قاعدة عامة لباقي القكانيمعيار لتمكجعمو سنة 
 ، كما قاـ المشرع بتكحيد المصطمحات بتحديد مصطمح طفؿ بدؿ مف قاصر أك حدث.الطفؿ

 خ ُخ اجلُبئَ: يفهىو احلًبانضبينادلطهت 

ة يخصكصيتو فيك قبؿ كؿ شيء إنساف عادم فيك معني بداك  ة الطفؿيبصرؼ النظر عف شخص
ة ية، بالحمايطمؽ عمى ىذا النكع مف الحمايفي القانكف العاـ، ك  ة المقررة لحقكؽ اإلنسافية الجنائيبالحما
ر مقصكد بالبحث يىك غك  منيجوك  قكاعدهك  ستقؿ بمبادئوية القانكنية ية العامة، كىي فرع مف الحمايالجنائ

 4ستدعي الكقكؼ عنده.يز الطفؿ عف البالغ بحكـ خاص يكالدراسة ألف قكاعده ال تم

ة ية الجنائية لؤلطفاؿ ىي تمؾ الحماية الجنائية التي تأتي فكؽ الحماية الجنائيك المقصكد بالحما
ة يث ىك إنساف لحماية الحقكؽ التي ىي ممؾ لئلنساف مف حيث يرل المشرع عدـ كفايبمفيكميا العاـ، ح

                                                 

 .990ص، 1975سبتمبر  30مؤرخة في  78عدد  ج ريتضمف القانكف المدني، ، 1975سبتمبر  26في  خمؤ  58-75األمر رقـ  1
كحررت في  21ص. 44عدد ج ر.2005يكنيك  20المؤرخ في  10-05مف القانكف المدني الجزائرم بالقانكف رقـ  42عدلت المادة  2

اف فاقد التمييز لصغر في كأىبل لمباشرة حقكقو المدنية مف :"ال يككف  آما يمي1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75ظؿ األمر رقـ 
 يعتبر غير مميز مف لـ يبمغ السادسة عشرة سنة" السف، أك عتو، أك جنكف.

 مف القانكف المدني الجزائرم. 40أنظر المادة  3
 . 11، ص1999اض، يمنية، الر ة لمعمـك األيؼ العربينا ةيأكاديمو، د ط، ية لمطفؿ المجني عمية الجنائيمحمكد أحمد طو، الحما 4
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ة يو حمايطمؽ عميمكف أف يرصد ليا ما ك  عرؼ بحقكؽ الطفؿ،يما يالطفؿ، فقرر لو فكقيا حقكقا خاصة بو ف
ز ييالتمك  خاصة تجد ما يبررىا في الظركؼ االستثنائية الخاصة بالطفؿ المتمثمة في نقص اإلدراؾ ةيجنائ

 كالعجز عف الدفاع عف النفس كالعرض كغيرىا مف الظركؼ.

ة الطفؿ كحقكقو مف يو لحماية الخاصة ىك المقصكد كالمعكؿ عمية الجنائير مف الحمايىذا النكع األخ
دىا، كىذا باالعتماد عمى قكاعد القانكف الجنائي المكضكعي كاالجرائي يا أك تيدييانتياكيا أك االعتداء عم

ف، كعمى ىذا نجد حمقة يرىما مف القكانياإلجراءات أك غك  بمعناه العاـ سكاء كردت في قانكني العقكبات
 1ة.يحماية جنائية إجرائك  ةية مكضكعية جنائيحما، فية لؤلطفاؿ تتألؼ مف شقية الجنائيالحما

 خُخ ادلىظىػُخ اجلُبئَ: احلًباألولزع انف

كىي التي تتعمؽ بقكاعد القانكف الجنائي المكضكعي سكاء كردت في قانكف العقكبات أك في قكانيف 
ة يات كالتصرفات ذات العبلقة بحقكؽ الطفؿ كمصالحو المحميخاصة كىي تقكـ عمى أساس تتبع السمكك

ـ السمكؾ يب متعددة، كتجر يأك المصمحة، باالعتماد عمى أسالشكؿ اعتداء عمى الحؽ يا، لتدفع منيا ما يجنائ
تركو عرضة ك  بلد الطفؿيح بميمنو العقاب عف عدـ التصر ك  ويستيدؼ مصمحة الطفؿ كالعقاب عميالذم 
 2الدعارة.ك  ضو عمى الفسؽيتحر ك  د النفقةيعدـ تسدك  لمخطر

ة أك يلى كحدة الحؽ محؿ الحماة بالنظر إية أك تبعية قد تككف أصمية المكضكعية الجنائيك الحما
ة ية الجنائيره كانت الحماينصرؼ معنى النص إلى غية كاحدا ال يتعدده فإذا كاف الحؽ المشمكؿ بالحما

ضو لمخطر أك يث الكالدة أك تعر يـ قتؿ الطفؿ حديو قانكف العقكبات مف تجر ية، كمف أمثمتيا ما نص عميأصم
ث تشمؿ أكثر مف حؽ في نفس الكقت ية كاسعة النطاؽ بحيالجنائة يإفساد أخبلقو ...، أما إذا كانت الحما

تو اصبل فنككف ية حؽ آخر في نفس الكقت مع الحؽ الذم شرع لحمايا لحمايككف العقاب الجنائي كافيكأف 
األسرة أك  استقرار األسرة عند العقاب عف ترؾك  ة، لمثؿ حؽ الحدث في االطمئنافية تبعية جنائيأماـ حما
 3.لنفقة ...د ايعدـ تسد

ة المجتمع عمى حساب يح مسؤكلية تستند عمى فكرة فمسفية، كىي فكرة ترجية المكضكعية الجنائيكالحما
جعمو يأصبح في كضع صعب ك  ريجتماعية كاالقتصادية ليذا األخاالة الطفؿ، إذا ساءت الظركؼ يمسؤكل

مى كسائؿ خاصة تختمؼ عف ح ىذه الظركؼ باالعتماد عيميددا بخطر الجنكح، لذلؾ نجدىا تسعى لتصح

                                                 

 .31، ص2011، 1نةيؿ درجة دكتكراه في القانكف الجنائي، جامعة قسنطية لؤلحداث، رسالة مقدمة لنية الجنائيـ مقدـ، الحمايعبد الرح 1
 .13، ص2001ف شمس، القاىرة، يمة، أطركحة دكتكراه، جامعة عيا الجر ية لحقكؽ ضحاية الجنائيؼ الفقي، الحمايأحمد عبد المط 2
 .96، ص2007ة القاىرة، ية لحقكؽ اإلنساف، د ط، دار النيضة العربية كاإلجرائية المكضكعيد الدسكقي، الحمايأحمد عبد الحم 3
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ة كالتعرض ية الطفؿ مف األخطار المعنك يالتيذيب التي خصصيا القانكف لحماك  ةير الحمايىي تدابك  العقكبات
 لبلنحراؼ.

 خ االجزائُخُخ اجلُبئَ: احلًبانضبينانفزع 

ة يت الجزائة فتتعمؽ بقكاعد القانكف الجنائي الشكمي في قانكف اإلجراءاية اإلجرائية الجنائيأما الحما
اف طرؽ ية اقتضاء الحؽ العاـ في العقاب مف الجاني كذلؾ ببيفيأساسا فمكضكعيا ىك القكاعد التي تنظـ ك

ؽ معيـ كاختصاصات جيات الحكـ كالطعف في األحكاـ ييا كالتحقيالتحرم عف الجرائـ كالكشؼ عف مرتكب
 كغيرىا مف االجراءات.

ؽ القكاعد ية عف طر ية الجنائيمجتمع عادة ما ال يمتمسكف الحماف مف أفراد اليك إذا كاف األطفاؿ كالبالغ
ة الحقكؽ ية لحمايديمة تقميـ كالعقاب ككسية لمتجر ية كيعتمدكف في ذلؾ عمى القكاعد المكضكعيالشكم

ة ذلؾ أنيا تحمي يرة مف األىميقة عمى درجة كبية في الحقية اإلجرائية الجنائيكالمصالح، فإف قكاعد الحما
الحبس المؤقت، ككذا األكامر ك  اإلحضارك  د ضد األكامر القصرية كالقبضييت الفرد مف التقحقكؽ حريا

األخرل المقيدة لمحرية كالتزامات الرقابة القضائية، كما أنيا تحمي الحؽ في محاكمة عادلة منصفة بما تكفره 
 ة لمدفاع كالطعف في األحكاـ ضد تعسؼ القضاء المحتمؿ.يمف ضمانات اجرائ

ف يخص بيا المشرع فئة األطفاؿ المنحرف 1ةية لؤلطفاؿ ىي ميزة إجرائية اإلجرائية الجنائيكالحما
ازات طرؼ المتابعة ياتيـ في مقابؿ امتييحمي حقكقيـ كحر ك  بلئـ ظركفيـيخاصا  ايئإجراضمف ليـ مكقعا يل

حؿ اإلجراءات ة في عدة صكر عبر مختمؼ مراية لمحمايزة اإلجرائيتظير ىذه المك  كىك السمطة العامة،
 ة.يالجزائ

ا يصا في قضاية أخرل تطبؽ خصية بقاعدة إجرائيمجأ المشرع أحيانا إلى استبداؿ قاعدة إجرائيكقد 
ث تسرم آجاؿ التقادـ في الدعكل يمف قانكف االجراءات الجزائية، ح 1مكرر 8األطفاؿ كما في نص المادة 

مف بمكغو سف الرشد المدني بتماـ تسعة عشر  ابتداءفؿ الجنح المرتكبة ضد الطك  اتية المتعمقة بالجنايالعمكم
 2ة.ية لحقكؽ الطفؿ الضحية الجنائي( سنة، كاليدؼ ىنا ىك إطالة مدل الحما19)

ز األطفاؿ ييكتقكـ عمى فكرة تم ةية المكضكعيؿ الحماية ىي أداة لتفعيئاة الجنائية اإلجر يكالحما
ث تعكس يكتتصؼ بالبساطة كمراعاة ظركؼ الطفؿ بحف يخاصة تختمؼ عف تمؾ المقررة لمبالغ تبإجراءا

                                                 

 .13، صالسابؽؼ الفقي، المرجع يأحمد عبد المط ./11محمكد أحمد طو، المرجع السابؽ، ص  1
 .33ـ مقدـ، المرجع السابؽ، صيعبد الرح 2
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ة نفسية تستكجب العبلج يثة التي ترل أف انحراؼ األطفاؿ ظاىرة اجتماعية الحدياسة الجنائيأىداؼ الس
 بلـ.يـ بدال مف العقاب كاإليكالتقك 

 : انطفم حمم احلًبَخانضبنشانفزع 

در بنا الكقكؼ عند الطفؿ الذم ىك محؿ ىذه بعد تناكلنا لفكرة الحماية الجنائية لمطفؿ بصفة عامة يج
ما أف يككف مجنيا عميو )كىك مف يقع عميو  الحماية، فيك إما أف يككف جانحا أك معرضا لمخطر المعنكم، كا 

 سمكؾ االعتداء مف قبؿ الجناة اآلخريف(. 

 كذا كقكعيـك  pré délinquanceتعرضيـ لمجنكح ك  délinquanceتعتبر مشكبلت جنكح األحداث ك 
ة في العالـ المعاصر لتعمقيا بالسمكؾ يالقانكنك  ةيمف أىـ المشكبلت االجتماع victimesا لمجرائـ يضحا

د ية بالغة التعقيرا عف حالة نفسيقة تعبيده، فالسمكؾ الجانح ىك في الحقياإلنساني في أقصى درجات تعق
ىذا السمكؾ يكشؼ عف كجكد خمؿ في  ة، إضافة إلىيالخارجك  ةيد مف العكامؿ الداخمينيا العديتتداخؿ في تكك 

 1ة ممثمة في األسرة كالمدرسة.يأجيزة التنشئة االجتماع

 الطفل الجانح أوال: تعريف

: )فعؿ(، جنىحى / جنىحى إلى / جنىحى لػ يىجنىح كيىجنيح نىحى ا، ، إف لفظ الجنكح ىك الميؿ لغة، جى نكحن ا كجي ٍنحن جى
نىحى عى  فيك جاًنح، كالمفعكؿ مجنكحه إليو، مىى األىٍرضً مىى ًمٍرفىقىٍيوً جى عىييمىا عى مىٍيًيمىا، كىضى : ، : ًاٍعتىمىدى عى جنىحًت الشَّمسي

نىحى لو: ماؿى إليو كتابىعىو. نىحى ًإليو، كجى  مالت لممغيب، جى

كالطفؿ المعٌرض لمجنكح ىك الصغير الذم يكجد في بيئة تيعٌرض سبلمتو األخبلقية أك النفسية أك 
 2مخطر.الجسدية أك التربكية ل

المجتمع، كالجنكح كمصطمح قانكني ظير ألكؿ كفي االصطبلح ىك خركج الشخص عمى القانكف في 
 «.ككؾ » أنشئت أكؿ محكمة لؤلحداث بمقاطعة  ـ، حيف 1899مرة في الكاليات المتحدة األمريكية سنة 

عطاء تعري تحديدالباحثيف في أقكاؿ الفقياء ك تباينت بينما   ؼ خاص بو،مدلكؿ ىذا المصطمح، كا 
فاختبلؼ المرجعيات الثقافية أدل إلى االختبلؼ في تحديد السمكؾ الجانح مف غيره، إضافة إلى إختبلؼ 

                                                 

 كما بعدىا. 19، ص1980، نكفمبر 3ة، القاىرة عدد ية القكميمة، المجمة الجنائية مف الجر يثة في الكقاياالتجاىات الحدنجكل حافظ،  1
 قامكس المعاني عمى الرابط: 2
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البيئة التي تؤثر في الجانب البيكلكجي لمشخص كالذم يؤدم إلى االختبلؼ في تحديد العمر الذم يمكف 
 1كصؼ السمكؾ بالجانح.

غير أفى مؤتمر منع الجريمة كمعاممة المجرميف في ، طمحلذلؾ ال نجد تعريفا جامعا شامبل ليذا المص
أشار إلى أف مفيكـ االنحراؼ ىك:" ارتكاب فعؿ جرمي ، 1959الببلد العربية المنعقدة في ككبنياغف سنة 

 يعاقب عميو الراشد، كال يشمؿ االنحراؼ المتكقع أك ما قبؿ االنحراؼ " 

حدد  1960مكافحة الجريمة كمعاممة المذنبيف سنة كفي المؤتمر الدكلي الثاني المنعقد في بمندف ل
مفيكـ انحراؼ األطفاؿ عمى مخالفة القانكف الجنائي دكف أف يشمؿ الحاالت األقؿ خطكرة التي ال يعاقب 

  .2عمييا قانكف العقكبات

فا ، تعري3كقد أعطت قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث كالمسماة بقكاعد بكيف
)أ( ك)ج(:" الحدث ىك طفؿ أك شخص صغير السف يجكز  -02-02عاما ككاسعا لمطفؿ الجانح في القاعدة 

بمكجب النظـ القانكنية ذات العبلقة، مساءلتو عف جـر بطريقة تختمؼ عف طريقة مساءلة البالغ. كالمجـر 
 4و لو."الحدث ىك طفؿ أك شخص صغير السف تنسب إليو تيمة ارتكاب جـر أك ثبت ارتكاب

كالمشرع الجزائرم في الباب األكؿ مف الكتاب الثالث في القكاعد الخاصة بالمجرميف األحداث مف 
قانكف االجراءات الجزائية قبؿ اإللغاء، لـ يحدد مفيكـ الحدث الجانح، غير أنو حدد سف الرشد الجنائي ببمكغ 

 .منو 443ك 442الحدث ثماني عشرة سنة كقت ارتكابو لمجريمة طبقا لممادة 

تدارؾ المشرع الجزائرم كحدد  12-15كبإصدار قانكف خاص بحماية الطفؿ بمكجب القانكف رقـ 
منو بما في ذلؾ مصطمح الطفؿ الجانح الذم عرفتو بأنو:"  02مفيكـ عدة مصطمحات قانكنية في المادة 

ة في تحديد سنو بيـك ( سنكات. كتككف العبر 10الطفؿ الذم يرتكب فعبل مجرما كالذم ال يقؿ عمره عف عشر)
 ارتكاب الجريمة."

تقدـ فإف الطفؿ الجانح في نظر المشرع الجزائرم ىك كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة  كعميو ككفؽ ما
 جرائـ بمكجب قانكف العقكبات أك النصكص العقابية المكممة لو. ىي( سنة مف عمره، كيأتي بأفعاؿ 18عشر)

                                                 

 .41حمك بف إبراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص 1
 .149، ص1961طو أبك الخير كمنير العصرة، انحراؼ األحداث في التشريع العربي كالمقارف، ب ط، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  2
المتحدة السابع لمنع الجريمة  قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث )قكاعد بكيف(، أكصى باعتمادىا مؤتمر األمـ 3

المؤرخ في  40/22مة بقرارىا رقـ كاعتمدتيا الجمعية العا 1985مبر سبت 6أغسطس إلى  26كمعاممة المجرميف المنعقد في ميبلنك مف 
 .1985نكفمبر  29
 .42حمك بف ابراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص 4
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مف قانكف الطفكلة  95يعرؼ الطفؿ الجانح في المادة أما التشريع المقارف فإف التشريع المصرم 
( سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكاب الجريمة أك 18المصرم عمى أنو:" كؿ مف لـ يتجاكز سنو ثماني عشرة )

 عند كجكده في إحدل حاالت التعرض لمخطر".

عنكم كفي سياؽ الحديث عف الطفؿ الجانح أك المنحرؼ يبرز مصطمح الطفؿ المعرض لمخطر الم
 كالذم سنتناكلو بالدراسة، عند الحديث عف حالة الخطر في نياية ىذا الفصؿ.

 اجلُبئُخ نهطفم ادلظؤونُخ: انضبنشادلطهت 

معاممة الطفؿ كالبالغ نظرا  يمكف، فبل ىك التمييز كاإلدراؾ لمطفؿالجنائية إف معيار قياـ المسؤكلية  
تأىيمو  يككف اليدؼ منياتمـز معاممتو معاممة خاصة الجسدم كالعقمي، مما يس بناءهلطبيعة لخصكصيتو ك 

صبلحوتيذيبو ك ك  أف إدراكو لماىية أفعالو كقدرتو عمى التمييز بيف الخير كالشر ال تتكافر دفعة  ، كعمة ذلؾا 
خبلليا مداركو كتكتمؿ  تنضجفترة مف الزمف  بمركرإال مكتمبل  تدريجيا، كال يصبح التمييزيكتسبيا كاحدة بؿ 
االتصاؿ كاالندماج في العالـ الخارجي، كيكتسب مف الخبرة القدر الكافي الذم يحتاجو، فإذا كاف مى مقدرتو ع

بالتدرج أيضا في قياـ مسؤكليتو  ؿ لمقابالالمشرع يعترؼ بالتدرج في النضكج لمطفؿ فإنو ال بد أف يعترؼ 
نضج الطفؿ، كصكال إلى كماؿ  ديابازدفتككف ىذه المسؤكلية بصكرة منخفضة كتزداد تدريجيا كمما ، الجنائية

 1تمييزه ليتحمؿ مسؤكليتو كاممة.

بمبدأ التدرج  اعترؼأف المشرع الجزائرم  مف قانكف حماية الطفؿ 58، 57، 56كنجد مف خبلؿ المكاد 
في قياـ المسؤكلية الجنائية لمطفؿ، كقسـ مراحؿ الطفكلة إلى ثبلث مراحؿ عمرية حسب سف الطفؿ، لتتدرج 

 مركرا بالتخفيؼ: اكتمالياإلى  المسؤكلية انعداـلجنائية مف مسؤكليتو ا

 ادلظؤونُخ اجلشائُخ اَؼذاو: يزحهخ انفزع األول

المسؤكلية الجنائية لمطفؿ غير المميز ميما كانت  انعداـأغمب التشريعات الدكلية عمى مبدأ  اتفقت
ي تحديد سف الطفؿ المانع لممسؤكلية ، غير أف ىذه التشريعات لـ تتفؽ فارتكبيادرجة خطكرة الجريمة التي 

عتبارات مختمفة تتعمؽ بالسياسة الجنائية لكؿ دكلة.ك  لعدة أسباب  2ا 

(سنكات. 07القضائية قد استقرت عمى أف سف التمييز ىك سبع ) السابقةففي القانكف اإلنجميزم كانت 
مفادىا أف الطفؿ أقؿ مف  كتـ تعديؿ األمر بعد ذلؾ بمقتضى نصكص قانكنية أقرت بقرينة قانكنية قاطعة

                                                 

 .120، ص1996النشر، بيركت، ك  المؤسسة الجامعية لمدراسات، 03(، ط عمي محمد جعفر، األحداث المنحرفكف ) دراسة مقارنة  1
الميبي، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ك  الصادؽ جدم، المسؤكلية الجنائية لمطفؿ بيف الشريعة اإلسبلمية كالتقنيف الجزائرم 2

 .262ص، 2013، 09كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد 
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كأف ىذه القاعدة كالتي مصدرىا  .1عشرة سنكات ال يفيـ كال يميز طبيعة الفعؿ كما إذا كاف خاطئا أـ ال
 1933.2السابقة القضائية تـ تكريسيا في قانكف األطفاؿ الصغار االنجميزم لسنة 

ر سنة غير مسؤكؿ جنائيا الذم لـ يكمؿ سف الثانية عش الطفؿفي حيف أف المشرع المغربي إعتبر 
مف القانكف الجنائي المغربي الذم ينص عمى أف :" الحدث الذم لـ يبمغ سنو إثنتى  138كفقا ألحكاـ الفصؿ 

 ( سنة كاممة يعتبر غير مسئكؿ جنائيا النعداـ تمييزه..."12عشرة )

لمتابعة الجزائية عمى منع ا مف قانكف العقكبات 01فقرة 49المشرع الجزائرم صراحة بنص المادة  أقر
، كىذا ما أكدتو 3عدـ إدراكو كاستيعابو لمعنى الجريمةك  بحكـ ضعفو( سنكات 10مف عشرة) لمطفؿ األقؿ 

( 10)ال يككف محبل لممتابعة الجزائية الطفؿ الذم لـ يكمؿ العشر مف قانكف حماية الطفؿ بنصيا:" 56المادة 
 م لحؽ بالغير".نية عف الضرر الذيتحمؿ الممثؿ الشرعي لمطفؿ المسؤكلية المد .سنكات

 4كىك نفس المكقؼ الذم جسده التطبيؽ القضائي مف خبلؿ قرارات المحكمة العميا.

 انُظجُخ: يزحهخ ادلظؤونُخ اجلشائُخ انفزع انضبين

( سنة كيككف خبلليا الطفؿ قد 13( سنكات إلى الثالثة عشر )10تنطمؽ ىذه المرحمة مف عمر العشر)
تمييز ضعيؼ غير كافي إلدراؾ معنى الجريمة كما يترتب عنيا، فيك بذلؾ يككف ضحية  بدأ التمييز كلكنو

الطفؿ  ال سيما إتفاقية حقكؽ مبدأ الكفاء بااللتزامات الدكليةلعدة عكامؿ دفعتو لكلكج عالـ الجريمة، ليذا كمف 
ب كتقكيـ الطفؿ فقد تبنى المشرع الجزائرم سياسة جنائية جديدة ترمي إلى إصبلح كتيذي، 1989لسنة 

عزز مف حماية  015-14مف قانكف العقكبات بمكجب القانكف  49الجاني بدال مف عقابو، فتعديؿ المادة 
سنة إال تدابير  13إلى أقؿ مف  10الطفؿ فنص عمى :" ال تكقع عمى القاصر الذم م تراكح سنو مف 

 الحماية أك التيذيب".

                                                 

1 David Ormerod and Karl Laird, Smith, Hogan, & Ormerod's Criminal Law, 15 Edition, Oxford Universi-
ty Press, 2005 , p 295. 
2 Michael J Allen, Textbook on Criminal LAW, 13Edition, Oxford University Press, 2009, p123. 

 .69، ص2002كف بالمنصكرة، ن، دار الفكر كالقا01المجمد  د ط، ،كدة، المكسكعة الجنائية الحديثةعبد الحكيـ ف 3
 .08أنظر الممحؽ رقـ  4
كالمتضمف قانكف  1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ ، 2014فبراير  04ممضي في  01-14قانكف رقـ  5

 .04ص، 2014فبراير  16مؤرخة في  7عدد  ج رالعقكبات 
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انكف حماية الطفؿ التي نصت عمى :" ال يككف الطفؿ مف ق 57كىك نفس االتجاه الذم أكدتو المادة 
( سنة عند تاريخ ارتكابو الجريمة إال محؿ 13( سنكات إلى أقؿ مف ثبلث عشرة )10الذم يتراكح سنو مف )

 التيذيب".ك  تدابير الحماية

ئية كىي بمثابة مسؤكلية جنا فيذه النصكص تبيف اتجاه إرادة المشرع نحك إحبلؿ المسؤكلية االجتماعية
مما يحقؽ ، مخففة محؿ المسؤكلية الجنائية مجسدا بذلؾ مبدأ الحد مف تسميط العقكبة عمى الطفؿ الجانح

تغميب مصمحة الطفؿ الفضمى كالتي تقتضي حمايتو عف طريؽ إجراءات كتدابير كقائية تتناسب كخطكرة 
 الجريمة المرتكبة، غير أنو في مكاد المخالفات ال يككف محبل إال لمتكبيخ.

 : يزحهخ ادلظؤونُخ اجلشائُخ ادلخففخانضبنشانفزع 

( سنة إلى بمكغ سف الرشد الجزائي أم الثامنة عشر 13تنطمؽ ىذه المرحمة مف سف الثالثة عشر )
مف قانكف حماية الطفؿ، كيككف الطفؿ خبلؿ ىذه المرحمة قد تكافر لديو  02مادة ال(سنة طبقا لنص 18)

سف  ببمكغو ،كيتسع نطاؽ خبراتو إلى أف تكتمؿ مسؤكليتو الجزائية ـ السفناقص غير كامؿ يتدرج لتقدإدراؾ 
المادة  نصبات مخففة، حسب الرشد الجزائي كال يككف خبلليا محبل إال لتدابير الحماية أك التيذيب أك لعقك 

ير لتداب سنة إما 18سنة إلى  13:" ...كيخضع القاصر الذم يبمغ سنو بيف مف قانكف العقكبات 3 فقرة 49
 الحماية أك لعقكبات مخففة".

 

 هطفم اجلبَحن اجزاءاد ادلزبثؼخ اجلشائُخ: ادلجحش انضبين

 بعنكاف باب الثالثالتضمف قانكف حماية الطفؿ في بيدؼ تجسيد قكاعد الحماية القانكنية لمطفؿ فقد 
التحقيؽ صة في متابعة الحدث ك حيث نص عمى تطبيؽ إجراءات خالقكاعد الخاصة باألطفاؿ الجانحيف ا

، العمكمية في حؽ الطفؿ الجانح كتعد ىاتيف المرحمتيف مف أىـ المراحؿ التي تمر بيما الدعكلمعو، 
تختمؼ عف تمؾ  بطريقة األطفاؿ الجانحيف باعتبارىما نقطة بداية الكشؼ عف الحقيقة كتتـ فييما معاممة

 المقررة لمبالغيف.

يختص بيا ككيؿ الجميكرية فقط،  األطفاؿعة لصغر سنو فإف صبلحية متابلخصكصية الطفؿ ك كنظرا 
في تحريؾ الدعكل العمكمية مف اختصاص النيابة العامة، كىناؾ  في حيف يعد االختصاص كقاعدة عامة

كمرحمة تحريؾ الدعكل  التحريات كجمع االستدالالت مرحمة سابقة لتحريؾ الدعكل العمكمية تتمثؿ في مرحمة
 .ثـ مرحمة إجراء الكساطة العمكمية



  احلًاٌح اجلُائٍح نهغفم لثم احملاكًحـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

24 

 انزحزٌو يف يزحهخ انجحش آنُبد احلًبَخ: ادلطهت األول

مة مجمكعة مف الصبلحيات البلزمة ية بمجرد عممو بكقكع الجر يمنح القانكف لضابط الشرطة القضائي
أف ىذه ك  ؽ أك المحاكمة حسب الحاؿ،يرىا لتككف مكضكعا إلجراءات التحقيتحضك  ةيئة القضيلتي

 قكـ الضابط مف خبلليا بتمقي الببلغاتية يات عاديف : صبلحيات كالسمطات تعكد إلى نكعيالصبلح
ؿ الكصكؿ إلى الحقيقة، مف خبلؿ معاينة يضاحات المطمكبة لتسييالحصكؿ عمى المعمكمات كاإلك  الشكاكلك 

ة بما يات استثنائيصبلحك  مة كسماع أقكاؿ األشخاص الحاضريف كلدييـ معمكمات حكليا،يمسرح كقائع الجر 
و مف ية المشتبو فيالتعرض لحر ك  ة،يذ اإلنابات القضائيتنفك  الجنحك  اتيالتمبس في الجنا يا ظبط حاالتيف

جراء الكساطة.يالتكقك  ادياالقتك  الضبطك  قاؼيخبلؿ االست  ؼ لمنظر، كا 

 ألطفبلن األحذاس كحًبَخ خبصخ : شزطخولانفزع األ

 1926الثالث في برليف سنة عمى الصعيد الدكلي دعت منظمة الشرطة الدكلية الجنائية منذ مؤتمرىا 
معرضيف لخطر  إلى كجكب إنشاء شرطة خاصة باألطفاؿ، بيدؼ حمايتيـ سكاء كانكا جانحيف أك

لقد تكررت ىذه الدعكة إلى إنشاء شرطة خاصة باألحداث عند انعقاد الجمعية العمكمية لمشرطة ك  ،1االنحراؼ
 1953في أكسمك سنة ك  1952ستككيكلـ سنة  ثـ في مؤتمر 1947الدكلية الجنائية في مؤتمر بباريس سنة 

التكصيات التي تضمنتيا ىذه ك  ك ركزت البحكث1955كفي اسطنبكؿ سنة  1954في ركما سنة ك 
االجتماعات عمى الدكر الميـ لشرطة األحداث كقد تكالت الدعكات عمى لساف كؿ مف المؤتمر الدكلي األكؿ 

مؤتمر الدراسات ك  ،1955مذنبيف المنعقد في لندف سنة لؤلمـ المتحدة بشأف مكافحة الجريمة كمعاممة ال
، كمؤتمر الدراسات 1953األكلى لمدكؿ العريبة بشأف منع الجريمة كمعاممة المذنبيف المنعقدة في القاىرة 

مؤتمر لندف الدكلي ك  ،1959معاممة المذنبيف في ككبنياقف سنة ك  الثاني لمدكؿ العربية بشأف منع الجريمة
الدفاع االجتماعي مف تنظيـ المكتب الدكلي العربي لمكافحة الجريمة بقطر في ك  مر التنميةمؤتك  ،1960سنة 

 1971.2مارس سنة 
تردم األكضاع ك  النسبة العالية مف فئة الشباب ىـ مف األطفاؿك  ككما أف تزايد عدد السكاف

سعيا ك  ة لؤلمف الكطني،تفكؾ بعض األسر في المجتمع، دفع المديرية العامك  االجتماعية، كالتسرب المدرسي
أحدثت ضمف نظاـ الضبطية القضائية فرقا ، مجاؿ حماية األحداث منيا لتطبيؽ سياسة كقائية فعالة في

 3تسمى فرؽ حماية الطفكلة.

                                                 
 .156المرجع السابؽ، ص محمد عبد القادر قكاسمية،  1
 .26، ص2007، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 01زيدكمة درياس، حماية األحداث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، ط  2
 المتضمف تأسيس فرؽ متخصصة لحماية الطفكلة. ، 1982مارس  15المؤرخ في  8808منشكر رقـ  3
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كذا مراقبة األطفاؿ الذيف ك  ك ميمة تمؾ الفرؽ، تتمثؿ في حماية األطفاؿ المكجكديف في خطر معنكم،
طفاؿ المكجكديف في حالة فرار مف المؤسسات االجتماعية أك مف منازؿ البحث عف األك  ارتكبكا جرائـ،

كذا سكء ك  البحث كالتحرم عف الجرائـ الخاصة باستغبلؿ األطفاؿ في ميداف الجريمة،ك  أكليائيـ القانكنية،
 المعاممة التي يتعرض ليا األطفاؿ مف طرؼ البالغيف سكاء كاف الكالديف أك الممثؿ القانكني.

 : خالَب محبَخ األحذاس يف جهبس انذرن انىطينبينانفزع انض

كما تـ احداث خبليا حماية األحداث المنحرفيف عمى مستكل جياز الدرؾ الكطني كىذا بمكجب الئحة 
المعرضيف لخطر ك  كذلؾ بيدؼ التكفؿ بفئة األطفاؿ المنحرفيف 2005جانفي 24العمؿ الصادرة بتاريخ 

الضبطية ك  يا المتخصصة تدعيما لعمؿ مصالح األمف بصفة عامةكتتألؼ ىذه الخبل االنحراؼ كالجنكح.
 1القضائية بصفة خاصة،

كتتشكؿ كؿ خمية مف خبليا األحداث عمى مستكل الدرؾ الكطني، مف رئيس لمخمية يككف برتبة مساعد 
ة يمكف تكسيع تشكيؿ الخميك  اثنيف مع إمكانية إلحاؽ عنصر نسكم )دركية( عند الضركرة، دركيفأكؿ كمف 

، حيث يككف رئيس الخمية بصفة ضابط لمشرطة القضائية، أما مف يقدـ الدعـ فيـ أعكاف طبقا دركيف 06إلى 
 . قانكف االجراءات الجزائيةمف  19لممادة 

 بد غ: رهمٍ انشكبوي وانجال انضبنشانفزع 

بؽ عمكما مرحمة البحث كالتحرم كالتي تسمى أيضا بمرحمة االستدالؿ ىي أكلى تمؾ المراحؿ التي تس
الدعكل العمكمية كىي تعتبر مميدة ليا، فيذه المرحمة تبدأ بتتبع كالبحث كالتنقيب كتجميع العناصر كاألدلة 
المادية التي تثبت كقكع الفعؿ اإلجرامي باإلضافة الى عمؿ التحريات الضركرية كالبلزمة لمكصكؿ إلى 

غا كي تتمكف النيابة العامة بصفتيا رئيسة مرتكب الفعؿ االجرامي، سكاء كاف الجاني طفبل أك شخصا بال
الضبط القضائي، مف تكجيو تحقيقيا االبتدائي بالشكؿ الذم يصؿ الى الحقيقة المنشكدة، كفي نفس الكقت 
مرحمة البحث كالتحرم ليا كظيفة استباقية قد تسبؽ ارتكاب الجريمة حيث تعمؿ عمى منع كقكعيا، كليذا فإف 

ضباط الشرطة القضائية دكر كفاعمية كبيرة في مكافحة الجريمة كمحاربتيا  ألعضاء الضبط القضائي، كىـ
قبؿ كقكعيا. كقد أثبتت التجارب فاعميتيا في مكافحة الجريمة إال أف طبيعة عمميـ تتمثؿ في ضبط الجرائـ 
ف المرتكبة كتعقب فاعمييا. كليذا نجد أعضاء الضبط القضائي يقكمكف بالتحريات المطمكبة كالضركرية ع

 .ير محضر بذلؾ كعرضيا عمى النيابةالجريمة كمرتكبيا كتحر 
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ة بتمقي الشكاكل يختص ضابط الشرطة القضائيمف قانكف اإلجراءات الجزائية  17عمبل بأحكاـ المادة ك 
منو أف عمى ضباط الشرطة أف "  18ؼ المادة يتضك  نة،ية معيو حكؿ كاقعة جرميكالببلغات التي تكجو إل

الجنح التي تصؿ ك  اتية بالجنايؿ الجميكر ير تميؿ إلى إخطار ككيبادركا بغيأف ك  اليـحرركا محاضر بأعمي
 كافكه مباشرة بأصكؿ المحاضر ... " .ييـ بمجرد إنجاز أعماليـ أف يعمك  إلى عمميـ

و أك يعم ترفع في الغالب مف المجنيك  نة فقد تككف كتابة أك شفاىةية معييا شكميشترط فيك الشككل ال 
ككف يقد ، ك ،1مة المستعممةيمة بصرؼ النظر عف الكسيالببلغ فيك إعبلـ ضابط الشرطة بنبأ الجر  أما، ويذك 

مة ىك نفسو الشخص المبمغ يككف كذلؾ مرتكب الجر يكما قد ، صاحب الببلغ شخصا معمكما أك مجيكال
سمطات ضابط دا عمى يفالشككل قد تككف ق، ةيث أحكاميما القانكنيتختمؼ الشككل عف الببلغ مف حك  عنيا،

يا صراحة، أما يشترط الحصكؿ عميالتحرم إذا كاف القانكف ك  ة في اتخاذ إجراءات البحثيالشرطة القضائ
أخذ ىذا الببلغ يمف جية شخص المبمغ فقد ك  مة،يد الضابط إال في مجرد اإلعبلـ بكقكع الجر يفيالببلغ فبل 

 غ عف بعض الجرائـ.حكـ الكاجب القانكني تحت طائمة العقاب في حالة عدـ اإلببل

الببلغات عف ىذه الحاالت ك  ة مف تمقي الشكاكليمنع ضابط الشرطة القضائيكجد في القانكف ما يال ك 
ة ىي كحدىا الجيات التي ية العممية مف الناحيأف أجيزة الشرطة القضائك  ة األطفاؿ خاصةية إلى حمايالرام

 2.ـ بشكؿ عاـاإلجراك  ة مف االنحراؼيالكقاك  ة األطفاؿيتسير عمى حما

 : مجغ االطزذالالد انزاثغانفزع 
بقصد باالستدالؿ جمع المعمكمات كالبيانات كالظركؼ الخاصة بالجريمة، عف طريؽ التحرم كالبحث عف    

عداد كافة العناصر البلزمة لمبدء في التحقيؽ االبتدائي بمعناه الضيؽ.  3فاعمييا بالطرؽ كالكسائؿ القانكنية، كا 

ءات االستدالؿ دائمان إال تتضمف المساس بحرية المتيـ أك مسكنة إذ أف كؿ إجراء كيشترط في إجرا
 ماس بحرمو الشخص أك المسكف يعد مف إجراءات التحقيؽ.

كيعرؼ االستدالؿ أيضا عمى أنو مجمكعة اإلجراءات التمييدية السابقة عمى تحريؾ الدعكل الجنائية 
ت كي تتخذ سمطات التحقيؽ بناء عمييا القرار فيما إذا كاف تيدؼ إلى جمع المعمكمات في شأف جريمة ارتكب

 مف الجائز تحريؾ الدعكل الجنائية.

                                                 

 .24، ص1999ة، الجزائر، يكاف الكطني لؤلشغاؿ التربك يؽ القضائي، د ط، الديبلني بغدادم، التحقيج 1
 .379ـ مقدـ، المرجع السابؽ، صيعبد الرح 2
 .61زيدكمة درياس، المرجع السابؽ، ص 3
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تنبع أىمية مرحمة االستدالؿ مف خبلؿ ما تكشؼ مف غمكض الجريمة كمرتكبيا في مرحمة مبكرة فيي 
 تعطى صكرة كاضحة عف كقكع الجريمة ككيفية حدكثيا كالظركؼ التي رافقت ارتكابيا.

 االستدالؿ في الجرائـ التي يرتكبيا األطفاؿ تحكميا المبادئ العامة التالية: كأعماؿ

 .مشركعية كسائؿ االستدالؿ 
 .عدـ المساس بحرمة الحياة الخاصة لؤلطفاؿ 
 .عدـ تقيد مأمكر الضبط القضائي بشكميات التحقيؽ االبتدائي 
 .تحرير محضر االستدالالت 
 تدالالت.عدـ اشتراط حضكر المحامي في مرحمة االس 

كما تظير اىمية ىذه المرحمة في المحافظة عمى أدلة الجريمة مف التعرض اك اإلزالة كالتشكيو نتيجة 
تأخر أجيزة التحقيؽ عف الحضكر إلى مكاف الحادث كما يتـ جمعو في مرحمة االستدالؿ قد يككف عكنان 

الذم يؤدم إلى اقتناع القاضي  لمقاضي فالدالئؿ الناتجة مف تحريات الشرطة قد تككف ىي عنصر اإلثبات
 متى كجدت معو أدلة قانكنية أخرل.

 نهُظز ادلىلىفنيألطفبل ن: احلًبَخ انمبَىَُخ ادلطهت انضبين

لى غاية تكقيؼ  اىتمامالقد أبدل المشرع الجزائرم  بالقكاعد الشكمية الكاجب إتباعيا منذ كقكع الجريمة كا 
مرحمة البحث كالتحرم أقر التكقيؼ لمنظر كأكد عمى العمؿ بو  المشتبو فيو كتقديمو إلى القضاء، كلضركرات

حاكؿ مف خبللو التأكيد كلعدة مرات كبصفة خاصة عمى ك  المتعمؽ بحماية الطفؿ، 12-15في القانكف رقـ 
خصكصية الطفؿ، السيما في ظؿ حساسية كخطكرة المرحمة العمرية التي ىك فييا كما يمكف أف تحممو مف 

 حريات.الك  مساس بالحقكؽ

أف الشخص محؿ  باعتباركيعد التكقيؼ لمنظر أخطر إجراء مف إجراءات مرحمة البحث كالتحرم، 
إلى حماية حقكؽ المكقكؼ لمنظر  المشرع الجزائرم اتجوقد ك  التكقيؼ لمنظر ىك طفؿ لـ يبمغ سف الرشد،

 12-15نكف رقـ حقكؽ الطفؿ الجانح الذم يتعرض ليذا اإلجراء خصكصا حينما استحدث القاك  عمكما،
المتعمؽ بحماية الطفؿ، فحاكؿ ضبط ىذا اإلجراء بشكميات معينة مثؿ تحديد سف الطفؿ الذم يجب أف ال 

مدة التكقيؼ، باإلضافة إلى إقرار العديد مف الحقكؽ لو مف أجؿ حمايتو ك  كذلؾ نكع الجرائـك  يكقؼ فيو لمنظر
يككف قد حقؽ قفزة  كبذلؾ فإف المشرع مف يخالفيا، عمى كؿ مة اليامة كالخطيرة، كترتيب جزاءفي ىذه المرح

 خصكصيتو كحريتو.ك  نكعية نحك االلتزاـ أكثر باحتراـ كحماية حقكؽ الطفؿ
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كتعتبر مرحمة البحث كالتحرم أحد أىـ المراحؿ التي كضع ليا المشرع مجمكعة مف النصكص 
في خضـ كؿ ىذا كاف الخكؼ ك  م،القانكنية ليدؼ كاحد كىك الكشؼ عف خيكط الجريمة محؿ البحث كالتحر 

مف تصادـ البحث عف الحقيقة مع حقكؽ الطفؿ المشتبو فيو، كىنا يأتي تدخؿ المشرع مف أجؿ ضبط 
حداث تكازف ليذه المرحمة بنصكص قانكنية تحد مف كقكع ىذا التصادـ، كنعتبرىا مف مظاىر الحماية التي  كا 

التي تعتبر أحد أىـ مراحؿ ك  مرحمة التكقيؼ لمنظر أحدثيا المشرع الجزائرم تدعيما لحقكؽ الطفؿ خبلؿ
 البحث كالتحرم.

 : اإلطبر ادلفبًٍُْ نزىلُف انطفم نهُظزنفزع األولا

المكاطف مضمكنة، كتضمف الدكلة ك  حقكؽ اإلنسافك  إف أىـ مبدأ دستكرم كىك أف الحريات األساسية
يمكف  مف ىذا المبدأ الدستكرم كانطبلقا، 1عدـ تعريضو ألم انتياؾ أك مساس بالكرامة ك  عدـ انتياؾ حرمتو

 كضع مفيـك لمتكقيؼ لمنظر.

فالتكقيؼ لمنظر لو معاف عديدة، فنجد أنو مف الناحية القانكنية اختمؼ في تسمية ىذا اإلجراء في 
التشريع الجزائرم عنو في التشريعات المقارنة، فالمشرع الجزائرم أطمؽ عميو تسمية "الحجز تحت المراقبة" 

المؤرخ في  24-90ره فيما بعد إلى "التكقيؼ لمنظر" بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بالقانكف رقـ ليغي
قد أقره لما لو مف أىمية ك  " La Gard à vuأما المشرع الفرنسي فأطمؽ عميو تسمية "  1990أكت  18

، أما 3"الكضع تحت الحراسة"منحو تسمية كالمشرع المغربي  ،2كمبلئمة لمكاقع كتخفيفو عف الجياز القضائي
 4المشرع التكنسي فسماه "االحتفاظ"

كالمشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية لـ يعط تعريفا لمتكقيؼ لمنظر، كبالرجكع إلى الفقو نجد 
كضعو تحت تصرؼ ك  أف ىناؾ مف عرفو عمى أنو تمؾ االحتياطات البلزمة لتقييد حرية المقبكض عميو

تمكيف القضاء المختص مف اتخاذ اإلجراءات ك  رؾ لفترة زمنية مؤقتة تستيدؼ منعو مف الفرارالشرطة أك الد
ىناؾ مف عرفو بأنو إجراء بكليسي يباشره ضباط الشرطة القضائية في إطار زمني معيف ك  ،5البلزمة ضده

                                                 

باصدار التعديؿ الدستكرم المصادؽ عميو في يتعمؽ  2020ديسمبر  30المؤرخ في 442-20مف المرسـك الرئاسي رقـ  45ك 44المادة  1
 . 2020لسنة  81عدد ج ر، 2020نكفمبر  01استفتاء 

2 Stefani Gaston, Levasseur George, Bouloc Gaston, procédure pénale 19ème. 8édition, paris, Dalloz 
2004, p402.  

 .28ص 01/06/2015طرة الجنائية لممممكة المغربية، المعدؿ بتاريخ المتعمؽ بالمس 22-01مف القانكف رقـ  2فقرة  28أنظر المادة  3
 .11، ص2009، تكنس، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، 2 ط مكرر مف مجمة اإلجراءات الجزائية التكنسية،  13الفصؿ  4
 .280، ص1992 ، دار اليدل عيف مميمة،02، ط 02 جضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية، ، محمد محدة 5
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مؼ عف بيذا يتضح أف التكقيؼ لمنظر إجراء قائـ بذاتو يختك  ،1فيكضع في مراكز الشرطة أك الدرؾ
نظرا لخطكرة ىذا االجراء فقد أثار ردكد أفعاؿ متعددة فيناؾ مف عارضو بالقكؿ أنو في ك  االستيقاؼ كالقبض،

ظؿ الديمقراطية الحرة فإنيا تعترؼ بحالتيف فقط حالة الشخص حرا كحالتو محبكسا، أما التكقيؼ لمنظر فيي 
يدكف ليذا اإلجراء فقد أقركه لككنو حالة كاقعية ىي غير مقبكلة قانكنا، أما المؤ ك  حالة تككف بيف الحالتيف

تجعؿ مف الضركرم السماح لمشرطة باحتجاز الشخص ككضعو تحت تصرفيا لمدة معقكلة لمتمكف مف إجراء 
نكار ضركرة ىذا اإلجراء ال يمكف أف يؤدم ك  التحريات كمنع المشتبو فيو مف الفرار كطمس معالـ الجريمة، ا 

 .2دكف أية ضمانة لذا مف المنطؽ كمف الحكمة االعتراؼ بو كعدـ تجاىؿ كجكدهألم تقدـ ألنو سكؼ يمارس 

 : ادلجبدئ انيت حتكى اجزاء انزىلُف نهُظز انفزع انضبين

تنص أغمب المكاثيؽ كالعيكد الدكلية كالتي انضمت إلييا الجزائر ككذا الدستكر الجزائرم كقانكف 
 أىميا:ك  تحكـ التكقؼ لمنظراإلجراءات الجزائية عمى جممة مف المبادئ التي 

 أوال: مبدأ قرينة البراءة.

منو التي نصت : " كؿ شخص يعتبر  11تبنى المشرع الدستكرم عمى مبدأ قرينة البراءة في المادة 
القانكف"، كىذا المبدأ متفرع مف  يطمبيابريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو مع كؿ الضمانات التي 

كالتي تعنى أف ، البراءة األصمية " استصحابأشمؿ يعرفيا الفقو اإلسبلمي بقاعدة " ك  قاعدة شرعية ىي أكسع
 األصؿ في اإلنساف البراءة . كعميو فالمشتبو فيو يعتبر بريئا في نظر القانكف، كعمى ضباط الشرطة القضائية

 أعكانيـ أف يعاممكه عمى ىذا األساس.ك 

 ثانيا: مبدأ الشرعية القانونية.

ؿ في شرعية االجراءات التي يقكـ بيا أعضاء الشرطة القضائية في ممارسة التكقيؼ لمنظر كالذم يتمث
لزمف المرسكـ لو في قانكف اإلجراءات كتـ النص أف يككف طبقا لمنمكذج كالمسار كاضد المشتبو فييـ، فيجب 

 كذا في المكاد االجرائية.ك  عمى ىذه الشرعية اإلجرائية في الدستكر

 نة ظروف التوقيف لمنظر.ثالثا: مبدأ أنس

                                                 

، 2004الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر، ،، 01ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث التمييدم، ط ، عبد ا أكىايبية 1
 .164ص

تكرم المتعمؽ بحماية الطفؿ، مجمة العمـك اإلنسانية، جامعة االخكة من 12 – 15، التكقيؼ لمنظر لمحدث عمى ضكء قانكف ليطكش دليمة 2
 .491، ص2018، جكاف 49قسنطينة، عدد
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اإلنساف مكـر في كؿ األدياف كالتشريعات، كعميو يحـر تعريض أم مشتبو فيو لمتعذيب أك أم معاممة 
مف شأنيا الحط مف كرامتو، كلذلؾ فالقانكف قد خكؿ لضابط الشرطة القضائية حؽ التكقيؼ لمنظر أم شخص 

انكف يحظر عميو في نفس الكقت ممارسة أم شكؿ يشتبو في ساىمتو في ارتكاب جريمة ما، إال أف ذات الق
 مف أشكاؿ المعاممة البلإنسانية.

 رابعا: مبدأ رقابة السمطة القضائية لمتوقيف لمنظر.

كذا مراقبة أعماؿ الشرطة القضائية في إطار الضبط ك  تشرؼ السمطة القضائية بميمة حماية الحريات
تمارس ىذه الرقابة مف خبلؿ جممة مف اإلجراءات ك  ءات،القضائي حرصا عمى إحتراـ القانكف كشرعية اإلجرا

مثؿ : ضركرة إببلغ ككيؿ الجميكرية عف دكاعي التكقيؼ لمنظر بمكجب تقرير إخبارم فكرم، زيارة ككيؿ 
كالتأشير عمى سجؿ التكقيؼ لمنظر ، الجميكرية كقضاة التحقيؽ كقضاة األحداث ألماكف التكقيؼ لمنظر

 .1مف ظركؼ الحجزالمخصص لذلؾ بعد التأكد 

 : َطبق رطجُك انزىلُف نهُظز ػهً انطفمانفزع انضبنش

المتعمؽ  12-15إف تكقيؼ الطفؿ لمنظر تتجاذبو شركط منصكص عمييا في تشريعيف، القانكف رقـ 
قانكف اإلجراءات الجزائية، عمى أساس أف ىذا األخير يحتكم عمى النص العاـ كأنو كقاعدة ك  بحماية الطفؿ
يكجد في القانكف الخاص، يتـ الرجكع إلى القكاعد العامة، السيما بالنسبة لمنصكص التي تتعمؽ عامة ما ال 

 بالتكقيؼ لمنظر لؤلشخاص البالغيف.

 حاالت التوقيف الطفل لمنظر: أوال

مف قانكف  41أقر المشرع الجزائرم عمكما التكقيؼ لمنظر عند حالة التمبس بالجرائـ حسب نص المادة  
، كىك ما يتضح مف النص: اإلجراءات ال جزائية، كقد جعميا حالة عينية تتصؼ بيا الجريمة ذاتيا ال المجـر

 2"تكصؼ الجناية، أك الجنحة بأنيا في حالة تمبس ..."

مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا: "إذا عثر عمى جثة  62ىناؾ حالة خاصة نصت عمييا المادة ك  
ينتقؿ ك  ة الذم أبمغ الحادث أف يخطر ككيؿ الجميكرية عمى الفكرشخص ... فعمى ضابط الشرطة القضائي

ىي الحالة التي اعتبرىا البعض مف فقياء ك  بغير تميؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ المعاينات األكلية ..."،
تكقيؼ الطفؿ عمى كجو ك  بالتالي يجكز فييا التكقيؼ لمنظر عمكماك  ،3القانكف أيضا مف حاالت التمبس

                                                 

 .153محمد محدة، المرجع السابؽ، ص  1
 .77، ص 1981 ،، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر2 ط، سية في قانكف اإلجراءات الجزائيةإبراىيـ منصكر إسحاؽ، المبادئ األسا 2
 .173محمد محدة، المرجع السابؽ، ص  3
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مف قانكف  53ص، كما ينبغي لنا أف نشير في ىذا الصدد إلى أف المشرع الفرنسي في المادة الخصك 
كضع عدة ، 10/03/2004المؤرخ في  2004-204اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدؿ بالقانكف رقـ 

يمة ىذه الفرضيات ىي: الجر ك  مف بينيا التكقيؼ لمنظرك  فرضيات تطبؽ عمييا القكاعد اإلجرائية نفسيا
 .1المتمبس بيا بالمعنى الحصرم، كالجريمة المعتبرة متمبس بيا، كالجريمة المتمثمة بالجريمة المتمبس بيا

الشرطة القضائية  حسب القكاعد العامة في التكقيؼ لمنظر، أثناء التحريات األكلية يقكـ ضابط وكما أن
تفتيشيـ كمسائمتيـ، كضبط كؿ سماع األشخاص ك ك  بالمعاينات، لمتحرم في ظركؼ كمبلبسات الجريمة،

ف كجد ضابط الشرطة دكاعي لحجز حرية المشتبو فيو مف أجؿ  األشياء كالكثائؽ التي ليا عبلقة بالجريمة، كا 
 كشؼ معالـ الجريمة لجأ إلى التكقيؼ لمنظر في ىذه المرحمة أيضا.

مف  141، 13ادتيف كما أنو يجكز التكقيؼ لمنظر بمناسبة تنفيذ إنابة قضائية كىذا طبقا لنص الم
قانكف اإلجراءات الجزائية، كبيذا يككف المشرع قثد فتح منفذا استثنائيا لمضبطية القضائية يعكدكف مف خبللو 

 2تمبية طمباتيا.ك  ذلؾ بتنفيذىـ تفكيضات جيات التحقيؽك  لمدعكل العمكمية

تي يجكز فييا التكقيؼ المتعمؽ بحماية الطفؿ فمـ يبيف المرحمة ال 12-15أما بالنسبة لمقانكف رقـ 
التي تنص عمى: "إذا دعت مقتضيات التحرم األكلي ضابط الشرطة  49لمنظر عدا ما جاء في المادة 

بيذا نجد أف ىذا النص الخاص جاء عمى كجو ك  سنة..."، 13القضائية أف يكقؼ لمنظر الطفؿ الذم يبمغ 
التحرم األكلي، كالتكقيؼ ك  م مرحمة التمبسليس فيو تعارض مع الحاالت العامة التي سبؽ ذكرىا، أك  العمكـ

الجانح يخضع في ىذه الحالة إلى نص الطفؿ لمنظر بمناسبة تنفيذ اإلنابة القضائية، كبيذا يمكف القكؿ أف 
مف القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ كلمحاالت العامة المكجكدة في قانكف اإلجراءات الجزائية لعدـ  49المادة 

  كجكد ما يمنع ذلؾ.

التي جاء فييا أنو: "ال ك  مف قانكف حماية الطفؿ 48كمف أىـ الحاالت أيضا ما جاء في نص المادة 
عاما كالمشتبو في ارتكابو أك محاكلة  13يمكف أف يككف محؿ تكقيؼ لمنظر الطفؿ الذم يقؿ سنو عف 

ييا محؿ لمتكقيؼ لمنظر بيذا يفيـ أنو يخرج مف دائرة الحاالت التي يمكف أف يككف الطفؿ فك  ارتكابو جريمة"،
ىذا مف يـك كقكع الجريمة التي يشتبو في ارتكابيـ أك محاكلة ك  سنة كاممة، 13األطفاؿ الذيف يقؿ عمرىـ عف 

 ارتكابيـ ليا.

 
                                                 

1 Brhincky Corinne (Renault), procédure pénale, 7ème, paris, Gualine éditeur, 2006, p135. 
 .493، ص المرجع السابؽدليمة ليطكش،  2
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 ثانيا: مدة التوقيف لمنظر وأحكام تمديدىا

 13و يفكؽ يمكف لضابط الشرطة القضائية كلضركرة التحريات األكلية تكقيؼ الطفؿ لمنظر إذا كاف سن
سنة كاممة كاشتبو في ارتكابو ألحد الجرائـ المحددة، كلكف قبؿ ذلؾ يجب عميو أف يطمع فكرنا ككيؿ 
الجميكرية، كيقدـ لو تقرير عف دكاعي التكقيؼ لمنظر، فضبلن عف ذلؾ يجب كقاعدة عامة أال تتجاكز مدة 

ظر بدقة، كعدـ فسح المجاؿ فييا ساعة، كيبلحظ أٌف حرص المشرع بتحديد مدة التكقيؼ لمن 24التكقيؼ 
، ىي أبرز كجو يتبيف فيو مظاىر الحماية القانكنية لحقكؽ 1لضابط الشرطة القضائية إلعماؿ سمطتو التقديرية

كحريات األفراد بالغيف كانكا أـ أطفاؿ، فطكليا أك قصرىا مؤشرا عمى مدل احتراـ السمطة السياسية لحقكؽ 
الحرية مدة التكقيؼ ال يمتجأ إليو إاٌل استثناءن لضركرة التحريات ككشؼ األفراد كحرياتيـ، كما أٌف حجز 

مبلبسات الجريمة، كليذا كاف البد مف عدـ إطبلؽ يد ضابط الشرطة القضائية في ابقاء المكقكؼ مدة طكيمة 
 .2إذا كاف األمر ال يتطمب ذلؾ
ص عمى حاالت كاردة عمى سبيؿ الحصر استثناء عمى القاعدة العامة كرد الن: ثالثا : تمديد التوقيف لمنظر

مف قانكف حماية الطفؿ " أٌنو  49يمكف فييا تمديد مدة التكقيؼ لمنظر حيث جاء في الفقرة الثٌالثة مف المادة 
يتـ تمديد التكقيؼ لمٌنظر كفقنا لمٌشركط كالكيفيات المنصكص عمييا في قانكف االجراءات الجزائية كفي ىذا 

 أحكاـ تمديد مدة التكقيؼ لمنظر في قانكف اإلجراءات الجزائية نجدىا كما يمي: كبالرجكع إلى القانكف".

 مرة كاحدة عندما يتعمؽ األمر بجرائـ االعتداء عمى أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات.  -01

 تمديد مرتيف عندما يتعمؽ األمر باالعتداء عمى أمف الدكلة.  -02

ر بجرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كجرائـ تمديد ثبلث مرات عندما يتعمؽ األم -03
 تبييض األمكاؿ كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ.

 تمديد خمس مرات عندما يتعمؽ األمر بجراـ مكصكفة بأفعاؿ ارىابية أك تخريبية.  -04

 49فؿ فإٌف الفقرة الرابعة مف المادة بالرجكع إلى أحكاـ تمديد مدة الٌتكقيؼ لمٌنظر في قانكف حماية الط
كجدير بالمبلحظة  ساعة في كؿ مرة. 24منو تنص عمى أٌف كؿ تمديد لمٌتكقيؼ لمٌنظر ال يمكف أف يتجاكز 

نص الفقرتيف الثٌالثة كالٌرابعة مف سف الطفؿ سببنا لتقميص مدة الٌتكقيؼ لمٌنظر األصمية  فيأف المشرع جعؿ 
 .3كاالستثنائية

                                                 

 .46، ص 2013، دار ىكمة، الجزائر 02عبد المجيد جبارم، دراسات قانكنية في المادة الجزائية، عمى ضكء التعديبلت الجديدة، ط  1
 . 66ص ، 2010جراءات الجزائية، د ط، دار اليدل، الجزائر، عبد الرحمف خمفي، محاضرات في قانكف اال 2
ـك حمك بف ابراىيـ فخار، الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرم كالقانكف المقارف، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية الحقكؽ كالعم 3

 .358ص ، 2015/  2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  : ؤوجّ احلًبَخ انمبَىَُخ يف انزىلُف نهُظزثغانفزع انزا

 إف المشرع كضع لمطفؿ المشتبو فيو المكقكؼ لمنظر حماية قانكنية بإقراره حقكقا كدعميا بمبادئ
تضمف الدكلة الحقكؽ األساسية كالحريات"،  " منو: 35ضمانات دستكرية فقد جاء في الدستكر في المادة ك 

يخضع الٌتكقيؼ لمٌنظر في مجاؿ الٌتحريات الجزائية لمٌرقابة القضائية، كال  ا: "منو فقد جاء فيي 45أما المادة 
( ساعة. يممؾ الٌشخص اٌلذم ييكقؼ لمنظر حؽ االتصاؿ فكرا  48يمكف أف يتجاكز مدة ثماف كأربعيف ) 

 كيمكف تمخيص أىـ نقاط كمظاىر الحماية التي أقرىا المشرع فيما يمي:  بأسرتو ".

 ف لمنظر تميق بالكرامة االنسانيةتكون أماكن الوقوجوب أن  أوال:

مف قانكف حماية الطفؿ عمى أف التكقيؼ لمنظر يتـ في أماكف  52جاء في الفقرة األخيرة مف المادة 
احتراـ كرامة االنساف كخصكصيات الطفؿ كاحتياجاتو كأف تككف مستقمة عف تمؾ المخصصة  الئقة تراعي

 .1شرطة القضائيةلمبالغيف، تحت مسؤكلية ضابط ال

كلتدعيـ ىذا المظير لحماية الطفؿ في التكقيؼ لمنظر أكجب المشرع في الفقرة األخيرة مف نفس المادة 
عمى ككيؿ الجميكرية كقاضي األحداث مراقبة أماكف التكقيؼ لمنظر عمى مستكل مراكز الشرطة كفرؽ الدرؾ 

قؿ مرة كاحدة في الشير لمعاينة مدل استيفاء تمؾ كذلؾ بزيارتيا بصفة فجائية ليبل أك نيارا عمى األ الكطني
االماكف لمٌشركط المحٌددة في الٌتعميمة الكزارية، حيث يمتـز بإعداد تقرير يتضمف عدد الزيارات ألماكف 

 .2التكقيؼ كتاريخيا كأىـ المبلحظات المسجمة، ييكجيو إلى المديرية الفرعية لمشرطة القضائية

 ي انيا: إخطار الممثل الشرعث

ألـز المشرع كجكب إخطار الممثؿ الشرعي لمطفؿ المكقكؼ لمنظر باالتصاؿ بو بكافة الكسائؿ، فيتعيف 
عمى ضابط الشرطة القضائية أف يعمـ ممثؿ الطفؿ الشرعي بكؿ الكسائؿ، كييقصد بالممثؿ الشرعي حسب 

الحاضف، كتيعد ىذه الضمانة  مف قانكف حماية الطفؿ إما الكلي أك الكصي أك الكفيؿ أك المقدـ أك 02المادة 
مف أىـ الضمانات التي جاء بيا قانكف حماية الطفؿ إستحدثيا المشرع، لما يشكمو حضكر الممثؿ الشرعي 
مف حماية مف الناحية النفسية لما يخمفو التحقيؽ االبتدائي مف آثار، كلـ يكتؼ المشرع بضركرة إخطار 

                                                 

اف المخصص لمتكقيؼ لمٌنظر يجب أف ييكٌيؼ حسبما نصت عميو التعميمة الكزارية المش تركة بيف كزير العدؿ ككزير كفيما يخص المك 1
كالمحددة لمعبلقات بيف السمطة القضائية كالشرطة القضائية، التي تقضي  2000/  07/  31المؤرخة في  48الدفاع ككزير الداخمية رقـ 

احدة لمرجاؿ كالثانية لمنساء كالثالثة لؤلحداث مع ضركرة أف يتكافر فييا سبلمة الشخص كأمف بتخصيص ثبلث غرؼ تسمى غرؼ األمف ك 
محيطو، أم أف تككف خالية مف أدكات أك أشياء يمكف أف يؤذم بيا المكقكؼ نفسو أك يؤذم بيا رجؿ الشرطة أك غيره، كأف تضمف صحة 

 ة كاإلنارة كالنظافة الصحية.يككرامة المكقكؼ مف تكفير الفراش البلئؽ كالنظيؼ كالتيك 
 .496دليمة ليطكش، المرجع السابؽ، ص  2
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ضائية أال يسمع الطفؿ المكقكؼ لمنظر إال بحضكر ممثمو الممثؿ الشرعي، بؿ أكجب عمى ضابط الشرطة الق
 مف قانكف حماية الطفؿ. 55الشرعي إذا كاف معركفا، كىك ما كرد في المادة 

 

  من االتصال بأسرتو وتمقي الزيارةثالثا: تمكين الطفل الموقوف لمنظر 

ؿ كسيمة تمكنو يتعيف عمى ضابط الشرطة القضائية أف يضع تحت تصرؼ الطفؿ المكقكؼ لمنظر ك 
، حيث 1مف قانكف حماية الطفؿ  50مف االتصاؿ فكرا بأسرتو كمحاميو كتمقي زيارتيما، تطبيقا ألحكاـ المادة 

أفراد األسرة المعنييف باالتصاؿ كالزيارة ىـ األصكؿ أك الفركع أك اإلخكة أك الزكج حسب اختيار المكقكؼ 
يز لمحرية الشخصية عف طريؽ التقميص مف سمطة ضابط لمنظر، كىك ما ييمثؿ تكريس لقرينة البراءة كتعز 

 الٌشرطة القضائية في مجاؿ تفسير درجة قرابة أفراد العائمة ممف ليـ حؽ زيارة المشتبو فيو.

  محاميبرابعا: االستعانة 

إلى حؽ الطفؿ المكقكؼ لمنظر في  54ذىب المشرع الجزائرم مف خبلؿ قانكف حماية الطفؿ في المادة   
، كاألكثر مف 2نة بمحامي يدافع عميو أثناء سماعو عند تكقيفو لمنظر، بؿ كجعؿ أمر حضكره كجكبياالستعا

، 3ذلؾ أنو إذا لـ يكف لو محاـ، ييعمـ ضابط الشرطة القضائية فكرنا ككيؿ الجميكرية المختص ليعيف لو محاـ
 عف طريؽ قانكف المساعدة القضائية.

و في حاؿ عدـ حضكر المحامي يمكف سماع الطفؿ الجانح مف فقرتيا الثالثة أن 54كتضيؼ المادة 
بعد مضي ساعتيف مف بداية التكقيؼ كلكف بعد الحصكؿ عمى إذف مف ككيؿ الجميكرية كفي حاؿ كصكلو 

 .4متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضكره

 

                                                 

مف قانكف حماية الطفؿ " يجب عمى ضابط الشرطة القضائية بمجرد تكقيؼ طفؿ لمنظر، إخطار ممثمو الشرعي بكؿ  50تنص المادة  1
كتمقي زيارتيا لو كزيارة محاـ كفقا لقانكف  الكسائؿ، كأف يضع تحت تصرؼ الطفؿ كؿ كسيمة تمكنو مف االتصاؿ فكرا بأسرتو كمحاميو

 اإلجراءات الجزائية، ككذا إعبلـ الطفؿ بحقو في طمب فحص طبي أثناء التكقيؼ لمنظر".
مف قانكف حماية الطفؿ :" إف حضكر المحامي أثناء التكقيؼ لمنظر لمساعدة الطفؿ المشتبو فيو  54تنص الفقرة األكلى مف المادة  2

 ارتكاب جريمة كجكبي". ارتكاب أك محاكلة
ذا لـ يكف لمطفؿ محاـ، يعمـ ضابط الشرطة القضائية فكرا ككيؿ  54تنص الفقرة الثانية مف المادة  3 مف قانكف حماية الطفؿ: " كا 

 الجميكرية المختص التخاذ اإلجراءات المناسبة لتعييف محاـ لو كفقا لمتشريع السارم المفعكؿ".
كقيؼ الطفؿ الجانح لمنظر كفؽ التشريع الجزائرم، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك القانكنية كالسياسية كمية د. إلياـ بف خميفة، إجراء ت 4

 .185، ص 2017جكاف  – 16عدد -الجزائر -الكادم –الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الشييد حمو لخضر 
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 خامسا: الفحص الطبي 

كؼ لمنظر أكجب عمى ضابط تأكيدا مف المشرع عمى الحفاظ عمى السبلمة الجسدية لمطفؿ المكق
ف ىذا اإللتزاـ ليس بقصد كشؼ إمكانية تعنيؼ  الشرطة القضائية أف يعممو بحقو في إجراء فحص طبي، كا 
ضابط الشرطة القضائية لمطفؿ المكقكؼ لمنظر فحسب، بؿ كذلؾ تحذيره مف ممارسة أم عنؼ ضده، بؿ 

د اعتدل عمى الطفؿ، ليككف الفحص في النياية األكثر مف ذلؾ في المقابؿ ىك نفي االدعاء كذبا أف ضابط ق
 دليبل عمى عدـ صحة ذلؾ.

كيتعيف عمى ضابط الشرطة القضائية كجكبيا االستجابة لطمب الفحص الطبي، كما يزيد مف تأكيد ىذا 
اإللزاـ ىك أٌف شيادة الفحص الطبي يجب أف ترفؽ بممؼ اإلجراءات تحت طائمة البطبلف، كىك دليؿ عمى 

 عمى حماية الطفؿ المكقكؼ مف كؿ أشكاؿ التعذيب كالقسكة. حرص المشرع

أضؼ إلى ذلؾ أف الفحص الطبي لمطفؿ المكقكؼ لمنظر يككف في بداية مدة التكقيؼ لمنظر كفي 
في فقراتيا األخيرة  1مكرر  51نيايتيا، عمى خبلؼ الفحص الطبي الذم ييجرل لمبالغيف، حيث أٌف المادة 

 ئية نصت عمى أٌنو يجرل كجكبنا عند انقضاء مكاعيد التكقيؼ لمنظر.مف قانكف االجراءات الجزا

كيتـ اختيار طبيب يمارس ميامو في دائرة اختصاص المجمس القضائي، ككتأكيد عمى احتراـ حقكؽ 
ذا تعذر عميو  المكقكؼ لمنظر جعؿ أمر تعييف الطبيب بصفة مبدئية مف اختصاص الممثؿ الشرعي لمطفؿ، كا 

 .1لشرطة القضائيةذلؾ يعينو ضابط ا

 كأنُخ حلًبَخ انطفم : انىطبطخادلطهت انضبنش

تعد الكساطة في المكاد الجزائية في الكقت الحاضر، نمطا جديدا مستحدثا مف االجراءات التي يمجأ 
ـ إلييا لحؿ المنازعات ذات الطابع الجزائي، كنظاما بديبل لممتابعة الجزائية، تمجأ إلييا النيابة العامة في الجرائ

البسيطة التي ال تخؿ بالنظاـ العاـ، متى كاف مف شأنيا كضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة كجبر الضرر 
 2015يكليك  23المؤرخ  02-15الناجـ عنيا، كعميو أقر المشرع الجزائرم نظاـ الكساطة مف خبلؿ قانكف 

لكي يككف نظاما  2015يكليك  15 المؤرخ 12-15المعدلؿ كالمتمـ لقانكف االجراءات الجزائية، كفي قانكف 
بديبل لممتابعة الجزائية كألجؿ تحقيؽ العدالة في أسرع كقت ممكف كمعالجة مشكمة تراكـ القضايا أماـ الجيات 

جراءاتيا الطكيمة كالمكمفة لمدكلة كألطراؼ الدعكل  .2القضائية كاالبتعاد قدر االمكاف عف المحاكمات كا 
                                                 

 .499دليمة ليطكش، المرجع السابؽ، ص 1
/ جكاف  02 ج -33، العدد1ة لممتابعة الجزائية في القانكف الجزائرم، مجمة حكليات جامعة الجزائرمحمد حزيط، الكساطة كآلية بديم 2

 .189، ص2019
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عالة لمحك اآلثار التي أحدثتيا الجريمة، كىذا مف خبلؿ تحقيؽ التكازف كتعد الكساطة الجزائية كسيمة ف
بيف مصمحة الجاني كمصمحة الضحية مف خبلؿ فتح حكار بينيما عبر تكسيع ما يعرؼ بالعدالة التصالحية 

بضحايا الفعؿ الجرمي، كفسح المجاؿ أماميـ لمتكاصؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر كتحكيؿ عبلقة  كاالىتماـ
صادـ بينيما إلى أسمكب تعاقدم يمتـز مف خبللو الجاني بتعكيض الضحية في مقابؿ تنازؿ الضحية عف الت

حقو في مباشرة الدعكل العمكمية كيككف تدخؿ النيابة كطرؼ ثالث لتضع بدكرىا حدا لمباشرة الدعكل 
 العمكمية متى صادقت عمى العقد التصالحي بيف الضحية كالجاني.

مف قانكف االجراءات  9مكرر37مكرر إلى 37اـ الكساطة الجزائية في المكاد كقد نظـ المشرع أحك
مف القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ  115إلى  110الجزائية بالنسبة لممشتكى منيـ البالغيف، كفي المكاد مف 

يابة حؽ بالنسبة لممشتكى منيـ األطفاؿ، كجعميا آلية قانكنية بديمة لممتابعة الجزائية، تعطي ألعضاء الن
مف الجريمة كعمى المشتكى منو، عندما يككف مف الممكف جبر  رعرض الصمح عمى الشخص المتضر 

 .1الضرر ككضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة

غير أف التساؤؿ المطركح ىنا كالذم يثيره البحث عف نجاعة نظاـ الكساطة في حماية األطفاؿ، فيؿ 
تابعات الجزائية خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ بصفتيـ الطرؼ المستيدؼ نجح أـ أخفؽ ىذا النظاـ في تقميص الم

 بالحماية القانكنية؟

 : االطبر ادلفبًٍُْ نهىطبطخ اجلشائُخانفزع األول

أصبح البحث عف بدائؿ لمدعكل العمكمية ضركرة حتمية لمعالجة التضخـ الذم يشيده مرفؽ العدالة 
سبب ظيكر أنماط إجرامية حديثة، ناىيؾ عف طكؿ أمد كالناتج بدكره عف التضخـ التشريعي كالعقابي ب

إجراءات الدعكل، كبتغير مفيـك العدالة االجتماعية لدل الشعكب برزت عدة كسائؿ لحؿ المنازعات الجزائية 
 .2منيا الكساطة الجزائية لتجنب مخاطر المحاكمة الجزائية

لحؿ النزاعات في المادة الجزائية  كتنفرد الكساطة الجزائية بمفيكـ خاص فيي أحد الكسائؿ البديمة
ككفقا ليذا المفيـك فالكساطة الجزائية ، جكىرىا الرضائية كىدفيا تنمية ركح التصالح بيف الجاني كالمجني عميو

تؤدم إلى رضاء نفكس المتنازعيف بصكرة قد ال تصؿ إلييا األحكاـ القضائية، فيي تيدؼ الى تحقيؽ بعد 
ر إنسانية كمركنة لممنازعات الجزائية التي يتـ التفاكض حكليا، كما تسعى إنساني مف خبلؿ كضع حمكؿ أكث

                                                 

 .190محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص 1
 .12، ص2010عبد الحميد أشرؼ، الجرائـ الجنائية، د ط، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  2
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، كمف ىذا المنطمؽ أصبحت 1في الكقت ذاتو إلى إصبلح كتحسيف صكرة العدالة الجنائية كاعادة مصداقيتيا
ة الكساطة الجزائية إحدل صكر نمكذج العدالة االصبلحية أك التعكيضية كىك ما يعبر عنو بالمغة االجنبي

فيك نمكذج لمعدالة التي تقكـ عمى ، La Justice Réparaticeأك  La Justice Restauratriceبعبارة 
صبلح الضرر الناتج عف الجريمة كبديؿ لمعقكبة  .2فكرة إصبلح المشتكى منو خاصة إذا كاف طفبل حدثا كا 

 حداث.كسنحاكؿ تعريؼ بالكساطة الجزائية كمعرفة دكافع األخذ بيا في إطار عدالة األ

 أوال : تعريف الوساطة الجزائية

إف البعد التاريخي لمكساطة الجزائية يجعمنا نتحدث عف الشريعة االسبلمية التي ليا الفضؿ كالسبؽ في 
كا بىيٍ  ٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحي ف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلمي نىييمىا تبني ىذه الفكرة، فقد جاء في القرآف الكريـ قكلع تعالى: '' كىاً 

ٍبد المَّو ٍبف 3'' ، كىك ما أكددتو السنة النبكية في الحديث الشريؼ: فيما ركاه الترمذم مف حديث عمير ٍبف عى
ٍمح جى  : "الصُّ مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٌده أىفَّ رىسيكؿ المَّو صى ًنيٍّ عىٍف أىًبيًو عىٍف جى اًئز بىٍيف عىٍمرك ٍبف عىٍكؼ اٍلميزى

بلىالن اٍلميٍسمً  ـى حى رَّ ـٍ ًإالَّ شىٍرطنا حى كًطًي مىى شيري رىامنا كىاٍلميٍسًمميكفى عى ؿَّ حى الن أىٍك أىحى ـى حىبلى رَّ ا حى ٍمحن ا"ًميفى ًإالَّ صي رىامن ؿَّ حى  أىٍك أىحى
4 

لكف التطبيؽ القانكني لنظاـ الكساطة الجزائية ظير بمفيكمو القانكني في النظاـ األنجمكسكسكني كمف 
لبلتيني، كمف أجؿ تحديد تعريؼ الكساطة الجزائية يقتضي الكقكؼ أكال عمى التعريؼ المغكم ثـ ثـ النظاـ ا

 التعريؼ التشريعي.ك  التعريؼ الفقيي

 التعريف المغوي لموساطة الجزائية: -1

 في معاجم المغة العربية: -أ

، ك كسيط، كالفعؿ كسط بمعنى كسطو في5الكساطة)اسـ(: مصدر كسط ككسط الشيء ما بيف طرفيو
كالكساطة بمعنى شفاعة كىي محاكلة فض نزاع قائـ بيف فريقيف أك أكثر عف طريؽ التفاكض كالحكار 

 .6كعرض كساطة بيف متخاصميف

                                                 

 .28، ص2013الجنائي االجرائي، د ط، دار النيضة، القاىرة،  رامي متكلي القاضي، الكساطة في القانكف 1
ليمى بف قمة، دكر الكساطة الجزائية في إنياء الدعكل العمكمية في التشريع الجزائرم، مجمة البحكث القانكنية كالسياسية، جامعة د.  2

 .231، ص 2016، جكاف 06مكالم الطاىر سعيدة، العدد 
 سكرة الحجرات. ، مف9القرآف الكريـ، اآلية  3
 .635، ص1996محمد بف عيسى الترمذم، سنف الترمذم،الجامع الكبير، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، دار الغرب االسبلمي،  4
،معجـ 5  .4831ص 1980لساف العرب، تحقيؽ كبير عبد ا عمي كآخركف، دار المعارؼ، القاىرة،  ابف منظكر محمد بف مكـر
  www.almaany.com :تاالنترنعمى معجـ المعاني،  6

http://www.almaany.com/
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 كسط القكـ،ك  الكساطة في المغة اسـ لمفعؿ كسط، ككسط الشيء صار في كسطو فيك كاسط،أيضا 
ف يالكساطة: التكسط بك  العدؿ.ك  كسط فييـ بالحؽنيـ: يالعدؿ. كتكسط بك  نيـ بالحؽيفييـ كساطة : تكسط بك 

، كالكسط مف 1فيف المتخاصميط ىك المتكسط بيالكسك  نيما بالتفاكض،يف لفض نزاع قائـ بيف أك شخصيأمر 
سىطنا" ـٍ أيمىةن كى عىٍمنىاكي كؿ شيء أعدلو، كمنو قكلو تعالى "ككذىًلؾى جى

 أم عدال. 2

 :الالتينيةالوساطة في معاجم المغة  -ب 

، كيقاؿ 3بمعنى تكسط Mediataireمف كممة  Mediatoني كممة الكساطة في المغة البلتينية تع
Médiateur الكساطة الجزائية في المغة الفرنسية ، 4بمعنى الشخص الكسيط أك المكفؽMédiation 

Pénaleؾ الدعكل العمكمية، بيدؼ تعكيضيابة العامة كحدىا قبؿ تحر ير قضائي تقرره الني: "إجراء غ 
ابة يعتمد عمى اقتراح النير قضائي يأك ىي أسمكب غ ،5الضحية ككضع حد لممتاعب التي خمفتيا الجريمة"

ة، يتو الجزائيالجاني الذم تحقؽ مف مسؤكلك  يوف المجني عميمف الصمح الذم تـ ب العامة كتستمد كجكدىا
 .6 ض المجني عميويكتكمفو بتعك 

 تعريف الفقو لموساطة الجزائية  -2

اآلراء الفقيية في تعريؼ الكساطة الجزائية، كاختمفت بإختبلؼ الزاكية التي ينظر منيا، فقد تعددت 
عرفيا جانب مف الفقو الفرنسي بأنيا "نظاـ يستيدؼ الكصكؿ إلى إتفاؽ أك مصالحة، أك تكفيؽ بيف 

انب مف كما عرفيا ج 7أشخاص، أك أطراؼ كيستمـز تدخؿ شخص أك أكثر لحؿ المنازعات بالطرؽ الكدية"
الفقو الفرنسي بقكلو: ىي حالة بحث عف حؿ تفاكضي بيف أطراؼ نزاع متكلد عف جريمة بفضؿ تدخؿ 

قبؿ إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة كحدىا » كأيضا عرفيا جانب مف الفقو الفرنسي بأنيا ، 8الغير"
 9جزائية"تحريؾ الدعكل العمكمية، بيدؼ تعكيض المجني عميو ككضع حد لممتابعة ال

                                                 

 .668، ص 2000، مصر، ـيالتعمك  ةيطبعة كزارة الترب، زية، المعجـ الكجيمجمع المغة العرب 1
 مف سكرة البقرة. 143اآلية  2
 .1780، ص1998لبناف،  جيرار ككرنك، معجـ المصطمحات القانكنية، ترجمة منصكر القاضي، المؤسسة الجامعية، بيركت، 3

4 Bassam Baraké, LAROUSSE Dictionnaire de Français-Arab, Academia International, Bierut, Lebanon, 
1998, p574. 
5 LEXIQUE , Termes Juridiques , II édition,D , 1998, P 344. 
6 LAGADEC JEAN : Le Nouveau Guide pratique du droit , france Loisirs,1995,p393. 
7 Guilhem- Hofnung Michèle, La Mediation, Collection. Que sais-je ? 2009, P.U.F. p103-108 
8 Mbanzoulou Paul, La Médiation pénale 2éme édition, L’harmattan, 2002, P16. 

عديبلت قانكف اإلجراءات الجنائية )دراسة مقارنة(، عبد الحميـ رمضاف مدحت، اإلجراءات المكجزة إلنياء الدعكل الجنائية في ضكء ت 9
 . 27دار النيضة العربية، القاىرة، ص 
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بينما يعرفيا جانب مف الفقو األمريكي بأنيا "عبارة عف برامج يجرم العمؿ بيا، يسعى مرتكب الجريمة 
كالضحية في ىذه البرامج التكصؿ إلى إتفاؽ حكؿ كيفية قياـ الجاني بإصبلح الضرر الذم أصاب 

 .1الضحية"

محايد إلى التقريب بيف طرفي  كيعرفيا الفقو المصرم "أف الكساطة ىي إجراء يتكصؿ بمقتضاه شخص
الخصكمة الجزائية بغية السماح ليما بالتفاكض عمى اآلثار الناتجة عف الجريمة أمبل في إنياء النزاع القائـ 

 .2بينيما"

كيعرفيا الفقو الجزائرم بأنيا: "إجراء يتـ قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية تخكؿ النيابة العامة جية كساطة 
خاصة، بمكافقة األطراؼ االتصاؿ بالجاني كالضحية كاالجتماع بيـ لتسكية اآلثار  أك خص تتكفر فيو شركط

الناجمة عف طائفة مف الجرائـ التي تتسـ ببساطتيا أك بكجكد عبلقات دائمة بيف أطرافيا كتسعى لتحقيؽ 
 .3أىداؼ محددة نص عمييا القانكف يترتب عمى نجاحيا عدـ تحريؾ الدعكل العمكمية"

 لتشريعي لموساطة الجزائيةالتعريف ا -3

ف أتشريعي لمكساطة الجزائية إال  في التشريع الفرنسي بالرغـ مف أف القانكف الفرنسي لـ يضع تعريؼ
العدؿ الفرنسي حدد مفيكميا أثناء المناقشات التي دارت أثناء إقرار ىذا القانكف كالذم أشار إلى أف  كزير

عف حؿ يتـ التفاكض بشأنو كبحرية بيف أطراؼ النزاع  الكساطة تتمثؿ في تدخؿ شخص مف الغير لمبحث
الذم أحدثتو الجريمة ذات الخطكرة البسيطة كبصفة خاصة المنازعات العائمية، كمنازعات الجيرة، كجرائـ 

 .4العنؼ المتبادؿ، كاإلتبلؼ كالتخريب، كالسرقة
ة حماية الطفؿ تحديدا في كفي التشريع التكنسي الذم أخذ بنظاـ الكساطة الجزائية ألكؿ مرة في مجم

مف ىذه المجمة بأنيا "آلية  113كقد عرفيا الفصؿ ، 1995الباب الثالث المتعمؽ بحماية الطفؿ الجانح سنة 
ترمي إلى إبراـ الصمح بيف الطفؿ الجانح كمف يمثمو قانكنا كبيف المتضرر أك مف ينكب عنو أك كرثتو، 

 اكمة أك التنفيذ".الجزائية أك المح المتابعاتكتيدؼ إلى إيقاؼ 

                                                 

مجمة الككفة لمعمـك  الكساطة الجزائية كسيمة مستحدثة كبديمة لحؿ المنازعات الجنائية كالمجتمعات، ،عادؿ يكسؼ عبد النبي الشكرم 1
 . 63ص ، 09العدد  ، العراؽ،ككفةالجامعة  ،القانكنية ك السياسية

 . 153ص ، 2016، دار بمقيس، الجزائر، 02 ط عبد الرحماف خمفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائي المقارف،  2
 .154عبد الرحماف خمفي، المرجع السابؽ، ص 3
، جامعة كرببلء 02العدد  ىناء جبكرم محمد، الكساطة كطريقة مف طرؽ انقضاء الدعكل الجزائية دراسة مقارنة، مجمة رسالة الحقكؽ، 4

 . 208ص ، 2013
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مف قانكف حماية الطفؿ بأنيا: " آلية قانكنية  02كعرؼ المشرع الجزائرم الكساطة الجزائية في المادة 
تيدؼ إلى إبراـ اتفاؽ بيف الطفؿ الجانح أك ممثمو الشرعي مف جية أك بيف الضحية أك ذكم حقكقيا مف جية 

عرضت لو الضحية، ككضع حد آلثار الجريمة أخرل كتيدؼ إلى إنياء المتابعات كجبر الضرر الذم ت
كالمساىمة في إعادة إدماج الطفؿ "، كيستخمص مف النص القانكني تكجو المشرع إلى جعؿ الكساطة سبيؿ 
إلنياء المتابعة الجزائية ضد الطفؿ الجانح مع التأكيد عمى كجكب تحقيؽ الكساطة لؤلىداؼ المسطرة منيا 

 مف خبلؿ:
إذا كاف مف شأف الكساطة إنياء االضطراب الذم أحدثتو الجريمة في المجتمع كضع حد آلثار الجريمة  -

 ككضع حد آلثارىا دكف اإلضرار بمصالح الضحية أك ذكم حقكقيا.
جبر الضرر الناجـ عف ارتكاب الجرائـ فإصبلح الضرر الذم لحؽ بضحايا الجريمة أك التعكيض عنو  -

طفؿ الجانح كتحت ضماف مسؤكلو المدني بإصبلح ما مف أىـ أىداؼ الكساطة الجزائية، حيث يمتـز ال
ألحقو فعمو اإلجرامي مف ضرر بالضحايا سكاء مف خبلؿ إعادة الحاؿ عمى ما كاف عميو إذا كاف ذلؾ 

 ممكنا، أك تعكيض الضحية.
 إعادة إدماج الطفؿ الجانح كذلؾ مف خبلؿ إلزاـ الطفؿ تحت ضماف ممثمو الشرعي -

 مف قانكف حماية الطفؿ. 114مف االلتزامات المنصكص عمييا في المادة  بتنفيذ التزاـ كاحد أك أكثر

 

 : االطبر انمبَىين نهىطبطخ اجلشائُخ نألطفبل انفزع انضبين

كضع المشرع الجزائرم أحكاـ الكساطة الجزائية كآلية لحؿ النزاعات الناشئة عف الجرائـ المرتكبة مف 
إلى  110بيف الطفؿ الجانح كالضحية تحديدا في المكاد مف قبؿ األطفاؿ الجانحيف بطريقة كدية تفاكضية 

مف قانكف حماية الطفؿ مف خبلؿ تحديد الجرائـ التي يجكز فييا تطبيؽ الكساطة كاإلجراءات الخاصة  115
 بيا كآثارىا عمى الدعكل العمكمية.

 أوال: الجرائم التي يجوز فييا اجراء الوساطة الجزائية

 :1مف قانكف حماية الطفؿ نجد أف الكساطة جائزة في 110بالرجكع إلى نص المادة 

                                                 

 لممخالفة الطفؿ ارتكاب مف تاريخ كقت كؿ في الكساطة إجراء المتعمؽ بحماية الطفؿ :"يمكف 12-15مف قانكف رقـ  110:تنص المادة  1
 الدعكل العمكمية تقادـ ؼيكق الكساطة إلى المجكء إف الجنايات. في الكساطة إجراء ال يمكف. العمكمية تحريؾ الدعكل كقبؿ الجنحة أك

 الكساطة". إجراء قرار الجميكرية ككيؿ إصدار تاريخ مف ابتداء
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: فالمشرع في قانكف حماية الطفؿ أجاز لككيؿ الجميكرية إجراء الكساطة في جميع جرائم المخالفات -01
المخالفات التي قد يرتكبيا الطفؿ بإعتبار أف المخالفات مف الجرائـ البسيطة كقميمة الخطكرة كالتي يسيؿ فييا 

طراب الناتج عنيا، كما أف جبر الضرر المترتب عنيا أيسر عمى مرتكبيا منو في باقي كضع حد لبلض
 الجرائـ.

: لـ يحصر المشرع الجنح التي يجكز لككيؿ الجميكرية إجراء الكساطة فييا بالنسبة جرائم الجنح -02
ة جنحة يمكف أف ، حيث أجاز لو القياـ بالكساطة في أي1لؤلطفاؿ الجانحيف كما حصرىا بالنسبة لمبالغيف

 يرتكبيا الطفؿ.

أما بالنسبة لمجنايات فإنو ال يجكز الكساطة فييا إلعتبار أف ىذه الجرائـ خطيرة كتمس بالنظاـ العاـ 
تشمؿ فقط الجرائـ البسيطة التي ال تمس بالنظاـ العاـ حيث تقتصر  قضايا األطفاؿكعميو فإف الكساطة في 

 .2أك الغرامة كالمخالفات دكف الجنايات عمى جميع الجنح المعاقب عمييا بالحبس

 ثانيا: مالئمة النيابة العامة ونطاق الوساطة من حيث الزمان

يتعيف بداىة أف يقدر ككيؿ الجميكرية أك عضك مف أعضاء النيابة العامة مبلئمة المجكء لمكساطة، 
عضك النيابة مطمؽ بعد أف يتبيف مف خبلؿ التحريات األكلية مف مدل تكافر شركط الكساطة، كيككف ل

مكرر مف قانكف االجراءات  37الصبلحية كالحرية في مبلئمة الذىاب لمكساطة، كىك ما أشارت إليو المادة 
الجزائية، كالمجكء لمكساطة الجنائية أمر جكازم لمنيابة العامة، فبل يجكز لؤلطراؼ إجبار النيابة عمى قبكؿ 

 مكافقة النيابة حتى كلك كاف بمكافقة األطراؼ.الكساطة، كال يجكز إحالة النزاع لمكساطة دكف 

كيستند قرار عضك النيابة بالمجكء لمكساطة لمعياريف: األكؿ مكضكعي، يتعمؽ بالضرر الحاصؿ 
 اللضحية أك ذكم الحقكؽ كأثره االجتماعي، كالثاني يتعمؽ بشخص الجاني كظركفو االجتماعية.

ساطة بيف الحدث الجانح أك ممثمو الشرعي كالضحية فإف المجكء إلى إجراء الك  110طبقا لنص المادة 
أك ذكم حقكقيا يككف في كؿ كقت مف تاريخ إرتكاب الطفؿ لممخالفة أك الجنحة كذلؾ قبؿ تحريؾ الدعكل 

                                                 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية:" يمكف أف تطبؽ الكساطة في مكاد الجنح عمى جرائـ السب كالقذؼ كاالعتداء  2مكرر  37تنص المادة  1
ة كاالمتناع العمدم عف تقديـ النفقة كعدـ تسميـ طفؿ كاالستيبلء بطريؽ الغش عمى الحياة الخاصة كالتيديد كالكشاية الكاذبة كترؾ األسر 

عمى أمكاؿ االرث قبؿ قسمتيا أك عمى أشياء مشتركة أك أمكاؿ الشركة كاصدار شيؾ بدكف رصيد كالتخريب أك االتبلؼ العمدم ألمكاؿ 
صرار كالترصد أك استعماؿ السبلح، كجرائـ التعدم عمى الممكية الغير كجنح الضرب كالجركح غير العمدية كالعمدية المرتكبة بدكف سبؽ اال

 العقارية كالمحاصيؿ الزراعية كالرعي في ممؾ الغير كاستيبلؾ مأككالت أك مشركبات أك االستفادة مف خدمات أخرل عف طريؽ التحايؿ.
 كما يمكف أف تطبؽ الكساطة في المخالفات."

سكيكدة،  1955أكت  20عمقة باألحداث الجانحيف، مجمة البحكث كالدراسات اإلنسانية، جامعة أحسف بف طالب، الكساطة الجزائية المت 2
 .204، ص 2016، 12العدد
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الطفؿ جنحة،  ارتكابالعمكمية، أم قبؿ تحكيؿ ممؼ القضية إلى قاضي األحداث لمقياـ بالتحقيؽ في حالة 
 .1لمخالفة ارتكابولمطفؿ لممثكؿ أماـ قسـ األحداث في حالة  المباشر االستدعاءأك قبؿ 

يكجد مف الناحية العممية ما يبرر تحديدىا إلى غاية  بلحظ أف المدة الزمنية إلجراء الكساطة اليك 
بعض  تحريؾ الدعكل العمكمية، فكاف مف األصمح عمى المشرع أف يترؾ المجاؿ فييا مفتكحا كما تركو في

ح الضحية الذم يضع حدا لممتابعة، كبذلؾ تككف الكساطة في أم مرحمة مف مراحؿ الجرائـ بخصكص صف
 الدعكل الجزائية كأنيا تضع حدا لممتابعة الجزائية في حالة تحريكيا.

 

 : إجزاءاد انىطبطخ اجلشائُخانفزع انضبنش

الكساطة بيف إجراءات معينة الكاجب اتباعيا أثناء القياـ ب لـ يحدد المشرع في قانكف حماية الطفؿ
الضحية كالطفؿ الجانح أك ممثمو الشرعي مما يفتح المجاؿ إلجتياد النيابة العامة في إعداد أىـ المراحؿ التي 
تتـ مف خبلليا الكساطة، كمف الناحية العممية فإف النيابة تقسـ إجراءات الكساطة إلى مرحمة اإلقتراح كمرحمة 

 االتفاؽ كمرحمة تنفيذ االتفاؽ.
 ة عرض الوساطة: مرحمأوال

كىي المرحمة التي يبادر فييا عضك النيابة العامة إلى إقتراح الكساطة بيف أطراؼ الدعكل العمكمية،  
تستمـز ىذه ك  سكاء مف تمقاء نفسو أك بطمب مف الضحية أك بطمب مف الطفؿ الحدث أك ممثمو الشرعي،

ابة العامة باستدعاء األطراؼ يفتقكـ الن ،2ةيؾ الدعكل العمكميىك عدـ تحر ك  ا مفترضايالمرحمة شرطا إجرائ
عرض عمييـ حؿ النزاع مع يك  يتـ اخطارىـعة النزاع يد طبيتيـ كتحديبعد التأكد مف ىك ك  ف بالكساطةييالمعن

 .3مرتبط بمكافقتيـ اختيارمتنبيييـ بأنو ىذا االجراء 
اء الكساطة بعد أف تبيف ابة العامة بالحصكؿ عمى مكافقة كؿ طرؼ عمى إجر يالمرحمة تقـك الن ىذهكفي 

مكان ع مراحؿ الكساطة كمفاد ذلؾ أنو يجب تكافر عنصر الرضا عبر جميك  ة االستعانة بمحاـ،يليـ حقكقيـ كا 
ف يقدـ لمطرفيف عمى عضك النيابة أف يتعي، كلذلؾ 4بإمكاف أم طرؼ العدكؿ عف االستمرار في إجراءاتيا

                                                 

 .201، ص 2016نجيمي جماؿ الديف، قانكف حماية الطفؿ في الجزائر تحميؿ كتأصيؿ، دار ىكمة، الجزائر،  1
، ةيالعرب النيضة، دار 1ط ، ة، . دراسة مقارنةية في اإلجراءات الجنائيؿ، العدالة الرضائيد حسف العجيمنصكر عبد السبلـ عبد الحم 2

 .384مصر، ص ، القاىرة
 ة لمنشرية الدكلي، الدار العمم1ط ، دراسة مقارنة، ة المعاصرةياألنظمة الجنائك  ةيعة اإلسبلمية في الشر يالعقكبة الرضائ، أحمد محمد براؾ 3
 .594، ص2017عماف، ، عيالتكز ك 
ة، ي، دار النيضة العرب1كالنظـ المرتبطة بو، دراسة مقارنة، ط  ماىية –ة يد، الصمح في قانكف االجراءات الجنائيف عبيسنأسامة ح 4

 .541، ص 2005، القاىرة
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ككف رضا كؿ منيما صادر يىا بالنسبة لؤلطراؼ حتى شرحا مفصبل لظركؼ القضية كأبعاد الكساطة كآثار 
بالرغـ ك  ،1انا عناصر الحؿ لمنزاعيأحك  طمبات األطراؼ، بؿك  عة النزاعيد طبيمف خبلؿ تحدك  عف قناعة تامة،

ال في قانكف ك  ةية ىذه المرحمة إال أف المشرع لـ بنص عمى إجراءاتيا ال في قانكف اإلجراءات الجزائيمف أىم
 ة الطفؿ.يحما

مع مبلحظة أف ككيؿ الجميكرية في إطار تكجيو تعميمات نيابية لمشرطة القضائية، يمكنو تكميؼ 
ضابط الشرطة القضائية بميمة عرض الكساطة عمى أطراؼ القضية كفي حالة مكافقة األطراؼ يتـ استكماؿ 

 مرحمة االتفاؽ أماـ ككيؿ الجميكرية بتحرير محضر الكساطة.

النسبة إلجراءات الكساطة الخاصة بالمشتكى منيـ البالغيف، حيث خكؿ كعمى خبلؼ ما ىك مقرر ب
الكساطة، فإنو بالنسبة لممشتكى منيـ  بإجراءاتقانكف االجراءات الجزائية لككيؿ الجميكرية فقط سمطة القياـ 

يكمؼ في الفقرة األكلى مف قانكف حماية الطفؿ لككيؿ الجميكرية أف  111األطفاؿ الجانحيف، أجازت المادة 
 .2الكساطة بإجراءأحد ضباط الشرطة القضائية لمقياـ 

  : مرحمة االتفاقثانيا

ط كىك عضك النيابة يقكـ الكسيف كمكافقتيما عمييا يعند انتياء عضك النيابة مف عرض الكساطة عمى الطرف 
إلى إتفاؽ تيف، إما التكصؿ يبالتفاكض مع الطرفيف لمكصكؿ إلى تسكية كىذه التسكية تنتيي بإحدل الفرض

حكؿ كيفية جبر الضرر الناتج عف الجريمة كبذلؾ نجاح الكساطة أك عدـ التكصؿ إلى اتفاؽ كبذلؾ فشؿ 
 الكساطة كىذا دائما مع مراعاة رضى الطرفيف، الممثؿ الشرعي لمطفؿ كالضحية.

قانكف  ة ليذه المرحمة مقارنة مع سابقتيا، إذ نص في أحكاـيكالجدير لممبلحظة أف المشرع أكلى أىم
ر كتدكيف محضر االتفاؽ الذم تـ التكصؿ ية الطفؿ، عمى ضركرة تحر يكذا قانكف حماك  ةياإلجراءات الجزائ

 .4مضمكنوك  ، كما حدد المشرع أيضا شكؿ محضر االتفاؽ3إليو

كالبد أف يتضمف محضر اتفاؽ الكساطة ىكية كمكاف إقامة األطراؼ كعرضا مكجزا عف الكقائع 
جريمة، كتاريخ كمكاف كقكعيا كمضمكف ما تكصؿ إليو اتفاؽ الكساطة أك إخفاقيا كآجاؿ كاألفعاؿ المككنة لم

                                                 

 .57ص، 2004، القاىرة، ةي. دار النيضة العرب1ط ، ةياء الدعكل العمكميفي إن كدكرىاة يد، الكساطة الجنائيأشرؼ رمضاف عبد الحم 1
ضباط  أحد أك مساعديو أحد بذلؾ يكمؼ الكساطة بنفسو أك بإجراء الجميكرية ككيؿ مف قانكف حماية الطفؿ: "يقـك 111نصت المادة  2

الكساطة، كفي حقيقة الحاؿ أف قضاة النيابة  بإجراءالقضائية"، كيبلحظ أف المشرع أجاز تكميؼ أحد ككبلء الجميكرية المساعديف  الشرطة
 ة يعتبركف ىيئة كاحدة غير قابمة لمتجزئة عمبل بقاعدة كحدة النيابة العامة، كبذلؾ يككف النص المذككر في غير محمو.عمى مستكل المحكم

 مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية. .37ة الطفؿ، كالمادة يمف قانكف حما 1فقرة  112أنظر المادة  3
 مف قانكف االجراءات الجزائية. 4مكرر37، 3مكرر37المكاد  مف قانكف حماية الطفؿ، ككذا 114، 113، 112أنظر المكاد  4
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ض مالي أك يتنفيذىا، إضافة إلى تضمنو خصكصا عبارة " إعادة الحالة إلى ما كانت عميو"،أكعبارة "تعك 
لكساطة .كتحدد آثار ا1تكصؿ اليو األطراؼ"ير مخالؼ لمقانكف يني عف الضرر "، أك "كؿ اتفاؽ آخر غيع

 .2مف ىذا المنطمؽ بمدل تنفيذ االلتزامات التي تـ االتفاؽ عمييا بيف األطراؼ

كتجدر المبلحظة ىنا أف قانكف حماية الطفؿ يعتبر محضر الكساطة سندا تنفيذيا، كيمير بالصيغة 
 .3التنفيذية طبقا ألحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

كساطة، عندما يككف الجاني طفبل تعيدا منو تحت ضماف ممثمو كما يمكف أف يتضمف محضر إتفاؽ ال
 الشرعي بتنفيذ كاحد أك أكثر مف االلتزامات اآلتية في اآلجاؿ المحددة في االتفاؽ:

 إجراء مراقبة طبية أك الخضكع لعبلج. -
 متابعة الدراسة أك تككيف متخصص. -
 .4عدـ االتصاؿ بأم شخص قد يسيؿ عكدة الطفؿ لئلجراـ -

 رحمة تنفيذ الوساطة: مثالثا

فكر تكقيع ككيؿ الجميكرية كأميف الضبط ككذا األطراؼ عمى محضر اتفاؽ الكساطة، يكتسب ىذا المحضر  
القكة التنفيذية، كبذلؾ يحكز االتفاؽ الكدم الناتج عف تطبيؽ الكساطة الجزائية حجية األمر المقضي بو، كقد 

ضر اتفاؽ الكساطة الذم يتضمف تعكيض الضحية أك مف قانكف حماية الطفؿ أف مح 113كرد في المادة 
ذكم حقكقيا سندا تنفيذيا كيمير بالصيغة التنفيذية كيتـ تنفيذه طبقا ألحكاـ قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، 

 . 5كما أنو غير قابؿ لمطعف كال مجاؿ لمرجكع فيو

ذا كاف تنفيذ اتفاؽ الكساطة في األصؿ يتـ طكاعية كفي أجمو ا لمحدد، فإنو يمكف أف يتـ تنفيذه كا 
 يكما المقررة لمتنفيذ االختيارم. 15بطريؽ التنفيذ الجبرم بعد انتياء ميمة 

كيسير عمى تنفيذ محضر الكساطة ككيؿ الجميكرية المختص، بما في ذلؾ االلتزامات المنصكص 
 مف قانكف حماية الطفؿ، كالمذككرة أعبله. 114عمييا في المادة 

                                                 

د ط، دراسة في القانكف اإلجرائي الفرنسي، دار النيضة ، ةيمة مستحدثة لحؿ المنازعات الجنائية كسيؿ، الكساطة الجنائيد نايع ابراىيـ 1
 .144ص ، 2016، مصر، القاىرةة، يالعرب

 .171المرجع السابؽ، ص ،عبد الرحماف خمفي 2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 113أنظر المادة  3
 مف قانكف حماية الطفؿ. 114أنظر المادة  4
 .201المرجع السابؽ، ص، محمد حزيط 5
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 صبر انىطبطخ اجلشائُخآ: انفزع انزاثغ

تترتب عمى إجراء الكساطة الجزائية مجمكعة مف اآلثار القانكنية منيا ما يمس بالدعكل الجزائية في 
حد ذاتيا، كمنيا ما يتعدل إلى أطراؼ النزاع، كىذه اآلثار القانكنية التي ترتبيا الكساطة تككف حسب نجاح 

 الكساطة أك فشميا:

 اطةأوال: في حالة نجاح الوس

االلتزامات المتفؽ أحد ففي ىذه الحالة فإف الدعكل العمكمية تنقضي عندما يمتـز الطفؿ الجانح بتنفيذ 
بقكليا : إف تنفيذ  115عمييا كىك ما نصت عميو المادة  عمييا في محضر الكساطة خبلؿ اآلجاؿ المتفؽ

از تحريؾ الدعكل العمكمية عف محضر الكساطة ينيي المتابعة الجزائية فيترتب عف ىذا االنقضاء عدـ جك 
المدني أماـ  باالدعاءذات الكاقعة كلك بطريؽ جديد كالتكميؼ المباشر أك عف طريؽ الشككل المصحكبة 

 الدعكل العمكمية نككف أماـ النتائج التالية: النقضاءكنتيجة مباشرة  قاضي التحقيؽ .

 المكاسب التي يتحصؿ الطفؿ عمييا:  - أ

 زائية.إعفاؤه مف المتابعة الج•

 إعفاؤه مف متاعب المحاكمة كحضكر الجمسات.•

 إعفاؤه مف احتماؿ صدكر حكـ يدينو.•

 إعفاؤه مف الكصمة االجتماعية.•
 بمتابعة دراسة تككيف متخصص. التزامومتابعة تحصيمي العممي بشكؿ عممي في حالة •
 المكاسب التي يحصؿ عمييا المجني عميو:  -

عادة االعتبار إليو، أل•  تمت الكساطة. ف الكساطة متكقفة عمى رضاهإرضاؤه كا 
 كضع حد آلثار الجريمة أك التخفيؼ مف حدة ىذه اآلثار بسرعة، كذلؾ بمقتضى ما قد يحصؿ•

 عميو مف تعكيض أك باسترجاع ما أيخذ منو.
 المكاسب التي يحصل عمييا المجتمع: -3
 جتمع، كقد يككنكف مف الجيراف أك األقارب، بنجاح الكساطة كتحقيؽ أىدافيا يسكد الكد كالكئاـ بيف أفراد الم

 فيساعد الصمح بينيما عمى استرداد السمـ كالمكدة البلزمة لتعايشيما.
 االختناؽ »قميؿ عدد القضايا الجزائية المنظكرة أماـ مرفؽ القضاء كالحد مما اصطمح عمى تسميتو ت

 تعقيدا. ، كتكفير الكقت كالجيد لممحاكـ لمبت في القضايا األكثر«القضائي 
 سجيميا في صحيفة السكابؽ القضائيةكما ال يأخذ بيا كسابقة قضائية في حالة العكد ككذلؾ عدـ ت. 
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 ثانيا: في حالة فشل الوساطة
الفقرة األخيرة مف قانكف حماية الطفؿ كالتي تنص  115: بالرجكع إلى المادة تحريك الدعوى العمومية -

ساطة في األجؿ المحدد في االتفاؽ، يبادر ككيؿ الجميكرية عمى أنو "في حالة عدـ تنفيذ التزامات الك 
بمتابعة الدعكل"، كبذلؾ فإنو تحرؾ الدعكل العمكمية مباشرة، ألف الطفؿ يمكف أف يخضع لتنفيذ التزاـ أك 

 .1أكثر، كأف خرقو ليذا االلتزاـ ينجـ عنو تحريؾ الدعكل العمكمية
تقادـ الدعكل العمكمية كذلؾ مف تاريخ إصدار ككيؿ  : يكقؼ سرياف ميعادوقف تقادم الدعوى العمومية -

الجميكرية لمقرر إجراء الكساطة إلى غاية انتيائيا كتنفيذ اتفاؽ الكساطة كليس مف أجاؿ تنفيذ اتفاؽ 
الكساطة خبلفا لما أخذ بو المشرع بالنسبة لمكساطة عند البالغيف حيث جعؿ كقؼ سرياف التقادـ يبدأ مف 

مف قانكف اإلجراءات  7مكرر  37يذ اتفاؽ الكساطة كىك ما نص عميو في المادة تاريخ بداية أجؿ تنف
 .2الجزائية الجزائرم

كبالتالي فإنو يترتب عمى كقؼ تقادـ الدعكل عدـ حساب المدة التي كقؼ فييا التقادـ، مع حساب 
التي ال يتـ مف  المدة التي سبقت الكساطة، كالمدة التي تمي بعد فشؿ الكساطة، عكس فكرة قطع التقادـ

 .3خبلليا حساب الفترة السابقة إلجراء الكساطة، كىنا يتـ حساب التقادـ لمفترة البلحقة فقط دكف الفترة السابقة

 

 يغ انطفم اجلبَحانمعبئٍ انزحمُك إجزاءاد : انضبنشحش جادل

 بمدينة 1899كاف ظيكر أكؿ محكمة مختصة بمحاكمة األطفاؿ الجانحيف في العالـ إلى عاـ 
"شيكاغك" في كالية "إلينكل" األمريكية عمى يد العالـ األمريكي الدكتكر "فريدريؾ كاينز" الذم صرح في خطاب 
لو " اننا نضع المجرميف مف أطفاؿ كأكالد ىـ غير مجرميف بمحاكمتيـ كمعاممتيـ عمى أنيـ مجرمكف، كلكف 

يجاد الكاقع أمر خطير يجانب الصكاب، فيجب أف ييدؼ النظاـ الجزائي إ لى تغيير األسمكب الضار، كا 
محاكـ خاصة لمصغار الذيف يقترفكف الجرائـ كيخالفكف القانكف، كتعييف قضاة ال يمارسكف سكل النظر في 

أصبح مف سمات ك  انتشر ىػذا النػكع مف المحاكـ في جميع دكؿ العالـك  ،4قضايا الصغار الجانحيف"
 النساف التي ينػػػص تشريعيا بمثػكؿ األطفاؿ الجانحيف أماـالمجتمعات الحضارية كالدكؿ التي تحتـر حقكؽ ا

                                                 

 . 158ص ، 2017مبركؾ مقدـ، عقكبة الحبس قصيرة المدة كأىـ بدائميا دراسة مقارنة، د ط، دار ىكمة، الجزائر،  1
 اية الطفؿ.مف قانكف حم 03فقرة  110أنظر، المادة  2
مجمة البحكث ، 2015جكيمية  23المؤرخ في  02/  15الكساطة في المادة الجزائية، قراءة تحميمية في األمر  ،بدر الديف يكنس 3

 . 108ص ، 12،2016العدد جامعة بسكرة،  اإلنسانية،
 .91، ص1980د ط، دار االنشاء، دمشؽ، ، أحمد محمد كريز، الرعاية االجتماعية لؤلحداث الجانحيف 4
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محكمة مشكمة تشكيبل خاصا كتتبع إجراءات خاصػة بيا كليا فمسفػػة جنائية مغايرة عف تمؾ المتػػبعة مف قبؿ 
قد كاف لحركػة اإلصبلح كالتغيير التي نادل بيػا عمماء ك  المحاكـ العادية التي تخص األشخاص البالغيف،

األثر البالغ في تبني محاكـ  القضاء في الكاليات المتحدة األمريكية في بداية األمرك  رجاؿ القانكفك  ماعاالجت
التي ترل ضركرة معاممة األطفاؿ المنػػحرفيف معاممة خاصة تختمؼ عف تمؾ التي ك  خاصة لؤلطفاؿ الجانحيف

ة ىي التي كانت تختص بنظر الجرائـ التي الجزائية العاديك  عمما أف المحاكـ الجنائية، 1يعامؿ بيا البالغيف 
يرتكبيا األطفاؿ، كفييا يداف الطفؿ كتسمط عميو عقكبات جنائية بالسجف أك اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقػة، 

دماجو في الكسػػط االجتماعي،ك  كأصبح السجف بالنسبة لؤلطفاؿ ليس مؤسػسة إلعادة تربيتو نما مدرسة ك  ا  ا 
كيات اإلجرامية، لذلؾ كانت محاكـ األحداث غايتيا ىي إصبلح أحكاؿ ىؤالء لتككينو كتمقينو أخطر السمك 

ىك ك  األطفاؿ الذيف يعيشكف في ظػػركؼ اجتماعية مزرية كقاىرة، كيككنكف في حاجة ماسة لمػػرعاية كالعناية
تو، بمعالجة يركزكف بالدرجة األكلى عمى كقاية الطفؿ كرعاي المحاكـاألمر الذم جعػؿ المناديف بيذا النكع مف 

مساعدة الطفؿ الجانح عمى التحرر مف ك  كتحسيف الظركؼ كالعكامؿ التي تؤدم إلى الجنكح أك االنحراؼ،
صبلحو كادماجو  تمؾ الظركؼ السمبية عمى سمككو باتخاذ ما ىك الـز كضركرم مف إجراءات كفيمة لحمايتو كا 

 . 2في المجتمع

ع الكاليات األمريكية، كذلؾ نفس الشيء تـ تـ إنشاء محاكـ أحداث في جمي 1925كبحمكؿ عاـ 
إحداث محاكـ أحداث في بريطانيا كفرنسا كألمانيا كايطاليا ثـ بعد ذلؾ سكيسرا كىكلندا، كفي بريطانيا صدر 

صدر قانكف جديد لؤلطفاؿ  1932قانكف األطفاؿ الذم أكجب إنشاء محاكـ لؤلحداث، كفي سنة  1908سنة 
صدر قانكف لؤلطفاؿ  1933ب القانكف السابؽ مف نقص، كفي عاـ ك يش كالمراىقيف الذم أكمؿ ما كاف

 كالمراىقيف كىذا األخير كالنافذ حاليا كالذم جمع أحكاـ القانكنيف السابقيف مع تحديث بعض المكاد.

بعدما كانت المحاكـ العادية التي  1905أما أكؿ دكلة عربية أنشأت محكمة لؤلحداث ىي مصر سنة 
بالغيف ىي نفسيا التي تنظر في قضايا األحداث فمحكمة الجنايات تنظر في الجنايات تنظر في قضايا ال

التي يرتكبيا األحداث كمحاكـ الجنح تنظر في الجنح كالمخالفات التي يرتكبكنيا، ثـ صدكر قانكف األحداث 
اممة الذم نص الباب الثامف منو المع 1996لسنة  12ثـ صدكر قانكف الطفؿ رقـ  1974لسنة  31رقـ 

 .3الجنائية لؤلطفاؿ محؿ قانكف األحداث

                                                 

 .42، ص1992الجزائر، ، محمد عبد القادر قكاسمية، جنكح األحداث في التشريع الجزائرم، د ط، المؤسسة الكطنية لمكتاب 1
 .284ك 283، ص1997، اإلسكندرية، د ط دار المطبكعات الجامعية، قضاء النقضك  عبد الحكـ فكدة، جرائـ األحداث في ضكء الفقو 2
 .62السابؽ، ص  زينب أحمد عكيف، المرجع 3
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قاضي األحداث في فرنسا المختص بتحقيؽ عدالة األحداث إذ يككف تدخمو دائما لحماية ىؤالء  كيعتبر
كأنو عندما يتخذ ، في حالة ما إذا كانت صحتيـ أك أمنيـ أك أخبلقيـ في حالة خطر، فيك بمثابة المربي

راقبة، فإنو يسعى إلى إدماج األكفاؿ في عائبلتيـ تفاديا لقطيعتيـ مع الكسط تدبير مف تدابير الحماية أك الم
 العائمي، إضافة إلى قدرة القاضي كضع الطفؿ في مؤسسة تربكية أك لدل عائمة أجدر إليكائو ىذا مف جية

يا التي تختص بك  مف جية أخرل قاضي األحداث يتدخؿ في حالة ارتكاب الطفؿ لجريمة ال سيمػػا الخطيرةك 
ذلؾ بالتعاكف مع ك  ىنا يفضؿ اتخاذ التدابير التربكية بدال مف العقكبة، ك بالفصؿ فييا 1محكمة األطفاؿ

 .2مصالح حماية الشبابك  أشخاص

ك الذم يتشابو إلى حد كبير مػع 3نشير إلى مكقع قاضي األحداث في النظاـ القضائي الفرنسي ك  
المخكلة ليذا األخير لغرض الكصكؿ إلى الحقيقة، فيما  إذ يتمتع بنفس السمطة كالصبلحية، قاضي التحقيؽ

الحكـ، فإف ك  كاستثناء لمبدأ عدـ جكاز الجمع بيف كظيفتي التحقيؽ األطفاؿيخص الجرائـ المرتكبة مف قبؿ 
 . 4قاضي األحداث يجكز لو الحكـ في القضايا التي حقؽ فييا مع الطفؿ

ئرم أبقى بعد االستقبلؿ ما كانت عميو محاكمة عمى غرار التشريع الفرنسي، فإف المشرع الجزاك  
 66ذلؾ طبقػػا لؤلمػر ك  األطفاؿ الجانحيف كالنظر في قضايا األحداث الذيف في خطر أماـ محػػاكـ األحداث،

 المتػػػضمف قانػكف اإلجػراءات الجزائيػة المعػدؿ المتمػػـ. 1966يكنيك  08المؤرخ في  155/ 

 يغ انطفم اجلبَح انزحمُكخصىصُخ : ادلطهت األول

تختص جيات قضائية معينة في التحقيؽ مع األطفاؿ الجانحيف أك في حالة خطر كىذا كفقا لقانكف 
حماية الطفؿ، فيذه الجيات القضائية مختصة دكف سكاىا كتسند ليا ميمة التحقيؽ القضائي سكاء بالنسبة 

ب أفعاؿ مجرمة كالفئة األخيرة ىي التي لؤلطفاؿ المعرضيف لمخطر، أك بالنسبة لؤلطفاؿ المتابعيف بارتكا
 تيمنا كىي المعنية بالدراسة.

                                                 

 قسـ األحداث.ك  محكمة األطفاؿ خبلؼ المشرع الجزائرم قاضي األحداثك  المشرع الفرنسي يستعمؿ تسمية قاضي األطفاؿ 1
2 Georges Levasseur, Albert Chavanne , Jean Montreuil , Bernard Bouloc , droit penal general et pro-
cedure penale , silly , 13 eme edition , 1999,p141. 

نظمت بمكجب األمػر المؤرخ ك  التي أحدثتك  الجيات القضائية الفرنسية الفاصمة في قضايا األحداث ىي جيات قضائية استثنائية تعتبر 3
يختار قاضي  2000جكاف  15ك 1996 جكيمية 01ك 1995 أفريؿ 08المعدؿ بمكجب القكانيف المؤرخة في ، 1945فيفرم  02في 

ذلؾ بعد قيامو ك  كظائفو في محكمة األحداثك  ك ينتدب لممارسة ف قضاة الحكـ الذيػػف يكلكف اىتماـ بشؤكف األحداث،األحداث مف بي
 تقني خاص يعنى بيذه الفئة مف المنحرفيف أك الذيف ىـ في خطر معنكمك  بتككيف ميني

4 Gaston Stefani , Georges levasseur , Bernard bouloc ; procedure penale, dolloz , 18 eme edition S.D, 
P452,453. 
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كيسند القانكف ميمة التحقيؽ في ىذه القضايا إما إلى قاضي األحداث الذم يعد أىـ جية منكط بيا 
التعامؿ مع الطفؿ أك إلى قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث، كذلؾ باختبلؼ الجريمة محؿ المتابعة، حيث 

مف قانكف حماية الطفؿ بالتحقيؽ في الجنح التي يرتكبيا األطفاؿ،  62األحداث كفقا لممادة  يختص قاضي
كذلؾ عف طريؽ عريضة إفتتاحية لمدعكل مرفقة بممؼ خاص يرفعو إليو ككيؿ الجميكرية، غير أنو في حالة 

يكرية بفصؿ الممؼ ارتكاب جنحة ككاف مع الطفؿ الجانح فاعمكف أصميكف أك شركاء بالغكف، يقـك ككيؿ الجم
إلى ممفيف، ممؼ يكجو فيو االتياـ لمطفؿ يرسؿ إلى قاضي األحداث أما الممؼ الثاني فيكجو فيو االتياـ الى 
األشخاص البالغيف كيرسؿ إلى قاضي التحقيؽ مع جكاز تبادؿ كثائؽ التحقيؽ بيف قاضي التحقيؽ كقاضي 

 في حالة ارتكاب الطفؿ جناية.األحداث، بينما يختص قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث 

 

 : لبظٍ األحذاسانفزع األول

، 1يعتبر منصب قاضي التحقيؽ مف المناصب النكعية التي تتطمب شركطا معينة حددىا القانكف
فقاضي األحداث يختار مف بيف القضاة الذيف ليـ رتبة نائب رئيس محكمة عمى األقؿ، كيتـ تعييف قاضي 

( 03قع في مقر المجمس القضائي بقرار مف كزير العدؿ لمدة ثبلث )أحداث أك أكثر في كؿ محكمة ت
( 03سنكات، كفي المحاكـ األخرل فيتـ تعيينيـ بمكجب أمر مف رئيس المجمس القضائي لمدة ثبلث )

 سنكات. 

القاضي لمكفاءة  امتبلؾكيبلحظ حرص المشرع مف خبلؿ شركط تعييف قضاة األحداث عمى ضركرة 
اء ميمتو المكمؼ بيا، غير أنو يبلحظ أف المشرع أسقط شرط ذك أىمية، كىك أف يككف كالخبرة البلزمة ألد

مف قانكف االجراءات  443قاضي األحداث ممف يكلكف عناية خاصة باألحداث كما جاء في نص المادة 
ضاع الجزائية الممغاة، بمكجب قانكف حماية الطفؿ، كما أف قانكف حماية الطفؿ لـ يشر إطبلقا إلى كجكب إخ

 2.قاضي األحداث إلى تككيف متخصص

أف عدـ حصكؿ القاضي عمى تككيف متخصص في مجاؿ األطفاؿ  3كفي ىذا يرل بعض القانكنييف
ال يخدـ السياسة الجنائية تجاه األطفاؿ،  -ثبلث سنكات–ككذا قصر مدة بقائو في منصبو كقاضي أحداث 

لقانكنية كالعممية كالنفسية لؤلطفاؿ كعمى دراية حيث أف قاضي األحداث يفترض فيو إلمامو بكؿ الجكانب ا
                                                 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 61أنظر المادة  1
 ، أنظر مكقع كزارة العدؿ:عميا لمقضاء لفائدة القضاة الجددعند تعييف قضاة األحداث يتـ برمجة تككيف لمدة أسبكع بالمدرسة ال 2

https://www.mjustice.dz/ar/   25/07/2020 
 .326حمك بف ابراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص  3

https://www.mjustice.dz/ar/
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خاصة بالعمكـ ذات الصمة بالطفؿ كمحيطو، كعمـك التربية كعمـ نفس الطفؿ كعمـ االجتماع األسرم، كعمـ 
إجراـ الطفؿ...الخ، كىك أمر نابع مف طبيعة التعامؿ مع الطفؿ الجانح عمى اعتبار أنو ينتمي لفئة خاصة 

ؼ المشكبلت النفسية كاالجتماعية، لذا كاف مف األجدر االشارة في قانكف حماية محددة تتطمب فيـ مختم
الطفؿ عمى إعداد قضاة األحداث قبؿ مباشرة أعماليـ، فبل يجكز االعتماد فقط عمى خبرتيـ القانكنية أك 
القضائية، بؿ يتعيف إخضاعيـ لتككيف متخصص لمدة زمنية أقميا سنة كاحدة تمكنيـ مف التعامؿ مع 
نما بأساليب  األطفاؿ، إذ أف األمر ال يتعمؽ بمجرد اإلحاطة بالنصكص التي تتناكؿ مكضكع األطفاؿ، كا 
كتقنيات فنية كعممية يتعيف تطبيقيا، كىي تقنية تتطمب اإللماـ بالجكانب المختمفة كالمتعددة التي ترتبط بصكرة 

 1.أك أخرل بمادة جنكح األطفاؿ

 

 كهف ثبألحذاس : لبظٍ انزحمُك ادلانفزع انضبين

إنو قبؿ إلغاء النصكص االجرائية التي تحكـ جيات التحقيؽ كالحكـ الخاصة بالمجرميف االحداث 
بمكجب قانكف الطفؿ، كانت األفعاؿ التي ليا كصؼ جناية كالتي يرتكبيا األطفاؿ، تككف محؿ تحقيؽ كجكبي 

ؽ مف قضاة التحقيؽ بالمحكمة مف طرؼ قاضي التحقيؽ كلككيؿ الجميكرية حرية تكميؼ أم قاضي تحقي
، غير أنو كفي قانكف حماية الطفؿ أحدث منصبا جديدا كىك قاضي التحقيؽ المكمؼ افتتاحيبمكجب طمب 

مف قانكف حماية الطفؿ عمى تعييف في كؿ محكمة قاضي تحقيؽ أك  4فقرة  61باألحداث، فنصت المادة 
يؽ في الجنايات المرتكبة مف طرؼ األطفاؿ، أكثر، بمكجب أمر لرئيس المجمس القضائي يكمفكف بالتحق

كبالتالي سيراعي رئيس المجمس القضائي في تعيينو لقاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث إلى الخبرة كااللماـ 
 بشؤكف األطفاؿ بالرغـ مف عدـ كجكد نص صريح بذلؾ.

فقرتيا األكلى كانت مف قانكف اإلجراءات الجزائية الممغاة، في  452كتجدر المبلحظة إلى أف المادة 
تعيد لقاضي التحقيؽ كبصفة استثنائية في حالة تشعب القضية بإجراء تحقيؽ نزكال عمى طمب قاضي 
األحداث كبمكجب طمبات مسببة، كىك نفس األمر المعمكؿ بو في التشريع الفرنسي، كيقصد بأنو في حالة 

يد، فإف االختصاص كاف يمنح إلى قاضي القضايا التي تحتاج إلى دقة عالية أك تككف عمى درجة مف التعق
التحقيؽ المكمؼ بشؤكف األحداث، كيشترط أف يككف التحقيؽ في ىذه الحالة بمكجب طمب مسبب مف قاضي 
األحداث كذلؾ حتى ال يعمد ىذا األخير إلى إحالة ممفات جنح األحداث إلى قاضي التحقيؽ إال إذا كانت 

                                                 

ة بدر الديف حاج عمي، الحماية الجنائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في العمـك اإلجرامية كعمـ اإلجراـ، كمي 1
 .116، ص2010تممساف، -الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد
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ي مطمقيا عمى تشعب كتعقد كقائع القضية كتشمؿ ىذه الحالة ف ىناؾ مسكغات تستدعي ذلؾ، كالتي ترتكز
 .1أيضا تمؾ الجنح التي يرتكبيا األطفاؿ مع فاعميف أصمييف أك شركاء بالغيف

طفؿ إمكانية االدعاء مدنيا أماـ قاضي التحقيؽ المكمؼ  ارتكبياكبالنسبة لممتضرر مف جريمة 
 2.طفؿباألحداث بالمحكمة التي يقيـ بدائرة اختصاصيا ال

كيشكؿ كجكد قاضي مختص باألحداث ليحقؽ مع الطفؿ الجانح يشكؿ أكؿ ضمانة لحماية ىذا األخير 
، كفي ىذا الشأف فقد أثارت مسألة تخصص قاضي األحداث 3ألنو يمكف اعتباره مربي أكثر منو قاضي

لتخصص المبني عمى القضائية التي كانت تميؿ دكما نحك إيجاد ىذا اك  اىتماما كبيرا في األكساط الدكلية
معرفة عممية بالعمكـ االنسانية كالجنائية، كقد عبر عف ذلؾ بشكؿ تكصيات في المؤتمر الخامس لمجمعية 
الدكلية لقضاة األحداث أصدرىا بيذا الخصكص نص فييا "أنو مف األىمية بمكاف أف تسند كظيفة قاضي 

مف الناحية القانكنية كالفنية يؤىميـ لمقياـ  السيما، األحداث إلى األشخاص الذيف يتكفركف عمى إعداد خاص
كاف يككف مالكا ، يجعمو يدرؾ العكامؿ النفسية، بكظيفتيـ، كما يجب أف يتصؼ قاض األحداث بشعكر مرىؼ

لناصية فف المحادثة، كعمى اطبلع كاسع بمختمؼ العمكـ التي يحتاج إلييا " كىك ما أكده المؤتمر السادس 
سيخ ما سبؽ أف أكصى بو بتكصية أكثر كضكحا جاء فييا " أف قاضي األحداث لمجمعية المذككرة إلى تر 

كي ، باإلضافة إلى ثقافتو القانكنية ينبغي أف يتـ تييئتو تييئة عممية قكية في عمكـ النفس كالتربية كاالجتماع
 .4إلى تعكيض العدؿ في ثكبو األصيؿ بعدؿ اجتماعي" -كىك ذك شعكر إنساني قكم-يتكصؿ 

بنا نرل أف معايير تعييف قاضي األحداث في الجزائر ال تتكافؽ مع السياسة الجنائية، ككف أف كمف جان
لـ يحدد الشركط البلزمة التي ال بد أف تتكافر في قاضي األحداث أك في قاضي التحقيؽ المكمؼ شرع الم

ما بشؤكف األحداث مأف يككف القاضي م باألحداث، كىي نقطة جكىرية في تعزيز حماية أكبر لؤلطفاؿ فبل بد
 يدعـ كال يككف القاضي ممما بشؤكف األحداث إال إذا تخصص في ذلؾ، بمعنى أنو عمى المشرع الجزائرم أف 

كفاءة قاضي األحداث كقاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث بجعؿ ىذيف المنصبيف مرتبطاف بتربص كتككيف ال 
 يقؿ عف سنة.

                                                 

 .148ميمة ركضة، المرجع السابؽ، ص قيار ك 1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 63أنظر المادة  2
 بف يكسؼ القينعي، الحماية الجنائية لؤلحداث عمى ضكء القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ، مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية كاالقتصادية، 3

 .41ص، 2018، 01عدد، 7ت، المجمد آؽ أخامكؾ لتامنغسأميف العقاؿ الحاج مكسى ، المركز الجامعي
 .95زينب أحمد عكيف، المرجع السابؽ، ص 4
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كذلؾ عمى غرار اختصاص محكمة مقر المجمس في  كما ندعك المشرع إلى عدالة أفضؿ لؤلطفاؿ،
في مقر المجمس يعيف مف   يتكاجدالفصؿ في القضايا التي ليا كصؼ جناية أف يختص أيضا قاضي تحقيؽ 

ف يككف برتبة ال تقؿ عف مستشار بالمجمس كأف يخضع لتككيف تخصصي عاؿ تشترؾ أطرؼ كزير العدؿ ك 
طفاؿ، كأف يختص ىذا القاضي في التحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا فيو جميع القطاعات التي ليا عبلقة باأل

 األطفاؿ كالتي تكصؼ بأنيا جناية دكف أف تسند لو أم مياـ أخرل، أم أف يتفرغ تماما لمتحقيؽ مع األطفاؿ.

 

 زحمُك يف لعبَب األطفبل اجلبحننيان ممُشاد :انفزع انضبنش

ف تشابو مع التحقيؽ االبتدائي التحقيؽ االبتدائي في قضايا األطفاؿ الجانح يف أك المعرضيف لمجنكح، كا 
في قضايا البالغيف في أغمب الكجكه كاألكضاع، فغايتيما كاحدة كىي الكصكؿ إلى الحقيقة مف خبلؿ البحث 

 .1كتجميع كتمحيص األدلة، إال أنو رغـ ذلؾ فانو يتسـ بخصائص تميزه عف التحقيؽ مع البالغيف

تتمثؿ في أف التحقيؽ القضائي االبتدائي كجكبي في قضايا األطفاؿ كأف أبرز ىذه الخصائص 
كذاتية االجراءات الجزائية  ليةاستقبل تفتضيوكجكب الجانحيف أيا كانت جسامة الفعؿ المرتكب، كىذا ال

الخاصة باألطفاؿ الجانحيف، ألف التحقيؽ في ىذا النطاؽ لو مدلكؿ جديد كمختمؼ، فغايتو أبعد مف جمع 
ؿ في جمع المعمكمات كالعناصر التي تتعمؽ بشخصية الطفؿ كالعكامؿ كاألسباب التي أدت إلى األدلة ب
  .2جنكحو

كمف الخصائص التي تميز التحقيؽ في قضايا األطفاؿ أيضا، أف التحقيؽ في ىذه القضايا لو طابع 
خاصية التي إنساني كاجتماعي، كتسمى ىذه خاصية بالفحص الشامؿ كالمعمؽ في شخصية الطفؿ، كىي ال

 .3تشترط تكافرىا قبؿ تقديـ الطفؿ لممحاكمة

كما يبلحظ أف االتجاىات التشريعية الحديثة في مجاؿ األحداث، أضافت خاصية أخرل كىي الجمع  
الحكـ، كىك مبدأ أساسي في مختمؼ ك  بيف سمطتي التحقيؽ كالحكـ، كخالفت مبدأ الفصؿ بيف سمطة التحقيؽ

 ة.األنظمة االجرائية الجنائي
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p13. 
3 Jean –François Renucci, Le Droit Pénal Des Mineurs enter son passé et son avenir, R.S.C. 2000, 
P79 et suit. 
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 : التحقيق وجوبي في قضايا األطفال الجانحينأوال

كقاعدة عامة، يعتبر التحقيؽ القضائي في قانكف االجراءات الجزائية في حالة األفعاؿ المكصكفة بأنيا 
جناية كجكبي، أما ما عدا ذلؾ فيك جكازم بيد النيابة العامة التي ليا سمطة المبلئمة في تكجيو الممؼ 

 أك مخالفة دكف تحقيؽ قضائي.الجزائي جنحة كانت 

ف كانت مقبكلة بالنسبة لمتحقيؽ االبتدائي في جرائـ  كىذه القاعدة العامة في االجراءات الجزائية كا 
البالغيف، فإنيا ليست كذلؾ بالنسبة لمتحقيؽ االبتدائي في جرائـ التي يرتكبيا األطفاؿ، التي يجب أف يككف 

 اء كانت جناية أك جنحة، كالعمة في ذلؾ أف الغاية مف التحقيؽالتحقيؽ فييا كجكبيا في كؿ األحكاؿ سك 
تختمؼ ما بيف البالغيف كاألطفاؿ كما سبؽ ذكره كالذم يتعمؽ بشخصية الطفؿ كالعكامؿ كاألسباب التي أدت 

.  إلى إرتكابو الفعؿ المجـر

الجانب  كنظرا ألىمية الجانب الشخصي في الدعكل العمكمية بالنسبة لؤلطفاؿ، كاعتبار إظيار
، الشخصي لمطفؿ كابرازه، باعتباره كسيمة فعالة تؤدم إلى نجاح التدخؿ القضائي في مكاجية جنكح األطفاؿ

فإف قانكف حماية الطفؿ في الجزائر جعؿ التحقيؽ االبتدائي كجكبيا في الجنح كالجنايات المرتكبة مف قبؿ 
 .1الفاتلمخالطفؿ، كيككف جكازيا في ا

نكف الطفكلة الفرنسي عمى كجكب التحقيؽ االبتدائي مع الحدث الجانح، سكاء مف قا 05كتنص المادة 
كاف الفعؿ المنسكب إليو جناية أك جنحة أك مخالفة مف الدرجة الخامسة، بما يعني أف التحقيؽ لزكمي كال 

لقانكف مف نفس ا 07يمكف رفع الدعكل الجنائية إذا لـ يجرل تحقيؽ في الكقائع محؿ االتياـ، كتعمؿ المادة 
سبب كجكب التحقيؽ االبتدائي في جرائـ األطفاؿ إلى الكصكؿ إلى الحقيقة كالتعرؼ عمى شخصية الطفؿ 
المتيـ كمنو تحديد الكسائؿ المبلئمة إلعادة تأىيمو اجتماعيا، بمعنى كشؼ الطابع الشخصي لمتحقيؽ 

 .2االبتدائي في قضايا األطفاؿ

 : التعرف عمى شخصية الطفلثانيا

كؼ كمبدأ عاـ في القانكف الجنائي، أنو يعطى اإلعتبار لمكاقعة االجرامية المرتكبة باعتبارىا مف المعر 
تشكؿ المكضكع األساسي في الدعكل، كال يبحث في الجانب الشخصي كبالظركؼ المحيطة بالفاعؿ كال 
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، إذ أف مف ارتكب يبحث في األسباب كالدكافع التي أدت إلى الفعؿ االجرامي اال استثناءا في الجنايات فقط
جريمة يتـ معاقبتو بالعقكبة المقررة قانكنامتى قامت مسؤكليتو الجزائية، كىذا المبدأ يحكـ النظاـ الجنائي 

 التقميدم كالذم يطبؽ عمى المتيميف البالغيف.
 أما األطفاؿ فانيـ غير خاضعيف ليذا المبدأ، إذ أنو ال تتكفر لدييـ كامؿ الشركط المتعمقة بالمسؤكلية

ف، كمنو فانيـ ال يعاقبكف بنفس العقكبات المقررة، ليس فقط بسبب نقص أك إنعداـ الجنائية كما يتطمبيا القانك 
االدراؾ أك الكعي لدييـ، بؿ ألف غاية الدعكل العمكمية التي تباشر عمى الطفؿ تتمثؿ في حمايتو كاصبلحو 

 كتربيتو.
ممؼ الشخصية كالذم يحتكم عمى المعمكمات  كليذا كاف ال بد مف أف يتضمف ممؼ الدعكل العمكمية

كالبيانات المتعمقة بمختمؼ جكانب حياة الطفؿ البيكلكجية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كما يشكبيا مف 
 خطكرة كىك ما يطمؽ عميو اطبلحا بالبحث االجتماعي لمطفؿ.

كالعكامؿ كالظركؼ  سبابباألكيقصد بالبحث االجتماعي لشخصية الطفؿ مجمكعة معمكمات تتعمؽ 
التي جعمتو يقترؼ ىذا السمكؾ االجرامي كمنو تحديد الطرؽ المبلئمة كالكفيمة إلصبلحو كحمايتو كتقكيمو، 

 اجتماعيةكالعكامؿ التي تككف سببا في جنكح الطفؿ عديدة كمتنكعة فقد تككف عضكية أك نفسية، كقد تككف 
ا اجراء البحث االجتماعي لمطفؿ أف تككف مف الخبرة ، كليذا يجب عمى الجية المنكط بياقتصاديةأك 

الفعؿ  الرتكابكالمبلحظة ما يجعميا تحدد أم مف تمؾ العكامؿ كالظركؼ التي كانت سببا كدافعا لمطفؿ 
 االجرامي، كىذا لكي تتمكف المحكمة مف اختيار العبلج المبلئـ كالفعاؿ لحالة ىذا الطفؿ.

جراء البحث االجتماعي ىك إلزامي مف قانكف حماية الطفؿ في الجزائر،  66حسب مقتضيات المادة  كا 
كلكي يككف البحث االجتماعي مثمرا كمنتجا في الدعكل كاف البد مف أف يضطمع بو أشخاص ذكم كفائة 
كعمى دراية تامة بأساليب الفحص كالبحث النفسي كاالجتماعي، كىك ما ذىب إليو المشرع الجزائرم في قانكف 

أكد عمى أف يقـك قاضي األحداث بإجراء التحريات البلزمة لمكصكؿ إلى إظيار الحقيقة حماية الطفؿ، ف
 .1كلمتعرؼ عمى شخصية الطفؿ كتقرير الكسائؿ الكفيمة بتربيتو

كيجرم قاضي األحداث بنفسو أك يعيد إلى مصالح الكسط المفتكح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع فيو 
طباع الطفؿ كسكابقو كعف مكاظبتو في الدراسة  عنكية لؤلسرة، كعفكؿ المعمكمات عف الحالة المادية كالم
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كسمككو فييا كعف الظركؼ التي عاش كتربى فييا، كيأمر قاضي األحداث بإجراء فحص طبي كنفساني 
 .1كعقمي إف لـز األمر

 لمطفؿ محؿ المتابعة الجزائية حسميا القانكف بنص صريح إال أف اجتماعيكبما أف مسألة إجراء بحث 
الخبلؼ يكمف في كقت إجرائو، فيؿ يبدأ مف مرحمة البحث كالتحرم كجمع االستدالالت؟ أـ في مرحمة 

 التحقيؽ االبتدائي؟ أـ في مرحمة انتياء التحقيؽ كالتصرؼ في الممؼ؟

كحيث أنو ال يكجد شؾ في أف إجراء البحث االجتماعي كبداية دراسة شخصية الطفؿ يجب أف يككف 
لمكجية إليو، كليس قبؿ ذلؾ، كىذا يعني أف إجراء البحث االجتماعي يككف في مرحمة بعد ثبكت التيمة ا

التحقيؽ، كيرجع ذلؾ إلى أف بعض متطمبات البحث االجتماعي تتضمف المساس بالحياة الخاصة لمطفؿ، 
بلزمة يقكـ قاضي األحداث بإجراء التحريات ال " :مف قانكف حماية الطفؿ في الجزائر 68كما أف نص المادة 

فمقاضي األحداث  لمكصكؿ إلى إظيار الحقيقة كلمتعرؼ عمى شخصية الطفؿ كتقرير الكسائؿ الكفيمة بتربيتو"،
التحريات البلزمة لمتعرؼ عمى شخصية الطفؿ، بمعنى أف البحث  بإجراءكامؿ السمطة كالصبلحية 

 االجتماعي يككف أثناء التحقيؽ االبتدائي.

