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ا ـوفضله هب انـاإلنسخلقه، وكرم  يف عاله علىوىل عز املـ هبا امنتاليت وأجلها النعم  ـن أعظمال مـنعمة األطف      
يف مواضع الرتغيب و يه، فورغب على التزاوج من أجل التكاثر واحملافظة على النسل فحث ، لوقاتائر املخـس على

 وتعاىل:سبحانه  ، لقولهمعهمو إال هبم اقحياة الدنيا ال تكتمل زينة  مهجعلإجناب األطفال كثرية يف القرآن الكرمي، ف
ُوَخَْيرٌُ اْلَمالُ ﴿ َُثوَابً ا ُخَْيٌرُِعْنَدُرَبَِّك ُالصَّالَِحات  ُالدُّْنيَ اُوَاْلبَ اِقيَ ات  ُاْلَحيَ اِة  ََّّقركما ، 1﴾َملًُأَُ وَاْلبَن وَنُزِيَنة 

ُِمْنُُ﴿ :ه تعاىللقول لقلوبل سرورو لنفوس ل جعل فيهم طمأنينةع ن و األهبم  ُلَنَ ا َُهْب ُرَبَّنَ ا ُيَق ول وَن َوالَِّذيَن
ُأَْعي نُ  ُق رََّة َُوذ رِّي َّاتِنَ ا ُإَِماًما أَْزوَاِجنَ ا ُلِْلم تَِّقيَن ُأ مِّهُِ﴿وقوله أيضا: ، 2﴾وَاْجَعْلنَ ا ُإَِلى َُتقَرَُُُُّفَرََدْدنَ اه  َكْي

َُيْعَلم ونَُ ُأَْكَثرَه ْمَُل َُحقٌَُّوَلِكنَّ ُاللَِّه ُأَنََُّوْعَد َُتْحزََنَُولَِتْعَلَم  .3﴾َعْين َهاَُوَل

اليت  والتعليمةرتبوية الخالقية و األالدينية و  حتت سقف جمموعة من الضوابط إال غري أن النسل ال يستقيم      
فلقد  ؛تهاماومبعث عزهتا وفخرها وكر  هادوعما ماألممستقبل الغد و  لرجااألطفال  كونول، تعمل على ضبطه

        دون أي هلم لهاكفيت تــــالاقحقو  ن ـــمجلة مممارسة التمتع و متكينهم من  ىـــعل الميةــالشريعة اإلس حرصت
 .الرعاية ...إخلو  لرتبيةلتعليم، الصحة، النفقة، اعلى رأسها اقحق يف اقحياة وما يتبعه من حق يف االسم، ا ،متييز

"يتمتع كل  :مؤكداً على ذلك فنص على أنه من قانون محاية الطفل اجلزائري 1فقرة  3جاء نص املادة  ولقد       
طفل دون متييز يرجع إىل اللون أو اجلنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غريها من أشكال التمييز، جبميع اقحقو  

املنصوص عليها، وتلك  ّ تفاقيات الدولية ذات الصلة املصدقو  الطفل وغريها من االاليت تنص عليها اتفاقية ح
ويف اجلنسية ويف األسرة ويف الرعاية الصحية واملساواة  االسمالسيما اقحق يف اقحياة ويف  ،عليها يف التشريع الوطين

 .4"...والرتبية والتعليم والثقافة والرتفيه ويف احرتام حياته اخلاصة

الح اجملتمع والدولة على حد سواء مل تقتصر عناية الشريعة اإلسالمية على هذا صالح الفرد من صن وأل      
 ياإلسالمتربيتهم وتنشئتهم على مبادئها وأحكام الدين و هتذيبهم بل محلت على عاتقها مسؤولية  اجلانب فقط،

  واليت ،حال خمالفة أحكامهالتحقيق ذلك الالزمة تتهاون يف أي قحظة على تطبيق العقوبات وعليه مل  اقحنيف،
قتصرت اف ،باألفعال اليت يؤتوهناووعيهم جهم ونقص نضأعمارهم وعدم بلوغهم  خصوصيةفيها  راعيتنت كا

طفال قبل مطلع فجر مع العلم أن معاملة األ، ...إخلوالتأنيب اللوم  ، التوبيخ،مثال لضربعلى ااجلزاءات 
كانت تلحق كما   ،بدون أي رمحةكان يعامل فيها األطفال  حيث ،القسوة روبعترب ضرب من ضكان ت  ،اإلسالم

 .من الصلة بشيءلإلنسانية  متتهبم عقوبات ال 
                                                   

 .64اآلية  -سورة الكهف 1
 .46اآلية  -سورة الفرقان 2
 .13اآلية  -سورة القصص 3
4

ج. ر. )علق حبماية الطفل م املت1111 سنة يوليو 11ه املوافق لـ 1634رمضان عام  12املؤرخ يف  11 -11القانون رقم  
 (.وما بعدها 6ص ، 31 ع، 11 سم، 1111 سنة يوليو 11ه املوافق لـ 1634 عام شوال 13املؤرخة يف ، ج. ج
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 كل حسب سنه أثناء تعاملها مع فئات اجملتمع اإلهليةوالعدالة التوازن حتقيق الشريعة اإلسالمية على  ص  وحر       
 الوضعيةمعظم التشريعات فيه مع تتشارك  ،األطفال والبالغ ن ملعاملة ب نازها يف يوالسبق الذي عرفته يف متي

عناية  تفريدنسان و حنو محاية حقو  اإل وتصاعد الدعوة توجه الفكر على الالحقةيف املرحلة  واملواثيق الدولية
ت  يف وق ،ةالعقابي ة القانونيةمنظيف ظل األ البالغ ن خاصةن معاملة األشخاص ع ختتلف متاماخاصة لألطفال 

الشريعة  ما قررتههذه الفرتة  قبل ال تعرف -وضعية واملواثيق الدوليةأي التشريعات ال- كانت فيه هذه األخرية
حد كان يعامل والبالغ على  كما ،وال لسنهالطفل  شخصيةلد دىن حأ توقيع العقوبة يف يراع مل حيثسالمية اإل

 .سواء

أغلب التشريعات  الشريعة اإلسالمية ّيده على اجتهتإال أنه مل يلبث الوضع على ما هو عليه حيث       
 حنو ،من اقحقو  بعد تقريرها لألطفال مجلة واليت سنتعرض هلا يف موضعها -إن مل نقل كلها- واملواثيق الدولية

مبا يعات من التشر  العديدنصت على مراعاهتا اليت و  ،لفضلى للطفلة للمصلحة امراعا تهاياالعمل على محتركيز 
جيب أن تكون املصلحة ": إذ جاء فيها  من قانون محاية الطفل اجلزائري 4يف املادة وذلك ملشرع اجلزائري فيها ا

عتبار إداري يتخذ بشأنه، يأخذ بع ن اال الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبري أو حكم أو قرار قضائي أو
ياجاته املعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية يف تقدير املصلحة الفضلى للطفل السيما جنسه وسنه وصحته واحت

"حتمي على أنه من الدستور  1فقرة  41قبلها املادة كما نصت ،  1ووسطه العائلي ومجيع اجلوانب املرتبطة بوضعه"
تعايل فئة إىل جانب وهذا كله يرجع إىل اقحساسية اليت تتمتع به هذه ال، 2األسرة واجملتمع والدولة حقو  الطفل"

 ت حنو االهتمام هبم كما سبق القول. األصوا

  ع ـــد تقـــيت قـــرمة الـــاألفعال اجمل لىــع زاءاتــــاجلع ـــاالنشغال بتوقيا من ــحتررهاية ـــاقحمهذه اهر ـــمن مظو       
اقحق يف بهم سلتقد  يتالو  مل يف حياهتاطفاأل ا قد رمر هبيتالة املظلمانب و اجل بتلك اءعتنو االحنجتاهها او ، منهم

باب  ونل ال يطرقاطفاألفا يكن مفمه ،وحماولتها القضاء عليها أو التخفيف من وطأهتا على األقل العيش الكرمي
كالظروف  هلايتعرضون اليت  ظروفال ضحية ونيكون مالغالب أهنمنا وإ ،اإلجرام لشر متأصل يف نفوسهم

بأنه اقحصن املنيع الذي  ما منهننظ إىل الشارعهبم  دفعت قد واليت ،3املتدهور واملستوى املعيشياملزرية االجتماعية 

                                                   
1
 السابق ذكره. علق حبماية الطفلاملت 11 -11القانون رقم  

املتعلق بإصدار نص تعديل  ه1614رجب  14املؤرخ يف  623 -14 الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1114دستور  2
وما  4، ص 44، ع 1614رجب  14)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف  1114نوفمرب سنة  12 استفتاءالدستور، املصاد  عليه يف 

م املتضمن  1114مارس  4هـ املوافق لـ  1634مجادى األوىل عام  14املؤرخ يف  11 -14القانون رقم املعدل ب( بعدها
م، س  1114سنة  غشت 13وافق لـ امل هـ1634شوال عام  11 يف)ج. ر. ج. ج، املؤرخة )استدراك( التعديل الدستوري 

 (.16،  ص 64، ع 13
عدالة األحداث يف . البشري الشورجبي، 1114لسنة  11وهو ما عربت عنه املذكرة اإليضاحية لقانون الطفل املصري رقم  3

 .114ص ، 1114مصر وآفاقها اإلصالحية، مؤلف مجاعي: التجربة العربية يف جمال عدالة األحداث، دار اخلليج، 
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        مبختلفواإلجرام  حنرافلالعرضة ، وألن الشارع ال يرحم فإنه جيعلهم يوفر هلم كل شيءها و شر  يهمييق
جرائم  على حياكمون  ،ضبان القضاءق خلفنفسهم أدون جي والشارع حنراف واإلجرامالالتعرض لوب ن ، أنواعه
 همخيضع وهو ما كانهم ونضجهم وعدم اكتمال تربيتهم، إال قلة خربهتم ونقص وعيرمبا هلم الذنب فيها ليس 

 .حد القسوة لعدم تناسبها مع أعمارهمإلجراءات تصل أحيانا 

الواقعة من  جراميةات العدائية أو اإليمبعاجلة السلوكالتشريعات واملواثيق الدولية  تكتف ملأكثر من ذلك،       
ات يإىل معاجلة السلوك ،هلمة متكاملة ينمحاية قانو منها صياغة نظام أو  حماولةيف أيضا جتهت احيث  ،حداثاأل

حىت حقوقهم الشخصية أو  أو ،رمة اليت قد تقع عليهم وتستهدف وهتدد حياهتم أو صحتهماإلجرامية أو اجمل
 .جتمعمطرف الفئات العمرية األخرى للمن أو تعرضها للخطر  أخالقهمعرضهم و 

 وفق نظام قضائي ال خيتلف عن باقي األحداثضي معاملة يقت ،أمام نظام قانوين قائم بذاته ا جيعلنامهذا       
، وإن  ص اقحدثــــا شخـــى فيهـــوصية اليت يراعـــإال من حيث اخلص اجلنائيةة لــدف لتحقيق العداـــة اليت هتـــاألنظم

نه يف أبواب أو أقسام فرعية إىل اكتفى بتضمي اجتاه اجتاه نرارها هذا النظام كانت التشريعات املقارنة سلكت يف إق
كما هو معمول به يف القانون املغريب والذي عمد إىل إدراجه ضمن  قانون واحد،ضمن عند البالغ ن  نظريهجانب 

لة خاصة باألحداث جتاه آخر توجه حنو إقراره ضمن نصوص قانونية مستقوا ،1قانون املسطرة اجلنائية اخلاصة به
 اجلزائريا القانون ــــأم ،2الطفلخاص بري بإصداره قانون ــالقانون املصيوجد  كذلتبنت ات اليت ــــومن ب ن التشريع

 م1111جويلية  11تاريخ وبداية من جتاه األول، أما بعد هذا اليتبع االكان م  1111جويلية  12فإىل غاية 
قحاجة الوطنية املاسة وامللحة إىل إصدار قانون يْعىن باألطفال بإصدار ا ذلكمتوجا بجتاه الثاين أصبح يتبىن اال

 .السابق ذكره املتضمن قانون محاية الطفل 11 -11رقم القانون 

 ة القانونيةماياقحيدرس ويتوقف على خمتلف مظاهر  كونه إىلرجاعها إرمكن اليت  املوضوع مهيةنظرا ألو        
أم تلك اليت ال يزالون حباجة إليها، خاصة يف ظل االخنفاض غري  ح هلم القانونسواء تلك اليت رمن لألحداث

احملسوس سواء للجرائم الواقعة عليهم أو املرتكبة من طرفهم بالرغم من اجلهود واملساعي الوطنية املبذولة، وهو ما 
وعدد جنوح األحداث حيث أن ظاهرة ، من املديرية العامة لألمن الوطينتوضحه اإلحصاءات املتحصل عليها 

حسب  نهأحيث ، الوطنية املبذولةواملساعي بالرغم من اجلهود  ملحوظاً  اخنفاضامل تشهد اجلرائم الواقعة عليهم 

                                                   
1

 11 -11بتنفيذ القانون رقم  1111أكتوبر  3املوافق لـ  1613رجب  11الصادر يف  1 -11 -111ظهري الشريف رقم   
، ص 1142 ع، 1113 ريناي 31املوافق لـ  1613ذي القعدة  14خة يف ر املتعلق باملسطرة اجلنائية )ج. ر. م. م، املؤ املعدل 
311). 

ه املوافق 1614ذي القعدة سنة  4)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف  نون الطفل املصرياملتضمن قا م1114لسنة  11القانون رقم  2
ربيع اآلخر سنة  14م )ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 1111لسنة  14املعدل بالقانون )تابع(( 13م، ع 1114مارس سنة  12لـ 

 أ((.تابع ) 4م، ع 1111فرباير سنة  11ه املوافق لـ 1634
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 1114لسنة تقدر نسبة اجلرائم املرتكبة من قبلهم  1لألمن الوطينت املتحصل عليها من املديرية العامة اإلحصاءا
أما  من املئة 16,11قدرت بنسبة  1114ويف سنة  ،والفتيات اجلاحنات من نسبة الذكور باملئة 16,61وحدها 
 14,43قدر بـ هلا واليت تنسبة أكرب  1116سجلت سنة وهذا بعدما ، باملئة 16,41فبلغت  1111يف سنة 
 سنيت تقدركانت بعدما  وهذا  ،باملئة 16,62نسبة  1114أما نسبة اجلرائم الواقعة عليهم فبلغت سنة  ،من املئة
األمر الذي باملئة،  11,11 نسبة 1116 يف ح ن أهنا سجلت لسنة ،باملئة 11,13بـ  1111و  1114

السبل العملية والفعالة من البحث عن ملواجهة املشاكل العويصة اليت يتعرضون هلا، و  اإلجراءاتيتطلب املزيد من 
 .أجل التصدي هلذه الظاهرة

من  وذلك "،ة مقارنةسدرا العدالة اجلنائية لألحداثهذا املوضوع " تسليط الضوء على إىل نادَ َعمَ  ألجل ذلك     
ألحداث العدالة اجلنائية لعرض ن للخطر و املو  مين عليهاجمللضحايا العدالة اجلنائية لألحداث اخالل دراسته بشقيه 

- د هذا األخري، إذ يعهبم    اخلاص القانونا وفق ألحداثالعدالة اجلنائية لدراسة موضوع إىل جانب اجلاحن ن، 
االرتفاع احملسوس لظاهرة عن  اليت دفعت إىل هذه الدراسة، فضالً الرئيسة  أحد األسباب -النور إىل وقبيل خروجه

يف محاية لة اجلنائية ادالنتائج اليت حيققها نظام العأهم حماولة الوقوف على و جرام خاصة الواقع من األطفال، اإل
 إجيادمن أجل  هذا النظامحماولة الوقوف على اإلشكاالت اليت يثريها  هذا من جهة، ومن جهة أخرى األحداث

 .هلا لولح

الفئات املستضعفة يف  تسليط الضوء على حقو حماولة  الذي غالبا ما يدفعها إىلالذايت  ميلناكما أن      
 األسبابيعد من ب ن على الوجه الصحيح  مالتكفل هبإىل  والدعوة هلم وحماولة لفت املزيد من االنتباه، اجملتمع

 . هالختيار  الدافعة الرئيسة الشخصية

 لو اليت حنا األهدافذاهتا من ب ن أهم وهذه األسباب مبجملها سواء كانت موضوعية أم شخصية تعد يف       
 بلوغها من خالل هذه الدراسة.

            البصر عنها ال رمكن غضالدراسات اليت تطرقت ملثل هذا املوضوع  أن الوضع يف االعتبارمع       
 :   النحو التايل وهي على، األبرز منهاذكر  سنحاولإذ لكثرهتا، 

بعنوان "اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري"، أطروحة دكتوراه مقدمة من طرف الباحث علي دراسة       
حبث من خالهلا املوضوع انطالقا  يت، والم1112أمام كلية اقحقو  جبامعة اقحاج خلضر بباتنة سنة  نوقشت قصري،

، فعاجله مقسما إياه إىل ما مدى تضمن التشريعات العقابية قحماية جنائية خاصة لألطفال؟من اإلشكالية التالية: 
  ة اجلنائية للطفل باعتباره جانيايف الباب األول، واقحماي وتعرض هلااقحماية اجلنائية للطفل باعتباره جمين عليه  باب ن

                                                   
 وما بعدها. 111، ص حق هذا البحثاملرفقة يف املالت البيانية هلا والتحليالت ءااإلحصا ،أنظر 1
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بناء على ذلك توصل إىل العديد من النتائج يرجع أمهها إىل عدم مجع املشرع اجلزائري  باب الثاين،يف ال هاوعاجل
للنصوص اخلاصة باألطفال يف تشريع موحد، إذ جاءت مقسمة ب ن عدة قوان ن من بينها قانون العقوبات وقانون 

 اإلجراءات اجلزائية وقانون محاية الطفولة واملراهقة.

اقحماية اجلنائية لألحداث" هي األخرى أطروحة دكتوراه، لباحثها مقدم عبد الرحيم، "ضا دراسة بعنوان أي      
عاجلها انطالقا من ، م1113سنة  1أمام كلية اقحقو  والعلوم السياسية جبامعة قسنطينة ملناقشتها قدمت 

واعتمد يف ون اجلنائي لفئة األحداث؟، ما مدى اقحماية اخلاصة اليت يرصدها القاناإلشكالية الرئيسية التالية: 
ة لألحداث، ــــماية اجلنائيــــول اقحــــب ن، أما الفصل التمهيدي فجاء بعنوان أصال متهيدي وبــعلى فصا معاجلته

والباب األول بعنوان اقحماية اجلنائية املوضوعية لألحداث، أما الباب الثاين فجاء حتت عنوان اقحماية اجلنائية 
متسك املشرع اجلزائري يف معاملة األحداث  ، ومن ب ن النتائج اليت توصلت هلا الدراسةلألحداث يةاإلجرائ

بأساليب املعاملة العقابية املوجودة ضمن التشريع اجلنائي للبالغ ن وذلك بالرغم من مصادقته على اتفاقية الطفل 
 عد.مثل هذا القانون ب غري أنه مل يصدر صراحة إىل ختصيص قوان ن خاصة باألحداث اليت دعت

أطروحة دكتوراه  اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن"،" دراسة موسومة بـ، وأخرياً       
، مقدمة أمام كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر ببسكرة سنة للباحث محو بن إبراهيم فخار

طالقا من اإلشكالية التالية: ما مدى جناعة السياسة اجلنائية اليت انتهجها فبحث املوضوع ان، م1111 – 1116
املشرع اجلزائري والتشريع املقارن يف توفري اقحماية القانونية للطفل اجملين عليه، وحتقيق فكرة الرجع واإلصالح للطفل 

م اقحماية اجلنائية والذي حبث موضوعها ضمن فصل متهيدي مهد فيه لدراسة مفهو اجلانح من جهة أخرى؟، 
 عنوانبـ اقحماية اجلنائية للطفل اجملين عليه، يف ح ن عنون الباب الثاين محل عنوان باب أولرئيسي ن للطفل، وباب ن 

، أما بالنسبة للنتائج املتوصل إليها من خالل دث اجلانح واملعرض للخطر املعنوياقحماية اجلنائية اإلجرائية للح
همة وهي أن اقحماية اجلنائية اليت يقرها املشرع اجلزائري للطفل تتوافر يف خمتلف أوجهها هذا الطرح فهناك نتيجة م

 نسبيا ألهنا ال تزال تعرتيها جمموعة من النقائص واملعيقات

وضوع ع العدالة اجلنائية لألحداث مو ألن موض ؛ما قاصرة نوعاً نا من وجهة نظر تبقى رغم تعدد الدراسات       
الدعوات واجلهود  هافي يف كل مرة تتجددواخلرباء املختص ن من الباحث ن الكثري  حفيظة يثري واسع ومتشعب ويظل

موضوع العدالة اجلنائية لألحداث يف أحد شقيه  تهامعاجليرجع إىل ووجه القصور فيها حنو تعزيز محاية األطفال، 
وإال فتكتفي  خطرلث املعرض ن لفقط، فإما أن تدرس محاية األحداث اجلاحن ن، وإما أن تدرس محاية األحدا

عظم بالنسبة ملأما يف اقحالة اليت يبحث فيها املوضوع بشقيه فيكون  ،محدث اجملين عليهبدراسة محاية األ
املعدل  اجلزائية اإلجراءاتاملتضمن قانون  111 – 44األمر رقم  يف ظللدراسات اليت تناولت القانون اجلزائري ا
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بعد أما الدراسات اليت جاءت  ،قانون محاية الطفلاملتضمن  11 -11ن رقم القانو أي قبل صدور  1واملتمم
تعرضت إىل اجلانب ن اليت  الدراسات، أما فقط اجلانب املوضوعي أو اإلجرائي كتفى بدراسةا  فمنها منه صدور 

 .فحسب إما لدى اقحدث الضحية وإال فللحدث اجلانح افتكتفي بدراسته

مسار  اليت اعرتضتالقانونية يف جمال األحداث أحد الصعوبات البحثية  ويشكل القصور يف الدراسات     
 جداً حمدودة أثناء حماولتنا جتميع املراجع القانونية املتخصصة يف القانون اجلزائري، أين كانت هذه املراجع  البحث

ل الكثري توقع أن يسيكان من امل خاصة بعد صدور قانون محاية الطفل الذي ما قارناها مبا للموضوع من أمهية اإذ
  .انتظاره طولقحداثته و من اقحرب 

القضائية لألحداث من  املتابعةاقحماية و هو ما يدفعنا إىل حماولة توضيح دور نطام العدالة اجلنائية املعتمد يف      
ل دماجهم من جديد يف جمتمعهم وبيئتهم، من خالإالوقت يف مواجهة احنرافهم وإعادة نصافهم، ويف ذات إأجل 

توفير في في التشريع الجزائري والقوانين المقارنة نظام العدالة الجنائية لألحداث  نجاعةمدى  عنالبحث 
 الحماية القانونية لألحداث؟. 

 الت الفرعية التالية:ؤ جابة على التسامن خالل اإلما سبق  نتعرض ملاوسوف       

 هي العدالة اجلنائية لألحداث؟ما  -
 ؟مظاهرهافيما تتمثل أهم و  -
 ؟وما هي سبل وإجراءات حتقيقها -
 ؟اليت تكفلها هلموما هي أهم الضمانات والتدابري  -
 والتغريات االجتماعية؟.وهل تتماشى مع مصاقحهم الفضلى  -

               م املناهج البحثيةـــأهد حد على أاالعتمادا ــاسب جــــمن املن وجدنا أنه وبناًء على ما تقدم،      
ومقتضيات حسب متطلبات وهذا وكذا املنهج التارخيي املنهج التحليلي واملنهج املقارن كل من وهي  ساسية، األ

 .الدراسة

 

                                                   
1

م املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1144يونيو  12ه املوافق لـ  1324صفر عام  12املؤرخ يف  111 -44األمر رقم  
شوال  14املؤرخ يف  11-11( املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم 411، ص 62 العدد، 13 السنة، 1144لـ  ،ج. ر. ج. ج)

 العددم، 1111يوليو  13ه املوافق لـ 1634شوال  14املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج 1111يوليو  13لـ  املوافقه  1634
 (.12، ص 61
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على موقف املشرع  وقوفما يسمح بالحتليل النصوص القانونية من خالل املنهج التحليلي نا على اعتمدف      
أما املنهج املقارن فتم اللجوء له من خالل ، لتعديله ةقرتاحات املناسبتقدمي االو  سالمتهلتعرف عن مدى  الوطين

نفس املنظومة التشريعية أو  من، سواء ب ن نصوص قانونية مبا يقابلها من نصوص أخرىمقارنة القواعد القانونية 
ون القاناملقارنة إىل جانب  يف مت االستعانة ، ويف الصورة األخريةقوان ن ترجع إىل منظومات تشريعية خمتلفة  نب

وللسبق الذي  ،لتقارب الثقايف واقحضاري والتارخيي بينه وب ن األولل، يكل من القانون ن املغريب واملصر باجلزائري 
وكلما كان  ، أوسع يعطي للبحث جماالً  من شأنه أن وهو ماشهده الثاين يف جمال العدالة اجلنائية لألحداث، 

 هبا يف حال وجود نقص يشوهبا.االرتقاء وطنية وحماولة قييم القاعدة التفتح اجملال أكثر أمام كذلك فإنه ي

على التطورات  خاللهوالذي وقفنا من  ،نهج التارخييملا على خالل الدراسة عتماداال متعن هذا  فضالً       
 .لألحداث اليت مر هبا نظام العدالة اجلنائية التارخيية والتشريعية

فصل  من تتكونخطة من  اً انطالق ة املوضوعمعاجلخرتنا ا بحثلية الإشكاولإلجابة على ، ذكره تقدم إزاء ما      
  :وخامتة رئيسي ن وباب نمتهيدي 

وهو للموضوع  املفاهيمي العاميسلط الضوء على اإلطار  حيث للبحث دخلإذ جاء الفصل التمهيدي كم      
 .لعدالة الجنائية لألحداثل ياإلطار المفاهيمحيمل عنوان 

، وقسم إىل فصل ن فصل أول بعنوان ثداالجنائية الموضوعية لألحالعدالة ألول فجاء بعنوان أما الباب ا     
 املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح.اقحماية اجلزائية للحدث الضحية، وفصل ثاين بعنوان 

منه  فعاجل الفصل األول، اإلجرائية لألحداثالعدالة الجنائية صص لدراسة أن الباب الثاين خ   ح ن يف    
للحدث املقررة اإلجرائية للضمانات الفصل الثاين ، يف ح ن تعرض للحدث الضحيةاملقررة اإلجرائية الضمانات 

 .اجلانح

 يف اخلامتة أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من الدراسة. تناولنا وأخرياً،    
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واخلوض يف تفاصيله من أجل اإلملام به يقتضي منا بداية حتديد                      إن معاجلتنا ملوضوع البحث     
املقصود ببعض األحكام العامة له، وذلك لتحديد إطاره واملراد به والنقاط اليت يقوم ويرتكز عليها، بناء                   

وقف من خالله على اإلطار               نتللموضوع  يعترب كمدخلدي يمتهعلى ذلك اخرتنا سبق الدراسة بفصل 
صطلحات              امليث سنعمد من خالله  إىل تعريف وأهم أحكامها، حب املفاهيمي للعدالة اجلنائية لألحداث

إىل جانب تقسيماته واملسميات املشاهبة                           ثمصطلح اقحد، وهي كل من األساسية اليت يقوم عليها
ح العدالة اجلنائية لألحداث وكل من وعناصرها واملبادئ اليت تقوم عليها إىل جانب خمتلف مصادرها صطلمو  له

 وطنية كانت أو دولية وإقليمية.

 :على النحو اآليت إىل مبحث نمقسما هذا الفصل  يأيتمن هذا املنطلق     

 .األحداث مفهوماألول:  مبحثال

 ية لألحداث.العدالة الجنائ المبحث الثاني: ماهية
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  .األحداث مفهوماألول:  مبحثال

نقاط رئيسة مهمة، وتتمثل يف تعريف اقحدث  مخسحتديد مفهوم األحداث يتضمن يف فحواه الوقوف على     
من الناحية اللغوية والشرعية ويف علم النفس واالجتماع ومن الناحية القانونية أيضا، إىل جانب متييزه عن 

املشابه له، وتصنيفاته، ويأيت ذلك ضمن ثالث مطالب كما يلي: املطلب األول تعريف اقحدث، املسميات 
 املسميات املشاهبة، املطلب الثالث تصنيفات اقحدث. املطلب الثاين متييز اقحدث عن

  المطلب األول: تعريف الحدث.

يا وكذا اجتماعيا وقانونيا ويف ونفس لغويا وشرعيا تعريفه ضمن هذا املطلبنبحث لتحديد تعريف اقحدث س    
 لفروع التالية:ل خمتلف املواثيق الدولية واإلقليمية، وذلك وفقا

 تعريف الحدث في اللغة. الفرع األول:

 .1صغري السناقحدث لغة هو     

  فيقال: شاب َحَدث أي فيٌت السن، ورجل حدٌث السن وحديثٌها ب ن اقَحداثَة واقٌحٌدوثَة ، ورجال أحداثٌ     
 السن، وحدثاهٌنا، وٌحدثاٌؤها، ويقال: هؤالء قوم حدثاٌن.

فإذ ذكرت السن قلت: حديث السن، وهؤالء غلمان ٌحدثاٌن أي أحداٌث، وكل فيت من الناس والدواب واإلبل     
 .2حدٌث، واألنثى حدثةٌ 

مبعىن صغري السن  جاء اللغة مبهم وغري حمدد، وذلك ألنهيف اقحداث يبدو واضح من هذا التعريف أن معىن     
       نا لنهايتها، كما مل حيدد أوصافا أو حاالت رمكن أن يقرتن معها صغرلبداية اقحداثة وال س نافلم حيدد س

 حات أخرى كالغالم، الفىت، الصغري.السن، فضال عن كون هذا التعريف تزامن وارتبط مبصطل

 

 

 

                                                   
   –ه1611كتبة الشرو  الدولية،  مصر، ، م6جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، باب: اقحاء، مادة: حد، الطبعة  1

، ص م1111موسوعة املصطلحات القانونية وقواعد الشريعة اإلسالمية، دار هومة، عمتوت، عمر  .141م، ص 1116
316. 

  .414، دار املعارف، القاهرة، ص 1اجلزء  ،1ابن منظور، لسان العرب، بابا: اقحاء، مادة: حدث، اجمللد  2
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 .الشرعالحدث في الفرع الثاني: تعريف 

؛ 1مل تتناول مصطلح اقحدث ولو يف موضع واحد على األقلجند بأهنا  القرآن الكريمصوص نبالرجوع إىل     
سم الصيب والغالم، ومرة حتت مسمى الفىت، ويف حتت مسميات خمتلفة مشاهبة له فورد مرة حتت اورد أ اغري أهن

 اآليات التالية: هضحوهذا ما تو ؛ 2سم الطفلاحاالت أخرى ورد حتت 

ُاْلح ْكَمَُصبِي ًّا﴿ الصيب: قوله تعاىل يف     ُبِق وَّة ُوَآتَْينَ اه  ُاْلِكتَ اَب َُيْحَيىُخ ِذ  .3﴾يَ ا

َُلقَدُُْ﴿ قوله أيضا يف الغالم:      َُنْفس  ُبَِغْيِر َُنْفًساُزَِكيًَّة ُأَقَتَ ْلَت ُق َاَل ُفَقَتَ َله  َُلِقيَ اُغ َلًما ُِإذَا َُحتَّى فَ اْنطَ لَقَ ا
 .4﴾ِجْئَتَُشْيئً ا

ُاْلَكْهفُِ﴿يف الفىت:  وقوله عز وجل     ُإَِلى ُاْلِفْتَية  ُأََوى  .5﴾ِإْذ

َُبَشرٌُ﴿كما قال تعاىل يف الولد:      َُيْمَسْسِني ُِليَُوَلٌدَُوَلْم َُيك ون  ُأَنَّى  .6﴾ق َاَلْتَُربِّ

ُاْستَ ْأذَُ﴿أما الطفل فقال فيه:      ُفَ ْلَيْستَ ْأِذن واَُكَما ُاْلح ل َم ُِمْنك م  ُاْْلَْطفَ ال  ُبَ َلَغ لِِهْمُُوَِإذَا ُقَب ْ ُِمْن ُالَِّذيَن َن
َُحِكيمٌُ ُآيَ اِتِهُوَاللَّه َُعلِيٌم َُلك ْم ُاللَّه  ُي بَيِّن   .7﴾َكذَِلَك

 أين وردت أحاديث كثرية يف هذا املعىن من بينها: السنة النبويةواألمر على اخلالف من ذلك يف     

بن سعيد، قال: أخربين جدي قال:  به موسى بن إمساعيل، عن عمرو بن حيي بن سعيد بن عمرو  ما حدث    
باملدينة، ومعنا مروان، قال: أبو هريرة: مسعت  صلى اهلل عليه وسلمكنت جالسا مع أيب هريرة يف مسجد النيب 

((. فقال مروان: لعنة اهلل عليهم غلمة. فقال أمتي على يد غلمة من قريش هلكتالصاد  املصدو  يقول: ))

                                                   
، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات حسن حممد األم ن، إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة 1

 .11هـ، ص 1612 -1614، جامعة أم القرى، ميةاإلسال
حممد نوح علي معابده، املسؤولية اجلنائية يف قانون األحداث األردين يف ضوء الفقه اإلسالمي، اجمللة األردنية يف الدراسات  2

 .114م، ص 1111 -هـ1631، 1 ع، 4اإلسالمية، مج 
 .11مرمي، اآلية سورة  3

.64سورة الكهف، اآلية   4  
 .11سورة الكهف، اآلية  5
 .64سورة آل عمران، اآلية  6
 .11سورة النور، اآلية  1
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وا ــــروان ح ن ملكـــع جدي إىل بين مــرج مــــالن لفعلت. فكنت أخـــبين فالن وبين ف ول:ـــو شئت أن أقــأبو هريرة: ل
 .1بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤالء أن يكون منهم؟ قلنا: أنت أعلم

سلم: صلى اهلل عليه و عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل  رويأيضا ما      
ون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يقولون من داث األسنان، سفهاء األحالم، يقرؤ "يخرج في آخر الزمان قوم أح

 .  2قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"

يث اجتهوا فقهاء الشريعة اإلسالمية تعريفا صرحيا للحدث، حب مل يعطيف األلفاظ  والتعدد أمام هذا االختالف    
؛ واقحلم يعين 3اقحلم أن اقحدث هو كل شخص مل يبلغ بط اقحداثـة مبعايري معينة، فاتفقوا علىمباشرة إىل ض

االحتالم وهو دليل على البلوغ حيث أن هذا األخري هو املرحلة العمرية املعتمد للتكليف يف معظم األحكام 
 .4العبادات واملعامالتبالشرعية خاصة ما تعلق منها 

الم أو اإلنزال إذا  حتمل يبلغ االاقحدث من الناحية الشرعية بأن كل صغري يف السن  رمكن تعريف بناء على هذا    
 اقحيض أو اقحمل إذا كانت أنثى.كان ذكراً أو 

 

 
                                                   

مة سفهاء((، اقحديث رقم: لأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الفنت، باب: قول النيب: ))هالك أميت على يدي أغي 1
، ص م1112الدولية للنشر، الرياض،  ربخاري، صحيح البخاري، بيت األفكا، أيب عبد اهلل حممد بن امساعيل ال4112
1311. 

     حممد بن عيسى بن سورة، 1122أخرجه الرتميذي يف سننه، كتاب: الفنت، باب: يف صفة املارقة،  اقحديث رقم:  2
 .611ص ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1الرتميذي، سنن الرتميذي، ط 

  1613، دار عامل الكتب، الرياض، 1األم ن الشهري بابن عابدين، رد احملتار على الرد املختار شرح تنوير األبصار، ج حممد  3
، مركز الرتاث 1، ط 1. خليل بن اسحا  اجلندي املالكي، التوضيح شرح خمتصر ابن اقحاجب، مج 111م، ص 1113ه، 

    موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة . 4م، ص 1111 –ه 1633 بية،الثقايف املغريب ودار ابن حزم، اململكة املغر 
ه 1111لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت1املقدسي، املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين رضي اهلل عنه، ط 

، دار 1 يف فروع الشافعية، ط براهيم إمساعيل بن حيي بن إمساعيل املصري املزين، خمتصر املزينإ. أيب 111م، ص 1141 –
حممود سليمان موسى، اإلجراءات اجلزائية لألحداث  .161م، ص 1112 –ه 1611لبنان،  -الكتب العلمية، بريوت

مقارنة، يف التشريعات العربية والقانون الفرنسي يف ضوء االجتاهات اقحديثة يف السياسة اجلنائية، دار املطبوعات  دراسةاجلاحن ن، 
جمدي عبد الكرمي أمحد املكى، جرائم األحداث وطر  معاجلتها يف الفقه     . 11، ص م1112، اإلسكندرية، اجلامعية

 .31 -31م، ص 1111اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
   حة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوممحليل صاحل، املركز القانوين للطفل املهمل يف املواثيق الدولية والقانون اجلزائري، أطرو  4

 .16، ص م1111السياسية، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، 
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حناول ما هو  للحدث مع التعريف النفسي واالجتماعي وكذا القانوين له؟وعن ماذا توافق التعريف الشرعي     
 القانون اجلزائري. يف ه من خالل البحث يف تعريف اقحدث من الناحية القانونية السيمايلع اإلجابة

 الفرع الثالث: تعريف الحدث في علم النفس.

هي عبارة عن مرحلة عمرية تتميز مبجموعة من الظواهر  علماء النفساقحدث أو اقحداثة بصفة عامة عند        
ي ــــة، حبيث ينتقل مبوجبها الشخص من مرحلة التكوين والنمو اجلسمــفسيوية، والنــة اجلسمانية، العضاقحيوي

 . 1والنفسي اخلاص ن بالوليد، إىل مرحلة التكوين والنمو اجلسدي والنفسي اخلاص ن بالبالغ

اقحداثة مبجموعة من السمات تعترب هي اقحد الفاصل ب ن اقحداثة والبلوغ سواء   مفعلماء النفس ربطوا مفهو     
ه السمات  الشخص حدثا مىت مل تظهر عليه هذتايل يعتربالت جسدية أو نفسية أو عضوية أو حيوية، وبكان

مهما كان سنه وحىت ولو بلغ أو جتاوز سن الرشد اجلنائي، ويف املقابل إن ظهرت هذه السمات على الشخص 
 حىت وإن مل يبلغ سن الرشد اجلنائي يعترب حدثا أيضا.

عند علماء النفس ليس موحدة عند مجيع األفراد بالرغم من التماثل بينهما من الناحية  وهبذا تكون اقحداثة    
العمرية، فرغم كوهنم حيملون نفس السن إال أنه قد تتوافر مسات البلوغ عند بعضهم دون اآلخر هو ما جيعل صفة 

   .2اقحداثة والبلوغ تتحقق أيضا عند بعضهم فقط

 .االجتماعلم ع: تعريف الحدث في الفرع الرابع

جتماعي والنفسي منذ الوالدة حىت يتم نضجه اال تعريف اقحدث بأنه الصغري إىل علماء االجتماعانصرف     
 .3وتتكامل لديه عناصر الرشد واإلدراك

 

 

                                                   
      -إهلام بلعيد، التنشئة االجتماعية وتأثريها يف سلوك املنحرف ن األحداث، دراسة ميدانية باملركز املختص قحماية الطفولة 1

 .44، ص م1111 -1111والعلوم اإلسالمية، جامعة اقحاج خلضر، باتنة، باتنة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية 
 -ع ن مليلة -جتماعية جلنوح األحداث، دراسة ميدانية مبركز إعادة تربية األحداث اجلاحن ن قسنطينةاال مسية حومر، اخلريطة 2

، ص م1111 -1111منتوري، قسنطينة،  ورقلة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة -عنابة
14- 14. 

هراو خثري، التفكك األسري وأثره على جنوح األحداث، دراسة ميدانية لعينة من األحداث اجلاحن ن مبراكز إعادة الرتبية لواليات  3
 -1112اجلزائر،  األغواط، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة، -اجللفة -تيارت

 .14، ص م1111
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وجند أن هذا التعريف هو اآلخر ربط اقحداثة مبرحلة معينة للفرد، وهي النضج االجتماعي والنفسي والرشد     
الوالدة على  ، فتبدأ منذذكراللى اإلدراك، وإن كان هذا األخري تعامل مع بداية اقحداثة بنحو خمالف والقدرة ع

تكوين الوليد يف بطن أمه، وترجع العلة من وراء ذلك يف االعتقاد بعكس التعريف األول الذي تكون فيه بدايتها 
 .1ره مقارنة باملرحلة السابقة على البلوغالكامن لدى علماء النفس بأن هذه املرحلة تشكل أخطر مرحلة يف عم

هناك من اجته إىل اجلمع بينهما يف تعريف واحد  إىل التقارب الكبري ب ن تعريف علم النفس واالجتماعوبالنظر     
                           على أن اقحداثة هي تلك املرحلة من اقحياة اإلنسانية واليت تتميز مبجموعة من الظواهر 

ور النمو هبا الوليد تدرجييا منذ خلقه من طجتماعية يتنقل وما يصاحبها من تنشئة ايوية، البيولوجية، النفسية، اقح
 .2والتطور إىل البلوغ أو الرشد

 : تعريف الحدث في القانون.الفرع الخامس

 .قوان ن املقارنةالعريفه يف إىل ت يف البند الثايندث يف القانون اجلزائري و نتعرض يف البند األول إىل تعريف اقحو     

 البند األول: تعريف الحدث في القانون الجزائري.

ان قانون نون محاية الطفل أين كـوهي املرحلة السابقة على صدور قا أول مرحلةومنيز فيه ب ن مرحلت ن،     
لغائهما وأيضا قانون اللذان مت إ اإلجراءات اجلزائية هو الذي حيكمه إىل جانب قانون محاية الطفولة واملراهقة

 هي املرحلة الالحقة على صدوره.أما ثاين مرحلة ف، العقوبات

 أوال: تعريف الحدث قبل صدور قانون حماية الطفل. 

 .3"لرشد اجلزائي يف متام الثامنة عشرمن  . إ. ج. ج "يكون بلوغ سن ا 661جاء يف نص املادة     

"تكون العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي بسن اجملرم يوم من ذات القانون على أنه  663ونصت املادة     
 ."ارتكاب اجلررمة

( 11) جلزائية القاصر الذي مل يكمل عشرمن  . ع. ج "ال يكون حمال للمتابعة ا 61ويضيف نص املادة     
 سنوات.

                                                   
محو بن براهيم فخار، اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم  1

 .13، ص 1111 -1116السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 -61، ص م1142دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اقحقو ، مصر، طه زهران، معاملة األحداث جنائيا، دراسة مقارنة، أطروحة  2

61. 
 السابق ذكره.املعدل واملتمم املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  111 -44األمر رقم  3
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 التهذيب.سنة إال تدابري اقحماية و  13إىل أقل من  11ال توقع على القاصر الذي يرتاوح سنه من     

 ومع ذلك، فإنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ.    

 .1سنة إما لتدابري اقحماية أو التهذيب أو لعقوبة خمففة" 12إىل  13وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه ب ن     

 12إىل  13 . ع. ج "إذا قضي بأن خيضع القاصر الذي يبلغ سنه من  11كما جاء أيضا يف نص املادة      
 سنة قحكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون كاآليت:

 ه حيكم عليه بعقوبة اقحبس من عشرإذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن املؤبد فإن    
 سنوات إىل عشرين سنة.

املدة اليت كان نصف ساوي وإذا كانت العقوبة هي السجن أو اقحبس املؤقت فإنه حيكم عليه باقحبس ملدة ت    
 يتع ن اقحكم عليه هبا إذا كان بالغا".

تعريفا مباشرا وصرحيا للحدث، وإمنا ذهب يف ذلك  ص جند أن املشرع اجلزائري مل يعطبالرجوع إىل هذه النصو     
منذ ليكون بدايته  حيدد إذ مل وب ن البلوغ والذي ال يكون إال ببلوغ سن الرشد أو املسؤولية اجلنائية،إىل الربط بينه 

بأنه "كل شخص مل  عرف اقحدثسنة، وعليه ومن هذا املنطلق فهو ي 12 الوالدة بينما وضح له حد وهو سن
 ( سنة كاملة".12) ةعشر يبلغ سن الرشد اجلنائي واحملددة بالثامن 

 عقوبات واملقدرة بـ مثانمع اإلشارة إىل التعارض املوجود يف سن ب ن كل من قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون ال    
عشرين قة من جهة أخرى واملقدرة فيه بـ إحدى و ( سنة هذا من جهة، وقانون محاية الطفولة واملراه12) عشرين

          إن القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين" . ج. ط. ممن  . ح 1سنة كما جاء يف املادة  (11)
 .2"...ا عام

                                                   

           املتضمن قانون العقوبات  م1114 سنة يونيو 12ه املوافق لـ 1324 عام صفر 12املؤرخ يف  114-44األمر رقم  1
( وما بعدها 411، ص 61ع  ،3س  ،م1144يوليو سنة  11املوافق لـ  ه1324 عام صفر 11املؤرخة يف  ،. ج. ج) ج. ر

 م                   1114يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1634رمضان عام  16املؤرخ يف  11 -14املعدل واملتمم بالقانون رقم 
 (.1و  6، ص 34ع  ،13س  ،م1114يونيو سنة  11ـ املوافق ل ه1634 رمضان 14املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج

م املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة 1141 سنة فرباير 11هـ املوافق لـ 1311ذي اقحجة عام  11املؤرخ يف  13 -41األمر رقم  2
              وما    111، ص 11ع ، 1س ، م1141 سنة فرباير 11لـ ه املوافق 1311 عام حمرم 4املؤرخة يف  ،ج. ر. ج. ج)

 السابق ذكره.علق حبماية الطفل املت 11 -11القانون رقم ، امللغى مبوجب (بعدها
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ألفاظ يف هذه  فظ اقحدث، فلو فرضنا استعماله عدةتعمل لفظ قاصر ومل يستعمل لمع العلم أن املشرع اس    
اقحالة فقط رمكن تربير موقفه يف التباين املوجود يف حتديد سن الرشد اجلزائي، مما يفيد أن القاصر يف مجيع هذه 

 القوان ن شخص واحد.

 القانون اجلديد. قاط اليت جاء هبالتوقف على أهم النيف هناية هذا، ننتقل إىل البند املوايل ل    

 . دور قانون حماية الطفلثانيا: تعريف الحدث بعد ص

واليت  12، املادة 14، املادة 14، املادة 1املادة  لتحديد مدلول اقحدث نتوقف على نصوص املواد التالية،    
 جاء نصها كما يلي:

 على أنه: "يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت:األوىل يف الفقرة من قانون محاية الطفل  1 تنص املادة    

 عشرة سنة كاملة، يفيد مصطلح "حدث" نفس الشيء". 12"الطفل": كل شخص مل يبلغ  -    

 ( سنة كاملة.12سن الرشد اجلزائي": بلوغ مثاين عشرة ) -األخرية: "الفقرة وتضيف يف     

 فل اجلانح يوم ارتكاب اجلررمة". تكون العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي بسن الط    

 ( سنوات.11ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية الطفل الذي مل يكمل العشر ) : "14وتنص املادة     

 يتحمل املمثل الشرعي للطفل املسؤولية املدنية عن الضرر الذي قحق بالغري".    

 ( سنوات إىل أقل من ثالث11عشر ) نه منعلى أنه: "ال يكون الطفل الذي يرتاوح س 14كما تنص املادة      
 ( سنة عند تاريخ ارتكابه اجلررمة إال حمل تدابري اقحماية والتهذيب".13) ةعشر 

( 13عشرة ) ( سنوات إىل أقل من ثالث11عشر ) : "رمنع الطفل الذي يرتاوح سنه من12وتضيف املادة     
 سنة يف مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.

( سنة يف مؤسسة عقابية ولو 12( سنة إىل مثاين عشرة )13عشرة ) طفل البالغ من العمر ثالثوضع ال ورمنع    
 ...". بصفة مؤقتة

 انطالقا من هذه املواد خنلص إىل ما يلي:    

عشرة سنة   12كل شخص مل يبلغ "صراحة بأنه جلأ املشرع اجلزائري إىل تعريف الطفل  1من خالل املادة   
ن عليه الوضع قبل صدور قانون محاية الطفل، مث انتقل إىل الفقرة األخرية واعترب سن البلوغ خالفا ملا كا "كاملة

   وعالمات معينة مظاهر توافرب البلوغ يف الشريعة اإلسالمية ال يكون إال أنهي ذاهتا سن الرشد اجلنائي، علما 
استثناء كما سنتعرض له      كأصل عام كما سبق وتعرضنا له يف التعريف الشرعي للحدث وببلوغ سن معينة
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شرعا هو كل بالغ أن يكون   ، وعليه ليس بالضرورة سن الرشد اجلنائيببلوغ ، أما يف القانون ال يتحقق إال الحقا
، وعليه يفضل لو أن املشرع مل يفصل ب ن تعريف اقحدث وب ن سن الرشد اجلنائي قانونا سن الرشد اجلنائيللغ اب

غ يف الشرع والقانون، بناء على بناء على هذا خنتار تعريف اقحدث أو الطفل بأنه كل له تفاديا للخلط ب ن البلو 
 شخص يقل سن رشده اجلنائي عن الثامن عشرة سنة.

التعريف أيضا، هبذا يكون قد وضع حد للجدل  يسري عليه هذا اقحدثإىل أن بعد ذلك أشار  مث     
 القة ب ن مصطلح اقحدث والعديد من املصطلحات.والتساؤالت اليت ثارت يف املوضوع خبصوص أوجه الع

ــــداثة هناية اقح ذاهتا سن( سنة وهي 12عشرة ) دد سن الرشد اجلزائي وهي الثماناألخرية وح الفقرةمث جاء يف     
ن ـــن الرشد، ومع ذلك يبقى هذا السن ن الوطنية خبصوص حتديد ســـارض ب ن القواأو الطفولة، ليتدارك اللبس والتعــ

( 11سع عشرة )دة بـ ت، إذ أن هذا السن حمد2وقانــــون األسرة 1خيتلف يف بعض القوان ن ال سيما القانون املدين
 من  . أ. ج. 44من  . م. ج  و  3 61ملة وفقا للمواد سنة كا

 الطفلمبصطلح  5من  . إ. ج. ج 663دة الذي جاءت به املا اجملرممصطلح  كما أنه استعاض فيها    
وهو ما نرى فيه صوابا أوال ألن هذا املصطلح ال يتماشى مع طبيعة اقحماية القانونية املقررة لألطفال  ح،الجان

على أهنم معهم  ئم والظروف، قبل أن تتعاملواليت هتدف يف املقام األول إىل التعامل معهم على أهنم ضحايا اجلرا
والدائمة واملتسمرة والعزم  ينم على اإلرادة القوية رماجملجمرم ن بسبب اخلصوصية اليت يتمتعون هبا، ثانيا مصطلح 

                                                   
            دين، املتضمن القانون املم1141 سنة سبتمرب 14ه املوافق لـ 1311رمضان عام  11املؤرخ يف  12 -41األمر رقم  1

وما       111، ص 42ع  ،11س  ،م1141سبتمرب سنة  31املوافق لـ  ه1311 عام رمضان 16املؤرخة يف ، )ج. ر. ج. ج
 م         1114 سنة مايو 13ه املوافق لـ 1612 عام ربيع الثاين 11املؤرخ يف  11 -14رقم  قانون(، املعدل واملتمم بالبعدها

وما  3، ص 31ع  ،66س  ،1114 سنة مايو 13ه املوافق لـ 1612 عام ربيع الثاين 11املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج
 (.بعدها

            تضمن قانون األسرة ، املم1126 سنة يونيو 11ه املوافق لـ 1616 عام رمضان 11املؤرخ يف  11 -26القانون رقم  2
 111، ص 16ع  ،11س  ،م1126يونيو سنة  11املوافق لـ  ه1616 عام رمضان 11 يوم الثالثاءاملؤرخة ، )ج. ر. ج. ج

              م1111سنة  فرباير 14ه املوافق لـ 1614عام حمرم  12املؤرخ يف  11 -11باألمر رقم ( املعدل واملتمم وما بعدها
 (.وما بعدها 12، ص 11ع  ،61س  ،م1111 سنة فرباير 14ه املوافق لـ 1614عام حمرم  12املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج

 ر عليه، يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية.كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ومل حيجتقضي بأنه: " 3
 ( سنة كاملة".11وسن الرشد تسعة عشر )    

سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو  11تنص على ما يلي: "تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام  4
 ة الطرف ن على الزواج.ر قد نة، مىت تأكدر ضرو 
 ".لتزاماتاثار الزواج من حقو  و آما يتعلق بأهلية التقاضي في روج القاصيكتسب الز      

 .السابق ذكره محاية الطفلعلق املت 11 -11القانون رقم ألغيت مبوجب  5
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مصطلح سابق على أوانه خاصة أن الطفل الذي ارتكب الفعل  اجملرمرتكاب الفعل اجملرم، ثالثا مصطلح على ا
( يف هذا املوضع لتقرير وقت قيام 12عشر سنة ) د، غري أن املشرع حدد سن الثماناجملرم مل تتقرر إدانته بع

لته كما ه إىل تقرير اقحماية له وليس مساءاقحدث املعرض للخطر اجت أمااقحدث مرتكب اجلررمة من عدمه مسؤولية 
 سنتعرض له الحقا. 

 ن إضافة املشرع مصطلح الطفل اجلانح يف حمله وصائب، خاصة أنه مل يقيد يف نص املادة الثانية عندكما أ    
 ما سنتعرض له الحقا.حباالت ك تعريفه الطفل يف خطر بسن وإمنا ربطها

فيما يبقى اجلدل قائما خبصوص بعض النصوص اليت حدد فيها املشرع اجلزائري سنا للحدث واليت ال تزال     
 سارية املفعول ما مل تكن هذه النصوص حاالت استثنائية يف نظر املشرع، من ب ن هذه النصوص:

ح أو ضرب عمدا قاصرا ال تتجاوز سنه واليت تنص على أنه "كل من جر  1من  . ع. ج 141املادة     
رتكب ضده عمدا ا السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إىل اقحد الذي يعرض صحته للضرر، أو

أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء اخلفيف، يعاقب باقحبس من سنة إىل مخس سنوات 
 دج". 11.111إىل  111وبغرامة من 

قاصر مل يكمل التاسعة لحاجة  جاء يف فقرهتا األوىل: "كل من استغل من  . ع. ج واليت 321أيضا املادة     
خرى تشغل ذمته ات أو إبراء منها أو أية تصرفات ألتزامفيه ليختلس منه اعشرة أو ميال أو هوى أو عدم خربة 

 11.111إىل  111سنوات وبغرامة من  ب باقحبس من ثالث أشهر إىل ثالثاملالية وذلك إضرارا به يعاق
 د.ج".

نص فيها املشرع اجلزائري على مسؤولية اقحدث  . ح. ط. ج فقد  12و  14و  14أما بالنسبة للمواد     
ومراحل اليت متر هبا، واليت كما يبدو من املواد املذكور أعاله أن املشرع احتفظ فيها بنفس املراحل اليت كان 

 وكذا قانون العقوبات.  إلجراءات اجلزائية قبل تعديلهمنصوص عليها يف قانون ا

من  . ح. ط. ج وهي تتعلق حبق املطالبة  14ونشري إىل أن املشرع قد أضاف فقرة مهمة يف املادة      
له، مع  بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغري جراء الفعل الذي يرتكبه الطفل، واليت يتحملها املمثل الشرعي

من  . إ. ج "جيوز لكل من يدعي إصابته بضرر  641ما قبل أفرد هلا املشرع مادة مستقلة وهي العلم أنه في
 عشرة سنة أن يدعي مدنيا...". رمة نسبها إىل حدث مل يبلغ مثانناجم عن جر 

                                                   
 السابق ذكره. ن قانون العقوبات املعدل واملتمماملتضم 114 -44األمر رقم  1
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ويبدو أن املشرع قد استبق األحداث بإدراجه هذه الفقرة ضمن هذه املادة رغم أنه خصص هلا أيضا مادة      
 ، وإذا كانت له غاية من ذلك فتبقى جمهولة.431ضمن قانون محاية الطفل وهي املادة كاملة 

عناصر مهمة أغفلها قانون اإلجراءات اجلزائية من واستدرك بناء على هذا، جند أن قانون محاية الطفل أورد     
 قبل وهي:

 قام بإعطاء تعريف للحدث، أين أورد له تعريفا صرحيا. -
 واقع يف املصطلحات، أين أكد بأن الطفل واقحدث والقاصر مصطلحات لداللة على معىن واحد.بس اللإزالة ال -
 .على تدرجها سن اليت توجب املسؤولية اقحدثوضوح التايل الحتديد مرحلة اقحداثة وهنايتها وب -
 إزالة التعارض الذي قحق حتديد سن الرشد. -

 واملنظومة التشريعية من جهة أخرى.حل الطفل من جهة وتعترب هذه العناصر إضافة قانونية مهمة لصا    

 .القوانين المقارنةالبند الثاني: تعريف الحدث في 

طالع على التعاريف اليت جاءت هبا لال القانون المصري والقانون المغربيضمن هذا الفرع كل من  خرتناا    
 يف اقحدث:

 أوال: تعريف الحدث في قانون الطفل المصري.

من  . ط. م بأنه: "يقصد بالطفل يف جمال الرعاية  1ف املشرع املصري اقحدث يف نص املادة لقد عر     
 عشرة سنة كاملة. انون كل من مل يتجاوز سنه الثامناملنصوص عليها يف هذا الق

 وتثبت السن مبوجب شهادة امليالد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رمسي آخر.    

ر عرفة إحدى اجلهات اليت يصدر بتحديدها قرار من وزيمبند الرمسي أصال قدرت السن فإذا مل يوجد املست    
 .2تفا  مع وزير الصحة"العدل باال

                                                   
 رتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم األحداث.ااجم من جررمة يدعي إصابته بضرر نرمكن كل من وجاء نصها كما يلي: " 1

دعاءه يكون أمام قاضي ا تباشرها النيابة العامة فإن وإذا كان املدعي مدنيا قد تدخل لضم دعواه املدنية إىل الدعوى اليت    
 األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث أو قسم األحداث.

دعاء مدنيا إال أمام قاضي التحقيق الدعوى العمومية فال جيوز له اال يقوم بدور املبادرة يف حتريك أما املدعي املدين الذي    
 ".ختصاصها الطفلاحداث باحملكمة اليت يقيم بدائرة املكلف باأل

 املعدل السابق ذكره. املتضمن قانون الطفل املصري م1114لسنة  11وهو القانون رقم  2
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غري ، وإن كان قد حدد بدايتها بطريقة 1هناية سن اقحداثة صراحة المشرع المصريمبوجب هذه املادة حدد     
د أو بطاقة الرقم القومي وخمتلف الوثا  األخرى حىت يتم ستناد على شهادة امليالمباشرة إذ ربط بينها وب ن اال

 الوالدة. نة كاملة، لتكون بذلك بدايتها منذعشر س أكد من عدم بلوغ الطفل سن الثامنالت

"يعد طفال كل  من الدستور إذ جاء فيها 21إعطاء تعريف للطفل يف املادة  للمشرع المصريهذا وقد سبق     
 .2سنة من عمره"عشرة  من مل يبلغ الثامنة

 ثانيا: تعريف الحدث في قانون المسطرة الجنائية المغربي.

"يتحدد سن الرشد اجلنائي ببلوغ مثان عشرة  على أنه، 3من  . م. ج. م 612املادة  يف نص املشرع املغريب    
 سنة ميالدية كاملة.

 .نعدام متييزهيعترب اقحدث إىل غاية بلوغه سن اثنيت عشرة سنة غري مسؤول جنائيا ال    

يعترب اقحدث الذي يتجاوز سن اثنيت عشرة وإىل غاية بلوغه مثان عشرة سنة مسؤوال مسؤولية ناقصة بسبب      
    عدم اكتمال متييزه".

 12سن الرشد اجلنائي واحملددة بـ بمباشرة ربط تعريف اقحدث قد  المشرع المغربيبناء على هذا يكون      
ملشرعان اجلزائري واملصري اللذان حددا كل من تعريفه وسن الرشد اجلنائي له مبوجب خالفا ملا جاء به ا سنة،

 نصوص أو تعاريف مستقلة، وكأن بلوغ سن اقحداثة وبلوغ سن الرشد اجلنائي أمران خمتلف ن.

 : تعريف الحدث في المواثيق الدولية واإلقليمية.الفرع السادس

اث نابع من املواثيق الدولية إىل تبين قانون مستقل وخاص باألحد اصةخ إن توجه دول العامل والدول العربية    
لألطفال، خاصة وأن أغلب القوان ن العربية مل يكن هلا  القانونية اإلقليمية اليت كان هلا سبق يف فرض اقحمايةو 

                                                   
كل من مل يبلغ سنه الثامنة   سنة أين استخدم املشرع عبارة " 14ملصري كانت اقحداثة حمددة بسن قبل تعديل قانون الطفل ا 1

وائل حممد أمحد لكو، أساليب املعاملة  عاضها بعبارة "كل من مل يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة".واليت ستعشرة سنة كاملة" 
حنراف يف القانون اليمين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة اإلجرائية والعقابية لألحداث اجلاحن ن واملعرض ن لال

 .1م، ص 1114 -ه1634املنصورة، 
                  م1116جانفي  12ه املوافق لـ 1631ربيع األول  14م املؤرخ يف 1116الدستور املصري املعدل لسنة  2

 . موقع بوابة اقحكومة املصريةكرر )أ((م 3م ع 1116جانفي  12)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 
www.egypt.gov.eghttp://. 

 املعدل السابق ذكره. املتعلق باملسطرة اجلنائية 1 -11 -111 ظهري الشريف رقم 3

http://www.egypt.gov.eg/
http://www.egypt.gov.eg/


 

25  

مثل هذه  إصدار نضمامها إليها أثر بليغ يف التوجه إىلالتايل كان القانون يهتم مبثل هذه الفئة من اجملتمع، وب
 .القوان ن

ظهرت يف ظل الدعوة املتصاعدة حنو وعلى هذا األساس سنتعرض إىل أهم املواثيق الدولية واإلقليمية اليت     
 عتبارها األصل.دى مسايرة املشرع اجلزائري هلا باهتمام املتزايد باألطفال، لنرى ماال

 البند األول: تعريف الحدث في المواثيق الدولية.

من ب ن أهم هذه املواثيق الدولية نذكر قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد     
، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية م1121اتفاقية نيويورك( لسنة حقو  الطفل )، اتفاقية م1121بك ن( 

 انطالقا من املواد التالية: تعريف اقحدث يف كل واحدة إذ، م1121األحداث اجملردين من حريتهم 

)قواعد بك ن(  1الفقرة أ من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث 1-1القاعدة فتعرفه  -
"اقحدث هو طفل أو شخص صغري السن جيوز مبوجب النظم القانونية ذات العالقة، مساءلته عن جرم بقوهلا 

 بالغ".بطريقة ختتلف عن طريقة مساءلة ال

املالحظ من هذا التعريف اتساعه ومشوليته، إذ اجته إىل عدم وضع سقف معينه يعترب فيها اقحدث ليس بصغري و     
السن، تاركا اجملال مفتوحا من أجل حتديده أمام خمتلف الدول املصادقة على هذه القواعد، إذ أثبت الواقع صعوبة 

ن ب ن الدول سواء كانت                        تفلة اليت تتبايحتديد سن رشد موحد عرب العامل بسب الظروف احمل
 .2جتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، قانونيةا

"ألغراض هذه االتفاقية، يعين الطفل   كما يلي اتفاقية نيويورك(األوىل من اتفاقية حقو  الطفل ) املادةوتعرفه  -
 .3سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه"كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ 

                                                   
/ أيلول 4آب/ أغسطس إىل  14نو من قود يف ميالاجملرم ن املع باعتمادها مبؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلررمة ومعاملة أوصى 1

 .م1121/ نوفمرب تشرين الثاين 11املؤرخ يف  61/11واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها  م1121سبتمرب 
مقارنة قحقو  الطفل يف  تأصيليةقواعد األمم املتحدة النموذجية لتنظيم قضاء األحداث، دراسة ، فتوح عبد اهلل الشاذيل 2

 .16 -13، ص م1116درية، نعات الوطنية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكياملواثيق الدولية والتشر  ءت اجلنائية يف ضو اإلجراءا
تشرين الثاين/  11املؤرخ يف  66/11 ار اجلمعية العامة لألمم املتحدةمبوجب قر  واالنضماموعرضت للتوقيع والتصديق  اعتمدت 3

 -11م، صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1111أيلول/ سبتمرب  11 م، دخلت حيز التنفيذ يف1121نوفمرب 
م املتضمن املصادقة، مع التصرحيات 1111ديسمرب سنة  11ه املوافق لـ 1613مجادى الثانية عام  16املؤرخ يف  641

سنة ديسمرب  13املوافق لـ ه 1613 مجادى الثانية عام 12املؤرخة يف  ،ج. ر. ج. جحقو  الطفل ) اتفاقيةالتفسريية على 
 (.وما بعدها 1312، ص 11، ع 11، س م1111
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غري أهنا ضمنت يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، بقوهلا عرفت هذه االتفاقية الطفل صراحة     
( سنة حسب منظور 12ان الطفل ال يتجاوز الثامن عشرة )ستثناء على هذا التعريف، وفحواه أنه إذا كنصها با
الرشد يف اقحالة اليت يكون فيها قانوهنا حيدد سن  ،ة فإنه قد ال يكون كذلك حسب قانون كل دولةتفاقيهذه اال
 ستثناء القانون املطبق هو قانون هذه الدولة لصراحة النص.عن هذه السن، إذ يكون يف هذا اال بسن تقل اجلنائي

تفاقية حيدد ن الدولة املصادقة على هذه االانو إال السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق باقحالة اليت يكون فيها ق    
عتبارها تسمو على القانون هل باالتفاقية با بماذا يأخذف(، 12عشر سنة ) الثامنبسن تزيد عن  الرشدسن 

 تفاقية مل تتعرض هلذه اقحالة؟.اال الوطين، أم بالقانون الوطين مبا أن

قد تبنت هذا التعريف غري أن هذا مل جيعلها تسلم  -كما أشرنا له أعاله–رغم كون العديد من التشريعات ف    
من النقد من طرف البعض، على أساس أهنا بتعريفها هذا للطفل هتمل املرحلة اليت يكون فيها الطفل جنينا فال 
تدخلها يف مرحلة الطفولة، وهذا ألن أصحاب هذا الرأي يرون بأن مرحلة الطفولة تبدأ من املرحلة اجلنينية أي اليت 

ن فيها الطفل جنينا يف بطن أمه، غري أن الراجح يف بدايتها يكون من قحظة الوالدة وعليه نقدهم هذا ال وجه يكو 
سنة يكون قد تعارض بذلك  12له من الصحة، أيضا مت نقد هذا التعريف على أساس أنه برفعه سن الطفولة إىل 

ة بلوغ لتبدأ بعدها مرحلأن الطفولة تنتهي بالمو، والذي يرى مع التقسيمات العمرية اليت جاء هبا علم نفس الن
أخرى وهي مرحلة املراهقة، ويضيف نقاد هذا التعريف نقد آخر مضمونه أن نعت الطفل هبذا الوصف حىت سن 

له يرفض هذا الوصف داخل حميطه االجتماعي الذي قد سنة جيعله يشعر باإلهانة ويقلل من شأنه مما جيع 12
 .1لةأنه تعدى مرحلة الطفو  يرى

عليه بعض املآخذ غري أهنا ليست كافية لتعريضه إىل مثل هذا وإن كان تؤخذ إال أننا نرى أن هذا التعريف     
 على حجج غري منطقة وغري قانونية.  هأن نقاده يعتمدون يف تأسيس نرىالنقد، والذي 

وتقضي  2اث اجملردين من حريتهمالفقرة أ من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحد 11القاعدة أيضا تعرفه  - 
 بأنه "ألغراض هذه القواعد تنطبق التعارف التالية:

)أ( اقحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر، وحيدد القانون السن اليت ينبغي دوهنا عدم السماح      
 بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما".

                                                   
عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، جررمة خطف األطفال واآلثار املرتتبة عنها، ب ن الفقه اإلسالمية والقانون               1

 .11 -12ص القاهرة، ، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 1الوضعي، الكتاب األول، ط 
كانون األول/ ديسمرب  16املؤرخ يف  61/113ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  اعتمدت 2

 .م1111
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، وإن كان مل حيدد بداية سن اومباشر  النصوص األخرى فقد جاء واضحهذا النص ال غبار عليه مقارنة با    
 اقحداثة وهو املعمول به يف أغلب التشريعات والقوان ن اليت تعرضنا هلا إىل غاية اللحظة.

 البند الثاني: تعريف الحدث في المواثيق اإلقليمية.

طفل ورفاهيته من ب ن املواثيق اإلقليمية اليت يعترب عهد حقو  الطفل يف اإلسالم وامليثا  اإلفريقي قحقو  ال    
الطفل، أين عرفته يف املواد األوىل والثانية منه، إذ تعرف املادة األول من عهد شأن حقو  ومحاية جاءت يف 

على أنه "ألغراض هذا العهد، يعين الطفل كل إنسان مل يبلغ سن الرشد وفقا للقانون  حقو  الطفل يف اإلسالم
 .1املطبق عليه"

ن حريتهم للحدث أو إذا كان التعريف الذي جاءت به قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين م    
عريف الذي تنا هو التعريف املناسب على املستوى املواثيق الدولية الصادرة يف هذا الشأن، فإن الالطفل حسب رأي

املستوى املواثيق اإلقليمية، هو اآلخر نرى فيه التعريف جاء به عهد حقو  الطفل يف اإلسالم هو املقابل له على 
( أو 12عشرة سنة) بية بلغت سن الرشد عندها الثمانالعر  الوطنيةالذي رمكن أن يتماشى مع خمتلف القوان ن 

 قلت عنها أو حىت زادت.

ثا  "يقصد بالطفل" أي "مبوجب هذا املي 2وجاء يف املادة الثانية من امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته    
 عاما". 12إنسان يقل عمره عن 

على غرار النصوص املذكورة أعاله جاء امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته بتعريف للطفل أقل ما رمكن     
عشرة  اليت حتدد سنا أقل من سن الثامنو  ،قوله عليه هو أنه تعريف صارم وجمحف يف حق الدول املصادقة عليه

لوغ من خالل قوانينها الداخلية، حيث أنه ال يكن توحيد هذه السن يف خمتلف دول العامل ألهنا ختتلف لبسنة ل
 باختالف العوامل والظروف كما سبق اإلشارة له.

ترتيبا على ما سبق ننتهي إىل القول بأن املشرع اجلزائري بتحديده للمقصود باقحدث وسن اليت تنتهي عندها     
إصداره قانون محاية الطفل على حنو ما سارت عليه أغلب التشريعات عربية كانت أو أجنبية من خالل  ،اقحداثة

التباين الذي طال املواثيق الدولية واإلقليمية خاصة اليت صادقت عليها اجلزائر بالرغم من كون خري الفعل ما عمل، 

                                                   
 –ء الثاين والثالثون لوزراء اخلارجية املنعقد يف صنعا اإلسالميأعتمد وفتح باب التوقيع واالنضمام والتصديق عليه من قبل املؤمتر  1

 . ه1614مجادى األوىل  13إىل  11املوافق لـ  م1111حزيران/ يونيه  31إىل  12اليمن، خالل الفرتة من 
 12املؤرخ يف  161 -13م، وصادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1111يف يوليو سنة  أبابا أعتمد بأديس 2

املتضمن التصديق على امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته م 1113 سنة يوليو 12هـ املوافق لـ 1616مجادى األوىل عام 
وما  3، ص 61، ع 61م، س 1113 سنة يوليو 11هـ املوافق لـ 1616مجادى األوىل عام  11املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج

 (.بعدها
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من خالهلا سن غري ثابت  شهد قوان ن الداخلية للدولة أينكان له وقعه على بعض الفيما خيص هذه السن،  
 منه على أمل توحيد األمر يف كل منها. الرشدتنتهي اقحداثة عنده ويبدأ 

إزاء هذا فإن تعريف اقحدث يف القانون اجلزائري يشرتك مع باقي التعاريف اليت أعطيت له سواء القانونية أو      
نفس واالجتماع، فكلها تنطلق من فكرة كون اقحدث اللغوية أو الشرعية منها وحىت التعاريف اليت جاء هبا علم ال

 بالرغم من اختالفها. هو شخص مل يبلغ مرحلة معينة من العمر

 .المشابهة مسمياتعن الالمطلب الثاني: تمييز الحدث 

        ه فإن تعريف اقحدث يف اللغة محل يف طياته مصطلحات أخرى كالغالم، الفىت يلإشارة كما سبق اإل    
ومن  ، أيضا جاء يف الشريعة اإلسالمية حتت مسمى الصيب، الطفل، الغالم، الصغري، الفىت، والولد،والصغري

لداللة عن ذات لستخدام التشريعات ملصطلح اقحدث، القاصر والطفل على أوسع نطا  الناحية القانونية الحظنا ا
 تربط بينها وب ن املصطلح العالقة اليتاملعىن، هذا ما يدفعنا إىل البحث يف مدلول هذه املصطلحات ملعرفة وجه 

 دراسة "اقحدث".حمل ال

 الفرع األول: الصبي.

 يف القرآن الكرمي يف املواضع التالية: 1ورد ذكر الصيب    

ُاْلح ْكَمَُصبِي ًّا﴿: قوله تعاىل     ُبِق وَّة ُوَآتَْينَ اه  ُاْلِكتَ اَب َُيْحَيىُخ ِذ  .2﴾يَ ا

ُاْلَمْهِدَُصبِي ًّاإِلَُ فَ أَشَاَرتُْ﴿له أيضا: و وق     ُِفي َُمْنَُكاَن ُن َكلِّم  ُق َال واَُكْيَف  .3﴾ْيِه

             ، وقيل: ابن  نتسن إذ جاء يف تفسري هذه اآليات أن الصيب شاب مل يبلغ سن الكهولة، وقيل: ابن    
 .5، ويف تعريف آخر الصيب هو من مل يبلغ اقحلم4ثالث، وعن ابن عباس: ابن سبع سن ن

 

                                                   
      مع اللغة العربية، باب:من الصبا وهو الصغر واقحداثة، والصيب هو الصغري دون الغالم أو من مل يفطم بعد. أنظر، جم 1

 .114الصاد، مرجع سابق، ص 
 .11سورة مرمي، اآلية  2
 .11سورة مرمي، اآلية  3
     -تب العلمية، بريوت، دار الك1آخر الفرقان، ط  -، أول اإلسراء 4حممد بن يوسف الشهيد، تفسري البحر احمليط، ج  4

 .142م، ص 1113 –ه1613لبنان، 
 .164 بن حممد، مفردات غريب القرآن الكرمي، كتاب: الصاد، دار املعرفة، بريوت، ص أيب القاسم اقحس ن 5
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 الثاني: الغالم.الفرع 

به  ت، وهو املعىن الذي جاء2سم يطلق على كل من يبلغ اقحلممن الناحية الشرعية هي ا 1تسمية الغالم    
 اآليات التالية:

ُفَ أَْدَلٰىَُدْلَوهُ ﴿قوله تعاىل:     ُفَ أَْرَسل واُوَارَِده ْم َٰذَاُغ َلمٌُ  وََجاَءْتَُسي َّارٌَة
ُب ْشرَٰىُه ُيَ ا ِبَضاَعةًُُُُوَأََسرُّوهُ  ق َاَل

َُيْعَمل ونَُ َُعلِيمٌُُوَاللَّهُ   .3﴾بَِما

ُِجْئَتُُُ﴿وجاء فيه أيضا:      َُلقَْد َُنْفس  ُبَِغْيِر َُنْفًساُزَِكيًَّة ُأَقَتَ ْلَت ُق َاَل ُفَقَتَ َله  َُلِقيَ اُغ َلًما ُِإذَا َُحتَّٰى فَ اْنطَ َلقَ ا
ُن ْكرًا  .4﴾َشْيئً ا

 الفرع الثالث: الفتى.

اآليات الكررمة يف  7ةيتاملعىن الذي يستشعر به من لفظ ف ، وهو6الطري من الشباب من الفيت وهو 5الفىت    
 التالية:

ُاْلَكْهفُِ﴿إذ جاء يف قوله تعاىل:      ُإَِلى ُأََوىُاْلِفْتَية   .8﴾ِإْذ

ُإِْبرَاِهيمُ ﴿كما قال أيضا:      َُله  ُي ق َال  َُيْذك ر ه ْم ُفًَتى  .9﴾قَ ال واَُسِمْعنَ ا

 
                                                   

            الشارب والصيب من ح ن يولد إىل أن يشب، ويطلق على الرجلوقيل الغالم: الطار الغالم أي بلغ حد الغلومة،  1
عبد القادر         .441لغ ن، مرجع سابق، ص باب: اجممع اللغة العربية،  جمازا، واخلادم، )ج( غلمان، وغلمة. أنظر،

م، ص 1114، العبيكان للنشر، الرياض، 1الشيخلي، حقو  الطفل يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي واملواثيق الدولية، ط 
63. 

 .4حسن حممد األم ن، مرجع سابق، ص  2
 .11سورة يوسف، اآلية  3

 .46سورة الكهف، اآلية  4
أنظر، جمد الدين  ات.يالشباب، والسخي الكرمي، ومها فتيان وفتوان ج: فتيان وفتوة وفتو وفيت، وهي فتاة ج: فتيف اللغة هو  5

      –ه1631لبنان،  -سة الرسالة، بريوت، مؤس2ريوز آبادي، فصل: الفاء، القاموس احمليط، ط فالحممد بن يعقوب 
 .1311ص ، م1111

 .343ابق، ص أيب القاسم اقحس ن بن حممد، مرجع س  6
 .11حممد بن يوسف الشهيد، مرجع سابق، ص  7
 .11سورة الكهف، اآلية  8
 .41سورة األنبياء، اآلية  9
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 غير.الفرع الرابع: الص

ُاْرَحْمه َماُُ﴿: يف موضع واحد من القرآن الكرمي، وذلك يف قوله تعاىل 1لقد جاء مصطلح الصغري     َوق  ْلَُربِّ
 .2﴾َكَماُرَبَّيَ اِنيَُصِغيرًا

إذ يطلق اسم الصغري انطالقا من هذه اآلية على كل من ليس له القدرة على القيام مبصاقحه بنفسه من نفقة     
 .3كوغطاء وما إىل ذل

 الفرع الخامس: الطفل.

، وهذا 5غ اقحلم بعدـى الصغري الذي مل يبلـاء إىل إطالقها علـن األمساء اليت اجته الفقهـــكذلك م 4لتسمية الطف    
ُالَّذُِ﴿ بناء على ما جاء يف قوله تعاىل: ُاْستَ ْأَذَن ُفَ ْلَيْستَ ْأِذن واَُكَما ُاْلح ل َم ُِمْنك م  ُاْْلَْطفَ ال  ُبَ َلَغ ُِمْنَُُوِإذَا يَن

َُحِكيمٌُ ُآيَ اِتِهُوَاللَّه َُعلِيٌم َُلك ْم ُاللَّه  ُي بَيِّن  لِِهْمَُكذَِلَك 6﴾قَب ْ
.  

ُث مَُُّ﴿: وقوله أيضا     ُنُّْطفَة  ُِمن ُث مَّ ُت رَاب  ُمِّن ُخَلَقْنَ اك م ُفَ إِن َّا ُاْلَبْعِث ُمَِّن ُِفيَُرْيب  ُِإنُك نت ْم ُالن َّاس  ُأَيَُّها يَ ا
ُِمن ُث مَّ ُمَُّسمًُُُِّمْنَُعَلقَة  ُأََجل  ُإَِلٰى َُنشَاء  َُما ُاْْلَْرَحاِم ُِفي َُون ِقرُّ َُلك ْم ُلِّن بَيَِّن ُم خَلَّقَة  َُوَغْيِر ُمُّخَلَّقَة  ُث مَُُّمُّْضَغة  ى

ُاْلع مُ  ُأَْرذَِل ُإَِلٰى ُي رَدُّ ُمَّن ُي َتَوفَّٰىَُوِمنك م ُمَّن ُأَش دَّك ْمَُوِمنك م ل غ وا ُلِتَب ْ ُث مَّ ُِمنُُن ْخرِج ك ْمُِطفْ ًل َُيْعَلَم َل ُِلَكي ْ ِر
ُكُ  ُِمن ُوَأَنبََتْت َُورََبْت ُاْهَتزَّْت ُاْلَماَء َُعلَْيَها ُأَنَزْلنَ ا ُفَ ِإذَا َُهاِمَدًة ُاْْلَْرَض َُوَترَى َُشْيئً ا ُِعْلم  لُِّزَْو ٍ َُُبْعِد

 .7﴾َبِهيجُ 

 

                                                   
     )ج( أطفال.  د حىت البلوغ، وهو للمفرد املذكرجاء يف تعريفه من الناحية اللغوية، بأنه املولود مادام ناعما رخصا، والول 1

 .141طاء، مرجع سابق، ص أنظر، جممع اللغة العربية، باب: ال
 .16سورة اإلسراء، اآلية  2
أحكام شهادة الصغار يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، رسالة ماجستري، كلية عبد اهلل بن مبارك بن فهاد آل فران،  3

 .34، ص م1112 -ه1611الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
ريوز آبادي، فصل الطاء، مرجع فالأنظر، جمد الدين حممد بن يعقوب  من كل شيء، أو املولود. الطاء، الصغري وهو لغة بالكسر 4

 .1111ص سابق، 
منصور بن علي بن عبد اهلل اقحريفي، حقو  األحداث يف اإلجراءات اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ونظم اململكة العربية  5

               دولية، دراسة تأصيلية وتطبيقية يف مدينة الرياض، رسالة ماجستري، معهد الدراساتالسعودية والقواعد واملواثيق ال
 .31م، ص 1111 -ـه1611العليا، الرياض، 

.11سورة النور، اآلية   6  
 .1سورة اقحج، اآلية  7
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 الفرع السادس: الولد.

بية أيضا وليدا، وقال بعضهم: بل هو للذكر ولد من الوليد وهو الصيب ح ن يولد، وقال بعضهم: تدعى الص     
جيمع الواحد  اسمدون األنثى، وقال ابن مشيل: يقال غالم مولود وجارية مولودة، أي ح ن ولدته أمه، والولد 

 .1والكثري والذكر واألنثى

ُأَوُْ﴿الولد قوله تعاىل:  ب ن اآليات اليت وردت فيها تسمية ومن        ُي ْرِضْعَن َُحْولَْيِنَُُواْلوَاِلَدات  َلَده نَّ
ُبِاْلَمْعر وفُِ َُله ُرِْزق ه نََُّوِكْسَوت ه نَّ ُاْلَمْول وِد ُي ِتمَُّالرََّضاَعةََُوَعَلى ُأَْن ُأَرَاَد ُلَِمْن  .2﴾َكاِملَْيِن

ل َُحظُِّاْْل ْنثَيَْينُِ﴿وقوله أيضا:        ُِمث ْ ُلِلذََّكِر ُأَْوَلِدك ْم ُِفي ُاللَّه   .3﴾ي وِصيك م 

ُِخْطئً اُُ﴿ك قوله تعاىل: كذل        َُكاَن َله ْم ُقَت ْ ُِإنَّ ُوَإِي َّاك ْم َُنْرز ق ه ْم َُنْحن  ُِإْمَلق  َُخْشَيَة ُأَْوَلَدك ْم َُتقْت  ل وا َوَل
 .4﴾َكبِيرًا

 الفرع السابع: القاصر والمراهق.

اهق هو كل من ، يف ح ن أن املر 5ا معينة حيددها القانونعجم أن القاصر هو شخص مل يبلغ سنجاء يف امل    
 .6قارب البلوغ إال أنه مل يبلغ بعد

أما بعد تعرضنا هلذه املسميات نالحظ أنه بالرغم من اختالفها غري أن التداخل والتشابه بينها قائم حبيث ال     
 رمكن التفرقة بسهولة ب ن بعضها البعض وبينها وب ن تسمية اقحدث واليت سبق وتعرضنا إىل املقصود هبا.

 : تصنيفات الحدث.ثالثالمطلب ال

ة ين البحث يف التصنيفات اليت قد يندرج حتتها اقحدث واليت تشملها اقحماية القانونية يف نظام العدالة اجلنائإ     
أقسام، أين يكون فيها اقحدث إما جمنيا عليه أو حدثا معرضا للخطر، وإما أن  ةلألحداث يفضي بنا إىل عد

 الفا للقانون كما حيلو لدى البعض تسميته.يكون حدثا جاحنا أو جانيا أو خم

                                                   
 .6116، مرجع سابق، ص 11، ج 4، باب: الواو، مادة: ولد: اجمللد ابن منظورأنظر،  1
 .133ة البقرة، اآلية سور  2
3
 .11النساء، اآلية  سورة 

4
 .31اإلسراء، اآلية  سورة 

 .142م، ص 1111 -هـ  1611جممع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة،  5
     مسر خليل حممود عبد اهلل، حقو  الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات 6

 .33، ص م1113العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسط ن، 
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 الفرع األول: الحدث المجني عليه.

ختالف بينه وب ن باقي الية إىل دراسة أوجه التداخل واالنبحث أوال تعريف اجملين عليه مث ننتقل يف النقطة املو س    
 املصطلحات املشاهبة له.

 البند األول: تعريف المجني عليه.

اجملين عليه، بأنه ذلك الشخص الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الرتك املؤمث قانونا  المصريالقضاء لقد عرف      
سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، حبيث يكون هذا الشخص نفسه حمال للحماية القانونية اليت يهدف الشارع 

 .1هلا

دة به، إذ يتعلق األمر بعبارة "الذي ستخدام املصطلحات الوار ذا التعريف تعرض للنقد لعدم دقت اغري أن ه     
       يقع عليه الفعل" اليت تفيد بأن اجملين عليه يكون كذلك يف اجلرائم الواقعة على األشخاص دون غريها من 
اجلرائم، وإزاء هذا يرى الفقهاء أن التعريف املناسب للمجين عليه ذلك التعريف الذي يعرفه بأنه كل من وقع على 

ق صاحب اقحــرا أو عرضه للخطر، أو بعبارة أخرى قانون سواء أقحق به هذا الفعل ضر فعل جيرمه ال مصلحته احملمية
 .2الذي حتميه نصوص التجرمي والذي وقع الفعل مساسا حبقوقه بشكل مباشر

ول اجملين عليه مبدى املساس املباشر حبقوقه لمن خالل هذه التعاريف يتضح لنا بأهنا ذهبت إىل حتديد مد     
و أمر ـــوصف اجملين عليه، وه ـــها يعترب اعتداء عليه يتحقق معــاس مباشر هبـــومصلحته، حيث أن كل انتهاك أو مس

 .3يتماشى مع الرأي الراجح من االجتاهات الفقهية اليت جاءت بشأن تعريف اجملين عليه

                                                   
بلعرتوس حممد، حق اجملين عليه يف حتريك الدعوى اجلنائية وإهنائها، دراسة مقارنة  .32محو بن براهيم فخار، مرجع سابق، ص  1

إلسالمية، جامعة األمري عبد ، أطروحة دكتوراه، كلية أصول الدين والشريعة واقحضارة ا1ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون، ج 
. ديش موسى، النظام القانوين لتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية، دراسة        4م، ص1112 -1114القادر، قسنطينة، 

 .114م، ص 1114 -1111مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
                       دعوى العمومية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اإلخوة قراين مفيدة، حقو  اجملين عليه يف ال 2

، دار الكتاب          1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج  ، ص ب.م1111 -1112منتوري، قسنطينة، 
 .4و  1. بلعرتوس حممد، مرجع سابق، ص 314العريب، بريوت، ص 

اه أول يقوم على أساس الضرر ليشمل اجملين عليه كل جتاية يف حتديد مضمون اجملين عليه، جتاهات فقهاث ظهرت ثالث يحب 3
سواء كان هذا الضرر مباشر واقع عليه أو غري مباشر كالضرر الذي يلحق أفراد  ،شخص أصابه ضرر من جراء وقوع جررمة ما

 تكبرتاهو من أصابه ضرر مباشر من جررمة ليكون اجملين عليه جتاه األول ثاين يذهب إىل عكس ما قضى به اال جتاهاأسرته، و 
ملزيد اجملين عليه وفقا له وهو من قحقه ضرر مادي مباشر أو مت تعريض مصلحته للخطر. و جتاه وسط اجتاه الثالث هو ضده، أما اال
                 وملايف العربية للع، أكادرمية ن1حممود أمحد طه، اقحماية اجلنائية للطفل اجملين عليه، ط  أنظر، من التفصيل

 .13 -11م، ص 1111 -هـ 1611 األمنية، الرياض،
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، وهل يفيد هذ أيضا الت يعترب ضحيةه يف مثل هذه اقحافهل يفيد هذا ومبفهوم هذه التعاريف بأن اجملين علي    
 بأنه ال جيب بالضرورة أن يكون مضرورا؟.

النسبة للتشريع اجلزائري، فإنه مل يستعمل مصطلح اجملين عليه بصريح العبارة، وإمنا استعمل بدل منه بأما     
ما يستفاد من  مصطلح الضحية وأحيانا مبا يفيد مبصطلح املضرور وأحيانا أخرى مصطلح املدعي املدين، وهو

 1يما نص املـادة ساجلزائية، البعض النصوص القانونية الواردة يف كل من قانون محاية الطفل وقانون اإلجراءات 
ومصطلح املضرور  ،1يف مواضع كثرية مصطلح الطفل الضحية صراحة من  . ح. ط. ج أين استعمل 64دة واملا

 .3املدعي مدنياواليت جاء فيها مبصطلح  ج. من  . إ. ج 41؛ وكذلك  املادة 12ف 1ة اديف امل

وتضمينها قانون محاية  4قانون اإلجراءات اجلزائيــة نوهذا كلـه بعد إلغاء القواعد اخلاصة باجملرم ن األحداث م    
من  . إ. ج. ج  613الطفل، أما قبل ذلك فقد استعمل املشرع مصطلح اجملين عليه صراحة يف نص املادة 

 .5امللغى

 

                                                   
ث ضمنها على حاالت اليت تعرض الطفل دعندما حت الطفل الضحيةاستعمل املشرع اجلزائري مصطلح  1فمثال يف نص املادة  1

 للخطر من بينها:
 جررمة من ممثله الشرعي. الطفل ضحيةإذا كان  -
 مصلحة الطفل محايته. اقتضتجررمة من أي شخص آخر إذا  الطفل ضحيةإذا كان  -
 نزاعات مسلحة وغريها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار. الطفل ضحيةوقوع  -

 الطفل ضحيةعبارة "يتم خالل التحري والتحقيق التسجيل السمعي البصري لسماع  هافي ستعملاف 64أما يف نص املادة 
 .االعتداءات اجلنسية"

من  . إ. ج. ج كما يلي: "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها ويباشرها رجال القضاء أو مكرر  1وجاء نص املادة  2
 القانون. مبقتضىود إليهم هبا هاملوظفون املع

 أن حيرك هذه الدعوى طبقا للشروط احملددة يف هذا القانون". المضروركما جيوز أيضا للطرف       
جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي على أنه " 41ة تنص املاد 3

 التحقيق املختص".
 .السابق ذكره املعدل واملتمماملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  111 -44األمر رقم  4 
السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو  غمل يبل اية أو جنحة على شخص قاصروكانت هذه املادة تقضي بأنه " إذا وقعت جن 5

     حاضنته فإنه رمكن قاضي األحداث أن يقرر مبجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد مساع رأي
للمصلحة  يف اجلررمة إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما يف مؤسسة وإما أن يعد به الحدث المجني عليهالنيابة، أن يودع 

 العمومية املكلفة برعاية الطفولة.
 وال يكون هذا القرار قابال للطعن".   
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يف التشريع  -املدعي مدنياوالضحية و  اجملين عليه واملضرور-النظر إىل هذا التداخل ب ن املصطلحات وب    
يفيد بأهنا تفضي إىل نفس املصطلح أي اجملين ذلك، وهو أمر  اجلزائري، هل يعين هذا أن املشرع اجلزائري تعمد

فيه املشرع عند صياغته النصوص  عليه، أم أنه ال أساس له من الصحة وهو جمرد ختبط يف املصطلحات وقع
 القانونية؟.

 هو ما سنحاول الوقوف عليه أدناه عند تعرضنا لتمييز اجملين عليه عما يشاهبه من مسميات.    

 .ند الثاني: تمييز المجني عليه عن المسميات المشابهةالب

ضحية، املدعي مدنيا، فكيف لنا من ب ن املصطلحات اليت قد تتداخل مع تسمية اجملين عليه يوجد املضرور، ال    
 التمييز ب ن بعضها البعض؟.

 أوال: الضحية.

الضحية مبوجب دليل القضاء اخلاص به بأنه كل شخص تكبد ضررا نتيجة جررمة مثل  القضاء الفرنسيعرف     
    .1اإلمهال، التهديد، السرقة، اجلرح، العنف اجلنسي ... إخل

ة مبوجب هذا التعريف على أساس األشخاص الذين يلحقهم ـــه والضحيويقوم االختالف ب ن اجملين علي    
أن يلحقه الضرر مباشرة أو يشكل مساسا مبصلحته كما هو اقحال الشخص ضحية ، فال يكفي حىت يعترب الضرر

ء من بعيد أو من      عند اجملين عليه، بل يعترب كذلك حىت وإن قحق الضرر أشخاصا تضرروا من اجلررمة سوا
، فهو جعل من جمال األشخاص املتضررين نتيجة جريمة كل شخص تكبد ضرراستخدم عبارة ب، فالتعريف اقري

 وحا على أن يتحقق فيهم هذا الشرط.من اجلرائم مفت

 ثانيا: المضرور.