ة شخصية الطفؿ يجب أف تككف في مرحمة نياية التحقيؽ أم مع بداية مف الفقو أف دراس اتجاهكيرل  
مرحمة المحاكمة كحجتيـ في ذلؾ أف البحث االجتماعي لمعرفة شخصية الطفؿ كما يقتضيو مف تحريات 
اجتماعية كنفسية كطبية تمس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ كفضح أسرارىـ كاالساءة إلى سمعتيـ قبؿ أف يككف 

، كما أف ىذا االجراء يمس بحقكؽ الدفاع كيصادر حؽ الصمت كاجتماعيات ما يبررىا أخبلقيا ليذه التحقيقا
يجب الذىاب  المعترؼ بو، كما أف البحث االجتماعي ال يككف في صالح الطفؿ كيتأثر بو القاضي، ليذا ال

 .2إلى إجراء البحث االجتماعي لمطفؿ كدراسة شخصيتو إال بعد ثبكت التيمة المكجية إليو

ك ىذا االتجاه مف الفقو مردكد عميو بأف السمطة المكمفة بالتحقيؽ االبتدائي كىك قاضي األحداث ممـز 
قانكنا بالمحافظة عمى األسرار التي يكشفيا البحث االجتماعي، إضافة إلى سرية التحقيقات كسرية الجمسة 

ؿ إلشكالية الكقت الذم يباشر فيو فحص كالمرافعات، كيرل الفقيو االيطالي "فميبك جراماتيكا" أف الحؿ األفض
فإنو يجكز لمضبط القضائي أف يقـك ، يبمغ عف جريمة شخصية الطفؿ ىك حؿ الكسط، كمثاؿ ذلؾ حينة

بجمع معطيات مكضكعية أكلية عف شخص الفاعؿ كلكف يجب أف ال ينشأ عف جمع ىذه المعطيات مساس 
عطيات عمى التثبت مف اليكية كفحص الكضع بالحقكؽ األساسية لمفاعؿ أك الغير، كتقتصر ىذه الم
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االجتماعي كتحديد درجة الثقافة، ككؿ ىذه المعطيات تشكؿ العناصر األكلية لممؼ الشخصية، أما باقي 
المعطيات األخرل) معطيات الكسط العائمئ كاالجتماعي كالسكابؽ المرضية القريبة كالبعيدة كالسكابؽ 

األساسية فيجب عدـ القياـ بيا إال بعد التثبت مف اسناد الفعؿ القضائية، كالتي فييا مساس بالحقكؽ 
 .1االجرامي

 : الجمع بين سمطتي التحقيق والحكمثالثا

المعاصرة، مبدأ الفصؿ بيف السمطات  مف المبادئ األساسية في النظـ االجرائية الجنائيةيعتبر 
ة سمطة الحكـ كمبتغى ىذا المبدأ أف لكؿ كالكظائؼ القضائية فبل يمكف لسمطة االتياـ أكسمطة التحقيؽ مباشر 

مرحمة البحث ، سمطة كظيفتيا القضائية المحددة بحكـ حركة الدعكل العمكمية كمركرىا بمراحؿ مختمفة
كالتحرم كمرحمة التحقيؽ االبتدائي كمرحمة الحكـ كالفصؿ في الدعكل، كما يترتب عنيا مف نتائج خطيرة 

أف لكؿ مرحمة جية مختصة تخضع ليا ال تشاركيا فيو جية تمس بحريات كحقكؽ األشخاص، كاألصؿ 
 ، كىذا المبدأ منطقي تمميو إعتبارات العدؿ كالحياد، فبل يككف الخصـ حكما.2أخرل

ف كاف مبررا بالنسبة لئلجراءات الجزائية لمبالغيف فيك ليس كذلؾ بالنسبة لقضاء  غير أف ىذا المبدأ كا 
قاضي األحداث ليس خصما لمطفؿ، كما أف غاية االجراءات المتبعة األحداث كذلؾ لغياب العمة كالسبب، ف

دماجو في  عادة تربيتو كا  في قانكف حماية الطفؿ ليس الكصكؿ إلى حكـ بإدانة الطفؿ أك معاقبتو بؿ لحمايتو كا 
المجتمع، كعمى ذلؾ يمكف أف يجمع قاضي األحداث بيف سمطة التحقيؽ كسمطة الحكـ، كىذا يكشؼ كجيا 

كجو خصكصية قانكف الطفؿ في الجزائر، كالذم تأثر بقانكف الطفكلة الجانحة الفرنسي كالذم أخذ آخر مف أ
بفكرة الجمع بيف سمطتي التحقيؽ االبتدائي كالحكـ، كأف ىذه المسألة أثارت نقاشا كجدال في الفقو الفرنسي 

ع الكظائؼ القضائية حتى في مجاؿ المتأثر بالفمسفة المتأثرة بالفكر الجنائي التقميدم الذم لـ يكف يقبؿ بجم
 األحداث، كحجتيـ في ذلؾ المساس بمبدأ الحياد.

كقد تبنت محكمة االستئناؼ الفرنسية ىذا االتجاه الرافض لفكرة الجمع بيف سمطة التحقيؽ كالحكـ حيف 
 قضت بعدـ مشركعية تشكيؿ محكمة أحداث ترأسيا قاض كاف قد أجرل التحقيؽ بنفسو، كقد أسست قرارىا

مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ االنساف التي تنص:" يجب ضماف الحؽ  01فقرة  06استنادا إلى نص المادة 
في قاض نزيو كمستقؿ كمحايد لكؿ متقاض"، كىذا األمر ال يككف في حالة القاض الذم يجمع بيف كظيفتي 

، 1992 يكليك 30ؼ ريـ، حكـ استئنا) التحقيؽ كالحكـ، كعند عرض القضية عمى محكمة النقض الفرنسية
                                                 

1 Filippo Gramatica, Principes de Défense Sociale, Editions Cujas, Paris, 1964, P 528. 
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قضت بصحة الجمع  (152، بمتاف رقـ 1993 أبريؿ 07نقض فرنسي،  ،1993-1-145جازيت دم باليو 
بيف كظيفتي التحقيؽ كالحكـ في قضايا األطفاؿ، كأشارت في قضائيا إلى أف الجمع في قضاء األطفاؿ يككف 

 اختصاصت بأف المشرع حيف كسع مف مجاؿ ، كأضافحماية الطفؿ الجانح تستدعييا العتباراتمقبكال كذلؾ 
قاضي األطفاؿ بمنحو الجمع بيف كظيفتي التحقيؽ كالحكـ، فإف سبب ذلؾ أف قاضي األطفاؿ الذم حقؽ في 
الدعكل كأحاط بظركفيا كمبلبساتيا كأدرؾ شخصية الطفؿ كتعرؼ عمييا ىك األقدر مف غيره في الفصؿ في 

 . 1الدعكل

تي التحقيؽ كالحكـ ليس عمى إطبلقو بؿ لو حدكد فبل يمكف الجمع في غير أف نطاؽ الجمع بيف كظيف
ك قاضي التحقيؽ المكمؼ الكقائع التي تكصؼ بأنيا جناية، ألف القاضي المحقؽ ليس قاضي األحداث بؿ ى

 باألحداث.

 ءاد انزحمُك يغ األطفبل اجلبحنني: يالئًخ إجزاانضبين ادلطهت

منو قاضي األحداث أثناء التحقيؽ جميع صبلحيات  69ة أعطى قانكف حماية الطفؿ بمكجب الماد
ف ما  قاضي التحقيؽ المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية، كالتي ال يمكف التطرؽ إلييا جميعيا كا 
التركيز عمى ما جاء بو القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ، كمما يبلحظ ىنا أنو كبالنظر الرتباط جنكح األطفاؿ 

ية تتعمؽ بالعمؿ التي قد تصيب التككيف البيكلكجي أك النفسي لمطفؿ في مراحؿ تطكر حياتو، بعكامؿ فرد
كعكامؿ اجتماعية تكمف في الظركؼ الصعبة التي تشكب بيئتو منذ نشأتو كالتي قد تتبايف مف كقت آلخر، 

صبلحي أكثر م  .2نيا ردعيفإف إجراءات التحقيؽ التي يقكـ بيا قاضي األحداث ىي ذات طابع تربكم كا 

جراءات التحقيؽ بمعناىا الضيؽ ىي األعماؿ التي تقكـ بيا سمطة التحقيؽ، لغرض إثبات كاقعة  كا 
سنادىا لفاعؿ معيف، كتنقسـ ىذه األعماؿ إلى نكعيف، النكع األكؿ كىك اجراءات جمع األدلة كفييا  مجرمة كا 

النكع الثاني ىي االجراءات  جمع كفحص كتمحيص األدلة، كالمعاينة كالتفتيش كسماع الشيكد، أما
االحتياطية كالتي تميد لؤلدلة كتؤدم إلييا كتحمييا مثؿ الحبس المؤقت، أمر االيداع أمر بالضبط 

 .3كاالحضار
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كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، ، مجمة الدراسات القانكنية المقارنة -المتعمؽ بحماية الطفؿ 12-15عمى ضكء القانكف رقـ -المحاكمة
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جراءات التحقيؽ بنكعييا فييا مساس بالحريات كحقكؽ األفراد كليذا فيي إجراءات خطيرة، ليذا كجب  كا 
الحصر، فبل يجكز لمقاضي المحقؽ أف يباشر اجراء آخر فيو مساس  النظر إلييا باعتبارىا كاردة عمى سبيؿ

 بحريات األفراد كلك كاف ىذا االجراء مف شأنو إظيار الحقيقة، كىذا ما يسمى بمشركعية االجراءات.

كاألصؿ في معظـ التشريعات الدكلية أف اجراءات التحقيؽ الجنائية تسرم عمى البالغيف كعمى 
أف تطبيؽ ىذه ك  ي ىذه االجراءات، غير أف ىذه المساكاة ىي مساكاة ظاىريةاألطفاؿ، أم المساكاة ف

االجراءات يراعى فييا جانب السف كالتمييز بيف البالغ كالطفؿ الجانح، مف مبدأ عدـ خضكع الطفؿ لنفس 
ئي، عقكبة البالغ كلك كانت جريمتيما كاحدة كالتي ال بد أف يقابميا نفس المبدأ في ما يخص الجانب االجرا

كعميو تسعى مختمؼ النظـ الجنائية إلى كضع قكاعد لمتخفيؼ مف حدة تطبيؽ إجراءات التحقيؽ االبتدائي 
 عمى األطفاؿ الجانحيف.

فبالرغـ مف أف قانكف حماية الطفؿ أعطى القاضي المحقؽ في قضايا األطفاؿ أثناء التحقيؽ جميع 
ءات الجزائية، إال أف تطبيقيا بنفس الحدة التي صبلحيات قاضي التحقيؽ المنصكص عمييا في قانكف اإلجرا

تطبؽ عمى البالغيف يشكؿ تناقضا مع فمسفة المشرع التي تيدؼ إلى إعادة تربية كتيذيب الطفؿ، ال تسميط 
قحاـ األطفاؿ فييا كشركاء أك فاعميف أصمييف، فنرل  عميو عقكبات ردعية، أضؼ إلى ذلؾ تطكر الجريمة كا 

متاجرة في المخدرات، كمتيميف أطفاؿ بجرائـ االرىاب كالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد اليكـ أطفاؿ متيميف بال
الكطنية، كمتيميف أطفاؿ بجرائـ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، كمف ىنا نحاكؿ إلقاء الضكء 

جريمة، كىي عمى مدل مبلئمة تطبيؽ بعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي عمى األطفاؿ، خاصة مع تطكر ال
االجراءات التي تثير سيبل مف االعتراضات كاالنتقادات مف طرؼ الفقياء نظرا لطبيعتيا القاسية عمى الطفؿ 

 مثؿ الرقابة القضائية كالحبس المؤقت كاالستجكاب كالمكاجية كاالجراءات الخاصة ببعض الجرائـ الحديثة.

 ى: ؤوايز انزحمُك ادلبطخ حبزَخ انطفم ادلزهاألول انفزع

 الفصؿ األكؿ، الباب الثاني الحقكؽ األساسية كالحريات العامة كالكاجباتفي تعرض المشرع الدستكرم 
 ، لممبادئ التي تحمي حرية األشخاص.الحقكؽ األساسية كالحريات العامةالخاص ب

ة :" ال ييتابع أحد، كال ييكقؼ أك ييحتجز، إاٌل ضمف الشركط المحٌدد2020مف دستكر  44فتنص المادة 
كالحبس المؤقت  عبلـ كؿ شخص مكقكؼ بأسباب تكقيفوبالقانكف، كطبقا لؤلشكاؿ اٌلتي نٌص عمييا، يتعٌيف إ

يعاقب القانكف عمى أعماؿ كأفعاؿ االعتقاؿ ، قانكف أسبابو كمدتو كشركط تمديدهإجراء استثنائي، يحدد ال
 التعسفي."
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كذلؾ حسب مقتضيات  ،ة معينة مف الزمفالحبس المؤقت ىك سمب حرية المتيـ بالغا كاف أـ طفبل مدك 
، كيعرفو البعض اآلخر أنو سمب حرية المتيـ بايداعو 1كمصمحة التحقيؽ كفؽ شركط كضكابط حددىا القانكف

، كيعرؼ أيضا بأنو ايداع المتيـ السجف خبلؿ فترة التحقيؽ كميا 2في الحبس خبلؿ مرحمة التحقيؽ التحضيرم
تو، كما يعرؼ أيضا أنو إجراء إستثنائي يسمح لقضاة النيابة كالتحقيؽ أك بعضيا أك إلى أف تنتيي محاكم

كالحكـ كؿ فيما يخصو بأف يكدع السجف لمدة محدكدة كؿ متيـ بجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ كلـ 
 يقدـ الضمانات الكافية لمثكلو مف جديد أماـ القضاء. 

التحقيؽ كأكثرىا مساسا بحرية الفرد، مع األخذ بعيف  كبيذا المفيكـ فالحبس المؤقت ىك أخطر إجراءات
االعتبار قرينة البراءة يصبح الحبس المؤقت إجراء مقيت يسمب حرية شخص برمء مف حقو الحرية إلى أف 

 تثبت إدانتو بحكـ نيائي، ناىيؾ أف ىذا الشخص ىك طفؿ تحميو التشريعات الكطنية كالدكلية.

مف قانكف االجراءات  123ريفة لمحبس المؤقت مف خبلؿ نص المادة كقد تدرج المشرع الجزائرم في تع
المتضمف قانكف االجراءات الجزائية،  1966يكنيك  08المؤرخ في  155-66الجزائية، ففي ظؿ األمر رقـ 

أسماه بالحبس االحتياطي كنص عمى أف الحبس االحتياطي إجراء استثنائي، ثـ مف خبلؿ تعديؿ قانكف 
أبقى عمى نفس التسمية كىي الحبس  1990أكت  18المؤرخ في  24-90ية بالقانكف رقـ االجراءات الجزائ

االحتياطي كنص عمى شركط كضكابط، ثـ قاـ المشرع بإستبداؿ تسمية الحبس االحتياطي بتسمية الحبس 
المعدؿ كالمتمـ لقانكف االجراءات  2001يكنيك  26المؤرخ في  08-01المؤقت مف خبلؿ القانكف رقـ 

 123كتـ إعادة صياغة المادة  2015يكليك  23المؤرخ في  02-15زائية، كأخيرا كبمكجب األمر رقـ الج
 كالتي تنص: " يبقى المتيـ حرا أثناء إجراءات التحقيؽ القضائي.

الضركرة اتخاذ اجراءات لضماف مثكلو أماـ القضاء يمكف إخضاعو اللتزامات  اقتضتغير أنو إذا 
  الرقابة القضائية.

 تبيف أف ىذه التدابير غير كافية يمكف بصفة استثنائية أف يؤمر بالحبس المؤقت" إذا

 : مبررات الحبس المؤقت. أوال

إذا كاف مف األمكر المسمـ بيا في القانكف كالفقو الجنائي أف الحبس المؤقت بطبيعتو يشكؿ إجراءا 
يشكؿ في حاالت كثيرة إنتياكا لحقكؽ بغيضا كقاسيا بالنسبة لممتيميف البالغيف، كما أنو كفي نفس الكقت 

 الفرد كحريتو إذا صدر عمى نحك تعسفي كدكف مبرر.
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ذا كاف ىذا األمر بالنسبة لمبالغيف فما بالؾ تطبيؽ الحبس المؤقت عمى األطفاؿ، فمف باب أكلى أنو  كا 
رة فيك ينتزع يعتبر إجراءا شنيعا كأكثر بغضا كقسكة، ذلؾ أف تطبيقو عمى األطفاؿ ينطكم عمى مخاطر كبي

مف بيئتو الطبيعية كىي األسرة ليكضع في مكاف منعزؿ بعيد عف األسرة كعف اشراؼ األبكيف، كىك الكضع 
الذم يسبب صدمة نفسية كاضطرابا سمككيا لمطفؿ اليمكف جبره فيما بعد، ألف مف طبيعة األمكر أف يبقى 

 متو المكاثيؽ الدكلية كالكطنية عمى سكاء.الطفؿ دائما تحت الرعاية الطبيعية لؤلبكيف كىك الحؽ الذم كف

كيرل بعض مف فقياء القانكف كالسياسة الجنائية أف مبررات الحبس المؤقت ليست مكجكدة في شأف 
األطفاؿ إذ ال يتصكر أف يعبث الطفؿ بأدلة االتياـ أك التأثير عمى الشيكد أك الفرار، بؿ عمى العكس يرم 

ظر الحبس المؤقت عمى األطفاؿ ىي المبررات التي يدعميا المنطؽ ىؤالء الفقياء أف مبررات تحريـ كح
كالكاقع، كما أنيا تتماشى مع فمسفة الحماية كالرعاية االجتماعية لمطفؿ باعتباره ضحية الظركؼ المتعددة 
التي تحيط بو كتجبره عمى ارتكاب الجرائـ، كما أف مصمحة المجتمع لف تتضرر إذا كاف الطفؿ المتيـ حرا 

 ا ألف دكافع جنكحو ىي بالدرجة األكلى ظركؼ اجتماعية أكثر منيا فردية.طميق

كما أف مصمحة المجتمع ىي في حماية ىذه الفئة اليشة مف القصر فيككف الحبس تحطيما لشخصيتيـ 
كانتقاؿ عدكل االجراـ بيف األطفاؿ المحبكسيف مما يؤدم إلى فساد  لبلختبلطكنفسيتيـ، كيصبح الحبس مركزا 

 ـ كيصعب إعادة تربيتيـ كتأىيميـ.سمككي

، كالتي 1كيعتبر الحبس المؤقت لؤلطفاؿ مف أىـ إنشغاالت منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة يكنسيؼ
تسعى إلى التقميؿ مف المجكء إلى الحبس المؤقت كفي ىذا االطار سمكت المنظمة ثبلث استراتيجيات لمعالجة 

 ىذه المشكمة:

ع إنياء التجريـ كعمى االحالة إلى خارج النظاـ القضائي، فيذه عمى تشجي اليكنيسؼإعتمدت  -1
االستراتيجية تبحث في كيفبة حرماف األطفاؿ مف حرياتيـ، فيؤالء األطفاؿ حرمكا مف حرياتيـ كلـ يرتكبكا 

ظاـ جرائـ طبقا لممفيكـ القانكني، فنجد منيـ أطفاؿ الشكارع كالمشرديف كالبلجئيف، كاألحرل أف يتـ تجنيبيـ الن
حالتيـ عمى خارج ىذا النظاـ القضائي.  القضائي التقميدم كا 

                                                 

ي اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار مف اتفاقية نيكيكرؾ لحقكؽ الطفؿ الت 09كفي ىذا المعنى تنص المادة  1
: " تضمف الدكؿ األعضاء عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى كره 1989تشريف الثاني/نكفمبر  20المؤرخ في  44/25الجمعية العامة 

أف ىذا الفصؿ ، ءات المعمكؿ بيامنيما، إال عندما تقرر السمطات المختصة، رىنا باجراء إعادة نظر قضائية ككفقا لمقكانيف كاالجرا
 ضركرم لصكف مصالح الطفؿ الفضمى كقد يمـز مثؿ ىذا القرار في حالة اساءة الكالديف معاممة الطفؿ أك إىماليما لو."

 ب مف ىذه االتفاقية :" تكفؿ الدكؿ األطراؼ، أال يحـر أم طفؿ مف حريتو بصكرة غير قانكنية أك تعسفية. كيجب أف -37كتنص المادة 
 يجرل اعتقاؿ الطفؿ أك احتجازه أك سجنو كفقا لمقانكف كال يجكز ممارستو إال آممجأ أخير كألقصر فترة زمنية مناسبة،"
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 استراتيجية العدالة التصالحية كالبحث عف حمكؿ تكافقية إلنياء الدعكل الجزائية. اليكنيسؼتبنت  -2

بيا في قكاعد األمـ المتحدة الدنيا  المكصيباألخذ بخيارات بديمة عف الحبس المؤقت  اليكنيسؼأكصت  -3
 لمتدابير غير االحترازية. النمكذجية

كيعتبر القانكف الدكلي لمحبس المؤقت لؤلطفاؿ الجانحيف عمى أنو نكع مف أنكاع الحرماف مف الحرية 
يجب عدـ المجكء إليو إال في حاالت الضركرة القصكل كلمصمحة الطفؿ، كأنو  استثنائيكمف ثـ فيك إجراء 

فإنو يجب أف يعامؿ الطفؿ في ىذه الحالة بإنسانية في حالة تبني السمطة المختصة حبس الطفؿ مؤقتا، 
 .1كاحتراـ كرامتو كأف يفصؿ الطفؿ المحبكس عف البالغيف، مع حقو في البقاء عمى اتصاؿ مع أسرتو

كفي تأكيد لمطابع االستثنائي لمحبس المؤقت ما تضمنتو قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة 
 بيكيف( إذ جاء في مضمكنيا أنو يجب:شؤكف قضاء األحداث )قكاعد 

 .ال يستخدـ اجراء االحتجاز رىف المحاكمة اال كمبلذ أخير كألقصر فترة زمنية ممكنة 
   يستعاض عف االحتجاز رىف المحاكمة, حيثما أمكف ذلؾ, بإجراءات بديمة مثؿ المراقبة عف كثب, أك

 كر التربية.أك بإحدل المؤسسات أك د بأسرةالرعاية المركزة أك االلحاؽ 
   يتمتع األحداث المحتجزكف رىف المحاكمة بجميع الحقكؽ كالضمانات التي تكمفيا القكاعد النمكذجية الدنيا

 لمعاممة السجناء التي اعتمدتيا األمـ المتحدة.
   يفصؿ األحداث المحتجزكف رىف المحاكمة عف البالغيف, كيحتجزكف في مؤسسة منفصمة أك في قسـ

 ضـ ايضان بالغيف.ت مؤسسةمنفصؿ مف 

االجتماعية كالتعميمية  -يتمقى األحداث خبلؿ فترة االحتجاز كالحماية كجميع أنكاع المساعدة الفردية 
 التي قد تمزميـ بالنظر الى سنيـ كجنسيتيـ كشخصيتيـ. -كالمينية كالنفسية كالطبية كالجسدية 

المصمحة العامة  العتباراتفؿ، كذلؾ كلقد أجاز القانكف الجزائرم الحبس المؤقت صراحة لمبالغ كلمط
فرار المتيـ أك إفساد أدلة االثبات أك التأثير عمى الشيكد، ككضع مقابؿ ذلؾ شركط  احتماؿكالخشية مف 

 كضكابط.

                                                 

ج مف اتفاقية نيكيكرؾ لحقكؽ الطفؿ التي اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية  -37تنص المادة  1
يعامؿ الطفؿ المحرـك مف حريتو بإنسانية كاحتراـ لمكرامة المتأصمة في اإلنساف، كبطريقة  : "1989 نكفمبر 20المؤرخ في  44/25العامة 

تراعى احتياجات األشخاص الذيف بمغكا سنو. كبكجو خاص، يفصؿ آؿ طفؿ محرـك مف حريتو عف البالغيف، ما لـ يعتبر أف مصمحة 
صاؿ مع أسرتو عف طريؽ المراسبلت كالزيارات، إال في الظركؼ الطفؿ تقتضي خبلؼ ذلؾ، كيككف لو الحؽ في البقاء عمى ات

 االستثنائية،"
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إلى  باإلضافةاألمـ المتحدة  كلمتكفيؽ بيف متطمبات حماية األطفاؿ كضركرة الحبس المؤقت حرصت
ة مف المبادئ التي يتعيف إتباعيا في إطار الحبس المؤقت لؤلطفاؿ مجمكع اعتمادالقكاعد السابقة إلى 

، كأكؿ 1الجانحيف كقد أطمؽ عمييا تعبير قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األطفاؿ المجرديف مف حريتيـ
منو عمى  17قاعدة تضمنت أنو ينبغي عدـ المجكء إلى السجف إال كمبلذ أخير، كما نصت أيضا القاعدة 

مكف، احتجاز األطفاؿ قبؿ المحاكمة، كيقصر ذلؾ عمى الظركؼ االستثنائية، كلذلؾ يبذؿ قصارل تجنب ما أ
الجيد لتطبيؽ تدابير بديمة، كلكف إذا استخدـ االحتجاز الكقائي، تعطى محاكـ األحداث كىيئات التحقيؽ 

 بلحتجاز.أكلكية عميا لمتعجيؿ إلى أقصى حد بالبت في ىذه القضايا لضماف أقصر فترة ممكنة ل
تؤكد كعمى نحك تفصيمي أنو ال يحتجز األطفاؿ إال في ظركؼ تراعى تماما  27كفي القاعدة 

احتياجاتيـ الخصكصية كأكضاعيـ كالمتطمبات الخاصة المتصمة بيـ كفقا لمعمر كالشخصية كالجنس كنكع 
الضارة كحاالت الخطر،  الجـر ككذلؾ الصحة العقمية كالبدنية، كتكفؿ ليـ الحماية ما أمكف، مف التأثيرات

كينبغي أف يككف المعيار األساسي لمفصؿ بيف مختمؼ فئات األحداث المجرديف مف حريتيـ ىك تقديـ نكع 
 الرعاية األنسب الحتياجات األفراد المعنييف كحماية سبلمتيـ البدنية كالعقمية كالمعنكية كخيرىـ.

 ا: القواعد الواجب مراعاتيا في حبس األطفال مؤقتثانيا
باستقراء النصكص القانكنية الممغاة كالمعدلة في االجراءات الجزائية كقانكف حماية الطفؿ يتبيف لنا بأف  

ف أجاز الحبس المؤقت عمى مضض، إال أنو قيده بشركط كضكابط كبعبارة أخرل سار  المشرع الجزائرم كا 
حة بشأف حبس األطفاؿ المتيميف المشرع الجزائرم عمى خطى مبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي لمطفكلة الجان

 مراعاتيا في حبس األطفاؿ مؤقتا: جرائـ، كأكد في ىذا المسار عمى القكاعد الكاجب بارتكاب

 تقتضي المجوء إلى الحبس المؤقتوجوب أن تكون ىناك ضرورة ممحة  -1

كرة التحقيؽ فبل يجكز المجكء إلى الحبس المؤقت لؤلطفاؿ باعتباره إجراء استثنائيا بطبيعتو إال لضر 
كلمصمحة الطفؿ كتنتفي ىذه الضركرة متى كاف مف الممكف تطبيؽ أم تدبير أك إجراء آخر، كبالتالي يعتبر 
عمبل مخالفا لمقانكف الدكلي إذا صدر األمر بالحبس في كقت كظركؼ كانت تسمح بتفعيؿ تدبير بديؿ عف 

و ال يمكف كضع الطفؿ رىف الحبس المؤقت الحبس، كىك بالفعؿ ما تضمنو قانكف حماية الطفؿ بالجزائر، أن
 .2مف قانكف حماية الطفؿ غير كافية 70إال استثناء كأف تككف التدابير المؤقتة المنصكص عمييا في المادة 

                                                 

قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األطفاؿ المجرديف مف حريتيـ أكصى باعتمادىا مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة كمعاممة  1
مدت كنشرت بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ، كما اعت1990سبتمبر  7أكت إلى  27المجرميف المعقكد في ىافانا مف 

 .1990ديسمبر  14المؤرخ في  45/113
 مف قانكف حماية الطفؿ. 1فقرة  72ك 70أنظر المادة  2
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 سن الطفل ثالثة عشر سنة فما فوق أن يكون -2

سنة  13مف  مف قانكف حماية الطفؿ في فقرتيا الثانية إيداع األطفاؿ األقؿ 72بداية منعت المادة 
 الستبعادرىف الحبس المؤقت ألف المشرع يرم أنو ال تكجد ضركريات تبيح كضعو في الحبس المؤقت، 

ف كاف الفعؿ االجرامي جناية خطيرة، بينما  ىركبو أك تأثيره عمى الشيكد أك أدلة القضية لصغر سنو حتى كا 
 2فقرة  72، كىذا بنص المادة استثناءسنة  13لذيف يتجاكز سنيـ سمح المشرع الجزائرم بإيداع األطفاؿ ا

نة رىف الحبس س 13مف قانكف حماية الطفؿ حيف ذىب في أنو ال يمكف كضع الطفؿ الذم يقؿ سنو عف 
سنة ال يمكف كضعيـ رىف الحبس المؤقت  16سنة إلى  13، كأف األطفاؿ مف مرحمة 1المؤقت إال استثناء

 اـ العاـ أك عندما يككف الحبس ضركريا لحماية الطفؿ.إال في الجنح تشكؿ إخبلال خطيرا كظاىرا بالنظ

كمف ىنا تظير لنا إشكالية المعيار الذم يجب أف يأخذ بو قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ 
بًشؤكف األحداث لتحديد ما ىي الجنح التي تشكؿ إخبلال خطيرا كظاىرا بالنظاـ العاـ، حيث أننا نستطيع 

يكـ معيف فيك شيء متغير يضيؽ كيتسع حسب ما يتداكلو الناس مف منطقة حصر النظاـ العاـ في مف
جغرافية معينة إلى منطقة جغرافية أخرل، فبل تكجد قاعدة ثابتة تحدد النظاـ العاـ تحديدا مطمقا يتماشى مع 
 كؿ زماف كمكاف، ألف النظاـ العاـ شيء نسبي، كأف كضع معيار مرف يككف معيار المصمحة العامة كتطبيؽ
، 2ىذا المعيار في منطقة معينة يؤدم إلى نتائج مختمفة عف النتائج التي نصؿ إلييا في منطقة معينة أخرل

األمر الذم يجعؿ البعض يصؼ الحديث عف النظاـ العاـ بأنو عبارة عف غبلؼ فارغ كالحديث عنو مجرد 
  .3كبلـ مطاط

ديد ماىية النظاـ العاـ الذم شكمت كعميو كمف الناحية العممية فإف قاضي األحداث يصعب عميو تح
الجريمة المتابع بيا إخبلال خطيرا كظاىرا بو، الشيء الذم يستدعي كجكب تدخؿ المشرع مف أجؿ تحديد 

 كبشكؿ دقيؽ مظاىر االخبلؿ الخطير بالنظاـ العاـ.

 

 

                                                 

حناف بف جامع، السياسة الجنائية في مكاجية جنكح األحداث، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، تخصص قانكف  1
 .121، ص 2009-2008عقكبات كالعمـك الجنائية، كمية الحقكؽ، جامعة سكيكدة، ال
، منشكرات الحمبي الحقكقية، 01 ج، 03 ط عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، نظرية االلتزاـ،  2

 .399، ص2002بيركت، لبناف، 
 .79، ص1988الدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، بشير بمعيد، القضاء المستعجؿ في األمكر ا 3
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 أن يكون الحبس المؤقت ألقصر مدة -3

سنة رىف الحبس المؤقت إذا كاف الحد  16مف سنة إلى أقؿ  13يمكف ايداع الطفؿ الذم يبمغ عمره  
.كاذا كانت الجنحة المتابع فييا تشكؿ 1سنكات 03األقصى لمعقكبة المقررة قانكنا ىك الحبس أكثر مف ثبلث 

إخبلال خطيرا كظاىرا بالنظاـ العاـ أك عندما يككف الحبس ضركريا لحماية الطفؿ، كلمدة شيريف غير قابمة 
 18سنة إلى أقؿ مف  16مف قانكف حماية الطفؿ إيداع الطفؿ الذم يبمغ سف  73دة كما منعت الما لمتجديد.

سنة رىف الحبس المؤقت إال لمدة شيريف قابمة لمتجديد مرة كاحدة. كؿ ىذا مع مراعاة أحكاـ قانكف اإلجراءات 
 مف قانكف حماية الطفؿ. 74الجزائية في مكاد الجنح، حسب نص المادة 

مف قانكف حماية الطفؿ مدة الحبس المؤقت فييا بشيريف قابمة  75، فقد قدرت المادة أما بالنسبة لمجنايات
كؿ تمديد لمحبس المؤقت ك  ،2لمتمديد كفقا لمشركط كالكيفيات المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية

 ال يمكف أف يتجاكز شيريف في كؿ مرة.

دة الجنايات ال يمكف أف تتجاكز شيريف، ىذا فيما المبدأ العاـ أف المدة الدنيا لمحبس المؤقت في ما
سنة، كفي ىذه الحالة التي نصت  20ال تزيد العقكبة المقررة قانكنا مدة السجف فييا عف  يخص الجرائـ التي

إذا اقتضت الضركرة فإنو يجكز تمديد الحبس المؤقت مرتيف بعد استطبلع رأم ككيؿ  1-125عمييا المادة 
التحقيؽ المكمؼ باألحداث حسب نفس المادة أف يطمب مف غرفة  ما يمكف لقاضيالجميكرية المسبب، ك

االتياـ تمديد الحبس المؤقت في أجؿ شير قبؿ انتياء المدة القصكل لمحبس، كعمى غرفة االتياـ إصدار 
 قراراىا قبؿ انتياء مدة الحبس الجارم، كليا أف تمدد مرة كاحدة فقط.

سنة سجنا أك المؤبد أك اإلعداـ  20عمييا قانكنا لمدة تساكم أك تفكؽ أما بالنسبة لمجنايات المعاقب 
 كلغرفة االتياـ حؽ التمديد مرة كاحدة فقط.، فإنو يجكز تمديد الحبس المؤقت ثبلث مرات

مكرر مف قانكف االجراءات  125منصكص عمييا في المادة  استثنائيةمع مبلحظة أنو تكجد حالة 
المستبعد جدا أف تطبؽ عمى األطفاؿ، كالمتعمقة بتمديد الحبس المؤقت إذا ما أمر الجزائية كالتي نرل أنو مف 

قاضي التحقيؽ بإجراء خبرة أك اتخذ اجراءات لجمع األدلة أك تمقي شيادات خارج التراب الكطني ككانت 
يؽ تمديد النتائج تبدك حاسمة إلظيار الحقيقة، ففي ىذه الحالة يجكز لغرفة االتياـ كبطمب مف قاضي التحق

 ( مرات.4الحبس أربع )

                                                 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 2فقرة  73أنظر المادة  1
 . نفس القانكفمف  75ك 74أنظر المادة  2
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كتجدر االشارة إلى أف مدة الحبس المقررة بشيريف قد ينجـ عنيا اختبلؼ مدتو باألياـ نظرا الختبلؼ 
يكما" تحقيقا لمبدأ  60عددىا بيف مختمؼ الشيكر، ليذا يرل البعض أنو حبذا لك كاف النص القانكني أدرج" 

 المدة ميما كانت طبيعة الجناية. المساكاة اإلجرائية، كتمديده يككف بنفس

كالمبلحظ بالنسبة لممدد أف قانكف حماية الطفؿ قد بيف الحدكد القصكل كمدد التجديد بدقة كذلؾ مراعاة 
لمصمحة الطفؿ الجانح نظرا لما يمكف أف يخمفو الحبس المؤقت مف انعكاسات سمبية قد تضر بو نتيجة عزلو 

 .1عف أسرتو كبيئتو االجتماعية

 يراعى التناسب بين الحبس المؤقت والجريمة المرتكبة أن -4

يككف الحبس المؤقت مقبكال كمستساغا بالنسبة لؤلطفاؿ إذا كانت التيمة المسندة لمطفؿ تتعمؽ بجريمة 
ف سمح المشرع  خطيرة فيجب أف تككف حاالت الحبس المؤقت محصكرة في نطاؽ الجرائـ الخطيرة حتى كا 

سنكات، فبل بد أف يستبعد المجكء إلى  03جنح المعاقب عمييا بالحبس بأكثر مف بذلؾ في جميع الجنايات كال
 .2سنكات 05الحبس المؤقت في الجرائـ العادية كالجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تزيد عف 

 : استجواب الطفل المتيم قبل األمر بالحبس المؤقت -5

إصدار أمر بالحبس المؤقت قبؿ القياـ بو،  يعتبر استجكاب الطفؿ المتيـ إجراء جكىريا ال يمكف
فقاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث كبعد مثكؿ الطفؿ المتيـ أمامو في االستجكاب عند 
الحضكر األكؿ كبإلزامية حضكر كليو الشرعي كمحامي لمدفاع عنو فإف لـ يحضر معو محامي فممقاضي أف 

قضائية، كيكجو لو عدة أسئمة ككذا التحقؽ مف ىكيتو كيعممو بكافة يستعيف بمحامي في إطار المساعدة ال
 .3مف قانكف اإلجراءات الجزائية 100الكقائع المنسكبة إليو دكف مناقشتيا كىك ما نصت عميو المادة 

تحت طائمة البطبلف طبقا  احترامياكاالستجكاب عند الحضكر األكؿ يخضع لعدة شكميات يجب عمى القاضي 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كتتمثؿ تمؾ اإلجراءات في ما يمي: 157لنص المادة 

  ،إحاطة الطفؿ المتيـ ككليو الشرعي أم مسؤكلو المدني بالكقائع المنسكبة إليو ككذا التحقؽ مف ىكيتو
كيشار في ىذا إلى أف قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث غير ممـز بإعبلـ المتيـ 

 قانكني لمكقائع.بالكصؼ ال

                                                 

حمد زبانة رية، المركز الجامعي أمعيد العمـك القانكنية كاإلدا، بغشاـ زقام، ضمانات حماية الطفؿ الجانح أثناء التحقيؽ، مجمة القانكف، 1
 .105ص ، 2016، جكاف 6غميزاف، عدد 

 .256محمكد سميماف مكسى، المرجع السابؽ، ص  2
 .19، ص2004دار اليدل لمنشر، الجزائر، ، عمي بكلحية بف بكخميس، بدائؿ الحبس المؤقت، د ط 3
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 1تنبيو الطفؿ المتيـ بحقو في عدـ اإلدالء بأم تصريح كيشار إلى ذلؾ في المحضر . 

 الطفل في فترة الحبس المؤقت احتياجاتمراعاة  -6

، كال يمكف كاحتياجاتويشترط في الحبس المؤقت أف يتـ تنفيذه بطريقة ككيفية تراعي طبيعة الطفؿ 
عممية إال بتكافر مؤسسات كمراكز متخصصة كمؤىمة ليذا الغرض كمنفصمة بمكغ ىذه الغاية مف الناحية ال

الطفؿ كمتطمباتو  احتياجاتعف أماكف تكاجد البالغيف المحبكسيف كأف تككف ىذه المؤسسات قادرة عمى تمبية 
المادية كالمعنكية، فالمشرع الجزائرم سمح بحبس الحدث الجانح مؤقتا في ظركؼ كأماكف تناسب سنو 

عادة  05-04مف القانكف رقـ  29ك 28و، كالتي تتمثؿ حسب المادتيف كشخصيت المتضمف تنظيـ السجكف كا 
مف قانكف حماية الطفؿ في مراكز متخصصة لؤلحداث  2فقرة  58اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، كالمادة 

دماج األحداث كاألجنحة الخاصة باألحداث في المؤسسات العقابي  ة عند االقتضاء.كمراكز إعادة التربية كا 

 حق الطفل في التعويض عن الحبس المؤقت -7

يستند حؽ الطفؿ في التعكيض عف حاالت الحبس المؤقت التعسفي عمى مجمكعة مف المكاثيؽ 
الدكلية كاالقميمية التي أكلت حؽ الفرد في الحرية كعدـ جكاز حبسو أك القبض عميو دكف سبب مشركع، كمف 

التي تنص عمى  19482مف االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف الصادر سنة  09ذلؾ ما تنص عميو المادة 
مف العيد  09يجكز القبض عمى أم إنساف أك حبسو أك نفيو تعسفا، كما تنص عميو أيضا المادة  أنو ال

كال ، مف أف "لكؿ إنساف الحؽ في الحرية كفي األمف عمى نفسو 3الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
عمى أسباب ككفقا  حرماف أم شخص مف حريتو إال بناء كال يجكز، اعتقالولقبض عمى أم إنساف أك يجكز ا

 لئلجراءات التي ينص عمييا القانكف."

كمف ىذا المنطمؽ يجب التسميـ بحؽ الطفؿ المضركر بتعكيض عادؿ كمناسب عف سمب حريتو في 
مف مجمكعة مبادئ  35ما ينص عميو المبدأ حالة الحبس المؤقت التعسفي كغير المبرر، كفي ىذا المعنى 

                                                 

 .72أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص  1
ثقافية ك  فارقة في تاريخ حقكؽ اإلنساف. صاغيا ممثمكف ذكم خمفيات قانكنية ( ىك كثيقةUDHRاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ) 2

مختمفة مف جميع أنحاء العالـ، كىك يحدد، في حدث غير مسبؽ، حقكؽ اإلنساف األساسية التي يتعيف حمايتيا عالميا. تبنت الجمعية 
 متاح عمى المكقع: العامة الثالثة كالثمانيف بعد المئة.خبلؿ الجمسة  1948ديسمبر  10العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف في باريس في 

 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 11/06/2020  
، 1966ديسمبر 16المؤرًخ  2200لجمعٌية العاٌمة لؤلمـ المٌتحدة في القرار العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، اعتمدتيا ا 3

 متاح عمى المكقع: .1976مارس  23كالذم دخؿ حيز النفاذ في 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 11/06/2020 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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، عمى 1األمـ المتحدة المتعمقة بحماية األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف 
قرار مبدأ مسؤكلية الدكلة في ىذا  كجكب تعكيض المضركر في حاالت الحبس التعسفي كغير المبرر، كا 

 االطار.

المعدؿ كالمتمـ  2001جكاف  26المؤرخ في  08-01مكجب القانكف كلقد تدخؿ المشرع الجزائرم ب
كبعد األصكات التي تعالت مف طرؼ فقياء كأساتذة  االنتظارلقانكف االجراءات الجزائية كىذا بعد طكؿ 

القانكف كمف طرؼ دعاة حقكؽ االنساف عمى حد السكاء بضركرة كضع نظاـ يتـ مف خبللو التعكيض عف 
لمبرر، كبالفعؿ فقد أعمف المشرع مف خبلؿ التعديؿ السالؼ الذكر عف ميبلد لجنة الحبس المؤقت غير ا

التعكيض عف الحبس المؤقت غير المبرر كىي لجنة مكجكدة عمى مستكل المحكمة العميا تختص بالنظر في 
 طمبات التعكيض المرفكعة إلييا، كىكذا يككف المشرع الجزائرم قد حدا حدك المشرع الفرنسي الذم نصب

 .6432-70لجنة إصبلح الضرر الناتج عف الحبس المؤقت منذ قانكف 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية تشكيؿ لجنة التعكيض كتضـ: 02مكرر  137كحددت المادة 

الرئيس األكؿ لممحكمة العميا رئيسا، كقاضيي حكـ لدل المحكمة العميا برتبة رئيس غرفة أك رئس 
ياـ النيابة العامة النائب العاـ لدل المحكمة العميا أك أحد نكابو، كما قسـ أك مستشار كأعضاء، كيتكلى م

يتكلى مياـ أميف المجنة أحد أمناء ضبط المحكمة يتـ تعيينو مف طرؼ الرئيس األكؿ لممحكمة العميا، بينما 
 احتياطييفيتـ تعييف أعضاء المجنة سنكيا مف طرؼ مكتب المحكمة العميا الذم يعيف ثبلثة أعضاء 

 األعضاء األصمييف عند حدكث مانع ألحدىـ يحكؿ دكف ممارستو لميامو. ؼستخبلإل

 مكرر كرد أنو يتـ تعكيض الشخص عما لحقو مف ضرر ثابت كمتميز، 137كفي نص المادة 
المبلحظ ىك أف مصطمح "ضرر" كرد بصفة عامة فمـ يبيف نكع الضرر ىؿ ىك الضرر المادم أك الضرر ك 

فرنسي الذم ينص صراحة عمى ضركرة تعكيض الشخص عف الضرر المعنكم المعنكم عكس المشرع ال
الذم يصيبو كيككف ىذا التعكيض مستقبل كمنفصبل عف التعكيض الخاص بالضرر المادم، كالمشرع 

العدالة تفرض  مبادئالجزائرم كمع عمكمية النص لـ يمنع المجنة مف تعكيض الضرر المعنكم بؿ أف 
 تعكيض جميع أجو الضرر.

                                                 

بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف اعتمدت كنشرت بمكجب  مجمكعة المبادئ المتعمقة 1
 . متاحة عمى المكقع:1988ديسمبر  9المؤرخ في  43/173قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 11/06/2020 
2 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.  

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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مف القانكف المدني نص عمى حؽ المضركر في  182في المادة ك  غـ أف المشرع الجزائرمكر 
لذلؾ فإف البحث عف مدل إمكانية منح المتضرر مف الحبس ك  التعكيض عف التعكيض المعنكم البلحؽ بو،

المؤقت غير المبرر تعكيضا عما يصيبو مف ضرر معنكم نجده مف خبلؿ األحكاـ الصادرة عف لجنة 
في قضية )ب.أ( ك)ب.ع( القائـ  14/12/2016يض، حيث أف لجنة التعكيض في قرارىا المؤرخ في التعك 

في حقيما مسؤكلييما المدنييف ضد الككيؿ القضائي لمخزينة أف القاصر المحبكس حبسا مؤقتا غير مبرر، 
 يعكض عف الضرر المعنكم فقط.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  149في حيف أف المشرع الفرنسي كاف أكثر دقة في نص المادة  
المعنكية ك  الفرنسي كنص عمى أف لممتضرر مف الحبس المؤقت الحؽ في المطالبة بإصبلح األضرار المادية

 التي سببيا ىذا الحبس.

كالجدؿ القائـ حكؿ إمكانية قبكؿ التعكيض عف الضرر المعنكم نجده عند فقياء القانكف المدني، الذم 
نما قصر األمر عمى حؽ الدائف في المطالبة بالتعكيض عما لـ يتضمف النص عمى  التعكيض المعنكم كا 

ما فاتو مف كسب، أم في الجانب المادم فحسب مما أدل إلى إستبعاد التعكيض عف ك  لحقو مف خسارة
 الضرر المعنكم.

 20رخ في المؤ  10-05إال أف المشرع الجزائرم تدخؿ بمكجب تعديؿ القانكف المدني بمكجب القانكف رقـ 
مكرر التي تنص عمى :" يشمؿ التعكيض عف الضرر المعنكم كؿ 182كالذم استحدث المادة  2005جكاف 

 مساس بالحرية أك الشرؼ أك السمعة."

 

 : األوايز ادلزؼهمخ ثبنزلبثخ انمعبئُخانضبين انفزع

اإلجراءات عمى قانكف  04/03/1986المؤرخ في  05-86بمكجب التعديبلت التي أقرىا القانكف رقـ 
الجزائية أكجد المشرع الجزائرم إجراءات الرقابة القضائية كبديؿ لمحبس المؤقت ككسيمة لمحد مف المجكء إلى 

 الحبس المؤقت، كما يكاكب ىذا االجراء التطكرات التشريعية في مجاؿ حقكؽ االنساف كالحريات الفردية. 

 أوال: مفيوم الرقابة القضائية

فقيية مختمفة لمرقابة القضائية فيعرفيا البعض بأنيا بديؿ الخركج مف دائرة كلقد كردت عدة تعريفات 
، فإذا كاف المسمـ بو أف نظاـ الرقابة القضائية ىك بديؿ لمحبس 1الحبس المقيد إلى دائرة الرقابة عف الحرية

                                                 

 .281، ص 2008ف النظرم كالعممي مع آخر التعديبلت، دار البدر، فضيؿ العيش .شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بي 1
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اـ أنو يطبؽ المؤقت، فالحقيقة ليست كذلؾ. ألف ىذا النظاـ منطقيا يعتبر بديؿ لمحرية كليس الحبس، ما د
 .1عمى أشخاص كانكا قبؿ فرضو يتمتعكف بحرية مطمقة

كيعرفيا البعض اآلخر بأنيا إجراء كسط بيف الحبس المؤقت كاالفراج خبلؿ إجراءات التحقيؽ كىدؼ 
ىذا النظاـ إعطاء المتيـ أقصى حد مف الحرية تتكافؽ مع ضركرة الكصكؿ إلى الحقيقة، كيفرض عمى المتيـ 

 رقابة القضائية قيكد في تنقبلتو كحياتو الخاصة.المكضكع تحت ال

عمى المتيـ يجب مراعاتيا"،  االلتزاماتكما يعرفيا الفقو الفرنسي بأنيا نظاـ يفرض بمكجبو بعض 
 كيبلحظ عمى ىذا التعريؼ قصكره كليس شامبل، لممعنى الحقيقي لنظاـ الرقابة القضائية.

القضائية يمكف استخبلص تعريؼ أدؽ كأشمؿ كىك أف  كمف خبلؿ التعاريؼ المطركحة لنظاـ الرقابة 
الكضع تحت الرقابة القضائية إجراء بديؿ لمحبس المؤقت بمكجبو تفرض عمى المتيـ تدابير كقيكد تحد مف 

 حريتو.

أما التعريؼ القانكني فمـ يرد في التشريع الجزائرم نص يحدد معناىا، بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم 
. المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية، كىذا 18/08/1990المؤرخ في  24-90انكف أقرىا بمكجب الق

ليس بجديد عمى المشرع الجزائرم الذم درج عمى تفادم الحشك في النصكص تاركا التعريفات لمفقو، كنص 
لمشرع مف قانكف اإلجراءات الجزائية. كمف جية أخرل نرل أف ا 1مكرر 125عمى إجراءاتيا في المادة 

 .2الجزائرم تبنى ىذا النظاـ متأثرا بالتشريع الفرنسي

كقد كجد نظاـ الرقابة القضائية كنتيجة حتمية، لكفاح المناديف بتطبيؽ قرينة البراءة األصمية كالتزايد 
الحبس المؤقت، جاء المشرع بنظاـ الرقابة القضائية التي تعد بحؽ  استعماؿالمستمر لممطالبة بالتضييؽ في 

نكعية كتدبير بديؿ لمحبس المؤقت، ييدؼ مف كراء تطبيقيا إلى الحد مف المجكء المفرط لمحبس المؤقت،  نقمة
كأمنية،  احتياطيةفيي تبدك كإجراء كسط بيف الحبس المؤقت كاإلفراج، إذ يمكف تكييفيا عمى أنيا تدابير 

  .االلتزاماتالغرض منيا إبقاء المتيـ تحت تصرؼ القضاء كالزامو ببعض 

كأما فيما يخص شركط تطبيؽ الرقابة القضائية لـ يضع المشرع الجزائرم قيكدا خاصة عمى تطبيؽ 
ىذا اإلجراء سكل ما تعمؽ بكصؼ الجريمة كىي أف تككف جناية أك جنحة معاقب عمييا بالحبس، كىي ال 

                                                 

، 2008، عبد ا أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية )التحرم كالتحقيؽ(، د ط، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر 1
 .224ص

 .279فكزم عمارة، المرجع السابؽ، ص  2
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قراره نصا خاصا كىك نص ا -701لمادة تطبؽ مبدئيا عمى الشخص المعنكم بعكس إليو المشرع الفرنسي كا 
 ص المعنكم.خمنو الذم سمح بتطبيقيا عمى الش 45

كعددىا عشرة  االلتزاماتكالرقابة القضائية كما نص عمييا المشرع الجزائرم ىي خضكع المتيـ ألحد  
يكليك  23المؤرخ في  02-15مف ؽ إ ج المعدلة بمكجب األمر  1مكرر 125منصكص عمييا في المادة 

بينما مقارنة بالقانكف الفرنسي ، 1لمراقبة اإللكتركنية كإجراء تكنكلكجي عصرمباإلضافة إلى إجراء ا 2015
 2.تدبيرا 18فإنو أفرد 

كذىب المشرع في قانكف حماية الطفؿ إلى جكاز تطبيؽ إجراءات الرقابة القضائية عمى الطفؿ الجانح 
ؾ االجراءات التي ىي في المنصكص عمييا في قانكف االجراءات الجزائية، دكف أف يستثني أم إجراء مف تم

 األصؿ تطبؽ عمى المتيميف البالغيف

كطبيعة متابعة األطفاؿ يصدرىا قاضي التحقيؽ  يتبلءـمنيا ما  االلتزامات ىذهكالمبلحظ عمميا أف 
كقاضي األحدث كقاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث عمى شكؿ أكامر، فيصدر أمرا بكضع المتيـ تحت 

ثـ بعد ، (لبلستئناؼالمفركضة عمى المتيـ)قابمة  االلتزاماتكيحدد ضمف األمر إجراءات الرقابة القضائية 
(، كسنتناكليا تباعا كما ىي لبلستئناؼذلؾ يصدر أكامر مستقمة تبيف كتفصؿ تمؾ االجراءات )غير قابمة 

 مرتبة في قانكف االجراءات الجزائية.

 الرقابة القضائية التزامات ثانيا:

قانكف مف  1مكرر 125عمييا في المادة تـ حصرىا في كعددىا عشرة ئية التزامات الرقابة القضا
 كىي: االجراءات الجزائية

 مر بعدم مغادرة التراب الوطني األ/ 01

كىك األمر الذم يرمي إلى منع الطفؿ المتيـ مف مغادرة التراب الكطني كىك إجراء يطبؽ عادة ضد 
ؿ اإلرىابية أك التخريبية، أك جنح تبييض األمكاؿ أك الجرائـ األطفاؿ المتابعيف بالجنايات المكصكفة باألفعا

العابرة لمحدكد الكطنية كالتي يمكف تصكر أف يككف األطفاؿ كفاعميف أصمييف أك مشاركيف فييا، كىذا اإلجراء 
                                                 

 .284، ص 2016، دار ىكمة، الجزائر، 02 طاءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء االجتياد القضائي، نجيمي جماؿ الديف، قانكف اإلجر  1
2 Article 138, Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 –art.4, Code de procédure pénale fran-
çaise. 
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بالجماعات اإلرىابية  لبللتحاؽكقائي ييدؼ إلى منع ىؤالء المتيميف مف الخركج إلى خارج اإلقميـ الكطني 
 لناشطة في المناطؽ المتكترة مف العالـ، أك الفرار إلى دكلة أخرل.ا

قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث حسب الحالة ألمر المنع مف  كبمجرد إصدار قاضي األحدث أك
الخركج مف التراب الكطني، فإنو يتـ تكزيعو آليا عف طريؽ التطبيقة الكطنية لئلعبلـ اآللي لممراكز الحدكدية 

 مف الكطني.كمراكز األ

كيمكف لقاضي الذم أصدر األمر أك الجية القضائية المحاؿ إلييا الممؼ أف ترفع ىذا اإلجراء بإصدار 
 أمر يمغي أمر المنع مف الخركج مف التراب الكطني كيتـ تنفيذه بنفس طريقة صدكره.

 مر بعدم الذىاب إلى أماكن محددةاأل/ 02

ة الطفؿ المتيـ نفسو أك لتفادم تفاقـ آثار الجريمة، أف يأمر في بعض الجرائـ المعينة يتطمب إما لحماي
، مثؿ عدـ 1قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث الطفؿ المتيـ بعدـ الذىاب ألماكف محددة قاضي األحدث أك

الذىاب إلى الحي الذم يقيـ فيو الضحية، أك عدـ الذىاب إلى المناطؽ المعركفة بانتشار الجريمة إذا كانت 
 مرتبطة بتركيج المخدرات أك السرقات أك بيكت الدعارة.الجريمة 

 دوريا أمام مصالح أو سمطات معينةمر بالمثول األ/ 03

كىذا اإلجراء خاص إما بالتكقيع عمى سجؿ معد خصيصا ليذا الغرض يمجأ إليو القاضي المختص 
ؼ القاضي المختص إما زميمو بالنسبة لؤلطفاؿ لممتيميف المقيميف في أماكف تبعد عف إقميـ المحكمة أيف يكم

قاضي أحداث آخر بأف يقكـ الطفؿ المتيـ باإلمضاء الدكرم عمى ىذا السجؿ، كما يمكف لقاضي األحداث 
ما بالمثكؿ أماـ مصالح الكسط  أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث تكميؼ الضبطية القضائية بذلؾ، كا 

 المفتكح في مكاف إقامة الطفؿ.

 فة الوثائق التي تسمح بمغادرة الوطن أو ممارسة مينة أو نشاطمر بتسميم كااأل/ 04

كىك ذلؾ األمر الذم يصدره قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث لمطفؿ المتيـ أك 
كليو الشرعي إما بتسميـ الكثائؽ الخاصة بالسفر مثؿ جكاز السفر أك الكثائؽ الخاصة بممارسة مينة أك نشاط 

لقاضي ك  ص، كيككف التسميـ إما ألمانة الضبط أك مصمحة يعينيا القاضي مقابؿ كصؿ،يخضع إلى ترخي

                                                 

 .258االجتياد القضائي، المرجع السابؽ. ص  نجيمي جماؿ الديف، قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء 1
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األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث أك الجية القضائية المحاؿ إلييا الممؼ أف تفصؿ إما برد ىذه 
 . 1الكثائؽ أك مصادرتيا حسب الحالة

 / أمر بالمنع من ممارسة بعض األنشطة المينية 05

لكضع الطبيعي لمطفؿ ىك كجكده في مرفؽ التعميـ أم المدرسة، أما التحاقو بالعمؿ فيك كضع إف ا
نظرا لضعؼ المركز القانكني لمطفؿ أثناء التحاقو بالعمؿ، ك  لـ يشرع إال استجابة لضركرة قصكل، غير عادم

ي تنفيذ صاـر ىذه النصكص ىك  مشددة، منعا ألم استغبلؿ لو،ك  أحاطو المشرع الجزائرم بحماية خاصة
الصكرة األكلى لمحماية القانكنية ك  ناتجة عف االتفاقيات الدكلية صادقت عمييا الجزائر، التزاماتلمجمكعة 

حددتو االتفاقيات الدكلية ب ك  سنة، 16قد حدده المشرع ب ك  لمطفؿ ىي اشتراط السف األدنى لبللتحاؽ بالعمؿ
لكنو ال يسمح لو بمزاكلة ك  فؿ بمزاكلة بعض األعماؿ،ىذا العمر مف الناحية البدنية يسمح لمطك  سنة، 15

كرس ضمانات لمطفؿ مف بينيا منع تشغيمو في ك  ليذا تدخؿ المشرع في العديد مف النصكصك  أعماؿ أخرل،
 .النشاطات الخطيرة أك التي تؤثر عمى صحتو

حاؽ الطفؿ بالعمؿ، كالصكرة الثانية لمحماية ىي ضركرة مراعاة إجراءات معينة نص عمييا القانكف اللت 
خضاعو لفحص طبي مسبؽ،ك  منيا حصكلو عمى رخصة مسبقة مف كليو أك ممثمو الشرعي، جعؿ المشرع ك  ا 

، كعميو يمكف أف نتصكر الطفؿ الذم 2كؿ القكاعد المتعمقة بعمالة األطفاؿ مف النظاـ العاـ ال يجكز مخالفتيا
ىذه المينة قد يككف في مزاكلتيا أك االستمرار سنة يمارس مينة معينة، ك  18سنة إلى  16يبمغ مف العمر 

فييا استمرار ألثار الجريمة، كيجكز لقاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث عندما ترتكب 
أف يأمر الطفؿ المتيـ ، جريمة جديدة ارتكابالجريمة إثر ممارسة أك بمناسبة ىذه النشاطات كأيضا لتفادم 

أك الجية القضائية المحاؿ إلييا الممؼ أف تفصؿ إما بإلغاء  قاضي الذم أصدرىاستيا، كلممف ممار  عبالمن
 .3مؤقتا أك المنع النيائي كذلؾ حسب الحالة باستمرارهأك  ىذا المنع

يصدر قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث ىذا : مر بالمنع من رؤية أشخاصاأل/ 06
نفسية لدل بعض الضحايا  اضطراباتجريمة جديدة أك تفاديا لحدكث  ارتكاباألمر في حاالت معينة خشية 

 خاصة القصر في جرائـ الخطؼ كاالعتداءات الجنسية.
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 مر بالخضوع إلى فحص طبي أو عالج معيناأل/ 07

كىك أمر يصدره قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث بغرض إزالة التسمـ كىي في 
يا اإلدماف عمى المخدرات أك الكحكؿ، كما يمكف لقاضي األحداث أك قاضي أغمب القضايا تتعمؽ بقضا

ككذا بعض الجنايات التي يترؾ فييا المتيـ آثار  االغتصابالتحقيؽ المكمؼ باألحداث بمناسبة جنايات 
 بيكلكجية أف يأمر بنزع عينة مف دـ أك سائؿ أك شعر مف المتيـ عف طريؽ طبيب معيف ليذا الغرض.

 استعمالياإيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم ب مراأل/ 08

سنة، أمر غير قانكني، كلكف  16الحقيقة أف الحسابات البنكية لؤلطفاؿ القصر، أك لمف ىـ أقؿ مف 
 16بتسييؿ عمميات االدخار لمشباب، كالقصر، كالذيف ىـ أقؿ مف ، مف ناحية أخرل قامت العديد مف البنكؾ

نكؾ بعمؿ أمكر أخرل لبلدخار لؤلطفاؿ كالقاصر، فنجد ما يسمى بالحساب المشترؾ سنة، كمف ثـ بدأت الب
كاليدؼ منو عمؿ الكدائع، أك السحب، أك المشتريات كذلؾ باستخداـ ماكينة الصرؼ اآللي، كلكف ىناؾ 

ؼ بعض المخاطر ليذا النكع مف الحسابات، في حالة األطفاؿ فإف ىذا النكع يجعؿ الطفؿ قادر عمى استنزا
الحساب بالكامؿ، أما في حالة األطفاؿ القصر، يجب أف يككف المشارؾ في الحساب شخص ذك ثقة عالية، 
حتى ال تختفي األمكاؿ مف الحساب، كىناؾ أيضا ما يسمى بحساب اإليداع، كىك مفيد في حالة كاف القاصر 

مبمغ مالي يتـ إيداعو في البنؾ ىك ال يقكـ بإدارة الماؿ، كفي حالة األطفاؿ، يتعامؿ ىذا الحساب باعتبار أم 
-03مف األمر رقـ  119ىدية ال رجعة فييا، كخاصة في حالة حسابات حضانة األطفاؿ، كما تنص المادة 

المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ : "يقبؿ القصر لفتح دفاتر دكف تدخؿ  2003أكت  26المؤرخ في  11
سنة كاممة أف يسحبكا مبالغ مدخراتيـ دكف ىذا التدخؿ، إال إذا  16كلييـ الشرعي، كيمكنيـ بعد بمكغ سف 

 كلييـ الشرعي عمى ذلؾ بكثيقة تبمغ حسب أصكؿ تبميغ العقكد غير القضائية". اعترض

كعميو كفي قضايا جرائـ الشيؾ كخشية كقكع جرائـ جديدة يصدر قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ 
ممثمو الشرعي بإيداع دفاتر الشيؾ التي بحكزتو بأمانة  كأ ـ الطفؿداث ىذا األمر، كمنو يمتز المكمؼ باألح

بعض الشيكات مف أجؿ الكفاء  استعماؿكيستطيع المتيـ كبترخيص مف القاضي ، ضبط مكتب القاضي
 . 1ببعض االلتزامات، كيخضع كؿ ذلؾ لتقدير قاضي التحقيؽ
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 مر بالمكوث في محمية األ/ 09

المعدؿ لقانكف اإلجراءات  2015يكليك  23المؤرخ في  02-15ر كىك إجراء مستحدث بمكجب األم
الجزائية، كبمكجبيا يصدر قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث أمر لمطفؿ المتيـ بالمككث 
في إقامة محركسة أمنيا كعدـ مغادرتيا إال بإذف كىذه المحمية يعينيا القاضي المختص كيكمؼ ضباط 

كبضماف حماية الطفؿ المتيـ، كمف شركط ىذا األمر أنو ال يككف  االلتزاـبمراقبة تنفيذ ىذا الشرطة القضائية 
إال في الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية كلمدة أقصاىا ثبلثة أشير يمكف تمديدىا مرتيف لمدة 

قامة المحمية لممتيـ ثبلثة أشير في كؿ تمديد، كيتعرض كؿ شخص يفشي أم معمكمة تتعمؽ بمكاف تكاجد اإل
 لمعقكبات المقررة إلفشاء سرية التحقيؽ.

مع مبلحظة أف ىذا اإلجراء يشبو إلى حد كبير إجراء حماية الشيكد فيما يتعمؽ بالحماية الجسدية 
 مف ؽ ا ج. 20مكرر 65كتغيير مقر إقامة الشاىد المنصكص عمييا في المادة 

 مر بعدم مغادرة مكان اقإقامة األ/ 10

المعدؿ لقانكف  2015يكليك  23المؤرخ في  02-15أيضا إجراء مستحدث بمكجب األمر كىك 
اإلجراءات الجزائية، كبمكجبيا يصدر قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث أمر لمطفؿ المتيـ 

 بعدـ مغادرة مكاف اإلقامة إال بشركط كفي مكاقيت محددة.

التحقيؽ المكمؼ باألحداث يمكنو إصدار أمر بكضع المتيـ  مع مبلحظة أف قاضي األحداث أك قاضي
 .تحت المراقبة اإللكتركنية

 ترتيبات المراقبة اقإلكترونية باتخاذأمر  /11

المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية تـ  2015يكليك  23المؤرخ في  02-15بمكجب األمر  
سكار اإللكتركني فبمكجبو يأمر قاضي األحداث أك قاضي يسمى بإجراء المراقبة اإللكتركنية أك ال تبني ما

الرقابة  التزاماتالتحقيؽ المكمؼ باألحداث ضباط الشرطة القضائية بمراقبة الطفؿ المتيـ الخاضع ألحد 
 بالتدابير المفركضة عميو. االلتزاـالقضائية لمتحقؽ مف مدل 

كقد بدأت العمؿ بو  2016في نياية سنة  كتجدر المبلحظة أف كزارة العدؿ باشرت بتنفيذ ىذا اإلجراء
كمحكمة نمكذجية لبداية العمؿ بيذا االجراء ثـ تعميمو فيما بعد عمى كافة  اختيارىافي محكمة تيبازة كتـ 

 ميمو عمى المحاكـ كبقي االجراء حبرا عمى كرؽ فقط.أنو كلحد الساعة لـ يتـ تع محاكـ الكطف، غير
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ؽ سكار معدني مخصص ليذا الغرض يثبت في أسفؿ القدـ بكاسطة كيتـ مراقبة الطفؿ المتيـ عف طري
مفتاح يحتفظ بو قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث كيكمؼ ضباط الشرطة القضائية 
بالمراقبة عف طريؽ تطبيقة إعبلـ آلي لتحديد المكاقع يتـ مف خبلليا مراقبة تنقبلت كتحركات المتيـ ضمف 

 طرؼ القاضي المختص. اإلقميـ المحدد مف

كتنتيي إجراءات الرقابة القضائية كجكبا بصدكر أمر بأال كجو لممتابعة، كقد تنتيي أيضا قبؿ انتياء 
التحقيؽ حيث يجكز لقاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث أف يأمر برفع الرقابة القضائية 

الكلي الشرعي لمطفؿ المتيـ بعد إستشارة ككيؿ سكاء تمقائيا أك بطمب مف ككيؿ الجميكرية أك بطمب مف 
ذا لـ يفصؿ في ىذا األجؿ يمكف لككيؿ  15الجميكرية، كيفصؿ في الطمب بأمر مسبب في أجؿ  يكما كا 

يكما مف  20التي تصدر قرارىا في  االتياـالجميكرية أك الكلي الشرعي لممتيـ أف يمجأ مباشرة إلى غرفة 
كز تجديد طمب رفع الرقابة القضائية المقدـ مف الطفؿ المتيـ أك محاميو أك تاريخ رفع الطمب إلييا، كال يج

 .1كليو الشرعي إال بانتياء ميمة شير مف تاريخ رفض الطمب السابؽ

كيمكف لمرقابة أف تنتيي أيضا بإصدار أمر القبض أك مذكرة إيداع يتـ بمكجبيا كضع الطفؿ المتيـ في 
 بالتزامات الرقابة القضائية. الحبس المؤقت نتيجة إخبللو إراديا 

كفي حالة صدكر أمر اإلحالة تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى غاية مثكؿ الطفؿ المتيـ عمى الجية 
القضائية المعنية كتستمر إلى غاية أف ترفعيا تمؾ الجية، كيستتبع ذلؾ أنو في حالة عدـ الفصؿ في مصير 

كتنتيي الرقابة القضائية أيضا في حالة صدكر حكـ بالبراءة أك  الرقابة القضائية يبقى ىذا اإلجراء قائما،
 بإعفائو مف العقكبة أك الحكـ عميو بالغرامة.

 

 يالئًخ االطزجىاة وادلىاجهخ يف لعبَب األطفبل اجلبحننييذي : ادلطهت انضبنش

كلت لقد خص المشرع الجزائرم قاضي األحداث بسمطات كاسعة في سبيؿ الكصكؿ إلى الحقيقة كقد خ
مف قانكف حماية الطفؿ جميع صبلحيات قاضي التحقيؽ المنصكص عمييا في قانكف  69لو المادة 

 االجراءات الجزائية، كبالتبعية لو سمطة اتخاذ ام اجراء يراه ضركرم لمكشؼ عف الحقيقة كاستجكاب المتيميف
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و نفس صبلحية قاضي ، كبما أف قاضي األحداث ل1المعاينةك  ندب الخبراءك  سماع الشيكدك  المكاجيةك 
 التحقيؽ فسنتناكؿ ىذه السمطات بالنسبة لشخص المتيـ سكاء كاف بالغا أك طفبل.

 االطزجىاة  :ولانفزع األ

يقصد باالستجكاب مجابية المتيـ باألدلة القائمة في الدعكل كمناقشتو فييا مناقشة تفصيمية، كي 
تراؼ، كبالتالي فية يختمؼ عف سؤاؿ المتيـ في ينفييا إف كاف منكرا لمتيمة، أك يعترؼ بيا إف شاء االع

محضر جمع االستدالالت، اذ ينحصر ىذا االجراء األخير عمى تمقي تصريحات المشتبو فيو بشأف كاقعة 
 مسندة إليو دكف تفصيؿ.

لى مجابية المتيـ بمختمؼ  أما االستجكاب فبل يقؼ عند ىذا الحد، بؿ يتجاكزه إلى أدؽ التفاصيؿ كا 
الطفؿ المتيـ ك  كيأخذ االستجكاب عمى العمكـ صكرة الحكار بيف القاضي ،2رائف التي تـ جمعيااألدلة كالق

بحضكر مسؤكلو المدني، كقد يحاصر المتيـ بأسئمة القاضي المحقؽ كيضيؽ عميو الخناؽ، فيدفع تدريجيا 
 ك أكثر.إلى االعتراؼ بمسائؿ تدعـ األدلة المتكفرة ضده، أك تضيؼ إلى التحقيؽ دليبل جديدا أ

فيك كذلؾ يعتبر كسيمة غاية في األىمية ، غير أف االستجكاب لو كجو آخر مغاير تماما لمكجو األكؿ
بالنسبة المتيـ في دفاعو عف نفسو، فيستطيع بطريؽ االستجكاب نفي األدلة التي تـ تجميعيا ضده، كقد 

 . 3ممتابعة، فيصدر أمرا بأال كجو لببراءتوينجح المتيـ في إقناع القاضي المحقؽ 

، كالعنؼ الجسدم أك 4كقد كاف سائدا مف قبؿ أف المحقؽ قد يستعمؿ أساليب أخرل مع االستجكاب
المفظي أك الضغط النفسي كالتي تدفع المتيـ إلى االدالء بتصريحات ليست في صالحو، كقد تككف ىذه 

مجمكعة مف الضمانات التصريحات كاذبة كغير صحيحة، كألجؿ ذلؾ أحاط المشرع الجزائرم االستجكاب ب
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التعذيب لمحصكؿ عمى االعتراؼ مف خبلؿ االستجكاب، كىذا ما أدل إلى صدكر  استعماؿكاف سائدا في القركف الكسطى في أكركبا  4

ة األكركبية كفقياء القانكف الجنائي، ضيميف بقصد التخمص مف شدة التعذيب، كىك ما أثار فبلسفة النيغير صحيحة مف المت اعترافات
ككاف في مقدمة ىؤالء فكلتير كبكاريا، كعميو استجابت مختمؼ النظـ القانكنية الجنائية ، كىاجمكا االستجكاب الذم يقـك عمى التعذيب

( سنكات إلى عشريف 10الجزائرم :" يعاقب بالسجف المؤقت مف عشر ) انكف العقكباتمف ق 2مكرر 263كجرمت التعذيب، كتنص المادة 
دج كؿ مكظؼ يمارس أك يحرض أك يأمر بممارسة التعذيب مف أجؿ الحصكؿ  1.600.000دج إلى 150.000( سنة كبغرامة مف 20)

 عمى اعترافات أك معمكمات أك ألم سبب آخر."
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بقدر أىميتو بالنسبة لسير ممؼ الدعكل كلحقكؽ المتيـ معا، حتى ال يتـ االستجكاب بطريؽ إكراه النتزاع 
 اعتراؼ المتيـ. 

 الضمانات القانونية لالستجوابأوال: 

أحاط المشرع باالستجكاب سياج مف الضمانات العادية بالنسبة لممتيـ البالغ كضمانات خاصة لمطفؿ 
 لمتيـ كىذا عمى النحك التالي:ا

 باالستجوابصفة القائم  -1

أكجب القانكف عمى القاضي المحقؽ أف يتكلى بنفسو استجكاب المتيـ كحظر عميو أف يعيد بذلؾ إلى 
 : اعتباريففبل يجكز إنابة احد أعضاء الضبط القضائي لذلؾ كيرجع ذلؾ إلى ، غيره

الناحية العممية إذ يفترض في القائـ بو اإلحاطة التامة بتفاصيؿ  مف االستجكابانو مف العسير االنابة في  -
كىذا العمـ ليس ميسكران لغير سمطة التحقيؽ، مع استثناء جكاز تكجيو إنابة قضائية إلى ، الجريمة كأدلتيا

المتيـ المتكاجد بإقميـ تمؾ الجية  استجكابقاضي تحقيؽ أك قاضي أحداث لجية قضائية أخرل مف أجؿ 
ية كالغير قادر عمى الحضكر إلى القاضي المنيب )مثؿ تكاجد المتيـ في مؤسسة عقابية أك مركز القضائ

 أحداث في تمؾ الجية القضائية المكجو إلييا االنابة(.

، لذا فاف االعتراؼإف الندب لبلستجكاب قد يعرض المتيـ لمضغط عميو بؿ كربما تعذيبو أحيانا لحممو عمى  -
فة القائـ باالستجكاب في شخص مف جياز القضاء، فبل يتصكر قياـ قاضي المشرع الجزائرم حصر ص

 بتعذيب المتيـ، كىي مف الضمانات التي تكفؿ لمحضر االستجكاب أداء دكره ككسيمة إثبات اك نفي. 

 إجراء االستجواب بحضور المحامي  -2

مدني أك إجراء بأنو ) ال يجكز سماع المتيـ أك المدعي ال 105كفي ىذا الصدد تقضي المادة 
مكاجية بينيما إال بحضكر محامي المتيـ أك دعكتو قانكنا بكتاب مكصى عميو يرسؿ إليو قبؿ االستجكاب 
بيكميف عمى األكثر ما لـ يتنازؿ المتيـ عف ذلؾ صراحة(. ىذه ىي القاعدة العامة التي تحكـ االستجكاب 

ذا لـ يقـ  استجكابيـيجكز بالنسبة لممتيميف البالغيف، غير أف المتيميف األطفاؿ ال  إال بحضكر محاـ، كا 
الطفؿ أك ممثمو الشرعي بتعييف محاـ يعيف لو قاضي األحداث محاميا مف تمقاء نفسو أك يعيد بذلؾ إلى 

 . 1نقيب المحاميف، كفي حالة التعييف التمقائي يختار المحامي مف قائمة تعدىا شيريا نقابة المحاميف

 

                                                 

 الطفؿ.مف قانكف حماية  67أنظر المادة  1
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 متحق الطفل المتيم في الص -3

حؽ الصمت ىك تجسيد لحؽ الفرد في قدسية حرمة حياتو الخاصة كىك يعني حقو في أال يقتحـ أم 
شخص ذلؾ النطاؽ مف الخصكصية الذم يحيط بو نفسو، كمف ثـ تخكيؿ األفراد حؽ االحتفاظ بسرية ما 

 يرغبكف كتمانو عف اآلخريف. 

يكجو إليو مف أسئمة دكف أف يفيـ  لذا يحؽ لممتيـ عند استجكابو االمتناع عف اإلجابة عمى ما
كمف ، امتناعو ىذا عمى انو قرينة عمى ثبكت التيمة ضده فيك حؽ مستمد مف أصؿ مقرر ىك قرينة البراءة

ثـ يعد ىذا الحؽ حصنا مانعا أماـ سمطات التحقيؽ ضد اقتحاـ الحياة الخاصة لممتيـ إلجباره عمى االفصاح 
امتناع المتيـ عف اإلجابة قد يككف في غير مصمحتو خاصة إذا  بما يختزنو في ذاكرتو، مع مبلحظة أف

 .1كمف ثـ فإف امتناعو عف اإلجابة مفاده بقاء تمؾ األدلة ضده، كانت أدلة االتياـ متكفرة ضده

 االطالع عمى الممف  -4

يجب عمى قاضي األحداث كضع ممؼ اإلجراءات تحت تصرؼ محامي الطفؿ المتيـ قبؿ كؿ 
عمى الممؼ حسب ما يفيـ مف نص  االطبلع، غير أف حؽ 2عشريف ساعة عمى األقؿ استجكاب بأربع ك 

 3المادة سالفة الذكر غير مقرر لممتيـ.

مف قانكف االجراءات  68كتحرر نسخة مف ممؼ االجراءات حسب الشركط المنصكص عمييا في المادة 
ف، كيجكز ليـ استخراج الجزائية، كتكضع خصيصا تحت تصرؼ محاميي األطراؼ عندما يككنكف مؤسسي

مع مراعاة حقكؽ الدفاع كاحتراـ قرينة البراءة أف يمتنع عف تقديـ  صكر عنيا، كما يجكز لقاضي األحداث
 .4االجراءات التي يرل أف نتائجيا غير جاىزة بعد لمنقاش الكجاىي

ليميف القانكنية مف يعتبر عدـ جكاز تحميؼ المتيـ ا: اليمين القانونية  الطفل المتيمعدم جواز تحميف  -5
الضمانات لصالح لممتيـ لكي يدلي بتصريحاتو بعيدا عف أم تأثير منيا التأثير األدبي عمى إرادتو، كقد 

مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية: "ال يكره المتيـ عمى  3فقرة  14جسدت ىذا المعنى المادة 
عامة ال يحمؼ المتيـ اليميف الف تحميؼ اليميف القانكنية الشيادة ضد نفسو أك االعتراؼ بذنبو"، فالقاعدة ال

يعتبر مف قبيؿ اإلكراه كذلؾ بكضع المتيـ في مكقؼ محرج يجعمو بيف أمريف. إما أف يحمؼ كذبا كعندىا 

                                                 

 مف قانكف االجراءات الجزائية. 100أنظر المادة  1
 .مف نفس القانكف 4فقرة 105أنظر المادة  2
 .202، 201بارش سميماف، مرجع سابؽ، ص  3
 مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية. 68أنظر المادة  4
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يرتكب جريمة دينية كخمقية أك االعتراؼ بالحقيقة كفي ذلؾ إدانة لو، فإذا ما طمب المحقؽ منو أداء اليميف 
جراء يككف باطبل يترتب عميو بطبلف االستجكاب كجميع اإلجراءات التالية لو متى كانت مبنية فإف ىذا اال

نما استقر عمييا الفقو كنصت عمييا تشريعات مقارنة   .1عميو، كىذه قاعدة لـ ينص عمييا المشرع الجزائرم كا 

  ثانيا: انواع االستجواب

راءات الجزائية كىي االستجكاب عند الحضكر أنكاع مذككرة حصرا في قانكف االج ثةثبل لبلستجكاب
 األكؿ كاالستجكاب في المكضكع كاالستجكاب االجمالي.

 االستجواب عند الحضور األول  -1

حيف مثكؿ المتيـ ألكؿ مرة أماـ قاضي التحقيؽ أك قاضي األحداث حسب الحالة، يجب عمى ىذا 
 ي: كى 100األخير إتباع اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 

 التعرؼ عمى ىكية المتيـ. -

إحاطة المتيـ عمما بالكقائع المنسكبة إليو كما يشير إلى النصكص التي تعاقب عمييا كالتي كاف قد أشير  -
إلييا في الطمب االفتتاحي، أك في العريضة االفتتاحية، فإذا صرح المتيـ بأفعاؿ أخرل كجب إحالة الكثائؽ 

 ة. المثبتة فييا إلى ككيؿ الجميكري

إخطار المتيـ بحريتو في عدـ اإلدالء بأم تصريح، مع المبلحظة أنو إذا أراد المتيـ تقديـ أم تصريح  -
تمقاه قاضي التحقيؽ دكف التفصيؿ في األسئمة، مع كجكب التنكيو عف ذلؾ في المحضر تحت طائمة 

 البطبلف. 

 .2ـ كاإلشارة إلى ذلؾ في المحضرإخطار المتيـ بحقو في اختيار محاـ عنو كبحقو في طمب تعييف محا -

غير أنو في حالة الطفؿ المتيـ ال بد مف حضكر مسؤكلو المدني كع إلزامية تعييف محامي تحت طائمة 
 بطبلف االجراء.

 االستجواب في الموضوع -2

يسمى باالستجكاب الثاني أك في األساس أك في المكضكع، كيعتبر االستجكاب في المكضكع ىك 
ائي بمعنى الكممة حيث يقـك القاضي المحقؽ في ىذه المرحمة باستجكاب المتيـ تفصيميا عف االستجكاب القض

                                                 

المتيـ اليميف إال إذا كاف في مقاـ الشيادة عمى غيره /أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي :" ال يحمؼ 126نصت المادة ) 1
 مف المتيميف".

 .74ص  سابؽ،المرجع ، الحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرمقاضي الت، محمد حزيط 2
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س(، حيث  ج( أك )ج،، الكقائع المنسكبة اليو كيجرم االستجكاب بكاسطة أسئمة كأجكبة كيرمز ليا بالرمز )س
انو بمحضر االستجكاب عنيا اال  باإلجابةحقؽ بطرح األسئمة عمى المتيـ كيقـك ىذا االخير ميقـك القاض ال

 ال نرل سؤاؿ القاضي المحقؽ بؿ يحرر في المحضر جكاب المتيـ فقط، كمف الجكاب يفيـ مكضكع السؤاؿ.

االستجكاب ليس الزامي في الجنح خاصة اذا كانت الكقائع بسيطة خاصة مع إعتراؼ مع مبلحظة أف ىذ 
جنايات فيك كجكبي كيجب عمى القاضي المحقؽ المتيـ بالكقائع المنسكبة اليو كبدكف كجكد شيكد، أما في ال

كلككيؿ الجميكرية الحؽ في حضكر استجكابات المتيـ كمكاجيتو كيجب عمى أميف ضبط التحقيؽ  اجراءه.
إببلغو بمذكرة حكؿ االستجكاب بيكميف عمى األقؿ قبؿ كؿ استجكاب أك مكاجية، كيحؽ لو طرح األسئمة 

 .1مباشرة دكف إذف قاضي التحقيؽ

امي كىك يحضر استجكاب المتيـ أف ال يتناكؿ الكبلـ فيما عدا تكجيو االسئمة بعد أف يصرح كلممح
 .2قاضي التحقيؽ لو بذلؾ فإذا رفض قاضي التحقيؽ تضمف نص األسئمة بالمحضر أك يرفؽ بو

ة، أك كتظير قيمة االستجكاب إذا أسفر االستجكاب عف نتائج مثمرة كاعتراؼ المتيـ بارتكابو لمكقائع المجرم
 3أسفر عف تصريحات لممتيـ تظير معمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة أك تضع تفسيرا لكقائع الدعكل.

  االستجواب اقإجمالي -3

مف قانكف االجراءات الجزائية ) يجكز لقاضي التحقيؽ في مكاد  108/02اعماال بنص المادة 
صؿ اختيارم كىما ذىب اليو اجتياد التحقيؽ ( كىك في اال الجنايات اجراء استجكاب اجمالي قبؿ اقفاؿ

قي قضية رقـ  2009-07-15قرار صادر عف الغرفة الجنائية لممحكمة العميا بتاريخالمحكمة العميا 
ك العادة أف يقع في المسائؿ الجنائية )في حالة الجناية( استجكاب إجمالي، كليست الغاية منو 60644494

نما القصد منو تم خيص الكقائع باإلشارة إلى األدلة التي جمعت ضد المتيـ كالتي الحصكؿ عمى أدلة جديدة كا 
في صالحو ككذلؾ اإلشارة إلى المعمكمات التي كردت في شأنو فيما يخص حياتو كسمككو. كينتيي ىذا 
االستجكاب بطرح السؤاؿ األخير بالصيغة التالية: )ىذا ىك استجكابؾ األخير، ىؿ لؾ ما تدلي بو لمدفاع عف 

 5نفسؾ. 
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 في قضايا األطفال مالئمة االستجواب: لثاثا

مف أىداؼ الدعكل الجنائية في القانكف الجنائي لمطفكلة كىك تربية كحماية الطفؿ كتقكيمو،  انطبلقا
فاف االستجكاب في قانكف حماية الطفؿ يجب أف يتخذ مضمكنا جديدا يتفؽ مع مبادئ ىذا القانكف، ألف 

مى البالغيف، غير أنو يجب التمييز بيف مضمكف االستجكاب في االستجكاب كضع في األساس لكي يطبؽ ع
فمسفتو بالرغـ مف كجكد إحالة  استجكابالقانكف العاـ، كبيف االستجكاب في قانكف حماية الطفؿ، ذلؾ أف لكؿ 

 فيما يخص سمطات قاضي األحداث مف قانكف حماية الطفؿ إلى قانكف االجراءات الجزائية.

اب في قانكف حماية الطفؿ يمثؿ إجراء ضركريا لمتعرؼ عمى الجكانب كيمكف القكؿ أف االستجك 
الجريمة، كفي نفس الكقت مف جية أخرل  الرتكابالمختمفة لشخصية الطفؿ كالدكافع كاألسباب التي دفعتو 

 كتفنيد األدلة المقدمة ضده. براءتوكاثبات  يككف االستجكاب كسيمة لمطفؿ يتمكف مف الدفاع بيا عف نفسو

في أدلة الثبكت فقط، بؿ يجب عميو االحاطة  اىتماماتويككف عمى القاضي المحقؽ أال يحصر كمنو 
بالجكانب التي ييدؼ إلييا قانكف حماية الطفؿ، كليذا كاف البد عمى القاضي المحقؽ في قضايا األطفاؿ أف 

إذ أنو يتمكف  يككف متخصصا في مجاؿ الطفكلة، كبذلؾ يستطيع تحقيؽ نتائج إيجابية باستجكاب الطفؿ،
بفعؿ معرفتو كخبرتو في مجاؿ الطفكلة مف التعامؿ بطريقة صحيحة كتمقائية، كليس المجابية كالمحاصرة، 

 فمثؿ ىذه الكسائؿ يحرميا قانكف حماية الطفؿ، كما أنو ليس ثمة حاجة أك ضركرة لمجكء إلييا.

كحاجتو المتكاصمة  كيجب أيضا عمى القاضي المحقؽ أثناء االستجكاب مراعاة طبيعة الطفؿ
كالطبيعية إلى األمف كالطمأنينة، كأف يعامؿ برفؽ، كأف يأخذ االستجكاب مشيد الحكار اليادئ بصكت غير 

 .1عاؿ، مثؿ الحكار العادم

 ادلىاجهخ :انفزع انضبين

كيقصد بالمكاجية مجابية المتيـ بغيره مف الشيكد أك المتيميف، كالمكاجية ىنا نكعاف النكع األكؿ 
ية شخصية كىي أم يقـك القاضي المحقؽ بمكاجية المتيـ بشخص متيـ آخر أك شاىد فيما يتعمؽ بما مكاج

 صرح بو كؿ منيما مف أقكاؿ، كيثبت القاضي المحقؽ ىذه المكاجية كما جرل فييا مف تصريحات
اىد أك كالنكع الثاني ىك مكاجية قكلية، كىي أف يكاجو القاضي المحقؽ المتيـ بما صرح بو ش بالمحضر.

نما يعتبر مكمبلن لبلستجكاب  متيـ آخر بالتحقيؽ، كىذه المكاجية ليست إجراء مستقبلن مف إجراءات التحقيؽ كا 
 باعتبار أف االستجكاب يتضمف مكاجية المتيـ بأدلة الثبكت ضده.
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كلعضك النيابة العامة أف يمتمس مف القاضي المحقؽ أف يكاجو المتيمكف بعضيـ ببعض أك بالشيكد 
استدعى األمر، كيدكف إجراءات المكاجية كنتيجتيا بمحضر التحقيؽ، كما يجب أف يتـ تكجيو السؤاؿ  إذا

لمشيكد في حضكر المتيـ إال إذا كانت ىناؾ اعتبارات جدية، يحتمؿ فييا تأثر الشاىد بكجكده عمى نحك 
ىد منيا كسماع ما قد يؤثر سمبا عمى التحقيؽ، عمى أف يخطر المتيـ بتفاصيؿ الشيادة بعد انتياء الشا

 يعقب بو عمييا كيثبت كؿ ذلؾ بمحضر التحقيؽ.

كيتفؽ االستجكاب مع المكاجية في أف كبل منيما يتضمف مكاجية المتيـ بدليؿ أك بأدلة قائمة ضده 
فإما يؤكدىا إثباتا أك ينكرىا نفيا، كلكنيا تختمؼ عنو باقتصارىا عمى دليؿ معيف أك أكثر يرل القاضي 

يتو، حيث يتبيف لو مف التحقيقات االختبلؼ الكاضح بيف ما صرح بو المتيـ كما صرح بو شاىد المحقؽ أىم
أك متيـ آخر، فيعمؿ عمى الجمع بينيما لمكاجية كؿ منيما باآلخر، كيدكف ما تسفر عنو المكاجية مف 

 .1تصريحات بمحضر المكاجية

كيجب اف يكضع ، انكنا بذلؾكاذا قرر القاضي المحقؽ اجراء مكاجية، يجب اخطار األطراؼ ق
لككيؿ الجميكرية الحؽ في ك  ساعة قبؿ المكاجية 24الممؼ تحت تصرؼ محامي المتيـ اك المدعي المدني 

 2طرح االسئمة.ك  الحضكر

لـ يتضمف قانكف حماية الطفؿ الجزائرم أم حكـ خاص فيما يتعمؽ بالمكاجية كإجراء مف إجراءات 
اعد العامة في قانكف االجراءات الجزائية، كلكف بالتدقيؽ في طبيعة التحقيؽ، كاكتفى بالرجكع إلى القك 

المكاجية كإجراء مف اجراءات التحقيؽ، فإنيا ال تنسجـ مع القكاعد التي تحكـ معاممة الطفؿ، فيي تنطكم 
عمى خطكرة حقيقية قد تسبب ضرر لمطفؿ، ككنيا تعرضو إلى مكاقؼ حرجة كعصيبة ال يمكنو تحمميا، 

 عدـ المجكء إلييا إال في حالة الضركرة كبالمكاجية القكلية كليس الشخصية.كليذا يجب 

 مبلئمة المكاجية كإجراء مف إجراءات التحقيؽ في قضايا األطفاؿ الجانحيف. نرل عدـ الذ

 

 ألطفبل اجلبحنني يغ انزحمُك ا نُهبَخ األصىل االجزائُخ :انزاثغادلجحش 

كد لمسمطة التقديرية لقاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ التحقيؽ االبتدائي يع انتياءإف تقدير 
باألحداث كحده، فإذا تبيف لمقاضي المحقؽ أف االجراءات قد تـ استكماليا، يتصرؼ في ممؼ الدعكل عمى 
ضكء ما تكصؿ إليو مف كقائع كأدلة كقرائف، كنظرا ألف مدة التحقيؽ متغيرة كتحكميا عدة عكامؿ تتعمؽ 

                                                 

 .382، ص2010كدة حسيف جياد، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، ب ط، أكادمية شرطة دبي، االمارات العربية المتحدة، ج 1
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كصعكبة كؿ قضية عمى حدل، فإف المشرع لـ يربط انتياء التحقيؽ بمدة زمنية معينة  بطبيعة كتعقيد
ف كاف مطمكبا مف القاضي المحقؽ ىك السرعة في اإلجراءات فيصدر حسب األحكاؿ أمرا ، محددة، حتى كا 

الجنح، أك بأف ال كجو لممتابعة لفائدة الطفؿ، أك أمرا بإحالة الطفؿ المتيـ عمى قسـ األحداث فحالة قضايا 
 بإحالة ممؼ القضية إلى قسـ األحداث بمحكمة مقر المجمس القضائي المختص في حالة القضايا الجنائية.

غير أف قاضي التحقيؽ ال يصدر ىذه األكامر إال بعد إببلغ الممؼ لككيؿ الجميكرية بعد أف يقكـ الكاتب  
أياـ عمى األكثر طبقا لما جاء في المادة بترقيمو، كعمى ككيؿ الجميكرية تقديـ طمباتو إليو خبلؿ عشرة 

 . 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية 162

، كليس عمى القاضي المحقؽ أف يبيف لبلستئناؼكتبميغ الممؼ لمنيابة يعتبر تصرفا إداريا غير قابؿ 
 في أمر اإلببلغ المكجو إلى النيابة تكجيو في التصرؼ في الممؼ.

 

 هًزبثؼخ: األيز ثإال وجّ نادلطهت األول

قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث جميع إجراءات التحقيؽ في  استكماؿعند 
 فاذاالقضية، كعمى ضكء ما تكصؿ إليو مف نتائج كاف الزما عميو أف يصدر األمر المناسب في القضية، 

، دالئؿ كافية ضد المتيـ تبيف أف الكقائع المكجكدة بالممؼ ال تككف جناية أك جنحة أك مخالفة، أك ال تكجد
يخمي سبيؿ الطفؿ ك  أك كاف مقترؼ الجريمة ال يزاؿ مجيكال، يصدر القاضي المحقؽ أمر بأال كجو لممتابعة،

 استئناؼالمتيـ إذا كاف محبكسا في الحاؿ ما لـ يكف محبكسا لسبب آخر، كىذا بالرغـ مف استئناؼ أك عدـ 
 . 2النيابة

نماالتشريعي أف المشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا ليذا األمر،  كالمبلحظ مف خبلؿ استقراء النص  كا 
 أعطى األسباب كالمبررات التي يستند عمييا القاضي المحقؽ لبناء أمره .

كعميو سنتطرؽ لمختمؼ التعريفات الفقيية ليذا األمر، فعرفو الدكتكر جبلؿ ثركت كتالي :" يعتبر 
التحقيؽ بعدـ كجكد مقتضى إلقامة الدعكل أماـ المحكمة نظرا لما  القرار بأال كجو إلقامة الدعكل، أك سمطة

 .3كشؼ عنو التحقيؽ مف عدـ كجكد أسس كافية لتقديميا

                                                 

 .189ئي. المرجع السابؽ. صقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء االجتياد القضا، نجيمي جماؿ الديف 1
 مف قانكف االجراءات الجزائية. 163أنظر المادة  2
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كعرفو الدكتكر مأمكف محمد سبلمة بأنو :" ذلؾ األمر بمقتضاه تقرر سمطة التحقيؽ عدـ السير في 
 1الدعكل الجنائية لتكافر سبب مف أسباب التي تحكؿ دكف ذلؾ".

يعرفو الدكتكر عمي جركه بأف األمر بأال كجو لممتابعة " ىك أمر قضائي يصدره القاضي المحقؽ ك 
ليقرر عدـ كجكد مقتضى إلقامة الدعكل العمكمية لسبب مف األسباب التي بينيا القانكف"، أك "ىك ذاؾ 

يجب أف األمر الذم يصدره قاضي التحقيؽ بناء عمى سبب قانكني أك مكضكعي كيحكز حجية مؤقتة ك 
  .2يككف مسببا بدرجة كافية"

كاألمر بأال كجو لممتابعة ىك أمر قضائي لو مرتبة الحكـ أك القرار القضائي، يجب تسبيبو كما يفيـ 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية، التي تنص عمى أف أكامر قاضي التحقيؽ تحدد عمى  169ضمنيا مف المادة 

أك ال تكجد ضد المتيـ دالئؿ كافية، كاألسباب التي يستند عمييا كجو الدقة األسباب التي مف أجميا تكجد 
 أسباب مكضكعية. ك  قاضي التحقيؽ في إصدار األمر بأف ال كجو لممتابعة، نكعاف أسباب قانكنية

 : األطجبة انمبَىَُخ انفزع األول

 ك تتمثؿ في إحدل الصكر: 

 قب عمييا القانكف. : إذا كانت الكقائع المنسكبة لممتيـ ال تشكؿ جريمة يعا01

 : إذا كانت الكاقعة تتعمؽ بجناية أك جنحة أك مخالفة إال أف ركنا مف أركانيا غير متكفر. 02

: إذا تكافرت جميع أركاف الجريمة إال أنو قاـ سبب مف أسباب اإلباحة أك ما يعبر عنو باألفعاؿ المبررة 03
أك لعدـ جكاز تحريؾ الدعكل العمكمية كالسرقة  كحالة الدفاع الشرعي أك مانع مف مكانع العقاب كالجنكف

مف  06بيف األزكاج أك بيف األصكؿ كالفركع أك إلنقضاء الدعكل العمكمية بأحد األسباب المحددة بالمادة 
لغاء النص العقابي أك بصدكر حكـ  قانكف اإلجراءات الجزائية كىي كفاة المتيـ كالتقادـ كالعفك الشامؿ كا 

بسحب الشككل إذا ك  قضي فيو، كما تنقضي الدعكل العمكمية بتنفيذ إتفاؽ الكساطةحائز لقكة الشيء الم
 . 3كانت شرطا الزما لممتابعة كالمصالحة إذا كاف القانكف يجيزىا صراحة

 : األطجبة ادلىظىػُخ انفزع انضبين

 : كيمكف حصرىا في الصكرتيف
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العدالة يقتضياف بأف ال يبقى ممؼ  : إذا بقي الفاعؿ مرتكب الجريمة مجيكال، فالمنطؽ كحسف سير01
القضية مفتكحا لدل القاضي المحقؽ بدكف جدكل ما داـ القانكف سمح بالعكدة إلى التحقيؽ مرة أخرل متى تـ 

 التعرؼ عمى ىكية مرتكب الجريمة. 

: عدـ كجكد دالئؿ كافية ضد المتيـ، كالتي يستخمصيا القاضي المحقؽ مف الكقائع المعركضة عميو، 02
عميو كحده في اإلدانة كبيف  االعتمادىذا الشأف كجب التمييز بيف دليؿ اإلثبات المباشر الذم يجكز  كفي

الدالئؿ التي ىي عبارة عف كسائؿ غير مباشرة في اإلثبات كالتي ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ بحيث أنيا ال 
عمييا في مرحمة التحقيؽ كتسمى  ادكاالعتم االستنادتكفي كحدىا لئلدانة عند الحكـ في القضية كانما يجكز 

  بالقرائف.

ف األمر بأف ال كجو لممتابعة نكعاف: كمي أك جزئي، فاألمر الكمي بأال كجو لممتابعة ينيي التحقيؽ كا
  لجميع األشخاص الذيف جرت متابعتيـ.ك  بالنسبة لكؿ كقائع الدعكل

يصدر القاضي المحقؽ أمرا ، المتيميفأما األمر بأال كجو لممتابعة الجزئي ففي حالة تعدد التيـ أك 
 167بأف ال كجو لممتابعة بصفة جزئية، سكاء بالنسبة إلحدل التيـ أك ألحد المتيميف طبقا لمقتضيات المادة 

، كقد يرل القاضي المحقؽ أثناء التحقيؽ أف القرائف المكجكدة ضد أحد 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية
أف يقؼ عند ىذا الحد كيأمر بأف ال كجو لمتابعة ىذا المتيـ كحده يستحسف المتيميف مشككؾ فييا، كبدال مف 

أف يستمر في التحقيؽ حتى يتأكد مف صحة القرائف المكجكدة أك عدـ صحتيا، السيما إذا كاف المتيـ طميقا، 
يع كأمر فإذا ما أنيى التحقيؽ كلـ يتكصؿ إلى ما يعزز ىذه القرائف الضعيفة قرر غمؽ التحقيؽ بالنسبة لمجم

 بأف ال كجو لممتابعة لصالح ىذا المتيـ كبإحالة المتيميف اآلخريف.

 أليز ثإٌ ال وجّ نهًزبثؼخ ن انمبَىَُخ اِصبر: انفزع انضبنش

 23المؤرخ في  02-15أىـ اصبلح قانكني أدخمو تعديؿ قانكف االجراءات الجزائية بمكجب األمر 
النيابة، كيترتب عمى إصدار األمر بأف ال كجو لممتابعة، أف  الستئناؼىك إزالة األثر المكقؼ  2015يكليك 

النيابة، ما لـ يكف محبكسا لسبب آخر كفقا  استئناؼالمتيـ إف كاف محبكسا فإنو يفرج عميو في الحاؿ رغـ 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية.  2فقرة163لما نصت عميو صراحة المادة 
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جراءات الجزائية قبؿ التعديؿ األخير كانت تتضمف في مف قانكف اإل 163كجدير بالذكر أف المادة 
ككيؿ الجميكرية يكقؼ تنفيذ األمر باإلفراج عف المتيـ الذم ينطكم عميو األمر  استئناؼفقرتيا الثانية أف 
 بأال كجو لممتابعة. 

 كيبت القاضي المحقؽ في نفس الكقت في شأف رد األشياء المضبكطة. كيصفي حساب المصاريؼ
لمدعي المدني بيا إف كجد في القضية مدع مدني، غير أنو يجكز أف يعفى المدعي المدني حسف النية يمـز اك 

مف قانكف اإلجراءات  4ك 3فقرة 163مف المصاريؼ كميا أك جزء منيا بقرار خاص مسبب كفقا لممادة 
  الجزائية.

 لىاػذ اإلحبنخ ادلطهت انضبين:
قاـ بيا قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المكمؼ إذا تبيف مف مجمؿ إجراءات التحقيؽ التي  

باألحداث أف الجريمة قد كقعت فعبل، كأنيا قائمة قانكنا، كأف األدلة عمى ارتكاب الطفؿ المتيـ ليا أك الظف 
ف كانت ضعيفة لكنيا متكفرة ككافية لئلحالة، فيجب عمى القاضي أف يتخذ أمرا بإحالة  بارتكابيا بأدلة كا 

 كمة الجزائية المختصة كالقرار باإلحالة يخضع لقكاعد قانكنية محددة.المتيـ عمى المح

 

 : االحبنخ ػهً لظى األحذاسانفزع األول

سنادىا إلى المتيـ مما  متى رأل القاضي المحقؽ أف ثمة أدلة كافية عمى كقكع جنحة أك مخالفة كا 
مة أصدر أمرا يسمى بأمر إحالة يكفي معو لتحكيؿ الدعكل العمكمية مف مرحمة التحقيؽ إلى مرحمة المحاك

عمى قسـ األحداث، بمكجبو يرفعيا إلى محكمة األحداث المختصة مع أدلة اإلقناع لتدخؿ الدعكل مرحمة 
 . 1المحاكمة

فأمر اإلحالة عمى قسـ األحداث يترتب عميو خركج الدعكل العمكمية مف مرحمة التحقيؽ إلى مرحمة 
ة بالنظر إلى مضمكنو باعتباره قرارا بنقؿ الدعكل مف مرحمة التحقيؽ المحاكمة، كيمكف تأصيؿ األمر باإلحال

االبتدائي إلى مرحمة المحاكمة فيك أمر تصرؼ منيي لمتحقيؽ يتضمف رجحاف أدلة اإلدانة كنتيجة إلقتناع 
 .2سمطة التحقيؽ بمبلئمة إحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة

ة أك مخالفة أصدر أمرا باإلحالة لممحكمة المختصة فإذا رأل القاضي المحقؽ أف الكاقعة تعد جنح
نكعيا بنظر الجريمة فتتـ إحالة الدعكل إلى قسـ األحداث، كيقكـ القاضي المحقؽ بإرساؿ ممؼ اإلجراءات 
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بأمر اإلحالة إلى ككيؿ الجميكرية، الذم يقكـ بدكره بغير تميؿ بإرسالو إلى قمـ كتاب محكمة األحداث،  مرفقا
 النيابة. اختصاصد الجمسة لنظر الدعكل، أم أف جدكلة القضية مف مع تحديد ميعا

يقكـ ككيؿ الجميكرية في ىذه الحالة بتكميؼ الطفؿ المتيـ كممثمو الشرعي بالحضكر لمجمسة التي 
 يككف قد حددىا لو أماـ تمؾ المحكمة لنظر الدعكل ضده.

باستكماؿ إجراءات التحقيؽ كىـ بصدد كالمبلحظ مف الناحية العممية أف قضاة التحقيؽ عندما يقكمكف 
اإلحالة " أك "األمر ك  إحالة ممؼ القضية، يتخذكف عدة أكامر مركبة في آف كاحد مثؿ :"األمر بإعادة التكييؼ

الفرصة إلى النيابة لممارسة  اإلحالة "ك ىذه األكامر جائزة قانكنا غير أنيا ال تتيحك  كجو لممتابعة الجزئي بأال
، ليذا فإنو مف األقكـ أف يقكـ قضاة التحقيؽ بما فييـ قاضي 1ير الدعكل العمكميةحقيا في متابعة س

ىذه األكامر مثؿ "أمر إعادة تكييؼ الكقائع " أك "أال كجو لممتابعة الجزئي" قبؿ االنتياء مف  باتخاذاألحداث 
 اؼ النيابة كتأخر الفصؿىذا يؤدم إلى الحد مف استئنك  اتخاذ األمر " بالتصرؼ باإلحالة "ك  إجراءات التحقيؽ
خبلء سبيؿ المكقكفيف إذا كاف ثمة مجاؿ لبراءتيـ مف طرؼ المحكمة المختصة، كما أف ك  في ممؼ الدعكل ا 

أغمب أكامر اإلحالة الصادرة عف قضاة التحقيؽ ككذا قضاة األحداث تقتصر عمى حيثية أك حيثيتيف تشيراف 
 فعاؿ كالكصكؿ إلى اسناد الفعؿ اإلجرامي لممتيـ .إلى ارتكاب الفعؿ بصكرة سطحية دكف تحميؿ ىذه األ

ف ترجيح إدانة متيـ مف قبؿ قاضي التحقيؽ أك قاضي األحداث ليس اقتناعا منو بمبلئمة إحالة  كا 
الجـز ما إذا كاف ىذا ك  الدعكل العمكمية إلى المحكمة المختصة، كىذه األخيرة ىي التي يعكد ليا فقط الحسـ

 ية األمر مع حقيقة الكاقع كصحيح القانكف.يتطابؽ في نيا االقتناع

التي تصؿ إلى حد اليقيف  االقتناعالكافي لؤلمر باإلحالة كدرجة  االقتناعبيف درجة  اختبلؼفيناؾ 
كالجـز بالنسبة ألحكاـ المحاكـ، فمئف كاف الشؾ أماـ جيات الحكـ يفسر لمصمحة المتيـ، فيك عند التصرؼ 

 .2يـفي التحقيؽ يفسر ضد مصمحة المت

فنجد أف قاضي األحداث في قضايا عديدة يصدر أكامر إحالة إلى قسـ األحداث، كعندما يفصؿ فييا 
نفس القاضي يفصؿ ببراءة المتيميف، فقاضي األحداث لو قبعتيف قبعة المحقؽ كقبعة قاضي الحكـ كال يكجد 

 تناقض بيف االحالة كحكـ البراءة.
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 ى األحذاس حملكًخ يمز اجملهض انمعبئٍ : األيز ثبإلحبنخ ؤيبو لظانفزع انضبين

تماشيا مع القكاعد العامة التي تقضي بإلزامية التحقيؽ في مكاد الجنايات، كبعد انتياء التحقيؽ 
الجنائي، يصدر قاضي التحقيؽ المكمؼ بشؤكف األحداث عمى ضكء ما تكصؿ إليو، ككذا بناء عمى طمبات 

عمى حسب األحكاؿ ك  اـ المكالية مف تاريخ إببلغيا بانتياء التحقيؽ،( أي05النيابة التي تبدييا خبلؿ الخمسة )
ما بإرساؿ الممؼ إلى قسـ األحداثك  إما أمرا بأال كجو لممتابعة  .1ا 

كبالتالي فالقاعدة العامة أف الطفؿ إذا إرتكب جناية فاألصؿ أف إحالتو تككف عمى قسـ األحداث 
إستثنى عمى ىذه القاعدة، الجرائـ اإلرىابية التي يككف بمحكمة مقر المجمس، غير أف المشرع الجزائرم 

الطفؿ فييا محؿ لممتابعة فإف اإلحالة تككف عمى محكمة الجنايات، كالعمة ترجع إلى األزمة التي مرت بيا 
الجزائر في سنكات التسعينيات مف القرف الماضي، كدخكؿ ما يسمى تجريـ األفعاؿ االرىابية كالتخريبية 

كالمعدؿ لقانكف االجراءات الجزائية، حيث أف محكمة  1995فيفرم  25المؤرخ في  10-95بمكجب األمر 
سنة  16أصبحت تختص بالحكـ عمى األطفاؿ البالغيف مف العمر  2فقرة  249الجنايات بمكجب المادة 

فيذا النص  كاممة كالذيف ارتكبكا أفعاال إرىابية أك تخريبية كالمحاليف إلييا بقرار نيائي مف غرفة االتياـ،
االجرائي كاف إلى غاية صدكر قانكف حماية الطفؿ يشكؿ تناقضا صارخا لخصكصية محاكمة األطفاؿ 
كالمتأمؿ في مكقؼ المشرع الجزائرم حكؿ ىذه المسألة يجد أنو بالرغـ مف كجكد قكاعد تضمف لمطفؿ حماية 

، 2لمقارنة مع العقكبات المقررة لمبالغيفقانكنية كالمتعمقة بسرية الجمسات، كمف أف الحكـ فييا يككف مخففا با
نما تذىب أعمؽ مف ذلؾ لتشمؿ  غير أف ىذا غير كاؼ، فالمسألة ىنا ال تتعمؽ بالنصكص القانكنية، كا 
القاضي الذم ينظر في ىذه القضايا، فقضاة محكمة الجنايات ليست ليـ دراية كأسبقية لمتعامؿ مع شخصية 

 المتخذة أماـ ىذه المحكمة، فيي تتميز نكعا ما بالتعقيد.الطفؿ، إضافة إلى طبيعة اإلجراءات 

                                                 

يقابؿ ىذا األمر بالنسبة لمبالغيف أمر إرساؿ مستندات الدعكل إلى النائب العاـ، كالذم يختمؼ عف أكامر التصرؼ األخرل مف حيث  1
كنو ال ينيي التحقيؽ، بؿ ينقؿ الدعكل مف درجة دنيا لمتحقيؽ إلى درجة عميا، فإذا ما رأل قاضي التحقيؽ بعد االنتياء مف التحقيؽ أف ك

 الكقائع تككف جريمة كصفيا القانكني جناية، يقـك بإرساؿ الممؼ مع أدلة االقناع بمعرفة نيابة الجميكرية إلى النائب العاـ لدل المجمس
 ي، حتى يعرضو عمى غرفة االتياـ باعتبارىا درجة ثانية لمتحقيؽ.القضائ

أما في حالة كجكد إرتباط ال يقبؿ التجزئة بيف جناية كجنحة فذلؾ يحتـ عمى قاضي التحقيؽ إصدار أمر بإرساؿ مستندات الدعكل إلى 
ذا كاف المتيـ رىف الحبس المؤقت بقي محبكسا لحيف  أف كاف المتيـ ك  صدكر قرار مخالؼ عف غرفة االتياـالنائب العاـ بيذا االرتباط، كا 

يحتفظ ىذا األمر بقكتو التنفيذية إلى حيف صدكر قرار مف غرفة االتياـ إذا كاف المتيـ حدثا أمر ، صدر ضده أمر بالقبضك  في حالة فرار
 قاضي التحقيؽ بإرسالو إلى قسـ األحداث بمقر المجمس القضائي.
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مف قانكف  2فقرة  249كتداركا مف المشرع كىذا يحسب لصالح حماية الطفؿ، قاـ بإلغاء أحكاـ المادة 
، ليؤكد عمى حماية شاممة بدكف استثناء لؤلطفاؿ، تحت سقؼ محكمة مختصة 1االجراءات الجزائية

 باألحداث.
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 فصل الثانيال
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تكتسي مرحمة المحاكمة أىمية كبيرة مف بيف المراحؿ التي تمر بيا الدعكل العمكمية المتابع فييا 
كمستقبؿ الطفؿ الجانح، كمف خبلؿ ىذه األىمية نجد أف  مصير الطفؿ الجانح، ففييا يتـ الفصؿ كتقرير

الدكلية المتعمقة بقضاء األطفاؿ تضمنت عددا مف المبادئ التي تضمف حماية لمطفؿ في مرحمة  القكاعد
المحاكمة، كالتي ترمي إلى معاممة الطفؿ معاممة مبلئمة لسنو كشخصيتو كظركفو، كتكفر لو كضعا مف 

كحقكقو بحرية تامة، كالدفاع عف نفسو  التفيـ يسمح لو باالنخراط في االجراءات، كيستطيع مف خبلليا التعبير
  1تكصمو إما إلى البراءة أك عقكبة مخففة.

كأف ىذه المبادئ التي تقنف مف خبلليا االجراءات أماـ محكمة األحداث كاألىداؼ التي ترمي إلى 
صبلح لمطفؿ،  تحقيقيا ىي االطار الذم يقتضي االلتزاـ بو كاألسس التي ينبغي سمككيا لتحقيؽ حماية كا 

 .2بتطكرىا كفعاليتيا عمى صعيد حماية الطفؿ مف االنحراؼ خاصة كأنيا تميزت

فكجكد قضاء متخصص ينظر في قضايا األطفاؿ المتيميف بالجنكح، عمتو تكمف في الطابع االستثنائي 
كالخاص لجرائـ الطفكلة، سكاء مف حيث دكافعو كأسبابو، أك طرؽ عبلجو، ىذه العمة أفضت إلى إنشاء ىذا 

خصص، كالذم يشرؼ عميو أشخاص مؤىميف كمختصيف في ميداف الطفكلة لمقياـ بمياـ النكع مف القضاء المت
القيـ االجتماعية كالنفسية ك  بؿ تتعداه إلى مجمكعة متنكعة مف العناصر، ال ترتكز فقط عمى تطبيؽ القانكف

 كالمادية، كىي العناصر التي ليست ليا أىمية في القضايا التي يعالجيا القضاء العادم.

برر أيضا استحداث ىذا النكع مف قضاء األحداث، خصكصية االجراءات التي ال بد ليا كأف كما ي
تراعي شخصية كنفسية كطبيعة الطفؿ، كىي االجراءات التي البد كأف تختمؼ جذريا عف االجراءات المتبعة 

كمتطمبات  في محاكمة البالغيف، كبالتالي كاف الزما إتباع إجراءات خاصة كفؽ قكاعد تتبلءـ كحاجيات
كىك أمر يمميو كيفرضو طبيعة جنكح األطفاؿ، ذلؾ أف جنكح األطفاؿ ليس كإجراـ البالغيف، فيك 3الطفكلة.

أمر مختمؼ سكاء مف حيث طبيعتو أك مف حيث دكافعو، كىذا االختبلؼ في الطبيعة كالدافع، مناطو إلى أف 
أك نفسي أك مادم أك كجكد ىذه جنكح الطفؿ في حقيقة األمر ىك ظاىرة تبيف كجكد خمؿ اجتماعي 

 .4كال يعبر عف كجكد نزعة إجرامية لدل الطفؿ االختبلالت مجتمعة، فيك بذلؾ ال يظير

                                                 

مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث )قكاعد بكيف( أكصى باعتمادىا  21، 20، 16، 14، 10، 08القكاعد  1
كاعتمدتيا الجمعية  1985مبر سبت 6أكت إلى  26مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المنعقد في ميبلنك مف 

 . 1985نكفمبر  29المؤرخ في  40/22مة بقرارىا العا
 .607، ص2010 01 ط نجاة جرجس جدعكف، جرائـ األحداث في القانكف الدكلي كالداخمي، منشكرات زيف الحقكقية،  2
 .673، ص1998بية، مصر، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف االجراءات الجنائية، دار النيضة العر   3
 .288محمكد سميماف مكسى، المرجع السابؽ، ص 4
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أيضا تطكر القانكف الجنائي الحديث ساىـ في ظيكر قضاء األحداث، كىذا التطكر راجع إلى بزكع 
النفس كعمـ االجتماع كعمـ البيكلكجيا  عمـك جديدة لـ تكف معركفة مف قبؿ مثؿ عمـ االجراـ كعمـ العقاب كعمـ

 كغيرىا مف العمكـ األخرل الت أسيمت في تحميؿ مكاضيع تتعمؽ بالجريمة كالمسؤكلية كالعقاب.

كمف منطمؽ المبادئ الدكلية المنصكص عمييا في قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف 
الدكلي األحكاـ التي تنظـ العدالة الجنائية لؤلطفاؿ، حتى  األحداث )قكاعد بكيف(، أخذت تشريعات المجتمع

تظير بشكؿ متطكر كتحقيؽ أىداؼ منسجمة مع المبادئ العامة، فجاءت االجراءات الخاصة بمحاكمة 
األطفاؿ المحرفيف بخصائص مشتركة بيف ىذه التشريعات، تقتضي التكقؼ عندىا إلبراز معالميا كتبياف ما 

 عامة المطبقة عمى األشخاص البالغيف.يميزىا عف األحكاـ ال

كمف ضمف ىذه التشريعات التي خضعت إلى تحديث إجراءاتيا في مجاؿ محاكمة األطفاؿ، جاء 
جكيمية 15المؤرخ في  12-15التشريع الجزائرم ليضع قانكنا جديدا شامبل لحماية الطفؿ بمكجب القانكف رقـ 

س الطابع االجتماعي لمحاكمة األطفاؿ، فيككف مف المتعمؽ بحماية الطفؿ، فيك يرمي إلى تكري 2015
الطبيعي أف ينعكس ذلؾ عمى االجراءات المتبعة في مرحمة المحاكمة، كتخرج في بعض جكانبيا عف 

 لمطفؿ. االجراءات العامة كالتقميدية، مبرزة بذلؾ مميزات خاصة تكصؼ بأنيا ضمانات لحماية أكبر

مدل نجاعتيا في تكفير ك  لخاصة باألطفاؿ الجانحيف؟تحديث إجراءات المحاكمة افماىي مكاطف 
 حماية قانكنية فعالة لمطفؿ الجانح؟

نتناكؿ بالدراسة في ىذا الفصؿ ضمف ثبلث مباحث، المبحث األكؿ لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، 
، حاكمةالحماية القانكنية لمطفؿ أثناء الماألصكؿ االجرائية الخاصة أماـ محكمة األحداث، كالمبحث الثاني 

 .الحماية القانكنية لمطفؿ بعد المحاكمةكالمبحث الثالث 

 

 : األصىل االجزائُخ ادلزجؼخ ؤيبو حمكًخ األحذاسادلجحش األول

في مرحمة المحاكمة يتـ استقصاء األدلة كتمحيصيا كتقييميا بصفة نيائية مف أجؿ الكصكؿ إلى 
ر أك إنزاؿ العقكبة المناسبة عمى الطفؿ، أك إفادتو الحقيقة، ككذا الفصؿ في الدعكل العمكمية باتخاذ التدبي

 بالبراءة، كما يتكقؼ عمييا تحقيؽ الغاية مف الدفاع االجتماعي بإعادة تأىيؿ الطفؿ كليس عقابو.
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كالصفة العبلجية لقضاء األحداث تفرض اتخاذ اجراءات خاصة بسير المحاكمة تؤمف مف خبلليا 
كما يتحقؽ بشكؿ أفضؿ ، االنحراؼ مف ضرر يمكف أف يصيبوحماية الطفؿ الجانح أك المعرض لخطر 

 اختيار التدبير المبلئـ لحالتو كيضمف بشكؿ فعاؿ تربيتو كتأىيمو.

كخكفا مف أف ال يحقؽ التدبير المتخذ ىدفو، فنككف أما انتكاسة حقيقية لما سبؽ اتخاذه مف اجراءات، 
ذا التدبير معدال فيو عند الضركرة، حسب حالة يشرؼ قاضي األحداث عمى التأكد مف سبلمة كحسف تنفيذ ى

الطفؿ كمقتضيات العدالة، بشكؿ يمكف القكؿ معو أف القاضي بذؿ عناية مف أجؿ إصبلح الطفؿ كأدل 
 كاجبو بكصفو قاضي أحداث.

كمف الضمانات التي نصت عمييا قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث )قكاعد 
ال يجكز مف حيث المبدأ، نشر أية معمكمات يمكف أف تؤدم الي التعرؼ عمى ىكية المجـر  بكيف( أنو

الحدث، كأف ينظر في امكانية معالجة قضايا المجرميف األحداث دكف المجكء الى محاكمة رسمية مف قبؿ 
 1.كرةالسمطة المختصة كمما كاف ذلؾ ممكنا، كعدـ إيداع الطفؿ في مؤسسات ايداع إال في حالة الضر 

مف قانكف حماية الطفؿ كالتي تنص: " لمطفؿ المتيـ بارتكاب أك محاكلة  09كبالذىاب إلى نص المادة 
ارتكاب جريمة الحؽ في محاكمة عادلة"، ككفقا ألصكؿ المحاكمات العادلة كتكريسا ليا خصص المشرع 

 ؼ المحاكمة العادلة.جميع المبادئ التي تكفر أجكاء كظرك  115إلى المادة  11الجزائرم مف المادة 

 انزشكُالد ادلخزهفخ يف حمبكًخ األطفبل ادلطهت األول:

المتتبع لتطكر التشريع االجرائي الجزائي في الجزائر سيبلحظ بأف المشرع تبنى كمنذ االستقبلؿ محكمة 
في  كطبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية الصادر ، ففي بداية األمرالجانحيفخاصة لؤلحداث تختص باألطفاؿ 

أنشئت محكمة األحداث في مقر كؿ مجمس قضائي  1966جكاف  08المؤرخ في  155-66ظؿ األمر 
 1972مجمسا قضائيا، يحدد اختصاصيا بدائرة اختصاص المجمس نفسو، ثـ في سنة  15كالتي كاف عددىا 

المؤرخ  38-72مر كبعد إعادة تنظيـ النظاـ العقابي الجزائرم تـ تعديؿ قانكف االجراءات الجزائية بمكجب األ
مف قانكف االجراءات الجزائية كنص عمى إنشاء محكمة  447كالذم يعدؿ المادة  1972يكليك  27في 

نظرا لنقص  1975األحداث عمى مستكل كؿ محكمة في الكطف، لكف ىذا القرار لـ يتـ تنفيذه إلى غاية سنة 
كالتي أطمقت تسمية قسـ  1975جكاف  17المؤرخ في  46-75، بمكجب األمر رقـ 2في عدد القضاة

 األحداث بدؿ محكمة األحداث، كبقي نفس الحاؿ مع صدكر قانكف حماية الطفؿ.
                                                 

 ،مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف األحداث )قكاعد بكيف(.16، 11، 10، 08، 07القكاعد  1
 .14ص، 2011 أكفركخ عبد الحفيظ، السياسة الجنائية تجاه األحداث، رسالة ماجستير، جامعة منتكرم، قسنطينة، 2
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أيضا أنشأ المشرع الجزائرم درجة ثانية لمتقاضي ىي غرفة األحداث عمى مستكل المجمس القضائي، 
التنظيـ القضائي  كالمتضمف 1965نكفمبر  16المؤرخ في  278-65كالتي نص عمييا ابتداء مف األمر رقـ 

 المتعمؽ بالتنظيـ القضائي. 2005يكليك  17المؤرخ في  11-05إلى غاية القانكف العضكم رقـ 

كنحاكؿ الكقكؼ عمى التشكيبلت المختمفة لمحاكمة األطفاؿ المخالفيف لمقانكف عبر مسار المحاكمة مف 
جمس القضائي كدرجة ثانية قسـ األحداث في المحكمة كدرجة أكلى لمتقاضي إلى غرفة األحداث بالم

 لمتقاضي.

 : لظى األحذاس ػهً يظزىي احملكًخانفزع األول 

إف إنشاء محاكـ خاصة لمحاكمة األطفاؿ يعد مف أىـ المنجزات التي حققتيا السياسة الجنائية، كقد 
 14 بيف عف ذلؾ بكضكح المؤتمر الخامس لمجمعية الدكلية لقضاء األحداث المنعقد في برككسؿ في الفترة

في تكصية أصدرىا بيذا الخصكص جاء فييا: " أنو مف األىمية بمكاف أال تسند  1958جكيمية 18إلى 
كظيفة قاضي األحداث إال ألشخاص يتكفركف عمى إعداد خاص ال سيما مف الناحية القانكنية كالفنية، يؤىميـ 

العكامؿ النفسية، كأف يككف  لمقياـ بكظيفتيـ، كما يجب أف يتصؼ قاضي األحداث بشعكر مرىؼ يجعمو يدرؾ
 1مالكا لناصية فف المحادثة، كعمى اطبلع كاسع بمختمؼ العمـك التي يحتاجيا".

، كأقساـ 2كقد أطمؽ المشرع الجزائرم عمى محكمة األحداث عمى مستكل المحكمة بقسـ األحداث
 مة كاحدة.األحداث سكاء بالمحاكـ العادية أك بمحاكـ مقر المجالس القضائية تشترؾ في تشكي

 155-66كقبؿ التطرؽ إلى التشكيمة نستعرض التطكر التشريعي ليذه التشكيمة، فبصدكر األمر 
المتضمف قانكف االجراءات الجزائية نص عمى أف تشكيمة قسـ األحداث تتشكؿ  1966جكاف  08المؤرخ في 

ى غاية صدكر قانكف ، كبقي الحاؿ عمى ىذه التشكيمة إل3مف قاضي األحداث رئيسا كمف قاضييف محمفيف
مف قانكف حماية الطفؿ: "يتشكؿ قسـ األحداث مف قاضي األحداث رئيسا كمف  80الطفؿ، حيث تنص المادة 

 ( اثنيف."2مساعديف محمفيف )

نبلحظ أف المشرع استبدؿ تسمية قاضييف محمفيف بتسمية مساعديف محمفيف، فيذا التغيير في التسمية 
يف ىك دكر استشارم فقط كأف كممة الفصؿ تعكد لمقاضي رئيس قسـ ىك إشارة ضمنية بأف دكر المحمف

 األحداث، كىذا بعد مشاكرة المساعديف المحمفيف.

                                                 

 .95زينب أحمد عكيف، المرجع السابؽ، ص 1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 79مف قانكف االجراءات الجزائية )الممغاة(، كالمادة  447أنظر المادة  2
 مف قانكف االجراءات الجزائية )الممغاة(. 450أنظر المادة  3
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( سنكات بأمر مف رئيس المجمس 3كيعيف المساعدكف المحمفكف األصميكف كاالحتياطيكف لمدة ثبلث )
( عاما كالمتمتعيف 30)ثبلثيف  يتجاكز عمرىـ الذيف القضائي المختص، كيختاركف مف بيف األشخاص

 بالجنسية الجزائرية كالمعركفكف باىتماميـ كتخصصيـ في شؤكف األطفاؿ.

كيحضر الجمسات ممثؿ النيابة كأميف ضبط، كيختار المساعدكف المحمفكف مف قائمة معدة مف قبؿ 
كيؤدم . ختاـاأل بقرار مف كزير العدؿ حافظ لجنة تجتمع لدل المجمس القضائي تحدد تشكيمتيا ككيفية عمميا

 1المساعدكف المحمفكف أماـ المحكمة قبؿ الشركع في ممارسة مياميـ اليميف القانكنية.

كيعيف في كؿ محكمة تقع بمقر المجمس القضائي قاض لؤلحداث أك أكثر، بقرار مف كزير العدؿ 
بمكجب أمر مف كفي المحاكـ األخرل فإف قضاة األحداث يتـ تعيينيـ  ،( سنكات3افظ األختاـ لمدة ثبلث )ح

 ( سنكات.3رئيس المجمس القضائي لمدة ثبلث )

كيبلحظ رتبة نائب رئيس محكمة عمى األقؿ،  ككذلؾ يختار قضاة األحداث مف بيف القضاة الذيف ليـ
مف قانكف حماية الطفؿ لممحمفيف بأنمما قاضياف، إال أف  80أنو بالرغـ مف التسمية الكاردة في المادة 

بشؤكف األطفاؿ، كيختار القضاة المحمفكف  الذيف ليـ إىتماـنيما مف المكاطنيف العادييف المادة يفيد أ مضمكف
نة لس القضائي، ىذه المجلمجسكاء أكانكا أصمييف أك احتياطييف مف قائمة معدة مف قبؿ لجنة تجتمع لدل ا

 ، يعيف تشكيميا كطريؽ عمميا بقرار مف كزير العدؿ.تحدد تشكيمتيا ككيفية عمميا

دراج أشخاص بشكؿ مباشر مف مصمحة المبلحظة كالتربية في الكسط المفتكح أك مف مراكز كأف إ
األطفاؿ، في القائمة المعدة سالفا لممساعديف المحمفيف ىك أحسف حؿ لككنيـ أشخاص مؤىميف كمعركفيف 

 اجتماعيا كليـ دراية كاسعة بشؤكف األطفاؿ.

ة األحداث، كجيا قانكنيا لنقض الحكـ كالقرار كيعتبر غياب المساعديف المحمفيف عف تشكيمة محكم
بطاؿ 1984أكتكبر  23ككنو مف النظاـ العاـ، كىك ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا بتاريخ  ، بنقض كا 

 2الحكـ الصادر عف قسـ األحداث في غياب المساعديف.

في الجنح كالمخالفات ىذه التشكيمة التي تـ التطرؽ إلييا تكجد عمى مستكل كؿ محكمة تختص بالنظر 
التي يرتكبيا األطفاؿ، فبعد أف كانت المخالفات المرتكبة مف طرؼ األطفاؿ تختص بيا المحاكـ العادية، 

                                                 
 مف قانكف حماية الطفؿ. 80أنظر المادة  1
، 03العدد 1984، المجمة القضائية لسنة 33695، ممؼ رقـ 1984أكتكبر  23، الغرفة الجنائية بتاريخ قرار المجمس األعمى 2

 .232ص
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أصبحت مف اختصاص قسـ األحداث كفؽ قكاعد االستدعاء المباشر، كىك تطكر تشريعي لصالح حقكؽ 
 لتحقيؽ أكبر حماية قانكنية ممكنة لمطفؿ.الطفؿ يحسب لصالح المشرع الجزائرم الذم نقر لو بسعيو الجاد 

غير أف االشكاؿ المطركح ىنا ىؿ أف القضاة المساعديف المحمفيف في تشكيمة قسـ األحداث ليـ 
صكت تداكلي أك صكت استشارم فقط، بمعنى ىؿ يشارؾ المساعديف المحمفيف في الفصؿ في قضايا 

 األطفاؿ؟

لمصطمح قضاة بمصطمح مساعديف فإنو حسـ بذلؾ إلى  لوباستبداكما سبؽ االشارة إليو فإف المشرع ك 
فصكتيـ استشارم  أف دكرىـ ىك مف أجؿ تنكير قاضي األحداث كمساعدتو عمى إصدار الحكـ الصائب

 .كليس ليـ صكت تداكلي

كالمبلحظ أيضا أف المشرع الجزائرم أخذ بالتشكيمة الكحيدة في جميع أقساـ األحداث، سكاء الناظرة في 
نح أك الجنايات، كنرل أف المشرع جانبو الصكاب في ىذه المسألة، فكاف عميو األخذ بتشكيمة جماعية مكاد الج

التي تصؿ فييا تظـ أكثر مف قاض كاحد متخصص في مجاؿ الطفكلة، كىذا لخطكرة الكقائع كقسكة العقكبة ك 
ة قاض كمساعديف تككف سنة، ال سيما كأف تشكيم 20لؤلطفاؿ إلى السجف المؤقت لمدة العقكبات بالنسبة 

 1ىيئة قضائية. أقرب إلى مؤسسة اجتماعية منيا إلى

كما أف المحكمة كتجسيدا لحماية أكثر لمطفؿ ال تفصؿ في الدعكل المدنية التبعية إذا كجد متيمكف 
 2بالغكف في القضية بؿ تكزف مف اختصاص محكمة البالغيف.

 

 : غزفخ األحذاس ػهً يظزىي اجملهضانفزع انضبين

( اثنيف يعينكف 2كؿ مجمس قضائي غرفة لؤلحداث، كتتشكؿ ىذه الغرفة مف رئيس كمستشاريف ) في
الذيف  المعركفيف باىتماميـ بالطفكلة أك المجمسالقضائي مف بيف قضاة  المجمسبمكجب أمر مف رئيس 

 3مارسكا كقضاة لؤلحداث، كيحضر الجمسات ممثؿ النيابة العامة كأميف ضبط.

                                                 

في فرنسا الجيات القضائية الفاصمة في قضايا األطفاؿ ىي األخرل جيات قضائية استثنائية تأسست بمكجب القانكف الصادر في  1
بتشكيمة قاض كمساعديف مف  كتأكد، 01/12/2014قانكف الصادر في، ثـ عدلت أحكامو بعدة نصكص آخرىا ال22/07/1912

رنسية، كيعينكف لمدة ثبلث كبل الجنسيف، كجنسيتيـ ف ممف بمغ عمرىـ أكثر مف ثبلثيف سنة مف اختيارىـالمختصيف بشؤكف األطفاؿ، يتـ 
 .45ص، 1991ندرية، دار المطبكعات الجامعية، االسكد ط،  ،/ عبد الحميد الشكاربي، جرائـ األحداثسنكات.

 .02أنظر الممحؽ رقـ  2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 91أنظر المادة  3
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يقابمو في التشريع الفرنسي،  فة األحداث عمى ىذا النحك مف النظاـ العاـ، كىك ماكتعتبر تشكيمة غر 
 1حيث تتشكؿ المحكمة مف ثبلثة مستشاريف، يككف مف بينيـ الرئيس المتخصص في رعاية األطفاؿ.

كتختص غرفة األحداث باعتبارىا درجة ثانية لمتقاضي في جميع االستئنافات المرفكعة ضد األحكاـ 
 2ر الصادرة مف قاضي األحداث كقاضي التحقيؽ.كاألكام

 : رشكُهخ لظى األحذاس يف حبنخ وجىد طفم يؼزض نهخطز انفزع انضبنش

عف تكافر خطكرة اجتماعية يحتمؿ أف  ظاىريستفيد الطفؿ الذم لـ يرتكب جريمة بعد، ككاف لو سمكؾ 
كمف ىذا المنطمؽ ىؿ يتـ معالجة تككف كامنة فيو، كيخشى أف تؤدم إلى جريمة، مف تدخؿ قضاء األحداث، 

كىؿ يتـ ذلؾ ، ممؼ الطفؿ في حالة خطر عف طريؽ إخضاعو إلى إجراءات إدارية أـ إخضاعو إلى القضاء
 عف طريؽ عقد جمسة قضائية بقسـ األحداث أـ عمؿ إدارم يقكـ بو قاضي األحداث.

غير ممـز بعقد جمسة بؿ مف قانكف حماية الطفؿ يتبيف بأف قاضي األحداث  32المادة  كباستقراء
يتصرؼ في ممؼ الطفؿ في حالة الخطر كفؽ الصبلحيات القانكنية كبدكف حاجة إلى حضكر المساعديف 

 المحمفيف كبغير حضكر عضك النيابة أك أميف الضبط.
كقاضي األحداث ممـز قانكنا بإببلغ عضك النيابة بالممؼ عند انتياء التحقيؽ في ممؼ الطفؿ في حالة 

( أياـ قبؿ النظر في القضية، كما يتـ 08ما حضكر الكلي الشرعي لمطفؿ، فيتـ استدعاؤه ثمانية )الخطر، أ
مي الذم تـ تعيينو لمدفاع عف الطفؿ، كأنو ال يكجد ما يفيد منو بأف حضكر باقي األطراؼ اإخطار المح

 إجبارم، كبالتالي فيك إختيارم بالنسبة لقاضي األحداث.
شرع الجزائرم أقر إلزامية حضكر محامي الطفؿ فمقتضى القانكف رقـ كالمشرع الفرنسي عكس الم

فيك لـ يفرؽ بيف األطفاؿ المنحرفيف كالمعرضيف لمخطر، بؿ  2000مارس  06المؤرخ في  2000-1996
أكد عمى أف مياـ الدفاع عف األطفاؿ تنحصر في ترقية حقكؽ الطفؿ المكرسة في القانكف الداخمي كفي 

فإستعانة الطفؿ المنحرؼ بمحامي يقتضي بالضركرة االنسانية استعانة الطفؿ المعرض  المكاثيؽ الدكلية،
  3لمخطر بمحامي لمساعدة القاضي في اتخاذ التدبير المناسب.

                                                 

 .178ص ،2013دار الفكر كالقانكف، المنصكرة، مصر، ،د طنيمة سعد عبد العزيز، المسؤكلية الجنائية لمطفؿ،  1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 70أنظر المادة  2
 .395 حمك بف ابراىيـ فخار، المرجع السابؽ ص 3
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 لىاػذ االخزصبص يف لعبء األحذاس :ادلطهت انضبين

حاكـ في االختصاص ىك المبلئمة أك الصبلحية أك السمطة التي يخكليا القانكف لمحكمة مف الم
الفصؿ في قضايا معينة، كال تككف المحكمة مختصة بنظر الدعكل المرفكعة إلييا، إال إذا كانت مختصة 
بالنسبة لشخص المتيـ كىك ما يسمى باالختصاص الشخصي، إضافك إلى نكع الجريمة كىك ما يسمى 

 باالختصاص النكعي، كمف حيث المكاف كىك ما يسمى باالختصاص االقميمي.

االختصاص بأنكاعو الثبلثة متعمقة بالنظاـ العاـ، فيي لـ تكضع لمصمحة األطراؼ أك كقكاعد 
، بؿ لممصمحة العامة، كعميو ال يككف لؤلطراؼ أك لمخصكـ االتفاؽ عمى مخالفة ىذه القكاعد، كليـ  الخصـك

 1الدفع بعدـ اختصاص المحكمة في أية حالة كانت عمييا الدعكل.

 خصٍ حملكًخ األحذاس: االخزصبص انشانفزع األول

تعتبر ىيئات النيابة كالتحقيؽ ككذا المحاكمة، ىيئات قضائية ككؿ ىيئة منيا مستقمة عف األخرل؛ كال 
يجكز ألم ىيئة التدخؿ في مياـ الييئة األخرل، كىذا المبدأ كرستو الشرعية، كلتتمكف كؿ ىيئة مف ممارسة 

فتداخؿ الييئات في بعضيا البعض يؤدم إلى فشؿ سمطتيا كفؽ اختصاصيا عمى أكمؿ كجو طبقا لمقانكف، 
 الجياز القضائي في تقديـ دكره في تحقيؽ العدالة.

كيتحدد االختصاص الشخصي لمحكمة األحداث بالنظر إلى سف المتيـ، ىك معيار تكزيع 
كليا االختصاص بيف قضاء األحداث كالمحاكـ الجنائية األخرل، فالمبلئمة أك الصبلحية أك السمطة التي يخ

القانكف لمحكمة األحداث تككف العبرة فييا بسف المتيميف ليس بتاريخ المتابعة أك إكتشاؼ الجريمة كلكف 
ف دراسة مكضكع االختصاص الشخصي بالنسبة لقضاء األحداث يرتكز  بتاريخ إرتكاب األفعاؿ المجرمة، كا 

عرض لبلنحراؼ، فالسف ىي أساسا عمى سف الطفؿ كقت ارتكاب الجريمة أك كجكده في إحدل حاالت الت
 الضابط الذم يرجع إليو في تحديد ما إذا كاف قضاء األحداث مختصا أك غير مختص.

كفي حالة اشتراؾ بالغيف مع أطفاؿ في جريمة كاحدة تتجو أغمب القكانيف إلى التفريؽ بينيـ بإخضاع 
خضاع البالغيف إلى القضاء الجنائي العادم،  62كىك ما نصت عميو المادة  األطفاؿ إلى قضاء األحداث، كا 

مف قانكف حماية الطفؿ، كعميو تختص محكمة األحداث بالنظر في أمر الطفؿ الذم لـ يتـ الثامف عشرة مف 
 عمره عند ارتكابو جناية أك جنحة أك مخالفة.

                                                 

 .139زينب أحمد عكيف، المرجع السابؽ، ص 1
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مف قانكف  05الفقرة 74قضاء األحداث ما نصت عميو المادة  اختصاصكيبرز معيار السف في تحديد 
مف انو ليحؽ لككيؿ الجميكرية العسكرم في زمف الحرب أف يستحضر مباشرة أماـ  1العسكرمالقضاء 

المحكمة العسكرية أم شخص كاف ما عدا القصر عف كؿ جريمة إال إذا كانت ىذه الجريمة تستكجب عقكبة 
كعيا جنايات، اإلعداـ، كمنو فإف األطفاؿ التابعيف لممؤسسة العسكرية في حالة ارتكابيـ جرائـ ميما كاف ن

 جنح، مخالفات، ال يخضعكف لمقضاء العسكرم، كتـ احالتيـ عمى قسـ األحداث ككنو الجية المختصة.

كقكاعد االختصاص الشخصي يترتب عمى مخالفتيا بطبلف جميع اإلجراءات بما فييا الحكـ القضائي، 
صر ىي حالة ارتكاب جناية التي يككف فييا القضاء العسكرم مختصا رغـ أف المتيـ قا كالحالة الكحيدة

القضاء  الختصاصعقكبتيا اإلعداـ، مع اشتراط أف يككف ذلؾ في زمف الحرب، أما في زمف السمـ ال مجاؿ 
 العسكرم.

أيضا منح قانكف حماية الطفؿ لقاضي األحداث صبلحية النظر في قضايا األطفاؿ المعرضيف لحالة 
محددة قانكنا، كيتعمؽ األمر باألطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف الخطر، كمنحو سمطة التحقيؽ كاتخاذ التدابير ال

 ثماني عشرة سنة.

يشمؿ األطفاؿ المجني عمييـ في جنايات أك جنح لـ يبمغكا مف العمر كاف كذلؾ أف ىذا االختصاص 
سنة كالجاني كاف أحد الكالديف أك الكصي أك الحاضف، فيككف تدخؿ قاضي األحداث تمقائيا أك بناء عمى  16

 2طمب مف النيابة العامة.

 : االخزصبص انُىػٍ نمعبء األحذاسانفزع انضبين

يحدد االختصاص النكعي لمحكمة األحداث عمى أساس طبيعة الجريمة كجسامتيا، كبناء عمى ما كرد 
مف قانكف العقكبات التي تنص عمى أف الجرائـ تقسـ تبعا لخطكرتيا إلى جنايات كجنح  27في المادة 

طبؽ عمييا العقكبات المقررة لمجنايات أك الجنح أك المخالفات، كاألفعاؿ المجرمة التي يرتكبيا كمخالفات، كت
 األطفاؿ ال تخرج عف ىذا التقسيـ.

 كحصر المشرع الجزائرم االختصاص النكعي لقاضي محكمة األحداث فيما يمي:

 عاء المباشر لمطفؿ.. الفصؿ في القضايا المخالفات المحالة عف طريؽ النيابة العامة، االستد1

                                                 

 11مؤرخة في  38عدد  ج رالمتضمف قانكف القضاء العسكرم، المعدؿ كالمتمـ،  1971أفريؿ  22المؤرخ في  28-71األمر رقـ  1
 .566 ص، 1971مايك 

 مف قانكف االجراءات الجزائية )الممغاة بقانكف حماية الطفؿ( 493أنظر المادة  2
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فالجرائـ المرتكبة مف قبؿ األطفاؿ كتأخذ كصؼ المخالفة يتـ الفصؿ فييا أماـ قسـ األحداث طبقا 
 مف قانكف حماية الطفؿ. 65لنص المادة 

مف قانكف حماية  59. النظر في قضايا األحداث جناية كانت أك جنحة، كفقنا لما تقضي بو المادة 2
ت تفرض نفسيا طرحيا المشرع، كىي أنو إذا ظير أثناء محاكمة الطفؿ بقسـ الطفؿ، غير أف ىناؾ حاال

األحداث أف الجريمة محؿ المتابعة بكصفيا جنحة ىي في الحقيقة جناية، فإنو في ىذه الحالة يجب عمى قسـ 
األحداث بالمحكمة غير محكمة مقر المجمس القضائي أف تحيميا عمى قسـ األحداث بمحكمة مقر المجمس، 

مكف لقاضي األحداث بمحكمة مقر المجمس قبؿ الفصؿ في الدعكل أف يأمر بإجراء تحقيؽ تكميمي، كيندب كي
، كتطبيقا لذلؾ قضت 1ليذا الغرض قاضي تحقيؽ إذا كاف أمر اإلحالة قد صدر مف قاضي األحداث

حدثا زمف ارتكاب  أف الطاعف كاف -في قضية الحاؿ-المحكمة العميا في أحد قراراتيا: " لما كاف مف الثابت 
األفعاؿ المنسكبة إليو، كأف التيمة المكجية إليو ىي جريمة المشاركة في القتؿ العمد التي تعتبر جناية، فإف 
محاكمتو مف طرؼ محكمة الجنح العادية ككذا الغرفة الجزائية عمى مستكل االستئناؼ يعد خرقا لقكاعد 

 2جكىرية في اإلجراءات."

دعاءات المدنية التي يتقدـ بيا الضحايا مف أجؿ التعكيض متى كاف الطفؿ . النظر كالفصؿ في اال3
 الجريمة. ىك مرتكب

. النظر في القضايا المتعمقة باألطفاؿ المكجكديف في حالة الخطر، أم الذيف يككنكف في إحدل 4
 مف قانكف حماية الطفؿ. 02الحاالت المذككرة في المادة 

 

 حملكًخ األحذاس : االخزصبص اإللهًٍُانفزع انضبنش

يحدد االختصاص اإلقميمي لقسـ األحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصيا أك التي 
بيا محؿ إقامة أك سكف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك محكمة المكاف الذم عثر فيو عمى الطفؿ أك المكاف 

  3الذم كضع فيو.

                                                 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 82المادة أنظر  1
 .03العدد ، 1990، المجمة القضائية، سنة 54524قرار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، ممؼ رقـ  2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 60أنظر المادة  3
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االحداث في التشريع الجزائرم ىك نفسو في  كما أف تحديد ضكابط االختصاص االقميمي في قسـ
)مكاف ارتكاب الجريمة، مكاف إقامة الحدث أك كالديو أك كصيو، مكاف  2كالتشريع المصرم 1التشريع الفرنسي

 العثكر عمى الحدث أك مكاف كضعو سكاء بصفة دائمة أك مؤقتة(.

الطفؿ المعرض لمخطر أك  كبالنسبة لمطفؿ المعرض لحالة الخطر يختص قاضي األحداث لمحؿ إقامة
مسكنو أك محؿ إقامة أك محؿ إقامة ممثمو الشرعي، ككذلؾ لممكاف الذم كجد بو الطفؿ في حاؿ عدـ كجكد 
ىؤالء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليو مف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك ككيؿ الجميكرية أك الكالي أك 

أك مصالح الكسط المفتكح أك الجمعيات أك الييئات الميتمة رئيس المجمس الشعبي البمدم لمكاف إقامة الطفؿ 
 3بشؤكف الطفكلة.

كبعد أف يدرس قاضي األحداث المعركض عميو ممؼ الدعكل قكاعد االختصاص السالؼ ذكرىا كيتأكد 
مف مبلئمة كصبلحية المحكمة لمبت في الدعكل ينطمؽ القاضي في إجراءات المحاكمة كالت سنتناكليا في 

 مكالي.المبحث ال

 : احلًبَخ انمبَىَُخ نهطفم ؤصُبء احملبكًخادلجحش انضبين

األصؿ في اإلجراءات التي تتخذىا المحاكمة الجزائية العادية ىك أف قضاء الحكـ عندما يضع يده 
نما عميو أف اجراء المحاكمة  عمى الدعكل ال يستطيع أف يحكـ بمجرد االطبلع عمى أكراؽ الدعكل , كا 

جراء المحاكمة باستجكاب األطراؼ بصكرة شفيية، كأف تككف المحاكمة في جمسة بحضكر المتيـ كجا ىا، كا 
عمنية، كأف يمكف المتيـ مف الدفاع عف نفسو كال يككف ذلؾ إال إذا عمـ بماىية التيمة المكجية إليو , كبما أف 

التي حصمت المناقشة ك  4القاضي ال يسكغ لو أف يبني حكمو إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات
فييا حضكريا أمامو، كجب أف تككف ىذه المناقشات كاالجراءات مدكنة في المحاضر الرسمية مف قبؿ أميف 

 5الضبط.

كتقتضي شخصية الطفؿ أف يعامؿ عند محاكمتو معاممة خاصة تجنبو قدر االمكاف الضغكط كاآلثار 
ذا كانتك  ىذا، 6السمبية لممحاكمات الجنائية العادية، العديد مف القكاعد المتبعة أماـ قضاء األحداث ال  ا 

                                                 

 المتعمؽ بالطفكلة الجانحة الفرنسي. 174-45مف األمر رقـ  3المادة  1
 ة المصرم.مف قانكف الطفكل 123المادة  2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 32أنظر المادة  3
 مف قانكف االجراءات الجزائية. 212أنظر المادة  4
 .134ص ، 1972األكؿ، دار الطبع كالنشر األىمية، بغداد،  جمحمد ظاىر معركؼ، المبادئ األكلية في أصكؿ اإلجراءات الجزائية،  5
 .54المرجع السابؽ، ص ، نجية عراب ثاني 6
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تختمؼ كثيرا عف القكاعد الخاصة بالمحاكمة الجزائية لممتيميف البالغيف ككنيا تتعمؽ بالنظاـ العاـ، غير أف 
الجكىرية، كىك ما دعت إليو قكاعد األمـ المتحدة ك  جمسة محاكمة األحداث تنفرد ببعض القكاعد الخاصة

ية إلدارة شؤكف قضايا األحداث بكجكب أف تتضمف جميع مراحؿ اإلجراءات القضائية المتعمقة الدنيا النمكذج
مراعاة قصكرىـ ك  باألحداث الجانحيف أك المعرضيف لخطر الجنكح عمى ضمانات أساسية لحماية مصالحيـ

 كالظركؼ المحيطة بيـ.

حماية قانكنية ليـ ما تضمنو القانكف كمف أىـ الضمانات المقررة لؤلطفاؿ أثناء المحاكمة كالتي نعتبرىا 
مف مبادئ تحكـ إجراءات المحاكمة كىك ما سنتناكلو في المطمب األكؿ كطبيعة األحكاـ الصادرة عف ىذه 

 المحاكمة في مطمب ثاني.

 األطفبل: ادلجبدئ انيت حتكى حمبكًخ ادلطهت األول

بيعة ىذه المحاكمة اليادفة أصبل تتخذ اجراءات المحاكمة أماـ قضاء األحداث طابعا خاصا تمميو ط
إلى التثبت كالتحقؽ مف ارتكاب الطفؿ ما نسب إليو مف جـر أك حالة الخطر )تشرد، تسكؿ، سكء سمكؾ، 
خطر االنحراؼ(، حتى إذا ثبت ذلؾ، بادرت المحكمة إلى دراسة كضعية الطفؿ عمى ضكء التحقيقات 

 1المناسبة.كالبحكث االجتماعية كالشخصية بغية اتخاذ التدابير 

كضع المشرع الجزائرم بعض القكاعد الخاصة التي تحكـ اجراءات المحاكمة أماـ قضاء األحداث 
ذلؾ باعتبار ىذا المرفؽ ىيئة عبلجية تربكية تيدؼ إلى ك  التشكيؿ،ك  ناىيؾ عف تمؾ التي تتعمؽ باالختصاص

سفة الحماية االجتماعية لمطفؿ حماية فيذه القكاعد تقكـ عمى فم، إصبلح الطفؿ الجانح كتأديبو كليس معاقبتو
 كاممة غير منقكصة، كتتمثؿ ىذه القكاعد فيما يمي:

 : يجذؤ طزَخ احملبكًخانفزع األول

إذا كاف األصؿ في محاكمة المتيميف البالغيف أف تجرل بصكرة عمنية لما تعطيو مف ضمانات 
لمجتمع لئلجراءات المتبعة، فاف محاكمة لممتيميف في مجاؿ الدفاع عف أنفسيـ، كاعطاء شفافية في مراقبة ا

األطفاؿ عمى العكس مف ذلؾ فيي تتسـ بالسرية حرصا عمى ابعاد الطفؿ عف المظاىر التي قد تؤثر عمى 
نفسيتو كتمحؽ بو األذل مف جراء شعكره بالذنب كاتيامو عمى العمف بالجريمة كالتشيير باسمو كنظرة المجتمع 

 2اليو كانعزالو عنو.

                                                 

 .611جاة جرجس جدعكف، المرجع السابؽ، صن 1
المجمد ، عمي محمد جعفر، حماية األحداث المنحرفيف في التشريع الجزائي كالمكاثيؽ الدكلية، مجمة الدراسات القانكنية، جامعة بيركت 2

 .163، ص1998، العدد األكؿ، األكؿ
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 س المبدأأوال: أسا

قررت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف األحداث، في القاعدة الثامنة منيا، حؽ الطفؿ 
في حماية خصكصياتو تفاديا ألم ضرر قد يصيبو بفعؿ عمنية ال مبرر ليا، كمف ىذا المبدأ يحظر نشر أم 

 معمكمات يمكف أف تؤدم إلى التعرؼ عمى ىكية الطفؿ المنحرؼ.

ما أف صغار السف ليـ شعكر كحساسية مفرطة تجاه األكصاؼ كالنعكت التي يكصمكف بيا، كمف ك
ىنا تبرز أىمية حماية الطفؿ مف اآلثار الضارة التي قد تنتج عف نشر معمكمات بشأف القضية في الكسائؿ 

 المختمفة لئلعبلـ.

في سرية تامة كيحظر عمى  مف قكاعد بيكيف عمى أنو تحفظ سجبلت المجرميف األطفاؿ 21كالقاعدة 
الغير االطبلع عمييا، كيككف الكصكؿ إلى ىذه السجبلت محصكرا عمى األشخاص المعنييف بصفة مباشرة 

 بالتصرؼ في القضية محؿ البحث أك غيرىـ مف األشخاص المخكليف حسب األصكؿ.

ة جكىرية أكدىا قانكف كقاعدة عمنية جمسات المحاكمة في التشريع الجزائرم فيما يتعمؽ بالبالغيف قاعد
اإلجراءات الجزائية، إال أنو كاستثناء عمى ىذه القاعدة أعطى المشرع السمطة التقديرية لمقاضي في أف يحاكـ 
المتيـ في جمسة سرية، كذلؾ في حالتيف، األكلى إذا رأل القاضي أف المحاكمة العمنية قد تؤثر عمى النظاـ 

انية تتعمؽ بمحاكمة األحداث، فبالنسبة لمحاكمة األطفاؿ فقاعدة سرية ، كالحالة الث1العاـ أك اآلداب العامة
 2المحاكمة قاعدة قانكنية أساسية أكجبيا المشرع تحقيقا لمصمحة الطفؿ.

كيفصؿ قسـ األحداث بعد جمسة سرية، كتتـ المرافعات أماـ قسـ األحداث في التشريع الجزائرم في 
شيكد كبعد مرافعة النيابة العامة كالمحامي، كيجكز لو سماع سماع الطفؿ كممثمو الشرعي كالضحايا كال

 3الفاعميف األصمييف في الجريمة أك الشركاء البالغيف عمى سبيؿ االستدالؿ.

كتعتبر ىذه القاعدة في قضايا األحداث مف النظاـ العاـ حيث يترتب عمى مخالفتيا البطبلف المطمؽ، 
يا جاء في منطكقو: "إف محاكمة الحدث تنعقد في جمسة سرية، كىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرار ل

ف ذلؾ يعد إجراء جكىريا كمف النظاـ العاـ."  4كا 
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 ثانيا: حدود سرية المحاكمة

عبلنية جمسة المحاكمة يقصد بيا عقدىا في مكاف يتمكف مف خبللو جميكر المكاطنيف مف مشاىدة 
تح أبكاب قاعة الجمسة لمجميع دكف تمييز، حتى يككف لكؿ كمتابعة مجريات التحقيؽ النيائي، كيتحقؽ ذلؾ بف

 1شخص مف الجميكر امكانية الحضكر بقدر ما يتسع المكاف.

كأف عبلنية المحاكمة تؤدم إلى تكفير أكبر قدر مف التجرد كعدـ التسمط كمراعاة حقكؽ الفرقاء في 
حاكمات الجزائية كالذم يشكؿ العيف الدعكل دكف تمييز أك تفضيؿ، كذلؾ بفضؿ رقابة الجميكر المتابع لمم

المراقبة لسير العدالة الجنائية، فحضكر الجميكر يشكؿ نكعا مف الرقابة الشعبية عمى أعماؿ المحكمة، 
 2كالمحاكمة العمنية تحقؽ بعدا كقائيا، حيث يرتدع مف تسكؿ لو نفسو االنحراؼ.

فيي كسيمة ، تعرض مستقبمو لمخطرغير أف ضمانة عبلنية المحاكمة قد تسيء إلى الطفؿ المنحرؼ ك 
تشيير غير مباشرة، كما تكسمو بكسـ المنحرؼ كتؤثر في كضعو النفساني فتحدث لو انطكاءا عمى النفس 
كخجبل كرىبة، كمف ىنا أقر المشرع الجزائرم أف تجرل المحاكمة بشكؿ سرم، كيفصؿ في كؿ قضية عمى 

 حدة في غير حضكر باقي المتيميف.

المرافعات إال لمممثؿ الشرعي لمطفؿ كألقاربو إلى الدرجة الثانية كلشيكد القضية كال يسمح بحضكر 
كالضحايا كالقضاة كأعضاء النقابة الكطنية لممحاميف، كعند االقتضاء، ممثمي الجمعيات كالييئات الميتمة 

المحاكمة، ، مما يضفي طابعا إجتماعيا عمى 3بشؤكف األطفاؿ كمندكبي حماية الطفكلة المعنييف بالقضية
 حيث يسيـ كؿ مف يشارؾ فييا مساعدة قاضي األحداث لمكصكؿ إلى التدبير المناسب لكؿ قضية.

كمبدأ سرية المحاكمة يفرض أيضا عدـ نشر جدكؿ الجمسات في كاجية المحكمة، كما ىك الشأف 
 بالنسبة لمحاكمة البالغيف فنشر جدكؿ الجمسات ىك مف ضمف العبلنية.

لمحاكمة بالنسبة لؤلطفاؿ تتكقؼ عند النطؽ بالحكـ، فنجد المشرع الجزائرم أكد غير أف حدكد سرية ا
  4عمى أف تصدر األحكاـ في الجرائـ المرتكبة مف طرؼ الطفؿ في جمسة عمنية،

 إشكالية سماع الطفل أثناء المحاكمة الجنائية لمبالغين في جمسة عمنية.
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إلى المحاكمة الجزائية  استدعاؤهجريمة، سيتـ  ارتكابشترؾ مع أشخاص بالغيف في اإف الطفؿ الذم 
لممتيميف البالغيف سكاء أماـ محكمة الجنايات أك أماـ محكمة الجنح حسب الحالة، كذلؾ لسماعو كشاىد ككف 
متابعتو تككف أماـ قضاء األحداث، فإذا كانت شيادتو مفصمية في الدعكل فإف القاضي الجزائي سيجبره 

حضار كىك مالمحضكر لسماعو في جمسة عم ف كاف غير  نية، بكاسطة ضبط كا  يشكؿ تشييرا بالطفؿ حتى كا 
متيـ، كال يكجد نص يمنع القاضي الجزائي مف سماع الطفؿ الشريؾ في الجريمة في جمسة سرية، كعميو نرل 
 أف عمى المشرع تدارؾ األمر كتشريع نص قانكني يسمح لسماع الطفؿ أماـ القضاء الجزائي في جمسة سرية.

 ثا: حظر نشر ما يدور في جمسات المحاكمةثال

إذا كاف مف حؽ الجميكر معرفة الحقائؽ أثناء حدكثيا فإف ىذه الحقائؽ يجب أال تقدـ إال كىي مكتممة 
األركاف ألف االتيامات ال تشكؿ حقيقة راسخة تبني عمييا الصحافة أحكاميا، ذلؾ ألف التحقيقات األكلية 

فتصدر أحكاما مسبقة قد تؤثر عمى سير العدالة، كما تؤثر عمى الرأم  ليست حكما يطمؽ الحرية لمصحافة
العاـ لصالح طرؼ عمى حساب طرؼ آخر، كلممكازنة كالتكافؽ بيف حؽ الجميكر في المعرفة فيما يرتكب مف 
أنكاع الجرائـ، كحؽ المتيـ في عدـ تشكيو صكرتو كاالساءة إليو كلمكانتو كحقكقو في المجتمع، كاف البد مف 

 فرض رقابة عمى االعبلـ كالصحافة.

 1966السيما أف الميثاؽ الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم إعتمدتو األمـ المتحدة سنة 
عمى أف لكؿ إنساف الحؽ في القكؿ كالكتابة أك الطباعة أك الفف كالتعبير بأم كسيمة  19ينص في مادتو 

رة األخيرة مف نفس المادة، عمى ضركرة إحتراـ حقكؽ كسمعة يختارىا، كما ينص الميثاؽ نفسو في الفق
 اآلخريف كحماية األمف كالنظاـ العاميف. 

كفيما تقدـ اليزاؿ طرح اشكالية أخبار الجريمة بيف حرية الصحافة ككرامة المتيـ، فكيؼ الحاؿ إذا كاف 
 المتيـ طفبل؟

امة المتيـ البالغ مف خبلؿ تمكيف أعضاء كالمشرع الجزائرم حاكؿ المكازنة بيف حرية الصحافة كبيف كر 
النيابة مف إببلغ الرأم العاـ بكقائع القضايا التي تيـ الرأم العاـ كالتي تنتشر حكليا معمكمات غير كاممة أك 

يجكز لممثؿ النيابة العامة أك لضابط الشرطة القضائية  1بالنظاـ العاـ، لئلخبلؿغير صحيحة أك لكضح حد 
مكتكب مف ككيؿ الجميكرية أف يطمع الرأم العاـ بعناصر مكضكعية مستخمصة مف  بعد الحصكؿ عمى إذف
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االجراءات عمى أف ال تتضمف أم تقييـ لؤلعباء المتمسؾ بيا ضد األشخاص المتكرطيف، كتراعى في كؿ 
 األحكاؿ قرينة البراءة.

ف الحماية التي أقرىا المشرع فيما يتعمَّؽ بسرية الجمسة يككف ببل جدكل إذ ا لـ يتبعو إقرار مبدأ آخر؛ كا 
كىك مبدأ حظر نشر كؿ ما يدكر بجمسات محاكـ األحداث مف طرؼ جميع كسائؿ اإلعبلـ المكتكبة كالمرئية 

مف قانكف االجراءات الجزائية)الممغاة بقانكف  477كالمسمكعة، كىك بالفعؿ ما كاف يؤكده المشرع في المادة 
جمسات جيات األحداث القضائية في الكتب أك الصحافة أك  بأف يحظر نشر ما يدكر في، حماية الطفؿ(

بطريؽ اإلذاعة أك السينما أك بأية كسيمة أخرل، كما يحظر أف ينشر بالطرؽ نفسيا كؿ نص أك إيضاح 
 يتعمَّؽ بيكية أك شخصية األطفاؿ الجانحيف.

الطفؿ كالتي تنص: مف قانكف حماية  137كىذا المبدأ أبقى عميو المشرع مف خبلؿ ما تضمنتو المادة 
دج أك بإحدل 200.000دج إلى 10.000( كبغرامة مف 2( أشير إلى سنتيف )6"يعاقب بالحبس مف ستة )

ىاتيف العقكبتيف فقط، كؿ مف ينشر ك/أك يبث ما يدكر في جمسات الجيات القضائية لؤلحداث أك ممخصا 
ب كالصحافة أك اإلذاعة أك السينما أك عف عف المرافعات كاألكامر كاألحكاـ كالقرارات الصادرة عنيا في الكت

 طريؽ شبكة األنترنت أك بأية كسيمة أخرل."

مف قانكف االعبلـ الجزائرم، بعقاب كؿ مف نشر أك بث بإحدل كسائؿ  120كنفس المبدأ أكدتو المادة 
ـ، إذا اإلعبلـ المنصكص عمييا في ىذا قانكف االعبلـ، فحكل مناقشات الجيات القضائية التي تصدر الحك

 1كانت جمساتيا سرية.

 : حعىر احملبكًخانفزع انضبين 

حضكر الطفؿ لممحاكمة ليس الزاميا فممقاضي السمطة التقديرية الستدعائو ك االستماع اليو طبعا 
 .إعفاء الطفؿ مف حضكر المحاكمةبحضكر محاميو كممثمو القانكني، كما يمكف لمقاضي 

 أوال: االستماع إلى الطفل

الطفؿ أثناء مرحمة التحقيؽ االبتدائي يختمؼ عنو  استجكاباد قانكف حماية الطفؿ يتبيف أف مك  باستقراء
في مرحمة المحاكمة، كعمة ذلؾ أف قاضي األحداث في مرحمة التحقيؽ االبتدائي منحو المشرع كافة 

ألحداث صبلحيات قاضي التحقيؽ كمنيا االستجكاب، بينما في مرحمة المحاكمة، لـ يمنح المشرع قاضي ا
مف قانكف حماية الطفؿ:" تطبؽ  81في ىذه المرحمة نفس صبلحيات القضاة العادييف بؿ نص في المادة 
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عمى المخالفات كالجنح كالجنايات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ إجراءات المحاكمة المنصكص عمييا في ىذا 
 القانكف." 

عد سماع الطفؿ كممثمو الشرعي مف نفس القانكف نص عمى :" يفصؿ قسـ األحداث ب 82كفي المادة 
 .استجكابمصطمح سماع كليس  استعمؿالمشرع  كفي ىذا المقاـكالضحايا كالشيكد ..." 

ليس اليدؼ مف سماع الطفؿ في مرحمة المحاكمة ىك البحث عف دليؿ إدانتو، مثمما ىك الحاؿ  
 شخصية رؤية كاممة كشاممة عفبالنسبة لممحاكمات المتابع فييا البالغيف، بؿ اليدؼ مف السماع ىك تككيف 

 اتخاذ التدابير المبلئمة لحالتو كظركفو. إلىمحكمة األحداث  لتصؿالطفؿ المنحرؼ 

متعرؼ عمى شخصية لفعالة لممحكمة  استراتيجيةسماع الطفؿ في إطار المحاكمة ىك  يككفكبيذا 
 الجريمة المتابع بيا. ارتكابإلى  أكصمتوالطفؿ كعمى الدكافع التي 

 إعفاء الطفل من حضور المحاكمة ثانيا:

فبل يجكز اجراء التحقيؽ ، األصؿ في المحاكمات الجزائية كجكب حضكر المتيـ جمسات المحاكمة
، حتى لك كانت الجمسة سرية ذلؾ أف السرية مقررة فقط بالنسبة لمجميكر كليس  النيائي في غيبة الخصـك

، كالسبب في ذلؾ يرجع إلى خطكرة االتياـ الجن ائي مف جية كحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو مف لمخصـك
جية أخرل، باعتباره طرفا في الخصكمة الجنائية، فقد يستطيع اثبات براءتو مف الجـر المنسكب إليو أك تبرير 
، كيمكنو كذلؾ مناقشة الشيكد كتفنيد األدلة أك التشكيؾ في مصداقيتيا، كليذا ال تعتبر الدعكل  قيامو بالجـر

حة لمفصؿ إال إذا ثبت تكميؼ المتيـ بالحضكر إلى الجمسة قبؿ إنعقادىا بمدة بكقت معقكؿ، العمكمية صال
ذا تخمؼ عف الحضكر لمجمسة بالرغـ مف تكميفو يعتبر الحكـ حضكريا اعتباريا، كاذا حضر المتيـ الجمسة  كا 

ئية تعتبرأساسية بالنسبة ال يجكز اخراجو منيا إال لضركرات أمف الجمسة كالنظاـ العاـ، فيذه القكاعد االجرا
لممحاكـ التي تنظر في قضايا البالغيف، كلكنيا ليست كذلؾ إذا تعمؽ األمر بمحاكـ األحداث، إذ تستطيع ىذه 
المحاكـ السير في الدعكل دكف حضكر المتيـ الطفؿ، كليا كذلؾ إعفاؤه مف حضكر جمسات المحاكمة، كميا 

مؽ بالمصمحة الفضمى لمطفؿ التي قد تقتضي أف تجرل أك بعضيا، كىذا ألسباب مكضكعية كشخصية تتع
 1محاكمتو مف غير حضكره.
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كليذا كجب التمييز بيف حالة السير في المحاكمة كالمتيـ الحدث غائب، كبيف الحالة التي يككف فييا 
المتيـ الطفؿ ماثبل أماـ المحكمة، غير أف ىذه المحكمة ترل أف مف مصمحة الطفؿ أف تجرل المحاكمة في 

 غير حضكره، حتى ال تتأثر نفسيتو كتنتكس مساعي إعادة إدماجو االجتماعي.

محكمة المكضكع أف تعفي الطفؿ مف حضكر جمسات المحاكمة كميا أك بعضيا يتعيف ل ظيرفإذا 
عمييا أف تستمع إلى الطفؿ أكال، كأف تسألو عف التيمة المنسكبة إليو، كأف تثبت حضكر ممثمو الشرعي كأف 

محاميو، كفي جميع األحكاؿ ال يجكز إخراج األشخاص الذيف يكجب القانكف حضكرىـ مف تثبت حضكر 
 1الجمسة.

كىذا الحكـ الخاص بقضاء األحداث يكشؼ في الكاقع عف مظير آخر مف مظاىر االستقبلؿ التي 
بحماية يتسـ بيا قانكف حماية الطفؿ، كالذم ينسجـ مع ىدؼ الدعكل المرفكغة عمى الطفؿ، السيما ما تعمؽ 

دماجو، كىذه األىداؼ ال يمكف الكصكؿ إلييا إال إذا تـ مراعاة بشكؿ كامؿ الجكانب  عادة تربيتو كا  الطفؿ كا 
 النفسية كالمعنكية لمطفؿ.

 : إنشايُخ حعىر حمبيٍ انطفمانفزع انضبنش

كجد معترؼ منذ كجدت الخصكمة، التي ال بد فييا مف اليجكـ كالدفاع، كقد  حؽ قديـ الحؽ في الدفاع
عند الجماعات في سالؼ األزمنة، رجاؿ تضمعكا في قكانيف مجتمعاتيـ، كباشركا عمميـ عمى مساعدة 

المشكرة ليـ كبالدفاع عنيـ أماـ القضاء، كفي عصرنا الحالي يطمؽ عمييـ تسمية  بإبداءالمتخاصميف 
 2المحامكف.

متيـ في حاجة أكثر إلى محاـ فإذا كاف المتيـ البالغ بحاجة إلى محاـ لمدفاع عنو، فإف الطفؿ ال
حقكؽ الطفؿ كقكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية  اتفاقيةإلرشاده كالدفاع عنو، كقد أخذت بيذا االتجاه 

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ نصت:" يجب أف تتاح لمطفؿ بكجو خاص  2فقرة  12إلدارة شؤكف األحداث، فالمادة 
ائية أك إدارية تمسو، إما مباشرة أك مف خبلؿ ممثؿ أك ىيئة فرصة االستماع إليو في أم إجراءات قض

 مبلئمة، بطريقة تتفؽ مع القكاعد االجرائية لمقانكف الكطني."

                                                 

قسـ األحداث، إعفاء الطفؿ مف حضكر الجمسة إذا اقتضت مصمحتو ذلؾ، لمف قانكف حماية الطفؿ تنص:" كيمكف  3 فقرة 82المادة  1
كفي ىذه الحالة، ينكب عنو ممثمو الشرعي بحضكر المحامي كيعتبر الحكـ حضكريا. كيمكف الرئيس أف يأمر في كؿ كقت بانسحاب الطفؿ 

 في كؿ المرافعات أك في جزء منيا."
 .04، ص1900فتحي زغمكؿ بؾ، المحاماة، ب ط، مطبعة المعارؼ، القاىرة،  أحمد 2
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فقرة )ب( مف نفس االتفاقية:" يككف لكؿ طفؿ يدعي بأنو انتيؾ قانكف  40كأيضا نصت المادة 
 العقكبات أك يتيـ بذلؾ الضمانات التالية عمى األقؿ:

 براءتو إلى أف تثبت إدانتو كفقا لمقانكف،  افتراض -1

إخطاره فكرا كمباشرة بالتيـ المكجية إليو، عف طريؽ كالديو أك األكصياء القانكنييف عميو عند  -2
 االقتضاء، كالحصكؿ عمى مساعدة قانكنية أك غيرىا مف المساعدة المبلئمة إلعداد كتقديـ دفاعو،

مستقمة كنزيية بالفصؿ في دعكاه دكف تأخير " في محاآمة قياـ سمطة أك ىيئة قضائية مختصة ك  -3
عادلة كفقا لمقانكف، بحضكر مستشار قانكني أك بمساعدة مناسبة أخرل كبحضكر كالديو أك األكصياء 
القانكنييف عميو، ما لـ يعتبر أف ذلؾ في غير مصمحة الطفؿ الفضمى، كال سيما إذا أخذ في الحسباف سنو أك 

 حالتو،..."

األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف األحداث: " لمحدث الحؽ  مف قكاعد 15ت القاعدة كما قض
في أف يمثمو طكاؿ سيرة االجراءات القضائية مستشاره القانكني أك أف يطمب أف تنتدب لو المحكمة محاميان 

 مجانان حيف ينص قانكف البمد عمى جكاز ذلؾ."

لدفاع معترؼ بو دستكريا، بما معناه أف حؽ الدفاع مضمكف، كأف كؿ كفي التشريع الجزائرم الحؽ في ا
، في جميع القضايا الجنائية 1مف لـ يستطع تكميؼ محاـ لمدفاع عف حقكقو يمجأ إلى طمب المساعدة القضائية

 كالمدنية كاألحكاؿ الشخصية كغيرىا.

شرع الجزائرم نص عمى ذلؾ في تعييف محاـ، نجد أف الم بمزكـ المتعمقةالنصكص القانكنية  كباستقراء
 08المؤرخ في  155-66في ظؿ األمر  تـ تحريرىامف قانكف االجراءات الجزائية كالتي  2فقرة 454المادة 
ذا لـ يختر الحدث أك نائبو القانكني مدافعا عنو عيف لو قاضي األحداث مف تمقاء  1966يكنيك  كما يمي:" كا 

 مدافع لمحدث." باختيارنفسو مدافعا أك عيد إلى نقيب المحاميف 

 10المؤرخ في  14-04مف قانكف االجراءات الجزائية بمكجب القانكف رقـ  454ثـ عدلت المادة 
كتـ تحريرىا كما يمي:" إف حضكر محاـ لمساعدة الحدث كجكبي في جميع مراحؿ المتابعة  2 2004نكفمبر 

 كالمحاكمة، كعند االقتضاء، يعيف قاضي األحداث محاميا لمحدث."

                                                 

 تنص:" لؤلشخاص المعكزيف الحؽ في المساعدة القضائية." 2020مف دستكر  42المادة  1
 .06، ص2004لسنة  71العدد  ج ر، 2004نكفمبر  10المؤرخ في  14-04القانكف رقـ  2
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لغاء مضمكف نص المادة  مف قانكف االجراءات الجزائية، تبنى  454كبصدكر قانكف حماية الطفؿ كا 
مف قانكف حماية الطفؿ: "حضكر محاـ  67المشرع كجكبية االستعانة بمحاـ كىك ما نصت عميو المادة 

ذا لـ يقـ الطفؿ لمساعدة الطفؿ كجكبي في جميع مراحؿ المتابعة كالتحقيؽ كالمحاكمة. أك ممثمو الشرعي  كا 
 بتعيف محاـ، يعيف لو قاضي األحداث محاميا مف تمقاء نفسو أك يعيد ذلؾ إلى نقيب المحاميف.

في حالة التعيف التمقائي يختار المحامي مف قائمة تعيدىا شيريا نقابة المحاميف كفقا لمشركط 
 كالكيفيات المحددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما."

، قد أكدت عمى أف تعييف المحامي يتـ 1مف القانكف المتعمؽ بالمساعدة القضائية 25كما أف المادة 
 بصفة تمقائية لجميع األطفاؿ الماثميف أماـ قاضي األحداث أك محكمة األحداث أك أم جية جزائية أخرل. 

لماما غير أنو في التعييف التمقائي يبر إشكاؿ عممي، كىك أف المحامي المعيف تمقائيا تجده أقؿ در  اية كا 
عدـ المساس بحقكؽ الطفؿ بشؤكف األطفاؿ كبالتالي أقؿ فاعمية كنجاعة مما ييدؼ إليو المشرع مف ضماف 

حامي يفترض فيو العمـ كالدراية الكاسعة في شتى العمكـ القانكنية بما فيو مجاؿ الطفكلة، كعميو بكاسطة م
 عدم عمى حقكؽ الطفؿ.فالمطمكب محاـ يككف مدافعا شرسا يرافع حكؿ ضماف عدـ الت

فالتعييف ، بالكجو المثالي الذم يسعى المشرع الجزائرم إليو كال يمكف تحقيؽ مبدأ االستعانة بمحاـ 
التمقائي لممحاميف يجعؿ مف دكر المحامي شكمي فقط، إف لـ نقؿ أف التعييف التمقائي لممحاميف أصبح 

معظـ المحامييف الذيف يسجمكف في جدكؿ التعييف  يستفيد منيا المحامكف، خاصة إذا كاف اجتماعيةكمساعدة 
حاماة، حتى مالتمقائي، أغمبيـ مف المحاميف الجدد، أك مف المحاميف الغير نشطيف كاألقؿ كفاءة في مجاؿ ال

 2أف ىؤالء المحاميف ال يقكمكف بالتحضير الجيد لمرافعاتيـ بؿ أغمب األحياف ينكب عنيـ زمبلؤىـ المحاميف،
لجمسة بمرافعة شكمية ال تمت بصمة لمكضكع المحاكمة، كعميو كاف مف األفضؿ كاألجدر كيكتفكف خبلؿ ا

عمى المشرع أف يشجع تخصص المحاماة في مجاؿ الطفكلة، كأف يككف ىناؾ محاميف متخصصيف في ىذا 
رعي ذلؾ ككحؿ مؤقت عمى المشرع أف يمكف الممثؿ الش انتظارالمجاؿ تعيد إلييـ ىذه القضايا تمقائيا، كفي 

لمطفؿ مف المساعدة القضائية نقدا كيقكـ ىذا الممثؿ الشرعي باختيار المحاـ األكثر كفاءة نظرا ألف الممثؿ 
 الشرعي لمطفؿ ىك األكثر حرصا عمى حقكؽ طفمو.

                                                 

مايك  22المؤرخ في  06-01المتعمؽ بالمساعدة القضائية المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  1971أكت  05المؤرخ في  57-71األمر رقـ  1
 .11، ص2009مارس  08، مؤرخة في 15العدد ، ج ر2009فبراير  25المؤرخ في  02-09كبالقانكف رقـ  2001

يف في قضاء األحداث، إال أف حضكرنا ليست ىناؾ إحصائية دقيقة حكؿ االنابات بيف المحاميف في مجاؿ التعييف التمقائي لممحام 2
الشخصي في عدة محاكمات لؤلحداث شاىدنا أف نسبة القضايا التي ال يحضرىا المحامي المعيف تمقائيا، كينيب زميمو في آخر لحظة 

 مف القضايا.  %80تفكؽ 
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كاف عمى المشرع الجزائرم اضافة فيما يخص المبادئ التي تحكـ محاكمة األطفاؿ  لدراستنا ككنتيجة
في الفصؿ في الدعكل العمكمية، إضافة االستعانة بالمرشد التربكم في الدعاكل ضد مبدأ ميـ كىك السرعة 

 األطفاؿ المتمدرسيف، كىذا عمى النحك التالي:

تتسـ اجراءات المحاكمة أماـ قضاء األحداث بطابع خاص تمميو طبيعة : أىمية سرعة الفصل في الدعوى 
ارتكاب الطفؿ لما نسب إليو مف جـر أك حالة مف حاالت ىذه المحاكمة الرامية أصبل كأساسا إلى التثبت مف 

الخطر، حتى إذا ثبت ذلؾ كعمى ضكء التحقيقات الشخصية، بادرت المحكمة كبدكف تميؿ إلى إتخاذ التدبير 
 المناسب.

كلـ يدرج المشرع الجزائرم نص خاص حكؿ ضركرة السرعة في الفصؿ في قضايا األحداث، غير أف 
كالتي تكجب عمى القاضي أف  1مف القانكف األساسي لمقضاء، 10يا في المادة ىذه الضمانة تجد أساس

يفصؿ في القضايا المعركضة عميو في أحسف اآلجاؿ، فإذا كانت القضايا العادية تكجب الفصؿ في أحسف 
اآلجاؿ فإنو مف األكلى كاألجدر الفصؿ في قضايا األحداث في آجاؿ أقصر نظرا ألف االطالة في عمر 

 عة الجزائية سيكلد عنو قمؽ كتكتر نفسي ينعكس سمبا عمى الطفؿ.المتاب

يجب أف تجرل محاكمة األطفاؿ بسرعة مما يحكؿ دكف إطالة أمد المبلحقة أماـ المحكمة، : مبررات المبدأ
كما يجب أف تتميز اجراءات المحاكمة بابتعادىا عف الشكميات التي تحيط بمحاكمة البالغيف، فاقتراب الطفؿ 

محكمة ىك اقتراب تشكبو الرىبة كالخكؼ مف قضاة كمحققيف ال يعرفيـ، كاذا استكلت عمى الطفؿ مثؿ مف ال
 ىذه االنفعاالت، انكمش عمى نفسو كلـ يعد متجاكبا مع أم تدبير عبلجي يمكف اتخاذه.

ف كأكصت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث، المعركفة بقكاعد بيكي
مبد أساسي يقضي بتجنب التأخير غير الضركرم، كأف االسراع في سير اجراءات المحاكمة مف األمكر 

ال تعرضت المنفعة المتكخاة كسبيا مف المحاكمة لمخطر.  2الجكىرية، كا 

فمركر الكقت، يككف عسيرا عمى الطفؿ، إف لـ يكف مستحيبل، فيرتبط ذىنيا كنفسيا بيف االجراء كالقرار 
يي إليو القاضي، فالسرعة في الفصؿ تمثؿ ضمانة جكىرية في مراحؿ الدعكل، كال تتحقؽ إال إذا الذم ينت

 3كانت االجراءات بسيطة كسريعة، كتفادم بعض االجراءات الغير ميمة.

                                                 

سبتمبر  08مؤرخة في  57ددع ج ر، المتضمف القانكف األساسي لمقضاء، 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانكف عضكم رقـ  1
 .13 ص، 2004

 مف قكاعد بيكيف، تنص:" ينظر في كؿ قضية منذ البداية عمى نحك عاجؿ, دكف أم تأخير غير ضركرم." 20القاعدة  2
 .612نجاة جرجس جدعكف، المرجع السابؽ، ص 3
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كمف ثـ، كبغية تأميف السرعة في البت في الدعكل، ندعك المشرع الى التدخؿ بكضع حد زمني أقصى 
طركحة عمى قضاء األحداث، تختمؼ باختبلؼ طبيعة الجريمة، فمثبل شيريف في لمفصؿ في الدعاكل الم

أشير في القضايا الجنائية، إضافة إلى تقييد طرؽ الطعف كال تفتح إال ضمف حدكد ضيقة  04قضايا الجنح ك
محافظة عمى سبلمة تطبيؽ القانكف كحسف التقيد باإلجراءات المفركضة أصبل لحماية الطفؿ كمصالحو 

 الة مثالية.كلعد

 المرشد التربوي في محاكمة الطفلأىمية 

إلى االستعانة بالباحث االجتماعي أك بما يسمى أيضا بالمرشد  1تذىب بعض التشريعات المقارنة
التربكم عند محاكمة أحد األطفاؿ تبلميذ المدارس، لئلدالء بما لديو مف تصكرات عف حالة التمميذ الذم 

لتربكم أكثر دراية مف غيره بسمككات التمميذ في المدرسة كعمى إطبلع تجرم محاكمتو، ككف المرشد ا
 2باألسباب التي أدت بالتمميذ إلى االنحراؼ.

كقد أثبتت التجربة بأف األطفاؿ الجانحيف كالذيف يزاكلكف تعميميـ ليسكا بالضركرة فاشميف في دراستيـ 
ستيـ غير أنيـ إنحرفكا ألسباب عديدة كمف بؿ ىناؾ حاالت عكسية تجد فييا بعض األطفاؿ متفكقيف في درا

ىنا يبرز دكر المرشد التربكم، فيك أقرب األشخاص إطبلعا عمى حالة الطفؿ كيمنكنو مساعدة قاضي 
 3األحداث في الكصكؿ إلى إتخاذ التدبير المناسب.

ر أنو نص كالمشرع الجزائرم لـ ينص عمى االستعانة بالمرشد التربكم أثناء محاكمة الطفؿ الجانح، غي
منو :" يشكؿ اإلرشاد المدرسي  66عمى ىذه الميمة في المادة  4في القانكف التكجييي لمتربية الكطنية

كاإلعبلـ الخاص بالمنافذ المدرسية كالجامعية كالمينية فعبل تربكيا ييدؼ إلى مساعدة كؿ تمميذ طكاؿ 
طمعاتو كمقتضيات المحيط االجتماعي تمدرسو، عمى تحضير تكجييو كفقا الستعداداتو كقدراتو كرغباتو كت

 كاالقتصادم، لتمكينو تدريجيا مف بناء مشركعو الشخصي كالقياـ باختياراتو المدرسية كالمينية عف دراية."

                                                 

إجتماعي يككف مسؤكال عف تشخيص األحداث مف قانكف رعاية األحداث العراقي:" يعيف في كؿ مدرسة باحث  1فقرة  21تنص المادة  1
 المشكميف في المدرسة كالعمؿ عمى حؿ مشاكميـ، كيجكز عند االقتضاء، أف يقـك أحد أعضاء الييئة التدريسية بذلؾ."

عكة أكصت بقياـ محاكـ األحداث بد 1987أكت  17إلى  15الندكة العممية األكلى لرعاية األحداث المنعقدة ببغداد في الفترة مف  2
عند محاكمة أحد طمبة المدارس، التي ، مف قانكف رعاية األحداث العراقي 21الباحث االجتماعي أك المرشد التربكم المعيف كفؽ المادة 

 يعمؿ فييا لئلدالء بما لديو مف تصكرات عف حالة الطالب الذم تجرم محاكمتو.
 .45، ص1987ف متطمبات ترقية القضاة، بغداد، كماؿ جابر البندر، قضاء األحداث في العراؽ، بحث مقدـ كجزء م 3
، 2008يناير  27مؤرخة في  4عدد ج رالمتضمف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية،  2008يناير  23مؤرخ في  08-04قانكف رقـ  4

 .7ص
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مف نفس القانكف :" يتكلى اإلرشاد كاإلعبلـ المربكف كالمعممكف كمستشارك التكجيو  67كأضافت المادة 
 رسية كفي المراكز المتخصصة."المدرسي كالميني في المؤسسات المد

كنرل أنو مف باب حماية حقكؽ الطفؿ، أف يبادر المشرع الجزائرم إلى إضافة نص يكجب االستعانة 
بالمرشد التربكم في جميع مراحؿ الدعكل العمكمية ضد األطفاؿ المتمدرسيف، لككنو الشخص المشرؼ تربكيا 

الجتماعية التي يكاجيكنيا، كالذم بالتأكيد سيساىـ إلى عمى األطفاؿ كأدرل مف غيره بالصعكبات كالمشاكؿ ا
 حد كبير في اتخاذ التدبير المناسب لمطفؿ محؿ المتابعة الجزائية.

مف  33كما أجاز المشرع الجزائرم لمطفؿ في حالة الخطر أف يستعيف بمحاـ مف خبلؿ نص المادة 
سبيؿ الجكاز كليس كجكبيا كما ىك الحاؿ قانكف حماية الطفؿ:" يجكز لمطفؿ االستعانة بمحاـ" كىنا عمى 

 بالنسبة لممتابعة الجزائية لمطفؿ، كالتي ال بد مف تعييف محاـ كاال كانت جميع االجراءات البلحقة باطمة. 

كالمحاـ بناء عمى ما سبؽ يقدـ المساعدة الفنية لمطفؿ فيك يساعده عمى استعماؿ حقكقو اإلجرائية، 
قاضي لتككيف رأم قضائي لصالح الطفؿ، سكاء بالنسبة لؤلطفاؿ كمف جية أخرل يسعى لمساعدة ال

 المنحرفيف أك المعرضيف لمخطر.

مف خبلؿ ما ذكرناه، يتضح أف الكظيفة االجتماعية كالعبلجية كالرعائية لقضاء األحداث فرضت ك 
تي تؤمف تكازنا تبسيط الشكميات، ككاف االىتماـ في تقييد المحاكمة أماـ ىذا القضاء بسمسمة مف التدابير ال

 بيف مصمحة الطفؿ كمصمحة المجتمع، دكف اعتبارات أخرل.

لكف ىؿ قاضي األحداث عندما يصدر حكمو في الدعكل يتخمى عنيا طبقا لؤلصكؿ الجزائية العادية، 
 تتطمبيا مصمحة الطفؿ؟عميو تعديبلت  اجراء كبإمكانوحكمو ممـز بمتابعة أـ أنو 

 نبحث عف إجابة ليا في المطمب المكالي. ىي أسئمة تطرح في ىذا المجاؿ، 

 ثؼذ حمبكًخ األطفبل: طجُؼخ األحكبو انصبدرح ادلطهت انضبين

نما ىي ظاىرة  يتبف جميا بأف جنكح األطفاؿ ليس بظاىرة إجرامية تستكجب القمع كالردع بالعقكبة، كا 
يا تدابير تربكية تقكيمية اجتماعية تستدعي الكقاية كاالصبلح كالرعاية، كعمى كجو الخصكص تتطمب معالجت

الستئصاؿ انحرافات األطفاؿ الجانحيف، يشرؼ عمييا القضاء عمى ضكء بحث عممي كفني شامؿ لشخصية 
 1الطفؿ الجانح كبيئتو.

                                                 

 .430، ص1999، بيركت 02 ط أكـر نشأت ابراىيـ، القكاعد العامة في قانكف العقكبات المقارف، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  1
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محاكـ األحداث مف إجراءات التحقيؽ النيائي مع الطفؿ، كاستخبلص التدبير االصبلحي  انتياءكعند 
جتماعي كالفحص الطبي كالنفسي، تصدر محكمة األحداث حكميا في المبلئـ لحالتو عف طريؽ البحث اال

الدعكل، سكاء بالبراءة أك باإلدانة، كىذا قصد إنزاؿ تدبير مف التدابير التي نص عمييا القانكف أك العقكبة في 
لحدث حالة ما إذا كانت الجريمة التي أسندت لمطفؿ تستكجب العقكبة، أك بتدابير الحماية كالتيذيب في حالة ا

 المعرض لمخطر، كىذا ما سنتناكلو فيما يمي:

 

 : رذاثري احلًبَخ وانزهذَتانفزع األول

تفرض التشريعات الحديثة بما فييـ التشريع الجزائرم تدابير محددة عمى سبيؿ الحصر، تسمى تدابير 
بشأنيا الفقياء حكؿ الحماية يقـك القاضي باتخاذىا بعد إدانة الطفؿ عبر محاكمة سبؽ االشارة إلييا، كاختمؼ 

 تدابير تقكيمية تربكية أف أنيا عقكبة بالمعنى الفعمي؟  الطبيعة القانكنية ليا، ىؿ تعتبر

السياسة الجنائية ك  كاتجو فريؽ مف الفقياء بما فييـ فقياء االتجاىات الحديثة في القانكف الدكلي
داث الجانحيف أنيا تدابير تربكية المعاصرة إلى أف األصؿ في التدابير المطبقة في مجاؿ معاممة األح

كتقكيمية، كيذىب اتجاه آخر مف الفقياء إلى اعتبار ىذه التدابير صكرة مف صكر العقكبة، ككاف ىذا االتجاه 
نتيجة لفكر مدرسة الدفاع االجتماعي بزعامة األستاذ مارؾ أنسؿ، كالذم يرل أف اليدؼ مف تكقيع العقكبة 

كسيمتو في بمكغ ىذا الغرض فرض قيكد عمى الحقكؽ الشخصية ك  تماعيالجزائية ىك تحقيؽ الدفاع االج
 العقكبات.ك  ىك أمر يتحقؽ في التدابيرك  لممجـر

بينما يرل جانب مف الفقو اإليطالي أف التدابير المطبقة عمى األحداث الجانحيف ليست عقكبات  
نما ىي بمثابة إجراءات ذات ك  ال تدابير تربكية أك كقائية،ك  جزائية، تأسيسيـ في ذلؾ أف ك  طبيعة إدارية،ا 

ليس مف جانب السمطة ك  المشرع أجاز تكقيع ىذه التدابير حتى قبؿ ارتكاب الجريمة مف طرؼ سمطة إدارية،
 1القضائية.

يمكف القكؿ في خضـ ىذه االتجاىات الفقيية أف التدابير اإلصبلحية المطبقة في مجاؿ األحداث ك  
تبعا لحالة الطفؿ كأنيا ليست أحكاما باتة أك نيائية كما أنيا تنفذ بمجرد ىي بمثابة إجراءات تربكية تفرض 

 الحكـ بيا.

                                                 

 .97-94ص، 2008النشر كالتكزيع، الجزائر، ك  صابر جميمة، األحداث في التشريع الجزائرم، ب ط، دار اليدل لمطباعةك  نبيؿ صقر 1
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منو حررت في  49كباستقراء أحكاـ قانكف العقكبات كالتعديبلت التي طرأت عميو نجد أف نص المادة 
ثالثة : " ال تكقع عمى القاصر الذم لـ يكمؿ ال1كما يمي 1966يكنيك  08المؤرخ في  156-66ظؿ األمر 

 عشرة إال تدابير الحماية كالتربية.

 كمع ذلؾ فإنو في مكاد المخالفات ال يككف محبل إال لمتكبيخ.

 إما لتدابير الحماية أك التربية أك لعقكبات مخففة." 18إلى  13كيخضع القاصر الذم يبمغ سنو 

:"ال 2رت كما يميكحر  2014فبراير  04المؤرخ في  01-14بمكجب القانكف رقـ  49كتـ تعديؿ المادة 
 ( سنكات.10يككف محبل لممتابعة الجزائية القاصر الذم لـ يكمؿ عشر )

 سنة إال تدابير الحماية أك التيذيب.13إلى أقؿ مف 10ال تكقع عمى القاصر الذم يتراكح سنو مف 

 كمع ذلؾ، فإنو في مكاد المخالفات ال يككف محبل إال لمتكبيخ.

سنة إما لتدابير الحماية أك التيذيب أك لعقكبات 18إلى 13كيخضع القاصر الذم يبمغ سنو مف 
 مخففة."

حظ أف المشرع أعطى في بداية األمر تسمية تدابير الحماية كالتربية، ثـ عدليا إلى تسمية تدابير كيبل
مصطمح التربية بمصطمح التيذيب، إلى ككف أف مصطمح التربية يستعمؿ  استبداؿالحماية كالتيذيب، كيرجع 

ص المدانيف البالغيف كالذيف يتـ إيداعيـ في مؤسسة إعادة التربية، كأف استعماؿ نفس المصطمح عمى لؤلشخا
األطفاؿ يكقع نكعا مف المبس كالخمط، فإعادة التربية مصطمح يخص البالغيف، كبذلؾ تـ االستعانة بمصطمح 

 أكثر دقة يبيف تكجو السياسة الجنائية إزاء األطفاؿ.

، سنة مف عمره 13مف قانكف العقكبات أف الطفؿ الذم لـ يبمغ  49تشريعي لممادة كيفيـ مف التطكر ال 
في حالة إدانتو، ال يجكز لمحكمة األحداث أف تكقع عميو إال تدابير الحماية أك التربية في حالة ما إذا كانت 

األحداث أف الكقائع ليا كصؼ جناية أك جنحة، أما إذا كانت تشكؿ مخالفة فإنو يقع كجكبا عمى محكمة 
 تفصؿ بتكبيخ الطفؿ. 

مف ثـ ال ك  كمف باب المنطؽ كالحكمة أف ال يعامؿ الطفؿ معاممة البالغيف في حالة ارتكابو جريمة ما،
نما يجب إحبلؿ التدابير التقكيمية محميا، كالتي تيدؼ إلى ك  لمعقكبة المستحقة عمى البالغيف، يجكز إخضاعو ا 

عادة تقكيم  و.حماية الطفؿ كتربيتو كا 
                                                 

 .702 ص، 1966يكنيك  11مؤرخة في  49عدد  ج ر، المتضمف قانكف العقكبات، 1966يكنيك  08المؤرخ في  156-66األمر  1
كالمتضمف قانكف  1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  2014فبراير  04المؤرخ في  01-14القانكف رقـ  2

 .4، ص2014فبراير  16مؤرخة في  7عدد  ج رالعقكبات، 
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سنة، فإنو في حالة ثبكت إدانتو في كقائع ليا كصؼ  18ك 13أما الحدث الذم يتراكح سنو بيف 
مخالفة فإنو يككف محبل لمتكبيخ أك الغرامة فقط، أما إذا كانت الكقائع تشكؿ جناية أك جنحة فإنو تكقع عميو 

 إما تدابير الحماية أك التربية أك العقكبات المخففة.

داية عف القاعدة العامة في قانكف العقكبات أما تفصيؿ تدابير الحماية فقد جاء ذلؾ تحدثنا في ىذه الب
مف قانكف االجراءات  444حيث نصت المادة ، في بداية األمر حسب التطكر التشريعي لمنصكص اإلجرائية

ت عمى أنو " ال يجكز في مكاد الجنايا 1 1966يكنيك  08المؤرخ في  155-66في ظؿ األمر  الجزائية
كالجنح أف يتخذ ضد الحدث الذم لـ يبمغ الثامنة عشر إال تدبير أك أكثر مف تدابير الحماية كالتيذيب اآلتي 

 بيانيا:

 تسميمو لكالديو أك كصيو أك الشخص الذم يتكلى حضانتو أك شخص جدير بالثقة، -1
 تطبيؽ نظاـ االفراج عنو مع كضعو تحت المراقبة، -2
 خاصة معدة لمتيذيب أك التككيف الميني مؤىمة ليذا الغرض،كضعو في منظمة أك مؤسسة عامة أك  -3
 كضعو بمؤسسة طبية أك طبية تربكية مؤىمة لذلؾ، -4
 كضعو في خدمة المصمحة العامة المكمفة بالمساعدة، -5
 كضعو في مدرسة داخمية صالحة إليكاء األحداث المجرميف في سف الدراسة، -6

تجاكز الثالثة عشرة مف عمره تدبير يرمي إلى غير أنو يجكز أف يتخذ كذلؾ في شأف الحدث الذم ي
 كضعو بمؤسسة لمتيذيب تحت المراقبة أك التربية اإلصبلحية.

كيتعيف في جميع األحكاؿ أف يككف الحكـ بالتدابير المذككرة آنفا لمدة معينة ال يجكز أف تتجاكز 
 التاريخ الذم فيو يبمغ القاصر ثمانية عشرة سنة كاممة."

ألغيت المكاد االجرائية فيما يخص األحداث الجانحيف، بما  2015ية الطفؿ سنةكبصدكر قانكف حما
مف قانكف حماية الطفؿ كالتي  85 مف قانكف االجراءات الجزائية كحمت مكانيا المادة 444فييـ المادة 

إال  أدناه، ال يمكف في مكاد الجنايات أك الجنح أف يتخذ ضد الطفؿ 86تنص:" دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة 
 تدبير كاحد أك أكثر مف تدابير الحماية كالتيذيب اآلتي بيانيا:

 تسميمو لممثمو الشرعي أك لشخص أك عائمة جديريف بالثقة، -

 كضعو في مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفكلة، -
                                                 

، 1966يكنيك  11مؤرخة في  49عدد  ج ر، المتضمف قانكف االجراءات الجزائية، 1966يكنيك  08المؤرخ في  155-66األمر  1
 .04ص
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 كضعو في مدرسة داخمية صالحة إليكاء األطفاؿ في سف الدراسة، -

ألطفاؿ الجانحيف. كيمكف قاضي األحداث، عند االقتضاء، أف كضعو في مركز متخصص في حماية ا -
يضع الطفؿ تحت نظاـ الحرية المراقبة كتكميؼ مصالح الكسط المفتكح بالقياـ بو، كيككف ىذا النظاـ قاببل 

 لئللغاء في أم كقت.

تاريخ الذم كيتعيف، في جميع األحكاؿ، أف يككف الحكـ بالتدابير المذككرة آنفا لمدة محددة ال تتجاكز ال
يبمغ فيو الطفؿ سف الرشد الجزائي، كيتعيف عمى قسـ األحداث عندما يقضي بتسميـ الطفؿ إلى شخص أك 
عائمة جديريف بالثقة، أف يحدد اإلعانات المالية البلزمة لرعايتو كفقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا في ىذا 

 القانكف."

حماية الطفؿ ككف المشرع حاكؿ مكاكبة  كنتناكؿ بالتفصيؿ التدابير المنصكص عمييا في قانكف
 ت الحديثة في مجاؿ حماية الطفكلة، كما يمي:التشريعا

 

 أوال: التوبيخ

تحذيره بأال يعكد إلى مثؿ ىذا ك  التأنيب إلى الطفؿ عمى ما صدر منو،ك  يقصد بالتكبيخ " تكجيو المـك
 السمكؾ مرة أخرل كحثو عمى إتباع السمكؾ القكيـ".

عبارات كالطريقة التي يتـ بيا التكبيخ منكط أمره لقاضي األحداث، عمى أنو ال بد مف كيبقى اختيار ال
مف ثـ ال يمكف أف يصدر الحكـ بيذا ك  أف يصدر التكبيخ أثناء الجمسة، حتى يحقؽ اليدؼ المرجك منو،

 التدبير غيابيا.

 ىؿ التكبيخ عقكبة مخففة أـ تدبير مف تدابير الحماية كالتيذيب؟ 

لتكبيخ يجب أف تبقى ضمف ما ىك مفيكـ منيا، دكف تجاكز لحدكد اآلداب كالعرؼ، كدكف كعبارات ا
الطفؿ، مما يمكف أف يحدث ردة فعؿ سمبية لديو، كتكجيو التكبيخ يككف بصكرة  إضفاء بعض الصفات عمى

 1مؤثرة في نفسية الطفؿ، دكف مسو بإىانة.

                                                 

 بيركت، لبناف ،منشكرات الحمبي الحقكقية د ط، مصطفى العكجي، الحدث المنحرؼ أك الميدد باالنحراؼ في التشريعات العربية، 1
 .82، ص2015
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جانحيف مبتدئيف، تككف جرائميـ بسيطة، كال  كيظير اليدؼ االصبلحي لمتكبيخ عند تكجييو إلى أطفاؿ
تنطكم شخصيتيـ عمى خطكرة إجرامية، كيممككف سبلمة ما لدييـ اعتزاز ككرامة النفس، فيككف التكبيخ كافيا 

 1إلصبلحيـ.

مام  15كالتكبيخ تدبير أخذت بو معظـ التشريعات، فقد تـ األخذ بو في القانكف البمجيكي الصادر في 
طفاؿ دكف السادسة عشرة، كفي التشريع الدانماركي كاإلسباني كالسكيسرم كغيرىا مف بالنسبة لؤل 1912

 .1937التشريعات الغربية، أما التشريعات العربية فأكؿ تشريع أخذ بالتكبيخ ىك التشريع االمصرم في سنة

انكف مف ق 462، 446أما األساس التشريعي في الجزائر لتدبير التكبيخ ضد الطفؿ نجده في المكاد 
االجراءات الجزائية قبؿ صدكر قانكف الطفؿ، كمما كاف يعيب ىذه النصكص أنيا لـ تحدد الحد األدنى لسف 

سنة يجكز تكبيخو مف طرؼ محكمة  18الطفؿ كتركتيا مفتكحة أم أف الطفؿ الذم يككف سنو أقؿ مف 
 األحداث.

 بمضمكفشريع االجرائي السابؽ كبعد صدكر قانكف حماية الطفؿ تدارؾ المشرع العيب المكجكد في الت
 ( سنكات."10منو:" ال يككف محبل لممتابعة الجزائية الطفؿ الذم لـ يكمؿ العشرة ) 56المادة 

مف قانكف حماية الطفؿ:" يمكف لقسـ األحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أف يقضي  87كنصت المادة 
مف قانكف العقكبات. غير أنو ال يمكف أف  51ـ المادة بتكبيخ الطفؿ أك الحكـ عميو بعقكبة الغرامة كفقا ألحكا
( سنة سكل 13( سنكات إلى أقؿ مف ثبلث عشرة )10يتخذ في حؽ الطفؿ الذم يتراكح عمره مف عشر )

ف اقتضت مصمحتو ذلؾ، كضعو تحت نظاـ الحرية المراقبة كفقا ألحكاـ ىذا القانكف."  التكبيخ كا 

 ي المخالفات فقط، كال يأمر بو في الجنح كالجنايات.كمنو أيضا يككف التكبيخ محصكر فقط ف

 لممثمو الشرعي ثانيا: تسميم الطفل

مف قانكف حماية الطفؿ، كليو أك كصيو أك كافمو  2يقصد بالممثؿ الشرعي لمطفؿ حسب نص المادة 
، ألنو المشرع الجزائرم ال يشترط قبكؿ الممثؿ الشرعي تسمـ الطفؿ أك رفض تسمموك  أك المقدـ أك حاضنو.

مف قانكف االجراءات الجزائية كاف ينص  444ممـز قانكنا بتسممو كرعايتو، كالمشرع في النص القديـ لممادة 
عمى تسميـ الطفؿ ألحد الكالديف، كىذا النص أثار عدة مشاكؿ مف الناحية العممية ككف أغمب حاالت 

اؿ دكف كجكد حكـ بالطبلؽ، كبالتالي األحداث الجانحيف نجد أف الكالديف في حالة طبلؽ أك في حالة انفص

                                                 

 .308، ص1965أكـر نشأت إبراىيـ، الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقكبة، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  1
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يثكر االشكاؿ أماـ القاضي أم مف الكالديف أجدر بتسمـ الطفؿ، كبالتالي المشرع بنصو عمى تسميـ الطفؿ 
 لممثمو الشرعي يككف قد فصؿ في بعض االشكاالت التي تثكر في ىذا الباب.

تربكية، يسمـ الحدث إلى شخص أك الك  فإذا لـ تتكافر في الممثؿ الشرعي لمطفؿ الضمانات األخبلقية
مف قانكف حماية الطفؿ الفقرة األخيرة :" تحدد الشركط الكاجب  40عائمة جديريف بالثقة، كقد نصت المادة 

 تكفرىا في األشخاص كالعائبلت الجديرة بالثقة عف طريؽ التنظيـ."

ط الكاجب يحدد الشرك  2019فبراير  19ممضي في  70-19كبالفعؿ صدر مرسكـ تنفيذم رقـ 
 تكفرىا في األشخاص كالعائبلت الجديريف بالثقة لرعاية الطفؿ في خطر. 

كيمكف جمع كتمخيص الشركط الكاجب أف يتكفر في الشخص كالعائمة الجديريف بالثقة مف خبلؿ نص 
 مف المرسـك السالؼ الذكر: 05، 04، 03المكاد 

 الجنسية الجزائرية، -
 التمتع باألخبلؽ كالسيرة الحسنة، -
 تمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية،ال -
 التمتع بالقدرة الجسدية كالعقمية، -
 القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفؿ، -
 .الضركرة مصمحة الطفؿ الفضمىأف يككف الشخص الجدير بالثقة مف نفس جنس الطفؿ إذا اقتضت  -
يعدىا كيمسكيا قاضي األحداث عمى  أف يسجؿ الشخص كالعائمة الجديريف بالثقة في القائمة االسمية التي -

 1مستكل كؿ جية قضائية )بعد إجراء بحث اجتماعي عف حالة الشخص أك العائمة الجديريف بالثقة(.

كقد جاء قانكف حماية الطفؿ بإجراءات جديدة تسيؿ كتكفؿ فعالية تدبير تسميـ الطفؿ إلى شخص 
كذلؾ بمنح قاضي األحداث الشخص المسمـ لو  كعائمة جديريف بالثقة خاصة مف ناحية التعكيضات المالية

 الطفؿ مصاريؼ التكفؿ.

فعند تسميـ الطفؿ لمغير بما فييـ الشخص كالعائمة الجديريف أك كضعو في أحد المراكز أك المصالح 
مف قانكف حماية الطفؿ، يتعيف عمى الممـز بالنفقة أف يشارؾ في  41ك 36المنصكص عمييا في المادتيف 

 بو، ما لـ يثبت فقر حالو. مصاريؼ التكفؿ

                                                 

، يحدد الشركط الكاجب تكفرىا في األشخاص كالعائبلت الجديريف بالثقة 2019فبراير  19ممضي في  70-19رسـك تنفيذم رقـ م 1
 .06، ص2019فبراير  24مؤرخة في  12عدد  ج رلرعاية الطفؿ في خطر، 
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كيحدد قاضي األحداث المبمغ الشيرم لممشاركة في ىذه المصاريؼ بمكجب أمر نيائي غير قابؿ ألم 
طريؽ مف طرؽ الطعف، كيدفع ىذا المبمغ شيريا، حسب الحالة، لمخزينة أك لمغير الذم يتكلى رعاية الطفؿ، 

ما إلى تؤدل المنح العائمية التي تعكد لمطفؿ مباشرة مف ق بؿ الييئة التي تدفعيا، إما إلى الخزينة العمكمية كا 
 الغير الذم سمـ إليو الطفؿ.

، يحدد شركط ككيفيات 2019فبراير  19مؤرخ في  69-19كفي ىذا الشأف صدر مرسكـ تنفيذم رقـ 
 1ر.مشاركة الممـز بالنفقة في مصاريؼ التكفؿ بالطفؿ في خطر المكضكع خارج األسرة أك المسمٌػـ لمغي

 

 وضع الطفل في مؤسسة إصالحية. ثالثا:

المؤسسة االصبلحية التي يكدع فييا األطفاؿ الجانحكف أك المعرضكف لحالة الخطر ميما اختمفت 
تسميتيا، ىي مؤسسة تمـز الطفؿ باإلقامة فييا، كليا برنامج يكمي مسطر تنفيذا لسياسة تقكيمية متكاممة 

في ىذه المؤسسة القسط الكافي مف التعميـ المدرسي كالتككيف الميني تيدؼ إلى إصبلح الطفؿ، كيكفر لمطفؿ 
كالتيذيب األخبلقي، كالرعاية الصحية كالنفسية المبلئمة، غير أف ىذه المزايا ال تنفي بعض السمبيات منيا 

أ إليو فقداف الطفؿ لحريتو كانفصالو عف بيئتو الطبيعية المألكفة، ليذا فكضع الطفؿ في ىذه المؤسسات ال يمج
 2إال كمبلذ أخير تقتضيو خطكرة الكقائع كالكضع المكجكد فيو الطفؿ.

فإذا رأل قاضي األحداث أف الطفؿ الجانح بحاجة إلى رعاية خاصة، أمر بكضعو في المؤسسات 
كالمراكز المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو، كىي كؿ مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفكلة، كذلؾ 

قضائي إذا جرت المحاكمة أك بمكجب أمر إذا كاف الطفؿ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي أك أف بمكجب حكـ 
مف قانكف  444كالمؤسسات المكمفة بمساعدة الطفكلة، كالتي أشارت إلييا المادة  الطفؿ في حالة خطر.

 االجراءات الجزائية )الممغاة بمكجب قانكف حماية الطفؿ( ىي:

 امة أك الخاصة المعدة لمتيذيب أك التككيف الميني المؤىمة ليذا الغرض؛المؤسسات العك  المنظمات -

 المؤسسات الطبية أك الطبية التربكية المؤىمة؛ -

 المصالح العمكمية المكمفة بالمساعدة؛ -

                                                 

فقة في مصاريؼ التكفؿ بالطفؿ في يحدد شركط ككيفيات مشاركة الممـز بالن، 2019فبراير  19مؤرخ في  69-19مرسـك تنفيذم رقـ  1
 .05، ص2019فبراير  24مؤرخة في  12عدد  ج رخطر المكضكع خارج األسرة أك المسٌمػـ لمغير، 

 .248ك247زينب أحمد عكيف، المرجع السابؽ، ص 2
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المدارس الداخمية الصالحة إليكاء األحداث المجرميف في سف الدراسة. لكف يجكز في شأف الحدث الذم -
لثالثة عشرة أف يتخذ إزاءه تدبير يرمي إلى كضعو في مؤسسة عامة لمتيذيب تحت المراقبة أك يتجاكز عمره ا

 التربية اإلصبلحية.

المصالح المكمفة ك  ك نشير في ىذا الخصكص إلى أف الكضع يتـ في الغالب كاف يتـ في المراكز
المرأة، المستحدثة بمكجب األمر رقـ  المراىقة التابعة لكزارة التضامف الكطني كاألسرة كقضاياك  بحماية الطفكلة

المتضمف انشاء المؤسسات كالمصالح المكمفة بحماية الطفكلة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  64 - 75
أبريؿ  5المكافؽ لػ  1433جمادل األكلى  13المؤرخ في  165 - 12كالمرسكـ التنفيذم رقـ  كالمراىقة.
 جي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفكلة كالمراىقة.المتضمف تعديؿ القانكف األساسي النمكذ 2012

منو المراكز كالمصالح المعنية بحماية  116المادة  كبصدكر قانكف حماية الطفؿ في الجزائر حددت
الطفكلة كالتي تشرؼ عمييا الكزارة المكمفة بالتضامف الكطني، ىذه األخيرة تقكـ بإحداث كتسيير المراكز 

 1كالمصالح اآلتية:

 مراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ في خطر،ال -

 المراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ الجانحيف، -

 المراكز المتعددة الخدمات لكقاية الشباب، -

 مصالح الكسط المفتكح، تخصص داخؿ المراكز أجنحة لؤلطفاؿ المعكقيف. -

المراقبة كتكميؼ مصالح  كيمكف قاضي األحداث، عند االقتضاء، أف يضع الطفؿ تحت نظاـ الحرية 
 .الكسط المفتكح بالقياـ بو، كيككف ىذا النظاـ قاببل لئللغاء في أم كقت

 

 
                                                 

 المؤسسات المتخصصة في حماية الطفكلة كالمراىقة ىي: 1
 32 ( مركز متخصص في إعادة التربيةCSRيستقبؿ األ ) سنة. 18سنة إلى  14حداث الجانحيف الذيف تتراكح أعمارىـ ما فكؽ 
 09 ( مراكز متخصصة في الحمايةCSP يستقبؿ األحداث في خطر معنكم تتراكح أعمارىـ مف )سنة، 14سنة إلى  06 
 05 ( مراكز متعددة الخدمات لكقاية الشبيبةCPSJ،تجتمع في فضاء كاحد المؤسستيف المذككرتيف أعبله ) 
 عادة اإلدماج لؤلحداث المكضكعيف مف قبؿ الجيات القضائية تتكل عادة التربية كالحماية كا  ى المؤسسات مياـ ضماف التربية كا 

 لؤلحداث كالسير عمى صحتيـ كأمنيـ كراحتيـ كتطكرىـ، 
 48 ( مصمحة لمتكجيو كالمبلحظة في الكسط المفتكحSOEMO المكمفة بالسير عمى متابعة األحداث في خطر معنك ) م كفي

 حرية محركسة، بأمر مف قبؿ قاضي األحداث.
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 رابعا: الوضع تحت المراقبة

مف قكاعد األمـ المتحدة  18المادة  اعتمدتوالكضع تحت المراقبة ىك تدبير تقكيمي لمطفؿ الجانح 
ريع الكطني، كييدؼ إلى عبلج كتقكيـ الطفؿ بكضعو في الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف األحداث، كأقره التش

بيئتو الطبيعية بعيدا عف أسمكب الحجز كتقييد الحرية بشكؿ صاـر فتمنح لو حرية مشركطة تحت إشراؼ 
كرقابة مندكب مختص سكاء متطكع أك دائـ، مع إتاحة المجاؿ لممارسة حياتو العادية كارشاده كتكجييو 

 1مف مشاكؿ، عمى النحك الذم يؤىمو ليككف مكاطنا صالحا. كمساعدتو في حؿ ما يعترضو

يتيح لو فرص ممارسة حياتو ك  آثارىا السمبية في نفسية الطفؿك  كييدؼ ىذا التدبير إلى استبعاد العقكبة
 المساعدة مف أجؿ تخطي الصعكبات التي تكاجيو، كبالتالي تقكيـ سمككو الجانحك  العادية كيكفر لو التكجيو

عادة إدماك   جو في المجتمع.ا 

كمف مزايا ىذا النظاـ أنو يحقؽ أىدافا كبيرة يسعى المشرع إلى تحقيقيا مف الناحية المالية، إذ أنو يكفر 
لخزينة الدكلة مصاريؼ إقامة المؤسسات المغمقة كاإلنفاؽ عمييا، كما يتطمب ذلؾ مف نفقات باىضة يمكف 

التدبير عمى النحك األمثؿ يقتضي كجكد نكع مف الرقابة تكجيييا لمرافؽ كأىداؼ أخرل، كليذا فإف تطبيؽ ىذه 
مف أجؿ ذلؾ نبلحظ أف المشرع ك  الفعالة كاإلشراؼ المباشر عمى الطفؿ الذم يخضع لنظاـ الحرية المراقبة.

مع مبلحظة أف قاضي األحداث يمكنو  حرص عمى إسناد ميمة الرقابة كاإلشراؼ لمصالح الكسط المفتكح.
 2أم كقت. إلغاء ىذا النظاـ في

مف قانكف االجراءات  2فقرة 462كاألساس التشريعي ليذا التدبير حسب التطكر الزمني بدأ مف المادة 
ذا أثبتت المرافعات إدانتو نصت  1966يكنيك  08المؤرخ في  155-66الجزائية المحررة في ظؿ األمر  :" كا 

سميمو إلى كالديو أك لكصيو أك محكمة األحداث صراحة في حكميا عمى ذلؾ، كقامت بتكبيخ المتيـ كت
لمشخص الذم يتكلى حضانتو، إذا تعمؽ األمر بحدث تخمى عنو ذككه فيسمـ لشخص جدير بالثقة، كيجكز 
فضبل عف ذلؾ أف يأمر بكضع الحدث تحت نظاـ اإلفراج تحت المراقبة، إما بصفة مؤقتة تحت االختيار 

ما بصفة نيائية إلى أف  سنة ..." 18يبمغ سنا ال يجكز أف يتعدل  لفترة أك أكثر تحدد مدتيا كا 

 13المؤرخ في  03-82مف قانكف االجراءات الجزائية بمكجب القانكف رقـ  462حيث تـ تعديؿ المادة 
كحررت كما يمي:" ... إذا أثبتت المرافعات إدانة الحدث فإنو يمكف لقسـ األحداث النص  1983فبراير 

                                                 

 01عدد بيركت، جامعة مجمة الدراسات القانكنية،، عمي محمد جعفر، حماية األحداث المنحرفيف في التشريع الجزائي كالمكاثيؽ الدكلية 1
 .153، ص1998 ، يكليك01مجمد 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 85أنظر المادة  2
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بيخ الحدث بتسميمو إلى كالديو أك لكصيو أك لمشخص الذم يتكلى صراحة في حكمو عمى ذلؾ، كاألمر بعد تك 
حضانتو، أك تسميمو لشخص جدير بالثقة، كما يجكز أف يأمر بكضعو تحت نظاـ اإلفراج المراقب، إما بصفة 

 ( سنة..." 19مؤقتة أك بصفة نيائية إلى غاية بمكغو سف تسعة عشر ) 

لغاء  2015كبصدكر قانكف حماية الطفؿ سنة  المكاد االجرائية الخاصة باألحداث الجانحيف بما فييـ كا 
 87، 85، 70أبقى المشرع الجزائرم عمى نظاـ الكضع تحت الرقابة كنص عمييا في المكاد ، 462المادة 

 مف قانكف حماية الطفؿ.

مف قانكف حماية الطفؿ عمى أنو:" في  100كفيما يخص إجراءات تنفيذ ىذا التدبير فقد نصت المادة 
األحكاؿ التي يتقرر فييا نظاـ الحرية المراقبة يخطر الطفؿ كممثمو الشرعي بطبيعة ىذا التدبير كالغرض كؿ 

منو كااللتزامات التي يستمزميا"، كىذا يعني أف المشرع الجزائرم قد ترؾ أمر تقرير شركط المراقبة االجتماعية 
 مصو مف دراسة شخصية الطفؿ كظركفو.لمحكمة األحداث التي ليا كحدىا سمطة تقديرىا في ضكء ما تستخ

 : انؼمىثبد اجلشائُخ ادلخففخانفزع انضبين

لمعقكبة عدة معاني كتحديدىا أمر ليس بالسيؿ، ألف كؿ كاحد مف الفقياء يرل العقكبة بمنظكره 
الخاص، حيث نجد أف بعض الفقياء اعتمدكا عمى المعيار الشكمي، الذم يعرؼ العقكبة بأنيا الجزاء الذم 

ره القانكف باسـ المجتمع كلصالحو ضد مف تثبت مسؤكليتو عمى جريمة مف الجرائـ التي ينص عمييا يقر 
القانكف، كىك جزاء يكقع تنفيذا لحكـ قضائي، كقد أنتقد عمى ىذا التعريؼ ككنو ال يبرز جكىر العقكبة، مف 

اآلخر مف الفقياء إلى  ، كما ذىب البعض1حيث إنيا تصيب المحككـ عميو في حياتو كحريتو كشرفو كمالو
تعريفيا اعتمادا عمى الجانب المكضكعي، الذم يرل بأنيا انتقاص الحقكؽ كميا أك بعضيا، نتيجة ما أصاب 

، كىناؾ مف يعتبرىا االحساس باأللـ الذم ينبغي أف يتحممو الجاني عندما يخالؼ أمر 2المجتمع مف أضرار
 3مف مغبة تقميده. لردع الغيرفي سمككو مف اعكجاج ك  القانكف، كذلؾ لتقكيـ ما

أف ىذه التعريفات لـ تستغرؽ كلـ تجمع عناصر العقكبة بأبعادىا، عمى خبلؼ ما عرفو البعض  بيد
كالذم نرل بأف تعريفو أحاط بجميع عناصر العقكبة كأنو األنسب مف غيره مف التعريفات، فيعرؼ العقكبة 

ة الجنائية كالمتمثؿ في الحرماف مف مصمحة قانكنية أك بأنيا "األثر القانكني المترتب عمى مخالفة القاعد
اإلنقاص منيا، كتكقعو ىيئة قضائية عمى مرتكب الفعؿ، بيدؼ تحقيؽ الردع العاـ كالردع الخاص، كالذم 

                                                 

 .6ـ، ص  1991شرح النظرية العامة لمعقكبة، د ط، دار النيضة العربية، القاىرة، حامد راشد، دركس في  1
 .285ـ، ص1977محمد الفاضؿ، التشريع الجزائي المقارف في الفقو كالقانكف السكرم، د ط، مطبعة جامعة دمشؽ، سكريا،  2
 .639ـ، ص  1966مصر،  رؤكؼ عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع الجنائي، د ط، دار الفكر العربي، 3
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كسنتناكؿ في ىذا  1يترتب عميو حؽ شخصي لمدكلة في العقاب، يقابمو التزاـ مرتكب الجريمة بتحمؿ العقكبة."
اط، األكلى لعقكبة الغرامة في حؽ الطفؿ، كالثانية لمعقكبات السالبة لمحرية، كالثالثة لعقكبة الفرع ثبلثة نق

 العمؿ لمنفع العاـ.

 أوال: عقوبة الغرامة

كىك ما يمـز أداؤه تأديبا أك تعكيضا. كالغرامة ، مصطمح الغرامة معناه لغة، بالتحريؾ مصدر غـر
 2بأداء مبمغ مف النقكد لصالح الخزينة العامة.معناىا القانكني، ىك إلزاـ المحكـك عميو 

 كالغرامة ىي العقكبة الجزائية المقررة بالنسبة لممخالفات التي يرتكبيا األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف
مف قانكف العقكبات عمى  51ثبلث عشرة سنة فما فكؽ، كىي العقكبة الثانية بالنسبة لممخالفة، فتنص المادة 

إما بالتكبيخ أك بعقكبة سنة  18إلى  13المخالفات يقضي عمى القاصر الذم يبمغ سنو مف "في مكاد  أنو:
 الغرامة."

كبالرغـ مف أف الغرامة مف العقكبات التي تنص عمييا غالبية التشريعات المقارنة، إال أف فقياء القانكف 
أم فائدة مف تكقيع الغرامة اختمفكا في جدكل تكقيعيا عمى الطفؿ الجانح، فذىب البعض إلى أنو ال تكجد 

عمى الطفؿ الجانح، ككنيا تقع عمى كالديو، كأف التجربة أثبتت أنو ال يكجد أم تأثير لمغرامة عمى سمكؾ 
بالحبس عند عدـ الدفع، فاإلكراه البدني بالنسبة لؤلطفاؿ  استبدالياالقاضي ال يجكز لو  كما أف، الطفؿ

يؽ آخر مف الفقياء إلى تأييد فرض الغرامة عمى الطفؿ، فيك كذىب فر ، محظكر في كؿ التشريعات الدكلية
في منظكرىـ مف التدابير المفيدة، فيك يعتبر إنذارا لممثؿ الشرعي لمطفؿ لحثو عمى ممارسة دكره الفعاؿ في 
اإلشراؼ عميو، كما أف لمغرامة دكرا عبلجيا خاصة بالنسبة ألكلئؾ األطفاؿ الذيف يتقاضكف أجكرا عف 

 3يدفعكا مف ماليـ الخاص، ألنيـ سيشعركف بضركرة عدـ الكقكع في الخطأ مرة أخرل.أعماليـ، ك 

أما في الكاقع القضائي غالبا ما يتجنب قضاة األحداث تكقيع الغرامة المالية كعقكبة عمى الطفؿ 
دني ال الجانح، ألنو في حالة تكقيعيا عميو فإف ممثمو الشرعي يتكفؿ بتسديدىا، عمما أف مسألة اإلكراه الب

مف قانكف االجراءات الجزائية  03الفقرة  600يمكف تطبيقيا عمى الحدث الجانح، مثمما أكدت عميو المادة 
مف أنو ال يجكز الحكـ باإلكراه البدني أك تطبيقو إذا كاف عمر الفاعؿ يـك ارتكاب الجريمة يقؿ عف الثامنة 

                                                 

ـ، 1977سمير الجنزكرم، األسس العامة لقانكف العقكبات مقارنا بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، د ط، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  1
 .114ص 

 ـ، 2011الخامسة عاـ  ط قامكس المعجـ الكسيط، إصدار مجمع المغة العربية بالقاىرة، د ط، مكتبة الشركؽ الدكلية  2
 .679ـ، ص 1978حمزة سميماف ظاىر، مسؤكلية األحداث كتدابيرىـ، مجمة العدالة، العدد الرابع، بغداد، السنة  3



 ح اجلُائٍح نهغفم أثُاء احملاكًح وتؼذْا احلًاٌـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين

 

125 

في  1990مام  15المؤرخ في  64780رقـ  ( سنة، كىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا18عشر )
أنو " ال يجكز الحكـ باإلكراه البدني أك تطبيقو عمى مف لـ يتجاكز سنو يكـ ارتكاب الجريمة ثمانية عشر 

 1سنة، كمف ثـ يعرضكف قرارىـ لمنقض قضاة االستئناؼ الذيف لـ يمتزمكا بيذا الحكـ."

 ثانيا: العقوبات السالبة لمحرية

لمجتمعات القديمة العقكبات البدنية، كالتي كانت قاسية كشديدة تقكـ عمى التعذيب كانت تسكد في ا
كالتنكيؿ بالجناة تصؿ إلى اإلعداـ أك بتر عضك مف أعضاء الجسـ، فظيرت العقكبات السالبة لمحرية كبديؿ 

كاب جرائـ، فمـ ، ككانت في بداية األمر عبارة عف إجراء يتخذ ضد األشخاص المدانيف بارت2لمعقكبات البدنية
تكف عقكبة قائمة في حد ذاتيا إنما إجراء يسبؽ تنفيذ العقكبة البدنية، كالمتمثؿ في احتجاز الشخص المداف 
إلى حيف تنفيذ العقكبة البدنية، كبتطكر السياسة الجنائية العقابية استبدلت العقكبات السالبة لمحرية محؿ 

 3 ب األنظمة العقابية.العقكبات البدنية كأضحت عقكبة أساسية في أغم

كيتبايف الفقياء في تعريؼ العقكبة السالبة لمحرية، فيعرفيا البعض بأنيا:" مصادرة أك حرماف المحكـك 
عميو مف حرية التنقؿ كالحركة بناء عمى حكـ قضائي بكاسطة إيداعو في مؤسسات عقابية أنشأت ليذا 

كعا تاما لمنظاـ القائـ في ىذه المؤسسة، بيدؼ الغرض طكاؿ مدة محددة بالحكـ القضائي، كيخضع فييا خض
عادة تأىيمو بالكسائؿ العممية الحديثة."  4إصبلحو كا 

كيعرفو البعض اآلخر:" بأنيا عقكبة تنطكم عمى حرماف المحككـ عميو مف حقو في التنقؿ بكؿ حرية، 
، مع إلزامو بالخضكع كذلؾ بعزلو في إحدل المرافؽ المعدة ليذا الغرض كفصمو عف بيئتو التي يعيش فييا

 5لبرنامج يكمي محدد طيمة فترة محككميتو كىذا تحت إشراؼ الدكلة."

نما يكجد تعريؼ  كفي الفقو االسبلمي ال يكجد تعريؼ لمعقكبة السالبة لمحرية، ألنو مصطمح جديد، كا 
نما ىك تع كيؽ لمحبس، فيعرفو االماـ ابف تيمية:" الحبس الشرعي ليس ىك السجف في مكاف ضيؽ، كا 

                                                 

 .243، ص03، العدد1992، المجمة القضائية، 1990مام  15بتاريخ  6480قرار صادر عف المحكمة العميا تحت رقـ  1
 .112، ص1996، دار النيضة العربية، القاىرة، 02 ط ، أحمد عكض ببلؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي 2
 .20، ص2015، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 01 ط عبد الرحماف خمفي، بدائؿ العقكبة،  3
 .624، ص1982الثالثة، دار الفكر العربي، القاىرة،  ط مأمكف سبلمة، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ،  4
 .143، ص2010، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 01 ط الجزاء الجنائي،  سامي محمكد عبد الكريـ، 5
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الشخص كمنعو مف التصرؼ في نفسو، سكاء كاف في بيت أك مسجد أك كاف في تككيؿ نفس الخصـ أك 
 1ككيؿ الخصـ عميو."

الكاساني:" الحبس ىك تعكيؽ الشخص مف الخركج ألشغالو كميماتو  عبلء الديف كيعرفو االماـ
 2كاألعياد كتشييع الجنائز كعيادة المريض كالزيارة كالضيافة."

العقكبة السالبة لمحرية تقضي بعزؿ المحكـك عميو في مكاف مخصص تسمى بالمؤسسة كعميو ف
دماجو في  عادة تربية المحككـ عميو كا  العقابية، بمكجب حكـ قضائي لمدة محددة، تيدؼ إلى إصبلح كا 

 المجتمع، كما تيدؼ أيضا إلى حماية المجتمع مف شخص المحككـ عميو كتحقيؽ الردع العاـ. 

ه العقكبات السالبة لمحرية أحد أىـ أسباب نشأة عمـ العقاب، ألف تنفيذىا قد يمتد بطبيعتو كقد كانت ىذ
كقتا طكيبل، قد يصؿ إلى حد استغراؽ حياة المحككـ عميو في بعض األحياف، مما يستكجب كضع قكاعد 

 3تنظـ عبلقة المحكـك عميو بالمؤسسات العقابية.

بات السالبة لمحرية عمى األطفاؿ المدانيف بإرتكاب جرائـ، كالمشرع الجزائرم فيما يخص تكقيع العقك 
التدابير، غير أنو  اتخاذجعؿ مف سف الطفؿ معيارا لتكقيع ىذه العقكبة، فالقاعدة العامة بالنسبة لمطفؿ ىي 

في قانكف العقكبات، بأنو يمكف تكقيع عقكبات سالبة لمحرية عمى  الجزائرم استثناء ليذه القاعدة أقر المشرع
سنة كاممة  13سنة، كبمفيكـ المخالفة فالطفؿ الذم يككف سنو أقؿ مف  18إلى13لطفؿ الذم يبمغ سنو مفا

ف إرتكب جرائـ خطيرة كالقتؿ أك  يكـ إرتكاب الكقائع، ال يمكف تكقيع عقكبة سالبة لمحرية عميو حتى كا 
 االرىاب.

 كمقدار العقكبة التي تكقع عمى الطفؿ تككف كاآلتي:

كبة المقررة قانكنا لمجريمة المرتكبة ىي اإلعداـ أك السجف المؤبد فإنو يحكـ عميو بعقكبة إذا كانت العق -
 الحبس مف عشر سنكات إلى عشريف سنة.

ذا كانت العقكبة المقررة قانكنا لمجريمة ىي السجف أك الحبس المؤقت فإنو يحكـ عميو بالحبس   - كا 
  4يا إذا كاف بالغا.لمدة تساكم نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو ب

                                                 

 07المجمد  ،1مسعكد فشيت، أسباب سقكط العقكبة السالبة لمحرية في الفقو االسبلمي كالقانكف الجزائرم، مجمة البحكث جامعة الجزائر 1
 .92، ص01،2016العدد 

 ط باتو في الشريعة االسبلمية مقارنا بنظاـ السجف كالتكقيؼ في المممكة العربية السعكدية، محمد بف عبد ا الجريكم، السجف كمكج 2
 .43ـ، ص1997، منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، 1جالثالثة، 

 .249ـ، ص 2006منصكر رحماني، عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية، د ط، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة،  3
 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 50أنظر المادة  4
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كيبلحظ أف المشرع ألغى تسمية السجف لمعقكبات المكقعة عمى األطفاؿ كأبدليا بتسمية الحبس، حتى 
ف كصمت العقكبة إلى   سنة. 20كا 

ككقاعدة قانكنية ال يجكز الجمع بيف تدابير الحماية كالتيذيب كعقكبتي الغرامة كالحبس، كىذا ما ذىبت 
أحد قراراتيا :" إف الحدث الذم يبمغ مف العمر ثبلثة عشر إلى ثمانية عشر سنة إليو المحكمة العميا في 

ما  444يخضع إما لتدابير الحماية أك التيذيب المنصكص عمييا في المادة  مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كا 
قانكف  445غير أف المادة 1مف قانكف العقكبات الفقرة األخيرة،  50إلى عقكبات مخففة طبقا لنص المادة 

اإلجراءات الجزائية أجازت لجية الحكـ بصفة استثنائية في مكاد الجنح كالمخالفات، أف تستبدؿ أك تستكمؿ 
تدابير الحماية أك التيذيب بعقكبة الغرامة أك الحبس إذا رأت ذلؾ ضركريا، نظرا لظركؼ الدعكل أك 

بتي الغرامة كالحبس، فالظاىر مف النص أنو لشخصية الطفؿ، أما الجمع بيف تدابير الحماية أك التيذيب كعقك 
أشير كبغرامة قدرىا  06غير جائز، لذلؾ تقرر نقض قرار غرفة األحداث القاضي عمى قاصر بالحبس لمدة 

 2أشير." 06دج كبكضعو تحت المراقبة بمصمحة المبلحظة كالتربية لمدة  500

 ثالثا: عقوبة العمل لمنفع العام

لعاـ إحدل صكر العقكبات البديمة المعاصرة التي اىتمت بيا السياسة تعتبر عقكبة العمؿ لمنفع ا
الجنائية الحديثة، كتجتيد مختمؼ التشريعات الحديثة إلى تبني عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كعقكبة بديمة لمعقكبة 

ذه السالبة لمحرية قصيرة المدة أك المخففة مكاكبة لمتشريعات العالمية، كعميو سكؼ نخكض في مدلكؿ ى
 العقكبة عند مختمؼ الفقياء ككذا عند التشريعات المقارنة ثـ تعريفيا كشركط إعماليا في التشريع الجزائرم.

كيعرؼ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ الفقيو فرانسكم ستيتشاؿ بأنيا :" صدكر حكـ مف القاضي يمكف 
 3المحككـ عميو مف القياـ بعمؿ بدكف مقابؿ لفائدة المصمحة العامة ."

العقكبة التي تصدرىا جية قضائية مختصة، تتمثؿ في القياـ بعمؿ مف  عرفيا فقياء آخركف بأنيا:"كي
المؤسسة العقابية لقضاء العقكبة السالبة .« طرؼ المحككـ عميو لمنفع العاـ بدكف أجر، بدال مف إدخالو 

 4لمحرية."

                                                 

 .04أنظر الممحؽ رقـ  1
 .1985جكيمية  16بتاريخ  37466قرار صادر عف المحكمة العميا، الغرفة الجنائية األكلى تحت رقـ  2

3 Martine Hetzow – evens, Droit de L’exécution des peins, Dalloz ,France, 2012, p 422. 
مدم بكزينة، شركط تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ )دراسة مقارنة بيف القانكنيف الفرنسي كالجزائرم(، المجمة الجزائرية لمعمـك أمح نةيمأ 4

 .62ص ،2015 ،1جامعة الجزائر ،04، العدد 52المجمد  القانكنية كالسياسية،
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المجتمع تكفيرا عف الخطأ الذم كما تعرؼ أيضا:" أنيا قياـ المحككـ عميو بعمؿ يعكد بالفائدة عمى 
، كذلؾ دكف مقابؿ أجرة، كما يقصد بيا قياـ المحككـ عميو بعمؿ دكف أجر مكجو لفائدة عامة الشعب، ارتكبو

 بدال مف كضعو في المؤسسة العقابية في تكفر شركط حددىا المشرع."

حة المجتمع، خبلؿ عدد كعرفت كذلؾ بأنيا:" إلزاـ المحكـك عميو بأف يقكـ بأداء أعماؿ مفيدة لمصم
معيف مف الساعات كىذه األعماؿ، يتـ تحديدىا سمفا كتؤدل مجانا كقت فراغ المحككـ عميو مف أعمالو 

 المينية أك الدراسية."

 1994أما عمى صعيد التشريعات المقارنة، فدكلة بمجيكا تـ تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ منذ سنة 
شرط النقضاء الدعكل العمكمية، بعد ذلؾ عدؿ قانكف العقكبات البمجيكي لعقكبة الحبس أك ك كعقكبة تبعية

 لتصبح عقكبة العمؿ لمنفع العاـ عقكبة أصمية إذا كانت الجريمة ال تتجاكز عقكبتيا خمس سنكات.

ما عقكبة تبعية  1984أما فرنسا فقد كاكبت ذلؾ بمكجب القانكف الصادر سنة  كىي إما عقكبة أصمية كا 
كيعد التشريع الفرنسي أفضؿ نمكذج حقؽ نجاحا في مجاؿ عقكبة النفع العاـ، 1قصير المدة،  لعقكبة الحبس

حيث يمتـز المحككـ عميو بالعمؿ بأداء ىذه العقكبة لصالح ىيئة أك مؤسسة أك جمعية عامة، كذلؾ لمدة 
بعض الجنايات صكرة محددة قانكنا يقدرىا القاضي، كتتخذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الفرنسي في 

عقكبة أصمية كبديمة لمسجف، أك صكرة عقكبة إضافية أك تكميمية في بعض الجنح كالمخالفات، كما تتخذ 
 2 عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الفرنسي صكرة جديدة مضافة لعقكبة مشمكلة بكقؼ التنفيذ.

مشرع الفرنسي، فبمكجب مشركع تعديؿ أما المشرع الجزائرم فإنو أعطى نفس المفيكـ الذم جاء بو ال
، أيف تـ تحديد 3منو 05السيما المادة  2001يكنيك  26مؤرخ في  01-09قانكف العقكبات بالقانكف رقـ 

                                                 

1  Art. 131-8 de Code pénal Français : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la 
juridiction peut prescrire (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 44-VII, en vigueur le 1er oct. 2004) «, 
à la place de l'emprisonnement,» que le condamné accomplira, pour une durée de (L. no 2009-1436 
du 24 nov. 2009, art. 67) «vingt à (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 71-IV) «quatre cents» 
heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit (L. no 2007-297 du 5 mars 2007, art. 63) 
«soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une 
mission de service public ou d'une association habilitées» à mettre en œuvre des travaux d'intérêt gé-
néral. 

، 2011كرقمة،  كمية الحقكؽ، جامعة قاصدم مرباح بف سالـ محمد لخضر، العمؿ لمنفع العاـ في القانكف الجزائرم، مذكرة ماجستير، 2
 .09ص
كالمتضمف قانكف  1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2001يكنيك  26مؤرخ في  09-01ـ قانكف رق 3

 .15ص، 2001يكنيك  27مؤرخة في  34عدد  ج رالعقكبات 
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شركط ككيفية العمؿ بيذه العقكبة، فقد ذىب إلى اعتبار العمؿ لمنفع العاـ كعقكبة بديمة لمحبس تتمثؿ في قياـ 
أجر لدل شخص معنكم مف أشخاص القانكف العاـ أك جمعية مؤىمة  بدكف المحككـ عميو بعمؿ لمنفع العاـ

 1ليذا الغرض.

، لتطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ، ذكرىا في احترامياكالمشرع الجزائرم كضع أحكاما كشركطا يجب 
كبة مف قانكف العقكبات، كالتي تـ النص عمييا بالنظر لخصكصية العمؿ لمنفع العاـ كعق 1مكرر 05المادة 

 بديمة، كتتمثؿ الشركط المطمكبة في المتيـ لمحكـ عميو بعقكبة النفع العاـ، فيما يمي:

 أف ال يككف المحككـ عميو مسبكقا قضائيا.-

 سنكات حبسان. 03أف ال تتجاكز عقكبة الجريمة المرتكبة -

 أف ال تتجاكز العقكبة المنطكؽ بيا عميو عاما حبسان.-

 سنة كقت ارتكاب الكقائع المنسكبة إليو. 16عف أف ال يقؿ سف المحككـ عميو -

 أف ال يطبؽ العمؿ لمنفع العاـ، إال بعد صيركرة الحكـ أك القرار نيائيا.-

المكافقة الصريحة لممحكـك عميو، كذلؾ ما يستكجب حضكره جمسة النطؽ بالعقكبة، الستطبلع رأيو -
 بالمكافقة أك الرفض.

مكقكفة النفاذ جزئيا، كمتى تكافرت الشركط المذككرة أعبله، إذا كانت عقكبة الحبس المنطكؽ بيا، 
 يمكف لمقاضي الحكـ بيذه العقكبة.

سنة كقت ارتكاب الفعؿ المجـر المنسكب  16كتطبيؽ ىذه العقكبة عمى الطفؿ الذم ال يقؿ سنو عمى 
المتعمؽ  11-90إليو، كىك نفس السف المقرر كحد أدنى لسف العمؿ في الجزائر، بمكجب القانكف رقـ 

( 20كمدة العمؿ لمنفع العاـ المنطكؽ بيا في حؽ الطفؿ يجب أف ال تقؿ عف عشريف ) 2بعبلقات العمؿ،
 (ساعة.300ساعة، كأف ال تزيد عف ثبلثمائة )

 .: احلًبَخ انمبَىَُخ نهطفم ثؼذ احملبكًخادلجحش انضبنش
نما ىدفيا إصبلحو يدؼ التدابير كالعقكبات الجزائية المتخذ ضد الطفؿ الجانح إلىال ت عادة ك  إيبلمو كا  ا 

دماجو في المجتمع كبذلؾ تتغير السياسة الجنائية في مجاؿ تنفيذ العقكبات بالنسبة لمطفؿ، تنتفي ك  تيذيبو كا 
                                                 

 .79، ص2012ة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، سعداكم محمد صغير، العقكبة كبدائميا في السياسة الجنائية المعاصرة، دار الخمدكني 1
 ،562، ص 1990أبريؿ  25مؤرخة في  17عدد  ج ر، يتعمؽ بعبلقات العمؿ، 1990أبريؿ  21المؤرخ في  11-90قانكف  2
منو:" ال يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ أف يقؿ العمر األدنى لمتكظيؼ عف ست عشرة سنة إالَّ في الحاالت التي تدخؿ  15تنص المادة  

 تي تعد كفقنا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، كال يجكز تكظيؼ القاصر إالَّ بناء عمى رخصة مف كصيو الشرعي."في إطار عقكد التمييف ال



 ح اجلُائٍح نهغفم أثُاء احملاكًح وتؼذْا احلًاٌـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين

 

131 

معو فكرة حؽ المجتمع في تكقيع العقاب لكجكد اعتداء عمى مصمحة محمية قانكنا، كتعمكا فكرة المصمحة 
تفاقيات الدكلية كالتشريع الداخمي، ذلؾ أف حؽ المجتمع في إصبلح الفضمى لمطفؿ كفؽ ركح نصكص اال

 الطفؿ أكلى مف تكقيع العقاب.
كتتأسس عممية اإلصبلح تبعا لمعناصر التالية : التيذيب عف طريؽ التعميـ، التيذيب عف طريؽ 

لمطفؿ أثناء مرحمة  التككيف الميني كالتمييف، التيذيب الديني كاألخبلقي، كتشكؿ ىذه العناصر حماية قانكنية
 تنفيذ العقكبات.

مدل تبنيو لفكرة االصبلح بعناصرىا أثناء تنفيذ األحكاـ الصادرة ك  ك سنتناكؿ بالدراسة مكقؼ المشرع
عف محكمة األحداث، كىذا بعد التطرؽ إلى طرؽ الطعف في األحكاـ الصادرة عف محكمة األحداث في 

  النقاط التالية:
 قرارات، كدكر قاضي األحداث في تنفيذ األحكاـ كالقرارات.طرؽ الطعف في األحكاـ كال

 

 : طزق انطؼٍ يف األحكبو انصبدرح ثشإٌ األطفبل ادلطهت األول

يذىب المؤرخكف أف نظرية الطعف في األحكاـ خاصة منيا الجزائية، ليا جذكر في التشريعات القديمة، 
، فدعا كؿ مف يقع عميو الظمـ إلى أف 1يحيث أف حضارة بابؿ عرفت الحؽ في الطعف كفؽ قانكف حمكراب

يدفعو عف نفسو مع عقاب القاضي الذم يحكـ بغير الحؽ في القضية، كما رسختو المكاثيؽ الدكلية كالعيد 
 1976.2الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم صادقت عميو الجزائر سنة 

القضائي بإحدل الكسائؿ التي قررىا القانكف، كيقصد بنظرية الطعف في األحكاـ إمكانية مراجعة الحكـ 
ما تصحيح ما شاب الحكـ مف  استعماؿكيترتب عمى  ىذه المكنة إما إعادة الفصؿ في مكضكع الدعكل، كا 

 عيكب، كتعكس نظرية الطعف في األحكاـ طبيعة التنظيـ القضائي كبنائو.
أىـ ضمانات المحاكمات العادلة  كما أف طرؽ الطعف ىي الركيزة األساسية لمبدأ حقكؽ الدفاع، كمف

التي منحيا القانكف لكافة أطراؼ الدعكل، فالتقاضي عمى درجتيف يعتبر ضمانة لحقكؽ المتقاضيف، إذ يتيح 

                                                 

 .03، ص2012عادؿ بكضياؼ، المعارضة كاالستئناؼ في المسائؿ الجزائية، د ط، منشكرات كميؾ، الجزائر،  1
 : "تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد:نية كالسياسيةالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المد مف 03فقرة  02تنص المادة  2

)أ( بأف تكفؿ تكفير سبيؿ فعاؿ لمتظمـ ألم شخص انتيكت حقكقو أك حرياتو المعترؼ بيا في ىذا العيد، حتى لك صدر االنتياؾ عف 
 أشخاص يتصرفكف بصفتيـ الرسمية،

ى انتياكيا سمطة قضائية أك إدارية أك تشريعية مختصة، أك أية )ب( بأف تكفؿ لكؿ متظمـ عمى ىذا النحك أف تبت في الحقكؽ التي يدع
 سمطة مختصة أخرل ينص عمييا نظاـ الدكلة القانكني، كبأف تنمى إمكانيات التظمـ القضائي،

 )ج( بأف تكفؿ قياـ السمطات المختصة بإنفاذ األحكاـ الصادرة لمصالح المتظمميف."
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، 1لؤلطراؼ المجكء إلى ىذه الطرؽ لطمب رفع ما قد يعتبركنو مف إجحاؼ أك خطأ أك ميؿ عف الحؽ كالقانكف
اكـ بصفة عامة، كىك نفس األمر كذلؾ بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة ضد ىذا بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف المح

األطفاؿ في الميداف الجزائي بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف محاكـ األحداث، حيث أجاز القانكف لمطفؿ أك 
لممثمو الشرعي أف يباشر لمصمحة الطفؿ كنيابة عنو طرؽ الطعف المقررة في القانكف، كيشمؿ الطعف في 

 حكاـ بكاسطة طرؽ الطعف المقررة قانكنا، سكاء تعمؽ األمر بالطرؽ العادية أك الطرؽ غير العادية.كافة األ
كالمشرع الجزائرم لـ يقنف طرقا خاصة لمطعف في األحكاـ الصادرة بشأف األطفاؿ الجانحيف، الشيء 

طعف العادية المتمثمة في الذم يؤدم بنا إلى تطبيؽ القكاعد العامة، كمف خبلؿ ىذا سنتناكؿ بالدراسة طرؽ ال
المعارضة كاالستئناؼ، كطرؽ الطعف غير العادية كالمتمثمة في الطعف بالنقض كالتماس إعادة النظر، 

 مسألة تقادـ األحكاـ.ك 
 : طزق انطؼٍ انؼبدَخ انفزع األول

ؿ لقد كرس المشرع ىذا المبدأ ضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، كأكد أف الخصكمة الجزائية ال يفص
فييا نيائيا عمى مرحمة كاحدة، كيحؽ لؤلطراؼ الطعف في الحكـ، بالطرؽ الطعف العادية، إما عف طريؽ 

 المعارضة أك عف طريؽ االستئناؼ.
مف قانكف حماية الطفؿ :" يجكز الطعف في الحكـ الصادر في  90كتنص الفقرة األكلى مف المادة 

 ضة كاالستئناؼ."الجنح كالجنايات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ بالمعار 
 :أوال: المعارضة

لقد أكد المشرع حؽ الطفؿ المتيـ مف الطعف بطريؽ المعارضة في األحكاـ الغيابية الصادرة بشأنو، 
كالمقصكد بالحكـ الغيابي ىك ذلؾ الحكـ الذم يصدر في غيبة الطفؿ المتيـ مف دكف إتاحة الفرصة لو 

المكجية إليو، كيحد ث أف يككف الحكـ غيابيا كىذا إما ألنو لـ لمدفاع عف نفسو كمناقشة كتفنيد أدلة االتياـ 
يكمؼ الطفؿ كممثمو الشرعي تكميفا صحيحا لحضكر الجمسة، أك أنو لـ يكمؼ شخصيا بذلؾ، أك أنو كمؼ 

 شخصيا بحضكر الجمسة لكف ىناؾ أعذار مقبكلة منعتو مف حضكرىا.
مف قانكف االجراءات الجزائية،  415إلى  409كقد نظـ المشرع الجزائرم المعارضة في المكاد مف 

كمف خبلؿ أحكاـ ىذه المكاد يمكف لمطفؿ المحكـك عميو أف يطعف بطريؽ المعارضة في الحكـ الغيابي، الذم 
ال سقط حقو في المعارضة  يدينو مف أجؿ جنحة أك مخالفة أك جناية خبلؿ عشرة أياـ مف تبميغو لمحكـ، كا 

رضة إلى شيريف إذا كاف الطرؼ المتخمؼ عف المحاكمة يقيـ خارج التراب كرفضت شكبل، كتمدد ميمة المعا
مف قانكف االجراءات الجزائية: " يبمغ الحكـ الصادر غيابيا إلى  411الكطني، كىذا ما نصت عميو المادة 

ا الطرؼ المتخمؼ عف الحضكر، كينكه في التبميغ عمى أف المعارضة جائزة القبكؿ في ميمة عشرة أياـ اعتبار 

                                                 

، 2001اط، ، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرب02ج د ط، طرؽ الطعف،ك ائية، المحاكمة نكف المسطرة الجنأحمد الخمميشي، شرح قا 1
 .245ص



 ح اجلُائٍح نهغفم أثُاء احملاكًح وتؼذْا احلًاٌـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين

 

132 

مف تاريخ تبميغ الحكـ إذا كاف التبميغ لشخص المتيـ. كتمدد ىذه الميمة إلى شيريف إذا كاف الطرؼ المتخمؼ 
 يقيـ خارج التراب الكطني."

كبمجرد قياـ الطفؿ المتيـ بالمعارضة فإف الحكـ الغيابي يعتبر كأف لـ يكف، سكاء كاف ذلؾ في شقو 
 رض عف الجمسة في التاريخ المحدد لو في التبميغ الصادر إليوالجزائي أك المدني، كفي حالة غياب المعا

المثبت في محضر في كقت المعارضة أك بتكميؼ بالحضكر مسمـ لمف يعنيو األمر، فإف المعارضة تعتبر ك 
 كأف لـ تكف.

كعميو فإف األحكاـ الصادرة بشأف األطفاؿ غيابيا، سكاء تضمنت أحكاما جزائية أك تدابير فإنو يمكف 
 ارضة فييا أماـ نفس الجية القضائية التي أصدرت الحكـ الغيابي.المع

 ثانيا: استئناف األحكام الصادرة عن محكمة األحداث 
ىذا الطريؽ طرح دعكاه مرة أخرل عمى جية خبلؿ االستئناؼ طريؽ طعف عادم، يرمي الطاعف مف 

اجعة المحاكمة، كزيادة تمحيص قضائية أعمى درجة مف تمؾ التي أصدرت الحكـ محؿ االستئناؼ، كذلؾ لمر 
، كبذلؾ 1الدعكل كالفصؿ فييا مف جديد، لرفع ما قد يشكب الحكـ مف عيكب أك أخطاء في تطبيؽ القانكف

فإف االستئناؼ طريؽ يحقؽ مبدأ التقاضي عمى درجتيف، كيتـ استئناؼ أحكاـ محكمة األحداث أماـ غرفة 
اع الطفؿ المنحرؼ ككليو الشرعي كجميع أطراؼ األحداث عمى مستكل المجمس القضائي، أيف يتـ سم

 القضية، مف شيكد كضحية إف كجدكا، مع إلزامية حضكر محاـ مع الطفؿ.
كيطعف باالستئناؼ خبلؿ العشرة أياـ مف يكـ النطؽ بالحكـ، كيجكز أف يرفع االستئناؼ مف الطفؿ أك 

ـ 1985ديسمبر  10رارىا الصادر بتاريخ ذىبت إليو المحكمة العميا في ق ممثمو الشرعي أك محاميو، كىك ما
جاء فيو :" مف المقرر قانكنا أنو يجكز رفع االستئناؼ مف الحدث أك نائبو القانكني كمف ثـ فانو ما داـ 
القانكف يسمح لمحدث أف يرفع االستئناؼ بنفسو، فميس ىناؾ ما يمنعو مف أف يككؿ عنو غيره لمقياـ بذلؾ، 

 -في قضية الحاؿ –مبدأ يعد خطأ في تفسير كتأكيؿ القانكف، كلما كاف ثابثا كأف القضاء بما يخالؼ ىذا ال
أف قضاة االستئناؼ لغرفة األحداث بالمجمس القضائي قضكا بعدـ قبكؿ االستئناؼ لرفعو مف محامي المتيـ 

 2مف قانكف االجراءات الجزائية" 471الحدث، فانيـ بقضائيـ ىذا لـ يكفقكا في تفسير أحكاـ المادة 
ال تسرم ميمة االستئناؼ إال اعتبارا مف تاريخ التبميغ بالحكـ إذا كاف قد صدر غيابيا، أك بتكرار ك  

ال فممقر المجمس الشعبي البمدم أك لمنيابة العامة، أك  الغياب لمشخص أك لممكطف الذم يقيـ بو الشخص، كا 
جراءات الجزائية. كفي حالة مف قانكف اال 353ك 347حضكريا في األحكاؿ المنصكص عمييا في المادتيف 

                                                 

، 1969دار النيضة العربية، القاىرة،  د ط، محمكد محمكد مصطفى، تطكر اإلجراءات الجنائية في مصر كغيرىا مف الدكؿ العربية، 1
 .497ص
، 2، العدد 1990، منشكر بمجمة المحكمة العميا، 40307ـ، تحت رقـ 1985مبر ديس 10قرار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  2

 .221ص
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استئناؼ أحد األطراؼ في المكاعيد المقررة يككف لمخصكـ اآلخريف ميمة إضافية خمسة أياـ لرفع االستئناؼ 
 مف قانكف االجراءات الجزائية. 418طبقنا لممادة 

لمخالفات كاألصؿ أف جميع األحكاـ كتدابير الحماية كالتيذيب يجكز استئنافيا، بما فييا األحكاـ بشأف ا
أك الجنح أك الجنايات التي يرتكبيا الطفؿ، غير أنو يبلحظ بأف المشرع الجزائرم قاـ بضبط األحكاـ التي 

مف قانكف االجراءات الجزائية ىذه المادة معدلة بمكجب األمر  416تككف قابمة لبلستئناؼ كفؽ نص المادة 
 قابمة لبلستئناؼ .: تككف  كالتي تنص:" تككف 2015يكليك  23المؤرخ في  15-02
دج بالنسبة لمشخص  20.000األحكاـ الصادرة في مكاد الجنح إذا قضت بعقكبة حبس أك غرامة تتجاكز  .1

 دج بالنسبة لمشخص المعنكم. 100.000الطبيعي ك
 األحكاـ الصادرة في مكاد المخالفات القاضية بعقكبة الحبس بما في ذلؾ المشمكلة بكقؼ التنفيذ." .2

مف قانكف حماية الطفؿ تنص:" يجكز الطعف في الحكـ الصادر في الجنح  90كحيث أف المادة 
 كالجنايات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ بالمعارضة كاالستئناؼ.

يجكز استئناؼ الحكـ الصادر في المخالفات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ أماـ غرفة األحداث بالمجمس 
 ، كما يجكز الطعف فيو بالمعارضة."مف قانكف اإلجراءات الجزائية 416كفقا ألحكاـ المادة 

كحيث أف المبدأ القانكني ىك أف الخاص يقيد العاـ، فإف قانكف حماية الطفؿ أجاز قاعدة خاصة كىي 
جكاز إستئناؼ جميع األحكاـ الصادرة في الجنح كالجنايات الصادرة عف محكمة األحداث ميما كاف مضمكف 

ة أخرل كأجاز استئناؼ األحكاـ الصادرة في مادة المخالفات كفؽ الحكـ أك التدبير المتخذ، كاستثنى في قاعد
مف قانكف االجراءات الجزائية، بمعنى أف األحكاـ الصادرة عف  416القكاعد العامة أم تطبيؽ نص المادة 

محكمة األحداث في مكاد المخالفات ال يجكز استئنافيا ما عدا األحكاـ القاضية بعقكبة الحبس بما في ذلؾ 
 كلة بكقؼ التنفيذ.المشم

 : طزق انطؼٍ غري انؼبدَخ انفزع انضبين

إف مقتضيات ركح العدالة تكجب ضماف حقكؽ المتقاضيف كالسماح لمطرؼ الذم صدر عميو الحكـ 
كالذم يراه مشكبا بعيب قانكني أف يطرح الخصكمة مف جديد عمى القضاء لمنظر في الشيء المقضي فيو 

 اب، كمف ىذا المنطمؽ تـ تشريع الطعف غير عادية في األحكاـ.ربما يصؿ إلى ما يراه أنو الصك 
كالطعف غير العادم في األحكاـ لو صكرتاف، األكؿ الطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا، تـ تشريعو 
إلصبلح كتصكيب ما يقع مف أخطاء متعمقة بالقانكف، كال يجكز سمكؾ ىذا الطريؽ إال في األحكاـ الصادرة 

ث إف الطعف بالنقض ال ييدؼ إلى إعادة عرض الدعكل مف جديد أماـ المحكمة العميا، مف آخر درجة حي
نما يستيدؼ استدراؾ ما يشكب األحكاـ مف أخطاء ما تعمَّؽ منيا بالكقائع أك القانكف، كأما الصكرة الثانية  كا 

ة في الجنايات كالجنح فيي التماس إعادة النظر، كالذم حصره القانكف في األحكاـ النيائية الصادرة باإلدان
 إلصبلح خطأ قضائي تعمؽ بتقدير كقائع الدعكل.
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 أوال: الطعن بالنقض 
الطعف بالنقض ىك طريؽ غير عادم لمطعف في األحكاـ كالقرارات النيائية أماـ المحكمة العميا التي 

نيائية تشكؿ أعمى جية قضائية في ىـر القضاء، كيستيدؼ الطعف بالنقض فحص األحكاـ كالقرارات ال
لمتحقؽ مف مطابقتيا لمقانكف سكاء مف ناحية القكاعد المكضكعية المطبقة أك مف ناحية االجراءات التي 
استندت إلييا، كمنو تصحيح الحكـ أك القرار الغير قابؿ لمطعف بالطرؽ العادية مما كاف يشكبو مف أخطاء 

  1في تطبيؽ القانكف.
:" يمكف الطعف بالنقض في األحكاـ كالقرارات النيائية مف قانكف حماية الطفؿ  95كقد نصت المادة 

الصادرة عف الجيات القضائية لؤلحداث، كال يككف الطعف بالنقض أثر مكقؼ إال بالنسبة ألحكاـ اإلدانة 
 مف قانكف العقكبات. 50الجزائية التي يقضي بيا تطبيقا ألحكاـ المادة 

 بشأن األحداث ثانيا: التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة
اعادة النظر ىك طريؽ غير عادم يخص األحكاـ الحائزة لقكة الشيء المقضي فيو، بسبب  التماس

حدكث خطأ مكضكعي في تقدير كقائع الدعكل، كىذا الطريؽ مسمكح لمطفؿ الذم صدر ضده حكـ حائز 
جؿ تحقيؽ العدالة بالرغـ لقكة الشيء المقضي فيو قضى بإدانتو في جناية أك جنحة، كشرع ىذا االجراء مف أ

مف أنو يمس بحجية األحكاـ الحائزة لقكة الشيء المقضي فيو التي تشكؿ عنكانا لمحقيقة القضائية، كليذا 
فمراجعة تدابير الحماية كالتيذيب التي ىي مف صبلحيات لقاضي األحداث تعديميا أك إلغاءىا ال تدخؿ في 

 إطار التماس إعادة النظر.
ية الطفؿ لـ يأتي بنص خاص حكؿ طريؽ التماس إعادة النظر، الشيء الذم غير أف قانكف حما

مف قانكف االجراءات  531يجعمنا نطبؽ القكاعد العامة في ما يخص ىذا االجراء، ككفقا ألحكاـ المادة 
 :الجزائية فإنو اللتماس إعادة النظر في حكـ جزائي صادر بشأف طفؿ أك بالغ ال بد مف تكافر الشركط التالية

 أف يككف الحكـ أك القرار حائزا لقكة الشيء المقضي فيو، يقضي باإلدانة في جناية أك جنحة. -
 تقديـ طمب إلى الجية المختصة. -

 كيجب أف يؤسس طمب إعادة النظر:
إما عمى تقديـ مستندات بعد الحكـ باإلدانة في جناية قتؿ يترتب عمييا قياـ أدلة كافية عمى كجكد المجني  - 1

 المزعـك قتمو عمى قيد الحياة. عميو
 أك إذا أديف بشيادة الزكر ضد المحكـك عميو شاىد سبؽ أف ساىـ بشيادتو في إثبات إدانة المحككـ عميو. - 2
 لحكميف.اأك عمى إدانة متيـ آخر مف أجؿ ارتكاب الجناية أك الجنحة نفسيا بحيث ال يمكف التكفيؽ بيف  - 3

                                                 

 .280ص ، المرجع السابؽ محمكد نجيب حسني، المكجز في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، 1
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أك تقديـ مستندات كانت مجيكلة مف القضاة الذيف حكمكا باإلدانة مع أنو يبدك  أك أخيرا بكشؼ كاقعة جديدة - 4
 منيا أف مف شأنيا التدليؿ عمى براءة المحككـ عميو.

 : رمبدو األحكبو اجلشائُخ انصبدرح ثشإٌ األحذاسانفزع انضبنش

ة قانكنا تؤدم لمتقادـ صكرتاف، األكلى قبؿ صدكر الحكـ في الدعكل العمكمية بمضي مدة زمنية محدد
إلى إنياء الدعكل، كالصكرة الثانية بعد صدكر الحكـ بعقكبة أك تدبير بمضي مدة زمنية محددة قانكنا تؤثر 

 1في إنياء سمطة الدكلة في العقاب.
كتسمى الصكرة األكلى بتقادـ الدعكل العمكمية، كتسمى الصكرة الثانية بتقادـ العقكبة أك التدبير بمعنى 

لمدة المحددة قانكنا بعد النطؽ بالحكـ، كالمشرع الجزائرم لـ يضع قكاعد خاصة بالتقادـ سقكطيما بمضي ا
 في قانكف حماية الطفؿ، كعميو يتـ الرجكع إلى القكاعد العامة.

 أوال: تقادم الدعوى العمومية
 مف تاريخ كقكع الجريمة: تتقادـ الخصكمة الجزائية

 تقادـ الدعكل في المخالفات بسنتيف. -
 ادـ الدعكل في الجنحة بثبلث سنكات بعدىا ال يجكز القياـ بأم إجراء.تق -
 تقادـ الدعكل في مكاد الجنايات بعشر سنكات. -

 ثانيا: تقادم العقوبة
تتقادـ العقكبة أك التدابير بمضي مدة زمنية مف تاريخ صدكر الحكـ بالعقكبة أك بالتدبير عمى أف يككف 

 الحكـ نيائيا:
 ي المخالفات بسنتيفتقادـ العقكبة ف -
 تقادـ العقكبة في الجنح خمس سنكات بعدىا ال يجكز القياـ بأم إجراء. -
 سنة . 20تقادـ العقكبة في مكاد الجنايات بمضي  -

 فالتقادـ ىك سككف الدعكل أم عدـ القياـ بأم إجراء.
 ك حكـ القاضي ال يغير مف كصؼ الجريمة.

يتغير نكع الجريمة إذا أصدر القاضي فييا حكما يطبؽ مف قانكف العقكبات:" ال  28تنص المادة 
أصبل عمى نكع آخر منيا نتيجة لظرؼ مخفؼ لمعقكبة أك نتيجة لحالة العكد الذم يككف عمييا المحكـك 

 عميو."

                                                 

 .03، ص1965سمطة العقاب بالتقادـ، رسالة دكتكراه جامعة القاىرة،  انقضاءمحمد عكض األحكؿ،  1
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مف نفس القانكف:" يتغير نكع الجريمة إذا نص القانكف عمى عقكبة تطبؽ أصبل عمى  29كتنص المادة 
 جة لظركؼ مشددة."نكع آخر أشد منيا نتي

مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية  08المشرع الجنائي في المادة  كلخطكرة بعض الجرائـ قرر
استبعاد تطبيؽ مبدأ التقادـ في الدعكل الجنائية، كذلؾ في الجنايات كالجنح المكصكفة بأفعاؿ إرىابية 

طنية أك الرشكة أك اختبلس األمكاؿ العمكمية، كال كتخريبية، كتمؾ المتعمقة بالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الك 
 تتقادـ الدعكل المدنية لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الناجـ عف ىذه الجرائـ.

كما تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجنائي أكجد كضعا خاصا لمجرائـ المرتكبة ضد األطفاؿ فبل تسرم 
لجنح المرتكبة ضد األطفاؿ إال ابتداء مف بمكغ الطفؿ سف آجاؿ التقادـ في الدعكل العمكمية في الجنايات كا

 الرشد المدني، كيشكؿ ىذا الكضع حماية قانكنية لمطفؿ المجني عميو. 
 

 : إشزاف لبظٍ األحذاس ػهً رُفُذ ؤحكبيّادلطهت انضبين

ة خبلفا لممبادئ القانكنية المقررة في القضاء العادم، بأف القاضي تنقطع صمتو بالقضية المعركض
عميو فكر صدكر الحكـ، نجد أف قاضي األحداث تبقى عبلقتو قائمة كذلؾ بإشرافو الشخصي عمى تنفيذ 
األحكاـ التي أصدرىا، فالخصكصية التي أصبغيا التشريع الدكلي كالكطني عمى محاكمة األطفاؿ ككذا 

ى تنفيذ التدابير األىداؼ السامية كراء ىذه الميمة القضائية تجعؿ مف الضركرم أف يككف االشراؼ عم
 قضاء األحداث. اختصاصكاألحكاـ كالقرارات الصادرة ضد الطفؿ ككذا متابعة تطكرات كمراحؿ التنفيذ مف 

 : يف يزاجؼخ انزذاثريانفزع األول

تتميز تدابير الحماية كالتيذيب التي أقرىا المشرع أنيا غير محددة المدة، أم أف القاضي ال يحدد 
األمر متركؾ لمسمطة المختصة لتحديد انقضاء التدبير، حيف يتـ التأكد مف أف ىذا مدتيا حيف النطؽ بيا، ف

التدبير قد حقؽ ىدفو كتبلشت الخطكرة االجرامية كاالجتماعية لمطفؿ المنحرؼ أك المعرض لبلنحراؼ، كعمة 
نما يقاس ب خطكرة الطفؿ عدـ تحديد المدة أف التدبير ال يقاس بجسامة الجريمة أك درجة مسؤكلية الطفؿ، كا 

 1كمدل حاجتو لمتيذيب، كىك الشيء الذم ال يستطيع القاضي أف يحدده مقدما.
كما أنو ال بد مف منح القاضي حرية كبيرة في تقدير التدابير كفؽ متطمبات العبلج، بحيث تعطى لو 

فؿ تتطمب بتدابير أخرل إذا رأل أف مصمحة الط استبدالياسمطة تقديرية كاسعة في فرضيا أك إلغائيا أك 
، فتطكر حالة ىذا الطفؿ قد تكشؼ عف التدبير الذم قررتو المحكمة لـ يعد مبلئما لحالتو بعد تطكيرىا، 2ذلؾ

                                                 

 .641س جدعكف، المرجع السابؽ، صنجاة جرج 1
، 1998، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت 03 القسـ العاـ، المجمد األكؿ، طمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني،  2
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فيككف مف المبلئـ أف يستبدؿ بتدبير آخر يناسب ىذه الحالة في كضعيا الجديد، السيما أف التدبير الذم تـ 
  1الحكـ بو لـ يعد ذا نتيجة في تيذيبو كتأىيمو.

ا مف المشرع عمى حماية الحريات كحتى ال يتـ اىماؿ الطفؿ كتركو خاضعا لمتدبير مدة قد كحرص
تطكؿ مما قد يستحؽ عبلجو، فقد كضع حدكدا قصكل أك دنيا ال يجكز تجاكزىا أك النزكؿ عنيا لكي يحقؽ 

ص باألطفاؿ التدبير غايتو في التيذيب كالعبلج، كتدابير الحماية كالتيذيب في التشريع الجزائرم الخا
المخالفيف لمقانكف أك المعرضيف لمخطر، كالتي تشمؿ تسميـ الطفؿ لممثمو الشرعي أك لشخص أك عائمة 

كضعو في مدرسة داخمية صالحة  جديريف بالثقة، أك كضعو في مؤسسة معتمدة مكمفة بمساعدة الطفكلة، أك
سنة،  18مكغ الطفؿ سف الرشد الجزائي إليكاء األطفاؿ في سف الدراسة، غير محددة المدة، كقد تستمر حتى ب

فإذا ما استمر الطفؿ في تمرده، فينبغي أف يحؿ محؿ التدابير السابقة تدبير آخر أكثر حزما، كىك الكضع 
 في حماية األطفاؿ الجانحيف. في مركز متخصص

 أوال: مراجعة التدابير قبل صدور قانون حماية الطفل
ككفؽ القكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف  2015قبؿ صدكر قانكف حماية الطفؿ سنة 

 تنفيذ األحكاـك  االجراءات الجزائية الخاصة باألحداث، كاف قاضي األحداث ىك الكحيد المختص في مراجعة
الجيات ك  مف قانكف االجراءات الجزائية، بصرؼ النظر عف سببيا 444القرارات التي صدرت كفقا لممادة ك 

ذ يمكف لو أف يقرر تعديؿ التدبير مف تدابير الكضع في إحدل المؤسسات، إلى التي أصدرت الحكـ فييا، إ
مف قانكف االجراءات  482تدبير التسميـ إلى أحد الكالديف أك الكصي أك شخص جدير بالثقة حسب المادة 

 الجزائية.
ة، كالتي مف قانكف االجراءات الجزائي 487كفي ىذه النقطة القانكنية ال يفكتنا ما جاء في المادة  

أك دعكل تغيير نظاـ اإليداع أك الحضانة، فإنو يجكز  2نصت عمى أنو في حالة ظيكر مسألة عارضة
لو أف يأمر ك  لقاضي األحداث أف يأمر باتخاذ جميع التدابير البلزمة لضماف كجكد الحدث تحت سمطتو،

                                                 
1 Les mesures éducatives n’ont de chance d’être efficaces qu’à la condition d’être adaptées à la per-
sonnalité du mineur laquelle évolue rapidement. C’est pourquoi leur révision est possible à tout mo-
ment, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou du mineur ou de la personne qui en a la 
garde. 
Soyer Jean-Claude, Droit pénal et procédure pénal, 13eme édition, Ed, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, 1997, p 430 et 431.  

، تعرؼ المسائؿ العارضة في التطبيؽ القضائي عمى أ نيا ظركؼ معاصرة لتنفيذ التدابير لمتخذة مف قبؿ قاضي األحداث تطرأ فجأة 2
ر المتخذة مف قبؿ قاضي األحداث، كما قد يحكؿ دكف تنفيذىا مطمقا، مما يستدعي إعادة كظيكر ىذه المسائؿ يعرقؿ تنفيذ ىذه التدابي

النظر في التدبير األصمي، كمف أمثمة بعض ىذه المسائؿ ظيكر أكلياء الطفؿ بعد تقرير كضعو في المركز كابداء استعدادىـ لمتكفؿ بو أك 
مـ لو في إطار تدبير التسميـ، أك حالة تعرض الطفؿ المكضكع بالمركز إلى الحالة العكسية، أم كفاة كالد أك كلي أك كصي الحدث المس

 اعتداء سكاء جسدم أك نفسي أثر سمبا عمى النتيجة المتكخاة مف التدبير.
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بسو فيو مؤقتا طبقا حك  سنة إلى أحد السجكف 13بمقتضى قرار مسبب بنقؿ الطفؿ الذم يتجاكز عمره 
مف قانكف االجراءات الجزائية، كنبلحظ خطكرة ىذا االجراء كمدل مساسو  456لؤلكضاع المقررة في المادة 

بحرية الطفؿ، فأحكاـ ىذه المادة تطرح غمكضا مف الناحية التطبيقية، فكيؼ يتصكر أف الطفؿ الذم فصؿ 
أمر بكضعو في إحدل المؤسسات، أف يأمر بحبسو قسـ األحداث بأف سممو إلى شخص جدير بالثقة مثبل أك 

 في أحد السجكف كلك مؤقتا في حالة ما إذا طرأت مسألة عارضة، أك دعكل تغيير نظاـ اإليداع أك الحضانة.
التعديؿ، تككف في حالة ما إذا رأل أف تدبير تسميـ الطفؿ إلى ك  كصبلحية قاضي األحداث في التغير

م يتكلى حضانتو لـ يكف في صالحو، كأف األسرة أك العائمة لـ تكف الكسط كالديو أك الكصي أك الشخص الذ
أف األبكاف لـ يمعبا الدكر في رقابتو مف االنحراؼ، كلف يتيسر لقاضي ك  الذم يسمح لمطفؿ بإعادة إدماجو

فإف األحداث االطبلع عمى أسباب ذلؾ إال بالرجكع إلى التحقيؽ االجتماعي الذم يقـك بو المندكبكف كلذلؾ 
مف قانكف االجراءات الجزائية ال يككف إال  444قرار كضع الطفؿ في إحدل المؤسسات المذككرة في المادة 

 مف نفس القانكف. 2فقرة  282بعد إحالة الممؼ عمى محكمة األحداث طبقا لممادة 
، أف كيجدر أيضا في مجاؿ استعراض مراجعة تدابير الحماية كالتيذيب قبؿ صدكر قانكف حماية الطفؿ

 16مف قانكف االجراءات الجزائية التي تنص:" كؿ شخص يتراكح سنو بيف  486نتطرؽ إلى نص المادة 
 سنة اتخذ في حقو أحد 18ك

مداكمتو عمى عدـ المحافظة عمى ك  إذا تبيف سكء سيرتو 444التدابير المنصكص عمييا في المادة 
التدابير المذككرة أعبله يمكف أف يكدع بقرار النظاـ كخطكرة سمككو الكاضحة، كتبيف عدـ كجكد فائدة مف 

مسبب مف قسـ األحداث بمؤسسة عقابية إلى أف يبمغ مف العمر سنا ال تتجاكز التاسعة عشر"، ىذه المادة 
كانت تثير إشكاال حادا لدل الباحثيف في مجاؿ األحداث الجانحيف، حيث أنيا تخالؼ القكاعد العامة مف 

 طفؿ مرتيف، الحكـ األكؿجية أنو ال يمكف محاكمة ال
عادة تربيتوك  يصدر لصالح الطفؿ مف أجؿ إصبلحو الثاني إيداعو في مؤسسة عقابية دكف أف ك  ا 

يرتكب جريمة، ذلؾ أف سيرة الطفؿ ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تككف سببا لدخكلو مؤسسة عقابية، كما 
طفؿ بدكف أمر إيداع أك صكرة مف  باؿاستقأنو كمف الناحية التطبيقية يصعب عمى مدير مؤسسة عقابية 

 كليس حكما نيائيا.  باإليداعحكـ بالحبس، فقرار قاضي األحداث ليس أمرا 
 ثانيا: مراجعة التدابير بعد صدور قانون حماية الطفل

يمكف لقاضي األحداث تغيير أك مراجعة تدابير الحماية كالتيذيب في أم كقت بناء عمى طمب النيابة 
عمى تقرير مصالح الكسط المفتكح أك مف تمقاء نفسو، ميما كانت الجية القضائية التي أمرت  العامة أك بناء

بيا. غير أنو، يتعيف عمى قاضي األحداث أف يرفع األمر لقسـ األحداث إذا كاف ىناؾ محؿ التخاذ تدبير 
 1لثقة.مف تدابير الكضع في شأف الطفؿ الذم سمـ لممثمو الشرعي أك لشخص أك عائمة جديريف با

                                                 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 96أنظر المادة  1
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كيجكز لمممثؿ الشرعي لمطفؿ تقديـ طمب إرجاع الطفؿ إلى أسرتو كرعايتو إذا مضت عمى تنفيذ الحكـ 
( أشير عمى األقؿ، كذلؾ بعد إثبات أىميتو لتربية 6الذم قضى بتسميـ الطفؿ أك كضعو خارج أسرتو ستة )

عو إلى رعاية ممثمو الشرعي، الطفؿ كثبكت تحسف سمكؾ ىذا األخير، كما أنو يمكف لمطفؿ أف يطمب إرجا
يؤخذ بعيف االعتبار سف الطفؿ عند تغيير التدبير أك مراجعتو، كفي حالة رفض الطمب، ال يمكف تجديده إال 

 1( أشير مف تاريخ الرفض.3بعد انقضاء ثبلثة )
كيككف مختصا إقميميا بالفصؿ في جميع المسائؿ العارضة كطمبات تغيير التدابير المتخذة في شأف  
 الطفؿ:

 قاضي األحداث أك قسـ األحداث الذم فصؿ في النزاع أصبل، -
قاضي األحداث أك قسـ األحداث الذم يقع بدائرة اختصاصو مكطف الممثؿ الشرعي لمطفؿ أك مكطف  -

صاحب العمؿ أك المركز الذم كضع الطفؿ فيو بأمر مف القضاء كذلؾ بتفكيض مف قاضي األحداث أك قسـ 
 أصبل في النزاع،األحداث الذم فصؿ 

قاضي األحداث أك قسـ األحداث الذم يقع بدائرة اختصاصو مكاف كضع الطفؿ أك حبسو كذلؾ بتفكيض  -
 مف قاضي األحداث أك قسـ األحداث الذم فصؿ أصبل في النزاع. 

غير أنو، إذا كانت القضية تقتضي السرعة، يمكف قاضي األحداث الذم يقع في دائرة اختصاصو 
 2طفؿ أك حبسو أف يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة.مكاف كضع ال

كيجكز شمكؿ األحكاـ الصادرة في شأف المسائؿ العارضة أك طمبات تغيير التدابير المتعمقة بالحرية 
المراقبة أك بالكضع أك بالتسميـ، بالنفاذ المعجؿ رغـ المعارضة أك االستئناؼ كيرفع االستئناؼ إلى غرفة 

 3جمس القضائي.األحداث بالم
 : يف رُفُذ األحكبو وانمزاراد اجلشائُخانفزع انضبين

إف األحكاـ كالقرارات الجزائية الصادرة عف قسـ أك غرفة األحداث ككذا حبس األحداث احتياطيا يتـ 
في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة إلعادة تأىيؿ األحداث بالنسبة إلى األحداث الذيف أصبحت 

ادرة ضدىـ نيائية، كالمشرع لغرض حماية األطفاؿ المحبكسيف تناكؿ كبكضكح في قانكف تنظيـ األحكاـ الص
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف كجكب عمى قاضي األحداث أف يراقب أجنحة األحداثك  السجكف  ا 

 المراكز المتخصصة في إعادة تأىيؿ األحداث.ك 

                                                 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 97أنظر المادة  1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 98أنظر المادة  2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 99ظر المادة أن 3
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دماج األحداثأوال: رقابة قاضي األحداث عمى مراكز إعادة ترب  ية وا 
دماج األحداث أك عند  يتـ إيداع الطفؿ المحككـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية في مراكز إعادة تربية كا 
المزكـ في األجنحة المخصصة لؤلحداث بالمؤسسات العقابية، كيجب اختيار المكظفيف العامميف مع األطفاؿ 

لخبرة، كيجب أف يتمقكا تككينا خاصا بكيفية التعامؿ عمى أساس الكفاءة كا، داخؿ المراكز كاألجنحة المذككرة
 1 مع الطفؿ داخؿ ىذه المراكز.

كعمى ىذا األساس يقكـ قاضي األحداث بصفة دكرية مراقبة األجنحة الخاصة باألحداث في 
تمتد عممية الرقابة إلى الكجبات الغذائية المخصصة ك  المؤسسات العقابية في حدكد اختصاص كؿ محكمة،

 2مدل مطابقتيا لمشركط الصحية، ككذا الحمامات كدكرات المياه.ك  المحبكسيف لؤلطفاؿ
ك يحرر قاضي األحداث تقريره السنكم، الذم يتضمف عدد الزيارات التي قاـ بيا، كفي حالة كجكد 
مخالفة القكاعد الخاصة باألحداث، يخطر قاضي األحداث بيا ضمف تقرير يرسمو إلى النائب العاـ ليتخذ ما 

 ىذا مف أجؿ حماية الطفؿ المحبكس.ك  ه مناسبايرا
مراكز إعادة تربية  كيقكـ قاضي األحداث بمراقبة مدل احتراـ القائميف عمى األطفاؿ المحبكسيف في

دماج األحداث أك في أجنحة في المؤسسة العقابية، لمضمانات المشار إلييا في قانكف تنظيـ السجكف  كا 
تي يستفيد منيا األطفاؿ المحبكسيف إستثناء دكف البالغيف المحبكسيف، كالمقررة لصالح الطفؿ المحبكس كال

 3كىذه الضمانات التي يجب عمى قاضي األحداث مراقبة مدل احتراميا ىي:
 كجبة غذائية متكازنة ككافية لنمك الطفؿ الجسدم كالعقمي. -
 لباس مناسب، كرعاية صحية كفحكص طبية مستمرة. -
 .محادثة زائرية مباشرة دكف فاصؿ -
 استعماؿ كسائؿ االتصاؿ عف بعد تحت رقابة االدارة. -
 عدـ تطبيؽ نظاـ العزلة عمى الطفؿ المحبكس إال لسبب صحي أك كقائي. -
كجكب استفادة األطفاؿ المحبكسيف في كؿ يكـ مف فسحة في اليكاء الطمؽ، كيمكف إخراجيـ خارج  -

 ات صكتية كمقاببلت رياضية.أف يشارككا في مجمكعك  المؤسسة لقضاء جكلة تحت رقابة المربيف،
ذا كاف ك  يكما أثناء فصؿ الصيؼ يقضييا مع عائمتو 30إمكانية استفادة الطفؿ المحبكس مف إجازة لمدة  - ا 

أياـ في كؿ  10الطفؿ المحبكس ذا سيرة حسنة يجكز منحو عطؿ استثنائية، ال تتجاكز مددىا اإلجمالية 
 أشير. 03

 ال يجكز تكميفو لمقياـ بعمؿ ليمي. عدـ تكميؼ الطفؿ المحبكس بعمؿ شاؽ، ك  -
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كفي حالة تعرض الطفؿ المحبكس إلى مرض أك كضعو في المستشفى يقكـ مدير مركز إعادة تربية 
دماج األحداث أك مدير المؤسسة العقابية، فكرا بإخطار قاضي األحداث المختص إقميميا، ككذا قاضي  كا 

أك محاكلة الفرار لمطفؿ المحبكس أيضؿ يتـ إخطار قاضي األحداث الذم قاـ بإيداعو، كما أنو في حالة فرار 
األحداث المختص إقميميا، ككذا قاضي األحداث الذم قاـ بإيداعو، كما أنو أيضا في حالة كفاة الطفؿ 

 1المحبكس، يجب إخطار قاضي األحداث المختص عمى الفكر.
 ثانيا: اشراف قاضي األحداث عمى المجان التربوية

داث لجنة إعادة التربية كالمتشكمة مف مدير المؤسسة العقابية، كطبيب المؤسسة، كيترأس قاضي األح
كمختص في عمـ النفس، كالمربي، كممثؿ عف كالي الكالية، كممثؿ عف رئيس المجمس الشعبي البمدم، كلجنة 

سنكية لمحك األمية إعادة التربية تختص بإعداد برامج التعميـ كفقا لمبرامج الكطنية المعتمدة، ككذا إعداد برامج 
كالتككيف الميني، كدراسة كاقتراح كؿ التدابير الرامية إلى تكييؼ كتفريد العقكبة المنصكص عمييا في قانكف 

 2تنظيـ السجكف.
كيترأس أيضا قاضي األحداث لجنة العمؿ التربكم المنشأة عمى مستكل المراكز المتخصصة في حماية 

ز في دائرة اختصاصو، تكمؼ لجنة العمؿ التربكم بالسير عمى الطفكلة قاضي األحداث الذم يقع المرك
تطبيؽ برامج معاممة األطفاؿ كتربيتيـ، كتتكلى لجنة العمؿ التربكم دراسة تطكر حالة كؿ طفؿ مكضكع في 

 3المركز، كيمكنيا أف تقترح في أم كقت عمى قاضي األحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذىا.
 