رتكاب جررمة ضده أو ضد غريه طاملا أن هناك رابطة سببية تربط ب ن ضرور هو كل من أصابه ضرر نتيجة اامل    
 .2رمة والضرر الذي أصابهاجلر 

 

 

 

                                                   
 .32محو بن براهيم فخار، مرجع سابق، ص  1
 .11-11حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  2
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نطالقا من هذا التعريف يتضح لنا بأن العالقة املتداخلة ب ن املضرور واجملين عليه تتعلق باملصلحة احملمية ا    
جنائيا، حيث أنه مىت كانت هذه املصلحة حممية بنص جتررمي اعترب صاحبها جمنيا عليه، أما إذا كانت حممية بنص 

مضرورا، فمثال يف جررمة القتل القانون يبسط محايته على اقحق يف اقحياة الذي يكون  آخر غريه اعترب صاحبها
جسم اجملين عليه حمال له وعليه تثبت صفة اجملين عليه للمقتول الذي وقعت عليه اجلررمة حصرا، غري أنه بالنظر إىل 

ن أشخاصا ليسوا حمال للحماية اجلنائية مجلة األضرار غري مباشرة اليت قد يرتبها القتل واليت تطال يف معظم األحيا
يف معظم األحيان  تيف هذه اجلررمة وهم أفراد أسرة اجملين عليه فهذا جيعلهم يكتسبون صفة املضرور، هذا وإن كان

 .1تقع اجلررمة على شخص ويلحقه ضررها يف ذات الوقت دون أن ينصرف إىل غريه كما يف جرائم الضرب

أن تعريف املضرور أمشل وأعم من تعريف اجملين عليه، وهبذا رمكن القول بأن اجملين  بناء على هذا خنلص إىل     
حبيث ال رمكن للمضرور أن يكون يف مجيع حاالته جمين  الكن العكس ليس صحيح اعليه غالبا ما يكون مضرور 

أزهقت روحه من  منعليه، فمثال من قحقه ضرر ما جراء جررمة ما يعترب جمين عليه ومضرورا يف نفس الوقت، لكن 
إذ أن الضرر هنا  اعتباره جمين عليه وكون اجلررمة وضعت قحياته حدا فال رمكنه أن يكون مضرور جراء جررمة قتل با

 .2يلحق أسرته

 ثالثا: المدعي مدنيا.

 بأنه كل من أصابه ضرر ارتبط بعالقة السببية بالفعل الذي يقوم به الركن محمود نجيب حسنييعرفه األستاذ     
 . 3املادي للجررمة

من منطلق هذا التعريف املدعي مدنيا هو وحده من حيق له أن يدعي مدنيا أمام اجلهات القضائية املختصة     
من أجل املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قحق به من جراء فعل يرتبط معه بعالقة سببية، وعليه فإن املدعي 

د جيمع ب ن صفيت املضرور واجملين عليه يف ذات الوقت، ومن باب مدنيا قد يكون مضرورا من جررمة فقط كما ق
املخالفة فإن اجملين عليه ال يصبح مدعيا مدنيا إال مىت قام وتقدم بدعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قحقه 

 .4من جراء جررمة

                                                   
1
 .111 -111ديش موسى، مرجع سابق، ص  

اجلررمة خالل الدعوى اجلزائية يف التشريع مسايت الطيب، محاية حقو  ضحية . 13 -11بلعرتوس حممد، مرجع سابق، ص  2
  .14 ص ،م1112، دار البديع للنشر واخلدمات اإلعالمية، 1اجلزائري، ط 

 سابق، ص ج.قراين مفيدة، مرجع  3
عض أن فريى الب  عليه واملدعي مدنيا،ينيف التمييز ب ن اجمل عندما يتعلق األمر اجتاهات الفقهاء ب ن ثالث رميزة الفقهية من الناحي 4

االدعاء املدين حق للمضرور سواء كان جمين عليه وهو رأي تبناه كل من املشرع اجلزائري واملصري، ويرى البعض اآلخر أن اقحق يف 
االدعاء ال يكفل إال للمجين عليه مىت أصابه ضرر من جررمة ما، يف ح ن ذهب االجتاه األخري إىل تقرير هذا اقحق للمجين عليه 

 .11ا كان قد قحق ضرر من اجلررمة أم مل يلحقه قط. أنظر، بلعرتوس حممد، مرجع سابق، ص بغض النظر عما إذ
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حية هي املدين والضيف النهاية خنلص إىل أن كل من مصطلح اجملين عليه ومصطلح املضرور واملدعي     
يف الشق  اجملين عليه أعتمد من منظور املشرع اجلزائري، حيث أن مصطلح مصطلحات تصب يف نفس املعىن

أيضا مصطلح اخلاص باألحداث أما مصطلح املدعي مدنيا واملضرور فخص به اجملين عليهم البالغ ن، وحسبه 
 613ليل على قولنا هذا تقضي به كل من نص املادة الوجه اآلخر ملصطلح الضحية، والد اجملين عليه ما هو إال

 من  . ح. ط. ج. 64و  1من  . إ. ج. ج امللغى واملادت ن 

اجملين عليهم يف اجلنايات أو اجلنح  حيث وأنه بعدما كان املشرع خيصص الباب السادس قحماية األطفال    
ة وصدور قانون محاية الطفل لغاء هذه املادكما سبق وذكر، وبعد إ  613ستعمل مصطلح اجملين عليهم يف املادة ا

من  . ح. ط. ج واليت استعمل فيها مصطلح الضحية، أكثر من هذا جاء املشرع  1باملادة مكاهنا  استعاض
منه، وهو أمر سبق وقمنا  64كد على رأيه الداعم بأن مصطلح اجملين عليه والضحية مصطلح واحد يف املادة ليؤ 

 أعاله. إليهبالتنويه 

اص ز يف املصطلحات ب ن الشق اخلا بأن املشرع أحسن عمال عندما ميوبناء على ما سبق ذكره، يبدو لن    
 ن، بل حىت أنه أصاب عندما وحد املصطلحات يف قانون محاية الطفل ومل باألحداث والشق اخلاص بالبالغ

مل خيص  64و  1املادت ن عتماد مصطلح الضحية كون األخري أعم، وكونه يف ين عليه وايستعمل مصطلح اجمل
 مصطلح الضحية باألحداث اجملين عليهم بل أيضا خص األحداث املعرض ن للخطر به ليشمل االثن ن.

 الفرع الثاني: الحدث في خطر.

بنود أين خصص البند األول منه لتعريف  ثالثيف معاجلتنا للحدث يف خطر يأيت هذا الفرع مقسما إىل     
ريف اقحدث املعرض للخطر، يف ح ن نبحث يف البند الثالث حاالت تعرض اقحدث اخلطر والبند الثاين لتع

 للخطر.

 البند األول: تعريف الخطر.

نشري هنا إىل أن املشرع اجلزائري أطلق على اقحدث املعرض للخطر أو اقحدث يف خطر معنوي وفقا لقانون     
اخلطر، إال أنه ال بد من  لدون أي حتديد منه ملدلو جته مباشرة إىل تعريفه وا 1الطفل في خطرمحاية الطفل تسمية 

إعطاء تعريف له حىت يسهل علينا حتديد تعريف للحدث املعرض للخطر، وحنن خنتار تعريفه بأنه جمموعة املؤثرات 
مهما كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية أو حىت       اليت قد حتيط باقحدث وتؤثر فيه يف ذات الوقت 

ري هنا إىل أن الباحث ن يقسمون اخلطر إىل قسم ن قسم خاص وهو قاصر على اقحدث املعرض ، ونش2صحية
                                                   

جتماعي. أوفروخ عبد اقحفيظ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث، رسالة ماجستري، كلية اق عليه أيضا تسمية اقحدث يف خطر يطل 1
 .4، ص م1111 -1111اقحقو ، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .66، ص مرجع سابقراهيم فخار، محو بن إب 2
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 وقلة مهدراكفهم سواء يف تعرضهم له حبكم نقص إللخطر، وقسم عام يشمل مجيع األحداث حبكم صغر سنهم، 
 .1همييوع

 البند الثاني: تعريف الحدث في خطر.

أنه  م عند تعريفه للحدث يف خطر1111اإلجرام بلندن سنة  د دراساتجاء يف التقرير الصادر عن معه    
       شخص حتت سن معينة تقل عن اقحد األقصى لسن اقحدث، وهو وإن مل يرتكب جررمة وفقا لنصوص

القانون، إال أنه يعد ألسباب مقبولة ذات سلوك مضاد للمجتمع تبدو مظاهره يف أفعاله وتصرفاته لدرجة حيتمل 
 .2رفا إذا مل يتخذ معه اإلجراء الوقائي املناسبمعها أن يصري منح

الثانية منها جندها تعرف اقحدث يف خطر أو  الفقرةمن  . ح. ط. ج وذلك يف  1رجوعا إىل نص املادة     
 اقحدث املعرض للخطر املعنوي مبا يلي:

أو عرضة له، أو تكون "الطفل يف خطر: هو الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته، أو أمنه يف خطر     
ظروفه املعيشية أو سلوكه من شأهنما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مبستقبله، أو يكون يف بيئة تعرض 

 سالمته البدنية أو النفسية أو الرتبوية للخطر".

واع فبناء على هذا التعريف رمكن القول بأن املشرع اجلزائري قد ربط تعريف اقحدث املعرض للخطر بأن    
تكون و ، بغض النظر عن سنه طاملا أنه مل يتجاوز سن الرشد فيها يقع أناألخطار اليت قد يتعرض هلا أو يوشك 

على النحو التايل: أخطار صحية، أخطار أخالقية وتربوية، أخطار أمنية، أخطار أعاله لمادة لوفقا هذه األخطار 
 معيشية وسلوكية، أخطار بيئية.

 لنا معناها ونتوقف على أمثلة هلا وحنن بصدد دراسة حاالت تعرض اقحدث للخطر.وكلها أخطار يتحدد     

ما قضت به املادة األوىل من ة الطفل ال خيتلف كثريا عوالتعريف الذي جاء به املشرع اجلزائري يف قانون محاي    
كما يلي: "إن القصر الذين مل   القانون املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة امللغى مبوجب هذا األخري واليت جاء نصها

يكملوا الواحد والعشرين عاما، وتكون صحتهم وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياهتم أو 
سلوكهم مضرا مبستقبلهم، رمكن إخضاعهم لتدابري اقحماية واملساعدة الرتبوية، ضمن الشروط املنصوص عليها يف 

 . 3املواد الواردة بعده"

                                                   
 .3ص ، مرجع سابق، عبد اقحفيظأوفروخ  1
                     حنراف األوالد األسباب وسبل العالج، دراسة فقهية قانونية، كنوز اقحكمة للنشراالعريب بن خبيت، مشكلة  2

 .144، ص م1111والتوزيع، اجلزائر، 
 السابق ذكره.امللغى ولة واملراهقة املتعلق حبماية الطف 13 -41األمر رقم  3
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خمتلفا  احتديد ار اليت قد تواجهه، وإن كانت تعطاألخرى تعرف اقحدث املعرض للخطر بأنواع األخطفهي     
             من  14كما يستفاد من نص املادة  المشرع المصرية اجلنائية، وهو نفس توجه يلشد واملسؤو لسن الر 

 .2نائيةمن قانون املسطرة اجل 113طبقا للمادة  المشرع المغربي، وأيضا 1 . ط. م

          ومع ذلك رمكن تعريف اقحدث املعرض للخطر بأنه اقحدث الذي مل يرتكب فعال جمرما مبوجب القانون    
سية أو سلوكية بعد، إال أن األوضاع اليت يوجد فيها يف بعض األحيان سواء كانت شخصية أو عائلية أو مدر 

 .3أو اإلجرامإخل قد تدل وتنبئ بأنه على وشك الوقوع يف اجلنوح ...

إزاء ما سبق يتضح لنا الفر  ب ن اقحدث اجملين عليه واقحدث يف خطر من جهة، إذ أن عنصر اخلطر عند      
وخلف آثاره عليه من جراء االعتداء، على خالف اخلطر عند اقحدث يف  ا غالبااقحدث اجملين عليه يكون حمقق

، وب ن اقحدث يف خطر واقحدث اجلانح من جهة 4مستقبالبالوقوع  ايبقى مهدد هخطر الذي مل يتحقق بعد غري أن
رتكابه فعال وف اليت تواجد فيها الطفل تنبئ باجتماعية أي أن الظر ا أخرى، حيث أن األول تتوافر لديه خطورة

وافر يف املستقبل، أما الثاين فتتوافر لديه اخلطورة اإلجرامية اليت تدل على ميله واستعداده الرتكاب اجلررمة لت اجمرم
 . 5السبق اإلجرامي لديه

 البند الثالث: حاالت تعريض الحدث للخطر.

 من  . ح. ط. ج بأنه : "تعترب من ب ن حاالت تعرض الطفل للخطر: 1جاء يف الفقرة الثانية من املادة    

 فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، -
 

                                                   
1
 املعدل السابق ذكره. طفل املصرياملتضمن قانون ال م1114لسنة  11وهو القانون رقم  

 املعدل السابق ذكره. املتعلق باملسطرة اجلنائية 1 -11 -111ظهري الشريف رقم   2
ية حملاكمة األطفال يف مصر، دراسة مقارنة ب ن . إمام حسن ن، الضمانات اإلجرائ61مرجع سابق، صمحو بن إبراهيم فخار،  3

يف تعريف آخر هو "الفرد  .61ص  ،م1113، يوليو 1 ع، 64 التشريع املصري واملواثيق الدولية، اجمللة اجلنائية القومية، اجمللد
خصي واندماجه الناجح ، والذي يواجه ظروفا بيئية واجتماعية وأسرية تعو  منوه الش16و  11الذي يندرج يف الفئة العمرية ب ن 

يف اجملتمع حىت يصبح مواطنا منتجا". فريق العامل ن بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، دعم الشباب املعرض للخطر، حقيبة أدوات 
. هاين هالل، أوضاع عدالة األحداث يف مصر، التجربة 2م، ص 1112السياسات للدول متوسطة الدخل، البنك الدويل، 

 .164عدالة األحداث، مرجع سابق، ص العربية يف جمال 
ياسية، جامعة أبو بكر محاس هديات، اقحماية اجلنائية للطفل الضحية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم الس 4

 .341، ص م1111 -1116ان، سمبلقايد، تل
العريب بن   .41ص مصر، اقحقو ، جامعة املنصورة،  هنلة سعد عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية للطفل، رسالة ماجستري، كلية 5

 .341 -342، ص . عمر عمتوت، مرجع سابق2 -4ص ، مرجع سابقأوفروخ عبد اقحفيظ، . 144مرجع سابق، ص  خبيت،
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 تعريض الطفل لإلمهال أو التشرد، -
  التعليم،املساس حبقه يف -
 التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، -
عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شأهنا أن تؤثر على سالمته البدنية أو  -

 النفسية أو الرتبوية،
 التقصري الب ن واملتواصل يف الرتبية والرعاية، -
احتجازه أو منع الطعام عنه  على سالمته البدنية أو ذيب أو االعتداءسوء معاملة الطفل، ال سيما بتعريضه للتع -

 أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي والنفسي،
  إذا كان الطفل ضحية جررمة من ممثله الشرعي، -
 ايته،إذا كان الطفل ضحية جررمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل مح -
االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله، من خالل استغالله ال سيما يف املواد اإلباحية ويف البغاء وإشراكه  -

 يف عروض جنسية،
االستغالل االقتصادي للطفل، ال سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا  -

 نوية،بصحته أو بسالمته البدنية و/ أو املع
 وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغريها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار، -
  الطفل الالجئ". -

 بناء على نص هذه املادة نقسم األخطار كما يلي:    

          كتعرضه لألمراض  وهي كل ما رمس بصحة الطفل وسالمته اجلسدية والنفسية،( األخطار الصحية: 0
املته وذلك بتعريضه للتعذيب أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على واآلفات، وسوء مع

 القساوة من شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي والنفسي.

تعترب أخطارا أخالقية يف نظر املشرع اجلزائري السلوك السيئ لألبوين الذي من شأنه  ( األخطار األخالقية:7
اقحدث كاعتياد السكر وتعاطي املخدرات، إىل جانب االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف  التأثري على أخال 

 أشكاله، كاستغالله يف املواد اإلباحية ويف البغاء وإشراكه يف عروض جنسية.

وتشمل املساس حبق الطفل يف التعليم كعدم إقحاقه صفوف الدراسة أو توقيفه عنها من ( األخطار التربوية: 3
ا  مبهنة معينة رغم عدم بلوغه السن القانوين هلا، أيضا التقصري الب ن واملتواصل يف ورعايته وتربيته تربية أجل االلتح
 غري سوية.



 

40  

ومن  كما يفهم من امسها هي أخطار هتدد أمن الطفل وأمانه واستقراره وحياته بشكل عام،( األخطار األمنية: 4
لطفل ضحية نزاعات مسلحة وغريها مــن حاالت االضطراب ب ن األفعال اليت يسري عليها هذا الوصف وقوع ا
 وعدم االستقرار، وتعريض الطفل لإلمهال أو التشرد.

االستغالل االقتصادي للطفل بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من  وتتمثل يفاألخطار المعيشية والسلوكية:  (5
 ة، التسول به أو تعريضه للتسول.متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسالمته البدنية أو املعنوي

             واملراد هبا تلك األخطار اليت تنتج وتتسبب فيها البيئة االجتماعية اليت ينشأ فيها( األخطار البيئية: 6
 . 1املنحرف ن املوجودين يف اقحي الذي يقطن به لألخطار اليت تلحقه نتيجة خمالطة اقحدث، كما هو اقحال بالنسبة

املشرع اجلزائري مل يقرن تعرض  هو أن 1ف  1املادة اية هذه األخطار ما رمكن مالحظته من نص يف هن     
اقحدث للخطـر بسن معينة فلم حيدد بدايتها وإن كان قد حدد سنا لنهاية اقحداثة، كما أنه مل يشرتط يف اخلطر أن 

األخرى مل ينص عليها غري أن  هي اتهوفيما يتعلق بطريقة إثبيلحق آثارا مادية ملموسة باقحدث فيكفي حتققه، 
 .2هذا ال يفيد بعدم إمكانية إثباهتا مبختلف طر  اإلثبات املتعارف عليه

أيضا نالحظ أن املشرع أورد حاالت تعرض اقحدث للخطر على سبيل املثال ال اقحصر على خالف ما كان      
مللغى، هذا ما جيعل نطاقها يتسع ليشمل حاالت يقضي به يف املادة األوىل من قانون محاية الطفولة واملراهقة ا

أخرى قد يوجد فيها اقحدث واليت مل يذكرها نص هذه املادة، وهو أيضا ما يفتح من جهة أخرى اجملال أمام 
التقديرية يف ذلك، وهذا األمر من منظور الباحثة أمر مستحسن أصاب  تهقاضي األحداث من أجل إعمال سلط

ه يتماشى ويراعي األهداف اليت أوجد من أجلها نظام العدالة اجلنائية لألحداث كنظام فيه املشرع اجلزائري ألن
 خاص ومستقل خاصة ما تعلق منها بتحقيق اقحماية للحدث يف أفضل صورها.

خنلص انطالقا من هذه اقحاالت إىل أنه رغم االختالف القائم ب ن اقحدث يف خطر واقحدث إضافة إىل هذا      
غري أن هناك تداخل بينهما حيث هناك حاالت قد يكون فيها اقحدث اجملين عليه حدثا يف            اجملين عليه، 

خطر والعكس صحيح، كما هو اقحال بالنسبة قحاالت كون اقحدث ضحية جررمة من ممثله الشرعي أو أي 
 شخص آخر.
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 توجه الذي تبناهلي فنجد هلما توجه خمتلف لبالرجوع إىل التشريعات املقارنة السيما التشريع ن املغريب واملصر و     
جاء حباالت تعرض اقحدث لالحنراف على سبيل اقحصر ال املثال، وقد نص  املشرع اجلزائري، وذلك كوهنما

    من 113على اقحاالت اليت يكون فيها اقحدث يف وضعية صعبة على حد تسميته يف املادة  المشرع المغربي
          سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية أو تربيته معرضة كانت   مىتوذلك  ، . م. ج. م

جراء اختالطه بأشخاص منحرف ن أو  ، حبيث ال تكون كذلك يف منظوره إال إذا نتجت هذه األخطار منللخطر
لطة أبويه أو معرض ن لالحنراف أو معروف ن بسوء سريهتم أو من ذوي السوابق يف اإلجرام، أو إذا مترد على س

حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته أو لكونه اعتاد اهلروب من 
تايل ال، وباملؤسسة اليت تابع هبا دراسته أو تكوينه أو هجر مقر إقامته أو لعدم توفره على مكان صاحل يستقر فيه

سنة كسن هلا حصر معه من جمال  14يف وضعية صعبة وحتديده سن قحاالت الطفل  المشرع المغربيحبصر 
اقحماية القانونية هلؤالء األطفال، وعليه فال جمال للحديث عن الطفل يف وضعية صعبة خارج هذه السن وخارج 

 هذه اقحاالت. 

تارك اجملال  . ط. م غري  من 14نص عليها يف املواد قد حددها حتديدا دقيق جدا فيف المشرع المصريأما     
، وإن حاول من خالله تعديد أكثر عدد ممكن من حاالت التعرض لالحنراف من ب ن 1أمام الفقه والقضاء امفتوح

هذه اقحاالت: تعريض أمن اقحدث أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر، تعريضه لإلمهال أو اإلساءة أو العنف 
          لده وكل من له اقحق يف ذلك، حرمانه من التعليم ية واورؤ أو االستغالل والتشرد، حرمانه من اقحضانة 

األساسي، حتريضه من طرف األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية على العنف أو األعمال املنافية لآلداب 
 .2اإلصابة باألمراض... إخلغالل اجلنسي، خمالطة املنحرف ن، العامة أو األعمال اإلباحية والتحرش واالست

، سواء المغربي والمصري التشريعينء على هذا جند أن موقف املشرع اجلزائري موقف حممود يتوسط بنا    
 على سبيل املثال ال اقحصر. يعه جماهلا بعدم حتديد حالتها إالأو توس سنة 12بتوسيعه سن اقحماية إىل غاية 
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 .الفرع الثالث: الحدث الجناح

الجناح أو دث، ال يبقى لنا ضمن هذا الفرع سوى حتديد املراد مبصطلح مبا أننا سبق وقمنا بضبط تعريف اقح    
 الذي سنقوم بضبط املقصود به حىت يتسىن لنا صياغة تعريف شامل للحدث اجلانح. الجنوح

 البند األول: تعريف الجنوح.    

حداث يف سن حداثتهم األ ايف معناه الشرعي يتمثل يف جمموعة احملظورات الشرعية اليت يقبل عليه 1واجلنوح    
األمر الذي يتطلب إخضاعهم إما للحد أو القصاص أو التعزير أو الرعاية واقحماية كجزاء على  ،املقررة شرعا

 .2إقباهلم على هذه األفعال احملضورة

صطالحي فإن اجلنوح أو اجلناح يتماشى مع اقحالة اليت يشكل فيها تصرف أو سلوك الشخص أما يف معناه اال    
 . 3جتماعي لها عن القانون الذي حيكم الوسط االخروج

، والذي تبنته العديد من االتفاقيات الدولية  4وهو ذات التعريف الذي جاء يف اجلنوح من الناحية القانونية له    
ه النصوص جند ، ومن ب ن هذ5رتكاب فعل يعاقب عليه القانونصوصها واليت اعتربت اجلنوح بأنه اكما يفهم من ن

تفاقية حقو  الطفل واليت تقضي بأنه "تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يدعي أنه من ا 1-61ادة نص امل
انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل 

 .6بكرامته وقدره،...إخل"

                                                   
         واجلناح: ما حتمل من اهلم واألذى. ،يل هو اإلمث عامةمن الناحية اللغوية هو من اجلناح بالضم، أي امليل إىل اإلمث، وق 1

 .414مادة: جنح، مرجع سابق، ص  املعىن، ابن منظور، باب: اجليم، ،أنظر
    زوانيت بلحسن، جناح األحداث، دراسة مقارنة ب ن الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي، رسالة ماجستري، كلية العلوم 2

 .1م، ص 1111 -هـ1611اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 
واالجتماعية، جامعة  اإلنسانيةة ماجستري، كلية العلوم فاطمة الزهراء محيمد، شخصية اقحدث اجلانح، دراسة أنثروبولوجية، رسال 3

رنا إبراهيم سليمان   .61محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  .13، ص م1111 -1111أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 .131م، ص 1114 -ه1612، 11العطور، العدالة اجلنائية لألحداث، جملة الشريعة والقانون، ع 

 -هـ1611األمنية، الرياض، ل، التأهيل االجتماعي واملهين لألحداث اجلاحن ن، جامعة نايف العربية للعلوم مسري حسن ن إمساعي 4
 .111م، ص 1111

 .31. طه زهران، مرجع سابق، ص 44، ص مرجع سابقهنله سعد عبد العزيز،  5
 فاقية حقو  الطفل السابق ذكره.تاقة، مع التصرحيات التفسريية على املتضمن املصاد 641 -11املرسوم الرئاسي رقم  6
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، واليت تتمثل يف كون اجلنوح 1ة واحدة عند تعريفها للجنوحومن املالحظ أن هذه التعاريف تنطلق من فكر      
يشكل اقحالة الشاذة أو االستثنائية اليت جتعل الشخص خيرج عن القواعد املألوفة يف جمتمعه إما شرعا أو قانونا يف 

 فرتة زمنية حمددة.

 .البند الثاني: تعريف الحدث الجانح

( 11ا مل يقل عمره عن عشر )ــــال جمرما مـــل طفل يرتكب فعـــهو ك 2ح أو الطفل اجلانحــــاقحدث اجلان    
ة ــــادة الثانيـــــا لنص املـــذا طبقـــوم ارتكابه الفعل اجملرم، وهــديد سنه يف هذه اقحالة تكون بيـــرة يف حتـــــسنوات، إذ العب

 .3الثالثة منها الفقرةمن  . ح. ط. ج. وذلك يف 

( سنوات فما فو  هو أمر منطقي وصائب مبا أنه 11زائري بداية سن اجلنوح بـ عشر )وحتديد املشرع اجل    
من  . ح. ط. ج، واليت مبوجبهما  14من  . ع. ج و  61يتماشى وليس فيه أي تعارض ونص املادت ن 

 سنوات كاملة. 11تنتفي املتابعة اجلزائية عن اقحدث الذي مل يبلغ بعد 

 

 

 

                                                   
وهي تعاريف ختتلف بطبيعة اقحال عن التعريف أو التعاريف اليت يقضي به علماء النفس يف هذا اجملال، إذ أهنم مل يتفقوا على  1

رس رمكن وذلك راجع إىل املدارس النفسية املختلفة اليت ينتمون إليها، ويف حماولة الربط ب ن تعاريف هذه املدا لهتعريف واحد 
تعريفه بأنه عبارة عن سلوك حاصل نتيجة عملية عقلية هلا مسبباهتا الظاهرة واخلفية، ورد فعل طبيعي للوضع الذي يوجد فيه 
اقحدث، وذلك لقيام عقبات مادية أو نفسية حتول بينه وب ن ما يرغب هو يف حتقيقه وفق ميوله وحاجاته الشخصية. أنظر، مسري 

 .111 -116بق، ص حسن ن إمساعيل، مرجع سا
، وهو أيضا ذلك يعاقب عليه القانون قبل بلوغ سن الرشد القانوين امتناعايف تعريف آخر هو اقحدث الذي يرتكب فعال أو  2

الشخص الذي يرتكب فعال خيالف أمناط السلوك املتفق عليه لألسوياء يف مثل سنه ويف مثل البيئة نتيجة لصداع نفسي ال شعوري 
يوسف إلياس، قوان ن األحداث  رقة أو العدوان أو الكذب ...إخل.ه ال إراديا الرتكاب هذا الفعل الشاذ كالسثابت نسبيا يدفع

، سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية، إصدار املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل 1اجلاحن ن يف دول جملس التعاون، ط 
، ص م1116فق لـ مايو هـ املوا1631، رجب 24العربية، ع ون لدول اخلليج وجملس وزراء الشؤون االجتماعية بدول جملس التعا

     العسكري كهينة، حقو  الطفل ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم  .11
     د املكى، مرجعمي أمحر . جمدي عبد الك111 -112، ص م1114 -1111السياسية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 

 .121. عمر عمتوت، مرجع سابق، ص 141سابق، ص 
 املتعلق حبماية الطفل السابق ذكره. 11 -11القانون رقم  3



 

44  

              ئري يعترب من ب ن التشريعات اليت تفردت بإعطاء تعريف صريح للحدث اجلانحويبدو أن املشرع اجلزا    
 عات مل تعرف اقحدث اجلانح مكتفيةمن خالل قوانينها وإن مل يسبق له تعريف اجلنوح، إذ أن أغلب التشري

             عتربالذي ا صريللقانون المبتحديد سن اجلنوح اليت يعترب ضمنها اقحدث منحرفا كما هو اقحال بالنسبة 
ة وثبت ذلك أمام السلطات رمرتكب جر ه اقحدث الذي يقل عمره عن الثمان عشرة سنة وااقحدث اجلانح بأن

 .1املختصة

    نشري هنا أيضا، إىل أنه مبناسبة حبثنا يف موضوع العدالة اجلنائية لألحداث السيما عند دراستنا للحدث    
عتمدة يف البحث تستخدم مصطلح           املادفنا مع العديد من املراجع طر، تصاجلانح واقحدث املعرض للخ

ث املعرض للخطر باقحدث املعرض             تايل تسمي اقحدث اجلانح باقحدث املنحرف واقحدالحنراف وباال
ختالف يرجع ال اغاية واالختالف بينها ما هو إحنراف، واملستخلص بأهنا مصطلحات تفيد ذات املعىن وذات اللال

نعكس يف بعض التشريعات والثقافات والعادات واألعراف االجتماعية .. إخل ا إىل األزمنة والبيئات االجتماعية
 والقوان ن.

      ويف هذا الشأن يقول الدكتور العريب خبيت: "... فإننا نستطيع القول بأن اجلنوح هو أعم وأمشل من     
ح ومؤشر له، هلذا فاجلنوح لوك غري سوي، أما سلوك املنحرف فهو مقدمة للجنو االحنراف، إذ هو يدل على كل س

 .2حنرافا أما االحنراف فال يعترب جنوحا"يعترب ا

 البند الثالث: عوامل جنوح الحدث.

ــات ـأحنـــــاء العامل ومـــــن خمتلف التخصصـــ عهتمام الباحث ن يف مجيـــإن ظاهرة جنوح األحداث قــد استقطبت ا    
 الظاهرة والوقوف على يف حماولــــــة منهــــــم اإلحاطـــــة هبذه لنفسيــة أو الفلسفيـة وحىت القانونية ة أو اســـــــواء االجتماعيـ
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نب إحصائهم ارة إىل جــذه الظاهــــــهل أسسوا فيها 1رياتـنظ ـاغة عدةذلك إىل صيبـل فتوص ـة ورائهامناألسباب الكا
غري قانوين سنصرف النظر عنها  اخذ بعدبيعة هذه النظريات اليت جتعلها تؤ ونظرا لط ،2العوامل الدافعة هلابعض 

مكتف ن من خالل هذه النقطة بدراسة أهم العوامل املؤدية والدافعة حنو جنوح األحداث خاصة وأن هذه األخرية 
 حاصل ملا جاءت به خمتلف النظريات.ما هي إال حتصيل 

امل حنو جنوح األحداث ترجع إىل أسباب خمتلفة وعليه رمكن تقسيمها إىل عوامل داخلية وعوامل والعو     
 خارجية:

 
                                                   

فهي تنطلق  فبخصوص النظرية االجتماعيةيعية واالقتصادية، من ب ن هذه النظريات توجد النظرية االجتماعية والنفسية والطب 1
تايل ال رمكن فهم ظاهرة االحنراف إال من خالل المن فكرة أن اجلنوح يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت قد حتيط بالشخص وب

الذي يرى أن كو فيري أنريدراسة بنية اجملتمع والبحث يف مؤسساته، وهو قول أكده العديد من العلماء يف التخصص أمثال 
العوامل االجتماعية للجررمة تنتج عن الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل اجلانح ضاربا املثل يف ذلك بالكثافة السكانية 

الذي عرف بقوله املشهور يف الكاساني االقتصادي والتنظيم االقتصادي السياسي، وأمثال  واإلنتاجوالبنية العائلية ونظام الرتبية 
لك والذي جاء فيه: "إن البيئة االجتماعية هي الوسط الذي يستخدم الستنبات اجملرم ن، واجملرم جرثوم اجتماعي ال تظهر أمهيته ذ

أما بخصوص النظرية النفسية ، ها الذين تستحقهم"رميىل مهمة إمنائه، إن للمجتمعات جمهبذا الوسط الذي يتو  التقائهإال من يوم 
بشرية كأساس للبحث يف أسباب اجلنوح وذلك من خالل دراستها والبحث يف ثناياها من أجل الوقوف فهي تعتمد على النفس ال

نوح، فرتى بأنه من ب ن العوامل النفسية اليت تدفع إىل ذلك الغرائز واالنفعاالت اليت يسعى دائما لى الدوافع اليت دفعت هبا إىل اجلع
 لومبروزوواليت كان من أبرز روادها اإليطايل  النظرية الطبيعية أو البيولوجية أما عن ،إىل حماولة إشباعها بكل الوسائل الفرد

العادي أين توصل لومربوزو إىل ذلك من خالل قيامه  اإلنسانمن الصفات العضوية والنفسية ما رميزه عن  فتقضي بأن اجملرم له
يز اجملرم بعدم انتظام مججمته وكثافة شعر رأسه تميوحسب نظره قد  ،بفحص أجسام اجملرم ن وتشريح جثثهم بعد وفاهتم وعليه

ا وغريها من املظاهر  ن فضال عن طول األذن ن أو قصرمهضيق يف الفكيقابله يف اجلبهة والذي  وجسمه أيضا إىل جانب الضيق
اجلنوح والعوامل روادها إىل حماولة الربط ب ن  اجتهاليت النظرية االقتصادية األخرى، إىل جانب هذه النظريات هناك من يضيف 

حول كون الفقر ليس  الالدغوالتطلعات االقتصادية من فقر وجوع واخنفاض يف الدخل، األمر الذي جعلها تتعرض إىل النقد 
إذا كان كذلك حسب منتقدي هذه الفكرة فما هو  نهأل االحنرافبالسبب الوحيد الذي من شأنه أن يدفع العديد من األفراد حنو 

اجلررمة الذي تشهده العديد من الدول املتطورة والغنية كالواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول  ارتفاعدل السبيل يف تفسري مع
    األوروبية. ملزيد من التفصيل أنظر، مقدم عبد الرحيم، اقحماية اجلنائية لألحداث، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم 

اسة ر . حومر مسية، أثر العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث، د111 –114، ص م1113، 1ة، جامعة قسنطينة السياسي
    ، جامعة يةواإلنسانميدانية أجريت مبركزي األحداث مبدينيت قسنطينة وع ن مليلة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية 

اعي يف جنوح األحداث، دراسة . زينب محيدة بقادة، أثر الوسط االجتم31 -16، ص م1114 –1111منتوري، قسنطينة، 
، جامعة واإلنسانيةميدانية لدور األسرة واملدرسة واقحي يف جنوح األحداث يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية 

 .111 -24. زوانيت بلحسن، مرجع سابق، ص 24 -42، ص م1112 -1114اجلزائر، 
 .114سابق، ص الرجع املمقدم عبد الرحيم،  2
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 أوال: العوامل الداخلية لجنوح األحدث.

تصال وثيق د منها جمموعة العوامل اليت هلا ا، واملرا1سم العوامل الشخصية والفردية أيضاهناك من يطلق عليها ا    
من ب ن هذه العوامل لدينا كل من الوراثة والتكوين ، 2انت هذه العوامل فطرية أو مكتسبةدث سواء كبذات اقح

 العضوي والتكوين العقلي للحدث:

 ( الوراثة.0

وتكون الوراثة عامل من عوامل اجلنوح ألهنا تعمل على نقل خصائص األصل أي السلف إىل الفرع أي اخللف     
مع العلم أن هذا الفرض أي ، 3ثات اجلسدية والنفسية والسلوكية عن أصلهأين يرث هذا األخري العديد من املور 

هذا اجلدل انتقال اجلنوح عن طريق الوراثة كان حمل جدل فقهي كبري جدا ب ن مؤيد للفكرة ورافض هلا، أين توج 
نه وامليل له، ألاالستعداد اإلجرامي جتاه وسط يرى بأن الشخص ال يرث اجلررمة وإمنا يرث يف علم اإلجرام بظهور ا

من جهة،  حسب هذا الرأي من غري املنصف القول أن الشخص يولد جمرما حيمل معه كل مسات اإلجرام بالفطرة 
 .4نكار مسامهة هذه العوامل يف اجلنوح يف حق الرأي القائل هباكما أنه يعد إجحافا عند إ

 ( التكوين العقلي.7

موع اإلمكانيات اليت متكنه من التأقلم مع الظروف البيئية احمليطة به جم إذا كان التكوين العقلي للفرد يتمثل يف    
واليت يعيش فيها من إدراك ومتييز وتفكري وتذكر، فإن هذا التكوين يشكل عامال من عوامل اجلنوح يف اقحالة اليت 

درك أصال، ويف ال يتم فيها على الوجه الصحيح ليصبح الفرد بذلك من مميز أو مدرك إىل ناقص متييز أو غري م
 .5جمملها قد تكون أسباب أساسية للجنوح

                                                   
حممد زياد حممد عبد الرمحن، اقحماية القانونية لألحداث اجلاحن ن يف التشريعات الفلسطينية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات  1

 .111جمدي عبد الكرمي أمحد املكى، مرجع سابق، ص . 14، ص م1114فلسط ن،  -العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
 .111 -111مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  2
                  11حنان بن جامع، السياسة اجلنائية يف مواجهة جنوح األحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  3

بوزبرة سوسن، عالقة مراكز إعادة الرتبية بالعود لدى األحداث املنحرف ن، رسالة  .11، ص م1111 -1112أوت، سكيكدة، 
. ابراهيم بن مبارك اجلوير، الرتبية 41م، ص 1111 -1112واالجتماعية، جامعة اجلزائر،  ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية

 -11م، ص 1111 -ه1611اإلسالمية ودورها يف عالج األحداث اجلاحن ن، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
14. 

 .111، ص . مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق11 -11العريب بن خبيت، مرجع سابق، ص  4
    اسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كليةر عبد الرمحن جماهد اجلمرة، املعاملة اجلنائية لألحداث املنحرف ن يف القانون اليمين، د 5

العريب خبيت، التكوين العقلي وأثره يف جنوح األحداث، جملة  .14- 14، ص م1113 -1111، 1اقحقو ، جامعة اجلزائر 
 .43، ص 2بسكرة، ع  الفكر، جامعة حممد خيضر،
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 ( التكوين العضوي.3

يرتبط عامل التكوين العضوي باجلنوح يف كل حالة يولد فيها الشخص مع جمموعة من املواصفات يف مظهره     
عن الغري تكفي إحدى العاهات أو التشوهات اخللقية يتميز هبا املنطلق فإن الفرد الذي يولد ب اخلارجي، ومن هذا

 .1ملعرفة مدى إمكانية جنوحه واحنرافه مستقبال من عدمه

 ثانيا: العوامل الخارجية لجنوح األحداث.

ترجع العوامل اخلارجية املساعدة على جنوح األحداث إىل األسرة، املدرسة، اقحي، الفقر، التعليم ووسائل  قد    
ذي ينشأ ويرتعرع فيه اقحدث مكتسبا بذلك خمتلف السلوكيات اإلعالم، وكلها عوامل ترتبط باحمليط االجتماعي ال

 .2الصواب ةاليت قد تلقن له حىت وإن كانت هذه السلوكيات خترج عن جاد

 ( األسرة. 0

باعتبار األسرة الوسط االجتماعي األول الذي ينشأ فيه الفرد جيعلها املدرسة األوىل اليت يتعلم منها ال نقول     
أساسياهتا السيما يف السنوات املتقدمة من والدته، أين يعترب يف هذه املرحلة آلة ناسخة لكل ما  مبادئ اقحياة وإمنا

يتلقاه وما يالحظه داخل أسرته، من هذا املنطلق توصل العلماء يف إطار دراسة تأثري الوسط األسري على سلوك 
ــــرة تعترب د أفراد األســــألفعال السلبية اليت تظهر على أحات وردود اينوح إىل أن السلوكـــــــدث حنو التوجه إىل اجلــــــاقح

تفككها وعدم متاسكها أحد أهم عوامل جنوح اقحدث، إىل جانب كل ما حيدث داخل األسرة من أحداث ك
 . 3نعدام التواصل ب ن أفرادهاوا

 ( المدرسة.7

املرتبة الثانية من حيث تربية الفرد وتعليمه  هي األخرى هلا دور يتماشى مع دور األسرة مبا أهنا تأيت بعدها يف    
وتكوينه يف مجيع اجملاالت، وطاملا أن املسألة تتعلق بالتعليم والتكوين فإن املدرسة قد تؤدي دورها كما يلزم وعلى 
الوجه الصحيح فتخرج للمجتمع فردا متعلما ومهذبا اجتماعيا، وقد ال تكون كذلك بسبب ما قد يتعرض له الفرد 

                                                   
 .31حنان بن جامع، مرجع سابق، ص  1
 .14حممد زياد حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  2
حنراف األحداث يف الوطن العريب ب ن البيئة االجتماعية وتوجهات األسرة ا. فريدة بلفرا ، 113سابق، ص  إهلام بلعيد، مرجع 3

، جوان 2االقتصادية، سداسية حمكمة، املركز اجلامعي تامنغست، اجلزائر، ع اقحديثة، جملة االجتهاد للدراسات القانونية و 
 .11العريب بن خبيت، مرجع سابق، ص . 34 -31بن جامع، مرجع سابق، ص . حنان 164، ص م1111

Ecole National D’administration, Séminaire Relatif à « L’enfant » Groupe n° 6: L’enfant Et 

L’adolescent Face A La Justice Pénale 9 Elèves, Juillet 2006, p 10. Marie Schoonheyt, La 

Problématique De La Délinquance Des mineurs, Les Facteurs Influençant Ce Phénomène Et 

Les Solutions Apportées Par La Loi, Master En Droit, Faculté De Droit Et De Criminologie, 

Université Catholique De Louvain, 2015-2016, P 13-14.  
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ا من قسوة وتعنيف وضغوطات يف إطار العملية التعليمية له، هو ما يشكل لديه العديد من اقحواجز اليت داخله
حتول بينه وب ن هذه األخرية األمر الذي يدفعه إىل النفور منها بالبحث عن البديل والذي ال يتحقق إال بالولوج 

 .1ةإىل الشارع بطبيعة اقحال الذي يعترب بوابة له حنو عامل اجلررم

 ( الحي.3

كثرية هي الدراسات اليت أثبتت مدى تأثري اقحي يف سلوك األفراد، أين اجتهت هذه الدراسات إىل أن اقحي      
املتكامل الذي تتوافر فيه القيم واألخال  تنعدم فيه معدالت اجلررمة واجلنوح، يف ح ن أن اقحي الذي تنتفي فيه 

كرب، ومن ب ن أهم الدراسات اليت أثبتت ذلك توجد دراسة تعرف هذه الصفات تكون معدالت اجلررمة داخله أ
بتارخيهم اإلجرامي الطويل، إذ أن النتائج  اإخوة أشقاء عرفو  ة" حيث جاءت هذه الدراسة حبق مخسشوبدراسة "

العوامل من اجملرم ن وكل  لذي يقطنون به يتوفر على قدر كافيف البحث عن السبب وراء ذلك أثبتت أن اقحي ا
 .2جرامييت تشجع حنو السلوك اإلال

 ( الفقر.4

يبدو أن الروابط املوجودة ب ن مسألة الفقر واجلنوح روابط وطيدة جدا، وهذا ألن االستمرار يف اقحياة مرهون     
باقحالة االقتصادية للفرد واجلماعة اليت حال تدهورها تدفعه إىل البحث عن سبل العيش بشىت الطر  والوسائل 

ت بوجه غري مشروع، هو األمر الذي غالبا ما يدفع األبناء حال عجز رب األسرة عن توفري حىت وإن كان
متطلباهتم اليومية إىل التوجه حنو أحضان الشارع لتعويض هذا النقص معرض ن أنفسهم ألخطار خمتلفة قد تكلفهم 

األسرة إال بإتيان  ــمتوفرها هلتلك الظروف املعيشية اليت  هأن الشارع لن يوفر ل د، فمن املؤكـهمستقبال بأكمل

                                                   
      خليل عبد اقحمن الطرشاوي، أزمة اهلوية لدى األحداث اجلاحن ن مقارنة باألسوياء يف حمافظات غزة يف ضوء بعض 1

         . ناصر بن عماش61م، ص  1111 -هـ1611ة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، املتغريات، رسالة ماجستري، كلية الرتبي
 املالحظةاألحداث، دراسة تطبيقية مقارنة على األحداث املودع ن بكل من داري  الحنرافالثقيل، العوامل االجتماعية املؤدية 

      االجتماعية مبنطقيت الرياض والقصيم، رسالة ماجستري، املعهد العايل للعلوم األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية يف
 . 41 -41م، ص  1114 -هـ  1614التدريب، 

Sylvie Perdriolle Et Autres, Justice Délinquance Des Enfants Et Des Adolescents Etat Des 

Connaissances, Ministère De La Justice, 2 Février 2015, P 40.  
   املالحظة االجتماعية مبحافظة سلمان بن حممد سعد اقحريب، العنف األسري وعالقته باحنراف األحداث لدى نزالء دار  2

. 11م، ص 1111 -هـ  1631جدة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
 .113جمدي عبد الكرمي أمحد املكى، مرجع سابق، ص  .116جع سابق، ص ر مقدم عبد الرحيم، م



 

49  

السوء وكلها مظاهر جتسد معاين اجلنوح لدواعي  واالختالس والنهب ومرافقة رفقاء ات سلبية كالسرقةيسلوك
 .1الفقر

 ( التعليم.5

كتساب الفرد لقدرات علمية وثقافية يف مجيع اجملاالت يف أمور حياته الدنيوية مطلب إنساين يستدعي إن ا      
جود اإلنساين فو  األرض من أجل محايته واحملافظة عليه، هو ما يستوجب إخضاعه الدائم للتعليم وتلقينه إليه الو 

قد ينشأ تايل من غري التعليم الله خاصة يف املرحلة األوىل من عمره من أجل إنتاج فرد صاحل وفعال يف اجملتمع، وب
قة املوجودة ب ن عدم العلماء إىل حماولة صياغة العال جتماعيا، هو األمر الذي دفع بعضلنا فرد غري صاحل وفاسد ا

، ألنه حسب وجهة دام يف نظر البعض اآلخركانت هذه الصياغة نسبية نوعا ما  حنراف أو اجلررمة وإنالتعلم واال
أن التعليم رمبا قد يكون أحد العوامل املساعدة على اجلنوح مىت تظافر وعوامل أخرى ال السبب الرئيسي نظرهم 

 .2له

 تصال.( وسائل اإلعالم واال6

جيايب والمتناهي لعبته وال تزال تلعبه داخل ف فيه هو أن لوسائل اإلعالم واالتصال دور فعال إمما ال خال     
حياة الفرد بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة سواء يف نقل املعلومات، نشر الثقافة ونقل املعارف، االنفتاح على 

ستعماهلا ألن االستعمال ال نقول السليب هلا ألن الفرد ذا الدور اإلجيايب مرهون بكيفية اهالعامل، ...إخل، غري أن 
هو من يتحكم يف ذلك فله أن يأخذ منها ما يصلح له ويوفر عن نفسه ما ال حاجة له هبا، وإمنا نقول استعماهلا 

خضاعهم التام الذين جيب إ النشء على غري الوجه الصحيح قد حيوهلا من نعمة إىل نقمة السيما بالنسبة لألطفال
إىل الرقابة فيما يتلقونه من هذه الوسائل واليت يف بعض األحيان ال تتماشى وأعمارهم مبا تعرضه من برامج حترض 

 .3على اجلنوح وتوجه له

 

                                                   
عبد الباسط وفا حممد، مدى تأثري الدوافع االقتصادية على تكوين السلوك . 64، ص اهد اجلمرة، مرجع سابقعبد الرمحن جم 1

حول السياسة اجلنائية األمنية املعاصرة ملواجهة تطور  ي الدويل الثامنللظاهرة اإلجرامية، املؤمتر السنو  اقتصادياإلجرامي حنو تفسري 
بوزبرة سوسن، مرجع      .32، ص م1114مايو  6 -3هرة، مع جامعة القا باالشرتاكية شرطة ديب رم، أكاد1اجلررمة، ج 
. مرمي بنت عبد اهلل بن سواد النحوية، اجتاهات العامل ن يف قضايا األحداث اجلاحن ن مبحافظة مسقط حنو 41 -41سابق، ص 
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بناء على هذا ننتهي إىل نقطة جوهرية هي أن مصطلح اقحدث أو األحداث ال يقتصر على شق واحد وإمنا     
اجملين عليه جرائم تقع عليه إذ أن للحدث  ،املعرض للخطر إىل جانب اقحدث اجلانحاجملين عليه و  اقحدث يضم

املعرض للخطر أو املوجود يف خطر حاالت بوجوده أمامها جتعله كذلك، كما أن للحدث جتعله ضحية وللحدث 
جيسد لنا حجم وجسامة األخطار  اجلانح أيضا عوامل ليس بوليدة الصدفة يؤدي حتققها إىل جنوحه، هو ما قد

اليت قد هتدد اقحدث يف مرحلة عمرية ما سواء يف جسده أو نفسه أو عقله، األمر الذي يستدعي ضرورة ملحة 
إلخضاعه إىل محاية قانونية مستقلة من أجل اقحفاظ عليه والعودة به إىل النهج الذي يفرتض أن يوجد به منذ 

لنا ظهور نظام عدالة جنائية شامل لكل األحداث غري مقتصر على جانب  البداية، وهذا ما من شأنه أن يربر
مع ن يعمل فيه هذا النظام على توفري اقحماية للجميع على خمتلف األصعدة سواء احمللية أو اإلقليمية أو الدولية  

 كما سنتعرض له يف املبحث الالحق.

كررت معنا خالل هذا املبحث، يف مواضع خمتلفة خنلص ويف هناية هذا ويف حماولة اإلجابة على األسئلة اليت ت    
 إىل القول بأن اقحدث هو:

 الرشد. ه عن سنسن يقلكل شخص مل يبلغ االحتالم أو اقحيض أو اقحمل شرعا، وكل شخص   -
اقحدث والصيب، الغالم، الصغري، الفىت، الطفل، القاصر، املراهق، وجهان لعملة واحد فهي مصطلحات للتعبري  -

 ات املعىن.على ذ
غري ثابتة ويستحيل توحيدها ضمن تقنينات مجيع الدول، وهذا يرجع للظروف اليت  حتكم كل  سن الرشد سنن -

 دولة.
الدول إىل ربط  خاصة من الناحية القانونية اجتهت أيضا، خنلص إىل القول بأن تعريف اقحدث يف مجيع نواحيه -

 شرع اجلزائري.ب ن سن املسؤولية اجلنائية مبا فيها املو بينه 

، الحظنا اجلهد واقحرص الذي يبدله املشرع اجلزائري يف النهوض باملنظومة القانونية قحماية األطفال اوأخري     
يف ذلك التوفيق ب ن أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وأحكام اليت قضت به املواثيق الدولية  والطفولة حماوال

خذ عليه يف قانون محاية الطفل والذي ال نأ رية طرفا فيها، أين توج ذلك بإصدارواإلقليمية اليت تعترب الدولة اجلزائ
هذه املرحلة املتقدمة من البحث إال النقطة املتعلقة بتباين سن الرشد ب ن ما جاء به قانون محاية الطفل والقوان ن 

شكاالت عند التطبيق على أمل الوطنية األخرى واليت على ما يبدو حىت مع صدور هذا األخري ستبقى تثري بعد اإل
 أن يتدارك املشرع هذا النقص يف أقرب فرصة تسمح بذلك.
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  .العدالة الجنائية لألحداث المبحث الثاني: ماهية

 هقوللف عن معاملة البالغ ن كما سبق إن مسألة االهتمام باألطفال ورعايتهم ومعاملتهم معاملة خاصة ختت    
يف  ونهذه العناية عرفت عند العرب منذ مطلع فجر اإلسالم، أين كانوا هم السباقليست باملسألة املستحدثة ألن 

تفريد محاية خاصة لألطفال وفقا ملا متليه عليهم أحكام القرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية الغراء، أما من الناحية 
حبماية حقو  اإلنسان خاصة  نادااملالقانونية فلم تبدأ معامل هذه اقحماية يف الظهور إال يف ظل تصاعد املد حنو 

حقو  الفئات املستضعفة منها أين تزامن ذلك مع ما كانت وال تزال تتعرض له هذه الفئة أي فئة املستضعفة من 
األطفال من انتهاكات جسيمة قحقوقهم مبا فيها حقوقهم املدنية والسياسية يف العديد من املناسبات ال سيما يف 

 سلحة.زمن اقحروب والنزاعات امل

ومنذ ذلك الوقت أصبحت كل القضايا املتعلقة باألطفال ومحايتهم من القضايا األساسية واحملورية هو ما يفسر     
ظاهرة توايل صدور القوان ن والتشريعات الدولية والوطنية وحىت اإلقليمية اليت تعين باألحداث يف الظهور يف فرتة من 

ذي أدى إىل رسم معامل نظام خاص هبم يعرف بنظام العدالة اجلنائية الفرتات إىل غاية يومنا هذا، األمر ال
 لألحداث.

يأيت  لتساؤل عن املراد بنظام العدالة اجلنائية لألحداث؟ ويف إطار  إجابتنا على هذا التساؤللهذا ما يدفعنا      
لألحداث، أما  ائيةالعدالة اجلن مفهومخنصص املطلب األول منه للبحث يف  هذا املبحث مقسما إىل مطلب ن

 مصادر العدالة اجلنائية لألحداث.املطلب الثاين نتعرض ضمنه 

 المطلب األول: مفهوم العدالة الجنائية لألحداث. 

تعريف العدالة ألول لدراسة مفهوم العدالة اجلنائية لألحداث جاء هذا املطلب مقسما إىل فرع ن، الفرع ا    
 ناصر املكونة لنظام العدالة اجلنائية لألحداث.اجلنائية لألحداث، الفرع الثاين الع

 الفرع األول: تعريف العدالة الجنائية لألحداث.

نقوم أوال بتحديد املقصود بنظام العدالة اجلنائية بصفة عامة، مث ننتقل إلسقاط هذا التعريف على العدالة     
 اجلنائية لألحداث بصفة خاصة.

 .البند األول: تعريف العدالة الجنائية

جته الفقهاء إىل حماولة ضبط املقصود مبصطلح العدل أو لصياغة تعريف للعدالة اجلنائية ا يف حماولة فقهية    
العدالة أوال وذلك حىت يسهل عليهم إعطاء تعريف واضح ومباشر هلا، بناء على هذا سنتعرض إىل أهم التعاريف 

 اليت جاءت يف املصطلح انطالقا من التعريف اللغوي له.
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 .1فالعدل من الناحية اللغوية هو ما قام يف النفوس أنه مستقيم، وهو ضد اجلور      

أما يف املعىن اإلصالحي له فتعددت معانيه، منها ذلك التعريف الذي يقضي بأنه اجتناب الكبائر وعدم      
صفة منتظمة على إعطاء  اإلصرار على الصغائر مع احملافظة على املروءة، هو أيضا ذلك العمل الدائم واملستمر وب

 .2كل ذي حق حقه طبقا للشرع والنظام باملساواة مع اآلخرين

         أيضا يعرف بأنه عبارة عن شعور كامن يف النفس يكشف عنه العقل السليم وينطق به الضمري    
 .3هاملستنري، اهلدف منه هو إعطاء كل ذي حق حق

سفة أين برزت جع إىل عدم االتفا  على تعريف له لدى كبار الفالويبدو أن تعدد تعاريف العدل واختالفها ير     
 :4نظريات فقهية يف املوضوع وهي هبذه املناسبة ثالث

 أوال: نظرية القانون الواقعي.

إىل القول بأن  Hegelوهيجل  Hobbes هوبسلسوف أنصار هذه النظرية من بينهم الفييذهب      
لتزام بالقانون إال مطلقا غري نسيب، هذا ما جعلهم قانون أين ال يكون فيها االإىل اللتزام الراجع العدل هو ذلك اال

 يصفون املخالف له بالظامل وخمالفته بالظلم.

النور بسبب اخلالف الذي قام ب ن أنصارها حول القانون املقرتن بالعدل فيما إذا   نظرية مل ترغري أن هذه ال    
 كان طبيعيا أو وضعيا.
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 المصلحة االجتماعية.ثانيا: نظرية 

جتماعية أو العامة للجماعة، وعليه فإن قيامه من عدمه نظرية العدل يتجسد يف املصلحة االحسب هذه ال    
تايل فكل عمل يعود على اجلماعة بالفائدة المرهون مبا يتحقق هلذه اجلماعة من نفع وما قد يلحقها من ضرر، وب

هو عمل ظامل وجائر ما جيعله يتعارض مع مقتضيات العدل  هو عمل عادل، وكل عمل يعود عليها بالضرر
 والعدالة.

 نظرية الحق الطبيعي. ثالثا:

من هذا املنطلق يتجه أنصار هذه النظرية عند حتديدهم للمراد بالعدل إىل الربط بينه وب ن القانون الطبيعي، و     
يف السلوك اإلنساين كما يتحكم حتكما تاما هم يرجع إىل هذا القانون الذي يعمل على التحكم فإن العدل يف رأي

 يف الظواهر الطبيعية الكونية. 

وبعد الفشل الذي قحق حتديد معىن العدل وفقا هلذه النظريات، جلأ الباحثون إىل تصنيف العدالة اجلنائية وفق     
لعدالة اجلنائية أجهزة ، ويرى أنصاره أن ل: نموذج النظاممناذج حمددة سامهت يف ضبط تعريف هلا تتمثل فيما يلي

 -القضاة -املدعون العامون -الشرطةهي تعمل مع بعضها البعض مشكلة نظاما شامال ومتكامال، وهذه األجهزة 
، ويهتم هذا النموذج باجلانب اإلجرائي للعدالة اجلنائية النموذج اإلجرائيالسجون، أما النموذج الثاين فيتمثل يف 

ه العدالة هي وسيلة من وسائل تطبيق القانون وحتقيق العدل، وعليه عمدوا إىل انطالقا من إرمان أنصاره بأن هذ
نموذج المنظمات العمل على تطوير القوان ن اإلجرائية مبا يساهم يف حتقيق هذه الغاية، وهناك منوذج آخر يسمى 

ل هلا ال يقتصر على ، وحاول أنصار هذا النموذج صياغة تعريف للعدالة اجلنائية جبعل الدور الفعاأو المؤسسات
عناصر أساسية  الة اجلنائية وفقا هلم تشمل ثالثقبل وقوع اجلررمة بل بعدها أيضا، وعليه باتت العدما مرحلة 

به وهي املؤسسات التشريعية، املؤسسات االجتماعية، واألشخاص مرتكيب اجلرائم، وآخر النماذج اليت جاء 
نائية داف العقابية واجلزرية للعدالة اجلــــــنصار هذا النظام على األه، ويرتكز اهتمام أالنموذج الوظيفيالباحثون 

 .1كتشافها، إىل غاية تطبيق القانون على خمرتقها، مهمال بذلك األهداف العالجية هلاانطالقا من وقوع اجلررمة، ا 

ا انطالقا من العناصر إضافة إىل هذا هناك من ذهب يف إطار حماولة ضبط تعريف العدالة اجلنائية إىل تعريفه    
 املكونة هلا ومن ضمن هذه التعاريف نذكر: 

الذي يعرفاهنا بأهنا تلك املعرفة القانونية اليت تدور ب ن اجلاين واجملين عليه أو أودولف،  والفرد كون تعريف     
قوقه املناسبة حبيث ينال كل طرف ح ،ب ن املدعي واملدعي عليه وفقا لقواعد البينة ونظم اإلجراءات اجلنائية

  بالتساوي يف خمتلف مراحل النزاع.

                                                   
 .11 -61ذيب معتو ، مرجع سابق، ص  ءعال 1
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، أين ذهب يف تعريفهما إىل أن العدالة اجلنائية هي معاجلة اجلررمة الري سيقل و جوزف سناأيضا تعريف     
  ورصد إجراءاهتا اجلنائية بأجهزة متخصصة تقوم بتطبيق القانون وتنفيذ العقاب على اجلناة.

فحسب نظره نظام العدالة اجلنائية هو جهاز يستعمل لتطبيق قواعد مي تويو، أتسو ضف إىل هذا تعريف     
القانون الضرورية قحماية األفراد واجملتمع، إذ حيقق هذا اجلهاز أهدافه بضبط اجلناة وإلقاء القبض عليهم وتقدرمهم 

اجلررمة وعودة اجلاحن ن إىل  للمحاكمة وتوقيع العقاب على من ثبتت إدانتهم وتنفيذ العقاب بالكيفية اليت حتقق منع
 .1حظرية اجملتمع معاف ن

يالحظ من هذه التعاريف رغم اختالفها هو انطالقها من ذات النقطة واملتمثلة يف ربط العدالة اجلنائية     
اللفرد كون بالعناصر اليت تكون مشمولة هبا عند تعاملها مع جررمة ما أو أي نزاع قانوين، فمثال بالنسبة 

عنها  عليه والنصوص التشريعية اليت عرباحدد عناصر العدالة اجلنائية بأطراف الدعوى اجلاين واجملين أودولف و
بالقواعد البينة ونظم اإلجراءات اجلنائية إىل جانب احملاكم أو األجهزة القضائية واليت تدل عليها عبارة مراحل 

نطوي عليه من ي العدالة اجلنائية مبانظام  جعل النزاع، غري أن هذا التعريف قد يعاب عليه مغاالته الصارخة يف
قواعد وإجراءات نظام يهدف إىل العمل على معاملة أطراف النزاع على قدر من املساواة يف اكتساب حقوقهم 

من غري املعقول حتققه يف أي زمان ومكان وحتت أي ظرف طاملا أن  أمريف أي مرحلة كان عليها النزاع، وهو 
لجاين جيعله هو الطرف القوي كونه املعتدي على حق الغري يف ح ن أن اجملين عليه هو الطرف املركز القانوين ل

 الضعيف باعتباره الطرف الذي قحقه الضرر.

تعامل مع اجلررمة لديهم تتمثل لفعناصر العدالة اجلنائية الواجب توافرها لالري سيقل  و جوزف سناوبالنسبة لـ     
ة اليت قد تستحضر يف النزاع بداية من قحظة وقوعه إىل غاية الفصل فيه وتوقيع يف مجلة من األجهزة املتخصص

 تأويالت. تعريف واسع وشامل ومبهم حيتمل عدةالعقاب، هذا ما جيعل تعريفهم للعدالة اجلنائية 

ارنة مع فحسب نظرنا فإنه يعترب التعريف املناسب مقأتسومي تويو لتعريف األخري الذي قال به لأما بالنسبة      
التعاريف السابقة ألنه حاول ضمنه أن يقرن مجيع األطراف املعني ن باجلررمة يف معادلة العدالة اجلنائية أال وهي 

األجهزة املختصة، فضال على تركيزه وعدم إمهاله األهداف املنوطة بنظام العدالة اجلنائية  -اجلناة -اجملتمع –األفراد 
 واليت هتدف إىل حتقيقها.
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وعليه ويف حماولة إعطاء نظام العدالة اجلنائية تعريفا شامال رمكن تعريفها بأنه "جمموعة القوان ن الصادرة عن     
 أو املتهم منذ السلطة التشريعية املتعلقة باجلررمة وتشمل التجرمي، العقاب، واإلجراءات اليت جيب اتباعها مع املذنب

د اقحكم حىت استيفاء العقوبة وصوال إىل إعادة إدماج اجملرم يف قحظة القبض عليه مث التحقيق واحملاكمة وتنفي
ة ر اجملتمع، وبنفس الوقت التعامل مع الضحية أو من وقع عليه الضرر الناجم عن الفعل املخالف للقانون بصو 

 .1عالجية اجتماعية"

التفرقة ب ن العدالة اجلنائية  ومبناسبة حديثنا على نظام العدالة اجلنائية، فما له من األمهية مبكان هو ضرورة    
على معىن للداللة والسياسية اجلنائية حيث أن هناك العديد من يلتبس عليه األمر معتربا بذلك إيامها مصطلح ن 

، إال أهنما يف حقيقة األمر ليس كذلك إذ أن السياسية اجلنائية هي جمموعة اإلجراءات والتدابري القانونية 2واحد
وذلك من أجل التصدي للظاهرة  ،األفعال املخالفة للقانون وإصدار العقوبات املناسبة هلا اليت من شأهنا جترمي

، كما تعرف أيضا بأهنا استعمال للقانون اجلنائي 3اإلجرامية ومواجهتها والقضاء عليها أو على األقل التقليص منها
ا حتديد اهلدف من القانون اجلنائي جبميع ، وهي أيضا السياسة اليت يبتغى من ورائه4يف سبيل مقاومة فعالة للجررمة

 .5فروعه

وعليه يتضح لنا من خالل هذا التعريف املفهوم الواسع للسياسة اجلنائية ما جيعل العدالة اجلنائية فرع من     
اإلجرامية حىت قبل وبعد  هرفروعها وهدف هلا، وذلك لكون السياسة اجلنائية كما جاء يف تعريفها تعاجل الظوا

 أما العدالة اجلنائية فتعاجلها بداية من وقت حتققها. وقوعها

 

 
                                                   

 .11ذيب معتو ، مرجع سابق، ص  ءعال 1
 .14ن، مرجع سابق، ص احممد ولد عبد اهلل ولد حممد 2

كلية الدراسات  السياسة اجلنائية يف مواجهة اجلرائم البيئية يف اململكة العربية السعودية، أطروحة دكتوراه،لشثري، ناصر بن حممد ا 3
. سيدي حممد اقحمليلي، السياسة 36و  31م، ص 1111 -هـ1631ية للعلوم األمنية، الرياض، بر العليا، جامعة نايف الع

عة والبحث العلمي يف مادة اجلررمة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جاماجلنائية ب ن االعتبارات التقليدية للتجرمي 
خالد بن عبد اهلل الشافعي، دور السياسة  .11م، ص 1111 -1111 -هـ1633 –1631أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ية السعودية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات اجلنائية يف حتقيق األمن األخالقي يف ضوء الشريعة اإلسالمية وأنظمة اململكة العرب
 .31ه، ص 1611 -1616العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

      خبالد عبد الرزا ، املصاقحة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم القانونية، جامعة 4
 .121، ص م1111 -1111منتوري، قسنطينة، 

               ماية اجلنائية الدولية قحقو  اإلنسان، جملة الفكر، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة حممدرمزي حوحو، اقح 5
  .111، ص 1خيضر، بسكرة، ع 
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 : تعريف العدالة الجنائية لألحداث.البند الثاني

العدالة اجلنائية لألحداث أو عدالة األحداث ال خيتلف عن تعريف العدالة اجلنائية بصورهتا  تعريف يبدو أن    
ك عبارة عن نظام مكون من املؤسسات الرمسية من العامة هو ما دفع إىل تعريفها بالقياس عليها، لتكون بذل

الح والتأهيل، وغري الرمسية كنقابات احملام ن واألطباء واألخصائي ن يابة العامة، احملاكم، مراكز اإلصالشرطة، الن
االجتماعي ن، وكافة العامل ن يف جمال األحداث الذين هم يف نزاع مع القانون، هبدف التعامل معهم يف كافة 

 .1حل معاملة إنسانية تشعرهم بكرامتهم هبدف إصالحهم وإعادة دجمهم يف اجملتمعاملرا

غري أن هذا التعريف قد يؤخذ عليه اقتصاره على فئة معينة من األحداث وهم األحداث اجلاحن ن أي     
يف خطر  املخالف ن للقانون، وكما سبق ومت دراسته فإن مفهوم اقحدث يتسع ليشمل اقحدث اجملين عليه واقحدث

واقحدث اجلانح، وعليه خنتار تعريف العدالة اجلنائية بتعريف شامل وهو التعريف الذي يقضي بأهنا "عبارة عن كل 
اإلجراءات اخلاصة باألحداث اليت تناولتها التشريعات الوطنية ال سيما قوان ن اإلجراءات اجلزائية والعقوبات 

ات، اآلليات واملؤسسات اليت تتعامـــــل مع اقحدث قضائية  واألحداث، ويشمل ذلك اقحدث، األعراف واملرجعي
كانت أو غري قضـــــائية، وكذا اإلجراءات اليت تتحقق معها معايري وضمانات احملاكمة العادلة لألحداث، كــل 

 .2إجراء قانوين يتـــم يف مواجهـــة اقحدث يف حال إحالته إىل اجلهات املختصة"

 اجلنائية لألحداث هبذا املفهوم جيعلها تتميز مبيزت ن أساسيت ن مها: إزاء هذا فإن العدالة    

 :على أساس أهنا حترتم حقو  األحداث وكرامتهم من خالل النظر يف قضاياهم وفقا لقوان ن  اإلنسانية
 مستقلة خاصة هبم.

   :3ستدامةيلجأ ويتبع قواعد وإجراءات من شأهنا أن جتعله أكثر مالئمة وفعالية وا كونهالمنطقية. 
 
 
 

                                                   
ة أماين حممد عبد الرمحن املساعيد، العدالة اإلصالحية "املفهوم اقحديث للعدال .11ذيب معتو ، مرجع سابق، ص  ءعال 1

م، ص 1116اجلنائية لألحداث"، دراسة حتليلية مقارنة، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  واإلدارة العامة، جامعة بريزيت، فلسط ن، 
33- 36. 

 11(، مرجع سابق، ص UNODCحممد الطراونة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلررمة )اليونديسي  2
اث واقحركة العاملية للدفاع عن األطفال باالشرتاك مع النيابة العامة الفلسطينية، الوساطة يف نظام عدالة وحدة عدالة األحد .14و 

 .41م، ص 1114األحداث هنج حنو حتقيق العدالة، دراسة حتليلية مقارنة، 
3

 -اجلزائر -ن األدن. فواز رطروط، أنظمة عدالة األحداث يف كل م34أماين حممد عبد الرمحن املساعيد، مرجع سابق، ص  
 .31م، ص 1111اليمن، واقع اقحال وفرص التطور، املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، حزيران  -املغرب -مصر
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 الفرع الثاني: عناصر العدالة الجنائية لألحداث.

عناصر العدالة اجلنائية لألحداث هي األخرى ال ختتلف عن عناصر العدالة اجلنائية فتجمعهما تقريبا ذات     
العناصر من أشخاص وقوان ن وتشريعات وأجهزة وحىت ذات األهداف، إذ أن وجه اخلالف بينهما قد يرجع 

مصاقحهم  ة اليت تنفرد هبا العدالة اجلنائية لألحداث فقط، كوهنا ختص فئة معينة من اجملتمع وتراعيللخصوصي
نعكس على باقي و األحداث، هو األمر الذي بدوره امسها وهي فئة األطفال أالفضلى كما هو واضح من ا

دالة اجلنائية جند حمكمة أما ، فمثال يف الع1العناصر اليت من املفروض أن تكون متخصصة باألحداث دون سواهم
ة يكون          يف العدالة اجلنائية لألحداث جند حمكمة األحداث، فهو ذات اجلهاز إال أنه يف هذه األخري 

 ضح لنا الفكرة يف نقاط الحقة كلما تعمقنا يف موضوع الدراسة أكثر.متخصصا، وعلى كل حال ستت

 ث.الفرع الثالث: مبادئ العدالة الجنائية لألحدا

 ورمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:     

  مبدأ عدم التمييز، ويعين عدم تعرض الطفل ألي متيز أو تقييد أو استبعاد أو معاملة تفضيلية على أساس
العر  أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االثين أو 

 ،وة أو اإلعاقة أو مكان املولد أو أي وضع آخراالجتماعي أو الثر 
  مبدأ اقحق يف النماء واقحياة والبقاء، ويراد به حق الطفل يف اقحصول على اخلدمات اليت تضمن له متام

 العافية اجلسدية والعقلية والنفسية،
  حبرية تامة  ئهاإلعراب عن آرامبدأ املشاركة، وهو يسمح للطفل يف صنع واختاذ القرار الذي رمس حياته، و

 يف مجيع املسائل اليت متسه السيما يف مراحل متابعته اجلزائية، 

 

 

 

                                                   
سابق، ص رجع م(، UNODCحممد الطراونة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلررمة )اليونديسي  1

14. 
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  مبدأ الكرامة، وحيظى مبوجبه األطفال املخالفون للقانون مبعاملة تتفق مع إحساسهم وكرامتهم وقدرهم
تجاز وتراعي سنهم، كما تشجع إعادة إدماجهم يف جمتمعهم وحتظر مجيع أشكال العنف السيما قبل االح

 .1وبإثنائه
  مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، أي إعطاء األولوية ملا ينفع الطفل يف مجيع اإلجراءات اإلدارية أو التنفيذية أو

 السابق والرئيس الفقيهكما يعرفها إنسان حمتاج للحماية اآلمنة من قبل غريه،  كالقضائية واجملاالت اليت متسه بصفته  
 اقحقو  الستعراض إجرائية قاعدةأداة أو بأهنا  Jean Zemmarten لالطف قحقو  املتحدة األمم للجنة

 قراراختاذ ال يف واملساعدة صحيح بشكل األطفال جتاه والواجبات اقحقو  تنفيذ ضمان على تعمل واليت ،املختلفة
 .2هبم املتعلقة اقحاالت مجيع يف

 المطلب الثاني: مصادر العدالة الجنائية لألحداث.

د من االتفاقيات واملعاهدات والربتوكوالت والقوان ن اليت صدرت خبصوص األحداث مصدرا أساسيا تعترب العدي    
نطالقا من نصها على أهم ا سامهت مسامهة كبرية يف بنائه اوأصيال يف ظهور نظام عدالة خاصة باألحداث، كوهن

فصل يف القضايا اليت يكونون أطرافا وخمتلف اقحقو  املقررة هلم، تفريد معاملة خاصة هبم، إجراءات حماكمتهم وال
 فيها، توقيع العقوبات عليهم، إىل غاية إعادة إدماجهم من جديد يف جمتمعاهتم.

وطنية، سنتعرض لكل ة، و يدولية، إقليم ه املصادر إىل ثالث أقسام، مصادرمن هذا املنطلق رمكننا تقسيم هذ    
 يف هذا اجملال.ح أهم ما جاء به كل مصدر يفروع لتوض منها ضمن ثالث

 

 
                                                   

1
. املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، محاية حقو  الطفل يف إطار أنظمة 11و  34 -31فواز رطروط، مرجع سابق، ص  

. جلنة حقو  الطفل، التعليق العام 14 -14م، ص 1113العدالة اجلنائية، دليل تدرييب وإطار مرجعي للعامل ن وصناع القرار، 
شباط/ فرباير      1 -ل/ ينايركانون األو   11، جنيف 66( حقو  الطفل يف قضاء األحداث، الدورة 1112) 11رقم 

. فريد علواش، حقو  الطفل يف املواثيق واالتفاقيات الدولية، جملة املنتدى القانوين، قسم الكفاءة املهنية 4 -6م، ص 1114
. خريي أبومحرية الشوال، العدالة اجلنائية لألحداث وإمكانية 111 -111، ص 4للمحاماة، جامعة حممد خضري، بسكرة، ع 

. 142 -144م، ص 1111، ديسمرب 4العدالة التصاقحية يف التشريع اجلنائي اللييب، جملة العلوم القانونية والشرعية، ع تطبيق 
عائدة الربماين غربال، مصلحة الطفل الفضلى من خالل بعض املسائل األسرية تونس مثال، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم 

 .31 -31م، ص 1114 -1111السياسية، اجلامعة اللبنانية، 
Country Profile of Algeria, A Review of the Implementation of the UN Convention on the 

Rights of the Child, SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), August 

2011, P 45. 
2
 Rapport Conseil Economique Social et Environnemental sur : L’effectivité des droits de 

l’enfant, responsabilité de tous Avril 2016, P 36. 
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 الفرع األول: المصادر الدولية.

مصادر العدالة اجلنائية لألحداث على الصعيد الدويل ال تكاد تعد وحتصى، وعلى هذا سنتعرض إىل أمهها إىل     
 ائرية باملصادقة عليها حصرا، وهي:جانب تلك اليت قامت الدولة اجلز 

 .م0974البند األول: إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 

خذ عليه عدم مشوليته كونه مل ، وإن كان يؤ 2هتمام حبقو  األطفالأول بداية رمسية لال 1يعترب هذا اإلعالن    
كد على مدى خصوصية هذه الفئة وضرورة تظافر بشكل كامل ومعمق إال أنه جاء ليؤ  يعاجل حقو  األطفال

 ا، واليت توجب ما يلي:هاناملبادئ اخلمسة اليت تب، وهو ما تؤكده 3اجلهود حنو محايتها
           هتمام بالطفل حىت ينمو منوا عاديا سواء من الناحية املادية أووجوب اال ( المبدأ األول والثاني:0

     املعنوية، فحسب اإلعالن فإن الطفل اجلائع جيب أن يطعم، والطفل املريض جيب أن يعاجل، واملتخلف أن 
 هما.تيم واملهجور جيب إيواؤمها وإنقاض، والييشجع، واملنحرف يعاد للطريق الصحيح

 بأولوية الطفل يف اإلمداد بيد العون أوقات الشدة اليت يكون فيها. ويقضي( المبدأ الثالث: 7

 مجيع أنواعوأن حيمي من  ،رمكنه من كسب عيشهأن يكون الطفل يف وضع  نص على ضرورة( المبدأ الرابع: 3
 .ستغاللاال

واليت جيب أن تكون على الوجه الصحيح ليكون هبا أحسن مثل  ز على تربية الطفلورك( المبدأ الخامس: 4
 .يقتضى به يف مواجهة إخوته

 .م0942البند الثاني: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 ى حقو  األفراد وهم بصدد ممارسةمادة جاءت يف معظمها لتنص عل 31مكونا من  4لقد جاء هذا اإلعالن    
ية كما هو منصوص عليه يف املادة الثانية منه واليت جاء فيها "لكل إنسان حق التمتع بكافة اقحقو  حياهتم اليوم

واقحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون متييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
 ".ء...الرأي السياسي، أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة ب ن الرجال والنسا

                                                   
الدويل إلغاثة األطفال، ومت التصويت النهائي عليه من قبل  لالحتادمن طرف اجمللس العام  م1113فرباير  13أعتمد بتاريخ  1

 .م1116عليه يف فرباير ، ومت التوقيع م1113مايو  14اللجنة التنفيذية بتاريخ 
 .11محليل صاحل، مرجع سابق، ص  2
            لمواثيق الدولية والتشريعاترائد سليمان الفقري، النظام القانوين قحماية األطفال طبقا ل وماجد أمحد املراشدة  3

 .346، ص 1، ع 14نية، دراسة تطبيقية مقارنة، جملة اقحقو ، مج در األ
 .م1162كانون األول/ ديسمرب   11( املؤرخ يف 3 -ألف )د 114 رقم معية العامة لألمم املتحدةأعتمد مبوجب قرار اجل 4
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جتماعية، ثقافية وغريها من اقحقو ، نذكر قو  ما ب ن حقو  سياسية، مدنية، اقتصادية، اوتتفرع هذه اقح    
 منها:

 قحرية والسالمة الشخصية واجلسدية،اقحق يف اقحياة وا -
 اقحق يف اقحماية القانونية، واللجوء إىل القضاء والتقاضي، -
 اإلقامة،ختيار حمل اقحق يف حرية التنقل وا -
 اقحق يف الزواج وتكوين أسرة، -
 ختيار املعتقد الديين،حرية التفكري وا -
 حرية الرأي والتعبري، -
 اقحق يف العمل واألجر. -

هبذا إن اقحماية املقررة يف اإلعالن العاملي قحقو  اإلنسان مل تقتصر على البالغ ن فقط أين جاءت شاملة متتد      
يف  11املادة  منه، إذ تفيد 14و  11 نص املادة كد عليه يفوهو ما جاء اإلعالن ليؤ  قصر أيضا،إىل األطفال ال

وى فيها األطفال تسافقرهتا الثانية حبق الطفولة يف املساعدة والرعاية اخلاصة إىل جانب اقحماية االجتماعية اليت ي
م والرتبية، أين يفرتض يف التعليم أن يكون فتفيد باقحق يف التعلي 14نتاج العالقة الشرعية وغري الشرعية، أما املادة 

خصية بداية من املراحل األوىل، جمانيا، وإلزاميا، أما الرتبية فيجب مىت كانت حقا لآلباء أن هتدف إىل إمناء ش
حرتامه وحرياته األساسية إىل جانب مسامهتها يف تنمية أواصل التفاهم والتسامح اإلنسان إمناء كامال وتعزز ا

  ن الشعوب.والصداقة ب

 .م0959البند الثالث: إعالن حقوق الطفل لعام 

نائية اجلعدالة ال( مبادئ املنرب األول لبداية بروز معامل 11باشتماله على عشرة ) 1رمكن اعتبار هذا اإلعالن     
الثاين  باألحداث سواء املعرض ن للخطر منهم أو اجلاحن ن، وهذا مبقتضى ما جاء يف كل من املبدأاملتعلقة خاصة 

 والتاسع:

مصلحته العليا تراعى فيها خاصة قانونية متع الطفل حبماية يتبوجوب أين قضى هذا املبدأ ( المبدأ الثاني: 0
، وما ال نموه اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي منوا طبيعيا سليما يف جو من اقحرية والكرامةبتسمح و 

  مجيع مراحله العمرية. شك فيه أن هذه اقحماية تشمل اقحدث يف
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ال والقسوة واالستغالل جيب أن يتمتع الطفل باقحماية من مجع صور اإلمهجاء فيه بأنه "( المبدأ التاسع: 7
وحيظر يف مجيع  ،وال جيوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدىن املالئم، جتار به علي أية صورةوحيظر اإل

مل يف أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي أو األحوال محله علي العمل أو تركه يع
"، إذ نرى بأن ما جاء به هذا املبدأ ما هو إال تأكيد على اقحماية القانونية اليت قضى هبا املبدأ العقلي أو اخللقي

غه ملختلف أنواع اخلطر الثاين، واضعا حدا بذلك لكل األفعال اليت قد تعرض الطفل يف املرحلة السابقة على بلو 
 سواء يف جسمه وصحته، تعليمه، أخالقه، وعقله.

 .م0966 لعام البند الرابع: العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العديد من  1والثقافية على غرار اإلعالنات السابقة الذكر قرر العهد الدويل للحقو  االقتصادية واالجتماعية    
كاقحق يف الغداء والكساء واملأوى، الرتبية والتعليم، الصحة اجلسمية والعقلية، الضمان االجتماعي اقحقو   

هذا اجملتمع مل يكتف حقو  مجيع أفراد والتأمينات االجتماعية، فضال على ذلك وبالرغم من أنه جاء قحماية 
بل جتاوزها إىل أكثر من ذلك متجها إىل العهد بالنص على ضرورة توفري محاية قانونية خاصة لألطفال واملراهق ن 

دعوة الدول إىل فرض عقوبات من خالل قوانينها حال استخدامهم يف أعمال من شأهنا إفساد أخالقهم وإقحا  
الضرر بصحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إقحا  األدىن بنموهم الطبيعي وذلك مىت حتقق هذا األمر قبل السن 

( من 11هاته الدول، وهذا وفقا ملا جاء يف الفقرة الثالثة واألخري من املادة العاشرة ) احملددة لذلك وفق قوان ن
 العهد.

 

 

 

                                                   
  14( املؤرخ يف 11 -ألف )د 1111ألمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة ل واالنضمامأعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  1

، وقد وافقت عليه 14وفقا لنص املادة م 1144كانون األول/ يناير   3تاريخ ، أصبح نافدا بم1144كانون األول/ ديسمرب 
قة املتضمن املوافم 1121أبريل سنة  11املوافق لـ ه 1611 عام رمضان 11 املؤرخ يف 12 -21اجلزائر مبوجب القانون رقم 

على العهد الدويل اخلاص باقحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باقحقو  املدنية والسياسية والربوتوكول 
رمضان عام  11املؤرخة يوم األربعاء  ،)ج. ر. ج. ج اخلاص باقحقو  املدنية والسياسيةاالختياري املتعلق بالعهد الدويل 

له مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  وانضمت(، وما بعدها 611 ، ص14، ع 14م، س 1121 سنة أبريل 14هـ املوافق لـ 1611
إىل العهد الدويل اخلاص  االنضماماملتضمن  م1121 سنة مايو 14املوافق لـ  ه1611 عام شوال 11املؤرخ يف  44 -21

املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري املتعلق بالعهد  باقحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باقحقو 
 سنة مايو 14هـ املوافق لـ 1611شوال عام  11املؤرخة يوم األربعاء  ،)ج. ر. ج. ج اخلاص باقحقو  املدنية والسياسيةالدويل 
 (.131و  131، ص 11، ع 14م، س 1121
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 .م0966 لعام البند الخامس: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

أنه يف  بالشيء اجلديد من ناحية اقحقو  املقررة لألفراد، إال 1العهد الدويل للحقو  املدنية والسياسة مل يأت    
جمال عدالة األحداث جاء بنقطة مهمة جدا كان هلا وقعها يف رسم معامل هذه العدالة، واألمر هنا يتعلق بنص 

( من العمر 12رتكبها أشخاص دون الثامن عشرة )اقحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ا"ال جيوز  1الفقرة  4املادة 
"يفصل املتهمون األحداث عن البالغ ن، وحيولون  3والفقرة  أ – 1( ال سيما الفقرة 11..."، واملادة العاشرة )

بالسرعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم...، ويفصل املذنبون األحداث عن البالغ ن ويعاملون معاملة 
 تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين".

ا للطفولة واليت د من خالله سنن ن، موقف ضمين حيدثلعهد من خالل هذه املواد موقف ن افلقد تبىن هذا ا    
( سنة، وموقفا صرحيا خيصص به معاملة لألحداث اجلاحن ن مستقلة عن 12جيب أن تقل عن سن الثامنة عشر )

معاملة البالغ ن حىت يف القضايا اليت تكون مشرتكة فيما بينهم، وهذا بفصلهم عنهم والنظر يف قضاياهم على 
ملة ينبع عن إدراك تام للخصوصية اليت تطبع هذه الفئة من اجملتمع بسبب جناح السرعة، إذ أن إقرار هذه املعا

أعمارهم وبنياهتم الفكرية وحىت اجلسدية اليت ال تزال يف حاجة كبرية وماسة إىل املزيد من الصقل ما جيعلها هي 
لناس مجيعا سواء أمام "ا 6يف فقرهتا   16السبب الرئيسي لوقوعهم يف اإلجرام، وهو ما كان حمال لتأكيد يف املادة 

ية لضرورة العمل على إعادة القضاء.... يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم وموات
 هم".تأهيل

)قواعد م 0925إلدارة شؤون قضايا األحداث لعام  البند السادس: قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا
 بكين(.

اء، اجلزء األول حتت عنوان القواعد العامة، والثاين حتت عنوان التحقيق مخسة أجز  2تضمنت هذه القواعد    
العالج خارج املؤسسات  جاء بعنوان املقاضاة والفصل يف القضايا، اجلزء الرابعبعنوان واملقاضاة، اجلزء الثالث 

          تفصيال  لتكون بذلك تبنت اإلصالحية،العالج يف املؤسسات اإلصالحية، أما اجلزء اخلامس فحمل عنوان 
                  تعامل لكامال جلميع حقو  األحداث واقحماية املقررة هلم إىل جانب اإلجراءات القضائية واجلزائية ل

                           مبدلول ن له من أخطار، بداية من إحاطتها فيما ينسب إليه من جرائم وفيما يتعرضو معهم 
        القانونية له، حقو   عريفها للحدث، سن القانوين للمسؤوليةوأهدافه، تنه قضاء األحداث املراد م

                                                   
  14( املؤرخ يف 11 -ألف )د 1111جلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرار ا نضمامواالأعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  1

، وافقت عليه اجلزائر مبوجب 61وفقا لنص املادة  1144مارس  13، أصبح نافدا بتاريخ م1144كانون األول/ ديسمرب 
 السابق ذكره. 44 -21له مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  وانضمتالسابق ذكره،  12 -21القانون رقم 
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األحداث، التحقيق، االحتجاز، االدعاء، التقاضي، اجلهات املختصة للنظر والفصل يف قضايا األحداث، وصوال 
 إىل التدابري واإلجراءات املتبعة داخل مؤسسات الرعاية واقحماية االجتماعية.

يالحظ من خالل هذه القواعد سامهت بل وضعت نظام عدالة جنائية لألحداث أقل ما رمكن القول فكما     
غفال أحدها على حساب املسائل املتعلقة باألحداث دون إ عليه أنه نظام متكامل نوعا ما مبحاولته اإلحاطة بكل

 اآلخر.

 .م0929تفاقية حقوق الطفل لعام : االبند السابع

ا األحداث رمكن القول بأن هذه نيا إلدارة شؤون قضايد األمم املتحدة النموذجية الدبه قواع مقارنة مع جاءت    
إىل حد ما، وبالرغم من ذلك كانت حمل قبول ومصادقة لدى العديد من دول  كانت نصوصها حمتشمة 1تفاقيةاال

مهما كان مركزه القانون، ورجوعا هلا  مبا تضمنته من مواد توفر اقحماية القانونية للطفل 2العامل رغم طابعها اإللزامي
 .61، 34، 11، 1، 3،  1جند العديد من املواد اليت قضت هبا يف جمال محاية األحداث وهي املواد 

: افتتحت هذه االتفاقية بتعريفها للطفل معتربة إياه كل إنسان مل يبلغ سن الثامن عشر 1 بالنسبة للمادة
 ( سنة.  12)

على أن مصلحة الطفل الفضلى هي فو  كل اعتبار، األمر الذي يستوجب ضرورة نصت  :3أما املادة     
مراعاهتا من طرف مؤسسات الرعاية االجتماعية عامة أو خاصة، احملاكم، السلطات اإلدارية واهليئات التشريعية يف 

 مجيع اإلجراءات اليت تقوم هبا أثناء تعاملها معه.

على مصلحة الطفل الفضلى مل هتمل هذه االتفاقية اخلطر الذي قد يتعرض  دائما ويف إطار احملافظة :1املادة    
له الطفل من طرف أقرب الناس إليه وهم والديه، والذي قد يتحقق بانفصاهلما أو بسبب إمهاهلما وإساءة معاملته 

كره حىت من طرفهما، إذ ترى أن هذه املصلحة تلزم ضرورة إصدار قرار فصله عنهما غصبا حال حتقق ما سلف ذ 
دون اقحاجة إىل اقحصول على موافقتهما، على أال يؤثر هذا القرار على العالقة القائمة ب ن األطراف كأصل عام،  

 كون االستثناء يضع حد هلذه العالقة وذلك دائما يف إطار احملافظة على املصاحل الفضلى للطفل.

هي أحد أهم اقحقو  اليت تأيت عنوانا و دفاع، حرية الرأي والتعبري وحق النصت على  :11فيما خيص املادة    
هلذه املادة واملضمونة للطفل مبوجب هذه االتفاقية خاصة مىت ارتبطت ممارستها بكل إجراء إداري أو قضائي 

                                                   
السابق ذكره، صادقت  66/11ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرا واالنضماموعرضت للتوقيع والتصديق  اعتمدت 1

  السابق ذكره. 641 -11عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
  .14محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
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يشكل مساسا مباشرا بالطفل أين يتطلب األمر ضرورة إتاحة فرصة االستماع إليه إما مباشرة أو عن طريق املمثل ن 
 القانون ن له.

 تضمنت هذه املادة أربعة نقاط مهمة، حسب كل فقرة من فقرهتا نوجزها يف ما يلي:: 34أما املادة   

 ( محاية الطفل من مجيع أشكال التعذيب وضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهنية.1
اليت تقل عن  سبب أعمارهم( عقوبة اإلعدام أو السجن مدى اقحياة عقوبة ال رمكن فرضها على األطفال ب1

 ( سنة.12عشرة ) الثمان
( عدم جواز حرمان الطفل من حريته إال وفقا للقانون، ومىت مت فالبد أن يكون هذا اقحرمان هو املالذ األخري 3

 وألقصر مدة زمنية.
( حرمان الطفل من حريته يكون مبعزل عن األشخاص البالغ ن ودون اإلخالل باقحقو  اليت يقتديها هذا اقحرمان  6

 كاقحق يف التواصل مع أفراد أسرته واالستفادة من كل املساعدات الالزمة.

قررت جمموعة من الضمانات للطفل الذي يدعى انتهاكه أو إذ : 61باإلضافة إىل ذلك ما جاءت به املادة    
 يثبت خمالفته للقانون وهذا يف إطار رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، من بينها:

  تثبت اإلدانة،الرباءة حىت -
 اإلخطار الفوري واملباشر بالتهم املنسوبة إليه، -
متكينه من املساعدات الضرورية للدفاع عن حقه، مبا فيها إحضار مرتجم يتوىل الرتمجة للطفل مىت تعذر عليه  -

 فهم اللغة املستعملة،
 ختصيص جهة مستقلة وخمتصة للفصل يف القضايا اخلاصة هبذه الفئة، -
 مة العادلة،احملاك -
 عدم إكراه الطفل على اإلدالء بالشهادة أو االعرتاف باجلرم املنسوب له، -
 تأم ن سلطة خمتصة أو هيئة قضائية مستقلة أعلى إلعادة النظر يف قرار إدانة الطفل مىت ثبت عليه ذلك، -
 تأم ن حياته اخلاصة يف مجيع مراحل الدعوى. -

)مبادئ الرياض  م0991 لعام التوجيهية لمنع جنوح األحداثالبند الثامن: مبادئ األمم المتحدة 
 التوجيهية(.

أقسام، منها املبادئ األساسية هلا، نطاقها، الوقاية العامة، عمليات التنشئة  تضمنت عدة 1هي األخرى    
 سيقها.االجتماعية، السياسة االجتماعية، التشريع وإدارة شؤون قضايا األحداث، البحوث وإعداد السياسات وتن

                                                   
 .م1111كانون األول/ ديسمرب   16املؤرخ يف  111/ 61مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  اعتمدت 1
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                   معهما هذه املبادئ يف منع جنوح مرحلت ن تعاملتإذ باللجوء هلذه األقسام رمكن التمييز ب ن       
األحداث، خبصوص املرحلة األوىل فهي املرحلة السابقة على ارتكاب الفعل اجملرم أين ركزت على سبل الوقاية اليت 

كإشراك اجملتمع احمللي يف اجلهود من خالل جمموعة   نوح األحداثجيب على اقحكومات إتباعها لوضع حد جل
، ضف إىل ذلك تركيزها على التنشئة االجتماعية السليمة اليت تتحقق بتظافر جهود واسعة من اخلدمات والربامج

 األسرة واملؤسسات التعليمية والرتبوية واجملتمع وحىت الوسائط اإلعالمية اليت كثر احتكاك الطفل هبا.

رتكاب الفعل اجملرم واليت تقتضي توفري كل الظروف لثانية فهي املرحلة التالية على اأما فيما يتعلق باملرحلة ا    
املواتية من قوان ن وتشريعات ومؤسسات لضمان محاية اقحدث، أيضا توضيح كيفية التعامل معه يف هذه املرحلة 

 ديد.وإجراءات حماكمته وسبل إعادة إدماجه يف اجملتمع من ج

)قواعد م 0991 لعاك البند التاسع: قواعد األمم المتحدة الخاصة بحماية األحداث المجردين من حريتهم
 هافانا(.