 خزصبص لبظٍ األحذاس يف رد االػزجبر : اانفزع انضبنش

نصت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف( عمى أف تحفظ 
يمنع إطبلع الغير عمييا كيككف الكصكؿ إلى ىذه ك  سجبلت األطفاؿ المدانيف بارتكاب جرائـ، في سرية تامة

ف بصفة مباشرة بالفصؿ في القضية محؿ التحقيؽ أك غيرىـ مف السجبلت مقصكرا عمى األشخاص المعنيي
 ،4األشخاص المخكليف حسب األصكؿ

مف قانكف  489في البداية قبؿ صدكر قانكف حماية الطفؿ في المادة  ك ىك ما تبناه المشرع الجزائرم
ث تقيد في سجؿ االجراءات الجزائية التي نصت عمى أف األحكاـ كالقرارات الصادرة عف جيات قضاء األحدا

التربية في صحيفة السكابؽ ك  غير عمني يمسكو أميف ضبط الجمسة كتقيد القرارات المتضمنة تدابير الحماية
إال لرجاؿ القضاء، كتستثنى أم سمطة أخرل أك  02ال تسمـ صحيفة السكابؽ القضائية رقـ ك  القضائية،

                                                 

 .نفس القانكفمف  124أنظر، المادة  1
 .مف نفس القانكف 128ك 126أنظر، المادتيف  2
 مف قانكف حماية الطفؿ. 118أنظر المادة  3
 مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث. 19أنظر، المادة  4
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حية االطبلع عمى السكابؽ القضائية مصمحة عمكمية، كبذلؾ فإف الجيات القضائية ىي كحدىا ليا صبل
 لمطفؿ.

عمى أف حالو قد صمح، فإنو يجكز  ك إذا أعطى الطفؿ الذم كاف مكضكع ىذه التدبير ضمانات أكيدة
سنكات مف انتياء مدة التدابير، كبناء عمى عريضة مقدمة مف صاحب  5لقسـ األحداث بعد مضي مدة 

المدكف فييا التدبير، كاذا صدر الحكـ  01حكـ بإلغاء القسيمة رقـ الشأف أك مف النيابة أك مف تمقاء نفسيا، ال
 1أتمفت ىذه األخيرة، كىذا الحكـ غير قابؿ ألم طعف. 01بإلغاء القسيمة رقـ 

كبعد صدكر قانكف حماية الطفؿ بقيت نفس األحكاـ السابقة المتعمقة برد االعتبار لمطفؿ المحككـ عميو 
 2 مع بعض التعديبلت:

كاـ كالقرارات الصادرة عف الجيات القضائية الخاصة باألحداث في سجؿ خاص يمسكو كاتب تقيد األح -
 الجمسة، بدال مف سجؿ غير عمني.

تقيد األحكاـ كالقرارات الصادرة عف الجيات القضائية الخاصة باألحداث كالمتضمنة تدابير الحماية  -
فاؿ الجانحيف في صحيفة السكابؽ كالتيذيب ككذلؾ تمؾ المتضمنة العقكبات المحككـ بيا ضد األط

المسممة لمجيات القضائية، بدال مف تقيدىا في  2القضائية، غير أنو ال يشار إلييا إال في القسيمة رقـ 
 .3، 2، 1صحيفة السكابؽ القضائية بجميع القسيمات 

اية ( سنكات اعتبارا مف يكـ انقضاء مدة تدبير الحم3طمب رد االعتبار بعد انقضاء ميمة ثبلث ) -
 سنكات. 05كالتيذيب، بدال مف مدة 

رد االعتبار بقكة القانكف مف صحيفة السكابؽ القضائية العقكبات التي نفذت عمى الطفؿ الجانح ككذا  -
 التدابير المتخذة في شأنو بمجرد بمكغو سف الرشد الجزائي.

 

 : محبَخ األطفبل يف حبنخ اخلطزادلجحش انزاثغ

أف لمطفؿ كضعيتيف، يمكف أف يككف عمييا كذلؾ حسب السياسة تجمع تشريعات دكؿ العالـ، عمى 
أك حالة الجنكح، فإذا كاف األمر مفيكما بالنسبة لمجنكح، لككنو 3الجنائية المتبعة في الدكلة، إما حالة الخطر 

ذك صمة كاضحة بالتحريـ كالعقاب كعنصريف مف عناصر السياسة الجنائية، فإف األمر قد ال يككف كذلؾ 
لمخطر، لككف ىذه الحالة تتميز بالطابع االجتماعي كالقانكني معا، كلذا فإف تصنيؼ ىذه الحالة التي  بالنسبة

 تخص الطفؿ غير الجانح، يجعمنا نتساءؿ عف مركزىا ضمف السياسة الجنائية؟ ككيؼ أحاط المشرع 

                                                 

 زائية الممغاة بقانكف حماية الطفؿ.مف قانكف االجراءات الج 490أنظر المادة  1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 109، 108، 107، 106أنظر المكاد  2
الممغى ) المتعمؽ بحماية الطفكلة كالمراىقة 03-72يختمؼ تسمية ىذه الحالة مف تشريع آلخر، ففي الجزائر نص المشرع في األمر  3

 ر يتـ التعبير عنو بمصطمح الخطكرة االجتماعية لمحدث.عمى تسمية الخطر المعنكم كفي مصبقانكف حماية الطفؿ(
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استمرارىا إف حالة الخطر، ىي كضعية متميزة تقتضي كجكد الطفؿ في حالة غير عادية، يتكقع مع 
ف ىذه الكضعية تتطمب معيا تفعيؿ جانب آخر مف  إقداـ ىذا الطفؿ عمى ارتكاب جريمة في المستقبؿ، كا 
جكانب السياسة الجنائية، أال كىك جانب سياسة المنع، فالسياسة الجنائية تجاه الطفؿ لف تككف متكاممة، إال 

كلذا كاف ، جنكح، كحمايتو مف حالة الخطرإذا اجتمعت جكانبيا كأدت دكرىا في عبلج الحدث مف ظاىرة ال
 عمينا دراسة كؿ حالة مستقمة عف األخرل.

 

 : يفهىو حبنخ اخلطزادلطهت األول

تدخؿ حالة الخطر ضمف اىتمامات السياسة الجنائية لمدكلة، عمى الرغـ مف الطابع االجتماعي الذم 
ف بيف اىتمامات السياسة الجنائية، كما أف يميز ىذه الحالة، كلذلؾ كاف ال بد مف معرفة مكقع ىذه الحالة م

دراسة ىذه الظاىرة تقتضي معرفة طرؽ كأساليب مكاجيتيا ككيفية التعامؿ معيا، خاصة إذا ما اعتبرناىا 
كمدخؿ لعالـ الجريمة، إف ىذا االىتماـ تبنتو السياسة الجنائية كطبقو مرفؽ القضاء، بمكجب نصكص محددة 

حماية الطفؿ( كذلؾ تطبيقا المتعمؽ ب12/15رقـ قانكف الة متميزة )نص عمييا كمجسدة في أساليب فني 1سمفا
 لسياسة المنع.

 : يىظغ حبنخ اخلطز يٍ انظُبطخ اجلُبئُخاألول انفزع

المادة الثانية مف  أقر المشرع الجزائرم حالة الخطر كلـ يحصر حاالنيا، كاكتفى بذكر صكرىا في
ا الخكض في ىذا القانكف، لمعرفة مفيكـ الخطر، كأساليب مكاجيتو قانكف حماية الطفؿ كىذا ما يكجب عمين

 التي أقرىا المشرع لمطفؿ.
 : تصنيف حالة الخطرأوال

يتطمب تصنيؼ حالة الخطر، معرفة أف ىذه الكضعية تخص الطفؿ غير الجانح، أم الذم لـ يدخؿ 
ؿ كمستقبمو مف جية، كمعرفة كيفية عالـ الجريمة، كتبعا لذلؾ يجب تحديد طبيعة ىذا الخطر الذم ييدد الطف

تعامؿ السياسة الجنائية مع ىذا الكضع مف جية أخرل، فيؿ ىك أقرب إلى الخطكرة اإلجرامية منو إلى 
الخطكرة االجتماعية، كبالتالي يككف مف بيف اىتمامات السياسة العقابية؟ أـ أنو أقرب إلى الخطكرة 

 سة المنع، التي ىي إحدل فركع السياسة الجنائية كذلؾ؟.االجتماعية، مما يجعمو يدخؿ ضمف مكاضيع سيا
  .لخطر إلى نكعيف خطر عاـ كخطر خاصيقسـ الباحثكف ا

 الخــطـــر العــــام -01
كىذا النكع مف الخطر يتعرض لو جميع األطفاؿ )منحرؼ كمعرض لبلنحراؼ( لككنيـ صغار السف، 

النمك، كأف إدراكيـ لـ يكتمؿ، الشيء الذم يتطمب معو كأف البناء النفسي كتككيف شخصيتيـ مازالت في طكر 
تجنيد جميع أفراد المجتمع كالسمطات لمكاجية كؿ خطر عاـ ييدد األطفاؿ، باتخاذ جميع اإلجراءات التي 

                                                 

 23ص ، 1971 ،القاىرة، د ط، دار النيضة العربية، أحمد فتحي سركر، أصكؿ السياسة الجنائية 1
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تحقؽ كقايتيـ، مثؿ منع جميع األطفاؿ مف الدخكؿ إلى أماكف معينة )حضر بيع اصحاب محبلت بيع 
 أك منع األطفاؿ مف العمؿ في األماكف العامة. ،1الخمكر مف استقباؿ القصر(

ك الدكلة تكفؿ حؽ الطفؿ في الحماية مف كافة أشكاؿ الضرر أك اإلىماؿ أك العنؼ أك سكء المعاممة 
أك االستغبلؿ أك اإلساءة البدنية أك المعنكية أك المعاممة أك االستغبلؿ أك اإلساءة البدنية أك المعنكية أك 

جؿ ذلؾ كؿ التدابير البلزمة لنمكه كرعايتو كالحفاظ عمى حياتو كتنشئتو تنشئة سميمة الجنسية، كتتخذ مف أ
 كآمنة في بيئة صحيحة كصالحة كحماية حقكقو في حاالت الطكارئ كالككارث كالحركب كالنزاعات المسمحة.

 2الفكرم.كما تسير الدكلة عمى أال تضر المعمكمة التي تكجو لمطفؿ بمختمؼ الكسائؿ بتكازنو البدني ك 
 الخــطـــر الخاص -02

ىذا النكع مف الخطر ىك مجمكعة مف المؤثرات المادية أك المعنكية أك الصحية التي تحيط بالطفؿ، 
أما الطفؿ ، كالتي تؤثر فيو، فالطفؿ المكجكد في ظركؼ مادية كنفسية كصحية حسنة يككف انحرافو مستبعدا

بة يككف انحرافو محتمبل، ككمما زاد تأثير الظركؼ كانت صحية صع معنكية أك المكجكد في ظركؼ مادية أك
الكاردة  المجرمةاألسباب قكية كذات تأثير عمى الطفؿ، مما يجعمو عرضة لمقياـ بفعؿ يدخؿ ضمف األفعاؿ 

المادة الثانية مف قانكف حماية الطفؿ نجد المشرع  كباستقراء، 3في قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو
 ذكر صكرا لحالة الخطر ) كلـ يضع تعريفا ليا( كتتمثؿ ىذه الصكر فيما يمي:الجزائرم 

 فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف سند عائمي. -
 تعريض الطفؿ لئلىماؿ أك التشرد. -
 المساس بحقو في التعميـ. -
 التسكؿ بالطفؿ أك تعريضو لمتسكؿ. -
التي مف شأنيا أف تؤثر عمى سبلمتو عجز األبكيف أك مف يقكـ برعاية الطفؿ عف التحكـ في تصرفاتو  -

 البدنية أك النفسية أك التربكية.
 التقصير البيف كالمتكاصؿ في التربية كالرعاية. -
سكء معاممة الطفؿ السيما بتعريضو لتعذيب كاالعتداء عمى سبلمتو البدنية أك احتجازه أك منع الطعاـ عنو  -

 عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي.أك إتياف أم عمؿ ينطكم عمى القسكة مف شأنو التأثير 
 إذا كاف الطفؿ ضحية جريمة مف ممثمو الشرعي. -
 إذا كاف الطفؿ ضحية جريمة مف أم شخص آخر، إذا اقتضت مصمحة الطفؿ حمايتو. -

                                                 

المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ تنص: " يمنع 1975ابريؿ  29المؤرخ في  26-75مف األمر رقـ  17المادة  1
غير المرفقيف بآبائيـ أك أمياتيـ أك ك  سنة 18اب محبلت بيع المشركبات الكحكلية مف استقباؿ القصر البالغة أعمارىـ أقؿ مف أصح

   يتحمؿ كفالتو أك حراستو.ك  سنة 21أكليائيـ أك أم شخص يبمغ عمره أكثر مف 
   دج". 500دج إلى  160ك كؿ مف يخالؼ ىذه األحكاـ يعاقب بغرامة مف 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 06المادة  أنظر 2
 .242درياس زيدكمة، المرجع السابؽ، ص  3
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االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ بمختمؼ أشكالو، مف خبلؿ استغبللو السيما في المكاد اإلباحية، كفي البغاء  -
شراكو في عركض   جنسية.كا 

االستغبلؿ االقتصادم لمطفؿ السيما بتشغيمو أك تكميفو بعمؿ يحرمو مف متابعة دراستو أك يككف ضارا  -
 المعنكية.ك  بصحتو أك بسبلمتو البدنية أك /

 كقكع الطفؿ ضحية نزاعات مسمحة كغيرىا مف حاالت االضطراب كعدـ االستقرار. -
 الطفؿ البلجئ. -

قتضي كجكد الطفؿ في حالة خاصة )أم غير عامة(، كىذا يعني كعميو فأف تكافر إحدل ىذه الصكر ي
الخركج عف المألكؼ كالدخكؿ في حالة استثنائية تتطابؽ كمعنى الخطر الخاص ألف ىذا األخير عمى خبلؼ 
الخطر العاـ يتجسد في ذلؾ الظرؼ الصعب أك الحالة التي يعيشيا الطفؿ كالتي يحتمؿ معيا أف تؤدم إلى 

 انحرافو.
الصكر المذككرة تكحي بأف الطفؿ في ىذه الحالة ىك ضحية الظركؼ، التي تدفعو ألف يككف  كما أف

في حالة خطر، كأنو غالبا ما تككف ىذه الظركؼ خارجة عف نطاؽ سيطرتو، فقد تككف نتيجة لمكضع 
 ربيتو أكالذم تعيشو عائمتو أك السمكؾ غير السكم ألحد كالديو أك لكمييما أك المكمؼ بت الصعباالجتماعي 

البيئة كالكسط االجتماعي الصعب المحيط بو أك بصفة عامة كؿ ما مف شأنو أف يؤثر في تربيتو كسمكؾ 
 الطفؿ كحالتو الصحية كالمعنكية.

كيفيـ مف حالة الخطر أف كجكد الشخص في حالة غير عادية يتكقع مع استمرارىا إقداـ ىذا الشخص 
الطفؿ المعرض لبلنحراؼ أك المكجكد في خطر ليس بمنحرؼ أك ، كىكذا ف1عمى ارتكاب جريمة في المستقبؿ

بتعبير آخر ليس بجانح، فالمشرع الجزائرم ميز بكضكح بيف الطفؿ في خطر كالطفؿ الجانح كذلؾ في قانكف 
 حماية الطفؿ.

  لمطفل الخطورة االجتماعيةو  الخطورة االجرامية - ثانيا
 .اجتماعيةى خطكرة إجرامية كخطكرة الخطكرة إل يقسـ فقياء القانكف كعمـ االجراـ

 :الخطورة االجرامية-01
جريمة  الرتكابىي استعداد لدل الفرد يتصؼ بصفات نفسية معينة كمحاط بظركؼ معينة تدفعو  ك

في المستقبؿ. كبالتالي فالخطكرة اإلجرامية ما ىي إال كصؼ لشخصية الفرد، كىذا الكصؼ يعطي مؤشرات 
رادة الشخص عمى ارتكاب الجرائـ فييارت باحتماؿأك دالئؿ تنذر  حالة  كابو لجريمة، بمعنى آخر أنيا قدرة كا 

، كىذا االستعداد قد يككف أصميا أم يكلد الشخص بيذا 2نفسية يعتد بيا القانكف في تقدير كشكؿ العقكبة
أ فييا ىذا الكسط العائمي التي ينشك  االستعداد أك مكتسبا لو، فتتظافر عكامؿ خارجية مف الكسط االجتماعي

                                                 

 .67عبد الحميد الشكاربي، المرجع السابؽ، ص 1
 106ـ. ص1990سبلمة محمد مأمكف، حدكد سمطة القاضي الجنائي في تطبيؽ العقكبة، د ط، دار الفكر العربي، القاىرة،  2
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الشخص في تككيف شخصيتو فتمؾ الظركؼ ىي التي تدفعو كتكجو سمككو نحك ارتكاب الجريمة، مع األخذ 
بعيف االعتبار العكامؿ التي تحد مف دفع تمؾ العكامؿ ) العكامؿ األكلى( فبمكازاتيا تتحدد خطكرة الفرد مف 

 عدمو.
إذا ما تكفرت الظركؼ  ،ذم يتككف لدل الطفؿكما أف االستعداد المكتسب قد يتشابو مع االستعداد ال

المناسبة لذلؾ كالتي تشكؿ حالة الخطر كلكف ىذا ال يعني بالحتمية أف حالة الخطر مؤداىا مباشرة إلى كجكد 
خطكرة إجرامية إال إذا كاف الظرؼ الذم يتكاجد فيو الطفؿ ينبئ فعبل عمى ىذه الخطكرة كىذا يرجع لمسمطة 

اضي األحداث يختص بالنظر في قضايا األطفاؿ المعرضيف لبلنحراؼ كبالرغـ مف أنو التقديرية لمقاضي، فق
قاضي جزائي، فيفصؿ في دعاكل الحماية التي ترفع لو بمكجب عريضة ترفع إليو مف الطفؿ أك ممثمو 

سط الشعبي البمدم لمكاف إقامة الطفؿ أك مصالح الك  المجمس الشرعي أك ككيؿ الجميكرية أك الكالي أك رئيس
، كعمى اعتبار أف ىذه الحماية تدخؿ في 1بشؤكف الطفكلة المفتكح أك الجمعيات أك الييئات العمكمية الميتمة

إطار سياسة المنع إذف فمعنى الخطكرة التي يحمميا الطفؿ مكضكع تدابير ىذه السياسة ىي مف نكع خاص 
جرامية التي ىي مف أكلكيات تسمى عمكما بالخطكرة االجتماعية، كىي تختمؼ جذريا عف الخطكرة اإل

السياسة العقابية، فيذه الخطكرة التي تستيدفيا العقكبة ىي خطكرة مقترنة بالجريمة في حيف أف التدبير المانع 
 .2يستيدؼ خطكرة الجريمة

كاعتمادا عمى المفيكـ القانكني لمخطكرة اإلجرامية كحاالت الطفؿ المعرض لمخطر يمكف تحديد 
 يمي: ة اإلجرامية لدل فئة األطفاؿ فيمامؤشرات تكافر الخطكر 

o التشرد مف طرؼ كليو الشرعي أك الشخص القائـ عمى رعايتو.ك  تعريض الطفؿ لئلىماؿ 
o .استخداـ الطفؿ في التسكؿ مف طرؼ أحد األبكيف أك الشخص القائـ عمى رعايتو 
o  المكاد المخدرة مف طرؼ استخداـ الطفؿ أك تشغيمو في أعماؿ مخالفة لمقانكف كالسرقة كالدعارة أك بيع

 كليو الشرعي أك الشخص القائـ عمى رعايتو.
o .ارتكاب الطفؿ لفعؿ إجرامي سابؽ 
o .انضماـ الطفؿ لجماعة أقراف تمارس أعماؿ مخالفة لمقانكف 
o .ممارسة الطفؿ ألفعاؿ منحرفة مثؿ السكر كتعاطي مكاد مخدرة 
o  عنيفة مثؿ االعتداء عمى األشخاص. تلسمككياممارسة الطفؿ 

                                                 

ص: " يختص قاضي األحداث لمحؿ إقامة الطفؿ المعرض لمخطر أك مسكنو أك محؿ إقامة أك مف قانكف حماية الطفؿ تن 32المادة  1
مسكف ممثمو الشرعي، ككذلؾ قاضي األحداث لممكاف الذم كجد بو الطفؿ في حاؿ عدـ كجكد ىؤالء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليو 

لس الشعبي البمدم لمكاف إقامة الطفؿ أك مصالح الكسط المفتكح لمجا سمف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك ككيؿ الجميكرية أك الكالي أك رئي
 بشؤكف الطفكلة". أك الجمعيات أك الييئات العمكمية الميتمة

محاضرات ألقيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر، كمية الحقكؽ جامعة االخكة منتكرم  ربيعة زكاش، السياسة الجنائية تجاه األحداث، 2
 .06، ص2016-2015قسنطينة، 
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فكؿ ىذه المؤشرات تشكؿ دالئؿ كاضحة لكجكد الخطكرة اإلجرامية لدل الطفؿ سكاء كاف في أسرتو 
األصمية أك في مراكز الرعاية االجتماعية كىك ما يستكجب اتخاذ التدابير القانكنية البلزمة كمف أىميا التكفؿ 

كقاية الحدث مف ارتكاب الفعؿ  بالطفؿ مف طرؼ المصالح المعنية بحماية الطفكلة بيدؼ النفسي االجتماعي
 اإلجرامي.

 :الخطورة االجتماعية -02
الخطكرة االجتماعية تتمثؿ في حالة تكاجد الطفؿ في ظركؼ غير إجرامية كلكنيا تشكؿ خطكرة رغـ 

ىركبو مف المدرسة أك اليركب مف  احتماؿلفعؿ منحرؼ مثؿ  ارتكابوذلؾ عمى مف يحيطكف بو كيحتمؿ 
، كيتبايف الفقو المقارف في التمييز بيف الخطكرة اإلجرامية عف الخطكرة 1التشرد في الشكارعالتسكؿ أك ك  المنزؿ

االجتماعية أـ أف االثنيف حقيقة كاحدة، فمف الفقياء مف يقكؿ أنيا حقيقة كاحدة عمى أساس أف خطر كقكع 
ة نكع مف جنس كاحد ىك جريمة ما مستقببل ال يعدك أف يككف خطرا اجتماعيا، ككنتيجة أف الخطكرة الجنائي

الخطكرة االجتماعية في حيف يفرؽ جانب آخر مف الفقياء بيف النكعيف كيعتبر الفقيو االيطالي فيرم أكؿ مف 
فرؽ بيف النكعيف، فأتجو الى أف الخطكرة االجتماعية تككف سابقة عمى ارتكاب الجريمة بينما يقتصر مفيـك 

، أم أنو اعتمد في التمييز بيف المفيكميف عمى 2عد ارتكاب الجريمةالخطكرة اإلجرامية عمى الحالة التي تنشأ ب
معيار الزمف أم الجريمة السابقة، في حيف ذىب فقياء آخركف الى التمييز بيف الخطكرة اإلجرامية كالخطكرة 
االجتماعية عمى محؿ الخطكرة، فتككف خطكرة اجتماعية اذا كانت سببا يؤدم الرتكاب الطفؿ أفعاال غير 

، 3ماعية، بينما تعتبر خطكرة جنائية اذا كانت سببا يؤدم الرتكاب جريمة مف الجرائـ المعاقب عمييااجت
كنميؿ في بحثنا ىذا كنعتقد أف المعيار الزمني ىك الفيصؿ المناسب لكضع التفرقة بيف المفيكميف، كتأتي 

ركفو االجتماعية الخاصة يحتمؿ أىمية ىذا المعيار بالنسبة لحالة طفؿ كاف قد ارتكب جريمة معينو ككانت ظ
غير اجتماعية، فيؿ تعتبر خطكرتو ىنا خطكرة إجرامية عمى اساس أف ىذا الطفؿ كاف قد  بأفعاؿأف يقـك 

 ارتكب جريمة سابقا أـ انيا اجتماعية بحجة أف االفعاؿ التي يحتمؿ صدكرىا منو ىي افعاؿ غير اجتماعية؟ 
تماؿ إجرامية تطبيقان لمعيار الجريمة السابقة كالتخكؼ مف اح في ىذه الحالة تعتبر ىذه الخطكرة خطكرة

حتماؿ الرتكاب جريمة تالية فالخطكرة تعتبر ىنا خطكرة إجرامية في حيف اارتكاب فعؿ غير اجتماعي ىك 
 تعتبر خطكرتو اجتماعية فيما لك لـ يكف ىذا الطفؿ قد ارتكب جريمة سابقة.

                                                 

الحماية الجنائية لؤلحداث دراسة في االتجاىات الحديثة لمسياسة الجنائية، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، أحمد محمد يكسؼ كىداف،  1
 .73، ص 1991

ة بغداد، العراؽ، صبلح ىادم صبلح الفتبلكم، الخطكرة االجرامية كأثرىا في تحديد الجزاء الجنائي، أطركحة دكتكراه، كمية القانكف جامع 2
 .52، ص 2004

 .76، ص1977عالـ الكتب، مصر،  د ط، قدرم عبد الفتاح الشياكم، الخطكرة اإلجرامية، المكسكعة الشرطية القانكنية، 3
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 طز: رذاثري يؼبجلخ حبنخ اخلانفزع انضبين

إف سياسة المنع تحدد التدابير الكاجب تكافرىا لمكاجية حالة الخطر التي يككف فييا الطفؿ مف أجؿ 
منعو مف ارتكاب الجريمة، كىذه السياسة ىي إحدل نتائج عمـ اإلجراـ الذم يدرس أسباب الجريمة، فمف 

اذ بعض التدابير التي تيدؼ كيككف ىذا عف طريؽ اتخ الحكمة استباؽ كمعالجة األسباب قبؿ كقكع الجريمة،
 .1إلى منع الجريمة

 تدخل قاضي األحداث -أوال
خصت أغمب التشريعات الدكلية بما فييا التشريع الجزائرم، قضاء األحداث لمتدخؿ في حالة ككف 

مف أجؿ إنقاذه قبؿ سقكطو في اإلجراـ كىذا يعد ىدفا لسياسة المنع مف  2الطفؿ معرضا لخطر االنحراؼ،
الجريمة كتجسيد ىذه السياسة يككف بتطبيؽ تدابير محددة تشريعيا سمفا، يستعمميا القضاء  الكقكع في

 .3المختص باألحداث كما أف ىذه التدابير ال تكقع إال عمى الطفؿ حيف تثبت الخطكرة االجتماعية
كينعقد اختصاص قاضي األحداث تبعا لمحؿ إقامة الطفؿ المعرض لمخطر أك تبعا لمسكنو أك محؿ 

قامتو أك مسكف ممثمو الشرعي، ككذا تبعا لممكاف الذم كجد بو الطفؿ في حاؿ عدـ كجكد ما تـ ذكره سابقا، إ
كبالتالي يتكلى قاضي األحداث النظر في قضية الطفؿ المعرض لمخطر بناء عمى العريضة التي ترفع إليو 

س الشعبي البمدم مكاف إقامة مف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك ككيؿ الجميكرية أك الكالي أك رئيس المجم
 .4الطفؿ أك مصالح الكسط المفتكح أك الجمعيات أك الييئات العمكمية الميتمة بشؤكف الطفكلة

كيجكز لقاضي األحداث أف يتمقى اإلخطار المقدـ مف الطفؿ شفاىة أك أف يتدخؿ بنفسو كبصكرة 
مى العريضة المقدمة إليو أك بتقرير مف تمقائية، كعمى قاضي األحداث كفكر كصكؿ الحالة إليو إما بناءا ع

/ أك ممثمو الشرعي، كيتمقى أقكاليما كتصريحاتيما حكؿ ك ضابط الشرطة القضائية أف يقـك بسماع الطفؿ
كضعية الطفؿ كمستقبمو، كفي إطار التحقيؽ الذم يقكـ بو قاضي األحداث، فإنو يتكلى دراسة شخصية 

الطبية كالعقمية كالنفسانية كمراقبة السمكؾ، كأف يتمقى كؿ الطفؿ بكاسطة البحث االجتماعي كالفحكص 
المعمكمات كالتقارير المتعمقة بكضعية الطفؿ، ككذا تصريحات كؿ شخص يرل فائدة مف سماعو، كلو أف 
يستعيف في ذلؾ بمصالح الكسط المفتكح كيمكنو مع ذلؾ إذا تكفرت لديو عناصر كافية لمتقدير أف يصرؼ 

 التدابير أك أف يأمر ببعض منيا.النظر عف جميع ىذه 
 ة لحماية الطفل في حالة الخطرالتدابير المقرر  -ثانيا

 يمكف تقسيـ التدابير التي أقرىا قانكف حماية الطفؿ إلى فئتيف:
                                                 

 .07ربيعة زكاش، المرجع السابؽ، ص 1
 داث األردني، كقانكف رعاية األحداث الميبي.كمف ىذه التشريعات قانكف رعاية األحداث العراقي، كقانكف األحداث السكرم، كقانكف األح 2
 .23ص ، المرجع السابؽ، أحمد فتحي سركر، أصكؿ السياسة الجنائية 3
 مف قانكف حماية الطفؿ. 1فقرة  32أنظر المادة  4
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 تدابير الحماية المؤقتة:
 يمكف لقاضي األحداث أف يأمر بكضع الطفؿ بصفة مؤقتة في :

 لخطر .مركز متخصص في حماية األطفاؿ مف ا - 1
 مصمحة مكمفة بمساعدة الطفكلة . - 2
 مركز أك مؤسسة إستشفائية، كىذا إذا كاف الطفؿ في حاجة إلى تكفؿ صحي أك نفسي . - 3

 الفئة الثانية التدابير النيائية: 
 يمكف لقاضي األحداث أف يتخذ بمكجب أمر أحد التدابير اآلتية :

 إبقاء الطفؿ في أسرتو . - 1
 .انة، ما لـ تكف قد سقطت عنو بحكـلكالده أك لكالدتو الذم ال يمارس حؽ الحضتسميـ الطفؿ  - 2
 تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو . - 3
 .إلى شخص أك عائمة جديريف بالثقة تسميـ الطفؿ - 4
 يكمؼ مصالح الكسط المفتكح متابعة كمبلحظة الطفؿ كتقديـ الحماية لو مف خبلؿ تكفير المساعدة - 5

 بيتو كتككينو كرعايتو، مع كجكب تقديميا تقريرا دكريا لو حكؿ تطكر كضعية الطفؿ .الضركرية لتر 
 :_ حماية األطفال ضحايا بعض الجرائم

في إطار القياـ بحماية األطفاؿ ضحايا بعض الجرائـ، كخصكصا ضحايا االعتداءات الجنسية، نجد 
منو عمى القياـ بالتسجيؿ السمعي  46ة المتعمؽ بحماية الطفؿ قد نص في الماد 12 – 15أف القانكف رقـ 

البصرم مف أجؿ سماع الطفؿ الذم يككف ضحية االعتداءات الجنسية في إطار إمكانية حضكر أخصائي 
نفسي خبلؿ إجراءات سماع الطفؿ . كمنو يمكف لككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ أك ضابط الشرطة 

ابة قضائية تكميؼ أم شخص مؤىؿ إلجراء ىذا التسجيؿ القضائية المكمؼ بالتحقيؽ أك المعيف في إطار إن
الذم يكدع في أحراز مختكمة، كتتـ كتابة مضمكف التسجيؿ كيرفؽ ممؼ اإلجراءات، كما كيتـ إعداد نسخة 

 مف ىذا التسجيؿ بغرض تسييؿ االطبلع عميو خبلؿ سير اإلجراءات كتكدع في الممؼ.
سير  أك قاضي الحكـ مشاىدة أك سماع التسجيؿ خبلؿىذا كنجد أنو يمكف كبقرار مف قاضي التحقيؽ 

الخبراء بحضكر  اإلجراءات، كما يمكف مشاىدة أك سماع نسخة مف التسجيؿ مف قبؿ األطراؼ كالمحاميف أك
ذا اقتضت مصمحة الطفؿ أف يتـ التسجيؿ سمعيا  قاضي التحقيؽ أك أميف ضبط في ظركؼ سرية لمغاية، كا 

 ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ. يطة الحصكؿ عمى قرار مفبصفة حصرية، فإف ذلؾ جائز شر 
الجميكرية  مف نفس القانكف، فنجدىا أشارت كبصفة صريحة إلى إمكانية قياـ ككيؿ 47أما المادة 

أم عنكاف أك لساف أك  المختص بناء عمى طمب أك مكافقة الممثؿ الشرعي لطفؿ تـ اختطافو، أف يطمب مف
قصد تمقي معمكمات أك شيادات مف  أك أكصاؼ أك صكر تخص الطفؿ، كىذا سند إعبلمي نشر إشعارات
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مساس بكرامة الطفؿ كحياتو ضركرة مراعاة عدـ ال شأنيا المساعدة في التحريات كاألبحاث الجارية، مع
 .الخاصة

لمطفؿ،  كما يمكف لككيؿ الجميكرية استثناء أف يأمر بيذا اإلجراء دكف القبكؿ المسبؽ لممثؿ الشرعي
عمى مصمحة الطفؿ  ىذا في حالة ما إذا استدعت الضركرة القصكل القياـ بمثؿ ىذا األمر مف أجؿ الحفاظك 

 .المكجكد في حالة خطر داىـ كأكيد
 

 خ انىطُُخ حلًبَخ ورزلُخ انطفىنخاذلُئ انضبين : ادلطهت

حماية الطفؿ  سعيا مف المشرع لتحقيؽ المصمحة الفضمى لمطفؿ عزز المنظكمة القانكنية بمكجب قانكف
، التي تـ كضعيا تحت 1الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة باستحداث 334-16ككذا المرسـك التنفيذم 

كصاية الكزير األكؿ، كاليدؼ مف إنشائيا مف أجؿ لعب دكر المنسؽ بيف المتدخميف، كمعالجة الممفات التي 
لحماية الطفؿ بالتنسيؽ  برنامج كطنية اقتراحإلى  باإلضافةتخص األطفاؿ الديف ىـ في حالة خطر معيف، 

ستساىـ في  ةالقانكنيمع مختمؼ االدارات كالمؤسسات كالييئات العمكمية، فيؿ يمكف القكؿ أف ىذه المنظكمة 
 تكريس تكفؿ كحماية أفضؿ لمطفؿ؟

 كعميو نتناكؿ بالدراسة آلية عمؿ ىذه الييئة ككذا تسييرىا كاالختصاصات المككمة ليا.
 

 .: انزُظُى انمبَىين نههُئخ انىطُُخ حلًبَخ ورزلُخ انطفىنخاألول انفزع
المتعمؽ حماية الطفؿ الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة حيث خصيا  12-15أحدث القانكف رقـ 

بقسـ كامؿ تحت الفصؿ الخاص بالحماية االجتماعية، كتحت الباب الثاني المتعمؽ بحماية األطفاؿ في 
شرع ىذه الييئة تحت كصاية الكزير األكؿ، كالتي يرئسيا المفكض الكطني كالذم منحو خطر، كجعؿ الم

المشرع تفكيضا خاصا ألداء ميامو المحددة قانكنا كذلؾ تحت سمطة الكزير األكؿ عمى غرار باقي الييئات 
 .2الكطنية األخرل

حقكؽ الطفؿ لسنة المعمكـ أف قانكف حماية الطفؿ تـ تكريس جؿ نصكصو مف بنكد إتفاقية  كمف
، كحرصا مف المشرع الكطني 3 461-92كالتي صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي  1989

                                                 

 75عدد  ج رة، ، المتعمؽ بإنشاء الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكل2016ديسمبر  19المؤرخ في  334-16المرسـك التنفيذم رقـ  1
 .9 ص، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

عبلؽ عبد القادر، النظاـ القانكني لمييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة في التشريع الجزائرم، مقاؿ منشكر في مجمة القانكف المركز  2
 11ص 2019-02الغدد  08الجامعي أحمد بف يحي الكنشريسي تيسمسيمت الجزائر، المجمد 

.، يتضمف 23 ص، 1992ديسمبر  23مؤرخة في  91عدد  ، ج ر1992ديسمبر  19ممضي في  461-92ئاسي رقـ مرسـك ر  3
نكفمبر سنة  20المصادقة، مع التصريحات التفسيرية، عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي كافقت عمييا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

1989. 
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ىيئة كطنية لحماية كترقية الطفكلة، محددا شركط ككيفيات تنظيميا عف طريؽ  استحداثعمى ذلؾ تـ 
ككيفيات تنظيـ كسير الييئة  ، المحدد لشركط2016ديسمبر  19المؤرخ في  334-16المرسكـ التنفيذم رقـ 

الكطنية لحماية كترقية الطفكلة، كعميو فإف الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة ىي مؤسسة عمكمية ذات 
ير األكؿ مقرىا طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كليا ذمة مالية مستقمة تحت كصاية مصالح الكز 

 :1المفكض الكطني لحماية الطفكلة، اليياكؿ اآلتية كتضـ الييئة، تحت سمطةبالجزائر العاصمة، 
 أمانة عامة، -
 مديرية لحماية حقكؽ الطفؿ، -
 مديرية لترقية حقكؽ الطفؿ، -
 لجنة تنسيؽ دائمة. -
 المفوض الوطني لحماية الطفولة -أوال

 يعيف المفكض لمفكض الكطني لحماية الطفكلةبا يترأس كيشرؼ عمى تسيير ىذه الييئة شخص يدعى
الكطني لحماية الطفكلة، بمكجب مرسـك رئاسي، مف بيف الشخصيات الكطنية ذات الخبرة كالمعركفة باالىتماـ 

 .2الذم تكليو لمطفكلة، كظيفة المفكض الكطني لحماية الطفكلة، كظيفة عميا لمدكلة
لى كيضطمع المفكض الكطني لحماية الطفكلة تسيير شؤكف الييئة كتنشيطيا كتنسيؽ نشاطيا، كيتك 

 : 3بيذه الصفة، المياـ التالية
 إعداد برنامج عمؿ الييئة كالسير عمى تطبيقو، -
 إدارة عمؿ مختمؼ ىياكؿ الييئة كتنسيقيا كتقييميا، -
 إبداء الرأم في التشريع الكطني المعمكؿ بو المتعمؽ بحقكؽ الطفؿ، -
 لكسط المفتكح،اتخاذ أم تدبير مف شأنو حماية الطفؿ في خطر، بالتنسيؽ مع مصالح ا -
 استغبلؿ التقارير التي ترفعيا إليو مصالح الكسط المفتكح، -
 تنسيؽ األشغاؿ المتعمقة بإعداد مشركع التقرير السنكم كحصائؿ نشاطات الييئة، -
 تمثيؿ الييئة لدل السمطات الكطنية كالييئات الدكلية، -
 التسيير اإلدارم كالمالي لمييئة، -
 ضاء كفي كؿ أعماؿ الحياة المدنية،تمثيؿ الييئة أماـ الق -

                                                 

، يحدد شركط ككيفيات تنظيـ كسير الييئة الكطنية 2016ديسمبر  19المؤرخ في  334-16رقـ مف المرسـك التنفيذم  07أنظر المادة  1
 لحماية كترقية الطفكلة.

 .334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  08أنظر المادة  2
 .334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  09أنظر المادة  3
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 تكظيؼ كتعييف مستخدمي الييئة طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، -
 ممارسة السمطة السممية عمى جميع المستخدميف، -
 إعداد النظاـ الداخمي لمييئة، -
 تفكيض إمضائو لمساعديو، -
 حقكؽ الطفؿ، يرفعو إلى رئيس الجميكرية. إعداد تقرير سنكم عف حالة حقكؽ الطفؿ كمدل تنفيذ اتفاقية -

 األمانة العامة لمييئة -ثانيا
يشرؼ عمى تسيير األمانة العامة، أميف عاـ، كيساعد األميف العاـ نائب مدير المالية كاإلدارة 

 :1كالكسائؿ، كيسير األميف العاـ عمى تنفيذ المياـ المككمة إليو كعمى الخصكص بما يأتي
 دارم كالمالي لمييئة،ضماف التسيير اإل -
 مساعدة المفكض الكطني في تنفيذ برنامج عمؿ الييئة، -
 تنسيؽ عمؿ ىياكؿ الييئة، -
 إعداد تقديرات الميزانية كتسيير االعتمادات المالية المخصصة لمييئة، -
 متابعة العمميات المالية كالمحاسبية لمييئة.  -

 مديرية حماية حقوق الطفل. -ثالثا
إلى المفكض الكطني كاألمانة العامة مف مديرية حماية حقكؽ الطفؿ يشرؼ  باإلضافة تتشكؿ الييئة

 : 2مف مدراء الدراسات يساعد كؿ مدير دراسة رئيس مشركع كتضطمع ىذه المديرية بالمياـ التالية اثنيفعمييا 
كالييئات كضع برامج كطنية كمحمية لحماية حقكؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ اإلدارات كالمؤسسات  -

 العمكمية كاألشخاص المكمفيف برعاية الطفكلة كتقييميا الدكرم،
 تنفيذ التدابير التي تدخؿ ضمف السياسة الكطنية لحماية الطفؿ، -
 متابعة األعماؿ المباشرة ميدانيا في مجاؿ حماية الطفؿ كالتنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف، -
 ديف في خطر،كضع آليات عممية لئلخطار عف األطفاؿ المكجك  -
 السير عمى تأىيؿ المكظفيف كالمستخدميف في مجاؿ حماية الطفكلة، -
 تطكير سياسات مناسبة لحماية الطفؿ مف خبلؿ تشجيع البحث كالتعميـ في مجاؿ حقكؽ الطفؿ، -
 تشجيع مشاركة ىيئات المجتمع المدني في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ. -

                                                 

 . 334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  10أنظر المادة  1
 . 334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  11ظر المادة أن 2
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 مديرية ترقية حقوق الطفل. -رابعا
مف مدراء الدراسات يساعد كؿ مدير دراسة رئيس مشركع كتضطمع ىذه المديرية  اثنيفعمييا  يشرؼ
 :1بالمياـ التالية

كضع برامج كطنية كمحمية لترقية حقكؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ اإلدارات كالمؤسسات كالييئات  -
 العمكمية كاألشخاص المكمفيف برعاية الطفكلة كتقييميا الدكرم،

 برنامج عمؿ ىياكؿ الييئة في مجاؿ ترقية حقكؽ الطفؿ،تنفيذ  -
عبلمي في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ كترقيتيا، -  القياـ بكؿ عمؿ تحسيسي كا 
 إعداد كتنشيط األعماؿ التحسيسية في مجاؿ ترقية حقكؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع المجتمع المدني، -
 الجزائر، تسيير النظاـ المعمكماتي الكطني حكؿ كضعية األطفاؿ في -
 تشجيع مشاركة ىيئات المجتمع المدني في مجاؿ ترقية حقكؽ الطفؿ، -
 إحياء التظاىرات كاألعياد الخاصة بالطفؿ. -
 

 لجنة التنسيق الدائمة -خامسا
يرأس لجنة التنسيؽ الدائمة المفكض الكطني أك ممثمو، كتضـ ممثمي الكزارات المكمفة بالشؤكف 

ت المحمية كالعدؿ كالمالية كالشؤكف الدينية كالتربية الكطنية كالتعميـ العالي الخارجية كالداخمية كالجماعا
كالتككيف كالتعميـ المينييف كالعمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي كالثقافة كالتضامف الكطني كاألسرة كقضايا 

رؾ الكطني كممثمي المرأة كالصحة كالشباب كالرياضة كاالتصاؿ كالمديرية العامة لؤلمف الكطني كقيادة الد
( سنكات قابمة لمتجديد بمكجب مقرر 4المجتمع المدني كيتـ تعييف أعضاء لجنة التنسيؽ الدائمة لمدة أربع )

مف المفكض الكطني، بناء عمى اقتراح مف السمطات كالييئات التي يتبعكنيا، كيعيف ممثمك الكزارات مف بيف 
دارة المركزية، عمى األقؿ، يمكف أف تستعيف الييئة، المكظفيف الذيف يشغمكف كظيفة نائب مدير في اإل

لمساعدة لجنة التنسيؽ الدائمة في أشغاليا، بممثميف عف أم إدارة عمكمية أك مؤسسة عامة أك خاصة، كعف 
 المجتمع المدني كأم شخص مؤىؿ يمكنو مساعدة لجنة التنسيؽ الدائمة في ممارسة مياميا.

كاحدة في الشير عمى األقؿ، كيحدد المفكض الكطني جدكؿ أعماؿ كتجتمع لجنة التنسيؽ الدائمة مرة 
اجتماعات لجنة التنسيؽ الدائمة كتكاريخيا كيستدعي أعضاءىاك تحدد كيفيات تنظيـ لجنة التنسيؽ الدائمة 

 .2كسيرىا كمياميا في النظاـ الداخمي لمييئة

                                                 

 . 334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  12أنظر المادة  1
 .334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  17، 16، 15أنظر المكاد  2
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 المجان الموضوعاتية -سادسا
ة مف أجؿ مساعدتيا في أداء مياميا، كتكمؼ ىذه المجاف ىذه المجاف يتـ تشكيميا مف طرؼ الييئ

المكضكعاتية بأحد المجاالت التربية، أك الصحة، أك الشؤكف القانكنية كحقكؽ الطفؿ، أك العبلقة مع المجتمع 
 المدني. 

 .1تحدد كيفيات تنظيـ المجاف المكضكعاتية كسيرىا كمياميا في النظاـ الداخمي لمييئة
 

 بو اذلُئخ انىطُُخ حلًبَخ ورزلُخ انطفىنخ: يهانضبين انفزع

منو كمكاد المرسـك التنفيذم رقـ  11باستقراء النصكص القانكنية ال سيما قانكف حماية الطفؿ المادة 
، المحدد لشركط ككيفيات تنظيـ كسير الييئة الكطنية لحماية 2016ديسمبر  19المؤرخ في  16-334

 ضطمع بيا ىذه الييئة ىي:كترقية الطفكلة فإف أىـ المياـ التي ت
 

 أوال: التخطيط والتنظير
أسند القانكف ليذه الييئة ميمة التخطيط كىذا بكضع برامج كطنية كمحمية مف أجؿ حماية كترقية الطفؿ كىذا 
بمكجب التنسيؽ مع مختمؼ الييئات كاالدارات كالمتعامميف مع مكضكع الطفؿ، فأككمت إلى المفكض الكطني 

 طفكلة عممية التخطيط كالتنظير كذلؾ مف خبلؿ:لحماية كترقية ال
كضع برامج كطنية كمحمية لترقية حقكؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع مختمؼ اإلدارات كالمؤسسات كالييئات  -

 العمكمية كاألشخاص المكمفيف برعاية الطفكلة كتقييميا الدكرم.
مؽ سياسة ىادفة تشجيع البحث العممي في ميداف حقكؽ الطفؿ، مف أجؿ تطكير ككضع الحمكؿ لخ -

 كفعالة تدعـ حماية كترقية الطفؿ.
تفقد كزيارة كؿ مؤسسة معنية بحماية االطفاؿ كاستقباليـ، مع امكانية التدخؿ بمبادرات مف أجؿ  -

 تحسيف ىذه المؤسسات.
 ثانيا: االخطـــار

خص الطفؿ أك ممثمو الشرعي، أك أم ش يخطر المفكض الكطني لحماية الطفكلة، بأم كسيمة، مف قبؿ
طبيعي أك معنكم. كما يمكف المفكض الكطني التدخؿ تمقائيا لمساعدة األطفاؿ في حالة خطر، أك في 

( لتمقي 1111حاالت المساس بالمصمحة الفضمى لمطفؿ، كتزكد الييئة برقـ أخضر مجاني) الرقـ األخضر 
االنترنت مف أجؿ اإلخطار بانتياكات حقكؽ الطفؿ، كما تسخر الييئة مكقعيا االلكتركني في شبكة  الببلغات

                                                 

 .334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  18أنظر المادة  1
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، كتبقى المعمكمات المتعمقة بيكية الشخص الذم قاـ باإلببلغ، سرية كال يمكف 1عف طريؽ البريد اإللكتركني
 .2الكشؼ عنيا إال برضاه، تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو

 : التحقيق والتصرف في االخطار.ثالثا
المتعمقة باالنتياكات التي يتعرض  الببلغاتلحماية كترقية الطفكلة بالتحقيؽ في  تتكفؿ الييئة الكطنية

ليا الطفؿ، عف طريؽ مصالح الكسط المفتكح المختصة محميا التي تمتـز باتخاذ الحمكؿ المناسبة إلبعاد 
 .3الخطر عف الطفؿ

ارة أك مؤسسة عمكمية كيمكف لممفكض الكطني أثناء التحقيؽ أف يطمب أم كثيقة أك معمكمة مف أم إد
 المتعمقة بأم طفؿ يحتمؿ أنيا مصدر الخطر الذم يعانيو الطفؿ. بالببلغاتذات صمة 

التي كصمت إلى عمميا أك عاينتيا كالتي تحتمؿ كصفا جزائيا، إلى كزير  الببلغاتقكـ الييئة بتحكيؿ تك 
حية إخطار قاضي األحداث العدؿ، حافظ األختاـ قصد المتابعات الجزائية المحتممة، كما أف ليا صبل
 .4المختص، في حالة الخطر الحاؿ الذم ييدد الطفؿ كيقتضي إبعاده عف أسرتو

 

 : ادلزاكش ادلزخصصخ يف محبَخ انطفىنخ انضبنش دلطهتا

إف المراكز المعدة خصيصا الستقباؿ األحداث ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع 
المستقمة، كىي تتكفؿ برعاية األطفاؿ الذيف صدرت ضدىـ أكامر أك أحكاـ بالشخصية المعنكية كالذمة المالية 

بالكضع أ كاإليداع مف قبؿ الجيات القضائية المختصة باألحداث بالمحاكـ أ كغرؼ األحداث بالمجالس 
دماج  القضائية، كما تنقسـ ىذه المراكز إلى نكعيف منيا ما ىك تابع لكزارة العدؿ كمراكز إعادة تربية كا 

حداث، ككذا األجنحة الخاصة بيـ المتضمف في المؤسسات العقابية، كمنيا ما ىك تابع لكزارة التضامف األ
المتضمف إحداث المؤسسات كالمصالح المكمفة  1975/  09/  26المؤرخ في  64/75الكطني طبقا لؤلمر 

ـ في حالة خطر، كأخرل ، أك باألحرل مراكز مخصصة الستقباؿ األطفاؿ الذيف ى5بحماية الطفكلة كالمراىقة
عاما مف أعمارىـ  21مخصصة لمتكفؿ باألحداث الجانحيف، كىي مخصصة إليكاء األحداث الذيف لـ يكممكا 

، لكف كبعد صدكر قانكف حماية 6كالذيف كانكا مكضع أحد التدابير الخاصة بتربيتيـ كحمايتيـ مف اإلجراـ
                                                 

 ىك:  المكقع الرسمي لمييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة 1
http://www.onppe.dz/ 12/06/2020 

 .334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  19أنظر المادة  2
 334-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  20أنظر المادة  3
 .132نجيمي، المرجع السابؽ، ص  ؿ الديفجما 4
المتضمف تعديؿ  2012أبريؿ  5المكافؽ لػ  1433جمادل األكلى  13المؤرخ في  165 - 12المعدؿ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  5

 القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسات المتخصصة في حماية الطفكلة كالمراىقة.
لمنشر، عبد المالؾ السايح، المعاممة العقابية كالتربكية لؤلحداث في ضكء التشريع الجزائرم كالقانكف المقارف، د ط، دار مكفـ  6

 . 151ص، 2013الجزائر،

http://www.onppe.dz/
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بإحداث كتسيير المراكز كالمصالح، كىذا حسب نص  الطفؿ أصبحت الكزارة المكمفة بالتضامف الكطني تقـك
 مف قانكف حماية الطفؿ. 116المادة 

 

 : ادلزاكش وادلصبحل ادلزخصصخ يف محبَخ انطفماألول انفزع

إف إيداع األطفاؿ داخؿ ىذه المراكز يأخذ مشيدا دراميا في انتزاع الطفؿ مف كسطو الطبيعي األسرم 
المراكز كالمصالح المتخصصة في حماية األطفاؿ مف المؤسسات ذات تعتبر ىذه ك  ،1كىذا مف أجؿ حمايتو

النظاـ الداخمي، كىي مخصصة إليكاء األطفاؿ الذيف لـ يكممكا التاسعة عشر كالذيف يككنكف في حالة خطر 
المرضى بدنيا أك عقميا الذيف يكدعكف بمؤسسات  مف أجؿ غاية سامية كىي حمايتيـ كتربيتيـ، دكف األطفاؿ

 كىذه المصالح تتمثؿ في: 2رل متخصصةطبية أخ
 : المراكز المتخصصة في حماية األطفال في خطرأوال

ىي مؤسسات ذات نظاـ داخمي مخصصة الستقباؿ األطفاؿ المكجكديف في حالة خطر كالذيف تتراكح  
يا بيدؼ تربيتيـ كحمايتيـ، كالذيف كانكا محؿ التدابير المنصكص عمي سنة. 14سنة إلى  06أعمارىـ مف 

في قانكف حماية الطفؿ، كتختص أيضا باستقباؿ األطفاؿ الذيف سبؽ كضعيـ في المراكز التخصصية إلعادة 
 .3التربية كالذيف استفادكا مف تدبير إيكائيـ لمعبلج البعدم

 ( كتستقبؿ األحداث في حالة الخطر.CSPمراكز متخصصة في الحماية ) 09كتكجد في الجزائر 
 

 صة في حماية األطفال الجانحين : المراكز المتخصثانيا
 18سنة إلى  14كتقكـ ىذه المراكز بإعادة تأىيؿ األطفاؿ الجانحيف، الذيف تتراكح أعمارىـ ما فكؽ  

سنة، حيث يتمقى ىؤالء األطفاؿ الجانحكف تككينا أخبلقيا تربكيا كمينيا مف طرؼ معمميف يشبو تككف 
لجنة إعادة التربية عمى تنفيذ برامج إعادة التربية في  المدارس العامة كمراكز التككيف الميني، كتشرؼ

 .4المركز
                                                 

 . 257ص ، 2014حسيني عزيزة، مصمحة الطفؿ، أطركحة دكتكراه، فرع القانكف الخاص كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر،  1
 . 153عبد المالؾ السايح، المرجع السابؽ، ص  2
ؤسسات كالمصالح المكمفة بحماية المتضمف إحداث الم 1975/  09/  26المؤرخ في  75/  64مف االمر  14، 13انظر المكاد  3

 الطفكلة كالمراىقة.
دماج ك  تتكاجد عمى مستكل مراكز إعادة تربيةك  04/05مف قانكف رقـ  126لجنة إعادة تربية األحداث استحدثت بمكجب المادة  4 ا 

 المؤسسات العقابية ممف تتكفر عمى أجنحة لؤلحداث.ك  األحداث
باقتراح مف رئيس المجمس ك  د، قاض لؤلحداث، يعيف مف طرؼ كزير العدؿ، حافظ األختاـ،لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديك  يترأسيا

 القضائي المختص.
 تتشكؿ عضكية المجنة مف:

دماج األحداث، أك مدير المؤسسة العقابية، رئيس  ممثؿ الكالي، المربي، المختص في عمـ النفس، طبيب، مدير مركز إعادة تربية كا 
 أم شخص أخر، قد تستعيف بو المجنة، في أداء مياميا. ك ممثمو،المجمس الشعبي البمدم أ
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كخبلؿ إقامتيـ في ىذه المراكز يعيش األطفاؿ الجانحكف في جماعات كيستفيدكف مف فترات راحة  
 (.CSRمركز متخصص في إعادة التربية ) 32لزيارة أقاربيـ، كتتكفر في الجزائر حكالي 

 
 ات لوقاية الشباب : المراكز المتعددة الخدمثالثا

كتقرر ضـ المراكز المتخصصة  1975تـ استحداث ىذا النكع مف المراكز التخصصية سنة  
كالمصالح المختمفة المكمفة بإعادة التربية كالشباب المنحرؼ في مؤسسة كاحدة، كىذا النكع مف المراكز يتمتع 

ذات الطابع اإلدارم، كقد تقرر إنشاء ىذا بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كيعد مف المؤسسات العامة 
النكع مف المراكز في المناطؽ النائية كالتي ال تكجد بيا كثافة سكانية كبيرة مف األطفاؿ أم اف المعيار في 
إنشائيا ىك كثافة السكاف كبالتالي نسبة اإلجراـ، كعميو يمكف القكؿ أنيا تخص بعض المناطؽ مف الصحراء 

 ( .CPSJمراكز متعددة الخدمات لكقاية الشبيبة ) 05، كتكجد بالجزائر خمسة 1كبعض المناطؽ النائية
 

 ( SOEMO: مصالح الوسط المفتوح )رابعا
تقكـ ىذه المصالح بالعمؿ عمى اإلدماج االجتماعي ليذه الفئة الحساسة مف األطفاؿ المنحرفيف أك 

ي البد مف حمايتو حتى ال يعكد كيقع مرة خطر، فالطفؿ المنحرؼ قد ارتكب أفعاؿ مجرمة كبالتال األطفاؿ في
أخرل في مثؿ ىذه األفعاؿ، كلكف ال يتـ الكضع في ىذه المراكز المذككرة أعبله إال مف قبؿ قاضي األحداث 

مف قانكف حماية الطفؿ، كما أنو  1/ؼ  117أك الجيات القضائية الخاصة باألحداث، كىذا حسب المادة 
ستعجاؿ بكضع الطفؿ في حالة خطر فييا لمدة ال يمكف أف تتجاكز ثمانية يجكز لمكالي أف يأمر في حالة اال

أياـ، كيجب عمى مدير المؤسسة إخطار قاضي األحداث بذلؾ، كال يمكف التحاؽ الطفؿ بيذه المراكز إال بعد 
 إجراء تحقيؽ استعجالي تقـك بو مصمحة المبلحظة كالتربية في الكسط المفتكح ككؿ ىذه اإلجراءات مف أجؿ
تحقيؽ المصمحة الفضمى لمطفؿ، كتكجد في كؿ كالية مف كاليات الكطف مصمحة لمتكجيو كالمبلحظة في 

 كتتكفر مصالح الكسط المفتكح عمى عدد مف المصالح منيا: الكسط.
: التي تقكـ بدراسة شخصية الطفؿ عف طريؽ المبلحظة المباشرة ألفعالو كلسمككو مصمحة المالحظة  -

شيكر كاقتراح الطريؽ 6ك 3ظات كالفحكص كالتحقيقات، خبلؿ فترة تتراكح ما بيف بكاسطة مختمؼ المبلح
كعند انتياء الفترة تقكـ بإرساؿ تقرير إلى قاضي األحداث المختص مشفكعا ، السميـ لتربية الحدث

 .2بمبلحظاتيا كباقتراح يتضمف التدبير النيائي الممكف اتخاذه إزاء الطفؿ

                                                 

 .158عبد المالؾ السايح، المرجع السابؽ، ص  1
 . 252، ص 2009، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع لبناف، 02 ط زينب أحمد عكيف، قضاء األحداث دراسة مقارنة،  2
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ؿ ىذه المصمحة بإعادة تربية الطفؿ أخبلقيا كبدنيا كتعميميا بيدؼ إعادة : تتكفمصمحة إعادة التربية  -
إدماجو االجتماعي كذلؾ بإتباع البرامج المخطط ليا مف الكزارات المعنية كتقـك بإعداد تقارير بشأف الطفؿ 

 .1كترسميا إلى قاضي األحداث المختص
يث شرع في إعادة إدماجو اجتماعيا في : تتكفؿ بإعادة تربية الطفؿ الخارجي حمصمحة العالج البعدي -

انتظار انتياء التدبير المستخدـ بشأنو، كخبلؿ تمؾ الفترة يمكف الحاؽ الطفؿ بكرشات خارجية لمعمؿ أك 
  .استطبلع رأم لجنة العمؿ التربكم مركز التككيف الميني بعد

 
 نُبد محبَخ انطفم داخم ادلزاكش وادلصبحل ادلزخصصخآ: انضبين انفزع

ؿ المراكز كالمصالح المختصة في حماية الطفكلة، األطفاؿ في خطر كالجانحيف حيث تعمؿ عمى تستقب
حماية كترقية حقكؽ ىذه الفئة، كنجد إلى جانبيا المراكز الخاصة بتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية كتتمثؿ في 

قابية التي تتكفؿ بإعادة مراكز إعادة التربية كاإلدماج لؤلحداث كاألجنحة المخصصة ليـ في المؤسسات الع
كالمتضمف  04 - 05، كالتي نظميا القانكف رقـ 2تربية األطفاؿ نفسيا كخمقيا بيدؼ إعادة إدماجو االجتماعي

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف في الباب الخامس منو كىذا ما كرد في المادة  قانكف تنظيـ السجكف كا 
دماج األحداث ككذا األجنحة كأحدث المشرع ا، 12/  15مف القانكف  132 لجزائرم مراكز إعادة تربية كا 

مكمفة باستقباؿ األطفاؿ  04/  05الخاصة باألحداث بالمؤسسات العقابية المنصكص عمييا في القانكف رقـ 
كما خصص المراكز التخصصية إلعادة التربية لؤلحداث ، الذيف صدرت في حقيـ عقكبات سالبة لمحرية

 70 - 41 - 40 - 36إحدل تدابير الحماية كالتيذيب المنصكص عمييا في المكاد الذيف صدرت في حقيـ 
 مف قانكف حماية الطفؿ. 85ك
 

صالح األحداثمرا أوال:  كز إعادة التربية وا 
إف ىذه المراكز ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع ادارم تحت كصاية كزارة العدؿ كميمتيا األساسية 

دماجيـ في المجتمع، كذلؾ بتمقينيـ حسب مستكاىـ الثقافي تعميما  ىي إعادة تربية األطفاؿ الجانحيف كا 
كتككينا مينيا كىذا كفؽ برنامج التربية كالتعميـ الكطنية إضافة إلى األنشطة الرياضية كالترفيو التي تتبلئـ مع 

 .3سنيـ كجنسيـ
عند المزكـ في األجنحة كيتـ إيداع الطفؿ المحككـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية إلرتكابو جناية أك جنحة 

المختصة لؤلحداث بالمؤسسات العقابية، حيث أنو يأخذ بعيف االعتبار خصكصية الطفؿ فيمنع دمجو أك 
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اتصالو مع البالغيف، فيتـ معاممة الطفؿ معاممة خاصة عمى قكاعد أساسيا أنو أخطأ كلزكما إعادة تأىيمو 
 . 1ذا مراعاة لممصمحة الفضمى لمطفؿكتربيتو كتأديبو كال يعامؿ معاممة المجرميف، ككؿ ى

دماجيـ بطريقة ناجحة كمفيدة نص قانكف حماية الطفؿ عمى  كلكي يتـ إعادة تربية األطفاؿ الجانحيف كا 
يجب اختيار المكظفيف العامميف مع األطفاؿ داخؿ المراكز كاألجنحة المخصصة عمى أساس الكفاءة  أنو

، ما يفيـ مف خبلؿ ىذا أف المشرع يكلي 2عاممة الطفكلةكالخبرة كيجب أف يخضعكا لتككيف خاص حكؿ م
 حرصا شديدا عمى حماية مصمحة الطفؿ.

 
 لجنة إعادة التربية :ثانيا

تتكاجد ىذه الييئة داخؿ المؤسسة العقابية بجناح استقباؿ األحداث كالتي يرأسيا قاضي اإلحداث كيتـ 
القضائي المختص، كتتشكؿ مف عضكية كؿ مف تعيينو بقرار مف كزير العدؿ كباقتراح مف رئيس المجمس 

مدير المركز، كأخصائي مختص في عمـ النفس، كممثؿ الكالي كممثؿ عف رئيس المجمس الشعبي البمدم، 
كما يسمح القانكف لمجنة أف تستعيف بأم شخص مؤىؿ يساعد المجنة في آداء مياميا، كتختص ىذه المجنة 

عداد برامج سنك  ية لمحك األمية كالتككيف الميني، باالضافة إلى اقتراح كدراسة كؿ بإعداد برامج التعميـ كا 
كتقييـ تنفيذ برامج إعادة  04/  05التدابير الرامية إلى تكييؼ كتنفيذ العقكبة المنصكص عمييا في القانكف 

عادة اإلدماج االجتماعي.  التربية كا 
 

 لجنة التأديب  :ثالثا
كتتشكؿ مف عضكية كؿ مف: رئيس مصمحة االحتباس  يرأسيا مدير المركز أك المؤسسة العقابية

كىذه المجنة تختص ، 04/  05مف القانكف  122كأخصائي في عمـ النفس كمساعد اجتماعي حسب المادة 
في تأديب كتكجيو الطفؿ المكدع في حالة ارتكابو خطأ أك مخالفة لمقكانيف داخؿ المركز أك مؤسسة اعادة 

 التربية.
 

 داخل ىذه المراكز والمصالح حقوق األطفال :رابعا
يعامؿ األطفاؿ خبلؿ تكاجدىـ في مراكز إعادة التربية أك بالجناح المخصص ليـ في المؤسسة  
معاممة خاصة يراعى فييا سنيـ كشخصيتيـ بما يصكف كرامتيـ، كىذا لتحقيؽ الغرض السامي كالذم  العقابية

ة ليـ، كيمكف أف تنحصر ىذه المعاممة في مجمكع إنشات مف أجمو ىذه المراكز كىك تحقيؽ الرعاية الكامم
 الحقكؽ التي يتمتع بيا الطفؿ داخؿ ىذه المؤسسات كالمراكز .

o .يخطر كجكبا الطفؿ المكدع بيذه المراكز بحقكقو ككاجباتو داخؿ المراكز أك األجنحة المذككرة في القانكف 
                                                 

 .33، ص2006، دار ىكمة لمنشر، الجزائر، 1عمر محمدم باشا، قانكف تنظيـ السجكف كالنصكص التنظيمية المتخذة لتطبيقو، ط  1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 129أنظر المادة  2
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o   دماج األحداث كفي األجنحة المخصصة يجب أف يستفيد الطفؿ المكدع داخؿ مركز إعادة تربية كا 
لى بيئتو  لؤلحداث بالمؤسسات العقابية مف الترتيبات التي تستيدؼ تحضير عكدتو إلى حياتو األسرية كا 
كأف يتمقى مف أجؿ ذلؾ برامج التعميـ كالتككيف كالتربية كاألنشطة الرياضية كالترفييية التي تتناسب مع سنو 

 .1كجنسو كشخصيتو
o   إعادة التربية الحؽ في المشاركة في كؿ األنشطة التي تساىـ في تطكير أفكارهلمطفؿ داخؿ مراكز ،

 .2فيستفيد مف تنظيـ أنشطة ثقافية كتربكية كرياضية
o  عمى إدارة المؤسسة العقابية كتحت إشرافيا كرقابتيا تمكيف األطفاؿ مف متابعة برامج اإلذاعة كالتمفزة

حاضرات في المجاؿ التربكم كالثقافي كالديني بما يتناسب كاالطبلع عمى الجرائد كالمجبلت كتمقي الم
كسنيـ، كما يمكف بث السمعية أك السمعية البصرية اليادفة إلى إعادة التربية بعد استشارة لجنة إعادة 

 .3تربية األحداث
o تكفير كجبة غذائية متكازنة ككافية لنمك الطفؿ جسديا كعقميا، كلباس مناسب كرعاية صحية كفحكص طبية 

مستمرة، كفسحة في اليكاء الطمؽ يكميا كمحادثة مباشرة دكف عازؿ أك فاصؿ في الزيارات كاستعماؿ 
 .4كسائؿ االتصاؿ عف بعد تحت رقابة إدارة المؤسسة

جراء فحكصات   تكفير الرعاية الصحية البدنية كالنفسية لمطفؿ منذ اليكـ األكؿ لدخكلو المؤسسة، كا 
 .دكرية

                                                 

 ؿ.مف قانكف حماية الطف 131أنظر المادة  1
عادة االدماج االجتماعي لممساجيف. 04 - 05مف القانكف  19أنظر المادة  2  المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 
عادة االدماج االجتماعي لممساجيف. 04 - 05مف القانكف  92أنظر المادة  3  المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 
عادة ا 04 - 05مف القانكف  119أنظر المادة  4  الدماج االجتماعي لممساجيف.المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 
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ضد  وعميلمطفؿ المجني  الجنائية الحماية تنظيـلمقانكف الجنائي إلى  ةيالمكضكعتيدؼ القكاعد 
ر مف ير شخصا بالغا كىك الغالب في كثيككف ىذا الغيأف  كيستكم، رالغياالعتداءات التي يككف مصدرىا 

ة يد ىك اآلخر مف الحمايستفيرة يمبلحظة أف الطفؿ في ىذه الحالة األخ ككف طفبل بدكره معياف أك أف ياألح
 ة بكصفو طفؿ جانح عمى نحك ما ذكر في الباب األكؿ.يالجنائ

ـ كالعقاب، كالمبلحظ ية التجر يو بشكؿ أساسي عمى آلية لمطفؿ المجني عمية المكضكعيكترتكز الحما
رة العدد كمختمفة ية كثيا األعماؿ اإلجراميطفاؿ ضحاة األيأف الجرائـ التي أقرىا التشريع الكطني لحما

ث يمة كمختمفة المصادر حيجر  فيرة العدد ألنيا تبمغ ما أكثر مف الخمسيالمصادر كمتعددة األىداؼ، فيي كث
ف الخاصة، كقانكف مكافحة المخدرات كقانكف ييا في قانكف العقكبات كفي عدد مف القكانيكرد النص عم

ىي ك  كقانكف الكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتيا كغيرىا مف القكانيف الخاصة، الصحة كقانكف العمؿ
ة مف يفي الحما الضحيةحؽ الطفؿ  تكريسمتعددة األىداؼ كالمقاصد ألف المشرع أراد بإقرار ىذه الجرائـ 

 ة(.ية كالمعنك يع جكانبيا )الماديجم
تطكر الظاىرة اإلجرامية كالتي أصبح ليا  غير أف ظيكر العكلمة ككسائؿ االتصاالت الحديثة أدل إلى

تنظيـ محكـ كامتداد عالمي، كقد نشر المفكر اإليطالي لكيجي فيراجكلي، كىك مف أبرز الحقكقييف المعاصريف 
الميتميف بتطكر نظريات القانكف الجنائي كعمـ اإلجراـ، مؤخرا دراسة ىامة تعرضت لمتحكالت التي أحدثتيا 

ة كانعكاساتيا عمى أمف المجتمع كأنظمة حمايتو، كأنو يرل أف ىذه األشكاؿ الجديدة العكلمة في عالـ الجريم
مف الجريمة تتميز بككنيا ذات طبيعة منظمة كأنيا تمارس كتمقى الدعـ كالحماية مف طرؼ سمطات قكية 

 كخفية تحتؿ مكاقع النفكذ كالتحكـ.
متمكات عادة مف أفراد عمى ىامش المجتمع ففي عالـ الجريمة التقميدم يأتي االعتداء عمى الحقكؽ كالم

أك عصابات معزكلة، كلتحقيؽ الكفاية غالبا، أما اليكـ فإف الجرائـ التي تمثؿ التيديد األكبر الستتباب أمف 
كىي صنؼ مف الجريمة ، المجتمعات كاألمـ كالتحدم األبرز لتشريعاتيا كمؤسساتيا ىي الجرائـ المستحدثة

ألنيا، خبلفا لمجريمة التقميدية، تستعمؿ التطكر التكنكلكجي كأنيا أصبحت عابرة غير ىامشي كال استثنائي 
 لمدكؿ.

كالطفؿ بما أنو أضعؼ حمقة في سمسمة المجتمع كاف عمى المشرع إضفاء حماية قانكنية فعالة خاصة 
جرائـ باألطفاؿ ضد الجرائـ المعاصرة، كعميو سنقسـ ىذا الباب إلى فصميف، الفصؿ األكؿ حكؿ ال خاصة

 التقميدية الكاقعة عمى الطفؿ كالفصؿ الثاني حكؿ الجرائـ المستحدثة الكاقعة عمى الطفؿ.
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ألاول  الفصل

 التقليدية الواقعة على الجرائم

 الطفل
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 كاالستغبلؿ الحفاظ عميو مف سكء معاممتو كحمايتو مف ضركب اإلىماؿ كالقسكةك  تعتبر رعاية الطفؿ
لككف أف الطفؿ يتميز بصغر سنو كعدـ شٌدة ك  تمع الدكلي،لمجالدراسات التي أىمت اك  ـ المحاكرمف أى

عكده، فيك في حاجة ماسة إلى عناية دائمة كحماية قانكنية كاممة كخاصة، لتذليؿ لو كٌؿ الظركؼ كالعقبات 
 رائـ.النفسي يجعمو ىدفا سيبل لمعديد مف الجك  لمعيش حياة كريمة. فضعؼ الطفؿ البدني

ليذا جاء االلتزاـ الدكلي بإقرار حماية كاسعة لمطفؿ مف كؿ ما مف شأنو أف يمحؽ لو األذل، خاصة  
، كعميو اعتداءاتنقصد بالكياف المادم لمطفؿ كٌؿ ما يمٌس جسمو مف ك  ما يمس بكيانو المادم الجسماني

ياة، أك تمس بسبلمتو البدنية سكؼ تككف دراستنا كافة الجرائـ التي تقع عمى الطفؿ فتمٌس بحقو في الح
 كالصحية.

كمف ىنا نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث، نتطرؽ في األكؿ إلى الحماية الجنائية لحؽ الطفؿ في 
نتطرؽ في الثاني إلى حماية صيانة عرض كأخبلؽ الطفؿ، ثـ المبحث الثالث إلى الحماية ك  السبلمة الجسدية

 الجنائية لحقكؽ الطفؿ االجتماعية.
 

 احلًبَخ اجلُبئُخ حلك انطفم يف انظاليخ اجلظذَخ دلجحش األول:ا

صكرتيا. فأطفاؿ اليكـ ىـ ك  حاسمة تنعكس أثارىا عمى مستقبؿ األٌمةك  تشٌكؿ فئة األطفاؿ أىمية بالغة
. لذا لقد االجتماعيةعف كافة شؤكف الحياة ك  ىـ بعد ذلؾ مسئكلكف عف نشاطات مختمفة الجكانبك  شباب الغد،

التربكية المعاصرة ىذه الحقيقة، فاىتمت بالطفؿ سكاء في دساتيرىا أك ك  كاالجتماعية لنظـ السياسيةأدركت ا
 يترعرع في بيئة سميمةك  بذلؾ المكاثيؽ الدكلية، فاتفقت كميا حكؿ حٌؽ الطفؿ في أف ينعـ اىتمتقكانينيا، كما 

نمائو ينعكس سمبا عمى ك  بحياة الطفؿ بالمقابؿ فإٌف المساسك  الحياة السعيدة.ك  ىادئة تكفر لو الرفاىيةك 
التي لـ تتكقؼ عمى المحيط ، ك حياتو لقد أصبح الطفؿ يتعٌرض ألشكاؿ متنكعة مف سكء المعاممةك  مستقبمو

 إلى المحيط األسرم أيضا. امتدتالخارجي، بؿ 
مف ك  فمف خبلؿ ىذا المبحث نحاكؿ التطٌرؽ مف جية إلى الفعؿ الذم يمٌس الطفؿ في حياتو فييزىقيا،

 جية أخرل إلى األفعاؿ التي تمٌس الطفؿ في نمائو فتعٌرضو لمخطر.
 

 : احلًبَخ اجلُبئُخ حلك انطفم يف احلُبحادلطهت األول

إزىاؽ النفس ىك مف أخطر جرائـ االعتداء عمى جسـ االنساف ألنو يستيدؼ إنياء حياة كائف بشرم 
كبكلكجيا كاإلجراـ عمى أف القتؿ ظاىرة مف أقدـ كىذا بإزىاؽ ركحو، كيجمع عمماء النفس كاالجتماع كأنثر 

الظكاىر في سمكؾ اإلنساف األكؿ في المجتمعات البدائية، كىي في مقدمة القيـ التي يسعى فييا الديف 
بمختمؼ التشريعات السماكية ككذا القكانيف الكضعية لحمايتيا كصكنيا عمى مر العصكر، كىي الحماية التي 
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تي تطبؽ عمى الجاني الذم يرتكبيا عمدا كالتي ال تختمؼ فييا التشريعات مبدئيا تظير في شدة العقكبة ال
 كىي اإلعداـ ذلؾ أف الشرائع السماكية عاقبت القاتؿ عمدا بالقتؿ.

كال بد لنا مف القكؿ اف العقكبة في الشرائع السماكية جميعا" تيدؼ الى الكصكؿ الى العدالة كحماية 
فييا ينبغي اف تتجو بشكؿ تككف فيو العقكبة مساكية لمجريمة كآثارىا، كفي الجرائـ الفضيمة كاألخبلؽ، كالعدالة 

الكاقعة عمى الحدكد، التي ال تككف العقكبة فييا لحؽ ا تعالى بؿ حؽ الفضيمة كالمجتمع، فاف العقكبة تماثؿ 
 .1مقدار لمجريمة الكاقعة عمى المجني عميو 

ة القتؿ، ففي العيد السيد المسيح تأكيده لحرمة القتؿ كلعقكبفالمسيحية في العيد الجديد، تنقؿ عف 
 .2(21:5. )إنجيؿ متى "قد سمعتـ أنو قيؿ لمقدماء: ال تقتؿ، كمف قتؿ يككف مستكجب الحكـ " الجديد نقرأ:

ركاسب االنتقاـ الفردم كذلؾ في حالة القتؿ كالسرقة ك  كأما الشريعة الييكدية فقد احتفظت ببعض مبادئ
اذ عاقبت القاتؿ بالقتؿ سكاء كاف أنسانان أك حيكانان، كما كرد في التكراة في سفر الخركج  كالقصاص،
اف الثكر اذا قتؿ انسانان يرجـ كاذا كاف ثكرا نطاح كلـ يربطو صاحبو فقتؿ انسانان  "( ما نصو 21االصحاح )

كنفي ، لدـ لقتمو كاالنتقاـ منوكما طالبت الشريعة بتسميـ القاتؿ المتعمد لكلي ا "يرجـ الثكر كيقتؿ صاحبو
 .3القاتؿ غير المتعمد الى بػمد اخػر خشػية انتقاـ اكلياء المجني عػميو منو

أما الشريعة اإلسبلمية فقد تضمنت تشريعا جنائيا كامبل، حددت فيو ما ىي األفعاؿ المجرمة مع 
جمدة(، كجريمة السرقة  80بتيا ) جمدة( كجريمة القذؼ كعقك  100عقكبتيا كجريمة الزنا التي عقكبتيا كانت )

كعقكبتيا قطع اليد كأيضا حددت جرائـ القصاص كمنيا القتؿ كعقكبتيا معاقبة المجـر بمثؿ فعمو، عمبل بقكلو 
تعالى ))ككتبنا عمييـ فييا أف النفس بالنفس ((، كقكلو تعالى )) يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القصاص في 

 .4القتمى((
متشريعات الجنائية الكضعية كمنيا التشريع الجزائرم، فنجد أف أقصى العقكبات تـ أما بالنسبة ل 

ظركؼ ارتكاب القتؿ العمد مف حالة إلى أخرل فقد يرتكب  اختبلؼتسميطيا عمى الفاعؿ كالشركاء طبعا مع 
 في صكرتو العادية كقد يقترف بظرؼ مف ظركؼ التشديد أك بعذر مف األعذار المخفقة.

 : جزميخ انمزم انؼًذ نهطفمانفزع األول

كالمبلحظ  "القتؿ ىك ازىاؽ ركح انساف عمدا  "مف قانكف العقكبات عمى ما يمي : 254تنص المادة 
 عمى ىذا أف التعريؼ الذم جاء بو قانكف العقكبات قاصر مف ناحيتيف:

القانكف )منفذ حكـ  قد يككف ازىاؽ ركح انساف دفاعا عف النفس )حاالت الدفاع الشرعي( أك تنفيذا ألمر – 1
 االعداـ( كبذلؾ كاف البد أف يشمؿ التعريؼ، ما يفيد أف يتـ ازىاؽ ركح االنساف دكف كجو حؽ.

                                                 

 .18، صد س فدار الفكر العربي، مصر، د ط، ، فمسفة العقكبة في الفقو اإلسبلمي، محمد أبك زىرة 1
 . 235 – 234ص، ـ1975 ،مطبكعات جامعة الككيت د ط، ،تاريخ التنظيـ كالشرائع، الترمانيني عبد السبلـ 2
 . 67ص، ـ1986، بيركت، مؤسسة الرسالة، الخامسة ط ة بيف اإلسبلـ كالنظـ البشرية، الخطيب عمر عكدة، المسالة االجتماعي 3
 .20ص، 1968الحديثة، البصرة،  طدار ، غالب، شرح قانكف العقكبات العراقي ) القسـ العاـ ( الداكدم 4
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قد يحدث ازىاؽ ركح انساف مف طرؼ شخص آخر )التحريض( أك مف المقتكؿ نفسو )االنتحار( فكاف  - 2
 الزما أيضا أف يشمؿ التعريؼ إزىاؽ ركح إنساف عمدا بفعؿ إنساف.

يو كبمراعاة ىذيف االعتباريف الكارديف في قصكر تعريؼ المشرع لجريمة القتؿ، يمكف أف تعرؼ كعم
 جريمة القتؿ بأنيا إزىاؽ ركح إنساف عمدا بفعؿ إنساف آخر دكف كجو حؽ.

 أوال: عمة إدراج جريمة قتل األطفال ضمن القواعد العامة
نصا خاصا كىذا ضمف السياسة التشريعية  أخذت بعض التشريعات الجنائية بإفراد جريمة قتؿ األطفاؿ

، غير أف المشرع الجزائرم أدرج جرائـ قتؿ األطفاؿ ضمف القكاعد العامة كلـ يدرج لو نصا خاصا، 1الجنائية
 جريمة قتؿ الطفؿ الحديث العيد بالكالدة كالتي أدرج ليا نصا خاصا، كنرل أف عمة ذلؾ مف ناحيتيف: باستثناء

النص الخاص ييدؼ إلى تشديد العقكبة، كالعقكبة في جريمة القتؿ كفؽ القكاعد العامة ىك أف  الناحية األولى -
 ىي في قمة التشديد السجف المؤبد، كأف إضافة نص خاص ال يككف لو معنى سكل اإلطناب فقط.

النتيجة النفس البشرية كاحدة سكاء كاف االنساف طفبل أك بالغا كأف  اعتبرأف المشرع الجزائرم  الناحية الثانية -
 الجنائية كاحدة كىي الكفاة بتكقؼ نشاط األعضاء الحيكية في الجسـ البشرم.

كيمكف القكؿ أنو بالنسبة لمكقؼ التشريعات الجنائية التي قررت لجريمة قتؿ األطفاؿ نصا خاصا، أنو 
مرتكبة في مكقؼ سميـ، ككنو يتماشى مع أغراض السياسة الجنائية الحديثة، إذ خضكع جريمة القتؿ العمد ال

حؽ الطفؿ إلى األحكاـ العامة ال يحقؽ فكرة الردع العاـ، كبإفراد ىذه الفئة مف األطفاؿ بنص خاص يككف قد 
أقر حماية جنائية خاصة لمطفؿ مف ىذه الجرائـ، كما أنو ال يمكف تعميـ ىذا الحكـ عمى جميع الحاالت 

السبب الذم أدل باألب إلى قتؿ ابنو فالمسألة السيما إذا كاف مرتكب الجريمة مف أصكؿ الطفؿ، فميما كاف 
ىنا ىي عدـ تساكم مركز الطفؿ مع مركز أبيو، كىذا الطرح يجد أساسو في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي 

 . 2«ال يقاد الكالد بالكلد » أخذت بيذا االتجاه، بدليؿ قكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: 
ف المجني عميو، فجريمة قتؿ الطفؿ، عمدية كانت أـ غير عمدية، كمف ىنا يمكف القكؿ أف ال عبرة بس

تخضع مف حيث أركانيا أك العقكبات المقررة ليا، البسيطة منيا أك المشددة لذات األحكاـ المقررة لجريمة قتؿ 
 .3اإلنساف البالغ

 ثانيا: أركان جريمة القتل العمد لمطفل
ذا الركف في الحقيقة ال يختص بجريمة القتؿ العمد كقد عبر عنو المشرع ب " إزىاؽ ركح إنساف " كى

نما يتطمب تكافره في جميع صكر القتؿ عمدا كانت أـ نتيجة خطأ فقط، كيتطمب السمكؾ اإلجرامي  كحدىا كا 
                                                 

ار حماية جنائية خاصة لحياة الطفؿ، كىذا ما كيعتبر قانكف العقكبات الفرنسي كاحدا مف أىـ القكانيف التي اتبع في خطتو التشريعية إقر  1
دراكا لؤلىمية القصكل لصفة المجني عميو في بعض جرائـ  1994يتجمى لنا مف خبلؿ قانكف العقكبات الفرنسي لسنة  كتعديبلتو البلحقة، كا 

 مف نفس القانكف. 5-221ك 4-221ك 3 - 221القتؿ كالتي خصص ليا المكاد 
 ـ. 1975شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، د ط، شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي، سنف الترمذم، تحقيؽ أحمد  2
 .81حمك بف ابراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص  3
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يجابيا يككف ىك السبب في إزىاؽ ركح الضحية، كال ييـ شكؿ  لجريمة القتؿ العمد ارتكاب الجاني فعبل ماديا كا 
المادم المجـر ىنا كىذا يعني ضركرة تكفر ثبلثة عناصر تقميدية في الركف المادم لمجريمة أك كسيمة العنؼ 

بصفة عامة، كتتمثؿ في فعؿ االعتداء عمى الحياة) النشاط االجرامي( يؤدم إلى نتيجة إجرامية ىي كفاة 
 المجني عميو، كقياـ العبلقة السببية بيف الفعؿ اإلجرامي.

 النشاط اقإجرامي:  -01
ذلؾ أف النية اإلجرامية ال تشكؿ  ،قب القانكف عمى النكايا المضمرة ميما كانت خبيثة كسيئةال يعا

بؿ حتى كلك تـ الجير بيذه النية  ،لكحدىا كبذاتيا خطكرة عمى الحياة مادامت في ضمير ككجداف صاحبيا
ف أف يتابع بجريمة شفكيا أك كتابيا أك بأية كسيمة أخرل كتأكدت لدل القاضي بثبكتيا فإف صاحبيا ال يمك

ركح انساف تتطمب سمككا إراديا  فإزىاؽالقتؿ العمد أك بالشركع فييا مادامت لـ تخرج إلى حيز الكجكد، كبذلؾ 
ف  مممكسا في العالـ الخارجي مف شأنو إحداث المكت فإذا تحققت النتيجة ) الكفاة( كانت جريمة القتؿ تامة كا 

 كانت الجريمة محاكلة أك شركعا.  لـ تتحقؽ ألسباب خارجة عف إرادة الجاني
كقد يككف السمكؾ االجرامي في صكرة نشاط إيجابي أك سمبي، كغالبا ما يتخذ فعؿ االعتداء صكرة 
إيجابية تتمثؿ في حركة مادية عضمية تدفعيا إلى الكجكد المادم كنحك ذلؾ : ضرب المجني عميو بعصا 

ة عميو أك حقنة بمادة سامة أك خنقو أك إغراقو، كقد عمى الرأس أك طعنو بخنجر في صدره أك إطبلقو رصاص
يككف الفعؿ سمبيا يتخذ صكرة ترؾ أك امتناع عف إتياف فعؿ إيجابي يكجب القانكف عمى الشخص أف يأتيو 
كنحك ذلؾ الممرضة التي تمتنع عف إعطاء المريض الدكاء الذم كصفو لو الطبيب فيمكت أك امتناع المكلدة 

المجني عميو بنية قتمو  إلنقاذلمطفؿ فيمكت، فكؿ مف يمتنع مف ىؤالء عف التدخؿ عف ربط الحبؿ السرم 
يسأؿ عف قتؿ العمد، كقد سكل المشرع الجزائرم مف حيث ترتيب المسؤكلية الجنائية إذا كاف النشاط إيجابيا 

 أك سمبيا.
ة عمى كجكد نية كمتى كاف نشاط الجاني كاؼ عادة ألحداث ازىاؽ ركح المجني عميو فإنو يعتبر قرين

القتؿ، أما إذا كانت كسيمة االعتداء عمى الضحية غير كافية عادة ألحداث ازىاؽ الركح كترتب عنيا مع ذلؾ 
ال كانت الجريمة  المكت فإف عمى النيابة كالطرؼ المدني ذكم الحقكؽ إثبات كجكد نية القتؿ لدل الجاني كا 

 .1ثياضرب أك جرح أك عنؼ أفضى إلى الكفاة دكف قصد إحدا
تتمثؿ في كفاة المجني عميو، كالكفاة كعنصر في الركف المادم في جريمة النتيجة اقإجرامية:  -02

ذا ، القتؿ، كىك تكقؼ الحياة بمعنى تكقؼ عمؿ األعضاء الحيكية كىي القمب الدماغ كالتنفس نيائيا كا 
ي عميو تكقفا تاما كنيائيا، كانت النتيجة اإلجرامية في جريمة القتؿ ال تحقؽ قانكنا إال بتكقؼ حياة المجن

 فإف تحديد األعراض التي تؤكد تكقؼ الحياة تماما أمر يدخؿ في اختصاص الطب الشرعي.

                                                 

ذا أفضى الضرب أك الجرح الذم ارتكب عمدا إلى الكفاة دكف قصد إحداثػيا  4الفقرة  264المادة  1 مف قانكف العقكبات الجزائرم: "كا 
 الجاني بالسجف المؤقت مف عشر إلى عشريف سنة". فيعاقػب
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ىي أف ارتكاب السمكؾ االجرامي ىك الذم أدل كحده إلى حدكث النتيجة، العالقة السببية:  -03
تبعد ىذه المسؤكلية في كتتمثؿ اىميتيا في انيا ىي التي تكضح كتحدد نطاؽ المسؤكلية الجنائية، فتس

 حالة عدـ قياـ العبلقة السببية بيف السمكؾ االجرامي كالنتيجة االجرامية .
كتثار في ىذا الصدد إشكالية تعدد العكامؿ أك األسباب التي تساىـ في حدكث الكفاة، كانقسـ الفقو إلى 

تبر السبب ىك ذلؾ الفعؿ ثبلث اتجاىات، االتجاه األكؿ يأخذ بنظرية السبب المباشر كالفكرم حيث يع
األساسي ذك كفاية كفعالية في إحداث النتيجة، كالرأم الثاني تأخذ بنظرية تعادؿ األسباب، حيث يككف فييا 
فعؿ الجاني سببا لمنتيجة لمجرد ككنو أحد عكامميا البلزمة لتحققيا، كأف تخمؼ ىذا السبب ينجر عنو تخمؼ 

ة السبب المبلئـ، كالتي تعتمد فقط عمى العامؿ األقكل في حد ذاتو النتيجة، بينما يأخذ الرأم الثالث بنظري
 .1عمى احتماؿ حدكث النتيجة حتى كلك ساىمت عكامؿ أخرل في إحداث النتيجة

الفكرم، حيث قضى ك  أما مكقؼ القضاء الجزائرم مف المسألة، فيبلحظ أنو أخذ بنظرية السبب المباشر
( في أحد قراراتو: "يككف الجاني في جريمة القتؿ العمد مسؤكال عف المجمس األعمى ) المحكمة العميا حاليا
مرتبطة بنشاطو ارتباطا كثيقا، ال يسمح بالتردد في  -كىي الكفاة –كفاة المجني عميو متى كانت النتيجة 

 2القكؿ بأف ىذا النشاط ىك السبب المباشر في حدكث الكفاة سكاء حصؿ القتؿ بالترؾ أك باالمتناع..."
 

 : جزميخ لزم طفم حذَش انؼهذ ثبنىالدحع انضبينانفز

يعتبر قتؿ األطفاؿ الحديثي العيد بالكالدة أك ما يسمى بقتؿ الرضيع، ظاىرة قديمة قدـ االنساف نفسو، 
( إلى أف "كأد األطفاؿ يحدث في كؿ قارة Williamson Lailaكتشير عالمة األنثركبكلكجيا ليمى كيميامسكف )

بدالن مف أف  ،ؿ مستكل ثقافي، مف الصياديف إلى الحضارات العميا بما في ذلؾ أسبلفناكمف ًقبؿ الناس عمى ك
، كتـ اعتبار بعض أشكاؿ قتؿ الريضع في العديد مف المجتمعات 3يككف استثناء، فيك إذف القاعدة"

ا بيا. كالحضارات  الماضية مسمكحن

فاؿ قديما إلى غريزة البقاء، كأف كترجع أسباب كدكافع قتؿ األطفاؿ الرضع أك كما يسمى بكأد األط
الضحايا األطفاؿ تربطيـ في نفس الخكاص في كؿ مكاف، مف اليكناف القديمة إلى عصرنا الحالي فإف 
األطفاؿ الحديثي العيد بالكالدة ىـ األكثر عرضة كباألخص إذا كاف المكلكد مشكىا أك كاف غير شرعي أك 

عايير بقيت ىي نفسيا، كقد تبيف مف خبلؿ دراسة ألميات في كاف أنثى في بعض االستثناءات، كأف ىذه الم
                                                 

 .90ـ، ص  2002الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر،  د ط، جيبللي بغدادم،  االجتياد القضائي في المكاد الجزائية،  1
لي بغدادم االجتياد مقتبس عف جيبل، 10839ممؼ رقـ ، 1975جكيمية  01قرار المجمس األعمى، الغرفة الجزائية، بتاريخ  أنظر 2

 .90، ص2001. الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية،  2ج.  ، د ط،القضائي في المكاد الجزائية
3 Williamson ،Laila . "Infanticide: an anthropological analysis". In Kohl ،Marvin. Infanticide and the Value 
of Life. NY: Prometheus Books(1978) p 75  .  
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منطقة "تاميؿ نادك" القركية في اليند أف كفيات األطفاؿ تتضاعؼ بيف البنات بمعدؿ أربع مرات منو بالنسبة 
 .1لمذككر

كفي الثقافات األكلى لـ تكف ىذه الجريمة قاسية كلـ يعاقب عمييا، كفي منطقة شماؿ إفريقيا كفي 
رة الفينيقية كالحضارة القرطاجية كالذيف أسسكا دكلتيـ أخذكا عمى عاتقيـ مكاصمة القياـ بتقديـ األطفاؿ الحضا

كالتضحية بيـ كقرابيف لآللية، كال تكجد دراسة دقيقة حكؿ ظاىرة كأد األطفاؿ عند قبائؿ البربر، غير أنيا 
فتح االسبلمي، كينكر اإلسبلـ ظاىرة القديمة إلى غاية مجيء ال الحضاراتكانت منتشرة بنفس النسؽ في 

ياكـ" اإلسراء اآلية ـٍ كا  ٍشيىةى ًإٍمبلىؽو نىٍحفي نىٍرزيقييي ـٍ خى ، 31 إزىاؽ األركاح كقتؿ األطفاؿ فقاؿ: "كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالىدىكي
 عز كجؿ كألٌف ا كحده ىك خالؽ الحياة ككاىبيا، فبل يمكف ألم أحد البتة أف يسمب ىذه الحياة إال بأمر ا

كفي نطاؽ الحدكد المشركعة، كال ينزع الٌركح مف جسد االنساف إاٌل مف كىب ليا الحياة، كىك كحده اٌلذم يعمـ 
بخمقو، كالقتؿ إذا كاف عمدنا كعدكاننا فيك مف أعظـ الٌذنكب كالكبائر، كىك ىدـ لمبنية اإلنسانية، كيترٌتب عميو 

 ؾ بالقصاص كالخمكد في نار جيٌنـ.استحقاؽ العقكبة في الٌدنيا كاآلخرة كذل
 أوال: خصوصية جريمة قتل طفل حديث العيد بالوالدة

اتجاه ، إلى اتجاىيفالحديث العيد بالكالدة بشأف جريمة قتؿ األـ لمكلكدىا  السياسات الجنائيةتباينت 
، قاء الفضيحة كالعارىذه الجريمة ىك ات الرتكابياككف الباعث ، يأخذ بالعذر المخفؼ لمعقكبة تستفيد منو األـ

الركح دكف البحث  سكل نية إزىاؽقتؿ طفؿ حديث العيد بالكالدة يشترط لقياـ الجريمة ال أما االتجاه الثاني 
 بغرض التستر عمى الفضيحة.في تكفر القصد الجنائي الخاص 

نما البحث سكل نية ازىاؽ الركح دك طفؿ حديث العيد بالكالدة يشترط لقياـ جريمة المشرع الجزائرم لـ ك 
 مف قانكف العقكبات.  261كما ىك كاضح في نص في المادة تكافر القصد الجنائي الخاص 

 مف خبلؿ كضعو ليذه المقتضيات تككف سياستو الجنائية قد تبنت منحى  الجزائرمكبالتالي فالمشرع 
انكني المخفؼ لمعقكبة، التشريعات الجنائية التي لـ تقرف استفادة األـ التي أزىقت ركح كليدىا مف العذر الق

 .يا أـ الضحية القتيؿىذا العذر لمجرد ككنكذلؾ متى كاف الباعث ليذا القتؿ ىك اتقاء العار ، كانما كىبيا 
 ة قتل الطفل حديث العيد بالوالدةثانيا: أركان جريم

فؿ حديث لـ تدرج غالبية التشريعات الجنائية نصكصا خاصة في منظكمتيا القانكنية الجنائية لقتؿ الط 
قد يككف القتؿ بسيطا كقد ، الكالدة، فيي تعتبره الطفؿ منذ ميبلده انسانا، كازىاؽ ركحو ىي جريمة قتؿ عادية

 المشددة. يككف القتؿ مشددا إذا اقترف بظرؼ مف الظركؼ القانكنية
 مف قانكف العقكبات :"قتؿ 259غير أف المشرع الجزائرم خصص ليذه الجريمة نصا خاصا في المادة 

األطفاؿ ىك إزىاؽ ركح طفؿ حديث الكالدة "، فإذا كاف قتؿ طفؿ حديث الكالدة يشترط فيو عمكما األركاف 
                                                 

 :ساندرا نيكماف، ترجمة يكنس حميد، منشكرة في مجمة الحكمة 1
https://hekmah.org/ ساندرا نيكماف-كأد األطفاؿ   13/06/2020  
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العامة لجريمة القتؿ، إال أنو زيادة عمى ذلؾ يتطمب ضركرة تكافر أركاف أك شركط خاصة في حالة ارتكابيا 
 ىذه األركاف كالشركط.مف أـ الطفؿ التي خصيا المشرع بعقاب خاص، كعمى ىذا األساس نستعرض 

 صفة الجاني -01
إف قتؿ األطفاؿ الحديثي العيد بالكالدة يتميز بأف أغمب حاالتو تقكـ بيا النساء األميات كما أف 
األساليب المتبعة في القتؿ أيضا مميزة كأف نسبة معتبرة مف الحاالت مف اليكناف القديمة كحتى الحاضر، 

، أما األميات المكاتي لـ 1حده، بدعكل أف الطفؿ قد ينجكتمثمت في التخمي عف الطفؿ ليترؾ يمكت ك 
يستطعف التخمص مف أطفاليف بالتخمي، فيحاكلف التخمص منيـ بأقؿ كسيمة عنيفة ممكنة، كىذه الكسيمة 
تحددىا الثقافات، ففي إنجمترا في القركف الكسطى نجد أف األميات يخنقكف أطفاليـ بالجمكس عمييـ، أما في 

 رقكنيـ، كفي الجزيرة العربية قبؿ االسبلـ كانكا يدفنكنيـ أحياء.الصيف فإنيـ يغ
إف صفة الجاني ىي أـ الطفؿ الحديث العيد بالكالدة، بحيث استثنت غيرىا بما في ذلؾ األقارب ميما 
كانت درجة قرابتيـ مف جيتيا أك مف جية كالد الطفؿ، كما أف صفة األـ التي أشارت إلييا ىذه المقتضيات 

ؽ عمى األـ بالتبني أك األـ المرضعة لمكليد كذلؾ تطبيقا لقاعدة عدـ جكاز التكسع في تفسير النص ال تنطب
كقد ذىبت المحكمة العميا في ىذا االتجاه بالنسبة لصفة الجاني بمكجب القرار الصادر عف المحكمة الجنائي، 

لفاعؿ عمى األـ التي تقدـ قد ال تنحصر صفة ا، ك 2 18/06/2008/قرار بتاريخ 524526العميا ممؼ رقـ 
نما يمكف أف تنصرؼ ىذه الصفة إلى الغير كذلؾ، إذ قد يككف ىذا الغير إما قريبا مف ك  عمى قتؿ كليدىا، ا 

ناحية القرابة الدمكية لمطفؿ حديث الكالدة المجني عميو بنفس درجة قرابة األـ لو كاألب الذم يزىؽ ركح كليده 
ما أف يككف ىذك  لسبب مف األسباب، ما قتؿ أب الطفؿ الضحية ال يستفيد مثؿ ا  ا الغير بعيدا عف األسرة كا 

األـ مف ظركؼ التخفيؼ التي قررىا القانكف الجنائي لفائدتيا لممبررات التي سبؽ شرحيا، كذلؾ ميما كاف 
اعتبر التشريع ك  دكره في تنفيذ جريمتو في حؽ االبف، سكاء كاف فاعبل أصميا فييا أك مساىما أك مشاركا،

 لعراقي قتؿ االب البنو جريمة عادية.ا
 صفة المجني عميو  -02

كىك أف يككف طفبل حديث العيد بالكالدة، كلـ تضع التشريعات الجنائية بما فييا التشريع الجزائرم 
بيف جريمة القتؿ الكاقعة عميو تاركة ذلؾ لمتقدير ك  معيارا لتحديد الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف كالدة الطفؿ

استعمؿ  "حديث الكالدة" بينما بذكر عبارة 2فقرة  261قضائي، كاكتفى المشرع الجزائرم في المادة الفقيي كال
مف قانكف العقكبات األردني، كميما كانت العبارة  332المشرع األردني عبارة "عقب الكالدة" في المادة 

                                                 

 :متاحة عمى الرابط ،ترجمة يكنس حميد، مجمة الحكمة ،ساندرا نيكماف، كأد األطفاؿ 1
 https://hekmah.org/. 13/06/2020 

  .325، ص 2008لسنة  01، المجمة القضائية العدد 18/06/2008بتاريخ  524526ممؼ رقـ قرار المحكمة العميا  2
 (.09)أنظر الممحؽ رقـ 

https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
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الجريمة ذاتيا تقتضي أف ال يككف  القانكنية المستعممة في قكانيف العقكبات لتحديد المعيار الزمني، فإف طبيعة
 الفاصؿ الزمني بيف الكالدة كفعؿ القتؿ ليست طكيبل. فيذه الفترة الزمنية، اختمؼ الفقياء في تحديد معيارىا، 

زىاؽ ركحو مف ك  قياء اآلخريف جعؿ الفترة الفاصمة بيف كالدة الطفؿفغير أنو مف الصكاب حسب بعض ال ا 
بناء عمى ظركؼ كمبلبسات ، كيا لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكعالمسائؿ المكضكعية التي يجب تر 

كصكليا إلى عمـ ك  كالحالة النفسية لؤلـ مف جية، كبناء عمى مدل إذاعة كاقعة الميبلد بيف الناس القضية
السمطات العمكمية مف جية أخرل، ألف استعادة األـ لتكازنيا النفسي كانتشار خبر ازدياد الطفؿ يجعؿ 

كما أف جيؿ السمطات ، قتبل عاديا عمما أف الحالة النفسية لؤلـ ال تستمر إال كقتا قصيرا بعد الكالدةالجريمة 
 1العامة كالمجتمع ال يطكؿ.

كيشترط أف يستيؿ الطفؿ حيا، أم أف يككف عمى قيد الحياة عند ازدياده، كبذلؾ فإف أم مظير يدؿ عمى 
بكالدتو حيا، كمنو فاالعتداء  لبلعتقادحيكية لمحياة يكفي الحياة كصراخو لحظة كالدتو كظيكر العبلمات ال

عميو يككف بقصد إزىاؽ ركحو، فإذا كلد الطفؿ ميتا فإف الجريمة ال كجكد ليا أصبل كيقع عبء إثبات أف 
 الطفؿ كلد حيا عمى النيابة العامة، كال يؤثر في قياـ الجريمة الحالة الصحية لمطفؿ الكليد إذ يستكم أف يككف

كمف ثـ فإف التطبيؽ القانكني السميـ ، ا معتبل أك بصحة جيدة، كككنو كلد حيا فيك ضحية جريمة قتؿمريض
يجعؿ مف ازىاؽ ركح ىذا الطفؿ بفعؿ ايجابي أك تركو لممكت قتبل، ذلؾ أف القانكف يعمؽ أحكامو عمى الحياة 

 .2ال عمى القابمية لمحياة
مف  259ك المقصكد بمفظ الطفؿ الكارد في نص المادة غير أف التساؤؿ يثكر حكؿ نقطة قانكنية فما ى

قانكف العقكبات، فيؿ ىك الطفؿ الشرعي الذم حممت بو األـ نتاج زكاج شرعي أـ ىك طفؿ طبيعي ناتج عف 
 عبلقة غير شرعية؟

ىذا أماـ شمكلية النص ك  ، كيبدك أنو قد تأثر بالمشرع الفرنسيبشكمو العاـالمشرع الجزائرم أتى بالنص 
الذم ك  م جاء عمى إطبلقو، كما يمكف االستدالؿ عمى ىذا بما جاء في إحدل قرارات المجمس األعمىالذ

 259قضى: " إف قتؿ األـ عمدا لكلدىا حديث العيد بالكالدة يشكؿ الجناية المنصكص عمييا بالمادتيف 
 انة عناصر الجريمة، لذلؾ يجب أف تستظير األسئمة المتعمقة باإلدقانكف العقكبات الجزائرممف  2/261ك
 .3ككف القتيؿ طفبل حديث عيد بالكالدة"ك  عمى الخصكص، صفة األمكمة لمجانيةك 

 الركن المادي -03
 يتككف الركف المادم مف العناصر المبينة أدناه:

                                                 

 .179ـ، ص1979محمكد نجيب حسني، االعتداء عمى الحياة في التشريعات الجنائية العربية، د ط، معيد البحكث كالدراسات العربية،  1
النشر، اإلسكندرية، ك  الفنية لمطباعة، أبك عامر، اإلثبات في المكاد الجنائية محاكلة فقيية كعممية إلرساء نظرية عامة محمد زكي 2

 229، ص. 1985
، مقتبس مف / جيبللي بغدادم، المرجع السابؽ، 24442، ممؼ رقـ 1981أفريؿ  21قرار المجمس األعمى، الغرفة الجنائية، بتاريخ  3

 . 370ص
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قد يككف إيجابيا كالخنؽ أك االغراؽ، كما قد يككف سمبيا كعدـ ك  السمكؾ اإلجرامي الذم تأتيو األـ، -
 .أك االمتناع عف إرضاع الطفؿ سرمربط الحبؿ ال

يمكف القكؿ بأف الطفؿ يعد ك  النتيجة االجرامية: أف يقع إزىاؽ الركح عمى طفؿ حديث العيد بالكالدة، -
حديث العيد بالكالدة متى ارتكبت الجريمة لحظة كالدتو أك عقبيا مباشرة أك بكقت قريب، كتبقى المسألة 

قتؿ الطفؿ مف طرؼ األـ نتاج لحظة اضطراب كانزعاج عاطفي ، كيككف 1تقديرية مترككة لقاضي المكضكع
استردت حالتيا النفسية المعتادة، انتيت العمة مف ك  سكاء أثناء عممية الكالدة أك بعدىا، فإذا انتيى انزعاج األـ

 يندرج القتؿ الكاقع عمى الكليد عندئذ ضمف القتؿ العادم لمطفؿ.ك  تخفيؼ العقاب،
 الركن المعنوي -04

ؿ الطفؿ حديث العيد الكالدة مف الجرائـ العمدية، التي يتطمب يشترط فييا القانكف تكافر جريمة قت
يتمثؿ القصد العاـ في انصراؼ إرادة األـ إلى ارتكاب الجريمة مع ك  القصد الجنائي بنكعيو العاـ كالخاص،

 لى إزىاؽ ركح كليدىا،أما بالنسبة لمقصد الخاص فيك أف تتجو إرادة األـ إك  عمميا بكافة عناصر الجريمة،
بناء عميو إذا كانت كفاة الطفؿ قد نجمت عف عدـ احتياط أك رعكنة فإف األـ ال تسأؿ إال عف جنحة القتؿ ك 

 نامت عمى طفميا. ك  مثاؿ ذلؾ األـ التي تككف في حالة إرىاؽ شديدك  الخطأ
 العقوبة المقررة لمجريمةثالثا: 

ربما ك ة قد ترتكبيا األـ لكحدىا أك قد ترتكبيا رفقة شركاء أقتؿ طفؿ حديث الكالد جريمة كما سبؽ بيانو
قتؿ طفؿ حديث الكالدة قتبل مشددا لذاتو بالنظر لصفة المجني  يرتكبيا الغير، كالمشرع الجزائرم لـ يعتبر

ما عقكبة القتؿ المشدد إذا اقترنت  عميو، كمنو فإف عقكبة ىذه الجريمة إما أف تككف عقكبة القتؿ البسيط كا 
 لجريمة بظرؼ مشدد.ا

كلئلشارة فإف قتؿ الطفؿ حديث الكالدة مف غير األـ ال يشكؿ في قتبل مشددا لذاتو بالنظر لصفة 
التي تضمنت النص عمى عقكبة حاالت القتؿ المشدد  1فقرة  261المجني عميو كىذا استنادا لنص المادة 

إلعداـ كؿ مف ارتكب جريمة القتؿ أك دكف أف تعتبر قتؿ الطفؿ مف بيف ىذه الحاالت، كنصت :"يعاقب با
مف ىذا المنطمؽ تتميز جريمة قتؿ طفؿ حديث الكالدة بخضكعيا لظركؼ ك  قتؿ األصكؿ أك التسميـ "،

التشديد كما ىك منصكص عميو قانكنا في جرائـ القتؿ عمكما، فقد يككف قتؿ طفؿ حديث الكالدة بالتسميـ أك 
ؿ التعذيب كالكحشية، كفي مثؿ ىذه الحاالت فإف العقكبة المطبقة بسبؽ اإلصرار كالترصد أك باستخداـ كسائ

 عمى مرتكب جريمة قتؿ طفؿ حديث الكالدة مف غير األـ باإلعداـ.
حيث جاء فييا : "كمع ذلؾ  2فقرة  261كذىب المشرع الجزائرم إلى تخفيؼ عقكبة األـ في المادة 

بنيا حديث العيد بالكالدة بالسجف المؤقت مف عشر تعاقب األـ سكاء كانت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ ا
سنكات إلى عشريف سنة ..."، كىذا التخفيؼ في العقاب إنما يبرره كما سبؽ بيانو، الحالة النفسية كالمعنكية 

                                                 

1 Emile GARCON, Code pénal annoté, T1, Libraire de recueil, 1901-1966, p.707. 
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لؤلـ التي تقدـ عمى قتؿ كليدىا، فبحكـ طبيعة األـ التي تتميز بالحناف ال يمكف ليا ارتكاب مثؿ ىذه الجريمة 
 1اجتماعية أك أخبلقية. تأثير ظركؼ قاىرة مادية أكإال تحت 

الغير مف تخفيؼ العقكبة، فأغمبية التشريعات العقابية ذىبت إلى جعؿ العذر  استفادةكبخصكص عدـ 
، المخفؼ عذرا شخصيا يسرم عمى األـ فقط كال يمتد إلى غيرىا ميما كانت درجة قرابتو بالمجني عميو كباألـ

كسكاء كاف فاعبل  2ا أك أبا، حتى كلك كاف دافعو لمقتؿ ىك إبعاد الفضيحة عف األـ،كلككاف زكجا أك أخ ىحت
حيث نصت:"...عمى أف  261مف المادة  2أصميا أك شريكا، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في الفقرة 

 ال يطبؽ ىذا النص عمى مف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة..." 
 

 احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يٍ ؤػًبل انؼُف انؼًذَخ: ادلطهت انضبين

مصمحة الطفؿ الفضمى حمايتو مف أم مخاطر تؤثر في صحتو أك نمكه أك تطكره أك عبلقاتو  تقتضي
االجتماعية كمستقبمو، كتستند ىذه المصالح إلى القكانيف المكضكعة عمى أساس مستخمص قيـ الثقافة 

إلى تحقيؽ الحماية كالرفاىية ألبنائو األطفاؿ، فكاف البد مف إعطاء  المحمية، ككذا أىداؼ المجتمع الساعية
 3مرحمة الطفكلة عناية كرعاية أكبر، فيذه المرحمة تساىـ بشكؿ كبير في تككيف شخصية الطفؿ.

سيمة عنؼ مف أجؿ إيذاء إنساف كالعنؼ الممارس بصكرتو الجسدية، ىك استعماؿ االنساف القكة كك 
ر مشركع لمقكة المكجو ضد فئة األطفاؿ، كالذم درج الفقو يغ االستخداـيذا الخصكص ، كلنا أف نتصكر بآخر

الكاقعة عمى جسد الطفؿ القاصر  االعتداءاتتو بأعماؿ العنؼ عمى القصر، كىي يكالقانكف عمى تسم
حت رىا مف الممارسات الماسة بسبلمة جسـ الطفؿ، كالتي تندرج تيب كالجرح كاالحتجاز كالتعذيب، كغكالضر 

 4كصؼ العنؼ المادم ضد الطفؿ أك إساءة معاممة الطفؿ.
كمحؿ االعتداء في ىذا النكع مف الجرائـ ىك الحؽ في السبلمة الجسدية، كالجريمة ىي كؿ فعؿ يمس 

عمدا، كتككف الحماية ىنا بقاء الحياة في الجسـ بصفة عادية كطبيعية،  ارتكبتبالسبلمة الجسدية لمطفؿ متى 
 خمؿ في أحد الكظائؼ الجسمانية، كىك محؿ الحماية القانكنية لمتشريع الجنائي.مف دكف آالـ أك 

كاليزاؿ المشرع الجزائرم يقسـ أعماؿ العنؼ إلى ضرب كجرح كأعماؿ العنؼ كتعدم، بينما تخمى 
كأصبح يطمؽ عمييا جميعا أعماؿ العنؼ،  1992المشرع الفرنسي عف ىذا التقسيـ الرباعي منذ سنة 

 .2006ذه األعماؿ الخصاء كجريمة متميزة، كأضاؼ المشرع جريمة التعذيب سنة كيضاؼ إلى ى

                                                 

 .8ص عبد المجيد زعبلني، المرجع السابؽ، 1
 .17المرجع السابؽ، ص  ،االعتداء عمى الحياة في التشريعات الجنائية العربية  محمكد نجيب حسني، 2
كاني لدل االطفاؿ، رسالة ماجستير في عمـك التربية، جامعة تيزم كزك، دكرىا في خفض السمكؾ العدك  جماؿ دفي، سيككلكجية المعب 3

 .08،ص2015الجزائر، 
 .133، ص2003، 03ممدكح خميؿ البحر، الجرائـ الماسة بحؽ الطفؿ في الحياة كالسبلمة البدنية، مجمة الحقكؽ الككيتية، عدد 4
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 فييا. ضحيةنستعرض بالدراسة مختمؼ أعماؿ العنؼ العمدية التي يككف الطفؿ كعميو س

 : جزميخ االَذاء انؼًذ انىالؼخ ػهً طفمانفزع األول

جسده كبالكظائؼ الطبيعية االيذاء العمد الكاقع عمى طفؿ ىك كؿ فعؿ مف شأنو أف يمس بسبلمة 
الجنائي الجزائرم نصا خاصا لحماية الطفؿ، مف جميع األفعاؿ التي تمس  ألعضاء جسمو، كقد أفرد المشرع

مف  269بالسبلمة الجسدية لمطفؿ كالتي مف شأنيا أف تشكؿ إيذاء لو، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ نص المادة 
جرح أك ضرب أك منع الطعاـ أك العناية أك أم عمؿ  قانكف العقكبات التي تعاقب عمى كؿ فعؿ ينطكم عمى

سنة. كلمكقكؼ عمى ىذه الجريمة نتطرؽ  16مف أعماؿ العنؼ أك التعدم المكجية ضد قاصر ال يتجاكز 
مف قانكف العقكبات)أكال( ثـ إلى األركاف القانكنية ليا )ثانيا( ثـ الجزاء  269التطكر التشريعي لنص المادة 

 لعقابي ليا )ثالثا(.الذم رتبو المشرع ا
 : أركان الجريمة أوال

مف قانكف العقكبات يتضح لنا أركاف كعناصر جريمة االيذاء العمد عمى  269بالرجكع إلى نص المادة 
 قاصر تتمثؿ في:

 صفة المجني عميو -01
بما أف الجزائر قد صادقت عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ ك  سنة، 16ك ىك الطفؿ الذم ال يتجاكز سنو 

سنة فيقع عمييا  18دكلية، كما أنيا حددت سف الطفؿ ب  التزاماتكبالتالي فرضت عمى نفسيا  1989لسنة 
 أف تمتد الحماية إلى غاية ىذه السف.  التزاـ
 الركن المادي:  -02

 مف قانكف العقكبات، فإف جريمة اإليذاء العمد الكاقعة عمى الطفؿ تأخذ أربعة 269بحسب نص المادة 
 ي:ىي عمى النحك اآلتك  صكر

: يقصد بالضرب إحداث تأثير في الجسـ بكاسطة ضغط يقع عمى أنسجة الجسـ دكف أف الضرب -
يحدث ليا تمزيقا، أم دكف أف تصؿ إلى حد الجركح، كلك لـ يترتب عمى ذلؾ الضغط آثار كالكدمات أك 
إحمرار في الجمد، كىذا بغض النظر عف نتيجتو )مرض أك عجز(، كال يشترط في الضغط أف يككف 

 1ستعماؿ آدة معينة، أك أف يتعرض الضحية إلى آآلـ.با
: ىك كؿ تمزيؽ أك ضرر مادم يمحؽ بالجسـ أك بأنسجتو، سكاء كاف سطحيا تقطع في الجرح -
أك كاف باطنيا في تمزؽ أعضاء الجسـ الداخمية مثؿ الكبد أك الطحاؿ اك األمعاء، كسكاء كاف التمزؽ  2الجمد،

                                                 

 . 116، ص2015ر الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، محمد سعيد نمكر، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، د ط، دا 1
2 ((Nous avons dit que les médecins légistes considéraient comme blessure toute lésion locale ou sans 

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

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

J.BRIAND, Manuel complet de médecine légale, 2ème édit, Tome premier, Libraire V.Baillaire, Paris, 

1879, p.462 . 
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الكسيمة المستعممة )فقد يككف الجرح بتحريض كمب عمى عض إنساف، أك كال يعتد ب، صغيرا أك كاف كبيرا
حتى بدفع المجني عميو نحك جسـ حاد(، كيدخؿ في ذلؾ التسمخات كالكسكر كالحركؽ، كيستكم أف يككف 

 1التمزؽ فيو ألـ لممجني عميو أك ال.
لؾ أف عبارة ىك ما يترتب عنو تعريض صحة الطفؿ لمخطر، أضؼ إلى ذك  :منع الطعام عن الطفل -

لك ضمنيا بأف الجاني ىك مف ك  تشيرمف قانكف العقكبات  269 الحرماف الكاردة في نص المادةك  المنع
 2األشخاص الذيف يفرض عمييـ القانكف كاجب تمبية حاجيات الطفؿ.

كسع المشرع مف دائرة األفعاؿ التي مف طبيعتيا إيذاء الطفؿ كذلؾ  أعمال العنف العمدية األخرى: -
و لعبارة " أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ أك التعدم". إال أنو استثنى اإليذاء الخفيؼ، كفي ىذا الصدد بإضافت

يرل الدكتكر كحمكلة محمد أف غاية المشرع مف كراء ىذا االستثناء ىي تمؾ األعماؿ التي ال تعرض حياة 
يب التربكم لؤلبناء، الطفؿ كصحتو لمخطر، كمنو فسح المجاؿ لحؽ الكالديف في ممارسة ما يسمى بالتأد
التجاكزات التي مف  كيضيؼ قائبل إلى أنو بات مف الضركرم إعادة النظر في مفيكـ تربية األطفاؿ بناء عمى

 3ازدىار شخصيتو.ك  شأنيا أف تحكؿ دكف نمك الطفؿ
 الركن المعنوي -03

د الجنائي بنكعيو جريمة اإليذاء العمد الكاقعة عمى الطفؿ ىي مف الجرائـ التي يستمـز فييا تكافر القص 
يتمثؿ القصد العاـ في العمـ كانصراؼ إرادة الجاني إلى إتياف السمكؾ االجرامي، أم إلى ك  الخاص.ك  العاـ

المساس السبلمة الجسدية لمطفؿ، بينما يشتمؿ الركف الخاص عمى نية الجاني تحقيؽ النتيجة التي قد تتبايف 
 عمى حسب درجة الضرر البلحؽ بالطفؿ الضحية.

 ا: العقوبة المقررة قانوناينثا
 دج إلى20.000بغرامة مف ك  اإليذاء الخفيؼ، يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات

قد شدد المشرع العقكبة عمى ك  كؿ جاني يقكـ باالعتداء عمى الطفؿ بإحدل الصكر السابقة، دج100.000
 النحك التالي:

أك مف يتكلكف رعايتو، فترفع العقكبة إلى إذا كاف الجاني أحد األصكؿ أك مف لو سمطة عمى الطفؿ  -
إذا لـ تنشأ عف إعماؿ العنؼ  دج100.000 دج إلى 20.000بغرامة مف ك  سنكات 10إلى  03الحبس مف 

 4يكما. 15مرض أك عجز كمي لمدة ال تتجاكز 

                                                 

دار الكتب  د ط، الضرب كاعطاء المكاد الضارة كاصابات العمؿ كالعاىات في ضكء القانكف كالطب الشرعي،عدلي خميؿ، جرائـ الجرح ك  1
 .15، ص1999القانكنية، مصر، 

 .39ص، 2001صميحة بكنزارم، األفعاؿ الماسة بالسبلمة الجسدية في القانكف الجزائرم، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  2
لقانكنية لمطفؿ ضد المعامبلت السيئة ذات الطابع الجسدم، مجمة العمـك القانكنية كاالجتماعية، جامعة زياف محمد كحمكلة، الحماية ا 3

 6ص. ، ـ2004، 02العدد، عشكر الجمفة
 مف قانكف العقكبات. 1فقرة  272أنظر المادة  4
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 03يكما أك إذا كجد سبؽ إصرار أك ترصد فتككف العقكبة الحبس مف  15أما إذا فاقت مدة العجز  -
 1دج.100.000 دج إلى 20.000سنكات كغرامة مف  10إلى 

ممف لو سمطة عمى الطفؿ أك مف يتكلكف رعايتو فإف العقكبة  إذا كاف الجاني مف أحد األصكؿ أك  -
 2سنكات. 10إلى  05تصبح السجف مف 

 3سنة. 20إلى  10ك إذا ترتب عف أعماؿ العنؼ عاىة مستديمة فتككف العقكبة ىي السجف مف  -
ترفع ك  الجاني أحد األصكؿ أك مف لو سمطة عمى الطفؿ فيعاقب بالسجف المؤبد، ىذا أما إذا كاف -

كانت الجريمة مقترنة بظرؼ االعتياد ك  العقكبة لتصبح اإلعداـ في حالة ما إذا كاف الجاني ىك أحد األبكيف
 4ك. نجـ عنيا مكت الطفؿ.

، في حالة االعتداء بالضرب أك ك كنتيجة مما سبؽ، فإف المشرع الجزائرم أقر حماية جنائية خاصة
ذلؾ بجعمو مف صفة المجني عميو محؿ اعتبار، عمى أف ندعكه مف ىذا المنبر أف ك  الجرح عمى الطفؿ،

 يكسع الحماية لتشمؿ السف القانكنية التي أقرىا في قانكف حماية الطفؿ.
 

 : انزإدَت انجذين نألطفبل يف ادلؤطظبد انزؼهًُُخانفزع انضبين

ع الجزائرم ضرب التبلميذ عمبل غير مشركع كال يعتبر كسيمة تأديبية تحت أم ظرؼ بؿ يعتبر المشر 
اف المشرع اعتبرىا اعتداء عمى الغير فما بالؾ اف كاف المعتدل عميو تمميذا قاصرا كتحت سمطة كمسؤكلية 

ؿ أف كيؼ كانت سياسة المشرع في منع الضرب في المدارس كى نتساءؿالمعتدم كىك المعمـ، كمف ىنا 
 النصكص التنظيمية لقطاع التربية كالتعميـ سايرت ىذا المنع؟ كما ىي درجات ىذا المنع؟

متعمؽ بنظاـ الجماعة التربكية في المؤسسات  26/10/1991مؤرخ في  778بالرجكع إلى القػرار رقـ 
 تسمككياتيذيب  منو:" يعد التأديب البدني أسمكبا غير تربكم في 73التربكية كالتككينية، جاء في المادة 

التبلميذ، كتعتبر األضرار الناجمة عنو خطأ شخصيا يعرض المكظؼ الفاعؿ إلى تبعات المسؤكلية اإلدارية 
 كالجزائية التي ال يمكف لممؤسسة أف تحؿ محؿ المكظؼ في تحمميا ".

مؿ إذا القانكف اعتبر أف األضرار الناتجة عف ضرب التبلميذ ميما كانت األسباب خطأ شخصيا يتح
مسؤكليتو المكظؼ الفاعؿ كال تتحمؿ اإلدارة مسؤكلية الفعؿ الذم قاـ بو المكظؼ التعميمي، كال تدافع عنو 
أماـ المحاكـ بصفتو مكظفا عمكميا، كما أف اإلدارة تقـك بمتابعة المكظؼ المخطئ إداريا عف طريؽ مجمس 

 التأديب لمعاقبتو كقد ينتيي بو األمر إلى العزؿ مف منصبو.

                                                 

 مف قانكف العقكبات. 270أنظر المادة  1
 .قانكفنفس المف  2فقرة  272أنظر المادة  2
 مف نفس القانكف. 271أنظر المادة  3
 مف نفس القانكف. 4ك3فقرة  272أنظر المادة  4



  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

177 

 يناير 23المؤرخ في  04 -08كرس المشرع سياسة حظر التأديب البدني بمكجب القانكف رقـ  أيضا
منو:" يمنع العقاب البدني ككؿ أشكاؿ العنؼ  21المتضمف القانكف التكجييي لمتربية، فتنص المادة  2008

ت إدارية دكف المعنكم كاإلساءة في المؤسسات المدرسية، كيتعرض المخالفكف ألحكاـ ىذه المادة لعقكبا
 اإلخبلؿ المتابعات".

جاء ىذا القانكف صريحا كاضحا، حيث منع منعا باتا استعماؿ الضرب ككسيمة تربكية لتأديب  كقد
التبلميذ كما زاد عمى ذلؾ كمنع حتى العنؼ المفظي كاإلساءة داخؿ المؤسسات المدرسية، كالسب كالشتـ 

يخالؼ ىذا المنع يككف محبل لممتابعة اإلدارية ككذا العقكبات كاإلىانات كالتيديد كالكعيد، كأف المكظؼ الذم 
التأديبية، كما أف كزارة التربية كالتعميـ دأبت عمى نشر الكثير مف المناشير كالمراسبلت، عمى جميع 
المؤسسات التعميمية التي تمنع استخدـ الضرب ككسيمة تربكية، كتؤكد عمى سياسة الكزارة في محاربة العنؼ 

المتضمف محاربة العنؼ في  2009مارس  10مؤرخ في  96مؤسسات التربكية، كمنيا المنشكر رقـ داخؿ ال
 الكسط المدرسي.

كما أقرت كزارة التربية الكطنية، مجمكعة مف االجراءات التأديبية ضد المدرسيف الذيف يتبيف تكرطيـ 
 1طرد النيائي لممدرس.في ممارسة العقاب البدني ضد التبلميذ، كقد تصؿ ىذه االجراءات إلى ال

 
 احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يٍ رؼزَعّ نهخطز ادلطهت انضبنش:

لقد أقر التشريع الجنائي الجزائرم نصكص خاصة لتجريـ األفعاؿ التي تضر بالطفؿ أك تعرض حياتو 
 ة،أك سبلمة جسده لمخطر، كاعتبرىا مف الجرائـ الخطرة، كشدد العقكبة عمييا إذا تكافرت الظركؼ المشدد

 لعؿ الحكمة مف ذلؾ ىك الحماية القانكنية لؤلطفاؿ مف االىماؿ الذم قد يتعرضكف إليو.ك 
كمف ىذه الجرائـ، جريمة ترؾ األطفاؿ أك تعريضيـ لمخطر في مكاف خاؿ أك غير خاؿ مف الناس، 

ي التحريض مف قانكف العقكبات، أما الصكرة الثانية في 314كىي الصكرة األكلى ليذه الجريمة طبقا لممادة 
 مف نفس القانكف. 320عمى التخمي عف الطفؿ حسب المادة 

 : جزميخ رؼزَط ورزن طفم نهخطزانفزع األول

مف  316ك 314في النص العقابي جاء المشرع بمفظ ترؾ أك تعريض طفؿ لمخطر ضمف المادتيف 
أىكال بالناس أك خاليا مف قانكف العقكبات، كقد حدد ليذه الجريمة حالتيف كذلؾ بحسب مكاف الترؾ، إذا كاف م

غير أنو  1810،2الناس، كىك نفس المفظ الذم كاف ينص عميو المشرع الفرنسي قديما بقانكف العقكبات لسنة 

                                                 

 عمى الرابط: 2017مارس  12مكقع الشركؽ أكف اليف، مقاؿ صحفي، لمصحفية قكادرم نشيدة، منشكر بتاريخ  1
 https://www.echoroukonline.com/ 13/06/2020 
2 Le code pénal français de 1810, promulgué entre 22 février et le 02 mars, et entra en vigueur le 1er 
janvier 1911. 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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دكف  Délaissement d’un mineurكبتعديمو المكالي لقانكف العقكبات الفرنسي اكتفى بمفظ ترؾ قاصر 
عبير عف ىذه الجريمة، فيي تقع مف الكلي الشرعي لمطفؿ أك االشارة إلى مكاف الترؾ. كميما اختمؼ المفظ لمت

 1الشخص المكمؼ قانكنيا بالكصاية عمى الطفؿ، أك مف أم شخص آخر.
 أوال: أركان الجريمة

مف قانكف العقكبات عمى فعؿ الترؾ لمطفؿ أك تعريضو لمخطر، مع كجكد  316ك 314تجـر المادتيف 
كنتج عف ذلؾ تعرضو لمخطر أك اإليذاء ، لناس أك مأىكال بالناسحالتيف في محؿ الترؾ إذا كاف خاؿ مف ا

 أك الكفاة، كيستكم في ىذا األمر أف يقكـ بالفعؿ الجاني بنفسو أك بكاسطة غيره.
 صفة المجني عميو .1

، مع اإلشارة إلى أف المشرع في ىذه طفبليجب أف يككف المجنى عميو في ىذا الفعؿ اإلجرامي 
تي يعتبر فييا المجني عميو طفبل، عمى خبلؼ بعض الجرائـ الكاقعة عمى القصر الجريمة لـ يحدد السف ال

سنة، كليذا كتطبيقا لمقكاعد العامة فإف السف  16كجريمة الضرب كالجرح العمدم عمى قاصر أقؿ مف 
، كىذا عمى خبلؼ المشرع المصرم الذم يحدد السف 2سنة 18القانكنية يحدده قانكف حماية الطفؿ بأقؿ مف 

 3سنة. 15قاصر بػسبعة سنكات، كالمشرع الفرنسي حددىا بسف لم
 ينقسـ الركف المادم إلى عنصريف: : الركن المادي لمجريمة .2
في ىذه الجريمة يتمثؿ في فعؿ الترؾ أم اإلىماؿ العمدم، أك أف يككف تعريضا  السموك االجرامي - أ

ادم الذم يتمثؿ في كضع الطفؿ كنقمو ، كيقصد بالترؾ ىك ذلؾ الفعؿ الم4لمخطر ميما كانت نكعية الخطكرة
إلى مكاف ما بيدؼ التخمي عنو، أك أف يككف الفعؿ المادم ترؾ الطفؿ بمفرده في المنزؿ، كمكقؼ القضاء 

قضائي في ىذا الباب، عمى خبلؼ تبنى القضاء الفرنسي  اجتيادالجزائرم مف الترؾ كفعؿ مادم ال نجد أم 
، باعتماده المعنى المادم لفعؿ الترؾ، كيمكف كصؼ 5في ىذه الجرائـ ىذا المنحى مف خبلؿ األحكاـ الصادرة

فاألـ التي تتخمى عف رضيعيا ، ىذا الفعؿ بأنو جنحة التنصؿ مف االلتزامات الناتجة عف الحؽ في الحضانة
عمدا ترتكب جنحة تعريض الطفؿ لمخطر كلك لـ تتحقؽ النتيجة التي قد تككف محؿ ارتكاب جنح أك جنايات 

  6.أخرل
                                                 

 .324، ص2014، األردف، مقارنة، د ط، دار الثقافة لمنشر آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ األسرم، دراسة 1
 مف قانكف حماية الطفؿ. 02أنظر المادة  2
 مف قانكف العقكبات المصرم. 285أنظر المادة  3
 .157، ص2006الثالثة، دار ىكمة،  طبف كارث محمد، مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم، القسـ الخاص،  4
أف تسمميما لكالدىما حاؿ لصالح سيدة تركت طفمييا عند جارتيا، كأكصتيا  23/06/1898حكـ محكمة جنح سانت كاتريف بتاريخ  5

أياـ  08الحكـ الصادر ضد أـ سممت ابنتيا البالغة مف العمر  14/01/1943حضكره؛ بالمقابؿ أيدت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
مة لشخص مف الغير، دكف أف تعكد، مقتبس مف قزكلي عبد الرحيـ، الحماية الجزائية لؤلطفاؿ في حالة تركيـ أك تعريضيـ لمخطر، المج

 .260، ص2018، 02المتكسطية لمقانكف كاالقتصاد، جامعة أبك بكر قايد، تممساف، عدد
 330آالء عدناف الكقفي، المرجع السابؽ، ص 6
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 بالمفيـك اكتفى 1992 يكليك 22المؤرخ في  684-92كالمشرع الفرنسي في قانكف العقكبات رقـ 
المادم لحالة الترؾ باعتباره الركف المادم في ىذه الجريمة كمع ىذا التكضيح أصبح فعؿ التخمي عف الطفؿ 

 1صكرة مف صكر الترؾ.
بيـ، أم أف خمك المكاف مف الناس ليست لو  مكقع أك مكاف ترؾ الطفؿ إما خاليا مف الناس أك مأىكال - ب

أية أىمية في عناصر الجريمة، كلكف تظير أىميتو في العقكبة المقترنة بالجريمة، بأف تككف مشٌددة. في حيف 
يستكم لدل المشرع أف يككف الجاني ىك الذم قاـ بنفسو بترؾ الطفؿ أك حرض شخص آخر الرتكاب الفعؿ 

 1992المشرع الفرنسي فقد تخمى عف النص عمى المحرض بمكجب قانكف  عمى غرار المشرع المصرم، أما
 كأخضعو لمقانكف العاـ لبلشتراؾ في الجريمة.

 :الركن المعنوي لمجريمة  .3
القانكف كاتجاه إرادتو الحرة إلى  ينص عميياىذه الجريمة تتطمب عمـ الجاني بجميع أركانيا التي 

ف االلتزامات تجاه الطفؿ، كأف تككف ىذه اإلرادة ال يشكبيا تعريض الطفؿ لمخطر كالتخمي عنو كالتممص م
عيب مف عيكب االرادة، كاإلكراه المادم أك المعنكم الذم قد يعيب اإلرادة أحيانا كقد يعدميا أحيانا أخرل، 
غير أف أساتذة القانكف يركف أف مجرد تكفر الركف المادم كشركط الجريمة يعفي مف البحث عف نية الفاعؿ 

 ، فالقانكف لـ يجعؿ مف النية أك القصد الجرمي ركنا متميزا إلى جانب األركاف األخرل كذلؾ ما داـ لـكقصده
 2ينتج عف ىذا الفعؿ أية مضاعفات خطيرة.

 :المقررة لمجريمة ثانيا: العقوبة
تختمؼ العقكبة حسب الظركؼ المكانية الرتكاب الجريمة كالتي تحٌدد عف طريؽ مجمكعة مف العكامؿ 

 ، كىي كاآلتي:ا، إضافة إلى صمة الجاني بالضحيةا العامؿ الجغرافي، ككذا النتائج المترتبة عنيمني
 ال يرتادكنو عادةك  : كىك المكاف الذم ال يكجد فيو الناسمن الناس ترك الطفل في مكان خال -01

يعثر عميو أك أف ىي الحالة التي يحتمؿ معيا ىبلؾ الطفؿ، دكف أف ك  ال يتكقع أف يقصده األفراد إال نادراك 
 اآلتي:كيتـ تشديد العقكبة ، ك سنكات 03يعاقب الجاني ىنا بالحبس مف سنة إلى ك  تقدـ لو المساعدة،

 3:عمى أساس الضرر الحاصل - أ
o   يكما، فإف الجريمة تشكؿ جنحة كعقكبتيا الحبس مف سنتيف  20إذا كاف العجز أك المرض لمدة تتجاكز

 إلى خمس سنكات، 
o  بتر أك عجز في أحد األعضاء، أك أصيب بعاىة مستديمة فتأخذ الجريمة كصؼ أما إذا حدث لمطفؿ

 سنكات،  10إلى  05العقكبة ىي السجف مف ك  جناية

                                                 
1
 Loi n° 92-684 du juillet 1992, Portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression 

des crimes et délits contre les personnes, J. O. R. F. n° 169 du 23 juillet 1992 

 .49، ص2002، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، 02 طعبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة،  2
 مف قانكف العقكبات. 314أنظر المادة  3
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o إلى  10العقكبة ىي السجف مف ك  كاذا تسبب الترؾ في كفاة الطفؿ، فتأخذ الجريمة كصؼ جناية مشددة
 سنة. 20

ات بحيث تشدد العقكبة ضد األصكؿ أكمف ليـ مف قانكف العقكب 315: تناكلتيا المادة صفة الجاني - ب
 سمطة عمى الطفؿ أك مف يتكلكف رعايتو عمى الشكؿ اآلتي :

o  الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات في حالة ما إذا لـ ينشأ عف الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أك
 يكما، 20عجز كمي لمطفؿ لمدة 

o  رؾ أك التعريض لمخطر مرض أك عجز كمي سنكات في حالة ما إذا نشأ عف الت 10إلى  05السجف مف
 يكما، 20لمطفؿ لمدة تتجاكز 

o  سنة في حالة ما إذا حدث لمطفؿ بتر أك عجز في أحد األعضاء أك أصيب  20إلى  10السجف مف
 بعاىة مستديمة،

o .السجف المؤبد إذا تسبب الترؾ أك التعريض لمخطر في مكت الطفؿ 
 ترك الطفل في مكان غير خال من الناس: -02
 03رد إتياف الفعؿ في مكاف يرتاده الناس، أك مف العادة أف يرتاده الناس، يعاقب الفاعؿ بالحبس مف مج

 يتـ تشديد العقكبة بتكافر ظرفيف ىما:ك  أشير إلى سنة
 1:عمى أساس الضرر الحاصل - أ
o  فتككف العقكبة، يكما 20إذا نشأ عف الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أك عجز كمي لمطفؿ لمدة تتجاكز 

 أشير إلى سنتيف، 06الحبس مف 
o  إذا تعرض الطفؿ إلى بتر أك عجز في أحد األعضاء أك أصيب بعاىة مستديمة، فتككف العقكبة ىي

 الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات،
o  سنكات.  10إلى  05العقكبة ىي السجف مف فإذا كانت نتيجة الترؾ أك التعريض لمخطر كفاة الطفؿ 
ضد األصكؿ أك مف ليـ سمطة عمى الطفؿ أك مف يتكلكف رعايتو كذلؾ  : تشدد العقكبةصفة الجاني - ب

 :2برفع العقكبات المقررة قانكنا عمى النحك التالي
o  أشير إلى سنتيف إذا لـ ينشأ عف الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أك عجز كمي لمدة  06الحبس مف

 يكما، 20تتجاكز 
o نت نتيجة الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أكالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات في حالة ما إذا كا 

 يكما، 20عجز كمي لمدة تتجاكز 
o  سنكات في حالة ما إذا حدث لمطفؿ بتر أحد األعضاء أك إصابتو بعاىة  10إلى  05السجف مف

 مستديمة،
                                                 

 مف قانكف العقكبات. 316أنظر المادة  1
 عقكبات.مف قانكف ال 317أنظر المادة  2
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o  سنة إذا أدل الترؾ أك التعريض لمخطر إلى كفاة الطفؿ. 20إلى  10السجف مف 
مؽ األمر بترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ مف الناس أك غير خاؿ مف الناس، سكاء تعك  ك في جميع األحكاؿ،

يعاقب الجاني بالسجف المؤبد إذا تسبب ترؾ الطفؿ أك تعريضو لمخطر في الكفاة مع تكافر نية إحداثيا 
 .1كيعاقب باإلعداـ إذا اقترف الفعؿ بسبؽ اإلصرار أك اؿ ترصد

مف قانكف  14ثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة كيجكز الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أك أك
سنكات عمى األكثر، في حالة الحكـ عميو بالعقكبة المقررة لمجنحة  05العقكبات مف سنة عمى األقؿ إلى 

مكرر النص عمى تطبيؽ نظاـ الفترة  320، كما أضافت المادة 317إلى  314ضمف أحكاـ المكاد مف 
، 4فقرة 316، 5فقرة 315، 3فقرة 315، 3فقرة 314يا في المكاد ، عمى الجرائـ المنصكص عمي2األمنية
 مف قانكف العقكبات. 318، 4فقرة 317

 
 : جزميخ انزحزَط ػهً رزن انطفم انفزع انضبين

تعتبر جريمة التحريض عمى ترؾ الطفؿ ضمف الجرائـ التي تمس بالسبلمة الجسدية كالمعنكية لمطفؿ، 
مف قانكف العقكبات، كتختمؼ ىذه الجريمة عف جريمة  320بالمادة كىذه الجريمة منصكص كيعاقب عمييا 

كالذم يساىـ في ، ترؾ طفؿ كتعريضو لمخطر في أف الجاني فييا ىك شخص آخر غير شخص األب أك األـ
دفعيما أك دفع أحدىما إلى التخمي عف الطفؿ لمصمحة ىذا الشخص أك لشخص آخر، كذلؾ بالتحريض أك 

ب أك بكاسطة القياـ بالكساطة بيف الكالديف أك أحدىما كبيف الغير بقصد الحصكؿ بالحصكؿ عمى تعيد مكتك 
 3عمى مصمحة مادية أك معنكية نتيجة التخمي عف الطفؿ أك الطفؿ الذم سيكلد.