راعت  جاءت باجلديد يف جمال عدالة األحداث دائما، فهو ال يعود إال إىل كوهنا 1إن كانت هذه القواعد    
       خرى وهي فئة األحداث اجلاحن ن اجملردين من حقو  فئة معينة من األحداث برتكيز كبري دون الفئات األ

حريتهم، فنصت على طريقة التعامل معهم عند احتجازهم قبل حتويلهم للمحاكمة داخل املؤسسات املختصة إىل 
 جانب حقوقهم أثناء االحتجاز حصرا وبالتفصيل.

ظام العدالة اجلنائية لألحداث، سننتقل بعد تعرضنا ألهم االتفاقيات والقواعد املبادئ اليت سامهت يف ظهور ن    
 إىل دراسة أهم ما جاءت به الساحة اإلقليمية يف اجملال.

 الفرع الثاني: المصادر اإلقليمية.    

املصادر اإلقليمية اليت سامهت يف رسم نظام العدالة اجلنائية لألحداث متعددة أيضا، سنكتفي عند دراستها     
العريب، امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته، االتفاقية األوروبية قحقو  على كل من ميثا  حقو  الطفل 

 اإلنسان، عهد حقو  الطفل يف اإلسالم.

    .م0924 لعام البند األول: ميثاق حقوق الطفل العربي

حنو لتثبت للعامل موقفها الداعم ملثل هذا التوجه  2الدول العربية هي األخرى أصدرت ميثا  حقو  الطفل    
ها العرب يف هذا ااالستقاللية يف محاية األطفال وبلورت نظام عدالة خاص هبم، واملتوقف على املبادئ اليت تبن

األحداث واليت تستوجب أن تكون مستقلة عن اليت يتطلبها من قبلهم للحماية اجلنائية  اامليثا  يلمس إغفاال كبري 
                                                   

 السابق ذكره. 61/113ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  اعتمدت 1
 .م1126أقره مؤمتر وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف ديسمرب  2
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كد ويكفل حق الذي يؤ  13ما قضى به املبدأ رقم   يف حدودفلم يقرر أي مبادئ توضح ذلك إال ،معاملة البالغ ن
الطفل من طرف الدولة يف اقحماية من االستغالل واإلمهال اجلسماين والروحي، أما يف باقي املبادئ فكان امليثا  

 يستغل الفرصة يف كل مبدأ لتأكيد على اقحقو  اليت جيب أن يتمتع هبا الطفل يف مرحلة طفولته.

 .م0991 لعام : الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيةالبند الثاني

                        مادة مهمة حول حقو  ورعاية األحداث ومحايتهم، أمهها املادة 62 1تضمن هذا امليثا     
طفل املعرض للخطر ل، إذ تأيت هذه املواد على قسم ن، قسم يقرر اقحماية ل11، 12، 14، 14، 14، 11، 1

عريضه إىل أي شكل من أشكال االستغالل االقتصادي أو أي عمل ينطوي على خطر أو من شأنه فيمنع ت
املساس برتبيته وصحته ومنوه الدهين والبدين والروحي واألخالقي واالجتماعي، كما رمنع استغالله جنسيا سواء 

ختطافهم وكذا واإلجتار هبم بتشجيعه على ممارسة نشاطات جنسية أو استخدامه فيها، أيضا رمنع بيع األطفال وا
 واستخدامهم يف التسول واالستعمال غري مشروع يف إنتاج وهتريب املواد املخدرة. 

ا اتفاقية حقو  الطفل لعام أما القسم اآلخر فيقرر محاية للطفل اجلانح ال ختتلف عن اقحماية اليت قررهت    
 وجد داعي إلعادة سردها.، على هذا ال ي2السابقت ن الذكر 61و  34يف املادة م 1121

 .م0996 لعام البند الثالث: االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل

يف ظل الثورة اليت شهدها العامل قحماية األطفال على الصعيد الدويل أثر ذلك على العديد من الدول اليت     
هذه الثورة بإصدار االتفاقية األوروبية بشأن جتتمع يف تكتالت إقليمية منها الدول األوروبية، اليت بادرت يف ظل 

             واليت مما ال شك فيه أهنا كانت مصدرا لصياغة قوان ن األحداث للعديد من دول  3ممارسة حقو  الطفل
من  لذلكجند إجابة  ناالقارة، وخبصوص مضمون هذه االتفاقية وفيما خدمت نظام العدالة اجلنائية لألحداث، فإن

اهلدف من هذه االتفاقية من أجل يف فقرهتا الثانية واليت جاءت على النحو التايل: " منهاادة األوىل خالل امل
ثلى لألطفال، هو تشجيع حقوقهم، ومنحهم اقحقو  اإلجرائية، وتسهيل ممارسة هذه اقحقو  عن طريق 

 
املصاحل امل

ات أخرى، والسماح هلم باملشاركة ضمان توفر املعلومات لدى األطفال أنفسهم أو من خالل أشخاص أو هيئ
 ".يف املسائل اليت تؤثر عليهم قبل اللجوء إىل السلطة القضائية

فكما يالحظ من هذه املادة وهو دعوهتا إىل متك ن األطفال من حقوقهم خاصة اقحقو  اإلجرائية هلم، إتاحة     
تهم هلا، فضال عن السماح هلم الفرصة لتعرفهم على هذه اقحقو  مبختلف الوسائط حىت تسهل مهمة ممارس

باملشاركة يف املسائل اليت هلا تأثري عليهم قبل اللجوء إىل القضاء، وهو ما جاءت لتضمنه االتفاقية مبوجب إحدى 
                                                   

 السابق ذكره.  747-13صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، م1111يف يوليو سنة  أبابا أعتمد بأديس 1
 .من هذا البحث 41 و 41 الصفحة ،أنظر 2
 م.1111يوليو/ جويلية  1يز التنفيذ ودخلت حم 1114يناير/ جانفي  11سا( بتاريخ مبدينة سرتاسبورغ )فرن اعتمدت 3
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، فقضت حبق الطفل يف العلم باإلجراءات املتخذة يف 13حىت املادة  3( مادة منها بداية من املادة 11عشرة )
 ممثل خاص له إذ يكون هذا  نا مىت كان له القدرة الكافية لذلك، حقه يف طلب تعيحقه والتعبري عن رأيه حوهل

ه ساعدة اليت متكنه من التعبري عن آرائالطلب إما شخصيا أو عن طريق وسيط، باإلضافة إىل حقه يف طلب امل
السرعة يف  وممارسة اقحقو  اليت قد يتمتع هبا كل شخص يف مواجهة اإلجراءات القضائية، الفصل على وجه

 قضاياه، الوساطة كأحد اقحلول البديلة لوضع حد للمتابعة القضائية اليت تلحق األطفال.

 . م7115لعام البند الرابع: وعد حقوق الطفل في اإلسالم 

ة لألحداث كيف ال يكون رغبة الدول العربية اإلسالمية بدورها يف حتقيق عدالة جنائي 1يعكس هذا العهد    
يف مقدمته على أن اهلدف من إقراراه يف املقام األول يرجع إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية كد ذلك وهو يؤ 

قة يف إحاطة الطفولة يف مجيع جوانبها حبمايتها اخلاصة، هو األمر الذي ينعكس يف مجيع مواده بااليت كانت الس
يكون فيه يف بطن أمه إىل غاية والدته سواء ما تعلق منها بتلك املواد اليت حتدد حقو  الطفل من الوقت الذي 

حيا مبا فيها حقو  الطفل اجملهول النسب والطفل املعا ، أو سواء ما تعلق منها بكيفية التعامل مع الطفل يف 
كان وزمان املرحلة السابقة على بلوغه واليت يكون فيها مهدد جبملة من األخطار اليت حتيط به وهتدده يف كل م

رتكاب أفعال معادية للمجتمع والقوان ن، إذ تعامل مع هذه األخرية وفقا ملا مت التعامل لى اوأيضا عند إقدامه ع
 .2معها يف امليثا  اإلفريقي قحقو  ورفاهية الطفل

يف هناية هذه املصادر التساؤل الذي قد يفرض نفسه يف هذا املوضع يتعلق مبدى فاعلية ومتاشي ما توصلت     
العهود واالتفاقيات واملواثيق يف جمال محايتها لألطفال بصفة عامة واألطفال اجلاحن ن  إليه الدول اليت أقرت هذه

واملعرض ن للجنوح بصفة خاصة مع قوانينها الداخلية؟ هل تعكس هذه األخرية ما قضت به األوىل أم أهنا ال تبث 
 وص ال سيما الدولة اجلزائرية.هلا بأي صلة؟. إذ الدول املعنية هبذا التساؤل هي الدول العربية على وجه اخلص

 على هذا سننتقل إىل دراسة املصادر الوطنية يف حماولة البحث عن إجابة هلذا التساؤل.    

 الفرع الثالث: المصادر الوطنية.

االستقالل شهدت العديد من التشريعات والقوان ن اليت اشتملت مالحما ومنذ ن املنظومة القانونية اجلزائرية إ    
وعليه تعامل مع األطفال بداية من الدستور اجلزائري وإىل غاية صدور القانون اخلاص حبماية الطفل، لخاصة ل

 عليهالتعريج على اسنعمل ضمن هذا الفرع 

                                                   
-راء اخلارجية املنعقد يف صنعاءالثاين والثالثون لوز  اإلسالمينضمام والتصديق عليه من قبل املؤمتر أعتمد وفتح باب التوقيع واال 1

 اليمن، السابق ذكره.
 .من هذا البحث 43الصفحة  ،أنظر 2
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 البند األول: الدستور.

          الوثيقة األمسى يف الدولة فإنه نص على نصوص مهمة يف جمال محاية األطفال  1باعتبار الدستور     
هذا منه اليت اعتربت العمل حق للمواطن غري أهنا جعلت  41التهم، من ب ن هذه النصوص يوجد نص املادة وعد

( سنة يعترب خمالفا للقانون وحتققه يستوجب العقاب، وأيضا نص املادة 14عشرة )اقحق لألطفال دون السادسة 
مع العنف ضد األطفال، باإلضافة إىل اليت حتمل األسرة اجملتمع والدولة مسؤولية محاية حقو  الطفل وتق 41

اليت جاءت بقرينة الرباءة واليت يعترب مبوجبها املتهم بريء حىت تثبت إدانته، وإذا تشاركنا هذا  منه 14املادة 
االهتمام مع بعض الدساتري العربية فنجدها ال تقل من حيث النظري مع ما جاء به الدستور اجلزائري، فمثال 

منه على وجوب محاية الدولة للطفل من خمتلف أشكال العنف واإلساءة  21يف املادة نص  2الدستور المصري
             عشرة هم يف أعمال خطرة قبل سن السادس وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسي والتجاري، وحظر تشغيل

 (، كما ألزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص باألطفال اجملين عليهم.14)

 ن كل نص يرى فيه ياملشرع اجلزائري انطالقا من الدستور فتح مبوجب هذه املواد اجملال أمام تقن هبذا يكون    
 حتقيقا للحماية القانونية لألطفال مهما كانت صورهتا من خالل خمتلف القوان ن الوطنية.

 البند الثاني: قانون اإلجراءات الجزائية.

كان هذا القانون يتضمن كتابا كامال   م1111يف يوليو  3ائيةقبل التعديل الذي مس قانون اإلجراءات اجلز     
 فيحول أحكام التعامل ومتابعة األحداث اجملرم ن أو اجلاحن ن وهو الكتاب الثالث، إذ جاء هذا الكتاب بعنوان "

"، والذي من منظرونا قد تضمن مخسة أبواب وليس ست أبواب على القواعد الخاصة بالمجرمين األحداث
املشرع كما جاء يف هذا الكتاب، حيث أن هذه األبواب جاءت كما يلي: الباب األول أحكام حد تقسيم 

متهيدية، الباب الثاين يف جهات التحقيق واقحكم اخلاصة باجملرم ن األحداث، الباب الثالث يف اإلفراج حتت 
 يف تنفيذ القرارات.املراقبة، الباب الرابع يف تغيري ومراجعة تدابري ومحاية األحداث، الباب اخلامس 

س فجاء يف محاية األطفال اجملين عليهم يف جنايات أو جنح، والذي من املفروض كان على دأما الباب السا    
               املشرع عدم تضمينه هذا الكتاب ألنه ال يتماشى مع عنوانه الذي تضمن القواعد اخلاصة باجملرم ن

ب مستقل أو أن يصيغ عنوان الكتاب مبا يتماشى ومضمونه، ألنه من غري األحداث، فكان عليه إما تفريده يف با
 املمكن أن يكون األحداث اجملين عليهم ضحايا جرائم وجمرم ن يف الوقت ذاته.

                                                   
 املعدل السابق ذكره. املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 623 -14 الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1114دستور  1
 السابق ذكره. م املعدل1116دستور املصري لسنة ال 2
 السابق ذكره. املعدل واملتمم املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 111 -44األمر رقم  3
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ومع ذلك فإنه ال رمكن إغفال السياسة الناجعة للمشرع اجلزائري يف التعامل مع األحداث اجملرم ن وضحايا     
اب، سواء تعلق األمر بالتحقيق واملتابعة، االستجواب، اقحقو  املكفولة هلم، تفريد جهات اجلرائم ضمن هذا الكت

لنظر يف قضاياهم واقحكم فيها، تشكيلتها، تدابري اقحماية والتهذيب، وإن كان مل خيصص من هذه لخاصة 
 اقحماية قواعد تعىن باألحداث معرض ن لالحنراف.

ترجع إىل علة وراء ذلك الفقد استغىن املشرع اجلزائري عن هذا الكتاب و  1عديلهذا كله قبل التعديل أما بعد الت    
 اية الطفل الذي ضمنه هذا الكتاب.صدور قانون مح

 البند الثالث: قانون العقوبات.

على العكس من قانون اإلجراءات اجلزائية الذي خصص فيه املشرع اجلزائري كتابا كامال لألحداث، فإنه جاء     
ليجرم بعض األفعال الواقعة عليهم ضمن أقسام متفرقة من الفصل األول والثاين من الباب الثاين  2عقوباتقانون ال

 ومع املوازاة مع اجلرائم الواقعة على البالغ ن على الشكل اآليت:الجنايات والجنح ضد األفراد" منه "

 الفصل األول: الجنايات والجنح ضد األشخاص. -

، اخلطف 141إىل  141و  141، جررمة الضرب واإليذاء املواد 111تل األطفال املادة من بينها جررمة الق    
، جررمة اإلجتار 11مكرر  313إىل  6مكرر  313، جررمة اإلجتار باألشخاص املواد من 1مكرر  113املادة 

 .34إىل  31مكرر  313، وجررمة هتريب املهاجرين املواد 11إىل  12مكرر  313باألعضاء املادة 

 الفصل الثاني: الجنايات والجنح ضد األسرة واآلداب العامة. -

 316، ترك األطفال وتعريضهم للخطر وبيعهم املواد من 313إىل  316من بينها جررمة اإلجهاض املواد من     
 -331مكرر، ترك األسرة املادة  311إىل  314مكرر، ، خطف القصر وعدم تسليمهم املواد  311إىل 

، الشدود اجلنسي 334، االغتصاب املادة 334و  331و  336عل املخل باقحياء املادت ن ، الف331 -331
 .361و  366و  361، حتريض القصر على الفسق والدعارة املواد من 332املادة 

 11و  11و  61هذا فيما خيص األطفال اجملين عليهم، أما فيما يتعلق باألطفال اجلناة جاء القانون باملواد     
 دة للمسؤولية اجلنائية لديهم، سن قيامها كاملة، ختفيفها، وانعدامها.احملد

 

                                                   
 السابق ذكره. املعدل واملتمماملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  111 -44األمر رقم  1
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أمام هذا الكم اهلائل من النصوص القانونية واألفعال اجملرمة رمكن أن نلمس بكل اهتمام عند االطالع على     
 مملمارسته مضموهنا حرص املشرع اجلزائري على محاية األطفال وتوفري جو يسوده األمن واالستقرار والسكينة

حياهتم بشكل عادي، على أمل أن نلمس يف وقت الحق من البحث ذات القدر من االهتمام واقحرص يف تنفيذ 
 الصارم هلذه النصوص وعدم تركها على هوى األفراد.

 البند الرابع: قانون حماية الطفولة والمراهقة.

هلفوة اليت وقع فيها يف قانون اإلجراءات اجلزائية كمخرج للمشرع اجلزائري الذي استدرك به ا 1يأيت هذا القانون    
تضمنه من أين أغفل ختصيص باب يعين حبماية األطفال املعرض ن للخطر أو االحنراف، وهبذا جاء هذا القانون مبا 

انطالقا من مادته األوىل اليت حدد فيها  ،مادة لتوفري عناية خاصة باألحداث واملراهق ن املعرض ن للخطر 11
اخلطر واإلجراءات الواجب إتباعها عند حتققه على حنو ما يلي: "إن القصر الذين مل يكملوا الواحد حاالت 

والعشرين عاما، وتكون صحتهم وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياهتم أو سلوكهم مضرا 
ملنصوص عليها يف املواد الواردة مبستقبلهم، رمكن إخضاعهم لتدابري اقحماية واملساعدة الرتبوية، ضمن الشروط ا

 ".بعده

فبناء على هذا وضمانا من املشرع التنشئة الصحية واألخالقية والرتبوية السليمة للحدث ذهب إىل اعتبار كل     
فعل حيول دوهنا يشكل خطر على مستقبله، األمر الذي يستدعي التدخل من خالل إخضاعه جلملة من التدابري 

لقاضي ذلك قبل فوات األوان، واليت أوكلها مبوجب هذا القانون لاليت من شأهنا اقحيلولة دون واملساعدات الرتبوية 
املختص باألحداث الذي يتوىل مهمة إصدارها بعد التحقيق والبحث يف العوامل املؤدية هلا والنظر يف القضية 

له حق حضانته إذا كان حمضونا، أو  والفصل فيها، وعليه فله أن يقرر إما إبقاء القاصر يف عائلته أو إعادته ملن
تسليمه إىل أحد أقاربه أو أي شخص يوثق به، كما له أن يقرر إقحاقه مبراكز لإليواء واملراقبة أو مصاحل مكلفة 

 مبساعدة الطفولة أو مؤسسات أو معاهد الرتبية والتكوين املهين أو العالج.

 .2املشرع اجلزائري قام بإلغائه وتوقيف العمل بهرغم كل هذا مل يتم اإلبقاء على هذا القانون ألن     
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 البند الخامس: قانون إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة.

ابري واملساعدات اكتفى بالتنصيص على التد 1يبدو أن املشرع من خالل إصداره قانون محاية الطفولة واملراهقة    
ية لألحداث واملراهق ن املعرض ن للخطر، فح ن مل ينص على كيفية تأمينها خاصة التدابري من اقحماالرتبوية اليت تؤ 

              اليت حتتاج إىل ذلك واألمر هنا يتعلق بـمراكز اإليواء واملراقبة، واملصاحل واملؤسسات املكلفة مبساعدة 
له غري أنه مل داخلها محايتا مكانية وضع اقحدث الطفولة، ومعاهد الرتبية والتكوين املهين أو العالج، اليت رخص إل

        فمثال مل حيدد كيفية إحداثها أو اجلهات اليت توجد على مستواها أو اليت قد تلحق  ،هلا كبرياتفصيال  يعط 
هبا ... إخل، هلذا الغرض أصدر تبعا هذا القانون أي قانون إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة 

 مؤسسات ومصاحل أساسية يعهد هلا ذلك: منه بأربع 1راهقة، والذي جاء طبقا للمادة وامل

 املراكز املتخصصة إلعادة الرتبية، -
 املراكز التخصصية للحماية، -
 مصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح، -
 املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة. -

 ن مهامها، طريقة عملها وسريها، تعاملها مع األحداث، غري أن كون املشرع وضمن هذا القانون نصوصا تب    
ألغى قانون محاية الطفولة واملراهقة فإن هذا يقضي بإلغاء هذا القانون أيضا ألنه مكمل له وهو ما ذهب إليه يف 

 السابق ذكره. 11 -11األمر 

 للمحبوسين. البند السادس: قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي

تكريس مبادئ وقواعد إلرساء سياسية عقابية قائمة على فكرة الدفاع االجتماعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة     
وسيلة قحماية اجملتمع بواسطة إعادة الرتبية واإلدماج االجتماعي للمحبوس ن، هي الغاية األساسية من هذا 

واليت كفلها املشرع اجلزائري من خالل نصوصه القانونية املختلفة  واليت نصت عليها املادة األوىل منه، 2القانون

                                                   
اث املؤسسات املتضمن إحد م1141 سنة سبتمرب 14هـ املوافق لـ 1311 عام رمضان 11املؤرخ يف  46 -41األمر رقم  1

سنة  أكتوبر 11ه املوافق لـ 1311شوال عام  1، املؤرخة يوم اجلمعة )ج. ر. ج. ج واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة
 السابق ذكره. علق حبماية الطفلاملت 11 -11القانون رقم امللغى مبوجب  (وما بعدها 1111، ص 21 ع، 11 س، م1141

املتضمن قانون تنظيم م 1111 سنة ربايرف 4ه املوافق لـ 1611ذي اقحجة عام  14املؤرخ يف  16 -11وهو القانون رقم  2
فرباير  13ه املوافق لـ 1614حمرم عام  6، املؤرخة يوم األحد )ج. ر. ج. ج السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن

ه املوافق لـ 1631مجادى األوىل عام  11يف املؤرخ  11 -12املتمم بالقانون رقم  (11، ص 11 ع، 61 س، م1111سنة 
م، س 1112يناير سنة  31ه املوافق لـ 1631مجادى األوىل عام  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 1112يناير سنة  31
 وما بعدها(. 11، ص 1، ع 11
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األخرية أين تتماشى هذه  ،األشخاص املنحرف ن وتربيتهم لعديد من املراكز تعمل على إدماجعندما أحدث ا
 جهة وشخص مرتكبه من جهة وذلك دون املساس حبقوقه وحقو  اجملتمع.وطبيعة الفعل اجملرم من 

ز اخلاصة برتبية األحداث وإدماجهم أحد أهم املراكز اليت جاء هبا هذا القانون واليت خصص هلا وتعد املراك    
املشرع الباب اخلامس منه أين جاء هذا الباب مقسما إىل فصل ن، فصل أول بعنوان األنظمة اخلاصة باألحداث 

لنا على ، وإذا ما تساءتماعيوأوضاعهم، وفصل ثاين حول تأطري نشاطات إعادة تربية األحداث وإدماجهم االج
 ما تضمنته هذه الفصول هو ما سنوجزه يف النقاط التالية:

 .حقو  اقحدث داخل هذه املراكز كحقه يف الغداء، اللباس، الرعاية الصحية ... إخل 
 .العقوبات والتدابري التأديبية اليت قد تتخذ بشأنه كاإلنذار والتوبيخ 
 نا يتعلق األمر بإدارهتا واليت توكل إىل مدير املركز وأيضا جلنة التأديب ام اخلاص بسري هذه املراكز، وهالنظ

 .1والرتبية اليت تتوىل العديد من املهام يف إطار السلطة املمنوحة هلا

 البند السابع: قانون حماية الطفل.

 لة اجلزائرية عموما يفوالدو  ها املشرع اجلزائري خاصةمسرية امليل تبدأ خبطوة، فبعد املسرية الطويلة اليت أخذ    
ينها الوطنية وحىت بعض االتفاقيات الدولية املصاد  عليها، من أجل ضبط التخبط ب ن نصوص متفرقة من قوان

خبروجه إىل النور  2ها هي هذه املسرية تتوج بصدور قانون محاية الطفل ،محاية قانونية متكاملة نوعا ما لألطفال
عوا وجاهدوا وحرصوا وأكدوا يف العديد من املناسبات وكلما مسحت الفرصة بعدما كان جمرد أمل للكثريين ممن د

 هلم بذلك على أن حتظى هذه الفئة بعناية قانونية مستقلة.

بداية قد تضمن هذا القانون  م هذا القانون وما جاء به ال بد من توضيح اخلطوط العريضة له،يويف حماولة تقي    
 م:أبواب مقسمة إىل فصول وأقسا أربع

 الباب األول: أحكام عامة. -

...إخل، حقو  وتضمن تعاريفا لبعض املصطلحات كمصطلح الطفل، اقحدث املعرض للخطر، اقحدث اجلانح     
كتفى بإحالتها إىل ما مت النص عليه من حقو  هلم يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات املصاد  األطفال واليت ا 

 توفري الرعاية واقحماية والتنشئة السليمة واآلمنة للطفل اليت جيب أن تراعى فيها عليها، أكد على مسؤولية الدولة يف
 مصلحة الطفل الفضلى. 

                                                   
السجون وإعادة اإلدماج  املتضمن قانون تنظيم 16 -11من القانون رقم  112إىل  111أنظر، املواد من  ملزيد من التفصيل 1

 السابق ذكره. املتمم االجتماعي للمحبوس ن
 املتضمن قانون محاية الطفل السابق ذكره. 11 -11القانون رقم  2
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 الباب الثاني: حماية األطفال في خطر. -

كما هو واضح من عنوانه خصصه املشرع قحماية األطفال املعرض ن للخطر، واليت عمل على حتقيقها من    
 ن من اقحماية االجتماعية واقحماية القضائية، فتعرض إىل الطريقة اليت تتم هبا اقحماية خالل هذا الباب بتوفري نوع

االجتماعية على املستوي ن الوطين واحمللي، كما نص على اقحماية اإلجرائية بتحديده اإلجراءات الواجب اتباعها 
طابع اجلنسي يف إطار اقحماية قضايا املتعلقة بتعريض األحداث للخطر وكذا بعض اجلرائم ذات الالللسري يف 
 القضائية.

              مع العلم أن األطفال املعرض ن للخطر قد يتعرضون للعديد من األفعال أو األخطار اليت قد هتدد     
حياهتم، أخالقهم، صحتهم وسالمتهم اجلسدية حسب هذا القانون ما جيعلهم ضحايا جلرائم خمتلفة واليت كما 

اية الطفل أن املشرع مل ينص على حاالت قيامها كجرائم مكتفيا بتجررمها من خالل قانون يبدو من قانون مح
العقوبات اجلزائري، والذي يف منظورنا كان من األحسن على املشرع فصلها عنه وإقحاقها بقانون محاية الطفل مدام 

عليها يف قانون  ان منصوصهذا القانون قانون خاص ومستقل به كما فعل باملواد اخلاص باألحداث واليت كا
 اإلجراءات اجلزائية وأحاهلا إىل قانون محاية الطفل.

 الباب الثالث: القواعد الخاصة باألطفال الجانحين. -

األطفال اجلاحن ن بدورهم خصص هلم باب كامال يوضح ضمنه آليات التعامل مع إجرامهم، فنص على     
جراءات اخلاصة بالتحقيق، أيضا اقحكم يف قضاياهم أمام اجلهات القواعد اخلاصة بالتحري األويل، القواعد واإل

 املختصة والفصل فيها، تدابري اقحماية والتهذيب ومراجعتها، وأخري تنفيذ األحكام والقرارات.

 الباب الرابع: في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة. -

ات واملصاحل اليت قد يودع فيها األحداث يف إطار على النحو الذي تعامل فيه املشرع اجلزائري مع املؤسس    
محياهتم وهتذيبهم اليت أحدثت مبوجب قانون إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة امللغى 
بعدما نص عليها يف قانون محاية الطفولة واملراهقة، تعامل أيضا مع املراكز املتخصصة يف محاية الطفولة ضمن هذا 

لتفصيل لا الباب الرابع هل لباب بعدما نص عليها كتدبري من تدابري اقحماية والتهذيب يف الباب السابق خصصا
 أقسام وهي: ملراكز وفقا هلذا الباب إىل أربعفيها أكثر، وقد قسم هذه ا

 املراكز املختصة يف محاية األطفال يف خطر، -
 املراكز املختصة يف محاية األطفال يف اجلاحن ن، -
 املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشباب، -
 مصاحل الوسط املفتوح. -
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ة الرتبية وإدماج األحداث دباإلضافة إىل هذه املراكز مل يهمل املشرع اقحماية الواجبة لألطفال داخل مراكز إعا    
جنائية فنص عليها هي أخرى، ليكون بذلك وحسب نظرنا قد وضع معامل واضحة ومتكاملة من أجل عدالة 

وجد العديد من نون جاء متأخرا إىل حد بعيد أين يلألحداث بإصدار قانون محاية الطفل وإن كان هذا القا
وخري مثال على ذلك قانون األحداث  ،منذ وقت بعيد بادروا إىل إصدار تشريعات مماثلةاملشرع ن العرب الذين 

ديث عن كيفية تعاملها مع األحداث لتسلسل نقاط األردين وقانون الطفل املصري وقوان ن أخرى واليت سنرتك اقح
 البحث ال حمال العتبار الدراسة دراسة مقارنة.

يف األخري، ننتهي إىل تثم ن اقحرص الذي أواله املشرع اجلزائري من أجل النهوض بعدالة األحداث بداية من     
غاية اقحماية املتطلبة هلؤالء األشخاص ودليل إىل ا مرورا باألشخاص املشمول ن هبا، ضبط املفاهيم الداخلة يف جماهل

لالهتمام الدويل أوال واإلقليمي ثانيا  اذلك واضح بالنص والقلم ويشهد له التاريخ، إذ أن هذا اقحرص يعترب امتداد
بدليل مصادقته وانضمامه إىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق الدولية واإلقليمية يف اجملال دون أن 

  نسى مسامهة الشريعة اإلسالمية الغراء يف ذلك.ن
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دفاع عن نفسه ليعترب اقحدث خملو  ضعيف ألنه ال رمتلك من القوة وال حىت امللكات الفكرية، ما يكفيه ل     
واألخطار االجتماعية اليت قد  وإحاطتها باقحماية الالزمة اليت تضمن له العيش بسالم ويف مأمن من مجيع املخاطر

يف كل زمان ومكان، بل حىت تلك اقحماية اليت  مهددةتعرتض مساره أثناء ممارسته قحياته اليومية، لتكون مصلحته 
قد توفره له األسرة باتت محاية غري كافية على أساس أهنا ترتبط مبحيط األسرة فقط وال رمكنها مزامنة اقحدث دائما 

 ذاهتا. دمن أفراد أسرته يف ح واالنتهاكاتذا مل يتعرض اقحدث إىل املخاطر ويف كل وقت، هذا إ

هلذا تدخلت التشريعات مبحاولة تقرير نظام عدالة جنائية خاص باألحداث ال يكاد يقل من أمهية مبكان عن     
ة بدور الشريعة اإلسالمي نظام العدالة اجلنائية املقرر قحماية األشخاص البالغ ن، وال يفوتنا يف هذا اإلطار التذكري

يف مؤسساهتا اقحكومية وغري اقحكومية وجمتمعاهتا  ةنجد أغلب دول العامل ممثل، فومسامهتها يف تعزيز هذا النظام
مبختلف فئاهتا العمرية، تكرس جهودها املتظافرة من أجل تقدمي نظام ناجع يقدم هلم اقحماية القانونية يف أفضل 

تمعية، وهو ما يرتمجه إصدار عديد التشريعات يف اجملال واملصادقة على العديد من صورها بداية من اقحماية اجمل
ث من خمتلف ا، اليت حاولت من خالهلا بسط يدها لتوفري اقحماية القانونية الشاملة واملتكاملة لألحداالتفاقية

ية من والدهتم إىل غاية بلوغهم اجلوانب وعلى مجيع األصعدة، واليت متس مجيع املراحل العمرية اليت رمرون هبا بدا
 الفصل األولواليت سنبحثها ضمن تتعلق الصورة األوىل سن الرشد، إذ أن هذه اقحماية تتحقق يف صورت ن 

 بالمسؤوليةفتتعلق  الفصل الثاني أما الصورة الثانية واليت نتعرض هلا يف، للحدث الضحية زائيةالجبالحماية 
 .للحدث الجانح زائيةالج
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اقحدث حتت سقفه مفهوم فضفاض يستوعب وفقا ملا خلصنا إليه يف الفصل التمهيدي مفهوم الضحية يعد       
اجلزائري مع اقحدث اجملين عليه على أنه حدث يف  ، وهذا ما يربر تعامل املشرعاجملين عليهم واقحدث يف خطر

واليت سنعاجلها ضمن           ، هلما اقحماية املوضوعية إقرار ذات خطر أو العكس، من هذا املنطلق توجه إىل
 هذا الفصل 

قبل ذلك نشري إىل أنه يف الوقت الذي نعترب فيه اقحدث يف خطر حدث ضحية ال حدث جمين عليه هناك       
منطلق أن بعض الدراسات القانونية اليت تفضل إدراج اقحدث يف خطر مع اقحدث اجلانح ضمن فصل واحد، من 

، غري أن هذا الطرح رمبا يتعارض مع أحد أهم أهداف اجاحن اليصبح حدث أاقحدث يف خطر هو حدث مهي
وإعادة إدماجه يف جمتمعه بالدرجة األوىل  وهتذيبهالسياسية اجلنائية لألحداث اليت تكون الغاية منها محاية اقحدث 

فيه الصفة اإلجرامية بل ال تزال حتيط به  تتحقق وليس جترمي أفعاله ومعاقبته، فاقحدث يف خطر هو حدث مل
تصنع منه ذلك إذا ما متت محايته وهتذيبه، فمن غري  الومن احملتمل أ اظروف خمتلفة من احملتمل أن جتعله جاحن

وعليه فما كنا لنعاجل اقحماية املوضوعية املنطقي أن نتعامل معه على أساس أنه حدث سلك طريق اجلنوح، 
جمتمعة مع اقحماية املوضوعية للحدث اجلانح حىت ولو كان املشرع اجلزائري خصه حبماية للحدث يف خطر 

 .موضوعية مستقلة عن اقحدث اجملين عليه

اجلسدية عدم املساس حبقه يف السالمة متعددة منها املوضوعية للحدث الضحية اجلزائية وصور اقحماية       
وقد كفلتها له الدولة من خالل جترمي ، املتعلقة برعايته العائلية قو اقحأخالقه و عدم املساس ب، وكذلك والصحية

، وذلك جتسيدا أدناهالمباحث موعة من اجلرائم وسنتعرض ألهم النماذج عنها ضمن ا بتنظيمها جملاملساس هب
 من  . ح. ط. ج اليت جاء فيها بأن "تكفل الدولة حق الطفل يف اقحماية من كافة أشكال الضرر 4لنص املادة 

أو اإلمهال أو العنف أو سوء املعاملة أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابري 
املناسبة لوقايته وتوفري الشروط الالزمة لنموه ورعايته واقحفاظ على حياته وتنشئه تنشئة سليمة وآمنة يف بيئة صحية 

 وصاقحة ...".
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 .الماسة بسالمة الحدثئم المبحث األول: الجرا

ال يستقيم إال مع التمتع مبستوى عال من  ومطمئنة ومستقرةإن حق اقحدث يف أن ينعم حبياة هادئة وسليمة     
      من مبحث ضهو ما يربر معاجلتنا هلما  هذين األخريت نالوثيق ب ن  واالرتباطوالصحية،  اجلسديةالسالمة 

هذا املبحث التعرض إىل أهم األفعال اليت يتحقق معها املساس بكل من  ترتيبا على هذا سنحاول ضمن، واحد
 وذلك يف املطلب الثاين. السالمة الصحيةاملطلب األول، وحقه يف  يفوذلك اجلسدية  السالمةحق اقحدث يف 

 .الماسة بالسالمة الجسدية للحدثالمطلب األول: الجرائم   

وجرائم العنف العمدية إىل جانب جرائم تعريض العمدي جرائم القتل ونعاجل ضمنها اجلرائم املاسة بكل من      
 اقحدث للخطر وذلك ضمن ثالث فروع.

 .العمدي الفرع األول: جرائم القتل

 وتتمثل هذه اجلرائم يف كل من جررمة القتل وجررمة قتل اقحدث حديث العهد بالوالدة.     

 .العمدي البند األول: جريمة القتل

من قانون محاية الطفل "يتمتع كل طفل دون متييز يرجع إىل اللون أو اجلنس أو اللغة  3نص املادة طبقا ل        
حقو  الطفل وغريها من  اتفاقيةأو الرأي أو العجز أو غريها من أشكال التمييز جبميع اقحقو  اليت تنص عليها 

الحق في التشريع الوطين ال سيما  د  عليها، وتلك املنصوص عليها يفصااالتفاقيات الدولية ذات الصلة امل
 ، ويف االسم ويف اجلنسية ...إخل".الحياة

حرم  ولقدمن أخطر اجلرائم،  وانتهاكهبناء على هذا يعترب اقحق يف اقحياة من أقدس اقحقو  على وجه األرض      
من  من القرآن الكرمييف عدة مواضع النفس وعادل قتل الواحدة منها بقتل الناس مجيعا  لوهنى املوىل عز وجل قت

ُِإْمَلقُ قوله تعايل : ﴿ بينها َُخْشَيَة ُأَْوَلَدك ْم َُتقْت  ل وا َُنْرز ق ه مُْ َوَل ُِخْطئً اُُ وَإِي َّاك مُْ نَّْحن  َُكاَن َله ْم ُقَت ْ ِإنَّ
ُأَنَّهُ  ِمنُْ﴿ وقوله أيضا ،1﴾َكبِيرًا ُِإْسرَائِيَل ُبَِني َُعَلٰى َُكَتْبنَ ا ِلَك

َٰ
ُذ ُنَُ َمن أَْجِل ُبَِغْيرُُِقَتَ َل ْفًسا

َُجِميًعا ِفي فََسادُ  أَوُْ َنْفسُ  ُالن َّاَس ُقَتَ َل َُفَكأَنََّما ُالن َّا اْْلَْرِض ُأَْحيَ ا َُفَكأَنََّما ُأَْحيَ اَها  .2﴾َجِميًعاسَُُوَمْن

 

                                                   
1
 .31ة ، اآليسراءسورة اإل 
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 وتعترب، 1أصيال اإياه حقمعتربة األفعال من عديد من خالل جترمي  بهبدورها جرمت املساس  والتشريعات       
اللتان سنتعرض هلما ضمن هذا ل اقحدث إىل جانب جررمة قتل اقحدث أو الطفل اقحديث العهد بالوالدة جررمة قت

 البند أحد أهم صور التجرمي.

قتل الطفل، ال بد من اإلشارة إىل أن اقحماية اجلنائية قحق الطفل يف  ائمقبل اخلوض يف اقحديث عن جر و      
، وهو 2دة بل متتد من مرحلة بداية اقحمل لدى أغلب التشريعات املقارنةاقحياة ال تقتصر على مرحلة ما بعد الوال

، ومحايته بعد 3قبل الوالدة مبوجب جررمة اإلجهاض حبمايته اقحدثالتشريع اجلزائري  إليه ذات األمر  الذي ذهب
ل ال تتحقق إال بداية عتبارا ألن مفهوم اقحياة يبدأ بعد الوالدة وجرائم القتاإال أنه  ،الوالدة مبوجب جرائم القتل

 حصرا.القتل فسنكتفي بالتطر  جلرائم ، 4منها

 قتل اقحدث، وماهي األركان اليت تستدعي قيامها، وفيما تتمثل العقوبة املقررة هلا؟. ائمفما هي جر      

إىل  تجتهاإىل أن معاجلة التشريعات املقارنة جلررمة قتل اقحدث قد يأخذ صورت ن، فمنها من  بداية نشريو      
 هباإىل تفريد محاية خاصة  تجتهاالتعامل مع هذه اجلررمة وفقا للقواعد املقررة جلررمة القتل العادية، ومنها من 

 .5توقيع عقوبة خاصة على مرتكبها تطلبوقوعها على طفل من ب ن أحد الظروف املشدد اليت ت فاعتربت

اإلسالمية يف جررمة قتل الطفل، أين أقرت عقوبة  وهناك من يضيف صورة ثالثة واليت تتعلق حبكم الشريعة     
حتفاظ اجملين عليه باقحق يف التنازل عن هذه العقوبة وقبول الدية بدال منها، أو العفو عنها أين االقصاص هلا مع 

والسجن، تصديقا  يكون هذا األخري ليس هنائيا يعفي اجلاين من العقاب بل يعاقب يف هذا الوضع تعزيرا باجللد 
ُاْلِقَصاصُ جاء يف قوله تعاىل:﴿ ملا َُعلَْيك م  ُك ِتَب ُآَمن وا ُالَِّذيَن ُأَيَُّها َلى ِفي يَ ا ُوَاْلَعْبد ُُ اْلقَت ْ ُبِاْلح رِّ اْلح رُّ

ُبِاْْل نَثىُٰ َُلهُ  بِاْلَعْبِدُوَاْْل نَثٰى ُبِ إِحُْ ِمنُْ فََمْنُع ِفَي ُإِلَْيِه ُبِاْلَمْعر وِفُوَأََداٌء ُفَ اتِّبَ اٌع  .6﴾َسانُ أَِخيِهَُشْيٌء

                                                   
 تفاقية حقو  الطفل السابقة الذكر.امن  4املادة  1
 .11حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  2
بات يف املواد من هذا وقد نص املشرع اجلزائري على جررمة اإلجهاض مبوجب القسم األول من الفصل الثاين من قانون العقو  3

 .313إىل  316
 .16ص  ، مرجع سابق،محاس هديات 4
          أبو بكرحاج علي بدر الدين، اقحماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  5

 .11، ص م1111 -1111بلقايد، تلمسان، 
 .142سورة البقرة، اآلية  6



 

81  

أيضا مىت كانت اجلررمة واقعة و التعزير حد ستثناء من هذا ذهبت الشريعة اإلسالمية إىل ختفيف العقوبة إىل او        
أو كيدا وبسبب التخلص من واجب  انتقامامن أحد الوالدين، وما مل تكن جررمة القتل الواقعة منهما تشكل 

 .1النفقة القائم يف حقهما فجاز قتلهما

من ب ن التشريعات اليت تعاملت مع جررمة القتل على حنو الصورة األوىل أي وفقا للقواعد العامة يوجد و      
 المشرع المصري، أما من ب ن اليت تعاملت معها معاملة خاصة يوجد التشريع المغربيالتشريع اجلزائري، 
 .2واإليطايل هو اآلخر

 .العمدي الحدث القتلجريمة تعريف  (0

إزها  روح إنسان بدون وجه حق ظلما وعدوانا، أيضا  قتل العمد لدى فقهاء القانون اجلنائي بأنهيعرف ال     
 .3جمرم صادر عن إنسان لوضع حد قحياة إنسان آخر حبيث يكون الفعل خمالفا للقانون امتناعهو كل فعل أو 

المشرع المغربي يف القتل مثل بأن معظمها مل تتعرض لتعر  املقارنة جند القوان نوقوفا على قوان ن بعض      
 مبوجب نصوص قانون عقوباته. ة، وهذا خالفا للمشرع اجلزائري الذي عرفه صراح4والمشرع المصري

                                                   
 .33 -31حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  1
حاج علي بدر الدين، مرجع . 34. محاس هديات، مرجع سابق، ص 42 -44محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2

 -، دار الثقافة، عمان1اجلنائية لضحايا العنف األسري، دراسة مقارنة، ط . آالء عدنان الوقفي، اقحماية 11 -12سابق، ص 
 .111م، ص 1116 -ه1631األردن، 

. 11علي قصري، اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة اقحاج خلضر، باتنة، ص  3
املعاملة، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة سيدي حممد بن عبد  حممد عزوزي، اقحماية اجلنائية للطفل ضحية سوء

. علي عبد القادر القهوجي، قانون 16، ص م1114 -1111اهلل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، 
     .11، ص م1111يب اقحقوقية، لبنان، ، منشورات اقحل1على اإلنسان واملال، ط  االعتداءالعقوبات، القسم اخلاص، جرائم 

، مارس       41نوار الطيب، إشكالية العوامل يف جررمة القتل )اقحلقة األوىل(، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية ثقافية، ع 
 .13م، ص 1111

القتل بل عمدا  جررمة بتعريفن املغريب واملصري من خالل القانون اجلنائي املغريب وقانون العقوبات املصري مل يقما افاملشرع 4
مجادى الثانية  12املؤرخ يف  1 -11 -613ظهري شريف رقم مباشرة إىل النص على العقوبة املقررة هلا يف أوضاع خمتلفة. أنظر، 

ه 1323حمرم  11م املتضمن القانون اجلنائي املغريب املعدل )ج. ر. م. م، املؤرخة يف 1141نوفمرب  14ه املوافق لـ 1312
مجادى األوىل سنة  13املؤرخ يف  م1134 لسنة 58  رقم قانونال(. 1113، ص 1461م، ع 1143يونيو  1افق لـ املو 

       أوت 1املؤرخة يف  ،الوقائع املصريةاملتضمن قانون العقوبات املصري )م 1134يوليه سنة  11ه املوافق لـ 1314
يناير سنة  13ه املوافق لـ 1631مجادى األوىل سنة  4يف املؤرخ  1112لسنة  1رقم ( املعدل بالقانون  71 ع ،م1143
، مكرر )ج( 3ع ، 41س ، 1114سنة  سبتمرب 14ه املوافق لـ 1163مجادى األوىل  4. ج. م، املؤرخة يف )ج. رم 1112
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القتل هو إزهاق روح إنسان من  . ع. ج " 116فجاء تعريف املشرع اجلزائري للقتل العمد يف املادة      
 .1"عمدا

ص على أن يتم القتل دون وجه حق داللة على انتفاء اجلررمة يف وهذا التعريف يأخذ عليه قصره لعدم ن     
إىل جانب عدم نصه على  اقحاالت اليت يتم فيها القتل من أجل الدفاع الشرعي أو تنفيذ ملا أمر به القانون،

 .2(االنتحار)وجوب حدوثه من طرف الغري لتحديد انتفاء جررمة القتل على من يرتكب جررمة القتل على نفسه 

مجلة من األركان لقيامها، وهي الركن  استيفاءأن جررمة قتل الطفل حتتاج إىل من خالله يتضح لنا  رغم ذلك     
 املعنوي. املادي والركن

وقبل التعرض هلذه األركان نشري إىل أن نسبة جرائم القتل عند األحداث احتلت الرتتيب اخلامس من جمموع      
موضح يف اإلحصاءات املتحصل عليها من املديرية العامة لألمن الوطين مبوجب اجلرائم املرتكبة عليهم، كما هو 

م أعلى نسبة هلا حيث أن أكرب حصة هلا سجلت 1114املرفقة يف املالحق، إذ سجلت سنة  112املراسلة رقم 
ة حاالت لإلناث، أما يف سن 1حالة قتل للذكور يف مقابل  31عند الذكور مقارنة باإلناث، إذ سجلت هبا 

حاالت لإلناث، وعليه يبدو أنه بعد صدور قانون محاية الطفل  1حالة للذكور و  14م فسجلت 1114
حاالت يف  4م بلغت 1116ارتفعت النسبة مقارنة على الوضع قبل صدوره حيث أن نسبة القتل للذكور بسنة 

 .3حاالت فقط 1 ح ن سجلت عند اإلناث

 لحدث.العمدي لأركان جريمة قتل  (7

 ة قتل الطفل حتتاج ألركان تقوم عليها، وهذه األركان هي:فجررم   

 ( الركن المادي.أ

 وهو يقوم على ثالثة عناصر:    
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رتتب عليه إزها  روح يوهو الفعل أو النشاط الذي يأيت عليه اجلاين و : ( النشاط املادي أو السلوك اإلجرامي1
 .1شخص آخر عمدا

 : قاط التاليةالنمبوجب هذا التعريف خنلص إىل و      

  ال يشرتط أن يتم الفعل بوسيلة معينة مما يرتتب عليه قيام الركن املادي جلررمة القتل بغض النظر عن
مىت أفضت إىل حتقيق نتيجة إزها  روح اجملين عليه، وعليه ال يهم إذا كانت الوسيلة قاتلة أم ال  املستعملةالوسيلة 

إىل القتل لكن حدث وتصادف هذا  مفضيةعض اللكمات غري كما لو عرض اجملين عليه للضرب اخلفيف أو ب
مبرض مزمن مثال فسرع يف قتله، ويستوي يف ذلك أن يستعمل اجلاين آلة للقتل  وإصابتهالضرب حبالته الصحية 

 ارتفاعسواء كانت هذه اآللة متصلة جبسم اجملين عليه أو منفصله عنه كأن يلقي اجملين عليه من فو  سطح دو 
قه بيديه، أو ال يستعمل آلة يف األساس، كما يستوي يف السلوك اإلجرامي كذلك أن يتم بإتيان حركة عال أو خن

عضوية إرادية واحدة كما لو أطلق اجلاين رصاصة واحدة على اجملين عليه، أو عدة حركات عضوية مثل ما هو 
ن يلفظ أنفاسه، فال فر  يف ذلك أ طعنات سك ن إىل ةعليه اقحال بالنسبة لطعن اجملين عليه من طرف اجلاين بعد

 .2مادام سلوك هذه اقحركات مصدرها ذات القرار اإلرادي
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. حممد 131 -131القانون اجلنائي املغريب، القسم اخلاص، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ص  الواحد العلمي، شرح
. 31م، ص 1111اجلزائر،  -صبحي جنم، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون

 .64 -61علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 
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 بل يقوم الركن املادي للجررمة حىت1أن السلوك اإلجرامي أو الفعل ال يشرتط فيه أن يكون إجيابيا حمضا ، 
الطبيب عن تقدمي العالج عمدا  امتنــــاع ن ب ن أكثر األمثلة شيوعا على هذا األخريـــ، وم2بإتيان اجلاين فعال سلبيا
 .3للطفل املريض قصد قتله

خالل اإلالشخص الناتج عن  امتناعونضيف إىل أن الفعل السليب الذي يقوم معه الركن املادي جلررمة القتل هو     
كل ركنا ماديا جلررمة فال رمكنها أن تش االمتناع، أما باقي صور 4القانوين مىت كان يف مقدوره القيام به بااللتزام

يغر  يف البحر أو يرى منزل جاره حيرت  وال يتدخل من أجل املساعدة  االقتل، فمثال الرجل الذي يرى شخص
بإتيان أي فعل ال يسأل حال حتقق القتل يف أحد هات ن اقحالت ن، ألن القانون ال يفرض على أي شخص التحلي 

 .5تلقاء أنفسهماآلخرين من  ذبصفات معينة للمسامهة يف إنقا

وبالنسبة ملوقف التشريعات الوضعية من السلوك اإلجرامي فإهنا مل تشرتط وقوعه بوسيلة معينة كما مل حتدد      
من  111و  116، مبا فيها املشرع اجلزائري يف املادة 6أن يتم بصورة إجيابية أو سلبية لتحقق الركن املادي للجررمة

                                                   
لسلوك اإلجيايب يعترب من ب ن أحد صور الفعل ويتشكل من اقحركة أو جمموعة اقحركات العضوية اإلرادية الناجتة عن استخدام وا 1

أحد أعضاء اجلسم مثل اليدين واليت من شأهنا إحداث تغيري بالعامل اخلارجي، ويعترب من ب ن األفعال اإلجيابية األفعال النفسية اليت 
يه باستهداف معنوياته وأعصابه، وقد ثار اخلالف الفقهي حول فيما إذا رمكن اعتبارها أفعال إجيابية تشكل متارس على اجملين عل

الركن املادي جلررمة القتل أم ال، أين انقسم الفقه إىل اجتاه ن، اجتاه ذهب إىل عدم اعتبارها نشاطا مكونا للركن املادي بغض النظر 
رجع إىل صعوبة إثبات املوت اليت تقع هبذه األفعال املعنوية كوهنا ال ترتك دالئل على جسم عن كوهنا نشاط إجيايب للجاين وهذا ي

خر وهو الراجح ذهب إىل إمكانية      آاجملين عليه إىل جانب صعوبة إثبات العالقة السببية ب ن هذه األفعال والنتيجة، واجتاه 
ليه من هذه األفعال املعنوية بناء على عدة حجج من بينها أن النصوص قيامه، فوفقا إليه يكفي تعمد اجلاين إزها  روح اجملين ع

القانونية اجملرمة للقتل ال تفر  ب ن الوسائل املستخدمة يف القتل مادية أو معنوية. ملزيد من التفصيل أنظر، عبد الواحد       
فخري عبد الرزا  . 13 -11 وما بعدها. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 133العلمي، مرجع سابق، ص 

                    ، دار 1، ط 1اقحديثي و خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املوسوعة اجلنائية رقم 
. أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد 24م، ص 1111الثقافة، عمان، 

 .2م، ص 1111، درا هومة، اجلزائر، 1ج األموال، 
وهو ثاين صور السلوك اإلجرامي، ويراد به إحجام الشخص عن إتيان فعل إجيايب مع ن كان املشرع ينتظره منه يف ظروف     2

            فخري عبد الرزا  اقحديثيمع ن، شريطة أن يوجد نص قانوين يلزم بالفعل احملجم عنه وأن يكون االمتناع إراديا. أنظر، 
 .22، ص مرجع سابقو خالد محيدي الزغيب، 

 .11حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  3
                        اجلررمة، ديوان املطبوعات  – 1عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، ج  4

      -الوسيط يف جرائم األشخاص، دار اهلدى، ع ن مليلة نبيل صقر،  .162ص م، 1111، اجلزائر -اجلامعية، بن عكنون
 .11م، ص 1111اجلزائر، 

 .634أبو السعود عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص   5
 املغريب يف موادها اليت تنظم جررمة القتل. نائيأنظر، قانون العقوبات اجلزائري واملصري وأيضا قانون اجل زيد من التفصيلمل 6
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    املذكور أعاله واليت ختضع لذات  واالحتماالتالوسائل واقحاالت  تايل فهو يشمل مجيعال . ع. ج، وب
بالذكر هذه الوسيلة من جمموع  استثىنالعقوبة، هذا ما مل تكن الوسيلة املستعلمة يف القتل هي السم ألن القانون 

ة القتل وهذا خاصة على أساس أهنا تعترب من ب ن أحد الظروف املشدد يف جررم االوسائل األخرى ففرد هلا أحكام
 . 3من  . ع. مص 133، واملادة 2من  . ج. م 312، واملادة 1من  . ع. ج 141و  141طبقا للمادت ن 

إذا كان العنصر األول من الركن املادي يتطلب إتيان اجلاين بسلوك إجرامي، فالعنصر الثاين له  :( حتقيق نتيجة1
وح طفل حي، ويف حتديد اللحظة اليت تبدأ منها اقحياة يقتضي أن حيقق هذا السلوك آثارا معلومة وهي إزها  ر 

واليت يقوم هبا اقحد الفاصل ب ن جررمة القتل واإلجهاض فذهب الفقه يف الراجح لديه إىل حتديدها منذ قحظة 
، وال يشرتط يف هذه 5عن أمه بوالدته حيا ال بتمامها 4املستقل للجن ن الكيانيتشكل هبا  الوالدة الطبيعية اليت

تيجة التحقق املباشر هلا إذ رمكن أن ترتاخى إىل فرتة زمنية معينة تقيم فاصال ب ن الفعل والنتيجة اليت ال حمال من الن
 .6حتققها يف النهاية

غري أن السلوك اإلجرامي ا لكن السؤال املطروح هنا، هو عن حكم اجلررمة يف حالة ما إذا توافرت باقي أركاهن     
 يجة املطلوبة، فماذا تعترب هذه اجلررمة إذا مل تكن جررمة قتل؟.مل يؤدي إىل حتقيق النت

املشرع اجلزائري مل يغفل تنظيم هذا اجلانب من جررمة القتل وباقي اجلرائم بصفة عامة، أين نظمها يف الفصل      
بأنه "كل  31، إذ جاء يف املادة 31و  31الثاين من قانون العقوبات حتت عنوان احملاولة مبقتضى نص املادت ن 

تعترب   ارتكاهبا،بالشروع يف التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل  تبتدئحماوالت الرتكاب جناية 

                                                   
على حياة إنسان حي بتأثري مواد رمكن أن تؤدي إىل الوفاة عاجال أو آجال أيا   اعتداءعلى أنه "التسميم هو  141وتنص املادة  1

بنصها على عقوبة القتل بالسم  141"، وتضيف املادة كان استعمال أو إعطاء هذه املواد ومهما كانت النتائج اليت تؤدي إليها
 ة القتل أو قتل األصول أو التسميم...".بقوهلا: "يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جررم

على النحو اآليت: "من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأهنا أن تسبب املوت عاجال أم  312وجاء نص املادة  2
 إلعدام".آجال أيا كانت الطريقة اليت استعملت أو أعطيت هبا تلك املواد وأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا جلررمة التسميم ويعاقب با

سم أيا كانت لعلى أنه "كل من قتل أحدا عمدا جبواهر يتسبب عنها املوت عاجال أو آجال يعد قاتال با 133وتنص املادة  3
 خلفية استعمال تلك اجلواهر ويعاقب باإلعدام".

ي يعتد هبا يف هذا ، ورغم ذلك هناك رأي فقهوهذا ما يربر عدم إدراج جررمة اإلجهاض ضمن اجلرائم الواقعة على األطفال 4
 .41م، ص 1111، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ل، ط اشريف سيد كامل، اقحماية اجلنائية لألطف اإلطار.

 . 11مرجع سابق، ص فخري عبد الرزا  اقحديثي و خالد محيدي الزغيب،  .11 -1 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 5
اجلرائم الواقعة على             ،اص، شرح قانون العقوبات، القسم اخلخالد محيدي الزغيب فخري عبد الرزا  اقحديثي و

 .32 -34م، ص 1111، دار الثقافة، عمان، 1، ط 1املوسوعة اجلنائية رقم  األشخاص،
فاطمة صاحل الشمايل، املسؤولية اجلزائية عن اإلجتار باألعضاء البشرية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر        6

 .14آالء عدنان الوقفي، مرجع سابق، ص  .1 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  .46م، ص 1113 -1111األوسط، 
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مرتكبها حىت ولو مل رمكن بلوغ  إرادةلظروف مستقلة عن  نتيجةكاجلناية نفسها إذا مل توقف أو مل خيب أثرها إال 
 املقصود بسبب ظرف مادي جيهله مرتكبها".

تايل فإنه مىت مل يتحقق من جررمة قتل الطفل إزها  روحه عوقب اجملين عليه جبررمة احملاولة مىت حتققت الوب    
 عناصرها.

       ويراد هبا العالقة اليت تربط ب ن السلوك اإلجرامي للجاين والنتيجة اإلجرامية له وهي :( العالقة السببية3
 انتفاءتايل الالركن املادي وب انتفاءة السببية ب ن هذين العنصرين يؤدي إىل العالق انتفاءالقتل، وبناء على هذا فإن 

 . 1يسأل اجلاين عن جررمة الشروع بدل جررمة القتل جررمة القتل، وهنا أيضا

حتدت معه اهذا كله يف اقحالة اليت يكون فيها سلوك اجلاين هو السبب الوحيد املفضي إىل القتل، أما إذا       
فمن يؤدي إىل نتيجة القتل فعل اجلاين أم األفعال األخرى املشرتكة معها؟ ومن يتحمل مسؤولية  أسباب أخرى

 مع املتسبب ن يف باقي األفعال؟. باالشرتاكاجلررمة اجلاين وحده أم يتحملها 

ع الفقهية اليت جاء مبناسبتها، أين ظهرت أرب االجتاهاتستوجب منا عرض تاإلجابة على هذه التساؤالت      
 :2فقهية اجتاهات

 ويذهب إىل األخذ بنظرية األسباب املباشرة، وحسب رأيه جيب أن تربط ب ن السلوك  األول، االتجاه
اإلجرامي للقاتل والنتيجة عالقة سببية مباشرة، إذ يعترب السبب املباشر حسب رواد هذه النظرية هو كل فعل 

من غري املمكن لديهم أن يسأل عن جررمة القتل إذا  أساسي كاف وفعال يف حتقيق النتيجة، وعليه فإن اجلاين
ية ليسأل بذلك على جررمة الشروع، هذا ما بالعالقة السب النتفاءتداخلت مع سلوكه عوامل أخرى مستقلة عنه 

 لة اجلنائية.ءي إىل فرار العديد من اجلناة من املسادجعلها حمال للنقد كوهنا تؤ 

 

                                                   
. محاس     11م، ص 1114، املطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 1لطيفة الداودي، الوجيز يف القانون اجلنائي املغريب، ط  1

فخري عبد الرزا  اقحديثي و خالد محيدي . 41ع سابق، ص . علي عبد القادر القهوجي، مرج61هديات، مرجع سابق، ص 
 .66مرجع سابق، ص  ،اصالزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم اخل

، مرجع سابق، ص أبو السعود عبد العزيز موسى .اوما بعده 11أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ملزيد من التفصيل أنظر،  2
وما بعدها. حممد الرازقي، حمضرات يف القانون اجلنائي، القسم  41ص  فاطمة صاحل الشمايل، مرجع سابق، .666 -661

علي عبد القادر القهوجي، املرجع          وما بعدها.  114م، ص 1111، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، لبنان، 3العام، ط 
أطروحة دكتواره، كلية اقحقو   . طباش عز الدين، النظام القانوين للخطأ غري العمدي يف جرائم العنف،41 -44السابق، ص 

وما بعدها. فاطمة صاحل الشاملي، مرجع سابق، ص  111م، ص 1116والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 وما بعدها. 41
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 فعال السبب البنظرية تعادل األسباب وهي نظرية ال تضع فرو  ب ن  االجتاهويأخذ هذا الثاني،  االتجاه
املسؤولية للجاين  االجتاهتايل حيمل هذا الؤثر، وباملؤثر أو غري املسبب البعيد، و القريب أو السبب الفعال، الأو غري 

د أنه كان من ب ن أحد لتحقق النتيجة جملر  افيكون فعله سبب، عن وفاة اجملين عليه حىت وإن مل تنصرف إرادته إليها
لتوسيعه من نطا  املسؤولية اجلنائية وهو أمر فيه معارضة للعدالة  انتقدالعوامل اليت سامهت يف حتققها، غري أنه 

 واملنطق.
 األسباب املتحركة الفعالة، ومبدأ هذه النظرية يقوم على التفرقة  يقوم على أساس نظريةالثالث،  االتجاه

األسباب  ألناألخرى  وإمهالاألسباب املتحركة  اعتمادب غري املتحرك، وعليه يتم ب ن السبب املتحرك والسب
املتحركة وحدها من متلك القدرة على إحداث أثر يف العامل اخلارجي، كما هو اقحال لو أجرى الطبيب عملية 

حرك وهو تدخل ن سبب متا، فهذا اقحادث له سببأثنائهاملريض يعاين أزمة قلبية أدت هذه األزمة إىل وفاته 
الطبيب وسبب جامد وهو اقحالة الصحية للمريض، إال أن وجه النقد هلذه النظرية رمكن يف أن األخذ هبا يؤدي 

 مجاد. االمتناعألن  االمتناعإىل عدم األخذ باجلرائم 
 تداخل ألسباب املالئمة، فيتجه يف إقرار العالقة السببية عند انظرية  االجتاهيتبىن هذا الرابع،  االتجاه

 عوامل أخرى إىل ترجيح الفعل الذي حيتمل حتقق النتيجة معه وفقا للمجرى العادي لألمور.

         المصريأخذ به القضاء اجلزائري و اجتاهالراجح واألقرب إىل املنطق، وهو  االجتاهاألخري هو  واالجتاه    
هبا قاضي املوضوع وفقا لسلطته التقديرية بناء أيضا، أما مسألة إثبات العالقة السببية فهي مسألة موضوعية خيتص 

 .1على الوقائع واألدلة املستندة إليه ودون اخلضوع إىل أي رقابة

 ( الركن المعنوي.ب

، وحتقق القصد 2إرادته هلا وانصرافاجلررمة  ارتكابويراد به توافر القصد اجلنائي العام لدى اجلاين بتعمده      
عليه و يقوم على جمموعة من العناصر اليت جيب أن يتوفر عليها وهي العلم واإلرادة، اجلنائي يف جررمة قتل الطفل 

والعلم أنه يقتل طفال حيا، هلذا من غري املعقول أن ترتكب جررمة  اإلدراكجيب على اجلاين أن يكون على قدر من 
اإلرادة   انعدامإلجرامي ألن إىل السلوك ا إرادتهالقصد، كما جيب أن تتجه  النتفاءالقتل على طفل يعتقد مبوته 

                                                   
. علي عبد القادر            61د حممد صبحي جنم، مرجع سابق، ص  .11، مرجع سابق، ص حاج علي بدر الدين 1

 .13. د أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 41جع سابق، ص القهوجي، مر 
      بوحادة مسية، اآلثار املالية للطال  يف قانون األسرة اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أمحد 2

 .131، ص م1116 -1113دراية، أدرار، 
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نتيجة  حتقيقهمعه القصد اجلنائي، وجيب أيضا أن تتجه إرادة اجلاين من خالل سلوكه إىل  يتناىفباإلكراه  كاقرتاهنا
 .1إزها  الروح

 حدث.عمدي للقتل الالعقوبة جريمة  (3

       فقرة 141و 143املواد يف التشريع اجلزائري طبقا لنصوص  دث أو الطفلتتقرر عقوبة جررمة قتل اقح     
من هذه النصوص القانونية رمكن تقسيم عقوبة جررمة قتل الطفل إىل ثالث أقسام، عقوبة عادية وهي  انطالقا، 1

يف فقرهتا الثانية، وعقوبة مشددة تصل إىل حد اإلعدام مىت ارتبطت بظروف  143السجن املؤبد وحددهتا املادة 
أيضا، وذلك مىت سبق أو صاحب  141رة األوىل من املادة السابقة الذكر واملادة التشديد املنصوص عليها يف الفق

أو تلى جررمة القتل جناية أخرى، أو إذا كان الغرض منه إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكيب 
فيتعلق بالظروف  هذه اجلنحة أو الشركاء فيها أو ضمان ختلصهم من عقوبتها، أما القسم الثالث من العقوبة

 أيضا. 141املخففة يف جررمة القتل واليت متس األم عند قتلها لطفلها اقحديث العهد بالوالدة طبقا لنص املادة 

يف تعاملها مع جررمة قتل الطفل  املقارنةأشرنا إىل أن القوان ن قد ويف نقطة سابقة من هذا البحث كنا      
ا للقواعد العامة يف جررمة قتل البالغ ن من بينها املشرع اجلزائري وقد إىل قسم ن، قسم تعامل معها طبق انقسمت

     314مبوجب نص املادة  األمرمعه  اتفقالذي  والمشرع المغربي ،حددنا النصوص القانونية القاضية بذلك
 الذي كان يتعامل معها وفقا التشريع المصري . ج. م، وقسم تعامل معها كظرف مشدد كما هو اقحال يف 

من  . ع. مص مقرر هلا عقوبة السجن املؤبد أو املشدد أو عقوبة اإلعدام  136طبقا للمادة  2للقواعد العامة
أدى ذلك إىل تغيري معاملته العقابية مع هذه م 1112حسب األوصاف، غري أنه بعد تعديل قانون الطفل سنة 

مكرر اليت قضى من خالهلا  114ا لنص املادة اجلررمة وذلك بتشديد عقوبتها كلما كان القاصر حمال هلا وهذا طبق
 بزيادة اقحد األدىن للعقوبة مبقدار املثل.

 : جريمة قتل الحدث حديث العهد بالوالدة.ثانيالبند ال

بداية وقبل اخلوض يف اقحديث عن األركان املستوجبة لقيام جررمة قتل الطفل اقحديث العهد بالوالدة، البد      
قصود هبذه اجلررمة ال سيما املقصود بالطفل اقحديث العهد بالوالدة والسن اليت يعترب فيها أوال أن نشري إىل امل

 الطفل كذلك.

 

                                                   
حممد صبحي         .162 -164، املكتبة القانونية، ص 1اص، ط ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم اخل 1

 .42. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 61جنم، مرجع سابق، ص 
 .44، ص مرجع سابقشريف سيد كامل،  2
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 حديث العهد بالوالدة. حدثقتل الجريمة تعريف  (0

، 1إن قتل الطفل حديث العهد بالوالدة يراد به قتل الطفل عقب والدته حيا بعد فرتة زمنية قصرية جدا     
من  . ع. ج، كما أنه  111ري مل يعط تعريفا هلذه اجلررمة عندما نص على قتل األطفال يف املادة واملشرع اجلزائ

ها القتل أعترب قتال لطفل حديث العهد بالوالدة ملقيا فيمل حيدد الفرتة الزمنية قحداثة العهد بالوالدة واليت مىت وقع 
الف لبعض التشريعات اليت عملت على حتديدها ، على حنو خم2ذلك على السلطة التقديرية للقاضي يف حتديدها

الذي ذهب إىل حتديدها بطريقة غري مباشرة مبدة للمشرع المصري  من خالل قوانينها، كما هو اقحال بالنسبة
القضاء املصري عندما أخذ باملدة احملددة لقيد الطفل يف سجالت  استنتاجاتيوما بعد الوالدة مستندا على  11

 .4ع. أ إذ حددها مبدة سنة واحدة من  . 331يف املادة  األردينملشرع ، وأيضا ا3املواليد

        تشريع اجلزائري هناك من رأى أنه كان من األفضل لو ربط حداثة الطفل بالوالدة بفرتة لوبالنسبة ل     
، وهناك من 5والدةالنفاس، فيعد الطفل حديث عهد بالوالدة طيلة مدة النفاس واحملددة بـ أربع ن يوما من تاريخ ال

على أساس أن املشرع اجلزائري قد حدد مدة قيد  6المشرع المصريذهب إىل القول بالتعامل معها على حنو 
، والعلة يف حتديدها طبقا للمدة األخرية هو أن هذه املادة  7الطفل هو اآلخر خبمس أيام طبقا لقانون اقحالة املدنية

، إال أنه حسب رأينا التسجيل بسجالت 8رغم تباينها من قانون آلخر تعرف على ميالدهالسماح الناس بلكافية ل
يف ظل قصر املدة اليت جاء هبا  رف ب ن الناس بوالدة مولود جديدال يتحقق منه اإلشهار والتعا قداقحالة املدنية 

تايل الوبملصري، يوما اقتضاء باملشرع ا 11أيام على األقل أو  11وعليه ندعو إىل متديد مدهتا لتصل إىل ، املشرع
 مىت ولد املولود خالل هذه الفرتة أعترب حديث عهد بالوالدة.

                                                   
 .34حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  1
ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي بلقاسم سويقات، اقحماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة  2

 .31. أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 44م، ص 1111 -1111مرباح، ورقلة، 
 .34 -34حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  3
 جاء فيها: "إذا تسببت امرأة يف بفعل أو ترك مقصود يف قتل وليدها الذي مل يتجاوز السنة من عمره". 4
 .143ص بد شويش الدرة، مرجع سابق، ماهر ع 5
 .164ص  مرجع سابق، ،مقدم عبد الرحيم 6
 املتعلق م1141 رباير سنةف 11 ه املوافق لـ1321ذي اقحجة عام  13 املؤرخ يف 11 -41من األمر رقم  41املادة  ،أنظر 7
، ع 4س ، م1141 فرباير سنة 14ق لـ هـ املواف1321ذو اقحجة عام  11يوم اجلمعة املؤرخة  ،ج. ر. ج. ج) اقحالة املدنيةب

يناير  11ه املوافق لـ 1632ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  13 -14وما بعدها( املعدل واملتمم بالقانون رقم  146، ص 11
، ع 16م، س 1114يناير سنة  11هـ املوافق لـ 1632ربيع الثاين عام  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 1114سنة 

 ما بعدها(. 1، ص 1
8
 .34حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  
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 أركان جريمة قتل الحدث حديث العهد بالوالدة. (7

جرائم القتل بصفة عامة فإن هذا جيعلها   حديث العهد بالوالدة تدخل يف نطادث جررمة قتل اقح بأناعتبارا      
بعد اخلصوصية اليت تستدعيها هذه اجلررمة، وعليه فإن أركاهنا تتمثل  ةمراعاتأخذ ذات األركان من أجل قيامها مع 

 فيما يلي:

 ( الركن المادي.أ

، ومن ب ن 1يتحقق الركن املادي أوال بالسلوك اإلجرامي الذي تأتيه األم دون سواها سواء كان إجيابيا أو سلبيا     
      جيابية كتم النفس بوضع وسادة على فمه مثال، اخلنقاألمثلة اليت يأخذ فيها السلوك اإلجرامي لألم صورة إ

    عن إرضاع الطفل، تعريض الطفل االمتناعباليد، اإلغرا  ... إخل، أما تلك اليت يأخذ فيها صورة سلبية جنذ 
، وهو ما ذهب إليه 2للربد، عدم ربط اقحبل السري بعد الوالدة والذي ينتج عنه نزيف يفضي إىل املوت ... إخل

وجاء مضمونه كما يلي: "ال  م1123جانفي  16لقرار الصادر عن الغرفة اجلنائية للمجلس األعلى واملؤرخ يف ا
من قانون العقوبات أن يكون السلوك اإلجرامي لألم فعال إجيابيا، وإمنا  111يشرتط يف القانون لتطبيق املادة 

 .3عتناء به واالمتناع عن إرضاعه"كعدم ربط اقحبل السري للوليد، وعدم اال  امتناعارمكن أن يكون 

السلوك اإلجرامي  انصرافثانيا، يستوجب الركن املادي الالزم لقيام جررمة قتل طفل حديث العهد بالوالدة      
معينة وهي موت الطفل، بناء على هذا جيب بداية إثبات والدة الطفل حيا من طرف النيابة  نتيجةإىل حتقيق 

لف وسائل اإلثبات وإن كان غالبا يلجأ فيه إىل اإلثبات عن طريق اخلربة الطبية العامة، إذ يتم مبوجب خمت
 . 4الشرعية

قيام الركن املادي أيضا توافر العالقة السببية ب ن السلوك اإلجرامي الذي ترتكبه األم  يستوجبهثالثا، ومما      
 .5والنتيجة، بأن يؤدي السلوك إىل موت الطفل اقحديث العهد بالوالدة

                                                   
 .141ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص  1
. وسيم ماجد 131م، ص 1111، 1عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، ط  2

          -لية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلسإمساعيل دراعمة، اجلرائم املاسة باألسرة، رسالة ماجستري، ك
 .12م، ص 1111فلسط ن، 

     ، نقال 31111لف رقم امل، م1123جانفي  16لى )احملكمة العليا(، الغرفة اجلزائية، القرار الصادر بتاريخ عاجمللس األ 3
  .26محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  ،عن

 .11سابق، ص  رجعممحاس هديات،  4
منصوري املربوك، اجلرائم املاسة باألسرة يف القوان ن املغاربية، دراسة حتليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم  5

 .11، ص م1116 -1113ان، سبكر بلقايد، تلمأبو السياسية، جامعة 
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باإلضافة إىل هذه األركان يتطلب أن يتوافر يف الركن املادي جلررمة قتل الطفل اقحديث العهد بالوالدة الشروط      
 :1التالية

  الفقهي حول مدلول  االختالفوقوع السلوك اإلجرامي على طفل حديث العهد بالوالدة، وقد أشرنا إىل
 حداثة العهد بالوالدة وموقف املشرع اجلزائري منه.

  بارتكاباألمومة، وهي أن تقع اجلررمة من األم وهو شرط يقتصر على التشريعات اليت تعين األم حصرا 
 هذه اجلررمة.
 تايل فإن القتل ال الأن يولد الطفل حيا وذلك بظهور مظاهر اقحياة عليه قحظة والدته كالصراخ مثال، وب

حالة ما إذا ولد يف تل طفل حديث عهد بالوالدة يقع إال على طفل حديث عهد بالوالدة فقط، وعليه ال جررمة لق
الطفل ميتا، يف ح ن ال حرج يف جنس الطفل ولدا أو بنتا، أو إذا ولد حامال بعض التشوهات اخللقية، غري أن 

 األمر خيتلف كلما تعلق األمر بالطفل الناتج عن عالقة غري شرعية فهل يعترب حمل للحماية القانونية أيضا؟.

آراء خبصوص إذا ما كانت جررمة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة تشمل  ةلتشريعات إىل عدانقسمت ا     
هبا اجلررمة أم  حتظىتايل استفادة األم يف كال الوضع ن من ظروف التخفيف اليت الالطفل الشرعي وغري الشرعي، وب

 طفل حديث العهد بالوالدة.وما جاء به عند تعرضنا لعقوبة جررمة قتل ال اجتاهال، وسنأجل اقحديث عن كل 

 ( الركن المعنوي.ب

ينصرف الركن املعنوي يف جررمة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة إىل نية إزها  روح الطفل اقحديث العهد      
، وهذا على العكس من بعض التشريعات اليت تشرتط قصدا خاصا 2بالوالدة سواء كان هذا القصد عاما أو خاصا

العار، يف ح ن أن املشرع اجلزائري ال يهمه إن كان القتل بدافع  اتقاءمثل يف القتل قصد تنوي وامللقيام الركن املع
 .3للعار اتقاءاملرض أو الفقر، أو 

جررمة القتل العمدي ألن اإلرادة  معه وعليه فإن عدم توافر أي دليل يثبت توافر نية إزها  روح الطفل ال تقوم     
 .4هذه اجلررمة على أساس أهنا جررمة قتل خطأمل تنصرف له، وإمنا تكيف 

 

 

                                                   
1
 وما بعدها. 11سابق، ص مرجع  منصوري املربوك،. 143 ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص 

 .41ص علي قصري، مرجع سابق،  2
3
 .24، ص محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق 
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 عقوبة جريمة قتل الحدث حديث العهد بالوالدة. (3

مىت توافرت أركان جررمة قتل الطفل اقحديث العهد بالوالدة فإن هذا يكون عذرا كافيا من أجل ختفيف      
          لنفسية عند الوضع واآلالم اليت العقوبة على األم، إذ أن العلة من وراء التخفيف تكمن يف مراعاة ظروفها ا

ب اختالط مشاعرها ما ب ن اخلوف واليأس واالضطراب بدي إىل إنقاص الوعي لديها بسؤ تعقبه، واليت غالبا ما ت
 .1فتضع حدا لعاطفة األمومة لديها واليت تدفعها إىل قتل وليدها خاصة إذا كان هذا الولد غري شرعي

يعات إىل منح األم اقحق يف االستفادة من ظروف التخفيف يف حال قتل طفلها وقد ذهب قسم من التشر      
وصم الفضيحة، وبدوره هذا القسم تفرع عنه اجتاه ن  وإخفاءشرعي وعلة ذلك تربره غايتها يف اتقاء العار الغري 

سوري ، كاملشرع ال2آخرين، حبيث هناك تشريعات خصت االستفادة من ظروف التخفيف لألم القاتلة حصرا
من  . ع. س   134ملدة ال تزيد عن مخس سنوات وهذا طبقا املادة  االعتقالالذي قرر هلا عقوبة  واألردين
طبقا  القانون المغربيع. أ، وعقوبة السجن من مخس سنوات إىل مخس عشرة سنة يف  من  . 331واملادة 

                      فيشمل من  . ج. م، وهناك تشريعات وسعت من جمال التخفيف ليمتد  314للمادة 
األب، الزوج، األخ، األخت، العم، اخلال كون والدة هذا الطفل تلحق الفضيحة ومتس شرفهم أيضا كاملشرع 

، أما القسم الثاين فنصرف إىل عدم ختصيص أي حكم جلررمة قتل الطفل حديث العهد بالوالدة متعامال 3 اإليطايل
وقد سبق وأشرنا  المشرع المصري، ومثال التشريعات اليت تبنت ذلك نذكر 4جررمة القتل العادية ها على حنومع

 ع. مص. من.  . 136إىل معاقبته على اجلررمة بعقوبة السجن املؤبد طبقا للمادة 

غري شرعي ففي ظل كل منهما تستفيد األم من  وأالطفل شرعي  كان  أما القسم الثالث فسوى بينما إذا     
، ومن ب ن التشريعات اليت 5كانت أو شريكة من غري أن رمتد إىل الشركاء معها يف اجلررمةالتخفيف فاعلة أصلية  

أخذت به املشرع اجلزائري والذي عاقب عليها بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة طبقا 
املشددة وهي هذه اجلررمة إىل العقوبة  فارتكابمن  . ع. ج، يف ح ن أن أخضع املشارك ن  1ف  141للمادة 

، أما إذا ارتكبت من طرف فاعلي ن أصلي ن غري األم فتخضع أيضا 1ف  143نص املادة  باإلعدام وذلك مبوج
 من ذات القانون. 1ف  141ظروف املشددة املنصوص عليها يف املادة لل

 

                                                   
1

 .131. آالء عدنان الوقفي، مرجع سابق، ص 162مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  
 .13 -11ص حممد عزوزي، مرجع سابق،  2
 .61ق، ص حممود أمحد طه، مرجع ساب 3
4
 . 44مرجع سابق، ص  بلقاسم سويقات، 
.16ص حاج علي بدر الدين، مرجع سابق،   5  
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اك من يرى بأن ويف القانون الراجح مبا قضى به من عقوبة جلررمة قتل الطفل اقحديث العهد بالوالدة، هن     
هو األكثر صوبا يف قضاءه بعدم متييزه يف العقوبة هلذه اجلررمة ب ن األم وأي شخص آخر أين  القانون المصري

أخضعها ألحكام القتل العامة، إذ يربر أصحاب هذا الرأي قوهلم أن الطفل حديث العهد بالوالدة كائن حي 
رف، وأن األم اليت تقتل طفلها هي أم جتردت من كل ظأي  ينبغي أن يتمتع بكافة أنواع اقحماية اجلنائية حتت

، غري أن هذا الرأي فيه خروج 1معاين األمومة اليت وهبت هلا، فجزاءها يف هذا اقحال هو تشديد العقوبة ال ختفيفها
، كيف اإلسالمية اليت تدعو إىل ختفيف العقوبة والعفو يف جرائم القتل عموما والشريعةعلى أحكام القرآن الكرمي 

، وهو ما ندعمه أيضا ألنه مهما كان جترد األم من 2إذا كانت اجلررمة مرتكبة من الوالدين على وجه اخلصوص
 عواطف األمومة وبالرغم من تظاهرها بذلك فنعتقد أن األمر يبقى صعبا عليها.

 جرائم العنف العمدية. الفرع الثاني:

متتع الطفل باقحماية على ضرورة  13يف فقرته م 1111عام من إعالن حقو  الطفل ل ينص املبدأ التاسع       
يف فقرهتا  4م1121حقو  الطفل لعام  اتفاقية وهو ما ذهبت إليه، من مجع صور اإلمهال والقسوة واالستغالل

بدعوهتا لتحقيق اقحماية التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية للطفل من خمتلف أشكال  11األول من املادة 
لعنف والضرر واإلساءة العقلية والبدنية، كما أهنا دعت الدول األطراف إىل أن تكفل عدم تعرضهم إىل مثل هذه ا

منه "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة  61يف  5منها، وهو ما يكفله الدستور اجلزائري 34األفعال مبوجب املادة 
... إخل"، وأوجب املعاقبة عليه مبقتضى املادة  اإلنسان، وحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

"يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد اقحقو  واقحريات، وعلى كل ما رمس سالمة اإلنسان البدنية  61
 من د. 41من املادة  6واملعنوية"، وقمعه ال سيما العنف ضد األطفال طبقا للفقرة 

قارنة إىل جترمي هذه األفعال سواء مبوجب نصوص قانونية خاصة مستقلة معظم التشريعات امل اجتهتإزاء هذا      
 ، وسنفصل يف األمر أدناه.6أو عامة

 

 

                                                   
 .22محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  1
 من هذا البحث. 42و 44الصفحة  ،أنظر 2
 .السابق ذكره( 16 -)د 1324مبوجب قرار اجلمعية العامة املأل أعتمد ونشر على  3
 السابق ذكره. 641 -11مبوجب املرسوم الرئاسي رقم صادقت عليها اجلزائر  4
5
 .املعدل السابق ذكره املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 623 -14الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  م1114دستور  
6
 .26ص  حممود أمحد طه، مرجع سابق، 
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 جريمة اإليذاء البدني. البند األول:

القوة والقسوة موجه ضد األحداث قصد  باستخدامكل سلوك يتصف  يعرف اإليذاء يف عمومه على أنه     
ذي يرتتب ــــم، الضرب املربح الـــواء كان هذا السلوك مربر أو غري مربر، مثل اللكــمهم، سالإيإقحا  األذى هبم أو 

 ، وعليه فإن الوجود أمام هذه السلوكيات هو وجود أمام جرائم اإليذاء البدين.1عليه اجلرح أو الكسر ... إخل

اءة معاملته، وتشمل مجيع للطفل أو إس انتهاكوحسب تعريف منظمة الصحة العاملية هو كل فعل رمثل حالة      
الل غستالأشكال املعاملة السيئة البدنية، والعاطفية، واالنتهاك اجلنسي، واإلمهال، أو املعاملة باإلمهال، أو ا

ه أو كرامته، من خالل ور ي صحة الطفل، أو بقاءه، أو تطذحقيقة، أو حمتملة تؤ  ةاملؤدية ألذي هالتجاري وغري 
 .2، ويشمل هذا التعريف كل األعمال املقصودة وغري املقصودةيةو وق يقةسيا  عالقات مسؤولية وث

جرائم الضرب واجلرح اليت حتدث من اجلاين دون قصد ويف تعريف واضح له يعرف اإليذاء البدين أيضا بأنه      
     علما اجلاين ممن ال رملكون سلطة على اقحدث كالوالدين، املبالتأديب أو اخلتان، أين يكون يف هذا الوضع غال

 .3... إخل

           وخنلص من هذا التعريف إىل أن جلررمة اإليذاء البدين العمدي صورت ن حسب الغاية اليت يقع من     
تايل تكون الغاية منه إقحا  األذى بالطفل، أما الأجلها، الصورة األوىل يقع فيها اإليذاء دون قصد التأديب وب

هو حول  هنا، ومىت كان األمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح التأديببغاية الصورة الثانية فيقع فيها اإليذاء 
وعليه مىت يعترب اإليذاء جررمة ومىت ال يعترب  ، للتأديبواإليذاء  التأديباقحدود الشرعية الفاصلة ب ن اإليذاء لغري 

 كذلك؟.

 

 

                                                   
       سة اجتماعية لواقع اجملتمعر لطفل وإساء معاملته، داعبد اهلل أمحد عبد اهلل املصرايت، األبعاد االجتماعية ملشكلة إيذاء ا 1

سعد الدين بوطبال و عبد اقحفيظ معوشة، العنف األسري املوجه ضد األطفال، امللتقى الوطين الثاين حول  .6اللييب، ص 
أفريل         11 -11االتصال وجودة اقحياة يف األسرة، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أيام 

. أبرار حممد علي عبد الرمحن اآلغا، دور الصحف الفلسطينية اليومية يف معاجلة قضايا الطفل، دراسة 1م، ورقلة، ص 1113
 .61 -62م، ص 1114 -هـ 1634ميدانية وحتليلية مقارنة، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

يف النظام السعودي، دراسة مقارنة، رسالة  األطفالقرناس املهيين، اإلجراءات اجلزائية يف قضايا إيذاء عبد العزيز بن مهيين بن  2
 .4م، ص 1111 -هـ1634ماجستري، كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

Rajae El Mrahi, La Défense Des Enfants À L’intérieur Et À L’extérieur, Des Frontières Rapport 

De La Cour Suprême Du Maroc, P 204. 
 .61حممد عزوزي، مرجع سابق، ص  3
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 ( أركان جريمة اإليذاء البدني.0

 ن السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية والعالقة السبيبة، فأما ويشرتط فيه توافر كل مالركن المادي:  -أ 

 خبصوص السلوك اإلجرامي فهو كل سلوك يرتتب عليه إقحا  األذى بسالمة جسم الطفل اجملين عليه، أما النتيجة 

ن ل، فاإلجرامية فتتمثل يف األثر الناتج على الفعل الذي يأتيه اجلاين ويتجسد يف األذى الذي يلحق جسم الطف
العالقة السبيبة هي تلك العالقة اليت تربط السلوك اإلجرامي بالنتيجة حبيث لوال الفعل األول ملا حتقق الفعل 

 .1الثاين

         من 141وقد يأخذ السلوك اإلجرامي صور عديدة من بينها ما ذكره املشرع اجلزائري يف نص املادة      
 الصور دون تعريفها، وهي: املشرع بتعديد هذه اكتفى . ع. ج، حبيث 

  ،ويعرف اجلرح فقهيا بأنه متزيق أو قطع يف اجلسم أو أنسجته أيا كانت جسامة ذلك وبأي وسيلة الجرح
تايل فاجلرح يتحقق يف مجلة من اقحاالت بالتمز  السطحي كتسلخ اجللد أو العميق للنسيج كالكسر ال، وب2حدثت

حته صغرية كما هو يف وخز اإلبرة أو كبرية كما يف شق مساحة من يف العظام أو النزيف الداخلي وأي كانت مسا
 اضروري ا، غري أن النزيف ليس شرطخارجياالنسيج، أيضا بنزيف النسيج املمز  دما سواء كان النزيف داخليا أو 

 . 3ألنه قد حيصل ورمز  خبدش بسيط فال ينزف

صر هلا، فقد تكون الوسيلة املستعملة آلة حادة  كما أن اجلرح قد يتحقق مبجموعة من الوسائل اليت ال ح     
كاملسمار أو إبرة، وقد تكون سالحا ناريا، ويستوي أن   مدبدبةكالسك ن أو اخلنجر أو سيف، وقد تكون وسيلة 

وبالوصل بالتيار الكهربائي، أو  باألظفارحيصل اجلرح أيضا بعقد األسنان، أو عن طريق حتريض حيوان أو باخلدش 
 .4قحر  مبادة كيميائية معينةبالعصى أو با

                                                   
 .121ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص  1
2

                         ، ديوان املطبوعات6عبد اهلل سليمان، دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ط  
 .121، ص م1114عية، اجلزائر، اجلام

عمر الفارو  اقحسيين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، يف جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، طبعة خاصة  3
نصر الدين مروك، اقحماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري . 23 -21م، ص 1112بالتعليم املفتوح، 

عبد الواحد  .111، ص م1113، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 1يعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، ط واملقارن والشر 
 .23 -21. ص 314العلمي، مرجع سابق، ص 

 .14 -14نبيل صقر، مرجع سابق، ص  .124ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص  4
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  ،من جممل التعاريف اليت أعطيت لإليذاء بالضرب رمكن تعريفه بأنه كل مساس أو ضغط الضرب
 .1كبأنسجة جسم اإلنسان من غري أن يؤدي ذلك إىل تفريقها ترك أثر أو مل يرت 

ئل واألساليب املعتمدة يف هو اآلخر ال يشرتط فيه أن يتم بوسيلة معينة أو أسلوب حمدد طاملا أن الوسا     
العصا أو اللكم  باستخدامخترج عن التعريف الذي يأخذه، وعليه يتحقق اإليذاء عن طريق الضرب  الالضرب 

لمجين عليه أم ال، ومما ال يشرتط فيه أيضا أن يرتك لمع ن، كما يتحقق سواء أقحق أملا  شيءطم على لباليد أو بال
مثال، أيضا ليس له حجم حمدد جيعله بسيطا أو جسيما أو حىت مفضيا عوارض ظاهرة على اجلسم كالكدمات 

إىل املوت، باإلضافة إىل كل هذا فإن اإليذاء بالضرب غري حمدود العدد فيستوي أن يتم بضربة واحدة أو بالعديد 
 .2من الضربات املتكررة

  ،نية وتنال من جسم هي أعمال تنطوي على استخدام القوة البد أعمال العنفأعمال العنف والتعدي
 .3ربطه أو تعريضه للربودة ، دون أن ترتك عليه أثرا ظاهرا مثل جدب شعره أو جدب أذنيه، أواإلنسان

أو رعبا شديدا من شأنه أن  انزعاجاأما أعمال التعدي فهي تلك األعمال املادية اليت تسبب للمجين عليه      
سدية كإطال  عيار ناري عليه، أو هتديده بسك ن، أو البصق أو اجل العقليةرابات يف قواه طضايؤدي إىل إقحا  

 .4يف وجهه

وفيما يتعلق هبذه األفعال يبدو أن املشرع اجلزائري جاء هبا على سبيل املثال ال اقحصر، حبيث ترك اجملال      
توحا ليبقى اجملال مفأو أرتكب ضده أي عمل آخر من أعمال العنف والتعدي"، عبارة " باستخدامهمفتوحا 

 أمام أي عمل شكل عنفا وتعديا على الطفل.

 

 

 

                                                   
  .161، مرجع سابق، ص عمر عمتوت .12حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  1
 .26 -23عمر الفارو  اقحسيين، مرجع سابق، ص  2

3
. سعد الدين بوطبال و عبد اقحفيظ 112مرجع سابق، ص  نصر الدين مروك،. 11أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  

ب، يف الفقه اإلسالمي . أبو الوفا حممد أبو الوفا، العنف داخل األسرة ب ن الوقاية والتجرمي والعقا3معوشة، مرجع سابق، ص 
 .1م، ص 1111والقانون اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، 

4
 .11سابق، ص الرجع املأحسن بوسقيعة،  
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اإلجرامية مبختلف صورها فتعترب اخلربة اجلنائية حقال خصبا هلا بالنظر  السلوكياتأما خبصوص إثبات هذه     
 .1إىل الدقة اليت تتطلبها من أجل التكييف القانوين هلا، على أن تبقى السلطة التقديرية للقاضي للفصل فيها

اإليذاء   املشرع لإليذاء اخلفيف من صور السلوك اإلجرامي يف جررمة استثناءال يفوتنا اإلشارة إىل  كما     
لإليذاء البدين إىل صورت ن  تقسميناالذي أشرنا له عند  التأديبالبدين، ويعترب هذا مبثابة إقرار منه لإليذاء بغرض 

 كان هذا األخري أحدها.

كن يف األساس على علم اجلاين بأن الفعل الذي يأتيه على الطفل هو فعل ويقوم هذا الر الركن المعنوي: - ب
هذه اجلررمة بغض النظر عن الضرر الناتج  ارتكابإرادته إىل  اجتاهيشكل جررمة ومساس جبسم الطفل، إىل جانب 

تتوفر، وهو مل  وأ ت، حيث أن اإلرادة يف هذه اجلرائم ليست شرطا الزما فتقوم جررمة اإليذاء سواء توفر 2عنها
، والذي وجاء فيه "يكفي م11/11/1121األمر الذي قضى به اجمللس األعلى يف القرار الصادر عنه بتاريخ 

ثها القيام اجلررمة ضرورة وجود عالقة سببية ب ن الضرب والعاهة املستدرمة، وال يشرتط أن يكون اجلاين قد نوى إحد
أت عنه العاهة، فيعاقب عليها على أساس أهنا النتائج أن يكون قد تعمد الضرب الذي نش طوإمنا يشرتط فق

 .3احملتملة لفعل الضرب الذي تعمده"

يف جرائم اإليذاء يلحق  االعتداءويسمى هذا الركن أيضا بالركن املفرتض يف اجلررمة، حيث أن  :االعتداءمحل  -
ا الذي ه الصحية والتكامل اجلسدي هلبنيتاإلنسان اقحي يف سالمته اجلسدية من مجيع األخطار واألفعال اليت هتدد 

ال يقتصر على التكامل الظاهري فقط، وإمنا رمتد أيضا إىل أعضاء وأجهزة اجلسم الداخلية اليت ال تراها الع ن 
 .4اجملردة

            141املشرع اجلزائري يف املادة  انصرفيف جررمة اإليذاء هو اقحدث القاصر، أين  االعتداءوحمل      
بـ السادس عشرة سنة كأقصى  لالعتداءع. ج إىل نص على ذلك حمددا سن القاصر الذي يكون حمال من  . 
تايل خنلص إىل أن املشرع قد تعامل مع جرائم اإليذاء اليت تقع على اقحدث الذي يرتاوح سنه ب ن الحد، وب

واقعة على البالغ ن وفقا لنص السادس عشرة والثامن عشرة سنة على النحو الذي يتعامل فيه مع جرائم اإليذاء ال
هذه املادة وكأن الطفل خالل هذا السن ال يصد  عليه هذا الوصف، مع العلم أن املشرع قد حدد يف املادة 

من القانون نفسه سن اليت يتحقق فيها وصف القاصر بالنسبة للطفل بـ الثامن عشرة سنة، وهو ما ذهب  314
 .منه مبوجب تعريفه للطفل 1املادة إليه يف قانون محاية الطفل يف 

                                                   
 .11حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  1
2
 .12. نبيل صقر، مرجع سابق، ص 122ص  ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، 

، ص 1 ع، اجمللة القضائية، 14343، امللف رقم م11/11/1121 بتاريخالصادر اجمللس األعلى، الغرفة اجلزائية، القرار  3
  .11، مرجع سابق، ص هديات محاس ،. نقال عن136

 .21. عمر الفارو  اقحسيين، مرجع سابق، ص 41مرجع سابق، ص  بلقاسم سويقات، 4
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وعليه يبدو أن تعارض املشرع مع نفسه مبوجب هذه النصوص القانونية هو تعارض ناتج عن السهو عن     
، وإال فما الغاية من تفريد نص خاص مبعاملة 1411تعديل بعض النصوص القانونية من بينها نص املادة 

 األحداث يف جرائم اإليذاء الواقعة عليهم.

 جريمة اإليذاء البدني. ةعقوب (7

 . ع. ج، وطبقا هلا  141، 141، 141، 141 جرم املشرع اجلزائري جررمة إيذاء اقحدث مبوجب املواد     
 للطفل إىل قسم ن: يرمكن تقسيم عقوبة جررمة اإليذاء العمد

  جنحة. باعتبارهاالقسم األول: عقوبة جريمة اإليذاء البدني 
إىل  111من  . ع. ج اقحبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من  141وهي طبقا لنص املادة      

دينار جزائري، لكل من ضرب أو جرح عمدا أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف والتعدي ضد  1.111
 عشرة سنة بعد. سقاصر مل يتجاوز سنة الساد

  جناية. باعتبارهاالقسم الثاني: عقوبة جريمة اإليذاء البدني 
 ب على جررمة اإليذاء البدين مىت شكلت جناية بالعقوبات التالية:ويعاق      
  وهذا بالنسبة لألفعال  دج: 6.111إلى  611سنوات زائد غرامة من  01إلى  3الحبس من

املعاقب عليها يف املادة أعاله مىت ترتب عنها إما مرض أو عدم القدرة على اقحركة، أو عجز كلي عن العمل 
 .ارتكاهبامىت ثبت وجود سبق إصرار أو ترصد يف  يوما، أو 11ألكثر من 

يف املادة إىل جانب  الواردةفضال على هذا جيوز اقحكم على اجلاين باقحرمان من حق أو أكثر من اقحقو       
 من القانون ذاته.    141سنوات، وهذا كله طبقا للمادة  1املنع من اإلقامة ملدة ترتاوح ب ن سنة و

عقوبة مىت كان اجلناة من ب ن أحد الوالدين الشرعي ن للولد أو غريمها من األصول الشرعي ن كما تطبق هذه ال     
أو أي شخص آخر له سلطة عليه أو يتوىل رعايته، وذلك عن أفعال الضرب واجلرح والعنف والتعدي الوارد ذكرها 

 . 1 الفقرة 141وهذا طبقا للمادة  141يف املادة 

                                                   
 14 ه املوافق لـ1311مجادى الثانية عام  4 املؤرخ يف 64-41رقم األمر مبوجب  م1141فآخر تعديل هلذه املادة كان سنة  1

املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم السابق ذكره                114 -44م املتضمن تعديل األمر رقم 1141 سنة يونيو
، ص 13 ، ع11س  م،1141يوليو سنة  6ه املوافق لـ 1311مجادى الثانية عام  16، املؤرخة يوم اجلمعة )ج. ر. ج. ج

م 1121، ومنذ ذلك الوقت صادقت اجلزائر على العديد من االتفاقيات من بينها اتفاقية حقو  الطفل سنة (وما بعدها 411
سنة يف  12السابق ذكره، واليت حددت سن الطفولة بـ  641 -11صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم اليت 

 م.1111  مادهتا األوىل، وأيضا قانون محاية الطفل لسنة
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  تقتضي هذه العقوبة أن تؤدي األفعال املنصوص عليها يف  سنة: 71إلى  01السجن المؤقت من
إىل فقد أو برت أحد األعضاء أو اقحرمان من استعماله، أو فقد البصر إما كليا أو جزئيا، أو إىل أي  141املادة 

املادة ، أيضا تطبق هذه العقوبة حال ما نتج عن األفعال وفاة بدون قصد، وهذا وفقا ملا تقضي به 1عاهة مستدرمة
141. 
  يكون ذلك بالنسبة للحاالت و  1 الفقرة 141: طبقا للمادة سنوات 01إلى  5السجن المؤقت من

    كالوالدين  141وإذا كان اجلاين من أحد األشخاص املذكرين يف املادة ، 141املنصوص عليها يف املادة 
 الشرعي ن، األصول، أي شخص آخر له سلطة على اقحدث أو يتوىل رعايته.

 وذلك كلما وقعت الوفاة دون قصد لكن بعد إتباع طر  عالجية معتادة، وأيضا إذا  لسجن المؤبد:ا
لكن بدون توافر القصد يف إيقاعها، أو ملا ينتج عن األفعال فقد  141وقعت من األشخاص الذين ذكرهتم املادة 

           ئيا، أو ينتج عنها عاهة أو برت أحد األعضاء أو اقحرمان من استعماله، أو فقد البصر إما كليا أو جز 
 .3 الفقرة 141مستدرمة، وهذا ما حتيل إليه املادة 

 :حالت ن هلذه العقوبة أين قصرها على اجلناة يف  141من املادة  3 الفقرةوحدد املشرع مبوجب  اإلعدام
ا بعد إتباع طر  عالجية لوفاة بقصد أو بدونه مىت ثبت وقوعهاملفضي لجلررمة اإليذاء  ارتكاهبمعند  141املادة 

 مألوفة.

   ننوه هنا إىل أن الشروع يف كل من الضرب واجلرح وكل عمل من أعمال اإليذاء هو غري معاقب عليه      
شروعا واملعاقبة عليها بالعقوبة املقررة للشروع يف  اعتبارهاعنها عاهة مستدرمة فيمكن  تإذا ترتب إالقانونا، 
 .2اجلنايات

هذه العقوبات خنلص إىل أن املشرع قد خص جررمة اإليذاء البدين للطفل بنظام قانوين خاص يف هناية      
    متكامل حماوال إحاطته حبماية قانونية من خمتلف اجلوانب ويف أوضاع متعددة، وهذا على حنو البعض القليل 

                                                   
 . ع. ج على سبيل  141املشرع اجلزائري عبارة "أي عاهة مستدرمة" يفيد بأنه قد أورد العاهات املذكورة يف املادة  واستخدام 1

منفعة عضو من أعضاء اجلسم فقدا كليا أو جزئيا، سواء بفصل العضو أو بتعطيل  داملثال فقط، هذا ويراد بالعاهة املستدرمة فق
، ونشري هنا إىل أن املشرع مل حيدد نسبة معينة شفاء منهال رمكنته، على أن يكون ذلك بصفة مستدرمة أي ال وظيفته أو مقاوم

 .11أنظر،  أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص يشكل بلوغها عاهة مستدرمة وبالتايل يكفي إثبات فقد أحد األعضاء منفعتها. 
 .11سابق، ص الرجع املأحسن بوسقيعة،  2
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        امة ــــا للقواعد العــــاك تشريعات أخضعتهــــح ن هن ، يف2رع المغربيــــــوالمش، 1رع الفرنسيــــــــات كاملشــــن التشريعــــم
 . 3التشريع المصريومثاهلا 

النقاط منه، والنقطة األوىل تتعلق بقصر اقحماية على  ضغري أن هذا النظام القانوين ال خيلو من النقد يف بع     
الغرامات اليت أقحقها املشرع باجلنح يف هذه سنة، والثانية تتعلق بـ مقدار  14األطفال القصر الذي يقل سنهم عن 

مة املسموح به يف مادة املخالفات طبقا ملا اجم الغر ها حبااجلررمة واليت يعترب حجمها ضئيال جدا يف حالة ما إذا قارن
 من  . ع. ج. 1هو منصوص عليه يف املادة 

عة من الوالدين واألصول ضاربا بذلك أحكام أما النقطة الثالثة فتتعلق بتشديد العقوبة بالنسبة للجرائم الواق    
الشريعة اإلسالمية بشأن ختفيف العقوبة يف حقهم عرض اقحائط، رغم أنه عمل هبا يف جرائم القتل، فهل يعين 

    هذا أن جرائم اإليذاء أكثر خطورة من جرائم القتل أم ماذا؟.

يذاء البدين إذ حتتل جرائم الضرب واإليذاء ومن املؤكد أن هذه املعاجلة قد انعكس على نسبة جرائم اإل     
م سجلت 1114إىل  1116حالة لسنوات من  11111الصادرة بالنسبة للجرائم املرتكبة من األحداث بعدد 

م 1114لإلناث، ويف سنة  143حالة منها للذكور و  1444حالة،  3461م إذ بلغت 1114أعاله سنة 
، أما جرائم الضرب واجلرح املفضي للموت فتأيت يف املرتبة لإلناث 116للذكور و  1414حالة  3441بلغت 

حالة  61السادسة بعد جرائم القتل حيث أهنا تشكل أقل اجلرائم املرتكبة على األحداث إذ مل يتجاوز عددها 
م أقل نسبة هلا 1114م حيث شكلت سنة 1114إىل  1116مشرتكة ب ن اإلناث والذكور خالل السنوات من 

حالة للذكور وحالة واحدة لإلناث سنة  11حاالت لإلناث، بعدما كانت تبلغ  3كور و حاالت للذ  6بـ 
م، يف ح ن احتلت جرائم سوء املعاملة املرتبة الثالثة بنسب متقاربة للذكور واإلناث حيث أنه سنة 1111
 .4لإلناث 164حالة للذكور و  161م سجلت 1114

 

 

 

 

                                                   
 .26طه، مرجع سابق، ص  حممود أمحد 1
 .64حممد عزوزي، مرجع سابق، ص  2
 .42مرجع سابق، ص شريف سيد كامل،  3

 .113 -111 ، ص6و 13و 11أنظر، املنحىن واألعمدة البيانية يف امللحق رقم  4
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 .التأديبجريمة اإليذاء قصد  البند الثاني:

أفعال الضرب واجلرح اليت تقع من الوالدين أو ممن هلم سلطة  التأديبفقهيا يقصد باإليذاء البدين من أجل      
 .1على اقحدث مثل املدرس أو رب العمل غاية منهم تأديبه وتعليمه وتوجيهه وتقورمه

ب ومن يف حكمه كاجلد أو الفقهاء على مشروعية الضرب لأل اتفقألحكام الشريعة اإلسالمية فقد  ووفقا      
الوصي أو القيم قصد تأديبه، واستدلوا على ذلك على ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب 

َناُء َسْبِع ِسِنينَ صلى اهلل عليهم وسلم: ﴿ َها َوُهْم َأبـَْناُء َعْشِر  ،ُمُروا َأْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُهْم َأبـْ َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ
نَـُهْم ِفي اْلَمَضاِجعِ  ،ِسِنينَ  ، ووجه الداللة يف اقحديث هو وجوب التحلي مبحاسن األخال  2﴾َوفـَرُِّقوا بـَيـْ

والواجبات وضرورة الزجر عن التخلي عنها درًء ألي مفسدة تنتج عن الرتك، ومبا أن أحوال الناس خمتلفة فقد 
 . 3قد يصل درجة اقحبس عند البعض اآلخريأخذ الزجر صورة الضرب عند بعضهم، والنصيحة عند بعض، و 

     أن حق التأديب هو أكثر من جمرد حق بل هو اإلسالميةبل أكثر من ذلك فقد اعترب فقهاء الشريعة      
ُالن َُّواجب، تصديقا ملا جاء يف وقوله تعاىل: ﴿ ُنَ ارًاَُوق ود َها ُأَنف َسك ْمُوَأَْهلِيك ْم ُق وا ُآَمن وا ُالَِّذيَن ُأَيَُّها ُُيَ ا اس 

َُما ُأََمرَه ْمَُويَْفَعل وَن َُما ُاللََّه َُيْعص وَن َُمَلِئَكةٌُِغَلظٌُِشَداٌدَُل  .4﴾ي ْؤَمر ونَُ وَاْلِحَجارَة َُعلَْيَها

      

 

 

                                                   
1

جلزائري، رسالة ية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اابوزيان عبد الباقي، اقحم. 22 حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص 
. وسيم حسام الدين األمحد، محاية حقو  162ص  ،م1111 -1111ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة أبو بكر بلقايد، 

.     31م، ص 1111، منشورات اقحليب اقحقوقية، لبنان، 1الطفل يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و االتفاقيات الدولية، ط 
، دار       6. أمحد فتحي هبنسي، املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، ط 144ص  آالء عدنان الوقفي، مرجع سابق،

 .141م، ص 1122 -ه1611الشرو ، 

، أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة 611، اقحديث رقم مىت يأمر الغالم بالصالة، باب: الصالةأخرجه ابن ماجة، كتاب:  2
 .344ص  ،مرجع سابقالقزويين، 

 .24 -24، ص 13 ع، 14 مج، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، وتأديبهت حممد اجلار اهلل، جناية الطفل بنفاطمة  3
م، 1111 –ه1631، دار اخللدونية، 1بلخري سديد، األسرة ومحايتها يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، دراسة مقارنة، ط 

 .142ص 
 .14سورة التحرمي، اآلية  4
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وملا روي عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل هن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل صلى       
كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله ل: ﴿اهلل عليهم وسلم يقو 

راع وهو ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده 
 .1﴾راع وهو مسؤول عن رعيته

إىل التحلي باآلداب وهنى عن الفساد، ويف  اتأديب اقحدث بالضرب ودع معارضةفريق من الفقهاء إىل  واجته     
هذا الشأن يقال الشافعي: ترك الضرب بالكلية أفضل، وورد يف نيل األوطار للشوكاين "فإن اكتفي بالتهديد وحنوه  

 .2كان أفضل"

اإلسالمية  الشريعةيرتك هلوى األشخاص املخول هلم بل أخضعته أحكام  كما أن تأديب اقحدث وضربه مل     
 ي:لشروط ه

 .وقوع معصية من اقحدث توجب تأديبه 
  أن يقع التأديب من األب أو ممن يتوىل الرقابة على الولد، وأقرت الشريعة هذا اقحق حىت للمعلم ورب

 اقحرفة، غري أن ممارسة حق التأديب من قبلهما يبقى مرهونا باقحصول على إذن األب أو الوصي يف ذلك.
  ،وعليه مىت وقع التأديب لغري هذين الغايت ن كما لو وقع انتقاما من حق التأديب حق للتأديب أو التعليم

اقحدث أو تعذيبا له، أو من أجل إهانته وإدالله، أو قحمله على ارتكاب سرقة أو تسول، فيتجرد حق التأديب من 
 وصفه فعال مباحا إىل فعل جمرم.

 ن أن يرتك آثارا علىمل اقحدث لكن من دو ؤ ، حبيث ياأن يكون الضرب يف التأديب ضربا خفيف       
اجلسم، وعليه ال جيوز ضرب الطفل ضربا مربحا يؤدي مثال إىل كسر العظام أو اجلرح أو املرض أو بضربه يف 

 املناطق املخوفة من اجلسم اليت ال يصلح فيها الضرب أو يعترب فيها الضرب خطريا كالوجه. 
 .عدم بلوغ اقحدث سن التمييز  

 

 

 

                                                   
1

العبد راع يف مال سيده ونسب النيب صلى اهلل عليه وسلم املال إىل        ، باب:العتق، كتاب: يف صحيحه خرجه البخاريأ 
 .623، أيب عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري، مرجع سابق، ص 1112، اقحديث رقم: السيد

، جملة دراسات نقديةالرتبوي اإلسالمي، دراسة بدر حممد مالك و لطيفة حس ن الكندري، تأديب الطفل بالضرب يف الفكر  2
 .111، ص م1111، يوليو 42 بالزقازيق، كلية الرتبية، عتربوية ونفسية، 
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 1فال جيوز بالسوط أو العصا أن يقع الضرب باليد. 

وعليه فإن ممارسة حق التأديب من قبل األشخاص املخول هلم هذا اقحق يف ظل أحكام الشرعية اإلسالمية      
خارج هذه اقحدود حيوله من حق مباح إىل حق غري مباح يستوجب العقاب، وإذا كانت هذه هي األوصاف 

نية له؟ وهل يعترب حقا أم واجبا؟ ومىت يعترب مباحا ومىت يعترب الشرعية قحق التأديب فما هي األوصاف القانو 
 جمرما؟.

، غري أن 2حق التأديب لألطفال هو حق مكفول قانونا لآلباء واألمهات يف خمتلف التشريعات الوضعية     
جتاه ا اجتاه نالفقهاء إىل  انقسماخلالف حوله يثور خبصوص أساس اإلباحة والتجرمي فيه، ففي الفقه الفرنسي 

آخر يعتربه  واجتاه . م. ف  341يعترب حق التأديب هو ترخيص قانوين مبوجب نص الفقرة األوىل من املادة 
ال رمنع من جترمي حق التأديب مىت جتاوز اقحد املعقول، حيث  االختالف، غري أن هذا 3ترخيصا مبقتضى العرف

 .4لعمد للطفل واليت قرر هلا أحكام خاصة بهيعاقب القانون الفرنسي يف هذه اقحالة على جررمة اإليذاء ا

تسري أحكام قانون العقوبات على  من  . ع. مص "ال 41فقد أقر هذا اقحق يف  التشريع المصريأما يف      
كل فعل ارتكب بنية سليمة عمال حبق مقرر مبقتضى الشريعة "، طبقا هلا جييز املشرع املصري حق التأديب للطفل 

تايل فإن جتاوز هذه اقحدود جيعل اجلاين يسأل عن جررمة الح به يف الشريعة اإلسالمية، وبيف حدود ما هو مسمو 
 . 161إىل  134، املواد 5على بالغ ارتكاهبااإليذاء العمد وفقا للقواعد اليت ختضع هلا اجلررمة حال 

 

                                                   
                                ، دار الفكر1أنيس حسيب السيد احملالوي، نطا  اقحماية اجلنائية لألطفال، دراسة مقارنة، ط  1
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. ع. ج، معتربا إياه من من   141أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فأجاز اإليذاء اخلفيف مبوجب نص املادة      
    من  31ب ن األفعال املربرة قانونا اليت ال رمكن أن تشكل جررمة مىت مسح أو أمر هبا القانون طبقا لنص املادة 

 . ع. ج عمال بأحكام الشريعة اإلسالمية، وعليه مىت مل يكن التأديب خفيفا على حد وصف املشرع أصبح 
حكام السابقة الذكر يف جررمة اإليذاء العمدي الصادر من الوالدين أو إيذاء بدنيا يستوجب العقاب وفقا لأل

من قانون محاية  161األصول أو كل شخص له رقابة على اقحدث مبا فيه املعلم أو املدرس هو ما تنصرف املادة 
راكز ستعمال العنف داخل املاالطفل إىل تأكيده بتوقيع اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون العقوبات عند 

 املتخصصة حبماية األطفال أو املؤسسات الرتبوية.

غري أنه عند املفاضلة ب ن حق التأديب يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات اجلزائري جند أن املشرع قد      
أغفل عديد النقاط فلم يب ن معىن اإليذاء اخلفيف وحدوده وما جيب أن يتم به، كما مل حيدد األشخاص الذين 

هذا اقحق وإمنا تركه مفتوحا أمام اجلميع، واألمر ذاته بالنسبة لسن املسموح فيه ممارسة حق التأديب، فكان  هلم
على املشرع اجلزائري التعامل مع هذا اقحق على حنو مشابه يف تعامل مع جررمة اإليذاء البدين العمدي عندما فصل 

 ألمر بوقوعها على اقحدث. فيها وخصها بنصوص قانونية خاصة ال سيما عندما يتعلق ا

 .جرائم تعريض الحدث للخطر الفرع الثالث:

العقلية الضعيفة للحدث اليت جتعله ال يقوى على مواجهة األخطار و اجلسدية و بالنظر إىل البنية العضوية      
         االجتماعية اليت تستهدفه وال على دفعها وال على حىت إدراك فيما إذا كانت فعال تشكل خطرا عليه يف

األساس، تدخلت التشريعات بتجررمها بعض األفعال لتشكيلها خطرا على حياته يف حماولة منها رد هذا اخلطر أو 
 جتار به.اإلو  دثقحاخطف  أفعالإىل جانب  دث، من بينها األفعال املتعلقة برتك اقحدرؤه

 جريمة ترك الحدث وتعريضه للخطر. البند األول:

 311إىل  316جلزائري أفعال الرتك وتعريض اقحدث للخطر وجرمها مبوجب نص املواد من لقد نظم املشرع ا     
من  . ع. ج، أين نص على أركاهنا والصور املختلفة هلا، إىل جانب عقوبتها واألحوال اليت تستدعي تشديد 

 العقاب فيها.

حقق يف وضع ن، الوضع األول فإن جررمة ترك اقحدث وتعريضه للخطر تت 314و  316وطبقا لنص املادت ن      
      يتعلق برتك اقحدث يف مكان خال من الناس، أما الوضع الثاين فيتعلق برتك اقحدث يف مكان غري خال من

الناس، ويف كل وضع من الوضع ن ضبط املشرع اجلررمة بأركان مستقلة، وعليه خنتار معاجلة كل صورة على حدى 
 حىت يتسىن لنا معاجلة أركان حتققها.
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 جريمة ترك الحدث في مكان خال من الناس. أوال:

  ، إذ يشرتط لقيامها توافر األركان التالية:311و  316وتقوم هذه اجلررمة ويعاقب عليها طبقها لنص املادت ن      

  :من  . ع. ج بأن يكون اجملين عليه يف جررمة ترك اقحدث يف  316فتقضي املادة صفة المجني عليه
وصف الطفل شرطا ضروريا لقيامها، غري أنه ما رمكن مالحظته من  اعتربتس طفال، حبيث مكان خال من النا

املشرع إىل عدم حتديد املقصود بالطفل أو السن اليت يعترب ضمنها اجملين عليه  انصرافخالل نص هذه املادة هو 
العجز بعد القدرة على محاية يف هذه اجلررمة طفال، على عكس ما فعله بالنسبة لتحديده املراد بالعاجز أين ربط 

النفس بسبب اقحالة اجلسدية أو العقلية، وهذا على حنو خمالف ملا تعاملت معه بعض التشريعات كما هو اقحال 
الذي حدد سن الطفل مبناسبة حديثه على جررمة ترك الطفل يف مكان خال من الناس  للمشرع المغربيبالنسبة 

الذي حدده يف املادة  للمشرع المصريس عشرة سنة، أيضا بالنسبة من  . ج. م بسن اخلام 611يف املادة 
عدم بلوغ الطفل سن السبع سنوات عند تعرضه جلررمة الرتك، ويبدو أن  اشرتطع. مص الذي  من  . 121

البواعث املعتمدة يف تقرير هذه اجلررمة والظروف احمليطة هبا مع مراعاة  اختالفالتباين يف حتديد السن يرجع إىل 
 ألخرى. تشريعيةملرحلة اليت تشكل هتديد أكثر بوقوع هذه اجلررمة، وهي قد ختتلف من بيئة ا

املشرع مصطلح الطفل ضمن هذه املادة حييلنا عند البحث عن سن الطفولة إىل نص املادة  استعمالغري أن      
من  . ح. ط.  1ادة ن عشرة سنة، وهو ما أكده املشرع يف املامن  . ع. ج اليت تضع حدا هلا بسن مث 61
 ج.

  :ويتمثل الركن املادي يف هذه اجلررمة برتك اقحدث أو تعريضه للخطر، إذ أن املقصود الركن المادي
، وهو ذات 1بالفعل ن هو نقل الطفل من مكان آمن والذهاب به إىل مكان آخر خال من الناس وتركه فيه

له ب ن فعل الرتك والتعريض حيث يرى أن كالمها التعريف الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي غري مفر  من خال
كل من ترك طفال أو عرضه ، ويبدو أيضا أن هذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف مجلة "2يكفي لوجود اآلخر

حيث أنه ساوى ب ن الفعل ن يف هذه العبارة، فكالمها يشكالن جررمة ترك الطفل يف مكان خال من للخطر" 
 الناس. 

سبة للنتيجة اإلجرامية فلم يشرتط املشرع حتقق نتيجة معينة من فعل الرتك أو التعريض للخطر، فمجرد أما بالن     
لته اجلنائية دون اقحاجة للبحث فيما إذا كان اقحدث قد قحقه ءمنه جتب مسا واالنتهاءاجلاين هذا الفعل  نإيتا
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أو جرائم اخلطر اليت يعاقب عليها القانون دون  ، ألن هذه اجلررمة تعترب من اجلرائم الشكليةجراء ذلك أم ال اضرر 
 .1اقحاجة إىل نتيجة

غري حمقق الوقوع، ووقوعه  احتماليالكن ماذا لو حتققت نتيجة من وراء السلوك اإلجرامي؟ يبقى حتققها أمرا      
عند اقحديث يعترب من ب ن أحد الظروف املشددة اليت تستوجب تشديد العقوبة يف هذه اجلررمة، كما سنتعرض له 

 عن ظروف التشديد يف جررمة ترك الطفل.

املشرع اجلزائري يف هذه اجلررمة أن تقع يف مكان خال من الناس، ويف شرح مجلة  اشرتطإضافة إىل هذا،      
مكان خايل من الناس يرى شراح القانون أهنا ال تفيد املعىن اقحريف للكلمة، وذلك بكون املكان خايل كل األوقات 

العربة يف خالء املاكن هنا هي بوقت ترك اقحدث، وعليه يعترب مكان خال من الناس حىت ولو كان املكان يف وإمنا 
، ويف هذا اإلطار فإن األم قد حيدث وأن ترتك 2فعل الرتك كان خاليا ارتكابالعادة آهال بالناس إال أن وقت 

 كانا خاليا من الناس؟.وحيدا يف املنزل، فهل يعترب املنزل وفقا للوصف السابق مطفلها 

 هلذا السؤال، غري أننا نستشف جواب له يف يفجبواب شا يفيدناففي القانون اجلزائري مل يقع ب ن أيدينا ما       
بأن "إمهال األم لرضيعها  م1111من سبتمرب  14إذ جاء يف قرار جملسه األعلى الصادر يف  التشريع المغربي

التغذية والرعاية يف األوقات املناسبة مما نتج عنه هزاله ووفاته ال ينطبق عليه وتركه وحيدا يف منزهلا دون تعهد ب
من القانون اجلنائي والذي يتضمن تعريض الطفل العاجز  641و 641الوصف القانوين الوارد يف الفصل ن 

      للخطر وتركه يف مكان خال من الناس دون نية الرجوع إليه أو بقائه حتت عهده أو مسؤولية مرتكب
، وعليه ال تدخل هذه اقحالة يف جررمة ترك اقحدث يف مكان خال من الناس، غري أن ذلك يتوقف على 3الفعل"

شرط وهو نية الرجوع إليه وإبقاءه حتت مسؤوليتها، فإذا تركته دون أن تتوافر لديها هذا القصد أو غاية منها يف 
 جلررمة.التخلص من مسؤوليته أعترب فعلها ترك له يستوجب قيام ا

كل هذا ومل يشرتط يف جررمة الرتك أن تتم من طرف شخص مع ن فاملشرع استعمل عبارة كل من ترك طفال       
تايل يستوي أن تقع من الوالدين أو من أحدمها، أو أي شخص أجنيب عن اقحدث الأو محل الغري على ذلك، وب
مصطلح "كل من  باستعماهلا 316إذ جند املادة ، غري أن هذا فيه نوع من التعارض 4فاعال أصليا كان أو شريكا

تنص على أنه إذا   311ترك" تشمل كل األشخاص مبا فيهم الوالدين بالعقوبة املقررة ضمنها، مث جند نص املادة 
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، وعليه فكان من 316كان مرتكب اقحادث من األصول فإنه خيضع لعقوبة أشد من العقوبة املذكورة يف املادة 
 واالكتفاءاألصول منها  باستثناءيق من جمال األشخاص الذين تشملهم هذه املادة يالتض األحسن على املشرع

 .311بذكرهم يف املادة 

أيضا، واستناد لكون جررمة ترك اقحدث هي جررمة إجيابية تتحقق برتك أو تعريض اقحدث للخطر، فإن هذا ال      
جد شخص طفال يف مكان خال من الناس وتركه، مع  كما هو اقحال لورمنع تصور حتققها بإتيان الفعل السليب،  

علمه مبا قد يتعرض له من خطر يف هذه اقحالة إال أنه ال يتخذ أي إجراء إلنقاذه أو التبليغ عنه، فيعترب هذا 
 .1الشخص مرتكبا جلررمة تعريض اقحدث للخطر بطريق باالمتناع إذا توافر لديه القصد اجلنائي لذلك

  :فعل الرتك، دون أن  الرتكابط يف اجلاين أن تتوافر لديه نيه ترك اقحدث واإلرادة فيشرت الركن المعنوي
هذا الفعل سواء كان بسبب خبل أو  ارتكاب، وبغض النظر عن الدافع إىل 2ه حتقيق نتيجة معينةئيقصد من ورا

 ، فتبقى الدوافع جمهولة يف القانون اجلزائري.3انتقامافقر أو 

علمه بأنه يرتك اقحدث يف مكان خايل من الناس، أن  جلاين عاملا بالعناصر التالية:وعليه جيب أن يكون ا     
الطفل مل يبلغ سن الرشد هذا عند املشرع اجلزائري ألنه مل حيدد سنا فذهبنا إىل حتديدها بسن الرشد اجلنائي، أما 

 ها له.يف التشريعات اليت حددهتا فيشرتط علم اجلاين بعدم بلوغ الطفل السن اليت حتدد

 جريمة ترك الحدث في مكان غير خال من الناس. ثانيا:

على حنو مشابه جلررمة ترك اقحدث يف مكان خال من الناس تعامل املشرع اجلزائري مع هذه اجلررمة، فنظمها      
صفة اجملين  األخرىمن  . ع. ج، وعليه فإنه يشرتط يف قيامها هي  314و  314ضمن املادت ن  األخرىهي 
 املادي واملعنوي. الركنوتوافر  عليه،

وبالنسبة لصفة اجملين عليه فهي ذاهتا املتطلبة يف جررمة ترك اقحدث يف مكان خال من الناس، واألمر ذاته       
قائما بينهما عندما يتعلق األمر مبحل اجلررمة يف الركن املادي  االختالفبالنسبة للركن املعنوي، على أن يبقى 

 املكون هلا.
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اجلررمة هنا هو مكان غري خال من الناس، وهذا ما ينعكس بدوره على العقوبة  ارتكابحيث أن حمل       
وخطوة من تركه يف مكان معمور، هذا وتبقى  وطأةترك اقحدث يف مكان منعزل يعترب أكثر  ألنفيؤدي إىل تباينها 

بع ن االعتبار  مع األخذي املوضوع، مسألة خلو املكان من الناس من عدمه مسألة ختضع للسلطة التقديرية لقاض
 .1الوقت الذي وقعت فيه اجلررمة وظروف األحوال

 عقوبة جريمة ترك الحدث في مكان خال أو غير خال من الناس. ثالثا:

 . ع. ج فإن  311و  316طبقا لنص املادت ن  عقوبة جريمة ترك الحدث في مكان خال من الناس: -1
 ن خال من الناس تكون إما عقوبة عادية وإما تكون عقوبة مشددة.عقوبة جررمة ترك الطفل يف مكا

 ،وهي كما يلي: العقوبة العادية 

اقحبس من سنة إىل ثالثة سنوات عن كل فعل ترك للطفل أو اقحدث أو تعريضه للخطر أو محل الغري على  -
 .316من املادة  1ة ر ذلك طبقا للفق

لخطر مرض أو عجز كلي ملدة تتجاوز عشرين يوما، عوقب اجلاين إذا ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل ل -
 .316من املادة  1باقحبس من سنت ن إىل مخس سنوات مبوجب الفقرة 

               إذا ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل للخطر برت أو عجز يف أحد أعضائه أو أصيب بعاهة -
 .3ف  316إىل عشر سنوات، وهذا طبقا للمادة مستدرمة، فالعقوبة هي بالسجن من مخس سنوات 

إذا ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل للخطر املوت، فيعاقب اجلاين بالسجن من عشر سنوات إىل عشرين  -
 من املادة السابقة. 6سنة، ونصت على ذلك الفرقة 

  ،خطر من أصول الطفل عقوبة إذا كان مرتكب فعل الرتك أو تعريض الطفل للالوتشدد العقوبة المشددة
                  أو ممن هلم سلطة عليه أو ممن يتوىل رعايته، فترتاوح العقوبة يف هذه اقحالة ب ن سنت ن حبس والسجن

 .316املؤبد، فيعاقب اجلاين باقحبس سنت ن يف حال ما إذا ارتكبت اجلررمة وفقا لفقرة األوىل من املادة 

وفقا للفقرة الثانية، والسجن من عشر  ارتكبهاإىل عشر سنوات إذا  ويعاقب بالسجن من مخس سنوات     
سنوات إىل عشرين سنة إذا ترتبت عليها النتائج املذكورة يف الفقرة الثالثة، أما إذا أدت إىل املوت كما هو 

صوص كله من  افالعقوبة تكون هي السجن املؤبد، وهذ 316منصوص عليه يف الفقرة الرابعة واألخري من املادة 
 من  . ع. ج. 311عليه مبوجب أحكام املادة 

                                                   
1
 .114أنيس حسيب احملالوي، مرجع سابق، ص  
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                 314و  314نصت عليها املادت ن عقوبة جريمة ترك الحدث في مكان غير خال من الناس:  -7
صنفها املشرع إىل قسم ن قسم خيضع فيه اجلاين إىل عقوبة عادية، وقسم آخر خيضع فيه  األخرى . ع. ج، هي 

 الطفل اجملين عليه. أصولكان من   إىل عقوبة مشددة مىت

 ،وهي كما يلي: العقوبة العادية 

ة ر اقحبس من ثالثة أشهر إىل سنة عن كل فعل ترك للطفل أو تعريضه للخطر أو محل الغري على ذلك طبقا للفق -
 .314من املادة  1

يوما، عوقب اجلاين  إذا ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل للخطر مرض أو عجز كلي ملدة تتجاوز عشرين -
 .314من املادة  1باقحبس ستة أشهر إىل سنينت مبوجب الفقرة 

             إذا ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل للخطر برت أو عجز يف أحد أعضائه أو أصيب بعاهة  -
 .3ف  314مستدرمة، فالعقوبة هي اقحبس من سنينت إىل مخس سنوات، وهذا طبقا للمادة 

ترتب على فعل الرتك أو تعريض الطفل خلطر املوت، فيعاقب اجلاين بالسجن من مخس سنوات إىل عشر إذا  -
 من املادة السابقة. 6سنوات، ونصت على ذلك الفرقة 

  ،وتشدد عقوبة إذا كان مرتكب فعل الرتك أو تعريض الطفل للخطر من أصول الطفل العقوبة المشددة
   رعايته، فترتاوح العقوبة يف هذه اقحالة من ستة أشهر إىل اقحبس عشرين أو ممن هلم سلطة عليه أو ممن يتوىل

 ةيعاقب اجلاين باقحبس من ستة أشهر إىل سنت ن يف حال ما إذا ارتكبت اجلررمة وفقا لفقرة األوىل من املادو سنة، 
314. 

والسجن من مخس سنوات إىل وفقا للفقرة الثانية،  ارتكبهاويعاقب باقحبس من سنينت إىل مخس سنوات إذا       
إذا ترتبت عليها النتائج املذكورة يف الفقرة الثالثة، أما إذا أدت إىل املوت كما هو منصوص عليه يف  تعشر سنوا

فالعقوبة تكون هي السجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة، وهذ كله  316الفقرة الرابعة واألخري من املادة 
 من  . ع. ج. 311منصوص عليه مبوجب أحكام املادة 

بأنه جيوز اقحكم على اجلاين باقحرمان حبق  311، تضيف املادة  نترموفضال عن العقوبات املقررة هلذين اجلر      
من  . ع. ج من سنة إىل مخس سنوات، وهذا بالنسبة  16أو أكثر من اقحقو  املنصوص عليها يف املادة 

 .314و  316يف املادت ن  املرتكبةللجنح 
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فا للمشرع اجلزائري والتشريعات اليت تعاملت مع جررمة ترك الطفل أو اقحدث على حنو مشابه له وخال    
، يبدو أن املشرع الفرنسي ال يتوافق معها فيما خيص التمييز يف العقوبة 2والمشرع المغربي 1المصري كالمشرع

كان املكان  وبة واحدة لديه أيب ن ترك الطفل يف مكان خال من الناس ومكان غري خال من الناس، إذ أن العق
من قانون العقوبات  114طبقا للمادة  –الذي وقعت فيه اجلررمة، والعامل الوحيد املسؤول على تشديدها 

 .3اجلررمة من األصول حصرا ارتكبتهي النتيجة املرتتبة على الرتك أو حال ما إذا  -الفرنسي

يه املشرع اجلزائري مع جرائم ترك اقحدث بصفة عامة هو وبالرغم من ذلك نرى بأن األسلوب الذي تعامل ف     
أسلوب صائب إىل حد بعيد، خاصة عندما ما يتعلق األمر بعدم حتديده السن اليت يعرض فيها الطفل جلررمة الرتك 

ها بطريقة غري مباشرة إىل سن الرشد اجلنائي، ألن فعل ذلك على حنو مشابه لبعض التشريعات اليت اخمضعا إي
أمر فيه تعارض كبري خاصة وأن هذه التشريعات سبق وأعطت سننا خمالفة  كالمشرع المغربي والمصري حددهتا

 هلذه السن عند حتديدها سن اليت يعترب خالهلا الطفل كذلك.

ررمة الرتك بالنسبة جلن أيضا فهذه املعاجلة هو التمييز الذي أخضعه املشرع سباإلضافة إىل هذا، مما يستح     
ذي تقع فيه، فمن غري العدالة أن خيضع جررمة ترك الطفل يف مكان خال من الناس إىل نفس عقوبة للمكان ال

جررمة تركه يف مكان غري خال من الناس، فأين مبدأ تناسب العقوبة مع اجلررمة من هذا الطرح، وأخريا يستحسن 
يكون هذا التوجه حال رادعا  أنللمشرع تشديده للعقوبة كلما كان مرتكبها من ب ن أصول الطفل، أمال منه 

 وجزري للتنامي الذي تشهده جرائم ترك األطفال اليت تقع من األصول. 

 الحدث. اختطافجريمة  البند الثاني:

، من أخطر اجلرائم اليت باتت تشكل 4األحداث أو ما يسمى فقهيا جبررمة غصيب الصيب اختطافتعد جررمة       
ين واالجتماعي بسبب التنامي الكبري واالنتشار السريع هلا، األمر الذي حقال خصبا على مستوى الفكر القانو 

جعل ضرورة التحرك حنو البحث على سبل ملكافحتها السيما ما عندما يتعلق األمر بالسبل القانونية أمر حتمي 
، وقد كان للمشرع اجلزائري موقف من ذلك مكرس جمموعة من النصوص القانونية 5ال رمكن التغاضي عنه

 لتجررمها وحماوال بسط محايته هلذه الفئة منها.
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، وقد 1ويف البحث عن تعريف هلذه اجلررمة، فإنه مل يرد هلا تعريف من الناحية القانونية يف غالب التشريعات    
ترجع العلة من وراء ذلك لدى البعض قحداثة عهد هذه اجلررمة يف الظهور، كما قد يرجعها البعض اآلخر إىل 

، وإن كان الراجح أن العلة ترتبط بالسياسية التشريعية 2الواسع هلا يف بعض اجملتمعات االنتشارم ندرهتا وعد
    املعتمدة يف أغلب القوان ن واليت تتجه إىل عدم إعطاء تعاريف للجرائم اليت تنظمها خلروجها عن سلطة 

ط تعريف هلا، وخنتار تعريفها بأهنا ، بالرغم من ذلك توجت حماوالت جانب من الفقهاء والباحث ن يف ضب3املشرع
قاصر من حضانة  انتزاع، أو 4نقل الصغري من مكان إىل آخر تنقطع به صفة اجملين عليه بصاحب اقحق يف رعايته

، ويف تعريف شامل هلذين التعريف ن 5الوالدين الشرعي ن للطفل أو األوصياء املوكل ن قانونا برعايته دون وجه حق
املخطوف من البقعة املوجود هبا ونقله إىل حمل آخر  انتزاعألردنية بقوهلا أن اخلطف هو قضت حمكمة التمييز ا

 .6عن دويه إخفائهالحتجازه به قصد 

األحداث تتم بإتيان فعل ن يشكل كل واحد منهما جررمة مستقلة، واألمر  اختطافبناء على هذا فإن جررمة      
بعد ذلك، وهذا على النحو الذي تعامل فيه املشرع اجلزائري  ئهايتعلق هنا بكل من خطف الطفل وإبعاده مث إخف

 مع هذه اجلررمة. 

 وإبعاده. حدثجريمة خطف ال أوال:

ولقد حاول املشرع اجلزائري إحاطة األطفال حبماية قانونية متكاملة ضد جررمة خطف األطفال وإبعادهم      
من القانون  1مكرر  113ها مبوجب نص املادة من قانون العقوبات، كما عمل على تعزيز  314ضمن املادة 

وهي جررمة خطف الطفل  ،جلررمة خطف الطفل وإبعاده أخريمبوجب هذه املادة صورة  استحدث، أين 7نفسه

                                                   
1
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يقصر هذه م 1116العنف، وذلك بعدما كان قبل التعديل الذي قحق قانون العقوبات سنة  باستعمالوإبعاده 
 أي أسلوب من أساليب العنف أو التهديد أو التحايل. استعمالدون اجلررمة على خطف الطفل وإبعاده 

 التايل: ولتعرف على هذه اجلررمة سنتعرض إىل أركاهنا والعقوبة الواجب هلا على النحو      

وقيام هذه اجلررمة واملعاقبة عليها مرهون بتوافر أركاهنا وهي الركن : وإبعاده حدثأركان جريمة خطف ال - 0
فيها، والذي رمكن اعتباره  األركان نشري أوال إىل حمل اجلررمة أو صفة الضحية هعنوي، وقبل التعرض هلذاملادي وامل

 أيضا من أحد العناصر األساسية لقيامها إىل جانب باقي األركان املتعارف عليها.

  :ع. ج فإن جررمة خطف الطفل وإبعاده  1مكرر  113و  314طبقا لنص املادت ن صفة الضحية . 
يز متي واء كانت بإكراه أو بدونه ال يكون حمال هلا إال طفل أو قاصر مل يتجاوز سنه الثامن عشرة سنة، دون أيس
 .1أنثىجنس الطفل فيستوي أن يكون ذكرا أو  يف

وطبقا للمادة الثانية من  . ح. ط فإن العربة يف حتديد سن الطفل هي سنه وقت ارتكاب اجلررمة، هذا وإن       
بشأن التقومي املعتمد عليه يف تقديرها ب ن التقومي اهلجري وامليالدي، فهناك من ذهب إىل  اختلفواء قد كان الفقها

عشر يوما، كما ذهب البعض اآلخر  أحدأصلح للمتهم مبا أنه يقل عن التقومي امليالدي بـ  باعتبارهاألول  اعتماد
، أما املشرع اجلزائري فجاء رأيه 2يف كل املعامالت الرمسيةإىل تقديرها بناء على التقومي امليالدي كونه املعتمد عليه 

     عن عدم معرفة اجلاين لسن الطفل ومدى تأثريه يف قيام اجلررمة من  التساؤل، وخبصوص 3من الرأي الثاين
 اتإلثبعدمه، ففي هذه اجلرائم اجملين عليه ال يعذر حال جهله به، وإمنا يفرتض فيه العلم به افرتاضا غري قابل 

 .4العكس، ما مل يرتبط هذا اجلهل بظروف أو أساب قاهرة كما لو يثبت بأنه خدع يف سن الطفل بسبب معقول

هو اآلخر مل رميز ب ن الذكر واألنثى يف السن فعند كالمها تقوم جررمة اخلطف مىت مل يبلغ  والمشرع المغربي     
، وإن كان قد وضع سن الثاين عشرة سنة   . ج. م 641و  641سنهما الثامن عشرة سنة طبقا للمادت ن 

 641اإلكراه وفقا ملا تقضي به املادة  باستعمالكعامل لتشديد العقوبة مىت وقعت على من مل يبلغ هذا السن 
 من ذات القانون.
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سن الطفل الذي تقع عليه جررمة اخلطف بسن السادس  المشرع المصريخالف للتشريع ن السابق ن حدد      
أو اإلكراه أم من دونه، أما  بالتحيلا عندما يكون جنس الطفل املختطف ذكرا سواء وقع اخلطف عشرة سنة وهذ

مىت كان جنس املختطف أنثى فلم يقرن جررمة خطفها بأي سن، ليرتك اجملال مفتوحا فتجرم جررمة خطف األنثى 
ذا كله مىت وقع اخلطف بالنسبة وإبعادها يف أي مرحلة عمرية وقع عليها هذا الفعل سواء قبل بلوغها أو بعده، ه

حىت تقع عليها هذه اجلررمة يشرتط عدم بلوغها سن  األخرىأو اإلكراه، أما إذا مل يقرتن بذلك فهي  تحيلهلا بال
 من  . ع. مص. 111و  121و  122 وادالسادس عشرة سنة، وهذا طبقا للم

قوبة املفروضة يف كل وضع من هذه نعكس على حجم العا المشرع المصريوهذا التمييز الذي جاء به      
األوضاع، وكل هذا ليس وليد الصدفة وإمنا يرجع إىل اعتبارات تتعلق يف بعضها بالبنية اجلسمانية لألنثى اليت 

تها عند خطفها، ويف بعضها اآلخر ترتبط بشرف مثر على مقاو ؤ جتعلها أقل قوة مقارنة بالذكر هو ممن شأنه أن ي
، غري أنه بعد تعديل قانون العقوبات سنة 1ا الذي خيشى عليه التدنيس بفعل اخلطفاألنثى وشرف أسرهتا عموم

رفع املشرع هذه لتفرقة فيما يتعلق خبطف الذكر  122وألغى املادة  111و  121الذي قحق املادت ن  11122
ما كان جنسه أو األنثى من دون حتيل وإكراه أو بتحيل وإكراه، لتتحقق هذه اجلررمة مىت وقعت على الطفل مه

 سنة. 12ومىت قل سنه عن 

 :كما جرت العادة عليه فالركن املادي يف جررمة خطف الطفل وإبعاده يتكون من النشاط   الركن المادي
 اإلجرامي والنتيجة إىل جانب العالقة السببية الرابطة بينهما.

بعاد والذي ال يتحقق إال بعملية نقل بالنسبة للسلوك اإلجرامي فرياد به فعل اجلاين املتمثل يف اخلطف أو اإل    
، 3ه عن والديه أو من يدخل حتت رعايتهئالطفل من املكان الطبيعي الذي وجد فيه إىل مكان آخر، مث إخفا

ويستوي يف ذلك أن يكون املكان الطبيعي الذي وجد فيه الطفل هو الوسط الذي يعيش فيه أو مكان إقامته أو 
تايل يتحقق اخلطف سواء خطف من منزله أو اقحي الذي يقطنه أو منزل قريب ال، وباملكان الذي اعتاد التواجد فيه

 . 4أو صديق ...إخل

                                                   
1
 .42 حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص 

2
 السابق ذكره. 1112لسنة  1رقم املعدل بالقانون  

3
فخري عبد الرزا  اقحديثي و خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم . 43لقاسم سويقات، مرجع سابق، ص ب 
 .141مرجع سابق، ص  ،اصاخل

 .121أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  4
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من هذا املنطلق فإن واقعة خطف الطفل اليت ال يتحقق فيها نقله إىل غري املكان الذي وجد فيه ال يشكل      
طف الطفل بسيارته لكن سرعان ما جررمة خطف وإمنا شروعا فيها، كما هو عليه اقحال عندما يقوم اجلاين خب

 .1الطفل منه اسرتدادتالحقه أسرته مما يرتتب عنه 

، فإنه مل يشرتط 314وفيما يتعلق بالوسيلة أو الطريقة اليت يتم هبا فعل اخلطف فإن املشرع طبقا لنص املادة      
هلذه املادة يتم جبميع األشكال أن يتم بوسيلة معينة أو شكل مع ن كأن يكون باإلكراه أو العنف، فاخلطف طبقا 

 مىت مل تكن تشكل عنف أو هتديد أو حتايل، فهل يعين هذا أن أخذ الطفل برضاه يدخل إطار هذه املادة؟.

الطفل باجلاين بكامل إرادته، وعلة  التحقيف هذا الصدد قضى اجمللس األعلى بقيام جررمة اخلطف حىت ولو      
، غري أن هذا القضاء يبدو أن اجمللس األعلى 2رفاته هي تصرفات غري إراديةذلك أنه ال عربة برضاء الطفل فتص

ذهب إليه كلما تعلق األمر خبطف طفل بإرادته مىت كان جنسه ذكرا، ألنه إذا كانت أنثى واختارت الذهاب مع 
جانفي  11اريخ جررمة اخلطف، وهو ما ذهب إليه يف قراره الصادر بت انتقتاجلاين بكامل إرادهتا ودون تأثري منه 

11223 . 

كذلك، تلعب إرادة الشخص الذي يدخل املخطوف حتت رعايته يف حتديد قيام جررمة اخلطف من عدمه،      
تايل تنتفي جررمة اخلطف أيضا كلما ترك املخطوف املكان الذي يتواجد فيه بإرادة من هو حتت رعايته وتبع الوب

 .4خاطفه

بعد مرورها الطفل خمطوفا أو مبعدا فالتشريعات املقارنة حمل الدراسة مل تتطر   وعن املدة الزمنية اليت يعترب     
 .5لتحديدها، غري أن الفقه الفرنسي يرى بأن الغياب ملدة ليلة واحدة يكفي من أجل قيام اجلررمة

أو التحايل  أما يف حالة استعمال أي وسيلة من وسائل اإلكراه كالعنف أو التهديد أو التدليس أو االستدراج     
يف اخلطف كانت هذه األفعال من ب ن أحد األسباب اليت تستوجب تشديد العقوبة جلررمة اخلطف طبقا لنص 

 . ج. م، ونشري هنا إىل أن  641 . ع مص واملادة  111 – 122 . ع. ج واملادة  1مكرر  113املادة 
ن إما ماديا يتطلب اللجوء إىل القوة أو إىل املواد وحسب أشكاله املذكورة ضمنها قد يكو  هاإلكراه يف مفهوم هذ

                                                   
1
 .123عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  

. نقال 61، ص 1141 -1 ع، النشرة القضائية، م1141انفي ج 1 بتاريخ القرار الصادرفة اجلزائية، الغر ، اجمللس األعلى 2
 . 61ص  حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ،عن

 .161ص  ، مرجع سابق،محو بن إبراهيم فخار 3
4
 .141ابق، ص مرجع س ،اصفخري عبد الرزا  اقحديثي و خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم اخل 

 .126عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  .124وسقيعة، مرجع سابق، ص بأحسن  5
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أي وسيلة حترم املخطوف من املقاومة كتخديره، كما قد يكون معنويا من خالل اللجوء إىل التهديد أو الغش 
 .1واخلداع

أما بالنسبة للنتيجة فهي األثر املرتتب على جررمة اخلطف، وهو قطع صلة الطفل بوالديه الشرعي ن أو من      
تايل تتحقق النتيجة يف جررمة خطف الطفل وإبعاده مبجرد فعل النقل أو اإلبعاد دون ال، وب2ت رعايتهميدخل حت

قد حيدث  ألنهالبحث يف إذا مت الوصول إىل املكان املقصود بعد اخلطف أو فيما إذا مت احتجاز الطفل أم ال، 
 . 3د االحتجازغتصاب دون قصوتتجه أحيانا إرادة اجلاين إىل جمرد االنتقام أو اال

العالقة السببية، فهي تستوجب وجود  يوفيما يتعلق بآخر عنصر مكون للركن املادي يف جررمة اخلطف فه    
رية لقاضي يعالقة ب ن فعل اخلطف والنتيجة املرتتبة عنه واملتمثلة يف اإلبعاد والنقل، وهو أمر خيضع للسلطة التقد

 .4املوضوع بناء على الدالئل املتوفرة لديه

  :اجلاين إىل نقل الطفل  إرادة اجتاهويتحقق بتوافر كل من عنصري اإلرادة والعلم، أي الركن المعنوي
وإبعاده من مكان إىل مكان آخر، وعلمه بأنه يرتكب فعله هذا على طفل مل يبلغ بعد، بغض النظر عن البواعث 

 .  5ررمةتكاب اجلر الذي دفعته إىل ا

هبا فيشرتط يف الركن املعنوي  اوسيلة من وسائل اإلكراه، أما إذا كان مقرتن هذا مىت كان اخلطف دون أي     
 .6باستعماهلاأيضا أن تنصرف إرادة اخلاطف إىل نقل الطفل وإبعاده من مكان إىل مكان آخر 

ونص املشرع اجلزائري على عقوبات متفاوتة هلذه اجلررمة مبوجب  :وإبعاده حدثعقوبة جريمة خطف ال - 7
 ع. ج. من  . 116، 1مكرر  113، 1فقرة  314املواد 

 

 

                                                   
1
 .141و  121و  121عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، الكتاب األول، املرجع السابق، ص  
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 .14مرجع سابق، ص  مرزوقي فريدة، 
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وعليه فإن عقوبة جررمة خطف الطفل وإبعاده أو الشروع فيها هي اقحبس ما ب ن سنة إىل مخس سنوات زائد      
دينار جزائري، وهذا لكل شخص تسول له نفسه خطف طفل  1111و  111غرامة مالية ترتاوح قيمتها ب ن 

دون أن يعمد يف ذلك إىل االستعانة بوسائل العنف أو التهديد أو التحايل،  ة سنة منر يقل سنه عن الثامن عش
 .1فقرة  314واألساس القانوين هلذا التجرمي املادة 

اخلاطف هبذه األخرية من أجل إمتام  استعانةحال  1فقرة  1مكرر  113هذا وتشدد العقوبة طبقا للمادة      
ف بالعنف أو التهديد أو التحايل هي السجن املؤبد، يف ح ن تصل جررمة اخلطف، فتكون عقوبته عن جررمة اخلط

العقوبة حد اإلعدام مىت تعرض الطفل املخطوف إىل التعذيب أو تعنيفه جسديا، أو كان الدافع إىل اخلطف هو 
 من ذات املادة. 1املطالبة بفدية، أو ترتب عليه وفاة الطفل، وهو ما قضت به الفقرة 

رص الشديد من املشرع على توقيع أشد العقوبات على خمتطفي األطفال، غري أنه مل يهمل ورغم كل هذا اقح     
أين حاول من خالهلا دعوة  116حرصه على احملافظة على مصلحة الطفل املخطوف، فتدخل مبوجب نص املادة 

صلة فعله امو املخففة جزاء عزفه عن  األعذاراملختطف إىل العدول عن فكرة اخلطف مقابل استفادته من بعض 
اإلجرامي، وإن كان املشرع قد خفف العقوبة يف هذه املادة باإلحالة على املواد اليت جاء يف خطف األشخاص 

 البالغ ن دون القصر. 

الفقرة الثانية، جند بأن املشرع ذهب إىل وضع حد للمتابعة  314باإلضافة إىل هذا وبالرجوع إىل نص املادة     
، إذ أن إعادة السري فيها واقحكم على اخلاطف ال يكون إال 1وج القاصرة املخطوفة خباطفهااجلزائية بقيدها حال تز 

تايل فإن عدم البعد اقحكم بإبطال هذا الزواج بناء على شكوى من األشخاص الذين هلم صفة يف إبطاله، وب
للخاطف، وهذا فيه خروج على  لة اجلنائيةءإبطاله من طرفهم يعد مبثابة إجازة منه للزواج وهو ما تنتفي معه املسا

تكاب اجلررمة إىل ار عن القاعدة العامة اليت تستدعي من النيابة العامة مباشرة إجراءات املتابعة اجلزائية فور وصول 
، وهو ما نذهب إليه أيضا وذلك لسبق 2 علمها، غري أن هذه املعاجلة تبقى جمرد تزيد على حد وصف البعض هلا

منه اليت توجب تزويج القاصر من  11كام مبوجب قانون األسرة اجلزائري السيما يف املادة تنظيم املشرع هلذه األح
 .3من نفس القانون 33أوليائهم وإال كان العقد باطال طبقا لنص املادة 

 

                                                   
ا من شأنه املسامهة يف ختفيف األضرار املعنوية والنفسية اليت قحقت واملشرع بقضائه هذا يشجع اخلاطف على الزواج مبخطوفته مم 1

هبا جراء اخلطف وهو ما فيه محاية ملصلحة املخطوفة. حممود أمحد طه، اقحماية اجلنائية للعالقة الزوجية، دراسة مقارنة، دار الفكر 
 .123ص م، 1111والقانون، 
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إىل القول بأن تعامل املشرع اجلزائري مع جررمة خطف األطفال وإبعادهم ال يكاد خيرج عن عديد  وننتهي     
، سواء من حيث األركان أو الوسائل املعتمدة يف ارتكاهبا أو العقوبة املقررة هلا إىل جانب أعذار التشريعات

إىل  641مبوجب مواده من  المغربي نظيرهالتخفيف والظروف اليت تستدعي التشديد، فذات املعاجلة اعتمدها 
 641لطفل كما توضحه املادة ، وإن كان هذا األخري قرن تشديد العقوبة يف بعض اقحاالت بسن معينة ل641

وإن شدد فيها العقوبة كأصل عام فعاقب معها  المشرع المصريمن قانونه اجلنائي، وعلى ذات املنوال تعامل 
سنوات، وعند مصاحبته  11على اخلطف من غري استعمال التحيل واإلكراه بالسجن املشدد ملدة ال تقل عن 

سنة، أما إذا اقرتنت جبررمة  11سنة وال يتجاوز  11شدد مبال يقل عن املطالب بفدية ترتفع العقوبة إىل السجن امل
مواقعة األنثى أو هتك العرض حكم على الفاعل باإلعدام أو السجن املؤبد، أما فيما خيص اخلطف باستعمال 

عليه  سنة، ومىت صاحبته املطالبة بفدية فيعاقب 11التحيل واإلكراه فعقوبته هي السجن املشدد مبا ال يقل عن 
سنة، ويف اقحالة اليت يقرتن فيها اخلطف مبواقعة املخطوفة  11سنة وال يزيد عن  11السجن املشدد مبا ال يقل عن 

  . ع. مص. 111و  121طبقا للمواد أو هتك عرضها فيعاقب على ذلك باإلعدام، وهذا 

 بعد خطفه أو إبعاده. الحدثجريمة إخفاء  ثانيا:

ئري قد اعترب جررمة خطف الطفل القاصر وإبعاده عن طريق استعمال العنف أو التهديد إذا كان املشرع اجلزا     
هب إىل تشديد العقوبة فيها مىت تعرض الطفل املخطوف ذ أو التحايل أحد صور جررمة خطف الطفل وإبعاده، إذ

 جررمة إخفاء قاصر بعد عترباإىل التعذيب أو تعنيفه جسديا، أو كان الدافع إىل اخلطف هو املطالبة بفدية،  فإنه 
تقوم عليها كما سنوضحه من خالل  تذاهتا مستقلة عن هذه اجلرائم وإن كان دخطفه وإبعاده جررمة يف ح

 التعرض ألركاهنا أدناه: 

 ويشرتط لقيامها توافر كل من الركن ن املادي واملعنوي. :بعد خطفه وإبعاده حدثأركان جريمة إخفاء ال-  0

  :ع. ج العبارة التالية "كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد  311 املادة جاء يفالركن المادي . 
خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة اليت خيضع هلا قانونا"، ومبا أن الركن املادي 

   الذي يأتيه اجلاين، فهو وفقا هلذه العبارة يأخذ الصور التالية: اإلجراميهو عبارة عن السلوك 
 :املشرع اجلزائري يف هذه الصورة أي إخفاء قاصر أن يتم  اشرتطوقد  إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده

تايل فإن إخفاء قاصر من دون سبق خطفه أو إبعاده ال يقيم هذه اجلررمة اليت تتطلب يف البعد خطفه أو إبعاده، وب
 األصل نقله من مكان إىل آخر.
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  :راد بالتهريب يف هذه الصورة هو حجبه عن األشخاص الذين يبحثون واملتهريب قاصر من البحث عنه
به كأهله وذويه أو كانوا من السلطات املختصة اليت  املطالبةعنه، سواء كانوا من ب ن األشخاص الذين حيق هلم 

 .1تبليغ عن عملية خطف الطفلالتتوىل البحث عنه يف حال 

ملشرع يف هذه املادة هو التهريب الواقع داخل اقحدود الوطنية،  ويبدو أن صورة هتريب القاصر الذي يقصده ا    
إىل النص على صورة أخرى له وهي هتريب القاصر خارج الرتاب  31مكرر  313كونه ذهب يف نص املادة 

تايل فإن هتريب القاصر يأخذ صورت ن فيكون إما بتهريبه داخل الرتاب الالوطين أين فرض هلا عقوبة مشددة، وب
 و خارجه.الوطين أ

  :واملقصود بالسلطة اليت خيضع هلا قانونا هي السلطة إخفاء قاصر عن السلطة التي يخضع لها قانونا
تدبري أو أكثر يف حقه من تدابري اقحماية والتهذيب املقررة يف قانون محاية الطفل  اختاذالوصية على القاصر حال 

 .2هلذه الغاية

من  . إ.  666من  . ح. ط. ج، واليت كانت تقابلها املادة  21ة وهذه اجلهات منصوص عليها يف املاد     
 ج. ج. قبل إلغاءه، وهي:

 املمثل الشرعي للطفل، أو شخص أو عائلة جديرين بالثقة. -
 مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. -
 مؤسسة داخلية صاقحة إليواء األطفال يف سن الدراسة. -
 مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحن ن. -
 نظام اقحرية املراقبة. -

واملالحظ من هذه الصور هو أن املشرع جاء مبصطلح القاصر ومل حيدد سنا له، غري أن هذا يعين أنه ال يقرن      
مصطلح قاصر للداللة على الطفل الذي مل يبلغ  استخدامهذه اجلررمة بسن معينة يف اجململ، فحسب رأينا يكفي 

 ثامن عشرة سنة كما سبق وتقدم الوقوف عليه.سن الرشد اجلنائي وحمددة بـسن ال

  :الركن املعنوي يف هذه اجلررمة ال خيتلف عنه يف اجلررمة السابقة، فهو أيضا يتحقق بتوافر الركن المعنوي
اجلاين إىل إخفاء الطفل بعد خطفه إبعاده، وعلمه بأنه بفعله هذا  إرادة اجتاهكل من عنصري اإلرادة والعلم، أي 

 طفل يرتكب جررمة اخلطف. الذي يقع على

                                                   
 .41محاس هديات، مرجع سابق، ص  1
2
 .111ص  ، مرجع سابق،محو بن إبراهيم فخار 
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مكرر  313واملادة  311ونصت على عقوبتها املادة  :بعد خطفه وإبعاده حدثعقوبة جريمة إخفاء ال 2-
 . ع. ج، إذ ما يالحظ من خالهلا أن املشرع أقر عقوبة بسيطة للخاطف يف هذه اجلررمة مقارنة مع اجلرم  31

ر له عقوبة اقحبس من سنة إىل سنت ن إىل جانب الغرامة املالية الذي أتاه خاصة وأنه يقع على طفل قاصر، أين قر 
دينار، بل مل يكتف بذلك إذ قضى جبواز اقحكم عليه بإحدى العقوبت ن  1.111إىل  111اليت ترتاوح ب ن 

( سنوات إىل 1فقط، وإن كان قد شدد العقوبة عند هتريبه خارج الرتاب الوطين لتصل إىل اقحبس من مخس )
دج، وكأن املشرع يراعي يف هذه اجلررمة مصلحة  1.111.111دج إىل  111.111وبغرامة من  ( سنوات11)

اخلاطف أكثر من مصلحة املخطوف، وهذا ليس بالعقاب الكايف لردع اجلاين من جهة واقحد من اجلررمة من جهة 
 أخرى.

لص إىل أهنا سياسة نلمس فيها ، خناختطاف األحداثلسياسة العقابية للمشرع اجلزائري يف جررمة لما يوتقي     
حقو  الطفل اليت  اتفاقيةمن  31حرص املشرع يف حماولة اقحد والقضاء على اجلررمة، جمسدا بذلك نص املادة 

األطفال، وإن كان الواقع يفيد بعدم جناعة  اختطافمجيع التدابري الوطنية ملنع  اختاذحتث الدول األطراف على 
حالة  111بلغت  1116وتزايدها املستمر، حيث أهنا سنة  تفاع امللفت هلذه اجلررمةهذه التدابري بالنظر إىل االر 

فسجلت قفزة نوعية  1114ضحية أما سنة  43اخنفضت إىل  1114حالة ويف سنة  26بلغت  1111وسنة 
 .1حالة، ويف مجيع هذه السنوات دائما اإلناث يشكلون النسبة األكرب 111يف عدد الضحايا إذ سجلت 

اسة أكثر جناعة منها حىت ولو استدعى يألمر الذي يستدعي التدخل بإعادة ضبط هذه السياسية العقابية بسا     
الثغرات القانونية اليت تعرتيها كما هو عليه اقحال بالنسبة الستحداث املشرع اخلطف وسد األمر تشديد العقوبة، 

             مع اخلطف بدون عنف يف املادة ةوازابامل 1مكرر  113باستعمال العنف والتحايل والتهديد يف املادة 
مع خطفها بدونه  ة، حيث أغفل النص على زواج القاصرة املختطفة من خاطفها باستعمال العنف باملوازا311

 املنصوص عليه أيضا يف املادة األخرية. 

ع اخلطف يف وعلى غرار جرائم خطف األطفال اليت تقع من شخص أجنيب على الطفل، حيصل وأن يق    
دراستها إىل جانب  اخرتناالتشريع اجلزائري من شخص غري أجنيب عنه كأن يكون من أحد أفراد أسرته، وقد 

 العائلية.  بااللتزاماتخمتلف اجلرائم املرتبطة بعدم تسليم الطفل وذلك ضمن اجلرائم املتعلقة باإلخالل 

 .حدثجرائم اإلتجار بال البند الثالث:

 الوباء إذد الذي وصلت إليه حقو  اإلنسان بالنظر إىل حجم اإلهانة اليت تتعرض إليها حدا لقد بلغ اقح     
      ختطى كل التصورات، فبعدما طال حقهم يف عدم املساس باقحياة وحقهم يف عدم تعريضها لألخطار من 

تشكل أكرب ثالث جتارة اإليذاء، الرتك، خطف واإلبعاد بلغ أيضا درجة اإلجتار هبم، أين أصبحت هذه اجلررمة 
                                                   

 .113، ص 11األعمدة البيانية ضمن امللحق رقم  أنظر، 1
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إجرامية يف العامل بعد هتريب املخدرات والسالح غري املشروع مبا تذره من دخل، ويبدو أن األطفال يشغلون 
، وإزاء هذا فإن التدخل 1على تقارير األمم املتحدة ومجعيات حقو  اإلنسان باالستنادالنصيب األكرب فيها، وهذا 

 وضع النصوص القانونية الصارمة املعاقبة عليها.مبحاولة اقحد منها يستدعي التدخل ب

شروعة وغري ويعرف جانب من فقهاء القانون جررمة اإلجتار باألشخاص أو البشر بأهنا كافة التصرفات امل     
ل اإلنسان إىل جمرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء حمرتف ن عرب اقحدود الوطنية و املشروعة اليت حت

غالله يف أعمال ذات أجر متدن أو يف أعمال جنسية أو ما شابه ذلك وسواء مت هذا التصرف بإرادة بقصد است
 .2الضحية أو قصرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية

بناء على هذا وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، فإنه ال رمكننا ترمجة مدى وعي املشرع اجلزائري خبطورة جررمة      
 . ع. ج واليت جرم من خالهلا  311باألشخاص من خالل نص مادة واحد فقط، وهي نص املادة  راإلجتا

اإلجتار باألحداث حصرا عن طريق التخلي عنهم، فماذا عن بيعهم وما هو موقفه خبصوص اإلجتار باألشخاص 
املشرع اجلزائري خبطورة فمن منظورنا نرى أن وعي  3؟ وبالنظر لعدم حداثة عهد هذه اجلررمة يف الظهورالبالغ ن

الظاهرة عموما مل يأت سابق ألوانه أو يف وقته كما ذهبت إليه بعض التشريعات، سواء تعلق األمر بوعيه الدويل 
          لالتفاقيات الدولية اليت جترم اإلجتار بالبشر، أو وعيه الوطين بتجررمه هلا من خالل تشريعاته  بانضمامه

التكميلية املتعلقة بإبطال الر  وجتارة الرقيق واملمارسات  االتفاقيةمل يصاد  على الوطنية، حيث أن املشرع 
  اعتمادمهايف ح ن أن  م1143منع اإلجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري إال سنة  واتفاقيةالشبيهة بالر ، 

خاص خاصة النساء باألش اإلجتار، واألمر ذاته بالنسبة للربتوكول املتعلق مبنع وقمع 4م1114سنة  كان
األمم املتحدة ملكافحة اجلررمة املنظمة عرب الوطنية واملعتمد من طرف اجلمعية العامة  التفاقيةواألطفال، املكمل 

                                                   
 –دراسة مقارنة، منشورات زين اقحقوقية، بريوت داث والقواعد الدولية، حرندة الفخري عون، الطفل واجلررمة يف ظل قانون األ 1

. فاطمة عبد اهلل حسن عشيش، العوامل املرتبطة مبشكلة هتريب األطفال باجملتمع اليمين 124و 123 ص م،1113لبنان، 
 -ـه1636وتصور مقرتح من منظور اخلدمة االجتماعية ملواجهتها، رسالة ماجستري، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

 .2م، ص 1113
، ص م1111، 1 ع، 6 سمحد عيسى، اإلجتار بالبشر يف القانون وأحكام الشريعة اإلسالمية، جملة رسالة اقحقو ، أحممد  2

111. 
        ر التسعينات ومطلع سنةخواأمنذ يف اجملتمع اجلزائري بدأت يف الظهور فاإلجتار باألطفال ليس ظاهرة اقحديثة فقد  3

 .11مرجع سابق، ص  ي قادة،د حممودم، 1111
م وأصبحت سارية 1114سنة  االتفاقية التكميلية املتعلقة بإبطال الر  وجتارة الرقيق واملمارسات الشبيهة بالر ، اعتمدت 4

م             1143 سنة سبتمرب 11املؤرخ يف  161 -43املرسوم م، صادقت عليها اجلزائر مبوجب 1114أفريل  31املفعول 
 . اتفاقية منع اإلجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، اعتمدت(44 ع م،1143 سنة سبتمرب 16املؤرخة يف ، جج.  )ج. ر.

 -43، صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 1111ماي  11بنيويورك وأصبحت سارية املفعول يف  1114 مارس 11يف 
 .(44 ع، م1143 سنة سبتمرب 16خة يف املؤر  ،ج. ج )ج. ر. م1143 سنة سبتمرب 11املؤرخ يف  361
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، أما على املستوى 1م1113نوفمرب  1إال بعد مرور ثالث سنوات وذلك يف م 1111ملنظمة األمم املتحدة سنة 
 اإلجتارأين أدخل جررمة  م1111ونية املتكاملة ضد اإلجتار هبم إال سنة الوطين فلم رمنح األشخاص اقحماية القان

، وذلك ضمن قسم ن القسم اخلامس مكرر والقسم اخلامس 2باألشخاص وأعضائهم ضمن قانون العقوبات
          311جررمة اإلجتار باألطفال بالبيع والشراء يف املادة م 1116سنة  استحداثه، إىل جانب 1مكرر 

حرص املشرع اجلزائري على توفري اقحماية الالزمة لألشخاص من اإلجتار  إغفالوبالرغم من ذلك ال رمكن  ،3مكرر
تأخر يف ذلك، هو ما يسمح لنا بالوقوف على تقييم مدى جنعتها كان هبم من خالل هذه الرتسانة القانونية وإن  

ها على بيعهم والتخلي عنهم، ألن التعرض هلا أوجه نقتصر في ةواليت تأخذ عد حداثيف حماربة جرائم اإلجتار باأل
 يف اجململ ليس حمال هلذه الدراسة.

 حداث.جريمة بيع األأوال: 

من  . ع. ج جند أن املشرع اجلزائري قد جرم من خالهلا اإلجتار  1ف  6مكرر  313استنادا إىل املادة        
البالغ ن دون القصر، وهو ما يثبته توجهه  باألشخاص بوجه عام، ما يفيد أن اجلررمة هنا تستهدف األشخاص

مكرر واليت جرم من خالهلا جررمة  311لتجررمه اإلجتار باألطفال مبوجب نصوص قانونية خاصة وذلك يف املادت ن 
 بيع األطفال.

( 1مكرر "يعاقب باقحبس من مخس ) 311ونص عليها املشرع يف املادة  :حداثأركان جريمة بيع األ 1-
دج، كل من باع أو اشرتى  1111.111إىل  111.111( سنة وبغرامة من 11) ةعشر  سنوات إىل مخس

 (، ألي غرض من األغراض وبأي شكل من األشكال.12طفال دون سن الثامن عشر )

 ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض أو توسط يف عملية بيع الطفل.    

بع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من تكب اجلررمة مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طار إذا ا   
 دج. 1.111.111إىل  1.111.111( سنة وغرامة من 11( سنوات إىل عشرين )11عشر )

                                                   
، املتضمن التصديق م1113 سنة نوفمرب 11 ه املوافق لـ1616رمضان عام  16يف  ؤرخامل 614 -13املرسوم الرئاسي رقم  1

اصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلررمة خبباألشخاص  اإلجتاربتحفظ على برتوكول منع وقمع 
ج. ج، املؤرخة  )ج. ر. م1111نوفمرب  11عتمد من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ املنظمة عرب الوطنية، امل
 (.وما بعدها 6، ص 41 ، ع61س ، م1113 سنة نوفمرب 11  ه املوافق لـ1616رمضان عام  14 يف
م يعدل ويتمم األمر 1111 سنة فرباير 11 املوافق لـه 1631صفر عام  11 املؤرخ يف 11 -11وذلك مبوجب القانون رقم  2

ربيع األول عام  11املؤرخة يف  ،السابق ذكره )ج. ر. ج. جاملعدل واملتمم املتضمن قانون العقوبات  114 – 44رقم 
 .(وما بعدها 3، ص 11 ، ع64م، س 1111مارس سنة  2ه املوافق لـ 1631

 املعدل واملتمماملتضمن قانون العقوبات  114 -44ل واملتمم لألمر رقم املعد 11 -16مبوجب القانون رقم  استحدثت 3
 السابق ذكره.



 

122  

 ويعاقب على الشروع بنفس عقوبة اجلررمة التامة".    

 طبقا هلذه املادة تقوم جررمة بيع األطفال ويعاقب عليها قانونا على الوجه اآليت:   

أحد األفعال املذكورة يف املادة أعاله، وهي كل من  بإتيانيف جررمة بيع األطفال فيتم  للركن الماديسبة بالن    
 البيع وما يلحقه من شراء، إىل جانب التحريض أو التوسط يف عملية البيع.

علق األمر باملعامالت ويف حتديد املراد بفعل البيع فلم جند له تعريفا إال التعريف الوارد يف عقد البيع عندما يت    
 . م. ج اليت تعرفه بأنه "البيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل للمشرتي  311املدنية وذلك يف نص املادة 

خبصوص  المشرع المغربي، إال أننا جند التعريف الذي جاء به 1ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل مثن نقدي"
فقرة  1 -644احملل الذي تقع عليه هو إنسان حي، فتنص املادة  باعتباررمة بيع األطفال هو أكثر تناسبا مع اجلر 

 . ج. م "يقصد ببيع األطفال كل فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من شخص أو جمموعة أشخاص إىل  1
فعل البيع فقط لقيام  المشرع المصري، ومل يشرتط 2شخص آخر أو جمموعة أشخاص مبقابل كيفما كان نوعه"

من  1قيامه توافر عملية العرض للبيع أو الوعد به طبقا للمادة لركن املادي يف جررمة بيع األطفال، إذ يكفي ال
 .3قانون مكافحة اإلجتار بالبشر

أما فعل التحريض فيتمثل يف إغراء ودفع األطراف إىل القيام بعملية بيع أو شراء الطفل، يف ح ن أن التوسط      
 .4لعالقة ب ن شخص ن أو أكثرفهو التدخل بغرض ربط ا

 

 

                                                   
1
 السابق ذكره.املعدل واملتمم  املتضمن القانون املدين 12-41األمر رقم  

2
قتضاه نقل أي فعل أو تعامل يتم مبيقصد ببيع األطفال ويتماشى هذا التعريف مع التعريف الذي جاءت به املادة األوىل فقرة أ " 

 طفل من جانب أي شخص أو جمموعة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض".
أعتمد وعرض  أنظر، الربتوكول االختياري التفاقية حقو  الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

مايو        11، املؤرخ يف 16، الدورة 143جب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم للتوقيع والتصديق واالنضمام مبو 
 1 املؤرخ يف 111-14اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم عليه صادقت م، 1111يناير  12م، دخل حيز النفاذ يف 1111

 4ه املوافق لـ 1614شعبان عام  13 . ج، املؤرخة يفجج. ر. )م 1114سبتمرب سنة  1 ه املوافق لـ 1614شعبان عام 
 .(وما بعدها 3، ص 11ع  ،63م، س 1114سبتمرب سنة 

 12 ع، م1111مايو سنة  1املؤرخة يف  ،املتعلق مبكافحة اإلجتار بالبشر )ج. ر. ج. مم 1111لسنة  46القانون رقم  3
 .https://www.scribd.com مكرر(.

 .144محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  4
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"، يذهب بأي شكل من األشكالأما بالنسبة للوسيلة املستعملة يف عملية البيع فباستخدام املشرع عبارة "     
 باستعماهلاتايل يستوي من أجل قيامها أن يتم بأي وسيلة كالتهديد بالقوة أو الإىل عدم اشرتاط وسيلة معينة، وب

، كما سوى أيضا ب ن البائع واحملرض 1ه، االختطاف أو االحتيال أو اخلداع ... إخلأو أي شكل من أشكال اإلكرا
تم ببيع تواملتوسط، كذلك يستوي لديه أن ترتكب اجلررمة من طرف شخص واحد أو يف إطار مجاعة منظمة، وأن 

ررمة عكس املشرع الطفل داخل الرتاب الوطين أو بنقله خارجه، وإن كان املشرع مل يشر إىل املقابل يف هذه اجل
 املغريب الذي أجاز فيه أن يكون بأي مقابل مهما كان نوعه كما ذكر يف تعريف بيع األطفال.

وقبل أن ننتقل إىل الركن املعنوي نشري إىل أن احملل يف هذه اجلررمة بناء على أهنا من اجلرائم الواقعة على األطفال    
 املشرع اجلزائري.هو أيضا كل طفل دون سن الثامن عشر كما حدده 

، فيقوم القصد اجلنائي العام للجاين بتوجه إرادته 2هلا فيتطلب قصدا عاما وخاصا للركن المعنويأما بالنسبة     
حنو بيع الطفل، والعلم بأن نتيجة فعله الواقع عليه يرتكب جررمة البيع، أما بالنسبة للقصد اخلاص فيتطلب أن 

عبارة  باستخدامهمع ن، واملشرع مل حيدد هذا الغرض إذ ترك اجملال مفتوحا يكون بيع الطفل من أجل حتقيق غرض 
               يف كاالستغاللالطفل ألي غرض كان،   استغاللوالغالب أنه يقصد ألي غرض من األغراض"، "

فقا ملا الدعارة، االستغالل اجلنسي، التسول، السخرة، اخلدمة كرها، االسرتقا ، االستعباد، ونزع األعضاء، و 
 ، وأهم هذه الصور تشكل جرائم مستقلة سنتعرض هلا يف حينه.1ف  6مكرر  313تقضي به املادة 

 حداث.عقوبة جريمة بيع األ 2-

         311كما سبق اإلشارة له فقد نظم املشرع جررمة بيع األطفال مبوجب نص مادة واحدة وهي املادة      
 ملقررة هلا كما يلي:مكرر، وقد تضمنت هذه املادة العقوبة ا

دج كل من باع  1111.111إىل  111.111اقحبس من مخس سنوات إىل مخس عشرة سنة وبغرامة من      
مشل بنص هذه العقوبة كل  "كل منإذ أن املشرع باستخدامه عبارة "، أو اشرتى طفال دون سن الثامن عشر

فل أو من يتوىل رعايته أو أي شخص شخص مهما كان وصفه وصفته، فيستوي يف ذلك إذ كان من أصول الط
 أجنيب عنه، كما يستوي يف ذلك إن كان فاعال أصليا أو شريكا يف عملية البيع.

تشدد العقوبة يف هذه اجلررمة فتصل إىل السجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة وغرامة بكما قد يعاقب      
جرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر تكب اجلررمة مجاعة إر دج، إذا ا 1.111.111إىل  1.111.111من 

 للحدود الوطنية.
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يف ارتكبها  كر اأيضا، الشروع عند املشرع اجلزائري يف ارتكاب هذه اجلررمة يف اقحاالت أعاله أي سواء ش      
 يوجب نفس العقوبة املقررة للجررمة التامة.فشخص أو جمموعة أشخاص 

اجلررمة وفقا ملقتضيات هذه املادة إىل الفرتة األمنية املنصوص عليها  فضال عن هذا خيضع احملكوم عليه يف هذه     
مكرر وملدة تقدر بثلثي العقوبة احملكوم هبا، واليت حيرم مبوجبها من االستفادة من تدابري التوقيف  41يف املادة 

حة، إجازات اخلروج، اقحرية املؤقت املتعلقة بتطبيق العقوبة، مبا فيها الوضع يف الورشات اخلارجية أو البيئة املفتو 
 مكرر. 311النصفية، اإلفراج املشروط وهذا مبوجب املادة 

باألطفال ال خيتلف عنه يف جررمة األشخاص  اإلجتارونشري يف هذا املوضع إىل أن تشديد العقوبة يف جررمة       
، بل 1مكرر  313طبقا للمادة   نغالبالغ ن إذ يعترب ظرف التشديد فيها من أحد الصور املوجبة له يف عند البال

 قبلدون الرجل من  امرأةاملشرع يف هذه األخرية ظرفا مشدد مىت وقعت اجلررمة على  اعتربأكثر من ذلك حبيث 
الزوج أو األصول أو الفروع أو الويل أو كل من له سلطة عليها، يف ح ن يف جررمة اإلجتار باألطفال سوى بينهم 

س أو القرابة وعدمها، ليبقى السؤال مطروحا عن الغاية من تفريد محاية خاصة يف يف العقوبة سواء من حيث اجلن
 هذا الوصف عليها؟. انطبا ظل عدم 

يف املعاقبة على جررمة بيع األطفال هي ذاهتا املتبعة يف التشريع اجلزائري، على  المشرع المغربيوسياسة      
 حيثبات على مرتكبها إذا ارتكبها على طفل، الذي ذهب إىل توقيع أقصى العقو  المشرع المصريعكس 

 4تصل إىل السجن املؤبد والغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تتجاوز مخسمائة ألف جنيه وفقا للمادة 
 من  . م. إ. ب.

 .الحدثجريمة التخلي عن ثانيا: 

، وقد فرد 1ف  6مكرر  313ادة تعترب هي األخرى جررمة من جرائم اإلجتار باألطفال املنصوص عليها يف امل  
واليت تنص على أنه "يعاقب باقحبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من  311هلا هي أيضا املشرع نص املادة 

 دينار: 11.111إىل  111

كل من حرض أبوين أو أحدمها على التخلي عن طفلهما املولود أو الذي سيولد وذلك بنية اقحصول على  (1
 ،فائدة
من أبوين أو من أحدمها على عقد يتعهدان مبقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد  كل من حتصل (1

 ،وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع يف استعماله ،أو شرع يف ذلك
 كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إىل فائدة أو شرع يف ذلك". (3
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سابقة  دثنوه إىل العالقة ب ن جررمة التخلي وجررمة ترك اقحبداية نالحدث: أركان جريمة التخلي عن  1-
الدراسة، حيث يذهب الكثري إىل اخللط بينهما فبالرغم من التداخل القائم غري أن فعل الرتك املشرتط يف جررمة 

ي يتمثل يف معيار اخلطر الذ االختالفالرتك خيتلف عن فعل التخلي املشرتط هو اآلخر يف جررمة التخلي، ووجه 
جيب أن يتعرض له الطفل يف جررمة الرتك وهو ما يربره إدراج املشرع مثل هذه اجلرائم ضمن جرائم تعريض الطفل 

 .1للخطر، يف ح ن أن هذا اخلطر هو شرط غري قائم يف جرائم التخلي عن الطفل

 وعليه يشرتط يف قيام جررمة التخلي عن الطفل األركان التالية:   

هلا، بناء على التعاريف اليت سبق وأعطيت للركن املادي، فإنه يتمثل يف  بالركن المادي فعندما يتعلق األمر   
 خذ يف هذه اجلررمة ثالث صور هي:ؤ جررمة التخلي عن طفل يف السلوك الذي يأتيه اجلاين، وقد ي

  :قياسا على تعريف التحريض يف تحريض األبوين على التخلي عن طفلهما بغيت الحصول على فائدة
ا، وبالرجوع إىل نص م، فهو إغراء ودفع األبوين، األب أو األم أو كالمها إىل التخلي عن طفله2ة بيع األطفالجررم

 يتم أو جيب أن يتم هبا التحريض، فيتم بكل وسيلة يتفإن املشرع مل حيدد ال الوسائل وال األساليب ال 311املادة 
ال يصل درجة اإلكراه بالتهديد والقوة والعنف، ألن اإلكراه  اخلداع طاملا أنه وأاقحيلة  وأوبأي أسلوب كاإلغراء 

 يعدم اإلرادة أما التحريض فيعيبها دون إعدامها.

ولد ما يفيد يالذي ولد أو الذي س ابنهماتخلي عن لبوين لعلى األباإلضافة إىل هذا يشرتط أن يتم التحريض      
ملشرع مل حيدد مدهتا فتخضع للسلطة التقديرية ا رغم أنأن الولد جيب أن يكون حديث العهد بالوالدة، 

أن يكون التخلي مقابل فائدة دون أن حيدد طبيعة هذه الفائدة سواء كانت  اشرتط، فضال عن هذا 3للقاضي
 مادية أو معنوية.

مس شرعي لوالديه أم ناتج عن عالقة غري شرعية، فهو ما نل ابناوفيما يتعلق بالولد حمل التخلي فيما إذا كان     
، ومربر ما 4عدم وضوحه عند املشرع اجلزائري عكس ما ذهب إليه البعض معتربا أن الولد جيب أن يكون شرعيا

حتتمل  أحدهما حيث أن كلمةكل من حرض أبوين أو أحدهما"، املشرع عبارة " استعمالذهبنا إليه هو 
ان الولد ناتج عن عالقة شرعية كما لو ولد  ن فقد تتخلى األم عن ولدها مقابل مع ن بإرادهتا املنفردة مىت كيالفرض

الطفل يتيما، أو ناتج عن عالقة غري شرعية وإن كانت اقحالة األخرية هي الراجحة، أما بالنسبة لتخلي األب عن 
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بإرادته املنفردة يف من أحد اقحاالت النادرة اليت نصادفها يف اجملتمع، وعليه نرى أن جررمة التحريض على  هولد
 على حد سواء.ه طفل متس الطفل الشرعي وغري التخلي عن 

  :ما يشرتط يف السلوك اإلجرامي يف هذه الصورة ال خيتلف عن تخلي األبوين عن طفلهما بموجب عقد
املقابل هنا ال يكون إىل عقد حىت تتحقق  حيثالصورة األوىل، فهو خيضع لذات الشروط إال فيما تعلق باملقابل 

يف صر املشرع تقاا، سواء كان العقد قائما أو شرع يف إعداده، وقد ما عن طفلهعملية ختلي الوالدين أو أحدمه
هذه الصورة على الطفل الذي سيولد فقط، ما يفيد أن العقد أو عملية الشروع فيه وفعل التخلي عموما اجملرم يف 

تايل الشرع مل حيددها وبهذا احملل جيب أن يكون موجود قبل حتقق عملية الوالدة فعليا، وعن طبيعة هذا العقد فامل
أن استعمال املشرع للحائز  إال ،قد يكون عرفيا أو رمسيا، غري أن الكتابة شرط الزم فيه وإن مل ينص عليها صراحة

بينه وب ن املتحصل على العقد ومستعمله والشارع يف استعماله يفيد أن العقد جيب أن  واملساواةيف املادة أعاله 
 كتابته.بوال يكون هبذا الوصف إال  ملموسايكون شيئا ماديا 

  :إذا كان احملرض أو املتحصل على عقد أو الحصول على طفل من خالل تدخل الغير مقابل فائدة
قصد محل الوالدين على التخلي عن ولدمها هو اجلاين يف الصورت ن  استعمالهله أو مستعمله أو شرع يف  اقحائز

ب ن الوالدين واجلناة املذكرين –يضا من توسط أو شرع يف التوسط بينهما السابقت ن، ففي هذه الصورة يعترب جانيا أ
 مقابل فائدة يتحصل عليها. -أعاله

      تخلي عن الطفل بناء على صورة من الصور الثالثال، فمىت كنا بصدد جررمة الركن المعنويأما      
توجه اإلرادة إىل القيام هبا، إىل جانب القصد املذكورة، فإنه يشرتط توافر القصد العام بالعلم بعناصر اجلررمة و 

اخلاص وذلك بأن تتجه نية احملرض أو املتوسط إىل اقحصول على فائدة من وراء فعل التحريض أو التوسط 
فوحدمها ال يكفيان لقيام الركن املعنوي هذا بالنسبة للصورت ن األوىل والثالثة، أما بالنسبة للصورة الثانية فيكفي 

 .1م لقيام الركن املعنوي فيهاالقصد العا

من خالل ما سبق جنذ أن املشرع بالرغم من نصه على ثالث صور  الحدث:عقوبة جريمة التخلي عن  2-
، غري أركاهنايف كل صورة أوصاف معينة لقيام  اشرتاطهخالهلا فعل التخلي عن الطفل جررمة، وبالرغم من من يعترب 

 فاعل نسواء كانوا  ارتكاهبااملسامه ن يف  األشخاصاالت وعلى مجيع أنه ذهب إىل توحيد العقوبة يف كل اقح
ر دورهم على التوسط من أجل إمتامها، بل أكثر من ذلك أين ذهب إىل توقيع نفس العقوبة اقتصاأصلي ن أو 

ع. ج إذ أن العقوبة املقررة هي حبس من شهر إىل   . 311حال الشروع فيها فقط، وهذا طبقا لنص املادة 
طبقا للمادت ن  قانون الجنائي المغربيدينار جزائري، وهي ذاهتا يف  11.111إىل  111أشهر وغرامة من ستة 

 منه. 644و  644
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ه ب ن خمتلف اجلرائم السابقة من منطلق أهنا اوكما نالحظ أن حجم العقوبة صغري جدا فيما إذا قارن     
وكأن املشرع يراعي فيها إرادة الوالدين يف التخلي ما، تستهدف الطفل غري أن الوضع يف هذه اجلررمة خيتلف نوعا 

  عن طفلهما، ومصلحة الطفل يف التعرض لألخطار واليت تكاد تكون شبه موجودة.