 عمييا:صكر ىذه الجريمة ككذا الجزاء الذم رتبو المشرع  باختصار كسنتناكؿ بالدراسة
 طفلأوال: صور جريمة التحريض عمى ترك ال

تتشكؿ جريمة التحريض عمى ترؾ الطفؿ ثبلثة صكر مستقمة كمتميزة عف بعضيا، كلكؿ صكرة 
 عناصرىا المميزة ليا.

 التخمي عن الطفل الذي سيولد في المستقبل -01
في ىذه الصكرة يقكـ الجاني بتحريض الكالديف أك أحدىما مف أجؿ التخمي عف طفميما الذم سيكلد في 

الكالداف  يماأن بمعنى، 4، كيشترط لقياـ ىذه الجريمة عنصر البنكةدم أك معنكمماالمستقبؿ سكاء بمقابؿ 
أـ أف عف طريؽ الزكاج النص التشريعي ىؿ العبلقة بيف الكالداف شرعية  يكضحالبيكلكجياف لمطفؿ، كال 

                                                 

 مف قانكف العقكبات. 318أنظر المادة  1
 مف قانكف العقكبات. 319أنظر المادة  2
 .51سعد عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  3
 .41حاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ، ص 4
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لشرعية العبلقة ا مسألة لكي يثير يكجد تطبيؽ قضائي ليذا النص كما أنو الالطفؿ نتاج عبلقة غير شرعية، 
نرل أف النص الجزائي يطبؽ عمى الحالتيف معا كال فرؽ بيف كجكد عقد زكاج بيف الكالديف كعميو بيف األبكيف، 

 .كجكده عدـ أك
 لدل األبكيف أحدىما أك كبلىما لمحصكؿ عمى منفعة مف الجاني المحرض،النية  تكافر اشتراطمع 

 .ف ىذه الجريمة في صكرتيا الحاليةم كىك الباعث سكاء كانت ىذه المنفعة مادية أك معنكية،
 الحصول عمى تعيد بالتخمي عن الطفل -02

المشرع كجكد عقد بيف الجاني المحرض مف جية كبيف الكالديف أحدىما أك كبلىما  يشترطىذه الصكرة 
مف جية أخرل، مضمكنو تعيد بالتخمي عف الطفؿ الذم سيكلد في المستقبؿ أك الشركع في ذلؾ، كنكضح 

 الصكرة مف الجريمة كما يمي:عناصر ىذه 
طبيعة ىذا  كجكد عقد بيف طرفيف الجاني أك أحد الكالديف أك كبلىما، كلـ يبيف النص التشريعي -

ذا كاف مكتكبا فيؿ ىك عرفي أـ مكثؽ لدل ضابط عمكمي،  العقد، فيؿ أف ىذا العقد مكتكب أـ شفكم، كا 
بأف العقد ىك  الجزائرم، المدني القانكفلعامة لمعقد في كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، عمينا الرجكع إلى القكاعد ا

، كىنا يمكف أف 1أشخاص آخريف بمنح أك فعؿ أك عدـ فعؿ شيء ماعدة  أكبمكجبو شخص اتفاؽ يمتـز 
 يككف العقد شفكيا كما يمكف أف يككف عرفيا أك مكثقا.

ىذا النكع مف الجرائـ في مضمكف العقد التعيد بالتخمي عف الطفؿ الذم سيكلد في المستقبؿ، يتحقؽ  -
غير مكجكدة  اعتبارىاحالة األـ البديمة، كالتي تكثر في البمداف اآلسيكية كأمريكا البلتينية، كىذه الحالة يمكف 

في الجزائر، غير أنو يتصكر مع التطكر الطبي في الجزائر بركز ىذا النكع مف الجريمة في ىذه الصكرة، 
أخرل كبالرغـ مف  امرأةممقحة في رحـ  امرأةأيف يتـ زرع بكيضة ، يكلكجيةكىذا بعد كظيكر ما يسمى باألـ الب

حالة العقـ كظيكر العيادات الطبية الخاصة، ستظير ىذه الصكرة مف  ازديادعدـ شرعية ىذه العممية إال أف 
 ىذه الجريمة.

 يشترط لقياـ ىذه الجريمة أيضا عنصر البنكة. -
 يعاقب عميو بنفس العقكبة المقررة لمجريمة.العقد محؿ الجريمة  استعماؿالشركع في  -

 التوسط لمحصول عمى طفل -03
في ىذه الصكرة تتحقؽ عناصر الجريمة بالتكسط مف طرؼ شخص الجاني)الكسيط المحرض( بيف 

، كلمعرفة 2األبكيف أحدىما أك كبلىما كبيف شخص آخر مف أجؿ التخمي عف الطفؿ لفائدة الشخص األخير
  بد مف تكضيح عناصرىا:المزيد عف ىذه الجريمة ال

o .إقداـ الجاني بالكساطة بيف طرفيف، الطرؼ األكؿ األبكيف أحدىما أك كبلىما كالطرؼ الثاني شخص آخر 
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o  ،أف تككف مكضكع الكساطة تخمي األبكيف أك أحدىما عمى الطفؿ المكلكد أك الذم سيكلد في المستقبؿ 
o ،نية الكساطة الحصكؿ عمى طفؿ 
o مة أيضا عنصر البنكة لمكالديف.يشترط لقياـ ىذه الجري 
o .الشركع في الكساطة يعاقب عميو بنفس العقكبة المقررة لمجريمة 

 المقررة لمجريمة ثانيا: العقوبة
مف  320لمادة جريمة التحريض عمى ترؾ الطفؿ بصكرىا التي سبؽ كالتطرؽ إلييا كالكاردة با تعنبر

دج إلى  20.000أشير كبغرامة مف  16ريف إلى الجنح يعاقب عمييا بالحبس مف شيقانكف العقكبات مف 
السابقة التي تحدثنا عنيا، كذلؾ مف حيث أف  كتختمؼ ىذه الجريمة نكعا ما عف الجرائـ، دج 100.000

نما تسمط عمى شخص  عقكبة ىذه الجريمة ال تسمط عمى األبكيف بسبب تخمي أحدىما عف طفمو إلى الغير كا 
فعيما أك دفع أحدىما إلى التخمي عف طفمو لمصمحة ىذا الغير، مع مف الغير لو دكر أساسي كفعاؿ في د

ىذه الجريمة في كؿ صكرة مف الصكر السابقة تشكؿ كيانا مستقبل بذاتو في نظرية التجريـ،  المبلحظة أف
 كبالتالي كاف عمى المشرع إفراد لكؿ كاحدة منيا عقكبة خاصة تتناسب مع درجة الخطكرة اإلجرامية .

 وإثؼبد األطفبل دوٌ ػُف ؤو حتبَم فبءاخ جزميخ ش:انفزع انضبن

قانكف العقكبات كجدنا صكرا عديدة مف صكر اختفاء األطفاؿ، بعدة تسميات  مف خبلؿ استقراء مكاد
منيا االبعاد كاالخفاء كالخطؼ، كنظرا لخصكصية شريحة األطفاؿ كمحاكلة المشرع فرض حماية خاصة ليـ 

ف محاكلة العبث بيذه الحماية يشكؿ تيديدا ليذا الكائف الحساس،ك ، في بيئتيـ استقرارىـمف أجؿ  مف ىنا ك  ا 
جاء قانكف العقكبات ليجـر كؿ ما مف شأنو أف يبعد الطفؿ عف البيئة األسرية فجـر كفؽ ذلؾ خطؼ أك إبعاد 

 .2كما جـر إخفاء القاصر بعد خطفو أك إبعاده1لك كاف دكف عنؼ أك تحايؿ ك  قاصر
 الجريمة.ا دراسة كؿ صكرة مف ىذه كابعاد األطفاؿ، عمين اخفاءئـ كلتكضيح ماىية جرا

 أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايل إخفاءثانيا: 
كؿ مف خطؼ أك أبعد قاصرا لـ يكمؿ الثامنة عشرة كذلؾ  مف قانكف العقكبات:" 326تنص المادة 

مصدر مف الفعؿ خطؼ  ككممة الخطؼ ". ...بغير عنؼ أك تيديد أك تحايؿ أك شرع في ذلؾ فيعاقب 
 3تخطفو بمعنى كاحد.ك  اختطفوك  استبلبك  ؿ األخذ في سرعةيقك  خطؼ خطفيا، كالخطؼ ىك االستبلب،ي

مة حيؽ الية أك عف طر ية أك معنك يع باستخداـ قكة ماديعرؼ فقياء القانكف الخطؼ بأنو :"األخذ السر يك 
بعاده عك  مة،يككف محبل ليذه الجر يمكف أف يكاالستدراج لما   4و"يطرة عميره بتماـ السيؿ خط سيف مكانو كتحك ا 
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كالمشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا لمصطمح خطؼ، غير أننا نرل بأف الخطؼ ال يككف إال باستعماؿ 
، كأف المشرع جانبو الصكاب حينما اشترط في ىذه الجريمة عدـ مالقكة كالعنؼ سكاء كاف مادم أك معنك 
ما يتناقض مع مفيـك الخطؼ، كمنو نرل أف الخطؼ في ىذه الجريمة كجكد عنؼ أك تيديد أك تحايؿ، كىك 

بعاد مادم لمطفؿ عف محيطو كعف بيئتو الطبيعية التي كاف يعيشيا قبؿ كقكع االبعاد.أخذ ك ما ىك إال   1ا 
، ثـ في صكرتيا الحالية كلمكقكؼ عمى معالـ ىذه الجريمة سنتناكؿ بالدراسة أركاف ىذه الجريمة 

 الجزائية كالجزاء القانكني. عةالمتابإجراءات 
 أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايلإخفاء أركان جريمة  -01

أك إبعاد قاصر دكف عنؼ أك تحايؿ، تتمثؿ في الركف المفترض كىك صفة المجني  اخفاءأركاف جريمة 
 عميو ثـ السمكؾ االجرامي، ثـ القصد الجنائي.

 صفة المجني عميو  - أ
سنة، بغض النظر عف جنسو سكاء كاف ذكرا أك أنثى،  18لـ يكمؿ الضحية في ىذه الجريمة ىك طفؿ 

كلـ يفرؽ المشرع بيف سف األطفاؿ في ىذه الجريمة، بالرغـ مف أف المشرع يشير في الفقرة الثانية مف نفس 
مف قانكف العقكبات، عمى أف المبعدة كالمخطكفة قاصر كفتاة تتكافر فييا شركط الزكاج، أم أف  326المادة 
 2سنكات بخاطفيا. 10سنة، فبل يتصكر أف تتزكج فتاة أقؿ مف  12يتجاكز سنيا 

كىنا تثار مسألة رضا الضحية القاصرة، فيؿ تقكـ الجريمة بالرغـ مف كجكد قبكؿ كرضى القاصرة 
القاصرة عمى اليركب مف المنزؿ كاالبتعاد مع  اعتيادكاليركب مع الجاني، كذلؾ ما ىك حكـ  باإلبعاد

 ف العائمة؟أشخاص غرباء ع
في ىذه النقطة القانكنية كىي رضا الضحية القاصرة، فصمت فييا المحكمة العميا في عدة قرارات منيا 

، المبدأ:" تقـك 1014129رقـ الممؼ  18/01/2018بتاريخ  غرفة الجنح كالمخالفاتالقرار الصادر عف 
رة ضد إرادة األشخاص الذيف ليـ كالية جريمة إبعاد قاصر لـ يكمؿ الثامنة عشر، بقياـ الجاني بإبعاد القاص
 3 أبكية عمييا، دكف األخذ في االعتبار رضاىا أك الباعث الدافع لممتيـ."

رقـ الممؼ  29/10/2015الجنح كالمخالفات بتاريخ الصادر عف غرقة المحكمة العميا أيضا قرار 
0740185. 
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، المبدأ:" تقـك 952938قـ ممؼ ر  22/11/2016كذلؾ القرار الصادر عف الغرفة الجنائية بتاريخ 
تكاجده فيو إلى مكاف آخر، حتى  سنة بمجرد نقمو عمدا مف المكاف المعتاد 18جريمة إبعاد قاصر لـ يكمؿ 

ف تـ برضاه." كبذلؾ تككف المحكمة العميا فصمت في شأف عدـ االعتداد برضا الضحية القاصرة، كتقـك  1كا 
 2ؿ يسيؿ عممية الخطؼ كاالبعاد.بذلؾ الجريمة مع شرط أف يككف لمجاني تدخ

 الركن المادي - ب
كيككف ذلؾ بقياـ الجاني ابعاد كتحكيؿ اتجاه الطفؿ القاصر كأف يأخذه بعيدا عف أىمو فيسافر بو إلى 
أم مكاف بعيد أك قريب عف الكسط يعيش الطفؿ، أك حتى المكاف الذم مف المعتاد أف يجمس فيو الطفؿ 

 المجمسف استعماؿ العنؼ كالتيديد أك حيمة أك تحايؿ، حيث قضى كيككف فعؿ الخطؼ أك اإلبعاد بدك 
ذا ثبت ك  األعمى بقياـ الجريمة في حؽ مف قاـ بإبعاد قاصر عف مكانة اإلقامة أك عف مكاف التكاجد المعتاد، ا 

 أف القاصر قد تعمد اليركب مف البيت مف تمقاء نفسو دكف تدخؿ المتيـ أك بتأثير منو انتفت الجريمة في ىذه
 . 3الحالة

ك لـ يضع المشرع الجزائرم مدة زمنية معينة يجب تكافرىا في اإلبعاد، بالرغـ مف أف المدة الزمنية 
تؤثر كثيرا عمى الضحية مثميا مثؿ مدة االختطاؼ مقابؿ فدية كالتي كضع المشرع ليا مدة زمنية تككف 

 ة اإلبعاد.أماـ التقيد بحرفية النص فبل يكجد أثر لمدك  كظرؼ تشديد، إال أنو
كبخصكص الكسيمة المستعممة في فعؿ الخطؼ أك االبعاد، فنجد أف النص التشريعي ال يشترط العنؼ 

لك كاف القاصر مكافقا عمى ك  تطبيقا لذلؾ قضى المجمس األعمى بقياـ الجريمة حتىك  التيديد، أك التحايؿ أك
ديد أك التحايؿ فإف كصؼ الجريمة يتغير مف ، أما إذا تـ الخطؼ أك اإلبعاد بالعنؼ أك التي4االلتحاؽ بخاطفو
 .جرائـ االختطاؼ التي سنعالجيا في الفصؿ الثاني مف ىذا البابتطبؽ عميو أحكاـ ك  جنحة إلى جناية

 الركن المعنوي - ت
جريمة خطؼ أك إبعاد قاصر مف الجرائـ العمدية، يشترط فييا أف تتجو إرادة الجاني في إتياف فعمو 

بعاد المادم لمطفؿ، عف كسطو الذم يعيش فيو، إذف فيي جريمة قصدية كىي ال تقع بإرادة حرة في فعؿ اال
كعناصر القصد عمـ بأركاف الجريمة، أم العمـ بخطكرة النشاط االجرامي، كارادة متجية ، إال بيذا الكصؼ

 5يشترط لقياـ الجريمة عمـ الجاني أك عدـ عممو بسف الضحية. إلى تحقيؽ ىذه األركاف، كال
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ممؼ رقـ  15/05/1990القضاء مكرس في قرارات المحكمة العميا، ففي قرارىا بتاريخ  كمكقؼ
إعتبرت أف:" الجريمة تقكـ في حؽ مف قاـ فعبل بإبعاد القاصرة ماديا عف الكسط الذم تعيش فيو، 446

 1ككانت لو نية تظميميا معنكيا بتسميميا لغيره مف الشباف."
إلى:" انو تنتفي الجريمة  49521ممؼ  05/01/1988مؤرخ في كذىبت المحكمة العميا في قرارىا ال

 2إذا ثبت أف القاصرة تعمدت اليرب مف بيت كالدييا مف تمقاء نفسيا، دكف تدخؿ المتيـ أك تأثير منو"
 إجراءات المتابعة الجزائية -02

ا بارتكاب تقكـ النيابة العامة بتحريؾ الدعكل العمكمية عمى أساس مبدأ التمقائية، متى كصؿ إلى عممي
ىذه الجريمة، كالنقطة القانكنية التي تثار، في حالة ما إذا تزكجت المخطكفة أك المبعدة مف الجاني الذم 

مف قانكف العقكبات صريحة فيما يخص اجراءات المتابعة، فبل يجكز  326فالفقرة الثانية مف المادة  خطفيا،
المخطكفة إال بناء عمى شككل األشخاص الذيف تحريؾ الدعكل العمكمية ضد الجاني الذم تزكج بالقاصرة 

 ليـ صفة في طمب إبطاؿ الزكاج، كال يجكز الحكـ عميو إال بعد القضاء بإبطالو."
 18ك عميو فالنيابة العامة مقيدة بقيد قانكني كىك كجكد عقد زكاج الجاني مف مخطكفتو التي لـ تبمغ 

كىك كجكب حصكليا عمى شككل ممف ليـ صفة  سنة يجعؿ مف تحريؾ الدعكل العمكمية كاقفة عمى شرط،
، كال يمكف لمقاضي الحكـ بالعقكبة في ىذه الحالة إال بعد الحكـ بإبطاؿ عقد 3في طمب إبطاؿ عقد الزكاج

المؤرخ في  128928ذىبت إليو المحكمة العميا في عدد مف قراراتيا منيا القرار رقـ  كىك ما الزكاج.
03/01/1995.4 
 مجريمةلالعقوبة المقررة  -03

مف قانكف العقكبات بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات  326يعاقب عمى ىذه الجريمة كفؽ المادة 
د.ج، كال يبدأ سرياف تقادـ الجريمة إال بانتياء الخطؼ أك اإلبعاد  100.000دج إلى  20.000كبغرامة مف 

 سنة. 18مخطكفة ككف أف ىذه الجريمة ىي مف الجرائـ المستمرة. كعميو يبدأ التقادـ ببمكغ ال
 

                                                 

، غير منشكر، مقتبس مف/ /أحسف بكسقيعة، قانكف 446ممؼ رقـ  15/05/1990قرار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  1
 .167العقكبات في ضكء الممارسة القضائية، المرجع السابؽ، ص

 .214، ص 02عدد 1991، المجمة القضائية 49521ممؼ رقـ  05/01/1988الغرفة الجنائية، مؤرخ في ، المجمس األعمى قرار 2
أياـ إلى  10مف قانكف العقكبات بالحبس مف  441ضابط الحالة المدنية الذم ال يتحقؽ مف مكافقة الكالديف لصحة الزكاج، يعاقب كفؽ  3

د.ج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، كفي ىذه الحالة يجكز لمنيابة العامة أف تتدخؿ تمقائيا  16.000لى دج إ8.000شيريف كبغرامة مف 
 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08مف القانكف  257إلبطاؿ عقد الزكاج ككنو مف المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ طبقا لنص المادة 

 اإلدارية.ك  المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية
، 1995لسنة  01، المجمة القضائية عدد03/01/1995المؤرخ في  128928رار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، ممؼ رقـ ق 4

 .249ص
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 ثانيا : عدم تسميم الطفل 
األكلى عدـ تسميـ الطفؿ إلى مف لو حالة ، الحالتيف تناكليا المشرع مف خبلؿ  الصكرة مف الجريمةىذه 

الثانية فيي عدـ تسميـ الطفؿ حالة مف قانكف العقكبات، أما ال 327حؽ المطالبة بو كالتي عالجتيا المادة 
 مف قانكف العقكبات. 328الجتيا المادة قضي بشأف حضانتو كالتي ع

 عدم تسميم الطفل إلى من لو حق المطالبة بو: األولى الحالة
كؿ مف لـ يسمـ طفبل  ، فتقكـ الجريمة ضدمف قانكف العقكبات 327 المادة عالجت ىذه الحالة

 .الذيف ليـ الحؽ في المطالبة بو مكضكعا تحت رعايتو إلى األشخاص
 الحالة األولى في أركان الجريمة-01

 المتمثمة في ثبلثة عناصر:ك  مف استقراء ىذه المادة يمكف استخبلص أركاف الجريمة، 
 صفة الضحية -01-01

يبيف النص التشريعي بصراحة عمى أف محؿ الجريمة ىك طفؿ، لكنو لـ يحدد بدقة مف ىك الطفؿ الذم 
مف أجؿ إعادتو إلى أسرتو  سنة؟ أـ ىك الطفؿ الرضيع 18يقصده، ىؿ ىك كؿ صغير يقؿ سنو عف 

 كالمحافظة عمى حالتو المدنية؟
، كعميو يككف محبل ليذه الجريمة الطفؿ الذم ىك تحت الرعاية أم كاضحةالمشرع لـ يعطي إجابة 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 02الطفؿ بمفيكـ المادة 
 الركن المادي-01-02

 مادم ما يمي:مف قانكف العقكبات يتطمب الركف ال 327طبقا لنص المادة 
o امتناعو بشكؿ ظاىر، كال يترؾ أم مجاؿ لمحؿ لمف ليـ  الجاني االمتناع عف التسميـ: ال بد أف يظير

 1الحؽ في تسٌمـ الطفؿ إال التكجو لمعدالة مف أجؿ كسر ىذه المقاكمة كاالعتراض.
o  حؽ الحضانة.أف يككف االمتناع مكجو لمف لو حؽ المطالبة بالطفؿ: إضافة إلى األبكيف كؿ شخص لو 

أما الجاني فيك كؿ شخص ككؿ إليو الطفؿ لرعايتو ممف عميو قانكنا ىذا الكاجب. كيدخؿ في ىذا  
المرضعة، دار الحضانة، المربية، الكفيؿ، أما الكالداف فغير معنييف بيذه الجريمة في القانكف الفرنسي، كقد 

 2كلك بعد الطبلؽ أك االنفصاؿ الجسدم.حكمت محكمة النقض الفرنسية أف الجريمة ال تقـك في األبكيف 
غير أف الممارسة القضائية في الجزائر عكس ذلؾ فالجريمة تقكـ أساسا عمى أحد الكالديف الذم ال 

 يسمـ الطفؿ في إطار حؽ الزيارة، كىك ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قراراتيا منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
                                                 

حسني نصار، تشريعات حماية الطفكلة، حقكؽ الطفؿ في التشريع الدستكرم كالدكلي كالمدني كالجنائي، د ط، منشأة المعارؼ، مصر،  1
 .193ص  1973

جامعة ، كعمي لعكر سامية، صكر جرائـ خطؼ األطفاؿ في قانكف العقكبات الجزائرم، مجمة الحقكؽ كالعمـك االنسانية لنكار محمكد 2
 .361-360، ص2017، 01العدد 10الجمفة، مجمد 
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إلى أنو :" متى  130691ممؼ رقـ  19/07/1996لفات بتاريخ القرار الصادر عف غرفة الجنح كالمخا -
ثبت أف المتيـ لـ يعمف صراحة عف رفضو تسميـ البنتيف كلـ يمجأ إلى المناكرات لمنع الكالدة مف حقيا في 
الزيارة، بؿ أف البنتيف ىما المتاف رفضتا الذىاب إلى كالدتيما، كما يبيف ذلؾ تصريح المحضر القضائي، فإف 

 1المتيـ بجنحة عدـ تسميـ الطفمتيف يعد خرقا لمقانكف."إدانة 
 إلى أف : 239135ممؼ رقـ  27/03/2001كالقرار الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ  -

 اعتراؼ"استناد المجمس في قرار االدانة مف أجؿ جنحة عدـ تسميـ الطفؿ ألبيو في اطار حؽ الزيارة، إلى 
 2طرؼ المحضر القضائي يعد تطبيقا سميما لمقانكف."المتيمة كالمحضر المحرر مف 

 الركن المعنوي-01-03
تعتبر ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية، تتطمب تكفر القصد الجنائي العاـ القائـ عمى العمـ كاإلرادة، 

 أف يمتنع عمدا عف تسميـ الطفؿ الذم كضع إراديا تحت رعايتو. كىك اتجاه ارادة الجاني في
 المقررة قانونا العقوبة-02

إذا تحققت كؿ العناصر السابقة تقكـ الجريمة، كىي تشكؿ جنحة، عقكبتيا الحبس مف سنتيف إلى 
الثانية التي يككف فييا عدـ التسميـ رفضا لحكـ  الحالةخمس سنكات. كىي أشد مف حيث العقكبة مف 
 قضائي، ككنيا ترتكب باألساس في الكسط العائمي.

 سميم الطفل الذي قضي بشأن حضانتوعدم ت: الثانية الحالة
تقـك ىذه الجريمة عندما يتـ الحكـ بحضانة الطفؿ كتسند ك  مف قانكف العقكبات 328المادة تناكلتيا 

مف تسميـ الطفؿ كيرفض ذلؾ صراحة  لمف لو الحؽ في ذلؾ، كيمتنع عمدا األب أك األـ أك أم شخص آخر
أجؿ محاربة ىذه الكضعية التي تنـ عف عصياف، جاءت ىذه  االنصياع كتنفيذ الحكـ، كالمشرع الجزائرم كمف

الجريمة التي تتضمف اعتداء عمى قيمتيف قانكنيتيف في نفس الكقت، األكلى أنيا تشكؿ اعتداء عمى قكاعد 
األسرة كتحديدا عمى صبلحيات السمطة األبكية، أما الثانية فيي تشكؿ اعتداء عمى أحكاـ كقرارات القضاء 

 فيذىا.كامتناع عف تن
 : في الحالة الثانية أركان الجريمة-01

 المتمثمة في ثبلثة عناصر:ك  مف استقراء النص التشريعي يمكف استخبلص أركاف الجريمة،
مف قانكف العقكبات أف محؿ الجريمة ىك  328المادة  استقراءيتضح مف : صفة المجني عميو -01-01

الجريمة إال إذا كاف محؿ الجريمة طفؿ محضكف طفؿ قاصر قضي بشأف حضانتو بحكـ قضائي، فبل تقكـ 
 مع صدكر حكـ قضائي.

                                                 

 .153، ص01عدد 997، المجمة القضائية 130691ممؼ رقـ  19/07/1996قرار المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات، بتاريخ  1
 . 377، ص02عدد 2001، المجمة القضائية 239135ممؼ رقـ  27/03/2001بتاريخ ، قرار المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات2
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سنة مف عمره،  16كمف ىذا النص يمكف أف نستخمص أف الطفؿ المقصكد ىك كؿ طفؿ ذكر لـ يبمغ 
سنة مف عمرىا، فبل تقكـ ىذه الجريمة اذا كاف سف الطفؿ الذكر أكثر  19ككؿ طفؿ مف اإلناث مف لـ تبمغ 

، كما في حالة المرأة التي تقكـ الجريمةـز ىذه الجريمة صدكر حكـ قضائي، فبدكنو ال تستم ك سنة. 16مف 
ـ تترؾ المنزؿ الزكجي مع األطفاؿ، فالزكج الذم ىك األب ال يمكف أف يستعمؿ ىذه المادة ضدىا بسبب انعدا

ذ المعجؿ أك كيشترط في ىذا الحكـ القضائي أف يككف مشمكال بالنفا، حكـ قضائي يمنحو حضانة األطفاؿ
 .بحكـ نيائي لصالح مف لو الحؽ المطالبة بو

التطبيؽ القضائي يؤكد عمى ذلؾ مف خبلؿ قضاء المحكمة العميا، في القرار الصادر عف غرفة ك 
الذم جاء فيو أنو:" يجب أف يككف القرار ، 132607ممؼ رقـ  16/06/1996الجنح كالمخالفات بتاريخ 

النفاذ المعجؿ أك نيائيا، كىذا الشرط غير متكفر ما داـ الحكـ الصادر القاضي في شأف الحضانة مشمكال ب
حضانة االبنيف إلى الكالدة، غير مشمكؿ بالنفاذ المعجؿ كغير  بإسنادعف قسـ األحكاؿ الشخصية، القاضي 

 كيككف الشخص الذم قضي لو بالحضانة ضحية ىك أيضا في ىذه الجريمة. 1نيائي، لككنو محؿ استئناؼ".
 الركن المادي-01-02

النص التشريعي يضـ مجمكعة مف األفعاؿ كالمظاىر التي يمكف أف يتشكؿ منيا السمكؾ اإلجرامي، 
 بعضيا يككف عف طريؽ فعؿ إيجابي، بينما البعض اآلخر يككف عف طريؽ فعؿ سمبي:

: يتحقؽ ىذا الشكؿ بامتناع مف كاف الطفؿ تحت يده عف تسميمو إلى االمتناع عن التسميم - أ
ص الذم حدده الحكـ القضائي، كتشترط المحكمة العميا أف يتـ إثبات االمتناع بكاسطة محضر بعد الشخ

إتباع إجراءات التنفيذ، كىك مجسد في قراراتيا، منيا القرار الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ 
ركف أساسي يتعيف الذم جاء فيو أنو:" تقتضي الجنحة بالضركرة تكافر ، 14722ممؼ رقـ  14/04/1997

عمى قرار االدانة إبرازه كىك امتناع المحككـ عميو عف تسميـ الطفؿ القاصر، كيتـ اثبات ذلؾ بكاسطة 
 2المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ".

التطبيؽ القضائي لممجمس األعمى مف خبلؿ القرار الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ ك 
الذم جاء فيو:" أف اعطاء المتيـ ميمة لتمكيف الكالدة مف زيارة ابنائيا ، 54930ممؼ رقـ  14/12/1989

كمجيئيا إلى منزلو كامتناعو بعد ذلؾ عف تمبية رغبتيا فاف ىذه األفعاؿ ما يدؿ عمى تكافر عنصر االمتناع 
 3في تسميـ األكالد".

                                                 

، غير منشكر، مقتبس مف/أحسف بكسقيعة، 132607ممؼ رقـ  16/06/1996قرار المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات، بتاريخ  1
 .168مارسة القضائية، المرجع السابؽ، صقانكف العقكبات في ضكء الم

، غير منشكر، مقتبس مف/أحسف بكسقيعة، 14722ممؼ رقـ  14/04/1997قرار المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات، بتاريخ  2
 .168قانكف العقكبات في ضكء الممارسة القضائية، المرجع السابؽ، ص

، مقتبس مف/أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات 54930ممؼ رقـ  14/12/1989بتاريخ قرار المجمس األعمى، غرفة الجنح كالمخالفات  3
 .168في ضكء الممارسة القضائية، المرجع السابؽ، ص
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مف صكرتيا المتمثمة مف أجؿ الحد ك  كالمشرع الفرنسي في اطار الكقاية مف جريمة عدـ تسميـ الطفؿ
تعاقب الشخص الذم  6-227في عدـ تسميـ الطفؿ لمف لو حؽ الزيارة، قنف جريمة جديدة بمقتضى المادة 

أشير ابتداء مف  3يغير عنكاف مسكنو حيث يعيش معو اعتياديا أطفالو دكف أف يعمـ بيذا التغيير خبلؿ مدة 
 1رة الطفؿ أك استقباليـ تنفيذا لحكـ أك اتفاؽ قضائي.تاريخ تغيير العنكاف األشخاص الذيف ليـ الحؽ في زيا

 الركن المعنوي -01-03

يتطمب لقياـ الجريمة القصد الجنائي الخاص، في تكفر النية االجرامية، كىي نية مخالفة كعصياف 
مى لمحكـ القضائي، فميذا كاف ال بد أف يعمـ الجاني بالحكـ الصادر الممـز لو بتسميـ الطفؿ كمع ذلؾ يمح ع

كتثبت ىذه النية االجرامية بكاسطة  مخالفتو، كليذا يجب اثبات تكفر ىذه النية التي بدكنيا ال تكجد الجريمة،
محضر تبميغ الحكـ القضائي، كتعتبر ىذه الجريمة مستمرة، يبدأ تاريخ التقادـ مف تاريخ إمساؾ الطفؿ، كليذا 

ميـ الطفؿ، كىذه الكضعية كانت محؿ نقد مف فيجب تحريؾ متابعات جديدة إذا استمر الجاني في رفض تس
 2بعض القانكنييف الذيف يقترحكف أف تككف الجريمة كقتية كليست مستمرة.

 :العقوبة المتابعة-02

لـ يشترط المشرع أم قيد في المتابعة في ىذه الجريمة، قبؿ تعديؿ قانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 
اف األصؿ العاـ أف النيابة العامة تحرؾ الدعكل العمكمية، ، فك20063ديسمبر  20المؤرخ في  06-23

بعد تعديؿ قانكف العقكبات كما ذكرنا تـ استحداث المادة ، ك كبعد ذلؾ يحؽ ليا ممارسة صبلحيات المبلئمة
إال بناء عمى  328مكرر كالتي تنص:" ال يمكف مباشرة الدعكل العمكمية الرامية إلى تطبيؽ المادة  329

 كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة الجزائية". .شككل الضحية

كعميو فالمشرع كحفاظا عمى الركابط العائمية، كمراعاة لممصمحة الفضمى لمطفؿ، كضع قيكدا عمى 
تحريؾ الشككل، كما أنو أكد عمى أف الصفح مف طرؼ الضحية الحاضف يضع حدا لممتابعة الجزائية في أم 

 مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية.

مف قانكف العقكبات ىي الحبس  328النسبة لمعقكبة فيذه الجريمة ىي جنحة، عقكبتيا طبقا لممادة كب 
كتشدد مدة عقكبة الحبس إلى ثبلث ، دج100.000دج إلى 20.000 مف شير إلى سنة، كالغرامة مف

ؿ لمصمحتو سنكات إذا كانت السمطة األبكية قد أسقطت عف الجاني، ىكذا يكفر المشرع حماية قانكنية لمطف
 الفضمى كلحؽ الحاضف في االحتفاظ بالطفؿ في المكاف الذم يريده.

 ثالثا: جريمة إخفاء طفل بعد خطفو أو إبعاده
                                                 

 .365ص، لنكار محمكدك عمي لعكر سامية، المرجع السابؽ 1
2 Michèle-Laure Rassat , Droit pénal spécial, Infraction du code pénal, 5em éd. Dalloz, 2006, p657. 

كالمتضمف قانكف  1966يكنيك  8المؤرخ في  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانكف رقـ  3
 .11، ص 2006ديسمبر  24مؤرخة في  84عدد  ج رالعقكبات، 
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 تقـك الجريمة ضدك ، مف قانكف العقكبات 329المعاقب عمييا بنص المادة ك  ك ىي الجريمة المنصكص
التي  عنو، ككؿ مف أخفاه عف السمطة كؿ مف تعمد إخفاء قاصر كاف قد خطؼ أك أبعد أك ىربو مف البحث

 .يخضع ليا قانكنا

 أركان الجريمة-01

 المتمثمة في:ك  يمكف استخبلص أركاف الجريمة،مف قانكف العقكبات  329كمف استقراء نص المادة 
 صفة المجني عميو  -01-01

 النص التشريعي أشار إلى أف الضحية قاصر دكف أف يحدد سف القاصر الذم تـ اخفاؤه أك المخطكؼ
أك المبعد في ىذه الجريمة، كمنو كحسب القكاعد العامة يككف محبل ليذه الجريمة الطفؿ الذم ىك تحت 

 مف قانكف حماية الطفؿ. 02الرعاية أم الطفؿ بمفيكـ المادة 
 الركن المادي-01-02

 :أشكاؿك تأخذ جريمة إخفاء طفؿ بعد خطفو أك إبعاده ثبلثة 
o  مسبقاخطؼ الطفؿ أك إبعاده  ىك الـزشرط  الحالة ىناؾىذه  في: إخفاء طفل كان قد خطف أو أبعد. 
o خفاؤه في مكاف بعيد عف األشخاص الذيف يبحثكف عنو سكاء ك  أم حجبو :تيريب طفل عن من يبحث عنو ا 

كاف ىؤالء ممف ليـ الحؽ في المطالبة بو أك كانكا ممثمي السمطات العمكمية المختصة بالبحث عف 
 1األشخاص المفقكديف.

o أم إخفاء الطفؿ القاصر الذم كاف محؿ أحد تدابير ء الطفل عن السمطة التي يخضع ليا قانوناإخفا :
 مف قانكف حماية الطفؿ. 85التيذيب المنصكص عمييا في المادة ك  الحماية

 الركن المعنوي -01-03
مـ كاإلرادة، تعتبر ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية، تتطمب تكفر القصد الجنائي العاـ القائـ عمى الع

 بأف الطفؿ قد خطؼ أك أبعد عف المكاف الذم كضع فيو.كعممو  كىك اتجاه ارادة الجاني
 

 :والعقوبة المتابعة-02
ال يشترط المشرع أم قيد في المتابعة في ىذه الجريمة، فاألصؿ العاـ أف النيابة العامة تحرؾ الدعكل 

 ئمة.بعد ذلؾ يحؽ ليا ممارسة صبلحيات ا لمبلك  العمكمية،
دج إلى 20.000بغرامة مف ك  أما عف العقكبة، فإف الجاني يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات

أف تطبيؽ ىذا النص معمؽ عمى أف ال يككف ىذا الفعؿ جريمة ك  د.ج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، 100.000
 اشتراؾ معاقب عمييا.

                                                 

 .163ص، 2006ة، الجزائر، ، دار ىكم03 طمحمد بف كارث، مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم، القسـ الخاص،  1
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 : اجلزائى ادلبطخ حبك انطفم يف انصحخادلطهت انزاثغ

نظرا ألف ، ؽ في الصحة مف أىـ الحقكؽ التي يمتمكيا اإلنساف بشكؿ عاـ كالطفؿ بشكؿ خاصالح
األطفاؿ ىـ الفئة الضعيفة األكثر تأثرا، كالذيف ينبغي تمتعيـ بالصحة الجيدة، مف أجؿ ضماف تطكرىـ 

االجتماعية، كما يشمؿ كنمكىـ البدني كالعقمي، كما أف الصحة ىي الشرياف الرئيسي لمرفاىية العقمية كالبدنية ك 
الحؽ في الصحة الحؽ في الحصكؿ عمى الرعاية الصحية، عبر تسييؿ الكصكؿ لمخدمات الصحية التي 
تكفرىا الدكلة في متناكؿ الجميع كفي مختمؼ الظركؼ، كما يشمؿ أيضا الحؽ في الصحة الحؽ في 

كالمخاطر الصحية، كالنظافة، التطعيمات ضد األمراض كالتكعية كالثقافة الصحية سكاء حكؿ األمراض، 
 1كاالحتياجات الصحية كغيرىا الكثير.

يستدؿ ك  اىتمت المكاثيؽ الدكلية بتكفير الرعاية الصحية لمطفؿ،كنظرا ألىمية الصحة عمى الطفؿ، 
:" أف الطفؿ يتمتع بفكائد 1924عمى ذلؾ بما تضمنو المبدأ الرابع مف إعبلف جنيؼ لحقكؽ الطفؿ لسنة 

 أكده اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ "، كنفس االىتماـ اعي كبحؽ النمك الصحي السميـالضماف االجتم
عمى أف لكؿ طفؿ حؽ  1989مف االتفاقية العالمية لحقكؽ الطفؿ سنة  24، ككذا تضمنتو المادة 1948

 .تمتع بأعمى مستكل صحي يمكف بمكغوال
إتجاه حماية صحة الطفؿ، خطكات تشريعية  سمؾ المشرع الجزائرم فيأسكة بالتشريعات الدكلية، ك 

كتكريس  1976كانت بدايتيا، بدسترة حؽ الصحة لكافة المكاطنيف كتكفير الخدمات الصحية في دستكر سنة 
 .2020سنة التعديؿ الدستكرم لىذا الحؽ في الدساتير البلحقة كتعديبلتيا كآخرىا 

رع لحماية صحة الطفؿ، مف خبلؿ األمر كقد كرست النصكص القانكنية الخاصة بالصحة، تكجو المش
، كأفرد المشرع ضمف الكتاب 2المتضمف قانكف الصحة العمكمية 1976أكتكبر  23المؤرخ في  79-76رقـ 

الثاني المعنكف بالحماية العامة لمصحة العمكمية مف الباب الثالث في الفصؿ األكؿ بعنكاف حماية األمكمة 
 كالطفكلة.

، المتعمؽ بحماية الصحة 1985فبراير  16ممضي في  05-85 ككذلؾ مف خبلؿ قانكف رقـ
:" تتمثؿ حماية 68السالؼ الذكر، أيف نص في مادتو  79-76، كالذم ألغى أحكاـ األمر رقـ 3كترقيتيا

                                                 

1 The Right to Health, Understanding Children’s Right to Health, Health is vitally important for 

every human being in the world. What ever our differences may be, health is our most important 

commodity. A person in bad health cannot really live life to the fullest.  

The principle characteristics of the right to health, Health is the state of physical, mental and 

social well-being and does not only mean an absence of illness or disease 

The right to health is closely linked to other fundamental human rights, most notably access to 

potable water and adequate hygiene. 

https://www.humanium.org/en/fundamental-rights-2/health/ 15/06/2020 

 .392، ص19/18/1976 بتاريخ 101عدد  ج ر، يتضمف قانكف الصحة العمكمية، 1976ر أكتكب 23مؤرخ في  79-76أمر رقـ  2
 .176، ص 17/02/1985 بتاريخ 8ج ر عدد ، المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، 1985فبراير  16مؤرخ في  05-85قانكف رقـ  3

https://www.humanium.org/en/fundamental-rights-2/health/
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:"تحدد 74النفسي." كالمادة -األمكمة كالطفكلة ... تحقيؽ أفضؿ الظركؼ لصحة الطفؿ كنمكه الحركي
ؿ باألطفاؿ في مجاؿ المتابعة الطبية كالكقاية كالتطعيـ كالتربية الصحية مصالح الصحة كيفيات التكف

 كالعبلج.
المتضمف قانكف ، 2018يكليك  02المؤرخ في  11-18لقانكف الصحة بمكجب قانكف  تعديؿكفي آخر 

منو:" تضمف حماية صحة األـ  69، فتنص المادة 05-85، كالذم ألغى قانكف الصحة السابؽ رقـ 1الصحة
 فؿ بكاسطة كؿ التدابير الطبية كالنفسية كاالجتماعية كالتربكية كاإلدارية التي تيدؼ، ال سيما:كالط
 حماية صحة األـٌ قبؿ كأثناء كبعد الحمؿ، –
 ضماف الظركؼ الصحية لمطفؿ كنمكه." –

بصحة الطفؿ عمى اعتبار أنو مف األفعاؿ الماسة  يمستجو إلى تجريـ أم فعؿ ا الجزائرم المشرعك 
يتبيف ذلؾ مف خبلؿ تجريـ اإلخبلؿ بكاجب التمقيح اإلجبارم، كتجريـ عرض كتسييؿ ك  مة الجسـ،بسبل

 أخيرا تعريض األطفاؿ لتعاطي المخدرات.ك  كتحريض األطفاؿ عمى تعاطي الكحكؿ،
 : جزميخ اإلخالل ثىاجت رهمُح األطفبلانفزع األول

لكيات السياسة الصحية في الجزائر، كالتي يعتبر كقاية كعبلج المكاطنيف مف األمراض المعدية مف أك 
كائح، كلعؿ التدابير جتجبر كؿ األشخاص بالخضكع إلى تدابير صحية معينة كخاصة عند انتشار األكبئة كال

مف غمؽ شامؿ كحظر  2020في شير فيفرم مف سنة  19التي فرضتيا الدكلة عقب انتشار جائحة ككفيد 
 لصحية لدكؿ العالـ كدكلة الجزائر خاصة.التجكؿ تبيف أىمية كأكلكية السياسة ا

المتضمف بعض أنكاع التمقيح  1969يكليك  18المؤرخ في  88-69كبالرجكع إلى المرسكـ 
، فقد أكرد المشرع طائفة مف األمراض المعدية التي ال بد مف تمقيح الطفؿ إجباريا منيا، مف أجؿ 2اإلجبارم

كقد حدد المشرع عمى سبيؿ ، الناشئة عنيا عمى حياة الطفؿ كسب مناعة كالكقاية منيا كىذا لخطكرة العدكل
اؽ، الكزاز، الشياؽ، السؿ، الخن منيا كىي: حالمرسكـ األمراض االجبارم التمقيالحصر في المادة األكلى مف 

 .3الجدرم، شمؿ األطفاؿ

                                                 

 .3، ص 2018يكليك  29في مؤرخة  46عدد  ج ر، المتعمؽ بالصحة، 2018يكليك  02ممضي في  11-18قانكف رقـ  1
 .709، ص20/06/1969 بتاريخ 53عدد ج ر ، يتضمف أنكاع التمقيح اإلجبارم.1969يكنيك  17مؤرخ في  88-69مرسـك رقـ  2
المشار اليو سابقا،  88-69يعدؿ المادتيف األكلى كالرابعة مف المرسـك رقـ  1985نكفمبر  12مؤرخ في  282-85صدر مرسـك رقـ  3

، يحدد جدكؿ التمقيح 1997يناير  14بعد ذلؾ صدر قرار ممضي في  .1730، ص 1985نكفمبر  13مؤرخة في  47عدد  ج ر
أكتكبر  28تبله بعد ذلؾ قرار ممضي في  .39، ص 1997يكنيك  01مؤرخة في  36عدد  ج رالمضاد لبعض األمراض المتنقمة، 

 .19، ص 2000ديسمبر  31مؤرخة في  82عدد  ج رقمة، ، يحدد جدكؿ التمقيح اإلجبارم المضاد لبعض األمراض المتن2000
عدد  ج ر، يحدد جدكؿ التمقيح اإلجبارم المضاد لبعض األمراض المنتقمة، 2018يكليك  03قرار ممضي في  ثـ تمتو عدة قرارات آخرىا

 .32، ص 2018أكت 08المؤرخة في  49
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 2018كفي الجزائر يخضع الجدكؿ الكطني لرزنامة التمقيحات إلى عدة تحيينات كاف آخرىا سنة 
 استجابة لممستجدات العممية الحاصمة في الميداف كتكصيات المنظمة العالمية لمصحة.

 أركان الجريمة-أوال
يعد مرتكبا لمجريمة كؿ مف يقع عميو ىذا الكاجب مف الكالديف أك األكصياء، كالمسؤكلية ىنا جماعية، 

رع في حؽ حماية الطفؿ مف ككف كمييما ممـز برعاية الطفؿ صحيا كخمقيا كماليا، كمساىمة مف المش
األمراض نجد أنو جعؿ إجراء التمقيح مجانيا كمتكفرا في كؿ المراكز الصحية الجكارية حتى يقطع العذر عمى 

المتعمؽ بالصحة: "  11-18مف قانكف رقـ  80كتنص المادة  مف يدعي بأنو لـ يتمكف مف القياـ بكاجبو. "،
 40ف كالدتيـ، ككذا األطفاؿ مف التمقيح اإلجبارم المحدد في المادة يستفيد مجانا المكاليد حديثك الكالدة، حي

 المتمثمة في: يمكف استخبلص أركاف الجريمة 69-88مف المرسـك رقـ  14كمف استقراء نص المادة  .أعبله"
 صفة المجني عميو -01

غير أنو لـ يشر إلى سف الطفؿ المعني بالتمقيح  1969يكنيك  17المؤرخ في  88-69المرسكـ رقـ 
كباالطبلع عمى جدكؿ التمقيح االجبارم المضاد لبعض األمراض المتنقمة، نجد أف آخر تمقيح يككف لمطفؿ 

 سنة. 18في سف 
 الركن المادي-02

الركف المادم لمجريمة ىك االمتناع عف تقديـ الطفؿ أماـ الييئات الصحية العمكمية لغرض التمقيح 
تمقيح إجبارم كالتي يصؿ عددىا إلى تسعة تمقيحات حسب جدكؿ االجبارم، كتقكـ ىذه الجريمة مع كؿ 

 03بمكجب قرار مؤرخ في  2018التمقيح االجبارم المضاد لبعض األمراض المتنقمة، كآخر جدكؿ لسنة 
 مف طرؼ كزير الصحة كالسكاف كاصبلح المستشفيات.  2018يكليك 
 الركن المعنوي-03

كفير الحماية إتياف ىذا السمكؾ، كعنصر العمد غير كاؼ لتيشترط تكفر العمـ كاإلرادة لدل الجاني ب
إذ غالبا ما يككف سبب اإلخبلؿ عف كاجب التمقيح لمطفؿ سببو اإلىماؿ مف قبؿ  ،البلزمة لصحة الطفؿ

الكالديف، كلما كاف الضرر الذم سيمحؽ بالطفؿ قد تنشأ عنو عاىة مستديمة أك الكفاة كاف كجكبا عمى 
 المشرع تسميط العقاب.

 العقوبة المقررة قانونا-ثانيا
-69مف المرسكـ رقـ  14ادة متمقيح األطفاؿ منصكص عمييا في الالعقكبة المقررة لجريمة اإلخبلؿ ب

التي تنص:" يعاقب كؿ مف يرتكب مخالفة ألحكاـ ىذا المرسـك بغرامة  1969يكنيك  17المؤرخ في  88
 « .دج  500إلى  30تتراكح بيف 
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 ى حتزَط انطفم ػهً رُبول ادلشزوثبد انكحىنُخ: جزائانفزع انضبين

، أف Health Day News"1" األمريكي الطبيكشفت أبحاث عممية حديثة نشرت مؤخرا عبر المكقع 
األطفاؿ الذيف يسمح ليـ بتذكؽ الكحكؿ كلك بكمية قميمة، أكثر عرضة لبدء الشرب فى المرحمة الثانكية، كأف 

يترتب عميو إدماف الطفؿ لمكحكؿ  آلنوسبيؿ المزاح أمر خطير جدا،  إعطاء الكحكؿ لؤلطفاؿ حتى لك عمى
 مراحؿ عمره القادمة. في

 Christinaكاعتمدت ىذه الدراسة، مف طرؼ باحثيف عمى رأسيـ الباحثة كريستينا جاكسكف 
Jackson  بداية الصؼ  فيسنكات،  03ركد ايبلند لمدة  فيمف تبلميذ المدارس المتكسطة  561عمى تتبع

 مف الطبلب أنيـ تذكقكا الكحكؿ لمرة كاحدة. %30سنة، كأكد ما يقرب مف  11لسادس أعمارىـ حكالى ا
كمف ىذا المنطمؽ يتضح خطكرة المشركبات الكحكلية عمى صحة األطفاؿ، كتأثيرىا عمى مستقبميـ 

دراكا منو لخطكر ك  لككنيا تفتح أماميـ بابا لبلنحراؼ كفساد األخبلؽ، ة المشركبات الكحكلية المشرع الجزائرم كا 
حماية ك  المتعمؽ بقمع السكر العمني 1975 أبريؿ 19المؤرخ في  26-75عمى األطفاؿ، أصدر األمر رقـ 

، حيث أفرد في الباب الثاني عنكاف حماية القصر مف الكحكؿ، كباستقراء نص المادة 2القصر مف الكحكؿ
 :الصكرؿ المشركبات الكحكلية، تأخذ إحدل ىذه نجد أف الجرائـ المتعمقة بتحريض القصر عمى تناك  ومن 14

 
 أوال: بيع أو عرض المشروبات الكحولية عمى الطفل

 تأخذ ىذه الجريمة كغيرىا مف الجرائـ الكاقعة عمى األطفاؿ العناصر التالية:
 صفة المجني عميو -01

أراد أف تككف  سنة، كبالتالي فاف المشرع 21النص التشريعي أشار إلى أف الضحية طفؿ قاصر لـ يكمؿ  
حماية الطفؿ حماية كاسعة بعد بمكغ سف الرشد الجزائي بثبلث سنكات، كىذا لخطكرة آفة االدماف عمى 

 المشركبات الكحكلية، كما أف ىذه الجريمة تشكؿ في الكقت نفسو حالة الخطر المنصكص عمييا قانكنا.
 الركن المادي  -02

ترط فيو أف يككف صاحب محؿ لبيع المشركبات كيتشكؿ السمكؾ اإلجرامي مف قياـ الجاني كالذم يش
 الكحكلية، بالقياـ بأحد ىذه األفعاؿ: 

o .بيع المشركبات الكحكلية بمقابؿ مالي لطفؿ سكاء لحمميا أك لشربيا في عيف المكاف 
o .عرض مجانا المشركبات الكحكلية عمى طفؿ سكاء لحمميا أك لشربيا في عيف المكاف 

                                                 

  Health Day News :        https://www.healthday.com/18/06/2020المكقع الطبى األمريكى " 1
 09مؤرخة في  37عدد  ج ر، يتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ، 1975أبريؿ  29في  مؤرخ 26-75أمر رقـ  2

 .498، ص 1975مايك 

https://www.healthday.com/
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 الركن المعنوي:  -03
ذلؾ بانصراؼ إرادة الجاني إلى ك  الخاص،ك  جريمة تكافر القصد الجنائي بنكعيو العاـتتطمب ىذه ال

اتياف السمكؾ االجرامي مع عممو بكافة عناصرىا، أما القصد الجنائي الخاص، فيك انصراؼ إرادة الجاني 
لممتيـ أف سنة مف عمره، كيمكف  21إلى بيع المشركبات الكحكلية أك عرضيا بعمى طفؿ يعمـ بأنو لـ يبمغ 

 1إذا أثبت بأنو أكىـ بخصكص سف الطفؿ أك بصفة الشخص المرافؽ لو.، ينفي عنو الجريمة
تتـ متابعة الفاعؿ في ىذه الجريمة كفؽ القكاعد العامة لممتابعة الجزائية، كال يكجد  :والعقوبةالمتابعة  -04

مة تـ االختبلؼ عميو، ككف أف أم قيد أك شرط لمحيمكلة دكف متابعة الفاعؿ، غير أف الكصؼ الجزائي لمجري
دج 2000ككاف معيار العقكبة آف ذاؾ ىي مقدار الغرامة كالتي تفكؽ  1975النص القانكني صدر في سنة 

المعدؿ  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06كبالتالي فيي تشكؿ جنحة، غير أنو بصدكر قانكف رقـ 
 التالي أصبحت ىذه الجريمة تشكؿ مخالفة.كالمتمـ لقانكف العقكبات، تـ تعديؿ مقدار الغرامات كب

دج كذلؾ دكف االخبلؿ بتطبيؽ العقكبات األكثر 20.000دج إلى 2000كالعقكبة ىي بغرامة مف 
كتضاعؼ العقكبة في حالة العكد أك في حالة ما إذا كاف الجاني ىك كالد الضحية،  صرامة عند االقتضاء.

بذلؾ يصبح كصؼ الجريمة جنحة، ىذا عبلكة عمى د.ج، ك  40.000إلى  4000حيث تشدد الغرامة مف 
 2تجريد األب مف سمطتو األبكية.ك  إمكانية إصدار حكـ بالحبس مف شيريف إلى سنة،

 ثانيا: جريمة تقديم الكحول لطفل حتى السكر السافر
الجاني كؿ شخص يقدـ المشركبات الكحكلية لقاصر لشربيا  اعتبرفي ىذه الصكرة نجد أف المشرع 

عمى أنو:" كؿ مف يقدـ الخمر لشربيا حتى  26-75مف األمر  16ة السكر السافر فنصت المادة حتى حال
سنة يعاقب بالعقكبات القصكل المنصكص عمييا في  21حالة السكر السافر إلى قاصر ال يتعدل عمره 

 كليذه الجريمة عناصرىا المميزة التي تقكـ عمييا: أعبله". 15المادة 
سنة،  21النص التشريعي أشار إلى أف الضحية طفؿ قاصر ال يتعدل عمره : صفة المجني عميو-01

بمكغ  أراد أف تككف حماية الطفؿ حماية كاسعة بعد الصكرة األكلى،كبالتالي فاف المشرع كما ىك الحاؿ في 
 .سف الرشد الجزائي بثبلث سنكات، كىذا لخطكرة آفة السكر العمني كمساسيا بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة

 الركن المادي-02
يشترط فيو أف يككف صاحب محؿ لبيع المشركبات  قياـ الجاني كالذم ال ىكالسمكؾ اإلجرامي 

 بػ:سكاء كانت عميو الكالية أك ال، بالقياـ ، الكحكلية، بؿ يككف أم شخص سكاء مف األقارب أك مف الغير
 لسافر.لطفؿ مف أجؿ شربيا حتى السكر ا مجانا المشركبات الكحكلية تقديـ -
 لطفؿ مف أجؿ شربيا حتى السكر السافر. بمقابؿ مالي المشركبات الكحكلية تقديـ -

                                                 

 كمي كحماية القصر مف الكحكؿ.المتعمؽ بقمع السكر العم 26-75مف األمر  20أنظر المادة  1
 المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ. 26-75، مف األمر 3كفقرة  2فقرة  15أنظر المادة  2
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تتطمب ىذه الجريمة تكافر القصد الجنائي العاـ، كذلؾ بانصراؼ إرادة الجاني إلى : الركن المعنوي -03
خاص، كالذم ىك اتياف السمكؾ االجرامي مع عممو بكافة عناصرىا، كأيضا ال بد مف تكافر القصد الجنائي ال

سنة مف عمره، مف أجؿ  21انصراؼ إرادة الجاني إلى تقديـ المشركبات الكحكلية لطفؿ يعمـ بأنو لـ يبمغ 
إذا أثبت بأنو أكىـ بخصكص سف الطفؿ أك ، شربيا حتى السكر السافر، كيمكف لممتيـ أف ينفي عنو الجريمة

 بصفة الشخص المرافؽ لو.
بعة الفاعؿ في ىذه الجريمة كفؽ القكاعد العامة لممتابعة الجزائية، كال يكجد تتـ متاوالعقوبة: المتابعة -04

دج إلى 2000أم قيد أك شرط لمحيمكلة دكف متابعة الفاعؿ، كالعقكبة المقررة قانكنا ىي غرامة مف 
 دج كذلؾ دكف االخبلؿ بتطبيؽ العقكبات األكثر صرامة عند االقتضاء.20.000

عكد أك في حالة ما إذا كاف الجاني ىك كالد الضحية، حيث تشدد الغرامة كتضاعؼ العقكبة في حالة ال
د.ج، كبذلؾ يصبح كصؼ الجريمة جنحة، ىذا عبلكة عمى إمكانية إصدار حكـ  40.000إلى  4000مف 

كالمشرع أضاؼ عقكبة أخرل في حالة كاف الفاعؿ كالد الطفؿ، كالعقكبة ىي ، بالحبس مف شيريف إلى سنة
 1سمطتو األبكية. تجريد األب مف

 : جزميخ رظهُم ؤو ػزض ادلخذراد ؤو ادلؤصزاد انؼمهُخ ػهً األطفبلانفزع انضبنش

تعتبر ظاىرة تعاطي المخدرات مف أىـ المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية التي تكاجو المجتمعات، ليس 
ستكل األفراد كاألسر في الجزائر فحسب بؿ في أغمب دكؿ العالـ، كذلؾ لما تكقعو مف أضرار جسيمة عمى م

كاالقتصاد، فمـ تعد تقتصر أضرارىا عمى الشخص الذم يتعاطاىا بؿ ىي تمتد إلى أسرتو كأفرادىا كمنيا إلى 
 المجتمع تاركة أثارا بالغة مف انحبلؿ أخبلقي كانييار لمقيـ كتتبعو في أغمب األحياف ارتكاب لمجرائـ.

الضكء عمى  2019ئة الدكلية لمراقبة المخدرات لعاـ كعمى الصعيد الدكلي، سمط التقرير السنكم لميي
عدد مف القضايا المثيرة لمقمؽ، مثؿ ارتفاع ظاىرة تعاطي المخدرات ذات األثر النفسي بيف الشباب بشكؿ 
خاص، كما يستشيد التقرير بنتائج تكصؿ إلييا مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة تكضح أف 

 "ىي أكثر المكاد استخداما" بيف اليافعيف كالمراىقيف.مخدرات نبتة القنب 
أما عمى الصعيد الداخمي فإف االحصائيات األخيرة التي قدميا الديكاف الكطني لمكافحة المخدرات 

دمانيا المتعمقة بالكميات المحجكزة مف  2020، كالتي تضمنت حصيمة اإلحدل عشرة أشير األكلى لسنة 2كا 
، ككذا المتابعات كالقضايا الجزائية التي عالجيا القضاء 3مية عمى الصعيد الكطنيالمخدرات كالمؤثرات العق

                                                 

 المتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ. 26-75مف األمر  2فقرة 16أنظر المادة  1
دمان 2 المتضمف ك  1997يكنيك  09المؤرخ في  212-97يا، تـ إنشاؤه بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ الديكاف الكطني لمكافحة المخدرات كا 

دمانياك  إنشاء الديكاف الكطني لمكافحة المخدرات   2006مايك  31المؤرخ  181-06المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك الرئاسي رقـ  ا 
بحجز:  2020اإلحدل عشرة أشير األكلى لسنة  مية خبلؿتميزت حصيمة نشاط مكافحة تيريب كاستيبلؾ المخدرات كالمؤثرات العق 3

غ مف الكككاييف. 29854.947غ مف بذكر القنب. 297330كمغ مف حشيش القنب.  1496كمغ مف رانتج القنب.  77004.523
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 فإحصائياتالجزائرم، تشير إلى خطكرة األرقاـ كالتي ىي في شكؿ تصاعدم مقارنة بالسنكات الماضية، 
 مدمف يكجد عدد 9500تبيف أنو مف تعداد  2020عبلج المدمنيف عمى المخدرات لمسداسي األكؿ مف سنة 

 1سنة. 25إلى  16لمفئة العمرية مف  1358سنة، كعدد  15طفؿ أعمارىـ أقؿ مف  1105
 التطور التشريعي أوال:

المشرع الجزائرم عمى تجريـ األفعاؿ المتعمقة بالمخدرات، كال سيما  كتماشيا مع التشريعات الدكلية أكد
في التطكر التشريعي مف مف طرؼ الشباب كاألطفاؿ، كىذا ما نبلحظو  استيبلكياعرضيا كتسييؿ 

االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا كىذا عبر ثبلث محطات كسنركز في ىذه المحطات عمى جريمة تسييؿ تعاطي 
 المخدرات كالمؤثرات العقمية لؤلطفاؿ:

: كنبدأ بأكؿ تشريع فيما يخص تجريـ األفعاؿ المرتبطة باستيبلؾ كبيع كتيريب المحطة األولى
ال المتضمف قانكف الصحة العمكمية،  1976أكتكبر  23المؤرخ في  79-76 المخدرات، بمكجب األمر رقـ

كعندما يككف استعماؿ تمؾ المكاد أك النباتات المكاد المخدرة،  التي تجـر تسييؿ تعاطي منو 322المادة  سيما
ف قد سيؿ لقاصر دكف التاسعة عشر مف عمره، أك عندما تككف تمؾ المكاد أك النباتات قد سممت إليو ضم

 مشددة.أعبله، تككف العقكبة  3األكضاع المنصكص عمييا في الفقرة 
المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا،  1983فبراير  16المؤرخ في  05-85: قانكف رقـ المحطة الثانية

تككف عقكبة السجف مف خمس سنكات إلى تتضمف أف منو  244المادة ف، 79-76كالذم ألغى أحكاـ األمر 
المكاد أك النباتات المذككرة ألحد القصر، أك سممت لو ىذه المكاد أك النباتات  استعماؿ سنكات إذا سيؿ 10

 أعبله." 3في الظركؼ المنصكص عمييا في الفقرة 
يبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع قد غير مف طبيعة الجريمة كتشدد فييا بالنسبة لمقصر فأصبح فعؿ 

 ا كانت جنحة.المخدرات لؤلطفاؿ جناية بعدم استعماؿتسييؿ 
يتعمؽ بالكقاية مف  2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04رقـ  صدكر قانكف المحطة الثالثة:

منو:" يعاقب  13، تنص المادة 2المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بيا
ف يسمـ أك يعرض دج كؿ م500.000دج إلى 100.000سنكات كبغرامة مف  10بالحبس مف سنتيف إلى 

 بطريقة غير مشركعة مخدرات أك مؤثرات عقمية عمى الغير بيدؼ االستعماؿ الشخصي.

                                                                                                                                                             

ئؿ قاركرة مف سكا 268قرص مف مختمؼ أنكاع المؤثرات العقمية. 5154701غ مف خشخاش األفيكف. 12غ مف الييركيف. 371.518
 متاح عمى المكقع: نبتة القنب، 7378المؤثرات. 

https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/?p=texte_cinq  12/01/2021 .  
، صادر عف الديكاف 2020ألكلى مف سنة عشرة ا لئلحدلتقرير نشاطات مكافحة المخدرات كاالدماف عمييا، الحصيمة االحصائية  1

دمانيا، صك  الكطني لمكافحة المخدرات  .14ا 
عماؿ كاالتجار غير يتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االست 2004ديسمبر  25مؤرخ في  18-04قانكف رقـ  2

 .3ص، 2004ديسمبر  26مؤرخة في  83عدد  ج ر، المشركعيف بيا

https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/?p=texte_cinq


  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

199 

يضاعؼ الحد األقصى لمعقكبة إذا تـ تسميـ أك عرض المخدرات أك المؤثرات العقمية حسب الشركط 
عميمية أك المحددة في الفقرة السابقة عمى قاصر أك معكؽ أك شخص يعالج بسبب إدمانو أك في مراكز ت

 أك داخؿ ىيئات عمكمية." اجتماعيةتربكية أك تككينية أك صحية أك 
 ثانيا : أركان جريمة

الكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير مف قانكف  13المادة كباستقراء 
 :األركاف التاليةى عم تقكـمؤثرات عقمية عمى طفؿ  جريمة عرض مخدرات أك يتبف أف المشركعيف بيا

النص التشريعي أشار إلى أف التسييؿ أك العرض يككف عمى قاصر دكف أف : صفة المجني عميو -01
سنة  18يحدد السف، كعميو يككف سف الطفؿ القاصر كفؽ القكاعد العامة ىك الطفؿ الذم ال يتعدل عمره 

 يـك ارتكاب الكقائع.
االجرامي ال بد مف أف يككف محؿ التسميـ أك العرض لمكاد قبؿ التطرؽ إلى السمكؾ : الركن المادي -02

، كيتشكؿ السمكؾ اإلجرامي مف قياـ 1مخدرة أك مؤثرات عقمية كىذا حسب الجدكؿ الذم تنشره كزارة الصحة
 الجاني بأحد األفعاؿ التالية:

o  سنة بيدؼ  18تسميـ بطريقة غير مشركعة لمخدرات أك مؤثرات عقمية لطفؿ ال يتعدل عمره
التسميـ ىك تمكيف الطفؿ بدكف حؽ ك  يتمثؿ في تسييؿ تعاطي المخدرات،ك  الستعماؿ الشخصي،ا

 .2لكاله ما استطاع الطفؿ اإلدماف عميياك  استيبلؾ المخدر بمقتضى نشاط الجاني،
o  سنة بيدؼ  18عرض بطريقة غير مشركعة لمخدرات أك مؤثرات عقمية عمى طفؿ ال يتعدل عمره

 .ككف العرض شخصيا أك بطريؽ الغيرا يتساكل أف ياالستعماؿ الشخصي، كىن
 الركن المعنوي  -03

تتطمب ىذه الجريمة تكافر القصد الجنائي العاـ فقط، كذلؾ بانصراؼ إرادة الجاني إلى اتياف السمكؾ 
االجرامي مع عممو بكافة عناصره، فبل بد مف عمـ الجاني بأف المادة التي ىي في حيازتو ىي مف المكاد 

ة أك مف المؤثرات العقمية الممنكعة قانكنا كاتجاه ارادتو إلى تسميميا أك عرضيا عمى طفؿ مع عممو المخدر 
 سنة مف عمره. 18بأف الطفؿ لـ يبمغ 

تتـ متابعة الفاعؿ في ىذه الجريمة كفؽ القكاعد العامة لممتابعة الجزائية، والعقوبة المقررة:   ثالثا: المتابعة 
-04االجراءات الجزائية ككذا القكاعد االجرائية المنصكص عمييا في قانكف المنصكص عمييا في قانكف 

المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بيا  18
 كما يمييا(. 32)أنظر المادة 

                                                 

لسنة  48عدد رقـ  ج ريتضمف ترتيب النباتات كالمكاد المصنفة كمخدرات أك مؤثرات عقمية أك سبلئؼ،  2015يكليك  9ي قرار مؤرخ ف 1
 .32، ص2015

 .40، ص2007نصر الديف مركؾ، جريمة المخدرات في ضكء القكانيف كاالتفاقيات الدكلية، دار ىكمة، الجزائر،  2
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سنة  20سنتيف إلى مف ىذا القانكف ىي الحبس مف  13كالعقكبة المقررة قانكنا حسب نص المادة 
 دج.1.000.000دج إلى 100.000كبغرامة مف 

 1كفي حالة العكد تككف العقكبة المقررة قانكنا ىي السجف المؤبد.
 2كيعاقب الشريؾ في الجريمة أك في كؿ عمؿ تحضيرم بنفس عقكبة الفاعؿ األصمي. 

منصكص عمييا في ىذا  ك يعفى مف العقكبة كؿ مف يبمغ السمطات االدارية أك القضائية بكؿ جريمة
 3القانكف، قبؿ البدء في تنفيذىا أك الشركع فييا.

العقكبة التي يتعرض ليا الجاني أك شريكو إلى النصؼ إذا مكف بعد تحريؾ الدعكل العمكمية  كتخفض
مف إيقاؼ الفاعؿ األصمي أك الشركاء في نفس الجريمة أك الجرائـ األخرل مف نفس الطبيعة أك مساكية ليا 

 4لخطكرة.في ا
 

 احلًبَخ اجلُبئُخ نصُبَخ ػزض وؤخالق انطفم :ادلجحش انضبين

يقصد بالعرض مف الناحية المغكية الطيارة الجنسية، أم أف يككف الشخص ممتزما في سمككو الجنسي 
يكجو إليو مف المجتمع، كليذا يتحدد العرض كفقا لمجمكعة مف القيـ األخبلقية ذات  انتقادمما يبعده عف أم 

 .5ر ديني كأخبلقي في الغالبمصد
لكف مصطمح "العرض" مف الناحية القانكنية ىك الحرية الجنسية، فميذا يككف الفعؿ اعتداء عمى 

 العرض متى تضمف االعتداء عمى الحرية الجنسية، أك خركجا عمى الحدكد المكضكعة ليا.
ف كممة أخبلؽ ىي كممة كيرل حسف حسف منصكر في مقدمة كتابو "جرائـ االعتداء عمى األخبلؽ" بأ

جامعة تشمؿ كؿ سمات الخير كالفضيمة لدل االنساف في حركاتو، كسككنو، كبمعنى آخر الصفات الجميمة 
كالطباع الحسنة، المعبرة عف القيـ النبيمة التي تدخؿ السركر كالرضا عمى النفس، أما الجرائـ األخبلقية فيمكف 

اليكمية سكاء  اكسمككياتنقية كالثقافية كالدينية، التي تحكـ عبلقاتنا تعريفيا بأنيا كؿ فعؿ يخؿ بالمعايير األخبل
  6االجتماعية منيا، أك الجنسية.

                                                 

 بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بيا. المتعمؽ 18-04مف قانكف  27أنظر المادة  1
 .قانكفنفس ال مف 23المادة  أنظر 2
 مف نفس القانكف. 30المادة  أنظر 3
 مف نفس القانكف. 31المادة  أنظر 4
 .525، ص1988ة، مصر، دار النيضة العربي د ط، القسـ الخاص،، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات 5
 .09ـ، ص1985دار المطبكعات، االسكندرية،  د ط، جرائـ االعتداء عمى األخبلؽ،، حسف حسف منصكر 6
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لقكاعد الدينية تعتبر حارسا قكيا كفعاال عمى اآلداب العامة كالخاصة، تصكف الفضيمة كتنمي كأف ا
ساس بتمؾ الفضيمة كمف أجؿ األخبلؽ في الفرد كفي المجتمع، مف أجؿ ذلؾ كانت العقكبات تكقع عمى الم

 حماية اآلداب العامة.
كقد جـر المشرع الجزائرم االعتداء عمى اآلداب العامة في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف قانكف 
العقكبات تحت عنكاف الجنايات كالجنح ضد األسرة كاآلداب العامة كىك يحتكم عمى سبعة أقساـ، كقد أضفى 

 ألطفاؿ مف ىذه الجرائـ.ىذا التشريع حماية عمى ا
 و. أخبلقو، كمف الجرائـ التي تمس بعرضكنتناكؿ بالدراسة حماية الطفؿ مف الجرائـ التي تمس ب

 
 : محبَخ انطفم يٍ اجلزائى انيت متض ثبنؼزض ادلطهت األول

رغـ ما تمثمو ىذه الجرائـ مف اعتداء صارخ عمى عرض الطفؿ المجني عميو ككيانو المعنكم، فالطفؿ 
أمس الحاجة إلى حمايتو مف الكقكع تحت فكي الجريمة نظرا لضعؼ قكاه البدنية، كعجزه عف مقاكمة  في

المعتدم، فالمشاعر السيئة التي يشعر بيا الطفؿ عقب الجريمة، كالصدمة النفسية التي قد تعرض ليا قد 
 1تككف سببا قكيا في إقدامو عمى االنتحار.

الفاحشة القسميف ك  رم قد خصص لجرائـ االعتداء عمى العرضككما سبؽ االشارة أف المشرع الجزائ
اآلداب العامة مف الباب ك  الجنح ضد األسرةك  السادس كالسابع مف الفصؿ الثاني الذم يحمؿ عنكاف الجنايات

 الثاني مف قانكف العقكبات، جالجنح ضد األفراد مف الكتاب الثالث، ك  الثاني الذم يحمؿ عنكاف الجنايات
القانكف في تجريـ ىذه األفعاؿ مع اختبلؼ العقكبات، ىذا كمو ك  ىناؾ تكافؽ كبير بيف الشريعةيبلحظ أف ك 

جعمنا نيتـ بدراسة جرائـ العرض التي يككف الطفؿ ضحية فييا، فما ماىية ىذه الجرائـ كاألركاف التي تقـك 
 طرؽ إثباتيا باإلضافة إلى الجزاء الذم قرره المشرع الجزائرم ليا؟ك  عمييا

 األطفبل: جزميخ اغزصبة فزع األولان

قبؿ التطرؽ إلى تحديد عناصر كأركاف جريمة اغتصاب طفؿ، كاف لزكما عمينا االحاطة بمفيـك 
جريمة االغتصاب كفؽ المفيكـ العاـ ليذه الجريمة، ألف أركاف جريمة اغتصاب قاصر ىي نفسيا األركاف 

نكف يعتبركف أف اغتصاب طفؿ ىك ظرؼ مشدد العامة لجريمة اغتصاب امرأة بالغة مع أف دارسي القا
لجريمة االغتصاب المعركفة، غير أننا ال نؤيد ىذا الرأم بسبب أف اغتصاب طفؿ لو أحكامو كعناصره التي 

كما أف لجريمة اغتصاب طفؿ ظركؼ تشيد ليا، فبل يعقؿ أف يككف ، تميزه عف االغتصاب بالمفيـك العاـ
مشدد، كعميو سنتناكؿ بالدراسة جريمة اغتصاب طفؿ حسب األحكاـ الظرؼ المشدد لو ىك اآلخر ظرفو ال

 التي جاءت بيا، كفؽ القانكف كافقو كالقضاء.
                                                 

دار النشر المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض،  ،01 طمحمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو،  1
 .116ـ، ص1999
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كاالغتصاب لغة مف فعؿ غصب، كالغصب أخذ الشيء ظمما، كيقاؿ غصبو مف كغصبو عميو، 
 1كغصب فبلنا عمى الشيء أم قيره.

ماؿ الغير ظمما كعدكانا، كفي الحديث  كىك أخذ، كقاؿ في المساف: كتكرر في الحديث ذكر الغصب
أنو غصبيا نفسيا، أم أراد أنو كاقعيا كرىا، فاستعاره لمجماع، كىذا المعنى شاع استعمالو في العرؼ فصار 

. كاالغتصاب اصطبلحا معناه مقارب لممعنى المغكم، كىك في المعنى 2االكراه عمى الجماع يسمى اغتصابا
 العاـ حمؿ الغير عمى ما يكرىو.

كقد عرؼ القضاء الفرنسي جريمة االغتصاب في غياب تعريؼ قانكني:" بأنيا المعاشرة الجنسيػػة 
 3باإلكراه كبدكف رغبة المجني عمييػػػا."
االغتصاب بأنو كؿ فعؿ معاشرة شيكانية يقع  René GARRAUDد كلقد عرؼ األستاذ ركني جارك 
  عمى أنثى رغما عف إرادتيا فيقػػكؿ:

(( Ceci posé, et en l’absence de toute définition précise donnée par le code 

pénal, il résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait de con-

naître charnellement une femme sans la participation de sa volonté… .4 )) 

بنصو في المػػادة  23/12/1980قانكف العقكبات في  يؿتعدك المشرع الفرنسي تدارؾ األمر، إثر 
منو عمى أف االغتصاب، ىك كؿ فعؿ إيبلج جنسي، ميما كانت طبيعتو، ارتكب عمى ذات الغير  23-222

 بالعنؼ أك اإلكراه أك التيديد أك المباغتػػة.
نسي الطبيعي كتبعا لذلؾ أصبح مفيكـ االغتصاب في القانكف الفرنسي، ال يقتصر عمى االتصاؿ الج

، بؿ كذلؾ االتصاؿ الجنسي غير الطبيعي مف رجؿ عمى امرأة كإتيانيا مف دبرىا امرأةالكاقع مف رجؿ عمى 
أك مف الفـ أك مف رجؿ عمى رجؿ كالشذكذ الجنسي، بؿ كيتسػع ليشمؿ أيضا كؿ إيبلج جنسي كلك تـ عف 

شابو ذلؾ في الفرج أك في الدبر، كؿ غير طريؽ االتصاؿ الجنسي الطبيعي كإدخاؿ األصبع أك عصا أك ما 
اغتصابا تمؾ الممارسات الجنسية، التي ال يككف  يعتبرذلؾ بطبيعة الحاؿ بغير رضاء المجني عميو، كمنو ال 

                                                 

 .77ص المرجع السابؽ،لساف العرب،  1
دار الرضكاف لمنشر نكاكشط، مكريتانيا، ، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر الشيخ خميؿ، الشيخ خميؿ بف اسحاؽ الجندم المالكي 2

 .290، ص6جىػ، 1349
لبحث كالتأكد كفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية أنو إزاء عدـ كجكد تعريؼ قانكني لبلغتصاب فإنػو يتعيف عمى القاضي ا 3

ف ىذه الجريمة  مف تكافر أركاف ىذه الجريمة بحسب خصائصيا الخاصػػة كالنتائج الجسيمة التػي تمحؽ بالمجني عمييا كبشرؼ عائمتيا كا 
تنشأ عف فعؿ ضد اإلرادة بػأية كسيمة إكراه أخرل أك مباغتو مف أجؿ التعدم عمييا رغما عف إرادتيا، مف أجؿ الغرض الذم يستيدفو 

 اعػؿ.الف
4 René GARRAUD, LE VIOL, AU SENS STRICT Extrait du TRAITÉ DE DROIT PÉNAL , de 3em éd. 

- T. V, p. 469 
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كطبقا لممفيكـ الكاسع لبلغتصاب فإنو  1فييا إيبلج كالمبلمسات كالممارسات الجنسية بيف النساء )السحاؽ(.
ما يمكف أف يككف امرأة كالمجني عميو كذلؾ يمكف أف يككف رجبل كيمكف أف يمكف أف يككف الجاني رجبل ك

يككف امرأة كبالتالي فالقانكف الفرنسي أكجد ما يعرؼ بالرجؿ المغتصب كالمرأة المغتصبة، كمػا جػـر القانكف 
ف كاCoercition sexuelleالفرنسػي اإلكراه الجنسػي  نت ، الػذم يمارسػو الزكج عمى زكجتو، حتػى كا 

 المكاقعة عادية ال شذكذ فييػػا.
قانكف العقكبات مف  336المشرع الجزائرم لـ يعط تعريؼ لجريمة االغتصاب، بالرغـ مف أف المادة ك 

المؤرخ  47-75بمكجب باألمر رقـ  336تـ تعديؿ الفقرة الثانية مف المادة ، التعديؿ األكؿ تـ تعديميا مرتيف
فبراير  04المؤرخ في  01-14األخير كاف بمكجب القانكف رقـ  كالثاني  كالتعديؿ، 1975يكنيك 17في 

المشرع الجزائرم لفظ ىتؾ العرض، لمتعبير عف االغتصاب ألف النص الفرنسي لممادة استعمؿ ك  .2014
 ، كمنو فإف المشرع الجزائرم لـ يكفؽ في ضبطCrime de violقانكف عقكبات تنص عمى عبارة  336

تدارؾ المشرع األمر كاستعمؿ مصطمح اغتصاب  األخير التعديؿ بعد، غير أنو ةالمصطمحات المقررة لمجريم
 بدال مف ىتؾ عرض.

 : أركان الجريمةأوال
أفرد التشريع الجزائرم تجريما مستقبل في جريمة االغتصاب بشكؿ عاـ كظرفا مشددا إذا كقع الفعؿ 

بؿ ىي جريمة مستقمة عف نرل بأف صفة الضحية في ىذه الجريمة ليست ظرفا مشددا ك عمى طفؿ، 
االغتصاب بشكؿ عاـ ألف خصكصية الطفؿ تككف في انعداـ ارادتو، كبالتالي يمكف أف تقكـ ىذه الجريمة 

 بدكف عنؼ أك اكراه.
  صفة المجني عميو-01

-66مف قانكف العقكبات، عالج المشرع الجزائرم في البداية بمكجب األمر رقـ  336لمادة اعمى ضكء نص 
جريمة االغتصاب مستعمبل مصطمح ىتؾ عرض طفؿ عندما يككف الطفؿ  1966يكنيك 8 فيالمؤرخ  156

المؤرخ في  47-75سنة يكـ ارتكاب الكقائع، ليقكـ المشرع فيما بعد بمكجب األمر رقـ  15سنو أقؿ مف 
سنة، كاستبدؿ  15سنة بدؿ  16بتعديؿ النص القانكني ليصبح سف الطفؿ ىك أقؿ مف  1975يكنيك 17

قاصر بمصطمح قاصرة أم أنثى، مع إبقاءه عمى مصطمح ىتؾ عرض، غير أف التطبيؽ القضائي  مصطمح
 2لمجريمة ذىب عند تحديد أركاف ىتؾ العرض إلى اعتماد أركاف االغتصاب.

                                                 

، مكتبة القانكف كاالقتصاد، الرياض ،01 طعبد الصبكر عبد القكم عمي مصرم، الجرائـ الكاقعة عمى العرض كاألخبلؽ، دراسة مقارنة،  1
 .25، ص2016

: " الراسخ فقيا كقضاء أف أركاف جناية ، غير منشكر919831ممؼ رقـ  19/12/2013لعميا، الغرفة الجنائية، بتاريخ قرار المحكمة ا 2
 فعؿ مادم يتمثؿ في الكطء أم المكاقعة الجنسية التامة عمى أنثى. -  ىتؾ عرض ىي تحديدا:

نما الركف األساسي فييا. -  أفعاؿ العنؼ التي ال تشكؿ ظرفا مشددا كا 
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، رفع سف الطفؿ 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14الذم كاف بمكجب القانكف رقـ  كالتعديؿ األخير
 استبدؿ مصطمح "ىتؾ عرض" بمصطمح "االغتصاب".سنة ك  18سنة إلى  16مف 

كمف النص القانكني المعدؿ كالمتمـ، فإف الطفؿ الضحية في جريمة االغتصاب يشترط فيو أف يككف 
 سنة. 18أنثى، أم طفمة، كأف يككف عمرىا أقؿ مف 

 الركن المادي-02
 عدـ رضا المجني عمييا.فعؿ الكطء كاالتصاؿ الجنسي الكامؿ ك  ىكالركف المادم لجريمة االغتصاب 

كىك السمكؾ االجرامي كالذم يتحقػؽ فعػؿ الكطء بإيبلج الرجؿ عضك تذكيره في المكاف : فعـــل الوطء - أ
المعد لو في جسـ األنثى باعتباره المكاف الطبيعػي في جسـ المرأة المخصص لممارسة العممية الجنسية 

ثى كال يعد اغتصابا أفعاؿ الفحش الكاقعة مف ذكر العاديػة، كيشترط أف يقع االيبلج مف رجؿ ذكر عمى أن
عمى ذكر أك مف أنثى عمى أنثى كما ىك معمكؿ بو في القانكف الفرنسي، فإذا تحقؽ اإليبلج كاف ذلؾ كافيا 

 لتماـ الجريمة.
كرىا مف الخمؼ أم الدبػر  األنثىكال يقع االغتصاب إال مف رجؿ عمى امرأة، فبل يعد اغتصابا إتياف 

ككضع األصبع أك عصا أك أم شيء آخر كلك كاف قاصدا مف ذلؾ فض  ياج أم جسـ آخر في فرجأك إيبل
نما تعػد ىػػذه األفعاؿ مخمة بالحياء.  1بكارتيا كفضيا فعبل، كا 

فجميع األفعاؿ الماسة بالحرية الجنسية لمطفمة )المرأة( التي لـ تبمغ مبمغ االتصاؿ الجنسي الكامؿ 
التي تنطكم عمييا، فعبث يد الجاني كرىا باألعضاء التناسمية ليا ال يعد  كذلؾ أيا كانت درجة الفحش

زالتو لبكارتيا.  اغتصابا كلك بمغ حد إدخاؿ أصبعو في فرجيا كا 
كما ال يعد اغتصابا مف المس بعضك تذكيره في جزء مف جسد الطفمة يعتبر عكرة كالثدم كالفـ مثبل 

نما تقكـ بذلؾ جريمة الفعؿ المخؿ بالحيا ء كال تقكـ ىذه الجريمة بتمقيح طفمة صناعيا ضد إرادتيا كلك كا 
 أفضى إلى حمميا، إذ ال يكافؽ عمى ىذا الفعؿ أنو اتصاؿ جنسي.

، فإذا اتخذ شكؿ المداعبة كالمبلمسة كاالحتكاؾ عمى فرج المرأة مف كما يمـز أف يأخذ شكؿ اإليبلج
د فعؿ مخؿ بالحياء، عمى عكس ما أخذ بو القانكف الخارج حتى أمنى عميو، فبل تقكـ الجريمػػة كنككف بصد

 .1980الفرنسي الذم يعتبر أف مثؿ ىذه األفعاؿ تعد اغتصابا كىذا مػنذ إصبلح قانكف العقكبات لسنة 

                                                                                                                                                             

ال يفترض، كانما يجب اثباتو مف األفعاؿ ذاتيا كمف مقاكمة الضحية كدليمو فحص طبي يبرز آثار العنؼ إف حصؿ، كالعنؼ ال كالعنؼ 
يككف بالضركرة ماديا فحسب كانما قد يككف معنكيا باستعماؿ أم كسيمة لئلكراه أك الخديعة، كفي حاالت ينعدـ فييا رضا الضحية كالجنكف 

 حاالت استعماؿ المكاد المخدرة أك المنكمة، كىي حاالت يجب اثباتيا أيضا مف ذكم االختصاص حسب كؿ حالة. كعدـ التمييز كأيضا في
 .178/أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية، المرجع السابؽ، ص

 .31عبد الصبكر عبد القكم عمي مصرم، المرجع السابؽ، ص 1



  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

215 

كما أف عبلقة الزكاج بيف الجاني كالمجني عمييا تنفي الجريمة، فبل يعد اغتصابا مف رجؿ عمى زكجتو 
ذا تمت ألنو يممؾ اتيانيا شرعا كلك  بعد الطبلؽ كقبؿ مضي العدة فإف ذلؾ يعد  المكاقعةبغير رضاىا، كا 

 1مراجعة ليا، إال إذا انتيت العدة أك طمقت المرأة طبلقا بائنا، فإف كطئيا يككف اغتصابا.
 عدم رضا المجني عمييا: - ب

كاالكراه  الرضا يمنع كينفي قياـ جريمة االغتصاب بالنسبة لمضحية البالغة، بينما العنؼ كالتيديد
كالشركع فييـ يتحقؽ بكافة صكر انعداـ الرضاء لدل المجني عمييا أيا كانت الكسيمة المستخدمة مف طرؼ 
الجاني في تحقيؽ مقصده، بؿ انو يتحقؽ بقبكؿ المجني عميو بالفعؿ كعدـ ممانعتو في كقكعو، كىك ما يسمى 

  2بسككت المجني عميو كتغاضيو.
يجب التفرقة بيف كقكعو برغـ ارادتو، كبيف كقكعو دكف ارادتو، فاألكؿ كفي سياؽ كقكع فعؿ االغتصاب 

يقصد بو كقكع الفعؿ عمى المجني عميو رغـ رفضو، كىك أمر يفترض اعبلنو إلرادتو الرافضة لكقكع الفعؿ 
ؿ، أك أم رد فعؿ يؤكد كقكع سعمى جسده بما يدؿ عمى كجكد مقاكمة أك ممانعة باليرب أك بالصراخ أك التك 

فعؿ عمى المجني عميو بغير رضاه أك برغـ عدـ رضاه، كىك ما تبناه قضاء المحكمة العميا مف خبلؿ عدة ال
ممؼ  19/03/2015قرارات نأخذ كاحدا منيا عمى سبيؿ المثاؿ القرار الصادر عف الغرفة الجنائية بتاريخ 

ى استعماؿ العنؼ ضدىا :" الضحية الحامؿ التي تزعـ اغتصابيا مف المتيـ ليس دليبل عم 968071رقـ 
 كىك ركف أساسي في الجريمة.

كأما كقكع  3كأنكاع العنؼ مختمفة ماديا كمعنكيا لكف عدـ تكفر أحدىا يؤدم إلى انتفاء كجو الدعكل."
الفعؿ دكف إرادتو فيعني كقكع الفعؿ عمى المجني عميو دكف رضاه، أك دكف ارادتو، كيفترض أف المجني عميو 

عميو، إال أنو في ذات الكقت لـ يرض بو نظرا لككنو فاقدا لمممكات العقمية كالذىنية التي  لـ يقاكـ كقكع الفعؿ
تييء لئلرادة انتاج آثارىا، كالصغير كالمجنكف، كالسكراف، كالمغمى عميو، كالنائـ كالمعتكه، ككذلؾ المكره، 

 د بو.كالمباغت، كالمريض العاجز عف المقاكمة، فالرضاء في كؿ ىذه الحاالت ال يعت
الختيار كالتمييز مما يعدـ مكافقة الطفمة الصغيرة الغير مميزة يعد اغتصابا، لككنيا فاقدة لحرية اف
رضا الطفمة المميزة ، ال ينفي جريمة االغتصاب ما دامت لـ تبمغ الثامنة عشرة مف عمرىا،  ، كما أف4رضاىا

 5مى شرفيا كسمعتيا ككذا مستقبميا.فيي ليس بكسعيا لصغر سنيا كقمة خبرتيا أف تقدر خطكرة الفعؿ ع

                                                 

 .43، ص2001منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  د ط، ات القسـ الخاص،عمي القيكجي، قانكف العقكب 1
 .77أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 2
 ، منشكر في الرابط االلكتركني:968071ممؼ رقـ  19/03/2015قرار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية بتاريخ  3

https://elmouhami.com/ 15/07/2020 
 307ـ، ص1984، مطبعة جامعة القاىرة، 08 طمحمكد ، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص،  كد مصطفىممح 4
محمد زكي أبك / 682ـ، ص1977ة العربية، القاىرة، دار النيض د ط، عبد المييمف بكر، جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ، 5

 .734ـ، ص1985منشأة المعارؼ، االسكندرية، د ط، ئية لمعرض في التشريع المعاصر، عامر، الحماية الجنا

https://elmouhami.com/
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كىذا مف خبلؿ قضاء المحكمة العميا في القرار  كالتطبيؽ القضائي ذىب إلى األخذ بالعنؼ المعنكم
  1الصادر عف الغرفة الجنائية. 17/01/2013بتاريخ  870590رقـ 

العمكمية، كتتـ  كأخذ أيضا التطبيؽ القضائي أف زكاج المتيـ بالضحية المغتصبة ال يؤثر عمى الدعكل
 2محاكمتو كفقا لمقانكف.

 الركن المعنوي -03
مف خبلؿ اتجاه إرادة ، االغتصاب جريمة عمدية، تتطمب القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاالرادة

عند تحقؽ ك  الجاني إلى مكاقعة أنثى المعتدل عمييا مكاقعة غير مشركعة، عف طريؽ ا إلكراه أك العنؼ،
فبل عبرة بالدافع أك الباعث، ألف الباعث ليس عنصرا في القصد الجنائي فيستكم أف يككف القصد الجنائي 

عمى أف يككف الجاني عمى عمـ  3الدافع قضاء شيكة أك االنتقاـ مف المجني عمييا أك أىميا أك أم دافع آخر.
 4بعمر الضحية كأنيا قاصر.

 ثالثا: العقوبــة المقررة 
سنة مف عمرىا  18طفمة لـ تتجاكز  اغتصابعاقب عمى جريمة ي، ؽ ع ج 336حسب نص المادة 

 كتشدد العقكبة:، سنة 20سنكات إلى  10المؤقت مف  بالسجف
o  إذا كاف الجاني مف األصكؿ أك مف الفئة التي ليا سمطة عمى الضحية كاف معمما لو أك ممف يخدمكنو أك

 5ىده الحالة إلى السجف المؤبد. كاف خادما بأجر أك مكظفا أك أحد رجاؿ الديف ترفع العقكبة في
o  إذا تعدد الجناة، فإذا استعاف الجاني بشخص أك أكثر تشدد العقكبة كذلؾ إلى السجف المؤبد، كلـ يأخذ

 الحمؿ.ك  المشرع الجزائرم بعيف االعتبار اآلثار التي تنتج عف جـر االغتصاب مثؿ فض البكارة
 فم: جزميخ انفؼم ادلخم ثبحلُبء ػهً طانفزع انضبين

تسمية الفعؿ المخؿ بالحياء، كفي التشريع المصرم تسمى ىذه الجريمة  عمى طمؽيالمشرع الجزائرم 
جريمة ىتؾ العرض، بينما في التشريع التكنسي يطمؽ عمييا تسمية االعتداء بالفاحشة، كالتشريع الفرنسي 

 Les autres agressions sexuelles .6يطمؽ عمييا تسمية االعتداءات الجنسية األخرل 
يضع تعريفا مف قانكف العقكبات نبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ  335ك 334نصي المادتيف  استقراءبك 

 ف عمينا الخكض في تعريفات الفقو كالقكانيف المقارنة.اليذه الجريمة، لذلؾ ك

                                                 

 .346، ص01العدد 2013المحكمة العميا، مجمة ، 17/01/2013 مؤرخ في 870590رقـ ، ممؼ المحكمة العميا الغرفة الجنائية قرار 1
 06أنظر الممحؽ رقـ  2
  .34ؽ، صعبد الصبكر عبد القكم عمي مصرم، المرجع الساب 3
4
 .03أَظط انًهحك  

 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 337أنظر المادة  5
 .97أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 6
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كعمى خبلؼ جريمة االغتصاب التي يتطمب لتحقيقيا حدكث الكطء أك المكاقعة، فانو لتحقؽ جريمة 
لفعؿ المخؿ بالحياء كجكد صمة مادية مباشرة بيف فعؿ الجاني كجسد المجني عميو، كال يصؿ إلى درجة ا

االيبلج أك الكقاع، فجريمة الفعؿ المخؿ بالحياء تقكـ عمى فكرة المساس بالجسد الذم ال يبمغ درجة 
 االغتصاب.

عكد لمقضاء الفرنسي، في سنة كتأثرا مف المشرع الجزائرم بالمشرع الفرنسي فإف أصؿ ىذه الجريمة ي
ـ حيف صدر حكـ عف محكمة النقض الفرنسية في كاقعة قياـ شخص بتعرية خمس فتيات لـ يبمغف 1874

الثالثة عشرة مف العمر، إلى منتصؼ بطكنيف كتركيف عمى ىذه الحالة كالعكرة مكشكفة مدة مف الزمف، دكف 
الفعؿ المخؿ بالحياء في حقو معممة السبب بأف  أف يصدر منو أم فعؿ آخر، فقضت المحكمة بقياـ جريمة

 1الجاني ال يشترط أف يرتكب الفاحشة عمى الطفؿ بؿ يكفي أف يمعب دكرا ايجابيا في ىتؾ عرضو.
)كالتي نسمييا نحف بالفعؿ  Les autres agressions sexuellesكاستقر الفقو الفرنسي عمى أف 

، سكاء كاف الجاني يغاير جنس المجني لمجني عميو مباشرةالمخؿ بالحياء(، ىك فعؿ فاحش يقع عمى جسد ا
عميو أك نفس جنسو، كىك ذات المنيج الذم اعتمده الفقو المصرم في شأف تحديد فعؿ ىتؾ العرض، حيث 

، فيتؾ 2يمس جسـ أك عكرات الغير بما يجرح حياءه العرضي Obscéneعرفو بأنو" كؿ فعؿ مادم فاحش 
يتصؿ بجسـ المجني عميو أك عكراتو ، ، عمى درجة مف الجسامة3فاحش العرض يفترض دائما كجكد فعؿ

عمى نحك ما، كبعبارة أخرل ال يعد الفعؿ ىتكا لمعرض اال بتكفر أمريف: األكؿ فعؿ مادم فاحش مخؿ 
بالحياء، كالثاني كقكع الفعؿ مف الجاني عمى جسـ المجني عميو فيمس بو عكراتو أك يجعؿ المجني عميو 

 4جاني.يمس عكرات ال
 كسنتناكؿ بالدراسة قبؿ الخكض في أركاف ىذه الجريمة، صكر ىذه الجريمة.

 : صور جريمة الفعل المخل بالحياء عمى طفلأوال
كضع لجريمة الفعؿ المخؿ بالحياء صكرتيف، كجعؿ معيار التفرقة بيف ىاتيف  الجزائرم المشرع
الفعؿ المخؿ بالحياء ليا صكرتيف، الصكرة فجريمة ، الجاني لمعنؼ أك عدـ استعمالو استعماؿالصكرتيف 

مف قانكف العقكبات كىي الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ بغير  334األكلى المنصكص عمييا في المادة 
كىي الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ  2 فقرة 335عنؼ، كالصكرة الثانية المنصكص عمييا في المادة 

 بالعنؼ.

                                                 

1 Robert Vouin, Droit penal special, sixieme édition, Dalloz, 1988, No.307, P457. 
 .687، ص1977دار النيضة العربية، القاىرة،  د ط، ،ي قانكف العقكباتعبد المييمف بكر، جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ف 2
القاىرة، كالتكزيع،  دار النشر د ط، محمكد نجيب حسني، الحؽ في صيانة العرض في الشريعة االسبلمية كقانكف العقكبات المصرم، 3

 .546، ص1984
، 2004دار النيضة العربية، د ط، ي كالقانكف الكضعي، سعيد عبد المطيؼ حسف، الحماية الجنائية لمعرض في الفقو االسبلم 4

 .335ص
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 ل بالحياء عمى طفل بغير عنف.: جريمة الفعل المخالصورة األولى
كالمشرع الجزائرم لـ ، مف قانكف العقكبات الجزائرم 334المادة  المنصكص عمييا فيجنحة الكىي 

تعريفا كما سبؽ االشارة إليو، كبالتالي يمكف القكؿ بأف جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ أقؿ مف  يضع
خبلؽ كالتي تمارس مباشرة عمى جسـ المجني عميو كيككف سنة بغير عنؼ، ىي تمؾ األفعاؿ المنافية لؤل 16

، كبدكف استعماؿ القكة البدنية أك أم 1مف شأنو أف يشكؿ اخبلال باآلداب سكاء كاف ذلؾ عبلنية أك في الخفاء
عنؼ آخر أك إكراه، كأف ينزع الجاني لباس الطفؿ المجني عميو كيظير عكراتو، أك أف يممس المناطؽ 

 عميو مف جنسو أك مف الجنس اآلخر، كيعتد بالحياء السائد في أعراؼ المجتمع.الجنسية لممجني 
غير أف التساؤؿ الذم يطرح نفسو، ما ىك المقصكد بعبارة "بغير عنؼ"؟ ىؿ أف المشرع يقصد العنؼ 

 المادم كحده أـ العنؼ المادم كالمعنكم؟
كجكد العنؼ، فالعنؼ لو أنكاع كنرل أف المشرع الجزائرم جانب الصكاب في فيما يخص اشتراط عدـ 

كدرجات، فصغر سف الطفؿ كعدـ إدراكو بعكاقب األفعاؿ التي تقع عميو، يجعؿ مف عنصر العنؼ متكفر في 
كؿ الحاالت، فالخكؼ الذم يتعرض إليو الطفؿ مف ردة فعؿ الجاني، بالرغـ مف عدـ ممارسة الجاني أم 

الي الخكؼ ىك نكع مف أنكاع العنؼ، كاإلغراء كالكعد عنؼ مادم يجعؿ الطفؿ مستسمما دكف مقاكمة، كبالت
بأشياء أك ىدايا، ثـ ممارسة الفعؿ المخؿ بالحياء عميو ىك عنؼ آخر، أيضا المباغتة ىي نكع مف أنكاع 

 العنؼ ال تترؾ مجاال لممجني عميو مف أجؿ المقاكمة.
، مفرا كظرفا لمتخفيؼ عمى مف قانكف العقكبات 334كما أف الممارسة القضائية جعمت مف نص المادة 

مف قانكف العقكبات، فأصبح دفاع المتيـ يمتمسكف في جمسات محاكـ  335المتيـ المتابع بنص المادة 
 334، كىك ىؿ أف الفعؿ المخؿ بالحياء كاف بغير عنؼ طبقا ألحكاـ المادة احتياطيالجنايات طرح سؤاؿ 
 مف قانكف العقكبات؟

ـ عندما تككف أفعاؿ إيبلج العضك الذكرم في دبر قاصر دكف فكيؼ يككف المنطؽ القانكني سمي
استعماؿ العنؼ، ذات كصؼ جنحي كليس جنائي، بالمقابؿ األفعاؿ البسيطة التي تمس بالحياء إذا صاحبيا 

العنؼ دكف أف يصاحب ذلؾ  باستعماؿعنؼ تككف ذات كصؼ جنائي، مثؿ مبلمسة ثدم أك مؤخرة طفؿ 
 ذكرم لمجاني.لمعضك ال استعماؿإيبلج أك 

مف قانكف العقكبات كأف يصنؼ  334المشرع الجزائرم أف يعيد النظر في نص المادة  ندعكاكعميو 
 األفعاؿ المخمة بالحياء حسب الضرر الذم تحدثو ىذه األفعاؿ عمى الطفؿ كنرل أف يقسميا إلى نكعيف:

o ي جسد كنفسية الطفؿ كليا آثار األفعاؿ المخمة بالحياء الخطيرة التي مف شأنيا أف تحدث ضررا جسيما ف
 تدميرية عمى مستقبؿ الطفؿ.

                                                 

عمر عمارم، جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء، دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي كقانكف العقكبات الجزائرم، مجمة الدراسات كالبحكث  1
 . 106، ص2018، سبتمبر 10القانكنية، جامعة محمد بكضياؼ المسيمة، العدد 
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o  األفعاؿ المخمة بالحياء األقؿ خطكرة كالتي تحدث خدشا في حياء الطفؿ كتأثيراتيا عمى الطفؿ محدكدة
 كليست بالجسيمة.

كيتـ االستعانة بخبراء كأطباء نفسييف مف أجؿ تحديد الضرر الذم أحدثو الفعؿ المخؿ بالحياء عمى 
 طفؿ القاصر.ال
 

 الصورة الثانية: جريمة الفعل المخل بالحياء عمى طفل بالعنف
كفي ىذه الصكرة مف جريمة ، مف قانكف العقكبات الجزائرم 335نصت عمييا المادة  التي جنايةالكىي 

 Sonsالفعؿ المخؿ بالحياء نبلحظ أنو كرد في تحرير النص في المغة العربية عبارة "بغير عنؼ 
Violence "" بينما في النص بالمغة الفرنسية عبارةAvec Violence  "كارد  فيذا يدؿ عمى أف الخطأ1بعنؼ

 في تحرير النص بالمغة العربية، كاألصح ىك عبارة "بعنؼ".
كيشترط في األفعاؿ التي تشكؿ جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ بالعنؼ، أف تككف مصحكبة 

ؼ المادم يمحؽ الضرر بالمجني عميو، ماديا في البدف أك في الحقكؽ بالعنؼ سكاء مادم أك معنكم، فالعن
أك في المصالح أك في األمف، أما العنؼ المعنكم فيك استعماؿ شتى أنكاع الضغكط النفسية عمى المجني 
عميو، لمسيطرة عمى أفكاره كتصرفاتو فيمحؽ ذلؾ الضرر بالمجني عميو في الشعكر الذاتي باألمف كالطمأنينة 

 كرامة كاالعتبار كالتكازف كال يقؿ الثاني عف األكؿ في فداحة النتائج.كال
، ال يختمؼ معنى العنؼ المادم كالمعنكم مف حيث اليدؼ كىك: انتزاع المطمكب بالقكة،  كعمى العمـك

 كاكراه اآلخر عمى االستسبلـ كالرضكخ، كمف ثـ اتياف الفعؿ المخؿ بالحياء عمى الطفؿ.
بالعنؼ المادم مف خبلؿ قضاء المحكمة العميا، في القرار الصادر ب إلى األخذ كالتطبيؽ القضائي ذى
 22/10/2008.2بتاريخ  488761عف الغرفة الجنائية ممؼ رقـ 

                                                 

ي النص بالمغة العربية كىك "بغير عنؼ" كالصحيح "بعنؼ" فالنص بالمغة الفرنسية كاضح كيستقيـ مع اليدؼ مف التشديد يكجد خطأ ف 1
 في حالة استعماؿ العنؼ.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à 

temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes 

de l’un ou de l’autre sexe. 

 كىك الخطأ الذم لـ يتـ تصحيحو إلى يكمنا ىذا بالرغـ مف تعديؿ قانكف العقكبات لعدة مرات، كسنتناكؿ ىذه النقطة القانكنية عند التعرض
 ألركاف الجريمة.

العدد األكؿ  2009، المجمة القضائية لسنة 488761ممؼ رقـ:  22/10/2008المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، بتاريخ قرار  2
، كما يتبيف ذلؾ مف 335: "يعتبر العنؼ عنصرا مككنا لجريمة الفعؿ المخؿ بالحياء المنصكص كالمعاقب عمييا في المادة 305ص

جاء في النص األصمي بالعربية الذم أشار الى الخطأ في الفؿ المخؿ بالحياء "بغير عنؼ" صياغة النص بالمغة الفرنسية، خبلؼ لما 
 .177/أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية، المرجع السابؽ، ص
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 : أركان الجريمةثانيا
مف قانكف العقكبات، إذا كقع  335ك 334الجزائرم تجريما مستقبل في نص المادتيف  المشرع خص

مف عمره، كتتشكؿ أركاف جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء عمى ثبلثة  16فؿ لـ يبمغ الفعؿ المخؿ بالحياء عمى ط
 أركاف : صفة المجني عميو، كالفعؿ المادم المنافي لمحياء كالقصد الجنائي.

 صفة المجني عميو  -01
عمى ضكء النص العقابي نجد أف المشرع الجزائرم استعمؿ مصطمح قاصر لـ يكمؿ السادسة عشرة، 

 سنة يـك ارتكاب الكقائع. 16مف تطبيؽ ىذا النص الطفؿ الذم يككف سنو أكبر مف  كبالتالي يخرج
مف قانكف العقكبات عمى أنو يعاقب  2فقر 334بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم في نص المادة 

بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات أحد األصكؿ الذم يرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد قاصر كلك 
مف قانكف  07ة عشرة مف عمره كلـ يصبح راشدا بالزكاج، كسف الرشد بالزكاج حسب المادة تجاكز السادس

 1سنة بالنسبة لمزكج كالزكجة. 19األسرة الجزائرم ىك 
كؿ شخص لـ يبمغ  منو عمى أف الطفؿ ىك 02كتماشيا مع قانكف حماية الطفؿ، في نص المادة 

ني يفرض بأف تككف جميع النصكص القانكنية متجانسة ( سنة كاممة، فإف المنطؽ القانك 18الثامنة عشر )
 كاف عمى المشرع تكسيع الحماية القانكنية كفي نفس السياؽ كتعبراف عف سياسة جنائية مكحدة، كمف ىنا

سنة، فيما يخص جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ، كعمى المشرع أيضا أف  18لمطفؿ إلى غاية سف 
 سنة كاممة كيعممو عمى جميع النصكص التشريعية األخرل. 18لـ يبمغ سنو  يكرس مبدأ حماية الطفؿ الذم

 الركن المادي -02
يتمثؿ الركف المادم لجريمة الفعؿ المخؿ بالحياء عمى طفؿ في كقكع أم فعؿ مناؼ لمحياء عمى 
ة الطفؿ كيستطيؿ جسمو، كيقع عمى مناطؽ عكراتو، كيخدش عاطفة الحياء عنده مف ىذه الناحية، كمف أمثم

ذلؾ كضع الجاني اصبعو في دبر الطفؿ المجني عميو، أك استمقاء الجاني فكؽ المجني عميو بعد طرحو 
أرضا، كال يشترط أف يترؾ الفعؿ آثار عمى جسـ المجني عميو، فميس ببلـز ثبكت استمناء الجاني عمى 

لمخؿ بالحياء، كما ال المجني عميو أك كجكد آثار احتكاؾ أك جركح في جسـ المجني عميو أحدثيا الفعؿ ا
يؤثر أيضا جنس الجاني أك جنس الطفؿ المجني عميو، ككذا عدـ تماـ المباشرة الجنسية، كعدـ كقكع مبلمسة 

 2لعكرة الطفؿ المجني عميو، أك كقكع الفعؿ سرا أك عبلنية.

                                                 

ـ :" تكتمؿ أىمية الرجؿ مالمتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمت 1984يكنيك  09المؤرخ في  11-84مف القانكف رقـ  07تنص المادة  1
 سنة، كلمقاضي أف يرخص بالزكاج قبؿ ذلؾ لمصمحة أك ضركرة متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاج." 19لزكاج بتماـ افي كالمرأة 

لقاىرة، ، ا03 جالمركز القكمي لئلصدارات القانكنية، د ط، ايياب عبد المطيؼ، المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف العقكبات،  2
 .709، ص2008
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تى كلك كانت بينما ال يعتبر مساسا بعكرة التقبيؿ مف الكجنتيف، أك االمساؾ مف اليد أك مبلمسة القدـ ح
ككشؼ عكراتيا يعد ، ىذه األفعاؿ قد ارتكبت بشيكة جنسية، كبالمقابؿ فإمساؾ الجاني لثدم المجني عمييا

 فعبل مخبل بالحياء.
 الركن المعنوي -03

جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء ىي جريمة عمدية، يكتمؿ القصد الجنائي فييا بانصراؼ ارادة الجاني إلى 
دكف االعتداد بالباعث، سكاء كاف  يو مع عممو بأركاف الجريمة كالنتيجة،خدش حياء الطفؿ المجني عم

إلرضاء الشيكة أك االنتقاـ مف الطفؿ المجني عميو، أك بقصد إذاللو، أك أف يككف مندفعا إلى فعمتو حبا 
كال يتحقؽ القصد اذا حصؿ الفعؿ المخؿ بالحياء عرضا، كأف يبلمس شخص عكرة الضحية ، 1لبلستطبلع

 اف عمكمي مكتظ بالناس دكف أف يقصد المبلمسة.في مك
 المقررة لمجريمة العقوبة: رابعا
 العقوبة المقررة قانونا في صورة جريمة الفعل المخل بالحياء المرتكب بغير عنف: -01

سنة طبقا لممادة  16عمى طفؿ أقؿ مف  يعاقب عمى جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء المرتكب بغير عنؼ
، كيعاقب عمى الشركع بنفس العقكبة، ت يعاقب بالحبس مف خمس إلى عشر سنكاتمف قانكف العقكبا 334

ك يصبح الفعؿ المخؿ بالحياء جناية يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات إذا كاف الجاني أحد 
سنة  19األصكؿ لمطفؿ كلك تجاكز السادسة عشرة مف عمره كلـ يصبح راشدا بالزكاج، أم لـ يبمغ سف 

 .كاممة
كاذا كاف الجاني مف أصكؿ مف كقع عميو الفعؿ المخؿ بالحياء أك مف فئة مف ليـ سمطة عميو أك كاف 
معممو أك خادمو بأجر أك خادما بأجر عند أحد أصكؿ الطفؿ أك كاف مكظفا أك رجؿ ديف أك أف الجاني 

السجف المؤقت مف  مف قانكف العقكبات ىي 337استعاف بشخص آخر أك أكثر فتككف العقكبة طبقا لممادة 
 عشرة إلى عشريف سنة.

كنبلحظ كجكد ازدكاجية النص العقابي، فالمشرع نص عمى عقكبة الجاني إذا كاف مف أصكؿ الطفؿ 
مف قانكف العقكبات، كنص أيضا عمى عقكبة أخرل أشد مف  334مف المادة  02المجني عميو في الفقرة 

كبات، دكف أف يبيف الفرؽ بيف الظرفيف، فأم النصيف مف قانكف العق 337العقكبة األكلى في نص المادة 
 يطبقيما القاضي.

 العقوبة المقررة قانونا في صورة جريمة الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف: -02
سنة طبقا لممادة  16يعاقب عمى جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء المرتكب بالعنؼ عمى طفؿ أقؿ مف  
كيعاقب عمى الشركع بنفس ، قت مف عشر سنكات إلى عشريف سنةمف قانكف العقكبات بالسجف المؤ  335

كاذا كاف الجاني مف أصكؿ مف كقع عميو الفعؿ المخؿ بالحياء أك مف فئة مف ليـ سمطة عميو أك ، العقكبة
                                                 

 .217-215ـ، ص1957مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  د ط، محمد عطية راغب، الجرائـ الجنسية في التشريع المصرم، 1
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كاف معممو أك خادمو بأجر أك خادما بأجر عند أحد أصكؿ الطفؿ أك كاف مكظفا أك رجؿ ديف أك أف الجاني 
 مف قانكف العقكبات ىي السجف المؤبد. 337طبقا لممادة  خر أك أكثر فتككف العقكبةاستعاف بشخص آ

 
 : احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يٍ اجلزائى انيت متض ثبألخالقادلطهت انضبين

اىتـ عمماء االجتماع قديما كحديثا بسمكؾ اإلنساف كأفعالو القائمة عمى التربية األخبلقية كتأثيرىا 
رز عمماء االجتماع الذيف كاف ليـ السبؽ في الدراسة كاإلحاطة بالتربية األخبلقية، نجد االجتماعي، كلعؿ أب

مف خبلؿ مؤلفو التربية  David Émile Durkheimالفيمسكؼ كعالـ االجتماع الفرنسي إميؿ دكركايـ 
نظريتو حكؿ ، كقد كاف باحثا سكسيكلكجيا كمدققا كدارسا لؤلخبلؽ في نفس الكقت، حيث اعتمد في 1األخبلقية

األخبلؽ في تحديد أعمدة التربية األخبلقية، كأكد عمى أنيا يجب أف تؤسس عمى عنصريف اثنيف: فيجب أف 
يككف ىناؾ مف ناحية نظاـ معيف لتنظيـ السمكؾ، كمف ناحية أخرل يجب عمى اإلنساف لكي يككف كائنا 

التماسؾ مع مجتمع معيف كباالرتباط أخبلقيا البد أف يتعمؽ بشيء آخر غير ذاتو ىك، فيشعر باالنتماء ك 
الكثيؽ معو، كيمكف القكؿ أف التربية األخبلقية معنية بترسيخ نسؽ مف الفضائؿ كالقيـ األخبلقية في كعي 
، كالرحمة، كالنزاىة كالعفة، كالصبر كالتأني، ، األطفاؿ ككجدانيـ، كتتمثؿ ىذه القيـ في فضائؿ: األدب، كالكـر

المطافة ك  ر كالعرفاف، كالصدؽ كالشجاعة، كالتسامح، كاإلخبلص كالتكاضع كالدعابة،كالمطؼ كاالعتداؿ، كالشك
 2كالعدالة، كالشفقة كالرقة كالبساطة كالحب، كالحؽ كالخير.

كسنتناكؿ بالدراسة األفعاؿ التي تمس بأخبلؽ الطفؿ كالتي جرميا المشرع الجزائرم، كفؽ نصكص 
 ة ىذه النصكص القانكنية في تكفير حماية جنائية قانكنية لمطفؿ.قانكنية، كسنحاكؿ تسميط الضكء عمى فعالي

 : جزميخ حتزَط طفم ػهً انفظك وفظبد األخالقنفزع األولا

مف أىـ صكر الحماية القانكنية الجنائية التي تبناىا المشرع الجزائرم، تجريـ تحريض األطفاؿ عمى 
 العقكبات.مف قانكف  324الفسؽ، كفي ىذا الصدد جاءت أحكاـ المادة 

 الثاني ىك الفسؽ، ك  كالتحريض عمى الفسؽ يقـك عمى مدلكليف أك مصطمحيف، األكؿ كىك التحريض 
و، كشٌدد الٌرغبةى فيو، كالتحريض: ىك التٍَّحًضيض،  كالتحريض لغة مف فعؿ حٌرض عمى األمر: حضَّ

 3قاؿ الجكىرم: التٍَّحًريضي عمى القتاؿ الحث كاإًلٍحماء عميو.

                                                 

 .16ص، 2015 مصر، المركز القكمي لمترجمة، ،01 طترجمة: السيد محمد بدكم، ، اميؿ دكركايـ، التربية األخبلقية 1
دات، التربية األخبلقية كبناء ثقافة الطفؿ العربي في عالـ متغير، مجمة االبراىيمي لمعمـك االجتماعية حيمانة العيد كسممى محيم 2

 .36، ص2019، جكاف 04كاإلنسانية جامعة محمد البشير االبراىيمي برج بكعريريج، العدد
 معاني الكممات، عمى المكقع: معجـ  3
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ريض خمؽ فكرة معينة لدل شخص، أك تحبيذىا، أك تحسينيا في ذىنو، بيدؼ التأثير كيقصد بالتح
عميو العتناقيا كاعماليا، كال يشترط لكقكع ىذه الجريمة تحقيؽ التأثير المراد إحداثو مف التحريض فعبل، بؿ 

 1يكفي مجرد صدكر فعؿ يكصؼ بحد ذاتو بأنو نكع مف التحريض.
كؿ األفعاؿ الجنسية التي يقكـ بيا الجاني بيدؼ تكجيو الطفؿ كالتحريض عمى الفسؽ يقصد بو 

، أيضا ليا معنى إثارة الطفؿ المجني عميو كالتأثير عميو نفسيا بأم كسيمة، 2المجني عميو إلى الفساد األخبلقي
 3كمخاطبة النفس كاقناعيا بما يريده الجاني.

بذؿ العكف بعيدا عف تنفيذ الركف المادم  كيرل فقياء الشريعة االسبلمية أف التحريض عمى الجريمة ىك
 4لمجريمة كاعتبركا التحريض صكرة مف صكر االشتراؾ بالتسبب كىي االتفاؽ كالتحريض كاالعانة.

 أما الفسؽ لغة العصياف كتجاكز حدكد الشرع، فيقاؿ فبلف فسؽ عف أمر ا أم خرج عف طاعتو.
ألخبلقي في الميداف الجنسي الذم يحاكؿ الجاني أف كمف الناحية القانكنية يعرؼ عمى أنو ىك الفساد ا

 5يجر الطفؿ إلى ميداف الجريمة.
كالفسؽ يعرؼ أيضا أنو ىك كؿ سمكؾ جنسي يخالؼ اآلداب العامة، سكاء كاف ىذا السمكؾ متمثبل في 

م المكاقعة الجنسية الكاممة أك الناقصة التي تتفؽ مع الطبيعة أك السمكؾ الشاذ الذم يخرج عف العاد
 6لفظ عاـ يستكعب كؿ األعماؿ الشيكانية أك المخالفة لآلداب. كالمألكؼ، كلفظ فسؽ ىك

 : أركان الجريمةأوال
مف قانكف العقكبات، تبرز أركاف الجريمة في الركف المفترض كىك صفة  342باستقراء نص المادة 

 الضحية، كالركف المادم، ثـ الركف المعنكم.
 صفة المجني عميو  -01

ص العقابي نجد أف المشرع الجزائرم استعمؿ مصطمح قاصر لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمى ضكء الن
سنة،  21سنة أك  19عمره، بعد أف تأرجح عدة مرات مف خبلؿ التعديبلت التي سبؽ االشارة إلييا، سكاء 

 كلـ يفرؽ المشرع حسب نص المادة في جنس المجني عميو سكاء كاف ذكرا أـ أنثى.

                                                 

 .164أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 1
 .203، ص2007، ديكاف المطبكعات الجامعية، قسنطينة، 02 ج د ط، دردكس مكي، القانكف الجنائي الخاص في التشريع الجزائرم، 2
 .179، ص2005كف العقكبات، د ط ، دار المطبكعات الجامعية ، االسكندرية، عبد الحكيـ فكدة، جرائـ العرض في قان 3
 .357، ص1968، مؤسسة الرسالة، بيركت، 05 ط، 01 جعبد القادر عكدة، التشريع الجنائي االسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي،  4
البحاث كالدراسات االقتصادية كاالجتماعية، تكنس، منصكر محمد، انحراؼ االحداث بيف الكقاية كالعبلج، المجمة القانكنية، مركز ا 5

 .80، صـ1974
 .13، ص1997باعة كالنشر، مصر، عبد الحكيـ فكده، الجرائـ الجنسية في ضكء الفقو كقضاء النقض، مكتبة كمطبعة اإلشعاع لمط 6
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 الركن المادي: -02
مثؿ السمكؾ االجرامي في جممة مف األفعاؿ كاألقكاؿ يقكـ بيا الجاني، ككسائؿ يستعمميا بقصد يت

قناعو إلى أعماؿ الفسؽ كفساد األخبلؽ، كال  استمالتوالتأثير عمى القاصر سكاء كاف ذكرا أك أنثى، بيدؼ  كا 
د التمفظ بعبارات غير أخبلقية تككف ذا أىمية إف كاف الطفؿ فاسد األخبلؽ أـ ال، كما ال تقـك الجريمة بمجر 

نما تستكجب القياـ بعمؿ يأخذ شكؿ مف أشكؿ أعماؿ الفسؽ بحد ذاتيا مثؿ ، كال بمجرد اسداء النصح، كا 
مرافقة الطفؿ إلى بيكت الدعارة، تكفير محؿ لمفسؽ، مباشرة عبلقة جنسية أماـ طفؿ، تنظيـ حفبلت ماجنة 

 1إلى غير ذلؾ مف األمثمة.
فسؽ باألقكاؿ يجب أف يفيـ مف عباراتو الدعكة الصريحة إلى الفسؽ أك فساد كالتحريض عمى ال

األخبلؽ، كىذه العبارات تختمؼ مف منطقة الى منطقة أخرل باختبلؼ العادات كالتقاليد، كيرجع تقديرىا إلى 
تدؿ باستعماؿ أم جزء مف الجسـ، اذا كانت  باإلشارةسمطة القاضي، كيمكف أف يككف التحريض عمى الفسؽ 

عمى دعكة المحرض الرتكاب أعماؿ الفسؽ، كال يشترط في األقكاؿ أك االشارات أف تقنع الطفؿ المجني عميو 
 2تتبع الجاني المحرض، كال أف يككف الطفؿ راضيا عنيا أك أنو تأذل بسماعيا.ك  لبلنسياؽ
 إلى التحريض صكرتيف كىما: باإلضافةكيأخذ السمكؾ االجرامي في ىذه الجريمة  
 يع الطفؿ عمى الفسؽ أك فساد األخبلؽ.تشج -
 تسييؿ الفسؽ أك فساد األخبلؽ لمطفؿ. -

كباإلضافة إلى السمكؾ االجرامي، لـ يشترط المشرع الجزائرم كما كاف في السابؽ قبؿ تعديؿ المادة 
لفعؿ مف قانكف العقكبات أف يككف الفعؿ المادم لمجريمة عمى سبيؿ االعتياد بؿ تقـك الجريمة كلك كاف ا 342

 لمرة كاحدة، أم بصفة عرضية.
كأىـ شرط كاف لـ نقؿ أنو ركف في ىذه الجريمة، أف يككف التحريض عمى الفسؽ كفساد األخبلؽ، مف 
أجؿ إشباع شيكات الغير، فتقتضي ىذه الجريمة أف يككف سمكؾ الجاني بيدؼ إشباع شيكات الغير، كىذا 

ممؼ رقـ  27/01/1987ئي، في القرار المؤرخ في األساس أكدتو المحكمة العميا في اجتيادىا القضا
لتطبيقيا أف يقدـ المتيـ عمى تحريض القاصر عمى الفساد أك  342الذم جاء فيو:" تشترط المادة  43167

الفسؽ إرضاء لشيكات الغير، ال تحقيقا لرغبتو الشخصية، كما تشترط أيضا القصد الجنائي الذم يتكافر متى 
 3مع قاصر، مف جية، كأنو أقدـ عمدا عمى افساده ارضاء لشيكات الغير."عمـ الجاني بأنو يتعامؿ 

                                                 

 .204دردكس مكي، المرجع السابؽ، ص  1
 .266، ص1983ء، د ط، دار الفكر العربي، بيركت، سيد البغاؿ، الجرائـ المخمة باآلداب فقيا كقضا 2
/أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية،  43167ممؼ رقـ  27/01/1987اجتياد لممحكمة العميا، المؤرخ في  3

 .183المرجع السابؽ، ص
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 الركن المعنوي -03
كالقصد الجنائي في جريمة تحريض طفؿ عمى الفسؽ كفساد األخبلؽ، يقتضي أف يككف الجاني عمى 

عث في عمـ كدراية بأنو يقكـ بالكساطة لصالح الغير سكاء بمقابؿ مادم أك بدكف مقابؿ مادم، كال يعتد بالبا
ىذه الجريمة، كأف يككف إفادة القاصر ببعض الماؿ دكف نية افساد أخبلقو، كما أنو ال يعتد بالنتيجة كىي 

 كقكع الطفؿ في الفسؽ أك فساد األخبلؽ.
مف قانكف العقكبات تكجو إلى تشديد العقكبة  342لممادة  نصالمشرع في : المقررة لمجريمة ثالثا: العقوبة

(سنة عمى 18لـ يكمؿ الثامنة عشرة ) طفبلمف حرض  فكؿ، خطكرة عمى األطفاؿ لما ليذه الجريمة مف
 (5الفسؽ أك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عميو أك تسييمو لو كلك بصفة عرضية، يعاقب بالحبس مف خمس )

دج، كيعاقب عمى الشركع في ىذه 100.000دج إلى 20.000سنكات كبغرامة مف  (10سنكات إلى عشر )
 العقكبات المقررة لمجريمة التامة. الجريمة بنفس
 : جزميخ حتزَط انطفم ػهً ؤػًبل انذػبرحانفزع انضبين

لـ يضع المشرع الجزائرم تعريفا لمدعارة، غير أف فقياء القانكف يعرفكف الدعارة عمى أنيا تقديـ خدمات 
 Prostitution is the provision of sexual services in exchangeمقابؿ مكاسب مادية  جنسية

for material gains 1 كالخدمات الجنسية ال تقتصر عمى الجماع الجنسي فقط، بؿ يمتد ليشمؿ أبعادا ،
 أخرل كالترفيو، كالرعاية التي غالبا ما تدرج في الخدمات المقدمة مف البغايا كمحترفيف. 

ع الدكلي ليذه كيستعمؿ األطفاؿ في مختمؼ أنحاء العالـ في أعماؿ الدعارة، كقد تفطف المجتم
المعضمة كانعكاساتيا عمى حقكؽ الطفؿ، كسعى مف خبلؿ االتفاقيات كالبركتكككالت إلى الدعكة إلى اتخاذ 

 تدابير حماية األطفاؿ مف أعماؿ البغاء كالدعارة.
كمف بيف المعاىدات الدكلية الحديثة في ىذا الشأف ما جاء بو نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية 

الجرائـ المرتكبة ضد األطفاؿ ضمف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة كقد  1999الذم أدرج منذ الدكلية 
التعقيـ القسرم، أك أم شكؿ ك  اإلكراه عمى البغاء، كالحمؿ القسرم،ك  االستعباد الجنسي،ك  أدرجت االغتصاب،

كبة ضد اإلنسانية متى آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي عمى مثؿ ىذه الدرجة مف الخطكرة ضمف الجرائـ المرت
ارتكب في إطار ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف، كذلؾ في 

 (.07المادة السابعة )فقرة

                                                 
1
 J.G RAYMOND, Prostitution on Demand, Legalizing the Buyers as Sexual Consumers, Violence 

Against Women 2004, The online version of this article can be found at : 

 http://vaw.sagepub.com/content/10/10/115     22/07/2020 
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باتت ظاىرة الدعارة مف أكثر الجرائـ خطكرة ألنيا تؤدم بالعبلقات االجتماعية األسرية لبلنحبلؿ ك  ىذا،
نتشار ىذه اآلفة، كالتي كثيرا ما تقع في السر كالخفاء بعيدة عف أعيف مصالح كالفساد األخبلقي، خاصة مع ا

 أف ىذه اآلفة أضحت منتشرة في العالـ بسبب الفقر.ك  .1األمف كالقضاء
مف قانكف العقكبات، تناكؿ فييما تجريـ الدعارة كشدد  344ك 343ك المشرع الجزائرم خصص المكاد 

ا يبلحظ عدـ كضكح ىذيف النصيف، ككنيما يتضمناف عبارات عامة، في حالة كاف المجني عميو طفبل، كم
 يصعب معيا عممية التطبيؽ في الكاقع العممي.

ك يقصد بدعارة األطفاؿ، عرض جسد الطفؿ، سكاء كاف ذكرا أك أنثى عمى الغير إلشباع شيكاتيـ 
أك إعالة أك استدراج طفؿ  باستخداـ تأخذ ىذه الجريمة شكميا القانكنيك  الجنسية بمقابؿ مادم أك معنكم،

 01مف قانكف العقكبات الشطر  343عمى احتراؼ الدعارة أك الفسؽ، كىك الفعؿ المنصكص عميو في المادة 
 .05كالشطر 

 : أركان الجريمةأوال
في الركف المفترض  ، كتتمثؿمف قانكف العقكبات، أركاف الجريمة 344ك 343نص المادتيف  يتبيف مف

 ركف المادم، ثـ الركف المعنكم.كىك صفة الضحية، كال
 المجني عميوصفة   -01

نجد أف المشرع الجزائرم استعمؿ مصطمح قاصر لـ يكمؿ الثامنة عشرة  344عمى ضكء نص المادة 
 سنة. 18سنة أك  19، سكاء 2المادة ىذه عمى نصسنة، بعد أف تأرجح عدة مرات مف خبلؿ التعديبلت 

 : الركن المادي -02
 في الصكر التي حددىا النص التشريعي كىي:يتمثؿ السمكؾ االجرامي 

المساعدة أك المعاكنة في دعارة األطفاؿ كذلؾ بأية طريقة كانت، كتتمثؿ في تكفير المسكف كالمكاف  -
 كتسييؿ أعماؿ الدعارة.

الحماية في دعارة األطفاؿ كذلؾ بأية طريقة كانت، كتتمثؿ في تكفير غطاء عدـ المتابعة ليذه  -
 ني فييا مف أصحاب السمطة كالنفكذ.األعماؿ كيككف الجا

االغراء عمى دعارة األطفاؿ كذلؾ بأية طريقة كانت، كىك ترغيب في ارتكاب الفجكر أك الدعارة،  -
 3كالتييئة لتقبؿ ىذا العمؿ.

                                                 

 .189، ص2006الثالثة، دار ىكمة، الجزائر،  طبف كارث محمد، مذكرات في القانكف الجزائي الجزائرم، القسـ الخاص،  1
 .1975يكنيك 17المؤرخ في 47-75مف قانكف العقكبات بمكجب األمر رقـ  344تعديؿ الفقرة األكلى مف المادة  2
 . مف قانكف العقكبات.344، عدلت الفقرة األكلى مف المادة 1982فبراير 13المؤرخ في  04-82تعديؿ آخر، بمكجب القانكف رقـ ثـ 

 .2014فبراير  04المؤرخ في 01-14ف العقكبات بمكجب القانكف رقـ مف قانك  344كأخيرا التعديؿ األخير لممادة 
 .163محمكد أحمد طو، المرجع السابؽ، ص.  3
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 استخداـ األطفاؿ في أعماؿ الدعارة، كتتمثؿ في ممارسة الدعارة عمى األطفاؿ. -
 استدراج األطفاؿ في أعماؿ الدعارة. -

ـر المشرع السمكؾ االجرامي ىذه الصكر لذاتيا، دكف أم اعتبار لكقكع الدعارة فعبل أك عدـ كيج
 1دكف أم اعتبار لرضاء الطفؿ المجني عميو.ك  كقكعيا،

الفقرة  344ك يعتبر الشركع في مثؿ ىذه الجريمة مثؿ اتياف بالفعؿ نفسو كذلؾ بنص صريح المادة 
 األخيرة مف قانكف العقكبات.

 معنوي:الركن ال -03
السمكؾ االجرامي في  بإتيانوىك القصد الجنائي أك النية اإلجرامية في الفعؿ، كىك اتجاه ارادة الجاني ك  

ال ك  مع عممو بأركاف الجريمة،ك  أحد صكره المذككرة في الركف المادم، مف أجؿ إحداث النتيجة االجرامية،
فمف يدفع بجيمو لسف الضحية أك كقكعو في يؤثر الخطأ في تقدير سف الضحية القاصر في الركف المعنكم، 
 2خطأ نظرا لكبر قامة القاصر أك بدانتو فإف ىذا الدفع ال يعتد بو.

 المقررة لمجريمة ثالثا: العقوبة
مف قانكف العقكبات شدد فييا المشرع كغمظ  344إف العقكبات السالبة لمحرية المقررة في نص المادة 

بس كىي تفكؽ بعض الجنايات، كالمشرع اعتبرىا بالرغـ مف تشديدىا العقكبة لتصؿ فييا إلى عشر سنكات ح
إلى  20.000بغرامة مالية مف ك  عميو فإف الجاني يعاقب بالحبس مف خمس إلى عشر سنكات، ك جنحة

 14د.ج، مع جكاز الحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة  200.000
 60بتطبيؽ أحكاـ المادة ك  ،3بالمنع مف اإلقامة مف سنة إلى خمس سنكات عمى األكثرك  مف قانكف العقكبات،

 مكرر مف قانكف العقكبات فيما يخص الفترة األمنية.
 

 احلًبَخ اجلُبئُخ حلمىق انطفم ادلبنُخ واالجزًبػُخ :ادلجحش انضبنش

لداخمية تيدؼ إلى ضماف حماية الحماية القانكنية لحقكؽ الطفؿ في المكاثيؽ الدكلية ككذا التشريعات ا
الطفؿ مف األخطار المتنكعة التي تستيدؼي جسمىوي كعقمىوي كنفسىوي، ككاقعىوي كمستقبمىوي، كقد تطرقنا في المبحث 
األكؿ كالثاني إلى الحماية الجنائية في أىـ الحقكؽ الخاصة بالطفؿ، كىي حؽ الطفؿ في السبلمة الجسدية، 

لطفؿ، كتبقى عدة حقكؽ أخرل لمطفؿ سنحاكؿ جمع أكبر عدد منيا في ىذا ككذا حؽ صيانة عرض كأخبلؽ ا
 المبحث كنتناكؿ بالدراسة الحماية الجنائية ليا.

                                                 

 .113عبد العزيز سعد، الجرائـ األخبلقية، المرجع السابؽ، ص  1
 .76حاج عمي بدر الديف، المرجع السابؽ ص 2
 مف قانكف العقكبات. 1مكرر  349أنظر المادة  3
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كتنقسـ ىذه الحقكؽ المتبقية إلى حقكؽ اجتماعية كحقكؽ مالية، كيبقى مجاؿ الحماية لؤلطفاؿ كاسعا 
 بقدر الحقكؽ التي أضفى المشرع الحماية القانكنية عمييا.

  احلًبَخ اجلُبئُخ حلك انطفم يف انزػبَخ دلطهت األول:ا
جاء قانكف األسرة قد بمجمكعة مف القكاعد كالمبادئ العامة كالكاجبات التي تكفؿ حماية األسرة 
كبخاصة رعاية األكالد كحسف تربيتيـ، فإف قانكف العقكبات يمثؿ الدعامة التي يستند عمييا، حيث تضمف ىذا 

 األحكاـ إلرساء ىذه الحقكؽ، كالتي ىي في األساس نتاج طبيعي لبلتفاقياتك  الضكابط األخير عمى جممة مف
 .الدكلية المتعمؽ بحقكؽ االنساف

كاألسرة ىي الركيزة األساسية لبناء المجتمعات، بكصفيا المصدر األكؿ لمتربية كالتعميـ، كبكصفيا 
، فإف صمحت األسرة 1أخبلقيـ كمزاجيـ كطبائعيـالبيئة األكلى التي ينشأ فييا أطفاؿ المجتمع كيأخذكف منيا 

ف فسدت فسد المجتمع، ليذا كاف االىتماـ باألسرة أكلكية لدل المجتمع كالحككمة، كيككف  صمح المجتمع، كا 
 ىذا االىتماـ بالتركيز عمى القكانيف التي تحمي ترابط كتماسؾ األسرة.

 2رىما عماد األسرة، كمف أىـ ىذه االلتزامات:كقد فرض المشرع الجزائرم التزامات عمى األبكيف باعتبا
o  التزامات عائمية بيكلكجية: كتتجمى في حماية األطفاؿ كرعايتيـ صحيا، بتكفير متطمبات المعيشة مف مأكؿ

 كممبس كمسكف كىي مف االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ األب.
o  استقرار األسرة مما ينعكس آثاره  التزامات معنكية: ىنا عمى األبكيف مراعاة شعكر أبنائيـ كالعمؿ عمى

عمى األطفاؿ، كيجب أف يسكد األمف كالطمأنينة، في جك مف الكد كالترابط كالتكافؿ كحسف المعاشرة 
 كالتربية الحسنة كحسف الخمؽ كنبذ اآلفات االجتماعية. 

o لقيـ كالمبادئ االلتزامات الدينية كاألخبلقية: حيث يقكـ األبكيف بتعميـ أبنائيـ تعاليـ دينيـ كغرس ا
كاألخبلؽ الحسنة في نفكسيـ ليككنكا أسكياء عمى دراية بأكامر كنكاىي الديف اإلسبلمي كحريصكف عمى 

 3السير في طريؽ مستقيـ.
كنص المشرع ، كقد رتب القانكف عمى األفعاؿ التي تيدد استقرار األسرة، جرائـ تقابميا عقكبات جزائية

الخامس مف الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني مف قانكف العقكبات تحت  عمى ىذا النكع مف الجرائـ في القسـ
 الجنح ضد األفراد .ك  عنكاف الجنايات

 : جزميخ رزن يمز األطزح انفزع األول

إف الميثاؽ الغميظ الذم يربط األبكيف ببعضيما البعض جعؿ مف األسرة كيانا مقدسا ينطكم عمى 
ف مقر األسرة كى ك البيت العائمي ليك أكلى الدعائـ التي تضمف لمطفؿ نمكا سميما حرمة ال يجب أف تنتيؾ، كا 

                                                 

 مف قانكف األسرة الجزائرم. 02 أنظر المادة 1
 .مف نفس القانكف 03أنظر المادة  2
 .مف نفس القانكف 36المادة  أنظر 3
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متزنا، لذلؾ بادر المشرع إلى تجريـ كمعاقبة أحد األبكيف الذم يتخمى عف التزاماتو األدبية أك المادية المترتبة 
دة إلى مقر ذلؾ بغير سبب جدم، كال تنقطع مدة الشيريف إال بالعك ك  عمى السمطة األبكية أك الكصاية القانكنية

 األسرة عمى كضع ينبئ عف الرغبة في استئناؼ الحياة العائمية بصفة نيائية.
 أوال: أركان جريمة ترك مقر األسرة

 مف قانكف العقكبات تتضح أركاف الجريمة التي نمخصيا فيما يمي: 330باستقراء نص المادة 
مف لو حؽ تقديـ  بالرغـ مف أف المشرع ذكر أف الزكج المتركؾ ىك صفة المجني عميو: -01

الشككل، بمعنى أنو ىك الضحية، غير أنو كبالغكص في طبيعة الحماية التي أكجدىا المشرع نجد أف ىذه 
كبالتالي األطفاؿ ، الحماية غايتيا تكفير قدر المستطاع بيئة طبيعية سميمة لنمك األكالد في البيت األسرم

متركؾ يككف بمثابة ممثميـ الشرعي أماـ القضاء، في الحقيقة ىـ الضحية في ىذه الجريمة، كأف الزكج ال
مف قانكف العقكبات، ىي في الحقيقة جاءت لحماية األكالد، 330كيعتبر بعض أساتذة القانكف أف المادة 

األدبي ك  لذلؾ يمكف تسمية ىذه الجريمة بالترؾ المادم، كتعتبرىـ ىـ الضحايا الكحيديف ليذه الجريمة
 1لؤلكالد.
ىك ما يدؿ عمى كجكد أكالد، كبالتالي لكي تقـك الجريمة ال بد أف ك  مشرع لفظ الكالديفكلقد استعمؿ ال 

تككف رابطة األبكة أك األمكمة قائمة، كمف ثـ فإذا عبل ىذا األصؿ كأف يككف الجد ال يسأؿ عف ىذه الجريمة، 
 كما أف الكافؿ ال يسأؿ عف ىذه الجريمة.

حصرت الجريمة في أحد الكالديف إال أنو يثار  330لمادة كالجريمة ال تقـك في حؽ األجداد إذ أف ا
أف ك  خاصة 1-330التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف األطفاؿ المكفكليف معنييف بالحماية القانكنية المقررة في المادة 

المتضمف قانكف األسرة تعرؼ الكفالة  1984جكاف  09المؤرخ في  11-84مف القانكف رقـ  116المادة 
 رعاية قياـ األب بابنو .ك  تربيةك  عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة عمى أنيا التزاـ

مف قانكف األسرة نصت عمى قياـ الكفيؿ برعاية المكفكؿ قياـ األب بابنو إال أنو  116رغـ أف المادة 
إذ  مف قانكف العقكبات، فالمعني بالحماية ىك الكلد األصمي الشرعي دكف سكاه 1-330مف صياغة المادة 

الكصاية القانكنية في حيف ك  مترتبة عمى السمطة األبكية 1-330أف االلتزامات المنصكص عمييا في المادة 
أما الطفؿ ، مف قانكف األسرة فيي عمى سبيؿ التبرع ال غير 116أف االلتزامات المنصكص عمييا في المادة 

قانكنا كفقا لممادة ك  كف التبني ممنكع شرعاك 1-330فيك أيضا غير معني بالحماية المقررة في المادة  المتبني
 مف قانكف األسرة. 46

مف قانكف أف الحماية مخصصة لؤلكالد دكف أف يحدد النص الجزائي  330كيفيـ مف نص المادة  
سنيـ، كمنو كعمى ضكء أحكاـ قانكف األسرة، األب يبقى ممـز بالنفقة عمى الذكر إلى غاية بمكغو سف الرشد 

                                                 

تشكار حميدك زكية، محاضرات في القانكف الجنائي لؤلسرة ألقيت عمى طمبة ماجستير عمـ اإلجراـ كالعمـك الجنائية خبلؿ السنة النظرية،  1
 ، عدـ كجكد ترقيـ لمصفحات.2008 كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد،
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إذا كاف الكلد  كذا يبقى األب أيضا ممزما بالنفقةك  بالنسبة لمبنت إلى الدخكؿ بيا،ك  نة،س 19المدني كىك 
 عاجز إلعاقة ذىنية أك بدنية أك مزاكال لمدراسة.

كيعتبر شرط كجكد أطفاؿ في مقر األسرة، أك أف تككف الزكجة حامبل شرطا أساسيا يترتب عمى تخمفو 
 انعداـ الجريمة.

 الركن المادي -02
ككجكد طفؿ ، ؿ السمكؾ االجرامي، فعؿ ترؾ مقر األسرة، التخمي عف االلتزامات األدبية كالماديةك يشم

 أك أطفاؿ في األسرة، استمرار الفعؿ المادم لمدة تتجاكز الشيريف.
 الترك الجسماني لمقر األسرة: -أ

يسمى المنزؿ كيفترض ليذا السمكؾ لكي يتحقؽ أف يقيـ الزكجاف كأكالدىما في مقر كاحد يجمعيـ  
يغادر أحد الزكجيف ىذا المقر، فإف كاف الزكجاف يعيشاف منفصبلف كؿ كاحد عف ك  العائمي أك مقر األسرة،

اآلخر فإف مقر األسرة يككف في حكـ العدـ، أك أف الزكجة ذىبت إلى بيت أىميا رفقة أكالدىا، فبل تقـك 
جريمة في حؽ الزكجة ألنيا أخذت األطفاؿ معيا، الجريمة في حؽ الزكج ألنو بقي في مقر األسرة كال تقـك ال

 كىنا يطرح النزاع أماـ قاضي شؤكف األسرة لمفصؿ بالرجكع إلى بيت الزكجية.
كالسمكؾ االجرامي تؤيده أحكاـ القضاء، كىك ما ذىبت إليو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا، منيا 

ادر عف غرفة الجنح كالمخالفات:" ال تتحقؽ جنحة الص 48087ممؼ رقـ  31/03/1989القرار المؤرخ في 
 مف قانكف العقكبات كىي: 330االىماؿ العائمي إال بتكفر أركانيا المادية المنصكص عمييا في أحكاـ المادة 

 ترؾ أحد الكالديف لمقر أسرتو لمدة تجاكز شيريف بدكف سبب جدم. -
  1ة المجمس الذيف أدانكا المتيـ بيذه الجنحة دكف ابراز أركانيا قد خالفكا القانكف."كمف ثمة فأف قضا

ك المشرع اشترط في ىذا التخمي أك ترؾ مقر األسرة مركر مدة زمنية ىي شيريف، كجعميا تنقطع 
 بالعكدة إلى مقر األسرة عمى كضع يظير مف خبللو كبدكف شؾ عف الرغبة في استئناؼ الحياة العائمية
بصفة نيائية، مما يجعؿ التحقؽ كمعرفة نية الزكج تارؾ مقر األسرة أمرا كجكبيا، إذ عمى القاضي أف يتأكد 

 مف رغبة الزكج فعبل في استئناؼ الحياة العائمية بصفة نيائية، كليس محاكلة اإلفبلت مف المتابعة الجزائية.
 التخمي عن االلتزامات األدبية والمادية:  -ب

رم استعمؿ عبارة "السمطة األبكية أك الكصاية القانكنية" كيرل بعض أساتذة القانكف أنو المشرع الجزائ
كاف عمى المشرع أف يستغني عف مصطمح السمطة األبكية كيكتفي فقط بعبارة الكصاية القانكنية ألف العبارة 

                                                 

 1992لسنة  المجمة القضائية، 48087ممؼ رقـ  31/03/1989بتاريخ ، قرار صادر عف المحكمة العميا غرفة الجنح كالمخالفات 1
 . 197، ص01العدد 



  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

221 

مما يفيـ منو أف األمر يتعمؽ األكلى مأخكذة عف القانكف الفرنسي، أما الثانية فإنو يقصد بو الكالية القانكنية 
 1باألطفاؿ القصر.

كتقتضي ىذه الجريمة أف يصاحب ترؾ مقر األسرة التخمي عف كافة أك بعض االلتزامات العائمية التي 
بذلؾ يشترط لقياـ الجريمة بالنسبة ك  تقع عمى كؿ مف الزكج كالزكجة تجاه بعضيما البعض كتجاه األكالد،

 زكجوك  ية التخمي عف كافة كاجباتو في ممارسة ما يمزمو القانكف نحك أكالدهىك صاحب السمطة األبك ك  لؤلب
ىي صاحبة الكصاية القانكنية عمى األكالد عند كفاة األب التخمي ك  أيضا يشترط لقياـ الجريمة بالنسبة لؤلـك 

ة أفراد األسرة أك حمايك  عف التزاماتيا نحك أكالدىا كزكجيا، كااللتزامات الزكجية قد تككف أدبية تتعمؽ برعاية
 مادية تتعمؽ بضماف حاجياتيـ المعيشية.

 استمرار التخمي عن مقر األسرة مدة شيرين: -ت
ك في ىذه النقطة القانكنية يبدر التساؤؿ، في كيفية حساب مدة الشيريف المنصكص عمييا في المادة 

مي عف االلتزامات، أك مف مف قانكف العقكبات، فيؿ تحسب مف يكـ ترؾ مقر األسرة أك مف يكـ التخ 330
 يكـ تقديـ الشككل؟

كيجيب أساتذة القانكف أف ىذه المدة الزمنية يجب أف تؤخذ عمى شمكليا، فيي تتضمف مغادرة مقر 
 2األسرة كالتخمي عف الكاجبات كااللتزامات العائمية في آف كاحد.

البد أف يككف االبتعاد ك  يفكعميو فإنو يشترط لقياـ الجريمة أف يستمر ترؾ مقر األسرة أكثر مف شير 
يسأؿ عف ك  التخمي عف االلتزامات العائمية في آف كاحد، فإذا كاف األب ينفؽ عمى عائمتوك  عف مقر األسرة

كيتـ حساب مدة الشيريف  لك كانت المدة تتجاكز الشيريفك  أحكاليـ رغـ غيابو عنيـ فبل تقكـ الجريمة
مقر الزكجية كالتخمي عف التزاماتو العائمية، إلى تاريخ تقديـ المنصكص عمييا قانكنا ابتداء مف ترؾ الزكج ل

 الشككل ضده أماـ النيابة.
ثبات التخمي عف التزامات العائمية عمى ك  كيقع عبء إثبات مركر مدة الشيريف عمى ترؾ مقر األسرة  ا 

ككف العكدة تعبير عائؽ النيابة كالزكج الشاكي، كتقطع مدة الشيريف بالعكدة إلى مقر األسرة، مع شرط أف ت
عف الرغبة الصادقة في استئناؼ الحياة الزكجية، بشكؿ عادم كلقاضي المكضكع السمطة التقديرية في تقدير 

 تفادم قياـ الجريمة.ك  ما إذا كاف الرجكع فعمي أـ مؤقت لقطع مدة الشيريف

                                                 

 تشكار حميدك زكية، المرجع السابؽ، بدكف ترقيـ لمصفحات. 1
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ر مشكبا :" أنو يعتب31/03/1989بتاريخ  48087ممؼ رقـ  قراره في  كذىب المجمس األعمى في
بالقصكر كمنعدـ األساس القانكني كبالتالي يستكجب النقض، القرار الذم لـ يكضح المدة التي استغرقيا ترؾ 

 1األسرة كلـ يشر إلى شككل الزكجة الميجكرة."
 الركن المعنوي: -03

ة تعتبر جريمة ترؾ مقر األسرة مف الجرائـ العمدية، تتطمب قصدا جنائيا عاما، يتمثؿ في اتجاه ني
التممص مف الكاجبات ك  قطع الصمة بالكسط العائميك  كارادة الجاني كىك أحد الكالديف، إلى ترؾ المقر األسرم

الناتجة عف السمطة األبكية أك الكصاية القانكنية كبإرادة ال تقبؿ التأكيؿ، كعميو تقكـ جنحة ترؾ مقر األسرة 
تزاماتو العائمية، كبالنتيجة الكارثية التي تنعكس عمى أف يككف األب أك األـ عمى ادراؾ تاـ بخطكرة إخبللو بال

 عمى تربيتيـ.ك  أخبلقيـك  سبلمتيـك  صحة األكالد
كضع المشرع الجزائرم قيدا عمى تحريؾ الدعكل العمكمية في ىذه الجريمة، كىذا   المتابعة والعقوبة:-ثانيا

الشاكي يضع حدا لممتابعة كأف صفح الضحية ، القيد ىك كجكب تقديـ شككل مف قبؿ الزكج المتركؾ
 مف قانكف العقكبات. 330ذلؾ طبقا لمفقرة األخيرة مف المادة ك  ،2الجزائية

في  كما أف جنحة ترؾ مقر األسرة ىي مف الجرائـ المستمرة، كىك ما أكده المجمس األعمى في قراره
 30/06/1981.3بتاريخ  21301ممؼ رقـ 

دج 50.000( كبغرامة مف 2لى سنتيف )( أشير إ6ة )ك يعاقب الفاعؿ بالحبس يعاقب بالحبس مف ست
ىي الحرماف مف ممارسة ك  يجكز عبلكة عمى ذلؾ الحكـ عمى الجاني بعقكبة تكميمية،، ك دج 200.000إلى 

تطبؽ ىذه العقكبة مف يكـ انقضاء ك  ذلؾ مف سنة إلى خمس سنكاتك  الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية
 مف قانكف العقكبات. 332لممادة  العقكبة السالبة لمحرية، طبقا

 : جزميخ إمهبل انطفم يف فززح احلًمانفزع انضبين

يطمؽ عمييا رجاؿ القانكف جريمة إىماؿ المرأة الحامؿ، كتعتبر ىذه الجريمة مف جرائـ اإلىماؿ العائمي 
ىماليا عمدا أثناء مدة حمميا، كغاية المشرع مف تجريـ ىذا الفك  كىي تخمي الزكج عف زكجتو عؿ ىي حماية ا 

نما أحاط ىذا األخير بحماية أكثر ك  طفؿ المستقبؿ إذ أف المشرع لـ يكتفي بتجريـ اإلجياض حماية لمجنيف ا 
بذلؾ ك  نفسية األـك  مف خبلؿ تجريـ فعؿ إىماؿ الزكجة الحامؿ نظرا لخطكرة ىذا الفعؿ عمى صحة الجنيف

لمدة تتجاكز شيريف عف ك  الذم يتخمى عمدا البند الثاني مف قانكف العقكبات أف الزكج 330نصت المادة 
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 500بغرامة مف ك  ذلؾ لغير سبب جدم يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنةك  زكجتو مع عممو بأنيا حامؿ
تتكقؼ المتابعة فييا عمى ك  ركف معنكمك  تقكـ ىذه الجريمة كسابقتيا عمى ركف مادمك  دينار 5000إلى 

 لشرح في مطمبيف.ىذا ما تتعرض لو اك  شككل الزكجة الميممة
 أوال: أركان الجريمة

 صفة المجني عميو: -01
الضحية في ىذه الجريمة ىما شخصاف، األكؿ ىك الطفؿ الجنيف كالذم مازاؿ في فترة الحمؿ كىك 

كالتي يجب أف تككف حامبل، بإعتبار أف ، األساس في الحماية، كالشخص الثاني ىي الزكجة المتخمي عنيا
ؽ أيضا بالطفؿ الجنيف، كيشترط أف يككف الحمؿ بينا ظاىرا، ككف المشرع الضرر الذم سيمحؽ بيا سيمح

بذلؾ كجب عمى ك  ال يقصد الحمؿ المفترض كما ىك الحاؿ بالنسبة لجريمة اإلجياض،ك  يقصد الحمؿ الظاىر
ثبات قياـ الحمؿ يككف بكؿ الكسائؿ ك  الزكجة الشاكية أف تقدـ ما يثبت كجكد الحمؿ كعمـ الزكج بذلؾ ا 

ادة الطبية لمعاينة الحمؿ، إال أنو خبلفا لجنحة ترؾ مقر األسرة ال يشترط المشرع في ىذه الجنحة عدـ كالشي
 الكفاء بااللتزامات العائمية، بؿ يكفي مجرد الترؾ.

 صفة الجاني:  -02
الجاني في ىذه الجريمة ىك الزكج، كال يمكف أف يككف شخصا آخر غير الزكج الشرعي، كبذلؾ يستبعد 

الشخص الذم أقاـ عبلقة غير شرعية خارج إطار الزكاج، كبالتالي، فإف شرط قياـ العبلقة العشيؽ أك 
رسمي مقيد في سجبلت الحالة المدنية، كأف ك  الزكجية ىك شرط الـز لقياـ الجريمة، كىذا كفؽ عقد صحيح

كـ، إذا تكافرت الزكاج كما ىك معمـك يثبت بمستخرج مف سجؿ الحالة المدنية كفي حالة عدـ تسجيمو يثبت بح
كعميو ال تقكـ الجريمة في حالة الزكاج العرفي ما لـ يثبت ىذا الزكاج  ، كيتـ تسجيمو بالحالة المدنية.1أركانو

 بحكـ قضائي.
تقييده في سجبلت الحالة المدنية، تعيف عمى الزكجة الشاكية ك  فإذا لـ يكف عقد الزكاج قد سبؽ تسجيمو

بذلؾ تككف الجريمة قائمة ضد الزكج مف تاريخ الحمؿ، ك  يـ شككاىاتسجيؿ زكاجيا بمكجب حكـ، قبؿ تقد
ككف الزكاج يككف قائـ كمنعقدا بيف الطرفيف لمجرد تكافر أركانو القانكنية، كفقا ، كليس مف تاريخ تثبيت الزكاج

 ألحكاـ قانكف األسرة.
 السموك االجرامي:  -03

 لمدة تتجاكز الشيريف.ك  مؿ،يتمثؿ السمكؾ االجرامي في التخمي العمدم عف الزكجة الحا
يترؾ زكجتو، مع ك  يككف ذلؾ بمغادرة الزكج لمحؿ الزكجيةك  التخمي العمدم عف الزكجة الحامؿ: -

استقرت ك  عميو ال تقكـ الجريمة في حؽ الزكج إذا ما غادرت الزكجة المحؿ الزكجيةك  كجكب عممو أنيا حامؿ،
 عند أىميا.

                                                 

 مف قانكف األسرة الجزائرم. 22أنظر المادة  1
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يجب أف ، اإلضافة إلى التخمي العمد عف الزكجة الحامؿترؾ محؿ الزكجية لمدة أكثر مف شيريف: ب -
ىي ك  عميو فإذا ادعت الزكجة الشاكية أف زكجيا تركيا في مقر األسرةك  يستمر التخمي لمدة أكثر مف شيريف

أنكر الزكج ذلؾ فاف عمييا أف تثبت بالدليؿ القاطع أف الزكج قد تركيا لمدة مف ك  حامؿ لمدة أكثر مف شيريف
يف متتالييف دكف انقطاع، كذلؾ بكافة طرؽ االثبات ألف التخمي لمدة أقؿ مف شيريف كامميف أكثر مف شير 

متتالييف أك لمدة أكثر مف شيريف كيتخممو انقطاع بالعكدة الى مقر الزكجية يكحي بالرغبة في استئناؼ الحياة 
 المشتركة كيزيؿ عف السمكؾ صفة التخمي عف الزكجة الحامؿ عمدا. 

 وي:الركن المعن  -04
جريمة إىماؿ الزكجة الحامؿ جريمة عمديو تتطمب لقياميا تكافر قصد جنائي، كىك العمـ بأف الزكجة 

اتجاه ارادتو في التخمي عنيا، كيمكف لمزكج في حالة اثباتو لمسبب الجدم الذم جعمو يترؾ زكجتو، أف ك  حامؿ
بب جدم، كتقدير السبب الجدم لكي ينفي الجريمة عنو، ذلؾ أف المشرع ربط بيف قياـ الجريمة عدـ كجكد س

الجزاء متركؾ لمسمطة التقديرية لقضاة ك  اعفاء الزكج مف المتابعةك  يككف مبررا لمتخمي عف الزكجة الحامؿ
 المكضكع باعتباره مسألة مكضكع.

 العقوبة: و  المتابعة ثانيا:
سكاء في  دراستيا،تخضع ىذه الجريمة إلى نفس األحكاـ المقررة لجنحة ترؾ مقر األسرة التي تـ  

غير أنو في حالة ترؾ الزكج لمقر األسرة ككانت إمرأتو حامؿ كلو أكالد آخركف، ، المتابعة أك في العقكبة
ليس قاعدة التعدد الصكرم، فتقكـ جريمة ترؾ األسرة لمفيكـ المادة ك  نككف أماـ نظرية التعدد الفعمي لمجرائـ

مف قانكف  02-330مي عف الزكجة الحامؿ بمفيـك المادة مف قانكف العقكبات، كتقكـ جريمة التخ 330-1
 زكجتو الحامؿ بجنحة ترؾ مقر األسرةك  عميو يستكجب متابعة الزكج المتيـ الذم يترؾ أسرتو، ك العقكبات

بالتبعية إدانة المتيـ الرتكابو جنحة ك  مناقشة مدل تكفر كؿ جريمة عمى حدلك  جنحة إىماؿ الزكجة الحامؿك 
ىماؿ الزكجة الحامؿ مف جية أخرل.ك  مف جيةترؾ مقر األسرة   ا 

 

 : جزميخ اإلمهبل ادلؼُىٌ نألوالدانفزع انضبنش

المشرع الجزائرم حدد بمكجب فانكف األسرة، مجمكعة مف االلتزامات عمى عاتؽ الزكجيف، فأكجب  
رعاية األكالد ك  ةالتعاكف عمى مصمحة األسر ك  عمييما المحافظة عمى الركابط الزكجية ككاجبات الحياة المشتركة

رعايتيـ يؤدم ك  ، كفي كؿ ىذا كاف المشرع حريصا كعمى دراية بأف اإلىماؿ في تربية األكالد1كحسف تربيتيـ
انطبلقا مف ىذه الرؤية قرر المشرع الجزائرم ك  معا، إلى نتائج كخيمة تنعكس عمى األسرة كعمى المجتمع

مف قانكف العقكبات عمى  3فقرة 330حيث تنص المادة معاممة األكالد مف طرؼ أحد الكالديف،  تجريـ اساءة
أحد الكالديف الذم يعرض صحة أكالده أك كاحدا أك أكثر منيـ أك يعرض أمنيـ   يعاقب بالحبس ...“ما يمي: 
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أك خمقيـ لخطر جسيـ بأف يسيء معاممتيـ أك يككف مثبل سيئا ليـ لبلعتياد عمى السكر أك سكء السمكؾ أك 
ذلؾ سكاء كاف قد قضى بإسقاط سمطتو األبكية ك  أكال يقـك باإلشراؼ الضركرم عمييـبأف ييمؿ رعايتيـ 

 ”.عمييـ أك لـ يقض بإسقاطيا
 يصعب التفريؽ بيف ما يدخؿ في حقكؽ األبكيف في تأديب أكالدىـ،ك  غير أف لئلساءة معنى كاسع

 األكالد في ثبلث حاالت ىي:، كليذا حصر المشرع الجزائرم معنى اإلساءة إلى 1بيف ما يعتبر إساءة ليـك 
األكالد  أخالقاألكالد لمخطر، حالة تعريض  أمناألكالد لمخطر.، حالة تعريض  صحةحالة تعريض  
كىذه األفعاؿ تشكؿ في مجمكعيا جريمة اإلىماؿ المعنكم لؤلكالد كالتي نتناكليا بالدراسة بنكع مف ، لمخطر

 التفصيؿ.
 

 أوال: أركان الجريمة
 صفة المجني عميو -01

الضحية في ىذه الجريمة ىـ األكالد حسب النص الجزائي، دكف أف يحدد المشرع الجزائرم سف األكالد، 
سنة، ألف الطفؿ المميز ال يككف ضعيفا  13كنرل أف المشرع قصد األطفاؿ الغير مميزيف أم أقؿ مف 

شرع أف يحدد سف بالدرجة التي يسيؿ معيا تعريض صحتو أك أمنو أك أخبلقو لمخطر، كمف ىنا ندعك الم
 األكالد كفقا لقاعدة سف التمييز كأف ال يترؾ تحديد السف كفقا لقكاعد قانكف األسرة.

 صفة الجاني  -02
الضحية ىك شرط ظاىر مف خبلؿ النص العقابي، في ك  البنكة بيف الجانيك  إف تكافر عنصر األبكة

شرعية لمطفؿ الضحية، فإذا انتفت عبلقة فبل بد مف أف يككف الجاني أبا شرعيا أك أما ، عبارة "أحد الكالديف"
لك تكافرت ك  مف قانكف العقكبات، حتى 330فبل يمكف تطبيؽ الفترة الثالثة مف المادة  األبكة أك األمكمة
عطاء كصؼ آخر ك  األركاف كالعناصر الشركط األخرل، إذ يمكف في ىذه الحالة إعادة تكييؼ الكقائع كا 

 لمفعؿ.
ؿ بالنسبة لمكفيؿ الذم يحؿ محؿ الكالد، بمكجب عقد الكفالة كالتي ىي كيثكر في ىذا المقاـ التساؤ 

عميو فقد ك  ،2تتـ بعقد شرعيك  رعاية قياـ األب بابنوك  تربيةك  التزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة
مف  3فقرة 330أعطت ىذه المادة لؤلبناء المكفكليف نفس حقكؽ األبناء الشرعييف، فيؿ يمكف تطبيؽ المادة 

قانكف العقكبات عمى الكفيؿ خاصة بعد أف تـ السماح بمنح لقب الكفيؿ إلى الطفؿ المكفكؿ بمكجب المرسـك 
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المتعمؽ بتغيير المقب كالمعدؿ بمكجب المرسكميف  1971يكنيك  03المؤرخ في  157-71التنفيذم رقـ 
 2020.1أكت  08في  المؤرخ 223-20رقـ ك  1992جانفي13المؤرخ في  92/24التنفيذييف رقـ 

القضاء أف األمر يقتصر فقط عمى الكالديف الشرعييف كال يمكف أف نتكسع في ك  ك الرأم الراجع في الفقو
مف ثـ ال يمكف تطبيؽ ك  محسـك فقط عمى األب أك األـ الشرعييفك  تفسير النص العقابي، ألنو محصكر

أف ىذه الجريمة ىدفيا حماية الطفؿ بالدرجة  ىك الرأم الذم نراه غير صائب ككفك  ،2النص في حالة الكفالة
األكلى، كال يمكف تخصيص ىذه الحماية عمى األكالد الشرعييف فقط دكف سكاىـ مف األطفاؿ المكفكليف، كما 

 داـ أف الكفيؿ حؿ محؿ األب فيك يتحمؿ نتيجة سكء معاممتو لمطفؿ المكفكؿ.
 السموك االجرامي -03

 إلى نكعيف: األفعاؿيمكف تقسيـ ىذه ك  ال الحصر،عمى سبيؿ المثاؿ  األفعاؿجاءت ىذه 
ىماؿ رعاية األكالد،ك  يتحقؽ بسكء المعاممة،ك  النكع األكؿ سمكؾ ذك طابع مادم – يدخؿ ضمف سكء ك  ا 

مف ك  االنصراؼ إلى العمؿ،ك  المعاممة ضرب الكلد أك قيده حتى ال يغادر البيت أك تركو بمفرده في البيت
 الكلد المريض عمى الطبيب أك عدـ تقديـ لو الدكاء. قبيؿ إىماؿ الرعاية عدـ عرض

يتحقؽ المثؿ ك  عدـ اإلشراؼ،ك  النكع الثاني سمكؾ ذك طابع أدبي كيتمثؿ في تقديـ المثؿ السيئ –
القياـ بأعماؿ منافية لآلداب كاألخبلؽ، أما عدـ اإلشراؼ ك  تناكؿ المخدراتك  السيئ باإلدماف عمى السكر

 صرفيـ لمعب في الشارع دكف أم مراقبة أك تكجيو. ك  ارجفيتحقؽ بطرد األكالد لمخ
ذلؾ كاضح مف خبلؿ العبارة التي جاء ك  كيشترط في ىذه السمككات أف تككف متكررة، كليست عرضية،

 مف قانكف العقكبات. 3فقرة 330بيا النص الجزائي "االعتياد" التي جاءت بيا المادة 
ات األب أك األـ صحة أكالدىـ يف تعرض سمككأ 330/3اشترطت المادة : النتيجة االجرامية -04

أك أمنيـ أك خمقيـ لخطر جسيـ، المشرع في النص الجزائي ال يعاقب عمى مجرد إثبات السمككيات 
تعرض لمخطر صحتيـ ك  االجرامية التي تطرقنا الييا، بؿ ال بد أف يترتب عنيا نتائج خطيرة تمس األكالد،

في نص القانكف أم معيار لتحديد أك تقييـ جسامة الخطر أك  يشار أنو لـ يردك  أك أمنيـ أك خمقيـ،
في غياب ذلؾ يبقى لقاضي المكضكع السمطة التقديرية الكاممة التي تمكنو مف التمييز بيف ك  الضرر

 تسمح لو بأف يستنتج مدل تأثيرىا عمى صحة أك أمف أك أخبلؽ الطفؿ. ك  جسامة الخطر أك الضرر

                                                 

 .758، ص 1971يكنيك  11مؤرخة في  47عدد  ج ر، يتعمؽ بتغيير المقب، 1971يكنيك  03ممضي في  157-71مرسـك رقـ  1
كالمتعمؽ بتغيير  1971يكنيك سنة  3المؤرخ في  157-71يتمـ المرسـك رقـ  1992يناير  13مؤرخ في  24-92مرسـك تنفيذم رقـ 

 .138ص ، 1992يناير  22مؤرخة في  5عدد  ج رالمقب، 
كالمتعمؽ  1971يكنيك سنة  3المؤرخ في  157-71، يعدؿ كيتمـ المرسـك رقـ 2020أكت  08المؤرخ في  223-20مرسـك تنفيذم رقـ 

 .9 ص، 2020غشت  11مؤرخة في  47عدد  ج ربتغيير المقب، 
 .22عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ، ص  2
 



  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

227 

 الركن المعنوي -05
رط قصدا جنائيا لقياـ ىذه الجريمة، غير أف المنطؽ القانكني يفرض بأف إقداـ أحد المشرع لـ يشت

عمى عمـ بأف ما أقدـ عميو يعد تقصيرا في أداء التزاماتو ك  الكالديف عمى ىذا الفعؿ يجب أف يككف مدركا
 ذا السمكؾ.أف ال يككف الجاني مكرىا عمى ى عمىالعائمية مما يؤدم إلى كقكع خطر أك ضرر عمى االكالد، 

 المتابعة والعقوبة ثانيا:
ىماؿ الزكجة الحامؿ ك  المشرع الجزائرم إذا كاف قد قيد إجراءات المتابعة بالنسبة لجريمتي ترؾ األسرة ا 

عمى شككل الزكج المضركر، فإف إجراءات المتابعة بالنسبة لجريمة اإلىماؿ المعنكم لؤلكالد ال تخضع ألم 
يؾ الدعكل العمكمية دكف انتظار شككل المضركر، غير أف الكاقع العممي أثبت قيد فيمكف لمنيابة العامة تحر 

بأف ىذا النكع مف الجرائـ يبقى قيد الكتماف في االطار العائمي، كال يمكف أف تبمغ بو النيابة إال بشككل الزكج 
جنحة اإلىماؿ  ترؾ الزكجة الحامؿ عمىك  تطبؽ نفس العقكبات الكاردة عمى جنحتي ترؾ مقر األسرةك  اآلخر.

دج إلى  50.000( كبغرامة مف 2( أشير إلى سنتيف ) 6ىي الحبس مف ستة ) ك  المعنكم لؤلكالد
ىي الحرماف مف ممارسة ك  دج، كيجكز عبلكة عمى ذلؾ الحكـ عمى الجاني بعقكبة تكميمية، 200.000

عقكبة مف يكـ انقضاء تطبؽ ىذه الك  ذلؾ مف سنة إلى خمس سنكاتك  الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية
 العقكبة السالبة لمحرية.

 
 : اجلزائى ادلبطخ ثبحلمىق ادلبنُخ نهطفمادلطهت انضبين

يحتاج الطفؿ إلى حماية حقكقو المادية، بقدر حاجتو إلى حماية جسده كأخبلقو، كالمشرع الجزائرم 
ف مف جية أخرل حماية كضع قكاعد صارمة في التصرفات التي تؤثر عمى الذمة المالية لمطفؿ، فيك يضم

مدنية كاسعة النطاؽ ألمكاؿ القاصر كتتجسد ىذه الحماية مف خبلؿ األحكاـ الخاصة بأىمية القاصر في 
كما بعدىا، حيث محدكدية التصرفات الصادرة عف القاصر، كأيضا مف خبلؿ  40القانكف المدني في المادة 

اظ عمى أمكاؿ القصر مف خبلؿ أحكاـ النيابة أحكاـ قانكف األسرة حيث أسند المشرع لمقاضي ميمة الحف
، كأعطى القاضي سمطة الرقابة عمى تصرفات الممثؿ 1الشرعية في الكالية، كالكصاية، كالتقديـ، كالكفالة

الشرعي التي مف شأنيا اإلضرار بالذمة المالية لمقاصر كاستمـز لنفاذىا أخذ إذف القاضي كمف ىذه التصرفات 
ع المنقكالت ذات األىمية الخاصة، استثمار أمكاؿ القاصر، تأجير عقار القاصر لمدة بيع العقار كقسمتو، بي
 تفكؽ ثبلث سنكات.

كنتيجة ليذه الحماية فإف المشرع الجزائرم عمد إلى تجريـ األفعاؿ التي تمس بالذمة المالية لمطفؿ، 
 .حاجة قاصر، كجريمة عدـ تسديد النفقة استغبلؿكمف أىـ ىذه الجرائـ، جريمة 
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 : جزميخ اطزغالل حبجخ لبصزانفزع األول

يعد المساس بالذمة المالية لمطفؿ مساسا بحؽ الطفؿ في سبلمة عيشو كنمكه، بالنظر إلى ما يشكمو  
ف لـ يكف لو ماؿ فنفقتو عمى كليو ككنو  الماؿ مف فرص قكية لتعزيز تربيتو كنمكه في أحسف الظركؼ، كا 

، كمف منطمؽ عدـ اكتماؿ أىمية الطفؿ كنقص مداركو 1مساعدة الغيرضعيؼ كال يستطيع العيش كالنمك دكف 
ضعؼ الطفؿ كحاجتو بنص المادة  استغبلؿمف الغير، جـر المشرع  لبلستغبلؿالشيء الذم يجعمو معرضا 

 مف قانكف العقكبات. 380
 أركان الجريمة -أوال
 صفة الضحية -01

سنة، كالمشرع جعؿ الحماية  19عف الضحية في ىذا النص التشريعي ىك القاصر الذم يقؿ عمره 
تشمؿ الطفؿ حتى بمكغو سف الرشد المدني، دكف أف تنصرؼ ىذه الحماية إلى غيره مف البالغيف حالة الحجر 

 عمييـ لجنكف أك سفو أك عتو.
 السموك االجرامي -02

البد أف مف صدكر سمكؾ مف الجاني في جريمة استغبلؿ حاجة قاصر يتمثؿ في االنتياز أك 
ؿ كىما مصطمحيف مترادفيف، فاالنتياز أك االستغبلؿ ىك االستفادة مف الظركؼ الخاصة بالطفؿ االستغبل

المحني عميو، مف أجؿ الحصكؿ منو عمى التزامات أك إبراء منيا أك أية تصرفات أخرل مف غير حؽ، 
ك عديـ فالجاني في ىذه الجريمة يستغؿ حاجة أك ىكل أك عدـ خبرة الطفؿ المجني عميو، ككنو ناقص أ

 2األىمية، ليحقؽ ربحا ال يستحقو، كال عبرة برضا الطفؿ المجني عميو ألنو صادر عف قاصر إرادتو معيبة.
فجريمة استغبلؿ حاجة قاصر تعد جريمة ايجابية مف حيث نكع السمكؾ االجرامي، كلكي تقكـ ىذه 

الستغبلؿ أك االنتياز، كاشترط الجريمة كاف الزما مف صدكر السمكؾ االيجابي مف جانب الجاني متمثبل في ا
المشرع أف يككف لحاجة الطفؿ المجني عميو سكاء كانت مادية كحاجتو إلى الماؿ، أك معنكية كحاجتو إلى 

 3العطؼ كالحناف، أك استغبلؿ ىكاه أك عدـ خبرتو.
 النتيجة االجرامية: -03

قانكني، فكفقا لممدلكؿ النتيجة في جريمة استغبلؿ حاجة قاصر ليا مدلكالف، أحدىما مادم كاآلخر  
المادم ىي اختبلس الجاني مف الطفؿ المجني عميو عمى ماؿ أك سند مثبت لديف أك مخالصة أك التكصؿ 
حداث ضرر ألمكاؿ الطفؿ المجني  إللغاء ىذا السند أك تعديمو، أما بمدلكليا القانكني فتتمثؿ في االعتداء كا 

                                                 

 .181سابؽ، صالمرجع المحمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو،  1
 .272، ص2008القاىرة،  دار النيضة العربيةد ط، عبد الرحمف محمد خمؼ، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،  2
السياسية، ك  جمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنيةاسراء محمد عمي سالـ كحكراء أحمد شاكر، جريمة انتياز حاجة قاصر دراسة مقارنة، م 3

 .63، ص 2018، 4، العدد10جامعة بابؿ، العراؽ، المجمد 



  اجلشائى انرمهٍذٌح انىالؼح ػهى انغفمـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم األول
 

229 

مف الطفؿ المجني عميو باستغبللو حاجة الطفؿ أك ىكاه أك عميو، أك أمكاؿ الغير التي يحصؿ عمييا الجاني 
عدـ خبرتو، كقد أشار المشرع الجزائرم الى النتيجة الجرمية في جريمة استغبلؿ حاجة قاصر، مف العبارة 
المذككرة في النص العقابي " ليختمس منو التزامات أك إبراء منيا أك أية تصرفات أخرل تشغؿ ذمتو المالية 

 ا بو"كذلؾ إضرار 
كنتيجة لما تقدـ فانو يجب اف يحصؿ الجاني عمى الماؿ أك السند في كقت الحؽ عمى االستغبلؿ أك 
االنتياز، اما اذا حصؿ الجاني عمى الماؿ اك سند الديف اك المخالصة، أك تكصؿ إللغاء ذلؾ السند اك 

تشكؿ جريمة استغبلؿ حاجة  تعديمو بكقت سابؽ عمى االستغبلؿ اك االنتياز، فالكقائع في ىذه الحالة ال
قاصر الف االستغبلؿ اك االنتياز كقع بعد الحصكؿ عمى الماؿ اك السند فمـ يكف يقصد بو الحصكؿ مف 
المجني عميو القاصر عمى الماؿ اك السند كانما قصد بو التحمؿ مف االلتزاـ برد الماؿ اك السند، كبيذا فاف 

 1لـ يكف ىك السبب في الحصكؿ عمى الماؿ اك السند. االستغبلؿ اك االنتياز الذم اشترطو المشرع
 الركن المعنوي -04

جريمة استغبلؿ حاجة قاصر ىي جريمة عمدية، يجب اف يتكافر فييا القصد االجرامي بعنصريو العمـ 
كاالرادة، فبالنسبة لمعمـ فيجب اف يككف الجاني عمى عمـ عند ارتكابو فعؿ االستغبلؿ اك االنتياز أف المجني 

سنة، كأف يككف مدركا أف فعمو ىذا مف يحدث اثرا في الذمة المالية لممجني  19قاصر يقؿ عمره عف عميو 
عميو، كذلؾ يجب اف يعمـ بحاجة القاصر اك ىكاه اك عدـ خبرتو اما اذا كاف الفاعؿ معتقدا أنو يتعامؿ مع 

ياز حاجة قاصر كذلؾ شخص بالغ سف الرشد ككامؿ االىمية، ففي ىذه الحالة ال يعد مرتكب جريمة انت
، غير أنو ممـز في ىذه الحالة إثبات اعتقاده في 2لتخمؼ عنصر مف عناصر الركف المعنكم كىك العمـ

التعامؿ مع شخص بالغ، أما بالنسبة لئلرادة فيجب اف تتجو ارادة الجاني الى فعؿ االستغبلؿ اك االنتياز 
اك الغير كذلؾ بالحصكؿ مف المجني عميو القاصر  كالى النتيجة الجرمية كىي االعتداء عمى امكاؿ القاصر

عمى ماؿ اك سند مثبت لديف اك مخالصة اك التكصؿ إللغاء ذلؾ السند اك تعديمو، كبذلؾ فبل يعد الفاعؿ 
مرتكب جريمة انتياز حاجة قاصر اذا لـ تكف ارادتو متجية الى ارتكاب فعؿ االستغبلؿ اك تحقؽ النتيجة 

 ىذا الفعؿ.االجرامية المترتبة عمى 
كبالتالي ، المشرع الجزائرم في ىذه الجريمة لـ يضع أم قيد عمى إجراءات المتابعة: المتابعة والعقوبة -ثالثا

 تككف اجراءات المتابعة كفؽ القكاعد العامة المعركفة.
مف قانكف العقكبات بالحبس  380كجريمة استغبلؿ حاجة قاصر، ىي جنحة يعاقب عمييا طبقا لممادة 

 دج. 100.000دج إلى 20.000غرامة مف ك  سنكات 03أشير إلى  03مف 
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دج إلى 20.000الغرامة مف ك  ك تشدد العقكبة لتصؿ إلى الحبس مف سنة إلى خمسة سنكات
 دج إذا كاف الجاني مف األشخاص الذيف كضع المجني عميو تحت رعايتو أك رقابتو أك سمطتو. 100.000

ىي الحرماف مف ممارسة مف حؽ أك ك  ي بعقكبة تكميمية،كيجكز عبلكة عمى ذلؾ الحكـ عمى الجان
 05مف قانكف العقكبات كبالمنع مف اإلقامة مف سنة عمى األقؿ إلى  14أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة 

ما داـ أف المشرع لـ ينص عمييا في ىذه ك  سنكات عمى األكثر، كفيما يخص الشركع في ارتكاب ىذه الجريمة
 ب عمى ذلؾ.الجريمة فبل عقا

 : جزميخ ػذو رظذَذ َفمخانفزع انضبين

 المشرع الجزائرم في إطار تنظيمو لمعبلقات األسرية في المجتمع الجزائرم، حدد مجمكعة مف الحقكؽ 
مف بيف ىذه االلتزامات التزاـ الزكج في ك  الكاجبات التي يجب االلتزاـ بيا ضمانا الستمرار ىذه العبلقات،ك 

المكاد ك  37كالده، كىذا الكاجب يفرضو الكازع الديني كاالجتماعي قبؿ أف تفرضو المادة النفقة عمى زكجتو كأ
المذككر بما يكجب عمى الزكج نحك زكجتو  37مف قانكف األسرة، حيث جاءت احكاـ المادة  77إلى  74مف 

الفركع عمى ك  تكجب أيضا نفقة األصكؿ عمى الفركع 77النفقة الشرعية حسب استطاعتو، بينما أحكاـ المادة 
 األصكؿ حسب االستطاعة كاالحتياج كدرجة القرابة.

كتأسيسا عمى ما سبؽ فاف االمتناع عف تنفيذ ىذا االلتزاـ، ينجر عنو نتائج كخيمة كسمبية تنعكس عمى 
قرر جزاء عمى مف ال يدفع النفقة ك  لمعالجة مف ىذه النتائج السمبية، تدخؿ المشرع الجزائرمك  األسرة كالمجتمع

 مف قانكف العقكبات. 331كىذا مف خبلؿ النص العقابي كىك المادة ، مقدرة في ذمتوال
تقتضي جريمة عدـ تسديد نفقة كغيرىا مف بقية الجرائـ السابقة كالتي يككف ىدفيا : أوال: أركان الجريمة

 مجمكعة عناصر نتطرؽ إلييا فيما يمي:، حماية الطفؿ
 صفة المجني عميو -01

” مف قانكف العقكبات بنصيا: 331قيمة النفقة، كقد حددتيـ المادة  مف ىـ األشخاص المستفيدكف
كعميو فقد تككف النفقة ….” ك عف أداء قيمة كامؿ النفقة المقررة عميو إلى الزكجة أك أصكلو أك فركعو….

ابطة تكلدت عف رابطة عائمية مازالت قائمة أك مقررة عف فؾ الرابطة الزكجية، فإذا كانت النفقة متكلدة عف ر 
، أما إذا كانت النفقة مقررة عف فؾ الرابطة 1الفركعك  األصكؿك  عائمية قائمة، فإف المستفيد منيا ىـ الزكجة

 .2 الزكجية فاف المستفيد منيا ىـ األكالد القصر ػمؿ الزكجة المطمقة فتستحؽ النفقة الغذائية في عدة الطبلؽ
عالة األسرةتجدر اإلشارة إلى أنو إذا كانت المبالغ المطالب بك   ال تتعمؽ ك  يا ال تتعمؽ بمكضكع نفقة كا 

الذم يمزمو القانكف باإلنفاؽ ك  بحؽ األقارب في النفقة الذيف ىـ األصكؿ أك الفركع أك زكج المطالب بالنفقة
عمييـ كأف تككف المبالغ المحككـ بيا مثبل إذا تعمؽ بديف ذم طبيعة أخرل، كديف مدني أك تعكيض مالي 

                                                 

 مف قانكف األسرة. 77إلى  74المكاد مف ك  37أنظر المادة  1
 مف قانكف األسرة. 75، 61أنظر المكاد  2
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أحد أصكلو أك فركعو ال عبلقة لو بالنفقة الكاجبة قانكنا فإنو ال يمكف متابعة الشخص بجنحة عميو لزكجتو أك 
  عدـ تسديد نفقة.

 السموك االجرامي -02
لقياـ الركف المادم ليذه الجريمة يجب تكفر عنصريف ىما صدكر حكـ قضائي يقضي بالنفقة، كامتناع 

 ز شيريف.المحككـ عميو عف أداء كامؿ قيمة النفقة لمدة تتجاك 
 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة: -

اشترط النص العقابي، عمى كجكب صدكر حكـ قضائي يقضي بالنفقة، كالتي حصرىا المشرع 
ما يعتبر مف ك  السكف أك أجرتوك  العبلجك  الكسكةك  الجزائرم في النفقة الغذائية فقط، كالتي تشمؿ الغذاء

بمفيكميا الكاسع الذم يتسع ليشمؿ ” حكـ“جب أخذ عبارة في ىذا الصدد يك  الضركريات في العادة كالعرؼ،
األحكاـ الصادرة عف المحاكـ االبتدائية كالقرارات الصادرة عف المجالس القضائية كاألكامر الصادرة عف رئيس 

 مميكرا بالصيغة التنفيذية، كفقا لؤلشكاؿك  المحكمة، كما قد يككف الحكـ صادرا عف جية قضائية أجنبية
في ىذا ك  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية، 608إلى  605منصكص عمييا بالمكاد مف الشركط الك 

 124384ممؼ رقـ  16/04/1994بتاريخ  1المخالفاتك  الصدد صدر قرار لممحكمة العميا عف غرفة الجنح
لشيريف عف جاء فيو: "مف المقرر قانكنا أف يتحمؿ المسئكلية الجزائية كؿ مف امتنع عمدا كلمدة تتجاكز ا

 تقديـ المبالغ المالية المقررة قضاء إلعالة أسرتو، كيبقى االفتراض عف عدـ الدفع عمدم ما لـ يثبت العكس،
متى ثبت صدكر أمر قضائي استعجالي يمـز المتيـ بدفع النفقة، فإف قضاة المجمس قد خرقكا القانكف عندما ك 

كما جاء في نفس القرار أنو يجب تفسير ، في النزاع"قضكا ببراءتو بدعكل أنو ال يكجد حكـ أك قرار نيائي 
 2األمر االستعجالي.ك  القرار القضائيك  بمفيكميا الكاسع الذم يشمؿ الحكـ” حكـ“كممة 

ك يشترط في الحكـ الذم يقضي بالنفقة أف يككف قاببل لمتنفيذ أم حائز لقكة الشيء المقضي فيو حيث 
ادية أم أصبح نيائيا، لكف قد يككف ىذا الحكـ غير نيائي إذا لـ يعد قاببل ألم طريؽ مف طرؽ الطعف الع

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية، بحيث يككف في ىذه الحالة معجؿ  323ك 303صدر تطبيقا لممادة 
 النفاذ رغـ المعارضة أك االستئناؼ حيث نص القانكف عمى أف يككف األمر بالتنفيذ المعجؿ رغـ المعارضة

عميو األحكاـ التي يمكف االعتماد عمييا لمقكؿ لقياـ جنحة عدـ ك  كجكبا عندما يتعمؽ األمر بالنفقة، االستئناؼك 
 كذا األكامر االستعجالية.ك  األحكاـ المشمكلة بالنفاذ المعجؿك  تسديد نفقة ىي األحكاـ النيائية

 امتناع المحكوم عميو عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شيرين: -
ميا مف خبلؿ النص العقابي ليذه الجريمة، أف الجاني ينتيج سمكؾ سمبي، يقكـ مف خبلؿ يظير ج

قد أكجب المشرع الجزائرم أف يتـ ، ك امتناعو عف دفع مبمغ النفقة المحككـ بيا عميو لمدة تتجاكز شيريف
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مة، كفي ىذا الصدد ما الكفاء بكامؿ قيمة النفقة المحككـ بو، فالكفاء الجزئي ال يعتد بو كال ينفي كقكع الجري
، ممؼ رقـ 01/06/1982المخالفات بتاريخ ك  ذىب إليو المجمس األعمى في قراره الصادر عف غرفة الجنح

في:" أف جـر عدـ تسديد النفقة جنحة مستمرة، فالمتيـ الذم تماطؿ في دفع النفقة المحككـ بيا  23000
 1لتخمص التاـ عف دفع المبالغ التي عميو."عميو لصالح زكجتو، يبقى مرتكبا ليذه الجنحة إلى حيف ا

محضر عدـ ك  ك القضاء قد اشترط إلدانة المتيـ بجنحة عدـ تسديد نفقة كجكد محضر اإلنذار بالدفع
ممؼ  18/01/2000المخالفات بتاريخ ك  في ىذا الصدد صدر قرار لممحكمة العميا عف غرفة الجنحك  االمتثاؿ

ضاء بإدانة المتيـ بدفع النفقة الغذائية لممطعكف ضدىا دكف تكافر إف الق“جاء فيو ما يمي:  229680رقـ 
  2”عدـ االمتثاؿ بالممؼ يعد خطأ في تطبيؽ القانكفك  محضرم اإللزاـ بالدفع

 الركن المعنوي  -03
الذم ك  تتطمب جريمة عدـ دفع النفقة كغيرىا مف بقية الجرائـ ركنا معنكيا يتمثؿ في القصد الجنائي، –

مف قانكف العقكبات بعبارة "االمتناع عمدا" عف أداء النفقة، فالجاني ال بد أف يككف عمى  331كضحتو المادة 
عمـ بالتزامو بأداء المبمغ المحككـ بو عميو، كأف ذلؾ المبمغ نفقة مستحقة عميو بمكجب حكـ قضائي نيائي، 

صد الجنائي يتكافر عنصريف عميو يتحقؽ القك  عدـ السداد باختيارهك  ثـ تتجو ارادتو إلى االمتناع عف الدفع
 أساسييف ىما:

عممو بالتنبيو عميو بالدفع، كاتجاه ك  عمـ المتيـ بصدكر حكـ قضائي ضده كاجب النفاذ بدفع النفقة
ك يعتبر اإلعسار ىك السبب الكحيد الذم يمكف قبكلو فعبل مبررا لعدـ  إرادتو إلى االمتناع عف دفع النفقة.

لناتج عف االعتياد عمى سكء السمكؾ أك الكسؿ عذرا مقبكال مف المديف في أية تسديد، كما ال يعتبر اإلعسار ا
 حالة مف األحكاؿ.

 العقوبةو  ثانيا: المتابعة
لـ يقيد المشرع الجزائرم إجراءات المتابعة في ىذه الجريمة، فبل يشترط شككل الشخص المضركر، 

كمية متى تكافرت ليا المسكغات الكافية لذلؾ، فالنيابة ليا كؿ الصبلحيات القانكنية في تحريؾ الدعكل العم
ديسمبر  20المؤرخ في  23-06مف قانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ  331كقبؿ تعديؿ نص المادة 

، كاف سحب الشككل أك التنازؿ عمييا ال يؤدم إلى انقضاء الدعكل العمكمية باعتبار أف الشككل 2006
 ليست شرطا الزما لممتابعة.

، كيككف عد التعديؿ أصبح صفح الضحية يضع حدا لممتابعة، كىذا بشرط تسديد كامؿ النفقةغير أنو ب
 ذلؾ في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل.
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 .364ص 01عدد 2001، المجمة القضائية 229680ممؼ رقـ  18/01/2000بتاريخ ، المخالفاتك  قرار المحكمة العميا، غرفة الجنح 2
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مف قانكف العقكبات إلى المحكمة التي  331يعكد اختصاص النظر في ىذه الجنحة حسب المادة ك  
ؿ اجراءات المحاكمة عمى طالب النفقة، دلؾ مف اجؿ تسييك  يقيـ بيا طالب النفقة اك المحككـ لو بالنفقة

كيعتبر ذلؾ خركجا صريحا عف القكاعد العامة لبلختصاص التي تقرر االختصاص االقميمي بنظر الجنحة 
ىك امتياز أعطاه المشرع لطالب ك  لمحكمة محؿ كقكع الجريمة أك محؿ إقامة المتيـ أك محؿ القبض عميو،

قدـ شككاه أماـ محكمة مكطف إقامة المتيـ فبل يمكف ألم طرؼ مف النفقة الذم يحؽ لو التنازؿ عنو، فإذا 
 أطراؼ الدعكل الدفع بعدـ االختصاص.

 يعاقب المشرع الجزائرم عمى جنحة عدـ تسديد النفقة بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكاتك  
ف مف يجكز عبلكة عمى ذلؾ الحكـ عمى المتيـ بالحرما، ك دج300.000دج إلى 50.000بغرامة مف ك 

 الحقكؽ الكطنية كذلؾ مف ستة إلى خمس سنكات. 

 : احلًبَخ اجلُبئُخ نُظت انطفمادلطهت انضبين

تبدأ شخصية االنساف بتماـ كالدتو حيا كتنتيي بمكتو، عمى أف الجنيف يتمتع بالحقكؽ التي يحددىا 
تو حيا، كيرتب القانكف ، كمنو فإف النسب ىك أكؿ حؽ يكتسبو الطفؿ بمجرد كالد1القانكف بشرط أف يكلد حيا

عمى النسب مجمكعة مف الحقكؽ كالنفقة كالميراث كالحضانة، كالمشرع الجزائرم نظـ مسألة النسب في قانكف 
، كقبؿ الخكض في الحماية الجنائية لمنسب، ال بد مف أخذ كلك لمحة 46إلى  40األسرة في المكاد مف 

 شخص عف غيره.قصيرة عف مفيـك االسـ، فيك الشيء الذم يميز بو ال
كاالسـ ىك كسيمة يتـ بيا تعييف الفرد كتفريده عف غيره مف االشخاص فيك يتعيف بو الفرد تعيينا 

يتككف مف االسـ الشخصي ، 2خاصا، كقد جرل العرؼ كالعادة أف يككف اسـ الخص كممة أك جمع كممات
PRENOM  كالمقبNOM (كالمقب ىك مف يمحؽ بالطفؿ عف طريؽ ال ،)نسب.اسـ االسرة 

كيعتبر النسب ىك الرابطة التي ينسب بيا الطفؿ بغيره بكاسطة الدـ، كاألسرة ىي كعاء النسب كفي 
الطفؿ كغيره مف أفراد المجتمع اإلنساني كلعؿ مف أىـ األسس التي كفمتيا الشريعة  بيف رابطة ظميا تنشأ أكؿ

 3اإلسبلمية لمطفؿ، ىي حقو في النسب.
اًء بىشىرنا تعالى:" ك  فيقكؿ سبحانو، مف دالئؿ القدرةلمنسب تقديس سماكم باعتباره  مىؽى ًمفى اٍلمى كىىيكى الًَّذم خى

ًصٍيرنا  عىمىوي نىسىبنا كى بُّؾى قىًديرنا ۚ  فىجى كىافى رى قد حرص الديف االسبلمي عمى نقاء النسب كالحفاظ عمى تماسؾ ك ، 4" كى
بالكفالة لتؤمف لمطفؿ  لنسب كالتبني، كاستبدلواألسرة، فأبطؿ كثير مف الطرؽ التي مف شأنيا أف تزيؼ كتمكه ا

                                                 

 مف القانكف المدني. 25أنظر المادة  1
 .60، ص2011يبللي، نظرية الحؽ، دار مكفـ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، عمي ف 2
 .276، ص2007منتصر سعيد حمكدة، حماية حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي العاـ كاالسبلمي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  3
 مف سكرة الفرقاف. 54اآلية  4
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اليتيـ الذم حـر مف أسرتو الطبيعية، الرعاية األسرية البديمة التي ىك في أمس الحاجة إلييا، دكف أف يؤدم 
 .1ذلؾ إلى اختبلط األنساب

ؽ كنجد أف الكثير مف المجتمعات كالتي شعرت بضركرة تنظيـ الركابط األسرية كحماية النسب كالحقك 
يبدك ذلؾ ك  الجزائر كانت مف بيف الدكؿ التي اختارت ىذا النيجك  المتكلدة عنو، قد كضعت قكاعد قانكنية ليا،

، حيث أسس لقكاعد تنظـ الحالة 1970الصادر عاـ  2كاضحا مف القكاعد التي تضمنيا قانكف الحالة المدنية
العقكبات، خاصة تمؾ المتعمقة بالتصريح  المدنية لؤلشخاص، كألـز المكاطنيف بالتقيد بأحكاميا تحت طائمة

قرر ليا عقكبات معينة، كما قاـ ك  عقكد الزكاج، كما أف قانكف العقكبات جـر بعض المخالفاتك  الكفاةك  بالكالدة
 انتحالو مف طرؼ الغير.ك  بحماية المقب العائمي مف التعدم عميو

 ىا إلى: التي قسمناك  ك سنتناكؿ بالدراسة جرائـ ماسة بالحالة المدنية
 : جزميخ ػذو انزصزَح مبُالد انطفمانفزع األول

أياـ مف  05عمى أنو:" يصرح بالمكاليد خبلؿ 3منو  61جاء القانكف المتعمؽ بالحالة المدنية في المادة 
ال فرضت العقكبات المنصكص عمييا في المادة ك  الكالدة إلى ضابط الحالة المدنية لممكاف،  03الفقرة  442ا 

 عقكبات.مف قانكف ال
ال يجكز لضابط الحالة المدنية عندما لـ يعمف عف كالدة في االجؿ القانكني، اف يذكرىا في سجبلتو اال 
بمكجب حكـ يصدره رئيس محكمة الدائرة التي كلد فيو الطفؿ مع البياف الممخص في اليامش لتاريخ الكالدة. 

كتحدد المدة المذككرة في الفقرة   ة الطالب.كاذا كاف مكاف الكالدة مجيكال فيختص رئيس المحكمة محؿ اقام
 ( يكما مف الكالدة بالنسبة لكاليات الجنكب.20االكلى اعبله بعشريف )

كيجكز تمديد ىذا االجؿ في بعض الدكائر االدارية اك القنصمية بمكجب مرسكـ يحدد اجراء كشركط 
السابقة كعندما يصادؼ آخر يكـ مف ىذه ال يحسب يكـ الكالدة في اآلجاؿ المحددة في الفقرات  ىذا التمديد.

 االجؿ يكـ عطمة، يمدد ىذا االجؿ الى اكؿ يكـ عمؿ يمي يـك العطمة".
ال فاألطباء القاببلت ك  مف نفس القانكف فقد نصت:" يصرح بكالدة الطفؿ األب أك األـ 62أما المادة  ا 

خص الذم كلدت األـ عنده"، عندما تككف األـ كلدت خارج مسكنيا الشك  أك أم شخص آخر حضر الكالدة
( أياـ 10يعاقب بالحبس مف عشرة )“مف قانكف العقكبات فإنيا تعاقب:  442/3كبالرجكع إلى نص المادة 
 دج: 16.000دج إلى  8.000( عمى األكثر كبغرامة مف 2عمى األقؿ إلى شيريف )

 في المكاعيد المحددة"كؿ مف حضر كالدة طفؿ كلـ يقدـ عنيا اإلقرار المنصكص عميو في القانكف  –3

                                                 

، 2007الدكلي العاـ، د ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  فاطمة شحاتو أحمد زيداف، مركز الطفؿ في القانكف 1
 .15/أحمد عبد العزيز الحمبي، حماية االسبلـ لمطفؿ مف االساءة كاالىماؿ، جامعة الممؾ فيصؿ، الرياض، ص280ص
 .274 ص، 1970ير فبرا 27مؤرخة في  21عدد  ج ر، يتعمؽ بالحالة المدنية، 1970فبراير  19مؤرخ في  20-70أمر رقـ  2
 .3 ص، 2014غشت  20مؤرخة في  49عدد  ج ر، 2014اكت  09المؤرخ في  08 - 14معدلة بمكجب القانكف رقـ  61المادة  3
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نص ىك أيضا عمى حؽ الطفؿ 1966كما أف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 
 .1في التصريح بميبلده

 أوال: أركان الجريمة:
ك يشكؿ فعؿ عدـ التصريح بميبلد المكلكد الجديد جريمة أصبغ عمييا المشرع كصؼ المخالفة، 

 أركاف.ك  ركطكلقياميا ال بد مف تكافر ش
 صفة المجني عميو -01

المجني عميو في ىذه الجريمة ىك الطفؿ المكلكد سكاء كلد حيا أك كلد ميتا، كسكاء كاف ذكرا أـ أنثى، 
غير أنو كلككف الجريمة مخالفة، ككذلؾ أف الجاني في أغمب الحاالت ىك الكلي الشرعي لمطفؿ كال يمكنو أف 

 حية. يككف في كقت كاحد ىك الجاني كممثبل لمض
 السموك االجرامي -02

لقياـ الركف المادم ليذه الجريمة يجب أف يككف السمكؾ االجرامي ىك فعؿ االمتناع أك اإلغفاؿ عف 
 التصريح بالميبلد مف طرؼ األشخاص المكمفيف بذلؾ خبلؿ أجؿ معيف.

ف منيـ مف قانكف الحالة المدنية، نجد أف القانكف أحصى ستة أشخاص، اثني 62كبالرجكع لنص المادة 
بصفتيما الشرعية األب كاألـ كاثنيف بصفتيما المينية األطباء كالقاببلت، كاثنيف بظركؼ كحاالت خاصة قد 
تصادفيما كىما الشخص الذم كلدت عنده األـ، أك أم شخص آخر حضر الكالدة، كبذلؾ ألزميـ كفرض 

نية خبلؿ الميمة المحددة قانكنا، كؿ حسب كضعيتو أف يصرحكا بالكالدة إلى ضابط الحالة المدك  عمييـ جميعا
 غير أف تصريح أم كاحد منيـ يعفي اآلخريف مف إلزامية التصريح بالمكلكد.

كالمشرع الفرنسي اعتبر االـ غير مسؤكلة عف ىذه الجريمة نظرا لحالتيا الصحية كالنفسية بسبب 
 2الكالدة كالتي ال تسمح ليا بالتصريح بالميبلد.

متصريح إلى ضابط الحالة المدنية عف كؿ كالدة تقع في اقميـ التراب الكطني، كالمدة المحددة قانكنا ل
ذا انقضى ىذا الميعاد مف غير أف يقع ك  أياـ، مف اليكـ الذم يعقب يكـ الكالدة، 05خبلؿ ميمة ال تتجاكز  ا 

ميكرية التصريح، فإنو يتعيف عمى الكلي الشرعي لممكلكد الجديد، تقديـ طمب تسجيؿ ميبلد إلى ككيؿ الج
األكراؽ المطمكبة ك  يككف الطمب كتابيا مصحكبا بالكثائؽك  تاريخ ميبلدك  المختص بمكاف الميبلد، ليعمف لو اسـ

ذلؾ الستصدار أمر بتسجيؿ عقد ميبلد المكلكد الجديد مف طرؼ رئيس المحكمة كيقيد في سجبلت ك  قانكنا،
ى كاليات الجنكب كتحدد المدة ليذه الكاليات الحالة المدنية، مع مبلحظة أف ميعاد خمسة أياـ ال تسرم عم

                                                 

:" يتكجب تسجيؿ كؿ طفؿ فكر كالدتو كيعطى 1966مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  2فقرة  24تنص المادة  1
 اسما يعرؼ بو."

2 Michèle Laure RASSAT – – Droit pénal spécial – Infraction du droit pénal – 6ème Edition – Dalloz – 
2011 – p 769.  
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( يكما مف الكالدة، كيجكز تمديد ىذا االجؿ في بعض الدكائر االدارية اك القنصمية بمكجب 20بعشريف )
 مرسكـ يحدد اجراء كشركط ىذا التمديد.

يمدد كال يحسب يكـ الكالدة في اآلجاؿ المحددة، كعندما يصادؼ آخر يكـ مف ىذه اآلجاؿ يكـ عطمة، 
 ىذا االجؿ الى أكؿ يكـ عمؿ يمي يـك العطمة.

مف القانكف المدني الفرنسي، ميمة ثبلثة أياـ  55أما بالنسبة لمتشريع الفرنسي فقد حددت المادة 
مف قانكف العقكبات الفرنسي،  1-18-433لمتصريح بالميبلد، تحت طائمة التجريـ كبعقكبة كفقا لممادة 

أشير، كبالتالي شدد المشرع الفرنسي في كصؼ ىذه الجريمة كاعتبرىا جنحة بالحبس لمدة قد تصؿ إلى ستة 
 1بعدما كانت تكصؼ بأنيا مخالفة.

 2يكما طبقا لمقانكف الحالة المدنية المصرم. 15أما المشرع المصرم فقد حددىا بخمسة عشر 
 الركن المعنوي-03

 فة كليس جنحة أك جناية.ىذا الركف غير مطمكب في ىذه الجريمة ألف األمر يتعمؽ بمخال –
 ثانيا: المتابعة والعقوبة:

المشرع لـ يضع أم قيد أك شرط لتحريؾ الدعكل العمكمية، غير أف الكاقع العممي كبالرغـ مف تقديـ 
طمبات أماـ نيابة الجميكرية بشأف تسجيؿ عقكد الميبلد إال أف النيابة تغض الطرؼ عف المتابعات الجزائية، 

ال نادرا، كىذا نظرا ألف الجريمة الحالية ىي مخالفة، كنظرا لمكـ اليائؿ مف المحاضر كال تكجد متابعات إ
 الجزائية كتكدسيا بمصالح النيابة، فأعضاء النيابة ال يكلكف ليذه الجريمة أم أىمية لككنيا بسيطة.

ية كعميو نرل أنو ال بد عمى المشرع التدخؿ، بنص تشريعي إجرائي يفرض عمى ضابط الحالة المدن
 بعد أف يمنحو صبلحية تحرير محاضر مخالفات مف ىذا النكع، كارساليا إلى مصالح النيابة.

مف قانكف العقكبات  442/3كبالرجكع إلى نص المادة ، أما بالنسبة لمعقكبة المقررة قانكنا ليذه الجريمة
 8.000كبغرامة مف  ( عمى األكثر2( أياـ عمى األقؿ إلى شيريف )10فإنيا العقكبة ىي الحبس مف عشرة )

 دج. 16.000دج إلى 
 : ػذو رظهُى طفم حذَش ػهذ ثبنىالدحانفزع انضبين

يعتبر ىذا الفعؿ مف نفس فئة الجريمة السابقة، فيي مخالفة نصت عمييا نفس المادة كنفس الفقرة 
معاقب مف قانكف العقكبات، كاعتبرىا المشرع الفرنسي مخالفة مف الدرجة الخامسة، منصكص ك  3فقرة 442

 3مف قانكف العقكبات الفرنسي. R645-5عمييا بالمادة 
                                                 

1 Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN Michel – Droit pénal spécial – 5ème Edition – Editons CUJAS – 
Paris, 2010. – p 382. 

 .185السابؽ، صمحمكد احمد طو، المرجع  2
3 Michel VERON , Droit pénal spécial , 14ème Edition – Sirey – 2012, – p 420, 
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كىي تخمص أحدىـ مف طفؿ  ،كفي الكقع العممي فيذه الجريمة، ىي جريمة الحقة لجريمة أخطر
حديث عيد بالكالدة، سكاء كانت األـ أك شخص آخر، لككف كفي غالب األحياف يككف ىذا المكلكد ثمرة 

لكبلـ عنو في العثكر عمى أطفاؿ حديثي العيد بالكالدة في القمامات أك في لعبلقة غير شرعية، كىك ما كثر ا
الشكارع كالطرقات، كجريمة عدـ تسميـ طفؿ حديث عيد بالكالدة ىي جريمة مستقمة عف جريمة التخمي عف 
د الطفؿ ككف غالب المتابعات الجزائية ليذه الجريمة األخيرة، تككف اما جناية محاكلة قتؿ طفؿ حديث العي

 بالكالدة، أك جنحة تعريض طفؿ لمخطر في مكاف خاؿ مف الناس.
مف قانكف الحالة المدنية عمى أنو:" يتعيف عمى كؿ شخص كجد مكلكدا حديثا  67/1قد نصت المادة ك 

 أف يصرح بو إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكاف العثكر عميو.
ذا لـ تكف لو رغبة بالتكفؿ بالطفؿ يجب عميو تسميك   مو إلى ضابط الحالة المدنية مع األلبسة األمتعة ا 

 األخرل المكجكدة معو".
أياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى  10:" يعاقب بالحبس مف 03ك 01فقرة  442قد نصت المادة ك  –
 …دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط1000إلى  100بغرامة مف ك  األكثر

 ر المنصكص عميو في القانكف في المكاعيد المحددةلـ يقدـ عنو اإلقراك  كؿ مف حضر كالدة طفؿ… –
لـ يسممو إلى ضابط الحالة المدنية كما يكجب ذلؾ القانكف ما لـ ك  كؿ مف كجد طفؿ حديث العيد بالكالدةك 

 …”يقر بذلؾ أماـ جية البمدية التي عثر عمى الطفؿ في دائرتياك  يكافؽ عمى أف يتكفؿ بو
 نيا التالية:ك ىذه الجريمة ال بد مف تكافر أركا

 أوال: أركان الجريمة 
ك يشكؿ فعؿ عدـ تسميـ طفؿ حديث عيد بالكالدة جريمة منحيا المشرع كصؼ المخالفة، كلقياميا ال 

 بد مف تكافر شركط.
 صفة المجني عميو -01

المجني عميو في ىذه الجريمة ىك الطفؿ المكلكد حديثا، كيطمؽ عميو الحديث عيد بالكالدة، كقد سبؽ 
لة حديث العيد بالكالدة في دراستنا لجريمة قتؿ طفؿ حديث عيد بالكالدة، كيشترط أف يكلد الطفؿ تبياف مسأ

حيا فمك كلد ميتا نككف أماـ كضعية أخرل، كىي تبميغ السمطات بالعثكر عمى طفؿ حديث عيد بالكالدة ميتا، 
مكب  كيرمى بيـ فيمتكفيف العثكر عمى أطفاؿ حديثي العيد بالكالدة  مفكسائؿ االعبلـ  تتداكلوكىك ما 

العامة، كسكاء كاف المكلكد ذكرا أـ أنثى، غير أنو كلككف الجريمة مخالفة،  النفايات أك في الطرؽ كالشكارع
ككذلؾ أف الجاني في أغمب الحاالت ىك الكلي الشرعي لمطفؿ كال يمكنو أف يككف في كقت كاحد ىك الجاني 

 كممثبل لمضحية. 

                                                                                                                                                             

 Patrice GATTEGNO, Droit Pénal Spécial , 4ème Edition - Dalloz – 2001, p 190.  
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 السموك االجرامي: -02
الركف المادم لجريمة عدـ تسميـ طفؿ حديث عيد بالكالدة بامتناع كؿ مف كجد طفبل حديث  يتحقؽ

 العيد بالكالدة القياـ بما يمي: 
 إما تسميمو إلى ضابط الحالة المدنية لممكاف الذم عثر فيو عمى الطفؿ في دائرة اختصاصيا. –
 1يا بالتكفؿ بو.أك اإلقرار أماـ جية البمدية التي عثر عمى الطفؿ في دائرت –

مف قانكف الحالة المدنية:" كاذا لـ تكف لو رغبة بالتكفؿ بالطفؿ يجب  67كتنص الفقرة الثالثة مف المادة 
 عميو تسميمو الى ضابط الحالة المدنية مع االلبسة كاالمتعة االخرل المكجكدة معو.
ىذا االمر تاريخ مف  30كيحرر محضر مفصؿ يبيف فيو فضبل عف المعمكمات عمييا في المادة 

كساعة كمكاف كظركؼ التقاط الطفؿ كالسف الظاىرم كجنس الطفؿ كاية عبلمة يمكف اف تسيؿ معرفتو ككذا 
 السمطة اك الشخص الذم عيد بو اليو، كيسجؿ المحضر بيذا التاريخ في سجبلت الحالة المدنية".

 الركن المعنوي:  -03

الدة، ىي مخالفة كال تتطمب ركف معنكم، إال أنو بالرغـ مف أف جريمة عدـ تسميـ طفؿ حديث عيد بالك 
كباستقراء النص العقابي يتبيف أف الجريمة تتطمب قصدا جنائيا عاما أم انصراؼ إرادة الجاني إلى تحقيؽ 

 كقائع الجريمة مع عممو بأركانيا كالنتيجة االجرامية.
لعامة لتحريؾ الدعكل العمكمية، إذ تخضع المتابعة في ىذه الجريمة لمقكاعد ا: العقوبةو  ثانيا: المتابعة

ال تخضع ألم قيد أك شرط يغؿ يدىا عف تحريؾ ك  يمكف لمنيابة القياـ بالمتابعة بمجرد قياـ أركاف الجريمة،
 الدعكل العمكمية.

مف قانكف العقكبات  442/3كبالرجكع إلى نص المادة ، أما بالنسبة لمعقكبة المقررة قانكنا ليذه الجريمة
 8.000( عمى األكثر كبغرامة مف 2( أياـ عمى األقؿ إلى شيريف )10ة ىي الحبس مف عشرة )فإنيا العقكب
 دج. 16.000دج إلى 

 جزميخ احلُهىنخ دوٌ انزحمك يٍ شخصُخ انطفم انفزع انضبنش:

يرمي المشرع الجزائرم مف خبلؿ تجريمو لكقائع خطؼ أك إخفاء أك استبداؿ طفؿ حديث عيد بالكالدة 
غير كالدتو، إلى تكريس حماية جنائية حقيقية في الحفاظ عمى نسب الطفؿ إلى كالديو  أك إسناده إلى

تشكؿ ، الحقيقييف، كأف كقائع خطؼ طفؿ حديث عيد بالكالدة كابعاده عف أمو التي تكفؿ رضاعتو كرعايتو
 2كقائعا خطيرة تيدد حياة كمستقبؿ الطفؿ.

                                                 

اؿ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد األمك  1
 .168، ص 2002األكؿ،  جالجزائر، 

 .194، ص2015حماس ىديات، الحماية الجنائية لمطفؿ الضحية، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه ، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف،  2
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أنو يتطمب لقياـ ىذه الجريمة أركاف سنتناكليا  مف قانكف العقكبات نبلحظ 321باستقراء نص المادة 
 بالدراسة فيما يمي:

 أوال: أركان الجريمة:

 صفة المجني عميو -01

تقكـ ىذه الجريمة متى كانت صفة المجني عميو طفبل حديث عيد بالكالدة، كىذه الصفة مفترضة، كال 
كلك أف المشرع الجزائرم لـ يذكر ذلؾ يمكف أف تقكـ الجريمة إال إذا كانت الكقائع محميا طفؿ حديث الكالدة، 

صراحة في النص إال أنو يفيـ ضمنا، عندما نص كتحدث عف كالدة طفؿ حي أك استبدالو بطفؿ آخر في 
 1المستشفيات.

 السموك االجرامي -02

ىذه الجريمة يككف فييا السمكؾ االجرامي في شكؿ صكرة مف الصكر الخمسة التي تتمثؿ في نقؿ 
 2ستبدالو بطفؿ آخر أك تقديمو عمى أنو كلد المرأة لـ تضع بيدؼ نسبو ليا.الطفؿ أك إخفاءه أك ا

: كىي الحالة التي يقـك فييا الجاني بنقؿ طفؿ مف مكاف إلى مكاف آخر، أك مف بمد الصورة األولى -
إلى بمد آخر بغية تحكيمو كدمجو في ظركؼ يتعذر كربما يككف مف المستحيؿ معيا التعرؼ عمى الطفؿ 

 ف شخصيتو كىكيتو.كالتحقؽ م
خفاؤه عف مرأل الصورة الثانية - : كىي حالة قياـ الجاني باستبلـ طفؿ مخطكؼ أك متنازؿ عنو كا 

 3الناس في مكاف معيف، كضمف ظركؼ يستحيؿ معيا التعرؼ عمى شخصيتو.
عد : أف يقكـ الجاني باستبداؿ طفؿ بطفؿ آخر، كيتـ ذلؾ غالبا بعد الكالدة مباشرة أك بالصورة الثالثة -

أياـ في مستشفى أك في عيادة أك مكاف آخر، كتتطمب ىذه الصكرة كجكد امرأتيف كضعتا حمميما في كقت 
 كاحد أك متزامف.

: في ىذه الحالة ينسب الطفؿ إلى أـ غير أمو لـ تمده، كتقـك الجريمة حتى كلك لـ الصورة الرابعة -
 يعرؼ ذكك الطفؿ كلـ يستدؿ عمى ىكيتيـ.

ىذه الحالة يقدـ الطفؿ عمى أنو كلد المرأة لـ تضع حمبل لكف بعد تسميـ  : كفيالصورة الخامسة -
اختيارم أك إىماؿ مف كالديو، كفي ىذه الحالة األخيرة فيي تستثنى ألنو يتـ تسميـ الطفؿ مف الكالديف 
 الحقيقييف أك أف إىماليـ لطفميـ أدل إلى خطفو، عكس الحاالت األربعة األكلى كالتي يككف الخطؼ عمدا

 كبدكف رضا الكالديف.
                                                 

 .48، ص2002لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر،  ، الديكاف الكطني02 طسعد عبد العزيز، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة،  1
 .65، ص2005السادسة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  طمحمد صبحي نجـ، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ الخاص،  2
3
، 2003يركت، ، منشكرات الحمبي الحقكقية، ب06 جصبلح ليف مطر،  رنيو غارك، مكسكعة قانكف العقكبات العاـ كالخاص، ترجمة 

 .236ص
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كيبلحظ عمى أف ىذه الصكر مف السمكؾ االجرامي يشترط أف يككف مف شأنيا أف تعرض نسب الطفؿ 
عمى ىذا األساس ال تقكـ ىذه ك  لمخطر أم الحيمكلة دكف التحقؽ مف شخصيتو، كاألمر ىنا يتعمؽ بالنسب

ي، كأف تصرح امرأة أنيا كلدت طفبل كىي الجريمة في حالة التصريح الكاذب لمحالة المدنية بنسب طفؿ خيال
 1لـ تمد أصبل، ىنا نككف أماـ التصريح الكاذب.

قاببل لمحياة كعمى النيابة إثبات ك  كيشترط أيضا لقياـ الجريمة كفؽ الصكر المذككرة، أف يكلد الطفؿ حيا
ذا لـ يثبت بأف الطفؿ كلد حيا، فنككف أماـ جريمة أخرل ىي جريمة عدـ تسميـ جك  ذلؾ ال ييـ إف ك  ثة طفؿ،ا 

  كاف الطفؿ شرعيا أـ غير شرعي.
 الركن المعنوي: -03

ىك انصراؼ إرادة الجاني إلى تحقيؽ كقائع الجريمة ك  تقتضي ىذه الجريمة بصكرتييا قصدا جنائيا –
القانكف، فالقصد الجنائي في ىذه الجريمة ىك الحيمكلة دكف التحقؽ مف  يشترطيامع العمـ بأركانيا كما 

 طفؿ.شخصية ال
 ثانيا: المتابعة والعقوبة

ال يشترط لتحريؾ الدعكل العمكمية في ىذه الجريمة أم قيد أك شرط كلمنيابة العامة كؿ الصبلحيات 
 أركاف الجريمة.ك  القياـ بإجراءات المتابعة بمجرد تكافر عناصر

 كتختمؼ العقكبة باختبلؼ صكر الجريمة، كتككف إما جناية أك جنحة أك مخالفة.
المعاقب عمييا في الفقرة ك  ىي الحالة المنصكصك  جناية في حالة إخفاء نسب طفؿ حيفتككف  -

( سنكات 10( سنكات إلى عشر )5مف قانكف العقكبات بالسجف المؤقت خمس ) 321األكلى مف المادة 
 دج.1.000.000دج إلى 500.000كبغرامة مف 

تككف العقكبة في ك  أة لـ تضع حمبل،كتصبح ىذه الجريمة جنحة في صكرة تقديـ طفؿ عمى أنو كلد المر  -
 .مف قانكف العقكبات 321سنكات طبقا لمفقرة الرابعة مف المادة  05ىذه الحالة الحبس مف شيريف الى 

 كتككف جنحة أك مخالفة في صكرة عدـ تسميـ جثة طفؿ:  -
ة مف المادة ىي الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الثانيك  كتككف جنحة إذا لـ يثبت أف الطفؿ كلد حيا، -

دج إلى  100.000مف قانكف العقكبات، كعقكبتيا الحبس مف شيريف إلى خمس سنكات كغرامة مف  321
 دج. 500.000

المعاقب عمييا في الفقرة الثالثة مف ك  ىي الحالة المنصكصك  كتككف مخالفة إذا ثبت أف الطفؿ لـ يكلد حيا -
 شيريف.مف قانكف العقكبات بالحبس مف شير إلى  321المادة 

كىذا التدرج في العقكبة، يضع عدة خيارات لمنيابة في متابعة الفاعميف في حالة إخفاء نسب طفؿ حي، 
 321كلكف عمييا إثبات أف الطفؿ قد عاش إذا ما تكجيت أف تتابع الفاعميف بنص الفقرة األكلى مف المادة 
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و كا أراد أف يخضع لمعقكبة األخرل لممتيـ أف يثبت أف الطفؿ لكاف ميتا مف أجؿ نفي التيمة األشد عنك 
ذا لـ يثبت إحدل ىاتيف الحالتيف تككف المحمة في حالة الشؾ حكؿ حياة الطفؿ.ك  المخفضة  ا 
كبما أنو غالبا ما ترتكب ىذه الجريمة بكاسطة أك بمساعدة المؤسسات االستشفائية بأنكاعيا العامة  

مف المادة  8، 7، 6شخاص المعنكية طبقا لمفقرات كالخاصة، فقد أدرج المشرع الجزائرم عقكبات خاصة باأل
 5مف قانكف العقكبات، كتتمثؿ في الغرامة مف مرة كاحدة إلى خمس مرات، أم قد تصؿ الغرامة إلى  321

مبلييف دينار جزائرم، باإلضافة غمؽ المؤسسة االستشفائية الخاصة أك المنع مف مزاكلة نشاط ميني أك غير 
 1يمية األخرل.ذلؾ مف العقكبات التكم
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الجريمة ظاىرة اجتماعية كخمقية كسياسية كاقتصادية قبؿ اف تككف حالة قانكنية، كالجريمة بطبيعتيا 
ا عمى التماسؾ االجتماعي ىي عمؿ ضار يصيب األفراد كالمجتمع، كليا مف الخطكرة ما يجعميا تؤثر سمب

لذلؾ دأبت المجتمعات االنسانية عمى مكافحتيا كالحد منيا، ، كالسياسي كاالقتصادم كتحدث خمبل في تكازنو
كأخذت الدكلة عبء القياـ بميمة محاربة الجريمة، فكضعت لذلؾ قكانيف كاجراءات كعقكبات، كمنو أصبحت 

أخذ التطكر فيو تسارعا كبيرا في كافة المياديف خاصة منيا نظـ  ، كألننا نعيش في عالـ1الجريمة فكرة قانكنية
المعمكمات كاالتصاالت، أصبحت الجريمة التقميدية ترتكب بصكرة جرمية جديدة لـ تتناكليا التشريعات 
التقميدية، فأخذت ىذه األفعاؿ اإلجرامية المعاصرة ثكرة ىائمة في النظرية العامة لمجريمة عمى اختبلؼ 

 2ا.مستكياتي
كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ الجرائـ المعاصرة التي ليا تككف الطفكلة فييا محبل لمجريمة، كالتي ليا 
خطكرة كبيرة عمى سبلمة الطفؿ الجسمانية كالنفسية كالتعميمية كنبحث في درجة الحماية القانكنية التي أقرىا 

 المشرع لمطفؿ، كىؿ ىذه الحماية كافية أـ ناقصة؟
 

 احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يٍ جزائى االجتبر ثبنجشز: ادلجحش األول

أنيا كفارة عف بعض الذنكب، أك أف لممسمـ ” عتؽ عبد“عندما يقاؿ في بعض أحكاـ العبادات عف 
 اتخذتأجر عتؽ رقبة فيككف الرد بأف زمف العبيد انتيى، فيؿ يا ترل انتيى زمف العبكدية حقا؟ أـ أنيا 

خركف أف العبكدية انتيت في العالـ بتحريميا داخؿ المممكة البريطانية بصفة كيقكؿ آ أشكاال جديدة مختمفة ؟
اعطاء العبيد ك  ـ كتحرير قيصر ركسيا العبيد في قصره في ستينات القرف التاسع عشر،1834مطمقة عاـ 

 حريتيـ في مزارع القطف في الكاليات الجنكبية لمكاليات المتحدة بمبادرة مف الرئيس ابراىاـ لينككلف.
عاد مرة أخرل كبصكرة أكثر ” االستعباد كاالسترقاؽ“غير أف الحقيقة صادمة كمؤلمة، فزمف العبيد أك 

تجار البشر، فعادت في صكرة تجارة النساء كاألطفاؿ في سكؽ )نخاسة  عصاباتشراسة، كىذا عمى أيدم 
التي مزقتيا الحركب  جديد( في أسكاؽ أكركبا، كعادت في صكرة بيع أطفاؿ كنساء مف بعض الدكؿ العربية

خاصة سكريا كالصكماؿ كاليمف، ككما كاف يحدث مف كشـ لمماشية في الغرب األمريكي لرعاة البقر، عادت 
النساء البلتي تستعبدىف منظمات الجريمة الجنسية في دكؿ الغرب ” كشـ“العبكدية كاالسترقاؽ كذلؾ في شكؿ 

كية ىؤالء الضحايا ليذه العصابات، كاألخطر أنيا عمى رقابيف، أك صدكرىف أك أذرعيف، كعبلمة عمى مم
 عادت في صكرة بيع كشراء االنساف.

                                                 

، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، 02 طعمي حسيف الخمؼ، د. سمطاف عبد القادر الشاكم، المبادئ العامة في قانكف العقكبات،  1
 .129، ص2010

لمبحكث العممية، ك  الجرائـ المستحدثة دراسة معمقة كمقارنة في عدة جرائـ، بدكف طبعة، المركز العربي لمدراساتسحر فؤاد مجيد،  2
 .11، ص2018القاىرة، 
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كعمى الرغـ مف تشعب ىذه الجريمة بصكرة يصعب اإلحاطة بجميع أشكاليا، إال أف الفقياء أجمعكا 
 عمى أف صكر جريمة االتجار بالبشر تقكـ عمى االستغبلؿ باختبلؼ عناصره األساسية، كيشمؿ االستغبلؿ
جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، أك استغبلؿ دعارة الغير، أك السخرة، أك الخدمة قسرا أك االسترقاؽ، أك 

 .1الممارسات الشبيية بالرؽ، أك االستعباد، أك نزع األعضاء
كمف أجؿ االلماـ بمفيكـ جرائـ االتجار بالبشر خاصة ما تعمؽ منيا باألطفاؿ، نقسـ الدراسة إلى ثبلث 

: جريمة االتجار باألطفاؿ لغرض البيع كالشراء، كجريمة االتجار باألطفاؿ لغرض االستغبلؿ مطالب كىي
 الجنسي، كجريمة االتجار باألطفاؿ لغرض استغبلؿ األعضاء البشرية.

 
 : جزميخ ثُغ وشزاء األطفبلادلطهت األول

ف جريمة االتجار تسمى جريمة بيع كشراء األطفاؿ بجريمة االتجار باألطفاؿ كىي جزء ال يتجزأ م
بالبشر، فقبؿ تحديد مفيكـ جرائـ االتجار باألطفاؿ البد مف تحديد مفيكـ جريمة االتجار بالبشر حسبما ما 
كرد في برتكككؿ األمـ المتحدة المتعمؽ بمنع كمعاقبة االتجار بالبشر خاصة النساء كاألطفاؿ، ثـ نحدد 

 نكف المقارف.مفيكميا في التشريع الجزائرم، ثـ مفيكميا في القا
 : يفهىو جزميخ االجتبر يف األطفبل انفزع األول

لتحديد مفيكـ جريمة االتجار باألطفاؿ ال بد مف تحديد مفيكميا كفؽ االتفاقيات الدكلية ثـ مفيكميا 
 لدل المشرع الكطني ثـ مف مفيكميا عند التشريعات المقارنة.

 دولية:تعريف جريمة االتجار بالبشر وفق االتفاقيات ال-أوال

التقرير العالمي عف مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة  2009 في فبرايرصدر 
(UNODC) ف "التقرير العالمي عف االتجار باألشخاص خبلصة كافية" كالذم اعتبر أف مصطمح ا، بعنك

ممة المتعمقة بجريمة االتجار باألشخاص كبارا كانكا أك أطفاال قد يككف مضمبل، ألنو يشدد عمى جكانب المعا
 . 2مخزية يمكف أف تكصؼ عمى نحك أدؽ بأنيا استرقاؽ، استغبلؿ الناس يـك بعد يكما دكف انقطاع كلسنكات

سنة يتـ  17سنكات إلى  5مميكف طفؿ تتراكح أعمارىـ بيف  246كتذىب منظمة العمؿ الدكلية إلى أف 
. 19يـ يعمؿ استغبلليـ كعماؿ في الزراعة كالمناجـ كالحرؼ، كبأف بعض  ساعة كاممة في اليـك

                                                 

طارؽ عفيفي صادؽ أحمد، حماية األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر" دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقكانيف الكضعية في الكطف  1
مجمد ، 2014، ديسمبر 02النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، مجمة جيؿ لحقكؽ االنساف، طرابمس لبناف، عدد العربي في ضكء 

 .150ص ، 02
 التقرير العالمي عف االتجار باألشخاص خبلصة كافية، منشكر عمى المكقع: 2

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-executive_summary_arabic.pdf 01/05/2021 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-executive_summary_arabic.pdf
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كمف منطمؽ أف جريمة االتجار بالبشر خاصة األطفاؿ منيـ تعد مف أخطر الجرائـ، فبل يتكقؼ آثارىا 
عمى الطفؿ الضحية فقط، بؿ ليا آثار تدميرية عمى المجتمع ككؿ، ليذا السبب أكلتيا الكثير مف المنظمات 

العديد مف االتفاقيات التي تجمع  بشأنيا الدكؿكأبرمت  1ية اىتماما كبيراالدكلية كاإلقميمية ككذا الجمعيات األىم
في مجمميا عمى تجريـ االتجار بالبشر عامة كاألطفاؿ خاصة، منيا االتفاقية الدكلية الخاصة بتجريـ االتجار 

تفاقية الدكلية كاال 19103، االتفاقية الدكلية لقمع االتجار بالرقيؽ األبيض لسنة 19042بالرقيؽ األبيض لسنة 
، االتفاقية الدكلية حكؿ تحريـ االتجار بالنساء البالغات لسنة 19214لقمع االتجار بالنساء كاألطفاؿ 

 ، كغيرىا مف االتفاقيات.19335

كتعرؼ جريمة االتجار باألطفاؿ كفقا لبرتكككؿ األمـ المتحدة المتعمؽ بمنع كمعاقبة االتجار 
، في مادتو الثالثة كالتالي" يقصد بتعبير "االتجار باألشخاص" تجنيد 6باألشخاص خاصة النساء كاألطفاؿ

أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكاؤىـ أك استقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك استعماليا أك غير ذلؾ مف 
أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك استغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ، أك 
بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ. 
كيشمؿ االستغبلؿ، كحد أدنى، استغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، أك السخرة أك 

 ألعضاء."الخدمة قسرا، أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ، أك االستعباد أك نزع ا
كىذا التعريؼ أصبح نمكذجا يؤخذ بو، حيث أف معظـ التشريعات الدكلية كالكطنية لـ تخرج في تعريفيا 

عما كرد في ىذا البركتكككؿ منيا مشركع القانكف العربي النمكذجي لمكاجية  باألشخاصلجريمة االتجار 
كزراء الداخمية العرب بتكنس سنة  جرائـ االتجار باألشخاص الصادر في الدكرة الكاحدة كالعشريف لمجمس

                                                 

، 1مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة باتنة، بف يطك سميمة، جريمة االتجار باألطفاؿ المفيـك كالمكافحة 1
 .161، ص2006 جكاف

حكؿ تحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض كالمعدؿ بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ  1904مايك  18في  االتفاؽ الدكلي المنعقد 2
 .1948ديسمبر  3المتحدة في 

ؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ حكؿ تحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض كالمعدؿ بالبركتككك  1910مايك  04االتفاؽ الدكلي المنعقد في 3
 .1948ديسمبر  3المتحدة في 

حكؿ تحريـ االتجار بالنساء كاألطفاؿ، كالمعدلة بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة  1921سبتمبر  30في  االتفاقية الدكلية المنعقدة 4
 .1947أكتكبر  20لؤلمـ المتحدة في 

حكؿ تحريـ االتجار بالنساء البالغات، كالمعدلة بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة  1933أكتكبر  11االتفاقية الدكلية المنعقدة في  5
 .1947أكتكبر  20لؤلمـ المتحدة في 

بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  6
الدكرة الخامسة كالخمسكف المؤرخ  25ر الكطنية اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عب
 .2000نكفمبر15في 
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كاالتفاقية العربية لمكافحة ، 20051كاتفاقية المجمس األكركبي لمكافحة االتجار بالبشر لسنة ، 2004
 .20102الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية 

ؾ فقد عرفت جريمة االتجار بالبشر بأنيا:" انتيا Amnesty Internationalأما منظمة العفك الدكلية 
حقكؽ اإلنساف بما فييا الحؽ في السبلمة الجسدية كالعقمية كالحياة كالحرية كأمف الشخص كالكرامة كالتحرر 

 .3مف العبكدية كحرية التنقؿ كالصحة كالخصكصية كالسكف كاألمف"
 Organization for Security and Co-operation inكعرفتو منظمة األمف كالتعاكف األكركبي 

Europe يكاء أك استقباؿ أشخاص، عمى أن و:" جميع األعماؿ المدرجة في التكظيؼ كاالختطاؼ كالنقؿ كا 
عف طريؽ التيديد أك استخداـ القكة أك الخداع أك القسر ألغراض االستغبلؿ أك يجبركف عمى العمؿ لدائف 

 .4في مجتمع آخر غير الذم عاش فيو الشخص مف قبؿ"
في ، ك المشرع الجزائرم جـر أفعاؿ االتجار بالبشر التجار بالبشر:تعريف المشرع الجزائري لجريمة ا -ثانيا

 303تعريؼ جريمة االتجار بالبشر فنصت المادة  تعريفو ليذه الجريمة لـ يحد عما كرد في برتكككؿ األمـ
مف قانكف العقكبات:" يعد اتجارا باألشخاص، تجنيد أك نقؿ أك تنقيؿ أك إيكاء أك استقباؿ شخص أك  4مكرر 

ر، بكاسطة التيديد بالقكة أك باستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ اإلكراه، أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك أكث
الخداع أك إساءة استعماؿ السمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ 

 مكافقة شخص لو سمطة عمى شخص آخر بقصد االستغبلؿ.
استغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك استغبلؿ الغير في  كيشمؿ االستغبلؿ

التسكؿ أك السخرة أك الخدمة كرىا أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع 
 5األعضاء."

ؽ الذكر إال كيبلحظ أف التعريؼ جاء متناسقا مع التعريؼ الذم جاء بو بركتكككؿ األمـ المتحدة الساب
أنو يختمؼ عنو في نقطتيف أكالىا أف المشرع الجزائرم حدد عمى سبيؿ الحصر أكجو استغبلؿ البشر حيث لـ 
يشمؿ النص عمى العبارة المذككرة في التعريؼ في البركتكككؿ كىي "كيشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى" كىذا 

                                                 

اسراء محمد عمي سالـ، نعمة حسكني ميدم، نكرس أحمد كاظـ، جريمة االتجار بالبشر ألغراض التجارب الطبية " دراسة مقارنة"،  1
 50، ص2016، 04العدد 08المجمد ، جمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، جامعة بابؿ كمية الحقكؽ، العراؽم
، 01 طاإلسبلمية،  محمد فضؿ عبد العزيز المراد، مكافحة االتجار باألشخاص كاألعضاء البشرية" تجريـ االتجار باألطفاؿ في الشريعة 2

 .128ص ، 2005ألمنية، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـك ا
(، 4محمد احمد عيسى. االتجار بالبشر في القانكف كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، مجمة رسالة الحقكؽ، جامعة كرببلء، العراؽ، مجمد) 3

 .191، ص 2012(، 2عدد)
(، 6(، عدد)2ريت، العراؽ، مجمد) نحك استراتيجية دكلية كطنية لمكافحة االتجار بالنساء، مجمة جامعة تك ،سمكل أحمد المفرجي 4

 .70، ص2013
المتضمف تعديؿ قانكف  2009فيفرم  25المؤرخ في  01-09بمكجب القانكف  15مكرر 303إلى  04مكرر  303أضيفت المكاد مف  5

 .05، ص2009، لسنة 15عدد  ج رالعقكبات، 
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بركتكككؿ في ىذه النقطة، كالنقطة الحصر لؤلسؼ يضيؽ مف نطاؽ الحماية فكاف مف األفضؿ مسايرة ال
عمى أنو  03الفقرة  4مكرر  303الثانية اعتبر المشرع االتجار باألطفاؿ ظرفا مشددا حيث نصت المادة 

 500.000يعاقب عمى االتجار باألشخاص بالحبس مف خمس سنكات إلى خمس عشرة سنة كبغرامة مف 
ؼ الضحية الناتجة عف سنيا أك مرضيا أك دج، إذا سيؿ ارتكابو حالة استضعا 1.500.000دج إلى 

 عجزىا البدني أك الذىني، متى كانت ىذه الظركؼ ظاىرة معمكمة لدل الفاعؿ.
كما يشار إليو أيضا عمى ىذا التعريؼ أف المشرع أبقى أمر استعماؿ الكسائؿ مف تيديد بالقكة 

الذم كاف أكثر دقة في ىذا الجانب، كاالحتياؿ كغيرىا قائما في جريمة االتجار باألطفاؿ عكس البركتكككؿ 
ألف خصكصية الطفؿ ال يتطمب مف الجاني إلى استعماؿ ىذه الكسائؿ، كما أف المشرع الجزائرم اشترط عمـ 

 الجاني بصغر سف الضحية.
كجرت العادة أف الجناة يرتكبكف عددا مف الجرائـ المختمفة أثناء عممية االتجار باألشخاص، كقد تكجد 

جرائـ  ارتكابميات االتجار كجرائـ أخرل كالمخدرات كتيريب االسمحة، كما تتزامف مع ذلؾ ركابط بيف عم
تعزيزا لعممية االتجار باألطفاؿ أك لحمايتيا كجريمة تبييض األمكاؿ كالتيرب الضريبي، كىي كاف كانت جرائـ 

 باألطفاؿ. ثانكية إال أنيا ضركرية لتحصيف العائدات المالية الغير مشركعة لجريمة االتجار
 تعريف جريمة االتجار بالبشر في التشريعات المقارنة: -ثالثا

يعد التشريع المصرم مف أكائؿ التشريعات العربية السباقة في مكاجية ظاىرة االتجار بالبشر، حيث قاـ 
المشرع المصرم بإعداد قانكف خاص بمكافحة جرائـ االتجار بالبشر، كمف خبللو كضع تعريفان كاضحان 

:" 02، ففي نص المادة 1المتعمؽ بمكافحة االتجار بالبشر 2010لعاـ  64جار بالبشر، كىك القانكف رقـ لبلت
يعد مرتكبا لجريمة االتجار بالبشر كؿ مف يتعامؿ بأية صكرة في شخص طبيعي بما في ذلؾ البيع أك 

أك االستقباؿ أك التسميـ سكاء في العرض أك الشراء أك الكعد بيما أك االستخداـ أك النقؿ أك التسميـ أك اإليكاء 
داخؿ الببلد أك عبر حدكدىا الكطنية إذا تـ ذلؾ بكاسطة استعماؿ القكة أك العنؼ أك التيديد بيما، أك بكاسطة 
االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع، أك استغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة الضعؼ أك الحاجة، أك الكعد 

مزايا مقابؿ الحصكؿ عمى مكافقة شخص عمى االتجار بشخص آخر لو بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك 
إذا كاف التعامؿ بقصد االستغبلؿ أيان كانت صكره بما في ذلؾ االستغبلؿ في  -كذلؾ كمو -سيطرة عميو

أعماؿ الدعارة كسائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، كاستغبلؿ األطفاؿ في ذلؾ كفي المكاد اإلباحية أك السخرة 
ة قسران، أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ، أك االستعباد، أك التسكؿ أك استئصاؿ األعضاء أك الخدم

 البشرية أك األنسجة البشرية أك جزء منيا".

                                                 

 09مكرر بتاريخ  18لجميكرية مصر العربية، العدد ج رشر، ، االتجار بالب2010بشأف مكافحة االتجار بالبشر لسنة  64القانكف رقـ  1
 ، أنظر الى الرابط االلكتركني لممطابع األميرية:2010مام 

http://www.alamiria.com/ar- 14/05/2021 

http://www.alamiria.com/ar-
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” باليرمك“كمف صياغة النص كداللة األلفاظ يتضح أف المشرع المصرم قد سار عمى نيج بركتكككؿ 
كالمتمثمة في أفعاؿ البيع كالعرض لمبيع  لئلتجارمؿ صكران أخرل حيث تكسع في مدلكؿ االتجار بالبشر ليش

 كالشراء كالكعد بيما.
أما التشريع الفرنسي، ففرنسا مف الدكؿ التي صادقت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة 

ساء المنظمة في باليرمك كالبركتكككؿ الممحؽ بيا كالمتعمؽ بمكافحة االتجار باألشخاص خصكصا الن
كاألطفاؿ كتعد فرنسا دكلة استقباؿ ليذا النزع مف التجارة، كلكف نظرا لمكقعيا الجغرافي فقد أصبحت تمثؿ بمد 

 عبكر أيضا، 
كتشير اإلحصائيات الرسمية لمدكلة الفرنسية إلى تزايد نسبة ضحايا االتجار باألشخاص كصمت إلى  

الجنسي كاألغمبية الساحقة  ضحايا االستغبلؿ%  62منيـ  2012مقارنة بعاـ  2013% في خبلؿ عاـ  18
أغمضت عينيا عف حالة الضحايا  السياسات العامة لمدكلة قد منيـ ىف نساء كأطفاؿ، كقد أقرت فرنسا أف

عمى إصدار قانكف يحمؿ أحكاـ تساير التعريؼ الدكلي  2013أكت  05األطفاؿ، لذلؾ سارعت بتاريخ 
 . لئلتجار كيكافؽ فيو المعايير الدكلية

كقد تـ فيو تعريؼ الرؽ أك العبكدية كتـ ذكر الكسائؿ المستعممة كالترىيب كاستغبلؿ حالة الضعؼ، 
 .1إساءة استغبلؿ السمطة باعتبارىا تمثؿ اآلف كسائؿ كمقكمات بديمة عف الكسائؿ القديمة

 : ؤركبٌ جزميخ االجتبر ثبألطفبل انفزع انضبين

صكرة مف صكر جريمة االتجار بالبشر غير أنيا تمس تعتبر جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ 
باألطفاؿ، كىي تتطمب تكافر أركاف جريمة االتجار بالبشر، كال تقكـ ىذه الجريمة في صكرة االستغبلؿ 
الجنسي لؤلطفاؿ، إال بتكافر عناصر أساسية كىي صفة المجني عمية كالذم يجب أف يككف طفبل بالمفيـك 

 جرامي، كالقصد الجنائي.القانكني، ككذا السمكؾ اال
 أوال: صفة المجني عميو

فجريمة االتجار بالبشر بصفة عامة ، ال تقكـ الجريمة بدكنوك  صفة المجني عميو ىك الركف المفترض
تتطمب أف يككف ىناؾ محبل لئلتجار كىذا المحؿ يتمثؿ في االنساف ذكرا كاف أـ أنثى بمعنى أف الشخص 

، كبالتدقيؽ 2ة التي ترد عمييا كافة التصرفات المشركعة كغير المشركعةالبشرم في ىذه الجريمة ىك السمع
                                                 

1
 Article 225-4-1 du Code pénal français :( loi n° 2013-711 du 5 août 2013) : (( La traite des êtres hu-

mains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémuné-

ration ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'ac-

cueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de per-

mettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes 

sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, 

soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.)) 

، 01 طمحمد السيد عرفة، تجريـ االتجار باألطفاؿ في القكانيف كاالتفاقيات الدكلية، مكافحة االتجار باألشخاص كاألعضاء البشرية،  2
 .96ص ، 2005 ،عة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياضجام
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أكثر فإف جريمة االتجار باألطفاؿ تقتضي تكافر صفة الطفؿ في الضحية، كيعتد بسف الضحية كقت ارتكاب 
، كىنا اشترط المشرع الجزائرم عمـ الجاني بصغر سف الضحية بعكس برتكككؿ األمـ المتحدة الذم 1الجريمة

 يشترط ذلؾ. لـ
كالمشرع الجزائرم ساير بشكؿ مكفؽ ما أدرجتو ىيئة األمـ المتحدة في بركتكككؿ باليرمك، حيث كقعت 

، كىذا يدؿ عمى مدل حرص 2006مارس  09، كصادقت عميو بتاريخ 2001جكاف  06عميو الجزائر في 
ميا باتخاذ كافة الكسائؿ في التصدم لجرائـ االتجار باألشخاص خاصة األطفاؿ كالتزا المشرع الجزائرم

الضركرية كاإلجراءات المقررة دكليا مف أجؿ إرساء حماية كاممة لمطفؿ الجزائرم إزاء تنامي مكجة 
االعتداءات كاالختطافات التي نالت مف براءتو كحقو في حياة طبيعية، لذا اعتبر قانكف العقكبات الجزائرم 

مف قانكف العقكبات  3الفقرة  4مكرر  323نص المادة جريمة االتجار باألطفاؿ كظرؼ مشدد لمعقكبة في 
بنصو :"حالة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا" غير أف ىذه العبارة جاءت غامضة، فما ىك السف الذم 
عمى أساسو تككف الضحية في حالة ضعؼ ؟ كىؿ المقصكد بحالة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا ىك 

 سف الطفكلة؟
مكرر مف قانكف  319لقانكنية تدارؾ المشرع الجزائرم األمر، كنص في المادة كفي ىذه النقطة ا

بأف جريمة االتجار باألطفاؿ ىي:" كؿ مف باع أك اشترل طفبل دكف الثامنة عشر ألم غرض مف 2العقكبات
سنة متكافؽ مع قانكف حماية الطفؿ، كما اٌنو يخفض  18كبالتالي فسف  األغراض كبأم شكؿ مف األشكاؿ".

ف سف االستفادة مف الحماية القانكنية الجنائية إزاء صكر االستغبلؿ المترتبة عف جرائـ المتاجرة م
 باألشخاص.

 ثانيا: الركن المادي 
الركف المادم في جريمة االتجار باألطفاؿ يتككف مف ثبلثة عناصر كىي السمكؾ اإلجرامي كالكسيمة 

 المستعممة في تنفيذ الجريمة.
 السموك االجرامي  -01

مف قانكف العقكبات األفعاؿ التي تشكؿ سمككا مجرما كالتي تتمثؿ في كؿ  04مكرر303بينت المادة 
 مف يتعامؿ بأم صكرة في شخص طبيعي كفؽ األفعاؿ التالية:

: كىك كؿ فعؿ يراد بو إدخاؿ شخص أك عدة أشخاص في عمؿ معيف أك خدمة معينة، بما التجنيد -أ
ترىيبا أك ترغيبا لبلنضماـ إلى المجمكعات اإلجرامية الناشطة في كافة في ذلؾ جمع األطفاؿ كاستخداميـ 

                                                 

 14ص ، 1999أحمد شكقي أبك خطكة، شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة،  1
 .07ص، 07رقـ  ج ر، 2014فبراير 04المؤرخ في 01-14مكرر مف قانكف العقكبات بالقانكف رقـ  319أضيفت المادة  2
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، كيؤكد الفقو أٌف اشراؾ فئة معينة مف البشر 1المجاالت كالتسكؿ، تكزيع المخدرات، ارتكاب السرقات البسيطة
تبر مف كخاصة األطفاؿ كجنكد في األعماؿ القتالية كغير القتالية في خدمة القكات كالميمشيات المسمحة يع

أخطر صكر االتجار بالبشر، ألٌنو يتضمف تكميفيـ بأفعاؿ خطيرة تنتيؾ حقكؽ الطفؿ مثؿ حقو في التعميـ 
 .2كالصحة كالتنمية

 : النقؿ في جريمة االتجار باألطفاؿ ىك قياـ الجاني بتغيير مكاف الضحية كىك الطفؿ، أمالنقل -ب
، حيث 3المكاف داخؿ الدكلة أك خارجيا بيدؼ استغبلليـتغيير بيئتو األصمية ببيئة أخرل، كقد يككف تغيير 

 تتـ عممية تغيير المكاف بشتى الكسائؿ البرية كالبحرية كالجكية لنقؿ الضحايا مف بمد المنشأ إلى بمد الكجية. 
: اإليكاء يتحقؽ بقياـ باركنات االتجار أك السماسرة التابعيف ليـ بتدبير مكاف إقامة آمف اقإيواء -ت
 .4في بمد المقصد خبلؿ فترة إقامتيـ كاستغبلليـ كتذليؿ كافة الصعكبات التي تكاجييـ لمضحايا
: ىك تسمـ الطفؿ ضحية االتجار حيث تنتقؿ حيازتو ممف لو سيطرة عميو سكاء كانت االستقبال -ث

 .5قانكنية أك قضائية ليصبح في حيازة مف تسممو، فيقـك باستغبللو عمى الشكؿ الذم يرغب فيو
: يقصد بالبيع ىنا المبادلة التي تتـ بمقابؿ، نطرا لككف الثمف ركنا أساسيا في البيع ال يتـ بيعال -ج

بدكنو، كتعرفو المادة الثانية مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلليـ في 
فؿ مف جانب أم شخص أك مجمكعة مف البغاء كالتصكير االباحي بأنو " فعؿ أك تعامؿ يتـ بمقتضاه نقؿ ط

األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أك أم شكؿ مف أشكاؿ العكض، أك ىك ذلؾ النشاط الذم بمقتضاه 
 .6يتـ استغبلؿ شخص ما مقابؿ ثمف معيف يدفع لمجاني"

 الوسائل المستخدمة لتنفيذ عممية االتجار بالبشر -02
ة حقكؽ الطفؿ كالخاص ببيع االطفاؿ كاستغبلليـ في لـ يشر البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقي

البغاء كالمكاد االباحية إلى الكسائؿ المستخدمة في تنفيذ جريمة االتجار باألطفاؿ، في حيف يذكرىا إذا كاف 
الضحية شخصا بالغا، أٌما المشرع الجزائرم فمـ يسر عمى ىذا النيج كخالؼ البركتكككؿ في ىذه النقطة، 

ه الكسائؿ مف باب اإلحاطة بمفيكـ جريمة االتجار باألطفاؿ في البرتكككؿ كقانكف لذلؾ نستعرض ىذ
 العقكبات الجزائرم.

                                                 

بي د القادر الشيخمي، جرائـ االتجار بالبشر كاألعضاء البشرية كعقكبتيا في الشريعة كالقكانيف العربية كالقانكف . الدكلي، منشكرات الحمعب 1
 .7، ص 01 ، ط2009الحقكقية، بيركت، لبناف، 

ي كالمقارف، مجمة الشريعة كالقانكف، كمية فتيحة محمد قكرارم، المكاجية الجنائية لجرائـ االتجار بالبشر، دراسة في القانكف اإلمارات 2
 .192ص.، 2009أكتكبر ، 40العدد ، 23الشريعة كالقانكف، جامعة االمارات العربية المتحدة، السنة 

النيريف، العراؽ،  أحمد عبد القادر خمؼ محمكد، تعريؼ جريمة االتجار بالبشر في المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، كمية الحقكؽ جامعة 3
 .82المرجع السابؽ، ص  2013

 .83أحمد عبد القادر خمؼ محمكد، المرجع السابؽ، ص 4
 .80ص ، 2011محمد عمي العرياف، عمميات االتجار بالبشر كآليات مكافحتيا "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، .  5
 ..87أحمد عبد القادر خمؼ محمكد، المرجع السابؽ، ص 6
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كالكسيمة في جريمة االتجار باألطفاؿ ىي أداة التنفيذ المادم في الجريمة، كىي إما أف تككف مادية 
تكككؿ الخاص ببيع االطفاؿ ، كقد تـ التطرؽ إلييا في المادة الثانية مف البرك 1ذات أثر مادم أك معنكم

 مف قانكف العقكبات الجزائرم كىي كالتالي: 4مكرر  303كاستغبلليـ في البغاء كالمكاد االباحية كفي المادة 
إلى استعماؿ القكة كالعنؼ ضد  الحاالت: يمجأ الجاني في بعض استعمال القوة أو التيديد بيا -أ

القكة كالتقييد، الضرب، الجرح كغيرىا مف ضركب العنؼ  الطفؿ المجني عميو في حالة مقاكمتو كتككف ىذه
كقد ال يصؿ األمر إلى ىذا الحد بؿ يتطمب مجرد التيديد باستعماليا، كذلؾ حسب درجة مقاكمة الطفؿ 

 .2االستسبلـ التاـك  الضحية مما يدفع ىذا األخير إلى الرضكخ
طفؿ الضحية مف مكاف إقامتو : االختطاؼ ىك كسيمة أخرل تمكف الجاني مف نقؿ الاالختطاف -ب

إلى مكاف آخر بيدؼ إخفائو عمف ليـ سمطة عميو كاستغبللو، كىذا النقؿ قد يككف داخؿ الدكلة الكاحدة أك 
 عبر حدكدىا الكطنية.

: يستعمؿ الجاني في حاالت معينة التدليس كالكذب عمى الطفؿ الضحية، الخداع والتحايل -ت
و يستجيب كيخضع طكاعية كيكافؽ عمى طمبو، كفي حاالت أخرل قد إلييامو بأكضاع جيدة لصالحو، تجعم

ال ينخدع الضحية بسيكلة فيحتاج الجاني إلى التحايؿ باستعماؿ مظاىر خارجية ليؤكد بيا كذبو كينخدع بيا 
 الضحية.
ربما يككف لمجاني سمطة فعمية قانكنية أك إدارية عمى الطفؿ الضحية، تساعده استغالل السمطة:  -ث

لقياـ باستغبلؿ الطفؿ كاالتجار بو، فبل يتحقؽ السمكؾ المادم المتمثؿ في التجنيد أك النقؿ أك اإليكاء أك في ا
كأف يقكـ األب ببيع طفمتو لجماعة إجرامية أك تزكيجيا ألحد األشخاص ، االستقباؿ بدكف كجكد ىذه السمطة

 .3ليجرة بتسييؿ ىجرة الضحايا لبمد آلخرالستغبلليا فيما بعد في أعماؿ الدعارة، أك يقـك مكظؼ في مكتب ا
 ثالثا: الركن المعنوي في جريمة االتجار باألطفال

لقياـ جريمة االتجار باألطفاؿ البد مف أف يتكافر فييا القصد العاـ باعتبارىا جريمة عمدية، كىك العمـ 
العاـ في جريمة االتجار  ، كبتحميؿ القصد الجنائي4الرابطة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة كاإلرادة كتحقؽ

باألطفاؿ فإنو يتطمب أكال أف يككف الجاني عمى عمـ بأف محؿ جريمة االتجار ىك طفؿ لـ يتجاكز الثامنة 
عشرة سنة، كأٌف السمكؾ الذم يقكـ بو ىك صكرة مف صكر الفعؿ المادم لجريمة االتجار باألطفاؿ، كرغـ ىذا 

بة نحك تحقيؽ نتيجة معينة كىي التعدم كالمساس بحؽ كمصمحة العمـ يجب أف تتجو إرادتو الحرة غير المعي
 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 4مكرر  303الطفؿ المحمية قانكنا، كىك ما تؤكده المادة 

                                                 

 73العرياف، المرجع السابؽ، ص محمد عمي  1
 .164بف يطك سميمة، المرجع السابؽ، ص 2
 .165المرجع السابؽ، ص 3

4 Willian Wilson, criminal law, doctrine and theory, Pearson education, second education, 2003, p95. 
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كباإلضافة إلى القصد الجنائي العاـ، تتطمب ىذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا يتمثؿ في الغاية التي 
اء سمككو االجرامي، كالمتمثمة بطبيعة الحاؿ في صكرة مف صكر االستغبلؿ ييدؼ الجاني إلى تحقيقيا مف كر 

المحددة عمى سبيؿ المثاؿ في التشريع كاستعماؿ األطفاؿ كسمعة قابمة لمتداكؿ بالمخالفة لمقكانيف كاألعراؼ 
ك تسميـ ، إضافة إلى تكافر نية االستغبلؿ كقت تجنيد أك نقؿ أك إيكاء أ1الدكلية، بغرض جني أرباح مالية

 الطفؿ المجني عميو، فإذا انتفى ىذاف الشرطاف فبل قياـ لجريـ االتجار باألطفاؿ.
 : انؼمىثخ ادلمزرحع انضبنشانفز

مف قانكف  4مكرر 303المشرع الجزائرم يعاقب عمى ارتكاب جرائـ االتجار باألشخاص طبقا لممادة 
دج إلى 300.000مة مف سنكات كبغرا 10كات إلى عشر نس 03العقكبات بالحبس مف ثبلث 

كالمبلحظ أف العقكبة المقررة ال تتناسب كخطكرة الجريمة كمدل اخبلليا بالنظاـ العاـ ، دج1.000.000
 كاألمف الكطني كالدكلي، ككاف عمى المشرع تسميط عقكبات جنائية بدال مف عقكبات جنحية.

رضيا أك عجزىا البدني أك أما إذا سيؿ ارتكاب الجريمة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا أك م
دج 500.000سنة كبغرامة مف  15سنكات إلى خمسة عشر  05الذىني، فيعاقب الفاعؿ بالحبس مف خمس 

 دج.1.500.000إلى 
بعدـ منح المحككـ عميو ظركؼ التخفيؼ  باإلدانةكالمشرع الجزائرم قيد جية الحكـ في حالة الحكـ 

مكرر مف  60ضع المشرع المداف لفترة أمنية طبقا ألحكاـ المادة مف قانكف العقكبات، كما أخ 53طبقا لممادة 
 قانكف العقكبات.

كما أقر المشرع عقكبات مبلئمة لمشخص المعنكم الذم يرتكب لصالحو ىذه األفعاؿ، كحددت في 
 . 03مكرر18مكرر إلى 18المكاد مف 

جرامية منظمة عابرة لمحدكد كال تتقادـ العقكبات المحكـك بيا إذا ارتكبت األفعاؿ في إطار جماعة إ
 مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية. 612طبقا لنص المادة 

 : جزميخ االجتبر ثبألطفبل نغزض االطزغالل اجلُظٍ ادلطهت انضبين

االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في شكؿ االتجار بيـ، تداعيات اجتماعية خطيرة جدا، فتؤثر  يترتب عمى
عات، كتضعؼ مف قكتيا كتساىـ في تدمير مستقبميا، كما تخرؽ اآلداب العامة، في البنية االنسانية لممجتم

فضبل عف آثارىا السياسية كاالقتصادية السمبية، كالتي تزيد في تدعيـ قكل الجريمة المنظمة، نتيجة األرباح 
ظر لما تحققو ىذه الخيالية التي تجنييا ىذه التجارة، كما تيدر قيمة الردع العاـ لمعقكبة لدل المجتمعات بالن

 2التجارة مف أمكاؿ طائمة تفكؽ قسكة العقكبة في حاؿ تطبيقيا.

                                                 

، معيد التدريب 1جالقانكف الكطني، سمسمة الدراسات القانكنية عادؿ الماجد، مكافحة جرائـ االتجار بالبشر في االتفاقيات الدكلية ك  1
 .87ص ،2010 االمارات العربية المتحدة، كالدراسات القضائية،

 .194أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 2
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كيقصد باالستغبلؿ بصفة عامة كؿ ممارسة يتـ اتخاذىا مف طرؼ شخص أك مجمكعة مف األشخاص 
، 1ضد شخص آخر أك مجمكعة أشخاص، كيككف مف شأنيا التأثير سمبا عمى حؽ مف حقكقيـ المشركعة

ء االستغبلؿ بأنو االستثمار، أم جني ثمار االتجار، كىك الغاية مف أعماؿ االتجار، فيك كيعرؼ بعض الفقيا
الغاية عرض التاجر سمعتو لمراغبيف فييا، كال تقكـ إال إذا كقعت بغرض التربح مف األعماؿ التي تقدـ لراغبي 

 .2المتعة الجنسية

عمؿ مف األشكاؿ االباحية، التي يتـ كيتحقؽ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، باستخداـ األطفاؿ في أم 
فييا استخداـ األطفاؿ إلشباع رغبات جنسية ألشخاص آخريف بمقابؿ مادم، كذلؾ عف طريؽ الممارسة 
الجنسية، أك البغاء، أك التصكير، أك االستغبلؿ الجسدم لمطفؿ بإحدل كسائؿ التطكر التكنكلكجي كالكسائط 

نس األطفاؿ مف الممارسات المباشرة إلى استعماؿ الصكر كاألفبلـ المتعددة كاالنترنت، كقد تغيرت تجارة ج
 االباحية كالتركيجية.

، كالذم 3الذم نشرتو األمـ المتحدة 2020كفي تقرير الحالة العالمية بشأف العنؼ ضد األطفاؿ لعاـ 
ة كاجتماعية جاء تحت عنكاف أف العنؼ يؤثر في حياة ما يقارب مميار طفؿ، كلو عكاقب انفعالية أك كجداني

 الذيف أكلئؾ بيف مف طفميف أصؿ طفبل كاحدا مف أف عمى الصعيد الدكلي كاقتصادية طكيمة المدل، كيقدر
مميكف فتاة  120عاما يعاني مف شكؿ مف أشكاؿ العنؼ سنكيا، كيقدر أف  17ك بيف عاميف تتراكح أعمارىـ

 شريف.قبؿ سف الع القسرية الجنسية قد عانيف شكبل مف أشكاؿ العبلقات
 يفهىو االطزغالل اجلُظٍ نألطفبل انفزع األول:

قبؿ تحديد مفيكـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ البد مف معرفة بعض المصطمحات الحديثة كالمرتبطة 
( ىك استغبلؿ األطفاؿ في تجارة الجنس، حيث Sax Tradeبيذا المجاؿ، فمصطمح التجارة الجنسية )
االتجار الجنسي يتجسد مف خبلؿ ك  شخاص لقاء دفع مبالغ مالية،يمارس الجنس عمى األطفاؿ مف طرؼ أ

يكاء كاستقباؿ األطفاؿ بغرض االستغبلؿ الجنسي،  نقؿ األطفاؿ داخميا أك عبر الحدكد مف خبلؿ تحكيؿ كا 
كنككف في ىذه الحالة أماـ فئتيف مف األطفاؿ، فئة تـ شراءىا مف عائبلتيـ نتيجة ظركؼ قاىرة تعاني منيا 

إال أنو ال يمكف ، ئبلت، فيبيعكف أطفاليـ بمقابؿ مالي، كفئة أخرل تعنبر مف ضحايا الخطؼ كاالبعادىذه العا

                                                 

، 2005معمـك األمنية، الرياض، محمد السيد عرفة، تجريـ االتجار باألطفاؿ في القكانيف كاالتفاقيات الدكلية، جامعة نايؼ العربية ل 1
 .91ص
محمد عبد ا كلد محمدف، تجريـ االتجار بالنساء كاستغبلليف في الشريعة االسبلمية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،  2

 .17، ص2005
 لمنظمة الصحة العالمية:المنشكر عمى المكقع االلكتركني  2020تقرير الحالة العالمية بشأف العنؼ ضد األطفاؿ لعاـ  3

https://www.who.int/ar/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-
on-violence-against-children-2020. 02/05/2021 

https://www.who.int/ar/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
https://www.who.int/ar/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
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التميز بيف الفئتيف نظرا لعدـ رضا الطفؿ بأم نكع مف أنكاع االساءة، كتجريـ عممية االتجار الجنسي 
 لمخالفتيا لقانكف حماية الطفؿ، كأحكاـ كبنكد االتفاقيات الدكلية.

( فيتجسد في إرغاـ  sexuel exploitation of childrenح االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ )أما مصطم
، كيقصد باالستغبلؿ الجنسي لمطفؿ بصفة عامة ىك 1الطفؿ أك إجباره عمى المشاركة في أنشطة جنسية

 .2ذلؾ استخداـ الطفؿ أك صكره في أنشطة جنسية إلشباع نزكات الكبار، سكاء تـ ذلؾ بمقابؿ مالي أك بدكف
كال تكجد، إلى غاية يكمنا ىذا، معطيات أك بيانات دقيقة لتقدير عدد األطفاؿ ضحايا االستغبلؿ 
الجنسي، كىذا قد يعطي انطباعا بأف ىذه الظاىرة ليست منتشرة أك حتى غير مكجكدة في بعض البمداف، لكف 

جزائر كما في أم مكاف آخر في الكاقع مختمؼ، فاالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ معضمة عالمية، مكجكدة في ال
العالـ. الضحايا كثيركف، فقط ال يتـ معرفتيـ كذلؾ بسبب أف األشخاص المحيطيف بيـ أك األشخاص الذيف 
عمى اتصاؿ بيـ، يكاجيكف صعكبة في إيصاؿ أخبارىـ كالحديث عف قصصيـ كتجاربيـ كمساراتيـ مف بداية 

 ي تككف في أغمب الحاالت متأخرة.استغبلليـ حتى لحظة التكفؿ بيـ كمرافقتيـ الت
، كما أف العقبات التي تكاجو الفتيات كالفتياف ضحايا االستغبلؿ الجنسي عديدة: اإلحجاـ عف الكبلـ

الخكؼ مف إصدار األحكاـ، التعرض لمكصـ، عدـ الكلكج إلى العدالة، كالعزلة، إلخ... قد يبدك أف ىذه 
ناؾ مينيكف كأشخاص كىيئات يعممكف لمحد كمكافحة ىذه العقبات ال يمكف التغمب عمييا. كمع ذلؾ، ى

 الجريمة األشياء، كيقدمكف ليـ الدعـ كالرعاية الكافييف. 
مصطمح االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ال يمكف كضع تعريؼ لو إال بعد البحث عف معانيو مف الناحية 

رنة كأيضا مف خبلؿ االتفاقيات الفقيية كمف خبلؿ النصكص القانكنية لمتشريع الكطني كلمتشريعات المقا
 الدكلية.

 أوال: التعريف الفقيي والقانوني:
الجريمة كمصطمح قانكني فيي سمكؾ غير مشركع صادر عف شخص مسؤكؿ جنائيا في غير حاالت 

، كاالتجار مصطمح مشتؽ مف التجارة كىي مزاكلة أعماؿ 3اإلباحة، يعتدم بو عمى مصمحة محمية قانكنيا
السمع إلى الغير بمقابؿ عف طريؽ البيع كالشراء، فإذا كاف المحؿ مشركعا كانت التجارة التجارة بتقديـ 

مشركعة كاإلتجار بالسمع كالبضائع أما إذا كاف المحؿ غير مشركع كانت التجارة غير مشركعة كاإلتجار في 
 المخدرات كالبشر.

                                                 

بف دريس سمية، جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ )صكر الجريمة كانعكاساتيا(، المجمة الجزائرية لمحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة  1
 .77، ص2020، لسنة 01، العدد 05عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ، المجمد 

 .213، ص د س فة العربية، مصر، ض، دار النيبد اليادم فكزم العكضي، الحماية القانكنية لحقكؽ الطفؿع 2
منشأة  01 طحسني عبد السميع إبراىيـ، المعالجة الفقيية كاالجتماعية لبلتجار بالبشر بيف التشريع اإلسبلمي كالقكانيف الكضعية،  3

 .15، ص 2013، المعارؼ، اإلسكندرية،
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يتجسد في إيذاء جنسي لطفؿ يعرؼ بعض الفقياء جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ بأنيا كؿ سمكؾ 
أك كاف ىناؾ فعؿ تجسيد أك نقؿ لؤلطفاؿ كرافؽ ذلؾ تيديد باستخداـ القكة أك االحتياؿ  ضمف كاقعة معينة،

 . 1أك استغبلؿ حالة الضعؼ أك ما شابو ذلؾ
كال يكجد أم تعريؼ قانكني كاضح لجريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ال في التشريع الجزائرم كال في 

تشريعات المقارنة، ماعدا التشريع السكداني، حيث اكتفى المشرع الجزائرم بذكر مظاىر كأشكاؿ ىذه ال
منو عمى:" يعاقب عمى  143فقد نصت المادة  الجريمة كذلؾ مف خبلؿ القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ

لبغاء كفي األعماؿ الجرائـ األخرل الكاقعة عمى الطفؿ السيما االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ كاستخدامو في ا
االباحية كالتجارية كالتسكؿ بو أك تعريضو لمتسكؿ أك اختطاؼ الطفؿ طبقا لمتشريع السارم السيما قانكف 

 .مف قانكف العقكبات 4مكرر 303العقكبات." كىك بالفعؿ ما ىك مجسد بالمادة 
مف قانكف  291كالمشرع المصرم ىك اآلخر اكتفى بذكر أشكاؿ ىذه الجريمة، حيث أفردت المادة 

حماية لمطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي، أك التجارم أك االقتصادم، أك استخدامو في األبحاث ، العقكبات
، كنص عمى عقكبة مشددة ال تقؿ عف خمس سنكات سجف، كبغرامة ال تقؿ عف 2كالتجارب العممية

مو أك تسممو، أك نقمو جنيو مصرم، كؿ مف باع طفبل أك اشتراه أك عرضو لمبيع، ككذلؾ كؿ مف سم50.000
باعتباره رقيقا، أك استغمو جنسيا أك تجاريا، أك استخدمو في العمؿ القسرم، أك في غير ذلؾ مف األغراض 

 غير المشركعة، كلك كقعت الجريمة في الخارج.
أما المشرع الفرنسي يعتبر مف بيف المشرعيف القبلئؿ الذيف أفردكا نصكصا تشريعية لتجريـ صكر 

حيث  ،3لبشر في صمب المدكنات العقابية لدكليـ خاصة االتجار باألطفاؿ بيدؼ استغبلليـ جنسيااالتجار با
، فصبل منو لمكضكع االتجار 1993مارس01خصص قانكف العقكبات الفرنسي الذم دخؿ حيز النفاذ في 

امة كقد ضمف ىذا الفصؿ جزءا خاص باالعتداءات عمى الكر  (La traite des êtres humains)بالبشر 
 .9-4-225إلى المادة  1-4-225االنسانية مف المادة 

االتجار بالبشر بأنو يشمؿ أم فعؿ لتجنيد شخص، أك نقمو أك إيكائو أك  1-4-225كعرفت المادة 
استقبالو، في مقابؿ مكافأة أك ميزة أخرل، أك كعد بمكافأة أك بميزة، بقصد كضعو تحت تصرؼ مف يقـك 

لـ يكف معركفا، كذلؾ بغرض حممو عمى ارتكاب جرائـ البغاء، أك استغبللو  بتجنيده، أك تصرؼ الغير كلك

                                                 

 .78يس سمية، المرجع السابؽ، صبف در  1
كقانكف العقكبات  1996لسنة  12المعدؿ لقانكف الطفؿ رقـ  2008لسنة  126 المضافة بمكجب المادة الرابعة مف قانكف الطفؿ رقـ 2

، 2008ليك يك  10بتاريخ  28العدد ج ر، ك 2008يكنيك 15مكرر بتاريخ  24لجميكرية مصر العربية، العدد  ج ركقانكف األحكاؿ المدنية، 
 .1996مارس  28بتاريخ  13العدد  ج رككذلؾ 

3
 LAZERGES (CH.) ET VIDALIES (A.), L’esclavage En France, Aujourd’hui, les documents de As-

semble nationale, n3459, Paris, 2001.  

 منشكر عمى مكقع الجمعية الكطنية لمجميكرية الفرنسية:
https://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i3459.asp 17/05/2021 

https://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i3459.asp
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في التسكؿ، أك كضعو في ظركؼ عمؿ أك إيكاء تتعارض مع كرامتو، أك إلكراه ىذا الشخص عمى ارتكاب 
 جناية أك جنحة.
 فقد قررت العقكبة كتشديده إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر، أك شخص يعاني 2-4-225أما المادة 

 1مف ضعؼ ظاىر أك معمكـ لمجاني ...
 ثانيا: تعريف جريمة االتجار باألشخاص لغرض االستغالل الجنسي في االتفاقيات الدولية:

االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الداخمية لـ تعرؼ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، بؿ ذكرت بعض مظاىر 
ثت عف تجارة الرقيؽ كىي االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ ىذه الجريمة، كنبدأ ىذه االتفاقيات بأكؿ اتفاقية تحد

، األفعاؿ التي يشمميا مصطمح تجارة الرقيؽ 19562كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ لسنة 
:"ىي جميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا أسر شخص ما أك حيازتو أك التخمي عنو لمغير قصد تحكيمو إلى 

، كجميع األفعاؿ التي ينطكم عمييا حيازة رقيؽ ما بغية بيعو أك مبادلتو كجميع أفعاؿ التخمي بيعا عبيد )رقيؽ(
 أك مبادلة عف رقيؽ تـ احتجازه بقصد بيعو، كأم اتجار باألرقاء أك نقميـ أيا كانت كسيمة النقؿ المستخدمة.

ة بأنيا "تجنيد أك نقؿ أك إيكاء الجريم 3كعرفت اتفاقية مجمس أكربا الخاصة بالعمؿ ضد االتجار بالبشر
أك استبلـ األشخاص عف طريؽ التيديد باستعماؿ القكة أك استعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك 
االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إساءة استخداـ السمطة أك استغبلؿ مكقؼ الضعؼ أك بإعطاء أك تمقي 

 –سيطرة عمى شخص آخر، فإف الغرض مف االستغبلؿ يشمؿ  مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة شخص لو
باستغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي كالسخرة أك الخدمة قسرا أك االسترقاؽ  -كحد أدنى

 أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء.
كالني جاء فييا:" تتعيد 1989صادرة سنة مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ ال 34ففي نص المادة 

الدكؿ األطراؼ بحماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي كاالنتياؾ الجنسي، كليذه األغراض تتخذ 
 الدكؿ األطراؼ بكجو خاص جميع التدابير المبلئمة الكطنية كالثنائية كمتعددة األطراؼ لمنع:

 ط جنسي غير مشركع.حمؿ أك اكراه الطفؿ عمى تعاطي أم نشا -1
 االستخداـ االستغبللي في الدعارة، أك غيرىا مف الممارسات الجنسية غير المشركعة. -2
 االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في مكاد الدعارة. -3

                                                 

 .216أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 1
، 1956أبريؿ  30( المؤرخ في 21-)د 608اعتمدت مف قبؿ مؤتمر مفكضيف، دعي لبلنعقاد بقرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي  2

 ، منشكرة في المكقع:1957أبريؿ  30، تاريخ بدء النفاذ: 1956سبتمبر  7كحررت في جنيؼ في 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b030.html 17/05/2021 

اع عف حقكؽ اإلنساف، الديمقراطية البرلمانية كسيادة القانكف كفي سبيؿ ذلؾ لمدف 1949تـ تأسيس مجمس أكركبا بستراسبكرغ بفرنسا سنة  3
اعتمدت ىذه المنظمة عدة معاىدات عمى رأسيا االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كأنشأت ىيئات مراقبة بما 

 فييا المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف. راجع في ذلؾ:
 .18، ص2011دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  د ط، فيمي، النظاـ القانكني لمكافحة جرائـ االتجار البشر،خالد مصطفى 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b030.html
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حماية أكثر لؤلطفاؿ بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف كاتفاقية األمـ المتحدة  كقد تـ تعزيز
تعمؿ عمى تكريس  ،حيث ترتكز ىذه االتفاقية عمى ثبلث محاكر أساسية 1990لسنة الخاصة بحقكؽ الطفؿ 

حماية فعالة لؤلطفاؿ كتشمؿ ىذه المحاكر تكفير بصفة جكىرية الحؽ في أف يتاح لؤلطفاؿ أشياء كخدمات 
لحماية مف معينة تتفاكت بيف الحؽ في التمتع باالسـ كالجنسية كالرعاية االجتماعية كالصحية، ككذا التمتع با

 .1جرائـ معينة مثؿ التعذيب كاالستغبلؿ كاالحتجاز التعسفي
بركتكككليف اختيارييف  2000مام  25كباإلضافة إلى ذلؾ اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

 ممحقاف باالتفاقية كىما:
ـ في البغاء البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص ببيع االطفاؿ كاستغبللي -

 .2كالمكاد االباحية
 .3 البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة  -

مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كالخاص ببيع االطفاؿ  03كتنص المادة 
دكلة طرؼ أف تغطي، كحد أدنى، األفعاؿ كاألنشطة التالية  كاستغبلليـ في البغاء كالمكاد االباحية:" تكفؿ كؿ

تغطية كاممة بمكجب قانكنيا الجنائي أك قانكف العقكبات فييا سكاء أكانت ىذه الجرائـ ترتكب محميا أك دكليا 
 أك كانت ترتكب عمى أساس فردم أك منظـ:

 ية:عرض أك تسميـ أك قبكؿ طفؿ بأم طريقة كانت لغرض مف األغراض التال -1
 )أ( االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ؛-1
 )ب( ....-1
 )ج( إنتاج أك تكزيع أك نشر أك استيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية متعمقة بالطفؿ."-2

كعرؼ بركتكككؿ األمـ المتحدة الخاص بمنع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء 
األشخاص بأنو: "تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك استقباليـ االتجار ب 2000لسنة  4كاألطفاؿ

                                                 

 .80بف دريس سمية، المرجع السابؽ، ص 1
المتضمف التصديؽ عمى  2006سبتمبر  02المؤرخ في  229-06صادقت الجزائر عمى البرتكككؿ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  2

ختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع االطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كالمكاد االباحية المعتمد في نيكيكرؾ البركتكككؿ اال
 .03، ص2006سبتمبر 06الصادرة بتاريخ 55العدد  ج ر، 2002يناير  18، كالذم دخؿ حيز النفاذ في 2000مام  25بتاريخ 

المتضمف التصديؽ عمى  2006سبتمبر  02المؤرخ في  300-06المرسـك الرئاسي رقـ صادقت الجزائر عمى البرتكككؿ بمكجب  3
ج ، 2000مام  25البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة، المعتمد في نيكيكرؾ بتاريخ 

 .08، ص2006سبتمبر 06الصادرة بتاريخ 55العدد  ر
المؤرخ  في دكرتيا الخامسة كالخمسكف 25 كقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـاعتمد كعرض لمت 4

المصادؽ عميو مف طرؼ الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ ك  ،2000كىك أحد برتكككالت باليرمك الثبلثة لسنة  2000نكفمبر 15في 
ضمف التصديؽ بتحفظ، عمى بركتكككؿ منع كقمع االتجار باألشخاص، خاصة النساء يت 2003نكفمبر  09المؤرخ في  03-417

 .4، ص 2003نكفمبر  12مؤرخة في  69عدد  ج ركاألطفاؿ، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، 
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بكاسطة التيديد بالقكة كاستعماليا أك غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك 
شخص لو  استغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيؿ مكافقة

 سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ.
كيشمؿ االستغبلؿ كحد أدنى استغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك السخرة أك 

 الخدمة قسرا، أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبيية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء".
 التجار بالبشر تتكزع عمى ثبلثة أقساـ كىي:كيتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة أف جريمة ا

 أفعاؿ تجنيد أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك استقباليـ. : كىيفعل -
: كىي المستخدمة في ارتكاب الجريمة كتتمثؿ في التيديد بالقكة أك استعماليا أك غير ذلؾ مف وسيمة -

عماؿ السمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ بسكء أك أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك إساءة است
 إعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك بعض المزايا بغرض نيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى الضحية.

: كتشمؿ استغبلؿ دعارة الغير أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك السخرة أك الخدمة غرض االستغالل -
 .1ية بالرؽ أك االستعباد أك نزع األغضاءقسرا أك االسترقاؽ أك الممارسات الشبي

 جزميخ االطزغالل اجلُظٍ نألطفبل ؤشكبل: انفزع انضبين

 تقـك جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عمى ثبلثة أشكاؿ كىي:
  (:childe prostitution)  دعارة األطفال :أوال

جنسية، فمف خبلؿ ىذه  استخداـ طفؿ في أغراض كأنشطة في ىذا الشكؿ مف االستغبلؿ الجنسي يتـ
ضمف فئة المستفيديف كؿ مف العمبلء كالكسطاء  العممية التي ينتفع بيا أحد األشخاص تجاريا، كيندرج

اآلخركف كبعض قطاعات األعماؿ مثؿ الفنادؽ كأحيانا نجد حتى الكالداف يقكماف ببيع أبنائيـ ليؤالء 
 األشخاص.

 دعارة األطفال في االتفاقيات الدولية: -01
بشأف بيع األطفاؿ  1989مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ  02عرفت المادة كقد  

كاستغبلليـ في البغاء كالمكاد اإلباحية عمى أنو يعتبر استغبلؿ لؤلطفاؿ في الدعارة ىك :" استخداـ الطفؿ في 
ة المقابؿ المالي أما أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العكض، كيقصد عادة بالمكافأ

األشكاؿ األخرل لمعكض فقد تتمثؿ في تكفير االحتياجات األساسية مثؿ السكف كاإلطعاـ أك المخدرات أك 
 حني المساىمة في تكفير أقساط الدراسة."

ف اتفاقية حقكؽ الطفؿ تحظر بكضكح، في المادة   ما يمي:، 34كا 

                                                 

زائرم كاالتفاقيات الدكلية، رسالة دكتكراه في القانكف، جامعة طالب خيرة، جرائـ االتجار باألشخاص كاألعضاء البشرية في التشريع الج 1
 .27، ص2018-2017أبي بكر بمقايد تممساف، 
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 سي؛)أ( جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي كاالنتياؾ الجن
 )ب( حمؿ أك إكراه الطفؿ عمى تعاطي أم نشاط جنسي غير مشركع؛

 )ج( االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة أك غيرىا مف الممارسات الجنسية غير المشركعة؛
 )د( االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العركض كالمكاد الداعرة.

)ج( قد فسره ا البعض  34..." الكاردة في المادة  كعبارة "االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة
بما يفيد بأنو يسمح بشكؿ مشركع لمبالغيف أف يدفعكا مقابؿ ممارسة الجنس مع أطفاؿ تزيد أعمارىـ عمى سف 

سنة (، كلكف مف غير المسمكح بو بحاؿ مف  17أك  16المكافقة عمى ممارسة الجنس )مثبل األطفاؿ البالغيف 
د شخص آخر مف الماؿ الذم تـ جنيو، كمع ذلؾ، ففي اتفاقية بشأف حظر أسكأ أشكاؿ األحكاؿ أف يستفي

، أعتبر "استخداـ الطفؿ ألغراض 1( 182)رقـ  1999عمؿ األطفاؿ كاإلجراءات الفكرية لمقضاء عمييا، 
ف الدعارة " مدرج ضمف أسكأ أشكاؿ عمؿ الطفؿ، كأف المعايير الدكلية تجعؿ مف غير المقبكؿ ألم شخص أ

"يستخدـ " في الدعارة طفبل جاكز سف المكافقة، كاعتمدت لجنة حقكؽ اإلنساف برنامج العمؿ لمنع بيع 
الذم يؤكد عمى أنو "يشكؿ  1992األطفاؿ كدعارة األطفاؿ كالمنشكرات اإلباحية عف األطفاؿ في عاـ 

رؽ حديثة ال تتفؽ مع حقكؽ االتجار باألطفاؿ كبيعيـ كاستخداميـ في الدعارة كفي المكاد اإلباحية أشكاؿ 
 .2اإلنساف ... ]كأف ىذه الممارسات[ ال يمكف أف تبرر بالفقر أك بالتخمؼ

 دعارة األطفال في التشريعي الجزائري: -02
كالمشرع الجزائرم فيما يخص دعارة األطفاؿ لـ يضع نصا خاصا يكفر الحماية الجنائية ليـ كما فعؿ 

دعارة الغير  استغبلؿية إذا كاف طفبل ظرفا مشددا في جريمة في عدة جرائـ، غير أنو جعؿ مف صفة الضح
 .مف قانكف العقكبات 344كالمادة  343بشكميا العاـ، في المادة 

بالقانكف رقـ  344مفقرة األكلى مف المادة تعديؿ ل منياعدة مرات،  344ك 343كتـ تعديؿ المادتيف 
إلى الحبس  343العقكبات المقررة في المادةكحررت كما يمي:" ترفع  1982فبراير 13المؤرخ في  82-04

 دج في الحاالت اآلتية:100.000إلى10.000مف خمس إلى عشػر سنكات كبغرامة مف
 إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لـ يكمؿ التاسعة عشرة..."