 : الجرائم الماسة بالسالمة الصحية للحدث.المطلب الثاني

 تتكامل السالمة البدنية يعد اقحق يف السالمة اجلسدية والسالمة الصحية من اقحقو  املتالزمة مع بعضها، فال    
اليت قد يتعرض هلا، بل ال بد من أن يتمتع برعاية صحية حتفظ له سالمته  االعتداءاتللطفل من جمرد حفظه من 

من خمتلف األمراض واألوبئة واآلفات اخلطرية اليت قد تلحقها، ويف سبيل متك ن الطفل من الرعاية الصحية جيب 
حقو  الطفل ال سيما فقرهتا  اتفاقيةمن  16جب قوانينها وفقا ملا توجبه املادة على الدول أن تكفل هذا اقحق مبو 

األوىل، ومبوجب هذا املبدأ كفل املشرع اجلزائري للمواطن ن مبختلف فئاهتم العمرية مبا فيهم األطفال اقحق يف 
 3ز هذا اقحق يف املادة ، كما عز 1من د "الرعاية الصحية حق للمواطن ... إخل" 44الرعاية الصحية طبقا للمادة 

من قانون محاية الطفل، وألن بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن ال يتوقف على جمرد التنصيص عليه سلكت  1ف 
، خاصة إزاء الوضع الصحي تنتهكهاالتشريعات املقارنة سياسة عقابية رامية إىل وضع حد جلميع األفعال اليت 

                 1إىل أن ما يقدر حبوايل م 1112لسنة  اليونيسفت ءااملقلق لألطفال يف العامل، إذ تشري إحصا
        طفل يلقون حنبهم يف العامل قبل بلوغهم سن اخلمس سنوات يف ح ن يعيش مالي ن األطفال يف معاناة مع   مالي ن
راحل األوىل من حنو تركيز محايتها على الطفل جنائيا خاصة يف امل اجتهت، حيث أن هذه السياسة العقابية 2املرض

عمره وهو ما دلت عليه النصوص املذكورة أعاله، وهو ما سنركز عليه أيضا يف هذه الدراسة ضمن هذا الفرع من 
جيعلنا أمام العديد من ما خالل التعرض لألفعال اليت تلحق الطفل يف هذه املرحلة فتشكل مساسا بصحته 

    ة اإلخالل بالتلقيح اإلجباري للطفل وجررمة تشغيلاجلرائم، من بينها جررمة منع الطعام عن الطفل، جررم
املشرع اجلزائري وتعزيزا منه قحق الطفل يف الصحة قرر له محاية خاصة حىت يف املرحلة السابقة  علما أناألطفال، 

 ولو بفرتة معينة واليت يطلق عليها "فرتة املراهقة" وذلك مبوجب قوان ن خاصة من بينها: البلوغعلى 

ضمنه القصر من الكحول يف  حيميوالذي  ،3قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول نونقا     
، فمنع على أصحاب حمالت بيع املشروبات الكحولية واخلمور عرضها 16إىل  16الباب الثاين منه يف املواد من 

واب اجملالس الشعبية سنة، على أن يتم إلصا  هذا املنع على أب 11جمانا على القصر الذين يقل سنهم عن 
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 11البلدية ويف القاعات الرئيسية جلميع املقاهي واقحانات وحمالت بيع املشروبات الكحولية مقابل غرامة تقدر بـ 
بإلصاقها، أما يف حالة بيع وعرض هذه املشروبات فعاقب املتجاوزين هلذا  االلتزامدج كعقوبة على عدم  11إىل 

هذه العقوبة الغري من هؤالء األشخاص  تدج، ومشل 11.111إىل  1.111ما ب ن  املنع بالغرامة املالية املقدرة
مبجرد تقدرمها هلم للقاصر لشرهبا حىت السكر السافر وضمنها عقوبة تكميلية تصل اقحبس من شهر إىل سنة، ويف 

 خرية.املشرع من السلطة األبوية يف هذه األ من من ب ن هؤالء األشخاص جردهاحالة ما إذا كان األبو 

والذي  ،1غير مشروعين بها واإلتجاروقمع االستغالل  قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    
 1ف  13عاقب من خالله املشرع على جررمة تسليم أو عرض املخدرات أو املؤثرات العقلية على قاصر املادة 

بس من سنت ن إىل عشر سنوات وبغرامة من اقح 1منه بأقصى حد للعقوبة املقررة للبالغ ن وهي طبقا للفقرة 
 دج. 111.111إىل  111.111

املخدرات أو تسليمها  استعمالوالذي عاقب على جررمة تسهيل  ،2أيضا قانون حماية الصحة وترقيتها     
منه بالسجن من مخس  6فقرة  166للقصر بناء على وصفات ومهية أو تواطئية ومتكينهم منها، مبوجب املادة 

سنوات واملنع 11و  1إىل عشر سنوات، مع إمكانية اقحكم باقحرمان من اقحقو  املدنية ملدة ترتاوح ب ن  سنوات
 . ع. ج، وسحب  11سنوات على األكثر، ووجوب اقحكم مبنع اإلقامة وفقا للمادة  1من ممارسة املهنة ملدة 

األمر مبصادرة املواد والنباتات  سنوات على األكثر، أيضا وجوب 3جوار السفر وإيقاف رخصة السياقة ملدة 
 يف صنع املواد أو النباتات أو نقلها. استعملتاحملجوزة واألثاث واملنشآت واألواين والوسائل األخرى اليت 

     سننتقل إىل دراسة جررمة منع الطعام عنتعرضنا إىل صور اقحماية يف املرحلة السابقة على البلوغ  بعد     
 النقاط التالية: ضمن دثوجررمة تشغيل اقح دثبتلقيح اقح، جررمة اإلخالل دثاقح

 

 

                                                   
1

م املتعلق بالوقاية من 1116سنة ديسمرب  11هـ املوافق لـ 1611ذي القعدة عام  13املؤرخ يف  12 -16القانون رقم  
ذو القعدة عام  16املخدرات واملؤثرات العقلية وقع االستغالل واإلجتار غري مشروع ن مبا )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 

 وما بعدها(. 3، ص 23، ع 61م، س 1116ديسمرب سنة  14ه املوافق لـ 1611
املتعلق حبماية الصحة م 1121 سنة فرباير 14املوافق لـ  ه1611عام  مجادى األوىل 14املؤرخ يف  11 -21لقانون رقم ا 2

، ع           11م، س 1121فرباير سنة  14املوافق لـ  ه1611 مجادى األوىل عام 14 يوم األحد املؤرخة ،وترقيتها )ج. ر. ج. ج
يوليو سنة  11املوافق لـ  ه1611رجب عام  14املؤرخ يف  13 -12القانون رقم املعدل واملتمم ب (وما بعدها 144ص ، 2

 ع        ،61س  م، 1112غشت سنة  3هـ املوافق لـ 1613 عام أول شعبان يوم األحداملؤرخة  ،)ج. ر. ج. ج م1112
 .(وما بعدها 3، ص 66
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 .حدث: جريمة منع الطعام عن الالفرع األول

والصكوك الدولية والتشريعات  االتفاقياتإن اقحق يف الغداء أو الطعام حق دويل إنساين مكفول يف عديد      
قحظة كونه جنينا يف بطن أمه، وذلك الوضعية، وحىت الشرائع السماوية حيث أوجبته هذه األخرية للطفل منذ 

فيمكنه هو اآلخر من النمو السليم املتوازن وحيفظه  غداءهها من ءبتمكينها من القدر الكايف من الغداء ألن غدا
، ورمتد هذا الوجوب إىل مرحلة ما بعد 1له صحته من مجيع األخطار اليت هتددها نتيجة نقص أو منع الطعام عنه

املصدر األساسي لغداء الطفل يف هذه  باعتبارهريعة اإلسالمية الرضاع على األم بالفطرة الوالدة أين فرضت الش
َُحْولَْيِنَُكاِملَْيِنُُ﴿الفرتة ملا جاء يف قوله تعاىل:  ُأَْوَلَده نَّ ُي ْرِضْعَن ُالرََّضاَعةَُُي ِتمَُّأَنُأَرَادَُُلَِمنُْوَاْلوَاِلَدات 

ُبَِوَلِدَهاُوَاِلَدةٌُُت َضارََُُّلَُُو ْسَعَهاُِإَلََُُّنْفسٌُُت َكلَّفُ َُلَُُبِاْلَمْعر وفَُُِوِكْسَوت ه نَُُّرِْزق ه نََُُّلهُ ُاْلَمْول ودَُُِوَعَلى
ُبَِوَلِدِهُُوَُ ُلَّه  َُمْول وٌد لُ ُاْلوَارِثَُُِوَعَلىَل ِلكَُُِمث ْ

َٰ
ُج نَ احَُُفَ لََُُوَتشَاو رُ ُمِّْنه َماَُترَاضُ َُعنُِفَصاَلًُُأَرَاَداُفَ ِإنُُْذ

ُبِاْلَمْعر وِفُُُُمَّاَُسلَّْمت مُِإذَاَُعلَْيك مُُْج نَ احَُُفَ لَُُأَْوَلَدك مَُُْتْسَتْرِضع واُأَنُأَرَدتُّمُُْوَِإنَُُْعلَْيِهَما ُوَاتَّق واآتَْيت م
عنه يوجب  امتناعها، بل أكثر من ذلك إذ ذهب الفقهاء إىل أن 2﴾ِصيرٌُبَُُتَْعَمل ونَُُبَِماُاللَّهَُُأَنَُُّوَاْعَلم واُاللَّهَُ
 .3لتها أمام اهلل تعاىلءمسا

لة الشرعية، فماذا عن موقف القانون من ذلك؟ وهل ءوإذا كان منع الغداء عن الطفل شرعا يوجب املسا     
 لة القانونية؟.ءيوجب املسا

املشرع اجلزائري منع الطعام عن الطفل جررمة كاملة األركان وتقيم اقحد يف حق مرتكبها وهذا طبقا ملادة  اعترب     
منع عنه من جرح أو ضرب عمدا قاصرا ال تتجاوز سنه السادس عشر أو   . ع. ج إذ جاء فيها "كل 141

إىل اقحد الذي يعرض صحته للضرر... يعاقب باقحبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة  عمدا الطعام أو العناية
أو اقحرمان املشار إليه بأنه "إذا نتج عن الضرب أو ...  141ويضيف يف املادة ، دج" 1.111إىل  111من 

و إذا أيف املادة السابقة مرض أو عدم القدرة على اقحركة أو عجز كلي عن العمل ألكثر من مخس عشرة يوما، 
 دج. 4.111إىل  111وجد سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة اقحبس من ثالث إىل عشر سنوات وغرامة من 

                                                   
        العرايب خرية، حقو  الطفل املدنية يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية .21حممد عزوزي، مرجع سابق، ص  1

 .161عبد القادر الشيخلي، مرجع سابق، ص . 146 -143م، ص 1113 -1111اقحقو ، جامعة وهران، 
 .133 سورة البقرة، اآلية 2
3

        عبد القادر بن حرز اهلل، اخلالصة يف أحكام الزواج والطال  يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري حسب آخر تعديل 
، األحوال الشخصية، ط 4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج  .311، ص م1114ونية، اجلزائر، ، دار اخللد1له، ط 

. صفية اعبيدي، االمتناع اإلجرامي وأثره يف الصحة الطفولة، دراسة تأصيلية تطبيقية 412م، ص 1121، دار الفكر، دمشق، 1
اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، جامعة أمحد                   من منظور الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، كلية العلوم 

 .136م، ص 1111 -1116دراية، أدرار، 
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من هذا القانون وباملنع  16اقحرمان من اقحقو  الواردة يف املادة وجيوز عالوة على ذلك اقحكم على اجلاين ب     
 من اإلقامة من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر".

 حدث.أركان جريمة منع الطعام عن ال البند األول:

فال قاصر حملها، والذي ال يصلح إال أن يكون ط صفة الضحيةمن ب ن األركان اجلوهرية يف هذه اجلررمة هو       
من قلة النصوص القانونية اليت تشكل  -141املادة  –يقل سنه عن السادس عشرة سنة، ويعترب هذا النص 

 ة سنة.ر املشرع يف غالبيتها إىل حتديدها بسن الثامن عش اجتهيف حتديد سن الطفل، إذ  استثناء

املنع جيب أن يكون عمديا وأن  ، فيتمثل يف منع الطعام عن الطفل حيث أن هذاللركن الماديوبالنسبة      
، وعليه إذا كان املنع غري عمديا كما لو كان بسبب ظروف قاهرة خارجة ضرريكون من شأنه تعريض صحته لل

 هذه اجلررمة. انتفتعن اإلرادة كالفقر 

ذ يدخل هذا وقد وسع املشرع اجلزائري من جمال جررمة منع الطعام عن الطفل لتشمل أيضا منع الرعاية عنه، إ     
يف مفهوم هذه األخرية كل الضروريات اليت حيتاجها الطفل يف هذه املرحلة واليت ال يقوى على توفريها لنفسه من 

وسع  141الطعام، الشراب، الكسوة، العالج، املسكن ... إخل، باإلضافة إىل هذا جند أن املشرع ضمن املادة 
م جررمة، فيقع من كل شخص على حد تعبري املشرع من جمال األشخاص الذين يشكل املنع املرتكب من قبله

سواء ربطته عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالطفل، وإن كان املنع يف هذه اجلررمة ال يتصور إال من الوالدين أو من له 
وأكده املشرع يف به سلطة على الطفل ألهنم هم األشخاص املعهود هلم بتوفري الرعاية هلم، وهذا على حنو ما جاء 

 املتعلقة جبرائم ترك األسرة. 331املادة 

هلا، فيقتضي توافر القصد اجلنائي مشموال بعنصر العلم أي علم اجلاين بالنتيجة  بالركن المعنويوفيما يتعلق      
 النتيجةاإلجرامية املعاقب عليها قانونا املرتتبة على فعله، وعنصر اإلرادة وذلك بأن تتجه إرادة اجلاين إىل حتقيق 

 قصودة وهي منع الطعام عن الطفل. امل

 حدث.عقوبة جريمة منع الطعام عن ال البند الثاني:

 . ع. ج هي اقحبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من  141العقوبة العادية هلذه اجلنحة طبقا للمادة      
قحبس من ثالث إىل وهي ا 141دج، أما العقوبة املشددة هلا فنص عليها املشرع يف املادة  1.111إىل  111

حالة ما إذا نتج عن اقحرمان املشار إليه يف املادة يف دج، وذلك  4.111إىل  111عشر سنوات وغرامة من 
اجلررمة بسبق اإلصرار والرتصد وأيضا  اقرتانمرض أو عدم القدرة على اقحركة، وعاقب بذات العقوبة على  141
ف  141له سلطة على الطفل أو يتوىل رقابته طبقا للمادة  من الوالدين أو أحد األصول وكل من ارتكاهباعلى 

جررمة القتل أو الشروع فيها واليت تصل  بارتكابه، أما إذا كان اقحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب اجلاين 1
 6طة على الطفل أو يتوىل رقابته طبقا للفقرة لاإلعدام مىت كان اجلاين من الوالدين أو أحد األصول وكل من له س
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من  16، كما أجاز املشرع أيضا اقحكم على اجلاين باقحرمان من اقحقو  الواردة يف املادة 141و  141من املادة 
 رع المغربيشالموقد تعامل ، هذا القانون وباملنع من اإلقامة من سنة على األقل  إىل مخس سنوات على األكثر

 .1العقوبة بسيطة يف مدة اختالفاتمع هذه اجلررمة بنفس الطريقة مع 

 .حدث: جريمة اإلخالل بالتلقيح اإلجباري للالفرع الثاني

إن حق الرعاية الصحية للطفل أو اقحدث ال يتوقف عند إمداد جسمه بالغداء الكامل بل متتد إىل كل ما قد      
إذ تتطلب  ينجر عن هذا اقحق من حق يف املسكن وامللبس واملشرب ... إخل ال سيما اقحق يف الدواء أو العالج،

رعايته الصحية وجوب السهر على سالمته من خمتلف األمراض الوبائية املعدية والوقاية منها ومكافحتها ملا فيها 
الدولة  اهتمتوأمهيته فقد  االلتزاممن هتديد لصحته بصفة خاصة وحياته بصفة عامة، وبالنظر إىل ثقل هذا 

من د، غري  44صحية لألطفال يف هذه الصورة طبقا للمادة وأولت حرصها على التدخل من أجل توفري الرعاية ال
إياه على الوالدين أو كل من يدخل الطفل حتت رعايتهم، ففرضت ضرورة خضوعه للتلقيح اإلجباري ضد  ةقاصر 

من  1طبقا للمادة  اقحصباءخمتلف األمراض املعدية حتت طائلة العقوبة كالسل، اخلنا ، الكزاز، الشها ، الشلل، 
للطفل دفرت صحي يسجل  خيصص، ويف سبيل هذا وتكريسا له 2م املتعلق ببعض أنواع التلقيح اإلجبارياملرسو 

من قانون محاية  12ضمنه كل التطعيمات اليت خيضع هلا وخمتلف العالجات الطبية املقدمة له طبقا للمادة 
 .3الصحة وترقيتها

ه اإلخالل بواجب التلقيح اإلجباري للطفل اليت ويف هذا السيا  يبقى السؤال مطروحا حول أشكال أو أوج    
 تشكل جررمة، والعقوبة املقررة هلا، ومدى تناسبها مع التجاوز أو اإلخالل املرتكب؟. 

 .حدثأركان جريمة اإلخالل بالتلقيح اإلجباري لل البند األول:

ري فإنه باللجوء إىل املرسوم من جررمة اإلخالل بالتلقيح اإلجبا بالطفل محل الحمايةبداية وفيما يتعلق      
                 مصطلح الطفل على غري عادته من دون أن يقرنه بسن باستعمالاملشرع  اكتفىالسابق الذكر، فقد 

تايل تبقى مسألة السن الواجب خضوع الطفل فيها للتلقيح اإلجباري غري معلومة، ما مل يتم إعمال المعينة، وب

                                                   
 السابق ذكره. قانون اجلنائي املغريب املعدلالاملتضمن  1 -11 -613ظهري شريف رقم من  611إىل  612املواد من  ،أنظر 1
املتضمن بعض أنواع التلقيح  م1141يونيو سنة  14املوافق لـ ه 1321ربيع الثاين عام  1املؤرخ يف  22 -41املرسوم رقم  2

 ع        ، 4 س، م1141يونيو سنة  11هـ املوافق لـ 1321ربيع الثاين عام  1يوم اجلمعة  املؤرخة ،اإلجباري )ج. ر. ج. ج
م 1121نوفمرب سنة  11لـ ه املوافق 1614صفر عام  14املؤرخ يف  121 -21املعدل واملتمم باملرسوم رقم  (411ص ، 13

ص  ،64، ع 11س  م،1121نوفمرب سنة  13ه املوافق لـ 1614صفر عام  31)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 
 (.1431و 1431

3
 املعدل واملتمم السابق ذكره. املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 13 -12القانون رقم  
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الطفل، واليت سبق اإلشارة فيها إىل أن الطفل هو كل من مل يبلغ سن الثامن عشرة  من قانون محاية 1نص املادة 
 سنة كاملة.

فيتحقق يف هذه اجلررمة طبقا لنص املادة األوىل من املرسوم املتعلق ببعض أنواع الركن المادي،  وخبصوص     
 التالية: السلوكياتد من قانون محاية الصحة وترقيتها، بإتيان أح 12التلقيح اإلجباري واملادة 

فإذا كانت الوقاية الصحية للطفل تتحقق بإجراء  عن إجراء والقيام بالتلقيحات ضد األمراض: االمتناع( أ
عن القيام هبا يشكل خمالفة جتعلنا  االمتناعأعاله، فإن  1التلقيحات ضد األمراض املعدية اليت نصت عليها املادة 

من املرسوم  13حق الطفل، حيث أن هذا االمتناع قد يقع طبقا لنص املادة أمام جررمة من اجلرائم الواقعة يف 
املتعلق ببعض أنواع التلقيح اإلجباري من مجيع األشخاص الذين تكون هلم عالقة مباشرة أو غري مباشرة بإجرائها 

عهود هلم املؤسسات الصحية امل ون، األوصياء، موظفاسواء من بعيد أو قريب، من ب ن هؤالء األشخاص األبو 
 إجراء هذه الفحوصات ...إخل.

تم متابعة الطفل صحيا تإنشاءه، حىت  12وهذا بعدما أوجبت املادة عن إنشاء دفتر صحي:  االمتناع( ب
تايل فإن عدم الضد األمراض املعدية، وب الفحوصاتوإثبات خضوعه ألي فحص طيب جيرى له السيما  مبوجبه

ه هو عدم تقدمي تفاصيل يلإجلاين عن فعله هذا، إال أن ما جتدر اإلشارة لة اءإنشاء دفرت صحي للطفل يوجب مسا
 وكذا تسليمة. بإنشائه أكثر خبصوصه ضمن هذه األخرية فلم حيدد املشرع اجلهة املعنية 

عدم أو ، يكفي لقيامه تعمد األشخاص املعهود هلم بإجراء هذه التلقيحات للركن المعنوي أما بالنسبة     
رتكابه، وإذا  ام علمهم خبطورة فعلهم على صحة الطفل وجتررمه قانونا غري أن إرادهتم تنصرف إىل إجرائها، فرغ

يف  كفايتهكان العمد متطلبا كعنصر أساسي لقيام الركن املعنوي يف هذه اجلررمة فهناك من يذهب إىل القول بعدم  
              ذه التلقيحات راجعا جملرد اإلمهالتوفري اقحماية الصحية الالزمة للطفل، ألنه غالبا ما يكون اإلخالل هب

فقط، وعليه يكفي إمهال هذه التلقيحات أو إمهال إنشاء دفرت صحي للطفل لقيام هذه اجلررمة سواء تعمد ذلك 
 .1أم مل يتعمد

 .حدثعقوبة جريمة اإلخالل بالتلقيح اإلجباري للالبند الثاني: 

ل بواجب التلقيح اإلجباري للطفل خمالفة ال تستوجب إىل توقيع الغرامة املشرع اجلزائري جررمة اإلخال اعترب     
من  16املالية على مرتكبها مهما كانت صفته إذ تقدر هذه الغرامة بثالث ن إىل مخس مئة دينار طبقا للمادة 

 املرسوم السابق ذكره.

                                                   
1
 .114ص  محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، 
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ائق يف تنفيذها ما قد ال يتحقق طتها، حيث أهنا ال تشكل أي عاوإن املتمعن يف حجم العقوبة يرى مدى بس    
              السياسة العقابية، ورغم ذلك ال رمكننا أن نعيب على املشرع اجلزائري وراءمعه الطابع اجلزري املبتغى من 

ورمبا يف ذلك الوقت مل تكن هناك اقحاجة  م1141هذا، ألن املرسوم اجملرم هلذه اجلررمة يعد قدرما إذ يعود إىل عام 
 الواسع هلذه األمراض ما يوجب ضرورة اخلضوع للتلقيح اإلجباري يف  االنتشارلتشديد العقوبة، لعدم املاسة 

شأهنا، إال أن ما نأمله من املشرع اجلزائري هو ضرورة حتيينه هلذا املرسوم السيما يف جمال العقوبة مبا يتماشى مع 
مراض حىت غري املعدية منها، فأصبح من األوضاع الراهنة واليت باتت فيها صحة الطفل عرضة ملختلف األ

 الضروري إلزامية خضوعه للتلقيحات أكثر من أي وقت مضى.  

، الذي المشرع المصريويبدو أن تبسيط العقوبة يف هذه اجلررمة يطول العديد من التشريعات من بينها      
رر من  . ط. مص، ألزم بضرورة مك 4بعدما نص على حق الطفل يف الرعاية الصحية وعالج األمراض يف املادة 

       من القانون  11الوقائية من خمتلف األمراض املعدية دون مقابل يف املادة  تطعيماتتطعيمه وحتصينه بال
 منه. 14نفسه، وعاقب على اإلخالل بذلك بغرامة ال تقل عن عشرين جنيه وال تزيد عن مائة جنيه وفقا للمادة 

جررمة منع الطعام عن الطفل وجررمة اإلخالل بالتلقيح – ئم املاسة بصحة اقحدثمعاجلتنا للجراويف إطار      
        نشري إىل أن املشرع اجلزائري مل جيرم منع الطعام عن الطفل أو اإلخالل بواجب التلقيح  -اإلجباري له

تايل حيظى الطفل ال، وبواملواد الطبية املقدمة له صاقحة الغذائيةفحسب، بل حرص على أن يكون الطعام أو املواد 
وإن كانت هذه اقحماية غري خاصة، وعليه قد  لالستهالكوالطبية غري الصاقحة  الغذائيةحبماية قانونية ضد املواد 

كل من يغش لدج  11.111إىل  11.1111 إىل مخس سنوات زائد غرامة من  نعاقب املشرع باقحبس من سنت
،  وكل من يعرض أو يبيع هذه املواد رغم علمه لالستهالكية املخصصة اإلنسان أو املواد الطب للتغذيةمواد صاقحة 

بأهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، أو أي مادة أخرى تستعمل للغش فيها سواء بعرضها أو بيعها أو اقحث 
أو إعالنات أو تعليمات مهما كانت، وفقا  معلقاتسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو اعلى استعماهلا بو 

 . ع. ج، أما يف حالة ما إذا أقحقت هذه املواد املغشوشة أو الفاسدة بالشخص املقدمة له مرضا   631مادة لل
باقحبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة من  األفعالهذه  بأو عجزا عن العمل يعاقب مرتك

عشرين سنة  دج، على أن تصل العقوبة إىل السجن املؤقت من عشر إىل 1.111.111إىل  111.111
دج إذا تسببت املواد املقدمة يف مرض غري قابل للشفاء أو فقد  1.111.111إىل  1.111.111وبغرامة من 

 . ع.  631استعمال عضو أو عاهة مستدرمة، والسجن املؤبد مىت أفضت املواد إىل املوت وهذا مبوجب املادة 
 ج.
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 .حدث: جريمة تشغيل الالفرع الثالث

أسوء أشكال املساس بصحتهم ملا قد يتعرضون له أثناء العمل من و من أشد أو األحداث ال يعد تشغيل األطف    
جتاوزات وإصابات بليغة تضر بصحتهم واليت قد تضع حدا قحياهتم يف بعض األحيان، فضال عما يتعرضون له 

عمالة األطفال  شكل، إذ باتت ت1جراء ذلك من أمراض وخماطر مهنية ناهيك عن حرماهنم من العديد من اقحقو 
، حيث أن نصيب الدولة العربية 2% من جمموع أطفال العامل معظمها تستقر يف قاريت إفريقيا وآسيا 11نسبة 

ليثري قلق دول العامل من أجل التدخل لفرض محاية  ، إذ كان هذا العدد كفيال3مالي ن طفل 11منها يقدر بـ 
إذ تزاول التوجه حنو التنظيم القانوين لتشغيل األطفال مع الثورة قانونية للطفل جراء هذه املمارسات غري الشرعية، 

يف املصانع  الستخدامهمعرضة  أنداكالصناعية اليت سادت أوروبا مع مطلع القرن التاسع عشر، أين كان األطفال 
 ، مستغل ن4حتت وطأة ظروف جد قاسية ال تراعى فيها أدىن شروط األمن والصحة مقابل أجور زهيدة للغاية

م حيث صوبت هذه 1111، فأنشئت منظمة العمل الدولية سنة 5بذلك ظروفهم امللحة خلوض سو  العمل
اليت أصدرهتا، أين سايرهتا  االتفاقياتيف عديد  االهتمامحنو مكافحة عمل األطفال فرتمجت هذا  اهتمامهااملنظمة 

                                                   
 .11مد عزوزي، مرجع سابق، ص حم 1
2

. أمري فرج يوسف، مكافحة اإلجتار بالبشر طبقا للواقع والقانون 11أبرار حممد علي عبد الرمحن اآلغا، مرجع سابق، ص  
 .44م، ص 1111 -ه1631واملواثيق والربوتكوالت الدولية، موسوعة القانون اجلنائي واألدلة اجلنائية، دار الكتاب اقحديث، 

عبد الغفار، دور اإلعالم يف دعم قضايا مكافحة عمل األطفال، ورشة العمل اإلقليمية حول سياسات اقحد من عمل  عادل 3
 .6، ص 1111ديسمرب / كانون األول  6 -3األطفال، شرم الشيخ، 

 -هـ1611ريب، الرياض، رضا املزغين، رعاية األحداث يف القوان ن والتشريعات العربية، املركز العريب للدراسات األمنية والتد 4
حاج سودي حممد، التنظيم القانوين لتشغل األطفال، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو   .111 -11م، ص 1111

 .24م، ص 1114 -1111والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
، تفشي األمية واجلهل باملخاطر اليت -الفقر–االقتصادية الة أسباب من بينها سوء اقح ةإذ أن اقحاجة املاسة للعمل ترتمجها عد 5

، إىل جانب اخنفاض املستوى التكنولوجي، أيضا يوجد املشاكل التعليمية املتعلقة بصعوبة الوصول يتعرض هلا األطفال أثناء العمل
ا حنو توجه الطفل إىل سو  العمل من بينها إىل املدارس أو انتفاء اجلودة يف التعليم، كما تلعب املشاكل داخل األسرة دورا أساسي

تفكك األسرة إما نتيجة طال  أو هجر أو بوفاة أحد الوالدين وكذلك املشاحنات واخلالفات املستمرة ب ن الزوج ن. أبرار حممد 
عبد القادر الشيخلي، مرجع سابق، ص . 23. علي قصري، مرجع سابق، ص 13علي عبد الرمحن اآلغا، مرجع سابق، ص 

. خليل فارو ، الطفل العريب يف ظل االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقو  الطفل، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة 124
، حقو  الطفل ب ن النظرية وما بعدها. عروبة جبار اخلزرجي 63م، ص 1114 -1114بن يوسف بن خدة،  -اجلزائر

 .121م، ص 1111، دار الثقافة، عمان، 1والتطبيق، ط 
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      عن دورمها الرائد يف توفري كل منالصادرة عنهما تنم  االتفاقياتمنظمة العمل العربية يف ذلك، حيث أن 
 .1األمن، الوقاية، الرعاية واقحماية لألطفال العامل ن

، يف املادة 2املتعلقة بالسن األدىن للقبول يف العمل م1143لسنة  132العمل الدولية رقم  اتفاقيةفحثت     
واليت ال  ،لقبول يف االستخدام أو العملالثانية منها الدول األعضاء املصادقة عليها على ضرورة حتديد سن أدىن ل

 121العمل الدولية رقم  اتفاقيةصدرت  االتفاقيةيقبل دوهنا تشغيل أي طفل يف أي مهنة كانت، وجتسيدا هلذا 
، فحثت هي األخرى 3املتعلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها م1111ة لسن

ر هذه األعمال ضمن صزمة اليت من شأهنا حظر أسوأ أشكال العمل يف حماولة منها حالتدابري الال اختاذعلى 
 . 5منها 31حقو  الطفل من خالل نصوصها خصوصا املادة  اتفاقية، وهو ما تبنته أيضا 4أصناف معينة

                                                   
املتعلقة بعمل م 1162لسنة  11العمل الدولية رقم  االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يوجد: اتفاقيةب ن  من 1

لسنة  44العمل الدولية رقم  اتفاقيةاملتعلقة باقحد األدىن للسن،  م1134لسنة  11العمل الدولية رقم  اتفاقيةاألحداث ليال، 
م املتعلقة باقحد األدىن لسن االستخدام، االتفاقية 1143لسنة  132االتفاقية رقم اث، املتعلقة بالفحص الطيب لألحد م1164

م 1111لسنة  121م اخلاصة بالوقاية من خماطر التسمم الناجم عن البنزين، اتفاقية العمل الدولية رقم 1123لسنة  134رقم 
 12 أصدرهتا منظمة العمل العربية يوجد: االتفاقية رقم املتعلقة بأسوأ أشكال عمل  األطفال، أما فيما يتعلق باالتفاقيات اليت

 .24 -21ص رندة الفخري عون، مرجع سابق، م. ملزيد من التفصيل أنظر، 1144لسنة 
 يونيو 14العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ  املتعلقة بالسن األدىن للقبول يف العمل، املوافق عليها يف املؤمتر 132رقم  االتفاقية 2

سبتمرب سنة  3هـ املوافق لـ 1613ذي القعدة عام  11املؤرخ يف  112 -23صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم ، م1143
، ع 11م، س 1123سبتمرب سنة  4ه املوافق لـ 1613ذي القعدة عام  12م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 1123

 وما بعدها(. 1114، ص 34
3

ة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها املكملة بالتوصية رقم         املتعلق 121رقم  االتفاقية 
صادقت عليها اجلزائر  ،م1111 يونيو 14بتاريخ املنعقدة جبنيف  24يف دورته  الدويل للعملاملؤمتر  ، املعتمدين خالل111

م                  1111نوفمرب سنة  12هـ املوافق لـ 1611رمضان عام  1املؤرخ يف  324 -1111مبوجب املرسوم الرئاسي 
 وما بعدها(. 3، ص 43، ع 34م، س 1111ديسمرب سنة  3هـ املوافق لـ 1611رمضان عام  4)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم 

للقضاء عليها  املتعلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية 121رقم  االتفاقيةمن  3و  1السيما املادة  4
 السابقة الذكر.

ن يكون خطريا أو أن أأي عمل يرجح  أداءاألطراف حبق الطفل من االستغالل االقتصادي ومن . تعرتف الدول 1"جاء فيها  5
 رمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي.

. تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والرتبوية اليت تكفل تنفيذ هذه املادة، وهلذا الغرض ومع 1     
 مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة تقوم الدول األطراف مبا يلي:

  بالعمل، لاللتحا  دنيا)أ( حتديد عمر أدىن أو أعمار     
  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،)ب(    
 إنفاذ هذه املادة بفعالية". بغيت)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان    
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         ةاإلسالمي الشريعةوقبل أن ننتقل إىل موقف التشريع اجلزائري من تشغيل األطفال نشري إىل موقف     
خلت مل تقم من خالل أحكامها الغراء أي مانع شرعي على عمل  سنواتبداية، فالشريعة اإلسالمية منذ 

هذه اإلجازة بعدم تكليفهم باألعمال الشاقة ومبا ال يطيقونه  ةاألطفال مىت كانت اقحاجة هي الداعية إليه، موقف
باإلحسان والرفق إليهم، وذلك ملا يف هذا التكليف مراعاة ضعفهم وحاجتهم، على أن يلتزم رب العمل  ةوموجب

وسوء سلوكهم ويف هذا الشأن قال عثمان  احنرافهمدي إىل ؤ قحقوقهم والضرر الواقع عليه والذي قد ي انتهاكمن 
      بن عفان رضي اهلل عنه: "ال تكلفوا األمة غري ذات الصنعة الكسب فإنكم مىت كلفتموها ذلك كسبت

إذا أعفكم اهلل وعليكم من املطاعم مبا طاب  واعفواوا الصغري الكسب فإنه إذا مل جيد سر ، بفرجها، وال تكلف
 .1منها"

من بينها –الدولية املنظمة إليها  االتفاقياتالدويل امللقى على عاتقها حبكم  االلتزامأما يف اجلزائر فإن       
تشريعاهتا الوطنية حىت ما تعلق منها حبماية تعكس مقتضياهتا من خالل  جعلها -املذكورة أعاله االتفاقيات

األطفال من العمالة املبكرة، فتجه املشرع إىل سن التدابري املناسبة ملنع تشغيل األطفال ضمن الدستور يف املادة 
املتعلق بعالقات  11 -11يعاقب عليه القانون"، ويف القانون رقم  14"تشغيل األطفال دون سن  1فقرة  41

 .3منه 11املادة  مبوجب  2العمل

                                                   
دراسة تأصيلية مقارنة باملواثيق هادي سياف فنيس الشهراين، املسؤولية اجلنائية عن تشغيل األطفال يف النظام السعودي،  1

وما  14ص م، 1111 -هـ1631كلية الدراسات العليا، الرياض، ة نايف العربية للعوم األمنية،  رسالة ماجستري، جامعالدولية، 
.      21و  24. حاج سودي حممد، مرجع سابق، ص 144 -146أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص  بعدها.

 .241عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص 
            املتعلق بعالقات العمل م1111 سنة أفريل 11هـ املوافق لـ 1611 عام رمضان 14املؤرخ يف  11 -11القانون  2

 وما بعدها( 141، ص 14، ع 14س  ،م1111 سنة أفريل 11 هـ املوافق لـ1611أول شوال عام  املؤرخة يف ،)ج. ر. ج. ج
م                 1114سنة  يناير 11 ه املوافق لـ1614رمضان عام  1 ؤرخ يفامل 11 -14املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 

 (.14، ص 3، ع 36م، س 1114يناير سنة  11هـ املوافق لـ 1614رمضان عام  13)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 
(، إال يف اقحاالت 14سنة )وتنص على أنه: "ال رمكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ست عشرة  3

 اليت تدخل يف إطار عقود التمه ن اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما.
 وال جيوز توظيف قاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي.     
ر بصحته أو متس كما ال جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو اليت تض       

 بأخالقياته".
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وتعرف عمالة األطفال بأهنا "كل عمل يعيق من عملية تعلم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحته، أو بنموه      
، أما األركان املكونة هلا كجررمة إىل جانب العقوبة الواجبة ملرتكبها 1"االجتماعياجلسدي أو العقلي أو العقدي أو 

 فهي على الشكل التايل:

 .حدثأركان جريمة تشغيل ال البند األول:

 وتقوم على األركان التالية:     

 .( الركن الماديأ

، وذلك 2احملظوريكفي لتحققه إتيان السلوك  حداثل األيإن النشاط أو السلوك اإلجرامي املكون جلررمة تشغ     
 األطفال وفقا لقوان ن العمل: بالقيام بأحد األفعال اليت سنذكرها أدناه واليت تشكل إخالل بالقواعد املنظمة لعمل 

 لقد حدد املشرع اجلزائري سنا معينة رمنع دوهنا تشغيل الطفل : تشغيل الطفل دون السن المحدد لذلك
مهما كان سنه ومهما كانت بنيته اجلسدية، وعليه فإن خمالفة هذا املنع يعد جررمة إذ يتحقق ذلك كلما مت تشغيل 

الصحية  واالعتباراتمن  . ع. ج،  1ف  11ة سنة طبقا للمادة الطفل يف عمل ما دون سن السادس عشر 
 االعتباراتواالقتصادية ليست وحدها الدافعة يف وضع هذ السن، إذ يبدو أن املشرع أخذ أيضا يف اقحسبان 

، وهو ما يتب ن لنا من خالل اللجوء إىل السن اليت فرضها من أجل ممارسة اقحق يف التعليم 3التعليمية للحدث
               من  1ف  3من د واملادة  41ضمنه جمانا وجربا إىل غاية املرحلة األساسية منه طبقا للمادة  الذي

من القانون  11تايل يكون التعليم إجباريا إىل غاية السادس عشرة سنة وفقا ملا تأكده املادة ال . ح. ط. ج، وب
الطفل اقحماية القانونية إىل غاية هذا السن ماحنا له فرصة ، هبذا رمنح املشرع اجلزائري 4التوجيهي للرتبية الوطنية

 التمتع بباقي اقحقو  على رأسها اقحق يف التعليم.

 

                                                   
1

. ملتم ديأوغلو، األطفال العاملون يف اململكة األردنية اهلامشية، نتائج 11أبرار حممد علي عبد الرمحن اآلغا، مرجع سابق، ص  
 .11م، ص 1111األردن، آذار  -م، دائرة اإلحصاءات العامة، عمان1114مسح عماىل األطفال 

See ,Trevor Buck, International Child Law, Cavendish Publishing Limited, London, 2005, P 

87. 
2
 .11مرجع سابق، ص  هادي سياف فنيس الشهراين، 

3
 وما بعدها. 163. حاج سودي حممد، مرجع سابق، ص 121أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص  

املتضمن القانون التوجيهي للرتبية م 1112 سنة يناير 13 ـه املوافق ل1611حمرم عام  11 املؤرخ يف 16 -12القانون رقم  4
وما  4، ص 6 ، ع61س ، م1112 سنة يناير 14 ه املوافق لـ1611حمرم عام  11 املؤرخة يف ،الوطنية )ج. ر. ج. ج

 (.بعدها



 

138  

 -السادس عشرة سنة–، حبيث رمكن تشغيل الطفل دون هذه السنة استثناءاتغري أن هذه القاعدة ترد عليها     
طبقا ألحكام املادت ن سنة، وهذا  11خنراطه فيها بلوغ واليت يشرتط املشرع ال متــى مت ذلك يف إطار عقـود التمه ن

، كما أنه رمكن تشغيله مىت كان سنه ال يتجاوز التاسعة عشرة سنة يف غري 1ن قانون التمه نم 11و  11
السن  امن  . ع. ج توظيف الطفل الذي يقل عمره عن هذ 12األعمال الليلة، إذ منع املشرع مبوجب املادة 

 .يةيف األعمال الليل

            من 46السن األدىن للعمل بسن الرابع عشرة سنة طبقا للمادة  المشرع المصريهذا وقد حدد      
              من  11يف املادة  ةاقحق يف العمل باقحق يف التعليم منصوص عليه صراحه  . ط. م، كما أن ربط

عليم األساسي، على أن حيتفظ باقحق يف التدريب ، وعليه حيظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن إمتام الت2 . ع. م
 االلتحا ببلوغ سن الثاين عشرة سنة إىل غاية الرابع عشرة سنة مىت ظهر لديه ميول مهين وذلك من خالل 

، باإلضافة إىل جواز ممارسته أعمال 3من قانون التعليم 12التدريب املهين أو مدارس مهنية طبقا للمادة  مبدارس
ة بصحته أو منوه أو ختل بدراسته مبوجب قرار من احملافظ املختص وهذا بناء على ما نصت عليه مومسية غري ضار 

 من  . ط. م. 1ف  46املادة 

قد ربطا سن منع العمل باقحق يف التعليم، فإن تباين هذه األخرية يف  والمصرياجلزائري  المشرعوإذا كان      
، إذ حددها املشرع بسن اخلامس عشرة سنة التشريع المغربييف  كما هو اقحال  ابعض التشريعات ال جند له مربر 

يرتاوح سنهم ب ن اخلامس عشرة والثامن  ن، مع ذلك أجاز لألطفال الذي4من مدونة الشغل 163طبقا للمادة 
من ذات املدونة، على أن تبقى مسألة  166عشرة سنة العمل يف وظائف ال تفو  طاقتهم مبوجب املادة 

                                                   
 ن                  م املتعلق بالتمه1121يونيو سنة  14ه املوافق لـ 1611شعبان عام  16املؤرخ يف  14 -21 القانون رقم 1

 221، ص 14، ع 12م، س 1121يونيو سنة  31ه املوافق لـ 1611شعبان عام  14)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 
م         1116غشت سنة  1ه املوافق لـ 1631شوال عام  16املؤرخ يف  11 -16وما بعدها( املعدل واملتمم بالقانون رقم 

   4،  ص 61، ع 11م، س 1116غشت سنة  11ه املوافق لـ 1631شوال عام  16األربعاء )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم 
العقد الذي تلزم مبوجبه املؤسسة املستخدمة بضمان تكوين مهين منهجي التمه ن بأنه "تعرف عقد  11(. حيث أن املادة 4و

، وتوجب "ك أجرا مسبقا حيدد سلفا... إخلوتام للمتمهن، يلتزم مقابل ذلك بالعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذل
 سنة على األكثر وقت إمضاء عقد التميهن. 31عام على األقل و  11بلوغ سن  11املادة 

 4املوافق لـ   هـ1616صفر سنة   5املتعلق بقانون العمل املصري )ج. ر. ج. م، املؤرخة يف  م1113لسنه  11قانون رقم  2
 .//:www.egypt.gov.eghttpوقع بوابة اقحكومة املصرية م(. مكرر 16م، ع 1113أبريل سنة 

قانون التعليم م املتضمن 1121أغسطس سنة  1ه املوافق لـ 1611شوال سنة  1م املؤرخ يف 1121لسنة  131القانون رقم  3
 )تابع( م(. 11م، ع 1114يونيه سنة  11ؤرخة يف م )ج. ر. ج. م، امل1114لسنة  111املعدل مبوجب القانون  املصري

-11بتنفيذ القانون رقم م 1113شتنرب  11املوافق لـ  ه1616من رجب  16، الصادر يف 1-13-116ظهري الشريف رقم 4
 م، ع                     1113ديسمرب  2ه املوافق لـ 1616شوال  13)ج. ر. م. م، املؤرخة يف املتعلق مبدونة الشغل 41

 .(3141، ص1144

http://www.egypt.gov.eg/
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ن الثامن عشرة سنة يف العروض العمومية املقدمة من قبل املقاوالت مرهونة بالرتخيص املكتوب توظيفيهم دون س
، يف ح ن أن املنع يبقى مطلقا بالنسبة لكل من عملية 161من طرف العون املكلف بتفتيش الشغل طبقا للمادة 

صحتهم أو أخالقهم أو  تكليفهم مبهمة القيام بأعمال خطرة أو حركات هبلوانية وكل عمل يشكل خطرا على
مىت قل سنهم  هبلوانيهحياهتم مىت كان سنهم يقل عن الثامن عشرة سنة، أيضا عملية تشغيلهم يف عروض وألعاب 

تشغيل  المشرع المغربي، وخالفا للمشرع اجلزائري أجاز 164له املادة  أشارتعن السادس عشرة سنة وهذا ما 
 من م. ش. م.  141عشرة سنة طبقا للمادة  السادسجاوز الطفل يف األعمال الليلية مىت كان سنه يت

 أعاله عدم جواز استخدام العامل القاصر يف  11اشرتطت املادة  : ورةظتشغيل الطفل في أعمال مح
تايل فإن تشغيل الطفل يف الاألشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو اليت تضر بصحته أو متس بأخالقياته، وب

اجلاين، وكما يالحظ أن املشرع وضع معيارا  ذايستوجب قيام النشاط املادي املكون للجررمة ل هذه األعمال
تشغيل الطفل فيها وهــــي كل من معيار اخلطورة وعـــــدم النظافة واإلضرار بصحــة الطفل واملساس  احملظورلألعمـال 

 .1بأخالقه، وهذا دون أن حيدد طائفة هذه األعمال

الذي خصص بابا كامال لألشغال املمنوعة على األحداث يف املواد من  المشرع المغربيحنو وهذا على      
بناء على املعايري التالية: تشغيلهم  ر تشغيل األطفال دون سن الثامن عشرظ، فح. ممن م. ش 121إىل  141

ليت من شأهنا أن تعيق منوهم أو يف املقالع ويف األشغال اجلوفية اليت تؤدى يف أغوار املناجم، تشغيلهم يف األشغال ا
تساهم يف تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاق ن، سواء كانت هذه األشغال على سطح األرض أو يف جوفها، وكل 

وهذا على  األشغال اليت تشكل خماطر بالغة هبم أو تفو  طاقتهم، أو قد يرتتب عنها ما قد خيل باآلداب العامة،
طوائف طبقا للمادة الثالثة  ورة ضمن أربعظإذ حددت طائفة األعمال احمل 121رقم  االتفاقيةخالف ما قضت به 

 منها وهي:

هبم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري  واإلجتارالر  أو املمارسات الشبيهة بالر  كبيع األطفال  -1
 املسلحة. واإلجباري، مبا يف ذلك التجنيد اإلجباري أو القسري لألطفال الستخدامهم يف الصراعات

                                                   
وهو ما غري أن عدم حتديد املشرع قائمة األعمال اخلطرية  احملضورة ال رمنع من نصه على هذا اقحظر يف نصوص قانونية متفرقة،  1

أن يوكل للقصر  11املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل الذي منع مبوجب املادة  14 -22يصد  على القانون رقم 
املتعلق باألحكام العامة املطبقة يف جمال الوقاية الصحية واألمن  11 -11هودا يفو  طاقتهم، أيضا املرسوم رقم أعماال تقتضي جم

منه ال رمكن السماح للقصر بنقل عتاد أو أشياء ثقيلة من مكان إىل آخر مىت   14داخل أماكن العمل حيث أنه طبقا للمادة 
املتعلق بتدابري اقحماية من  114 -11هذا يوجد املرسوم الرئاسي رقم كلغ، باإلضافة إىل   11كانت تزيد محولتها عن 

سنة يف األعمال  12منه على عدم جواز تشغيل القصر أقل من  14اإلشعاعات املؤينة املعدل واملتمم والذي يقضي يف املادة 
 113ايب خرية، مرجع سابق، ص العر  وما بعدها. 112أنظر، حاج سودي حممد، مرجع سابق، ص املتصلة باإلشعاعات املؤينة. 

 وما بعدها.
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 استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية. -1

ملزاولة أنشطة غري مشروعة، وال سيما إنتاج املخدرات بالشكل الذي  عرضهاستخدام طفل أو تشغيله أو  -3
 حددت فيه املعاهدات الدولية ذات الصلة واإلجتار هبا.

ال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها إىل اإلضرار بصحة األطفال أو األعم -6
 سالمتهم أو سلوكهم األخالقي.

 . ط. م مبا يتماشى مع هذه االتفاقية، ففرض بذلك على  41يف املادة  المشرع المصريوهو ما تبناه      
ع. مص إصدار قرار حيدد ضمنه الئحة األعمال واملهن والصناعات  .  111الوزير املختص مبوجب نص املادة 

لسنة  112، بناء عليه أصدر وزير القوى العاملة واهلجرة القرار الوزاري رقم 1اليت حيظر تشغيل الطفل فيها
م حمددا فيه هذه األعمال، من بينها العمل يف معامل تكرار البرتول، العمل يف معامل اإلمسنت، أفران 1113

 .2ملخابر، العمل حتت سطح األرض يف املناجم واحملاجر، صنع الكحول وكافة املشروبات الكحولية ...إخلا

 من أجل توفري محاية قانونية أكثر لألطفال ضد جرائم ه: تشغيل الطفل خارج مدة العمل ووقت
بعملهم يف إطار مدة  املشرع إىل ضبط الرتخيص املمنوح هلم للعمل بضوابط تتمثل يف الرتخيص انصرفتشغيلهم، 

زمنية معينة، إذ ذهب املشرع يف حتديد هذه املدة بتوضيح الفرتة اليت رمنع فيها تشغيل األطفال، وهي طبقا للمادة 
تايل يسمح لألطفال بالعمل خارج ال، وب-العمل الليلي –ب ن التاسعة ليال واخلامسة صباحا  جمن  . ع.  14

القانونية اليت خيضع هلا األشخاص البالغ ن يف العمل واملنصوص  ةوفقا للمد هذه املدة مىت توافرت فيهم الشروط،
 2ساعة يف األسبوع موزعة على مخسة أيام أي مبعدل  66من نفس القانون واليت حتددها بـ  11عليها يف املادة 

 ساعات يف اليوم.

 خمتلف األوقات حىت يف الليل مىت عمل الطفل يفالمشرع المغربي أما بالنسبة للتشريعات املقارنة، فأجاز      
جتاوز سنه السادس عشرة سنة، مراعيا يف ذلك ضرورة حصوله على فرتة راحة بعد كل يوم ن من العمل الليلي ال 

   من 146و  141تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية مع إمكانية ختفيضها إىل عشر ساعات طبقا للمادت ن 

                                                   
من  . ع. مص كما يلي: "يصدر الوزير املختص قرار بتحديد نظام تشعيل األطفال، والظروف  111وجاء نص املادة  1

والشروط واألحوال اليت يتم فيها التشغيل، وكذلك األعمال واملهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقا ملراحل السن 
 لفة".املخت

بشأن حتديد نظام تشغيل األطفال و الظروف والشروط م 1113جوان  31املؤرخ يف م 1113لسنة  112القرار الوزاري رقم  2
واألحوال اليت يتم فيها التشغيل وكذلك األعمال واملهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقًا ملراحل السن املختلفة )الوقائع 

 (.وما بعدها 141، ع م1113جويلية  11املصرية، املؤرخة يف 
 



 

141  

ساعة يف  1614ساعة يف السنة و  1122ل يف النشاطات غري الفالحية تتجاوز مدة العم أال، على . مم. ش
 من مدونة شغله. 126السنة بالنسبة للنشاطات الفالحية طبقا للمادة 

كان أكثر توفيقا يف هذه املعاجلة مقارنة مع التشريع ن السابق ن سواء من ناحية   المشرع المصريويبدو أن     
لعمل الطفل أو سواء من ناحية فرض منع تشغيله ليال، حماوال ختفيض حجم  حتديده للحجم الساعي املسموح به

 ى أن تتخللها ـــات يف اليوم علـــن ست ساعـــه، إذ مل جيز تشغيل الطفل ألكثر مــــساعات العمل ومتديد فرتات منع

   من العمل ساعة كاملة من أجل الراحة وتناول الطعام موزعة على فرتات خاصة بعد قضاء أربع ساعات 
املتواصل، كما مل جيز تشغيلهم لساعات إضافية، وأيام الراحة والعطل، فضال عن منع تشغيلهم ليال ما ب ن الساعة 

 من  . ط. م. 44الثامنة مساء والسابعة صباحا، وهذا مبوجب املادة 

تشريعات مبا فيها القانون وعليه فإن تشغيل الطفل خارج الفرتات اليت يطاهلا املنع يف أي تشريع من هذه ال    
 لة اجلاين على فعله.ءاجلزائري يوجب مسا

 من املادة  1وقد ضمن املشرع هذا الشرط يف الفقرة دون رخصة من ممثله الشرعي:  تشغيل الطفل
 14 . ع. ج، وذلك بعدما نص يف الفقرة األوىل على السن األدىن للعمل يف اقحاالت العادية واحملدد بـ  من 11

سنة، ليسري شرط ترخيص ممثله الشرعي له بالعمل على مجيع اقحاالت دون  11لنسبة لعقود التمه ن بـ سنة وبا
استثناء، وعليه فإن خمالفة هذا الشرط يرتتب عليه بطالن عالقة العمل وجعلها عدرمة األثر من جهة ومن جهة 

 أخرى يقيم املسؤولية اجلنائية يف حق اجلاين.

سنة بالعمل  12و  11فقد أسند مهمة الرتخيص للطفل الذي يرتاوح سنه ب ن  غربيللمشرع الموبالنسبة     
من مدونة الشغل على حنو ما أشرنا له أعاله، يف ح ن أنه  161العون املكلف بتفتيش الشغل طبقا للمادة  إىل

ن الويل فلم ينص صراحة على إذ المشرع المصرياكتفى باستشارة وليه من طرف هذا العون بشأن ذلك، أما 
أو الوصي ضمن قانون العمل اخلاص به، غري أنه نص يف جمموعة القواعد اإلجرائية "إجراءات اقحصول على 

م على تقدمي طلب تشغيل اقحدث الذي يرتاوح سنه 11/13/1113اخلدمة" الصادرة مبوجب القرار املؤرخ يف 
ورية، حيث أن هذا النموذج يتضمن إىل وفق منوذج معد مسبقا مرفقا مبجموعة من الوثائق الضر  12و  16ب ن 

جانب جمموعة من معلومات حول الطفل، توقيع املستخدم وإيصال مرفق بالنموذج رمنح بعد توقيعه من طرف 
موظف خمتص مبديرية القوى العاملة واهلجرة باحملافظة املعنية والذي يشهد فيه باستالم الطلب من طرف صاحب 

 .1يه الشرعي إذ يعترب توقيعه عليه ضروريااملنشأة أو املسؤول، موافقة ول

                                                   
 .143حاج سودي حممد، مرجع سابق، ص  1
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ا يف قيام الركن املعنوي ألي جررمة لقيام ميكفي توافر عنصري العلم واإلرادة املتعارف عليه( الركن المعنوي: ب
املسؤولية اجلنائية يف حق اجلاين عن جررمة تشغيله طفال قاصرا، ما مل تنتف هذه األخري بسبب جهل اجلاين أو 

 .1ناصر الركن املاديخطئه بأحد ع

 .حدثعقوبة جريمة تشغيل الالبند الثاني: 

       من قانون عالقات 11فضال عن بطالن عالقة العمل القائمة خارج األطر القانونية هلا طبقا للمادة      
دج على كل  1.111إىل  1.111من  . ع. ج على عقوبة مالية ترتاوح من  161العمل، نصت املادة 

يوما إىل  11ل قاصر مل يبلغ السن املقررة، ويف حالة العود رمكن إصدار عقوبة حبس ترتاوح من توظيف عام
 شهرين دون املساس بالغرامة اليت رمكن أن ترفع إىل ضعف الغرامة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.

        سب أوضاع على جررمة تشغيل األطفال بغرامات مالية متفاوتة ح المشرع المغربيكما عاقب       
درهم على تشغيل  1.111إىل  1.111 ترتاوح ب نمن م. ش. م بغرامة  111فعاقب طبقا للمادة خمتلفة، 

تشغيلهم درهم يف حالة  111إىل  311، وغرامة ترتاوح ب ن 161األطفال دون اإلذن املنصوص عليه يف املادة 
، أما يف حالة 164له املادة  رتا أشاوفقا ملنة مىت قل سنهم عن السادس عشرة س هبلوانيهيف عروض وألعاب 

 31.111إىل  11.111سنة فيعاقب بغرامة من  11وذلك بتشغيلهم دون سن  163خمالفة أحكام املادة 
أشهر أو بإحدى هات ن العقوبت ن وهذا  3أيام إىل  4درهم ويف حالة العود تضاعف الغرامة وحيكم باقحبس من 

خيص تشغيلهم ليال وتشغيلهم يف األعمال احملظورة فعاقب عليه بغرامات ترتاوح ب ن ، أما فيما 111طبقا للمادة 
أشهر أو إحدى  3أيام إىل  4مع اقحكم باقحبس من تها حالة العود حيكم مبضاعفويف ، 11.111إىل  311

   من مدونة 123واملادة  142إىل  144ملواد من ا وذلك حسب األوضاع املشار ليها يف هذين العقوبت ن
  . ط. م. 46ضمن املادة  المشرع المصري، ونفس السياسة العقابية تبناها الشغل

ومع ذلك ورغم احملاوالت اجلادة تبقى هذه العقوبات ضمن هذه التشريعات وغريها وبإمجاعنا مع الكثري من      
ررة يف جتررمها غري جديرة هزيلة جدا فال رمكنها حتقيق الردع واجلزر، ما جيعل النصوص القانونية املقالباحث ن 

         وعاجزة عن توفري اقحماية القانونية للطفل من أجل حفظ حقه يف الصحة من خالل محايته من سو 
قد ينجر عنها عديد اجلرائم، إذ اليت رمبا تكون صادمة  ءات، فعمالة األطفال وحدها وبعيدا عن اإلحصا2الشغل

   املخدراتيف جرائم  واستغالهلماالستغالل االقتصادي واجلنسي، تعد سو  عمل األطفال حقال خصبا جلرائم 
                                                   

1
 .11مرجع سابق، ص  هادي سياف فنيس الشهراين، 

         هادي سياف فنيس  .111 -111محاس هديات، مرجع سابق، ص  .332مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 2
 .11ص  ق،حممد عزوزي، مرجع ساب. 114مرجع سابق، ص  الشهراين،

Olga Cvejic Jancic, The Rights of The Child In A Changing World, 25 Years After The UN 

Convention On The Rights Of The Child, Springer International Publishing Switzerland, 

2016, P 31. 
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هذا ما يستوجب ضرورة  ،1، وكلها جرائم كفيلة حنو حتول الطفل من ضحية إىل منحرفوخمتلف اجلرائم األخرى
 .التدخل بصياغة نصوص قانونية جديدة تكون أكثر ردعية من سابقاهتا

 .لعائلية واألخالقية للحدثالماسة بالرعاية ا: جرائم ثانيال مبحثال

مل يكتفي املشرع بتجرمي اجلرائم املاسة بالسالمة اجلسدية والصحية للحدث، على أساس أن األفعال أو      
االعتداءات اليت تستهدفه قد تأخذ أشكال خمتلفة، من بينها تلك االعتداءات اليت  متس حقه يف الرعاية العائلية 

ات الواقعة على أخالقه، واليت سنعاجلها مقسم ن هذا املبحث إىل مطلب ن نتعرض داخل أسرته إىل جانب االعتداء
 يف األول إىل اجلرائم املاسة بالرعاية العائلية له ويف الثاين للجرائم املاسة بالرعاية األخالقية.

 الماسة بالرعاية العائلية للحدث.جرائم المطلب األول: ال

اجلو املناسب له  ئةهتيحرص املشرع على الطفل  لنشأةل والبنية األساسية املهد األو باعتبار األسرة هي       
داخلها لكي ينشأ يف أسرة أساسها احملبة والرمحة واملودة، وذلك من خالل إلزام أفرادها بالقيام بواجباهتم الشرعية 

ة حفاظا على مصلحة فإن التملص منها أمر يستحق الردع والعقوب وعليهالقانونية على الوجه الذي جتب عليه، 
الطفل وحىت ال يسمح لكل من هب ودب أن يسته ن باملسؤولية اليت تنجر عن إنشاء أسرة، ويف سبيل ذلك جرم 

 سنتعرض لبعض النماذج عنها ضمن الفروع أدناه.، 2املشرع مجلة من األفعال اليت قد تستهدف الطفل داخلها

 األول: جرائم إهمال األسرة. فرعال

  : . ع. ج ثالث صور وهي 331و  331جررمة إمهال األسرة وفقا للمادة  وقد تتخذ     

 األول: جريمة ترك مقر األسرة.بند ال

  . ع. ج، وهي تتمثل فيما يلي: 331يف الفقرة األوىل من املادة  وقد نص املشرع على أركاهنا وعقوبتها     

                                                   
عبد اهلل املفلح، جررمة إمهال الطفل من قبل أبويه  خالد بن حممد بن وما بعدها. 111رندة الفخري عون، مرجع سابق، ص  1

وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية والقانون، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم                     
 .114م، ص 1111 -هـ1614األمنية، الرياض، 

ددة ومتشعبة جدا، نذكر منها جررمة ترك مقر األسرة، جررمة اإلمهال املعنوي إن اجلرائم املاسة باقحقو  الشخصية للحدث متع 2
جرمي عدم تسليم اقحدث املوضوع حتت رعاية الغري، جررمة عدم تسليم الطفل إىل اقحاضنة، جررمة تقدمي الطفل إىل ملجأ ، لألوالد

جررمة اقحيلولة دون التحقق من مصلحة اقحدث، جررمة  أو مؤسسة خريية، جررمة عدم تسليم النفقة املقررة لفائدة الطفل احملضون،
. جررمة عدم تسديد النفقة ،حاجة قاصر استغاللجررمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة، جررمة د، عدم التصريح بامليال

ائري العدل واملتمم اجلز  املتضمن قانون العقوبات 114 -44األمر رقم وما بعدها من  331ملزيد من التفصيل أنظر، املواد من 
 السابق ذكره.
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 .جريمة ترك مقر األسرة : أركانأوال

 ها توافر العناصر التالية:املشرع لقيام اشرتط    

اليت استخدمها املشرع يف املادة أحد الوالدين" من عبارة " يستفادوهو ما توافر صفة األبوة أو األمومة:  -0
السابقة الذكر، وهو األمر الذي يفرتض فيه توافر وقيام زواج شرعي قانوين صحيح ب ن الزوج ن حيث أنه ال 

أن رجل ما  ةشكوى زاعم امرأة، أو جملرد تقدمي أي 1أو أم ال يربط بينها قرانيتصور قيام جررمة ترك أسرة من أب 
، كما ال يتصور أيضا قيامها يف حق األصول والكافل  2زوجها وأنه تركها وترك مسكن الزوجية بدون مربر شرعي

 .3كذلك

الدين أن يغادر مقر حىت تقوم جررمة ترك األسرة جيب على أحد الو ترك مقر األسرة لمدة تزيد عن شهرين:  -7
، إذ يكفي أن يذهب إىل مكان تنقطع فيه -املغادرة اجلسدية–الزوجية سواء بالذهاب إىل مكان بعيد أو قريب 

، وننوه إىل أنه يف حالة ما إذا كان يعيش كل من الزوج ن منفصل ن كل يف بيت أهله على أن تتوىل 4أخبارهم عنه
بيت الزوجية أو مقر األسرة يكون منعدما يف مثل هذا الوضع ومىت كان   الزوجة رعاية األوالد يف بيت أهلها فإن

، هذا وقد ربط املشرع جررمة الرتك مبدة زمنية حمددة تقدر 5كذلك ال رمكن القول بإمكانية قيام هذه اجلررمة
دين إىل مقر ، ألنه مىت عاد أحد الوال6ك مقر األسرةر يبدأ سرياهنا من تاريخ ت انقطاعبشهرين متتالي ن دون أي 

اقحياة الزوجية من جديد، وختضع مسألة تقدير النية  استئنافالزوجية خالل هذه املدة قام الدليل على رغبته يف 
واجلدية يف العودة إىل مقر األسرة وفيما إذا كان األمر فعليا أم مؤقتا للسلطة التقديرية للقاضي، ويبدو أن املشرع 

عن الضروريات اقحياة ليوم واحد على  االستغناءكامل ن فالبالغ ال يستطيع   غال كثريا يف حتديده املدة بشهرين
 .7األقل فكيف لطفل ذلك وملدة شهرين

                                                   
 .16مرجع سابق، ص ، م1111، عبد العزيز سعد 1
عبد العزيز                     .61مرجع سابق، ص ، ية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائريااقحم بوزيان عبد الباقي، 2

 .11م، مرجع سابق، ص 1113سعد، 
3
 .111ص  حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، 

 .114محاس هديات، مرجع سابق، ص  4
 .164 -161أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  5
6
 .111، ص محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق 

7
اإلمهال العائلي وعالقته بالسلوك اإلجرامي لألحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة  ،عمامرة مباركة 

 .64 -64م، ص 1111 -1111 قحاج. خلضر، باتنة،
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لسبب شرعي أو لضرورة ما كالعمل  1وعليه إذا متت مغادرة مقر األسرةترك مقر األسرة لغير سبب جدي:  -3
 .3إثبات جدية السبب على الزوج ء، وهنا يقع عب2ةعند الزوج أو سوء املعاملة بالنسبة للزوجة مل تقم هذه اجلررم

" فلم يقل املشرع الزوج ن، إىل جانب أحد الوالدينوهذا العنصر دلت عليه هو اآلخر عبارة "وجود أوالد:  -4
"، حيث أن األدبية أو المادية المترتبة على السلطة األبوية أو الوصاية القانونية االلتزاماتالتخلي عن عبارة "

والتخلي عنها يفرتض معه وجود أوالد شرعي ن، وعن عددهم فإن املشرع مل يقم بتحديده  االلتزاماتة هذه ممارس
به قل عددهم أو كثر فهم مشمول ن باقحماية القانونية، كما أنه مل حيدد سنهم غري أن  ال عربة ناء على ذلكوب

، ونشري هنا إىل أن 4صر مل يبلغوا سن الرشد بعدهبا  بأنفسهم يفيد أهنم أوالد ق استقالهلمحاجتهم للرعاية وعدم 
قد مدد هذه اقحماية لتشمل اجلن ن يف بطن أمه مىت كان األب عاملا حبملها  331من املادة  1املشرع يف الفقرة 
 وقت تركه األسرة.

ج غري هذه يبقى مطروحا حول حمل الطفل نتا  فالتساؤل، الشرعي نومبا أن املشرع بسط محايته على األوالد       
 باقحماية يف هذا الوضع؟.  نغري مشمول هذا أمن يفيدالعالقة وطفل املتبىن والطفل املكفول من هذه اجلررمة، هل 

مبنع التبين شرعا  . ج . أ 64هذا ما ذهب املشرع اجلزائري إىل عدم إقراره عندما قضى مبوجب نص املادة      
لتها عن ءفإهنا وحدها تستقل مبسا 6نسبه يلحق بأمه فباعتبارة شرعية عن عالق ا، أما مىت كان الطفل ناجت5وقانونا

 161يف املادة  األسرة المغربيةدونة ـــم، وهو ما ذهبت إليه 7على القاعدة العامة أعاله ه كاستثناءل اجررمة تركه
ة للطفل ، أما بالنسب8بشأن ثبوت نسب الولد غري الشرعي ألمه 164و  162بشأن بطالن التبين، واملادة 

                                                   
 .12، ص م1111منشورات اقحليب اقحقوقية،  ،1أي بيت الزوجية الذي يسكناه معه. أمحد أباش، محاية األسرة، ط  1
2
 .131مرجع سابق، ص  منصوري املربوك، 
3
 .13م، مرجع سابق، ص 1113. عبد العزيز سعد، 114 محاس هديات، مرجع سابق، ص 

4
 .16م، مرجع سابق، ص 1111 عبد العزيز سعد،. 116، ص مرجع سابق محو بن إبراهيم فخار، 

5
 السابق ذكره.املعدل واملتمم  املتضمن قانون األسرة 11-26القانون رقم  
 اختالفتنسب الشريعة اإلسالمية للولد الذي يولد خارج الفراش الزوجي إىل أمه، أما بالنسبة إىل ثوبت نسبه إىل أبيه فقد وقع  6

     الزنا بنسبه إىل أبيه وقسم رمنع ذلك البنيف ذلك إىل قسم ن قسم يعرتف  انقسموا فقهاء الشريعة اإلسالمية، إذ يف ذلك ب ن
، مصلحة الطفل يف أنظر، بن عصمان نسرين إيناس .عنه، غري أن الرأي الثاين هو الراجح فقهيا واملعمول به يف اجملتمعات املسلمة

 .31ص  م،1111 -1112ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، قانون األسرة اجلزائري، رسالة 
7
 .111مرجع سابق، ص  منصوري املربوك، 

8
القانون رقم م بتنفيذ 1116فرباير  3ه املوافق لـ 1616من ذي اقحجة  11الصادر يف  11 -16 -11 الظهري الشريف رقم 

ص  ،1126، ع م1116فرباير  1ه املوافق لـ 1616ذو اقحجة  16ؤرخة يف امل ،مبثابة مدونة األسرة )ج. ر. م. م 41 -13
ه املوافق 1631شعبان  13املؤرخ يف  1-11-113الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم  12-11( املعدل بالقانون رقم 612

 (.3234 ، ص1211، ع م1111يوليو  14ه املوافق لـ 1631شعبان  13املؤرخة يف  ،)ج. ر. م. م م1111يوليو  14لـ 
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على وجه التربع بالقيام بولد  التزاممن  . أ. ج اليت تعرف الكفالة بأهنا " 114املكفول، فالظاهر من نص املادة 
وتتم بعقد شرعي"، أهنا ال تضع فرقا يف رعاية الطفل الشرعي والطفل  بابنهقاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام األب 

املنصوص  االلتزاماتمن جررمة ترك األسرة إال الولد الشرعي، كون اية يشمل باقحماملكفول، ومع ذلك املشرع مل 
اليت فرضتها املادة  االلتزاماتالسلطة األبوية أو الوصاية القانونية، أما عن إما  ترتتب 1ف  331عليها يف املادة 

الشرعي والولد ب ن الولد  يسو يخالفا للقانون الفرنسي الذي ، وهذا 1فجاءت على سبيل التربع ال أكثر 114
 .2غري الشرعي يف اقحقو 

 ن وجه من النقد، ألن املشرع بتوجهه هذا وكأنه حيمل يولنا من نقطة قصر املشرع محايته على األطفال الشرع     
      الطفل غري شرعي أو املكفول وحىت املتبىن مسؤولية ختلي أبويه عنه، ضاربا بذلك مصلحة الطفل عرض

مل الطفل املكفول مبا فيها شفإن رأينا من الرأي الذي يدعو إىل توسيع جمال هذه اقحماية لت اقحائط، بناء على هذا
 .3علم نسبه أو مل يعلم الطفل املتبىن، فالطفل يبقى طفال

األدبية واملادية، إذ تتمثل  االلتزاماتيف كل من  االلتزاماتمل هذه توتشالعائلية:  بااللتزاماتعدم الوفاء  -5
املادية  االلتزاماتاألدبية يف رعاية الولد وحفظ صحته وتعليمه وتربيته على دين أبيه وعادات قومه، أما  االلتزامات

األدبية يراد هبا اقحضانة  االلتزاماتوألن ، 4فتتمثل يف النفقة ومشتمالهتا من غداء وكسوة ومشرب وعالج ...إخل
سنوات إذا مل يتم متديدها  11إىل غاية سن لطفل لمن  . أ. ج فإهنا جتب على الوالدين  41طبقا لنص املادة 

             41سنة بالنسبة للذكر، أما األنثى فتجب هلا إىل غاية بلوغها سن الزواج طبقا للمادة  14إىل سن 
هذا اقحق إىل األم  انتقلإما بسبب طال  أو وفاة  انقضائها . أ. ج، هذا مىت كانت الزوجية قائمة أما يف حالة 

  . أ. ج. 46لمادة طبقا ل

املادية فتجب للذكر إىل غاية سن الرشد ومتدد يف حالة العجز أو الدراسة، ولإلناث بالدخول  االلتزاماتأما      
 االلتزاماتضرورة التخلي عن كافة  اشرتط . أ. ج، باإلضافة إىل هذا ننوه إىل أن املشرع  41طبقا للمادة 

 االلتزاميف جررمة الرتك، وعليه فإن التخلي اجلزئي عليها أو ترك مقر األسرة مع  األدبية واملادية لقيام الركن املادي
 هبا كليا ال يقيم اجلررمة يف حق أجد الزوج ن.
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 .61 ية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صااقحم، بوزيان عبد الباقي 

2
 .112مرجع سابق، ص  منصوري املربوك، 

3
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املكون جلررمة ترك  الركن الماديمع بعضها يتحقق معه قيام  ةوحتقق كل صورة من هذه الصور جمتمع      
رتط فيه توافر نية ترك األسرة وقطع العالقة هبا لدى أحد الوالدين ، فيشالركن المعنوي، أما فيما خيص 1األسرة

 .2رغم علمه باآلثار الوخيمة اليت يلحقها فعل الرتك باألوالد

 جريمة ترك مقر األسرة. : عقوبةثانيا

 . ع. ج بعقوبة اقحبس من شهرين إىل سنة  331عاقب املشرع اجلزائري على هذه اجلررمة يف املادة       
بالنسبة  التشريع المغربيدج،  وتتطابق هذه العقوبة مع نضريهتا يف  111.111إىل  11.111مة من وبغرا

 . ج. م، أما  641درهم وهذا بناء على نص املادة  1.111إىل  111لعقوبة اقحبس أما الغرامة فقد قدرها بـ 
 فلم جند له موقف من هذه اجلررمة. التشريع المصريعند حبثنا يف 

 . ع. ج جميزا بذلك اقحكم  331ضاف املشرع اجلزائري للعقوبة أعاله عقوبة تكميلية مبوجب املادة وقد أ     
             من ذات القانون ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس 16باقحرمان من اقحقو  الواردة يف املادة 

د خرج عن القاعدة العامة اليت تقضي جند أن املشرع ق 331سنوات، وبالعودة إىل الفقرة األخرية من املادة 
بتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة من تلقاء نفسها، فقيد املشرع سلطتها يف هذه الفقرة وذلك 

 .بعدم الولوج يف الدعوى إال بناء على شكوى الزوج املرتوك

قريرها ال سيما يف جانبها املتعلق ونأخذ على املشرع اجلزائري عدم تفكريه يف عواقب هذه العقوبة عند ت     
باقحبس، خاصة أن اهلدف من العقوبة هنا وهو إلزام الوالدين عن عدم التخلي عن أبنائهما، ليبقى السؤال 

 مطروحا حول من يتوىل رعاية األوالد يف حال إدانة أحد الزوج ن هبذه العقوبة؟.

جرم أيضا اإلمهال املعنوي هلا وهو ما سنبحثه يف البند  ومل يكتف املشرع باملعاقبة على جررمة ترك األسرة بل    
 املوايل.

 .حدثالثاني: جريمة اإلهمال المعنوي للبند ال

مقر األسرة  مبغادرةإذا كان املشرع يف جررمة ترك األسرة ذهب إىل جترمي فعل الرتك مىت قام أحد الزوج ن      
 حيميكم السلطة األبوية، فإنه يف جررمة اإلمهال املعنوي للطفل على عاتقه حب امللقاةاألسرية  بااللتزاماتواإلخالل 

جملرد متلص  3ف  331املادي عنه، فتقوم اجلررمة طبقا للمادة  االنفصالالطفل من إمهال والديه دون اقحاجة إىل 
 .االلتزاماتأحد األبوين من هذه 
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 .حدث: أركان جريمة اإلهمال المعنوي للأوال

 ة بتحقق األوصاف التالية:وتثبت هذه اجلررم    

طه فيهما يف رت شاشرتط فيهما املشرع ما ا هلذين العنصرين بالنسبةصفة الضحية وصفة األبوة أو األمومة:  -0
يثور يف عدم  االختالف، غري أن وجه 1جررمة ترك األسرة، وعليه تفاديا للتكرار حنيل أحكامهما هلذه األخري

يعد  وعليهلوالدين يف جررمة اإلمهال املعنوي لألوالد عكس جررمة ترك األسرة، قيام السلطة األبوية ألحد ا اشرتاط
 أو مل تسقط. ارتكاهباأحد الوالدين مرتكبا هلذه اجلررمة سواء أسقطت عليه السلطة األبوية وقت 

 وإن كان ذلك على سبيل املثال ال 3يف الفقرة  ةوقد أورد املشرع هذه األعمال صراحأعمال اإلهمال:  -7
وتتمثل يف كل من تعريض صحة األوالد أو أمنهم أو  املادية، إذ رمكن تقسيمها إىل قسم ن أعمال اإلمهال 2اقحصر

 باعتيادهأخالقهم للخطر أو إمهال رعايتهم، وأعمال اإلمهال األدبية وهي كأن يكون أحد الوالدين قدوة سيئة هلم 
حنو  اجتهتننوه إىل أن نية املشرع  لذلكباإلضافة  ي عليهم،ر السكر أو سوء السلوك أو عدم اإلشراف الضرو 

جترمي أعمال اإلمهال سواء املادية أو األدبية املتكررة، فال يكفي وقوعها مرة واحدة لتب ن إرادة الوالدين إمهال 
" يف على السكر أو سوء السلوك... إلخ لإلعتيادهلهم ا أو يكون مثال سيئبه عبارة " تفيدأبنائهما وهو ما 

 .3دائما 3قرة الف

املشرع يف أعمال اإلمهال شرطا جوهريا وهو أن  اشرتطهذا وقد  النتيجة المترتبة على أعمال اإلهمال: -3
تايل جمرد حتقق هذه األعمال دون ثبوت اخلطر اجلسيم ال يستوجب اليرتتب عنها خطر جسيم على األوالد، وب

 .4التقديرية للقاضي لعدم ضبط معيار له من طرف املشرع قيام اجلررمة، ويبقى معيار حتديد اخلطر خاضعا للسطلة

يف جررمة اإلمهال املعنوي على وصف واحد من هذه األوصاف بل ال بد أن  الركن الماديوال يوقف قيام      
إرادة  واجتاه إدراكهلا فهو متوقف على  بالركن المعنويمع بعضها من أجل قيامها، أما فيما يتعلق  ةجمتمع تتحقق

يرتكب إمهاال معاقب  الوالدين إىل حتقيق هذه األفعال ملحقا الضرر اجلسيم بأوالده رغم علمه بأن فعله هذا أحد
 .عليه قانونا
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 .حدث: عقوبة جريمة اإلهمال المعنوي للثانيا

مقر  أيضا أخضع املشرع العقوبة على جررمة اإلمهال املعنوي لألوالد إىل نفس العقوبة املقررة للجررمة ترك     
            331من أي قيود واليت خص هبا جررمة ترك األسرة طبقا للفقرة األخرية من املادة  استثنائها، مع 1األسرة

عليها إال عندما  المشرع المغربييف معاقبة  اختالفا . ج. م ال جند  621 . ع. ج، وبالرجوع إىل نص املادة 
فال يوجد ضمن  المشرع المصريدرهم، أما  111إىل  111ب ن  يتعلق األمر مببلغ الغرامة املالية املقدر ما

 نصوصه ما جيرم هذه األفعال.

 .حدثعن أداء نفقة ال االمتناع: جريمة البند الثالث

منه، مث قرن  44و  41على الوالدين يف قانون األسرة اجلزائري مبوجب املادة  2أوجب املشرع نفقة األوالد     
عن  االمتناع . ع. ج مشكال جررمة  331اقحد من اإلخالل به وذلك ضمن املادة  ةجبزاءات بغي االلتزامهذا 

 أداء نفقة الطفل، فما هي أركاهنا وعقوبتها؟.

 .حدثعن أداء نفقة ال االمتناع: أركان جريمة أوال

 الركن المادي.  -0

 :ةويقوم هذا الركن مىت توافرت الشروط التالية جمتمع     

  ويعترب هذا اقحكم قرينة قاطعة يثبت هبا للقاضي امتناع الزوج من  بالنفقة:وجود حكم قضائي ملزم
، ومفهوم اقحكم هنا يتسع ليشمل خمتلف األحكام مبا فيها الصادرة عن 3عدمه عن أداء النفقة الواجبة لألوالد

ام الصادرة عن جهة ، القرارات الصادرة عن اجمللس، األوامر الصادرة عن رئيس احملكمة، األحكاالبتدائيةاحملاكم 
ة التنفيذية، وفضال عن نوعه يشرتط فيه أن يكون هنائيا أو مشموال بالنفاذ املعجل غقضائية أجنبية املمهورة بالصي

                                                   
 البحث.من هذا  166الصفحة  ،أنظر 1
. والنفقة 441، ص مرجع سابقوهبة الزحيلي، ، ". أنظرن الطعام والكسوة والسكىنمكل ما رمـون اآلدمي وتعرف النفقة بأهنا " 2

يف جررمة اإلمهال املعنوي تأخذ نفس أحكام النفقة اليت متثل اإلخالل بااللتزامات املادية املشرتطة يف جررمة ترك مقر األسرة، غري 
يقوم يف الشروط والواجب توافرها إىل جانبها من أجل حتقق كل جررمة، وعليه فالنفقة هنا أيضا ختضع ألحكام املواد  أن االختالف

  . أ. ج. 42، 44، 41
وقانون األسرة اجلزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية  اإلسالميبلخري سديد، اقحماية اجلنائية للرابطة األسرية يف الفقه  3

 .112، ص م1114 -1111، جامعة اقحاج خلضر باتنة، اإلسالميةاالجتماعية والعلوم  العلوم
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       ، كما يشرتط فيه أن يبلغ للمعين باألمر شخصيا وفقا لألشكال والشروط اليت يتطلبهااستعجالياأو أمرا 
 .2ون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واملنصوص عليها يف قان1التبليغ
 :عن اإلنفا  أن يكون كامال فال تنتفي اجلررمة بدفع  االمتناعاملشرع يف  اشرتطولقد  االمتناع عن اإلنفاق

 جزء من النفقة املقررة.
 :وذلك بعدم تقدمي النفقة ملدة تفو  الشهرين رغم صدور حكم يلزم  أن تتجاوز مدة االمتناع شهرين

 االختياريمهلة الدفع  انقضاءاملشرع مل حيدد تاريخ بداية سرياهنا غري أن الراجح أهنا تبدأ من تاريخ  هبا، وإن كان
، وإن كان 3واحملددة بـ عشرين يوما واليت يبدأ سرياهنا من تاريخ تبليغ احملكوم عليه باقحكم الذي يوجب عليه الدفع

 المشرع المصري . ج. م، فإن  621سريانه يف املادة  وال تاريخ االمتناعمل حيدد مدة لقيام  المشرع المغربي
 من صدور اقحكم القضائي املوجب هلا. ابتداء أشهر . ع. مص إذ حدد املدة بثالث  113ضمن ذلك 

، أي تعمده االمتناع عن أداء 4ويراد به أن يتوافر عند امللزم بالنفقة القصد اجلنائي العام الركن المعنوي: -7
عن شهرين كامل ن رغم علمه بصدور حكم يلزمه هبا، ورغم إدراكه التام للجزاء الذي قد يرتتب النفقة ملدة تزيد 

املشرع أن عدم الدفع عمدي ما مل يتم إثبات العكس، وعليه يقع على الوالد  اعترب، ولقد 5على هذا اإلخالل
، وعليه ومىت استطاع اجلاين 6إثبات حسن نيته بتقدمي عذر مقبول منعه عن أداء النفقة وهو إعساره بءاملتهم ع

 اعتربتمعربا عنه بالقدرة على الدفع، ولقد  المشرع المصريإثبات ذلك انتفت اجلررمة، وهذا ما ذهب إليه 
غري  األعذارالكسل أو سوء السلوك أو السكر من قبيل  اعتيادأن اإلعسار الناتج عن  331من املادة  1الفقرة 
من املشرع على عدم ضياع مصلحة الطفل راعى األوضاع اليت يتمسك فيها ، ويف كل األحوال وحرصا ةاملقبول
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قاهرا خارجا عن إرادة الوالدين فحمل  االمتناععن اإلنفا  أو األحوال اليت يكون فيها  باالمتناعأحد الوالدين 
 .1االلتزامصندو  النفقة هذا 

  .حدثعن أداء نفقة ال االمتناع: عقوبة جريمة ثانيا

 إىل ما يلي: 331واملادة  1ف  331قسيمها طبقا للمادة ورمكن ت    

دج إىل  11.111وهي اقحبس من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات زائد غرامة من  ( العقوبة األصلية:0
 دج. 311.111

اقحكم على املمتنع عن أداء النفقة باقحرمان من ممارسة أحد اقحقو  الواردة يف  جبوازوذلك ( العقوبة التكميلية: 7
 من هذا القانون من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر. 16املادة 

يف نظر هذه  االختصاص 331من املادة  3وخروجا على القواعد العامة فقد منح املشرع مبوجب الفقرة      
كمة موطن اجلنحة إىل حمكمة املوطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة بدل من حم

، ويضيف املشرع يف الفقرة األخرية بأن الصفح من طرف الضحية بعد دفع املبالغ 2املدعى عليه املدين بالنفقة
املستحقة يضع حدا للمتابعة اجلزائية، ومع ذلك ال تنقضي الدعوى العمومية يف حق املتهم ألن الصفح يبقى سببا 

 .3انقضائهامن غري أسباب 

                                                   
املتضمن إنشاء م 1111سنة يناير  6هـ املوافق لـ 1634ربيع األول عام  13املؤرخ يف  11 -11مبوجب القانون قم ئ أنش 1

، ص 1ع ، 11س  م،1111سنة يناير  4هـ املوافق لـ 1634 عام ربيع األول 14املؤرخة يف ، صندو  النفقة )ج. ر. ج. ج
بأنه: "يتم دفع املستحقات املالية للمستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو اجلزئي لألمر أو . وجاء يف املادة الثالثة منه (وما بعدها 4

 اقحكم القضائي احملدد ملبلغ النفقة بسبب امتناع املدين هبا عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة حمل إقامته.
 يثبت تعذر التنفيذ مبوجب حمضر حيرره حمضر قضائي".    
ادة السادسة منه: "تتوىل املصاحل املختصة األمر بصرف املستحقات املالية للمستفيد، يف أجل أقصاه مخسة وتضيف امل    

من هذا القانون السيما عن طريق  11( يوما، من تاريخ تبليغ األمر املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 11وعشرون )
 حتويل بنكي أو بريدي.

 يف صرف املستحقات املالية للمستفيد شهريا، إىل ح ن سقوط حقه يف االستفادة منها. تستمر املصاحل املختصة    
من هذه  1يف حالة توقف املدين بالنفقة عن تنفيذ األمر أو اقحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا ألحكام الفقرة     

املختصة صرف املستحقات املالية، بناء على أمر والئي املادة، املثبت مبوجب حمضر معاينة حرره حمضر قضائي، تواصل املصاحل 
 أعاله. 1من املادة  1صادر عن القاضي املختص واملبلغ طبقا للكيفيات احملددة يف الفقرة 

 حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عند االقتضاء عن طريق التنظيم".     
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السابق ذكره. 11 -12القانون رقم من  1فقرة  61و  34املادة  ،أنظر 2
 .114محاس هديات، مرجع سابق، ص  3
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جند أن هذين األخريين  والمغربي والمصري،ة اقحبس يف هذه اجلررمة ب ن التشريع اجلزائري موازنة عقوب عندو      
من قانونيها فضال عن الغرامة، يف ح ن  113و  621ها مبدة ال تزيد عن سنة من اقحبس طبقا للمادت ن احدد

عنوي ال تقل من األمهية سنوات كأقصى تقدير، وعليه مبا أن جررمة اإلمهال امل 3حددها املشرع اجلزائري مبدة 
 االمتناعالقانونية سواء املتعلقة بقيام جررمة  ةإىل الدعوة فيها إىل ختفيض املد فنذهبمبكان عن جررمة ترك األسرة، 

 .ةمع هذه املد عأو املتعلقة بإدانة املتهم باقحبس، حفاظا على مصلحة األوالد اليت قد تضي

 .حدثالعائلية للبالحالة  ةالثاني: الجرائم الماس فرعال

أن  باعتبارعن كل جررمة من اجلرائم املاسة باقحالة العائلية للحدث،  منوذجسنختار ضمن هذا الفرع حبث      
هذه األخرية يدخل حتت طائلتها جمموعة من اجلرائم بداية من اجلرائم املاسة بنسب اقحدث واجلرائم اليت متس حبق 

 حضانته.

 .حدثبنسب ال األول: الجرائم الماسة لبندا

اجلرائم املاسة بنسب اقحدث يوجد جررمة عدم التصريح مبيالده، وهذا بالنظر إىل أن معظم أمهية من ب ن      
اقحقو  اليت ترتتب للطفل أو اقحدث بعد الوالدة كحقه يف إقحا  نسبه بأبيه، وحق يف التعليم وحقه يف ممارسة 

    هبذه الواقعة اليت جتعله يشغل مركزا قانونيا داخل أسرته ويف خمتلف اقحقو  املدنية والسياسية، ال تثبت إال
قانوين فرضه املشرع  التزاملدراسة هذه اجلررمة، حيث أن التصريح بامليالد هو  اختيارنا، وهذا ما يربر 1جمتمعه

          3فقرة  661، وعاقب على اإلخالل به مبقتضى املادة 2من  . ح. م. ج 41اجلزائري مبوجب املادة 
 حقو  الطفل. اتفاقيةمن  2 . ع. ج، وهذا متاشيا مع املادة 

 . حدث: أركان جريمة عدم التصريح بميالد الأوال

 . ع. ج تقوم هذه اجلررمة على  3ف  661واملادة  . ج. مح .  42و  41و  41إىل املواد  استنادا     
 األركان التالية:

 الركن المادي.  -0

 عناصر أدناه:ويتحقق بتحقق ال     

                                                   
       ختلف اقحقو ملرمسيا من طرف الدولة لوجود الطفل الذي يرتتب عنه إقرارها له  اعرتافافالتصريح مبيالد الطفل يعترب  1

صبح غري مرئي الوجود وبالتايل عرضة ملختلف أنواع التمييز، فضال الفردية، وهذا على العكس من الطفل غري املصرح به الذي ي
عن كون التصريح بامليالد يسهل عملية التعرف على هوية الطفل، يقلل من خماطر قتله يف األيام األوىل من حياته ... إخل.       

 .114أنظر، مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 
2
 عدل واملتمم السابق ذكره. امل ملدنيةاقحالة ااملتعلق ب 11 -41األمر رقم  
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  :واألشخاص الذين منحهم القانون الصفة القانونية عدم التصريح بالميالد ممن له الصفة القانونية
من  . ح. م. ج حصرا وعلى وجه الرتتيب إذ أن تصريح أحدهم  41للتصريح مبيالد الطفل حددهتم املادة 

، مث األطباء والقابالت، لينتقل اقحق فيما بعد درجة األوىل حسب املتوفر منهمااليعفي اآلخر وهم: األب أو األم ب
إىل كل شخص حضر عملية الوالدة، ويضيف املشرع إىل هؤالء األشخاص الشخص الذي تلد عنده األم مىت 
ولدت خارج مسكنها، وقد رتب املشرع على عملية التصريح حترير شهادة امليالد فورا، تقيد فيها البيانات املذكورة 

مل يصرح بالمواليد" عبارة " باستعماهلا 41، ونشري هنا إىل أن املادة 1من ذات القانون 1ة فقر  43يف املادة 
فهي ال تفر  يف التصريح ب ن امليت واقحي فالكل سواء يف هذا  عليهتشرتط أن يكون املواليد املصرح هبم أحياء، و 

 .االلتزام

من األشخاص امللزم ن بالتصريح بامليالد السيما  اجندمها قد وسع المغربي والمصريوبالرجوع إىل التشريع ن      
من قانون اقحالة املدنية  14وعلى الرتتيب طبقا للمادة  التشريع المغربييف جهة الفروع واقحواشي، فيشمل يف 

، األب أو األم، وصي األب، األخ، األخ لشقيق، األخ ألب، األخ ألم، ابن األخ، مع مراعاة األكرب سنا 2املغريب
والدة الطفل شريطة إثبات العالقة ، مث إذا كان حاضرا فيشمل الوالد التشريع المصري، أما يف 3بة لإلخوةبالنس

العقابية ودور اقحجر الصحي وغريها من األماكن اليت تقع فيها املؤسسات و املستشفيات و مث مدير الزوجية، 
األصهار البالغ ن حىت الدرجة الثانية وهذا  الوالدات، مث العمدة أو الشيخ، وكل من حضر الوالدة من األقارب أو

 .4. ح. ط. ممن   11طبقا للمادة 

  :1ف  41أوجبت املادة عدم التصريح بالميالد في اآلجال القانونية أمام الجهة المختصة        
آخر للوالدة وإذا تصادف  لأيام من تاريخ أول يوم موا 1 . ح . م. ج أن يتم التصريح مبيالد الطفل يف ظرف 

يوم من اآلجال املمنوحة بيوم عطلة رمدد إىل أول يوم عمل يليه، أما يف حالة الوالدة يف بالد أجنبية فتتم عملية 
 يوما وهذا بعدما كان  11اليات اجلنوب فقد مدد املشرع هذه املدة إىل و أيام، أما بالنسبة ل 11التصريح يف ظرف 

                                                   
   جاء نصها كما يلي: "تب ن يف عقد ميالد الطفل، السنة والشهر واليوم والساعة واملكان وجنس الطفل واألمساء اليت أعطيت له 1

من املادة  وأمساء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين، وكذلك بالنسبة للمصرح إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة األخرية
46". 

        املتعلق باقحالة املدنية  34 -11بتنفيذ القانون رقم  ه1613رجب  11صادر يف  1 -11 -131ظهري شريف رقم  2
 (.1116، رقم م1111نوفمرب  4املوافق لـ  ه1613رمضان  1املؤرخة يف  ،)ج. ر. م. م

من  حصرهم يف كل . مج م.  . 642طبقا للمادة أنه ث حي، من هؤالء األشخاص 14وقد وسع املشرع املغريب يف املادة  3
األب وعند عدم وجوده الطبيب أو اجلراح، أو مالحظ الصحة، أو اقحكيمة، أو املولدة أو القابلة، وكل شخص حضر الوالدة أو 

 .دو أن املشرع قد أغفل األم ضمن هؤالء األشخاصبوقعت مبحله، بضرورة التصريح بواقعة امليالد، وي
 املعدل السابق ذكره. املعدل املتضمن قانون الطفل املصري م1114لسنة  11القانون رقم  وهو 4
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حالة الوالدة يف سفر بري فتوجب  42أيام، وتضيف املادة  11 حيددها قبل تعديل قانون اقحالة املدنية مبدة
أيام أيضا من قبل األب أو األم أو أي شخص آخر، وحيرر عقد امليالد يف نفس اآلجال  1التصريح هبا يف ظرف 

      مبيناء        من طرف قائد السفينة دون إغفال ذكر الظروف اليت حرر فيها، إذا ما متت الوالدة أثناء التوقف 
بالرب من أجل التصريح بامليالد أو مل يتوافر بامليناء موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري  االتصالما، واستحال 

يوما ونفسها تسري  31حدد آجال التصريح بـ  القانون المغربيمسندة إليه مهمة ضابط اقحالة املدنية، وننوه أن 
من ذات قانون اقحالة املدنية اخلاص به، أما  14للمادة  يف حالة حصلت الوالدة أثناء سفر بري أو جوي طبقا

يوما، يف ح ن إذا وقعت الوالدة خارج األراضي املصرية فيتم إبالغ القنصلية  11فحددها بـ  المصريالقانون 
من  11و  16 ادت نطبقا للممن تاريخ الوصول يوما  31السجل املدين املختص يف آجال مكتب املصرية أو 
  . ط. م.