كيبلحظ عمى ىذا التعديؿ أنو كسع مف سف الحماية ليصبح القاصر حسب مفيـك ىذه المادة الذم لـ 
 اسعة عشر مف عمره.يكمؿ الت

                                                 

 .2000نكفمبر  19في  ، دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ1999يكنيك  17اعتمدت مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في  1
 26اؿ الرؽ المعاصرة استعراض مستكمؿ لتنفيذ كمتابعة االتفاقيات المتعمقة بالرؽ، بتاريخ أنظر تقرير لجنة حقكؽ االنساف، حكؿ أشك 2

 منشكر عمى المكقع: 2000مام 
https://digitallibrary.un.org/record/418454/files/ 18/05/2021 

https://digitallibrary.un.org/record/418454/files/
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سنة كىذا  18سف  يسنة كأبقاىا ف 19كفي آخر تعديؿ تراجع المشرع بشأف رفع سف الحماية إلى  -
 .2014فبراير  04المؤرخ في  01-14بمكجب التعديؿ األخير عمى ىذه النصكص بمكجب القانكف رقـ 

الدعارة المنصكص عمييا في كالتطبيؽ في القضاء الجزائرم دأب عمى تكييؼ ىذه الجرائـ في خانة جرائـ 
قانكف العقكبات بينما ىي في الحقيقة ىي جريمة االتجار بالبشر ، كلـ نجد إال قضية كاحدة تـ  343المادة 

سنة مف عمرىا  18أحد الجناة لقاصرة لـ تبمغ  باستغبلؿطرحيا عمى مجمس قضاء المسيمة كالمتعمقة 
 1مييا الجنس.جنسيا بقبض ثمف مف أشخاص يمارسكف ع كاستغبلليا

 دعارة األطفال في بعض التشريعات المقارنة: -03
المشرع المصرم جـر االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في شكؿ دعارة األطفاؿ مف خبلؿ قانكف مكافحة 

 كىذا مف خبلؿ جعؿ صفة الضحية ظرفا مشددا، فتنص المادة األكلى:" : 1961لعاـ  10الدعارة رقـ 
ف أك أنثى عمى ارتكاب الفجكر أك استدرجو أك أغكاه بقصد ارتكاب يعاقب كؿ مف حرض شخصا ذكران كا

الفجكر أك الدعارة بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثبلث سنكات كبغرامة مف مائة جنيو إلى 
ثبلثمائة جنيو. إذا كاف مف كقعت عميو الجريمة لـ يتـ مف العمر الحادية كالعشريف سنة ميبلدية كانت 

 حبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف خمس سنكات"العقكبة ال
كتشديد العقكبة مف طرؼ المشرع المصرم عمى كؿ مف يحرض أك يساعد أك يسيؿ لمغير ارتكاب 
الفجكر كالدعارة مع طفؿ راجع الى سيكلة انسياؽ الطفؿ مع الجاني في ىذه الجريمة، نظرا لنقص مداركو 

اقبيا كاتخاذ القرار السميـ، كقد كاف قانكف العقكبات المصرم قبؿ عاـ كقدراتو العقمية عمى تقدير األمكر كعك 
سنة حبسا، إال أف ىذا النص العقابي  15يقرر حماية خاصة لمطفؿ المجني عميو فتصؿ العقكبة إلى  1951

 .19612ألغي بمكجب قانكف مكافحة الدعارة لعاـ 
قب عمى جريمة تحريض أك مساعدة كنجد أف المشرع الفرنسي بشأف مكافحة االتجار بالبشر يعا

مف قانكف العقكبات الفرنسي بالسجف مف سنتيف إلى جمس سنكات  334األطفاؿ في الدعارة بمكجب المادة 
ذا كانت الجريمة قد ارتكبت عمى طفؿ دكف الخامسة عشر  10مميكف إلى 01كغرامة مف  مبلييف يكرك، كا 

مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى  334مف المادة  03يعاقب عمييا باألشغاؿ الشاقة، كتعاقب الفقرة 
 20مبلييف يكرك إلى  04االستغبلؿ الجنسي بالسجف مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كغرامة تتراكح مف 

سنة مف  15مميكف يكرك، كتشدد العقكبة إلى األشغاؿ الشاقة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عمى طفؿ دكف 
 .3سنة 18الجنسي ألغراض تجارية عمى طفؿ ال يتجاكز عمره عمره أك إذا ارتكب االعتداء 

                                                 

جناية )قضية الحكـ محكمة الجنايات في ، ك  19/05/2014بتاريخ  14/ 00476قـ فيرس  ياـ لمجمس قضاء المسيمةقرار غرفة االت 1
 (.01)أنظر الممحؽ رقـ  15/12/2014بتاريخ  14/ 00158( تحت رقـ فيرس االتجار باألشخاص

 .214ص ،1962، دار الفكر العربي، القاىرةد ط،  السيد البغاؿ، الجرائـ المخمة باآلداب، 2
 .120أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 3
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كتعاقب الفقرة الرابعة مف نفس المادة عمى الحصكؿ عمى خدمات جنسية مف طفؿ نظير أم شكؿ مف 
مميكف يكرك  01أشكاؿ المكافأة أك أم منفعة أخرل بالسجف مف سنتيف إلى خمس سنكات كغرامة مالية مف 

 ل ىاتيف العقكبتيف.مبلييف يكرك أك بإحد 10إلى 
كالدارس لمقانكف الفرنسي يبلحظ أنو ال يعاقب عمى مجرد ارتكاب فعؿ مف أفعاؿ الفجكر كالدعارة، 

نما يعاقب عمى االعتياد عمى ارتكابو فالعقاب ىك حالة أك ظرؼ قائـ بالشخص كليس عمى مجرد كاقعة ، كا 
سنة  15رسة الجنس مع األطفاؿ األكثر مف القانكف الفرنسي ىك قانكف اباحي يسمح بمماكما أف  .1مادية

 13مشركع قانكف يحدد عمر  2021جانفي 21مجمس الشيكخ الفرنسي باإلجماع يكـ  اعتمدبالتراضي، كقد 
 L'âgeسنة لممكاقفة الجنسية أك ممارسة الجنس بالتراضي أك ما يعرؼ قانكنيا باسـ "سف القبكؿ أك المكافقة" 

d'acceptation ،القانكف الجديد فترة التقادـ لقضايا االعتداء الجنسي كاالغتصاب عمى  كما مدد مشركع
سنة لمجنايات، كىذا لطبيعة طبيعة ىذه القضايا التي قد ال يستطيع  20سنكات لمجنح ك 10األطفاؿ حتى 

 فييا الضحية اإلببلغ كىك طفؿ أك يتستر أىمو عمى الكاقعة.
سنة مف االغتصاب كاالعتداء  13ة القاصريف" تحت اعتبر المجمس أف القانكف الجديد ييدؼ "لحماي

الجنسي، حيث لف يضطر األطفاؿ تحت ىذا السف إلثبات عدـ مكافقتيـ عمى ممارسة الجنس مع شخص 
بالغ، كيعتبر كؿ مف تعرض لبلعتداء الجنسي تحت الثالثة عشرة مكرىا بالضركرة كضحية لجريمة 

ف مف جية أخرل، يفتح مجاؿ االباحة في ممارسة الجنس مع االغتصاب إذا ثبتت الكاقعة، لكف ىذا القانك 
 .2عاما بالتراضي 13األطفاؿ فكؽ 

 (: (pronography ثانيا: استغالل األطفال في المواد االباحية
مف قبيؿ العنؼ الجنسي، يقصد بو تصكير أم  في ىذا الشكؿ مف االستغبلؿ الجنسي كالذم يعتبر

حقيقية أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أك أم تصكير لؤلعضاء  طفؿ بأم كسيمة كانت يمارس ممارسة
 الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية أساسا.

كالمبلحظ أف استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية بالتعريؼ الكارد يتضمف كؿ ما يتعمؽ بالمكاد 
أك تأمينيا أك حيازتيا أك الكصكؿ اإلباحية لؤلطفاؿ بحيث يشمؿ اإلنتاج أك التكزيع أك العرض أك الحصكؿ 

إلييا، كاحترمت االتفاقية حؽ األطراؽ فيما يتعمؽ بإجراءاتيا الداخمية في إباحة اك تقييد إنتاج اك حيازة مكاد 

                                                 
 .231، ص1997الراعي لمطباعة كالنشر، القاىرة،  ،02 طادكارد غالي الدىبي، الجرائـ الجنسية،  1

2 Agnès Leclair, Le Sénat fixe un seuil d'âge de non-consentement sexuel des mineurs à 13 ans, Pu-
blié le 21/01/2021 à 16:54,  
https://www.lefigaro.fr/le-senat-fixe-le-consentement-sexuel-des-mineurs-a-13-ans-20210121, 
25/01/2021. 

 المكقع: متاح عمىمقاؿ "ىؿ يجب تحديد سف المكافقة كالرضا عمى ممارسة الجنس في القانكف الفرنسي"  
https:// WWW.connexionfrance.com/ 24/01/2021 

http://www.connexionfrance.com/
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إباحية ترتكز حصريا عمى تصكير ممارسة حقيقة اك بالمحاكاة عمى طفؿ ال كجكد لو الف ال ضحية مف 
ناؾ صكرة مف صكر االستغبلؿ لؤلطفاؿ كبالتالي ال خكؼ مف إتياف ىذا األطفاؿ لمثؿ ىذا التصرؼ كليس ى

الفعؿ كىك مرة اخرل يشكؿ مرأة لمتكازف الذم حرصت عميو االتفاقية بيف احتراـ حرية الطفؿ كضماف عدـ 
 استغبللو جنسيا.

نسية مع كتتعدد الصكر ليذه المكاد االباحية كالصكر الني يظير فييا األطفاؿ كىـ يمارسكف أنشطة ج
أطفاؿ آخريف أك مع بالغيف، أك أف يتـ تصكير األعضاء التناسمية لؤلطفاؿ، ككذا رسكمات أك مقاطع سمعية 
بصرية ألطفاؿ يتعاطكف أفعاؿ جنسية اباحية، كما أف انتاج أك تكزيع أك نشر أك تركيج أك استيراد أك تصدير 

 خؿ أيضا في العنؼ الجنسي.أك عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية متعمقة باألطفاؿ يد
بخصكص استغبلؿ األطفاؿ في  09كتشير االتفاقية األكربية لمكافحة الجرائـ المعمكماتية في المادة 

المكاد االباحية عمى أف : "كؿ مادة إباحية تمثؿ بطريقة مرئية طفبل يقكـ بسمكؾ جنسي صريح أك شخص 
 .1طفبل يقكـ بسمكؾ جنسي صريح "يبدك كأنو طفؿ يقكـ بسمكؾ جنسي أك صكر حقيقة تمثؿ 

 استغالل األطفال في المواد االباحية في االتفاقيات الدولية: -01
بشأف بيع  1989حسب الفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ 

كسيمة كانت يمارس حقيقة  األطفاؿ كاستغبلليـ في البغاء كالمكاد اإلباحية عمى أنو :" تصكير أم طفؿ بأم
  .أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أم تصكير لؤلعضاء الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية أساسا"

كتمثؿ المكاد االباحية لؤلطفاؿ المتضمنة صكرا حقيقية ليـ، شكؿ مف أشكاؿ سكء المعاممة، كيأخذ 
تشكؿ تيديدا خطيرا عمى الصحة العقمية كالنفسية  االستغبلؿ فييا نمط االنخراط في أنشطة جنسية صريحة،

 كالبدنية كسبلمة الطفؿ. 
الخاصة  92/  2011كعرؼ استغبلؿ األطفاؿ في المكاد االباحية كفقا لتكجييات االتحاد األكربي رقـ 

بشأف الحد مف اإلساءات الجنسية  2011ديسمبر لعاـ  13بالبرلماف األكربي كالمجمس األكربي المنعقد في 
، . كالتي دخمت حيز النفاذ فكر تبنييا كعمى 2كاالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كالمكاد اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ

كانكف األكؿ  18الدكؿ األعضاء سف القكانيف كالمكائح كاألحكاـ اإلدارية البلزمة لبلمتثاؿ ليذا التكجيو بحمكؿ 
 ف ىما:فقد ميزت ىذه التكجييات األكربية بيف مصطمحي . 2013

o :فقرة )ج( مف تكجييات االتحاد األكربي بأنيا أم مادة  2كعرفتيا المادة  المواد اقإباحية المتعمقة باألطفال
تصكر بشكؿ مرئي طفبل أك شخص يبدك أنو طفبل منخرطا في فعؿ جنسي صريح أك محاؾ أك تصكر 

 أعضائو الجنسية الستخداميا في أغراض جنسية في األساس.
                                                 

 .85بف دريس سمية، المرجع السابؽ، ص 1
2
 DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 13 décembre 2011, 

Relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédoporno-

graphie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0093 25/01/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
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o  بأنو عرض  فقرة )ق( مف تكجييات االتحاد األكربي 2المادة  كعرفتو :المتعمق باألطفالالعرض االباحي
مباشر يستيدؼ قطاع مف الجميكر كيستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، لعرض طفؿ منخرط في 
نشاط جنسي حقيقي أك بالمحاكاة، أك عرض األعضاء الجنسية لطفؿ الستخدامو في أغراض جنسية 

 .باألساس
كفيما عدا ىذيف التعريفيف لممكاد كالعركض اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ، فإف التكجييات أحصت أيضا  

أفعاؿ تدخؿ مفيكـ استغبلؿ األطفاؿ، فأم تربح أك تسبب أك استخداـ أك إجبار أك تيديد لطفؿ إلشراكو في 
بيؿ االستغبلؿ الجنسي عركض إباحية أك حتى مجرد حضكر عركض إباحية يشارؾ فييا طفؿ، تعد مف ق

لؤلطفاؿ، ثـ عادت تكجييات االتحاد األكركبي لتؤكد، أنو يدخؿ ضمف االستغبلؿ الجنسي أم حيازة أك 
امتبلؾ أك سعي المتبلؾ لمكاد إباحية متعمقة باألطفاؿ أك أم محاكلة لنشرىا أك تكزيعيا أك عرضيا أك 

 .1انتاجيا أك تجييزىا
بالجرائـ ضد األطفاؿ المكاد االباحية لؤلطفاؿ بأنيا:" أية كسيمة يتـ كعرفت لجنة االنتربكؿ المختصة 

مف خبلليا تصكير أعماؿ االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ، أك التركيج ليذا االستغبلؿ بما في ذلؾ المكاد المكتكبة، 
 .2أك المسمكعة التي تركز عمى سمكؾ جنسي يتـ مع طفؿ، أك تضمف عرضا ألعضائو التناسمية"

 األطفال في المواد االباحية في التشريعي الجزائري:استغالل  -02
بمكجب  2014سنة  إلى غايةالتشريع الجزائرم لـ يكف ىناؾ نص حكؿ المكاد االباحية لؤلطفاؿ،  في

المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات الجزائرم، أيف خص  2014فبراير  04المؤرخ في  01-14القانكف رقـ 
مف قانكف  1مكرر333ستغبلؿ في المكاد االباحية كىك نص المادة الطفؿ بنص خاص لحمايتو مف اال

سنة بأم كسيمة كانت كىك يمارس  18الذم نص: " كؿ مف صكر قاصرا لـ يكمؿ ، العقكبات الجزائرم
أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أك غير حقيقية، أك صكر األعضاء الجنسية لمقاصر ألغراض جنسية 

تكزيع أك نشر أك تركيج أك استيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية  أساسا، أك قاـ بانتاج أك
 متعمقة بالقصر".

كالمبلحظ أف النص لـ يعط تعريفا لمصطمح استغبلؿ األطفاؿ في المكاد االباحية بؿ أف المشرع عدد 
عقكبة، فيعاقب الفاعؿ بالحبس األفعاؿ التي تشكؿ استغبلؿ الطفؿ في المكاد االباحية، غير أف المشرع شدد ال

دج إلى كاحد مميكف دينار جزائرم، كفي 500.000مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مالية مف 

                                                 

 مر السعدكف، مقاؿ بعنكاف تعريؼ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، منشكر عمى المكقع:محمد ثا 1
https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=898511&catid=268&Itemi
d=784  25/01/2021 
2 Interpol recommendation on offences against minors, Interpol 61 st general assembly, 1995: 
https://www.interpol.int/Resources/Documents.  25/01/2021 

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=898511&catid=268&Itemid=784
https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=898511&catid=268&Itemid=784
https://www.interpol.int/Resources/Documents
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حالة االدانة تأمر الجية القضائية بمصادرة الكسائؿ المستعممة الرتكاب الجريمة كاالمكاؿ المتحصؿ عمييا 
 بصفة غير مشركعة.

 االباحية في بعض التشريعات المقارنة: استغالل األطفال في المواد  -03
في القانكف المصرم كرد النص عمى تجريـ الكسائؿ المسيمة لبعض أنماط االتجار بالبشر في قانكف 

مكرر)أ( المستحدثة 116حيث أقرت المادة  2008لعاـ  126، كالمعدؿ بالقانكف رقـ 1996الطفؿ لعاـ 
آالؼ جنيو مصرم، كؿ مف  10سنتيف كغرامة ال تقؿ عف بالقانكف المعدؿ عقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف 

استكرد أك صدر أك أنتج أك أعد أك عرض أك طبع أك ركج أك حاز أك بث أم أعماؿ إباحية يشارؾ فييا 
 أطفاؿ، أك تتعمؽ باالستغبلؿ الجنسي لمطفؿ.

 10عف  مكرر)ب( التي تعاقب بالغرامة التي ال تقؿ 116أيضا أضاؼ المشرع المصرم نص المادة 
آالؼ جنيو مصرم كال يتجاكز خمسيف ألؼ جنيو مصرم دكف أف يخؿ ذلؾ بأم عقكبة أشد ينص عمييا في 

 قانكف آخر:
أك أم رسـك أك صكر تتعمؽ بيكية ، كؿ مف نشر أك أذاع بأحد أجيزة االعبلـ أم معمكمات أك بيانات
 أك المخالفيف لمقانكف. الطفؿ حاؿ عرض أمره عمى الجيات المعنية باألطفاؿ المعرضيف لمخطر

مكرر)أ( مف قانكف العقكبات المصرم المتاف تجرماف  309مكرر ك 309ناىيؾ عف نص المادة 
استخداـ كسائؿ غير مشركعة في ذاتيا لبلعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة، كاستراؽ السمع أك التسجيؿ أك 

حادثات محؿ االعتداء تتعمؽ بالحياة النقؿ لمصكت أك الصكرة بأجيزة أيا كانت نكعيا، سكاء كانت الم
الخاصة أـ بالعامة، كسكاء كانت الصكرة مخمة أـ غير مخمة، ما دامت الجريمة تتعمؽ بما تـ في مكاف 

 .1خاص، كيجـر أيضا إذاعة أك استعماؿ ما سبؽ كلك في غير عبلنية
تجريـ خاص تحت  إفرادبأما قانكف العقكبات الفرنسي يعتبر مف بيف التشريعات القميمة التي اىتمت 

كقد جاء ىذا االفراد بعد تطكر التشريعات ذات الصمة، فقانكف ، (Phonographieتسمية البكنكغرافيا )
يجـر عمى عرض كتكزيع أغاني أك صكر أك غيرىا مف المكاد التي تتعارض  1810العقكبات الفرنسي لعاـ 

رت معيا النصكص القانكنية التي تنتيؾ فكرة مع حسف اآلداب العامة، كمع تطكر فكرة اآلداب العامة تطك 
اآلداب العامة، مركرا بقانكف العقكبات القديـ، كقانكف المطبكعات كالنشر، ككصكال لقانكف العقكبات الجديد 

، 23-227بمقتضى المادتيف  الذم جـر بعض األفعاؿ التي تنطكم عمى عنؼ أك استغبلؿ جنسي لؤلطفاؿ
لفرنسي حاد عف فكرة اآلداب العامة حيف قاـ بإلغاء الجرائـ المخمة باآلداب منو، غير أف المشرع ا 227-24

 . 2العامة، كجرميا فقط في حالة ما إذا كاف الطفؿ محبل ليا أك كانت لمعرض عمى طفؿ

                                                 

 .224ص ،1997، دار النيضة العربية، القاىرة، 01 ططارؽ سركر، دركس في جرائـ النشر)كفقا ألحدث التعديبلت(،  1
2 Michèle-Laure Rassat, Droit Pénal Spécial, Précis Dalloz, Dalloz, 1997, P564. 
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مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد تعاقب عمى التشجيع في افساد  22-227فالفقرة األكلى مف المادة 
يكرك، كترفع العقكبة إلى الحبس  75.000الحبس خمس سنكات كالغرامة ال تزيد عف األطفاؿ بعقكبة 

سنة، كتكقع نفس العقكبة إذا  15يكرك، إذا كاف سف الطفؿ أقؿ مف  100.000سنكات كالغرامة إلى 07
ارتكبت األفعاؿ المجرمة داخؿ مؤسسة تربكية أك تعميمية أك داخؿ مقرات االدارة، كما تكقع أيضا نفس 

لعقكبة عندما ينظـ شخص بالغ لقاءات تقديـ عركض أك عبلقات جنسية قد ساىـ أك ساعد فييا شخص ا
قاصر، كترفع العقكبة إلى الحبس عشر سنكات كالغرامة إلى كاحد مميكف يكرك، عندما تقع تمؾ األفعاؿ مف 

 طرؼ عصابة اجرامية منظمة.
لفكتكغرافية بمعناىا الضيؽ، ككذلؾ السينما كيشار إلى أف لفظ الصكرة ىنا يكمف أف تتضمف الصكرة ا

كالنحت، كأم تمثيؿ آخر لطفؿ حتى كلك كاف خياليا، فعمة التجريـ لحماية الطفؿ مف االعتداء، كالتجريـ ىنا 
يكجو لسمكؾ الجاني الذم يتخذ مف الطفكلة محبل إلجرامو، كىذا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محاربة ظاىرة 

 .1جنسيا كالذم يتحقؽ بصكرة كاقعية أك خيالية انجذاب البالغيف تجاه األطفاؿ
 :Child sex tourism): )ثالثا: سياحة الجنس مع األطفال

تعد السياحة الجنسية لؤلطفاؿ مف بيف أسكأ أشكاؿ انتياكات حقكؽ االنساف بشكؿ عاـ كحقكؽ الطفؿ 
عادة بتسمية مشتيي أك بشكؿ خاص، حيث يقكـ الجناة مف السياح ذكم الميكؿ الجنسية لؤلطفاؿ كيعرفكف 

، كتحت ذريعة اكتشاؼ العالـ الخارجي كالتعرؼ كاستكشاؼ حضارات العالـ 2مفضمي الجنس مع األطفاؿ
كالثقافات المختمفة لمشعكب، بارتكاب جرائـ جنسية ضد األطفاؿ كاالغتصاب كالمكاط كاالفعاؿ المخمة بالحياء 

و عمى االندماج في المجتمع كااللتحاؽ بالدراسة ككذا كغيرىا مف الجرائـ التي تصدـ الطفؿ كتحد مف قدرت
 .الحصكؿ عمى الرعاية الصحية، كمنو الحرماف مف األماف في مرحمة حساسة كىي مرحمة الطفكلة

كيعرؼ فقياء القانكف كعمماء النفس كاالجتماع السياحة الجنسية لؤلطفاؿ عمى أنيا االستغبلؿ الجنسي 
سافركف مف مكاف إلى آخر، كعادة يككف المسافركف مف البمداف الغنية لؤلطفاؿ مف قيؿ شخص أك أشخاص ي

 .3كيقصدكف البمداف الفقيرة لممشاركة في األعماؿ كاألنشطة الجنسية مع األطفاؿ

                                                 
1
 Barillet Julie, Françoise Heitz , Patrick Louguet et Patrick Vienne, L’enfant au Cinéma, Artois Presses 

Université, France, 2008, P30. 
مشتيي أك مفضمي الجنس مع األطفاؿ: ىك مصطمح يستخدـ لمداللة عمى شخص بالغ لديو اضطراب في الشخصية، السيما فيما يرتبط  2

ربية مف خبلؿ اعتبار الخكض كالحديث عف الحياة باالغتداء الجنسي عمى األطفاؿ، كتساىـ األعراؼ كالمعتقدات االجتماعية كنظاـ الت
 الجنسية أك حتى التفكير فييا أمرا ممنكعا كمحرما إلى تفاقـ ىذا االضطراب، راجع:

K.V. LANNING , Child Molesters : A Behavioral Analysis for Law-Enforcement Officers Investigating 

the Sexual Exploitation of Children by Acquaintance Molesters, Fourth Edition September 2001, National 

Center for Missing et Exploited Children, P29. 
3
 Kempe Ronald Hope, Sr. Sex tourism in Kenya: an analytical review. Tourism Analysis, Publisher: 

Cognizant Communication Corporation (2013). 18(5, P536. 
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ؿ األشخاص المحمييف بكمصطمح السياحة الجنسية لؤلطفاؿ يستخدـ لكصؼ استغبلؿ األطفاؿ مف ق
السائح إلى بمد أجنبي بغرض المشاركة في أعماؿ جنسية مع  عندما يككنكا في إجازة، أكفي حالة سفر

 . 1األطفاؿ
ككفقا لتعريؼ منظمة الصحة العالمية لمسياحة الجنسية لؤلطفاؿ، بأنو تكرط الطفؿ في نشاط جنسي ال 
يفيمو تماما أك غير قادر عمى إعطاء مكافقة صريحة عمى حدكثو، كيتجمى االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ 

ؿ القائـ بيف الطفؿ كبيف شخص بالغ أك بيف الطفؿ كطفؿ آخر مف نفس الفئة العمرية، كىذا الفعؿ في الفع
 .2ييدؼ إلى اشباع احتياجات الشخص اآلخر الجنسية

كسياحة الجنس مع األطفاؿ باعتبارىا شكبل مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي التجارم لؤلطفاؿ، فيي 
طفاؿ كاستغبلليـ في المكاد االباحية فمعظـ السياح مف مرتكبي تشترؾ مع األشكاؿ األخرل، مثؿ بغاء األ

جرائـ االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ يحممكف معيـ إلى بمدانيـ صكرا كفيديكىات لبلعتداء عمى األطفاؿ 
لغرض االحتفاظ الشخصي بيا أك لتبادليا مع اآلخريف أك بيعيا عمى شبكة األنترنت، كليذا ينجذب أشخاص 

 ىؤالء السياح المعتديف عمى األطفاؿ إلى مكاف معيف مف أجؿ نشاط إجرامي مربح جدا.آخركف مف 
 السياحة الجنسية لألطفال عمى الصعيد الدولي. -01

إف سياحة الجنس مع األطفاؿ، ىي أكثر انتشارا في البمداف النامية، كبالرغـ مف ذلؾ فإنيا قد تنتشر 
ستثناء أم بمد أك كجية سياحية، كىذا بالنظر إلى العرض بشكؿ أقؿ أيضا في أماكف أخرل مف العالـ دكف ا

الذم تكفره البمداف المنخفضة الدخؿ مف األطفاؿ كالطمب عمييـ مف جانب البمداف المتقدمة، كيدعـ اختيار بمد 
المقصد عمى المغات كالرحبلت، ككذلؾ عمى األذكاؽ كالتفضيبلت، كتختمؼ البمداف التي ينطمؽ منيا السياح 

ف الباحثكف عف الجنس مع األطفاؿ بحسب المناطؽ، كمع ذلؾ، عادة ما يأتي الطمب مف البمداف الدكليك 
المتقدمة بما فييا البمداف األكثر ثراء في أكركبا كأمريكا الشمالية كالياباف كاالتحاد الركسي كتايكاف كأستراليا 

عف الجنس الذيف تعرضكا لممتابعة  كنيكزيمندا، فاألستراليكف، مثبل ىـ أكبر مجمكعة مف السياح الباحثيف
 .3مف إجمالي ىؤالء السياح ( %31القضائية في تايمند ) 

 2012إلى أبريؿ  2003كقد أجرت منظمة العمؿ مف أجؿ األطفاؿ في كمبكديا، في الفترة مف عاـ  
 تـ فيتناميا. كفي السكاحؿ الكينية، مثبل 20ك فرنسيا 24ك أمريكيا 32قضية، منيا  146في  تحقيقات
منيـ مف األجانب  %70مف سائحي الجنس مع األطفاؿ ىـ مف المقيميف في البمد، بينما  %30احصاء

                                                 
محمد جبلؿ حسيف، مركة صابر عبد السبلـ، السياحة الجنسية في السكاحؿ الكينية مقاربة أنثركبكلكجية، مجمة الرسالة لمدراسات  1

 .82، ص 2020جكاف ، 02، العدد05المجمد  تبسة، جامعة العربي التبسي كالبحكث االنسانية،
2
 Sara Jerop Ruto , Sexual abuse of school age children: Evidence from Kenya. Journal of international 

Cooperation in Education. (2009)., 12(1), P179.  
3
 Muireann O’Briain, Sexual exploitation of children and adolescents in tourism, thematic paper submit-

ted by ECPAT International as a contribution to the World Congress II against the Sexual .Exploitation of 

Children and Adolescents, 2008, p. 9 
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، كجاء السياح القادمكف مف أكغندا كجميكرية تنزانيا المتحدة %12، سكيسريكف %14ألماف ، %18إيطاليكف 
 .1الخامسة كالسادسة في المرتبتيف

ركبا الشرقية لممارسة الجنس مع األطفاؿ ىناؾ، كيبلحظ أف كيفضؿ األكركبيكف الغربيكف السفر إلى أك 
( مف قضايا سياحة الجنس مع األطفاؿ في األمريكيتيف في الفترة مف عاـ  %36حالة ) أم  50مف  18

 احتكت عمى جرائـ ارتكبت في المكسيؾ. ، 2006إلى عاـ  2003
كسيمة لتحقيؽ العديد مف  اعتبارىاب، 2كتنتشر السياحة الجنسية لؤلطفاؿ في دكؿ إفريقيا بشكؿ خاص

الفكائد االقتصادية لمببلد مثؿ رفع الدخؿ القكمي كتنشيط األنشطة كالقطاعات االقتصادية األخرل المصاحبة 
لمسياحة مثؿ: المطاعـ كالحانات كالفنادؽ كغيرىا مف األنشطة كما أف العديد مف سكاف تمؾ البمداف ينظركف 

لسباحة الجنسية باعتباره تضييقا عمى السياحة كىك أمر غير معقكؿ، كذلؾ لعدة إلى تقنيف قكانيف الدعارة كا
أسباب أىميا، أف السياحة الجنسية تمثؿ سبيبل لتكفير فرص العمؿ في البمداف الفقيرة كتكفير الدخؿ القكمي 

أيضا الطريؽ الرئيسي ، كفيما يتعمؽ بكينيا، نجد أف السياحة تمثؿ القكة المالية لبلقتصاد الكيني كما تمثؿ 3ليا
لبلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، فأضحت السياحة الجنسية مف أىـ األنشطة االقتصادية القائمة في كينيا، 

 .4كيتجمى ذلؾ في إدراج كينيا بيف الكجيات الرائدة في مجاؿ السياحة الجنسية في العالـ
ح الناتج عف االستغبلؿ الجنسي كما أف األرباح التي تحققيا سياحة الجنس أرباح طائمة، فصافي الرب

مميار دكالر أمريكي، كفقا لتقديرات الشبكة الدكلية لمقضاء عمى  20التجارم لؤلطفاؿ يحقؽ ربحا سنكيا قدره 
ا  استغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي إنتاج المكاد اإلباحية كاالتجار بيـ ألغراض جنسية، كتشير التقديرات أيضن

مميارات دكالر أمريكي.  3حققت ربحا سنكيا قدره  2006ى األطفاؿ في عاـ إلى أف تسجيبلت االعتداء عم
ا قدره  2009كفي عاـ   مميار دكالر. 20حققت ىذه التسجيبلت ربح ن

في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا، أكضح  2019كفي تقرير التنافسية لمسياحة كالسفر لعاـ 
رت بشكؿ كبير القدرة التنافسية لمسفر كالسياحة منذ المنتدل االقتصادم العالمي أف المنطقة قد طك 

                                                 

 المعمكمات متاحة عمى المكقع:  1
www.aplecambodia.org 21/04/2021 

فإف أكثر البمداف تأثرا بالسياحة الجنسية لؤلطفاؿ ىي: البنيف، كينيا، الكاميركف،  ECPATكفقا لتقرير أعضاء الشبكة االفريقية التابعة لػ  2
ككت ديفكار، غانا، مدغشقر، مكريشيكس، المغرب، نيجيريا، السنغاؿ، جنكب إفريقيا، غامبيا كتنزانيا، كتعتبر كؿ مف كينيا كالمغرب 
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Sakulpitakphon, Patchareeboon. African tourism development and the commercial sexual exploitation of 

children. Confronting the commercial sexual exploitation of children in Africa, (2007). P6. 

3 Ahmed, M., &Baghdasaryan, K. Theageoffreewill andhuman values: Sex Tourisms Evolution and Its 

Impact, (2015).P18. 
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4 Sharon, P.. Child Tourism Prostitution in the Context of Development, In the Coastal Towns of Kenya. 

The Annual meeting of American Political Science Association (APSA) (2010), P3. 

http://www.aplecambodia.org/
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مميكنا، مما يدؿ عمى  84.5كيؤكد التقرير كصكؿ عدد السياح الدكلييف إلى المنطقة إلى أكثر مف  2017عاـ
 .2015مميكنا عف سنة  72زيادة بقدر 

ؤخرا عرضت كغير بعيد عف الجزائر تعتبر المغرب إحدل المحطات العربية في السياحة الجنسية، كم
قناة إسبانية تقريرا حكؿ السياحة الجنسية في مراكش، كذكر التقرير أف مراكش أصبحت "مركزا الستقطاب 
السياحة الجنسية، حيث يمكنؾ الحصكؿ ىناؾ عمى كؿ شيء". كعبر حكارات مباشرة في التقرير مع األطفاؿ 

عاما لرغبات السياح  12ك 10كمع الكسطاء، أكرد التقرير شيادات صادمة عف خضكع أطفاؿ ذكم 
 .1األجانب

كتشكؿ سياحة الجنس مع األطفاؿ ظاىرة عالمية متنامية تمحؽ ضررا جسيما بأعداد كبيرة مف األطفاؿ 
في جميع أنحاء العالـ، كليا عكاقب ال يمكف جبرىا، رغـ طبيعتيا غير القانكنية نظرا إلى اعتبارىا مف األمكر 

لى عدـ فيـ الج يات المعنية الرئيسية أبعاد ىذه الظاىرة مما يجعؿ مف الصعب الحصكؿ المحرمة دكليا كا 
 ا.نيعمى أرقاـ دقيقة بشأ

كمنذ المؤتمر العالمي األكؿ لمكافحة االتجار الجنسي ا لتجارم لؤلطفاؿ، الذم عيقد في ستككيكلـ في 
 لبلعتداء عمى كالذم كاف عمى رأس جدكؿ أعمالو مكضكع السياحة باعتبارىا طريقا محتمبل، 1996عاـ 

األطفاؿ عمى الصعيد العالمي، كتجددت االلتزامات الدكلية مف خبلؿ التزاـ يكككىاما العالمي في عاـ 
عبلف كخطة عمؿ ريك لمنع ككقؼ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كالمراىقيف في عاـ 2001  .20082، كا 

ر لمكافحة ىذه الظاىرة، كمنيا كرغـ بعض التقدـ الذم تـ إحرازه عمى الصعيد العالمي باتخاذ تدابي
تنفيذ عدة مشاريع بالتعاكف مع المجتمع المدني كقطاع السياحة كالسفر مف أجؿ تقديـ التكعية كاتخاذ تدابير 

عالـ يزداد ترابطا كتتكسع  تبرز التحديات التي تعيؽ في الكصكؿ لؤلىداؼ ىكك  عممية، ال تزاؿ المشكمة قائمة
 فيو صناعة السياحة.

 الجنسية لألطفال في الجزائر.السياحة  -02
ربما يرل أغمب المتابعيف لمكضع السياحي في الجزائر أف السياحة الجنسية غير قائمة أصبل في 
الجزائر، كىذا نظرا لمتقاليد كالعرؼ الجزائرم المستمد مف الشريعة االسبلمية، غير أف الكاقع غير ذلؾ 

سباب كدكافع ىذه الظاىرة بدأت بالظيكر أيضا، فظيكر كالجزائر ليست بمنأل عف ىذه الظاىرة، خاصة كأف أ
يساىـ بشكؿ كبير في تشكؿ مكاقع سياحية ينتشر  النكادم الميمية، كالحانات كركاج تجارة المخدرات مف جية

                                                 

 ر متكفر عمى الرابط التالي:التقري 1
 https://www.youtube.com/watch?v=c83qswTHRQ4  25/04/2021  

مجيد، مجمس حقكؽ تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية، نجاة معا  2
 ، األمـ المتحدة، أنظر المكقع:2012ديسمبر  24اإلنساف الدكرة الثانية كالعشركف، 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-
54_ar.pdf 20/04/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=c83qswTHRQ4
https://www.youtube.com/watch?v=c83qswTHRQ4
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-54_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-54_ar.pdf
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فييا الجنس، كىك ما سيجعؿ كسطاء الجنس يستغمكف الفتيات القاصرات لتحقيؽ أرباح طائمة، كبالرغـ مف 
ض مكاقع سياحية جزائرية معركفة كأماكف لمسياحة الجنسية الخفية إال أنيا ال تعمؿ بحرية، الكجكد الفعمي لبع

 فالقكانيف تمنع مثؿ ىذا النكع مف السياحة، كتجـر تجارة الجنس خاصة مع األطفاؿ.
كيجب التمييز بيف تجارة الجنس الخفي كىك ما يطمؽ عميو الدعارة التي تمارس سرا في البيكت كىي 

الكافديف المحمييف فقط كبالتالي ال يمكف ادخاليا فيما يسمى بالسياحة الجنسية، كبيف تجارة الجنس تستقطب 
 احة كالفندقة المخصصة لمكافديف األجانبية التي تعتمد عمى السيتنتشر في المناطؽ الساحم  شبو عمني كىي

 .1ةكر ث تمارس الدعارة في الفنادؽ كالمساكف المأجيالمحمييف عمى حد السكاء حك 
ككشفت دراسة قامت بيا الييئة الكطنية لترقية الصحة كتطكير البحث ''فكراـ'' بدعـ مف الصندكؽ 

كالية، حيث ركزت الدراسة التي قاـ بيا أطباء تابعكف  13امرأة تمتيف تجارة الجنس عبر  749العالمي عف 
كطرح بعض األسئمة التي  2نسلمييئة كطبلب الطب عمى التقرب كالتحقيؽ مع مجمكعة مف العامبلت في الج

 حددتيا مجمكعة مف الخبراء سمفا عمى شكؿ استطبلع.
كالتي لـ تكف متكقعة  كحممت الدراسة الكثير مف الحقائؽ الصادمة التي يغفؿ عنيا المجتمع الجزائرم

سنة الى 13عمى اإلطبلؽ، حيث بيف التحقيؽ اف معدؿ عمر فئة ممارسات عامبلت الجنس يتراكح بيف 
سنة األكثر عمبل في ميداف تجارة الجنس بنسبة 30ك 22ة. كتعتبر الفئة العمرية التي تتراكح بيف سن49

. كمف بيف الحقائؽ %22سنة، فقد شكمت نسبتيا  42ك31، اما الفئة التي يتراكح سنيا بيف %45تجاكزت 
سنة، حيث  20ـ مف عامبلت الجنس مف الجنسيف ال يتعدل سني %20المؤسفة التي خرجت بيا الدراسة اف 

كمف  % 01سنة يمارسكف الدعارة بنسبة 16الى  13كشفت الدراسة عف تكاجد أطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف 
سنة فقد 21الى 19مف مجمكع مف شممتيـ الدراسة اما مف  %5سنة يمارسكف الدعارة بنسبة 18الى  17

ستعماؿ االطفاؿ في الجزائر رغـ كجكد بالمائة، كىي أرقاـ تبيف كجكد تجارة جنسية رائجة با 14شكمكا نسبة 
 .3قكانيف صارمة تجـر ىذا االستغبلؿ الجنسي البشع لؤلطفاؿ

كلـ يحدد المشرع الجزائرم عقكبة منفصمة فيما يخص السياحة الجنسية، ذلؾ آلتيا تندرج ضمف 
 احة الجنسية لؤلطفاؿالجرائـ المتعمقة باالعتداء كاالستغبلؿ الجنسي كما أنو لـ يتعرض بالتعريؼ لظاىرة السي

ككنيا مصطمحات جديدة، إال أف النصكص العقابية المتكفرة تحد مف ىذه الظاىرة كلك لحيف، كىذه النصكص 
 مف قانكف العقكبات، المتعمقة بتجريـ تسييؿ كالتحريض عمى دعارة الغير. 344ك 343ىي المكاد 

                                                 
 18عادؿ شيػيب، الدعػارة في المجتمع الجزائرم: األنكاع، األسباب كاآلثار، مجمة العمـك االجتماعية، جامعة عمار ثميجي األغكاط، العدد 1

 .92، ص2016مام 
أجؿ تيذيب المصطمحات كدراسة الظاىرة مف الناحية العممية  تـ استعماؿ عبارة عامبلت الجنس بدال مف مكمسات أك عاىرات مف 2

 كالقانكنية بكؿ تجرد.
يـك  29449سياـ حكاس، الدعارة في الجزائر أرقاـ مثيرة.. حقائؽ مفجعة كما خفي أعظـ، جريدة الحكار الجزائرية، العدد  3

13/05/2010. 
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ككف جريمة استغبلؿ األطفاؿ نظرا ل: السياحة الجنسية مع األطفال في التشريعات المقارنة -03
في سياحة الجنس حديثة الظيكر فاف التشريعات العالمية لـ تقنف ليا نصكصا مستقمة، ما عدا القانكف 

 األمريكي كالقانكف األلماني، المذيف قننا نصكصا عقابية عمى السياحة الجنسية لؤلطفاؿ.
الرقيؽ األبيض كؿ مف ينقؿ عف قصد أم ففي قكانيف الكاليات المتحدة األمريكية، يعاقب قانكف مركر 

شخص في تجارة داخمية أك خارجية، بنية ممارسة الدعارة أك المشاركة في نشاط جنسي، كقد ظؿ ىذا 
 .1986القانكف إلى غاية تعديؿ في عاـ 

صدر قانكف منع اساءة الطفؿ ككسع مف مجاؿ حماية األطفاؿ حيث أصبح قياـ  1994كفي عاـ 
، لتنقؿ عبر الكاليات جريمة جنائية إذا اشترؾ في نشاط جنسي غير مشركع مع طفؿالشخص بالسفر أك ا

أصدر الككنجرس األمريكي قانكف حماية ضحايا االتجار ألغراض جنسية، ثـ تبله قانكف  2000كفي عاـ 
كقع الرئيس األمريكي عمى قانكف  2003أفريؿ  30الخاص بحظر السياحة الجنسية، كفي  2002آخر لعاـ 

 Prosecuting Remedies and Tools against the Exploitationماية مف استغبلؿ األطفاؿ )الح
of Children Today Act 2003)1 30إلى  15، كالذم يرفع الحد األقصى المقرر لمسجف ليصبح مف 

رس سنة، كمف بيف االجراءات التي أقرىا ىذا القانكف لمكافحة ىذه الجريمة مبادرة أطمؽ عمييا "المفت
Predator تيدؼ الى تجميع البيانات عف المشتبو فييـ كالضحايا المحتمميف، كيتـ التعاكف مع بعض "

المجاف المنبثقة عف منظمة األمـ المتحدة، مع إدارة اليجرة كالجمارؾ في الكاليات األمريكية ككزارة األمف 
 .2الكطني، كىذا بيدؼ التضييؽ عمى الجناة مف ممارسي الجنس مع األطفاؿ

حيث تضمف عقكبة  1993كالقانكف األلماني اتجو في نفس اتجاه القانكف األمريكي الصادر عاـ 
عاما، بغض النظر  14سنكات ألم مكاطف ألماني اشترؾ في نشاط جنسي مع أطفاؿ دكف  10السجف لمدة 

فعاؿ جنسية مع عف مكاف كقكع الجريمة، بيدؼ ردع المكاطف األلماني عف السفر إلى الخارج لممشاركة في أ
، كيمـز القانكف األلماني كضع الجاني تحت المراقبة كاخضاعو لعدة قيكد تحددىا ىيئة المحكمة لمدة 3األطفاؿ

بكجكد أكبر قدر مف المحاكمات لسياح  1998في تقريره لعاـ  اليكنيسؼكقد أشاد مكتب  خمس سنكات.
 .4الجنس داخؿ ألمانيا

                                                 

 .258أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 1
2
AMBER Alert Statistics 

 As of April 2019, 957 children rescued specifically because of AMBER Alert 

 As of March 2019, there are 83 AMBER Plans throughout the United States 

 As of April 2018, 56 children have been rescued because of Wireless Emergency Alerts 

https://www.govinfo.gov/features/PROTECT-act 27/04/2021 à11:45 
3
 Thomas Berkman, Responses to the International Child SexTourism Trade, 19 B.C. INT'L & COMP. L. 

REV. 397, 402-03 (1996) P 414 
 قع:أنظر لممك  4

 https://www.unicef.org/reports 27/04/2021  

https://www.govinfo.gov/features/PROTECT-act
https://www.unicef.org/reports
https://www.unicef.org/reports
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 نغزض َشع األػعبء انجشزَخ: االجتبر ثبألطفبل ادلطهت انضبنش

ىك عبلج حديث ييدؼ إلى تبديؿ األعضاء أك األنسجة  Transplantationإف زراعة األعضاء 
( transplantالمصابة بأعضاء، أك أجزاء مف أعضاء أك أنسجة سميمة، كمف الممكف أف يتـ نقؿ الطعـ )

أك مف الحيكانات إلى البشر.،  مف مكاف إلى مكاف آخر في جسـ االنساف، أك مف متبرع إلنساف أخر،
كعمميات زرع االعضاء التي يتـ القياـ بيا في يكمنا ىذا ىي: زرع الكمى، الكبد، البنكرياس، األمعاء، القمب، 

 الرئتيف، النخاع العظمي، خبليا البنكرياس، الجمد، القرنية كالعظاـ.
حية سكاء مف جزء آلخر عند كيقصد بمصطمح زراعة األعضاء البشرية نقؿ مادة خمكية أك نسيجية 

، كما 1نفس الفرد أك مف فرد آلخر، أم أف الزرع ىك عبارة عف طعـ نسيجي أك ترقيع كمثالو الترقيع الجمدم
عرفت عممية زراعة األعضاء البشرية ايضا بانيا عممية مف خبلليا يستبدؿ عضك مريض بعضك سميـ 

كالشخص الذم يتـ النقؿ منو ، يسمى المستقبؿ مأخكذ مف شخص حي اك ميت، فالشخص الذم يتـ لو الزرع
 .2يسمى المتبرع، كالعضك المنزكع يسمى الغريسة

كما أف زرع األعضاء ىي عممية معقدة كصعبة جدا، كلكنيا تعتبر أفضؿ طريقة لعبلج الفشؿ 
مف الكظيفي لعضك معيف. العبلج بكاسطة الزرع يزيد مف فترة بقاء المريض عمى قيد الحياة كما كيحسف 

جكدة حياتو، كشيدت العقكد األربعة الماضية تطكرا ىائبل شمؿ عمكما عدة كمياديف مختمفة كثيرة، فقد سجمت 
 .3التقنية كالعمـك الطبية قفزة نكعية لـ يصؿ إلييا البشر في مجاؿ زرع األعضاء البشرية

لعدـ ، ك دة في المجتمعإلى اإلحجاـ عف التبرع كالتكصية ألسباب اجتماعية كدينية كفكرية السائكنظرا 
إمكاف حصكؿ المرضى عمى األعضاء البشرية مف التبرع أك الكصية، فقد يمجأ بعضيـ كخاصة أصحاب 
االمكاؿ إلى شراء ىذه األعضاء، أك يمجأ البعض بدافع الفقر كالحاجة إلى اإلقداـ عمى التصرؼ في أجزاء 

 مف جسمو بالبيع.
ي الضمير استغمت كككنت فيما بينيا مافيا تجارة األعضاء كنظرا ليذيف السببيف ظيرت فئة مف معدكم

حققكا مف خبلليا أمكاال طائمة ضاربيف بالقكانيف كالمبادئ االنسانية عرض الحائط، لذلؾ تصدت التشريعات 
 4 الكطنية ككذا االتفاقيات الدكلية إلى تجريـ االتجار باألعضاء البشرية.

                                                 

 .23ص ، 1999منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، د ط، احمد عبد الدائـ، أعضاء جسـ اإلنساف ضمف التعامؿ القانكني،  1
دار ابي رقرؽ لمطبعة كالنشر، المغرب،  د ط، مي كالقانكف الكضعي،عمر عبلـ، قضايا طبية معاصرة كاحكاميا في الفقو اإلسبل 2

 .169، ص2001
 01 طاألردف، ، دار الثقافة كالتكزيع، عمافد ط، ، سميرة عايد الديات، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف 3

 .201، ص1999عاـ
دار النيضة د ط، ألطفاؿ مف كجية النظر العممية النفسية كاالجتماعية كالقانكنية(، أميرة محمد بكر البحيرم، االتجار بالبشر)كبخاصة ا 4

 .362، ص2011العربية، القاىرة، 
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ر بأعضاء األطفاؿ عمينا تسميط الضكء أكال عمى جريمة كمف أجؿ تسميط الضكء عمى جريمة االتجا
 االتجار باألعضاء البشرية بصفة عامة ثـ تخصيص الدراسة عمى جانب األطفاؿ كضحايا ليذه الجريمة.

 : يفهىو االجتبر ثبألػعبء انجشزَخانفزع األول

انية، كىي حديثة بالمقارنة يعد االتجار باألعضاء البشرية مف السمككيات الحديثة المنافية لمكرامة االنس
مع الظكاىر اإلجرامية األخرل، حيث ظيرت الشائعات األكلى لئلتجار باألعضاء البشرية في منتصؼ 

 1988ك 1983أنو بيف  Nancy Scheper-Hugues الثمانينات، كقد أكضحت في دراسة ليا البركفيسكر
 2000كمى مف أشخاص أحياء، بمقابؿ  مريض مف اإلمارات المتحدة كعماف إلى اليند لشراء 131انتقؿ 

في الكاليات  1983، كقد ظير أكؿ سكؽ رسمي لؤلعضاء البشرية سنة 1دكالر لمكمية الكاحدة 3000ك
حيث كانت تجرل عمميات بيع األعضاء البشرية  H. Barry jacobsالمتحدة األمريكية مف طرؼ الدكتكر 

، لكف بعد ذلؾ تـ 2ا اليند، لمشتريف مف الدكؿ الغربيةمف أشخاص عمى قيد الحياة مف الدكؿ النامية السيم
بمكجب قانكف يمنع  1994البشرية في الكاليات المتحدة األمريكية، كفي اليند منذ  حظر االتجار باألعضاء
 بيع األعضاء البشرية.

ك كاف مف الصعب عمى القكانيف كضع تعريؼ ليا لعدـ اتضاح معالميا كلطابع السرية الذم تمتاز 
، مع مبلحظة أف ىذه الظاىرة كالتي جريمة تكصؼ بأنيا ضد االنسانية سرعاف ما انتشرت بشكؿ رىيب بو

كأضحت تقكدىا جماعات إجرامية منظمة كأصبحت ليا سكؽ سكداء عالمية، خاصة مع التطكر التكنكلكجي 
بتجريـ ىذه لكسائؿ االتصاؿ كليذا تفطف المجتمع الدكلي ككؿ نظرا لخطكرتيا كعممت عمى مكافحتيا 

 األفعاؿ.
 أوال: االتجار باألعضاء البشرية وفق التعريف المغوي والفقيي

 التعريف المغوي: -01
 ، ربح التٌاجر في الٌصفقة: باعيا بأكثر مف ثمف الشٍّراء . العمؿ بالتجارة في أثناء السكؽ :  االتجار في السكؽ

رى  ارىةن: مارس البيع كالشراءى، كيقاؿ: تىجى ر. تىٍجران، كًتجى في كذا. تاجر فبلفه فيبلنان: اتَّجر معو. اتَّجر: تىجى
: الشَّخص الذم يمارس األىعماؿ التجارٌية عمى كجو االحتراؼ، بشرط أىف تككف لو أىميَّة االشتغاؿ  التَّاجري

ار. التَّاجرىةي: مؤنث التاجر. كيقاؿ: سمعة تاجرة: رائجةك  بالتجارة. تىٍجر، كًتجار، كتيجَّ
3. 

                                                 

جبيرم نجمة، االتجار باألعضاء البشرية دراسة مقارنة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم  1
 .10، ص2019كزك، 

2 SCHEPER-HUGUES Nancy, «The global traffic in human organs», Current Anthropology, volume 41, 
n° 2, April 2000, p. 195. 

 معجـ المعاجـ، متاح عمى الرابط: 3
 https://www.maajim.com/dictionary/ 08/05/2021  

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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، كيعرؼ ابف 1مزاكلة أعماؿ التجارة بتقديـ السمع إلى الغير بمقابؿ عف طريؽ البيع كالشراء فالتجارة ىي
التجارة بقكلو ىي الكجو الثالث لممعاش الطبيعي، كىي محاكلة الكسب بتنمية الماؿ بشراء السمع  خمدكف

 .2بالرخص كبيعيا بالغبلء
 .3أم السمعة merx merci مف commercium مصطمح االتجار مشتؽ مف التجارة كىي في المغة البلتينية

 : جمع أعضاء : كىك جزء مف الجسد كاليد كالرجؿ عضك السمع األذف.4أما عضك ] مفرد [ 

 العيف عضك اإلبصار. -الحس : يعمؿ كعضك استقباؿ حسي كالعيف أك األذف أك المساف... إلخ  عضو -

 .أك حيكاف ليؤدم كظيفة معينةءا مف نبات تككف جز ، ) حي ( مجمكعة مف الخبليا أك األنسجة عضو -

 : ) طب ( عمـ ييتـ بدراسة كظائؼ الخبليا كاألنسجة كاألعضاء . األعضاء وظائف عمم -

كيعرؼ العضك في عمـ األحياء بأنو ىك مجمكعة مف األنسجة التي تقـك بعمؿ كظيفة معينة أك عدة 
إلى كممة  Organالبيكلكجي لمصطمح العضك  كظائؼ، مثؿ القمب كالكمى كالكبد كالمعدة، كيرجع األصؿ

Organon 5كالتي تعني اآللة أك األداة المستخدمة في العمؿ. 

كقد تغير األمر بالتقدـ العممي، كلـ تعد فكرة العضك قاصرة عمى األعضاء السابقة بؿ تكسعت لتشمؿ 
 .6سافأيضا اإلنزيمات كالجينات كاليرمكنات كالتي تؤدم كظائؼ محددة في لجسـ االن

 التعريف الفقيي: -02

االتجار باألعضاء البشرية مصطمح حديث ال يكجد لو تعريؼ متفؽ عميو عالميا، كما أف التعريفات 
التي صاغيا بعض الفقياء تعتبر قميمة، فيرل بعض الفقياء بأف االتجار باألعضاء البشرية ىك جعؿ أعضاء 

خضاعو لمنطؽ البيع كالشرا االتجار باألعضاء البشرية  ، كيرل آخركف أف7ءجسـ اإلنساف محبل لمتداكؿ كا 
ىك قابمية أعضاء جسـ اإلنساف لمتعامؿ المالي كالسماح بتداكليا بيعا أك شراء بعد فصميا عف صاحبيا 

 .8رضاء أك باإلكراه كالسماح بنقؿ ممكيتيا إلى شخص آخر

                                                 

 .15، ص2009سماء أحمد محمد الرشيد، االتجار بالبشر كتطكره التاريخي، د ط، دار النيضة العربية، القاىرة،  1
 .83، ص2004، 02 جدار يعرب، د ط، مقدمة ابف خمدكف، المحقؽ: عبدا محمد الدركيش،  2
 .114، ص1998، بيركت، د ط، المؤسسة الجامعية لمدراسات جمة منصكر القاضي،ككرنك جيرار، معجـ المصطمحات القانكنية، تر  3
 ، نفس المرجع السابؽ. معجـ المعاجـ 4
 .10، ص1999، عماف،  دار الثقافة لمنشر د ط، سميرة عايد الدايات، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف، 5
 د ط، مقارنة(، لمحؽ في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرم كالمقارف كالشريعة اإلسبلمية)دراسةمركؾ نصر الديف، الحماية الجنائية  6

 .24ص، 2003الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر، 
 .25ص، 2012منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  د ط، راميا محمد شاعر، االتجار بالبشر قراءة قانكنية اجتماعية، 7
دار المطبكعات الجامعية، د ط، مد حسيف محمد، حقكؽ اإلنساف كمكافحة جرائـ االتجار بالبشر دراسة في القانكف المقارف، فايز مح 8

 .05، ص2014اإلسكندرية، 
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اء لؤلنسجة أك عضك كما يرل فقياء آخركف في نفس المعنى بأنو: "كؿ عممية تتـ بغرض بيع أك شر 
أيضا كبنفس المعنى ىناؾ مف عرؼ االتجار ، 1أك أكثر مف األعضاء البشرية بقصد الحصكؿ عمى ربح

باألعضاء البشرية بأنو: "قياـ فرد أك جماعة إجرامية منظمة بتجميع األشخاص دكف رضاء منيـ، بالتحايؿ 
 .2ة مف أجؿ الحصكؿ عمى أرباح ماليةأك اإلكراه، حيث يتـ نزع أعضاء ىؤالء الضحايا كبيعيا كبضاع

كفي جانب آخر كبمعنى مختمؼ يرل بعض الفقياء أف االتجار باألعضاء البشرية ىك ذلؾ النشاط 
اإلجرامي الذم تقكـ بو عصابات الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الدكلية مف خبلؿ استغبلؿ األشخاص 

ائيـ كاالتجار بيا بيدؼ زرعيا في إنساف آخر كبمقابؿ الميجريف كالميربيف مف بمدانيـ األصمية كنزع أعض
 3مالي كبنية المتاجرة غير المشركعة.

باألعضاء البشرية "تكفير األعضاء البشرية  باإلتجاركأيضا كبمعنى مغاير لمتعريفات السابقة يقصد 
ه األعضاء عمى نحك غير مشركع لؤلشخاص الذيف يحتاجكف إلييا كيستطيعكف تحمؿ تكمفتيا كعمى أخذ ىذ

مف األفراد الذيف يعانكف فقرا مدقعا، كالذيف قد يككنكف، أك قد ال يككنكف، عمى بينة مما تنطكم عميو ىذه 
 4العممية، أك آثارىا.

باألعضاء بالقكؿ: "يعتبر مككنا لجريمة االتجار باألعضاء  لئلتجارىناؾ تعريؼ فقيي آخر مختصر 
 5ير مشركعة.كؿ فعؿ متعمؽ بزرع عضك بشرم تـ بطريقة غ

كفقياء قامكا بتعريؼ االتجار باألعضاء مف خبلؿ تعريؼ االتجار بالبشر، فيعتبركنو صكرة مف صكر 
  6النشاط االجرامي بحيث تككف أعضاء الجسـ البشرم في حد ذاتيا محؿ لمجريمة.

 ثانيا: االتجار باألعضاء البشرية وفق االتفاقيات الدولية

سمكب حظر أنشطة زرع األعضاء البشرية، كبمعنى أخر، تحظر الدكؿ يتبع المجتمع الدكلي كعادتو أ
شراء األعضاء البشرية كبيعيا، كفي المقابؿ تقكـ ىذه الصناعة عمى التبرع الطكعي باألعضاء حيث يصبح 
زرع األعضاء البشرية المبني عمى اعتبارات أخبلقية كأدبية، مبررا عندما يككف عمبلن تطكعيا لمتبرع 

 نو في معظـ الحاالت يككف الرابط بيف المتبرع كالمتمقي ىك عبلقة كثيقة فعمية.باألعضاء أل
                                                 

مراد بف عمي زريقات، جريمة االتجار باألعضاء البشرية ) قراءة أمنية كسسيكلكجية(، كرقة عمؿ مقدمة ضمف أعماؿ المؤتمر "حكؿ  1
 .10. ص 2006ف كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف"، جامعة مؤتو، المممكة األردنية الياشمية، اآلم
لقكمي ، حامد سيد محمد حامد، االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة لمحدكد بيف األسباب، التداعيات، الرؤل االستراتيجية 2

 .41ص، 2010لئلصدارات القانكنية، القاىرة، 
 .20جع السابؽ، ص جبيرم نجمة، المر  3
، مطبكعات جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 01 جمحمد يحيى مطر، الجيكد الدكلية في مكافحة االتجار بالبشر،  4

 .69ص، 2010
5
 AUREY Xavier, La répression internationale du trafic d’organes, mémoire de master 2, spécialité droits 

de l’homme et droit humanitaire, université Panthéon Assas, Paris II, 2006, p 07. 

 .363فايز محمد حسيف محمد، مرجع سابؽ، ص 6
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كقد أقر منيج الحظر مف مبادئ منظمة الصحة العالمية التكجييية بشأف زرع الخبليا كالنسج 
، إال أنيا ليست مبادئ ممزمة كال تخضع جميع الدكؿ ليا، كفي ىذا الصدد 1991كاألعضاء البشرية لعاـ 

جيكد منظمة األمـ المتحدة مف خبلؿ اصدارىا التفاقية منع كمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية ظيرت 
، إضافة إلى 1كبٌركتكككؿ قمع كمنع كمعاقبة االتجاٌر باألشخاص كخاصة األطفاؿ كالنساء المكمؿ ليا 

 يمة كالعدالة الجنائية.القراٌرات الصادرة عف أجيزتيا المتعددة السيما الجمعية العامة كلجنة منع الجر 

أما الجيكد الدكلية اإلقميمية فقد ذىبت إلى مدل أبعد مف الجيكد العالمية في خصكص حماية الجسـ 
البشرم مف االتجار بو، فعمى المستكل األكركبي نذكر بالخصكص اتفاقية حقكؽ اإلنساف كالطب الحيكم 

ف خبلليا االتحاد األكركبي االتجار باألعضاء كالبركتكككؿ الممحؽ بيا، التي حظر م 2)اتفاقية أفييدك(
 .عدة قرارات كتكصيات في ىذا الشأفالبشرية إلى جانب إصداره ل

، 3ضد االتجار باألعضاء البشرية كسياحة زرع األعضاء 2008فضبل عف إعبلف اسطنبكؿ لسنة  
بحث عف، نقؿ، تنقيؿ، احتجا كقد تـ تعريؼ االتجار باألعضاء البشرية بأنو:" يتمثؿ االتجار باألعضاء في ال

ز أك استقباؿ أشخاص أحياء أك متكفيف أك أعضائيـ بكاسطة استخداـ التيديد، العنؼ أك أم شكؿ آخر مف 
أشكاؿ اإلكراه كاالختطاؼ، باالحتياؿ أك الخداع، بإساءة استعماؿ السمطة أك استغبلؿ حالة ضعؼ األفراد، 

الية أك أم منفعة أخرل، لدفع مانح محتمؿ لقبكؿ استغبللو، كىك كذلؾ إعطاء أك تمقي كطرؼ ثالث منفعة م
 مف خبلؿ نزع أعضائو بيدؼ الزرع".

إال أف الفعالية الحقيقية في مناىضة االتجار باألعضاء البشرية تجسدت في اتفاقية مجمس أكركبا 
ضاء البشرية في . حيث عرفت ىذه االتفاقية االتجار باألع2015تجار باألعضاء البشرية لسنة لمكافحة اال

منيا تحت عنكاف: "نطاؽ التطبيؽ كالمصطمحات" كما يمي: "يقصد باإلتجار باألعضاء  2فقرة  02المادة 
كفي المكاد  1فقرة 04البشرية كؿ نشاط غير مشركع متعمؽ بأعضاء بشرية عمى النحك المشار إليو في المادة 

 . 4مف ىذه االتفاقية" 9، 8، 7، 5

                                                 
صادقت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ  1

، صادرة 09العدد  ، ج ر2002فبراير  05، المؤرخ في 55-02بتحفظ، بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ ، 2000 نكفمبر 15المتحدة في 
. كعمى البركتكككؿ المكمؿ ليا، المتعمؽ بمنع كقمع االتجار باألشخاص، بخاصة النساء كاألطفاؿ، بتحفظ، 2002فبراير  10بتاريخ 

 . 2003نكفمبر  12، صادر بتاريخ 69العدد  ج ر، 2003نكفمبر  09، المؤرخ في 417-03بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
اتفاقية حماية حقكؽ اإلنساف ككرامة اإلنساف فيما يتعمؽ بتطبيؽ عمـ األحياء كالطب ىك صؾ دكلي ييدؼ إلى حظر إساءة استخداـ  2

باسـ  كىي تعرؼإسبانيا ب في أكفييدك 1997ريؿ أب 4االبتكارات في الطب الحيكم كلحماية اإلنساف كرامة. تـ فتح االتفاقية لمتكقيع في 
 .1999ديسمبر  1. دخمت االتفاقية حيز التنفيذ في اتفاقية أكفييدك

، تحت إشراؼ المجنة العالمية لزراعة األعضاء 2008مام  02إلى  أفريؿ 30تـ عقد قمة دكلية عالمية في اسطنبكؿ بتركيا في مف  3
 .ككذا الجمعية العالمية ألمراض الكمى

 .مف اتفاقية مجمس أكركبا لمكافحة االتجار باألعضاء البشرية 1فقرة 04المادة  أنظر 4



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

276 

لمكضكع فأصدرت القانكف العربي فقد أكلت جامعة الدكؿ العربية بدكرىا اىتماما بيذا اأما عمى الصعيد      
، ككذلؾ االتفاقية العربية 1سترشادم لتنظيـ زراعة األعضاء البشرية كمنع كمكافحة االتجار فيياالعربي اال

 .2ةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطني

 وفق التشريع الجزائري لألطفال : االتجار باألعضاء البشريةثالثا

كانت مصادقة الجزائر عمى بركتكككؿ قمع كمنع كمعاقبة االتجار باألشخاص كخاصة األطفاؿ كالنساء 
المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة حكؿ منع كمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية خطكة أكلى نجـ كجكب 

الذم خصص قسما كامبل ليذه  01-09نكف رقـ تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم، كىك ما تـ بالفعؿ بالقا
 3تحت عنكاف "االتجار باألعضاء"  1الجريمة، كىك القسـ الخامس مكرر 

كالمشرع الجزائرم بيدؼ تنظيـ عممية زراعة األعضاء البشرية رأل أف يتـ إنشاء جياز مؤسساتي 
تسمية الككالة الكطنية لزرع  كىك جسده بإنشاء جياز أطمؽ عميو، يتكلى ميمة االشراؼ عمى ىاتو العممية

 شانو في ذلؾ شاف العديد مف دكؿ العالـ. 2012األعضاء البشرية كذلؾ في سنة 
كتعد الككالة الكطنية لزرع األعضاء البشرية مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية 

األساسية ىي تنسيؽ  ، ميمتيا4المعنكية كاالستقبلؿ المالي كتكضع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالصحة
كتطكير نشاطات نزع كزرع األعضاء كاالنسجة كالخبليا البشرية كضماف قانكنيتيا كامنيا، كفي ىذا الصدد 

بياف أىـ الشركط كالضكابط لسير عممية  367إلى  357في المكاد مف  11-18فصؿ قانكف الصحة رقـ 
مف  358كىك األمر الذم أكدت عميو المادة  زرع األعضاء البشرية، مع تأكيده عمى مجانية عممية التبرع،

 6.ي في عممية التبرع، أيف منعت التعامؿ بالمقابؿ المال5قانكف الصحة

                                                 

 .2009نكفمبر  19 -25د-791اعتمده مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الخامسة كالعشريف بالقرار رقـ  1
 متاح عمى المكقع:

https://wam.ae/ar/details/1395237991262 07/05/2021 
 .23/09/2014صادرة بتاريخ  55ج ر عدد ، 08/09/2014مؤرخ في  251-14رئاسي رقـ مرسـك  صادقت عمييا الجزائر بمكجب 2
ف قانكف كالمتضم 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2009فبراير  25ممضي في  01-09قانكف رقـ  3

  . 3، ص2009مارس  08صادرة بتاريخ  15عدد  ج رالعقكبات 
المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لزرع األعضاء كتنظيميا كسيرىا جريدة  2012أبريؿ  05المؤرخ في  167-12المرسـك التنفيذم رقـ  4

 .07، ص2012أبريؿ  15صادرة بتاريخ  22رسمية عدد
 زائرم تنص: " ال يمكف أف يككف نزع األعضاء كاألنسجة كالخبليا البشرية كزرعيا محؿ صفقة مالية".مف قانكف الصحة الج 358المادة  5
اسية، بكتقكاس ابتساـ، التنظيـ القانكني لمككالة الكطنية لزراعة األعضاء البشرية في الجزائر، المجمة األفريقية لمدراسات القانكنية كالسي 6

 .2020، ديسمبر 2العدد: ، 4، المجمد: جامعة أحمد دراية، ادرار، الجزائر

https://wam.ae/ar/details/1395237991262
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فاألعضاء البشرية ال يجب اف تككف بأم حاؿ مف األحكاؿ محبل لممعامبلت المالية ألف ذلؾ االمر  
ى تقكيض التبرع بدافع مف اإليثار إلى يؤدم إلى استغبلؿ الفئات الضعيفة كالفقيرة استغبلال اجراميا، كال

 1تحقيؽ أرباح فاحشة كاالتجار بالبشر.
مف قانكف  361أما فيما يخص نزع األعضاء مف األطفاؿ فالمشرع حظر ىذه العممية مف خبلؿ المادة 

الصحة كالتي تنص:" يمنع نزع أعضاء كأنسجة كخبليا بشرية مف أشخاص قصر أك عديمي األىمية أحياء، 
نع نزع أعضاء أك أنسجة مف أشخاص أحياء مصابيف بأمراض مف شأنيا أف تصيب صحة المتبٌرع أك كما يم

 "..المتمقي.
كلـ يضع المشرع الجزائرم تعريفا لجريمة االتجار باألعضاء البشرية بشكؿ مباشر كلكف حدد صكرىا 

لجريمة االتجار باألعضاء  كالمتمثمة في األفعاؿ المجرمة التي يأتييا الجاني حتى يمكف اعتباره مرتكبا
مف قانكف العقكبات الجزائرم، كىذه  19مكرر 303إلى  16مكرر303البشرية، كذلؾ مف خبلؿ المكاد مف 

 الصكر ىي:
o   كؿ مف يحصؿ مف شخص عمى عضك مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أك أم منفعة أخرل ميما كانت

 (1فقررة 16مكرر  303المادة  طبيعتيا.)
o  (2فقررة 16مكرر  303 ـقصد تشجيع أك تسييؿ الحصكؿ عمى عضك مف جسـ شخص.)  كؿ مف يتكسط 
o   كؿ مف ينتزع عضكا مف شخص عمى قيد الحياة دكف الحصكؿ عمى المكافقة كفقا لمشركط المنصكص عمييا

 (.1فقررة 17مكرر  303 ـفي التشريع السارم المفعكؿ. ) 
o لمكافقة كفقا لمشركط المنصكص عمييا في التشريع كؿ مف انتزاع عضك مف شخص ميت دكف الحصكؿ عمى ا

 (.2فقررة 17مكرر 303 ـالسارم المفعكؿ. ) 
o  كؿ مف قاـ بانتزاع أنسجة أك خبليا أك بجمع مكاد مف جسـ شخص مقابؿ دفع مبمغ مالي أك أم منفعة أخرل

 (.1فقررة 18مكرر 303 ـميما كانت طبيعتيا. ) 
o  حصكؿ عمى أنسجة أك خبليا أك جمع مكاد مف جسـ شخص.كؿ مف يتكسط قصد تشجيع أك تسييؿ ال 

 (.2فقررة 18مكرر 303ـ)
o   كؿ مف ينتزع نسيجا أك خبليا أك يجمع مادة مف جسـ شخص عمى قيد الحياة دكف الحصكؿ عمى المكافقة

 (.1فقررة 19مكرر 303 ـ)  المنصكص عمييا في التشريع السارم المفعكؿ.
o  303 ـ) جمع مكاد مف شخص ميت دكف مراعاة التشريع السارم المفعكؿ.كؿ مف انتزاع نسيج أك خبليا أك 

 (.2فقررة 19مكرر
كمف خبلؿ ىذه الصكر يتضح لنا جميا تعريؼ جريمة االتجار باألعضاء، بأنيا كؿ مف يحصؿ عمى 
عضك أك ينتزع أنسجة أك خبليا أك يجمع مكاد مف شخص مقابؿ منفعة مالية أك أم منفعة أخرل، أك يتكسط 

                                                 

كاالقتصاد، كمية الشريعة  حمادم عبد النكر، الشركط القانكنية المنظمة لعمميات نقؿ كزرع األعضاء في القانكف الجزائرم، مجمة الشريعة 1
 .140ص، 2012، الجزائر، 2كاالقتصاد، المجمد األكؿ، العدد 



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

278 

صد تشجيع أك تسييؿ الحصكؿ عمييا، ككؿ مف يقـك بانتزاع عضك أك أنسجة أك خبليا أك يجمع مكاد مف ق
 إنساف حي أك ميت دكف الحصكؿ عمى المكافقة المتطمبة كفقا لمتشريع سارم المفعكؿ.

 ؤركبٌ جزميخ االجتبر ثبألػعبء انجشزَخ نألطفبل انفزع انضبين:

، مع جريمةىذه السنحاكؿ تحديد أركاف  ، لذلؾا مف األطفاؿضحاياى معظـف ىذه الجريمة يشكؿ إ
مشددا مف مكضكعيا العمـ أف المشرع الجزائرم جعؿ مف جريمة االتجار باألعضاء البشرية لؤلطفاؿ ظرفا 

مف قانكف العقكبات، كبالتالي فأركاف الجريمة تبقى نفس أركاف جريمة  20مكرر 303المادة  مقتضيات خبلؿ
 في صفة الضحية فقط. عنيابالنسبة لمضحايا البالغيف، كتختمؼ بصفة عامة  اء البشرية االتجار باألعض

 :المجني عميوأوال: صفة 
ذكر عبارة " الضحية قاصرا"  20مكرر 303بالرجكع إلى النص التشريعي فإف المشرع في نص المادة 

درج الجممة التالية:" في ما عدا في الفقرة الثانية أ 25مكرر  303كفي المادة ، كلـ يحدد السف القانكنية
 سنة ". 13الجرائـ التي ترتكب ضد القصر الذيف ال تتجاكز سنيـ 

فيفرم  25المؤرخ في  01-09كمع األخذ بعيف االعتبار أف ىذه النصكص صدرت بمكجب القانكف 
طفؿ ىك ال 20مكرر 303صر المقصكد في نص المادة اأم قبؿ صدكر قانكف حماية الطفؿ، فيؿ الق 2009

 303سنة مف عمره )حسب نص المادة  13سنة مف عمره أـ الطفؿ الذم لـ يتجاكز  18الذم لـ يتجاكز 
 (؟25مكرر

نككف أماـ اشكالية قانكنية في تحديد سف  النص الجزائي كأماـ مبدأ عدـ الجكاز في التكسع في تفسير
بتعديؿ النص القانكني كتحديد  ، كندعك المشرع إلى التدخؿ20مكرر 303القاصر المقصكد في نص المادة 

 سنة تماشيا مع قانكف حماية الطفؿ. 18سف القاصر بػ
 ثانيا : السموك االجرامي 

يظير مف خبلؿ المكاد المنظمة ليذه الجريمة االتجار باألعضاء البشرية بشكؿ عاـ عندما يككف 
 أنيا تقكـ عمى ثبلث أشكاؿ:، الضحية بالغا

 وليذا الشكل صور:  التصرف باألعضاء البشريةعند اقإخالل بمبدأ مجانية -01
o  كؿ مف يحصؿ مف شخص عمى عضك مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أك أم منفعة أخرل ميما كانت

 (1فقررة 16مكرر  303طبيعتيا.) المادة 
o  كؿ مف قاـ بانتزاع أنسجة أك خبليا أك بجمع مكاد مف جسـ شخص مقابؿ دفع مبمغ مالي أك أم منفعة

 (.1فقررة 18مكرر 303ما كانت طبيعتيا. ) المادة أخرل مي
 عند اقإخالل بشرط الموافقة المطموبة في انتزاع األعضاء البشرية وليذا الشكل صور:-02
o  كؿ مف ينتزع عضكا مف شخص عمى قيد الحياة دكف الحصكؿ عمى المكافقة كفقا لمشركط المنصكص

 (.1فقررة 17مكرر  303عمييا في التشريع السارم المفعكؿ. ) المادة 
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o  كؿ مف انتزاع عضك مف شخص ميت دكف الحصكؿ عمى المكافقة كفقا لمشركط المنصكص عمييا في
 (.2فقررة 17مكرر 303التشريع السارم المفعكؿ. ) المادة 

o  كؿ مف ينتزع نسيجا أك خبليا أك يجمع مادة مف جسـ شخص عمى قيد الحياة دكف الحصكؿ عمى المكافقة
 (.1فقررة 19مكرر 303ي التشريع السارم المفعكؿ. ) المادة المنصكص عمييا ف

o  كؿ مف انتزاع نسيج أك خبليا أك جمع مكاد مف شخص ميت دكف مراعاة التشريع السارم المفعكؿ. )المادة
 (.2فقررة 19مكرر 303

 عند التوسط قصد تشجيع أول تسييل الحصول عمى األعضاء البشرية وليذا الشكل صور:-03
o (2فقررة 16مكرر 303 ـييؿ الحصكؿ عمى عضك مف جسـ شخص.)ط قصد تشجيع أك تسكؿ مف يتكس 
o  .كؿ مف يتكسط قصد تشجيع أك تسييؿ الحصكؿ عمى أنسجة أك خبليا أك جمع مكاد مف جسـ شخص

 (.2فقررة 18مكرر 303ـ)
أعضاء بينما في حالة الضحية طفبل كمع األخذ بعيف االعتبار أف المشرع الجزائرم يحظر عممية نزع 

بنزع الخبليا الجذعية المككنة لمدـ فإف  مف قانكف الصحة ماعدا السماح فقط 361األطفاؿ مف خبلؿ المادة 
 الصكر المتعمقة باإلخبلؿ بشرط المكافقة غير كاردة كتصبح أفعاؿ السمكؾ االجرامي ىي:

 مقابل: الحصول عمى عضو أو أنسجة أو خاليا أو جمع مواد من طفل حي بمقابل أو بدون -01
مف أىـ صكر السمكؾ اإلجرامي في جريمة االتجار باألعضاء البشرية الحصكؿ عمى عضك مف 
أعضاء جسـ الطفؿ مقابؿ منفعة مالية أك أم منفعة أخرل ميما كانت طبيعتيا أك انتزاع أنسجة أك خبليا أك 

تقـك الجريمة حتى بدكف  جمع مكاد )كنخاع العظاـ( مف طفؿ مقابؿ دفع مبمغ مالي أك أم منفعة أخرل، كما
 مقابؿ مالي أك منفعة ميما كانت.

 انتزاع عضو أو أنسجة أو خاليا أو جمع مواد من طفل ميت دون موافقة الممثل الشرعي: -02
ىنا االنتزاع يككف إما بالخمسة أك بالقكة أك بالتدليس دكف مكافقة الممثؿ الشرعي لمطفؿ الميت بمكجب 

 مف قانكف العقكبات. 17مكرر 303مقتضيات المادة 
يكجد  أما فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى أعضاء مف الجثة سكاء كانت لطفؿ أك بالغ بمقابؿ أك منفعة فبل

 .أم نص يجرمو
 التوسط قصد تشجيع أو تسييل الحصول عمى األعضاء البشرية لطفل:-03

ية، فمف خبلليا اف مكمف الخطكرة في ىذه الجريمة ىك أفعاؿ التكسط لمحصكؿ عمى األعضاء البشر 
تظير الجريمة المنظمة كتظير عصابات االتجار باألعضاء ككف التكسط يجمب أمكاؿ طائمة كىذا يؤدم إلى 
عمميات خطؼ منظمة لؤلطفاؿ قصد انتزاع أعضائيـ، كالتكسط يقصد بو الفعؿ الصادر مف الغير لمصمحة 

م جـر كؿ عممية تكسط في إجراء معاممة صاحب الحاجة، كقد يككف بمقابؿ أك دكف مقابؿ، كالمشرع الجزائر 
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مالية بشأف عضك بشرم مف طرؼ السماسرة أك الكسطاء الذيف يقكمكف بتقريب كالبحث عف األشخاص الذيف 
 يريدكف شراء أعضاء بشرية كمف ثـ البحث عف األشخاص مف الطرؼ األخر الذيف يريدكف بيع أعضائيـ. 

المتاجرة باألعضاء البشرية لمطفؿ يتحقؽ بتكفر العمـ كاإلرادة لدل القصد الجنائي في  ثالثا: الركن المعنوي:
قكـ بإتياف سمكؾ مف السمككيات المجرمة لممتاجرة بأعضاء جسـ الطفؿ أك أنسجتو أك يالجاني عمى أنو 

 اه، مع عممو بأف القانكف يحظر ىذه األفعاؿ كيعاقب عمييا.يخبل
 : انؼمىثخ ادلمزرح انفزع انضبنش

ة يالجزائرم عقكبات صارمة نرل أنيا تككف كفيمة بمحاربة االتجار باألعضاء البشر أقر المشرع 
دج إلى  1.000.000( سنة كبغرامة مف 20( سنكات إلى عشريف )10لؤلطفاؿ، فيعاقب بالسجف مف عشر )

دج، عمى الحصكؿ عمى عضك بشرم لطفؿ حي سكاء بمقابؿ أك بدكف مقابؿ، كما يعاقب 2.000.000
 1ة الحصكؿ أك انتزاع عضك مف طفؿ ميت كبدكف مكافقة المستنيرة لمممثؿ الشرعي لمطفؿ.بنفس العقكب

دج  500.000( سنة كبغرامة مف  15( سنكات إلى خمس عشرة ) 5كيعاقب بالحبس مف خمس ) 
دج، إذا تـ الحصكؿ أك انتزاع أنسجة أك خبليا أك بجمع مكاد مف جسـ طفؿ حي سكاء  1.500.000إلى 

بدكف مقابؿ، كما يعاقب بنفس العقكبة الحصكؿ أك انتزاع أنسجة أك خبليا أك بجمع مكاد مف جسـ بمقابؿ أك 
 طفؿ ميت كبدكف مكافقة المستنيرة لمممثؿ الشرعي لمطفؿ.

ال يستفيد الشخص المداف الرتكابو أحد األفعاؿ المجرمة في ىذا القسـ مف الظركؼ المخففة 
 2كف العقكبات.مف لقان 53المنصكص عمييا في المادة 

تقضي الجية القضائية المختصة بمنع أم شخص أجنبي حكـ عميو بسبب إحدل جرائـ االتجار 
(  10باألعضاء البشرية سكاء لطفؿ أك بالغ، مف اإلقامة في التراب الكطني إما نيائيا أك لمدة عشر ) 

 3سنكات عمى األكثر.
دارية أك القضائية عف جريمة االتجار يعفى مف العقكبة المقررة الشخص الذم يبمغ السمطات اإل

باألعضاء قبؿ البدء في تنفيذىا أك الشركع فييا، كتخفض العقكبة إلى النصؼ إذا تـ اإلببلغ بعد انتياء تنفيذ 
الجريمة أك الشركع فييا كقبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية أك إذا مكف بعد تحريؾ الدعكل العمكمية مف إيقاؼ 

 4 اء في نفس الجريمة.الفاعؿ األصمي أك الشرآ

                                                 

الخبليا مف شخص حي قصد زرعيا بدكف ك  الجزائرم عمى :" ال يمكف القياـ بنزع األعضاء مف قانكف الصحة 05فقرة 360تنص المادة  1
يجب أف يعبر المتبرع عمى مكافقتو لمتبرع كعند االقتضاء، لمتبرع المتقاطع، أماـ رئيس المحكمة المختص إقميميا  المكافقة المستنيرة لممتبرع.

 كأف التبرع مطابؽ لمشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف." الذم يتأكد مسبقا مف المكافقة الحرة كالمستنيرة
 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 21مكرر 303أنظر المادة  2
 .مف نفس القانكف 23مكرر 303أنظر المادة  3
 مف نفس القانكف. 24مكرر  303أنظر المادة  4
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كؿ شخص عمـ بارتكاب جريمة االتجار باألعضاء، كلك كاف ممزما بالسر الميني، كلـ يبمغ فكرا 
دج  100.000( سنكات كبغرامة مف 5( إلى خمس ) 1السمطات المختصة بذلؾ، يعاقب بالحبس مف سنة ) 

 دج.500.000إلى 
سنة، ال تطبؽ أحكاـ الفقرة  13تجاكز سنيـ في ماعدا الجرائـ التي ترتكب ضد القصر الذيف ال ي

 1السابقة عمى أقارب كحكاشي كأصيار الفاعؿ إلى غاية الدرجة الرابعة.
 2يعاقب عمى الشركع في ارتكاب جنح االتجار بأعضاء البشر بنفس العقكبة المقررة لمجريمة التامة.

 
 : احلًبَخ اجلُبئُخ نهطفم يٍ اجلزائى ادلظزحذصخادلجحش انضبين

العشريف، ك  أكائؿ القرف الحادمك  ظاىرة العكلمة في أكاخر تسعينيات القرف الماضيتشكؿ ع بداية م
ظيكر مفاىيـ دكلية جديدة في مجاؿ ك  التكنكلكجي،ك  الصناعيك  حدثت تطكرات كثيرة في مجاؿ التقدـ العممي

ر األنماط السمككية الثقافية أيضا انتشاك  العبلقات الدكلية القائمة عمى تحرير التجارة كاالقتصاد العالمي،
عالميا مف خبلؿ غزك الثقافات الخاصة بالدكؿ األقكل اقتصاديا كعمميا كتكنكلكجيا الدكؿ األقؿ نمك كالدكؿ 

 كيتـ ىذا الغزك مف خبلؿ التحكـ في كسائؿ االعبلـ كاالتصاالت.، المتخمفة
داف صاحبتو آثار سمبية عمى النمك في بعض البمك  كؿ ىذا انجر عنو ظيكر نمط متسارع مف التقدـ

األمني، مما أدل إلى ابراز أنماط مستجدة مف الجرائـ غير ك  البيئيك  االجتماعيك  الجانب االقتصادم
ظيكر طكائؼ جديدة مف األفعاؿ االجرامية تختمؼ تماما عف تمؾ النمطية التقميدية المعتادة سابقا. ك  التقميدية،

ير مألكفة ال تعتمد عمى استخداـ األساليب التقميدية، بؿ أصبحت فعمى مستكل الجريمة ظيرت أنكاع منيا غ
االلكتركنية، كما يميزىا أنيا ال تستخدـ العنؼ مطمقا، بؿ أصبحت ك  الطبيةك  تستعمؿ أحدث التقنيات العممية

باتت كسيمة ىامة تمثؿ ك  تعتمد عمى كسائؿ ذكية عبر أجيزة االعبلـ اآللي التي صارت في متناكؿ الجميع،
االلكتركنية ك  الثقافة العمميةك  جة كبيرة مف الخطكرة في أيدم الجناة، كما يتميز مرتكبك ىذه الجرائـ بالذكاءدر 

آليات تنفيذىا مع البراعة في إخفاء كطمس األدلة بغرض اإلفبلت ك  التي تساعدىـ عمى اتقاف كضع الخطط
 مف يد القضاء كالشرطة.

أنماط جديدة مف الجرائـ المستحدثة، كىذه األخيرة انما ىي إذ كنحف في عصرنا الحالي يكاجو العالـ  
 اصبحنا اآلف في مكاجية عكلمة الجريمةك  جرائـ تقميدية لكنيا ارتدت ثكبا جديدا باستخداـ التقنيات المتقدمة،

                                                 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم. 25مكرر  303أنظر المادة  1
 .نفس القانكفمف  27مكرر  303ادة أنظر الم 2



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

282 

التي تشكؿ في عصرنا الحالي تحديا كبات ىذا التحدم مستعصيا أماـ المكافحة التقميدية، كلذلؾ كاف عمى ك 
جرائية تساير التطكر الحاصؿ.الق  1ائميف عمى ىذا التحدم اعتماد نصكص قانكنية كا 

كالتشريعات الدكلية أخذت بما يسمى الكقاية الخاصة مف ىذه الجرائـ المستحدثة ال سيما التي تستيدؼ 
لكقاية فئة األطفاؿ، كذلؾ بالتعامؿ مع األسباب كالعكامؿ التي أسيمت في تككيف سمكؾ إجرامي معيف، كىذه ا

مجمكعة مف االجراءات منيا ما يككف ذك طبيعة كقائية تيدؼ إلى منع الكقكع في  اتخاذالخاصة تقـك عمى 
 الجريمة. ارتكابتكاجو الخطكرة االجرامية لمجاني قصد منعو مف  استباقيةالجريمة، كمنيا ما يككف ذك طبيعة 

ائرم مفيـك الكقاية مف الجرائـ المستحدثة كالسؤاؿ الذم يتـ طرحو في ىذا السياؽ ىؿ تبنى المشرع الجز 
 التي تمس باألطفاؿ؟ كىؿ الحماية القانكنية لؤلطفاؿ مف ىذه الجرائـ المستحدثة كافية أـ أنيا ناقصة؟
 كلئلجابة عمى ىذه التساؤالت نستعرض أىـ الجرائـ المستحدثة التي تستيدؼ األطفاؿ، كىي:

فاؿ عبر شبكة األنترنت، الجرائـ المتعمقة بتيريب المياجريف الجرائـ المتعمقة باالستغبلؿ الجنسي لؤلط
 األطفاؿ، الجرائـ المتعمقة بتجنيد األطفاؿ.

 : جزائى االطزغالل اجلُظٍ نألطفبل ػرب شجكخ األَززَذادلطهت األول

شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف تطكرا تكنكلكجيا ىائبل، أدل إلى اختراع كسائؿ اتصاؿ جديدة، 
، كتمثمت في استخداـ الحكاسيب اإللكتركنية في NTIC2ت حينيا بػالتكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ سمي

تاحتيا بشكؿ سريع كدقيؽ، كىك إيجابيا عمى حياة األفراد  أثر ما تخزيف المعمكمات كتحميميا كاسترجاعيا كا 
كر عالـ اإلنترنت كاالتصاالت الجيد كالماؿ، خصكصا مع ظي تكفيرك  كالمجتمعات، مف خبلؿ ربح الكقت

الرقمية، كقد نتج عف ىذا التطكر ثكرة عالية في تدفؽ المعمكمات، مف حيث انتشار ككصكؿ المعمكمة الذم 
أصبح يتـ بسرعة عالية ككبيرة، كتصؿ لممتمقي بسيكلة كيسر، كما ساىمت إلى حدو كبير في إزالة الفكارؽ 

 بيف الحدكد.
ا اإلعبلـ كاالتصاؿ ضركرة أساسية كحتمية في الحياة اليكمية لئلنساف، ليذا أصبح استخداـ تكنكلكجي

لما تقدمو مف خدمات في مختمؼ المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية. كما أنيا لـ تعد مف الكماليات 
                                                 

عكلمة الجريمة، مقاؿ نشر بمجمة الفكر الشرطي، مركز بحكث الشرطة، باإلدارة العامة لشرطة الشارقة، االمارات العربية ، حسيف إبراىيـ 1
 06،ص2001، 02المتحدة، العدد 

مف  1824في عاـ  Electromagnetic wavesية ظيرت كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ مع اكتشاؼ ما يسمى بالمكجات الكيركمغناطيس 2
، كالذم أصبح مف أىـ أدكات تكنكلكجيا اإلعبلـ 1837كمف ثـ اختراع "التمغراؼ" في عاـ ، William Sturgeonطرؼ العالـ اإلنجميزم 

م أصبح النافذة السحرية التي كاالتصاؿ، كفي القرف الماضي تطٌكرت كسائؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، لتشمؿ الراديك كالتمفزيكف كالذ
 كينيؿ مصادر معمكماتو منيا.، يتابع بيا األفراد كؿ ما يحدث في العالـ

ك في ستينيات القرف الماضي، أنشأت كزارة الدفاع األميركية شبكة لمربط بيف مجمكعة مف الحكاسيب يبعد الكاحد عف اآلخر مئات 
كككالت تسمح بتبادؿ المعمكمات عبر شبكة اإلنترنت بيف مكظفي الكزارة، كفي عاـ الكيمكمترات، مف خبلؿ استعماؿ مجمكعك مف البركت

، تـٌ تطكير حركة التبادؿ لتتضمف ممفات نصية صغيرة ترسؿ عبر خاصية البريد اإللكتركني، في حيف ترسؿ الممفات النصية 1972
 .FTPالكبيرة عبر بركتكككؿ نقؿ الممفات 
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ي تكتسي االختيارية في حياة الطفؿ بؿ إنيا باتت تمثؿ يكما بعد يكـ جزءا ال يتجزأ مف حياتو اليكمية، كى
أىمية بالغة بالنسبة لمتنمية التعميمية كالثقافية كاالجتماعية لؤلطفاؿ كالشباب معا، كمنو تعرض المزيد مف 
األطفاؿ ألشكاؿ جديدة مف االستغبلؿ الجنسي كتتمثؿ في انتشار صكر كمكاد االنتياؾ الجنسي لؤلطفاؿ 

يدك تتضمف مشاىد االعتداء الجنسي عمى بكثرة )استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية(، كبث مقاطع ف
األطفاؿ، كأدل ذلؾ إلى انتشار المكاقع اإلباحية الخاصة باألطفاؿ، كيمكف ألم فرد الكلكج لتمؾ المكاقع 

اإلخبارية في مكقعيا  ( CNN )كاالطبلع عمى ما تتضمنو مف مكاد اباحية، ففي تقرير نشرتو شبكة 
كؿ لممكاقع كالممفات اإلباحية أضحى بنفس سيكلة الكصكؿ لممفات اإللكتركني، أكضحت فيو أف سيكلة الكص

 .1المكسيقى، كمف ثـ فإف تحميؿ الممفات اإلباحية يتـ بنفس السيكلة التي تتـ عند تحميؿ ممفات المكسيقى
مميكف طفؿ غالبيتيـ مف الذككر، يتعرضكف لبلستغبلؿ  2إلى أف حكالي التقارير بعض الدكلية تشير ك 

 100لتكنكلكجيا الحديثة كالحكاسب كاإلنترنت تعتبر مسؤكلة عف ذلؾ، خاصة كأف ىناؾ أزيد مف الجنسي، فا
ألؼ صكرة استغبلؿ جنسي  20ألؼ مكقع إباحي يعرض صكران الستغبلؿ القاصريف، كتضاؼ حكالي 

سنة كمف  17إلى  10لمقاصريف كؿ أسبكع عمى ىذه المكاقع كتتراكح أعمار المعركضة صكرىـ ما بيف 
، زايدت في ، فيذه الظاىرةالنحك ااالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عمى ىذلمؤسؼ أف يقكد اإلنترنت إلى ظاىرة ا

  2007،2عما كانت عميو سنة  2008في كزادت  2001عما كانت عميو في  2002فقد زادت سنة 
ؿ ىك كسكؼ نحاكؿ تحميؿ ظاىرة االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ عبر األنترنت، باعتبار أف الطف

محؿ لمجريمة كأف ىذه الجريمة تتـ غبر األنترنت بصكر متعددة، مع تحميؿ النصكص التشريعية المتكفرة 
 سكاء في التشريع الجزائرم أك في التشريعات المقارنة أك في االتفاقيات الدكلية. 

 : يفهىو االطزغالل اجلُظٍ نألطفبل ػرب شجكخ اإلَززَذانفزع األول

الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة اإلنترنت ىي جرائـ جنسية غير مباشرة، تيدؼ إلى إف جرائـ االستغبلؿ 
استغبلؿ األطفاؿ جنسيا، كذلؾ بالتحريض عمى ارتكاب أفعاؿ ذات طابع جنسي ضد ىؤالء بأم كسيمة كانت 

الدردشة مباشرة أك غير مباشرة، كيستخدـ مرتكبك الجرائـ الجنسية البريد اإللكتركني أك الرسائؿ الفكرية كغرؼ 
 .3الكتساب ثقة الطفؿ ثـ تدبير المقاء بو كجيا لكجو

كاالغتصاب أك ، كخبلفا لمجرائـ الجنسية المباشرة ال تسمط جرائـ االستغبلؿ مباشرة عمى جسد الطفؿ
االعتداء المباشر بيدؼ إشباع رغبة الجاني الجنسية، بؿ إنيا تتمثؿ في استغبلؿ جسده بيدؼ تحقيؽ نفع 

 ؾ. مادم أك غير ذل

                                                 

عمكماتية جرائـ الحاسب كاإلنترنت في مصر كالدكؿ العربية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، عمرك عيسى الفقي، الجرائـ الم 1
 .96، ص2006

 .198ص، 27ـ العدد  2006رشاد خميؿ، جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت، مجمة الفتح كمية القانكف جامعة ديالي،   2
 .20لسابؽ، ص د. أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع ا 3
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عبر شبكة االنترنت ىك  Commerial Sexual Exoloitationاالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ  
كاستخداميـ في األعماؿ اإلباحية كالسياحة  Child Pornographyمصطمح يشير إلى دعارة األطفاؿ 

الجنسية، كما سبؽ تفصيمو عند تناكؿ ىذا المكضكع غير أف االختبلؼ ىنا في كسيمة االتصاؿ، ففي 
االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ بصفة عامة يتـ استغبلؿ الطفؿ مباشرة، بينما عبر شبكات االنترنت، فاالستغبلؿ 
يككف بصكرة غير مباشرة أم باستعماؿ العالـ االفتراضي كيمكف لمجناة باستعماؿ االنترنت دخكؿ أم منزؿ 

 دكف الحاجة إلى إذف، فيكفي أف يككف الطفؿ متصبل باألنترنت فقط. 
يطمؽ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت عمى عبارة األطفاؿ في صكر أك أفبلـ أك ك 

مشاىد ذات طبيعة إباحية أك مضمكف جنسي، بما فييا مشاىد أك صكر لبلعتداء الجنسي عمى األطفاؿ، 
ا المصطمح تماما، كما يعني ىذ كعادة ما يظير ىؤالء األطفاؿ بمبلبس خفيفة أك بعض المبلبس أك عراة

تصكير أم طفؿ بأية كسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقية أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أك أم 
ف بشكؿ غير مباشر أم شخص  تصكير لؤلعضاء الجنسية إلشباع الرغبة الجنسية أساسا، كيعتبر معتديا كا 

إلساءة الجنسية ، كىك بيذا المعنى يختمؼ عف ا1يطالع صكران إباحية لؤلطفاؿ أك يحتفظ بيا
Sexualabuse 2في نطاؽ المنزؿ أك األسرة، أك بيف األطفاؿ أنفسيـ في البيت أك في المدارس. 

 أوال: االستغالل الجنسي لألطفال في المواد االباحية عبر اقإنترنت وفق االتفاقيات الدولية
ي تعريفو، كقد نصت يطرح مصطمح االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت إشكاليات كثيرة ف

عمى ثبلث صكر لما يعرؼ باالستغبلؿ الجنسي أك  2000االتفاقية األكربية لئلجراـ المعمكماتي لسنة 
ببكرنكغرافيا األطفاؿ، األكلى إما تككف مرتبطة ضركرة بكجكد اعتداءات جنسية كاقعية عمى األطفاؿ، كالثانية 

ؾ استبداؿ الكجو األصمي لمشخص الذم يظير في أف تككف متعمقة بصكر مركبة كميا أك جزئيا، مف ذل
الصكرة بكجو طفؿ، أما الحالة األخيرة فتتمثؿ في الصكر التي يظير فييا أشخاص راشديف تـ اختيارىـ 
بمكاصفات جسدية طفكلية تجعؿ الناظر يعتقد أنيـ أطفاؿ، كالغاية مف ذلؾ ىك إثارة غرائز الكيكؿ المنحرفيف 

 .3األطفاؿالجنسية نحك  يكؿذكم الم
إال أف البعض يعيب عمى ىذا التعريؼ تركيزه عمى الصكر، ذلؾ أنو في دراسة عمى بعض العينات 
عمى اإلنترنت لكحظ كجكد نصكص تحريضية ليا مفعكؿ أقكل مف الصكر، لذلؾ فإنو مف الضركرم حماية 

اؿ كؿ تصكير لؤلطفاؿ في لؤلطفاؿ األخذ بتعريؼ يعتبر االستغبلؿ الجنسي أك ما يعرؼ ببكرنكغرافيا األطف

                                                 

 .09عادؿ عبد العاؿ ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص 1
طفكلة كاألمكمة، كحدة مناىضة ىاني جكرجي، مناىضة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كالعنؼ األسرم، مف إصدارات المجمس القكمي لم 2
 تجار باألطفاؿ، بحث منشكر عمى الرابط التالي:اال

https:// WWW.Child.Trafficking.Info/Upload/Files/.doc 23/01/2020  
 .12عادؿ عبد العاؿ ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص  3

http://www.child.trafficking.info/Upload/Files/.doc
http://www.child.trafficking.info/Upload/Files/.doc
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كضعيات جنسية كاضحة ميما كانت طبيعتيا، سكاء كاف ذلؾ عبر صكر أك رسـك أك أصكات، سكاء كانت 
 حقيقية أك مركبة كنشرىا عبر األنترنت.

كيعرؼ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ باعتباره مف صكر 
كؿ فعؿ جنسي تجارم يتـ بالقكة أك االحتياؿ أك اإلكراه، أك أم كسيمة تقع عمى مف ىـ  "االتجار بالبشر بأنو 

دكف الثامنة عشرة مف عمره". كقد يأخذ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ شكؿ الدعارة الجبرية أك القسرية، كما قد 
ضاع جنسية يأخذ شكؿ العركض اإلباحية، حيث تؤخذ بعض صكر الطفؿ كىك في حالة عرم تاـ أك في أك 

إغرائية، ثـ تعرض ىذه الصكر عمى ىيئة أجزاء مف أفبلـ جنسية دعائية، أك صكر عمى بعض المكاقع 
اإلباحية عمى شبكة اإلنترنت، كغالبا ما يتـ دفع الطفؿ إلى قبكؿ ىذا العمؿ أك العرض اإلباحي، إما بالماؿ 

تأثير  رل، كقد تؤخذ تمؾ الصكر لمطفؿ كىك تحتأحيانا، أك باإلكراه كاإلجبار، أك التيديد بالتشرد أحيانا أخ
 1المخدر.

 ثانيا: االستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة األنترنت في التشريع الجزائري
جـر لممشرع الجزائرم فعؿ عرض الصكر كاألفبلـ كالمحادثات اإلباحية، في معرض تعديمو لقانكف 

مكرر كنصت أنو 333أضيفت المادة  1982براير ف 13المؤرخ في  04-82العقكبات فبمكجب القانكف رقـ 
مف أجؿ التجارة  استيرادأك سعى في  استكرديعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف كؿ مف صنع أك حاز أك 

أك كزع أك أجر أك ألصؽ أك قاـ معرضا أك عرض...كؿ مطبكع أك محرر أك رسـ أك إعبلف أك صكر أك 
 الصكرة أك قالبيا أك أنتج أم شيء مخؿ بالحياء. لكحات زيتية أك صكر فكتكغرافية أك أصؿ

كالمتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف  2009أكت  05المؤرخ في  04-09كما أف القانكف رقـ 
منو عمى مسؤكلية مزكد الخدمة  12الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا أكد في المادة 

ىيئة كطنية  ليذا الغرض ات المخالفة لآلداب العامة كاألخبلؽ، كأنشأتفي التدخؿ الفكرم لسحب المحتكي
لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بالتكنكلكجيات الحديثة، مف مياميا رصد االعتداءات التي تيدد النظاـ العاـ 

األطفاؿ عبر شبكة األنترنت في  استغبلؿكاآلداب العامة كاألخبلؽ، كخبلؿ الندكة التحسيسية حكؿ 
مف األطفاؿ مستعممي  %33كشؼ رئيس الييئة الكطنية لترقية الصحة كتطكير البحث أف  28/03/2010

مف شبكات إجرامية كمنظمات عالمية مختصة في الدعارة  استغبلليةاألنترنت في الجزائر تمقكا عركضا 
 2كالمتاجرة باألطفاؿ غبر شبكة األنترنت.

ات الدكلية فيما يخص تجريـ االستغبلؿ الجنسي كحرصا مف المشرع الجزائرم عمى مكاكبة التشريع
المؤرخ  01-14لؤلطفاؿ عبر كسائؿ االتصاالت، أضاؼ بمناسبة تعديؿ قانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 

                                                 

 مكافحة انيفكقك  كاإلماراتي المصرم العقكبات قانكف في محمد نكر الديف سيد عبد المجيد، جريمة بيع األطفاؿ كاالتجار بيـ دراسة 1
 .152، ص .ـ2012 العربية، القاىرة، النيضة دار، ، ب.ط, الدكلية كالبركتكككالت كاالتفاقيات االتجار بالبشر

يقرك خالدية، االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت، مقاؿ منشكر في مجمة القانكف لمعيد الحقكؽ بالمركز الجامعي غميزاف،  2
 .7، ص 2012العدد الثالث جكاف 
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 18كؿ مف صكر قاصرا لـ يكمؿ  ..." يعاقب  جاء نصيا:كالتي  1مكرر333، المادة 2014فبراير  04في 
 اد إباحية متعمقة بالقصر."سنة بك عرض أك بيع أك حيازة مك 
الطفؿ، في مادتو  بحماية المتعمؽ 2015يكليك  15 في مؤرخ 15-12 رقـ كاعتبر المشرع في قانكف

أشكالو مف  لمطفؿ، بمختمؼ الجنسي أف مف بيف الحاالت التي يككف فييا الطفؿ في خطر، االستغبلؿ 02
 140شراكو في عركض جنسية، كما نصت المادة خبلؿ استغبللو السيما في المكاد اإلباحية كفي البغاء كا  

 نصكص ببث بنشر أك لمطفؿ الخاصة الحياة مف النيؿ يحاكؿ أك يناؿ كؿ مف...  مف نفس القانكف " يعاقب
 .بالطفؿ " شأنيا اإلضرار مف يككف كسيمة بأية صكر أك/ك

 عبر كسائؿ الطفؿ يستغؿ مف كؿ... األشد يعاقب  بالعقكبات االخبلؿ " دكف 141نص المادة كأيضا 
 العاـ." كالنظاـ العامة منافية لآلداب مسائؿ في شكميا كاف ميما االتصاؿ

 ثالثا: االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت في التشريع الفرنسي:
ـ كاف 1994أنو في عاـ  (O.D.A.S)في دراسة قاـ بيا المرصد القكمي لمعمؿ االجتماعي في فرنسا 

 1ضحية اعتداءات جنسية كميـ مف األطفاؿ. 40.000ىناؾ ما يقرب مف 
قانكف العقكبات الفرنسي يجـر بعض األفعاؿ التي تنطكم عمى عنؼ أك استغبلؿ جنسي لؤلطفاؿ، كقد 
تناكؿ المشرع الفرنسي في قانكف العقكبات الجديد ثبلثة أنكاع مف الجرائـ التي تنطكم عمى االستغبلؿ 

جريمة استغبلؿ  ,مف قانكف العقكبات( 22-227إفساد الطفؿ )المادة الجنسي لؤلطفاؿ، تتجسد في جريمة 
 24-227مف قانكف العقكبات( جريمة تعريض الطفؿ لمكاد جنسية )المادة  23-227صكرة طفؿ، )المادة 
 2مف قانكف العقكبات(.

ف كمف خبلؿ النصكص الثبلثة السابقة يتضح لنا أف المشرع الفرنسي يكفر بعض الحماية لمطفكلة م
اإلباحية كثقافة الخبلعة التي تنتشر عبر شبكة اإلنترنت، كذلؾ مف خبلؿ نصكص مرنة تسمح بتفعيميا فيما 

 .3لك تـ إتياف أحد األفعاؿ الكاردة بيا عبر شبكة اإلنترنت
 رابعا: االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت في بعض التشريعات العربية

لمشرع المصرم بتجريـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة عمى غرار التشريعات الدكلية قاـ ا
كذلؾ مف خبلؿ ما كرد في ىذا الشأف مف نصكص جنائية في قانكف العقكبات، كقانكف مكافحة ، اإلنترنت

 ـ، كما تبعو مف تعديبلت.1996لسنة  12ـ، كقانكف الطفؿ رقـ 1961لسنة  10الدعارة رقـ 

                                                 

، دراسة متعمقة في القانكف 01 ط عبد الفتاح بيكمي حجازم، مكافحة جرائـ الكمبيكتر كاإلنترنت في القانكف العربي النمكذجي،  1
 . 705ص .ـ2006دار الفكر الجامعي االسكندرية، ، المعمكماتي

2 Michèle-Laure Rassat, Droit Pénal Spécial, Précis Dalloz, Dalloz, 1997, P564. 
 .121ـ، ص 2008، العربية، القاىرة النيضة ، دار01 ط اإلسبلمية كالقانكف،  الشريعة بيف اإلنترنت حسيف الغافرم، جرائـ 3
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كإحدل  3فقرة 96االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كذلؾ في المادة تكفؿ قانكف الطفؿ المصرم بتجريـ 
اقعا عبر شبكة اإلنترنت ك  دكف تحديد عما إذا كاف ىذا االستغبلؿ الجنسي ,حاالت تعرض الطفؿ لبلنحراؼ

سالفة الذكر مف تعداد لحاالت تعريض  96أـ ال، كيبلحظ أف ما نص عميو المشرع المصرم في المادة 
ترد عمى سبيؿ الحصر، حيث يمكف أف يتحقؽ تعريض الطفؿ لبلنحراؼ بأم كسيمة الطفؿ لبلنحراؼ لـ 

 .1يمارسيا الجاني كتؤدم إلى ىذا االنحراؼ 
ـ في شأف مكافحة جرائـ تقنية  2006لسنة  2أما في اإلمارات العربية المتحدة، صدر القانكف رقـ 

لتعامؿ مع ىذه القضايا، مف العمكمية المعمكمات، كقد حدث مف المشرع اإلماراتي نكع مف التدرج في ا
 و.من 12المادة كىذت حسب مقتضيات كالتجريد إلى محاكلة التدقيؽ كالتخصيص، 

أما التشريع السعكدم تميز بالغمكض فيما يخص جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة 
جمى ىذه العمكمية في الفقرة اإلنترنت، فقد استخدـ عبارات كألفاظ فضفاضة، عامة كمبيمة كغير دقيقة، تت

السعكدم، الصادر بمكجب قرار مجمس  "نظاـ مكافحة الجرائـ المعمكماتية  "مف قانكف  6الثانية مف المادة 
 ق.07/03/1428بتاريخ  9الكزراء رقـ 

كفي الدكؿ العربية األخرل غالبا ما يطبؽ عمى الجرائـ المرتكبة بكاسطة اإلنترنت القانكف الجنائي 
دم، غير أف جرائـ اإلنترنت جرائـ جديدة ليس ىناؾ ما يحكميا في القانكف الجنائي العادم، كالقاضي التقمي

حيف تعرض أمامو دعكل مف الدعاك ل في ىذا اإلطار ىك مقيد بما ىك نافذ مف النصكص القانكنية، ميما 
ال جريمة  "ثبت بمبدأ حاكؿ االجتياد كالقياس فإف حكمو غير محصف مف الطعف فيو، خاصة عندما يتـ الت

 .2 "كال عقكبة إال بنص
 يف ادلىاد االثبحُخ ػرب اإلَززَذ : ؤصبر االطزغالل اجلُظٍ نألطفبلانفزع انضبين

االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة اإلنترنت يحدث الكثير مف األخطار التي تؤثر مباشرة عمى 
 :تأثيرا سمبيا، أىميا الطفؿ
o حساسو بإنسانيتو، مما يصيبو باإلحباط كاالكتئاب، األمر فقداف الطفؿ لبراءة الطف كلة، كمنو يفقد كرامتو كا 

 الذم قد يدفعو كيشجعو عمى االنتحار.
o  يككف األطفاؿ ضحايا ىذا االستغبلؿ أكثر عرضة لئلصابة بفيركس اإليدز كغيره مف األمراض الجنسية

  3المعدية.

                                                 

 .96ـ، ص1999العربية، القاىرة،  النيضة مقارنة، د ط، دار فكزية عبد الستار، المعاممة الجنائية لؤلطفاؿ، دراسة 1
 .81رجع السابؽ، ص عادؿ عبد العاؿ ابراىيـ، الم 2
، 15العدد  مصر، القانكنية االقتصادية، جامعة الزقازيؽ، فاطمة شحاتة زيداف، الحماية الدكلية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، المجمة  3

 .196ـ، ص  2002
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o  طفؿ، كاالنحراؼ بو نحك الشذكذ، مما يجعمو عاجزان عف تشكيو الدافع الجنسي الفطرم كالطبيعي لدل ال
ممارسة الجنس الطبيعي كالزكاج مستقببل. فضبلن عف كصمة العار التي ستبلحقو، مما يقمؿ مف فرص 

 الزكاج، كاستقرار الحياة االجتماعية مستقببل.
o  فؿ عالـ الجنس اإلدماف عمى شبكة اإلنترنت يؤثر سمبا عمى المستكل التعميمي، حيث إف دخكؿ الط

 .يحرمو مف فرص مكاصمة تعميمو كتحقيؽ ذاتو
o  زيادة التكاليؼ المالية لمعبلج الصحي كالنفسي لؤلطفاؿ ضحية االستغبلؿ. 
o  .زيادة التكمفة المالية لمتقاضي، كالضغط عمى المحاكـ بسبب كثرة القضايا 
o ئـ االستغبلؿ الجنسي أعراض كمضاعفات صحية أكدىا األخصائيكف في الطب الشرعي مصاحبة لجرا

عامة كىي. البكاء بسيكلة، القمؽ، نكبات ىمع كخكؼ كرعب، الخجؿ كالشعكر بالذنب كتأنيب الضمير، 
الشعكر بالغضب، الشعكر باليأس كالعجز كفقداف السيطرة عمى النفس، صعكبة التركيز كالتذكر، 

مر كشعكر باإلرىاؽ، اضطرابات في النكـ عمى شكؿ أرؽ أك ككابيس كأحبلـ مفزعة، صداع مست
اضطرابات في األكؿ كاليضـ قد يؤدم إلى فقداف الكزف أك بدانة، اضطرابات جنسية، ارتفاع ضغط الدـ، 

 1االكتئاب، االنسحاب كالعزلة كقمة احتراـ الذات، إدماف المخدرات.
 نرل أنو عمى المشرع االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة اإلنترنتكمف أجؿ الحد مف آثار 

إنترنت   عمى غرار الييئة البريطانيةالجزائرم فرض مراقبة صارمة عمى محتكل األنترنت بإنشاء ىيئة كطنية 
تتكفؿ بمراقبة محتكل األنترنت كتركز معظـ  ،Internet Watch Foundation)  IWF)2ككتش فاكنديشف 

 ألطفاؿ.عمميا عمى إزالة الصكر كمقاطع الفيديك المتعمقة باالعتداء الجنسي عمى ا
 : ؤشكبل االطزغالل اجلُظٍ نألطفبل ػرب اإلَززَذانفزع انضبنش

تختمؼ أشكاؿ كصكر االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة اإلنترنت مف دكلة ألخرل، كمف مجتمع 
آلخر، كفقا لمقيـ كالعادات كالتقاليد، كاإلطار االجتماعي كالثقافي المتبايف بيف المجتمعات، فالقكاعد الصالحة 

فالدعارة كاالباحية مسمكح بيا  ،3في المجتمعات الغربية قد تككف غير مناسبة لممجتمعات العربية كاإلسبلمية
بينما في مجتمعاتنا المحافظة ، سنة 15سنة أك  13عبر االنترنت في الدكؿ الغربية ماعدا األطفاؿ األقؿ مف 

 فالدعارة كاالباحية محظكرة خاصة عمى األطفاؿ ميما كاف سنيـ.

                                                 

 .43ـ، ص2011دار الكثائؽ، بغداد،  مطابع، 01 ط  ىشاـ عبد الحميد فرج، التحرش الجنسي كجرائـ العرض، 1
ىي مؤسسة معنية بمراقبة محتكل اإلنترنت، كىي (Internet Watch Foundation)  IWFالييئة البريطانية  إنترنت ككتش فاكنديشف  2

زالتو مف عمى الشبكات البريطانية  ، أنظر المكقع:ىيئة بريطانية ميمتيا العثكر عمى المحتكل المسيء كا 
https://www.iwf.org.uk/   24/01/2020 

 مميكة بف عكدة زكاكم، المعايير الدكلية لحماية الطفؿ مف االستغبلؿ الجنسي كاالتجار بو، بحث منشكر عمى الرابط التالي: 3
WWW.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3927  24/01/2020  

https://www.iwf.org.uk/
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3927
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 أوال: االستغالل الجنسي غير التجاري لألطفال عبر االنترنت
االستغبلؿ الجنسي غير التجارم لؤلطفاؿ ىك ذلؾ الفعؿ الجنسي الذم يقكـ بو شخص بالغ مستغبل 
الظركؼ التي تحيط بالطفؿ، إلشباع رغباتو كغرائزه الجنسية دكف أف يككف ىدفو الربح المادم، فيك يتضمف 

ثكرة الشيكانية لدل الشخص البالغ، كذلؾ دكف اآلخذ بعيف االعتبار ك  الرغبات كالنزكات سمككا جنسيا تحكمو
، كيعتبر االستغبلؿ الجنسي غير التجارم لؤلطفاؿ عبر االنترنت مف 1رد فعؿ أك خيارات الطفؿ الضحية

شد ما قد أكبر التيديدات كالمخاطر التي قد تعترض مسار حياة األطفاؿ كتمس بالمجتمع ككؿ، كىك مف أ
 يقع عمى األطفاؿ مف قير كتدمير نفسي، يستمر معيـ مدل حياتيـ.

كيستعمؿ مرتكبك مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ ىكية كىمية غير حقيقية كالدخكؿ عمى غرؼ الدردشة 
، كيبلحظ حصكؿ ارتفاع كاضح في حاالت استدراج األطفاؿ عبر اإلنترنت 2لئليقاع بضحاياىـ مف األطفاؿ

انتشار مكاقع المحادثة صاحبو ظيكر سمكؾ جديد كىك ممارسة الجنس عبر ك  ألغراض جنسية،في العالـ 
االنترنت، ىذا باإلضافة إلى بركز مكاقع في شبكة االنترنت تعمؿ عمى التركيج لمتجارة الجنسية، فتقكـ إفادة 

كاألعماؿ الجنسية، العمبلء بمعمكمات عف بيكت الدعارة، كتحريض األطفاؿ عمى مشاىدة المكاد اإلباحية 
، ككمما زاد تعامؿ األطفاؿ معيـ ارتفعت احتماالت كمخاطر 3حتى يصبح الطفؿ مدمنا عمى الجنس

ممارستيـ لؤلعماؿ الجنسية التي تعرض عمييـ، كيكجد عمى االنترنت حاليا مكاقع كبرامج متخصصة في 
لشباب في مشاىد التعرم أك ممارسة الدردشة المصكرة التي تستخدـ كاميرات الكيب كالتي يظير فييا بعض ا

كفي ىذا اإلطار عرفت اتفاقية مجمس أكربا بشأف حماية ، أنشطة جنسية كغيرىا مف المشاىد المنافية لؤلخبلؽ
عمى أنو "حث الطفؿ  22، في نص المادة 2007األطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي كاالعتداء الجنسي لسنة 

ال ك  اعتداء جنسي أك نشاطات جنسية حتى لك لـ يشارؾ فييا " كبشكؿ متعمد كألغراض جنسية عمى مشاىدة
يمكف تصكر أف شخصا يحث طفبل عمى مشاىدة اعتداء جنسي أك نشاطات جنسية دكف أف تككف لو نية 

  4اجرامية إلستدراجو.

 ثانيا: االستغالل الجنسي التجاري لألطفال عبر االنترنت
شديد االرتباط بالتطكر التكنكلكجي فمع ظيكر شبكة أصبح استغبلؿ األطفاؿ جنسيا ألغراض تجارية 

االنترنت كاستعماليا في كافة مناحي الحياة، كدخكليا في أغمب المنازؿ، أصبح ىذا النشاط أكثر انتشارا، مما 

                                                 

 .70، ص2008، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 01 ط بساـ عاطؼ الميتار، استغبلؿ األطفاؿ تحديات كحمكؿ،  1
الشريعة ، أسامة عبد الغني العبيدم، جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة االنترنت دراسة قانكنية مقارنة، مقاؿ منشكر بمجمة 2
 .78، ص2013، لسنة 53لقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد كا
مف االستغبلؿ الجنسي عبر األنترنت في التشريعات الدكلية كالتشريع الجزائرم، مجمة  نصر الديف منصر، الحماية القانكنية لمطفؿ 3

 .155، ص2018سبتمبر  08العدد 02المجمد  –اس سكؽ اىر ، البحكث اإلنسانية، جامعة محمد الشريؼ مساعديةك  الرسالة لمدراسات
، ، دار الفكر الجامعي9عبد الفتاح بيكمي حجازم، الجريمة في عصر العكلمة، دراسة في الظاىرة اإلجرامية المعمكماتية، ط  4

 .177، ص2008اإلسكندرية، 



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

291 

جعؿ التحكـ فيو أمرا في غاية الصعكبة، حيث أصبح استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية عمى شبكة 
شكاؿ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ الذم يعتمد كسائؿ تقنية كثيرة تظير الطفؿ كىك اإلنترنت شكبل مف أ

يمارس أنشطة جنسية، حقيقية أك عمى سبيؿ المحاكاة، أك إظيار بعض أجزاء جسده بشكؿ فاحش يجعمو 
ة يثير الرغبة أك الشيكة الجنسية، كقد يتعمؽ اآلمر بطفؿ أك عدة أطفاؿ يمارسكف أنشطة جنسية بصفة فردي

أك جماعية، أك عرض صكر ألطفاؿ عراة أك شبو عراة في صفحات مثيرة ىدفيا جعؿ الطفؿ بضاعة 
، كحسب تقدير ىيئة األمـ المتحدة فيناؾ سكؽ دكلية لتركيج ىذه المكاد اإلباحية كاألفبلـ الخميعة 1جنسية

مف عائدات الدعارة عبر الخاصة بأطفاؿ العالـ الثالث، حيث تصؿ مبيعات ىذه األفبلـ إلى أرقاـ معتبرة 
العالـ، كتعد ألمانيا المصدر الرئيسي ليذه المكاد، في حيف تقكـ كؿ مف ىكلندا كانجمترا بتكزيعيا في الكاليات 

 7قرابة  2004المتحدة األمريكية التي تعتبر السكؽ المركزم لمثؿ ىذه التجارة التي بمغت عائداتيا سنة 
 مبلييف دكالر أمريكي.

لجنسي لؤلطفاؿ في شكمو التجارم يتضمف صكرتيف كالتي يككف الطفؿ محبل ليا عبر كاالستغبلؿ ا 
 األنترنت، ىي عرض الصكر كاألفبلـ كالمحادثات اإلباحية كالتحريض عمى الفسؽ كفساد األخبلؽ.

 :عرض الصور واألفالم والمحادثات اقإباحية -01
ية أك بالمحاكاة أنشطة جنسية يقصد بو تصكير أم طفؿ بأم كسيمة كانت يمارس ممارسة حقيق

صريحة أك أم تصكير لؤلعضاء الجنسية لمطفؿ إلشباع الرغبة الجنسية، كيبدأ استغبلؿ األطفاؿ جنسيا في 
بداية األمر باستدراجيـ بعرض المكاد اإلباحية عمييـ بحجة تحقيؽ أىداؼ تربكية تعميمية، ثـ محاكلة إقناع 

قافة العصر كأمر مقبكؿ بؿ مرغكب فيو، ثـ إيياـ الطفؿ بأنو ليس الطفؿ بأف النشاط الجنسي الصريح ىي ث
زالة العقبات  بمفرده في ىذا المجاؿ، كأف مثؿ ىذا السمكؾ جيد، كمف ثـ تبمد الطفؿ تجاه المكاد اإلباحية كا 
التي كانت تحكؿ دكف االطبلع عمييا، ثـ السماح لو بالتعرؼ عمى المكاقع التي تناقش المكضكعات ذات 

ة، ثـ عرض صكر فكتكغرافية كأفبلـ عف أنشطة جنسية صريحة كأخيرا استخداـ ذلؾ كمادة جذب الصم
غكاء لضحايا أكثر.  2كا 

كالتركيج لممعطيات اإلباحية بيدؼ إشباع الغرائز الجنسية أك لتحقيؽ أرباح مادية تجارية أصبح أمرا 
بضاعة كمحبل لبلعتداء، كمف ذلؾ عرض شائعا كمألكفان في شبكة اإلنترنت، كالتي يككف الطفؿ فييا ىك ال

صكر كأفبلـ إباحية تتضمف صكران لفتيات قاصرات، أك صكران كمقاطع فيديك لعمميات التعذيب الجنسي، 

                                                 

ألطفاؿ في المكاد االباحية(، تقرير بعنكاف تعزيز كحماية نجاة معبل مجيد) المقررة الخاصة بمسألة بيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ ا 1
التقرير مقدـ أماـ مجمس حقكؽ ، جميع حقكؽ االنساف المدنية كالسيااسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، بما في ذلؾ حؽ التنمية

 .08، ص2009اإلنساف، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدكرة الثانية عشر، 
 تاح عمى الرابط:التقرير م

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/12/23 23/05/2021  
 .222د. أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، المرجع السابؽ ص  2

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/12/23
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كاألعضاء الجنسية كعمميات االغتصاب، أك العمميات الجنسية التي تمارس عمى األطفاؿ القاصريف، كعمى 
سنكات، كمف ذلؾ ما جرل في بريطانيا، حيث اكتشفت  06إلى  04األخص الذيف تتراكح أعمارىـ مف 

ـ شبكة تقكـ بعركض خميعة لؤلطفاؿ كتكزيعيا، كقد ضبطت في حاسكب أحد 1995الشرطة البريطانية عاـ 
أسطكانة، إضافة إلى عناكيف  150أفراد الشبكة مجمكعة كبيرة مف الصكر الخميعة لؤلطفاؿ، تقدر سعتيا ب 

ألطفاؿ، كالذم كاف معظميـ مف جنكب أفريقيا، كألمانيا، كىكنج ككنج، بعض األشخاص الشغكفيف با
كسنغافكرة كلـ يقتصر األمر عند ىذا الحد، بؿ تجاكزه إلى استغبلؿ األطفاؿ إلجراء محادثات عبر ما يعرؼ 

 Dialogue Rooms for the Exchange of Sexualبغرؼ الحكار لتبادؿ المحادثات الجنسية 
Conversations.1 

التحريض عمى الفسؽ كفساد األخبلؽ ىك التأثير في نفس مف  التحريض عمى الفسق وفساد األخالق: -02
قناعو الرتكاب فعؿ مف أفعاؿ الفسؽ أك فساد األخبلؽ، بحيث ال يجد أمامو مفران مف ذلؾ  يكجو إليو كا 

ارتكاب أفعاؿ الفسؽ كيتـ التحريض عف طريؽ تييج شعكر الفاعؿ كدفعو إلى  2فيستجيب إلرادة مف حرضو،
كفساد األخبلؽ، أم التأثير في نفس مف يكجو إليو الرتكاب أفعاؿ البغاء، كيتـ التحريض ابتداء عف طريؽ 
البريد اإللكتركني، حيث يتـ مف خبللو نقؿ المكاد اإلباحية أك الفاحشة، أك كتابة أك رمكز إلى شخص معيف، 

ات تقكـ عمى عبلقات أك ممارسات جنسية يساىـ فييا أك أك إلى عدد محدكد مف الناس، أك تنظيـ اجتماع
، كعميو فإف أفعاؿ 3يحضرىا طفؿ، دكف أف يساىـ الصغير في ىذه المقاءات، إذ يكتفي بمجرد المشاىدة

 التحريض المكجية إلى األطفاؿ كالتي يمكف استخداميا في اإلنترنت تتخذ ليا الصكر اآلتية:
o ية المكتكبة، كالتي تحرض عمى ارتكاب أفعاؿ الفسؽ، كغالبا ما تتـ التحريض عف طريؽ المحادثات الشفي

عف طريؽ غرؼ الحكار كالدردشة )صدر حكـ مف محكمة باريس اعتبر الكتابة التي تعالج أك تبرز 
 4العبلقات الجنسية لمبالغيف مع الصغار مف األطفاؿ بمثابة كتابة إباحية أك خبلعية(.

o  اإلنترنت، تعمؿ عمى التركيج لتجارة األجنة )األطفاؿ كالنساء( التحريض عف طريؽ كضع مكاقع في
 5كبيكت الدعارة.

o  التحريض عف طريؽ ارساؿ الرمكز أك الرسـك كالتي قد تككف دعكة صريحة أك تحمؿ في طياتيا مما ال
 .يدع مجاال لمشؾ معنى التحريض عمى الفسؽ

                                                 

لمكضكعية كالجكانب اإلجرائية، دار النيضة العربية، عمر محمد أبك بكر بف يكنس، الجرائـ الناشئة عف استخداـ اإلنترنت األحكاـ ا 1
 .452ـ، ص  2004القاىرة، 

 . 203ـ، ص 1973، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 02 ط سيد حسف البغاؿ، الجرائـ المخمة باآلداب فقياء كقضاء،  2
، 01 ط مقارنة بيف قانكف العقكبات الفرنسي كالمصرم،  دراسةإبراىيـ عيد نايؿ، الحماية الجنائية لعرض الطفؿ مف االعتداء الجنسي،  3

 .41ـ، ص  2001العربية، القاىرة،  دار النيضة
 .42إبراىيـ عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص 4

، المنعقدة أحمد الزغاليؿ، االتجار بالنساء كاألطفاؿ، بحث مقدـ إلى الندكة العممية حكؿ الظكاىر اإلجرامية المستحدثة كسبؿ مكاجيتيا  5
 .201ـ، ص 30/06/1999ـ، مطابع أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض 30/06/1999في تك نس بتاريخ 
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ى قياـ شيكة متنامية، حتى يصبح إدمانا، مع كيترتب عمى التعرض المتكرر لممكاد اإلباحية كالفاحشة إل
 .1تكفير ميؿ مستمر كمتناسؽ لئلثارة

 ثالثا: تجريم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت
يعاقب المشرع الجزائرم عمى جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر كسائؿ االتصاالت، بمكجب 

سنكات كبغرامة مالية مف  10سنكات إلى  05كالتي تنص " يعاقب بالحبس مف  1مكرر333المادة 
سنة بك عرض أك بيع أك حيازة مكاد  18دج كؿ مف صكر قاصرا لـ يكمؿ 1.000.000دج إلى 500.000

 إباحية متعمقة بالقصر."
الطفؿ، في مادتو  بحماية المتعمؽ 2015يكليك  15 في مؤرخ 15-12 رقـ كاعتبر المشرع في قانكف

أشكالو مف  لمطفؿ، بمختمؼ الجنسي يككف فييا الطفؿ في خطر، االستغبلؿ أف مف بيف الحاالت التي 02
شراكو في عركض جنسية، مف  140نصت المادة ك  خبلؿ استغبللو السيما في المكاد اإلباحية كفي البغاء كا 

 إلى دج 150.000 مف كبغرامة ( سنكات3) ثبلث إلى (1سنة ) مف بالحبس نفس القانكف " يعاقب
 صكر /أكك نصكص ببث بنشر أك لمطفؿ الخاصة الحياة مف النيؿ يحاكؿ أك يناؿ مفدج كؿ  300.000

 بالطفؿ ". شأنيا اإلضرار مف يككف كسيمة بأية
 (3) ثبلث إلى (1) سنة مف األشد يعاقب بالحبس بالعقكبات االخبلؿ " دكف 141كأيضا نصت المادة 

 ميما االتصاؿ عبر كسائؿ الطفؿ ؿيستغ مف دج كؿ 300.000 إلى دج 150.000 مف كبغرامة سنكات
 العاـ." كالنظاـ العامة منافية لآلداب مسائؿ في شكميا كاف

منو:" يعاقب عمى الجرائـ األخرل الكاقعة عمى الطفؿ، السيما االستغبلؿ الجنسي  143كتنص المادة 
لمتسكؿ كاختطاؼ  لمطفؿ كاستعمالو في البغاء كفي األعماؿ اإلباحية كاالتجار بو كالتسكؿ بو أك تعريضو

 الطفؿ طبقا لمتشريع السارم المفعكؿ كالسيما قانكف العقكبات"
باألطفاؿ مف كافة الجكانب مف جراء االستغبلؿ  كنتيجة لؤلضرار المتزايدة كالخطيرة التي لحقت

الجنسي ليـ عبر االنترنت، كاف البد مف كجكد آليات كطرؽ لمكافحة ىذا االستغبلؿ، بغية الحد بقدر 
 مف جرائمو، كمف أىـ ىذه الطرؽ كاآلليات: كافاإلم
 تأميف شبكات اإلنترنت عمى نحك يمنع مف اختراقيا،  -
 تنظيـ الجانب التشريعي في جرائـ اإلنترنت. -
 حجب المكاقع اإلباحية في بعض الدكؿ. -
 ضركرة التعاكف الدكلي في مكافحة ىذه الجرائـ التي أخذت بعدا دكليا. -
 بط كالتحقيؽ الجنائي في مكافحة جرائـ اإلنترنت.تأىيؿ رجاؿ الض -

                                                 

 .16عادؿ عبد العاؿ ابراىيـ، نفس المرع السابؽ، ص  1
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ضركرة حماية المجتمع مف مظاىر الفساد، فالمجتمع الذم يسمح بدكر الميك كالترخيص ألماكف يسمح  -
 1.فييا بممارسة الرذيمة باسـ الترفيو، ال شؾ أف ذلؾ يفتح باب اتياف مقدمات الجرائـ

 
 زَك األَززَذ: جزميخ جتُُذ األطفبل ػٍ طادلطهت انضبين

أثار مكضكع مشاركة األطفاؿ في الجماعات كالتنظيمات المسمحة المسماة باإلرىابية اىتمامان دكليا 
كبيران كعمى كافة المستكيات، خاصة بعد بركز ظاىرة حضكرىـ الكبير في تنظيـ داعش، كاعتماد ىذا التنظيـ 

 كؿ ممفت لمنظر عمى مستكل عالمي.عمى تجنيدىـ كتدريبيـ كاستخداميـ في الدعاية لمتنظيـ، كبش
كبما أف األطفاؿ يممككف ميارات تختمؼ عف تمؾ التي يممكيا البالغكف، فيـ يمثمكف عامبل استراتيجيا  

تسعى إلى التجنيد، فاألطفاؿ يستخدمكف ككشافيف كجكاسيس كطياة كزارعيف  مسمحةمرغكبا ألم جماعة 
 ف.لمقنابؿ، كأحيانان مقاتميف كمفجريف انتحاريي

ف تجنيد األطفاؿ في الحركب كالنزاعات المسمحة معركؼ تاريخيا، عمى األقؿ، في العصر الحديث،  كا 
منذ الحرب الفيتنامية كالصراعات المسمحة في إفريقيا كجنكب شرؽ آسيا، كعميو تبنى المجتمع الدكلي 

دكلة  170المسمحة مكقع مف  البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات
حظر ، تحٌرـ مشاركة األطفاؿ في الحركب كأماكف الصراع في العالـ، كتضمف البركتكككؿ مبادئ أىميا

عامان مف  18عامان في الجيش، كضماف إعفاء المتطكعيف العسكرييف تحت سف  18تجنيد األطفاؿ تحت سف 
 المشاركة مباشرة في األعماؿ العدائية.

تكنس التي تربطنا معيا حدكد ككذا اشتراكيا مع الدكلة الجزائرية في عدة مقكمات أىميا  كبما أف دكلة
كحدة الديف كالمغة كالعرؽ ككحدة المصير، كدكلة تكنس تعد، مف أكثر الدكؿ المصدرة لما يسمى بالجيادييف 

ي سكريا كليبيا، امرأة ف 100طفؿ تكنسي ك 200في العالـ، رفضت إعادة مكاطنييا، تاركة ما ال يقؿ عف 
 .2كفقان لػتقرير "ىيكمف رايتس ككتش"

كالجزائر كغيرىا مف الدكؿ مستيدفة مف ىذه التنظيمات المسمحة، كبالتالي فيي معنية مف قريب بيذه 
الظاىرة، فتجنيد األطفاؿ يشكؿ خطرا عمى أمف الطفكلة قبؿ أف يككف خطرا عمى أمف الدكلة، كعميو سنحاكؿ 

 كفؽ ما ىك مكجكد مف التشريع الجزائرم كالتشريعات الدكلية ككذا التشريعات المقارنة. معالجة ىذه الظاىرة
كالمشرع الجزائرم عالج ظاىرة تجنيد األشخاص لفائدة ارىابي أك جمعية أك تنظيـ أك جماعة أك 

ة كىذا منظمة يككف غرضيا أك تقع أنشطتيا تحت طائمة أحكاـ الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ ارىابية أك تخريبي

                                                 

، الناشر دار الفكر الجامعي، 01  طالجكانب اإلجرائية لجرائـ اإلنترنت في مرحمة جمع االستدالالت , دراسة مقارنة، ، نبيمة ىبة ىركاؿ 1
 كما بعدىا .100، ص2008

 :Human Rights Watchالرسمي لمنظمة  التقرير منشكر عمى المكقع 2
https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/12/327198 24/05/2021  

https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/12/327198
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، كلـ يفرد المشرع نصا خاصا لتجنيد 1مف قانكف العقكبات الجزائرم 12مكرر 87مف خبلؿ نص المادة 
 األطفاؿ كبالتالي تطبؽ القكاعد العامة في جريمة تجنيد طفؿ.

كيعد الطفؿ المجند مشكمة مكجكدة في العديد مف دكؿ العالـ، كيعاني منيا األطفاؿ بالدرجة األكلى، 
يتعمؽ بالطفؿ المحارب، ىؿ ىك طفؿ تـ استغبللو مف قبؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع كبالتالي  كالمشكؿ ىنا

فيك ضحية، أـ أنو بعد تشبعو بعقيدة الجية التي جندتيـ يعتبر مقاتبل أك مجرما، بحسب إذا ما تـ تجنيدىـ 
 المجنديف؟مف دكلة أك جية مسمحة؟ فما ىك التكييؼ القانكني الداخمي كالدكلي ليؤالء األطفاؿ 

 انفزع األول: يفهىو جتُُذ األطفبل

ينطبؽ مفيكـ التجنيد بصفة عامة عمى الشخص البالغ كالطفؿ، كما يتخذ عدة صكر لكمييما، كتختمؼ 
 أسبابو لدل كؿ منيما، كيبقى أف لمطفؿ المجند خصكصية في كؿ ذلؾ.

مف نسؽ اجتماعي ما، كجٌند الجنكد  يقصد بالتجنيد عمكما اختيار أشخاص لشغؿ أدكار: أوال: تعريف التجنيد
أم جمعيا، كيككف إما في القكات المسمحة النظامية الحككمية أك قكات المعارضة أك الجماعات القتالية، 
فينبغي أف ال يفيـ التجنيد عمى أنو التجنيد الرسمي فقط، بؿ ىك كذلؾ كؿ تجنيد فعمي كلك لـ يتضمف أم 

ىك أف يككف الطفؿ ماديا في صفكؼ القكات أك الجماعات المسمحة، رسميات، فالجانب الميـ في التجنيد 
ففي نص المادة األكلى مف البرتكككؿ الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع يفيـ مف عبارة إقميـ القكات 

كطرؼ متعاقد ساـ، كؿ القكات المسمحة بما فييا القكات التي قد ال يطمؽ عمييا في إطار بعض ، المسمحة
، كيأخذ تجنيد األطفاؿ أكثر خصكصية في ذلؾ، كىذا لخصكصية ىذه الفئة 2الكطنية قكات نظامية النظـ

العمرية التي قد تككف في بعض األحياف غير مميزة، أك قد يككف إدراكيا ناقصا غير كامؿ ال يمـ بالمحيط 
 العاـ كاألىداؼ مف كراء ىذا التجنيد.

كينظـ أطفاؿ آخركف إلى القكات المسمحة أك الجماعات ، طفاؿ بالقكةيتـ تجنيد بعض األ: ثانيا: أنواع التجنيد
المسمحة بدافع الحاجة كالفقر، كما ينظـ أطفاؿ كثيركف مسمحيف طكعيا أك إلزاميا كمجنديف بطريقة مباشرة أك 

 غير مباشرة، نتيجة القير كالتعسؼ كسكء المعاممة التي يتعرضكف ليا أك التي يتعرض ليا أىميـ.
 يد نكعاف التجنيد اإللزامي أك الطكعي، كالتجنيد المباشر كغير المباشر.كالتجن

فالتجنيد الطكعي كىك أىـ أسمكب لتجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة، كتشير الدارسات الحديثة إلى 
أف القارة اإلفريقية ىي مف أكثر مناطؽ العالـ التي يجند فييا األطفاؿ، كذلؾ كنتيجة حتمية لمصراعات 
كالنزاعات المسمحة التي تساىـ كتغذم فييا الدكؿ الغربية ىذه الصراعات ألىداؼ سياسية، كتعتبر عممية 
االختطاؼ ىي الكسيمة الشائعة في ىذا التجنيد، كفي الغالب ما تككف عممية التجنيد متكقفة عمى احتياجات 

                                                 

 156-66، يتمـ األمر رقـ 2016يكنيك  19المؤرخ في  02-16مف القانكف رقـ  02تحدثة بمكجب المادةمس 12مكرر 87المادة  1
 .04، ص2016يكنيك  22مؤرخة في  37عدد  ج ركالمتضمف قانكف العقكبات،  1966يكنيك  8المؤرخ في 

كف عاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة نصيرة نيارم، تجنيد األطفاؿ في الحركب الداخمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير قان 2
 .21، ص2014كىراف، 
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م يحمؿ جنسيتيا عند بمكغو سنا الجماعات المسمحة، كالتجنيد اإللزامي ىك الذم تفرضو الدكلة عمى الذ
معينة، كيمـز بأداء الخدمة العسكرية لمدة معينة، أما التجنيد التطكعي فيككف بمحض إرادة المجند كيككف 
ضمف قكات غير نظامية تقاتؿ إلى جانب القكات النظامية كىي تسمى بالميميشيات المسمحة أك الجيش 

 الشعبي.
كىك استخداـ األطفاؿ في النزاعات المسمحة غير الدكلية الداخمية أما التجنيد المباشر كالغير مباشر 

يككف بحسب القانكف الدكلي إما استخداـ مباشر فعمي أك استخداـ غير مباشر في األعماؿ القتالية، 
فالمشاركة المباشرة في األعماؿ القتالية تنطكم عمى عبلقة سببية مباشرة بيف النشاط الذم يباشر كالضربات 

صاب بيا العدك، كيقصد مف ذلؾ األعماؿ الحربية التي ىدفيا إصابة أفراد القكات المسمحة لمخصـ التي ي
كمعداتو كالحاؽ أكبر ضرر ليـ بصكرة مممكسة كمباشرة، أما المشاركة غير المباشرة فيي كؿ األفعاؿ خبلفا 

  1فعاؿ المكجستية.لما ذكر في المشاركة المباشرة كالتجسس كنقؿ األسمحة كالمؤكنة كغيرىا مف األ
 : احلًبَخ انمبَىَُخ نزجُُذ األطفبل يف انزشزَغ اجلشائزٌانفزع انضبين

إف ظاىرة تجنيد األطفاؿ عرفتيا الجزائر خبلؿ الحرب التحرير الكطنية، كلـ يتعرض ليا المشرع كحتى 
ات، فبالفعؿ تـ تجنيد المؤرخكف باعتبار الثكرة التحريرية ليا مف القدسية ما يجعميا في منأل مف االنتقاد

، فيؿ أف قدسية حرب ما تجعؿ 2سنة 11أطفاؿ كاستشيد أطفاؿ مثؿ الشييد عمار ياسؼ استشيد كعمره 
 تجنيد األطفاؿ مسمكح بو؟

نرل أف الثكرة التحريرية كما عاناه الشعب مف كيبلت الفقر كالظمـ دفع بالشعب إلى احتضاف الثكرة كأف 
الدافع األكؿ دافع عقائدم ، الرغـ مف أف ذلؾ ضد حقكؽ الطفؿ كاف ليـ دافعافاألطفاؿ الذيف شارككا فييا، ب

 الثاني ىك دافع االحساس بالظمـ كالقير. كىك الجياد ضد المستعمر، كالدافع
كبالرغـ مف ذلؾ فإف المستعمر الفرنسي اعتبر ىؤالء األطفاؿ مذنبيف كبالتالي ىـ جناة، كجب تطبيؽ 

 القانكف عمييـ كمتيميف.
بعد االستقبلؿ، كفي سنكات التسعينات أك ما يسمى بالعشرية السكداء نجد أف المشرع الجزائرم، ك 

أضفى حماية ناقصة عمى األطفاؿ الذيف تـ تجنيدىـ في صفكؼ الجماعات االرىابية، كاعتبركا كجناة كتـ 
قانكف االجراءات  مف 2فقرة  249محاكمتيـ أما المحاكـ الجنائية كاألشخاص البالغيف، فبمكجب المادة 

سنة كاممة كالذيف  16الجزائية أصبحت محكمة الجنايات تختص بالحكـ عمى األطفاؿ البالغيف مف العمر 
 ارتكبكا أفعاال إرىابية أك تخريبية كالمحاليف إلييا بقرار نيائي مف غرفة االتياـ.