ويتم التصريح من طرف األشخاص امللزم ن به املذكورين سابقا، إذ يتم هذا التصريح أمام ضابط اقحالة املدنية      
 . ح. م. ج ال جيوز لضابط  41من املادة  1الذي يقع يف مكان الذي متت فيه هذه العملية، وطبقا للفقرة 

قانونية ذكرها يف سجالته إال مبوجب حكم يصدره رئيس اقحالة املدنية يف حالة عدم التصريح بامليالد يف اآلجال ال
احملكمة للدائرة اليت ولد فيها الطفل، أو اليت يوجد هبا حمل إقامة طالب التصريح بامليالد إذا كان مكان الوالدة 

 جمهوال، يب ن يف هامشه تاريخ الوالدة. 

 3ف  661، حيث أنه باللجوء إىل املادة  القصد اجلنائي يعترب غري مشرتط يف هذه اجلررمةالركن المعنوي:  -7
يكفي  بناء على ذلك . ع. ج املشرع مل حيدد فيما إذا كان عدم التصريح مبيالد الطفل جيب أن يكون عمديا، 

 .1إمهال أو إغفال التصريح به لتقوم هذه اجلررمة

 . حدث: عقوبة جريمة عدم التصريح بميالد الثانيا

باملعاقبة على جررمة عدم التصريح مبيالد الطفل بالغرامة املالية  غربي والمصرين الماالمشرع اكتفىفيما      
أيام على األقل إىل شهرين على األكثر، زائد غرامة ما ب ن  11، عاقب املشرع اجلزائري عليها باقحبس من 2فقط

 ج.د 14.111إىل  2.111

                                                   
        بن عصمان نسرين .34ية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، ص ابوزيان عبد الباقي، اقحم 1

للرابطة األسرية يف القوان ن املغاربية، أطروحة دكتوراه، كلية ، اقحماية اجلزائية بوزيان عبد الباقي. 132، مرجع سابق، ص إيناس
 .44ص  م ،1114 -1111اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

        111إىل  111 . ج باقحبس من شهر إىل شهرين والغرامة من  642فبعدما عاقب عليها املشرع املغريب يف املادة  2
أما املشرع املصري فعاقب عليها  درهم، 1111إىل  311من قانون اقحالة املدنية بالغرامة من  31ليها يف املادة درهم، عاقب ع

 جنيه. 111جنيه وال تزيد عن  11 . ط. م بغرامة ال تقل عن  13يف املادة 
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اقعة على نسب الطفل مل يقصرها املشرع على عدم ويف هناية هذه اجلررمة نشري إىل أن اقحماية القانونية الو      
 -114التصريح مبيالده، بل تشمل أيضا جررمة التصريح غري صحيح واإلدالء مبعلومات غري صحيحة )املادة 

(، وجررمة إخفاء نسب طفل حي 3فقرة  661(، جررمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة )املادة 114
 (، وهبذا وسع من جمال اقحماية اجلنائية له من هذه اجلرائم.311وعدم تسليم جثته )املادة 

 .حدثالثاني: الجرائم الماسة بحضانة البند ال

يف إطار احملافظة دائما على مصلحة الطفل فإن املشرع حياول دائما قدر اإلمكان توفري اقحماية القانونية له يف      
عندما قرر للطفل محاية قانونية خارج إطار الزواج وذلك  مجيع اقحاالت وحتت خمتلف الظروف، وهو ما ذهب إليه

 ةملا يثبت معها من محاية للطفل ورعايته مادي 1ل الزوج ن أو وفاة أحدمها، من خالل إقرار اقحضانةانفصايف حال 
، ومن أجل ممارستها على وجهها الصحيح قد تدخل املشرع وجرم بعض األفعال 2على مصلحته واحملافظة ةومعنوي

تطال الطفل احملضون، من بينها تلك اليت تتعلق بعدم تسليمه إىل من عهد إليه قانونا حبضانته أو  وعليهيت تطاهلا ال
  . ع. ج. 312طبقا للمادة  3خطفه منه

 إلى الحاضنة. حدث: جريمة عدم تسليم الأوال

ويأخذ السلوك هناك صورة  عن تسليم الطفل إىل من أوكلت له اقحضانة االمتناع يف ويتمثلالركن المادي:  -0
، وال يشرتط يف 4ن أسندت له حضانته فيأخذ صورة الفعل اإلجيايبممسلبية أما إذا متثل يف خطف احملضون 

 . ع. ج  312أو اخلطف أن يقع من األب واألم فقط بل قد يقع من أي شخص آخر طبقا للمادة  االمتناع
، وإذا كان 5بامتناعهمن الطفل احملضون فإنه ال يأخذ  ناعاالمت . ج. م، غري أنه يف حال صدور  644واملادة 

من صفة األشخاص الذين قد ترتكب من قبلهم جررمة عدم تسليم الطفل  اقد وسع والمغربياجلزائري  المشرع
تايل من ال . ع. مص حصرهم يف الوالدين واجلدين وب 111مبوجب املادة فالمشرع المصري إىل حاضنه 

 ث على هذه اجلررمة.غريهم ال رمكن اقحدي

                                                   
يته على دين أبيه والسهر على محايته بقوهلا "اقحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام برتب. ج من  . أ 1ف  41عرفتها املادة  1

      اليت تنص على أن "اقحضانة حفظ الولد مما قد . ممن م. أ 143ويعرفها املشرع املغريب يف املادة ، وحفظه صحة وخلقا"
 .يضره، والقيام برتبيته ومصاقحه"

2
 .111، ص مرجع سابق بلقاسم سويقات، 

املتعلقة بإسناد  املساس باألحكامأن  باعتبارر جرائم العنف املاسة بنظام األسرة هذه اجلررمة تعد من أخطأن هناك من يعترب  3
 .11حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص . األحكام الصادرة على القضاءبفيها مساس اقحضانة 

4
 .314ابق، ص . عبد الفاتح هبيج عبد الدامي علي العواري، الكتاب األول، مرجع س311مرجع سابق، ص  منصوري املربوك، 

5
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ونضيف إىل هذا أن هذه التشريعات مل تشرتط أن يتم االمتناع أو اخلطف بوسيلة معينة كما أهنا ساوت ب ن      
 الفرض الذي يقوم اجلاين هبذه األفعال بنفسه أو يلجأ إىل وساطة من أجل إمتامها.

 املادي العناصر التالية: أو اخلطف يشرط أن يتوافر مع الركن االمتناعوباإلضافة إىل      

  :إذ يشرتط يف هذا اقحكم أن يكون مشموال بالنفاذ املعجل أو وجود حكم قضائي يسند الحضانة
، ألنه 1، كما يشرتط فيه أيضا أن يكون صادرا عن القضاء الوطين312من املادة  1حكما هنائيا طبقا للفقرة 

انة به إال بعد منحه الصيغة التنفيذية من إحدى حال صدوره من جهة قضائية أجنبية ال رمكن إسناد اقحض
 .2 . إ. م. إ 411ستوىف الشروط املنصوص عليها يف املادة ااجلهات القضائية اجلزائرية مىت 

 املشرع مل يقرن القاصر يف هذه املادة بسن معينة، وهذا فيه أن يقع عدم التسليم على طفل قاصر: و
اليت حتدد فرتة اقحضانة عند لتعلق اجلررمة هبا، و من  . أ. ج  41 مادهتا إحالة غري مباشرة إىل أحكام اقحضانة يف

تايل فإن عدم السنة ولألنثى ببلوغ سن الزواج، وب 14سنوات مع جواز متديدها إىل غاية سن  11الذكر ببلوغ 
 التسليم يقع على الطفل ذكرا كان أو أنثى مىت مل يبلغ هذه السن.

 وهنا يقع على اقحاضن الصادر اقحكم بإسناد اقحضانة المتهم:  وجود الطفل المحضون تحت سلطة
 .3إثبات أن الطفل موجود حتت سلطة ويف حيازة الزوج املمتنع عن أداء هذا اقحكم بءإليه ع

ويراد به علم اجلاين بوجود حكم قضائي يسند اقحضانة إىل اقحاضن، غري أن إرادته تتمرد الركن المعنوي:  -7
كراه أو ظروف طارئة أو ىل إك مبخالفته، غري أن اجلررمة تنتفي إذا كان عدم التسليم راجعا إعلى هذا اقحكم وذل

 . 4إىل قوة قاهرة خارجة عن إرادة اجلاين كاملرض املزمن للصغري

 إلى الحاضنة. حدث: عقوبة جريمة عدم تسليم الثانيا

، مع جواز متديد مدة جد  1.111ىل إ 111وهي اقحبس من شهر إىل سنة فضال عن الغرامة املقدرة بـ      
 644العقوبة إىل اقحبس ثالث سنوات يف حال سبق إسقاط السلطة األبوية عن اجلاين، وتقابل هذه املادة املادة 

 1.111إىل  111اجلاين لنفس مدة اقحبس زائد الغرامة املقدرة بـ  المشرع المغربي . ج. م واليت أخضع فيها 
 ال ــــــديد العقوبة يف حـــــذا ذهب املشرع اجلزائري إىل تشــــان، فضال عن هــــها نفس األركلقيام اشرتطا ـــدرهم بعدم
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جررمة عدم تسليم الطفل إىل من هلم اقحق يف املطالبة به من الغري الذي يعهد له برعايته، إذ تصل طبقا  ارتكاب
 ارتكبتفقد قرر ذات اقحماية سواء  ريالمشرع المصإىل اقحبس من سنت ن إىل مخس سنوات، أما  314للمادة 

اقحالت ن باقحبس ملدة ال تتجاوز السنة وإال  جررمة عدم التسليم من األبوين أو اجلدين إذ يعاقب عليها يف كال
، أما إذا ارتكبت اجلررمة من  . ع. مص 111جنيه وهذا مبوجب املادة  111فالغرامة املالية اليت ال تزيد عن 

     111جنيه أو أحد هات ن العقوبت ن طبقا للمادة  1111ة اقحبس زائد غرامة ال تزيد عن غريهم فتكون العقوب
  . ط. م.

يف هناية دراسة جرائم اإلخالل بالرعاية العائلية حنو اقحدث مت التوصل إىل أن املشرع اجلزائري وإن قرن بعضها      
أحد والديه والذي يعد سنده ومثله األعلى يف بعقوبة اقحبس واليت قد ال يتضرر منها إال اقحدث بسبب حبس 

اقحياة، غري أنه يبدو أن املشرع راعا فيها كثري الرابطة العائلية ب ن اجلاين واجملين عليه بفرضه عقوبات سواء كانت 
 حبسية أو مالية بسيطة مقارنة بعقوبات اجلرائم السابقة.

 حدث.لل الماسة بالرعاية األخالقيةالثاني: الجرائم  طلبالم

السياسة  اجتهتأخال  اقحدث قد ينتهي بنا إىل العديد من األفعال اليت بإن البحث يف اجلرائم املاسة      
اليت متنع املساس حبرمة وشرف  1من الدستور اجلزائري 64من نص املادة  انطالقاالعقابية اجلزائرية إىل جتررمها، 

حنو محاية الطفل من خمتلف أشكال االستغالل اجلنسي وغري  اجتهتاملواطن، ناهيك عن املعاهدات الدولية اليت 
وعلى وجه خاص مجيع التدابري الوطنية يف سبيل حتقيق هذا  اختاذاألخالقي، وأوجبت على الدول األطراف فيها 

 .2حقو  الطفل واليت سبق للجزائر املصادقة عليها اتفاقيةمن  36الغرض، من بينها ما نصت عليه املادة 

        بسط محايته القانونية على لمنطلق هذه القوان ن والتنظيمات يويل املشرع اجلزائري أمهية كبرية فمن      
 الالأخالقيةعلى عرضه من مجيع املمارسات  واحملافظةتنشئة أخالقية سليمة  تنشئتهاقحدث، حيث أن حرصه على 

ى كل من تسول له نفسه املساس به بتجرمي اليت تنحرف به عن سلوكيات الطفل السوي، دفعه إىل توقيع اقحد عل
خمتلف األفعال اليت تلحق به يف هذا اإلطار، السيما اجلنسية منها اليت خترج عن األطر الشرعية والقانونية هلا 

تتطلبه مصلحة  ملافهو ينبع من روح املسؤولية لديه  لشيءفتشكل شدودا على القاعدة العامة، وهذ إن يرجع 
بب ضعف البنية العقلية له ناهيك عن بنيته العضوية اجلسدية، ومن ب ن هذه األفعال ما بسمن محاية الطفل 

دعارة الاألول، وجرائم حتريض الطفل على الفسق و  الفرعيشكل يف حقه ما يعرف جبرائم العرض واليت خصصنا هلا 
 .فرعأيضا وخصصنا هلا ثاين 
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 األول: جرائم العرض.فرع ال

فتتشكل عند املساس جبسده بفعل ذه التسمية بالنظر إىل أهنا تقع على عرض الشخص تسمى هذه اجلرائم هب     
، فهي هبذا املفهوم جرائم تتسع لتشمل مجيع األفعال اجلنسية سواء طبيعية كانت 1يقع مباشرة عليه فيخل بطهارته

مهدة له واألفعال اليت تشكل أو غري طبيعية واليت هتدف إىل حتقيق اإلشباع اجلنسي املتكامل مبا فيها األفعال امل
 وجررمة الشدود اجلنسي. االغتصابجررمة و يف جررمة الفعل املخل باقحياء ، كما هو اقحال 2للحياء اجلنسي اخدش

 األول: جريمة الفعل المخل بالحياء. بند ال

حملكمة النقض ، وفقا التشريع المصري والمغربيسمى يف ييراد بالفعل املخل باقحياء أو هتك العرض كما      
، كما عرفها جانب 3املصرية كل فعل خمل باقحياء يستطيل إىل جسم اجملين عليه وعورته وخيدش عاطفة اقحياء عنده

من الفقهاء بأهنا كل فعل يقع علــى جسم شخص اإلنسان سواء كان ذكرا أو أنثى من شأنه اإلخالل باآلداب 
    331و 336ه املشرع اجلزائري تعريفا، إال أنه بالرجوع إىل املادة فلم يورد ل 5، أما من الناحية القانونية4العامة

  . ع. ج فنجد أن الفعل املخل باقحياء ال خيرج عن التعاريف الفقهية والقضائية السابقة.

وإزاء هذا فإنه يف جررمة الفعل املخل باقحياء قد يكون اجلاين واجملين عليه ذكر أو أنثى، وخبصوص هذا يقوم      
ال يكون إال ذكرا واجملين عليه ال يكون  االغتصاب، كون اجلاين يف جررمة االغتصابتمييز ب ن هذه اجلررمة وجررمة ال

يهدف إىل املواقعة غري املشروعة فقط، على عكس الفعل املخل  االغتصابإال أنثى، كما أن اجلاين يف جررمة 
، ويف فيما إذا كان الفعل املخل 6يه بشىت األفعالباقحياء الذي يتحقق بكل فعل يشكل خدشا حبياء اجملين عل
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باقحياء يشرتط فيه أن يتم بالفعل العلين واخلفي أم أحدمها فقط فهذا ما مل حيدده املشرع اجلزائري، ما يفيد أنه 
 .معا الصورت نرمكن أن يتم وفقا 

بة للصورة الثانية فقد نص عليها ، وبالنسهفضال عن هذا، فإن الفعل املخل باقحياء قد يتم بالعنف أو بدون     
ضمن  امباشر   ا . ع. ج، أما بالنسبة للصورة األوىل فال نلمس هلا أثر  331و  336املشرع مبوجب املادت ن 

هو تكرار جترمي  333قانون العقوبات، غري أن ما رمكن مالحظته من نص املادت ن السابقت ن إىل جانب املادة 
واقع على القاصر والبالغ بدون عنف ضمنها، إذ ال توجد أي غاية تربر هذا التكرار املشرع للفعل املخل باقحياء ال

جترمي الفعل املخل باقحياء الواقع بعنف كما  331إال وقوع املشرع فيها خطأ، ما يفيد أنه قصد يف املادة الثانية أي 
، أيضا ما يربر قصد 1يلحقهتناقض الذي لذهب إليه املشرع الفرنسي، وعليه وجب على املشرع تعديله رفعا ل

فضال عن سبق جتررمه للفعل املخل باقحياء بدون  331العنف يف الفعل املخل باقحياء يف املادة  استعمالاملشرع 
عنف عند األشخاص البالغ ن يف املواد السابقة هلا، هو تشديده العقوبة يف فقرتيها سواء وقع الفعل على البالغ أو 

المشرع ال يوجد مانع من التعرض للجررمة سواء وقعت بعنف أو دونه، وهو ما جرمه القاصر، وبالرغم من ذلك 
 621و  626مبوجب املادت ن  المشرع المغربي . ع. مص، وأيضا  141و  142مبوجب املادت ن  المصري

  . ج. م.

 : جريمة الفعل المخل بالحياء بدون عنف.أوال

قحبس من مخس إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعال خمال  . ع. ج "يعاقب با 336نصت عليها املادة      
 أو شرع يف ذلك. بغير عنفو أنثى أباقحياء ضد قاصر مل يكمل السادس عشرة سنة ذكرا كان 

ويعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات أحد األصول الذي يرتكب فعال خمال باقحياء ضد قاصر      
 يصبح بعد راشدا بالزواج". ولو جتاوز السادس عشر من عمره ومل

  الفعل المخل بالحياء بدون عنف. أركان جريمة 

 تقوم على األركان التالية:و      

فالضحية يف جررمة الفعل املخل باقحياء يعترب ركن أساسيا فيها، كون اجلررمة يشرتط وقوعها  ( صفة الضحية:0
ا أو أنثى، هذا وقد ذهب املشرع إىل متديد سن على طفل قاصر ال يتجاوز سنه السادس عشرة سنة سواء كان ذكر 

الضحية لتصل إىل سن الرشد وهي الثامن عشرة سنة لكن ال يتحقق ذلك إال إذا كان الفعل املخل باقحياء يف 
 هذه اقحالة وقع على الطفل من أحد أصوله.
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ومل يبلغ ها فل الذي جتاوز سنة، وحمل الط 14ليبقى السؤال مطروحا بالنسبة للغاية من حتديد سن الطفل بـ      
فعل خمل باقحياء من غري أصوله من اقحماية، فهل يعين هذا أن الضحية يف هذه اقحالة لتعرض لوالذي سن الرشد 

تايل خيضع يف جترمي الفعل الواقع عليه إىل أحكام البالغ ن فيعترب الفعل املرتكب ضده فعال علنيا الال يعترب طفال وب
 .؟فعل الواقع عليه ليس مبجرم يف األصلخمال باقحياء أم أن ال

إزاء هذه اجلررمة وحد سن الطفل وهي الثامن عشرة سنة يف مجيع  المشرع المغربيونشري هنا إىل أن      
  . ج. م. 626األحوال طبقا لنص املادة 

تايل فالعربة الموضوعية وليس الشخصية، وب العتباراتحتديد سن الطفل فإهنا ختضع  منأما بالنسبة للعربة      
أن سن الطفل يتجاوز السادس  اعتقدكما لو ،  سن اقحقيقي للضحية وليس بالسن اليت يقدرها اجلاين لهالتكون ب

 .1عشرة سنة بناء على مظهره اخلارجي

سلوك اإلجرامي املشكل للفعل املخل لل اواملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يعط وصفا أو حتديد( الركن المادي: 7
كذلك كل فعل خمالف لآلداب العامة يأيت نتيجة حركة   اعتباره، وعليه رمكن 336ء بدون عنف يف املادة باقحيا

اجلنسي كما يف  االتصال، دون أن يشرتط فيه 2عضوية إرادية أو عمل أو إشارة من شأهنا خدش شعور الغري
ذي جاء فيه مبا يف معناه بأن القرارات الصادرة عن حمكمة ع ن متوشنت، وال ىحدإ تؤكده، وهو ما االغتصاب

قام بتقبيلها يف  االفعل الذي يأتيه اجلاين مبحاولته تقبيل طفلة تبلغ من العمر ست سنوات يف الفم وعند ممانعته
، وهو ما 3رتكاب الفعل املخل باقحياء ضد قاصر ملا فيه من مساس باقحياءارقبتها من اخللف، يعترب بفعله شرع يف 

ة التمييز األردنية بقوهلا: "أن جررمة هتك العرض ليست فعال خمصوصا يف مكان خمصوص ذهبت إليه أيضا حمكم
من اجلسم بل تتكون من أي فعل شهواين يرتكبه شخص على آخر بدون رضاه، إذا كان فيه فحش وخدش 

احملجوبة باقحياء العرضي يف ذلك ب ن أن تقع املالمسة املخلة باقحياء العرضي واألجسام العارية أو األجسام 
 . 4مبالبس"

 بناء على هذا يشرتط يف الفعل املخل باقحياء املكون للركن املادي ما يلي:    
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 ،حيث ال يشرتط يف املساس جبسمه إحداث أثر به أو ضرورة الكشف  المساس بجسم المجني عليه
 خالل باقحياء على عورته بل يكفي أن يكون الفعل الواقع على اجملين عليه قد بلغ حدا من الفحش واإل

، وهبذا اخلصوص ذهبت حمكمة النقض املصرية إىل القضاء "بأن هتك العرض هو كل فعل خيل باقحياء 1والعرض
وخيدش عاطفة اقحياء عنده من هذه الناحية، وال يشرتط لتوفره قانونا أن يرتك  وعورتهيستطيل إىل جسم اجملين عليه 

تايل فإنه ال تعترب األفعال املادية اليت يأتيها ال، وب2ايالج يرتك أثرا" أو احتكاك كإحداثالفعل أثرا باجملين عليه  
جسم اجملين عليه مهما بلغت من الفحش واجلسامة فعال خمل للحياء، كما لو قام شخص  استطالةاجلاين دون 

 . 3بتعري أمام  شخص آخر
 اء بإرادة اجملين عليه، ويشرتط وذلك بأن يقع الفعل املخل باقحيالقوة في فعل اإلخالل بالحياء،  انتفاء

كاجلنون أو التدليس، وعليه توافر القوة والعنف   اإلرادةهنا أن تكون إرادته سليمة ال يشوهبا أي عيب من عيوب 
 .4فيه جيعلنا أمام جررمة الفعل املخل باقحياء بعنف

 ،باقحياء من  إخالال أما عن املعيار املعتمد يف حتديد ما يعترب اإلخالل الجسيم بحياء المجني عليه
 ارتكبالفعل باإلضافة إىل املكان الذي  ارتكابعدمه، فيستمده قاضي املوضوع من الشعور العام السائد وقت 

من اقحياء يف منطقة ما ال رمكن  اعتبارهتايل ما رمكن الفيه الفعل، كون فكرة اقحياء ختتلف من جمتمع آلخر، وب
وهنا ال يشرتط أن خيدش الفعل الشعور العام جلميع أفراد املنطقة بل كذلك يف منطقة أو جمتمع آخر،   اعتباره

 .5يكفي أن خيدش عند البعض منهم فقط

ويتحقق هذا الركن يف جررمة الفعل املخل باقحياء بدون عنف كلما كان اجلاين على علم ( الركن المعنوي: 3
 وحتقيقههذ الفعل  ارتكابإرادته إىل  انصرفتما ، وكلحبيائهمباهية فعله وسن اجملين عليه ومدى إخالله بفعله هذا 

شأن قضت حمكمة النقض املصرية بأن ال، ويف هذا ارتكابه، دون البحث يف البواعث اليت أدت إىل 6نتيجة
اجلاين إىل الفعل وال عربة مبا يكون قد  إرادة بانصراف"األصل أن القصد اجلنائي يف جررمة هتك العرض يتحقق 
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بالغرض الذي توخاه منه، فيصح العقاب ولو مل يقصد اجلاين بفعلته إال جمرد االنتقام من اجملين  دفعه إىل فعلته أو
 .1عليها وذويها"

 .عقوبة جريمة الفعل المخل بالحياء بدون عنف 

عاقب املشرع اجلزائري على هذه اجلررمة يف صورهتا البسيطة ومىت ارتكبت على قاصر مل يتجاوز السادس      
عقوبة اقحبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات، وذهب إىل املعاقبة بنفس العقوبة ملن شرع يف عشرة سنة ب

، واقحكم ذاته أيضا يسري يف حالة ما إذا ارتكب . جع من  . 336وهذا طبقا للفقرة األوىل من املادة  ارتكاهبا
رشد أو رشد إليها بالزواج، الفعل من طرف األصول على القاصر الذي جتاوز السادس عشرة سنة ومل يبلغ سن ال

 وفقا للفقرة الثانية من ذات املادة.

اجلررمة من األصول أو ممن هلم سلطة  ارتكاباملشرع صغر السن دون السادس عشرة سنة مع  اعتربيف ح ن      
ان على اجملين عليه أو كان من ب ن معلميه أو ممن خيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر عند هؤالء األشخاص أو ك

بأكثر من شخص ظرفا مشددا فيها يعاقب عليه بالسجن  باالستعانة ارتكاهباموظفا أو من رجال الدين، أو 
 من  . ع. ج.    334املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة طبقا لنص املادة 

زائري، وذلك معاقبته على هذه اجلررمة إىل ختفيفها مقارنة باملشرع اجل عند المشرع المغربيهذا وقد ذهب      
من أحد األصول أو  ارتكاهبا، على أن تشدد حال 626باقحبس من سنت ن إىل مخس سنوات طبقا للمادة 

            من قانونه اجلنائي فتصل إىل السجن من مخس سنوات إىل عشر  624األشخاص املذكورين يف املادة 
رغم ختفيفها غري أهنا مل تلق تطبيقا سليما هلا من العقوبات املقررة هلذه اجلررمة سنوات، أكثر من ذلك يبدو أن 

ما جاء يف العدد من القرارات القضائية الصادرة عنه، من  يؤكدهطرف القضاء املغريب يف بعض اقحاالت، وهو ما 
والذي توبع  م1114الصادر عن حمكمة االستئناف مبدينة وجدة سنة  344/14بينها قراره يف القضية رقم 

 .2ة هتك عرض قاصر بدون عنف ومتت إدانته باقحبس ملدة سنة واحدة فقطمبوجه تاجر جبنح

فعاقب عليها بعقوبة اجلنحة العادية وهي اقحبس من أسبوع إىل ثالثة سنوات وشددها  المشرع المصريأما      
و ممن حال وقوعها على طفل يقل سنه عن سبع سنوات أو إذا وقعت من أصوله أو املتول ن تربيته أو مالحظته، أ
              141له سلطة عليه، أو اخلادم باألجرة عنده أو عند أحد األشخاص السابق ذكرهم، ووفقا للمادة 

  . ع. مص.
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هو ما سنأجل اقحديث عنه بعدما نتعرض إىل العقوبة املقررة  املقارنةوعن النتيجة اليت خنلص هلا من هذه      
 جلررمة الفعل املخل باقحياء بعنف.

 : جريمة الفعل المخل بالحياء بعنف.اثاني

"يعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات كل من ارتكب  . ع. ج  331نصت عليها املادة      
 أو شرع يف ذلك. -بدال بغير عنف-بعنف فعال خمال باقحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى 

ؤقت من عشر سنوات نة يعاقب اجلاين بالسجن املوإذا وقعت اجلررمة على قاصر مل يكمل السادس عشرة س     
 إىل عشرين سنة".

 جريمة الفعل المخل بالحياء بعنف. أركان 

 هي األخرى تتطلب أركانا وهي على النحو التايل:     

 هذه اجلررمة ما هي إال صورة من صور جررمة الفعل املخل باقحياء فصفة الضحية فيها هي كونمن   انطالقا     
، غري أن وجه 1جررمة الفعل املخل باقحياء بدون عنف، ونفس األمر يطبق على الركن املادي واملعنوي هلاذاهتا يف 

العنف  باستعمالبينهما يرجع إىل الطريقة اليت يتم هبا اإلخالل حبياء الطفل والذي جيب أن يصحب  االختالف
 فيها.

 القوة كضرب اجملين عليه  باستعماليا حيث أن العنف قد يأخذ صورت ن فيكون إما مادالعنف:  استعمال
التهديد كتهديده بقتله أو قتل أحد أفراد أسرته، وبالنسبة للوقت  باستعمالأو تكتيفه مبا يشل إرادته، أو معنويا 

إذ يكفي أن يكون اجلاين قد  االستمراريةالعنف فإن القانون مل يتطلب فيه  استعمالالذي يشرتط يف توافر 
، كما أنه مل يشرتط فيه أن يرتك أثر على جسم الطفل إذ يكفي فيه أن 2على اجملين عليه حىت التغلب استعمله

 .3يكون جسيما
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 .عقوبة جريمة الفعل المخل بالحياء بعنف 

ع. ج بالسجن املؤقت من عشرة سنوات   . 331لقد عاقب عليها املشرع مبوجب الفقرة الثانية من املادة      
قوبة إىل السجن املؤبد مىت ارتكب الفعل من طرف األصول أو أحد األشخاص الذي إىل عشرين سنة، وشدد الع

 من ذات القانون. 334جاء ذكرهم يف املادة 

مرتكب هذه اجلررمة بالسجن من عشر إىل  المشرع المغربي . ج. م عاقب  1ف  621وطبقا للمادة      
ان اجلاين من أصول الضحية أو تربطه هبم عالقة عشرين سنة، وشددها بالسجن من عشرين إىل ثالث ن سنة إذا ك

 .624وفقا للفقرة للمادة 

على هذه اجلررمة بالسجن املشدد، على  المشرع المصري . ع. مص عاقب  1ف  142وطبقا للمادة      
املتول ن تربيته أو مالحظته، أو ممن له سلطة أن يصل إىل السجن املؤبد حال ما ارتكبت من أصول الطفل أو 

 ليه، أو اخلادم باألجرة عنده أو عند أحد األشخاص السابق ذكرهم.ع

خنلص يف هناية دراستنا جلررمة الفعل املخل باقحياء يف صورتيها سواء كانت بعنف أو بدونه، إىل القول بأنه      
 مصريللمشرع المغربي والحيمد للمشرع اجلزائري تشديده يف محاية الطفل من هذه األفعال على حنو خمالف 

ا عندما يتعلق األمر ماجلررمة عقوبة مل نلمس فيها طابع التشديد كما هو يف النصوص أعاله السي أعطيااللذان 
بتجرمي الفعل املخل باقحياء بدون عنف وكأهنما حيمالن الطفل نتيجة عدم مقاومته هلذه األفعال والرضوخ الفوري 

 ه.هلا وكأنه مدرك إدراك البالغ لألفعال الواقعة علي

ورغم ذلك ال خيفى على املتوقف على نصوص قانون العقوبات اجلزائري اجملرمة هلذه األفعال اللبس الذي      
يعرتيها، خاصة فيما يتعلق بالتكرار الذي وقع فيه املشرع اجلزائري سهوا معاجلا الفعل املخل باقحياء بدون عنف يف 

، وعليه نلتمس منه التدخل 331و 336ك يف املادة متجاوزا الفعل املخل باقحياء مع العنف وذل موضع ن
بالتعديل من نص هذه األخرية ملا فيه من مساس مبصلحة الطفل فبقائها على هذه الصياغة قد ينتهي إىل التعامل 

لنا أحد  يؤكدهمع الفعل املخل باقحياء بعنف على حنو مشابه لتعامل مع الفعل املخل باقحياء بدونه، وهو ما 
سنة بعقوبة مخس  34يبلغ من العمر  الصادرة عن حمكمة اجلنايات لوالية ع ن متوشنت الذي أدان متهمالقرارات ا

الفعل املخل باقحياء بعنف على قاصرة مل تبلغ السادس عشرة سنة، ويف قرار آخر أدانت  الرتكابهسنوات سجن 
جررمة اخلطف  الرتكابهكعقوبة ن مع وقف التنفيذ  اذات اجلهة اجلاين باقحبس ثالث سنوات، عام نافذ وعام

 ل أيضا، وذلكــــة يف الطفـــــن املشرتطـــلو رمس هذا التعديل س وحبذا، 1اصرــــــــــاء بالعنف ضد قــــخل باقحيل املـــــوالفع
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 عشرة سنة. رفعها إىل سن الثامنة عشر سنة كحد أقصى، على أن يشددها بالنسبة ملن مل يبلغ سن السادسب

 .االغتصابثاني: جريمة ال لبندا

       أو هتك العرض كما كان يطلق عليها املشرع االغتصابيعرف الدكتور حممد صبحي جنم جررمة      
بأنه  جارسون، كما يعرفه 2بغري رضاها وممارسة العملية اجلنسية الطبيعية ممارسة كاملة امرأة إتيان، بأنه 1اجلزائري

بأنه  االغتصاب المشرع المغربي والمصري، هذا وقد عرف 3بانتفاء رضاها الوقوع غري املشروع ألنثى مع العلم
من قانون عقوباهتما، واملستفاد من املواقعة إيالج  144و  624مواقعة رجل المرأة بدون رضاها طبقا للمادة 

ذلك يف كتفى بتجررمه دون التطر  ألي تعريف له و ا ، أما املشرع اجلزائري قد 4عضو التذكري يف عضو التأنيث
ملا فيه من اعتداء على اقحرية   االغتصابمن  . ع. ج، هذا وترجع العلة من وراء جترمي فعل  334و  334املواد 

، وملا فيه من اعتداء على العرض يف أجسم إرادتهكون اجلاين يكره الضحية على ممارسة السلوك اجلنسي دون 
 .5صورة له مبا أنه يلحق شرفه

 .مث نتعرض بعد ذلك إىل العقوبة املقررة هلا االغتصابأركان جررمة  بناء على هذا سنبحث     

 .االغتصابأركان جريمة  أوال:

 وتقوم على أربعة أركان هي على النحو اآليت ذكره:     

على قاصر مل يبلغ بعد سن الثامن عشرة سنة طبقا للفقرة  االغتصابإذ يشرتط أن يقع فعل صفة الضحية:  -
 هذا بعدما كان املشرع اجلزائري حيدد هذه السن بسن السادس عشرة سنة، وهو ما ذهب إليه 334الثانية املادة 

، وهناك من التشريعات من حددها بسن أقل وهي اخلامس 624يف الفقرة الثانية من املادة ع المغربي ر المش
عض اآلخر الب اكتفى . ع. س، يف ح ن  1ف  621عشرة سنة ومثال ذلك املشرع السوري طبقا للمادة 

أن  متايل يستوي لديهال، وبةبتجرمي الفعل مىت وقع على أنثى دون إقرار أي محاية خاصة هلا مىت بلغت سنا معين
 .  144وفقا ملا تقضي به املادة  المشرع المصري على على قاصر أو بالغ، وهذ القول يصد  االغتصابيقع 

 ع. مص.
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بفعل الوطء أو املواقعة غري  االغتصابن للركن املادي يف جررمة يتمثل السلوك اإلجرامي املكو الركن المادي:  -
، وعليه يشرتط يف 2، إذ تتحقق املواقعة بإيالج الرجل عضوه التناسلي إما جزئيا أو كليا يف فرج املرأة1شروعةامل

قع مرة واحدة الرجل أن يكون قادرا على الوطء وأن تكون املرأة صاقحة له، غري أنه يستوي يف عملية اإليالج أن ت
أو عدة مرات، وسواء حتقق به بلوغ الشهوة بقدف أم ال، أيضا حدث متز  لغشاء البكارة أم مل حيدث، حبيث 
يكفي هذا الفعل لقيام اجلررمة مىت وقع على األنثى بدون رضاها، وعليه فإن إيالج الرجل عضوه التناسلي يف غري 

تقوم هذه اجلررمة بل قد تشكل هذه األفعال ركنا ماديا جلررمة الفعل  فرج املرأة كما لو أوجله يف دبرها أو فمها فال
املخل باقحياء مىت توافرت أركاهنا، واألمر سواء بالنسبة لو أوجل غري عضوه التناسلي يف فرجها كإصبعه أو عضو 

اسلي يف فرج ، أما إذا كان اجلاين قد شرع يف جررمته غري أنه مل يتمكن من إيالج عضوه التن3تناسلي اصطناعي
 .4االغتصاباألنثى ألسباب خارج عن إرادته سأل عن الشروع يف 

وفيما إذا كان يشرتط أن ترتك عملية املواقعة أثرا من عدمه، فذهب الفقه إىل القول بأن عملية اإليالج وحدها     
عة فيمكن اللجوء إىل ، ويف إثبات عملية املواق5تكفي لقيام اجلررمة سواء تركت أثرها على الضحية أم مل ترتك

وذلك إما بالتأكد من وجود بقايا للسائل  االفحص الطيب واخلربة الطبية الشرعية من أجل االستدالل على وقوعه
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املنوي يف فرج املرأة مثال، أو التأكد من فض غشاء بكرهتا مىت كان ذلك ممكننا، أو آثار العنف عليها هذا ما مل 
 .1متلبسا باجلررمة ضبطهفسه أو ما مل يتم من تلقاء ن بالفعليعرتف اجلاين 

ليشمل بذلك كل فعل  2االغتصابونشري أيضا يف هذا املوضع إىل أن املشرع الفرنسي وسع من مفهوم      
يعد اغتصابا يف مفهومه إتيان الذكر للذكر  وعليه، 3 . ع. ف 13 -111إيالج غري مشروع طبقا لنص املادة 

عنده خمتلف األعمال اليت قد يتحقق هبا اإليالج حىت ولو حتقق عن طريق  غتصاباالكما يشمل  أيضا "اللواط"،
غري االتصال اجلنسي الطبيعي ويستوي يف ذلك أن يتم يف القبل أو الدبر، بل أكثر من ذلك يعد اغتصاب حىت 

على املرأة ولو وقعت مثل هذه األفعال من أنثى على رجل والعلة من وراء ذلك مفادها أن اإليالج ليس حبكر 
 .  4شرتط يف حتقق كل هذا أن يتم بالعنفارجل أيضا قد يوجل من دبره، إال أنه الفقط ف

ومن ب ن التشريعات العربية اليت حدت حدو املشرع الفرنسي يف املساواة ب ن الرجل واملرأة يف جررمة       
 .5من قانون عقوباته 313، يوجد املشرع العراقي طبقا لنص املادة االغتصاب

قبل تعديل  1ف  334وعن موقف املشرع اجلزائري من هذا قد يتضح لنا من املقارنة ب ن نص املادة       
وبعده، حيث قبل التعديل كان يستخدم مصطلح قاصرة وبعده استعاضه مبصطلح قاصر، فبالرغم من  م 1116

شرع اجلزائري جاء هبذه الصياغة مل وصف الذكر واألنثى وهو األعم، غري أنه يف نظرنا املتكون مصطلح قاصر حي
 . ع. ج، وهو ما يعرف جبررمة  332بغري عمد، السيما أنه جرم املواقعة اليت تقع من نفس اجلنس ن بنص املادة 

 الشذوذ اجلنسي كما سنتعرض له يف موضعه.

الشروع يف  غري أن السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املوضوع هو عن موقف املشرع اجلزائري حول عملية      
 ، كما لو حدث ومل حيصل اإليالج لسبب خارج عن إرادة اجلاين كاملقاومة أو االستغاثة بالغري؟.االغتصاب
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أن ال رمكننا حتديد موقف املشرع اجلزائري ألنه مل ينص على عقوبة هلا ضمنها، غري  334من خالل املادة       
يعاقب على الشروع  وعليهأهنا تشكل جناية،  باعتبارليها ع. ج ع من  . 31هذا ال رمنع من تطبيق نص املادة 

حمكمة النقض املصرية بأنه يعد شروعا  تبنفس عقوبته يف اجلررمة التامة، ويف هذا الشأن حكم االغتصابيف 
جثوم املتهم فو  الضحية وحضنها، حماوال خلع مالبسها عن جسمها للكشف عن عورهتا بقصد  باالغتصاب

 .1مواقعتها

، إذ يعد هذا الركن 2االغتصابفمواقعة اجملين عليها من دون رضاها ركون جوهري يف جررمة توافر الرضا:  عدم -
الفيصل ب ن العديد من اجلرائم، من بينها جررمة الزنا اليت تقوم حال توافر الرضا أي مىت متت مواقعة اجملين عليها 

فقد يأخذ شكل إكراه مادي أو إكراه معنوي إىل  ، والصور اليت تدل على عدم الرضا كثرية ومتعددة3برضاها
 .4جانب صور أخرى

    استعمال اجلاين العنف والقوة املادية على جسد الضحية هبدف إكراهها على باإلكراه الماديويراد      
تها كربطها أو احتجازها أو تثبي املواقعة، حبيث جيب أن تكون هذه القوة كافية ملنع أو تعطيل مقاومة الضحية،

 .5بساعديه على األرض

ة بوقوع شر أو بفضيحة أو يفيتم باستخدام القوة األدبية، وحنو ذلك أن يهدد الضحاإلكراه المعنوي أما      
 .6إقحا  األذى هبا أو بطفلها

، حبيث يعترب الرضا المغناطسيمنومة أو التنويم  مواد مخدرة أو استعمالكما قد يأخذ عدم الرضا صورة      
، أيضا يعد معدما لرضا 7ا حتت تأثري أحد هذه الصور، واألمر ذاته يصد  على اجملنون وعدمي التمييزمنعدم
واملفاجأة واخلديعة، كل هذا وال يشرتط يف اإلكراه أن يكون مستمرا إىل وقت املواقعة، بل يكفي أن يكون  املباغتة
 . 8تهابطريقة كافية للتغلب على الضحية وتعطيل مقاوم استعملهاجلاين 

اليت تقع على أنثى بالغة، فهل رمكن تصوره أيضا   االغتصابوإن كان هذا الشرط مفرتض بالنسبة جلررمة      
 كشرط متطلب بالنسبة لألنثى القاصرة رغم أن إرادهتا مل تكتمل بعد؟.
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حقها رضية بذلك أم تقوم يف  االغتصابميزة إذ يرى بأن جررمة امليف هذا الشأن رميز الفقه ب ن الصغرية غري      
، فرضها وعدمه سواء على أساس أن إرادهتا قبل هذ السن ال تكتسي أي قيمة قانونية، أما بالنسبة ىمل ترض

تقوم  االغتصابللصغرية املميزة اليت جتاوزت سن التمييز ومل تبلغ الثامن عشرة سنة بعد فريى رأي فقهي أن جررمة 
هاء القانون كان هلم موقف خمالف لذلك لكون إرادهتا قبل سن الثامن رضاها، غري أن فق وانتفاءوتنتفي بقيام 

األحوال حىت  مجيععلى أساس عدم توافر الرضا لديها يف  االغتصابتايل تقوم جررمة العشرة سنة ليس كامال، وب
 .1ولو كان ناقصا

الفعل  ارتكابدته وقت إرا واجتاهبعلم اجلاين  االغتصابويثبت القصد اجلنائي يف جررمة الركن المعنوي:  -
، وال عربة بالباعث هنا فيستوي 2بدون رضاها، مع علمه بأن هذه املواقعة ليس هلا أي وجه مشروع امرأةمبواقعته 

 .3من الضحية أو أهلها أو لقضاء شهوة فقط أو أي سبب آخر االنتقامفيه أن يتم بغرض 

 .االغتصاب: عقوبة جريمة ثانيا

جناية تستوجب السجن املؤقت من  1ف  334مبوجب نص املادة  االغتصابي جررمة املشرع اجلزائر  اعترب     
الثامن عشرة سنة، هذا وقد شدد العقوبة بالسجن  يتجاوزعشر سنوات إىل عشرين سنة مىت وقعت على قاصر مل 

أو ممن  4ة، وذلك بأن يكون من أصول الضحي334يف اجلاين أحد األوصاف املذكورة يف املادة  تاملؤبد إذا حتقق
هلم سلطة على اجملين عليه أو كان من ب ن معلميه أو ممن خيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر عند هؤالء 

 بأكثر من شخص. باالستعانة ارتكاهبااألشخاص أو كان موظفا أو من رجال الدين، أو 

تشابه يف الكثري من األحكام اليف  بااستغراوبالنظر إىل التقارب العرقي ب ن املشرع اجلزائري واملغريب فال جند      
 المشرع المغربيقرر هلا أيضل  االغتصابجررمة فالعقابية كما سبق والحظناه يف جررمة الفعل املخل باقحياء، 

 . ج. م، وإن كان قد حصرها يف السجن من عشرين  624ذات العقوبة عند وقوعها على قاصر طبقا للمادة 
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على  624ول الضحية أو ممن هلم سلطة عليه، وكل شخص جاءت املادة إىل ثالث ن سنة مىت وقعت من أص
 ذكره.

       على االغتصابومن خالل هذا الطرح خنلص إىل عدم تشديد املشرع اجلزائري للعقوبة املقررة جلررمة      
 اآلثار قاصر، وهذا أمر يعاب عليه ألنه من املفروض عمله هو تشديد العقوبة لتصل حىت اإلعدام بالنظر إىل

ألنه إذا كانت هذه األخرية تضع حد  1مودة اليت ترتتب عنها فهي أشد وطأة من جررمة القتلاحملالوخيمة وغري 
عديد طوال ما هو  ملرات بآثارها املستمرة تضع حد قحياة الضحية االغتصابقحياة الضحية مرة واحدة، فإن جررمة 

الذي رمبا يفضي إىل املوت أو تشوهات  االغتصابتعرضه إىل على اقحياة، كما يعاب على املشرع اجلزائري عدم 
 أو حىت عاهة قد تكون مستدرمة.

 ود الجنسي.ذ: جريمة الشالبند الثالث

ود اجلنسي وجرمتها مبوجب نصوص قانونية ذالتشريعات اليت فردت أفعال الش يعد املشرع اجلزائري من ب ن قلة    
نظري هلذا النص يف  دجن ما . ع. ج إذ قل 332الل املادة مستقلة، إذ خص الطفل حبماية خاصة من خ

ضرب من ضروب املمارسة اجلنسية اليت خيرج  باعتبارهالتشريعات الوضعية السيما العربية، ويعرف الشذوذ اجلنسي 
جنسي غري طبيعي ب ن شخص ن من  اتصال، بأنه كل 2املألوففيها مرتكبيها عن سبل االتصال اجلنسي الطبيعي 

 .3جلنسنفس ا

 ود الجنسي.ذ: أركان جريمة الشأوال

 فر الركن املادي والركن املعنوي:وتثبت هذه اجلررمة بتوا    

 .الركن المادي -

ويتمثل يف إتيان سلوك جنسي غري طبيعي، ويشرتط فيه أن يتم من ذكر على ذكر ومن أنثى على أنثى طبقا       
، غري أنه من الناحية 4واطا أما يف اقحالة الثانية فيسمى باملساحقةللمشرع اجلزائري، ويسمى يف اقحالة األوىل ل

الشرعية وحىت يف مفهوم فقهاء القانون اللواط يتسع ليشمل حىت االتصال اجلنسي ب ن الذكر واألنثى مىت مت من 
ال عربة بالطريقة الذكر، إذ  الدبر، وعليه يتشكل الركن املادي بإيالج عضو الذكر يف الدبر سواء دبر األنثى أو دبر

                                                   
 .141محاس هديات، مرجع سابق، ص  1
ي وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية والقانون، دراسة عبد اقحكيم بن حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ، جرائم الشذوذ اجلنس 2

 -هـ1616تطبيقية يف حماكم منطقة الرياض، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
 .12م، ص 1113

 .43أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  3
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، ومل حيدد املشرع اجلزائري فيما 1أم مل حيصل اإلمناءاليت يتم هبا اإليالج، وسواء كان كليا أو جزئيا، وسواء حصل 
لتشمل األفعال يف  دائرهتاإذا جيب أن متارس أفعال الشذوذ اجلنسي بإرادة اجملين عليه أو بدون إرادته، وعليه تتسع 

 اقحالت ن.

 .ويالركن المعن -

إرادته إىل إحداثها من الدبر  اجتاه ويقوم الركن املعنوي بعلم اجلاين بأنه رمارس أفعال جنسية غري مشروعة مع      
 .2حصرا، وال عربة بالبواعث يف هذه اجلررمة فيستوي وقوعها قضاء لشهوة أو غريها

 ود الجنسي.ذ: عقوبة جريمة الشثانيا

 ةاجلنسي ضد قاصر مل يبلغ الثامن عشرة سنة من طرف شخص بالغ يف املادود ذالعقوبة املقررة جلررمة الش    
 دينار جزائري. 11.111 . ع. ج هي اقحبس ملدة ثالث سنوات زائد غرامة بـ  332

                  استعملود، جنذ أن املشرع أخطأ التعبري فيها إذ ذ صياغة املادة اجملرمة لفعل الشوبالرجوع إىل    
         "، حيث أن الطفل حمل اقحماية هنا ليس جباين وإمنا هو جمين ذا كان أحد الجناة قاصراوإمصطلح "

عليه، كما نالحظ أن املشرع مل يعط هلذه اجلررمة أمهية مقارنة بنظريهتا من اجلرائم اليت يكون الطفل حمال هلا رغم 
            بل أكثر من ذلك تعامل معها على حنو  أهنا ال تقل خطورة عنها بالنظر لآلثار الوخيمة اليت قد ترتبها،

سلطته لإياها  ا"، خمضعفيجوز أن تزداد عقوبة البالغبه مجلة " دوهو ما تفي البالغ نمشابه مع تلك الواقعة على 
 التقديرية.

 

حبث شكل اجلرائم اجلنسية قد تأخذ أشكال خمتلفة كما سبق طرحه، فسننتقل بعد هذه الدراسة إىل  وباعتبار     
تعامل املشرع لطبيعة القانونية الوذلك للكشف عن  حتريض القصر على الفساد والدعارة آخر وهو يتعلق جبرائم

 اجلزائري معها.

 

 

 

                                                   
1
 .41مرجع سابق، ص  بن حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ،عبد اقحكيم  

2
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 الثاني: جرائم تحريض القصر على الفسق والدعارة. فرعال

اليت تقع على جسده  اجلنسية االعتداءاتحنو محاية الطفل من خمتلف  اجتهتإذا كانت التشريعات املقارنة      
على قصر هذه اقحماية  اجتهتمباشرة يف جرائم العرض، فإهنا ضمن جرائم حتريض القصر على الفسق والدعارة 

هذه  قعلى جمرد عملية التحريض للقيام هبذه األفعال اليت قد يوظف فيها القاصر لبلوغ غاية حمددة، وتتحق
 اقحماية يف الصور اليت سنبحثها أدناه.

 ألول: جريمة تحريض القصر على الفسق وفساد األخالق.ا بندال

( سنة على الفسق 12 . ع. ج على أنه "كل من حرض قاصرا مل يبلغ الثامن عشرة ) 361تنص املادة      
( سنوات إىل 1أو فساد األخال  أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، يعاقب باقحبس من مخس )

 دج. 111.111إىل  11.111ة من ( عشر سنوات وبغرام11)

 اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة بالعقوبة املقررة للجررمة التامة". ارتكابويعاقب على الشروع يف     

ويعرف الفسق على أنه كل سلوك جنسي شهواين خمالف لآلداب العامة، سواء مت باملواقعة الكاملة أو الناقصة     
 . 1املألوفعن السلوك الطبيعي اليت تشكل سلوكا شاد خيرج 

 وطبقا هلذا تقوم جررمة حتريص القصر على الفسق وفساد األخال  ويعاقب عليها كاآليت:   

 : أركان جريمة تحريض القصر على الفسق وفساد األخالق.أوال

 وتتطلب يف قيامها األركان التالية:    

ومل حيدد املشرع جنس الطفل وعليه ال عربة به  ة،وهو كل طفل قاصر مل يبلغ الثامن عشرة سنصفة الضحية:  -
 سواء وقع على ذكر أو أنثى.

التحريض، التشجيع، والتسهيل، ويراد وهي  361لمادة لصور طبقا  ةويتشكل من عدالركن المادي:  -
حملرض مبختلف ى حنو رغبة اـــن خالل التأثري يف إرادته، وتوجيهها علـــمحل الطفل على ارتكاب اجلررمة م بالتحريض

 .   3، وذلك باإلقحاح عليه أو تزين العمل له وترغيبه أو وعده بتحقيق مكاسب2الوسائل املادية

                                                   
1
 .161ص  محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، 

رسالة ماجستري، كلية  جررمة البغاء ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون املصري، دراسة تطبيقية، عبد الرمحن بن جرين اجلربين، 2
 .13حممد صبحي جنم، مرجع سابق، ص . 24، ص م1111 -هـ1614الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

3
. جنيمي مجال، جرائم اآلداب والفسق والدعارة يف التشريع       122مرجع سابق، ص  أنيس حسيب السيد احملالوي، 

 .614م، ص 1116زة باالجتهاد القضائي، دار هومة، اجلزائري، دراسة مقارنة معز 
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، فهو كل نشاط من شأنه أن يعزز للطفل الفعل أي الفسق والفساد، كما لو يصفه له للتشجيعأما بالنسبة       
وء إىل الوسائل املادية اليت قد تستعمل يف دون اللج ارتكابهاجلاين ويعدد له حماسنه من أجل محله على 

التشجيع على الفسق وفساد األخال  مبساعدة الطفل ومد يد العون  استعاض والمشرع المصري، 1التحريض
يتعلق باملقصود  ما، أما في2إليه لتمكينه من ذلك، وهذا طبقا لنص املادة األوىل من قانون مكافحة الدعارة املصري

العقبات أمام الطفل بقصد متكينه من ممارسة الفسق وفساد األخال ، ومن أمثلته توفري غرفة  فهو تذليلبالتسهيل 
 .3لتأجريها من أجل املمارسات اجلنسية اليت يكون القاصر طرفا فيها

ويف كل فعل من هذه األفعال حتقق النتيجة املرجوة ليس شرطا الزما وإمنا يكفي جمرد القيام هبا، كما ال      
 اعتيادية، فضال عن هذا مل يشرتط املشرع اجلزائري أن تقع هذه األفعال بصفة 4فيها أن تتم بصورة معينةيشرتط 

واليت تتطلب من اجلاين تكرار الفعل أكثر من مرة حىت وإن كان على نفس الشخص من أجل وجوب التجرمي، بل 
" اليت أو" أداةاملشرع  استعمالما أن يكفي أن تقع بصفة عرضية أي ملرة واحدة فقط حىت تتم إدانة اجلاين، ك

أي  –ليس شرط أن تتحقق جررمة التحريض على الفسق وفساد األخال  بإتيان هذه األفعال  وعليهتفيد التخيري، 
 مرة واحدة فيكفي إتيان أحدها فقط لقيام اجلررمة. -التحريض والتشجيع والتسهيل

شجيع والتسهيل، فيجب التمييز فيها ب ن إثبات وخبصوص مسألة إثبات كل من فعل التحريض والت      
التحريض وإثبات التشجيع والتسهيل، فبالرغم من خضوعها للسطلة التقديرية لقاضي املوضوع وبالرغم من جواز 

فعال غري ملموس فيتطلب فيه أن يتخذ صور أعمال  باعتبارهإثباهتا مبختلف طر  اإلثبات، غري أنه يف التحريض 
يف هذا الوضع بأقوال الطفل كونه الواقع  االستعانةأجل تسهيل إثباته، وهذا ال رمنع القاضي من  مادية ملموسة من

 .5عليه التحريض، أو شهادة الشهود أو السوابق القضائية للمحرض

 . ع. ج يشكل جررمة قائمة بذاهتا، فإن املشرع ذهب  363وإذا كان التحريض الذي جاءت به املادة       
، إذ 364طبقا للمادة  61املنصوص عليه يف املادة  االشرتاكتحريض على هذه اجلررمة كنوع من أنواع إىل جترمي ال

اإلشارة و األقوال أو  باستعمالاجلنس ن  يتم التحريض على الفسق يف هذه اقحالة من خالل اإلغراء العلين لكال
 الكتابة أو أي وسيلة أخرى.

 

                                                   
 .121محاس هديات، مرجع سابق، ص  1
 .)41ج. ر. ج. م، ع .( املتضمن قانون مكافحة الدعارةم ـ 1141مارس  16املؤرخ يف  م1141لسنة  11قانون رقم  2
 .612. جنيمي مجال، مرجع سابق، ص 112ص  حممود أمحد طه، مرجع سابق، 3

4
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5
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اجلنائي يف صورتيه، القصد اجلنائي العام واملتكون من عنصر العلم ستوجب توافر القصد يو الركن المعنوي:  -
وذلك بأن يكون اجلاين عاملا بالعناصر التالية: أن يعلم بأن الفعل الذي يقوم به هو فعل التحريض على الفسق 

        رة وفساد األخال  اجملرم قانونا، كما جيب أن يعلم بأنه بفعله هذا حيرض طفال قاصرا مل يبلغ الثامن عش
، وأيضا عنصر اإلرادة إذ يشرتط أن تتجه إرادته إىل إتيان النشاط املادي وعليه إذا مل تتجه إرادته إىل ذلك  1سنة

 .2لديه اجلنائيكما لو كان احملرض منوما أو فاقدا للشعور فال رمكن القول بتوافر القصد 

وي توافر القصد اجلنائي اخلاص وذلك بأن تتوافر كما تستوجب أيضا هذه اجلررمة من أجل قيام ركنها املعن      
، وعليه مىت 3لدى اجلاين نية إرضاء شهوات الغري، أي أن يقوم بالسلوك املادي لصاحل غريه وليس إرضاء لنفسه

 .4إرادة احملرض حنو إشباع شهواته مل تقم هذه اجلررمة يف حقه اجتهت

 األخالق.ة جريمة تحريض القصر على الفسق وفساد ب: عقو ثانيا

عاقب املشرع علة هذه اجلررمة طبقا للمادة أعاله باقحبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات باإلضافة إىل      
 .ارتكاهبادج، ومتتد هذه العقوبة لتطبق حىت على حالة الشروع يف  111.111إىل  11.111الغرامة املقدرة ب ن 

ارج اقحدود الوطنية، واليت يكفي أن يقع أحد عناصرها خارج هذه اجلررمة خ امتدادومل يغفل املشرع إمكانية      
 هلا حال وقوعها داخل أرض الوطن. الرتاب الوطين من أجل تطبيق نفس العقوبة املقررة

هذه اجلررمة نص  مرتكبوأكثر من ذلك وحرصا من املشرع اجلزائري على توقيع أقصى حد للعقوبات على      
باإلضافة إىل املنع من  16اقحرمان من حق أو أكثر من اقحقو  الواردة يف املادة أيضا على جواز اقحكم عليهم ب

، فضال عن ذلك نص 361اإلقامة ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات وهذا مبوجب نص املادة 
وهذا وفقا مكرر  41من التخفيف املتعلق بالفرتة األمنية املنصوص عليه يف املادة  استفادهتماملشرع على عدم 

 مكرر. 361للمادة 

اجلررمة من طرف أصول الطفل أو أحد األشخاص املتول ن  ارتكابهذا وإن كان املشرع مل ينص على حالة       
هذه اجلررمة  ارتكابرقابته أو الذين هلم سلطة عليه، وهو ما خنلص من خالله إىل مساواته ب ن مجيع اجلناة يف 

 حىت أقرهبم إىل الطفل.  
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 .13 حممد صبحي جنم، مرجع سابق، ص .22، ص مرجع سابق عبد الرمحن بن جرين اجلربين، 

2
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يف جررمة  اشرتاكا باعتبارهباإلضافة إىل هذا عاقب املشرع على التحريض على الفسق باإلغراء العلين       
 11.111إىل  1.111التحريض على الفسق وفساد األخال ، بالسجن من ستة أشهر إىل سنت ن وبغرامة من 

 دج، كما قرر للشروع فيه ذات العقوبة.

ه اجلررمة بعقوبات أقل صرامة من نظريه اجلزائري، وهي اقحبس من فعاقب على هذ المشرع المصريأما       
سنة إىل مخس سنوات مع غرامة قدرها ما ب ن مئة إىل مخس مئة جنية مىت وقعت اجلررمة على طفل مل يبلغ بعد 

ن اقحادية والعشرين سنة، طبقا للفقرة ب من املادة األوىل من قانون مكافحة الدعارة، يف ح ن إذا مل يبلغ س
الطفل السادس عشرة سنة، أو كان اجلاين من أصول الطفل أو املتول ن تربيته أو مالحظته أو ممن هلم سلطة عليه 
أو إذا كان خادما عند أحد هؤالء األشخاص شدد العقوبة لتصل إىل اقحبس من ثالث إىل سبع سنوات طبقا 

 للمادة الرابعة من القانون السابق. 

ذلك بتجرمي يف فلم يتطر  إىل جترمي هذه األفعال من خالل قانونه اجلنائي، مكتفيا  المشرع المغربيأما      
 ها؟.بحتريض القصر على الدعارة فقط، فما هي األركان املكونة هلذه اجلررمة؟ وما هي العقوبة اليت تستوج

 الثاني: جريمة تحريض القصر على الدعارة. بندال

، فإن 1جسم شخص على الغري بغرض إشباع شهواته اجلنسية مبقابلإذا كانت الدعارة تعرف بأهنا عرض      
جررمة حتريض القصر على الدعارة تتشكل من كل فعل من شأنه التأثري على نفسية الطفل أو إقناعه على مباشرة 
هذا الفعل أو تسهيله له أو مساعدته على ارتكابه، وذلك بعرض جسده على الغري إلشباع شهواته اجلنسية 

 .2مبقابل

وقد نص املشرع اجلزائري على هذه اجلررمة يف مواد متفرقة من القسم السابع من قانون العقوبات إىل جانب      
تجرمي على الفإنه مت  3جررمة حتريض القصر على الفسق وفساد األخال ، وبالنظر إىل خطورة الظاهرة وعامليتها

لطفل من خمتلف أشكال لحبمايتها  1ف  11املادة  حقو  الطفل يف اتفاقيةالصعيد الدويل أيضا، إذ جرمتها 
 اختاذالدول األطراف فيها إىل  36مبا فيها اإلساءة اجلنسية، كما دعت يف املادة  واالستغاللإساءة املعاملة 

 هبا. لألطفال يف الدعارة مبا فيها العروض واملواد املتعلقة االستغاليل االستخدامالتدابري الوطنية املالئمة السيما منع 

 : أركان جريمة تحريض القصر على الدعارة.أوال

 وأركاهنا ال ختتلف عن األركان املكونة للجررمة يف خمتلف اجلرائم وهي:    

                                                   
1
 .111ص  أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، 
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وصف والشروط الواجبة فيه يف جررمة حتريض القصر على الدعارة عنه يف جررمة الال خيتلف  صفة الضحية: -
 ذه األخرية منعا للتكرار.هل هكامحتريضهم على الفسق والدعارة، وعليه حنيل أح

 الركن المادي. -

 خذ أحد الصور التالية:ؤ قد ي    

 التحريض. 

وإن كان املشرع مل ينص عليها صراحة يف املواد اليت نص فيها على جترمي الدعارة، غري أن ورود هذه اجلررمة       
 حد الصور املكونة للركن املادي.حتت عنوان حتريض القصر على الفسق والدعارة، جيعله صورة جوهرية أل

هو اآلخر ال خيتلف عن التحريض يف جررمة حتريض القصر على الفسق وفساد األخال  إال من حيث الغاية      
 .1تايل يسري عليه ما يسري على التحريض فيها من أحكامالاملقصودة من وراء الفعل، وب

 المساعدة. 

ه من أجل تسهيل ممارسة الدعارة إليه، حبيث قد تأيت هذه املساعدة يف ويراد هبا مد يد العون للمجين علي       
 الرتكابشكل أفعال بتقدمي مساعدات مادية أو يف شكل أقوال كمده مبعلومات وبيانات يستهدي هبا 

 .2الدعارة

 .االستخدام 

مكتوب  االتفا  سواء كان هذا اتفا من أجل الدعارة عن طريق  استئجاراهالشخص أو  استخدامويعين        
  .3نظري محاية أو أجر كان  أو ضمين وسواء

 .االستدراج 

تم فيه ممارسة الدعارة تإىل مكان الذي  واصطحابهوهو كل فعل من شأنه أن يرتتب عليه نقل اجملين عليه       
 .4اإلكراه أو التحريض استعمالدون 

                                                   
 من هذا البحث.141و  141الصفحة ، أنظر 1
 .141محاس هديات، مرجع سابق، ص  2

. 22. بقاسم سويقات، مرجع سابق، ص 143حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص   3  
4
 .11مرجع سابق، ص  عبد الرمحن بن جرين اجلربين، 
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 اإلغواء. 

يا والعطايا أو ال الذي سيقوم به وحتبيبه فيه بشىت الوسائل كاهلد سوء العم نويفيد التغرير باجملين عليه وتزي      
 .1الكسب الكبري وذلك من أجل نقله من مكانه األصلي إىل مكان آخر متارس فيه الدعارة

ويكفي قيام أحد هذه الصور يف الركن املادي لتحقق جررمة حتريض القصر على الدعارة، وننوه إىل أن هذه      
اليت تقضي  366 . ع. ج ألن املشرع مل يضمنها املادة  363ادهتا فقط من نص املادة الصور رمكن استف

 . ج. م  614الذي نص عليها يف املادة  المشرع المغربيمن  العكسبتجرمي الدعارة على القصر، على 
الغ ن املنصوص وحصرها يف حتريض القاصر أو تشجيعه أو تسهيل الدعارة والبغاء له مميزا هلا عن الدعارة لدى الب

وفقا للصور املذكورة يف هذه املادة من  ارتكاهبامن ذات القانون، غري أن هذا ال رمنع من  614عليها يف املادة 
على هذا النحو كان ذلك سببا كافيا لتشديد  ارتكبت... إخل، حيث مىت  االستدراج، االستخدامبينها املساعدة، 

 العقوبة.

الركن املادي هلذه اجلررمة طبقا للفقرة ب من املادة األوىل إما  فيتخذعارة املصري أما يف قانون مكافحة الد     
الركن املادي يف جررمة الدعارة لدى  يتخذهاوإال اإلغواء، وهي ذات الصور اليت  االستدراجأو  االستخدامصورة 

 األشخاص البالغ ن وهذا طبقا للفقرة أ من ذات املادة. 

 

إرادة اجلاين حنو حتقيق النتيجة اليت يرمي إليها وهي ممارسة الدعارة وذلك من خالل  جتاهاوهو الركن المعنوي:  -
سلوكه اإلجرامي سواء استخدم أو استدرج أو حرض أو أغوى أو ساعد اجملين عليه يف ذلك، مع علمه بأركاهنا 

 اليت تستوجب العقاب.

 : عقوبة جريمة تحريض القصر على الدعارة. ثانيا

املشرع اجلزائري صغر سن الضحية يف جرائم التحريض على الدعارة أحد األسباب املشددة للعقوبة  اعترب     
د ا . ع. ج، إذ أقر هلا ذات العقوبة املقررة جلررمة التحريض على الفسق وفس 366من املادة  1طبقا للفقرة 

حباالت التشديد، وهذا على حنو  و تعلق األمرأاألخال ، سواء تعلق األمر بالعقوبات األصلية أو التكميلية 
الذي أقر هلا أيضا ذات العقوبة يف جررمة التحريض على الفسق وفساد األخال  سواء كانت  القانون المصري
 .2عادية أو مشددة

                                                   
1
 .11 -11ص  ،مرجع سابق عبد الرمحن بن جرين اجلربين، .64ص  مرجع سابق،عالء الدين زكي مرسي،  
 من هذا البحث. 141و  141 الصفحة ،أنظر 2
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عاقب عليها باقحبس من سنت ن إىل عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إىل  المشرع المغربييف ح ن أن     
ارتكاهبا بأحد الصور املعتمدة عند  اقرتنإذا ما  العقوبة، ورفع  . ج. م 614ا للمادة مائيت ألف درهم طبق

 ارتكبتبواسطة عصابة إجرامية أو  ارتكبتأو إذا من القانون نفسه  612يف املادة  املذكورةالبالغ ن يف الدعارة 
إلضافة إىل هذا مل يهمل ، با1 -611بواسطة التعذيب أو األعمال الوحشية لتصل إىل السجن املؤبد طبقا 

هذه اجلرائم من طرف األشخاص املعنوية إذ عاقب مرتكبيها بالغرامة املقدرة  ارتكبتفيما إذا  المشرع المغربي
 -111ب ن عشرة آالف إىل ثالثة مالي ن درهم فضال عن العقوبات اإلضافية والتدابري الوقائية وهذا مبوجب املادة 

 .ه اجلنائيمن قانون 1

 .حدثالجنسي لل االستغالل يمةلثالث: جر ا بندال

بالنظر إىل التطور الذي شهده العامل على خمتلف األصعدة السيما التطور التكنولوجي يف جمال التقنية     
على املمارسات  ةصر تقماقحديثة مل تعد املمارسة اجلنسية املرتكبة على األطفال  االتصالوسائل  واستعمال

   تزامنا ال يف التحريض على الفسق والدعارة وفساد األخال ، إذ جتاوزت هذه اقحدود التقليدية هلا كما هو اقح
 واإلقبال الكثري عليهــــا السيما من فئة األطفال الذين يكونون غالبـــا ضحايا األنرتنت مع االنتشار الواسع لشبكـــة 

اجلنسي لألطفال عرب ما يعرف باملواد  تغاللاالسأدى إىل ظهور ، األمر الذي 1االستعمال السيء هلذه التكنولوجيا
فإن التدخل القانوين لتجررمها هو أجنع اقحلول من أجل التصدي هلا، أين  استفحال الظاهرة، وأمام 2اإلباحية

األطفال يف العروض  استغاللحقو  الطفل اليت منعت  اتفاقيةجتررمها من بينها  االتفاقياتحاولت العديد من 
بشأن بيع األطفال  االتفاقيةهلذه  االختياريمنها، أيضا الربتوكول  36فقرهتا األخرية من املادة  ومواد الدعارة يف

 .3يف البغاء واملواد اإلباحية والذي حظر هذه األفعال يف املادة األوىل منه واستغالهلم

 

                                                   
. إهلام       163علي حسن الطوالبة و حس ن بين عيسى، مرجع سابق، ص  .11ع سابق، ص جبلقاسم سويقات، مر  1

م، ص 1116، ماي 113مواجهة العنف ضد األطفال، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية ثقافية، ع مكونة، السياسة التشريعية يف 
21. 

Marieke Lewis And Patrick Miller And Alice R Buchalter, Internet Crimes Against Children: 

An Annotated Bibliography of Major Studies, Federal Research Division, Library of 

Congress, October 2009, P 23. 
 .123محاس هديات، مرجع سابق، ص  2
3

صادقت الربتوكول االختياري التفاقية حقو  الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية الذي  
 السابق ذكره. 111-14اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم عليه 
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من أي نوع من فإن نصوصه كانت تكاد ختلو  1116سنة  هأما يف قانون العقوبات اجلزائري قبل تعديل     
اليت تقضي يف فقرهتا بتجرمي  6مكرر  313النصوص اليت جترم مثل هذه األفعال ما مل يتم جتررمها يف إطار املادة 

اجلنسي، وإن كانت ختص بأحكامها األشخاص البالغ ن غري أنه رمكن قياس الفقرة  االستغاللخمتلف أشكال 
ضعف الضحية الناتج عن سنها، إذ  ارتكاهبااألفعال مىت سهل األخرية منها على األطفال خاصة وأهنا جترم هذه 

غالبا ما يصد  هذا الوصف إما على الطفل أو املتقدم يف السن، أما عند اللجوء إىل القانون املتعلق حبماية 
بسيطة وبتحفظ كبري، أين محل يف املادة أصحاب  التفاتةأخال  الشباب امللغى فنجذ أن املشرع كانت له 

    ت اليت تقدم عروضا مسؤولية حتريض الطفل على اجلنس مبا تقدمه من عروض من شأهنا املساس املؤسسا
دخول إىل هذه القاعات باقحبس من عشرة أيام إىل شهر زائد البأخالقه، فعاقبهم حال مساحهم لألطفال القصر ب

لعقوبة إىل شهرين حبس هذين العقوبت ن، ويف حالة العود تضاعف ا بإحدىدج أو  111إىل  611غرامة من 
 . 1دج 1.111وغرامة 

اليت سبق له املصادقة عليها السيما يف  االتفاقياتغري أنه يف إطار تكريس املشرع اجلزائري لنصوص عديد       
اجلنسي  االستغاللمادهتا املتعلقة بتكريس خمتلف التشريعات الوطنية من أجل محاية األطفال من خمتلف أشكال 

إىل تضمينه مادة  م1116ذهب بعد تعديل قانون العقوبات سنة  -حقو  الطفل اتفاقيةمن  36ادة مثاهلا امل–
 .12مكرر  333جترم هذه األفعال بصفة مباشرة وصرحية، واألمر يتعلق باملادة 

            حقو  التفاقية االختياريويف سيا  هذه املادة عرفت الفقرة ج من املادة األوىل من الربتوكول      
األطفال يف مواد إباحية بأنه "تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت رمارس ممارسة حقيقة أو  استغاللالطفل، 

 مبحاكاة أنشطة صرحية أو أي تصوير لألعضاء التناسلية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا".

 ي:ة هلذه اجلررمة كما يلر إزاء ما تقدم نتعرض إىل األركان والعقوبة املقر      

                                                   
 علقاملت م1141سنة سبتمرب  14 ه املوافق لـ1311رمضان عام  11 املؤرخ يف 41 -41األمر رقم من  6و  3أنظر، املادة  1
م، س       1141أكتوبر سنة  11ه املوافق لـ 1311شوال عام  1)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم اجلمعة  ماية أخال  الشبابحب

 السابق ذكره.تعلق حبماية الطفل امل 11 -11القانون رقم ( امللغى مبوجب 1116، ص 21، ع 11
 واليت جاء نصها على حنو ما يلي: 2

دج، كل من  1.111.111إىل  111.111( سنوات وبغرامة من 11( سنوات إىل عشر )1"يعاقب باقحبس من مخس )    
و صور األعضاء سنة بأي وسيلة كانت وهو رمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غري حقيقة، أ 12صور قاصرا مل يكمل 

اجلنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة 
 مواد إباحية متعلقة بقاصر.

عليها بصفة غري مشروعة يف حالة اإلدانة تأمر اجلهة القضائية مبصادرة الوسائل املستعملة الرتكاب اجلررمة واألموال املتحصل     
 مع مراعاة حقو  الغري حسن النية".
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 .حدثالجنسي لل االستغالل: أركان جريمة أوال

سنة حبيث قد يكون هذا القاصر ذكرا كما قد  12أن يكون قاصرا مل يكمل  يستوجبإذ صفة الضحية:  -
 يكون أنثى.

                      صور من بينها  ةفقرة األوىل فإنه يأخذ عد 1مكرر  333طبقا لنص املادة  الركن المادي: -
 ، اإلنتاج، التوزيع، النشر، الرتويج، االسترياد أو تصدير، العرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية.التصوير

مل حيدد املشرع اجلزائري الوسيلة اليت يتم هبا تصوير القاصر فيجوز أن يتم بأي وسيلة  وخبصوص التصوير،     
 للمشرع المصريالرتويج والعرض، خالفا سواء كانت حديثة أو تقليدية واألمر ذاته بالنسبة للتوزيع والنشر و 

ف أ من  1مكرر  114يف هذه املواد اإلباحية يف املادة  استخدامهاالذي نص على عدد من الوسائل اليت رمكن 
 ت املعلومات، الرسوم املتحركة.كا . ط. م من بينها اقحاسب اآليل، األنرتنت، شب

فيما إذا كان يكفي أن يتم داخل اقحدود الوطنية  واالستريادتصدير كما مل حيدد املشرع الطريقة اليت يتم هبا ال     
أو يستوي فيه أن يتم حىت خارجها، فضال عن كل هذا مل يقصر التصوير على األنشطة اجلنسية اقحقيقة فقط، بل 

       واد املاألطفال يف  استغاللقيقة كتلك اليت تنفذ باحملاكاة كما جاء يف تعريف اقحمشل به حىت األنشطة غري 
مل يشرتط أن تكون خمتلف هذه األفعال مبقابل وإن كانت  باحية، وأيضا تصوير األعضاء اجلنسية للقاصر،اإل

 بإمكانية ذلك. دتفي 1مكرر  333الفقرة األخرية من املادة 

 1 -113وسع من نطا  السلوك اإلجرامي يف هذه اجلررمة طبقا للمادة  المشرع المغربيونشري هنا إىل أن      
للركن املادي هلذه اجلررمة  ا، فباإلضافة إىل الصور اليت أدرجها املشرع اجلزائري، يعترب سلوكا إجراميا مكون1ف 

 . 1أيضا التحريض أو التشجيع أو التسهيل يف استغالل األطفال يف مواد إباحية

إرادة اجلاين  اجتاهيتمثل يف و العام  تتطلب هذه اجلررمة القصد املعنوي بنوعيه أي القصد اجلنائيعنوي: مالركن ال -
يرجع و القصد اجلنائي اخلاص و كون قد خالف القانون، يفعله على طفل قاصر مع علمه أنه بفعله هذا  الرتكاب

املشرع يف هذه األفعال أن تتم ألغراض جنسية، وعليه إذا مت القيام هبذه األفعال لغري هذا الغرض كما  اشرتاطإىل 
 .2خربة طبية شرعية اليت تعترب سببا من أسباب اإلباحة فال جمال فيها للتجرمي لألداءاألفعال  لو مت القيام هبذه

 

                                                   
 اجلرائم اجلنسية على األحداث.  الرتكابوهو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي والكندي بتجررمهما ملختلف األعمال التحضريية  1

See, Caroline Vallet, La Protection Des Mineurs Face À La Dyberpédopornographie, Étude  

Comparée Entre Le Droit Criminel Canadien Et Français, Thèse De Docteur, Faculté De 

Droit, Université De Montréal, Novembre 2009, P 238. 
2
 .124 محاس هديات، مرجع سابق، ص 
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 .حدثالجنسي لل االستغالل: عقوبة جريمة ثانيا

وهي اقحبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات وغرامة من  1ف  1مكرر  333عقوبتها قررهتا املادة     
ملشرع مصادرة الوسائل املستعملة يف اجلررمة واألموال غري دج، كما أوجب ا 1.111.111إىل  111.111

 مشروعة املتحصل عليها منها كعقوبة تكميلية.

وإذا كان املشرع عاقب يف هذه املادة على جررمة االستغالل اجلنسي للطفل من خالل تصويره يف مواد      
 116جمال هذه اجلررمة أين ذهب يف املادة إباحية، فإنه بعد صدور قانون محاية الطفل املشرع اجلزائري وسع من 

منه إىل جترمي استغالل الطفل يف مسائل منافية لآلداب العامة والنظام العام عرب وسائل االتصال مهما كان شكلها 
أعاله اليت قصرها على التصوير، وعليه يكفي  1مكرر  333دون حتديد طريقة االستغالل كما فعل يف املادة 

فل يف هذه األعمال لتوقيع عقوبة اقحبس على مرتكبها وذلك من سنة إىل ثالثة سنوات وغرامة ثبوت استغالل الط
دج دون اإلخالل بالعقوبة األشد، وإن مل يكن يهدف بذلك إىل استعماهلا يف  311.111إىل  111.111من 

 مواد إباحية.

القانون حتت طائلة املتابعة اجلزائية  من ذات 11إضافة إىل هذا ومحاية منه ملصلحة الطفل منع يف املادة     
استعمال الطفل يف ومضات إشهارية أو أفالم أو صور أو تسجيالت مهما كان شكلها إذا كانت ال تشكل 

 إخالل بالنظام واآلداب العامة إال برتخيص من ممثله الشرعي وخارج فرتات التمدرس.

وفقا  االستغالل اجلنسي للطفل عامل مع جررمةت المشرعجند أن  المصريوبالرجوع إىل قانون الطفل      
وإن منح هلا عقوبة خمففة تصل إىل اقحبس ملدة ال تقل عن سنت ن وغرامة ترتاوح ب ن عشرة  ،للتشريع اجلزائري

 منه.  1ف  1مكرر  114نيه، وهذا وفقا ملا تقضي به املادة جس ن ألف مخآالف جنيه و 

هلذه اجلررمة ملسنا فيه إحاطته بكل جوانب التجرمي فيها، وإن كان  المغربي المشرعتوقفنا على جترمي ب هغري أن     
قاصر يف مواد  استغاللاملشرع اجلزائري هو األحرص بتقدرمه مدة مرتفعة للعقوبة، حيث عاقب املشرع على جررمة 

آالف إىل بعقوبة اقحبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من عشرة  . ج. م  1 -113إباحية مبوجب املادة 
إليه كذلك عندما تقع أحد  انصرفوهو ما  ارتكاهبامليون درهم، كما عاقب بنفس العقوبة على احملاولة يف 

من طرف أحد أصول الطفل أو ممن  ارتكاهباضاعف العقوبة حال أيضا خارج حدود اململكة،  املكونة هلاالعناصر 
بضرورة اقحكم بإتالف مجيع املواد اإلباحية، فحبذا  هو مكلف برعايته أو له سلطة عليه، وكعقوبة تكميلية قضى

 لو وسع املشرع من جمال اقحماية كما يف التشريع املغريب.
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إىل القول واإلشادة باملسؤولية القانونية لدى املشرع  خنلصأخال  اقحدث بلجرائم املاسة ل ضناعرويف هناية       
        ألفعال اليت تشكل هتديد لعرضه وأخالقه يف أي مكاناجلزائري يف توفري اقحماية القانونية من خمتلف ا

يف بعض اجلوانب، ورغم  اوزمان، حيث نرى فيها محاية جزرية متكاملة إىل حد بعيد رغم الشوائب اليت تنقصه
هذه اجلرائم على  ارتكابالبحث والوقوف على الواقع اجملتمعي املعاش يتجدد لنا التأسف مع جتدد ب هذلك فإن
دوى هذه السياسة املتبعة خاصة وأهنا أصبحت حتمل على عاتقها منفردة مسؤولية القضاء وحماربة هذه عدم ج

أو البيت أو اجملتمع يف اقحد وبالتكامل مع  1اجلرائم، وهنا يربز دور املنظومة الرتبوية سواء على مستوى املدرسة
واإلرشاد والتوجيه وفرض الرقابة املالزمة  والوعظاملنظومة التشريعية من هذه اجلرائم، وذلك من خالل اقحث 

 خالقية.األجتنب الطفل الوقوع يف العديد من السلوكيات غري  سلوكياتللطفل، كوهنا 

 

إزاء هذا ثبت من اإلحصاءات املرفقة يف املالحق أن اجلرائم اليت تشكل اعتداء جنسيا على اقحدث تشكل     
املرتبة الثانية حيث أهنا تشهد ارتفاعا متزايدا بالنسبة لإلناث مقارنة نسبة ال رمكن االستهانة هبا أين جاءت يف 

 .2بالذكور

املوضوعية للحدث الضحية خنلص إىل القول بشمولية هذه اقحماية إىل حد  للحماية اجلزائية يف هناية حبثنا أما      
اللذان  شريع المغربي والمصريالتكبري، إذ حاول املشرع اجلزائري على حنو خمالف لباقي التشريعات من بينها 

من خمتلف األفعال الالحقة به ويف مراحل متفاوتة له النطا   ةتعرضنا هلما على سبيل املقارنة، تقرير محاية واسع
من عمره، وذلك يف العديد من التشريعات الوطنية السيما قانون العقوبات، وحنن بدورنا حاولنا تسليط الضوء 

ال  دراستناحبث أكرب عدد منها وإن مل نتعرض هلا يف جمملها لتشعبها ولكون موضع على هذه األفعال من خالل 
عديد  اقرتانيرتكز عليها فقط، ورغم ذلك فقد أدركنا مما ال يدعو لشك بأن هذه اقحماية غري كافية يف ظل عدم 

 .النصوص فيها بعقوبات ردعية

ما كفل للحدث اجملين عليه واقحدث يف خطر ذات وهذا بغض النظر عن اخللط الذي وقع فيه املشرع عند      
اقحماية املوضوعية، وإن كان يرجع ذلك إىل التداخل الواقع بينهما غري أننا نفضل أن خيص األخري حبماية مستقلة 
ألن اقحدث يف خطر ليس يف مجيع حاالته حدث جمين عليه كون اخلطر الذي يلحق به قد يكون حمققا وقد يكون 

 . ط. م  1فقرة  14له مبوجب املادة المشرع المصري على حنو اقحماية املوضوعية اليت منحها حمتمال، وذلك 
( يعاقب كل من عرض 6( و)3واليت جاء نصها كما يلي: "... وفيما عدا اقحاالت املنصوص عليها يف البندين )

ي جنيه وال تتجاوز مخسة طفال إلحدى حاالت اخلطر باقحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف
 آالف جنيه أو بإحدى هات ن العقوبت ن".

                                                   
1
 Marieke Lewis And Patrick Miller And Alice R Buchalter, Op Cit, P 33. 

 .116، ص 4البياين يف امللحق رقم  أنظر، املنحى 2
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ألن تعريض اقحدث هلما يشكل جررمة مستقلة وهي كل من جررمة عدم تسليم الطفل  6و  3واستثىن البندين      
ة  . ط. م، وجررمة االمتناع عن أداء نفق 111 . ع. مص واملادة  111إىل اقحاضنة واملعاقب عليها يف املادة 

  . ع. مص. 113الطفل املعاقب عليها يف املادة 

من  . ح. ط. ج على أنه تقع على عاتق الوالدين مسؤولية  1ف  1مع العلم أن املشرع نص يف املادة      
محاية الطفل، غري أنه مل ينص على طبيعة هذه املسؤولية واكتفى بإحالة ذلك إىل نص تنظيمي مل يرى النور بعد 

 ه أال يتساهل مع مثل هذا الوضع.يف وقت كان علي

أما يف باقي اقحاالت املنصوص عليها يف البنود األخرى فيكفي لتقوم جررمة تعريض الطفل للخطر ويعاقب      
         11سنة طبقا للمادة  12عليها بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة أعاله، أن تقع على طفل يقل سنه عن 

                       14الحنراف وذلك من خالل إتيان أحد السلوكيات املدرجة يف املادة  . ط. م، وتعريض الطفل ل
 . ط. م، وأخريا اجتاه إرادة اجلاين إىل تعريض اقحدث للخطر بالرغم من علمه مباهية سلوك اجملرم وبالرغم من 

 .1علمه بأنه يرتكبه على طفل

هو ما سيكون حمال حملاولة دث الضحية حبماية جزائية متكاملة؟ اقحدث اجلانح على حنو اقحاملشرع  أحاطفهل     
 الحق من هذا البحث.الفصل الإجياد إجابة له يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .131 -111أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص  1
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من ب ن خصائص نظام العدالة اجلنائية لألحداث أنه نظام قانوين شامل يهدف إىل محاية األحداث مهما كان     
على اقحدث الضحية كونه يشغل مركزا قانونيا جيعله الطرف  اه، وهبذا فهو ليس قاصر املركز القانوين الذي يشغلون

األضعف يف هذا النظام وإمنا يطال حىت اقحدث اجلانح، فهو أيضا مشمول باقحماية املوضوعية واليت ال تكاد تقل 
واجملتمع إال أنه ال رمكننا ، فرغم سلوكه املعادي للقانون -اقحماية املوضوعية للحدث الضحية–أمهية عن سابقتها 

حتميله مسؤولية جنوحه الذي تتداخل فيه عوامل غالبا ما خترج عن نطا  إرادته ألن مواجهة إجرامه واقحد منه 
القوان ن الوضعية ضرورة التوجه على حنو الشريعة اإلسالمية الذي  تارتأ، على هذا األساس اعتباريأيت فو  كل 

إىل تفريد محاية موضوعية للحدث اجلانح ختتلف عن تلك اقحماية اليت كان  سبقتها يف ذلك منذ عصور خلت،
 لالرتفاعيتمتع هبا على قدم املساواة مع األشخاص البالغ ن، خاصة أمام عدم جناعة هذه األخرية يف التصدي 

 ، وذلك من خالل تفريد قواعد مسؤولية جزائية خاصة به.رائمهم يف خمتلف ربوع العاملامللفت جل

منه لدراسة  أول مبحثسنعمد إىل البحث مظاهر هذه اقحماية مقسم ن هذا الفصل إىل مبحث ن، خنصص و     
نتشارا االجرائم فنتعرض ضمنه لنماذج عن أكثر  البحث الثاني، أما حالمسؤولية الجنائية للحدث الجانماهية 

 .والمرتكبة من طرف الحدث الجانح
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 .حسؤولية الجنائية للحدث الجانالمماهية ل: المبحث األو 

عال يوفر له محاية قانونية  عقلنضج ب متتعهالبنية اجلسدية والعضوية للحدث وعدم  اكتمالإذا كان عدم       
لته ءمسااملختلفة املرتكبة ضده مىت كان ضحية، فإنه لذات الدافع من غري املنطقي جواز  االعتداءاتخاصة ضد 

جملرمة على حنو مشابه للمسؤولية اجلنائية اليت تقوم يف حق األشخاص البالغ ن، وتشكل مىت كان جاحنا عن أفعاله ا
يف نظام املسؤولية اجلنائية عندمها، ويف سبيل التفصيل أكثر يف مظاهر اخلصوصية  االختالفهذه النقطة نقطة 

نا صخصلتشريعات املقارنة، والظروف املراعاة يف تقرير مسؤولية اقحدث اجلانح يف كل من الشريعة اإلسالمية وا
اجلنائية التطور التارخيي للمسؤولية  مبحثا مستقال لدراسة نظام املسؤولية اجلنائية له، على أن نتعرض من خالله إىل

للحدث  للمسؤولية اجلنائية مفهوم أما املطلب الثاين فندرس يف إطاره ،للحدث اجلانح وذلك يف املطلب األول
 طلب الثالث لدراسة املراحل اليت متر هبا هذه املسؤولية.يف ح ن خنصص امل اجلانح،

 : التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية للحدث الجناح.ولالمطلب األ

املفهوم والشروط واألركان وخمتلف أحكامها عموما واليت إىل لحدث اجلانح قبل أن تصل املسؤولية اجلنائية ل     
توثيق عديد املراحل واحملطات التارخيية اليت مرت هبا كمحاولة لرسم  لقد مت سندرسها أدناه إىل ما هي عليه اليوم،

مة للظروف وأعمار األشخاص حملها، أكثر مرونة مع متطلبات ءرها وجعلها أكثر عدالة، أكثر مالمعاملها وتطوي
ترب مصدرا للعدل الظروف الراهنة واملتغريات، واألهم مهدا لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء اليت تع

واإلنصاف يف تعاملها مع إجرام األشخاص وتوقيع اجلزاءات املناسبة عليهم واليت حاولت أغلب التشريعات العربية 
مسايرهتا فيه، بناء على هذا جند من الواجب ضرورة الوقوف على هذه احملطات حىت نتمكن من معرفة كيف  

من قبل التشريعات يف  املبذولةاجلهود واملساعي وكيف أصبحت و  ألحداث اجلاحن نكانت عليه املعاملة اجلنائية ل
 تفريد معاملة جنائية خاصة هبم.

 الفرع األول: المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في العصور القديمة.

 ي نالبابل حبثنا للمسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح يف العصور القدرمة يفضي بنا إىل حبث أحواهلا عند كل من إن    
 يف هذا الفرع. سنتطر  لهمث عند قدماء املصري ن وهذا ما  ي نوالرومان واليوناني نالصين ن و 

 البند األول: عند البابليين.

بالقسوة فهو أيضا مل  اتسامهرجوعا إىل القانون السائد يف هذه املرحلة وهو قانون محورايب جند أنه فضال عن      
جلرائم اليت يرتكبها الكبار وغريها من جرائم الصغار، فبالرغم من نص املادة يضع حدا وال جماال للتمييز ب ن ا
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 باعتبارهعلى توقيع عقوبة اإلعدام على الرجل الذي يشرتي أو يتسلم مواد مسروقة من عبد أو قاصر  1السابعة منه
كان من السائد يف ظل   تعرضها إىل اقحكم على القاصر بأي عقوبة يف هذه اقحالة، غري أنهسارقا وبالرغم من عدم 

جررمة السرقة يستوجب توقيع ذات العقوبة على السار  ومشرتي املال املسرو  بغض  ارتكابهذا القانون أن 
 .2النظر على سنه، فضال عن تضمنه العديد من النصوص القانونية اليت تقيم املسؤولية اجلنائية يف حق الصغري

 البند الثاني: عند الصينين.

ق مبدأ املسؤولية اجلمعية أو اجلماعية كانت تقوم املسؤولية اجلنائية يف القانون الصيين، حيث أنه من منطل     
الفعل اإلجرامي من  ارتكابطبقا هلذا املبدأ يطال العقاب مجيع أفراد أسرة اجملرم بغض النظر عن مشاركتهم يف 

حىت باألطفال والرضع من أفراد هذه األسرة  وبغض النظر عن سنهم، فتطبيقهم هلذا املبدأ جعلهم ال يرأفون همعد
أين كانوا ينالون نصيبهم من العقاب وإن كانت العقوبة املقررة له تأيت على حنو أخف من غريهم، ومن ب ن اجلرائم 

 .3اليت كانت حمال لذلك ما عرف عندهم جبرائم اخليانة العظمى إىل جانب جرائم القتل

 ألطفال عملوا على التمييز ب ن ثالث فئات هي كما يلي:ا حق يف شأن إقامتهم املسؤولية يفو      

 إنه كان يضاهي ويف توقيع العقوبة على هذه الفئة فعشرة سنة:  فئة األطفال البالغين سن الخامس
 يعاقب عليها ا على البالغ ن الكبار، أين كانت تطبق عليهم عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم اليتالعقوبة احملكوم هب

عنها بعقوبة مالية، وعلى سبيل التوضيح يراد بالكبار البالغ ن على  فيستعاض اجلرائم األخرى يفه العقوبة أما هبذ
وجه التحديد الشيوخ يف سن السبع ن إىل جانبهم ذوي العاهات الذين تسببت هلم عاهتهم يف فقد أحد أعضاء 

 جسمهم كالرجل أو الدراع أو أحد العين ن.
 وا العشر سنوات ومل وتشمل هذه الفئة األطفال الذين بلغين سن العشر سنوات: فئة األطفال البالغ

عشرة سنة، وعقوبتهم كانت متاثل العقوبة احملكوم هبا يف العادة على الشيوخ ممن بلغوا سن الثمان ن  يتموا اخلامس
، فكانوا يعاقبون بذات كلتا الدراع ن أو العين ن مع بعض أو الرجل ن  عاهتهموأيضا ذوي العاهات ممن أفقدهتم 

إال  -أي الفئة األوىل والثانية–ال يقوم بينهما  االختالفالعقوبة اليت كانت تطبق على الفئة السابقة إذ أن وجه 

                                                   
على سبيل األمانة إما فضة أو ذهبا أو رقيقا أو أمة أو ثورا أو شاة أو  استلمرجل أو  اشرتىوجاء نصها على النحو اآليت: "إذا  1

 هود أو عقود فإن ذلك الرجل سار  وجيب أن يعدم". رجل أو رقيق رجل بدون ش ابنآخر من يد  شيءمحارا أو أي 
2

موسى . 12ص  ،م1111حممد عبد القادر قوامسية، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  
       ، جامعة قحاجسانيةاإلنأثر صغري السن يف املسؤولية اجلنائية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية والعلوم بن سعيد، 

 .23، ص م1111 -1111خلضر، باتنة، 

تركي عبد اهلل العجال ن، التحقيق يف جرائم األحداث، رسالة ماجستري، املعهد العايل  .13مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  3
 .11م، ص 1111 -ه1611للعلوم األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 
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من حيث أن اقحكم عليهم باإلعدام ال رمنعهم من ختفيف العقوبة عنهم وذلك بعرضهم على اإلمرباطور الذي 
 رملك صالحية ختفيفها.

  واألمر يتعلق هنا بكل طفل بلغ سبع سنوات وأقل، حيث  البالغين سن السبع سنوات: فئة األطفال
كان الصينيون يعفون كل طفل يف هذا العمر من املسؤولية، إال مىت تعلق األمر جبررمة اخليانة العظمى اليت كان 

فيه مع الشيوخ البالغ ن  ال حيول بينهم وب ن العقاب، وبذلك كانوا يعاملون على النحو الذي يتعاملون ارتكاهبا
 .1سن تسع ن عاما

 البند الثالث: عند اليونانيين.

اجلنائية يف التشريع اليوناين متشاهبة املعامل مع املسؤولية اجلنائية يف التشريع الصيين خمتلفة  املسؤوليةكانت     
ن األكرب إىل راد األسرة م، فقد كانت هي األخرى تقوم على مبدأ املسؤولية اجلماعية لتطال مجيع أفالتفاصيل

ا، بل أكثر من ذلك إذ أهنا طالت حىت األموات الذين تربطهم صلة قرابة مع اجملرم من خالل رمي األصغر سن
عظامهم خارج البالد بعد النبش عليها يف قبورهم، وهذا كله وفقا ملا متليه عليه قاعدة األخذ بالثأر، غري أن هذه 

على حرمة أو قدسية  االعتداء يف جرائم حمددة وهي جررمة اخليانة العظمى وجررمة املسؤولية مل يكن يأخذ هبا إال
الدين والبعض من جرائم القتل هذا يف جمال املسؤولية اجلماعية، أما فيما خيص املسؤولية الفردية فكان األطفال أو 

أفالطون  ة بناء على الشرائع اليت أقرهااألحداث يعاقبون يف "أثينا وإسربطة" نفيا خارج البالد يف اجلرائم غري العمدي
" مضاعفا العقوبة يف حالة هروب الطفل من منفاه، أما يف جرائم اخليانة العظمى وكذا  نوقتها يف كتابه "القوان

 .2على قدسية الدين فكانوا خيضعون إىل اإلعدام وهي ذات العقوبة املقررة لألشخاص البالغ ن االعتداء

 . يينومانالر البند الرابع: عند 

 إن كانشكل التشريع الروماين مبا ذهب إليه بعد املراحل اليت مر هبا نقطة حتول يف مسار املسؤولية اجلنائية و     
ن له أثره يف جمال مسؤولية الصغار، فبعدما كان يقر هو اآلخر مببدأ كيمل  هذا ذلك يف حدود معينة غري أن

         ة العظمى ويعاقب عليها باإلعدام دون متييز ب ن البالغ ن وغرياملسؤولية اجلماعية السيما يف جررمة اخليان
مطلق السلطة واليت ختوله عدم تطبيق عقوبة اإلعدام يف مقابل اقحرمان من  داكأنالبالغ ن، وإن كان لإلمرباطور 
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م يف حالة فقر اقحق يف املرياث وحق التملك وحىت املشاركة يف الطقوس الدينية وكل ما من شأنه أن يكفل عيشه
عن اجملتمع، ما لبث حىت توجه يف آخر مراحله حنو إقرار معاملة مستقلة خاصة باألحداث عمل  منبوذينوتشرد 

نية اإلضرار بالغري  بانعداممن خالهلا على إعفائهم من املسؤولية يف حال مل يبلغوا سن السابعة إذ قرن هذا الشرط 
سن  البالغ ن يف هذا الوضع بلغوا تكاد معاملتهم ختتلف عن معاملة لديهم، أما إذا ثبت للقاضي توافرها فال

ذهب إىل ختفيف الذي  1عشر االثينمعامله بوضوح يف قانون األلواح  ارتسمتالسابعة أم مل يبلغها، وهو ما 
سرقة مىت العقوبة يف حقهم بدل توقيع اإلعدام عليهم طاملا مل يبلغوا سن البلوغ، كما هو اقحال بالنسبة جلررمة ال

 بتغررمهقبض على مرتكبها وبيده املال املسرو  عوقب بتغررمه قيمة املثل، أيضا جررمة السطو على احملاصيل الزراعية 
بتوافر نية اإلضرار  اقيمة الضعف إىل جانب عقوبة تأديبية غالبا ما تتمثل يف اجللد، ولكن يبقى كل هذا مرهون

ة األخرية رمكن أن يستفيد اقحدث من ظروف التخفيف، أما إذا حدث بالغري من عدمه حيث أهنا فقط ويف اقحال
 .2فعل الذي أتاهلالعكس فال جمال لتخفيفها عنه كوهنا دليل على إدراكه ل

 البند الخامس: عند قدماء المصريين.

تكن أخذت املسؤولية اجلنائية عند قدماء املصري ن منحى خمتلف عن غريهم يف التشريعات القدرمة، فلم      
ها عن األطفال وحىت األموات ابذلك إي مسقطةقوانينهم تقرر أي مسؤولية إال يف حق الشخص البالغ العاقل، 

لعقوبات فيها بطابع أقل ا واتسام، كما أهنا متيزت بتجردها من فكرة االنتقام الشخصي 3واقحيوان واجلماد أيضا
 .4ه اقحضارات القدرمةا عرفتيتلك التقسوة من 

اجلنائية للحدث اجلانح يف العصور القدرمة إىل عنصر مشرتك بينها سواء يف  لمسؤوليةليف هناية دراستنا  ونشري     
يف ذلك على توافر الركن املادي متجاهلتا باقي  اقتصرتإقامتها املسؤولية يف حق البالغ ن أو األطفال، حيث أهنا 

مل تفر  ب ن البالغ ن واألحداث يف املعاملة يف ، وهذا فضال عن كوهنا 5العناصر خصوصا العنصر املعنوي هلا
 بالنسبة للعصور الالحقة هلا؟. على هذا الوضع اقحال استمرتعمومها، فهل 
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القدمي، فإنه مع طلع فجر اإلسالم بعد الفرتة العصيبة اليت مرت هبا املسؤولية اجلنائية لألحداث يف العصور     
والتحرر من مظاهر القسوة والتنكيل وأبشع صور العقاب اليت شهدهتا يف تلك  االنفراجبدأت املسؤولية اجلنائية يف 

كامال عن نظريهتا عند   استقالالالفرتة، وذلك بتوجهها حنو تفريد قواعد مسؤولية خاصة بالصغار مستقلة 
الشريعة اإلسالمية أول شريعة يف العامل قامت بذلك وال تزال حمتفظة باألمر، بل أكثر  األشخاص البالغ ن، لتعترب

من ذلك أضحت أحدث القواعد اليت تقوم عليها مسؤولية األحداث يف عصرنا اقحايل على حد تعبري األستاذ 
 .1عبد القادر عودة

وتبين  أنداكالسائدة  واالنتقام لتأثرامن خالل دعوهتا إىل نبذ قواعد  االستقالليةوتتجسد مظاهر هذه     
، وهذا كله ال يستقيم إال إذا توافر يف 2املسؤولية الفردية واملبادئ القاضية بشخصية العقوبة والعدالة يف تطبيقها

  تايل ختتلف أحوال املسؤولية اجلنائية للفرد بتوافرمها منالوب، واالختيارن ومها اإلدراك يااجلاين عنصري ن أساس
هذا ما مت مبوجبه التوجه حنو إعفاء الصغري من املسؤولية اجلنائية وحىت التأديبية يف أي جررمة كانت مىت مل  عدمه،

اإلدراك لديه خالل هذه املرحلة، أما بعدها فجاز معاقبته عقوبة تأديبية أو  النعداميبلغ سن السابعة من عمره 
 .  3عقوبة جنائيا عن أفعاله حسب األحوال

 ث: المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في العصور الوسطى.الفرع الثال

األطفال من خالل تشريعاهتا مبعاملة خاصة، فهي  مل حيظ األوربيةبالتشريعات القدرمة فإن الدول  متأثرة     
 بالقسوة اتسماألخرى مل متيز ب ن صغري وال كبري وال حيوان وال إنسان وال مجاد، فلكل كان يطاله العقاب الذي 

الروح اإلنسانية حيث وصل هبم اقحد إىل حر  األبدان وكيها بالنار وشيها باملاء املغلي، فصل العظام  وانعدام
واألطراف عن بعضها البعض، الضرب باآلالت اقحادة، تشويه املتهم ن ودفنهم أحياء ...إخل، ومن ب ن التشريعات 

ي الذي جسد من خالل قوانينه مبدأ املسؤولية اجلماعية اليت تأثرت وقتها هبذه املعاملة يوجد التشريع اإلجنليز 
فأجاز بيع األطفال يف مقابل الوفاء بثمنهم بالغرامات اليت حكم هبا على أفراد أسرهم يف بعض اجلرائم، أيضا 

جررمة قتل العمد، والتشريع النروجيي الذي يوقع عليه  ارتكبالتشريع الدامناركي الذي يبيح دم الطفل يف حال ما 
عقوبة النفي خارج البالد يف نفس اجلررمة، وأمام هذه الضروب القاسية يف املعاملة كان البد من البحث عن حلول 
من أجل القضاء عليها، أين كان السبيل إىل ذلك بيد فالسفة هذا العصر الذين توجهوا حنو التعبري عن 

، فأدت اجلهود و وفولتير ومنتسكيوجان جاك روساستنكارهم هلا من خالل كتاباهتم من بينهم الفيلسوف 
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والتوجه حنو اإلصالح والعالج، ومن مث التمييز ب ن جرائم  واالنتقاممنهم إىل التخلي عن فكرة الردع  املبذولة
من  انطالقابودرها  ارتسمتالبالغ ن وجرائم األحداث مما أدى بدوره إىل سن تشريعات خاصة بالفئة األخرية 

 .1إىل خمتلف دول العامل امتدتاليات املتحدة األمريكية إىل أن فرنسا مث إجنلرتا مث الو 

 الفرع الرابع: المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في العصر الحديث.

تزامنت هذه الفرتة وقيام الثورة الفرنسية أين شكلت هذه األخرية نقطة حتول جدرية يف جمال املسؤولية اجلنائية      
القوان ن والنظم  إىل ضرورة تغيري ةملرحلة السابقة، واليت دعت صراحبعدها والنابعة من انتيجة لألفكار اليت سادت 

ل عنها أهنا كانت جمحفة يف حق األشخاص، وذلك مبا يسمح فيها بوضع تفرقة ب ن مسؤولية االيت أقل ما يق
نه له من محاية ورعاية اقحدث ومسؤولية الشخص البالغ من منطلق أن األحداث هم فئة غري البالغ ن ملا حيتاجو 

الدويل باألحداث يف التصاعد فصدر  االهتمام، ومنها بدأ 2ومعاملة خاصة ما يستوجب سن تشريعات خاصة هبم
مبا تضمه من قواعد خاصة مبعاملة  م1211يف تاريخ التشريع الفرنسي سنة  -قانون العقوبات–أهم قانون 

ذي دعت حينها إىل اإلصالح والتعامل اإلنساين من بينها مذهب األحداث املنحرف ن متأثرا باملدارس واملذاهب ال
إىل العديد من التشريعات، وهبذا  امتدواليت مل يقتصر أثرها على القانون الفرنسي فقط وإمنا  بيتنام وفويرباخ،

ولية مسؤ  بتحديدإىل جانب القصد يف حتقيق النتيجة وحدمها الكفيالن  واالختيارقضى هذا القانون أن اإلرادة 
       14 بـالشخص ومن مث جترمي فعله من عدمه، من هذا املنطلق حدد القانون الفرنسي سن الرشد اجلنائي 

مشوب ومىت كان كذلك كانت  واختيارهسنة، وعليه كل طفل يقل عمره عن هذه السن مل تكتمل إرادته 
عنده  انتفىإذا  اثبت توافر التمييز لديه أم مسؤوليته اجلنائية ناقصة، ما من شأنه أنه خيضعه إىل عقوبات خمففة إذا

فال جيوز سوى إخضاعه إىل جمموعة من التدابري تعمل على إصالحه وتربيته، وبعدها بدأت القوان ن اليت تسلط 
جنليزي الذي يعترب أول اإلعلى األحداث يف الصدور على التوايل يف خمتلف أقطار العامل، أبرزها القانون  اهتمامها

ت مؤسسات عقابية لألحداث أوهلا بفرنسا سنة ئ، وأنشم1264تقل متعلق باألحداث الصادر سنة قانون مس
العديد من املؤمترات حتمل  أبرمتالدولية، كما  االتفاقيات، وكذا حماكم لألحداث وسنت جمموعة من 3م1211

ظام قانوين خاص به سواء من به ورعايته من خالل تقرير ن واالهتمامنفس الصبغة واليت ركزت حماورها على الطفل 
 .4اجلنائية املسؤوليةحيث التمتع باقحقو  أو حتمل 
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يف إطار هذه املرحلة سنتعرض إىل املسؤولية اجلنائية للحدث يف بعض القوان ن املقارنة وهي على سبيل اقحصر       
، وننوه هنا إىل أن هذه الدول فيما يتعلق باملسؤولية والقانون المغربي والقانون المصرينون اجلزائري كل من القا

 امتدواليت  االحتاللاجلنائية للحدث كانت تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة يف املرحلة السابقة على 
على  اعتمدهلا كونه  امتدادا القانون ، بل أعترب هذ1م1261تطبيقها إىل غاية صدور قانون اجلزاء العثماين 

أين بدأ قانون اجلزاء العثماين يأخذ مناحي خمتلفة  م1212املذهب اقحنفي يف القضاء واإلفتاء، وهذا كله إىل غاية 
والقانون اإليطايل، حماوال سد العجز الذي  م1211متأثرا ببعض القوان ن الغربية من بينها القانون الفرنسي لسنة 

 .2عة اإلسالمية بسبب عدم تعرضها ألحكام بعض املواضيعقحق الشري

مراحل، أين ال تفرض عليه إال  على ثالث موزعةمنه جاءت  61وعن مسؤولية األحداث فيه فطبقا للمادة     
السن غري أنه مل يبلغ سن  عشرة سنة، أما إذا جتاوز هذا ييزه كلما قل عمره عن سن الثالثتدابري اقحماية لعدم مت

عشرة سنة فيسأل أيضا  ما ب ن سن اخلامس عشرة سنة وسن الثامن عشرة سنة خففت عقوبته، أما مساخلا
 .3مسؤولية جنائية خمففة غري أن العقوبة تشدد عليه يف هذه املرحلة وذلك وفقا ملا يتماشى مع سنه

مانية فقد سادهتا هي األخرى معظم الدول العربية واإلسالمية للدولة العث هلاوحبكم التبعية اليت كانت ختضع      
أحكام قانون اجلزاء العثماين خالل هذه املرحلة، غري أنه مل يلبث اقحال على ما هو عليه إذ بسقوط الدولة 

أصبحت التشريعات اليت حتكمها تأخذ منحى آخر مبا فيها  االستعمارالعثمانية ووقوع هذه الدول حتت وطأة 
بالتبعية  اكتفىتوجه حنو تفريد تشريعات مستقلة وبعضها اآلخر  تلك اليت ختص األحداث، حيث أن بعضها

 . 4للتشريعات اليت أقرهتا الدولة املستعمرة

 البند األول: في القانون الجزائري.

 ب ن مرحلت ن: منيزيف ظل القانون اجلزائري رمكن أن     
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، ص م1111 اقحقوقية، يف التشريعات العربية، منشورات اقحليب االحنرافمصطفى العوجي، اقحدث املنحرف أو املهدد خبطر  2
31. 

 .36حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  .14 -14مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  3
4
 .11 -16صموسى بن سعيد، مرجع سابق،  
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 الفرنسي. االستعمارأوال: مرحلة 

  الفرنسية يف هذه املرحلة بثالثاملسؤولية اجلنائية لألحداث وفقا للقوان ن رمكن إرجاع املراحل اليت مرت هبا    
 قوان ن أساسية هي:

ك اليت : ومن ب ن القواعد اليت تضمنها واليت ختص األحداث تلم0201قانون العقوبات الفرنسي لسنة  (0
أفعاله أم دوهنا فيبقى  ل جنائيا عنئمىت جتاوز هذه السن س وعليهعشرة سنة،  حتدد سن الرشد بسن السادس

بتوافر التمييز لديه من عدمه، وهو ما مل يقرنه هذا القانون بسن معينة تاركا أمره للسلطة التقديرية  ااألمر مرتبط
اجلررمة حكم برباءته أما إذا ثبت العكس حكم  ارتكابالتمييز لديه وقت  انعدامتايل مىت ثبت له الللقاضي، وب

، وفيما يتعلق مبكان تطبيق عقوبة اقحبس فكانت سجون البالغ ن حملها، فلم خيصص عليه بعقوبة اقحبس املخفف
ت هلم مؤسسات عقابية خاصة، غري أنه نظرا ئأين أنش م1211هلم جهة مستقلة هبم من أجل تنفيذها إىل غاية 

هله أو إىل الذي مكن القاضي بدال من اقحبس تسليم الطفل إىل أ م1212أفريل لسنة  11ملساوئها صدر قانون 
أفريل  11القانون املؤرخ يف ، وبعد ذلك عدل قانون العقوبات باالجتماعيةأحد املؤسسات اخلريية أو املساعدة 

 مل يشمل فئة األطفال ب ن السادس عشرة سنة والثامن عشرة سنة وإن كان رافعا سن الرشد إىل الثامنم 1114
 عشرة بأي ختفيف يف املسؤولية.

               أنه بصدوره  حيث: م0907المراهقين ونظام المراقبة والتجربة لسنة قانون األحداث و  (7
             سنة على أن تنتفي  13أدخل مجلة تعديالت على القوان ن السابقة من بينها حتديده سن التمييز بـ 

             أبقى مسألة البحث املسؤولية اجلنائية لدى من مل يبلغ هذه السن، أما فوقها وإىل غاية سن الثامنة فقد
عن توافر التمييز من عدمه خالهلا إىل القاضي كما يف القانون السابق، على أن حيكم برباءته وخيضع لتدابري 

           م1211التمييز أما إذا ثبت توافره حكم عليه بالعقوبة، وخالفا لقانون  انعداماقحماية والرتبية إذا ثبت 
انون حماكم خاصة باألحداث اليت أسندها إىل جهات قضائية خمتصة حتت تسمية حمكمة هذا الق استحدثفقد 

 األطفال.

ومن ب ن اإلصالحات اليت جاء هبا هذا األمر يف جمال مسؤولية : م0945فيفري  7( األمر الصادر في 3
فيف املسؤولية لنظرا من خت االستفادةعشرة سنة اقحق يف  داث، منحه األحداث ب ن سن الثالث عشرة والثامناألح

لصغر سنهم، باإلضافة إىل تأكيده على وجوب إحالة األحداث على حماكم األحداث يف اجلنايات واجلنح 
 اية واملساعدة وكذا الوقاية والرتبية واإلصالح وذلك ــا أعطى جماال أوسع لتطبيق تدابري اقحمـــاملرتكبة من قبلهم، كم
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 .1قهمبإقحاقها مع األحكام الصادرة يف ح

 ن ضباألحداث املعر  مامهااهتهذا فضال عن إصدار فرنسا خالل هذه الفرتة العديد من التشريعات اليت أولت     
للخطر، واليت نرى أهنا ليست حمال للدراسة يف إطار حبثنا للمسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح وفقط، هلذا فضلنا 

 عدم اخلوض يف اقحديث عنها حفاظا على سيا  البحث.

لكفية اليت تعاملت معها القوان ن الفرنسية مع األحداث وتقرير مسؤوليتهم خالل لري أنه يف هناية عرضنا غ    
عن مدى خضوع اجلزائري ن هلذه القوان ن، فهل استفادوا منها  للتساؤلهلا يف اجلزائر، يدفعنا  االستعماريةاقحقبة 

 ا هبم أي صلة؟. هم أيضا إىل جانب الفرنسي ن أم أهنا مل تكن تربطه

السابق م 1111 وجب التمييز ب ن مرحلت ن، املرحلة السابقة على صدور قانون التساؤليف إجابتنا على هذا     
هو السائد   م1211الذكر واملرحلة الالحقة لصدوره، حيث أنه يف املرحلة األوىل أي قبل صدوره أين كان قانون 

حكام اخلاصة باألحداث اليت جاء هبا هذا األخري، بل أكثر من ذلك كان األحداث اجلزائري ن ال خيضعون إىل األ
حيث صدرت بشأهنم قوان ن خاصة ما جعلها تتميز بالعنصرية يف املعاملة، وهذا ما أدى من جهة أخرى إىل 

 م1111املساواة بينهم وب ن مواطنيهم من البالغ ن فكانوا خيضعون لقوان ن موحدة، أما بعد صدور قانون 
املعاملة ب ن األحداث والفرنسي ن متساوية ما جعلهم خيضعون لألحكام والقوان ن ذاهتا، وهو ما أصبحت 

 .2م1161معامله بوضوح بعد صدور األمر املؤرخ يف  ارتسمت

 .االستقاللثانيا: مرحلة 

 خاضت الدولة اجلزائرية مجلة من اإلصالحات ترمجتها من خاللم 1141وحبلول عام  ستقاللاالبعد      
 االستعمار، وهذا بعد الفراغ التشريعي الذي خلفه 3إصدار العديد من التشريعات واليت مست جوانب خمتلفة

، ومن ب ن هذه التشريعات تلك اليت تعىن باألحداث 4دفعها إىل متديد العمل بقوانينه فرتة من الزمن الذيالفرنسي 
بتوضيحه عند حديثنا عن مصادر العدالة اجلنائية على بصفة عامة واليت ضمنتها يف قوان ن خمتلفة كما سبق وقمنا 

                                                   
1

. عبد املالك السايح، املعاملة العقابية والرتبوية لألحداث يف ضوء التشريع 41 -11 مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 
. حممد نبيه الطرابلسي، اجملرمون األحداث يف القانون املصري 14م، ص 1113ائري والقانون املقارن، موفم للنشر، اجلزائر، اجلز 

 31. حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص 1والتشريع املقارن، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة فؤاد األول، ص 
  .111 -116و 

Dominique Youf, Op Cit, P 106. 
2
 .14 -11عبد املالك السايح، مرجع سابق، ص  

3
 .43 مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 

سيدي حممد اقحمليلي، السياسة اجلنائية ب ن االعتبارات التقليدية للتجرمي والبحث العلمي يف مادة اجلررمة، أطروحة دكتوراه، كلية  4
 .111، ص م1111 -1111يد، تلمسان، اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقا
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، وعلى هذا سنوجز اقحديث عن القوان ن اليت جاء هبا املشرع اجلزائري يف هذه 1وجه التحديد املصادر الوطنية هلا
تكرار، من ب ن هذه القوان ن يوجد قانون لاملرحلة يف شأن حتديد املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح فقط رفعا ل

والذي ألغي يف شقه املتعلق  2مبختلف تعديالته م1144الصادر سنة  111 -44إلجراءات اجلزائية رقم ا
، إىل جانب قانون العقوبات وتعديالته 3م1111لسنة  11 -11رقم باألحداث مبوجب قانون محاية الطفل 

يف مواد متفرقة  ، حيث نص املشرع على مسؤولية اقحدث اجلانح4م1144لسنة  114 –44وهو القانون رقم 
من  . ح. ط. ج، باإلضافة إىل املواد  1 . إ. ج. ج واليت حلت حملها املادة  663و  661منها وهي املواد 

ذلك سن الرشد اجلنائي بسن  . ح. ط. ج، حمددا ب 12 -14 -14 . ع. ج واملواد  11و  11و  61
أو  انعداممراحل أساسية متر هبا، وهي مرحلة  الثاجلنائية له فضبطها من خالل ثعشرة سنة، أما املسؤولية  الثامن

ومرحلة املسؤولية اجلنائية اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية، واملرحلة اليت تستوجب قيام مسؤوليته اجلنائية املخففة، 
ؤولية ويف حتديد بداية كل مرحلة والسن احملددة هلا هي مسألة تتطلب التفصيل فيها عند حبثنا ملراحل املسالكاملة 

 اجلنائية للحدث اجلانح.

 .القوانين المقارنةالبند الثاني: في 

وسنعاجل يف إطار هذا البند التطور التارخيي للمسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح يف القانون املغريب إىل جانب     
 القانون املصري.

 القانون المغربي.في أوال: 

تشريعات تتوىل تنظيم موضوع املسؤولية اجلنائية  ةشهد إصدار عدالفرنسية املغرب  االستعماريةطوال الفرتة    
األحداث الذين  استفادةمنه على  31مبنطقة طنجة والذي نص يف الفصل  م1111لألحداث كان أوهلا سنة 

وأهم ما جاء به هو حتديد  م1131يناير  11سنة من ظروف التخفيف، مث صدر قانون  12يقل سنهم عن 
سنة على احملاكم  13لنظر يف قضايا األحداث، لتحال القضايا الذي مل يبلغ فيها اقحدث سن احملاكم املختصة با

املنعقدة هبيئتها املدنية واليت ال تطبق يف حقه إال تدابري اقحماية والتهذيب، أما األحداث الذين ترتاوح  االبتدائية
ة على مستوى دائرة كل حمكمة سنة فتحال قضياهم على حماكم األحداث املوجود 12و  13هم ب ن ر اأعم

 .ابتدائية

                                                   
 من هذا البحث وما بعدها. 46أنظر، الصفحة  1
2
 السابق ذكره.املعدل واملتمم املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  111 -44األمر رقم  

3
 السابق ذكره. تعلق حبماية الطفلامل 11 -11القانون رقم  

4
 السابق ذكره.عدل واملتمم املاملتضمن قانون العقوبات  114 – 44األمر رقم  
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كد من جديد على عدم جواز إحالة األحداث ؤ صدر قانون جديد آخر لي م1113سبتمرب  31وبتاريخ      
سنة أمام احملاكم الزجرية، كما نص على إنشاء حمكمت ن خاصت ن باألحداث على أن  12الذين يقل سنهم عن 

األخرى فتختص يف نظر اجلنح واملخالفات لألحداث الذين  يرتاوح سنهم نايات أما اجلتتوىل إحداها النظر يف 
هبا املعاملة اجلنائية لألحداث فرتة  ارتسمتسنة، إال أنه وإن كانت هذه هي املعامل اليت  14سنوات و  4ب ن 

جنبية املقيمة على األحداث الفرنسي ن وكذا اجلالية األ أهنا مل تكن حكرا يف تطبيقها إال باملغرب غري االستعمار
ومىت عقد  ستثناءايف املعاملة إال  االمتيازات، أما األحداث املغاربة فلم تكن تطاهلم هذه أنداكباملغرب 

 م1113للمحاكم العصرية، وهذا إىل غاية صدور أول قانون جنائي مغريب خاص هبم يف أكتوبر  االختصاص
سنة إىل تدابري اقحماية يف  14و  13احن ن ب ن سن سنة، وخمضعا األحداث اجل 12حمددا سن الرشد اجلنائي بـ 
 .1سنة إىل عقوبات خمففة 12و  14ح ن أخضع األحداث ب ن 

 1والذي دخل حيز التنفيذ  م1111فرباير  11وبعد ذلك أصدر املشرع املغريب قانون املسطرة اجلنائية بتاريخ     
يف  االنتقاليةأصدر الظهري الشريف املتعلق باإلجراءات الراسخ لديه بضرورة تغيريه  لالقتناعونظرا ، 2م1111ماي 
املتضمن قانون املسطرة اجلنائية املؤرخ يف  11 -11، إىل غاية صدور قانون رقم 3املعدل له م1146سبتمرب  12

وقانون  م1141الذي عدل من قانون  م1113سنة ل 16 -13، وأيضا القانون رقم 4م1111أكتوبر   3
، مرحلة اإلعفاء مرحلت نأصبحت املسؤولية اجلنائية لألحداث وفقا هلذين األخريين حتكمها ، وهبذا 5قبله م1113

 من املسؤولية ومرحلة املسؤولية اجلنائية الناقصة.

 القانون المصري.في ثانيا: 

الذي حل  م1116وإىل غاية صدور القانون  م1223منذ صدور أول قانون عقوبات أهلي يف مصر سنة     
         التقليدي القائم على أساس وحدة النظام  االجتاهظل املشرع املصري يتبىن  م1134قانون  حمله وأيضا

لك اليت تنظم جرائم اجلنائي، فجمع يف إطار هذه القوان ن خمتلف األحكام اليت تنظم سواء جرائم األحداث أو ت
، وظل الوضع على ما هو عليه إىل 43إىل  46مواد خاصة باألحداث وهي املواد من  11نا إياها البالغ ن مضم

بشأن معاملة األحداث اجلاحن ن  م1146لسنة  31غاية صدور أول قانون خاص باألحداث وهو القانون رقم 
يف جمال اقحماية  جذرياا ري ، حمدثا بذلك تغي6والذي ألغى العمل بالقوان ن السابقة يف موادها املتعلقة باألحداث

                                                   
 .111 -111حممد السراحين، مرجع سابق، ص  1

2
 Mohamed Fassi Fihri, La Législation Pénale Du Maroc, Revue De Science Criminelle Et De 

Droit Pénal Comparé, Publication Trimestrielle, N° 2, Avril-Juin, 1968, P 302. 
 .1، ص السابق ذكره املتعلق باملسطرة اجلنائيةاملعدل  1 -11 -111شريف رقم  ظهري الأنظر، ديباجة  3
4
 السابق ذكره.املتعلق باملسطرة اجلنائية املعدل  1 -11 -111 ري الشريف رقمظه 

5
 .111حممد السراحين، مرجع سابق، ص  

 .32 -34ص جع سابق، ر حممود سليمان موسى، م 6
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سنة بعدما   12سيما يف جمال املسؤولية اجلنائية، أين رفع سن الرشد اجلنائي إىل سن اجلنائية لألحداث اجلاحن ن ال
، لتمر بذلك مرحلة اقحداثة ومعها املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح ىيف القانون امللغ 14ددة بسن كانت حم
ملسؤولية، أما املرحلة الثانية فتبدأ سنة وتنعدم فيها ا 11املرحلة األوىل وتبدأ بامليالد وتنتهي ببلوغ  اثن ن مبرحلت ن

 .1بعقوبات خمففة قاضي إما بأحد تدابري اقحماية أوسنة وحيكم فيها ال 12سنة إىل غاية  11بداية من سن 

الدولية املصاد   واالتفاقياتغري أن اقحاجة إىل سن قانون يتماشى مع كل من أحكام الشريعة اإلسالمية      
ن جهة وقانون أكثر مشولية من جهة أخرى، دفع إىل إصدار قانون جديد ألغى هو عليها وخمتلف املستجدات م

املتعلق بقانون الطفل أين تضمن أحكام عامة م 1114لسنة  11اآلخر سابقيه من القوان ن وهو القانون رقم 
األحداث سواء ما تعلق منها حبماية األحداث اجلاحن ن أو محاية األحداث املعرض ن للجنوح، وفيما يتعلق ب

ومعها تنعدم  ةة األوىل وهي قبل بلوغ سن السابعاجلاحن ن فقد حدد مسؤوليتهم اجلنائية على أربعة مراحل، املرحل
 ن سن السابعة إىل غاية سن اخلامسالتدابري، املرحلة الثانية وتبدأ م ضولية اقحدث وال تطبق عليه إال بعمسؤ 

قصة ختول القاضي توقيع بعض التدابري التقورمية عليه، أما خبصوص عشرة ويتمتع خالهلا الطفل مبسؤولية جنائية نا
عشرة سنة، ومبوجبها خول القاضي السلطة التقديرية  ملرحلة الثالثة فهي من سن اخلامس عشرة إىل سن السادسا

   ا يف اقحكم على اقحدث اجلانح إما بعقوبات خمففة وجوبا أو اقحكم عليه بأحد التدابري املقررة يف إطار هذ
فتتقرر املسؤولية من سن السادس عشرة سنة إىل سن الثامن عشرة سنة املرحلة الرابعة واألخرية يف القانون، أما 

جناية وقعت عليه عقوبات خمففة أما إذا  ارتكباجلنائية للحدث خالهلا حبسب نوع اجلررمة املرتكبة حبيث مىت 
 .2ختفيفجنحة فخضع لذات العقوبة املقررة هلا دون أي  ارتكب

نائية للحدث باتت املسؤولية اجلم 1114والذي عدل قانون  م1112لسنة  114أما بعد صدور قانون رقم      
مرحلة التدابري ومرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة، املسؤولية اجلنائية و  امتناعمراحل، مرحلة  اجلانح حتكمها ثالث

 وهي أيضا نرجي التفصيل فيها الحقا.

 . للحدث الجانح المسؤولية الجنائية مفهوم: انيثالمطلب ال

، فإنه حىت يتسىن اقحديث عن مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث 3ألن اقحكم على الشيء فرع من تصوره      
اجلانح نعمد أوال إىل دراسة املفاهيم العامة هلا، فنبحث التعريف الفقهي هلا يف الفرع األول، مث تعريفها قانونا يف 

 يف الفرع الرابع. انتفائهاع الثاين، مث ننتقل يف الفرع الثالث للبحث يف أسسها، مث وموانع الفر 

 

                                                   
1
 .13سابق، ص  مرجع كوسرت حس ن أم ن الربزجني، 

2
 .116 -113حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  

 .111ص علي بلحوت، مرجع سابق،  3
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 فقهيا. للحدث الجانح الفرع األول: تعريف المسؤولية الجنائية

اإلشارة إىل أن مصطلح  ت، وجب1ولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميبداية وقبل أن نتعرض إىل تعريف املسؤ      
، غري أن هذا ال يفيد 2ن يف مصنفاهتمو املسلماجلنائية هو مصطلح قانوين حبث مل يستخدمه الفقهاء املسؤولية 

    وهي تعترب من أهم النظريات اليت تقوم عليها املسؤولية اجلنائية يفذلك جهلهم أو عدم إقرارهم هلا كيف 
لحات أخرى تفيد بذات املعىن، إذ على مصط اعتمادهماإلسالم، وإمنا يرجع عدم استخدامهم هذا املصطلح إىل 

، ومن ب ن التعاريف الفقهية املؤكدة 3"تحمل التبعةأن املصطلح املعرب لديهم عن املسؤولية اجلنائية هو مصطلح "
على ذلك التعريف التايل: "هي أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت يأتيها خمتارا وهو مدرك ملعانيها 

ودون  وباختيارهايل مىت ارتكب اإلنسان الفعل احملرم املنهي عنه شرعا وهو مدرك له إدراكا تاما تال، وب4ونتائجها"
دون إدراك وبغري إرادته كما لو كان  ارتكبهب يف شأن ذلك، أما إذا اقه كان مسؤوال عن فعله واستحق العأي إكرا

 .5صغريا أو حتت تأثري جنون أو إكراه فال مسؤولية تقوم يف حقه

يف الفقه اإلسالمي يتطلب توافر ثالثة  وانتفائهاومن خالل هذا التعريف خنلص إىل أن قيام املسؤولية اجلنائية     
 عناصر أساسية هي:

  .إتيان الفعل احملرم شرعا 
 .اإلدراك، أي إدراك الفاعل لفعله 
  ،6له وعدم إكراهه عليه اختيارهأيضا. 

 قانوين هلا؟.فما مدى مسايرة هذا التعريف للتعريف ال     

 
                                                   

 تعريف املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح هو ذات التعريف الذي تأخذه املسؤولية اجلنائية بصفة عامة.لإلشارة  1
جامعة كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستري،  ارنة، عوض بن محاد الشمري، تصنيف جرائم األحداث، دراسة تأصيلية مق 2

 .132ص  م،1111 -هـ 1633األمنية، الرياض،  لومنايف العربية للع
كلية العلوم رسالة ماجستري،  أمينة زواوي، املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي، القانون اجلزائري منوذجا،  3

حممد أبو زهرة، اجلررمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر  .33، ص م1114 -1111وبة، ر اخل ، جامعة اجلزائر،اإلسالمية
 .311، ص م1112العريب، القاهرة، 

4
. دالل رميان عبد اهلل الرميان، املسؤولية اجلنائية عن اإلجتار باألعضاء البشرية، دراسة 311عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  

 .11م، ص 1113اجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، مقارنة، رسالة م

 .31، ص مرجع سابقموسى بن سعيد،  5
ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم  واالعتبارمراح نعيمة، محاية الشرف  6

 .136، ص م1111 -1116السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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 قانونا. للحدث الجانحالفرع الثاني: تعريف المسؤولية الجنائية 

بالتنصيص على حاالت  ةريف هلا مكتفيمن الناحية القانونية مل تتعرض أغلب القوان ن الوضعية ألي تع    
 انتفتنائية كلما املسؤولية اجل انتفاء، واألمر كذلك بالنسبة للقانون اجلزائري الذي نص على حاالت 1انتفائها

، وهذا مبوجب نصوص متفرقة من قانون 2يف القيام أو عدم القيام بالفعل اجملرم االختيارلدى الشخص حرية 
املسؤولية اجلنائية  بانتفاءو  . ع. ج اللتان تقضيان  62و  64العقوبات وقانون محاية الطفل أيضا، وهي املادة 

رمة أو دفعته إليها قوة قاهرة ليس له القدرة على دفعها، وأيضا املادة ملن كان حتت وقع اجلنون وقت ارتكابه اجلر 
وذلك كلما   النتفائهار السن كسبب آخر غاليت تضيف ص من  . ح. ط 14و  14من  . ع. ج واملواد  61

 عشرة سنة. كان سن مرتكب الفعل اجملرم يقل عن سنة الثالث

بأهنا "حتمل اإلنسان تبعة كارارا  يعرفها الفقيه اإليطايلا، فذلك حاول فقهاء القانون صياغة تعريف هل رغمو      
ال يربره أداء واجب أو ممارسة حق ويعاقب ولة بفعل خارجي صادر عنه بشرط أانتهاك حرمة قانون من قوان ن الد

 .3عنه بعقوبة جنائية"

رة أو ناهية، يرتب عليها القانون وتعرف أيضا بأهنا "املسؤولية اليت تقوم عند خمالفة الشخص قاعدة قانونية آم    
 .4عقوبة يف حالة خمالفتها"

عنه القانون، أو عقابيا نتيجة فعل هنى  جزاءويف تعريف آخر هي "أهلية اإلنسان العاقل الواعي ألن يتحمل      
 .5سم اجملتمع وملصلحة اجملتمع"اترك ما أمر به ب

 جلنائية قانونا تستوجب:ريف نستنتج أن املسؤولية ااالتع هووقوفا على هذ    

 .إتيان سلوك مادي جمرم قانونا ويعرف باخلطأ 

                                                   
1
 .161مرجع سابق، ص  عوض بن محاد الشمري، 

 .33 -31. موسى بن سعيد، مرجع سابق، ص 311 -316محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
 .11، ص مرجع سابقزوانيت بلحسن،  3
        تأصيلية مقارنة باملواثيقعبد العزيز بن سعود بن سعد اقحارثي، سن املسؤولية اجلنائية للطفل يف النظام السعودي، دراسة  4

    .64م، ص 1111 -هـ1633 العربية للعلوم األمنية، الرياض،كلية الدراسات العليا، جامعة نايف رسالة ماجستري،  الدولية، 
             ، جامعة نايف العربية للعلوم              1منصور عمر املعايطة، املسؤولية اجلنائية واملدنية يف األخطاء الطبية، ط 

 . 31م، ص 1116 -ه1611األمنية، الرياض، 
           عبد الرمحان جماهد اجلمرة، املعاملة اجلنائية لألحداث املنحرف ن يف القانون اليمين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  5

 .111، ص م1113 -1111، 1اقحقو ، جامعة اجلزائر 
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  ن حرة أي أن يصدر هذا السلوك عن إرادة آمثة، حبيث يشرتط يف اإلرادة يف إطار هذا الوصف أن تكو
 .1ختياره ومن دون أي إكراه، وأن تصدر من صاحب أهلية أي عن وعي وإدراكابإرادة اجلاين و  ةصادر 

لقيام املسؤولية اجلنائية من الناحية القانونية خنلص إىل أن تعريف جوب توافر هذين العنصرين يف ظل و و      
بينهما إال ما تعلق مبحل  اختالفاملسؤولية اجلنائية قانونا ال خيرج عن األطر الشرعية يف تعريفها، فليس هناك 

نية فيقتضي خمالفة النص الشرعي، ويعرب عن النص املخالف، والذي يتطلب يف األوىل خمالفة نص قانوين أما يف الثا
بقوله: "معىن املسؤولية اجلنائية يف القوان ن الوضعية اقحديثة هو نفس معىن املسؤولية  عبد القادر عودةهذا األستاذ 

اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية"، ويضيف قائال: "وأسس املسؤولية يف القوان ن هي نفس األسس اليت تقوم عليها 
يعة اإلسالمية، وال خيالف الشريعة إال القوان ن اليت تقيم نظرية املسؤولية على فلسفة اجلرب وعدد هذه القوان ن الشر 

 .2حمدود"

وحتديد املراد بقوله األخري يتطلب أن نتعرض إىل أسس املسؤولية اجلنائية بنوع من التفصيل، األمر الذي يدفعنا     
 إىل ختصيص الفرع املوايل هلا.

 .للحدث الجانح ع الثالث: أسس المسؤولية الجنائيةالفر 

من خالل التعاريف السابقة اليت جاءت يف تعريف املسؤولية اجلنائية الحظنا أهنا يف جمملها تقوم يف تعريفها      
لدى الشخص، غري أن هذا األساس مل ينفرد به فقهيا كأساس لقيام املسؤولية  االختيارعلى أساس توافر حرية 

ضرورة توضيح كيفية ظهور هذه األسس واقحجج اليت  ارتأينائية وإمنا ظهرت إىل جانبه أسس أخرى، وهلذا اجلنا
جند أن ، بناء على هذا االختياراعتمد عليها أنصارها على وجه اخلصوص تلك املقدمة يف ترجيح أساس حرية 

مذاهب فقهية، وهي كل من  إىل ثالث بذلك فانقسمواأسس تقوم عليها املسؤولية اجلنائية  الفقه قد أوجد ثالث
 :، واليت سنتعرض هلا أدناه3املذهب التقليدي واملذهب الوضعي إىل جانب املذهب التوفيقي

                                                   
 .312 -314. محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 36موسى بن سعيد، مرجع سابق، ص  1
 .311عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  2
فهو مذهب  لمذهب المعتزلةويقابل هذه املذاهب يف الشريعة اإلسالمية مذهب املعتزلة واجلربية ومذهب األشاعرة، وبالنسبة  3

ه بفضل ما رملكه من ملكات وهي القدرة واإلرادة واالستطاعة نشأ بالعرا ، ويرى رواده أن اإلنسان حر ألنه هو من خيلق أفعال
فهو على العكس من املعتزلة إذ يرى أن اإلنسان ال خيلق  مذهب الجبريةواملشيئة، وعليه فهو مسؤول مبقتضى حريته واختياره، أما 

ا فإن أفعاله تنسب إليه على سبيل اجملاز أفعاله كما أنه ليس له أي إرادة أو اختيار فيها وإمنا املوىل عز وجل وحده له ذلك وهبذ
فقط، وعليه يرون أن األساس يف مسؤوليته وعقابه وثوابه ليس ناتج عن أفعاله وإمنا هو راجع للقدر حيث أن اهلل عز وجل قدر 

ن خمتار يف يف حماولة منه التوفيق ب ن املذهب ن إىل القول بأن اإلنسا المذهب األشعريعليه ذلك مسبقا، يف ح ن ذهب أنصار 
   زوانيت  ،أنظرأفعاله ألن أفعاله تأيت نتيجة إرادته ومضطر يف اختياره ألن فعله وإرادته خملوقان هلل تعاىل. ملزيد من التفصيل 

 .31 -11ص  بلحسن، مرجع سابق،
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 البند األول: المذهب التقليدي.

، ويقوم هذا املذهب على 1اإليطايلوشيزاري دي باكاريا  الفرنسيومنتسكيو  اإلجنليزيبنتام ويتزعمه الفقيه      
، حيث يرى أنصاره أن اإلنسان له القدرة على االختيار االختيارملسؤولية اجلنائية على أساس حرية إقامة ا

تايل فهو رملك من القدرة ما يكفيه يف توجيه إرادته إما إىل طريق اخلري أو طريق الشر، وهبذا مىت الواملفاضلة، وب
، أما إذا كان 2وكل ما ترتب عليه من نتائج اراالختيمعاقبته على هذا  تاختار هذا األخري بإرادته اقحرة وجب

ال  اختيارألسباب تشوب إرادته كاجلنون أو اإلكراه أو بسبب صغر سنه فال جمال ملعاقبته عن  الختيارامنعدم 
، بناء على هذا 4إدراكهفتخفف مسؤوليته على القدر الذي ينقص به  لإلدراك ا، أما إذا كان ناقص3إرادة له فيه

   ر هذا املذهب املسؤولية اجلنائية للفرد مبدى مسؤوليته األدبية واخللقية اليت أساسها مبدأ فقد ربط أنصا
 . 5من عدمه االختياراملسؤولية وقيامها مرتبط بتوافر حرية  انتفاء، وعليه فإن االختيار

لقة، ومن هذا املنطلق فهم ال املتطلبة عند املنادين هبذا املذهب هي اقحرية املط االختياروننوه هنا إىل أن حرية      
يعتدون بالعوامل واملؤثرات اخلارجية اليت قد تساعد على ارتكاب اجلررمة، هذا ما جعله يتعرض للنقد كونه غال  

 آخر.  اجتاه، وعلى أثر ذلك ظهر 6على هذه اقحرية يف تقرير مسؤولية اجلناة باعتمادهكثريا 

 البند الثاني: المذهب الواقعي.

لمبروزو وفرى املذهب الوضعي أو مذهب اجلربية أيضا، من أنصاره الفقيه  اسممن يطلق عليه  وهناك      
التقليدي ليقيموها  االجتاهاليت تبناها  االختيارمذهبهم على إنكار حرية  االجتاه، ويأسس أنصار هذا 7وجاروفلو

رون أن الفرد أو اجملرم يقدم على فعله القائمة بدورها على أساس اجلربية، حيث ي االجتماعيةعلى أساس املسؤولية 
     ، كالوراثة والتعليم والعوامل االقتصادية والوسط8اجملرم بفضل عوامل داخلية وخارجية ال عالقة له هبا

االجتماعي، واليت بدورها مىت توافرت دلت على توافر خطورة إجرامية لديه ضد اجملتمع، على إثر هذا قسم 
                 سة أصناف: جمرم مطبوع، جمرم بالوالدة، جمرم بالعاطفة، جمرم بالصدفة، وجمرم اجملرم ن إىل مخ لمبروزوا
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ه ألنه اختاره بإرادته وإمنا يسأل على أساس أنه بفعله هذا كشف ئأو خطجمنون، وعليه ال يسأل اجلاين عن فعله 
تقبال، وهو ما يفرض على اجملتمع بوقوع أفعال جمرمة منه مس ئتنب إجرامية ةعن ما يكمن بداخله من خطور 

هو  االجتاهالتدابري املناسبة لدفع عواقبها دون أي لوم أو عقوبة أو تأديب، ورغم ذلك فإن هذا  باختاذمواجهتها 
سيما عندما يتعلق األمر بتقريره العوامل الوراثية اإلجرامية اليت يولد هبا الشخص  الاآلخر ال يسلم من النقد 

لوك اإلجرامية لديه، إذ يرى منتقديه أن هذا األمر غري صائب وصحيح ألن متطلبات اقحياة كعوامل لتحديد الس
، ورغم ذلك فيوجد هناك من 1إىل نصوص قوان ن العقوبات وحدها كفيلة بتحديد ذلك باالستناداالجتماعية 

امللغى  1114ايت لسنة التشريعات اليت أخذت به وقتها وإن كانت تعد على أصابع اليد، من بيها التشريع السوفي
 .2وبعض دول الكتلة الشرقية السابقة

 البند الثالث: المذهب التوفيقي.

اليمينا   اإليطالي، من أنصاره الفقيه 3النسيب أو املدرسة التقليدية اقحديثة االختبارذهب ويسمى أيضا مب     
التقليدي والواقعي من منطلق أن فإن هذا املذهب جاء لتوفيق ب ن املذهب ن  هامس، وكما يفهم من كارنفالي

يرى أنصاره أن املسؤولية اجلنائية تقوم على أساس  بناء على ذلك، 4املذهب ن يضمان فيما ذهبا إليه طرحا سليما
هذه اقحرية دون إلغائها ثر على ؤ العوامل اخلارجية اليت قد تعلى غري إطالقها مما يسمح بعدم إغفال  االختيارحرية 

 .5كاب الفعل اجملرممما يساهم يف ارت

كما   6املشرع اجلزائريالراجح وقد أخذت به أغلب التشريعات املقارنة مبا فيها  االجتاههو  االجتاهويعترب هذا      
ومن ب ن نصوصه القانونية  7المشرع المصرييتضح لنا من خالل موقفه الذي تعرضنا له أعاله، أيضا أخذ به 

قانون عقوباته "ال تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب من  41اليت تدل على ذلك نص املادة 
"ال عقاب على من ارتكب جررمة أجلأته إىل  41 رر مبقتضى الشريعة"، أيضا املادةبنية سليمة عمال حبق مق

ته ارتكاهبا ضرورة وقاية النفس أو غريه من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغريه ما مل يكن إلراد

                                                   
. عبد العزيز بن سعود بن سعد اقحارثي، مرجع 14الل لبىن، مرجع سابق، ص . بوج11زوانيت بلحسن، مرجع سابق، ص  1

 .11 -16أمحد فتحي هبنسي، مرجع سابق، ص  .64سابق،  ص 
2
 .64ص  موسى بن سعيد، مرجع سابق، 

 .62رجع سابق، ص املموسى بن سعيد،  3
4
 .31مرجع سابق، ص حممد زياد حممد عبد الرمحن،  

 .62سعد اقحارثي، مرجع سابق،  ص عبد العزيز بن سعود بن  5
 .11 -11ص موسى بن سعيد، مرجع سابق، . 11بوجالل لبىن، مرجع سابق، ص  6
 . 34ص  ،حممد زياد حممد عبد الرمحن، مرجع سابق 7
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واليت جاء نصها على النحو اآليت:  41دخل يف حلوله وال يف قدرته منعه بطريقة أخرى"، أيضا يوجد نص املادة 
 "ال عقاب على من يكون فاقد الشعور أو االختيار يف عمله وقت ارتكاب الفعل:

 إما جلنون أو عاهة يف العقل. -
 خذها قهرا عنه أو غري علم منه هبا". عن عقاقري خمدرة أيا كان نوعها إذا أ ناشئةوإما لغيبوبة  -

عن الطفل الذي يقل سنه  ةاملسؤولية اجلنائي بامتناعمن  . ط. م واليت يقضي فيها املشرع  16أيضا املادة      
 سنة وقت ارتكابه اجلررمة. 11عن 

ولية واليت تقضي بتخفيف املسؤ  . ج. م  131املادة نص  عليه ودل المشرع المغربيكذلك أخذ به       
وقت ارتكابه اجلررمة ما من شأنه أن ينقص  اين مصابا بضعف يف قواه العقليةاجلنائية يف الوضع الذي يكون فيه اجل

واإلرادة الناتج عن خلل يف  اإلدراكاجلررمة عدم توافر  ارتكابالة اليت يدفع فيها اقحيف  منها هتعفي، و اكه وإرادتهإدر 
حالة اقحدث غري من ذات القانون  132، وتضيف املادة  . ج. م 136طبقا للمادة  القوى العقلية للجاين

سنة وذلك بنفيها املسؤولية اجلنائية عنه، أما إذا جتاوز هذا السن غري أنه مل يبلغ  11املميز الذي يقل سنه عن 
 من  . ج. م. 131سنة فيسأل مسؤولية جنائية ناقصة طبقا للمادة  12

 .للحدث الجانح الجنائيةالفرع الرابع: موانع المسؤولية 

 انتفائهاإذا كان قيام املسؤولية اجلنائية يتطلب توافر جمموعة من الشروط فإن عدم حتقق هذه الشروط يؤدي إىل    
 لة اجلاين، فما هي األسباب اليت قد حتول دوهنا؟.ءوجوب مسامما ينتفي معه 

 البند األول: الجنون.

 انتفاءمنه يف كونه سببا من أسباب  املقارنةاجلنون وموقف التشريعات قبل التعرض إىل املقصود من وراء      
من  غمالر بفبعض اقحضارات، املسؤولية اجلنائية، جند من املناسب أن نشري إىل أهم احملطات التارخيية اليت مر هبا يف 

ارة الرومانية، غري أنه ظَل املسؤولية اجلنائية به السيما يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية واقحض انتفاء ارتباطقدم 
وعلى قدر معترب من الزمن عنصر يستوجب توافره إقامة املسؤولية اجلنائية يف حق مرتكب األفعال اجملرمة حتت 
تأثريه، وهذا يف ظل العصور الوسطى أين كان اجلناة اجملان ن وكل من يلحق هبم من أصحاب العاهات واألمراض 

أهنم يتماثلون تومس ويليس عذاب والتنكيل هبم، حيث كان يرى الطبيب العقلية يعرضون إىل أبشع صور ال
والقائم  أنداكبالشفاء بسرعة فائقة مىت مت تعريضهم إىل هذه األشكال من التعذيب، وهذا بالنظر للفكر املسيطر 

أجساد  اخلاطئة اليت جعلتهم يزعمون بأن الشياط ن تتسرب إىل واخلزعبالتعلى السحر والشعوذة واملعتقدات 
ت حىت ئما فت، غري أنه الفتنة والشر والفساد ب ن الناس هؤالء األصناف من األشخاص وتتقمصها بغية زرع ونشر
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تعرضنا له يف -املذهب التقليدي مكانته  استعادمع حلول العصر اقحديث أين  اخلاطئةتبخرت هذه املعتقدات 
 .1يعات اجلنائيةوالذي صارت على هنجه معظم التشر  -دراسة أساس املسؤولية

  إزاء هذا ما هو اجلنون وماهي أصنافه وما هو حكمه يف كل منها؟.    

 أوال: تعريف الجنون.

الفقهاء يف تعريفهم للجنون إىل قسم ن، قسم ذهب إىل تعريف اجلنون بذاته وقسم آخر ذهب إىل  انقسم    
لسقوط التكليف أو زوال التكليف  ايكون إما سبب وعلى هذا النحو فاجلنون تعريفه بالنظر إىل اآلثار اليت يرتبها،

مرضي عقلي أو عصيب أو نفسي من  اضطراب، وإما أن يكون كل 2ونفوذ التصرف ألنه يعجز عن فهم اخلطاب
 .3واالختيارحرية التدبر  دفق عليهيؤدي إىل فقد اإلدراك أو الوعي و شأنه أن 

 136 . ع. مص واملادة  41 . ع. ج واملادة  64املادة  باللجوء إىل نصأما من الناحية القانونية فإن      
إىل  استعملعندما  المشرع المصري به عليهأي تعريف مباشر له، وإن كان النحو الذي نص  جند مل . ج. م 

الذي عرب عنه باخللل يف القوى العقلية جيعله يتماشى مع  والمشرع المغربيجانب اجلنون العاهات العقلية 
بأنه التعريف األنسب وهذا ما يستفاد من قوله:  محمود نجيب موسىله والذي يرى فيه الدكتور  التعريف الطيب

رجل القانون وإمنا املرجع فيه طب األمراض العقلية  اختصاص"... إن صياغة تعريف دقيق للجنون ليس من 
ري جمنون ..."، من هذا ويستطيع القاضي الرجوع إىل الطبيب املختص لتحديد ما إذا كان املتهم جمنونا أو غ

 .4كل القوى العقلية أو جزء منها  اضطراباملنطلق أمكن تعريف اجلنون طبيا بأنه إصابة املخ مبرض يؤدي إىل 

ال عقوبة على من كان في عبارة " باستعماله . ع. ج  64أما املشرع اجلزائري، وبالرجوع إىل نص املادة      
د فتح اجملال للخالف ب ن أساتذة القانون منقسم ن على رأي ن رأي "، قالجريمة... ارتكابحالة جنون وقت 

يرى بأنه حصر جدا من تعريف اجلنون يف الوقت الذي يستوعب مفهومه حاالت متعددة ورأي يرى بأنه وسع 
      اليت تضمنت إحالة إىل 64من املادة  هيدنستفنرى يف الرأي الثاين هو الرأي الراجح وهو ما  كناوإن  ، 5منه

       من  . ع. ج خبصوص إثبات اجلنون واليت عرب فيها املشرع على اجلنون بعبارة 11من املادة  1الفقرة 

                                                   
وانع م -أسباب اإلباحة -اخلطأ -القصد اجلنائي -عالقة سببية -أساس املسؤوليةحممد مصطفى القللي، يف املسؤولية اجلنائية،  1

علي حس ن اخللف   و سلطان  .14. بوجالل لبىن، مرجع سابق، ص 341، ص م1162مطبعة جامعة فؤاد األول، املسؤولية، 
 .311 -312عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانون العقوبات، املكتبة القانونية، بغداد، ص 

 .43موسى بن سعيد، مرجع سابق، ص  2
 .141ق، ص أمينة زواوي، مرجع ساب 3
4
 .46 موسى بن سعيد، مرجع سابق، ص 

5
 .41. بوجالل لبين، مرجع سابق، ص 141 أمينة زواوي، مرجع سابق، ص 
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اليت جاء فيها املشرع بالعته والذي يعد أحد أشكال اجلنون   . م . م. ج 61العقلي"، إىل جانب املادة  "اخللل
به فقهاء القانون اجلزائري والذين ذهبوا إىل تعريفه أيضا التعريف الذي جاء  يؤكدهكما سندرسه يف وقته، وهو أمر 

بتعريف أوسع وأمشل مستقرين على التعريف التايل "اجلنون هو من كان يف حالة تفقده الوعي جتعله غري قادر على 
 .1التمييز يف أفعاله"

 ثانيا: أنواع الجنون.

سنحاول اإلملام هبا يف إطار هذه الدراسة مفهوم اجلنون جيعله هذا يستوعب عدة أنواع  اتساعبالنظر إىل      
 وهي:

أو ما يسمى باجلنون غري املطبق، ويتحقق هذا الوصف يف اقحالة اليت يأيت فيها اجلنون يف ( الجنون المتقطع: 0
 .2يعود فيها الشخص إىل عقله وآخريفرتات خمتلفة حبيث ب ن كل فرتة 

هو جنون مستمر غري منقطع ال سبيل فيه لصاحبه أن يعقل يطلق عليه أيضا اجلنون املطبق و  ( الجنون الكلي:7
 .3، وقد يكون هذا اجلنون مصاحب للشخص من والدته أو يطرأ عليه بعد ذلكشيءأي 

وهو اجلنون اخلاص بناحية معينة أو أكثر من تفكري الشخص اجملنون، ما يرتتب عنه فقدانه ( الجنون الجزئي: 3
 .4به يف غريها فاظهواحتاإلدراك من جانب هذه النواحي 

 

 

                                                   
1
 .311، مرجع سابق، ص عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 

2
 -ه 1614سالمي، دراسة مقارنة، إمساعيل شندي، املسؤولية اليت تقع على الصبيان واجملان ن ونتيجة جنياهتم يف الفقه اإل 

سعد بن إبراهيم احمليميد، اجلنون العارض بعد ارتكاب اجلررمة وأثره يف  .41. بوجالل لبين، مرجع سابق، ص 6م، ص 1111
     املسؤولية اجلنائية، دراسة تأصيلية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم                     

 .61م، ص 1111 -ه1633األمنية، الرياض، 

3
. سعد بن إبراهيم احمليميد، املرجع       141 مينة زواوي، مرجع سابق، ص. أ121عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  

 .31السابق، ص 

4
. عبد القادر 114مرجع سابق، ص  خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام،فخري عبد الرزا  اقحديثي و  

 .31. سعد بن إبراهيم احمليميد، مرجع سابق، ص 124عودة، املرجع السابق، ص 
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يف العقل الذي جيعل من كالم املعتوه وسائر أموره دائرة ب ن العقل واجلنون، فتارة  االختاللهو ذلك ( العته: 4
املعتوه على كل من هو قليل الفهم خمتلط  اسميطلق  ايتصرف تصرف العقالء ومرة يتصرف تصرف اجملان ن، وهبذ

 . 1راجعا خللقة فيه أو نتيجة ملرض قحقهالكالم فاسد التدبري سواء كان ذلك 

ويراد هبا كل مرض يؤثر يف حالة العقل أو اجلهاز العصيب بعد منوه منوا طبيعيا عاديا  ( العاهات العقلية األخرى:5
، ويدخل حتت سقفها خمتلف األمراض العصبية 2فيؤثر على وظيفتها تأثري يشل ملكة اإلدراك عند الشخص

لشخص إدراكه أو السيطرة على إرادته واليت مل تتضمنها حاالت اجلنون السابقة بسبب والنفسية اليت جترد ا
    ازدواج، الصم والبكم، تسلط األفكار اخلبيثة، املغناطيسي، التنومي اهلستريياحداثتها، من بينها الصرع، 

 .3الشخصية، ضعف التمييز، هياج العواطف ...إخل

 جنائية.ثالثا: أثر الجنون على المسؤولية ال

 :اثن ن مها 4إن البحث يف حكم اجلنون وأثره يف قيام املسؤولية اجلنائية من عدمه يدفعنا إىل التمييز ب ن فرض ن    

توافرت يف اجلنون شروطه واملتمثلة يف كل من فقد الوعي واإلدراك  مىت الجريمة: ارتكاب( حكم الجنون وقت 0
املسؤولية اجلنائية يف حق اجملنون  النتفاءة، فكان ذلك سبب كافيا اجلررم ارتكابوالتمييز كليا وكان ذلك وقت 

سواء كان اجلنون مطبق أو غري مطبق أو جزئي أو لعاهة، وسواء كانت اجلررمة جناية أو جنحة أو خمالفة وسواء  
 كانت عمدية أو غري عمدية.

 

                                                   
فالح بن ناصر بن سلطان بن سفران، املسؤولية اجلنائية لألحداث، دراسة تطبيقية يف حمكمة األحداث بدار املالحظة يف  1

ص م، 1111 -ه1614دراسات األمنية والتدريب، الرياض، الرياض، رسالة ماجستري، قسم العدالة اجلنائية، املركز العريب لل
 .46. بوجالل لبين، مرجع سابق، ص 112ص  .41

ين الساري يف الضفة الغربية ومشروع قانون در نائية وفقا لقانون العقوبات األمصطفى عبد الباقي و آالء محاد، موانع املسؤولية اجل 2
علي حس ن اخللف  .161، ص م1114(، 6)31اث )العلوم اإلنسانية(، م العقوبات الفلسطيين، جملة جامعة النجاح لألحب
 .341وسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص 

 124وما بعدها. عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  344حممد مصطفى القللي، مرجع سابق، ص  ،أنظر ملزيد من التفصيل 3
 وما بعدها.

عبد اهلل . 163مرجع سابق، ص مصطفى عبد الباقي و آالء محاد، . 111 -111ص فتحي هبنسي، مرجع سابق،  أمحد 4
 .316 -311، مرجع سابق، سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري
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ررمة إما قبل النطق باقحكم أو وقد يطرأ اجلنون بعد اجلالجريمة:  ارتكاب( حكم الجنون في حال طرأ بعد 7
، ويف مجيع األحوال ال يكون جلنون املتهم أي أثر على املسؤولية اجلنائية فال يعدمها إذ ال رمكن يف هذا هدبع

 .1هؤ ويتب ن شفا الوضع إال تأجيل حماكمته إىل الوقت الذي يتماثل فيه بالشفاء

 اضطراباجلررمة كان يف حالة  ارتكابهأن املتهم اجملنون وقت  هذا كله مىت كان اجلنون كامال، فماذا لو فرضنا      
 عقلي ال تصل حد اجلنون أو العاهة العقلية، فهل تقوم مسؤوليته اجلنائية كاملة كذلك؟.

 . ع. ج وذلك عندما  64وعن موقف املشرع اجلزائري من حكم اجلنون فهو واضح مبوجب نص املادة      
املسؤولية اجلنائية فيه، أما بالنسبة قحكمه  بانتفاءاجلررمة إذ يقضي املشرع  ارتكابت يتعلق األمر حبكم اجلنون وق

وإن كان الراجح أنه ال رمنع املسؤولية اجلنائية عنده ألنه لو كان   ،اجلررمة فهو ما مل يعرب عن موقفه منه ارتكاببعد 
 ملسؤولية اجلنائية بسبب اجلنون. عندما نص صراحة على حاالت اليت تنتفي فيها ا 64كذلك لضمنه املادة 

 ارتكاب . ع. ج فإنه يف حال ثبوت اجلنون سواء وقت  1ف  11ونشري هنا إىل أنه وطبقا لنص املادة      
لألمراض  االستشفائيةرتكاهبا فإنه جيب وضع املتهم حتت اقحجز القضائي يف املؤسسات ااجلررمة أو قحق املتهم بعد 

 ة لذلك.أالعقلية املهي

                                                   
أن قضاء فقهاء وإن كان هذا التمييز الذي جاء به فقهاء القانون على حنو التمييز الذي جاء به فقهاء الشريعة اإلسالمية، غري  1

ال رمنع من احملاكمة وال  قبل النطق بالحكممية يف الفرض ن كان حمال خالف بينهم، فتحقق اجلنون يف املتهم الشريعة اإلسال
، إذ يرون أن اجلنون إذا منع بعد ثبوت اجلرم من شيء فهو رمنع من الدفاع عن النفس والدفاع عن الشافعية والحنابلةيوقفها عند 

، واستدلوا على ذلك باألصم واألبكم فرغما من كوهنم عاجزين عن الدفاء عن انفسهم النفس ال يوقف احملاكمة أبدا وال رمنعها
فريون بأن اجلنون رمنع  المالكية والحنفيةبسبب فقد النطق والسمع غري أن عجزهم هذا ليس باملانع الكايف لوقف حماكمتهم، أما 

تطلب التكليف واجملنون ال تكليف عليه إال بعد زوال       احملاكمة ويوقفها إىل غاية زواله ألنه حسب رأيهم أن فرض العقوبة ي
أن اجلنون ال يوقف التنفيذ إذا كانت  الشافعية والحنابلةفريى  النطق بالحكمجنونه، أما يف اقحالة اليت يتحقق فيها اجلنون بعد 

م اقحدود الرجوع على إقراره إىل وقت تنفيذ اقحكم اجلررمة املقرتفة ثبتت بالبينة أما ثبوهتا باإلقرار فيوقفه ألن للمحكوم عليه يف جرائ
يوقف التنفيذ ما مل تكن  بعد صدور اقحكمفريون بأن اجلنون  للمالكيةواجلنون هنا قد رمنعه من الرجوع يف إقراره، أما بالنسبة 

جنونه وحيل حمله الدية العقوبة هي القصاص ألنه مىت كانت كذلك ينفذ اقحكم ألن القصاص يسقط باليأس من إفاقة اجملنون من 
بأنه حال اليأس من إفاقة اجملنون احملكوم عليه بالقصاص من جنونه وجب تسليمه إىل  المالكيةهذا يف رأي، ويف رأي آخر يرى 

بعد فريون أيضا إيقاف تنفيذ اقحكم ما مل يكن اجلنون قد طرأ  الحنفيةأولياء الدم الذين هلم اخليار إما يف االقتصاص أو الدية، أما 
تسليم اجملنون للتنفيذ اقحكم عليه ألنه مىت كان كذلك أعترب بدأ يف التنفيذ وهذا األخري ال يتوقف باجلنون، هذا ما مل تكن 
العقوبة قصاصا أما إذا حكم عليه بعقوبة القصاص فتنقلب العقوبة قبل التنفيذ إىل الدية، وحجتهم يف ذلك من اقحجة القاضية 

أمحد فتحي هبنسي، مرجع وما بعدها.  114يد من التفصيل أنظر، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص بأن العقوبة تكليف. ملز 
 وما بعدها. 11. إمساعيل شندي، مرجع سابق، ص 111 -111ص سابق، 
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فكان أكثر تفصيال قحكم اجلنون على حنو ما جاء به فقهاء القانون، حيث أنه  للقانون المصريأما بالنسبة      
اجلررمة على  ارتكابمن قانون عقوباته، جنده ينفي املسؤولية اجلنائية على اجملنون وقت  41باللجوء إىل نص املادة 

                 361ه طبقا للمادة ئة شفالعقلية إىل غايأن يتم وضعه حتت اقحجز يف احملالت املعدة لألمراض ا
يوقف اجلررمة وقبل اقحكم فيها فإن هذا ال رمنع مسؤوليته وإمنا  ارتكاب، أما إذا طرأ عليه اجلنون بعد 1. م . إ. ج

لمادة حماكمته إىل الوقت الذي يعود فيه إىل رشده وإىل ح ن هذا فإنه يتم وضعه أيضا حتت اقحجز وهذا طبقا ل
وقف  من القانون السابق ذكره، أما إذا قحقه اجلنون بعد النطق باقحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وجب 331

 وعليهمن نفس القانون،  664ه دون إغفال اإلجراء اخلاص باقحجز طبقا لنص املادة ئتنفيد العقوبة إىل غاية شفا
غري سالبة للحرية كما لو حكم عليه بغرامة مالية مل يقم  ومن باب املخالفة مىت كانت العقوبة احملكوم هبا عليه

 املانع يف تأجيل تنفيذ اقحكم عليه من ماله إذا كان له مال.

فقد  مع اجلنون الكامل، أما اقحالة اليت يكون فيها اجلنون غري كامل ال ي نهذا فيما خيص تعامل املشرع      
 نون إما يكون كامال تنتفي معه املسؤولية أو ال يكون كذلك دة عندمها فاجلر االشخص إدراكه كليا فهي غري و 

فتقوم به، وهذا خالفا لبعض التشريعات اليت تقضي باملسؤولية اجلنائية املخففة يف مثل هذه اقحالة من بينها 
دته إدراكه وإرا انعدام، فبعدما نص على ضرورة إعفاء اجملنون من املسؤولية اجلنائية مىت ثبت التشريع المغربي

اجلررمة، ووضعه يف مؤسسة لألمراض العقلية أو تسليمة إىل السلطة  ارتكاببسبب خلل يف قواه العقلية وقت 
 . ج. م، قضى بوجوب ختفيف هذه املسؤولية مىت كان من شأن  44و  136اإلدارية طبقا لنص املادة 

وتأكده  131ذا ما نصت عليه املادة الضعف الذي أصيب به املتهم يف قواه العقلية أن ينقص إدراكه وإرادته وه
اجلررمة فريى املشرع طبقا للمادة  ارتكاباجلررمة، أما بعد  ارتكاب . ج. م، هذا بالنسبة للجنون وقت  42املادة 

 أنه مىت طرأ اجلنون على املتهم أثناء احملاكمة فإنه يوقف النظر ويرجى الفصل فيها إىل غاية عالجه.  41

للمسؤولية اجلنائية للمجنون، ألنه عندما يتعلق األمر خبصوص مسؤولية املدنية عن جرائمه  هذا كله بالنسبة     
لديه يف ح ن أن  واالختيارالشعور  النعداملته مدنيا ءعلى مذهب ن، رأي يرى بعدم مسا فجاء رأي فقهاء القانون

لة الشخص ء أن هذا ال يفيد عدم مسا، غرياملسؤولية تتطلب توافر خطأ واخلطأ ال يتوافر إال إذا كانت هناك إرادة
، ومن ب ن القوان ن اليت أخذت هبذا الرأي يوجد 2هذه اجلررمة ارتكب ااملسؤول عنه حمله ألنه لو ال إمهاله له مل

وهو رأي يقوم على أساس نظرية  3، يف ح ن يذهب الرأي الثاين. م . م. ج 136القانون اجلزائري طبقا للمادة 
لة مدنية ءلته مساءإىل القول بوجوب مساقول األول الذي يقوم على أساس نظرية اخلطأ، املخاطر على عكس ال

                                                   
     أكتوبر 11املتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري )الوقائع املصرية، املؤرخة يف  م1111لسنة  111القانون رقم  1

سنة  أبريل 14املوافق لـ  ه1632سنة  رجب 31املؤرخ يف  1114لسنة  11رقم  ( املعدل مبوجب القانون11، ع م1111
 وما بعدها(. 3)تابع(، ص  12، ع م1114سنة  أبريل 14خة يف ر )ج. ر. ج. م، املؤ  م1114

 .111ص  عبد القادر عودة، مرجع سابق، 2
 .113 -111ص أمحد فتحي هبنسي، مرجع سابق، . أنظر، اإلسالمية حىت فقهاء الشريعةبه  ذهذا الرأي أخ 3
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من ماله اخلاص، ومن ب ن التشريعات اليت أخدت به القانون األملاين والقانون السويسري  ارتكبهاعن اجلررمة اليت 
 .1البلجيكي االجتماعيوقانون الدفاع 

موضوعية ختضع لقاضي املوضوع للفصل فيها إذ له أن يستع ن يف ذلك ويف إثبات اجلنون فإنه يبقى مسألة     
  . ج. م. 42و  44 . ع. ج و  3ف  11، وهذا طبقا للمادة 2باخلربة الطبية املختصة الغري ملزمة له

 البند الثاني: السكر.

ت أو كثرت إذا كانت الشريعة اإلسالمية بأحكامها الغراء جرمت وهنت عن شرب اخلمر واملسكرات قل     
وحتقق هبا سكر أو مل يتحقق وأوجبت اقحد يف حق شارهبا من جهة، وذهبت إىل إسقاط املسؤولية اجلنائية عنه 

الشخص جررمة دفعه إليها تناوله هذه املواد مكرها غري خمتار، أو بسبب جهله ألثرها  ارتكبمن جهة أخرى مىت 
القوان ن الوضعية من هذا؟ وإىل أي مدى يعترب السكر  ، فما هو موقف3املسكر أو كان ذلك على سبيل التداوي

 عذرا قانونيا كافيا لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية فيها؟.

تأثري السكر يف املسؤولية اجلنائية للشخص، سنحاول  دىعلى هذا السؤال وقبل التعرض مليف إطار إجابتنا      
 الوقوف على املقصود به وحتديد أنواعه بداية.

 تعريف السكر.أوال: 

، ففي تعريف السكر هو غياب العقل من 4فقهيا تعددت التعاريف اليت جاءت يف السكر بتعدد الفقهاء     
 .6اهلذيان، ويف تعريف آخر السكر هو كل ما ي غلب على كالم صاحبه 5تناول مخر أو ما يشبه اخلمر

ذلك خنتار تعريفه بأنه كل حالة عارضة ينحرف  أما من الناحية القانونية فلم جند أي تعريف قانوين له ومع     
 . 7فيها الوعي أو تضعف فيها السيطرة على اإلرادة نتيجة ملادة أدخلت يف اجلسم

                                                   
1
 .324ص  حممد مصطفى القللي، مرجع سابق،. 121 مينة زواوي، مرجع سابق، صأ 

2
      خالد محيديفخري عبد الرزا  اقحديثي و . 341علي حس ن اخللف وسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص  

 .314مرجع سابق، ص  ت، القسم العام،الزغيب، شرح قانون العقوبا

3
 .121ص  عبد القادر عودة، مرجع سابق،. 42مرجع سابق، ص  فالح بن ناصر بن سلطان بن سفران، 

4
 .311ص  حممد مصطفى القللي، مرجع سابق، 

5
 .121ص  عبد القادر عودة، مرجع سابق، 

6
 .341حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  

7
 .41 -46ص  ،موسى بن سعيد، مرجع سابق 
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مال بذلك كل املواد اليت أثره املسكر بل يتعداه شا باعتبارعلى اخلمر  اوعليه فإن تعريف السكر ليس قاصر     
 األخرى.وخمتلف املواد املخدرة  اتثر مبا فيها املخدر نفس األ ايتحقق هب

 ثانيا: أنواع السكر.

  ن:الفقهاء ب ن نوع رميزواع السكر خبصوص أن    

ويطلق هذا النوع من السكر على اقحالة اليت يتناول فيها الشخص املسكر أو املواد : االختياري( السكر 0
 .1املخدرة رغم علمه التام بطبيعتها وخصائصها

الشخص، ويتحقق ذلك يف كل من اقحالة اليت يكره فيها  اختياروهو الذي يكون بغري : االضطراري( السكر 7
على السكر، أو يسكر فيها جهال منه بأثر املادة املسكرة أو بسبب تناوهلا هلا خطأ، أو دفعته هلا ضرورة ملحة  

 .2كالعالج

 ما تنتفي؟.أمام هذين النوع ن من السكر، ففي أي منهما جتب املسؤولية ويف أي منه    

  ثالثا: أثر السكر على المسؤولية الجنائية.

أي فعل جمرم حتت تأثريه يكون  ارتكابالذي يدفع صاحبه إىل  االضطراريمن املتفق عليه فقهيا أن السكر       
، وعليه يكفي حتقق 3فيه واالختياراملسؤولية اجلنائية له، وذلك ألنه يفقد الشخص الوعي  النتفاءسببا كافيا 

 لشروط التالية لسقوط املسؤولية اجلنائية به:ا

  بسبب تعاطي املسكر. االختيارفقد الشعور أو 
  اجلررمة. الرتكاب االضطراريمعاصرة السكر 
 4تناول املادة املسكرة قهرا، ويدخل يف مفهوم القهر كما سبق القول كل من اجلهل واخلطأ واإلكراه. 

 .5يف ذلك على سلطته التقديرية له اضوع مستندوتبقى مسألة إثباته خاضعة لقاضي املو     

                                                   
1
 .111مرجع سابق، ص مصطفى عبد الباقي و آالء محاد،  

2
 .44ص  موسى بن سعيد، مرجع سابق، 

 .131، ص م1111يل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ذفتوح عبد اهلل الشا 3
4

خالد محيدي الزغيب، شرح قانون  الرزا  اقحديثي وري عبد فخ. 41مرجع سابق، ص  فالح بن ناصر بن سلطان بن سفران، 
 .111 -111مرجع سابق، ص  العقوبات، القسم العام،

5
 .343علي حس ن اخللف و سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص  
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المشرع املسؤولية اجلنائية كل من  انتفاءسببا من أسباب  واعتربهولقد نص على هذا النوع من السكر     
 . ج. م اليت ال يسقط فيها املسؤولية اجلنائية عن متعاطي املسكرات  1ف  134مبوجب نص املادة  المغربي

 انصرفهلا يسقطها عنه، كما  االضطراريتايل ومن باب املخالفة فإن التعاطي الديا وبمىت كان تعاطيه هلا عم
  . ع. مص. 46أيضا إىل إسقاط املسؤولية اجلنائية به يف املادة المشرع المصري 

، غري أننا نرجح الرأي القائل 1فبالرغم من اخلالف الفقهي القائم بشأن حكمه االختياريأما بالنسبة للسكر      
      ةصراح االضطراريالسيما يف ظل التشريعات اليت حددت موقفها من السكر  2بالتقيد حبرفية النص القانوين

مادام  االختياري، إذ أن مفهوم املخالفة فيها يقضي بقيام املسؤولية اجلنائية يف السكر -واملغريب ياملشرع املصر –
 منه. االضطراريأنه ال يقوم يف 

اجلزائري فإن املشرع مل يتعرض إىل حكم السكر بنوعيه ضمن نصوصه، وهذا راجع إىل عدم  أما يف القانون     
، إال أنه رغم ذلك رمكننا أن 3به كمانع من موانع املسؤولية اجلنائية متأثرا يف ذلك بالقانون الفرنسي اعتداده

، وذلك االختياريلسكر نستشف موقفه منه من خالل بعض النصوص القانونية السيما عندما يتعلق األمر با
جبرائم أخرى كجرائم القتل واجلرح اخلطأ وهذا وفقا ملا  اقرتانهحال  اظرفا مشدد اعتبارهعندما ذهب املشرع إىل 

 الرتكاب االختيارياملسؤولية اجلنائية ملن دفعه سكره  انتفاء . ع. ج، ما يفيد عدم  111تنص عليه املادة 
ال ينفي املسؤولية اجلنائية عن  االختيارياجلررمة غري العمدية بسب السكر  ارتكابجررمة غري عمدية، وإذا كان 

، وهو ما رمكن أن يستفاد عموما من انتفائهاصاحبه فمن باب أوىل أن يكون توافر العمد سبب أيضا على عدم 
ن بعد ثبوت يف حق اجملرم املدم اختاذها . ع. ج اليت حتدث فيها املشرع عن التدابري الواجب  11نص املادة 

 اإلجرامية الصادرة منه. السلوكياتإدانته بسبب 

فإن تفسرينا املخالف  االضطرارييف القانون اجلزائري، أما بالنسبة للسكر  االختياريهذا بالنسبة للسكر     
لفرنسي املسؤولية اجلنائية عن صاحبه، وهذا ما يعمد إليه القانون ا النتفاءللنصوص السابقة قد جيعله عذرا كافيا 

 .4معتمدا يف ذلك على القواعد العامة

                                                   
1

 عل السكران غري مدرك ملاانعدام املسؤولية اجلنائية فيه من منطلق أن السكر يعدم التمييز وهو ما من شأنه أن جيفهناك من يرى  
لة اجلاين مىت ارتكب جررمة يف حالة سكر بغض النظر عن نوعها سواء كانت عمدية أو غري يفعله، وهناك من يرى بضرورة مساء

نائية املسؤولية اجل يمما جيعله يقمهتديا يف ذلك بالقواعد العامة، عمدية، أما الرأي الثالث فيميز ب ن اجلرائم العمدية وغري العمدية 
للسكران يف حال ارتكابه جررمة غري عمدية مىت كان القانون يعاقب على اإلمهال وينفيها عنه يف حال ارتكبها عمدا النتفاء 

 .311 -313ص  حممد مصطفى القللي، مرجع سابق،. أنظر، القصد اجلنائي

2
 .41مرجع سابق، ص  فالح بن ناصر بن سلطان بن سفران، 

3
 .46ص  موسى بن سعيد، مرجع سابق،. 121 -126 بق، صمينة زواوي، مرجع ساأ 

4
 .112، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات يل،ذفتوح عبد اهلل الشا 
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 البند الثالث: اإلكراه.

 هو اآلخر سنتعرض إىل تعريفه وأنواعه بداية حىت يتسىن لنا توضيح مدى تأثريه يف املسؤولية اجلنائية للشخص.    

 أوال: تعريف اإلكراه.

، ويف ذات اختيارهن بغريه يزيل رضاه أو يفسد من الناحية الفقهية يراد باإلكراه ذلك الفعل الذي يفعله اإلنسا     
املعىن اإلكراه محل الغري على أن يفعل ما ال يرضاه وال خيتار مباشرته لو خلي ونفسه فيكون معدما للرضا ال 

 .1لالختيار

ويف القانون نظرا ملا جرت عليه العادة لعدم تعرض التشريعات لتعريف املصطلحات اليت تستخدم ضمنها      
األمر للفقه والقضاء فإنه مل يرد تعريف له ال يف التشريع اجلزائري وال يف غريه من التشريعات، ومع ذلك فإن  ةتارك

 .2به محل الغري على إتيان ما يعد جررمة ج عن املعىن الفقهي له، فرياداحملاوالت القانونية يف تعريفه جعلته ال خير 

 ثانيا: أنواع اإلكراه.

 ال ثالث هلما، فإما أن يكون إكراها ماديا وإما أن يكون إكراها معنويا: يأخذ اإلكراه شكل ن   

اجلررمة، حيث  ارتكاب: هو أن يتعرض الشخص إىل قوة مادية ال يستطيع دفعها حتمله على ( اإلكراه المادي0
، ومن أمثلة 3بيعةأن هذه القوة قد يكون مصدرها إما قوة إنسانية مماثلة أو قوة حيوانية أو قوة طبيعية من فعل الط

رة يف اإلكراه الذي يكون بسبب فعل اإلنسان إمساك شخص يد شخص آخر وحتريكها بغرض حترير بيانات مزو 
 حاه الناتج عن فعل اقحيوان أن جيم، ومن أمثلة اإلكر 4ه بوضع بصمته على وثيقة مائحمرر رمسي، أو لتزوير إمضا

يتسبب يف حصول حادث تنتج عنه   قادر على  كبحه مااقحصان بسبب األصوات املفاجئة ما جيعل صاحبه غري
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مصباحا منري على حفرة  ئيعة فمن أمثلته العاصفة اليت تطفإصابات، أما بالنسبة لإلكراه الراجع إىل فعل الطب ةعد
 .1يف الطريق ما يرتتب عنه وقوع شخص فيها وإصابته بأضرار

         جل محله على توجيهها حنو السلوك من أ هو ضغط شخص على إرادة آخر( اإلكراه المعنوي: 7
التهديد إذ أن التهديد هنا يأخذ شكل ن: فإما أن  باستعمال، ويتحقق اإلكراه يف صورته املعنوية 2اإلجرامي
العنف كحبس شخص أو ضربه حىت يأثر يف إرادته، أو يتجرد منه فيقتصر على التهديد يف حد  استعماليتضمن 

 .3تل إن مل يقم بتزوير وثائق معينةذاته كتهديد الشخص بالق

 ثالثا: أثر اإلكراه على المسؤولية الجنائية.

          يعترب اإلكراه بنوعيه من العناصر املؤثرة يف املسؤولية اجلنائية لشخص الذي يرتكب فعال جمرما حتت     
ذلك يف اإلكراه املعنوي، غري أن  تأثريه، وذلك لكون اإلكراه املادي يعدم اإلرادة بصفة مطلقة وإن كان ال يفعل

إنه حىت ، بناء على هذا ف4لدى املكره حمدودة جدا سبب كايف جلعل إرادته معيبة االختيارجعل هذا األخري حرية 
 الشروط التالية: ائية عن الشخص املكره يكفي توافراملسؤولية اجلن النتفاء يعترب اإلكراه سببا كاف

وتكون القوة غري متوقعة مىت مل يكن لإلرادة الفاعل يد ا اإلكراه غير متوقعة: ( أن تكون القوة التي صدر عنه0
ولو ضئيل إلحداثها قائمة مسؤوليته من  احتمالفيها، وعليه مىت كان يف مقدور الشخص توقعها أو كان هناك 

 ذلك، ألنه كان يف ذلك الوقت رملك من اقحلول ما جيعله يتخلص منها ومل يفعل. 

وضوع املعيار املعتمد يف حتديد فيما إذا كانت القوة رمكن توقعها أم من غري املمكن توقعها، فإنه وخبصوص م    
 يلجأ إىل القضاء للفصل فيها.

الشخص املكره  احتفاظوعليه فإن ثبوت ( أن تكون القوة التي صدر عنها اإلكراه من غير الممكن ردها: 7
 انتفىاجلررمة برد هذه القوة والتصدي هلا يؤدي إىل  ارتكابمن من إرادته والذي كان من شأنه أن رمنعه  بشيء

 اجلنائية.  تهسؤوليماإلكراه قامت  انتفىاإلكراه يف حقه، ومىت 
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اجلررمة مت يف الوقت الذي يكون فيه الشخص  ارتكابوذلك بأن يكون الجريمة:  الرتكاب( معاصرة اإلكراه 3
 .1حتت تأثري اإلكراه

 . ع. ج اليت ذهب فيها املشرع اجلزائري ضمنيا إىل  62ن نستفيدها من نص املادة وهذه الشروط رمكن أ   
رع مل الفعل اجملرم قانون، فاملش ارتكابمن دفعه اإلكراه سواء كان ماديا أو معنويا إىل سؤولية اجلنائية عإسقاط امل

 كذلك.  اعتبارهقيم أي مانع من الذي جاء به نص املادة ال ي العام السيا غري أن  ةينص على اإلكراه هنا صراح

 ااإلكراه عنصر  اعتربوإن  القانون المصريعلى خالف، حيث أن  المصري والمغربي القانونواقحال يف       
 41املسؤولية اجلنائية غري أنه قصره على اإلكراه املعنوي دون املادي وهذا ما يشري له نص املادة  انتفاءمن عناصر 

على عكس  موقفه أن 1يف مطتها  116فيبدو من خالل نص املادة  مغربيأما المشرع ال . ع. مص، 
 استحالة اضطرتهفهو ال يعتد إال باإلكراه املادي من أجل إسقاط املسؤولية اجلنائية على من  المشرع المصري

 اجلررمة، أما اإلكراه املعنوي فال جمال عنده للحديث عنه. ارتكابمادية على 

تربيرات من بينها أن إغفاله النص على  ةبعد المشرع المصرينون هذا التوجه السيما عند ويربر أساتذة القا     
 إيضاحهفهو ال حيتاج إىل نص من أجل  وعليهضوح حكمه بالرجوع إىل القواعد العامة و اإلكراه املادي يرجع إىل 

ة اليت تعترب أيضا من عناصر أكثر مما هو عليه، وهناك من يربر عدم نصه عليه ألنه يدخل يف إطار حالة الضرور 
املسؤولية كما سنبحثه يف النقطة املوالية، يف ح ن أرجع البعض التربير إىل نصه عليه ضمنيا بقوهلم أن نص  انتفاء

املشرع على اإلكراه املعنوي كمانع للمسؤولية رغم أثره على املسؤولية والذي يعد أقل مقارنة باإلكراه املادي جيعله 
 .2رمنع املسؤولية يف هذ األخري أيضا من باب أوىل أن

ورغم التربيرات اليت تزامنت مع طرح التشريع ن أعاله، غري أننا نرى يف هذه املعاجلة عندمها نقص وسهو ال     
 جمال لتربيره مع غريمها، هو ما نستحسن ضرورة تداركه من خالل تعديل هذه النصوص.

 البند الرابع: حالة الضرورة.

  إطار النقاط التالية:ونبحثها يف    

 

 

                                                   
1

مصطفى . 111. بوجالل لبين، مرجع سابق، ص 311، مرجع سابق، ص عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 
 .341. علي حس ن اخللف و سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص 111ص مرجع سابق، عبد الباقي و آالء محاد، 

2
 .613ص  حممد مصطفى القللي، مرجع سابق،. 321علي حس ن اخللف و سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص  



 

215  

 أوال: تعريف حالة الضرورة.

 ىأديراد حبالة الضرورة تلك اقحالة أو الواقعة اليت يرتكب فيها الشخص فعال جيرمه القانون اجلنائي فيلحق     
، بعبارة أخرى هي جمموعة الظروف اليت هتدد شخصا 1للمحافظة على حياته وماله الضطرارهبنفس أو مال غريه 

، ويذهب الفقه إىل تسمية اجلررمة اليت تقع حتت هذه 2فعل جرمي مع ن بارتكاباخلالص منه بطر وتوحي إليه باخل
الظروف جبررمة الضرورة، ومن أمثلتها أن يرتكب الشخص فعال فاضحا خمال باقحياء بظهوره أمام العيان عاريا 

ا الوضع، أيضا أن يقوم الطبيب بالقضاء على يف منزله فدفعه إىل اخلروج على هذ اندلعوذلك بسبب اقحريق الذي 
 .3اجلن ن من أجل إنقاذ حياة األم يف والدة عسرة

به العديد من التشريعات  تأثرتونظرا لتداخل الواقع ب ن حالة الضرورة وبعض الوقائع املشاهبة هلا والذي      
 وجب أن نتعرض إىل التمييز القائم بينها وب ن هذه الوقائع:

بالرغم من كون حالة الضرورة تشرتك مع اإلكراه املعنوي يف بين حالة الضرورة واإلكراه المعنوي:  ( التمييز0
وإن كان جماهلا أضيق يف األوىل منه يف الثانية، غري أن اخلطر يف حالة الضرورة  االختيارأهنما ال يعدمان حرية 

اإلكراه املعنوي هو اإلنسان، كما أن الفعل  العاصفة أو اجلوع أو الفقر بينما يكون مصدره يفكمصدره الطبيعة  
الناتج عن إكراه الشخص يف اإلكراه يصلح لوصفه جررمة بينما يف حالة الضرورة ال يستقيم إقحا  األفعال اجملرمة 

 .4إىل الطبيعة ألن الطبيعة مجاد

الفاعل يف  ع إىل كون إن التشابه القائم ب ن الواقعت ن يرج ( التمييز بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي:7
هما يأيت بردة الفعل اليت يوجد فيها بسبب الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة من أجل دفع اخلطر الذي يهدده يكلت

يف ماله أو نفسه، ومع ذلك فهوما خيتلفان يف نوع اخلطر الذي يتم دفعه حبيث يكون يف حالة الضرورة مشروعا 
ة، كما يقوم اخلالف بينهما بالنسبة ملصدر اخلطر حيث أنه مصدر أما يف الدفاع الشرعي الشخص يدفع جررم

 .5اخلطر يف حالة الضرورة هو الطبيعة أما يف الدفاع الشرعي فمصدره اإلنسان
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 ثانيا: أثر حالة الضرورة على المسؤولية الجنائية.

ري أن هذا اإلمجاع مل حيل جررمة ما، غ ارتكابرغم اإلمجاع على إسقاط العقاب على من دفعته ضرورة إىل      
حول األساس الذي يستند إليه حيث هناك من يرجعه لكون حالة الضرورة مانع من موانع  االختالفدون 

وهناك من يرى بأهنا سبب من أسباب اإلباحة وكان لكل رأي حججه يف ذلك، إذ حيتج الرأي القائل  املسؤولية
ساس أهنا تسبب ضغطا على إرادة الشخص من شأنه أن يعدم حرية بأهنا مانع من موانع املسؤولية اجلنائية على أ

تنعدم مسؤوليته هنا ليس ألن القانون أباح فعله حتت تأثريها بل ألن املسؤولية لديه قحقها  وعليهلديه  االختيار
ص ضغط على إرادة الشخالليس  ، أما الرأي الثاين فيحتج على ما ذهب إليه بالقول بأنه1خلل يف أحد شروطها

هو الذي منع العقاب ألن القانون يرفع عنه العقاب بالرغم من عدم وجود ضغط على إرادته، وإال كيف يرفع 
إذ   قحياهتا بالرغم من أن إرادته مل يلحقها أي ضغط يف هذه اقحالة اإنقاذ ةامرأالطبيب الذي جيهض  العقاب عن

لك بناء على نظرية توازن املصاحل اليت تستوجب ال يقوم هبذا الفعل لو ال أن القانون أباحه له، وذكان له أ
 .2التضحية مبصلحة من أجل احملافظة على مصلحة تعلو عليها أو تتساوى معها يف القيمة

والذي ترجحه الباحثة أيضا كونه أقرب إىل املنطق، ومع ذلك مت ترجيح  3وهذا األخري هو الرأي املعول عليه     
، والذي أخدت به العديد من التشريعات فتبناه 4لضرورة مانع من موانع املسؤوليةالرأي األول والذي يعترب حالة ا

عندما  1 الفقرة 116يف املادة  والمشرع المغربي . ع. مص،  41صراحة مبوجب املادة  المشرع المصري
      ارتكاب الفاعل ماديا إىل رضطاإذا  -1لفة يف األحوال التالية: استعمل عبارة "ال جناية وال جنحة وال خما

 اجلررمة ...".