                                                 

 .22نصيرة نيارم، المرجع السابؽ، ص 1
دخؿ مدرسة بحي سكسطارة  بالجزائر العاصمة. بحي القصبة 1945( كلد سنة 1957-1945اصغر شييد في الجزائر عمار ياسؼ)  2

 كالرسائؿ ككمؼ بنقؿ األسمحة، سنو رغـ صغر في حب الكطف كتفانيو كشجاعتو لذكائو كثؽ بو المجاىدكف سنة. 11كعمره  كانقطع عنيا
مع  ليعيش مع المجاىديف إلى أف استشيد فيجر منزؿ كالديو القصبة. اكتشؼ الفرنسيكف امره حي في كمرافقة الشييد العربي بف مييدم

 الثانية عشرة. 12ز كعمره ال يتجاك ، كعمار البكانت في معركة الجزائر البطميف حسيبة بف بكعمي
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ت المسمحة، ألنو لـ كلـ ينص القانكف في تمؾ الفترة عمى جريمة تجنيد أشخاص ضمف ىذه الجماعا 
 يعتبر بأف األطفاؿ المجنديف ىـ ضحايا التجنيد.

تدارؾ األمر بعد اكتشاؼ حاالت تجنيد أطفاؿ كمحاكلة  2016غير أف المشرع الجزائرم في سنة 
 02-16تيريبيـ إلى ببلد الشاـ مف طرؼ الجماعة المسمحة التي يطمؽ عمييا داعش، بمكجب قانكف رقـ 

 8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66الذم يتمـ األمر رقـ  2016يكنيك  19ممضي في 
كمنو فإف المشرع الجزائرم ،  12مكرر 87كالمتضمف قانكف العقكبات، أضاؼ المادة  1966يكنيك سنة 

أف التجنيد في صفكؼ جماعات تخريبية ىك عمؿ إرىابي، بالرغـ مف أف النص لـ يمنح الطفؿ بأم  اعتبر
 منع التجنيد يشمؿ البالغيف كاألطفاؿ معا. عتبركاخصكصية 

 : احلًبَخ انمبَىَُخ نزجُُذ األطفبل وفك انمبَىٌ انذويلانفزع انضبنش

إف ظاىرة تجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة مف الظكاىر التي أزعجت كأرقت المجتمع الدكلي كمنو 
يذا اليدؼ، تمثمت ىذه الجيكد مف خبلؿ تعالت األصكات بضركرة كضع حد ليا، كقد بذلت جيكد دكلية ل

تكريس حماية قانكنية لمطفؿ مف التجنيد، كىذا مف خبلؿ قكاعد القانكف الدكلي االنساني كالقانكف الدكلي 
 1لحقكؽ االنساف.

 :1977أوال: البروتوكولين اقإضافيين األول والثاني التفاقية جنيف لعام 
كالتي ىي صمب القانكف الدكلي  2كككالتيا اإلضافيةمف خبلؿ استقرائنا التفاقيات جنيؼ كبركت 

اإلنساني, كىي عصب القانكف الدكلي الذم ينظـ السمكؾ أثناء النزاعات المسمحة كيسعى إلى الحد مف 
 تأثيراتيا.
ف كانت قد ك  فيذه البركتكككالت  في حماية لؤلطفاؿ مف كيبلت النزاعات المسمحة إال أنيا  ساىمتا 

ىذا لعدة أسباب تتمثؿ أسسا أف ىذه البركتكككالت تـ إقرارىا في كقت كانت معظـ كانت حماية ناقصة ك 
كبالتالي انعدمت فييا المعالجة الحقيقية كالمتعمقة لحركب التحرير، ، الشعكب تحت كطأة االستعمار الغربي

صكرة خاصة بالرغـ مف أنيا كانت أكثر تكسعا مف حيث اىتماميا بالطفؿ بك  كما أف اتفاقية جنيؼ الرابعة
 كشخصية، إال أنيا لـ تعالج مسألة تجنيد األطفاؿ في األعماؿ العدائية في القكات النظامية أك المتطكعة.

، حيث لـ يعطي تعريفا لمطفؿ 1977كال يختمؼ األمر عنو بالنسبة لبرتكككؿ جنيؼ األكؿ لسنة  
التي يفرضيا عمى الدكؿ تتعمؽ بما  المحمي بمكجب األحكاـ الخاصة بو، كمف جية أخرل فإف طبيعة االلتزاـ

                                                 

اف معزيز عبد السبلـ، تجنيد األطفاؿ في إفريقيا بيف كاقع الظاىرة كحتمية الحماية، المجمة األكاديمية لمبحث القانكني، جامعة عبد الرحم 1
 .149، ص 2016، 02العدد  14ميرة بجاية، المجمد 

ـ تتناكؿ حماية حقكؽ اإلنساف 1949ـ كآخرىا في عاـ 1864ا في اتفاقية جنيؼ ىي مجمكعة مف أربع اتفاقيات دكلية تمت األكلى مني 2
األساسية في حالة الحرب، أم طريقة االعتناء بالجرحى كالمرضى كأسرل الحرب، حماية المدنييف المكجكديف في ساحة المعركة أك في 

 .منطقة محتمة إلى آخره
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سماىا باالستطاعة كليس الضركرية أك االجبارية، أضؼ إلى ذلؾ أنو أىمؿ حالة تجنيد األطفاؿ في الحركب 
 الداخمية.

) البركتكككؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ المنعقدة في 1977أما البركتكككؿ االختيارم الثاني لسنة 
ية ضحايا المنازعات المسمحة غير الدكلية( بالرغـ أنو حضر تجنيد المتعمؽ بحما 1949أغسطس  12

األطفاؿ دكف الخامسة عشر مف العمر في األعماؿ العدائية المباشرة أك غير المباشرة، إال أنو قد جاء 
مادة فقط أك في نطاؽ تطبيقو، لذلؾ نرل أف القانكف الدكلي لحقكؽ  28مختصرا سكاء في حجمو فيك يحك 

 شكؿ قصكرا عف تكفير حماية مثالية لؤلطفاؿ مف التجنيد في الحركب الداخمية.االنساف ي
 :1989اتفاقية حقوق الطفل لعام : ثانيا

إف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ليي أىـ االتفاقيات الدكلية في 
يد ألطفاؿ، إذ تشمؿ ىذه االتفاقية مجمكع مجاؿ حماية الطفؿ، كما ليا أىمية بارزة في مجاؿ حظر تجن

كما أقرت حماية لمطفؿ أثناء النزاعات المسمحة كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ ما نصت ، الحقكؽ األساسية لمطفؿ
 مف االتفاقية التي أقربت عدد مف المبادئ: 38عميو المادة 

عمييا في النزاعات المسمحة،  تتعيد الدكؿ ألطراؼ بأف تحتـر قكاعد القانكف اإلنساني الدكلي المطبقة -1
 كذات الصمة بالطفؿ، كأف تضمف احتراـ ىذه القكاعد.

تتخذ الدكؿ ألطراؼ جميع التدابير الممكنة فعميا لكي تضمف أال يشترؾ األطفاؿ الذيف لـ تبمغ ستيـ  -2
 خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا م الحرب.

 و خمس عشره سنة في قكاتيا المسمحة.تمتنع الدكؿ ألطراؼ عف تجنيد أم شخص لـ تبمغ سن -3
مف االتفاقية في أف ألطفاؿ الذيف تـ تجنيدىـ يعتبركف ضحايا يجب  39كما أكضحت نص المادة 

 مساعدىـ عمى االدماج في المجتمع مف جديد كالسعي لتأىيميـ.
 ثالثا: البروتوكول الممحق باتفاقية حقوق الطفل:

تفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ ألطفاؿ في النزاعات يعتبر البركتكككؿ االختيارم الممحؽ ال 
كثيقة أساسية بشأف حماية  2000، الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة م شير مام عاـ 1المسمحة

انجازا ىاما لصالحيـ، فالبرتكككؿ جاء في مجممو كما تضمنتو بنكده، مسألة ك  األطفاؿ، كبشكؿ نقمة نكعية
اشراكيـ في النزاعات المسمحة، حيث تضمنت بعض مكاده التزاـ عمى الدكؿ ك ف التجنيد حماية األطفاؿ م

 د سف التجنيد االجبارم كالتجنيد الطكعي.يتحد
كما أقر البركتكككؿ مسألة منع تجنيد األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا ثماني عشرة سنة مف عمرىـ في القكات 

تتخذ الدكؿ  مف البركتكككؿ مف خبلؿ نصيا:" 01المادة  المسمحة النظامية في الدكلة، كىذا ما تناكلتو
                                                 

 06الصادرة بتاريخ  55عدد  ج ر، 2006سبتمبر  02تاريخ دكلة كقد صادقت عميو الجزائر ب 123صادؽ عمى ىذا البركتكككؿ  1
 .2006سبتمبر
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األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميان لضماف عدـ اشتراؾ أفراد قكاتيا المسمحة الذيف لـ يبمغكا الثامنة عشرة 
 مف العمر اشتراكان مباشران في األعماؿ الحربية".

اص الذيف لـ يبمغكا الثامنة عشرة مف منو:" تكفؿ الدكؿ األطراؼ عدـ خضكع األشخ 02كتنص المادة 
 العمر لمتجنيد اإلجبارم في قكاتيا المسمحة".

كما يحظر البركتكككؿ عمى المنظمات أك الجماعات المسمحة غير الحككمية أف تقـك بتجنيد أك اشراؾ 
كىذا كفؽ األطفاؿ مف ىـ دكف الثامنة عشر مف العمر في األعماؿ العدائية أك الحربية ميما كانت الظركؼ، 

 1مف البركتكككؿ. 04نص المادة
قرار : رابعا: موقف األمم المتحدة من تجنيد األطفال إف مف مقدمة أىداؼ األمـ المتحدة حماية األطفاؿ كا 

التجنيد في أكقات النزاعات المسمحة،  حماية األطفاؿ مف ظاىرة حقكقيـ األساسية، كلذلؾ سعت المنظمة إلى
تجنيد األطفاؿ كبالتالي أصبح ىذا المكضكع مف أكلكيات  مة معالجة ظاىرةكمف أجؿ ذلؾ كاف عمى المنظ

المنظمة، فتزايد االىتماـ بالحد مف تأثير النزاعات المسمحة عمى األطفاؿ، كيتجمى ىذا االىتماـ في ما يقـك 
بو مجمس األمف كبعض أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في مجاؿ حماية األطفاؿ في النزاعات 

 المسمحة، فضبل عف دكر األميف العاـ في ىذا السياؽ.
فمجمس األمف ساىـ في حماية األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة مف خبلؿ إصداره لمعديد مف القرارات 

 1355كفي ىذا الصدد نذكر القرار رقـ ، التي تمنع تجنيد األطفاؿ في زمف الحرب كالنزاعات المسمحة
لمتعمؽ بإدانة استخداـ الجنكد األطفاؿ بجميكرية الككنغك الديمقراطية، كطالب ا 2001جكاف  15المبادر في 

تجنيد األطفاؿ في قكاتيا القكات كالجماعات المسمحة المعنية بالصراع بكضع حذ نيائي لجميع أشكاؿ 
ألمف مف األميف العاـ تقديـ اطالب مجمس  2005لسنة  1612أيضا كمف خبلؿ القرار رقـ ، ك 2المسمحة

ير يتضمف معمكمات عف مدل امتثاؿ ألطراؼ بكضع حد لتجنيد ألطفاؿ أك استخداميـ أثناء النزاعات تقر 
 3المسمحة.

أما دكر الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في مكافحة تجنيد ألطفاؿ فيظير مف خبلؿ تبنييا العديد مف 
صدارىا لمجمكعة مف الصككؾ الدكلية المتعمقة بحظ ر تجنيد األطفاؿ، منيا االعبلف االعبلنات كالتكصيات كا 

                                                 

 مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ ألطفاؿ في النزاعات المسمحة:"  04تنص المادة  1
الظركؼ بتجنيد أك استخداـ األشخاص  ال يجكز أف تقـك المجمكعات المسمحة المتميزة عف القكات المسمحة ألم دكلة في أم ظرؼ مف -

 دكف سف الثامنة عشرة في األعماؿ الحربية.
ر تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميان لمنع ىذا التجنيد كاالستخداـ، بما في ذلؾ اعتماد التدابير القانكنية البلزمة لحظ -

 كتجريـ ىذه الممارسات."
 مي لؤلمـ المتحدة عمى الرابط:التقرير منشكر في المكقع الرس 2

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2001 24/05/2021  
 قع الرسمي لؤلمـ المتحدة عمى الرابط:التقرير منشكر في المك  3

https://www.un.org/securitycouncil/ar/subsidiary/wgcaac 24/05/2021  

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2001
https://www.un.org/securitycouncil/ar/subsidiary/wgcaac
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كاالعبلف العالمي لبقاء  1974الخاص بحماية األطفاؿ كالنساء في حاالت الطكارئ كالنزاعات المسمحة لعاـ 
، كما تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ما يسمى بػ "إعبلف عالـ جدير 1990الطفؿ كحمايتو كنمائو لعاـ 

" كىذا في الدكرة االستثنائية الخاصة  Declaration of a world worthy of childrenباألطفاؿ 
 2002.1مام  10-08بالطفكلة التي تـ عقدىا في الفترة مف 

 خامسا: موقف المحكمة الجنائية الدولية من تجنيد ألطفال
اعتبر مسألة  1998 يكليك 17إف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 

األطفاؿ دكف الخامسة عشر سنة كاشراكيـ فعميا في العمميات القتالية كالعدائية، أك القياـ بتجنيدىـ في تجنيد 
القكات المسمحة الكطنية النظامية عند نشكب نزاع مسمح دكلي، كفي القكات المسمحة النظامية أك في 

لحرب التي تدخؿ ضمف فإنيا تندرج ضمف جرائـ ا، الجماعات األخرل عند نشكب نزاع مسمح غبر دكلي
 2اختصاص المحكمة.

مف نظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الفقرتيف )ب( ك)ق( بأف تجنيد  08فقد نصت المادة 
ألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر إلزاميا أك طكعيا في القكات المسمحة الكطنية النظامية أك اشراكيـ 

خطيرا لمقكانيف كاألعراؼ السارية في المنازعات المسمحة، كينطبؽ  فعميا في األعماؿ الحربية يشكؿ انتياكا
 ىذا الكصؼ سكاء عمى االنتياكات الكاقعة خبلؿ النزاعات المسمحة الدكلية أك غير الدكلية.

 
 : جزائى انزًُُش وخطبة انكزاُْخ ظذ األطفبل ادلطهت انضبنش

ركح  انماءحيث يؤدم إلى  جتماعية كاألخبلقية ،اال لمقيـ أنو تيديدخطاب الكراىية  يكصؼ سمكؾ التمييز ك
خطاب الكراىية مف خبلؿ العنؼ  كيظير تفاقـ النزاعات الداخمية. تؤجج كتؤدم إلى الكراىية كالضغينة التي

تحمؿ خطابات الكراىية  المصحكب باالزدراء كالتيميش في صكرة مضايقات كتيديدات، كما المفظي كالخطاب
، األغاني،  ،الكتابات باختبلفياالتعبير، بما في ذلؾ  مف أشكاؿ مشاعر متطرفة في أم شكؿ الرسـك

كتأجيج نيراف الكراىية بيف  شحف األفراد كالجماعات بالبغضاء كالعداكة بكاسطتياإلخ، التي يتـ  األفبلـ....
 لجغرافي.االنتماء العرقي، أك الجنسي، أك المغكم، أك الديني أك ا أفراد المجتمع الكاحد، إما عمى أساس

ـ في كسائط االعبل كاسعاالتي تمقى ركاجا  السمككياتية ضمف ىخطاب الكرا التمييز ك أضحىك         
كالماسة  اليدامة العالـ فيما يخص إنتاج كتسكيؽ االفكار حدث فيالسيما بعد التطكر التكنكلكجي الذم 

األعمار، كقد أثبتت  مختمؼعبر  مستخدمييا تضاعؼكالذم أدل إلى  ،األساسية وكحريات فاإلنسا بحقكؽ 
كالحركب األىمية أعماؿ القتؿ رتكاب اذه الخطابات كانت أحد األسباب التي ترتب عنيا ى فالتجارب أ

                                                 

مجمة الشريعة كالقانكف، كمية القانكف، جامعة  دحية عبد المطيؼ، جيكد األمـ المتحدة لمكافحة تجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة، 1
 .269، ص2013، لسنة 54االمارات العربية المتحدة، العدد 

، خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي لممفكضيف المعني بإنشاء محكمة جنائية 1998يكليك  17نظاـ ركما األساسي في “تـ اعتماد  2
 .1993في عاـ ” مة العفك الدكلية متابعة عممية صياغة نظاـ ركما األساسيدكلية، كالذم عيقد في ركما كقد بدأت منظ
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عبر  حدث في ركاندا عندما أسيـ خطاب الكراىيةالعرقي مثمما  التطييركجرائـ  االجماعية أيض كاإلبادة
 1994 عاـ استيدفت قبائؿ التكتسي ما أدل إلى إبادة ،كسائؿ اإلعبلـ في إشعاؿ فتيؿ الحرب األىمية

 1المسممة.كقتؿ بحؽ األقمية  تيجيركما يحدث في إفريقيا الكسطى كميانمار مف  1999 ـكككسكفك عا
كالتطرؼ ضد جماعات معينة تيدؼ إلى  عرفت مكجة مف خطابات الكراىيةالعالـ الجزائر كعمى غرار دكؿ 

 الجتماعياعبر كسائؿ التكاصؿ كاحد عف طريؽ بث سمكـ التفرقة بيف االعراؽ ابناء الشعب الالتفريؽ بيف 
، كألف ىذه السمككيات غريبة عف 2مسيرات الحراؾ الشعبي في الجزائرتزايدنا مع  عرؼ خطاب الكراىيةقد ك 

فبراير  04المؤرخ في  01-14المجتمع الجزائرم حتى كقت قريب جاء تجريميا متأخرا حتى صدكر قانكف 
المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات، حيث تضمف بعض األحكاـ المتفرقة بخصكص جريمتي التمييز  2014

مف قانكف العقكبات( إال ىذه األحكاـ  298كالمادة  3كمكرر 2كمكرر 1مكرر295كخطابات الكراىية )المادة 
الخطابات فقد أعاد لـ تكف كافية لمتصدم كمكافحة ىذه السمككيات، كأماـ الحاجة لضركرة التصدم ليذه 

المتعمؽ بالكقاية  05-50المشرع الجزائرم مجددا تقنيف قانكف خاص لمكقاية مف ىذه الجرائـ، كىك قانكف رقـ 
 .3مف التمييز كخطاب الكراىية

ك فيما يتعمؽ بمكضكع الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، فقد يقع األطفاؿ ضحية ليذه الجرائـ ككنيا تمس أفراد 
ة معينة أك فئة محددة كاألطفاؿ جزء مف أفراد الجماعة، كنجد أف المشرع الجزائرم جعؿ المجتمع أك جماع

مف صفة الطفؿ كضحية ظرؼ تشديد لمعقكبة في ىذه الجريمة، كبالتالي يككف المشرع بيذا النص القانكني 
ب الكراىية، ثـ يؤسس لحماية خاصة لؤلطفاؿ مف ىذه الجرائـ، كسنتناكؿ بالدراسة تحديد مفيكـ التمييز كخطا

 أركاف ىذه الجريمة، كبعدىا اآلليات القانكنية لمكافحة ىذه الجريمة.
 : يفهىو انزًُُش وخطبة انكزاُْخانفزع األول

لـ يضع فقياء القانكف سكاء عمى المستكل الدكلي أك المستكل الكطني مفيكما كتسمية مكحدة لمتمييز كخطاب 
كخطاب الكراىية ، التحريض عمى الكراىية، الدعكة لمكراىية، كمنو الكراىية، ليذا أطمقت عميو عدة تسميات 

كاف كضع تعريؼ ليذه السمككيات صعبا لمغاية بسبب أف مفيكمو مف أكثر المفاىيـ اضطرابا كتقمبا بحسب 
 الزماف كالمكاف كاألسس التي يقكـ عمييا.

اؿ التعبير المسيئة ألم جماعة دينية كيمكف القكؿ أف التمييز كخطاب الكراىية لو مفيكـ تقميدم يتضمف أشك
 .4أك عرقية أك إثنية

                                                 
1
 04، انًجهح انجعائطٌح نثحىز االعالو وانطأي انعاو، انًجهسرحسج فً يىاجهح ذطاب انكطاهٍح عثط وسائم اإلعالوًانسُىسً اتطاهٍى، زوض يُظًح األيى  

 .220، ص2021، جىاٌ 01انعسز
2
، جايعح َاٌف انعطتٍح نهعهىو األيٍُح، انًجهح انعطتٍح نهسضاساخ األيٍُح ،طاب انكطاهٍح فً انماَىٌ انسونً وانرشطٌع انجعائطيانرصسي نر، وضٌسج جُسنً 

 .114، ص2021، 01انعسز  37انًجهس 
3
، 2020أتطٌم  29ؤضذح فً ي 25سز ع ض ج ،ٌرعهك تانىلاٌح يٍ انرًٍٍع وذطاب انكطاهٍح ويكافحرهًا، 2020أتطٌم  28فً  يؤضخ 05-20لاَىٌ ضلى  

 .4ص

. 
4
انًرعهك تانىلاٌح يٍ انرًٍٍع  05-20األظهط نعثٍسي، جطائى انرًٍٍع وذطاب انكطاهٍح فً انرشطٌع انجعائطي، لطاءج فً انماَىٌ ضلى  

، 04سٍح، انًجهس وذطاب انكطاهٍح ويكافحرها عهى ضىء االذفالٍاخ انسونٍح نحمىق االَساٌ، انًجهح انسونٍح نهثحىز انماَىٍَح وانسٍا

 .32، ص2002، 01انعسز



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

311 

 في القانون الدولي التمييز وخطاب الكراىيةأوال: تعريف 
نجد أف النصكص القانكنية الدكلية لـ تتطرؽ لخطاب الكراىية بصكرة مباشرة كمنفصمة، كنذكر أىـ النصكص 

كجكب أف تتبنى تنص عمى  1مف مبادئ كامدف 12قـ ، فالمبدأ ر خطاب الكراىيةالتمييز ك  الدكلية التي تناكلت
ا عمى تحريض ديني؛ مما يشكؿ الدكؿ تشريعنا يمنع أم دعكة لمكراىية عمى أساس قكمي أك عرقي أك جميع
 .خطاب الكراىية عمى ز أك العداء أك العنؼ، بناءالتميي

يعاقب عمى “ي نصت عمى ما يمي: الت 2منع اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عميياكما نصت االتفاقية الدكلية ل
 "التحريض المباشر كالعمني عمى ارتكاب اإلبادة الجماعية األفعاؿ التالية:...

كؿ نشر  3جميع أشكاؿ التمييز العنصرم مف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى 4مف المادة  (أ)كاعتبرت الفقرة  
 يض عمى أعماؿ العنؼ ضد أمالتميز العنصرم أك الكراىية، ككؿ تحر  لؤلفكار القائمة عمى

صرية، جريمة يعاقب عمييا العن عرؽ أك أم جماعة مف أصؿ إثني آخر، ككذلؾ كؿ مساعدة لمنشاطات
 .القانكف

كالسياسية أية دعكة إلى الكراىية القكمية أك  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية 20بينما تحظر المادة 
ا ع العنصرية أك  ؼ.مى التمييز أك العداكة أك العنالدينية تشكؿ تحريضن

 في التشريع الجزائري التمييز وخطاب الكراىية: تعريف ثانيا
نما أشار إلى حظر  خطاب الكراىية ضمف الدستكر، كاللـ يضع تعريفا لالمشرع الجزائرم ك  قانكف العقكبات، كا 

في نشر  المادة إلى الحؽ مف الدستكر، بعدما أشار في نفس 54ضمف المادة  نشر خطاب التمييز كالكراىية
 .كاألخبلقية كالثقافية بثكابت األمة كقيميا الدينية األخبار كالصكر كاآلراء بشرط احتراـ القانكف كعدـ المساس

 01، فعرفو في المادة الثانية فقرة التمييز كخطاب الكراىيةكالمشرع الجزائرم كضع تعريفا أكثر شمكال لحاالت 
" جميع أشكاؿ التعبير التي تنشر أك تشجع أك تبرر التمييز ككذا تمؾ التي عمى أنو: 05-20مف القانكف 

تتضمف االزدراء أك االىانة أك العداء أك البغض أك العنؼ المكجية إلى شخص أك مجمكعة أشخاص عمى 
أساس الجنس أك العرؽ أك المكف أك النسب أك األصؿ القكمي أك األثني أك المغة أك االنتماء الجغرافي أك 

 االعاقة أك الحالة الصحية".
مف نفس المادة :" كؿ تفرقة أك إستثناء أك تقييد أك  02كأف فعؿ التمييز عرفو المشرع الجزائرم في الفقرة 

تفضيؿ يقكـ عمى أساس الجنس أك العرؽ أك المكف أك النسب أك األصؿ القكمي أك االثني اك المغة أك 
يستيدؼ تعطيؿ أك يستتبع تعطيؿ أك عرقمة االعتراؼ  .الصحيةافي أك االعاقة أك الحالة الجغر االنتماء 

                                                 
1
اسرُازا إنى يُالشاخ فً األيى انًرحسج ويسؤونٍٍ آذطٌٍ وذثطاء يٍ انًجرًع انًسًَ وأكازيٍٍٍ يررصصٍٍ فً  ذى ذحضٍطها هصِ انًثازئ 

 24و23وفً  2008 زٌسًثط 11لاَىٌ حمىق اإلَساٌ انسونً حىل يىاضٍع حطٌح انرعثٍط وانًساواج فً اجرًاعاخ عمسخ فً نُسٌ فً 

. ذًثم هصِ انًثازئ ذفسٍطاً ذمسيٍاً نهماَىٌ وانًعاٌٍط انسونٍح ونًًاضساخ انسونح انًمثىنح )كًا ذُعكس فً انمىاٍٍَ انىطٍُح 2009فثطاٌط 

 وأحكاو انًحاكى انىطٍُح وغٍطها يٍ انًصازض(، وانًثازئ انعايح نهماَىٌ انًعرطف تها يٍ لثم انًجرًع انسونً.
2
-أنف )ز 260ألطخ وعطضد نهرىلٍع ونهرصسٌك أو نالَضًاو تمطاض انجًعٍح انعايح  يُع جطًٌح اإلتازج انجًاعٍح وانًعالثح عهٍها اذفالٍح 

 ،1951ٌُاٌط  12ذاضٌد تسء انُفاش: ، 1948زٌسًثط  9( انًؤضخ فً 3
3
وانرصسٌك واالَضًاو تًىجة لطاض انجًعٍح اعرًسخ وعطضد نهرىلٍع  االذفالٍح انسونٍح نهمضاء عهً جًٍع أشكال انرًٍٍع انعُصطي 

 .1969ُاٌط ٌ 4 ذاضٌد تسء انُفاش، 1965ٌسًثط ز 21( انًؤضخ فً 20-أنف )ز 2106انعايح نأليى انًرحسج 
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بحقكؽ االنساف كالحريات األساسية أك التمتع بيا. أك ممارستيا عمى قدـ المساكاة في المجاؿ السياسي أك 
 االقتصادم أك االجتماعي أك الثقافي أك في أم مجاؿ آخر مف حاالت الحياة العامة".

 اشكاؿ التمييز جميعية لمقضاء عمى مف االتفاقية الدكل األكلىو المادة الذم جاءت ب كىك ذات التعريؼ
بالتمييز القائـ عمى أساس الجنس أك العرؽ أك  أف المشرع الجزائرم ربط خطاب الكراىيةكيبلحظ  العنصرم،

تصدم التحت استراتيجية  األصؿ القكمي أك اإلثني كجمع بيف المفيكميف في قانكف كاحد  المكف أك اٌلنسب أك
  1.معنا كالكقاية منيا ليما
عالميا، اال أنو  لمفيكـ خطاب الكراىية كفؽ ضكابط معتمدة كشامؿد تعريؼ جامع ك كج مف عدـرغـ بالك 

بأنو نكع مف الحديث اك الخطابات التي  تعريؼ مف مجمؿ ما تـ التعارؼ عميو، كذلؾ إجمالو فييمكف 
شخص اك مجمكعة مف االشخاص بسبب اف احدىـ اك  مفتتضمف ىجكما أك تحريضا أك انتقاصا أك تحقيرا 

انسانية مميزة مثؿ العرؽ أك الديف أك النكع االجتماعي أك االعاقة أك الرأم  يحممكف صفة جميعيـبعضيـ اك 
كعادة يستخدـ ىذا  لصفة،اتمؾ  ليـالجنسية...الخ، أك يرتبطكف بأشخاص  طبقة االجتماعية أكال السياسي أك

 2.تمؾ الصفات دعكة الى الكراىية كالتمييز ضد حامميكيؤسس ل ينشرلالخطاب كيتطكر 
 : ؤركبٌ جزميخ انزًُُش وخطبة انكزاُْخ ادلىجهخ ظذ األطفبلانفزع انضبين

سكاء كاف الضحية طفبل أك شخصا بالغا مف  التمييز كخطاب الكراىيةحدد المشرع الجزائرم أركاف جريمة 
ص القانكني كجعؿ االختبلؼ بيف الضحية الطفؿ كالضحية البالغ مف حبلؿ تجديد األفعاؿ التي يجرميا الن

 خبلؿ تشديد العقكبة لمجاني.
 أوال : صفة الضحية:

:" يعاقب عمى التمييز كخطاب الكراىية بالحبس سنتيف إلى خمس  05-20مف القانكف رقـ  31تنص المادة 
 دج.500.000دج إلى 200.000سنكات كبغرامة مف 

 طفبل أك سيؿ ارتكاب الجريمة حالة الضحية ..."إذا كانت الضحية  -
فالسف ىك  ىنا المشرع لـ يحدد سف الطفؿ كبالتالي نحتكـ ل القكاعد العامة كبالضبط إلى قانكف حماية الطفؿ

 سنة. 18أقؿ مف 
 :ةاالجرامي والنتيجة ثانيا: السموك

يدؼ إلى التفرقة اك االستثناء أك يتمثؿ السمكؾ االجرامي لجريمة التمييز كخطاب الكراىية في كؿ سمكؾ ي
التفضيؿ أك التقييد أك كؿ إزدراء أك عنؼ أك إىانة أك عداء ييدؼ إلى نشر التفرقة مكجية أك يستيدؼ فئة 
معينة عمى أساس العرؽ أك المكف أك الجنس أك النسب أك األصؿ القكمي أك االثني أك المكقع الجغرافي أك 

                                                 
1
، 2021،  05انعسزواالجرًاعٍح، يجهح انعهىو االَساٍَح ، واالذفالٍاخ انسونٍح 05-20انرًٍٍع وذطاب انكطاهٍح تٍٍ انماَىٌ ، لاسًً سًٍط 

 .151ص
2
 2017عهى يفاهٍى اساسٍح فً االطاض انسونً، انماهطج، يصط،  يطكع هطزو نسعى انرعثٍط انطلًً، ذطاتاخ انكطاهٍح ولىز انغضة، َظطج 

 االذً : ، وانًىجىز عهى انطاتظ
 content/uploads/2017/01/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A-https://hrdoegypt.org/wp   

11/03/2021. 

https://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2017/01/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%25A
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بحديث أك إشارة أك كتابة أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ التعبير فقد أتى  المغة أك االعاقة، فكؿ شخص يتمفظ
 .التمييز كخطاب الكراىيةبإحدل الصكر المككنة لمسمكؾ االجرامي لجريمة 

أما النتيجة االجرامية فتظير مف خبلؿ مساعي الفاعؿ إلى المساس بحقكؽ االنساف كالحريات األساسية 
ي مختمؼ المجاالت الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية أك في أم كالتمتع بيا كممارستيا بالمساكاة ف

  1مجاؿ متعمؽ بالحياة العامة، كيككف ىذا المسعى مف خبلؿ تعطيميا أك عرقمتيا.
 :الركن المعنويثالثا: 
 تتطمب قصد جنائي عاـ كقصد جنائي خاص، القصد األكؿ أف يأتي الفاعؿ التمييز كخطاب الكراىيةجريمة 

بالسمكؾ االجرامي بأحد أشكاؿ التمييز كالكراىية كتتجو ارادتو الى احداث النتيجة االجرامية دكف أف يككف 
مكرىا عمى ذلؾ، كأما القصد الثاني كىك الخاص تتجو إرادة الجاني إلى المساس كعرقمة االعتراؼ بحقكؽ 

كىك يعمـ أنو طفؿ كيذىب إلى أبعد مف  االنساف كحرياتو االساسية، فيك يمارس تمييزه ككراىيتو عمى الضحية
 ذلؾ في مساسو بالحقكؽ التي المعترؼ بيا دكليا كداخميا.

 العقوبة المقررة قانونا:رابعا: 
-20قانكف مف  31طبقا ألحكاـ المادة المكجية ضد الطفؿ التمييز كخطاب الكراىية يعاقب  عمى جريمة 

 .دج 500.000دج الى  200.000مف  سنكات كبغرامة 05 الى سنتيفيعاقب بالحبس مف  05
 انزًُُش وخطبة انكزاُْخآنُبد انىلبَخ يٍ جزائى  :انضبنشانفزع 

الى تمؾ االجراءات االستباقية التي  مف جرائـ التمييز كخطاب الكراىية ينصرؼ مدلكؿ الحماية الكقائية إف
، كمف جية اخرل خاصة انت حمايةكأك الخطر قبؿ كقكعو، سكآءا كانت حماية عامة تكقيؼ مف شأنيا 

 2 :عمى النحك االتي سنعالجوسكؼ  سكآءا كانت ىذه الحماية عمى المستكل الكطني اك الدكلي كىك ما
 :ليات العامةاآل أوال:

فرض مبادئ كذلؾ مف خبلؿ  تعمؿ الدكلة عمى كضع استراتيجية كطنية لمكقاية مف التمييز كخطاب الكراىية،
مف المجتمع طبقا ألحكاـ المادة  عمى نشر ثقافة التسامح كالحكار كنبذ العنؼمحياة العامة كالعمؿ أخبلقية ل

كالمؤسسات العمكمية االجراءات البلزمة لمكقاية مف  ، كما تتخذ الدكلة كاالدارات 05-20مف القانكف  05
 خبلؿ : التمييز كخطاب الكراىية السيما مف

 .كضع برامج تعميمية كتككينية لمتحسيس كالتكعية 
  ثقافة حقكؽ االنساف كالمساكاة.نشر 
 .تكريس ثقافة التسامح كالحكار كقبكؿ االخر 
 التمييز كخطاب الكراىية. اعتماد أليات لميقظة كاالنذار كالكشؼ المبكر عف أسباب 

                                                 
1
، 05، انعسز03عثس انمازض عثًاًَ، يكافحح انرًٍٍع وانكطاهٍح فً انرشطٌع انجعائطي، يجهح آفاق نألتحاز انسٍاسٍح وانماَىٍَح، انًجهس  

 .240، ص2020جىاٌ 
2
 .159جع انساتك، ص، انًطلاسًً سًٍط 
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 ،كأثار استعماؿ كسائؿ تكنكلكجيات  اإلعبلـ كالتحسيس حكؿ مخاطر التمييز كخطاب الكراىية
 االعبلـ كاالتصاؿ في نشرىما.

كخطاب الكراىية، كالتسامح  عمى اف تتضمف كسائؿ االعبلـ برامج نشر ثقافة الكقاية مف كؿ أشكاؿ التمييز
باإلضافة الى اشراؾ المجتمع المدني كالقطاع . القانكف نفسمف  08كقيـ االنسانية طبقا ألحكاـ المادة 

نفس  مف 07طاب الكراىية طبقا لممادة لمكقاية مف التمييز كخ الخاص في اعداد كتنفيذ االستراتيجية الكطنية
 القانكف.

 :ليات الخاصة: اآلثانيا
بالمرصد الكطني  في إطار الحماية الخاصة مف التميز كخطاب الكراىية أنشأ المشرع الجزائرم ما يسمى

بالشخصية  ىيئة كطنية تتمتع، كىك كاضعا اياه لدل رئيس الجميكرية لمكقاية مف التمييز كخطاب الكراىية
دارممعنكية كما يترتال مف القانكف رقـ  05كتشكيمتو محدد في نص المادة  .ب عف ذلؾ مف استقبلؿ مالي كا 

ككشؼ  ىذا المرصد برصد كؿ أشكاؿ كمظاىر التمييز كخطاب الكراىية كتحميميما ، كتتمخص مياـ20-05
 .أسبابيا، كاقتراح التدابير كاالجراءات البلزمة لمكقاية منيما

 

 وهتزَت األطفبل جزائى االخزطبفيٍ ًبَخ اجلُبئُخ احل :ادلجحش انضبنش

تعتبر جريمة خطؼ األشخاص بغرض طمب الفدية كاحدة مف أىـ أساليب اإلجراـ التقميدية، التي 
استعمميا المجرمكف لمحصكؿ عمى عائدات مالية، أما في الكقت الحاضر فقد أصبحت أىـ مصدر مف 

منظمات اإلرىابية لمحصكؿ عمى األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ نشاطيا مصادر تمكيؿ اإلرىاب، إذ تستعمميا ال
 كاستمراريتو.

كتعددت صكر الفعؿ اإلرىابي بتعدد التنظيمات كالجماعات اإلرىابية، كمف أبرز الظكاىر اإلرىابية 
ظاىرة اختطاؼ كاحتجاز الرىائف قصد طمب فدية مالية، كما يمكف أف يككف الغرض مف االختطاؼ بيع 

ك االتجار بو أك بأعضائو، أك إللحاقو بنسب الخاطؼ أك بنسب أم شخص آخر أك التسكؿ بو أك الطفؿ أ
 تعريضو لمتسكؿ.

ثـ أصبحت جريمة االختطاؼ تتخذ أشكاال كصكرا جديدة فظيرت جرائـ اختطاؼ كقعت عمى أشخاص 
دبمكماسييف، بالغيف بيدؼ االبتزاز، كيظير ذلؾ في صكرة خطؼ السياح كاألجانب خاصة الممثميف ال

كظيرت كذلؾ جرائـ اختطاؼ كسائؿ النقؿ البرم المختمفة، ككاف ىدؼ أغمب تمؾ الجرائـ مادم )الحصكؿ 
 عمى األمكاؿ( ثـ ازدادت ىذه الجرائـ خطكرة بعد ذلؾ لتظير جرائـ اختطاؼ الطائرات.

عديميا في العديد مف كالمشرع الجزائرم كبالرغـ مف أف جرائـ االختطاؼ مقننة في قانكف العقكبات كتـ ت
المرات إال أنو كألىداؼ معينة قصد تجريـ طمب الفدية، كخاصة مع رفض الدكلة الجزائرية دفع فدية لجماعة 
التكحيد كالجياد في غرب إفريقيا لتحرير الدبمكماسييف الجزائرييف المختطفيف في مالي منذ عاـ، مقابؿ اإلفراج 

لى تفشي ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ في السنكات األخيرة ثـ العثكر عف ثبلثة محتجزيف في الجزائر. إضافة إ



  ٍح نهغفم يٍ اجلشائى ادلؼاطشجاحلًاٌح اجلُائـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفظم انثاين
 

315 

، تـ تبني قانكف خاص تحت تسمية قانكف 1عمييـ مقتكليف الشيء الذم أحدث رعبا لدل العائبلت الجزائرية
 2الكقاية مف جرائـ اختطاؼ األشخاص كمكافحتيا.

لجرائـ االختطاؼ بالرغـ مف  كيظير إلى الكاجية تساؤؿ مفاده، أيف الحكمة في إصدار قانكف خاص
؟ كما ىك الجديد الذم جاء بو 2014كجكد نصكص قانكنية تـ تعديميا عدة مرات كاف آخرىا تعديؿ سنة 

 المشرع في ىذا القانكف الخاص؟ 
 51-02األطفبل وفك لبَىٌ  اخزطبف: جزميخ ادلطهت األول

ا في بداية األمر كاف في صكرة جريمة االختطاؼ جريمة دخيمة عمى المجتمع الجزائرم كلعؿ ظيكرى
اختطاؼ األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة، إال ٌأنيا بعد ذلؾ أخذت في اٌلتطكر سكاء مف ناحية الدكافع أك في 

 األساليب كالكسائؿ.
كفقياء القانكف كعمماء النفس كاالجتماع ينطمقكف مف فكرة كاحدة كىي أف ىذه الجريمة ليست اجتماعية 

، بؿ ىي فعؿ آدمي يأتيو الفرد بإرادتو كاختياره، كعميو فإف اقتصاديةة بحتة أك نفسية أك خالصة كليست مادي
جنسي -اختطاؼ األطفاؿ ظاىرة مؤلمة تفشت بشكؿ رىيب في مجتمعنا لعدة عكامؿ، أىميا العامؿ السيكك

Facteur psycho-sexuel لنتيجة بعد ففي كؿ مرة يتـ فييا اختطاؼ كاحد مف أطفاؿ الجزائر، ثـ قتمو با
أف تجرع عذابا كتعنيفا جنسيا، كفي أغمب حكادث خطؼ األطفاؿ كاف الغرض منيا اشباع الرغبة الجنسية، 
كقد يرافؽ ىذا األخير الباعث الرئيسي الذم مف أجمو تـ الخطؼ كأف يككف الغرض مف الخطؼ طمب تسديد 

الرغـ مف أف الدافع الجنسي لـ  فدية كرغـ ذلؾ يقكـ الجاني الخاطؼ باغتصاب كىتؾ عرض الطفؿ، عمى
يكف ىك السبب الرتكاب جريمة الخطؼ، كتـ تأكيد ىذه الحقيقة مف خبلؿ التحقيقات القضائية كتقارير الطب 
الشرعي، إذف فالدافع الجنسي ىك العامؿ األكثر شيكعا لدل مختطفي األطفاؿ، ثـ يميو العامؿ االجتماعي 

 )األسرم( ثـ العامؿ االقتصادم. 
حاطة بجكانب ىذه الجريمة عمينا تحديد مفيكميا ثـ تحديد أركانيا لنصؿ إلى العقكبة التي أقرىا كلئل
 المشرع.

 األطفبل. اخزطبف: يفهىو جزميخ انفزع األول

بحيث  التي برزت في الفكر القانكني كاالجتماعي، الجرائـجريمة اختطاؼ األطفاؿ تعتبر مف أخطر 
مف الخطكرة جعؿ مكافحتيا عمى المستكل الكطني كالدكلي أمرا حتميا ال  أف انتشارىا كبمكغيا درجة كبيرة

يمكف التغاضي عنو، فالطفؿ ىك المككف األساسي لؤلسرة كالجرائـ التي تقع عميو، كال سيما الماسة بحريتو 
                                                 

رىـ، ىي أسماء ألطفاؿ سمبت منيـ البراءة، حيث عثر عمييـ مقتكليف بعد اختطافيـ في يابراىيـ كغ، ث، نياؿيماء، ىاركف، لياسر، شي 1
 ، كقد أحدثت ىذه الظاىرة قمقا كبيرا لدل العائبلت الجزائرية كطالب الرأم العاـ إلى إعداـ الفاعميف.2014إلى  2012سنة 

 30مؤرخة في  81عدد ج ريتعمؽ بالكقاية مف جرائـ اختطاؼ األشخاص كمكافحتيا،  2020ديسمبر  30مكقع في  15-20نكف رقـ قا 2
 .4، ص2020ديسمبر 

. 
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لسمكؾ اتمس بكياف األسرة كاستقرارىا، كنظرا ألىمية المكضكع كاف المشرع ممزما بإعادة النظر في تجريـ ىذا 
كنظرا لحداثة ىذه الجريمة فإف مفيكميا بقي محؿ خبلؼ بؿ غير محدد سكاء في ، ككذا العقكبات المقررة لو

التشريع أك عند فقياء القانكف أك في القضاء، كلذلؾ ىناؾ صعكبة في تحديد مفيـك كاضح شامؿ كدقيؽ ليذه 
 .الجرائـ، كلتكضيح مفيـك جريمة االختطاؼ

 اف.تعريف االختط أوال:
 االختطاؼ لغة مشتؽ مف مصدر الخطؼ كيعني األخذ في سرعة كنقكؿ خطؼ الشيء أم أخذه في سرعة.
كاصطبلحا نمخصو فيما عرفو الدكتكر األردني كماؿ عبد ا محمد كىك األخذ السريع باستخداـ كافة 

ابعاد الطفؿ المجني عميو أشكاؿ القكة أك بطريؽ التحايؿ كاالستدراج لما يمكف أف يككف محبل ليذه الجريمة ك 
خط سيره كذلؾ بإتماـ السيطرة عميو دكف الفصؿ بيف الفعؿ كبيف الجرائـ البلحقة لو  مف مكانو أك تغيير

بغض النظر عف الدكافع لقياـ المجـر بذلؾ، كبمفيـك آخر اختطاؼ األشخاص ىك استبلب األشخاص 
 1يـ أك بتقييدىا ألم غرض إجرامي كاف.باستعماؿ القكة مادية كانت أك معنكية لحرمانيـ مف حريت

بعاده عنو تماما ك  كيعرؼ بعض الفقو االختطاؼ بأنو: " انتزاع الشيء المادم أك المعنكم مف مكانو ا 
ذ ينقمو إلى مكاف آخر لتنفك  ، كما يعرؼ أيضا بأنو: " انتزاع المجني عميو مف مكاف تكاجده2لمسيطرة عميو"

عض اآلخر أنو: "ىك كؿ فعؿ يقصد بو حمؿ المخطكؼ بالخداع أك كأيضا يعرفو الب 3أمر أك شرط ما"
بالعنؼ عمى االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر دكف إ ا ردتو كمنعو مف الخ ركج بقصد حرمانو مف حريتو 

 4الشخصية أك بقصد الزكاج" .
كمنو يمكف القكؿ أف جريمة خطؼ األطفاؿ ىي : "كؿ عمؿ إجرامي يتضمف سمب حرية الطفؿ الذم 

بعاده عف بيئتو، سكاء باستعماؿ كسائؿ مادك  يبمغ سف الرشد باختبلسولـ  ة كالعنؼ أك التيديد أك غيرىا يا 
 لتحقيؽ أىداؼ معينة"

المشرع الجزائرم لـ يضع تعريفا محددا لجريمة االختطاؼ  : ثانيا: تعريف االختطاف في التشريع الجزائري
تكفؿ حماية الحرية الشخصية التي كفميا الدستكر لكنو سعى لكضع مجمكعة مف النصكص القانكنية التي 

 الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف.بشأف  44ك 34الجزائرم كمنو ما جاء في المادة 
خص الطفؿ بنص خاص يجـر فعؿ االختطاؼ الكاقع  01-14كالمشرع الجزائرم كبمقتضى قانكف 

بالسجف المؤبد كؿ مف يخطؼ أك يحاكؿ خطؼ  التي تنص :"يعاقب 1مكرر  293عميو حيث جاءت المادة 
ؽ العنؼ أك التيديد أك االستدراج أك غيرىا مف الكسائؿ ي( سنة عف طر 18قاصر لـ يكمؿ ثماني عشرة )

                                                 
 .25ص، 2012، األردف، 1كماؿ عبد ا محمد، جريمة الخطؼ في قانكف مكافحة اإلرىاب كالعقكبات، دار الحامد، ط - 1
المكتب الجامعي الحديث، مصر، ، أحمد المعمرم، جرائـ االختطاؼ دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، د طعبد الكىاب عبد ا  2

 .42،41، ص2006
 .20ص، 2013، الجزائر، التكزيعك  النشرك  دار اليدل لمطباعة، جريمة االختطاؼ ؛ د ط، ؾيعنتر عك 3
 .51ص، 2007منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، ، 01 ط األكؿ،  جنادر عبد العزيز شافي، نظرات في القانكف؛  4
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مف ىذا القانكف إذا تعرض  263مف المادة  01كتطبؽ عمى الفاعؿ العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة 
أك إذا كاف الدافع إلى الخطؼ ىك تسديد فدية أك إذا ترتبت  القاصر المخطكؼ إلى تعذيب أك عنؼ جنسي

عميو كفاة الضحية، ال يستفيد الجاني مف ظركؼ التخفيؼ المنصكص عمييا في ىذا القانكف مع مراعاة 
 أدناه". 294أحكاـ المادة 

ف كالمشرع الجزائرم ذىب أبعد مف ذلؾ في تكفير الحماية لضحايا االختطاؼ مف خبلؿ تبنيو لقانك 
المتعمؽ بالكقاية مف جرائـ اختطاؼ األشخاص  15-20خاص يعالج جريمة االختطاؼ كىك قانكف رقـ 

منو:" يطبؽ ىذا القانكف عمى أفعاؿ خطؼ األشخاص أك القبض عمييـ أك  02فتنص المادة   كمكافحتيا،
ا القانكف بالقبض حبسيـ أك حجزىـ بدكف أمر مف السمطات المختصة كخارج الحاالت التي يجيز أك يأمر فيي

 عمى األشخاص، كالتي يشار إلييا في ىذا القانكف ب)جرائـ االختطاؼ(".

منو:"  28فقد نصت الماٌدة  فقد جعؿ ليا نصا خاصاأما بالنسبة لحماية األطفاؿ مف ىذه الجريمة 
 يعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف يخطؼ طفبل، عف طريؽ العنؼ أك التيديد أك االستدراج أك غيرىا مف

 الكسائؿ.

مف قانكف العقكبات،  263كتطبؽ عمى الفاعؿ العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 
إذا تعرض الطفؿ المخطكؼ إلى تعذيب أك عنؼ جنسي أك إذا كاف الدافع إلى الخطؼ ىك تسديد فدية أك 

 تنفيذ شرط أك أمر أك إذا ترتبت عميو كفاة الضحية".

 طاف في التشريع الفرنسيثالثا: تعريف االخت

تناكؿ المشرع الفرنسي جريمة الخطؼ أك القبض أك الحبس أك الحجز ألم شخص بدكف أمر مف 
السمطات المختصة أك خارج الحاالت اٌلتي يجيز أك يأمر فييا القانكف بالقبض عمى األفراد في المكاد مف 

، فالمشرع 1جنايات كالجنح ضد األفرادمف قانكف العقكبات الفرنسي، في الباب الخاص بال 344إلى  341
نما حدد األفعاؿ المككنة ليا.  الفرنسي أيضا لـ يضع تعريفا لجريمة الخطؼ كا 

كتنطبؽ ىذه الجرائـ حسب القضاء الفرنسي في حؽ الفاعؿ المادم، ككذلؾ في حؽ مف يأمر بيا 
ي مادة أخرل لحماية الحرية كيبقى في الخفاء كىك ما نسميو بالفاعؿ الذىني، كما أفرد المشرع الفرنس

مف قانكف العقكبات  107مف قانكف العقكبات الفرنسي المقابمة لممادة 114الشخصية لمفرد كىي المادة 
 الجزائرم.

                                                 
1
 Article 341 du Code pénal français (ancien) : (( Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les 

cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quel-

conques, seront punis: 

1 ° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois  ;  

2 ° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus 

d'un mois  ;  

3 ° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou 

détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.)) 
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 رابعا: تعريف االختطاف في القانون الدولي

حكؿ حماية جميع األشخاص مف  1992ديسمبر  18أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إعبلف في 
، صكتت عميو باإلجماع، يجـر االختطاؼ، كيطمب مف الدكؿ األطراؼ تسميط عقكبات 1تفاء القسرماالخ

 جزائية عمى الخاطفيف، كتعكيض ضحايا االختطاؼ.
مف التصريح:" يعتبر االختطاؼ كؿ عمؿ مف أعماؿ االختفاء القسرم،  01الفقرة 01كجاء في المادة 

كصفو إنكار لميثاؽ األمـ المتحدة، كانتياكا صارخا كخطيرا لحقكؽ جريمة ضد الكرامة اإلنسانية، كيداف ب كىك
 كحرياتو األساسية التي كردت في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.." اإلنساف

 2مف االتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم 01 الفقرة 01كجاء في المادة
 ."القسرم بأنو:" ال يجكز تعريض أم شخص لبلختفاء

االعتقاؿ أك “ القسرم باالختفاء" ألغراض ىذه االتفاقية، يقصد مف االتفاقية :" 02كعرفت المادة 
االحتجاز أك االختطاؼ أك أم شكؿ مف أشكاؿ الحرماف مف الحرية يتـ عمى أيدم مكظفي الدكلة، أك 

يا، كيعقبو رفض االعتراؼ أشخاص أك مجمكعات مف األفراد يتصرفكف بإذف أك دعـ مف الدكلة أك بمكافقت
بحرماف الشخص مف حريتو أك إخفاء مصير الشخص المختفي أك مكاف كجكده، مما يحرمو مف حماية 

 القانكف."
يأخذ الخطؼ صكرة جريمة االختفاء القسرم بالرغـ مف االختبلؼ  فبحسب ىذه النصكص يمكف أف

اس بحرية الفرد األساسية المكفكلة بينيما في المضمكف مف حيث ككنو فعؿ غير مشركع مف شأنو المس
قانكنا، كحقو في العيش في آمنا كسبلمة شخصو مف أم عدكاف، كيقؼ مف كراء ىذا النكع مف االختطاؼ 
جيات رسمية تمارس فعؿ االختفاء الرسمي ألغراض سياسية، كىك بيذا الكصؼ يصبح االختطاؼ في حالة 

لية يعاقب عمييا القانكف الدكلي الجنائي، كمنو يقع عمى كقكؼ دكلة أك جية رسمية كراء ارتكابو جريمة دك 
الدكؿ كاجب تطكير منظكمتيا العقابية بالنص عمى تجريـ االختفاء القسرم ككؿ صكر االختطاؼ، حتى 

 3يتكامؿ قضاؤىا الكطني مع القضاء الدكلي الجنائي.

                                                 
المؤرخ في  47/133بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ إعبلف حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم اعتمد كنشر  1

 . االعبلف متاح عمى الرابط:1992ديسمبر  18
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b053.html 29/05/2021 à 15:18 

اعتمدت كنشرت عمى العمـك كفتحت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ ، مف االختفاء القسرم االتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص 2
 . االتفاقية متاحة عمى الرابط:2006ديسمبر 20المؤرخ في  61/177بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html 29/05/2021 à 15 :27 
، جانفي 16جامعة قاصدم مرباح كرقمة، العدد، محمد صالح ركاف، جريمة االختطاؼ كعقكبة اإلعداـ، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف 3

 .259، ص2017
 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b053.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html
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 : ؤركبٌ جزميخ اخزطبف األطفبلانفزع انضبين

المتعمؽ بالكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتيا االشارة  15-20كف رقـ مف القان 28تضمنت المادة 
تكضيح أىـ العناصر القانكنية التي تقكـ عمييا ىذه الجريمة، مثميا مثؿ باقي ل كإلى صكرة االختطاؼ، 

الجرائـ تتككف جريمة إختطاؼ األطفاؿ باستعماؿ العنؼ كالتيديد أك االستدراج مف ثبلث أركاف، ىي صفة 
 ضحية ثـ السمكؾ االجرامي ثـ القصد الجنائي.ال

-20مف قانكف  28فطبقا لممادة  محؿ الجريمة ىك الطفؿ المستيدؼ بعممية الخطؼ،: أوال: صفة الضحية
" يعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف يخطؼ طفبل، عف طريؽ العنؼ أك التيديد أك االستدراج أك غيرىا مف  :15

 الكسائؿ..."
مصطمح طفؿ  كاعتماددرؾ األخطاء التشريعية السابقة كقاـ بتكحيد المصطمح، نبلحظ أف المشرع إست

بدؿ مف قاصر تماشيا مع قانكف حماية الطفؿ، كبالتالي الرجكع إلى القكاعد العامة كمنو إلى قانكف حماية 
 سنة مف عمره. 18منو كالتي تحدد سف الطفؿ بػ 02الطفؿ المادة 

 ثانيا: السموك االجرامي
مكؾ االجرامي لجريمة إختطاؼ طفؿ عف طريؽ العنؼ أك التيديد أك االستدراج أك غيرىا مف يتككف الس

 الكسائؿ عمى نشاطيف أساسييف ىما:
o .انتزاع الطفؿ مف البئة المكجكد فييا 
o  نقؿ الطفؿ المخطكؼ مف مكاف اقامتو إلى مكاف آخر مجيكؿ، مع امكانية احتجازه في معظـ الحاالت

 1كأىمو. قصد قطع صمتو ببيئتو
أف المشرع أبقى عمى عبارة "...أك غيرىا مف  28كفي مادتو  15-20غير أف ما يبلحظ عمى القانكف 

كالتي أحدثت انتقادات حكؿ مفيـك  1مكرر 293الكسائؿ" كىذه العبارة التي كانت مكجكدة في نص المادة 
ىك عدـ التكسع في تفسير النص ىذه الكسائؿ ككذا تناقض النص الجزائي مع أىـ مبادئ القانكف الجنائي ك 

 الجزائي، كبالتالي كاف عمى المشرع تحديد ىذه الكسائؿ بدقة كعدـ ترؾ المجاؿ لمتأكيؿ. 
فإف جريمة اختطاؼ طفؿ ىي مف  15-20مف القانكف  28حسب نص المادة : ثالثا: القصد الجنائي

 في نطاقيف: الجرائـ العمدية تتخذ صكرة القصد الجنائي
o لجاني الى اتياف الجريمة بجميع سمككياتيا.تكجو ارادة ا 
o .ضركرة أف يككف عمـ الجاني محيطا بجميع أركاف الجريمة 

 :رابعا: العقوبة المقررة

 :السجن المؤبدىي تكون العقوبة المقررة قانونا 
                                                 

 .276، ص1931، دار الكتب المصرية، القاىرة، 02 ط الثالث،  جة، جندم عبد الممؾ بؾ، المكسكعة الجنائي 1
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o  في جريمة اختطاؼ طفؿ في صكرتيا العادية كىي عف طريؽ العنؼ أك التيديد أك االستدراج أك غيرىا
 كسائؿ.مف ال

o  إذا كاف الخطؼ بغرض بيع الطفؿ أك االتجار بو أك بأعضائو، أك إللحاقو بنسب الخاطؼ أك بنسب أم
 شخص آخر أك التسكؿ بو أك تعريضو لمتسكؿ.

o .إذا كاف الخطؼ بغرض تجنيد المختطؼ في الجماعات اإلجرامية 
ؼ جنسي أك إذا كاف الدافع إلى في حالة تعرض الطفؿ المخطكؼ إلى تعذيب أك عن باقإعدام:تكون العقوبة 

 الخطؼ ىك تسديد فدية أك تنفيذ شرط أك أمر أك إذا ترتبت عميو كفاة الطفؿ.
كيستفيد الجاني مف األعذار المعفية مف العقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كؿ مف ارتكب 

حٌرض عمييا، كقاـ قبؿ عمـ أك شارؾ في جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك 
السمطات العمكمية بالجريمة بإببلغ السمطات اإلدارية أك القضائية عنيا كساعد عمى إنقاذ حياة الضحية ك/أك 

 1معرفة مرتكبييا ك/أك كشؼ ىكية مف ساىـ في ارتكابيا أك القبض عمييـ.
ائيا حدا لبلختطاؼ في يستفيد الفاعؿ أك الشريؾ أك المحرض مف األعذار المخففة، إذا كضع تمق

( أياـ كاممة كقبؿ اتخاذ أم إجراء مف 05الجنايات المنصكص عمييا في ىذا القانكف، خبلؿ خمسة ) 
 2إجراءات المتابعة، بتخفيض العقكبة.

كتخفض العقكبة إلى النصؼ بالنسبة لكؿ شخص ارتكب أك شارؾ في إحدل الجنح المنصكص عمييا 
الكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتيا، أك حرض عمييا كالذم بعد مباشرة المتعمؽ  15-20في القانكف رقـ 

إجراءات المتابعة ساعد في القبض عمى شخص أك أكثر مف األشخاص الضالعيف في ارتكابيا ك/أك كشؼ 
 3ىكية مف ساىـ في ارتكابيا.

كب جريمة الجاني ال يستفيد مف الظركؼ المخففة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، مف يرت
يجكز لمجية القضائية المختصة أف تحكـ بمنع أم أجنبي حكـ عميو بسبب ىذه الجريمة  4اختطاؼ األطفاؿ.

 5( سنكات عمى األكثر. 10مف اإلقامة في التراب الكطني إما نيائيا أك لمدة عشر ) 
ركني الذم عمى المحكمة الناظرة في الدعكل الحكـ بإغبلؽ المكقع اإللكتركني أك الحساب اإللكت

غبلؽ محؿ أك مكاف االستغبلؿ إذا كا نت ارتكبت بكاسطتو الجريمة أك جعؿ الدخكؿ إليو غير ممكف كا 

                                                 

 المتعمؽ الكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتيا. 15-20مف القانكف رقـ  35أنظر المادة  1
 مف نفس القانكف. 01الفقؤة 36أنظر المادة  2
 الفقرة األخيرة مف نفس القانكف 36أنظر المادة  3
 القانكف.مف نفس  37أنظر المادة  4
 مف نفس القانكف 37أنظر المادة  5
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يعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجنح المنصكص عمييا في ىذا القانكف ، ك 1الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكو
 2بالعقكبات المقررة لمجريمة التامة.
فيما يخص دمج أك ضـ العقكبات، كألـز المشرع القاضي بالحكـ بضـ اء ضأيضا ىذا القانكف قيد الق

 3العقكبات المحكـك بيا تنفيذا ألحكاـ ىذا القانكف إلى أم عقكبة أخرل سالبة لمحرية.
 انىلبَخ يٍ جزائى االخزطبف: انفزع انضبنش

االختطاؼ كىذا كمكافحتيا فصبل بعنكاف الكقاية مف جرائـ  تضمف قانكف الكقاية مف جرائـ االختطاؼ
حرصا مف المشرع الجزائرم عمى خيار الكقاية مف جرائـ الخطؼ كتكييؼ التشريع الكطني مع تطكر اإلجراـ 
قصد جعمو مؤىبل لمتصدم لؤلشكاؿ الجديدة، خاصة ظاىرة االختطاؼ، خاصة كأف ىذا القانكف أدخؿ سمطة 

الحفاظ عمى سرية التحقيقيات ك  كيؿ اإلعبلميالسمعي كالبصرم في مراقبة كسائؿ اإلعبلـ المرئية لتجنب التي
 ككذا حفاظا عمى سبلمة الضحايا كخصكصياتيـ، كما أشرؾ المشرع المجتمع المدني في عممية الكقاية.

كباستقراء النصكص القانكنية يتبيف أف المشرع الجزائرم نص عمى تتكلى الدكلة كضع استراتيجية 
كاليا، اضافة إلى اعتماد آليات اليقظة كاالنذار كالكشؼ المبكر، كطنية لمكقاية مف جرائـ االختطاؼ بكؿ أش

 كفي األخير تأكيد المشرع عمى ضركرة حماية األطفاؿ ضحايا جرائـ االختطاؼ حتى خارج الكطف.
 : وضع استزاتيجية وطنية للوقاية من جزائم االختطافأوال

ا :" تتكلى الدكلة كضع استراتيجية مف قانكف الكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتي 05نصت المادة 
كطنية لمكقاية مف جرائـ االختطاؼ بكؿ أشكاليا، كتسير عمى تنفيذىا مف طرؼ السمطات العمكمية 

 المختصة.
تتكلى الجماعات المحمية، بالتنسيؽ مع مختمؼ األجيزة المكمفة بالكقاية مف الجريمة كمكافحتيا، كضع 

يتـ إشراؾ المجتمع المدني ، ك كتسير عمى متابعة تنفيذىااالختطاؼ  استراتيجيات محمية لمكقاية مف جرائـ
ؼ، محمية لمكقاية مف جرائـ االختطاككسائؿ اإلعبلـ في إعداد كتنفيذ االستراتيجية الكطنية كاالستراتيجيات ال

 تحدد شركط ككيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ"ك 
 ـ االختطاؼ تنطكم عمى العناصر التالية:إف كضع استراتيجية كطنية لمكقاية مف جرائ

بما في ذلؾ اتخاذ قرارات سياسية لزيادة االىتماـ باألطفاؿ كتكفير أكبر قدر مف : أوال: المبادرات السياسية 
األمف ليـ، فضبل عف اصدار بيانات سياسية تبيف تكجيات الدكلة السياسية في شأف جرائـ االختطاؼ، 

 راكيا في مكافحة جرائـ االختطاؼ، كىـ المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ.كتحديد الفئات التي يمكف اش

                                                 

 مف نفس القانكف. 40أنظر المادة  1
 مف نفس القانكف 43أنظر المادة  2
 مف نفس القانكف 47أنظر المادة 3
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تعزيز الترسانة التشريعية باألدكات القانكنية المكجكدة، كاستحداث أدكات جديدة، : ثانيا: المبادرات التشريعية
االختطاؼ كيككف بالنظر في الخيارات التشريعية التي ال بد أف تكفر أكبر قدر مف الحماية القانكنية لضحايا 

 ذلؾ بشكؿ خاص بالنسبة لؤلطفاؿ.
تعد مف األدكات العممية التخطيط االستراتيجي المبني عمى دراسات كاحصائيات : ثالثا: األدوات العممية

 كاقعية لمكصكؿ إلى اتخاذ القرار المناسب لعمميات استباقية تحد كتشؿ ظاىرة االختطاؼ.
 

 :ف المبكز: آليات اليقظة واالنذار والكشثانيا

اليقظة نشاط إنساني ظير منذ القدـ يرجع أصمو إلى البحث كاستقطاب المعمكمات مف أجؿ القياـ 
بالتحسس كتتبع كؿ ما يجرم في بيئة ما كمكاكبة تطكراتيا كاالنذار كالكشؼ المبكر عف ظاىرة ما لتحقيؽ 

 المعالجة السريعة كالفعالة.
 : مفيوم اليقظة01

ممية المتابعة كالمراقبة كالرصد البشرم كالتكنكلكجي الذم تستخدمو الدكلة ككسيمة يرتبط مفيـك اليقظة بع
لمراقبة البيئة المحيطة بو أك الكشؼ عف اضطرابات فجائية كمعالجتيا بالسرعة البلزمة، كذلؾ عف طريؽ 

ذا كاف مصطمح اليقظة قد ظير في الياباف في منتصؼ القرف ا لتاسع عشر جمع المعمكمات كتقييـ البيئة، كا 
 1في نياية الخمسينات، إال أنو لـ يظير في فرنسا إال في نياية الثمانينات. كفي الكاليات المتحدة األمريكية

كقبؿ التطرؽ إلى مفيكـ اليقظة االستراتيجية يجب أف نفتح قكسا لتكضيح معنى مصطمح اليقظة في  
 حد ذاتو.

ييقاظى. رجؿه يىقيظه: ذكيٌّ فىًطفه نبيو حذر، ظؿ ك  أيقاظالجمع:  -اليقظة لغة تعني: يقظ" يقظة" لغـــة: -أ
المتيقظ كىك  يقظا مترقبا كؿ حركة". كىي بمعنى االنتباه كالصحكة أم عكس الغفمة، أك خبلؼ النكـ

الشخص الذم يككف في حالة اليقظة، كيستعمؿ التيقظ أيضا بغض النظر عف الحالة العادية لمشخص 
تمرار في ىذه الحالة مف الكعي ىذا مف جية كمف جية أخرل تنطبؽ كممة لئلشارة الى الرغبة في االس

اليقظ عمى كؿ الذيف يتمكنكف مف البقاء متيقظيف كحتى عمى كؿ الذيف يسعكف إلى مراقبة كحراسة شيء 
 2 ما كالحفاظ عميو.

لمراقبة كمف التعاريؼ التي أجمع عمييا الفقياء المختصكف كالدارسكف أف اليقظة ىي ا اصطالحا: -ب
كما تـ تعريفيا ، 3الشاممة كالذكية لبيئة المؤسسة مف خبلؿ البحث عمى المعمكمات الكاقعية كالمستقبمية

                                                 
1
 - Etude 3IE, La veille stratégique les yeux et les oreilles de votre entreprise, France, 2001, disponible sur 

le cite: http://www.innovhera.be, consulté le 28/05/2021 à 14 : 12 
2
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8% /  29/05/2021 à 05 :40 

3
 Laurent Harmel, veille stratégique et intelligence économique, AFNOR, 2eme édition, paris, 2017 , p23 

http://www.innovhera.be/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%25
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كما تعرؼ ، 1عمى أنيا نشاط متكاصؿ كمتكرر ييدؼ لمراقبة دائمة عمى البيئة لكي تتكقع التطكرات
في اطار القانكف كاحتراـ القكاعد فف تحديد كجمع كتجييز كتخزيف المعمكمات كاإلشارات  اليقظة عمى أنيا

كتساعد في تكجيو المستقبؿ ، كاألخبلؽ التي مف شأنيا أف تطمع الدكلة عمى جميع مستكيات الخطر
ىناؾ انكاع عديدة كمختمفة مف اليقظة ككؿ كاحدة منيا ك مكاجية المستقبؿ. ك  ككذلؾ حماية الحاضر

 تستعمؿ في مجاؿ معيف:
o خاص بالشركات كالمؤسسات التجارية.: كىذا نكع  اليقظة التنافسية 
o ترمي الى جمع المعمكمات مف اجؿ االبتكارات التكنكلكجية كاالستثمار في جك آمف. اليقظة التكنولوجية : 
o يقصد بيا رصد كتتبع المعمكمات المتعمقة بالزبائف كاالسكاؽ كالمكردكف, كبمدل كفاءة  : اليقظة التجارية

 المؤسسة التجارية مقارنة بالمنافسيف إلحداث تفكؽ تسكيقي. القائميف بالمياـ التسكيقية في 
o كتتمثؿ في تحديد كمبلحظة كجمع المعمكمات عف كؿ الظكاىر االجتماعية، بما فييا  اليقظة االجتماعية :

 الجرائـ.
o فيي البحث عف المعمكمات التي تساعد عمى التنبؤ بالتغيرات التي تحصؿ في  اليقظة االستراتيجية :

 االجتماعي كاالقتصادم بيدؼ تقميص االخطار.المحيط 
 : االنذار والكشف المبكر02

يعتبر اإلنذار كالكشؼ المبكر عنصرا رئيسيا لمحد منف ظاىرة ما، كىك يمنع أك يحد كقكع الضحايا 
كيقمؿ مف مخاطر انتشار كتنامي ىذه الظاىرة، كلضماف فعالية أنظمة اإلنذار المبكر، يجب إشراؾ أفراد 

ع المعرضيف لخطر ىذه الظاىرة، كالقياـ بشكؿ فعاؿ أيضا بنشر الرسائؿ كالتحذيرات كالتأكد مف كجكد المجتم
 حالة استعداد مستدامة.

. لغـــة: -أ  قكًع أىٍمرو  انذار: )اسـ( .الجمع : إنذارات. مصدر أىٍنذىرى رىسي اإلٍنذاًر : اإلٍخطار، اإًلٍشعاري ًبكي جى
ذى  دكًث شىٍيءو مَّا ألٍخًذ الحيطىًة كالحى ٍخـه تيٍشًعريؾى ًبحي ٍكته ضى فَّارىةن لىيا صى فَّارىةى اإًلٍنذاًر : صى ـٍ تىٍسمىٍع صى ًر، أىلى

مكًؿ ميناسىبىةو مَّا. ، أىٍكحي طيرو  خى
. أجيزة اإلنذار: أجيزة تستخدـ في الحركب  وي ديكفى ساًبًؽ ًإٍنذارو وى لىوي ًإٍنذاران أىًخيران : ًإٍشعاران أىٍخرىجى كىجَّ

بًقيى في حالة اإلنذار: بقي متأٌىبنا كمستعدًّا لكؿٍّ طارئ.، ككارثكال
2 

عرفت ىيئة األمـ المتحدة اإلنذار المبكر بأنو مجمكعة مف القدرات البلزمة إلعداد  اصطالحا: - ب
كنشر معمكمات تحذيرية مفيكمة ككاضحة تصؿ في الكقت المناسب لتمكيف األفراد كالمجتمعات 

                                                 
1
 Philippe Gloguen, Thomas Legrain, le guide de l’intelligence économique, hachette livre, France, 2014, 

p22. 
 معجـ المعاني متاح عمى المكقع:2

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 29/05/2021  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1/
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خطار لبلستعداد كاالستجابة بشكؿ صحيح كبالمدة الزمنية المناسبة كالمنظمات الميددة باأل
 كاإلنذار المبكر يحتكم عمى العناصر األربعة التالية: لمتقميؿ مف األضرار كالخسائر.

 المعرفة بالخطر، خدمة المراقبة الفنية كاإلنذار؛ االتصاالت كنشر اإلنذارات؛ كقدرة رد فعؿ المجتمع. 
 ية في أم نظاـ فعاؿ لئلنذار المبكر.كىي العناصر الرئيس 

ك إف الغرض مف أنظمة اإلنذار المبكر المعتمدة عمى األفراد ىك بناء قدرة األفراد كالمجتمعات الميددة 
بالخطر الناجـ عف ىذه الظاىرة، لمعمؿ في الكقت الكافي كباألسمكب المناسب لمحد كخفض مف إمكانية 

 ار.إصابة األفراد ككقكع الخسائر كاإلضر 
 حماية ضحايا االختطاف  ثالثا:

أدرج المشرع الجزائرم في قانكف الكقاية مف جرائـ اختطاؼ األشخاص كمكافحتيا، فصؿ ثالث بعنكاف 
، كالمشرع بذلؾ يؤكد عمى 13إلى المادة  09مكاد مف المادة  05حماية ضحايا جرائـ االختطاؼ يتضمف 

 اصة تتمثؿ في:حماية خاصة ليؤالء الضحايا، كىذه الحماية الخ
 1التكفؿ الصحي كالنفسي كاالجتماعي كتيسير اعادة ادماجيـ في الحياة. -01
 2تضمف الدكلة تيسير المجكء إلى القضاء باستفادتيـ تمقائيا مف المساعدة القضائية بقكة القانكف. -02
 تكسيع الحماية إلى ضحايا جرائـ االختطاؼ المرتكبة في الدكؿ األجنبية، بالتنسيؽ مع السمطات -03

المختصة في ىذه الدكؿ، كتييئة كؿ الظركؼ لمساعدتيـ كتسييؿ رجكعيـ إلى أرض الكطف عند طمبيـ 
 3ذلؾ.

تيسير عكدة الرعايا األجانب ضحايا االختطاؼ، إلى كطنيـ األصمي كعند االقتضاء إلى بمد  -04
 كعبارة تيسير تفيد استفادتيـ مف تذاكر سفر مجانية عمى األقؿ. 4إقامتيـ.
ف نفس تدابير الحماية االجرائية كغير االجرائية المتعمقة بالضحايا كالشيكد االستفادة م -05
مف قانكف االجراءات الجزائية )إخفاء المعمكمات المتعمقة  20مكرر 65المنصكص عمييا في المادة  5كالخبراء

ية باليكية، كضع رقـ ىاتفي تحت تصرفو، تمكينو مف نقطة اتصاؿ لدل مصالح األمف، ضماف حماية جسد
مقربة لو مع امكانية تكسيعيا ألفراد عائمتو كأقاربو، كضع أجيزة تقنية كقائية بمسكنو، تسجيؿ المكالمات 
الياتفية التي يتمقاىا أك يجرييا بشرط مكافقتو الصريحة، تغيير مكاف إقامتو، منحو مساعدة اجتماعية أك 

 مالية(.

                                                 
 المتعمؽ الكقاية مف جرائـ االختطاؼ كمكافحتيا. 15-20مف القانكف رقـ  09أنظر المادة  1
 مف نفس القانكف 10أنظر المادة  2
 مف نفس القانكف. 11أنظر المادة  3
 مف نفس القانكف. 12ادة أنظر الم 4
 مف نفس القانكف. 13أنظر المادة  5
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 : جزميخ هتزَت ادلهبجزٍَ األطفبل انضبينادلطهت 

زائر كعمى غرار دكؿ كثيرة تشيد تزايد متسارع في عدد األشخاص الذيف يحاكلكف عبكر البحر إلى الج
الدكؿ األكركبية، كما تشيد أيضا خاصة مف حدكدىا الجنكبية عبكر األجانب مف الدكؿ االفريقية بطرؽ غير 

دكؿ األكركبية ىذه مشركعة إلى داخؿ األراضي الجزائرية كيستعد معضيـ لمحاكلة العبكر أيضا إلى ال
الظاىرة أدت إلى بركز سماسرة مجرميف في شكؿ عصابات منظمة، يستغمكف ىذه الكضعية كبمقابؿ أمكاؿ 

 يحاكلكف تيريبيـ إلى الدكؿ األكركبية، ىذا أدل إلى بركز جريمة تيريب المياجريف.
في نشاطيا اإلجرامي، كجريمة تيريب المياجريف تقكدىا عصابات دكلية تتميز بالتنظيـ كاالستمرارية 

لذلؾ صنفت في خانة الجرائـ المنظمة كالتي تشكؿ تيديدا كخطرا حقيقيا عمى أمف كاقتصاد الدكؿ، أما فئة 
المياجريف فقد تغيرت بمركر الزمف كتغير المعطيات، فبعد أف كاف الشباب ىـ أغمبية ضحايا ىذه الجريمة 

يسمى بقارب المكت، نرل مؤخرا أف األطفاؿ كالنساء كىـ مف يغامركف بحياتيـ في سبيؿ اليجرة عبر ما 
أصبحت أعدادىـ في تزايد مستمر سكاء عمى المستكل الدكلي كحتى عمى المستكل المحمي، فكاف مف 
البدييي أف يدؽ المجتمع الدكلي ناقكس الخطر كأف يعمؿ عمى بذؿ كؿ الجيكد مف أجؿ إيجاد اآلليات 

يريب المياجريف كخمؽ األجيزة الفعالة لمكافحتيا، كقد تمخض عف ىذه القانكنية المناسبة لتجريـ ظاىرة ت
الجيكد اعتماد اتفاقية باليريمك مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المتعمقة بمكافحة الجريمة المنظمة 

، كالتي أرفقت بالبركتكككؿ الثالث حكؿ مكافحة تيريب المياجريف 2000نكفمبر  15عبر الكطنية بتاريخ 
، كالذم جـر كبشكؿ صريح كألكؿ مرة في المادة السادسة منو جريمة تيريب 1عف طريؽ البر كالبحر كالجك

 المياجريف كاستبعد في نفس الكثيقة كؿ متابعة قضائية لممياجريف الميربيف بمقتضى المادة الخامسة منو.
، كما 2 2002سنة  كالجزائر صادقت بتحفظ عمى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية

، كمع ذلؾ لـ يقـ 3 2003صادقت بتحفظ أيضا عمى البركتكككؿ الخاص بمكافحة تيريب المياجريف سنة 
 11-08بمكجب القانكف  2008المشرع الجزائرم بادراج أحكامو في التشريع الجزائي الكطني حتى سنة 

                                                 

البركتكككؿ الثالث حكؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك، اعتمد كعرض لمتصديؽ كالتكقيع بمكجب قرار الجمعية  1
 .2004يناير  28ذ في كقد دخؿ حيز التنفي، 2000نكفمبر  15بتاريخ  55الدكرة  25العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

، المتضمف التصديؽ، بتحفظ، عمى اتفاقية 2002فبراير  05المؤرخ في  55-02صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  2
 نكفمبر سنة 15األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة يـك 

 .61. ص2002فبراير  10الصادرة في  09عدد  ج ر. 2000
كالمتضمف التصديؽ، بتحفظ، عمى  2003نكفمبر  09تاريخ ب 418-03صادقت عميو الجزائر بتحفظ بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  3

ة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك، المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافح
 .10، ص2003نكفمبر  12مؤرخة في  69عدد  ج ر. 2000نكفمبر سنة  15المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يـك 
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، يمي بعد ذلؾ أف المشرع 1قميـ فيياالمتعمؽ بتنظيـ شركط دخكؿ األجانب إلى الجزائر كاقامتيـ بيا كتن
 2المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات. 01-09الجزائرم جـر فعؿ تيريب المياجريف كىذا بمكجب القانكف رقـ 

 : يفهىو جزميخ هتزَت ادلهبجزٍَ األطفبلانفزع األول

ضمكنيا في إف تحديد مفيكـ جريمة تيريب المياجريف يقتضي بالضركرة تحديد تعريؼ ىذه الجريمة كم
 القانكف الدكلي أكال، ثـ في التشريع الكطني كصكال إلى القكانيف المقارنة.

 أوال: تعريف جريمة تيريب المياجرين من منظور القانون الدولي
يشكؿ بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر، البحر كالجك الصادر عف األمـ المتحدة 

شكؿ صريح فعؿ تيريب المياجريف، كعرفتو في الفقرة "أ" مف المادة الثالثة أكؿ كثيقة قانكنية دكلية جرمت ب
منو عمى أنو:" تدبير الدخكؿ غير المشركع لشخص ما إلى دكلة طرؼ ليس ذلؾ الشخص مف رعاياىا أك 

فعة مالية أك مف المقيميف الدائميف فييا، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، عمى من
 تستمـز بالضركرة تكافر العناصر التالية: فيذه الجريمةمف ىذا التعريؼ  انطبلقا، ك مادية أخرل" منفعة
o ،تدبير الدخكؿ غير المشركع لشخص ما 
o ،يككف ىذا الدخكؿ إلى دكلة طرؼ في البركتكككؿ ليس ذلؾ الشخص مف رعاياىا أك مف المقيميف فييا 
o  مباشرة أك غير مباشرة، عمى منفعة مالية أك منفعة يككف ىذا التدبير لمدخكؿ بغرض الحصكؿ، بصكرة

 مادية أخرل.
ال يعد مف قبيؿ تيريب المياجريف في نظر ىذا البركتكككؿ إذا تمت الجريمة دكف مقابؿ مادم، ك 

 3بالمفيـك العكسي يعد الفعؿ مباحا إذا ارتكب بدكف مقابؿ.
ابع لؤلمـ المتحدة، جريمة تيريب كفي ذات السياؽ عرؼ معيد مراقبة المخدرات كمنع الجريمة الت

المياجريف بأنيا: " تدبير الدخكؿ غير المشركع ألحد األشخاص إلى دكلة ال يككف ىذا األخير مف رعاياىا 
بغرض الحصكؿ عمى الربح". ىذا التعريؼ جاء عاما كمع ذلؾ فيك اآلخر حصر تيريب المياجريف في فعؿ 

 4، دكف اإلشارة إلى باقي صكر سمكؾ التيريب المجـر األخرل.تدبير دخكؿ األجانب إلى دكلة بمقابؿ مادم

                                                 

قامتيـ بيا كتنقميـ فييا 2008يكنيك  25في  مكقع 11-08القانكف رقـ  1  36عدد  ، ج ريتعمؽ بشركط دخكؿ األجانب إلى الجزائر كا 
 .4، ص2008يكليك  02بتاريخ في 

يكنيك  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2009فبراير  25مكقع في  01-09قانكف رقـ  2
 .3، ص2009مارس  08مؤرخة في  15عدد  ج ركالمتضمف قانكف العقكبات  1966سنة 

مياجريف في التشريع الجزائرم، المجمة األفريقية لمدراسات القانكنية كالسياسية، جامعة أحمد مغني دليمة، قراءة في أحكاـ جريمة تيريب ال 3
 .2019لسنة: جكاف ، 01العدد: ، 03دراية، ادرار، المجمد: 

 .35، ص2013، دار الكتب القانكنية، مصر، 01 ط محمد صباح سعيد، جريمة تيريب المياجريف، دراسة مقارنة،  4
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 في التشريع الجزائري األطفال ثانيا: تعريف جريمة تيريب المياجرين
كالمتعمؽ بشركط دخكؿ  11-08تعرض المشرع الجزائرم لجريمة تيريب المياجريف في القانكف 

المعدؿ كالمتمـ لقانكف  01-09القانكف رقـ األجانب إلى الجزائر كاقامتيـ بيا كتنقميـ فييا، ككذلؾ في 
كالمتعمؽ بشركط دخكؿ األجانب إلى الجزائر كاقامتيـ بيا كتنقميـ  11-08كبالنظر لمقانكف رقـ  العقكبات.

منو كالتي جاء فييا:" الناقؿ الذم يقكـ بنقؿ  35فييا، نجد أف المشرع نص عمى ىذه الجريمة في المادة 
رم قادـ إليو مف دكلة أخرل، غير حائز لكثائؽ السفر القانكنية"، فالمشرع ىنا جـر أجنبي إلى اإلقميـ الجزائ

قياـ الناقؿ بإدخاؿ أجنبي ألرض الكطف بطريقة غير مشركعة دكف أف يككف حائزا لكثائؽ السفر القانكنية، 
ـ الناقؿ بنقؿ بدكف استعماؿ عبارة تيريب المياجريف، كما أف المشرع لـ يجـر الحالة العكسية كىي أف يقك 

أجنبي أك مكاطف جزائرم لمخركج مف الجزائر إلى دكلة أخرل بطريؽ غير مشركع، كبالتالي يمكف القكؿ بأف 
 ىناؾ فراغ قانكني أماـ القضاء إذا تعرض إلى مثؿ ىذه الحاالت.

المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات فالمشرع الجزائرم عرؼ جريمة  01-09أما بالنظر لمقانكف رقـ 
مف قانكف العقكبات بأنيا:" القياـ بتدبير الخركج غير  30مكرر 303يريب المياجريف في نص المادة ت

المشركع مف التراب الكطني لشخص أك عدة أشخاص مف أجؿ الحصكؿ، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، 
 عمى منفعة مالية أك أم منفعة أخرل".

ا لمتعريؼ الذم تضمنتو المادة الثالثة مف البركتكككؿ كيجدر التنبيو أف ىذا التعريؼ جاء مخالفا تمام 
، فالمشرع الجزائرم استعمؿ عبارة 2003المشار إلييا سابقا رغـ مصادقة الجزائر عمى ىذا البركتكككؿ سنة 

تدبير الخركج غير المشركع بدال مف تدبير الدخكؿ كما جاء في البركتكككؿ، كقد يككف السبب في ذلؾ حسب 
 ائر عمكما ليست دكلة يقصدىا المياجركف بقدر ما ىي دكلة منطمؽ كعبكر في الغالب.رأينا أف الجز 

غير أنو مف الناحية القانكنية يجب عمى المشرع أف ينظـ كؿ الحاالت، لذلؾ يجب أف يتدخؿ مف أجؿ 
تعريفا مراجعة جريمة تيريب المياجريف ليس كفقا لما جاء في المادة الثالثة مف البركتكككؿ التي ال تعطي 

شامبل لمجريمة، كانما ليجعؿ التعريؼ أكثر شمكلية، فيتضمف الدخكؿ، الخركج، البقاء كالتنقؿ غير المشركع 
 في الدكلة لشخص ليس مف رعاياىا مقابؿ الحصكؿ عمى منفعة مادية أك معنكية كحتى لك تـ ذلؾ بالمجاف.

بؿ جعؿ ارتكاب الجريمة في كجكد كالمشرع الجزائرم لـ اضع نصا خاصا لتيريب المياجريف األطفاؿ 
 طفؿ ظرفا مشددا لمعقكبة.

 : ؤركبٌ جزميخ هتزَت ادلهبجزٍَ األطفبلانضبينانفزع 

إف المشرع الجزائرم جعؿ جريمة تيريب المياجريف األطفاؿ كطرؼ مشدد لجريمة تيريب المياجريف 
لعقكبات الجزائرم، كتتضمف مف قانكف ا 31مكرر303في إطارىا العاـ كىذا حسب مقتضيات أحكاـ المادة 

جريمة تيريب المياجريف في التشريع الجزائرم صكرة كحيدة لمسمكؾ اإلجرامي، بينما فيما يخص متطمبات 
العمؿ القضائي يجب أف تتسع لتشمؿ جميع األفعاؿ كالسمككات التي يمكف أف ترتكب مف قبؿ الجناة كتشكؿ 
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يريب المياجريف، كتزكير كثائؽ السفر كاليكية كمساعدة في حد ذاتيا أفعاال مساعدة عمى ارتكاب جريمة ت
 األشخاص عمى اإلقامة غير المشركعة.

 أوال: صفة المجني عميو
مف قانكف العقكبات الجزائرم " أف يككف مف بيف األشخاص  31مكرر 303حسب مقتضيات المادة 

 31مكرر 303بار أف المادة الميربيف قاصر " دكف أف يحدد المشرع سف ىذا القاصر، مع أخذ بعيف االعت
، أم قبؿ صدكر قانكف حماية الطفؿ، 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09مستحدثة بمكجب القانكف رقـ 

سنة،  16سنة أك أقؿ مف  19سنة، أك أقؿ مف  18كبالتالي ىؿ يقصد المشرع القاصر الذم سنو أقؿ مف 
صر، كمف ىنا ندعك المشرع الجزائرم إلى تكحيد كعميو يبقى االشكاؿ مطركحا دائما في تحديد سف ىذا القا

 المصطمحات ككذا تكحيد سف الطفؿ كفؽ قانكف حماية الطفؿ. 
فالضحية ىنا ىك طفؿ يرافؽ شخصا بالغا، أك طفبل لكحده كىنا ال يمكف تصكر طفؿ يككف مياجرا إال 

 أف يككف في إطار االتجار بالبشر أك لبلستغبلؿ الجنسي.
 راميثانيا: السموك االج

الصكرة الكحيدة لمنشاط اإلجرامي المدرجة في قانكف العقكبات تتمثؿ في القياـ بتدبير الخركج غير 
المشركع مف التراب الكطني لشخص أك عدة أشخاص يككف مف بينيـ طفؿ أك عدة أطفاؿ، كىذا السمكؾ ىك 

لمكصكؿ في النياية إلى النتيجة  المقصكد بالتجريـ كالعقاب، كيتضمف القياـ بكؿ فعؿ مفاده بذؿ الجيد البلـز
 مؤداىا خركج شخص أك عدة أشخاص مف التراب الكطني.

كيعني عبكر الحدكد الكطنية التي تفصؿ الجزائر عف حدكد بمداف أخرل أك تجاكز حدكد المياه 
اإلقميمية في البحر، كبرمجة ىذا العبكر يمكف أف يتـ لشخص أك عدة أشخاص يككف بصحبتيـ طفؿ سكاء 

ا أجانب أـ مكاطنيف أك عديمي الجنسية، كبذلؾ فإف ىذا العنصر يرتكز أساسا عمى تحقيؽ نتيجة تتمثؿ كانك 
في الخركج مف التراب الكطني أم عبكر الحدكد الكطنية فإذا لـ تتحقؽ ىذه النتيجة فإف الجريمة تعتبر غير 

بكر الحدكد الكطنية فإنيا تقع في تامة، كمثاؿ ذلؾ أنو إذا تـ القبض عمى الجناة الميربيف كىـ يحاكلكف ع
حكـ الشركع الجنائي في تيريب المياجريف، كلكف في تماـ ىذا العنصر ربما يصعب عمى حراس الحدكد 
المحاؽ بالجناة عندما يتجاكزكف الحدكد الكطنية إلى دكلة أخرل، ما لـ يتعاكف حراس الحدكد لتمؾ الدكلة في 

 القبض عمييـ.
الخركج أيضا بصفة غير مشركعة، كيعني ذلؾ عبكر الحدكد دكف االلتزاـ  كما يشترط أف يتـ تدبير

كالتقيد بالشركط القانكنية البلزمة لمخركج مف التراب الكطني، أم عدـ استيفاء الكثائؽ البلزمة كالصحيحة 
كىذا  لمسفر بكاسطة جكاز السفر أك أية كثيقة تقكـ مقامو ككذا ضركرة تكفر التأشيرة إذا كانت الزمة لذلؾ
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بحسب شركط دخكؿ الدكلة المقصكدة، عمى أف يتـ الخركج أيضا مف المنافذ الرسمية المخصصة لذلؾ كما 
 1ال يجب أف يككف الشخص ممنكعا مف الخركج بأمر قضائي.

 ثالثا: الركن المعنوي 
تقتضي جريمة تيريب مياجريف أطفاؿ إلى جانب تكافر الركف المادم ضركرة تكافر القصد الجنائي 
أيضا كيشتمؿ عمى القصد الجنائي العاـ كالذم يجب أف يقترف بتكافر القصد الخاص المتمثؿ في غرض 
الحصكؿ عمى المنفعة، فالقصد الجنائي العاـ في جريمة تيريب المياجريف يتمثؿ في العمـ بأركاف الجريمة 

غير مشركعة، كأف  كعناصرىا في القياـ بتدبير خركج شخص أك عدة أشخاص مف التراب الكطني بطريقة
سنة، كال يكفي العمـ بتمؾ العناصر بؿ  18يتمثؿ العمـ أيضا بأف مف بيف المياجريف طفؿ ال يتجاكز سنو 

حداث النتيجة المتمثمة في تدبير ذلؾ الخركج لممياجريف مف  يجب أف تتجو إرادة الجاني إلى اتياف الفعؿ كا 
 التراب الكطني.

مف تيريب المياجريف األطفاؿ ىك الحصكؿ عمى منفعة مالية  إلى جانب ذلؾ كجكب أف يككف اليدؼ
أك منفعة أخرل كىك ما يمثؿ القصد الجنائي الخاص في ىذه الجريمة، كاليدؼ مف إدراج ىذا القصد ىك 
األساس الذم بني عميو تجريـ سمكؾ أكلئؾ الذيف يستفيدكف مف تيريب المياجريف األطفاؿ، كىي تشمؿ أم 

ك الرشكة أك الدفع أك المكافأة أك الميزة أك االمتياز أك الخدمة بما فييا الخدمات الجنسية نكع مف االستمالة أ
 أك غيرىا مف الخدمات سكاء كانت مالية أك غير مالية.. 

 لبَىَب: انؼمىثبد ادلمزرح انفزع انضبنش

ع مف العقكبة يعاقب المشرع الجزائرم عمى جريمة تيريب المياجريف األطفاؿ في صكرتيا العادية، كيرف
دكف تغيير الكصؼ في حاالت معينة، بينما يغير مف الكصؼ كيغمظ في العقكبة في ظركؼ أكثر خطكرة، 

لى جانب ذلؾ ىناؾ عقكبات تبعية إلزامية عامة كخاصة.  كا 
( سنكات، كغرامة 10( سنكات إلى عشر )05يعاقب عمييا بكصؼ جنحة كذلؾ بالحبس مف خمس)

كمما يبلحظ في ىذه العقكبة ىك مبلئمتيا لتعريؼ اتفاقية 2دج  1.000.000دج إلى  500.000مف 
مكافحة الجريمة المنظمة فيما يخص مفيـك الجريمة المنظمة، التي تيدؼ إلى ارتكاب كاحدة أك أكثر مف 
الجرائـ الخطيرة كأف المشرع بكضعو العقكبة األدنى بخمس سنكات يككف قد أضفى سمة الخطكرة التي تميز 

 كؾ اإلجرامي.ىذا السم
كىناؾ ظركؼ تجعؿ مف تكييؼ الجريمة ينتقؿ مف كصؼ جنحة إلى كصؼ جناية كتشدد فييا العقكبة 

 إلى أقصي حد نظرا لخطكرة مضمكف ىذه الظركؼ المتمثمة في:

                                                 

، 01كافحة تيريب المياجريف، دراسة مقارنة عمى ضكء تعديؿ قانكف العقكبات، مجمة صكت القانكف، جامعة الجزائرخريص كماؿ، م 1
 .51، ص2017، السنة 08العدد
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 إذا سيمت كظيفة الفاعؿ ارتكاب الجريمة. -
 إذا ارتكبت الجريمة بحمؿ سبلح أك التيديد بو. -
 ة مف طرؼ أكثر مف شخص.إذا ارتكبت الجريم -
 إذا ارتكبت الجريمة مف طرؼ جماعة إجرامية منظمة. -

 1.كيتغير الكصؼ مف جنحة إلى جناية كتشدد العقكبة عند تكافر أحد الظركؼ المذككرة بيا
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 :خـاخلبمت

المتعمؽ حماية  12-15ف قانكف م 02إلى أف الطفؿ بمفيـك المادة  مف خبلؿ ىذه الدراسة تكصمنا
إما أف يككف طفبل جانحا يرتكب جرائـ أك في  الكضعية األكلى الطفؿ، يمكف أف يككف في إحدل الكضعيتيف،

ما أف يككف في الكضعية الثانية مجنيا عميو ، كفي ىاتيف  حالة خطر يحتمؿ قيامو في المستقبؿ بجرائـ، كا 
أكجو الحماية لمقاعدة القانكنية الجنائية، كىذا النقاش ىك نقاش الكضعيتيف دار نقاش كما يزاؿ يدكر حكؿ 

فقيي قضائي تغذيو الظركؼ كالمعطيات التي تتغير بشكؿ متسارع بفعؿ العكلمة كتطكر العمكـ كأجيزة 
جعؿ مف القاعدة الجنائية سكاء كانت مكضكعية أك إجرائية مكجية لؤلطفاؿ تسابؽ كىك ما االتصاالت، 

التكيؼ كالمركنة كالتغير ألجؿ مكاكبة التحكالت االجتماعية كاالقتصادية ككذا التطكرات الزمف في ميمة 
 السياسية، كىذا كفؽ السياسة الجنائية لمدكلة.

، فبعد أف أيضاككما تخضع القاعدة الجنائية لمتغير كالتعديؿ، يخضع الطفؿ ليذا التغير كالتطكر 
(، يحتاج مف العمماء Click Mouseم منزؿ بنقرة فأرة )أصبح العالـ قرية صغيرة كأصبح الدخكؿ إلى أ

كالباحثيف كالفقياء كالقضاة كؿ حسب مكقعو إلى المساىمة في خمؽ القاعدة الجنائية التي تكفر الحماية 
 الفعمية كالفعالة في الكقت نفسو.

في جؿ القكاعد  لمقارنةكباحثيف عف العمـ كالمعرفة كبعد خكضنا بالدراسة كالتحميؿ كا ىذاكمف مكقعنا 
قفزة نكعية في مجاؿ حماية  أحدث، سكاء المكضكعية أك االجرائية كجدنا أف المشرع الجزائرم، القانكنية

نكنية االطفاؿ في شتى المياديف بما فييـ الجانب الجنائي كالذم يعتبر ذا أىمية بالغة ككف القاعدة القا
كؿ مف يفكر في أف تكفر لو حماية ردعية لفي حالة جنكحو أك  الطفؿ الجنائية ىي مف ستحدد مصير

المشرع الجزائرم في ىذا المجاؿ كنعدد المكاطف التي أحسف  مساعي، كيمكف تمخيص واالعتداء عمى حقكق
أنو يمثؿ ما نراه  ابرازمع جانب الصكاب فييا فييا أك أنو  أخفؽفي األخير المكاطف التي نعدد كما فييا، 

 .المصمحة الفضمى لمطفؿ
القكاعد الجنائية اإلجرائية الخاصة بالطفؿ في قانكف خاص  جؿع الجزائرم يحسب لو أنو جمع فالمشر 

 تحفظ كتصكف حقكؽ لحماية أفضؿمكضكعية المتعمؽ بحماية الطفؿ، كضع قكاعد  12-15نكف رقـ اىك الق
نستطيع أف دراستنا ككذا كمف خبلؿ  االجرائية كالمكضكعية القكاعد القانكنية كانطبلقا مف ىذهالطفؿ،  ككرامة

 نكجزىا فيما يمي:ك  نمخص أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في بحثنا حكؿ مكضكع الحماية الجنائية لمطفؿ،
 .«قاصر»أك « حدث»بدال مف مصطمح « طفؿ» المصطمحات فتبنى مصطمح  الجزائرم كحد المشرع -
رع فصؿ بشكؿ نيائي في سنة كمعيار لتحديد مرحمة الطفكلة يككف المش 18بتحديد سف ثمانية عشر   -

 سنة.16 سنة، 13مختمفة،  النصكص األخرل التي تحدد سف القاصر بأعمارأحدثتو  الذمالجداؿ الفقيي 
 .( سنكات  مف عمره10ال يككف محبل لممتابعة الجزائية الطفؿ الذم لـ يكمؿ العشرة ) -

تبو في ارتكابو أك عاما كالمش 13ال يمكف أف يككف محؿ تكقيؼ لمنظر الطفؿ الذم يقؿ سنو عف  -
 .محاكلة ارتكابو جريمة
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تمديد التكقيؼ لمٌنظر كفقنا لمٌشركط كالكيفيات المنصكص عمييا في قانكف االجراءات الجزائية, ككؿ تمديد  -
ساعة في كؿ مرة, مع كجكب أف تككف أماكف الكقؼ لمنظر  24لمٌتكقيؼ لمٌنظر ال يمكف أف يتجاكز 

كيؿ الجميكرية كقاضي األحداث مراقبة أماكف التكقيؼ لمنظر عمى تميؽ بالكرامة االنسانية، كعمى ك 
مستكل مراكز الشرطة كفرؽ الدرؾ الكطني كذلؾ بزيارتيا بصفة فجائية ليبل أك نيارا عمى األقؿ مرة 

 .كاحدة في الشير لمعاينة مدل استيفاء تمؾ االماكف لمٌشركط المحٌددة
التي جاء بيا قانكف حماية الطفؿ، لما يشكمو حضكر  إخطار الممثؿ الشرعي لمطفؿ مف أىـ الضمانات -

 .الممثؿ الشرعي مف حماية مف الناحية النفسية لما يخمفو التحقيؽ االبتدائي مف آثار
 .تمكيف الطفؿ المكقكؼ لمنظر مف االتصاؿ بأسرتو كتمقي الزيارة -
ذا لـ يقـ الطفؿ حضكر محاـ لمساعدة الطفؿ كجكبي في جميع مراحؿ المتابعة كالتحقيؽ كالمحاكم - ة. كا 

أك ممثمو الشرعي بتعيف محاـ، يعيف لو قاضي األحداث محاميا مف تمقاء نفسو أك يعيد ذلؾ إلى نقيب 
 المحاميف.

سنة رىف الحبس المؤقت ، كأف األطفاؿ مف مرحمة ما بيف   13ال يمكف كضع الطفؿ الذم يقؿ سنو عف  -
ؤقت إال في الجنح التي تشكؿ إخبلال خطيرا سنة ال يمكف كضعيـ رىف الحبس الم 16سنة إلى  13

 .كظاىرا بالنظاـ العاـ أك عندما يككف الحبس ضركريا لحماية الطفؿ
مبررات الحبس المؤقت ليست مكجكدة في شأف األطفاؿ إذ ال يتصكر أف يعبث الطفؿ بأدلة االتياـ أك  -

 .التأثير عمى الشيكد
س تحطيما لشخصيتيـ كنفسيتيـ، كيصبح الحبس مصمحة المجتمع ىي في حماية األطفاؿ فيككف الحب -

مركزا لبلختبلط كانتقاؿ عدكل االجراـ بيف األطفاؿ المحبكسيف مما يؤدم إلى فساد سمككيـ كيصعب 
 إعادة تربيتيـ كتأىيميـ.

المصمحة الفضمى لمطفؿ ىي الغاية مف كؿ إجراء أك تدبير أك حكـ أك قرار قضائي أك إدارم يتخذ  -
كضعيا المشرع الجزائرم مستمدة مف اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ، تبيف كفاء  بشأنو، كىي قاعدة

 المشرع بالتزامات الجزائر دكليا.
تـ اعتماد الكساطة نظاما بديبل لممتابعة الجزائية في قانكف حماية الطفؿ كذىب المشرع الجزائرم إلى  -

 .جكازىا في جميع الجرائـ )مخالفات كجنح( ما عدا الجنايات
مد المشرع إلى ترسانة مف القكاعد الجنائية المكضكعية لتكريس حماية فعالة كقكية، خاصة إذا انتيؾ ع -

أك أعتدم عمى حقكؽ الطفؿ، نرل أنيا تحقؽ الغرض المطمكب في الردع الخاص كالعاـ، خاصة فيما 
 يتعمؽ بالمساس بالسبلمة الجسدية لمطفؿ، ككذا المساس بكرامتو كأخبلقو.

اص تعكد مرة أخرل كبصكرة أكثر شراسة، كىذا عمى أيدم عصابات تجار البشر، فعادت تجارة األشخ -
في صكرة تجارة النساء كاألطفاؿ في سكؽ )نخاسة جديد( في أسكاؽ أكركبا، كعادت في صكرة بيع 

 .أطفاؿ كنساء مف بعض الدكؿ العربية
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صابات تجار البشر، فعادت تجارة األشخاص تعكد مرة أخرل كبصكرة أكثر شراسة، كىذا عمى أيدم ع -
في صكرة تجارة النساء كاألطفاؿ في سكؽ )نخاسة جديد( في أسكاؽ أكركبا، كعادت في صكرة بيع 

 .أطفاؿ كنساء مف بعض الدكؿ العربية
صكر جريمة االتجار بالبشر تقكـ عمى االستغبلؿ باختبلؼ عناصره األساسية، كيشمؿ االستغبلؿ  -

ير، أك السخرة، أك الخدمة قسرا أك االسترقاؽ، أك الممارسات الشبيية الجنسي، أك استغبلؿ دعارة الغ
 .بالرؽ، أك االستعباد، أك بيع األعضاء

 .ظيكر السياحة الجنسية لؤلطفاؿ ، خاصة كأف أسباب كدكافع ىذه الظاىرة بدأت بالظيكر في الجزائر -
مف اختفاء أطفاؿ ثـ العثكر  جريمة االتجار باألعضاء البشرية لؤلطفاؿ ظيرت في الجزائر بعد سمسمة -

 20مكرر 303عمييـ جثث منزكعة األعضاء، القانكف يعاقب عمى ىذه األفعاؿ بعقكبات جنائية المادة 
 .مف قانكف العقكبات

جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في المكاد االباحية عبر شبكة اإلنترنت ىي جرائـ جنسية غير  -
 .نسيا، كىي منتشرة في الجزائرمباشرة، تيدؼ إلى استغبلؿ األطفاؿ ج

ظاىرة تجنيد األطفاؿ لفائدة ارىابي أك جمعية أك تنظيـ أك جماعة أك منظمة يككف غرضيا أك تقع  -
 أنشطتيا تحت طائمة أحكاـ الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ ارىابية أك تخريبية حقيقة كجب الكقكؼ عندىا.

مف قانكف  31د الطفؿ طبقا ألحكاـ المادة يعاقب عمى جريمة التمييز كخطاب الكراىية المكجية ض -
20-05. 

كقد خص الطفؿ بنص خاص يجـر فعؿ االختطاؼ الكاقع 15-20جريمة اختطاؼ األطفاؿ كفؽ قانكف  -
 .مف ؽ ع( 1مكرر  293عميو )المادة 

المشرع الجزائرم لـ يضع نصا خاصا لتيريب المياجريف األطفاؿ بؿ جعؿ ارتكاب الجريمة في كجكد  -
 مشددا لمعقكبة. طفؿ ظرفا

ال يمكف تحقيؽ مبدأ االستعانة بمحاـ بالكجو المثالي الذم يسعى المشرع الجزائرم إليو، فالتعييف التمقائي  -
لممحاميف يجعؿ مف دكر المحامي شكمي فقط، إف لـ نقؿ أف التعييف التمقائي لممحاميف أصبح كمساعدة 

المحامييف الذيف يسجمكف في جدكؿ التعييف اجتماعية يستفيد منيا المحامكف، خاصة إذا كاف معظـ 
التمقائي، أغمبيـ مف المحاميف الجدد، أك مف المحاميف الغير نشطيف كاألقؿ كفاءة في مجاؿ المحاماة، 
حتى أف ىؤالء المحاميف ال يقكمكف بالتحضير الجيد لمرافعاتيـ بؿ أغمب األحياف ينكب عنيـ زمبلؤىـ 

 .المحاميف
حماية كالتربية، إلى تسمية تدابير الحماية كالتيذيب، كيرجع إستبداؿ مصطمح تعديؿ تسمية تدابير ال -

التربية بمصطمح التيذيب، إلى ككف أف مصطمح التربية يستعمؿ لؤلشخاص المدانيف البالغيف كالذيف يتـ 
 .إيداعيـ في مؤسسة إعادة التربية
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نما ىدفيا إصبلحو  ال تيدؼ تدابير الحماية كالتيذيب كالعقكبات الجزائية المتخذ ضد - الطفؿ إلى إيبلمو كا 
دماجو في المجتمع كمعو تتغير السياسة الجنائية في مجاؿ تنفيذ العقكبات بالنسبة  عادة تيذيبو كا  كا 

 .لمطفؿ
استحداث الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة، كالتي يرأسيا المفكض الكطني كالذم منحو المشرع  -

 .دة قانكنا عمى غرار باقي الييئات الكطنية األخرلتفكيضا خاصا ألداء ميامو المحد
 أف نقترح التكصيات التالية: كاف مف الكاجب عميناكعمى ضكء النتائج المتحصؿ عمييا مف البحث كالدراسة، 

سنة  حسب ما جاء  13فيما يخص الحاالت التي يجكز فييا التكقيؼ لمنظر بالنسبة لمطفؿ األكثر مف   -
المتعمؽ بحماية الطفؿ فإنو يتعيف تقييد ىذه الحاالت بمكجب تشريع ك ال يترؾ  مف قانكف 49في المادة 

 .عمى إطبلقو، كبعد ترخيص مكتكب مف القضاء
أماكف التكقيؼ لمنظر يجب أف تككف خارج المراكز األمنية ، كأف يشرؼ عمييا أخصائيكف عمى أف تككف  -

يتماشى مع سف المكقكؼ لمنظر ، عمى أف غرؼ التكقيؼ لمنظر غرؼ عادية خاصة باألطفاؿ ليا ديككر 
 .ال تحتكم عمى قضباف حديدية كما ىك الحاؿ في غرؼ التكقيؼ لمنظر عمى مستكل مصالح األمف

 .ساعة 48تمديد التكقيؼ لمنظر يجب أف يقيد ىك اآلخر بحيث ال يتجاكز في كؿ األحكاؿ  -
طفاؿ النظاـ القضائي أف يتـ تجنيب األ االحالة إلى خارج النظاـ القضائي، فيذه االستراتيجية تبحث في -

حالتيـ عمى خارج ىذا النظاـ القضائي في بعض الجرائـ )المخالفات الجنح البسيطة( التي -التقميدم كا 
 تنتيي بغرامة مالية.

سرعة الفصؿ في الدعكل العمكمية، فيجب أف تجرل محاكمة األطفاؿ بسرعة مما يحكؿ دكف إطالة أمد  -
مة، مع ضركرة ابتعاد  المحاكمة عف الشكميات التي تحيط بمحاكمة البالغيف، فاقتراب المتابعة أماـ المحك

الطفؿ مف المحكمة ىك اقتراب تشكبو الرىبة كالخكؼ مف قضاة كمحققيف ال يعرفيـ، كاذا استكلت عمى 
كبغية  الطفؿ مثؿ ىذه االنفعاالت، انكمش عمى نفسو كلـ يعد متجاكبا مع أم تدبير عبلجي يمكف اتخاذه.
تأميف السرعة في البت في الدعكل، ندعك المشرع الى التدخؿ بكضع حد زمني أقصى لمفصؿ في 

الدعاكل المطركحة عمى قضاء األحداث، تختمؼ باختبلؼ طبيعة الجريمة، فمثبل شيريف في قضايا 
ضيقة  أشير في القضايا الجنائية، إضافة إلى تقييد طرؽ الطعف كال تفتح إال ضمف حدكد 04الجنح ك

 محافظة عمى سبلمة تطبيؽ القانكف كحسف التقيد باإلجراءات المفركضة أصبل لحماية الطفؿ كمصالحو.
ندعك المشرع الجزائرم كجكب االستعانة بالمرشد التربكم في جميع مراحؿ الدعكل العمكمية ضد األطفاؿ  -

صعكبات كالمشاكؿ المتمدرسيف، لككنو الشخص المشرؼ تربكيا عمى األطفاؿ كأدرل مف غيره بال
 .االجتماعية التي تكاجييـ

فيما يخص تربية الطفؿ كتنشأتو نشأة سميمة، ندعك المشرع إلى كضع اآلليات البلزمة لتحقيؽ ىذه الغاية،  -
فإحصائيات العنؼ المنزلي ضد األطفاؿ في شكؿ متصاعد، ككذا التسرب المدرسي تكحي بخمؿ تربكم 

 عميؽ يجب الكقكؼ عنده.
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ة البديمة لـ يتـ تفعيمو بالشكؿ الصحيح فيك نظاـ يحتاج إلى إمكانيات مادية تكفرىا الدكلة نظاـ العائم -
 كليس إلى عائبلت ليا القدرة المالية عمى التكفؿ بالطفؿ.

دعكة المشرع الجزائرم إلى إنشاء ىيئة كطنية، تتكفؿ بمراقبة محتكل األنترنت كتركز معظـ عمميا عمى  -
 ديك المتعمقة باالعتداء الجنسي عمى األطفاؿ.إزالة الصكر كمقاطع الفي

ال بد أف يككف قاضي األحداث  ممما بشؤكف األحداث كال يككف القاضي ممما بشؤكف األحداث إال إذا  -
تخصص في ذلؾ، بمعنى أنو عمى المشرع الجزائرم أف يدعـ  كفاءة قاضي األحداث كقاضي التحقيؽ 

 بطاف بتربص كتككيف ال يقؿ عف سنة.المكمؼ باألحداث بجعؿ ىذيف المنصبيف مرت
عدالة أفضؿ لؤلطفاؿ، كذلؾ عمى غرار اختصاص محكمة مقر المجمس في الفصؿ في القضايا التي ليا  -

كصؼ جناية أف يختص أيضا قاضي تحقيؽ يتكاجد في مقر المجمس يعيف مف  طرؼ كزير العدؿ كأف 
خصصي عاؿ تشترؾ فيو جميع القطاعات يككف برتبة ال تقؿ عف مستشار بالمجمس كأف يخضع لتككيف ت

التي ليا عبلقة باألطفاؿ، كأف يختص ىذا القاضي في التحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا األطفاؿ كالتي 
 تكصؼ بأنيا جناية دكف أف تسند لو أم مياـ أخرل، أم أف يتفرغ تماما لمتحقيؽ مع األطفاؿ.

ال يتعمؽ بكماؿ النصكص القانكنية بقدر تعمقو بنقص  أف الكاقع ىذه الدراسةكفي األخير تبيف مف خبلؿ 
االمكانات المادية كالفنية كالبشرية البلزمة في مجاؿ عدالة األطفاؿ لكي يؤدم دكره الفعاؿ ضمف نطاؽ 

فنية المادية ك الالعدالة الجنائية، ال سيما منيا العبلجية كالتيذيبية كالحمائية. فبل بد مف تكفير االمكانيات 
 ، كتسخيرىا لخدمة الطفؿ، لكي يتسنى لنا الكصكؿ إلى المعنى الحقيقي لممصمحة الفضمى لمطفؿ.ةبشريالك 
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 ادلشاجغادلظادس ولائًح 
 انششػٍح  ادلظادس

 القرآف الكريـ بركاية كرش عف نافع. -01
 انششػٍح ادلشاجغ

لقرآف العظيـ، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير، تفسير ا -02
 ،1992، 2كالتكزيع، السعكدية، ط

  .دار الفكر العربي، مصر، بدكف سنة إصدار، فمسفة العقكبة في الفقو اإلسبلمي، محمد أبك زىرة -03
ىػ 1416، 01أبك عبد ا المكاؽ المالكي، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار الكتب العممية ط -04

1994.  
أبك عبد ا محمد بف أحمد القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ  -05

 ، 2003الكتب، الرياض، السعكدية، 
 -ىػ 1412، 03الحطاب الرُّعيني المالكي، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، دار الفكر، ط -06

 ـ1992
حمد فؤاد عبد الباقي، د ط، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي سنف الترمذم، تحقيؽ أحمد شاكر كم -07

 .1975الحمبي، مصر، 
دار الرضكاف ، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر الشيخ خميؿ، الشيخ خميؿ بف اسحاؽ الجندم المالكي -08

 .6جىػ، 1349لمنشر نكاكشط، مكريتانيا، 
 ادلظادس انماَىٍَح:

 االذفالٍاخ انذونٍح: - أ

حكؿ تحريـ االتجار بالرقيؽ األبيض كالمعدؿ  1904مايك  18في المنعقدة االتفاقية الدكلية  -09
 . 1948ديسمبر  3بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

حكؿ تحريـ االتجار بالنساء كاألطفاؿ، كالمعدلة  1921سبتمبر  30في  االتفاقية الدكلية المنعقدة -10
 .1947أكتكبر  20ة العامة لؤلمـ المتحدة في بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعي

حكؿ تحريـ االتجار بالنساء البالغات، كالمعدلة  1933أكتكبر  11االتفاقية الدكلية المنعقدة في  -11
 .1947أكتكبر  20بالبركتكككؿ الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

كجب قرار الجمعية الطفؿ المعتمدة بم حقكؽحكؿ  1989نكفمبر  20في االتفاقية الدكلية المنعقدة  -12
 .1990سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ:  44/25العامة 

بدأ المعتمد مف طرؼ منظمة الكحدة االفريقية  1990 لسنة الميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاىية الطفؿ -13
 .1999نكفمبر  29العمؿ بو في 

عمؽ بتطبيؽ عمـ األحياء كالطب كقعت اتفاقية أكفييدك لحماية حقكؽ اإلنساف ككرامة اإلنساف فيما يت -14
 1999ديسمبر  01ة حيز التنفيذ في خمت االتفاقيدأكفييدك إسبانيا  في 1997أبريؿ  4في 
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حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم، حكؿ  2006ديسمبر 20االتفاقية الدكلية المنعقدة في  -15
مع االتجار باألشخاص، خاصة النساء بركتكككؿ منع كق2010ديسمبر مف عاـ  23دخمت حيز النفاذ في 

 25اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ، كاألطفاؿ
 .2000نكفمبر 15( المؤرخ في  55في دكرتيا الخامسة كالخمسكف) 

، اعتمد كعرض البركتكككؿ الثالث حكؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك -16
، 2000نكفمبر  15بتاريخ  55الدكرة  25لمتصديؽ كالتكقيع بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .2004يناير  28كقد دخؿ حيز التنفيذ في 
 
 :سىانذعر - ب

، يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستكر، 1996ديسمبر 07مؤرخ في  438-96مرسكـ رئاسي رقـ  -17
 .1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76عدد  ج ر، 1996نكفمبر  28اء المصادؽ عميو في استفت

مؤرخة في  14عدد  ج ريتضمف التعديؿ الدستكرم،  2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانكف رقـ  -18
 .2016مارس  07
يتعمؽ بإصدار التعديؿ الدستكرم،  2020ديسمبر  30في  مؤرخ 442-20رئاسي رقـ مرسكـ  -19

 .2020ديسمبر  30مؤرخة في  82عدد  ج ر ،2020نكفمبر سنة المصادؽ عميو في استفتاء أكؿ 
 ادلشاجغ انماَىٍَح:

 نمىاَني وادلشاعٍى: ا - أ

ج المتضمف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ كالمتمـ،  1984يكنيك  09المؤرخ في  11-84قانكف رقـ  -20
 .1984يكنيك  12مؤرخة في  24عدد  ر

 8عدد  ج رمتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، ، ال1985فبراير  16مؤرخ في  05-85قانكف رقـ  -21
 .1985فبراير  17مؤرخة في 

مؤرخة في  17عدد  ج ر .، يتعمؽ بعبلقات العمؿ1990أبريؿ  21المؤرخ في  11-90 رقـ قانكف -22
 .1990أبريؿ  25
يكنيك  8المؤرخ في  156-66، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2001يكنيك  26مؤرخ في  09-01قانكف رقـ  -23
 .2001يكنيك  27مؤرخة في  34عدد  ج ر، المتضمف قانكف العقكباتك  1966سنة 
 57عدد ج ر، المتضمف القانكف األساسي لمقضاء، 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانكف رقـ  -24

 .2004سبتمبر  08مؤرخة في 
المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية  2004ديسمبر  25في المؤرخ  18-04 رقـ قانكف -25
 .2004ديسمبر  26مؤرخة في  83عدد  ج ر، مع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بياكق
عادة االدماج االجتماعي ، 2005فيفرم  06المؤرخ في  04-05 رقـ قانكف -26 المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 

 .2005فبراير  13مؤرخة في  12عدد  ج ر، لممساجيف
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عدد  ج ر، لقانكف التكجييي لمتربية الكطنيةا المتضمف 2008يناير  23مؤرخ في  04-08قانكف رقـ  -27
 .2008يناير  27مؤرخة في  4

قامتيـ بيا  2008يكنيك  25مكقع في  11-08قانكف رقـ  -28 يتعمؽ بشركط دخكؿ األجانب إلى الجزائر كا 
 .2008يكليك  02مؤرخة في  36عدد  ج ر، كتنقميـ فييا

 8المؤرخ في  156-66األمر رقـ  ، يعدؿ كيتمـ2009فبراير  25ممضي في  01-09قانكف رقـ  -29
 .2009مارس  08مؤرخة في  15عدد  ج ر، كالمتضمف قانكف العقكبات 1966يكنيك سنة 

يناير  15 مؤرخة في 02عدد ج رالمتعمؽ باإلعبلـ،  2012يناير  12المؤرخ في  05-12قانكف رقـ  -30
2012. 

 8المؤرخ في  156-66ـ يعدؿ كيتمـ األمر رق 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14قانكف رقـ  -31
 .2014فبراير  16مؤرخة في  7عدد  ج ر، كالمتضمف قانكف العقكبات 1966يكنيك سنة 

مؤرخة في  39 ج ر عدد، المتعمؽ بحماية الطفؿ 2015يكليك  15المؤرخ في  12-15قانكف رقـ  -32
 2015يكليك  19

 29مؤرخة في  46 عدد ج ر، ، المتعمؽ بالصحة2018يكليك  02ي ف المؤرخ 11-18قانكف رقـ  -33
 .2018يكليك 
جرائـ اختطاؼ األشخاص يتعمؽ بالكقاية مف  2020ديسمبر  30في  المؤرخ 15-20قانكف رقـ  -34

 .2020ديسمبر  30مؤرخة في  81عدد  ج ر، كمكافحتيا
 49عدد  ج ر، المتضمف قانكف االجراءات الجزائية، 1966يكنيك  08المؤرخ في  155-66األمر  -35

 .1966يكنيك  11مؤرخة في 
مؤرخة في  49عدد  ج ر، المتضمف قانكف العقكبات، 1966يكنيك  08المؤرخ في  156-66األمر  -36
 .1966يكنيك  11
 27مؤرخة في  21عدد  ج ر، يتعمؽ بالحالة المدنية، 1970فبراير  19مؤرخ في  20-70األمر رقـ  -37

 .1970فبراير 
القضاء العسكرم، المعدؿ كالمتمـ، المتضمف قانكف  1971أفريؿ  22المؤرخ في  28-71األمر رقـ  -38
 .1971مايك  11مؤرخة في  38عدد  ج ر
المتعمؽ بالمساعدة القضائية المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  1971أكت  05المؤرخ في  57-71األمر رقـ  -39
 ج ر، 2009فبراير  25المؤرخ في  02-09كبالقانكف رقـ  2001مايك  22المؤرخ في  06-01رقـ 
 .2009مارس  08، مؤرخة في 15العدد
، يتعمؽ بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف 1975أبريؿ  29ممضي في  26-75األمر رقـ  -40

 .1975مايك  09مؤرخة في  37عدد  ج رالكحكؿ، 
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 18المؤرخ في  156-66، يتضمف تعديؿ األمر رقـ 1975يكنيك  17مكقع في  47-75األمر رقـ  -41
 04المؤرخة في  53عدد  ج رالمتضمف قانكف العقكبات، ك  1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ 

 .1975يكليك 
مؤرخة في  78عدد  ج ر، يتضمف القانكف المدني، 1975سبتمبر  26مكقع في  58-75األمر رقـ  -42
 .1975سبتمبر  30
لمكمفة بحماية المتضمف إحداث المؤسسات كالمصالح ا 1975سبتمبر 26المؤرخ في  64-75 االمر -43

 .1975أكتكبر  10مؤرخة في  81عدد  ج ر، ىقةالطفكلة كالمرا
 101عدد  ج ر، يتضمف قانكف الصحة العمكمية، 1976أكتكبر  23مؤرخ في  79-76األمر رقـ  -44

 .1976ديسمبر  19مؤرخة في 
المتضمف المصادقة مع التصريحات  1992ديسمبر  19المؤرخ  461-92المرسكـ الرئاسي رقـ  -45

 .1992لسنة  91عدد  ج رؿ، التفسيرية عمى اتفاقية حقكؽ الطف
كالمتضمف إنشاء الديكاف الكطني  1997يكنيك  09المؤرخ في  212-97المرسكـ التنفيذم رقـ  -46

دمانيا المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ   .2006مايك  31المؤرخ  181-06لمكافحة المخدرات كا 
المصادقة بتحفظ عمى اتفاقية ، يتضمف 2002فبراير  05، المؤرخ في 55-02المرسكـ الرئاسي رقـ  -47

األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لمنظمة األمـ 
 .2002فبراير  10 مؤرخة في 09العدد  ج ر 2000نكفمبر  15المتحدة في 

الميثاؽ  ، المتضمف التصديؽ عمى2003يكليك  08المكقع في  242-03المرسكـ الرئاسي رقـ  -48
 09المؤرخة في  41عدد  ج ر، 1990اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو، المعتمد بأديس أبابا في يكليك سنة 

 .2003يكليك 
يتضمف التصديؽ، بتحفظ، عمى  2003نكفمبر  09المؤرخ في  417-03المرسكـ الرئاسي رقـ  -49

ؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة بركتكككؿ منع كقمع االتجار باألشخاص، خاصة النساء كاألطفاؿ المكم
 .2003نكفمبر  12مؤرخة في  69عدد  ج رالجريمة المنظمة عبر الكطنية، 

كالمتضمف التصديؽ، بتحفظ، عمى  2003نكفمبر  09المكقع في  418-03المرسكـ الرئاسي رقـ  -50
مـ المتحدة لمكافحة بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك، المكمؿ التفاقية األ

نكفمبر سنة  15الجريمة المنظمة عبر الكطنية، المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يكـ 
 .2003نكفمبر  12مؤرخة في  69عدد  ج ر. 2000

المتضمف التصديؽ عمى البركتكككؿ  2006سبتمبر  02المؤرخ في  229-06المرسكـ الرئاسي رقـ  -51
فاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع االطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كالمكاد االباحية االختيارم الممحؽ بات

 55العدد  ج ر، 2002يناير  18، كالذم دخؿ حيز النفاذ في 2000مام  25المعتمد في نيكيكرؾ بتاريخ 
 .2006سبتمبر 06الصادرة بتاريخ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المصادر والمراجع
 

332 

 

مف التصديؽ عمى البركتكككؿ المتض 2006سبتمبر  02المؤرخ في  300-06المرسكـ الرئاسي رقـ  -52
االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة، المعتمد في نيكيكرؾ بتاريخ 

 .2006سبتمبر 06الصادرة بتاريخ 55العدد  ج ر، 2000مام  25
يتضمف التصديؽ عمى االتفاقية  2014سبتمبر  08ممضي في  251-14رئاسي رقـ المرسكـ ال -53

ج ، 2010ديسمبر سنة  21العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية، المحررة بالقاىرة بتاريخ 
 .2014سبتمبر  25مؤرخة في  56عدد  ر

ج   ،، يتضمف بعض أنكاع التمقيح اإلجبارم1969يكنيك  17مؤرخ في  88-69مرسكـ تنفيذم رقـ  -54
 .1969يكنيك  20مؤرخة في  53عدد ر
 47عدد  ج ر، يتعمؽ بتغيير المقب، 1971يكنيك  03ممضي في  157-71يذم رقـ مرسكـ تنف -55

 .1971يكنيك  11مؤرخة في 
 3المؤرخ في  157-71يتمـ المرسكـ رقـ  1992يناير  13مؤرخ في  24-92مرسكـ تنفيذم رقـ  -56

 .1992يناير  22مؤرخة في  5عدد  ج ركالمتعمؽ بتغيير المقب،  1971يكنيك سنة 
المتضمف إنشاء الككالة الكطنية لزرع  2012أبريؿ  05المؤرخ في  167-12تنفيذم رقـ المرسكـ ال -57

 .2012يؿ أبر  15صادرة بتاريخ  22األعضاء كتنظيميا كسيرىا جريدة رسمية عدد
، المتعمؽ بإنشاء الييئة الكطنية 2016ديسمبر  19المؤرخ في  334-16المرسكـ التنفيذم رقـ  -58

 .2016ديسمبر  21مؤرخة في  75عدد  رج لحماية كترقية الطفكلة، 
يحدد شركط ككيفيات مشاركة الممـز بالنفقة ، 2019فبراير  19مؤرخ في  69-19مرسكـ تنفيذم رقـ  -59

مؤرخة في  12عدد  ج رفي مصاريؼ التكفؿ بالطفؿ في خطر المكضكع خارج األسرة أك المسمٌػـ لمغير، 
 .2019فبراير  24
، يحدد الشركط الكاجب تكفرىا في 2019فبراير  19ي ممضي ف 70-19مرسكـ تنفيذم رقـ  -60

 .2019فبراير  24مؤرخة في  12عدد  ج راألشخاص كالعائبلت الجديريف بالثقة لرعاية الطفؿ في خطر، 
 157-71، يعدؿ كيتمـ المرسـك رقـ 2020أكت  08المؤرخ في  223-20مرسكـ تنفيذم رقـ  -61

 .2020 أكت 11مؤرخة في  47عدد  ج رر المقب، كالمتعمؽ بتغيي 1971يكنيك سنة  3المؤرخ في 
 انمشاساخ: - ب

عدد  ج ر، يحدد جدكؿ التمقيح المضاد لبعض األمراض المتنقمة، 1997يناير  14قرار ممضي في  -62
 .1997يكنيك  01مؤرخة في  36
، يحدد جدكؿ التمقيح اإلجبارم المضاد لبعض األمراض 2000أكتكبر  28قرار ممضي في  -63

 .2000ديسمبر  31مؤرخة في  82 عدد ج رالمتنقمة، 
يتضمف ترتيب النباتات كالمكاد المصنفة كمخدرات أك مؤثرات عقمية  2015يكليك  9قرار مؤرخ في  -64

 .2015لسنة  48عدد رقـ  ج رأك سبلئؼ، 
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، يحدد جدكؿ التمقيح اإلجبارم المضاد لبعض األمراض المنتقمة، 2018يكليك  03قرار ممضي في  -65
 .2018أكت 08 فيالمؤرخة  49عدد  ج ر
المتضمف تأسيس فرؽ متخصصة لحماية ، 1982مارس  15المؤرخ في  8808منشكر رقـ  -66

 الطفكلة.
 انؼشتٍح: ادلؤنفاخ-ج

مقارنة بيف قانكف  إبراىيـ عيد نايؿ، الحماية الجنائية لعرض الطفؿ مف االعتداء الجنسي، دراسة  -67
 .2001القاىرة،  العربية، ، دار النيضة01ط العقكبات الفرنسي كالمصرم، 

د ط، دراسة في القانكف ، الجنائيةمستحدثة لحؿ المنازعات  كسيمة الجنائيةؿ، الكساطة يد نايـ عيهابرا  -68
 . 2016، مصر، القاىرة، العربيةاإلجرائي الفرنسي، دار النيضة 

زائر، الج 02 طإبراىيـ منصكر إسحاؽ، المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم،   -69
 .1981ديكاف المطبكعات الجامعية، 

، دار برتي لمنشر، 15ط أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية،  -70
 .2019الجزائر.

 .2014، دار ىكمة لمنشر، الجزائر، 02ط أحسف بكسقيعة، التحقيؽ القضائي،   -71
 ص كالجرائـ ضد األمكاؿ،د األشخاأحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، الجرائـ ض  -72
 .2019زيع، الجزائر، منشر كالتك ل دار ىكمة ،األكؿ ج ،21ط 
د أحمد أبك الركس، جرائـ التزييؼ كالتزكير كالرشكة كاختبلس الماؿ العاـ مف الكجية القانكنية الفنية،   -73
 .1997المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ، ط 
، مطبعة 02 ج د ط، ،-طرؽ الطعف -لمسطرة الجنائية، المحاكمة أحمد الخمميشي، شرح قانكف ا  -74

 . 2001المعارؼ الجديدة، الرباط، 
دار النيضة العربية، القاىرة، د ط، أحمد شكقي أبك خطكة، شرح األحكاـ العامة لقانكف العقكبات،  -75

1999  
، ديكاف 02 ج أحمد شكقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم، ب ط،  -76

 .1999المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
لحقكؽ اإلنساف، د ط، دار النيضة العربية  الحماية المكضكعية كاالجرائيةالدسكقي،  الحميدأحمد عبد   -77

 .2007القاىرة، 
ات الحمبي الحقكقية، منشكر د ط، احمد عبد الدائـ، أعضاء جسـ اإلنساف ضمف التعامؿ القانكني،   -78

 .1999لبناف، 
 .2014، المكتبة القانكنية، بغداد، 01ط أحمد عبد القادر خمؼ العيثاكم، جريمة االتجار بالبشر،   -79
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 ادلهخــــض:

لقد كاكب المشرع الجزائرم منذ مصادقتو عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ، مسيرة األمـ المتحدة كالمنظمات 
الدكلية نحك تأسيس حماية قانكنية جنائية لؤلطفاؿ، فأصدر تشريعات تحمي حقكقيـ كتمنع استغبلليـ أك 

 12-15نية، كتكج مسعى المشرع الجزائرم بإصداره لقانكف رقـ إخضاعيـ لممعاممة القاسية أك غير االنسا
المتعمؽ بحماية الطفؿ، كضع خبللو تشريعا إجرائيا يعطي أكبر قدر مف الحماية لحقكؽ الطفؿ الجانح 
كالمعرض لخطر االنحراؼ، ىذه الحماية يمكف القكؿ أنيا ترقى لمصاؼ الحماية التي تتباىى بيا تشريعات 

 ييدؼ إلى تحديد قكاعد كآليات حماية الطفؿ. ىذا القانكف منو أف مادة األكلىكاضعا في ال الدكؿ المتقدمة،
الغاية مف كؿ إجراء أك تدبير أك حكـ أك قرار قضائي أك إدارم يتخذ ىي أف تككف المصمحة الفضمى لمطفؿ ك 

كنية بقدر تعمقو بنقص غير أنو تبيف مف خبلؿ بحثنا أف الكاقع ال يتعمؽ بكماؿ النصكص القان .الطفؿ بشأف
االمكانات المادية كالفنية كالبشرية البلزمة في مجاؿ عدالة األطفاؿ لكي يؤدم دكره الفعاؿ ضمف نطاؽ 

 العدالة الجنائية، ال سيما منيا العبلجية كالتيذيبية كالحمائية.
كعمى سبلمة مطفؿ مف االعتداء عمى حياتو ل مكضكعية حماية أقرالقانكف الجنائي الجزائرم كما أف 

التي قد تشكؿ اعتداء عمى عرضو كأخبلقو، كعبلكة عمى ذلؾ فقد  بما فييا السمككاتجسمو كنفسو عمكما، 
اختطاؼ  بجرائـأبعاد اجتماعية خطيرة، كيتعمؽ األمر  اليفي مكاجية مشاكؿ  خاصة المشرع نصكصا تبنى

. كال شؾ في أف تطبيؽ ىذه الحماية عمى جنسيا كاستغبلليـئيـ أعضااألطفاؿ ك االتجار في  كجرائـاألطفاؿ، 
استمراريتو إنما يؤدم إلى حفظ حؽ الطفؿ في جسد ك الطفؿ باعتباره أحد أعضاء المجتمع كأساس كينكنتو 

 .يعطؿ نمكه ليساىـ في بناء مجتمعومعافى سميـ مف كؿ ما مف شأنو أف 
ف المشرع الجزائرم ما زاؿ يعتمد كقد كشفنا مف خبلؿ دراستنا لمجرائـ المعاصرة التي تمس باألطفاؿ أ

كبشكؿ متأخر إلى إقرار  اتجوعمى النصكص التقميدية العامة في معالجة ىذه الجرائـ، كفي اآلكنة األخيرة 
نصكص خاصة لحماية األطفاؿ مف الجرائـ المعاصرة، التي أخذت أشكاؿ كأبعاد مختمفة عف الجرائـ التقميدية 

ككسائؿ االتصاالت الحديثة كأخذت شكبل منظما كامتدادا لخارج الحدكد باستعماليا لمكسائؿ التكنكلكجية 
الكطنية، كعميو فإف النصكص التقميدية التي أقرىا المشرع لحماية األطفاؿ في حاجة إلى التعديؿ سكاء مف 

في معالجة  الناحية الفمسفية التشريعية التي تبناىا المشرع الجزائرم، أك مف ناحية استراتيجية السياسة الجنائية
 الجرائـ المستحدثة التي تمس باألطفاؿ.
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Résumé: 

     Depuis sa Authentifié de la Convention relative aux droits de l'enfant, le projet 

algérien a accompagné la marche des Nations Unies et des organisations internationales 

vers la mise en place d'une protection juridique pénale pour les enfants, en promulguant 

une législation qui protège leurs droits et empêche leur exploitation ou leur assujettisse-

ment à des actes cruels ou inhumains. L'effort du législateur algérien a abouti à la pro-

mulgation de la loi n° 15-12 relative à la protection de l'enfance. Au cours de laquelle a 

été mise en place une législation procédurale qui accorde la plus grande protection aux 

droits de l'enfant délinquant et à risque de délinquance. Cette protection peut être quali-

fiée de conforme à la protection dont se targuent les législations des pays développés, et 

dans son article premier, il précise que cette loi vise à définir les règles et mécanismes de 

protection de l'enfance. Et que l'intérêt supérieur de l'enfant est la finalité de toute action, 

mesure, jugement ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard. Cependant, 

il a été constaté à travers nos recherches que la réalité n'est pas liée à la perfection des 

textes juridiques autant qu'elle est liée au manque de capacités matérielles, techniques et 

humaines nécessaires dans le domaine de la justice pour enfants afin de jouer son rôle 

efficace. dans le cadre de la justice pénale, en particulier celles qui sont thérapeutiques, 

disciplinaires et protectrices. 

     Le Code pénal algérien a également instauré une protection objective pour l'en-

fant contre les atteintes à sa vie et à l'intégrité de son corps et de lui-même en général, y 

compris les comportements pouvant constituer une atteinte à son honneur et à ses mœurs. 

Par ailleurs, le législateur a adopté des dispositions particulières face à de problèmes qui 

ont de graves dimensions sociales, et il est lié aux crimes d'enlèvement d'enfants, et aux 

crimes de traite et d'exploitation sexuelle des enfants et de leurs organes. Il ne fait aucun 

doute que l'application de cette protection à l'enfant, en tant que membre de la société et 

fondement de son existence et de sa continuité, conduit à la préservation du droit de l'en-

fant à un corps sain et sain contre tout ce qui peut entraver son croissance afin de contri-

buer à la construction de sa société. 

     A travers notre étude des crimes contemporains affectant les enfants, nous avons 

révélé que le législateur algérien s'appuie encore sur les textes traditionnels généraux 

pour traiter ces crimes, et ces derniers temps il a eu tendance à adopter des textes spé-

ciaux pour protéger les enfants des crimes contemporains, qui ont pris différentes formes 

et dimensions des crimes traditionnels en les utilisant. Les moyens technologiques et les 

moyens de communication modernes ont pris une forme organisée et une extension au-

delà des frontières nationales. Par conséquent, les textes traditionnels approuvés par le 

législateur pour protéger les enfants doivent être modifiés, tant en termes de les philoso-

phies législatives adoptées par le législateur algérien, ou en termes de stratégie de poli-

tique pénale face aux délits émergents qui affectent les enfants 
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Summary: 

 

 Since its ratification of the Convention on the Rights of the Child, the Algerian leg-

islator has accompanied the United Nations and international organizations’ march to-

wards establishing criminal legal protection for children, issuing legislation that protects 

their rights and prevents them from being exploited or subjected to cruel or inhuman 

treatment.  During which procedural legislation was put in place that gives the greatest 

degree of protection to the rights of the delinquent child and at risk of delinquency. This 

protection can be said to be in line with the protection that the legislation of developed 

countries boast of, and in its first article, he stated that this law aims to define the rules 

and mechanisms of child protection.  And that the best interest of the child is the purpose 

of every judicial or administrative action, measure, judgment or decision taken regarding 

the child.  However, it was found through our research that the reality is not related to the 

perfection of legal texts as much as it is related to the lack of material, technical and hu-

man capabilities needed in the field of child justice in order to play its effective role with-

in the scope of criminal justice, especially those that are therapeutic, disciplinary and pro-

tective. 

 The Algerian Criminal Code also established objective protection for the child 

from assaulting his life and the integrity of his body and himself in general, including 

behaviors that may constitute an assault on his honor and morals. Moreover, the legislator 

has adopted special provisions in the face of problems that have serious social dimen-

sions, and it is related to kidnapping crimes.  Children, and crimes of trafficking and sex-

ual exploitation of children and their organs.  There is no doubt that the application of 

this protection to the child, as he is a member of the society and the basis of his existence 

and continuity leads to the preservation of the child’s right to a healthy and sound body 

from all that may hinder his growth in order to contribute to building his society. 

 Through our study of contemporary crimes that affect children, we revealed that 

the Algerian legislator still relies on the general traditional texts in dealing with these 

crimes, and in recent times it has tended to adopt special texts to protect children from 

contemporary crimes, which took different forms and dimensions from traditional crimes 

by using them.  Technological means and modern means of communication have taken 

an organized form and an extension beyond national borders. Therefore, the traditional 

texts approved by the legislature to protect children need to be amended, both in terms of 

legislative philosophies adopted by the Algerian legislator, or in terms of the strategy of 

criminal policy in dealing with emerging crimes that affect children. 
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 ادلالحــــــــــــك
 

 :  10  الملحق رقم

 .باألشخاصجناية االجتار  قضية يف + حكم حمكمة اجلناياتجمللس قضاء املسيلةقرار غرفة االهتام 
 :  02الملحق رقم  

 20/11/2019بتاريخ  1287144قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  03الملحق رقم  

 20/06/2018بتاريخ  1042357قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  04الملحق رقم  

 20/07/2016بتاريخ  1146677قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  05الملحق رقم  

 29/10/2015بتاريخ  0740185قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  06الملحق رقم  

 17/01/2013بتاريخ  870590قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  07الملحق رقم  

 23/09/2010بتاريخ  609584قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  80الملحق رقم  

 17/12/2009بتاريخ  593050قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
 :  09الملحق رقم  

 18/06/2008بتاريخ  524526قرار  احملكمة العليا  الغرفة اجلنائية رقم 
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 01  الملحق رقم
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 02  الملحق رقم
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 اجملين ػهٍّ: احلًاٌح اجلُائٍح نهغفم انثاب انثاين
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