وبالنسبة للمشرع الوطين فإنه مل يوجد ضمن نصوصه ما يفيد بأخذه حبالة الضرورة وذلك يرجع إىل عدم     
بشدة إذ يرى أن إغفال املشرع  عبد اهلل سليمانهلا مانعا من موانع املسؤولية، وهو أمر يرفضه األستاذ  اعتباره

ألسباب املسقطة للمسؤولية اجلنائية ليس له ما يربره بالنظر إىل أمهيته، هو ما اجلزائري التنصيص عليها كأحد ا
اليت جاءت يف موانع املسؤولية مبا يسمح جبعل حالة  62يتطلب يف نظره التدخل بإعادة صياغة نص املادة 

ر لشمولية نص كذلك بالنظ  اعتبارهاالضرورة من أحد أسباهبا، وإىل غاية ذلك اقح ن فإن اقحل املعمول به هو 
 .5ما جيعله يستوعبها أيضا 62املادة 
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اجلنائية البد من أن تتوافر فيها األوصاف  املسؤوليةبناء على هذه حىت تعترب حالة الضرورة مانعا من موانع     
 التالية:

 :ثر يف إرادة الشخص على حنو يبعث فيه ؤ ويقصد باخلطر كل ما من شأنه أن ي أن يكون هناك خطر
،إذ يشرتط فيه أن يكون حاال وجسيما وأن يهدد النفس أو املال، ويكون اخلطر حاال مىت  1ف واهللعنفسه اخلو 

تسقط الضرورة عن اقحالة اليت يكون فيها اخلطر قد وقع  عليهبعد، و  ينته كان حمققا وعلى وشك الوقوع أو بدأ ومل
، هذا ويكون اخلطر 2اجلررمة ارتكابيق أو كان مستقبليا حبيث يستطيع الشخص أن يتوقى وقوعه بغري طر  وانتهى

، أما أن يهدد اخلطر النفس فيعين ذلك أن يهدد الشخص يف حياته أو 3جسيما مىت أحدث ضررا ال رمكن جربه
سالمة جسده ويستوي يف ذلك أن يهدد اخلطر هنا الشخص بذاته أو يهدد غريه وهناك من وسع من جماله 

، أما بالنسبة لتهديده 4يته وشرفه وعرضه وحرية وشرف وعرض الغريليشمل اخلطر الذي يهدد اإلنسان يف حر 
للمال كما لو شب حريق يف مال شخص ما خشية من أن يلتهمه اقحريق قام بأخذ املاء من صهريج ملك للغري 

تساوي بينه  المشرع المغربيحوله رغم أن أغلب التشريعات اقحديثة مبا فيها  االختالفمن أجل إمخاده، فقد مت 
 . ع. مص قد  41يف املادة المشرع المصري  ب ن النفس عندما يتعلق األمر حبالة الضرورة، يف ح ن أنو 

جررمة بسببه ال يسقط العقاب هو واخلطر الذي  ارتكاب واعتربأخرجه من جمال التهديد الذي يقع عليه اخلطر 
إذ أجهضته، إىل جانب اقحرمان من يهدد السمعة والشرف إذ أن الفتاة اليت حتمل سفاحا ال تعفى من العقاب 

 .5املصلحة مادية أو معنوية كانت كالفصل من الوظيفة
 يكون اخلطر الذي يهدد الشخص من فعله  الأي أال يكون إلرادة الشخص دخل في حلول الخطر: أ

ومل وهذه األخري ال تتحقق إال إذا مل يعلم باخلطر مسبقا  ،به حال وقوعه يتفاجأوحىت يكون كذلك وجب أن 
حالة الضرورة عن  انتفتتايل مىت كان من فعله أو كان قد تعمد إحداثه ولو بنسبة صغرية التتجه إرادته إليه، وب

 .6فعله
 حبيث ال يكون بيد اجلاين وسيلة أخرى يدفع هبا اخلطر ألنه مىت  ال يستطيع الشخص دفع الخطر:أ

 .7اجلررمة وإال قامت مسؤوليته رتكابالدي به ؤ تما بأال يستعمل الوسيلة اليت تعددت الوسائل لديه يكون ملز 
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 ألنه مىت كان اخلطر مشروعا أوجب القانون على الشخص  يلزم القانون الشخص بدفع الخطر: الأ
التعرض له فال رمكنه يف هذه اقحالة التدرع حبالة الضرورة من أجل جتنب اخلطر، كما هو اقحال بالنسبة للجندي 

  فال رمكنه يف هذه اقحالة إقحا، كةعرض لبعض املخاطر عند مواجهته لعدوه يف املعر الذي تفرض عليه وظيفته الت
بأنه قام بذلك لضرورة هي إنقاد نفسه من العدو ألن القانون وحبكم الوظيفة اليت يشغله  واالحتجاجبنفسه  األذى

 .1يسند إليه هذه املهام
  يعترب عذرا من رة املوجه لغري هذه الغاية الومن مثة فإن فعل الضرو الخطر:  لدرءأن يوجه فعل الضرورة 

 .2ب نفي املسؤولية عن صاحبهجاألعذار اليت تو 

 انتفاءدي إىل قيام حالة الضرورة واليت تؤدي بدورها إىل ؤ ي ةجمتمعإزاء ما سبق فإن توافر هذه الشروط      
 .3لتقديرية للقاضيسلطة االإىل  همن عدم توافرها أن يلجأ يف تقديراملسؤولية اجلنائية، على 

 البند الخامس: الحداثة.

لنا او وهو ما ح املسؤولية اجلنائية هبا النتفاء صغر السن من ب ن املوانع املتفق عليها فقهيا وقانونيا يعترب      
            توضيحه والوصول إليه عندما قمنا بتفريد مطلب مستقل درسنا ضمنه األحكام العامة للمسؤولية اجلنائية مبا فيها 

لكون صغر السن أو اقحداثة عنصر جوهري ويكتسي أمهية بالغة يف حبثنا من جهة وألن حديثنا  واعتباراموانعها، 
عنها ينجر عنه التفصيل يف املراحل اليت متر هبا املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح من جهة أخرى، فسنأجل 

 ا املسؤولية اجلنائية له.مراحل اليت متر هبللبإطناب عند حبثنا  اقحديث عنها

                                     وكخالصة ملا سبق ننتهي للقول بأن موانع املسؤولية اجلنائية تنحصر يف كل من     
 ثالثوعن حمل التشريع اجلزائري منها فهو ال يكاد خيرج عن واقحداثة، اجلنون، السكر، اإلكراه، وحالة الضرورة، 

ص عليها صراحة وتتمثل يف كل من اجلنون واإلكراه مث صغر السن، يف ح ن تشمل يف أغلب موانع وهي ما ن
 وحالة الضرورة أيضا. السكر التشريع المصري والمغربي التشريعات املقارنة حتديدا 

 المطلب الثالث: مراحل المسؤولية الجنائية للحدث الجانح.

أحكامها يف  استمدتحول كون معظم التشريعات العربية كما أشرنا له يف مواضع خمتلفة من هذا البحث      
 تعاملها مع إجرام األطفال من أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء سنعمد بداية إىل البحث عن املراحل اليت متر هبا

 إىل حبث مدى مسايرة هذه التشريعات هلا من حيث الطرح. هاننتقل بعداملسؤولية اجلنائية يف إطارها ل
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2
 .116بوجالل لبين، مرجع سابق، ص  

3
 .616ص  حممد مصطفى القللي، مرجع سابق،. 121حامد الفهداوي، مرجع سابق، ص  



 

219  

 في الشريعة اإلسالمية. مراحل المسؤولية الجنائية للحدث الجانحول: البند األ

 مراحل هي: ائية يف الشريعة اإلسالمية بثالثمتر املسؤولية اجلن    

 .انعدام اإلدراكأوال: المرحلة 

الصغري هي املرحلة اليت يكون فيها و املرحلة السابقة على التمييز أو عدم التمييز كما يفضل البعض تسميتها،     
عنه  يدرأغري مدرك ملا جيري ويدور حوله مما ال رمكنه من التمييز ب ن الفعل الذي جيلب له املنفعة والفعل الذي 

تايل ال يقوم يف الليف املفروضة عليه شرعا وباتكال، وهو ما تنعدم معه مسؤوليته و ويسمى بالصيب غري املميز الضرر
يف هذه الفرتة ال حيول دون قيام والتأديبية من املسؤولية اجلنائية  إعفائهن أجررمة ما، غري  ارتكابهحقه اقحد يف حال 

املدنية اليت توجب حق تعويض الغري عن الضرر الذي قحقه يف ماله أو نفسه، وتبدأ هذه املرحلة منذ  مسؤوليته
 .1والدة الصغري حيا وتنتهي ببلوغه سن السابعة بإمجاع مجيع الفقهاء على ذلك

 .الضعيف اإلدراكلة ثانيا: مرح

يكون للصغري من التمييز ما يستطيع به معرفة األفعال الذي تضره وتلحق  فيهاعلى عكس املرحلة األوىل     
تكون فقهاء ال، وسن التمييز عند وعليه يسمى بالصيب املميز به واألفعال اليت هي على العكس من ذلك اخطر 

، ملا حدث به مؤمل بن هشام، 2ثى على حد السواء وتنتهي بالبلوغ( بالنسبة للذكر واألن14بلوغ سن السابعة )بـ
مروا عن إمساعيل عن سوار أيب محزة قال أبو داود عن أبيه عن جده قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ))

 .3((أوالدكم بالصالة وهو أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

                                                   
. عبد 62م، ص 1111 -هـ 1631الثقافة، األردن،  ، دار1أمحد زينب أمحد عوين، قضاء األحداث، دراسة مقارنة، ط  1

. أمحد 63، ص مرجع سابقعبد اهلل بن مبارك بن فهاد آل فاران،  .41، ص مرجع سابقالعزيز بن سعود بن سعد اقحارثي، 
مرجع سابق، ص عراب ثاين جنية، . 111. حممد نوح معابدة، مرجع سابق، ص 141 -141فتحي هبنسي، مرجع سابق، ص 

لكة، جملة . عبد الرمحن بن حممد الغزي، قضاء األحداث يف املم141عبد الرمحن بن عبد اهلل النعيم، مرجع سابق، ص . 2
 .114ه، ص 1611، ربيع اآلخر 1العدل، ع 

أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتفة املودود بأحكام  .411عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  2
، ص مرجع سابق عبد اهلل بن مبارك بن فهاد آل فاران، .611املولود، حتقيق: عثمان بن مجعة ضمريية، دار عامل الفوائد، ص 

 .31. عوض بن محاد الشمري، مرجع سابق، ص 66
، سنن أيب داود، أيب داود 611أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: الصالة، باب: مىت يأمر الغالم بالصالة، اقحديث رقم:  3

 . 344م، ص1111 -هـ1631، دار الرسالة العاملية، 1ط ، 1سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، ج 
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وهذه  مسؤوليته اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبها غري أنه يسأل مسؤولية تأديبية،ب هذه املرحلة ال جت وخالل    
 .1فضال عن قيام املسؤولية املدنية يف حقه أيضاوتوجيه اللوم إليه التوبيخ  ومثال أالضرب باألخرية ال تكون إال 

 . ثالثا: مرحلة اإلدراك التام

، ففيه تنتهي 3الصغر إذ هو اقحد الفاصل ب ن اقحداثة والكرب انتهاء هو والبلوغ شرعا ،2وتبدأ ببلوغ الصيب     
مرحلة اقحداثة وتبدأ مرحلة الكرب، ويف مظاهر البلوغ كأصل عام ميز الفقهاء ب ن الذكر واألنثى، حيث أن هذه 

 املظاهر قد ختتلف من مذهب إىل آخر وهي:

بالنسبة للذكر، أما األنثى  6؛ واإلنزال5تكون باالحتالم 4لبلوغ عندهممظاهر ا ( مظاهر البلوغ عند الحنفية:0 
 .7ومها كل من اقحيض واقحبل اثن نهي األخرى فمظاهر بلوغها ال تكاد خترج عند اقحنفية عن مظهرين 

  يقتصر على عالمة أو مظهر واحد، حبيث رمكنمل 8فالبلوغ عند مالك وأتباعه( مظاهر البلوغ عند المالكية: 7 
 بالذكور، وعالمات خاصة باإلناث، وأخرى مشرتكة بينهما. ةتقسيمها إىل عالمات خاص

 ،أو اقحلم اليقظةعالمات البلوغ اخلاصة بالذكر، وهي إنزال املين اقتصر اإلنزال على  -
انب  تتمثل يف اقحيض إىل جعالمات البلوغ اخلاصة باألنثى، وهي ذات العالمات اليت قالت هبا اقحنفية واليت -

 ،اقحمل
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ات يف هذه اقحالة يقتصر على ترجع إىل إنبات شعر اخلشن إذ أن اإلنبت املشرتكة ب ن اجلنس ن، العالما ماأ -
ن اإلنبات قد رمس أيضا اللحية والشارب إال أن هناك من ألكر وما حوله دون الزغب الضعيف حسب رأيهم، الذ 

من طرف فقهاء املذاهب  اعتمادهالسبب اجلوهري وراء عدم اقحاالت ما جتعله ينبث قبل البلوغ، ورمبا هذا هو 
 األخرى كمعيار للبلوغ.

أعاله ال يرجع وباقي املذاهب املذكورة  1الفر  يف مظاهر البلوغ عند الشافعية ( مظاهر البلوغ عند الشافعية:3
اهر حبيث ال يكون ذلك هبذه املظ االعتدادذاهتا وهي اإلمناء واقحيض، بل يرجع إىل وقت  دإىل العالمات يف ح

اإلمناء واقحيض إال مىت كان الصغري أو الصغرية قد أمتت تسع سن ن، ففي نظرهم أن الصغري دون هذا السن  يف
إال أن الراجح جيعل من هذين العالمت ن يف هذا الفرض  ،قد حيدث عنده اإلمناء كما أن الصغرية دونه قد حتيض

 لبلوغ ما حيكم املرض سببا هلا. األخري يرجعان ألسباب ال عالقة هلا با

هي إنزال املين، اقحيض أو اقحمل، إنبات الشعر اخلشن  2مظاهر البلوغ لديهم( مظاهر البلوغ عند الحنابلة: 4
 حول القبل، وهي مظاهر البلوغ األشهر واملتفق عليها عند غريهم من املذاهب األخرى.

مبا  القرآن الكريممن ، 3أحد عالمات البلوغكتالم أو اإلنزال  الفقهاء على ما ذهبوا إليه يف أن االح واستدل    
لِِهْمُُ﴿جاء يف قول املوىل عز وجل  ُقَب ْ ُِمن ُالَِّذيَن ُاْستَ ْأَذَن ُفَ ْلَيْستَ ْأِذن واَُكَما ُاْلح ل َم ُِمنك م  ُاْْلَْطفَ ال  ُبَ َلَغ وَِإذَا

َُحكُِ ُآيَ اِتِهُوَاللَّه َُعلِيٌم َُلك ْم ُاللَّه  ُي بَيِّن   .4﴾يمٌَُكذَِلَك

ُإِلَْيِهمُُْوقوله أيضا: ﴿     ُفَ اْدفَع وا ُر ْشًدا ُمِّْنه ْم ُآَنْست م ُفَ ِإْن ُالنَِّكاَح ُبَ َلغ وا ُِإذَا َُحتَّٰى ُاْليَتَ اَمٰى وَاْبتَ ل وا
ُفَ ْلَيْسَتْعِفْفَُوَمنُكَُ َُيْكَبر واَُوَمنَُكاَنَُغنِي ًّا ُأَن ُِإْسرَافً اَُوِبَدارًا ُتَ ْأك ل وَها ُفَ ْليَ ْأك لُُْأَْموَاَله ْمَُوَل ُفَِقيرًا اَن

َُحِسيبً ا ُبِاللَِّه ُفَ أَْشِهد واَُعلَْيِهْمَُوَكَفٰى ُأَْموَاَله ْم ُإِلَْيِهْم ُفَ ِإذَاَُدفَْعت ْم  .5﴾بِاْلَمْعر وِف
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 قال:صلى اهلل عليه وسلم ما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  السنة النبويةومن     
 .1ث، عن النائم حتى يستيق،، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يعقل(())رفع القلم عن ثال

النيب صل اهلل عليه وسلم من خالل هذه اآليات واقحديث النبوي الشريف حدث لقد نص املوىل عز وجل و     
عقل اليتيم  اختبارللدخول على غريه يف أي وقت من األوقات، وزمن  االستئذانعلى الزمن الذي يلزم الطفل فيه 

حىت يعهد له التصرف يف ماله احملجور عليه، وزمن تكليفه برفع القلم عليه، إذ أن السبب وراء هذه الرتاخيص 
 .2يرجع لبلوغ الطفل يف مثل هذه اقحاالت، ووجه الداللة على ذلك عبارة كل من اقحلم وحيتلم وبلغوا النكاح

ُاْرتَْبت مُُْتعاىل: ﴿ قولهب والفاستدأما بالنسبة للحيض أو اقحمل      ُِإِن ُِنَساِئك ْم ُِمْن ُاْلَمِحيِض ُِمَن ُيَِئْسَن ِئي َواللَّ
َُحْمَله نََُّوَمنُْ َُيَضْعَن ُأَْن ُأََجل ه نَّ ُاْْلَْحَماِل َُيِحْضَنُوَأ وَلت  َُلْم ِئي ُأَْشه ر ُوَاللَّ ُثَ لَثة  َُيْجَعلُُْفَِعدَّت ه نَّ ُاللََّه ُيَتَِّق

ُي ْسُر ُأَْمرِِه ُِمْن  . 3﴾اًَُله 

ما حدث به قبيصة، عن محادة بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سرين، عن صفية بنت السنة النبوية ومن     
 .4((ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخمار: ))صلى اهلل عليه وسلماقحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل 

من سنن الرتميذي، حيث أن تفسري هذا  ويف اقحائض هنا هي املرأة البالغ حسب ما جاء يف هذا املوضع    
اقحديث فيه ربط ب ن وقت اقحيض ووقت فرض اخلمار حيث مىت بلغت الصغرية اقحيض كان ذلك دليل على 
بلوغها ومىت بلغت وجب اخلمار عليها، وليس هناك عالقة ب ن الصالة واقحيض كما يتب ن من ظاهر اقحديث ألن 

 اقحائض ال صالة عليها.

المات الثالثة أي االحتالم واإلنزال واقحيض كانت حمل إمجاع لدى الفقهاء، أما فيما يتعلق بإنبات وهذه الع    
عليها الرأي القائل به، ما روي  استند، ومن ب ن اقحجج اليت 5الشعر كمظهر من مظاهر البلوغ فكان حمل خالف

بد املالك بن عمري قال: عرضنا على عن أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن حممد قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن ع

                                                   
أخرجه الرتميذي، كتاب: اقحدود عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب: ما جاء يف من ال جيب عليه اقحد، اقحديث رقم:  1

 .334ة الرتميذي، مرجع سابق، ص، حممد بن عيسى بن سور 1613
                     ، مؤسسة1، اإلسراء إىل النمل، ط 1تفسري الطربي، من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج  2

 .311سابق، ص ، البقرة إىل النساء، مرجع 1ربي، مج . تفسري الط664 -661م، ص 1116 -هـ1611الرسالة، بريوت، 
 .6اآلية  سورة الطال ، 3
، حممد بن عيسى بن 141أخرجه الرتميذي، كتاب مواقت الصالة، باب: ))ال تقبل صالة اقحائض إال خبمار((، اقحديث رقم:  4

 .111سورة الرتميذي، مرجع سابق، ص 
 .111أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، مرجع سابق، ص  5
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فكان من أنبت قتل ومن مل ينبت خلي سبيل، فكنت فيمن مل ، يوم قريظة فشك يفصلى اهلل عليه وسلم النيب 
 .1ينبت فخلي سبيلي

ُاْلح ل مَُومت الرد على قوهلم هذا مبا جاء يف قوله تعاىل: ﴿     ل غ وا ُيَب ْ َُلْم ه وسلم: ، وقوله صلى اهلل علي2﴾َوالَِّذيَن
إىل هذا أن اللحية والشارب إذا مل يكونا من عالمات البلوغ فالعانة   نمضيف، وعن الصبي حتى يحتلم..(())..

 .3كلتكون كذ أالن أوىل م

هذه العالمات بعدم  انتفاءهذا بالنسبة لألصل، غري أن االستثناء قد رمنع عن الذكر واألنثى يف بعض اقحاالت     
البالغ  الفقهاء يف مثل هذه الفرضية إىل حماولة تقدير سن أو فرتة خالهلا ينطبق وصف اجتهفظهورها أو تأخرها، 

 آراء هي: ةيف هذا إىل عد انقسموالى اقحدث، وجاء تقدير هذه السن عندهم أيضا على خالف حبيث ع

سنة عند  (11عشرة ) سن البلوغ تكون يف متام مخس، إذ أن 4والحنابلة الشافعية : وقال بهالرأي األول (1
الذكور واإلناث على حد سواء، ملا روي عن عبيد اهلل، قال أخربين نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن النيب 

عشرة سنة، فلم جيزه، وعرضه يوم اخلند ، وهو ابن مخسة  وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربعصلى اهلل عليه 
ال يتأخر يف العادة عن سن و دليل على كمال العقل وهو ه االحتالمذلك أن  يف، وحجتهم 5عشرة سنة فأجزاه((

اإلنسان إىل غاية هذه السن يربره إصابته بآفة يف خلقته غري أن هذه األخرية ال  احتالمعشرة سنة، وعدم  اخلامس
 . 6تايل وجب اعتبار الشخص بالغا حىت وإن مل حيتلم لكمال عقلهالوب، إصابته يف عقله أيضا بالضرورةتعين 

 

                                                   
، أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة 1131اب: من ال جيب عليه حد، اقحديث رقم أخرجه ابن ماجة، كتاب: اقحدود، ب 1

 .   144القزويين، سنن ابن ماجة، بيت األفكار الدولية، األردن، ص 
 .12سورة النور، اآلية  2
 .64حسن حممد األم ن، مرجع سابق، ص  3
على كتاب زاد  ةعثمانيال. حازم خنفر، اقحاشية 161ع سابق، ص إبراهيم إمساعيل بن حيي بن إمساعيل املصري املزين، مرجأيب  4

. وزارة 111موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي، مرجع سابق، ص  .361م، ص 1116 –ه1631قع، املستن
. أيب 14، ص م1123 -ه1616الكويت، باعة ذات السالسل، ط، 1 ، ط1املوسوعة الفقهية، ج األوقاف والشؤون الدينية، 

             البشائر، دار 1، ط 1: الصيام، ج ابالعلماء، كت اختالفحاوي، خمتصر جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الط
شهاب الدين . 64جمدي عبد الكرمي أمحد املكى، مرجع سابق، ص  .4ص م،1114 -ه1614لبنان،  -اإلسالمية، بريوت

 .411سابق، ص مرجع أيب العباس أمحد بن حممد بن محرة الرملي، 
، أيب عبد اهلل حممد بن 6114رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: املغازي، باب: عزوة اخلند  وهي األحزاب، اقحديث رقم:  5

 .441امساعيل البخاري، مرجع سابق، ص 
6
 .413عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  
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( 12عشرة ) تكون عند الثامن الحنفيةإذ أن هناية اقحداثة عند  الحنفية والمالكية: وهو رأي الرأي الثاني (7
بالنسبة للذكور أو ( سواء 12عشرة ) نمبسن الثاالمالكية  د( لإلناث، وعن14عشرة ) السابع نللذكور وس

 . 1ناثاإل

َُتقُْودليل هذا القول ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿     ُأَش دَّه َُُوَل ل َغ ُيَب ْ َُحتَّٰى ُأَْحَسن  ُبِالَِّتيُِهَي ُِإَلَّ ُاْليَتِيِم َُماَل رَب وا
َُمْسئ وَلًُ َُكاَن ُاْلَعْهَد ُِإنَّ ُبِاْلَعْهِد يف  اشتداده، حيث أن املراد بأن يبلغ أشده هو أن يبلغ وقت 2﴾وَأَْوف وا

( سنة لقول 12عشر) الصغري أشده هو الثمانغ هبا العقل وتدبري ماله وصالح حاله يف دينه، ويف السن اليت يبل
ومتصور  ن إىل هذا إىل أن االحتالم مرجو، ويضيفو 3 بن عباس رضي اهلل عنه: ))أشد الصيب مثاين عشرة سنة((

 االنتظارعشرة سنة كما قال الفريق األول وإمنا جيب  دام كذلك فال يأس مع بلوغ اخلامسإىل غاية هذه السن وما
 .4شرة سنةع إىل غاية الثامن

، ألنه قرن البلوغ بنضوج العقل والقدرة على التصرف 5فقد مت ترجيح الرأي األول للرأي الراجحوبالنسبة     
لصغري املراد يف ح ن أمهل فيما إذا كان ا باالحتالموتدبري األمور، على عكس الرأي الثاين الذي ربط البلوغ 

 تكاب الفعل الذي يوجب عليه اقحد أم ال.ل واإلدراك ما دفعه إىل ار قعمعاقبته يبلغ من ال

عن  ه اجلنائية كاملةوعليه مىت ظهرت على اقحدث هذه العالمات أو بلغ السن املذكورة أعاله قامت مسؤوليت    
 .6خمتلف اجلرائم اليت يرتكبها

 

 

                                                   
بن عمر ابن اقحاجب املالكي، جامع األمهات، ط        مجال الدين. 114ابق، ص حممد األم ن الشهري بابن عابدين، مرجع س 1
. أيب عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب 321م، ص 1112 -ه1611، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 1

األوقاف وزارة . 161بكر ابن اقحاجب املالكي، جامع األمهات خمتصر ابن اقحاجب الفرعي، دار الكتاب العلمية، بريوت، ص 
     .433أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب، مرجع سابق، ص . 14- 14، ص مرجع سابقة، والشؤون الديني

       دار اجلنان للنشردراسة تطبيقية، األطفال ودور الصحافة يف مكافحتها،  اغتصاباخلطيب، جررمة حممد عثمان  أماين
 .61 -62بد الكرمي أمحد املكى، مرجع سابق، ص جمدي ع .31ص ، م1114والتوزيع، 

 .36سورة اإلسراء، اآلية  2
 .12، اإلسراء إىل النمل، مرجع سابق، ص 1تفسري الطربي، مج  3
4
 .413عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  

عبد الكرمي جمدي  .11. حسن حممد األم ن، مرجع سابق، ص 64، ص مرجع سابقمنصور بن علي بن عبد اهلل اقحريفي،  5
 .61أمحد املكى، مرجع سابق، ص 

6
 .131. أمينة زواوي، مرجع سابق، ص 141أمحد فتحي هبنسي، مرجع سابق، ص  
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 مراحل المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في القانون.البند الثاني: 

ة ما رئيسأطوار  ة يف التشريع اجلزائري متر بثالثالبحث توصلنا إىل أن املسؤولية اجلنائييف نقطة متقدمة من     
يفيد مسايرته ألحكام الشريعة اإلسالمية من حيث التقسيم، أما من حيث األحكام هو ما سنحاول اإلجابة عليه 

        12 -14 -14 -1واد إىل النصوص القانونية التالية: امل استنادا، اعلى حدعند تفصيلنا يف كل مرحلة 
  . ع. ج. 11و  11و  61 . ح. ط. ج و

طبقا  العشر سنواتوتبدأ هذه املرحلة منذ قحظة الوالدة إىل غاية بلوغ سن المسؤولية الجنائية:  امتناع( مرحلة 0
املشرع وترجع العلة من وراء نفي  من  . ع. ج، 1ف  61من  . ح. ط. ج و  1ف  14لنص املادت ن 

والتمييز لديه الذي ال يستطيع معه تقدير ماهية األفعال اليت  اإلدراك انعدام خالل هذا السن إىليته اجلنائية مسؤول
لة اقحدث قبل بلوغه هذه السن هي قرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس، فال رمكن ءوعدم مسا أقدم عليها،

 لو ثبت أن اإلدراك لديه سابق  جيوز متابعته حىتبل ال واتعشر سنمبوجبها إثبات توافر التمييز لديه ما مل يبلغ 
 .1سنهل

املشرع اجلزائري م 1116ل تعديل قانون العقوبات سنة وقبل أن ننتقل إىل املرحلة املوالية، ننوه هنا إىل أنه قب     
السلطة ، وهو ما مكان من شأنه فتح اجملال أمام إعمال 2ا أدىن للتمييزكن يعرف يف التشريع اجلزائري سنمل ي

امت تقل عن ديف أي مرحلة عمرية له ما تدابري اقحماية والتهذيب باختاذالتقديرية للقضاة حىت يتسىن هلم اقحكم 
تايل فإنه أصاب الثر على األحكام الصادرة يف هذا الشأن، وبؤ ي، وهو أمر قد وهو السن األقصى هلا سنة 13

 .سنوات 11حددها بعد التعديل بسن عندما 

التشريع تتوسط دة مبنة التشريع اجلزائري مع التشريعات املقارنة جند أنه جاء بالنسبة هلذه املرحلة ومبقار      
بالنسبة للقانون  3 . ط. م 16طبقا للمادة السبع سنوات سن ب حيث أهنا حتدد ،المصري والمغربي

. م  . م. ج 1ف  612وأكده يف املادة  . ج. م  132يف املادة  فحددها المشرع المغربيأما  ،المصري
 سنة. 11بسن 

 

 

                                                   
 .114 -114عبد املالك السايح، مرجع سابق، ص  1
ابري اقحماية من  . ع. ج قبل التعديل على أنه: "ال توقع على القاصر الذي مل يكمل الثالثة عشرة سنة إال تد 61نصت املادة  2

 والرتبية، ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ ... ".
3
 املعدل السابق ذكره. طفل املصرياملتضمن قانون الاملعدل  م1114لسنة  11وهو القانون رقم  
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 وتنتهي ببلوغ سن الرشد اجلنائي العشر سنواتوتبدأ هذه املرحلة ببلوغ سن ( المسؤولية الجنائية المخففة: 7
سنة  13سنوات إىل سن  11وميز فيها املشرع ب ن مرحلت ن، املرحلة األوىل من سن  سن الثامن عشرة سنةأي 

كان    . ع. ج وإن 1ف  61 . ح. ط. ج واملادة  14هلا طبقا للمادة حيث أن ارتكاب اقحدث للجررمة خال
أو وضعه  هتوبيخ إما إىل واليت خيضع مبوجبها، 1ال ينفي مسؤوليته االجتماعية غريمسؤوليته اجلنائية دون ول حي

واملادة  . ح. ط. ج  24و  14وهذا طبقا للمادة  بالنسبة للمخالفاتحتت نظام اقحرية املراقبة عند االقتضاء 
هبدف إصالحه يات واجلنح انقحماية أو التهذيب بالنسبة للجبعض تدابري ا اختاذأو   . ع. ج، 3ف  61

 . ح. ط. ج، ومن ب ن هذه التدابري تسليم  14 . ع. ج واملادة  1ف  61وهذا طبقا لنص املادة  وتقورمه
ف  12وطبقا للمادة ذلك فضال عن ، 2الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة ... إخل

 .أي مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة وضعه يف يف مجيع األحوال . ح. ط. ج رمنع  1

تدابري اقحماية  رمكن إخضاعه إىلا اقحدث خالهلسنة و  12سنة إىل غاية  13أما املرحلة الثانية فتبدأ من سن      
 6ف  61وهذا ما قضت به الفقرة األخرية من املادة  امة مالية،حبسا كانت أو غر  والتهذيب أو العقوبة املخففة

والعلة من إقرار مسؤوليته هنا وختفيفها يف ذات  . ح. ط. ج،  1ف  24و 24و  21واملادة   . ع. ج
 .3الوقت يدفع إليه توافر التمييز لديه غري أنه يعد ناقصا لعدم نضج قدراته العقلية والذهنية

اقحماية اليت يرمي إليها املشرع فهي ال ختتلف عن التدابري اليت أخضع هلا اقحدث يف املرحلة وبالنسبة لتدابري     
 . ح. ط. ج، أما بالنسبة للعقوبات املخففة فقد جاءت على التفصيل  21واليت أشارت إليها املادة  4األوىل

  . ع. ج وهي على النحو اآليت: 11و  11فيها املادة 

 ح: يف حال اقحكم عليه بعقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد ختفف عقوبته إىل اقحبس يف مادة اجلنايات واجلن
فتخفف لتصل إىل نصف  املؤقتمن عشر سنوات إىل عشرين سنة، أما إذا حكم عليه بعقوبة السجن أو السجن 

 العقوبة اليت كان من املفرتض اقحكم به عليها لو كان بالغا.
 تصل إىل التوبيخ أو حد الغرامة املالية.يف مادة املخالفات: ختفف عقوبته ل 
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خبصوص الغرامة املالية املشرع مل يتعرض إىل صور ختفيفها إال إذا كان يقصد من وراء ذلك عدم  واملالحظ     
يوجب عليه ختفيف الغرامة بل  أن املشرع مل يقيد القاضي هنا وملإليه البعض ملا قالوا  استهدىختفيفها، وهو ما 

عن اإلكراه البدين الذي خيضعون هلم يف حال عدم  اه التقديرية على حنو ما يفعل مع البالغ ن، بعيدتركها لسلطت
 .1ذنفيالت

ثالث مراحل، املرحلة أوىل تبدأ من  إىلقسم هذه املرحلة  فالمشرع المصريبالرجوع إىل التشريعات املقارنة،     
بأحد التدابري اليت نص ىت ارتكب جناية أو جنحة وجيوز اقحكم فيها على اقحدث م سنة 11سنوات إىل  4سن 

، واملرحلة التوبيخ ... إخل من هذا القانون، من بينها التسليم أو 111من املادة  2و  4و  1و  1عليها البند 
، غري أنه يستفاد من املرحلة السابقة واليت تنتهي هلاأدىن  احدداملشرع مل حيدد  إذ سنة 11الثانية تنتهي بسن 

أحد التدابري املنصوص  الثاين عشرة واخلامس عشرة سنةب ن سن عليه تايل تطبق السن الثانية عشرة سنة، وب ببلوغ
أما   . ط. م كالتوبيخ، التسليم، اإلقحا  بالتدريب والتأهيل، االختيار القضائي ... إخل، 111عليها يف املادة 

ومل يتجاوز سن  عشرة وذلك كلما بلغ سنه اخلامسيه هبا تخفيف العقوبات احملكوم علب ى فيهافقضثالث مرحلة 
من ذات القانون، وعليه مىت حكم على اقحدث يف هذه املرحلة يف  111عشرة سنة وهذا طبقا لنص املادة  الثامن

السجن، أما إذا كانت عقوبته      جررمة عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن املشدد خففت عقوبته إىل
السجن حكم عليه باقحبس مبا ال تقل مدته عن ثالثة أشهر، ويف هذه اقحالة األخرية أجاز يف األصل هي 

 111من املادة  2للقاضي أن حيكم عليه بدال من اقحبس بالتدبري املنصوص عليه يف البند  المشرع المصري
اقحبس جاز ، أما إذا حكم عليه يف جنحة عقوبتها االجتماعيةحدى مؤسسات الرعاية إوهو اإليداع يف 

وهي االختيار  111من املادة  2و  4و  1للمحكمة أن حتكم بدال منها بأحد التدابري املنصوص عليها يف البند 
حدى مؤسسات الرعاية إحة الطفل أو نفسيته، اإليداع يف القضائي، العمل للمنفعة العامة مبا ال يضر بص

 .االجتماعية

يف مرحلة واحدة ة اقحكم على اقحدث باملسؤولية اجلنائية املخففة فقد حدد مرحل للمشرع المغربيبالنسبة      
 612 . ج. م و  131عشرة سنة وهذا طبقا للمادة  الثامنعشرة و  ل الفرتة املمتدة ب ن سن الثاينخالوهي 
للفقرة  ال جيوز اقحكم عليه هنا إال بالتوبيخ أو الغرامة املالية بالنسبة للمخالفات طبقا عليه، و . م . م. ج 3ف 

كتسليمه إىل أبويه   641، أو تدبري أو أكثر من تدابري اقحراسة املؤقتة املنصوص عليها يف املادة 642من املادة  1
                أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو إىل حاضنه أو إىل شخص جدير بالثقة، أو تسليمه إىل مركز

                          621اقحماية والتهذيب اليت نصت عليها املادة  ر من تدابريتدبري أو أكثللمالحظة ... إخل، أو 
ملرتكيب  بالنسبةهذا  يف معهد أو مؤسسة عمومية ... إخلكإخضاعه لنظام اقحرية احملروسة، أو إيداعه . م   . م. ج

ل تدابري اقحماية والتهذيب فإنه جيوز عالوة على ذلك أن يعوض أو يكم 621اجلنايات واجلنح، وطبقا للمادة 

                                                   
 .11عراب ثاين جنية، مرجع سابق، ص  .314يم فخار، مرجع سابق، ص محو بن إبراه 1
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بعقوبة حبسية أو مالية ويف مثل هذه اقحالة مىت كانت العقوبة األصلية هي اإلعدام  621اليت نصت عليها املادة 
عشرة سنة طبقا  ها إىل السجن ب ن عشر سنوات ومخسأو السجن املؤبد أو السجن ملدة ثالث ن سنة فيتم ختفيف

 أما بالنسبة للعقوبات املالية فلم ينص على أي ختفيف هلا.، . م . م. ج 3فقرة  613للمادة 

املراحل اليت جاء هبا إال أنه كان  تعدد بغض النظر على المشرع المصرييف هناية هذه املقارنة يتضح لنا أن      
سنوات على  4األقرب يف معاجلته ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك عندما ذهب إىل حتديد سن التمييز بسن 

كان األكثر مراعاة ألحكام االتفاقيات الدولية اليت   المشرع المغربيو الذي فعلته الشريعة اإلسالمية، غري أن حن
، ومع ذلك نرى بأن 1سنة باعتبارها السن الدنيا املطلقة 11دعت إىل رفع اقحد األدىن للمسؤولية اجلنائية إىل سن 

المشرع كما مل يبالغ يف ختفيضها كما ذهب إليه   المغربي المشرعاملشرع اجلزائري مل يغلو يف رفعها على حنو 
سنوات حدث  4وإن وافق الشريعة اإلسالمية، ألن هذه األخرية ال رمكنها أن تعترب اقحدث خالل سن  المصري

جانح، كون التقسيم الذي جاءت به مرتبط بقيام التكاليف الشرعية يف ح ن التحديد الذي جاءت به القوان ن 
 م املسؤولية اجلنائية واليت ال تقيمها أحكام الشريعة كما سبق وتعرضنا له إال بعد سن البلوغ.مرتبط بقيا

وهذا طبقا ملا  2عشرة سنة سن الثامن وقد حدد املشرع بداية هذه املرحلة ببلوغ( المسؤولية الجنائية الكاملة: 3
يف أغلب التشريعات  املعتمد والسن ه اوهذمن  . ح. ط. ج،  1األخرية من املادة  الفقرةورد يف نص 

            612 . ج. م و  161 . ط. م و املادت ن  11أيضا أخدا هبا طبقا للمادة  فالمشرع المصري والمغربي
 م.  . م. ج.

السن جاء على أساس أن اقحدث خالهلا تكتمل قدرته على اإلدراك  احتديد التشريعات هذه املرحلة هبذو     
، غري أن هذا التحديد مل حيل 3أهال لتحمل املسؤولية اجلنائية كاملة عن األفعال اليت يقرتفهاما جيعله  واالختيار

 46 -41سنة وهو ما كان ينص عليه يف املادة األوىل من األمر  12دون إمكانية رفع هذه السن ألكثر من 
       من 1فقرة  61حلت حملها املادة واليت  4 املتعلق بإحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة

                                                   
 تقرير مشرتك ملفوضية األمم املتحدة السامية قحقو  اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلررمة واملمثلة اخلاصة 1

طار نظام قضاء األحداث، جملس حقو  لألم ن العام املعنية بالعنف ضد األطفال، منع العنف ضد األطفال والتصدي له يف إ
 .4ص م، 1111جوان  11، 11اإلنسان، الدورة 

سنة حيث أنه يف الوقت الذي كان على املشرع  11 . م. ج بـ  61وهذه السن ختتلف عن سن الرشد املدين احملدد يف املادة  2
راح القانون إىل تربير موقفه هذا على أساس اجلزائري توحيد النصوص القانونية من حيث هذه السن رفعا للتعارض، ذهب بعض ش

أن حتديد سن الرشد املدين بتسع عشرة سنة يعود إىل عدم اكتمال خربت اقحدث بالنسبة هلذه املعامالت أي املعامالت املدنية 
 سن الرشد املدين قبل هذه السن، يف ح ن أهنم يرون أن إدراكه للخري والشر يأيت يف سن مبكرة نسبيا، وعليه البد من التفريق ب ن

 .331نظر، محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص وسن الرشد اجلنائي. أ
3
 .114 موسى بن سعيد، مرجع سابق، ص 

4
 السابق ذكره. امللغى املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة 46 -41األمر رقم  
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على ذلك مبوجبه اقحدث ال رمكن أن خيضع إال لتدابري اقحماية  استثناء . ح. ط. ج، حيث أورد فيها املشرع 
يف  والسلوكيةسنة، وذلك يف اقحالة اليت تكون فيها أوضاعه املعيشية  11سنة وإىل غاية سنة  12رغم جتاوزه سن 

يف اجملتمع، حيث أن غاية املشرع من هذا التدبري هو تعزيز محاية القصر من  اندماجه ن خطر مما حيول بينه وب
  . ط. م. 111يف املادة  المشرع المصري، وهذا ما ذهب إليه 1االحنرافخطر 

قحق  هذا كله فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية للحدث اجلناح، أما فيما خيص املسؤولية املدنية له يف حال ما إذا      
 .       111فقد فصل املشرع اجلزائري يف املسألة مبوجب نص املادة اقحدث  ارتكابهاء فعل جمرم ر الغري ضرر ج

لة املتسبب يف الضرر إذا مل يكن مميزا بعد، غري أن هذا ال يعين ضياع حق املضرور ءم. ج اليت قضى فيها مبنع مسا
 . م. ج جند أن املشرع قد ألزم  136، إذ أنه رجوعا للمادة من التعويض جلرب الضرر الالحق به استفادتهوعدم 

للغري من جراء  هالشخص الذي يدخل اقحدث أو القاصر حتت رقابته بالتعويض بدال عنه عن الضرر الذي أحدث
حمال منه رغم  ان الفعله الضار ما مل يثبت هذا الشخص أنه قام برقابته على أكمل وجه أو أن وقوع الضرر ك

فنص  المشرع المغربي، أما 14من املادة  1واجبه، وهذا ما أكده املشرع يف قانون محاية الطفل يف الفقرة قيامه ب
          143مبوجب املادت ن فأوجبها  المشرع المصري، أما . مم . ج  . 646على وجوهبا مبوجب املادة 

 .2م . م.  143و

شرع اجلزائري ألحكام الشريعة اإلسالمية عندما قسم امل مسايرةوعليه من خالل هذا الطرح يبدو واضحا      
انعدام           املسؤولية اجلنائية واليت يقابلها مرحلة  انتفاءمراحل مسألة اقحدث على ثالثة مراحل، مرحلة 

املة رحلة اليت تقوم فيها املسؤولية كامل، و اإلدراك الضعيفقابلها يلة املسؤولية اجلنائية املخففة و ، ومرحاإلدراك
 انعدام  ، وإن كان قد خالفها خبصوص السن الذي تنتهي فيها مرحلةاإلدراك التام أو البلوغوتقابلها مرحلة 

 .اإلدراك الضعيفوتبدأ فيها مرحلة  اإلدراك

 البند الثالث: سن الحداثة.

 وسنبحث ضمنها نقطت ن، تقدير سن اقحداثة و إثباهتا.    
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 أوال: تقدير سن الحداثة.

ل حول الوقت ؤ التسا  موضوع إقرار املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح مسألة حتديد سنه، وهوما يثري بدورهيثري    
اجلررمة أو وقت رفع الدعوى عليه أو وقت  ارتكابهالذي يعترب به يف حتديد هذه السن، فهل يكون ذلك وقت 

 اقحكم فيها؟.

       ارتكابقت رفع الدعوى وب ن من يأخذ بوقت حول املسألة ب ن من يأخذ بو  االختالفبالرغم من     
، وهو رأي تبنته 2اجلررمة ارتكاب، غري أن املتفق عليه فقهيا أن حتديد سن اقحدث ال يكون إال من وقت 1اجلررمة

أغلب التشريعات املقارنة كونه يتماشى مع كل من مقتضيات العدالة ومبادئ القانون اجلنائي اليت ال جتيز تطبيق 
، وقد أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة 3للفعل اجملرم ارتكابهب على الشخص ما مل يكن يستحق ذلك وقت العقا

قضاء احملكمة العليا يف أحد قراراهتا والذي جاء فيه: "مىت   يؤكدهأخرية من  . ح. ط. ج، وهو ما  فقرةالثانية 
الثامن عشر، ومن املقرر كذلك أن العربة يف حتديد كان من املقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد اجلزائي يكون بتمام 

سن الرشد اجلزائي يكون بسن اجملرم يوم ارتكابه اجلررمة، ومن مث فإن القضاء مبا  خيالف هذا املبدأ يعد خرقا 
 للقانون.

هم وأن المتم 0929أكتوبر  17أن ارتكاب فعل السرقة قد تم يوم وملا كان ثابتا، يف قضية اقحال،      
سنة  02اك، أي يوم ارتكاب تلك األفعال دنأوبذلك فقد كان عمره م 0967ماي  17اعن من مواليد الط

بقضائه على الطاعن بعقوبة مثانية أشهر حبسا، دون  -الغرفة اجلزائية–، فإن اجمللس القضائي وخمسة أشهر
من قانون  664املادة م التصريح بعدم اختصاصه إلحالة اقحدث أمام اجلهات اخلاصة باألحداث وفقا ألحكا

من قانون اإلجراءات اجلزائية خبر  قواعد  663، 661اجلزائية قد خالف أحكام املادت ن  اإلجراءات
 .4"االختصاص

مبوجب هذا القرار قضاة احملكمة العليا قاموا بالقضاء بعد مساءلة الطاعن عن فعله اجملرم، وذلك لعدم بلوغه      
إىل غاية  م0967ماي  17ندوا يف حساهبا بداية من تاريخ مولده والذي كان يوم السن املوجبة لذلك، واليت است

سنة ومخسة  14إذ أنه يف هذا الوقت مل يكن يبلغ من العمر إال م، 0929أكتوبر  17فعل السرقة يوم  ارتكابه
 م.1121ماي  11سنة ال يكون يوم  12أشهر يف ح ن أن بلوغه 
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                      611يف الفقرة األوىل من املادة  ع المغربييالتشر يف كل من معمول به أيضا  االجتاهوهذا      
 ط. م. من  . 11يف املادة  ع المصرييوالتشر ، . م . م. ج

 ثانيا: إثبات سن الحداثة.

اجلررمة، فمن هي اجلهة املخلول هلا بتحديدها، وما  ارتكابإذا كان سن اقحدث حتدد أو حتتسب من وقت      
 الوسائل اليت تعتمد عليها يف ذلك؟.هي 

، الذي يعتمد يف ذلك على 1مسألة حتديد السن من املسائل املوضوعية فهي ختضع لقاضي املوضوع باعتبار     
وثائق اقحالة املدنية كشهادة امليالد أو الدفرت العائلي، وبالنسبة لألشخاص الذي ينتفي لديهم توافر هذه األورا  

المشرع ، وهو ما قضى به 2يف صحتها فإنه يتم اللجوء إىل اخلربة الطبية للفصل يف املسألةأو يف حالة الطعن 
من  . ط. م عندما نص على أن السن تثبت مبوجب شهادة امليالد أو بطاقة الرقم القومي  1يف املادة  المصري

اجلهات بقرار مشرتك  مهمة تقديره إىل أحد أوكلتأي مستند  عدم وجودأو أي مستند رمسي آخر أما يف حال 
 من وزير العدل والصحة.

من  . م. ج، إذ يتم اللجوء  611يف املادة الفقرة الثانية من املادة  المشرع المغربيأيضا هو ما نص عليه     
يف تاريخ الوالدة يتم اللجوء إىل الفحص الطيب  اختالفإىل شهادة اقحالة املدنية ويف حال عدم وجودها أو وقع 

 إلثباته.

 . م. ج أين نص على  3وتبقى مسألة التقومي املعتمد يف حساب السن فحسمها املشرع اجلزائري يف املادة     
 أن اآلجال حتتسب بالتقومي امليالدي ما مل ينص القانون على خالف ذلك. 

ة، كما هو لكن ماذا لو حدث خطأ يف تقدير السن أو وجد تعارض ب ن الوثائق الرمسية وتقرير اخلربة الطبي    
اقحال عندما يتعذر على اقحدث أو وليه تقدمي وثيقة تثبت سنه فيتم اللجوء إىل اخلربة الطبية، لكن حال اللجوء هلا 

 عليها يف حتديد السن تظهر الوثيقة الرمسية، فما هو املعمول به يف هذا الوضع؟.  عتماداالو 

، يف حال ظهور الوثيقة الرمسية قبل الفصل يف الدعوى تدارك األمر يف حالة اخلطأ يتطلب التمييز ب ن حالت ن    
ر اتدارك األمر، غري أن اإلشكال يث وظهورها بعد الفصل فيها، حيث أن اقحالة األوىل ال تثري أي إشكال إذ رمكن

يف ح ن أن بعض التشريعات  خبصوص اقحالة الثانية خاصة وأن املشرع اجلزائري مل يتعرض إليها بأي نص قانوين،
يف  المشرع المصري، وهو ما أخذ به 3من أحد حاالت اليت توجب إعادة النظر اعتربهتاعت اللبس عندما رف

                                                   
 .114جدي الصاد ، مرجع سابق، ص  1
 .116ك السايح، مرجع سابق، ص . عبد املال12 صمرجع سابق، جنيمي مجال،  .14ص مرجع سابق، عراب ثاين جنية،  2
3
 . 13مرجع سابق، ص أشرف رمضان،  
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 باعتبارمن  . ط. م مميزا ب ن حالت ن يف إطارها: اقحالة األوىل وهي اقحالة اليت حيكم فيها على املتهم  133املادة 
، حيث هنا إما أن حيكم عليه على أساس جتاوز سن أنه جتاوز سن معينة مث يثبت بأورا  رمسية أنه مل يتجاوزها

سنة، أما اقحالة الثانية فهي اقحالة اليت حيكم فيها على املتهم على أساس أنه طفل مث يثبت  12سنة أو سن  11
يرفع احملامي العام األمر إىل احملكمة اليت أصدرت اقحكم إلعادة النظر  اقحالت نسنة، ففي هات ن  12أنه جتاوز سن 

 وفقا للقانون.   بإلغائهه والقضاء في

للحدث اجلانح ملسنا من خالل املقارنة اليت قمنا هبا أن املشرع اجلزائري  زائيةاجل للمسؤوليةهناية دراستنا يف      
وهو بصدد بناء هذا النظام القانوين أصاب يف بعض أحكامه كما ملسنا النقص الذي يعرتي البعض منه، وعلى 

له بتعديل هذه النقائص اليت قد تغين عن الكثري خاصة يف اقحالة اليت فتح فيها اجملال إلعمال هذا جندد دعوتنا 
 السلطة التقديرية للقاضي.

إىل دراسة بعض أنواع اجلرائم اليت قد يرتكبها األحداث اجلاحن ن فرتة  االنتقالوبعد هذا ال يبقى لنا إال     
 منح هلم املشرع من خمتلف جوانبها. حداثتهم لإلحاطة باقحماية املوضوعية اليت

 المبحث الثاني: الجرائم المرتكبة من الحدث الجانح.

حق من هذا البحث، سنبحث اجلرائم اليت يرتكبها يف املال رفقةاملو املوجودة ب ن أيدنا  ءاتإلحصاإىل ا استنادا    
أين سنأخذ بعض النماذج عن كل  فهم بكثرةواملرتكبة من طر  انتشاراإىل اجلرائم األكثر  استنادااألحداث اجلاحن ن 

 .املخدراتجررمة من ب ن جرائم األموال، جرائم األشخاص واجلرائم الواقعة على األخال ، إىل جانب جرائم 

حالة  1162مقسمة إىل  4111عددها بـ قدر ينسبة جررمة السرقة أين  ارتفاع ءاتحيث تب ن هذه اإلحصا    
م فسجلت 1116م، أما سنة 1111حالة لسنة  1444 م، و1114ة حالة لسن 1431م، و1114لسنة 

 1366حالة منها  1614إذ بلغ عددها الضرب واجلرح حالة، لتليها فيما بعد ويف املرتبة الثانية جررمة  1121
م فسجلت 1116م، أما سنة 1111حالة لسنة  1143م، و1114حالة لسنة  1334م، و1114لسنة 

منوذجا جررمة الفعل الفاضح العلين واليت تعد  جرائم االعتداء على الشرف تبة الثالثةحالة، مث تأيت يف املر  1161
حالة سنة     661م، إذ اخنفضت من 1114إىل  1116حالة لسنوات  1634عنها، وقد بلغ عددها 

م، وإن كانت هذه النسب مرتفعة بالنسبة للحالة اليت كانت عليها يف السنت ن 1114سنة  323م وإىل 1114
حالة ابتداء من  1316وبعد ذلك تأيت جرائم تعاطي املخدرات يف املرتبة الرابعة مبجموع ، م1111و  1116
م، وبعدها تأيت باقي اجلرائم كجررمة إتالف ممتلكات الغري وجررمة تكوين مجعية أشرار وجررمة 1114إىل  1116
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الضرب واجلرح املفضي إىل املوت، وباقي  العنف ضد األصول، جررمة القتل العمد، جررمة حماولة القتل، جررمة
 .1اجلرائم املختلفة

جلرائم األحداث من بعض الدراسات السابقة لصعوبة  ءاتاإلحصاأما يف املغرب ومصر فحاولنا مجع بعض       
اقحصول عليها من اجلهات املعنية، حيث أن هذه اإلحصاءات وإن كانت ليس باقحديثة غري أهنا تفي بالغرض إذ 

هلا أن تعطينا تصورات واضحة على معدل اإلجرام يف هذه الدول، ففي املغرب وحسب إجابة وزارة العدل  رمكن
م، فقد تصدرت جررمة 1111على أسئلة االستبيان املرسل إليها من قبل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي سنة 

حدث بنسبة             3311يها الضرب واجلرح مقدمة اجلرائم اليت يرتكبها األحداث إذ بلغ عدد مرتكب
، مث جررمة القتل وبلغ %11,11حدث بنسبة  1111، لتليها جررمة السرقة البسيطة وعدد مرتكبيها 12,11%

حدث واليت  1116، لتأيت بعدها جررمة السرقة املوصوفة بـ %4,41مبعدل  1334عدد األحداث املرتكب ن هلا 
، لتأيت بعدها كل من %4,11حدث بنسبة  1143واد املخدرة بعدد ، مث جررمة تناول امل%4,31يقابلها نسبة 

 %1,22حدث بنسبة  1111و  1133جررمة السكر العلين وخمالفة قوان ن السري واليت يقدر عدد مرتكبيها بـ 
 .2لكل جررمة على الرتتيب %1,41و

عن املنظمة الدولية لإلصالح  أما يف مصر وحسب الدراسة اليت قام هبا الربوفيسور حممد املوسى والصادرة    
 6144م 1113فيفري  11م وإىل غاية 1111اجلنائي فقد بلغ العدد اإلمجايل لألحداث احملكوم عليهم لسنة 

 .3فتاة 414حدثا من بينهم 

 .جريمة السرقةالمطلب األول: 

ين وخنصصه لدراسة ، فرع أول ونبحث فيه تعريفها، الفرع الثا نسنعاجلها ضمن هذا املطلب يف إطار فروع    
 .قيامها

 السرقة.جريمة الفرع األول: تعريف 

 تأخذ السرقة التعاريف التالية:    

 

 
                                                   

 .111ص  -116، ص 11و  12و  14أنظر، امللحق رقم  1
 .144ص مرجع سابق، فواز رطروط،  2
حممد املوسى، العقوبات البديلة يف نظام عدالة األحداث، دراسة حالة لكل من األردن ومصر واألردن، املنظمة الدولية  3

 .11األردن، ص  -اجلنائي، عمان لإلصالح
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 السرقة فقهيا.جريمة البند األول: تعريف 

وخيتلف تعريف السرقة حبسب املذاهب الفقيهة ومرده القيود الشرعية اليت فرضها كل مذهب كشروط     
 .1لتحققها

هنا أخذ العاقل البالغ نصابا حمرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغري ال شبهة له فيه على وجه بأ الحنفيةفيعرفها     
 .2اخلفية

 .3االختفاءأخذ امللتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم ال شبهة له فيه على وجه  الحنابلةويعرفها     

 .4هي أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائطالشافعية  ويف تعريف    

 .5سرقة هي أخذ مال الغري مسترتا من غري أن يؤمتن عليهالفالمالكية أما عند     

هذه التعاريف إال أهنا تتفق على عملية األخذ اليت تقع على مال الغري خفية حىت تتم  اختالففرغما من      
 الالنصاب، أو أ السرقة، بغض النظر عن الشروط األخرى اليت رمكن أن يشرتطها كل مذهب لقيامها كاملة كتوافر

ماال لغريه  ا، وعليه رمكننا تعريفها بأهنا كل من أخذ مكلفا حر 6ترد عليه شبه ... إخل الأيكون املال حمرز، أو 
 .7هبدف متلكه

 
                                                   

دمحان صباحيية خدجية، جرائم السرقة واالحتيال عرب األنرتنت، دراسة مقارنة ب ن الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، رسالة  1
أسامة بن حممد منصور اقحموي، سرقة املال     .4، ص م1113 -1111ماجستري، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 

. حلمي علي أبو الليل، الروابط العائلية وأثرها يف 331م، ص 1113، 1، ع 11عام، دراسة مقارنة، جملة جامعة دمشق، مج ال
. عيسى العمري وحممد شالل 314، ص 1116القانون اجلنائي املصري والفقه اإلسالمي، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، 

 .26م، ص 1111مية، دراسة مقارنة، دار الكتاب الثقايف، األردن، العين، فقه العقوبات يف الشريعة اإلسال
 .111م، ص 1111 -هـ 1631، دار الرسالة العلمية، 1، ط 3عبد اهلل بن حممود املوصلي، االختيار لتعليل املختار، ج  2
 .311ص موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي، مرجع سابق،  .411، ص مرجع سابقحازم خنفر،  3
ج  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،املنويف املصي األنصاري، مشس الدين حممد أيب العباس أمحد بن محزة وابن شهاب الدين الرملي  4
 .631م، ص 1113 -هـ 1616لبنان،  –، دار الكتب العليمة، بريوت 3، ط 4
        -هـ1611لبنان،  -، دار املعرفة، بريوت4ط ، 1أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطىب، ج  5

، منشورات مركز جنيبويه 1هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدمريي، الشامل يف فقه اإلمام مالك، ج  .661م، ص 1121
 .131م، ص 1112 -ه1611للمخطوطات وخدمة الرتاث، 

6
 .1مرجع سابق، ص  دمحان صباحيية خدجية، 

             بارك، جررمة السرقة والسطو يف حمافظات غزة، دراسة يف جغرافية اجلررمة، رسالة دكتوراه، كليةوسيم أمحد حسن م 7
 .12، ص م1114 -هـ1632اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 السرقة قانونا.جريمة البند الثاني: تعريف 

 ..". . ع. ج بأنه "كل من اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا . 311جاء يف نص املادة      

  . ج. م "من اختلس عمدا ماال مملوكا للغري يعد سارقا ...". 111وجاء يف املادة     

  . ع. مص على أنه "كل من اختلس منقوال مملوكا لغريه فهو سار ". 311كما نصت املادة      

ه مىت كان السار  تعريفا صرحيا للسرقة إال من خالل تعريفها للسار ، وعلي ظاهر أن هذه القوان ن مل تعطوال    
مال مملوك للغري، ومن هذا التعريف والنصوص القانونية  اختالسهو خمتلس املال اململوك للغري كانت السرقة هي 

 خنلص إىل نقطت ن أساسيت ن:

  تتشابه جررمة السرقة مع كل من جررمة لها:  المشابهةالحد الفاصل بين جريمة السرقة والجرائم
ا جرائم تشرتك يف ذات احملل وهو وقوعها على مال مملوك للغري، إىل جانب القصد النصب وخيانة األمانة كوهن

، غري أهنا ختتلف فيما بينها من حيث 1يف نقل ملكية املال املسرو  إىل الذمة املالية للسار  املتمثلاجلنائي فيها 
ع املال من مالكه دون موافقته، أما كل جررمة، حيث أنه يف جررمة السرقة السرا  ينتز   ارتكابالوسيلة املستعملة يف 

، يف ح ن االحتياليةلكن بعد اللجوء إىل بعض الطر   باختيارهيف جررمة النصب ينتقل املال من صاحبه إىل اجلاين 
يف جررمة خيانة األمانة بعدما ينتقل املال املستوىل عليه من حيازة مالكه إىل حيازة اجلاين بطريقة قانونية صحيحة 

ها حنو اموجها إي اجتاههيغري هذا األخري نيته فكما لو أعاره إياه ملدة حمددة   ،وعلى سبيل األمانة يف شكل عقد
 .2عليه عرض اقحائط االتفا متلكه ضاربا ما مت 

 .جريمة السرقة قيام الفرع الثاني:

 ونتعرض فيه إىل كل من أركان جررمة السرقة والعقوبات املقررة هلا.    

 جريمة السرقة. البند األول: أركان

الفقهاء على أن السرقة توجب إقامة اقحد يف حق مقرتفها مىت  اتفقمن الناحية الفقهية  إىل أنهبداية نشري     
ُبَِماُُ، عمال بقوله تعاىل:﴿3توافرت فيه الشروط وهو قطع اليد َُجزَاًء ُأَْيِدَيه َما ُفَ اْقطَع وا ُوَالسَّارِقَة  وَالسَّارِق 

                                                   
 .111، مرجع سابق، ص 6مصطفى جمدى هرجة، اجمللد  1
2
 . 43د اجلمرة، مرجع سابق، ص . عبد الرمحن جماه111مرجع سابق، ص  ماهر عبد شويش الدرة، 

3
. منصور بن يونس بن ادريس 114مرجع سابق، ص  حازم خنفر،. 111مرجع سابق، ص  عبد اهلل بن حممود املوصلي، 

أيب . 366مرجع سابق، ص أيب إلبراهيم إمساعيل بن حيي بن إمساعيل املصري املزين،  .131البهويت اقحنبلي، مرجع سابق، ص 
 .661مرجع سابق، ص د بن حممد بن أمحد بن رشد القرطىب، الوليد حممد بن أمح
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َُنَكاَلًُ َُحِكيمٌُ اللَّهُِ نَُمُِ َكَسبَ ا َُعزِيٌز َُورَس وَله ُُ، وقوله أيضا: ﴿1﴾وَاللَّه  ُاللََّه ُي َحارِب وَن ُالَِّذيَن َُجزَاء  إِنََّما
ُأَُ ُِخَلف  ُمِّْن ُوَأَْرج ل ه م ُأَْيِديِهْم ُت قَطََّع ُأَْو ُي َصلَّب وا ُأَْو ُي قَت َّل وا ُأَن ُفََساًدا ُاْْلَْرِض ُِفي ُِمنََُُوَيْسَعْوَن ُي نفَْوا ْو

ِلكَُاْْلَْرِضُُ
َٰ
على عدم إقامته على  كاتفاقهم،  2﴾ِظيمٌُعََُُعذَابٌُُاْلِخرَةُُِِفيَُوَله مُُْالدُّْنيَ اُِفيُِخْزيٌَُُله مُُْذ

ا روي عن على هذا األخري مب واستدلوا، 3العقل لديه كونه مل يبلغ بعد اكتمالاألهلية عنده وعدم  النعداماقحدث 
))رفع القلم عن ثالث، عن النائم  قال:صلى اهلل عليه وسلم ول اهلل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رس

 .4حتى يستيق،، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يعقل((

أيضا ما حدث به أبو بكر بن أيب شيبة وعلى بن حممد قاال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد املالك بن      
يوم قريظة فكان من أنبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على عمري قال: مسعت عطية القرظي يقول: عرضنا 

 .5قتل ومن مل ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن مل ينبت فخلي سبيلي

وما روي عن علي بن حممد عن عبد اهلل بن منري وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا: حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن     
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللنافع عن ابن عمر قال: عرضت على 

 . 6جيزين وعرضت عليه يوم خند  وأنا بن مخس عشرة سنة فأجازين

هذا  فكما هو واضح من هذه األحاديث ال حد جيب على اقحدث أو الصغري إذا سر  ما مل يعقل، غري أن    
عليه من العبث بأمن  ةمىت كان مميزا خشي ديبه أو تعزيرهال يعفي اقحدث من املسؤولية التأديبية اليت توجب تأ

ه من السرقة سلوكا معتادا، وهذا كله على سبيل هتذيبه ذختااالناس، ومن جهة أخرى خوفا عليه من  وطمأنينة
 .7وصيانته وتوجيهه حنو السلوك القومي دون أن يكون يف ذلك أي نية لعقابه وزجره
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ن الضمان وفيه جيب أن منيز ب ن حالت ن، اقحالة األوىل وهي اليت تكون فيها الع ن كما أن هذا ال يعفيه أيضا م     
 :1اجتاهات ىل ثالثإبشأهنا الفقهاء  وانقسمأو أتلفت من طرف الصغري،  استهلكتاملسروقة قد 

 إىل عدم إجابة الضمان عليه يف مجيع اقحاالت سواء يف اليسر أو  االجتاهذهب هذا األول:  االتجاه
، وحجتهم هي وإن مل تستند إىل أي دليل أن عقوبة القطع ال جتب إال إذا كانت فقهاء الحنفيةر وقال به العس

عن قوهلم حىت ولو حتقق فيها وصف اجلناية فإن هذه  هناك جناية وهو ما ال يتحقق يف فعل الصغري، فضال
 األخرية ليست من األفعال املوجبة للضمان.

 فقهاء الشافعية ضمان عليه سواء كان موسرا أو معسرا، وقال به يرى وجوب الالثاني:  االتجاه
ُبِاْلبَ اِطلُِ، وحجتهم على قوهلم هذا قوله تعاىل: ﴿والحنابلة ُبَْيَنك ْم ُأَْموَاَلك ْم ُتَ ْأك ل وا ، حيث أن املوىل عز 2﴾َوَل

ال الغري آكل ملال وجل ينهى من خالل هذه اآلية أكل الناس مال بعضهم البعض بالباطل، والسار  بسرقته م
 أخيه بالباطل وعليه جيب عليه الضمان لدفع ذلك.

 إىل وجوب الضمان عليه يف حالة اليسر أما إذا كان موسرا فال  االجتاهويذهب هذا الثالث:  االتجاه
َُكاَنُذ وُع ْسرَة ُُأنصاره على ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ واستند، مالك االتجاهضمان عليه وقال هبذا  وَِإْن

َُمْيَسرَةُ فَُ ُإَِلى لتهم ءرة فيجب مسا، حيث تذهب اآلية إىل أنه مىت كان أصحاب الغرائم من ذوي العس3﴾َنِظرٌَة
 مطالبة السار  بالضمان إىل غاية الوقت الذي خيرج من عسره. تعلى الدين الذي عليهم حىت يوسروا، ومنه وجب

ال يستند على أية حجج  اضعيف اجحنا رأيوعن الرأي الراجح، فإنه حال ترجيح الرأي األول نكون قد ر 
خاصة وأنه مل يراعي ظروف املوسر الذي أوجب  امتشدد امنطقية قوية، أما ترجيح الرأي الثاين جيعلنا نرجح رأي

مام املذهب الوسط عليه الضمان حىت يف يسره وهو أمر صعب جدا حتققه، غري أن ترجيح الرأي الثالث جيعلنا أ
ه، ليقيمه يف حقه   من الضمان ومل يوجبه عليه بغض النظر عن حالته بل راعى ظروفر االس حيث أنه مل يعف
 .   4ره وهو الرأي الذي نذهب إليه أيضاعندما يتحقق يس
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أما اقحالة الثانية فتتعلق بالضمان مىت كانت الع ن املسروقة ال تزال قائمة بذاهتا ومل يتصرف فيها بعد، فوجب      
، عمال 1 صاحبها بعينها سواء كان الصغري مميزا أو غري مميز وسواء كان معسرا أو موسراإرجاعها إىل اتفا هنا 

 .2"ت حتى تؤديذعلى يد ما أخبقوله صلى اهلل عليه وسلم: "

أمام هذه األحكام، هل يستفيد اقحدث من الناحية القانونية من نفس األعذار اليت منحها له الشرع أم أن      
 عنها؟.    ا لة جنائيءلته مساءة يوجب مساسرقجررمة ال ارتكابه

مكرر  . ع. ج، إال أنه بالرجوع إليها  341إىل  311لقد نظم املشرع اجلزائري جررمة السرقة يف املواد من     
     12و  13حكام السرقات الواقعة من األحداث السيما الذين يرتاوح سنهم ب ن  يفرد نصا خاصا ألجنده مل

 13ة اجلنائية املخففة تقوم يف حقهم كما سبق معاجلته، أما األحداث الذي يقل سنهم عن سنة، كون املسؤولي
 ال رمكن اقحديث عن جررمة السرقة لديهم. عليهسنة فتنعدم مسؤوليتهم اجلنائية و 

 13 بناء على هذا فإن اجملال الذي تنحصر فيه دراستنا جلررمة السرقة هو السرقة اليت يرتكبها األحداث ما ب ن    
سنة، وعليه سنبحث أركان جررمة السرقة اليت توجب مسؤوليتهم اجلنائية املخففة ضمن هذا الفرع، وهي  12و 

ذات األركان اليت تتطلبها هذه اجلررمة بالنسبة لألشخاص البالغ ن واليت ال خترج عن ثالثة أركان طبقا لنص املادة 
  . ع. ج وهي: 311

 : الركن المادي.أوال

، ويف حتديد االختالسك النشاط اإلجرامي الذي يأيت به السار  ويتمثل يف جررمة السرقة يف فعل وهو ذل    
، وهبذا يعرفه الفقه بأنه 3اجملال أمام الفقه ةن معظم التشريعات الوضعية مل تعط تعريفا له فاحتفإ االختالسمدلول 

أو نزعه من اجملين عليه وإدخاله  الشيءإىل نقل بغري رضا مالكه أو حائزه، مما يؤدي  الشيءعلى حيازة  االستيالء
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يتطلب توافر عنصرين  االختالس، وإزاء هذا التعريف فإن 1إىل حيازة اجلاين بغري علم اجملين عليه وبدون رضاه
 .2لتحققه عنصر مادي واآلخر معنوي

  حيث ستيالءااليف عملية  االختالسويتمثل العنصر املادي املكون لفعل : لالختالسالعنصر المادي ،
أن هذه األخرية تتحقق بإخراج الشيء من حيازة املالك األصلي وإدخاهلا يف حيازة املختلس، وال عربة هنا 

، غري أنه يشرتط فيه أنه 3نقل أو اخلطف أو أي وسيلة أخرىالفقد يتم بالسلب أو  االستيالءبالوسيلة اليت مت هبا 
فيه الغري  يهيئوالذي  الذي ال يتم بيد اجلاين االستيالءأيضا  الءاالستييتم بفعل اجلاين ويعد من قبيل عمليات 

، كما الرتكاهبال آلة استعماأو ليقوم بنقل الشيء إليه، كما هو اقحال لو قام اجلاين بتدريب كلب على السرقة 
 االختالساملختلس، وعليه إذا أعدمه يف مكانه حتول وصف الفعل من  حيازةيشرتط فيه أيضا أن ينقل الشيء إىل 

إىل اإلتالف، لكن ليس من املشرتط أن حيتفظ اجلاين باملال املسرو  إذ له أن ينقل حيازته آلخر كما له أن 
 .4يستهلكه إذا كان من األموال املستهلكة كما لو كان من الشروبات أو املأكوالت

 النتائج التالية: رتتب عنهتحتت هذه األوصاف والشروط بعنصره املادي  االختالسإزاء هذا فإن     

  ال يتحقق مىت كان الشيء مسبقا يف حيازة املتهم، وعليه مىت تعمد اجلاين عدم تسليم الشيء  االختالس
سارقا لعدم حصول  اعتبارهبه لنفسه، فإنه من غري املمكن  االحتفاظاألصلي أو حائزه نية منه يف  ملالكه

البائع عن تسليم املبيع للمشرتي دون أي عذر  امتناعال ذلك وكون إرادته مل تتجه له منذ البداية، ومث االختالس
مقبول، هذا ما مل ينقل اجلاين حيازة الشيء للمجين عليه مث خيتلسه منه ألنه يعد هنا سارقا، وعليه يشرتط كذلك 

 اجلاين باقحيازة حىت ال يعد سارقا. احتفاظ
  على اقحيازة، وال  واالستيالءلتسليم يتناىف ، ومرد ذلك كون اواالختالسعدم إمكانية اجلمع ب ن التسليم

به سواء كان حرا أو مشوبا بأحد عيوب  االحتجاجعربة هنا بالطريقة اليت يتم هبا التسليم فال يعتد به وال رمكن 
املبيع بإخفاء بعضه أثناء وزنه، فتسليم املعيب هنا ال يصح إال لقيام  كميةاإلرادة كما هو اقحال بالنسبة للغش يف  

رمة النصب، كما ال يعتد به أيضا إذا حصل بناء على خطأ ألن اخلطأ هنا ال يرتب سوى املسؤولية املدنية ومن جر 
، هذا كله إذا مل تكن أحد عيوب اإلرادة أو اخلطأ باخلطأسابه راتبا شهريا يفو  راتبه أمثلته حتويل املوظف قح
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ا، وهذا ما قضي به يف فرنسا عندما قام مدير أحد وأعترب سارق االختالسصادرا من الضحية فلو صدر منه حتقق 
غري أنه أمر موزع البنزين بتسليمه البضاعة مبنزله  ،املازوت قحساب الشركة مبقابل من أمواهلا القتناءالشركات بطلب 

 .1عوض مقر الشركة

هذا التسليم  نفذ مت من غري مالك أو حائز مل يغري أنه يشرتط فيه أن يتم من مالك الشيء أو حائزه فإ     
، ومثال ذلك طلب شخص من اخلادم يف مطعم أو فند  أن يسلمه معطفا موجودا بغرفة املالبس مومها االختالس

إياه بأنه ملك له ما جيعل اخلادم يسلمه له حبسن نية، عد يف هذا املثال الشخص الذي تسلم املعطف سارقا ألن 
ة اليت يتسلم فيها اخلادم املعطف على سبيل األمانة فيسلمه اخلادم ليس له صفة على املعطف، وهذا كعس اقحال

 ا ألنه تسلمه من صاحب الصفة عليخطأ لغري مالكه فال يعد هذا األخري سارق

، ألنه ال يصح من اجملنون واختيارأيضا أن حيصل على إدراك وإرادة  لالختالسكما يشرتط يف التسليم النايف       
ون الغرض منه هو نقل اقحيازة سواء  ـ، وأخريا أن يكزياملموحىت الصيب غري  ةعقليأو السكران أو املصاب بعاهة 

كانت كاملة بقصد التملك أو ناقصة كما لو كانت على سبيل األمانة، أما اقحيازة العارضة فهي ال تنفي 
 .2االختالس

  ملية ويتجسد هذا العنصر يف عدم رضا مالك الشيء أو حائزه بع: لالختالسالعنصر المعنوي
جررمة السرقة  انتفترضاء ضمنيا أو صرحيا  االختالسمالك شيء أو حائزه بعملية  يمىت رض عليه، و االختالس

مع ذلك، ويشرتط يف رضاه يف اقحالة األخرية أن يصدر عن إرادة مميزة وحرة وأن يكون معاصرا أو سابقا 
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 .112، ص 1املنتدى القانوين، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، جامعة حممد خيضر بسكرة، ع 
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يف العديد من القوان ن  ةط مل ينص عليه صراحأن هذا الشر  كون الرضا الالحق له ال ينفيه، وننوه هنا  لالختالس
 .1االختالسبا ومالزما لعملية و طللك يبقى شرطا ميعد القانون اجلزائري أحدها ومع ذ

 : محل الجريمة.ثانيا

 . ع. مص فإن احملل يف جررمة  311 . ج. م واملادة  111 . ع. ج واملادة  311وفقا لنصوص املادة     
للغري، ويف معىن املال فرياد به كل شيء قابل للتملك وذو  اون ماال إىل جانب كونه مملوكالسرقة يشرتط فيه أن يك

وإن كان  املال قد يكون عقارا أو منقول فإن املال حمل السرقة ال يصح إال أن يكون منقوال وباعتبارقيمة مالية، 
، إال أنه من غري يع المصريالتشر مل ينصا صراحة على ذلك كما هو اقحال يف  والمغربياجلزائري  المشرع

تايل تقع السرقة على خمتلف األموال املنقولة املادية القابلة الاملتصور سرقة األشياء غري املنقولة أي العقارات، وب
            كانت طبيعتها، سواء كانت هذه األموال من األجسام الصلبة أو املواد السائلة أو حىت  مهماللحيازة 

ومثاهلا اآلالت الزراعية والعتاد املخصص خلدمة  2ك حىت األموال أو العقارات بالتخصيصالغازية، ويطال ذل
ومثاهلا األبواب والشبابيك واألحجار والرمال  3باالتصالاألرض واآلالت الصناعية يف املصانع، وأيضا العقارات 

 .4واألشجار واحملاصيل الزراعية

ء املنقولة اليت ال رمكن أن تكون حمال للسرقة تلك األفعال اليت تقع إىل جانب العقارات خيرج من جمال األشيا     
فا آخر كما يف جررمة اخلطف أو اقحبس، أيضا يعلى األشخاص، ألنه ال رمكن متلكهم ما جيعلها تأخذ تكي

هذه  وحق اإلجيار واألفكار واآلراء، هذا ما مل تفرغ االرتفا األموال املعنوية من بينها اقحقو  الشخصية كحق 
اقحقو  واألفكار واآلراء يف سندات أو كتب أو أروا  تثبتها، ألنه فقط وقتها رمكن أن تقع السرقة على العقود 

 .5أشياء مادية منقولة باعتبارهااملالية واألسهم والكتب واملؤلفات  واملستندات

 

                                                   
1
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لية معينة فتقع السرقة عليه مهما قيمة ما ا، فإنه ال يشرتط فيه أن يكون ذوعن قيمة ومشروعية املال املسرو     
، ويسري ذلك على املال غري املشروع فهو أيضا تقع عليه السرقة رغم كون القانون حيظره  ارتفعتقلت قيمته أو 

 .1كما يف املخدرات

         أن ب فيفيدهذا فيما خيص شرط كون املال املسرو  منقوال، أما فيما يتعلق بشرط كونه مملوكا للغري      
                    ماال آل  اختلسكون املال غري مملوك للسار  وقت السرقة، وعليه تنتفي السرقة عن الشخص إذا ي

                    ملكيته ثبتتماال  اختلسكاإلرث أو اهلبة أو الوصية، أو إذا   للملكيةإليه بأحد األسباب املكسبة 
            أيضا يف اقحالة اليت خيتلس فيها ماال مملوكا له بالرغم من له مبوجب حكم قضائي بعدما كان متنازعا فيه،

أن الغري يستأثر حبقو  عليه كما يف عقد الوديعة حيث يسرتد املودع الوديعة خلسة رغم ما للمودع لديه من 
 .2حقو 

           ينها ما نص، من ب3االستثناءاتغري أن القاعدة األخرية تبقى قاعدة عامة رمكن أن ترد عليها بعض     
                 313يف املادت ن والمشرع المصري  . ع. ج،  346و  343عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

                 . ج. م، وذلك 111و  116و  113يف املواد  والمشرع المغربي . ع. مص،  مكرر 313و 
                   استيالءق يف الرتكة على كامل املرياث أو جزء منه، الشريك أو املدعي حب باستيالءعندما يتعلق األمر 

                                      على األموال االستيالءيف امللك أو أحد املسامه ن على مال الشركة،  الشريك
اليت سلمها على سبيل املقرتض أو الراهن أو املدين على األشياء  استيالءاقحراسة،   واملوضوعة حتتاحملجوزة 

 الرهن.

شرط كون املال مملوكا للغري أن يكون مملوكا للغري وقت السرقة حىت ولو مل يكن هذا املال حتت  يفيدكما       
       ماله املفقود  اسرتدادحيازته بسبب فقده أو ضياعه منه، حيث أن القانون منحه يف هذه اقحالة اقحق يف 

 عليه جيعله  االستيالءبه بنية  احتفاظهه لصاحبه كونه يعتربه مالكا له، وعليه فإن كما أوجب على من جيده تسليم
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 .1ألموال املباحة واملرتوكة فتنتفي فيها جررمة السرقة ألنه ال مالك هلال مرتكبا جلررمة السرقة، أما بالنسبة

 : الركن المعنوي.ثالثا

، أما القصد العام 2نوع ن من القصد قصد عام وقصد خاصويتطلب الركن املعنوي يف جررمة السرقة توافر      
إرادته إىل القيام هبذا الفعل دون رضاه وحتقيق  واجتاههو مملوك للغري  اختلسهويتطلب علم اجلاين بأن املال الذي 

أخذ على شيء بدون إرادته، أو من  استوىلتايل ال يعترب سارقا من العليه، وب االستيالءالنتيجة اإلجرامية وهي 
على مال حبسن نية منه ظنا أن  استوىلماال غلطا معتقدا أنه ماله نظرا للتشابه ب ن ماله ومال الغري، أو من 

، أما القصد اخلاص فيتمثل يف نية متلك املال املختلس وحرمان 3عن أخذه له أو أنه مرتوك أو مباح ياصاحبه راض
يع السلطات اليت رملكها املالك عليه، وينتفي هذا القصد إذا يازتا كاملة ومباشرة مجححبيازته  املالك منه هنائيا

 املؤقت غري كاف االستعمالبقصد  االستيالءنية املختلس جملرد حيازة املال حيازة ناقصة أو عارضة ألن  انصرفت
 .4لقيام القصد اجلنائي

                                                   
1

كة لشخص مع ن غري أهنا ضاعت منه مما حال بينها وب ن حيازته       األشياء املنقولة اململو  باألموال المفقودة أو الضائعةويراد  
هلا، غري أن هذا الفقد مل حيل بينه وب ن التمسك مبلكيتها ما يدفعه إىل البحث عنها رغبة منه يف اسرتدادها مىت مل تدخل يف حيازة 

أن ملكيتها تثبت لواضع اليد عليها أوال منها فهي األموال اليت ال مالك هلا يف األصل إال األموال المباحة شخص آخر، أما 
اقحيوانات الربية والبحرية، فاالستيالء على مثل هذه األموال من اقحائز األول ال يعد سرقة وإمنا يزيل عنها وصف أموال مباحة 

يفة اليت تظل مكاهنا ليدخلها يف ملكيته وبذلك أي استيالء بعد ذلك يعد سرقة، ومع ذلك تبقى األموال املباحة من حيوانات أل
فرتة من الزمن مث تعود تأخذ تكييفا آخر ألهنا تبقى ملكا لصاحبها وبالتايل تأخذ حكم األموال املفقودة، أيضا البد من ضرورة 

وال لألمالتمييز ب ن األموال املباحة واألموال اليت تعود ملكيتها للدولة ألن هذه األخرية تصلح حمال جلررمة السرقة، أما بالنسبة 
للغري حبيث تصبح ملكا ملن يستويل عليها مثل املالبس واألمتعة  ي األموال اليت يتخلى عنها أصحاهبا مبحض إرادهتمهف المتروكة

باألموال القدرمة وبقايا الطعام، وخيرج من جماهلا األكفان واملالبس وكل ما يوضع على قبور املوتى إكراما هلم، أما مىت تعلق األمر 
أمرين: الكنوز اليت يعثر عليها يف العقارات أو األراضي واليت مىت عثر عليها يف أرض مملوكة للغري فإن  يها ب نميز ففن المكنوزة

االستيالء عليها يشكل جررمة أما إذا مل تكن مملوكة ألحد اعتربت من قبل األشياء املرتوكة، والكنوز اليت يعثر عليها يف أرض ملك 
ملزيد  نوز األثرية اليت تعترب ملك للدولة واالستيالء عليها يعترب سرقة ألخذها حكم األموال املفقودة.للدولة إىل جانب خمتلف الك

. حممد صبحي جنم، مرجع سابق، ص 111 -111، مرجع سابق، ص 6من التفصيل أنظر، مصطفى جمدى هرجة، مج 
111-111. 
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 .11م، ص 1111 -هـ1631الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

3
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4
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ا، حيث أنه بتوافر القصد اجلنائي جررمة السرقة فال أمهية وال عربة هب ارتكابوبالنسبة للبواعث الدافعة إىل      
 .1تقوم لدينا جررمة السرقة األخرىبنوعيه اخلاص والعام إىل جانب األركان 

ل بأنه إذا كانت جررمة السرقة املرتكبة من طرف األحداث تأخذ نفس األركان الواجبة لقيامها وننتهي إىل القو      
ليت تعترب من مظاهر ختفيف املسؤولية بالنسبة هلم وهو ما عند األشخاص البالغ ن، فهي ال تأخذ نفس العقوبة وا

 سنوضحه أدناه.

 : عقوبة جريمة السرقة.البند الثاني

ختتلف عقوبة السرقة يف التشريع اجلزائري عنها يف الشريعة اإلسالمية سواء تعلق األمر حبد القطع بالنسبة      
 اجلزائري عقوبات متفاوتة وهي على النحو التايل:للبالغ ن أو الضمان عند األحداث، إذ أقر هلا املشرع 

 :وعاقب عليها املشرع بعقوبة أصلية وهي اقحبس من سنة إىل مخس سنوات زائد  عقوبة السرقة البسيطة
دج وأخضع الشروع فيها لنفس العقوبة أيضا، أما العقوبة التكميلية  111.111إىل  111.111غرامة من 

ب ن سنة إىل  ترتاوحملدة  1مكرر  1ثر من اقحقو  املنصوص عليها يف املادة فتتمثل يف اقحرمان من حق أو أك
  . ع. ج. 311مخس سنوات باإلضافة إىل املنع من اإلقامة، وهذا طبقا للمادة 

  :إذا توافرت فيها أحد ظروف التشديد املنصوص عليها  وتكون السرقة مشددةعقوبة السرقة المشددة
  . ع. ج من بينها: 316دة مكرر إىل املا 311يف املادة 

العنف أو التهديد، وعقوبتها اقحبس من سنت ن إىل عشر سنوات مع الغرامة من  استعمالوهي السرقة مع  -
دج، مع جواز اقحرمان من حق أو أكثر من اقحقو  املنصوص عليها يف املادة  1.111.111إىل  111.111

فة إىل املنع من اإلقامة، وذات العقوبة تطبق يف اقحال ب ن سنة إىل مخس سنوات باإلضا ترتاوحملدة  1مكرر  1
مكرر  .  311اجلررمة وبالنسبة للشروع أيضا، وهذا مبقتضى املادة  ارتكاباليت يسهل فيها ضعف الضحية من 

 ع. ج.
 سرقة املمتلكات الثقافية املنقولة احملمية أو املعرفة، وعقوبتها اقحبس من سنت ن إىل عشر سنوات مع الغرامة -

 1، وتشدد العقوبة لتصل إىل اقحبس من 1مكرر  311دج طبقا للمادة  1.111.111إىل  111.111من 
دج مىت مت سرقة هذه املمتلكات يف ظل أحد  1.111.111إىل  111.111سنة وغرامة من  11سنوات إىل 

 طبقا لذات املادة. 1مكرر  311الظروف املنصوص عليها يف املادة 
أو زالزل  انفجاركاقحريق أو بعد   اإلضراباتوالسرقات املرتكبة أثناء أحد السرقة مع محل السالح  -

     311والسرقات الواقعة على أحد األشياء املعدة لتأم ن وسائل النقل، وعقوبتها السجن املؤبد طبقا للمادت ن 
 مكرر  . ع. ج.  311و

                                                   
1
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  :ن حالتها أيضا: . ع. ج ومن ب 341و  341ونصت عليها املادة عقوبة السرقة المخففة  
سرقة اقحيوانات أو األدوات الزراعية، ويعاقب عليها باقحبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من  -

 دج. 11.111إىل  1.111
يوما إىل سنينت زائد غرامة من  11سرقة اقحقول واحملاصيل واملنتجات النافعة لألرض، وعقوبتها اقحبس من  -
 دج. 1.111إىل  111
 111يوم إىل سنة وغرامة من  11حجار واألمساك، وختفض عقوبتها إىل اقحبس من سرقة األخشاب واأل -

بعربات أو حيوانات فتصبح  باالستعانةأشخاص أو  ةليال أو من طرف عد تأما إذا ارتكبدج،  1.111إىل 
 دج. 11.111إىل  1.111العقوبة اقحبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من 

  344إىل  343واملواد من  311ونظمها املشرع يف املادة  قة:الجرائم الملحقة بجريمة السر                    
على مال الشركة، وترتاوح  االستيالءعلى املرياث،  االستيالء . ع. ج، من بينها تقليد أو تزييف املفاتيح، 

حق أو أكثر من  عقوبتها ب ن شهرين على األقل إىل مخس سنوات حبس على األكثر زائد الغرامة  واقحرمان من
ب ن سنة إىل مخس سنوات باإلضافة إىل املنع من اإلقامة  ترتاوحملدة  1مكرر  1اقحقو  املنصوص عليها يف املادة 

 وذلك حسب األحوال.

عرضنا لبعض النماذج من جرائم السرقة والعقوبات املقررة هلا جند أن املشرع مل يطل األحداث هبذه توبعد      
جررمة من  ارتكاهبمحال  عليهأن مسؤوليتهم اجلنائية املخففة، و  باعتباروص اليت جاءت فيها العقوبات ضمن النص

                   24إىل  21واملواد   . ع. ج 11و  61جرائم السرقة املذكورة أعاله أخضعهم املشرع ألحكام املادت ن 
خمففة، وتطبق هذه األخرية يف حال اقحكم ، لتطبق عليهم إما تدابري اقحماية والتهذيب أو عقوبة  . ح. ط. ج

تايل ختفض عقوباهتم يف جرائم السرقة املعاقب عليها بالسجن املؤبد إىل العليهم يف جررمة السرقة حبكم جزائي، وب
دة اليت حكم فيها صف املنقحبس املؤقت فيحكم عليه باسنة، أما يف عقوبة السجن أو  11إىل  11اقحبس من 
 على البالغ.

              من 111و  111 و 16 كما وضحناه سابقا يف املادة  المشرع المصري والمغربيذا ما ذهب إليه وه    
                 من 613 -621 -621 -641 -642 – 3ف  612 . ج. م واملواد  131 . ط. م، واملادة 

 111 . ع. مص واملواد من  314إىل  313 . م. ج، وذلك بعدما معاقبتهم على جررمة السرقة يف املواد من 
  . ج. م. 131إىل 

هذا بالنسبة للحكم يف اجلررمة أما بالنسبة لتطبيق العقوبة فننوه أن املشرع اجلزائري أوجب ضرورة وضع الطفل     
احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يف مراكز إعادة تربية األحداث وعند اللزوم يف أجنحة خمصصة لألحداث 

من  161من  . ح. ط. ج، وتقابلها املادة  112لعقابية مبعزل عن األحداث وهذا طبقا للمادة باملؤسسات ا
  . ط. م.
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 األشخاص.الواقعة على المطلب الثاني: جرائم 

ونعاجل يف إطارها كل من جرائم اإليذاء العمدي واجلرائم األخالقية إىل جانب جررمة املخدرات لنظر لطبيعتها     
 املختلطة.

  األول: جرائم اإليذاء العمدي.الفرع 

من طرف األحداث اجلاحن ن، وهي جررمة  ارتكابا األكثروتعد جررمة الضرب واجلرح العمدي أو اإليذاء      
 . ع. ج، حيث أنه بالبحث داخل هذه  142إىل  146نظمها املشرع اجلزائري مبوجب النصوص القانونية من 

لديهم  تتساوىتايل الي خصوصية بالنسبة لقيامها يف حق هذه الفئة، وبالنصوص جند أن هذه اجلررمة ال تتطلب أ
 تخفيف فيها.لمع األشخاص البالغ ن فتشرتك معها يف نفس األركان وحىت العقوبة اليت ال ختضع إال ل

قعة على الوا بدينيذاء الوفيما يتعلق باألركان هي أيضا ذات األركان اليت تعرضنا هلا مبناسبة حبثنا جررمة اإل     
، حيث أن هذه األخرية ال ختتلف عنها إال من حيث حمل اجلررمة الذي يشرتط فيه أن يكون 1اقحدث الضحية

طفال قاصرا، يف ح ن يف جررمة الضرب واجلرح العمدي املرتكبة من اقحدث اجلانح يصلح أن يكون حمال هلا أي 
 .2شخص مهما كان سنه أو جنسه

 ملقررة هلا فهي على النحو اآليت:أما فيما يتعلق بالعقوبة ا    

  :من  1و  1ف  146وهي طبقا لنص املادة عقوبة جريمة الضرب والجرح العمدي العادية             
دينار جزائري، لكل  111.111إىل  111.111 . ع. ج اقحبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من 

ر من أعمال العنف أو التعدي عليه، حبيث أي عمل آخ ارتكبشخص أحدث عمدا جروحا للغري أو ضربه أو 
يوما، مع جوار اقحرمان من حق أو أكثر من  11نتج عن ذلك مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن 

 ب ن سنة إىل مخس سنوات. ترتاوحملدة  16اقحقو  املنصوص عليها يف املادة 
  :وبات التالية:ويعاقب عليها بالعقعقوبة جريمة الضرب والجرح العمدي المشددة 
 . ع. ج مىت ترتب على  146من املادة  3وذلك طبقا للفقرة  سنوات: 01إلى  5الحبس من  -

، أو فقد البصر استعمالهإما فقد أو برت أحد األعضاء أو اقحرمان من  -1يف الفقرة –أفعال العنف املذكورة سابقا 
 أو فقد إبصار أحد العين ن أو أي عاهة مستدرمة أخرى.    

                                                   
 من هذا البحث. وما بعدها 11أنظر، الصفحة من  1
 .61ابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع س 2



 

247  

وتطبق ذات العقوبة أيضا إذا وقعت هذه األفعال من اجلاين على والديه الشرعي ن أو أحد األصول إذا مل      
مع سبق اإلصرار والرتصد، أما إذا نشأ  ارتكبتيوما أو إذا  11ينشأ عنها عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن 

 .  144ألخرية من املادة وا 1و  1عنها عجز يعاقب باقحد األقصى هلذه العقوبة، طبقا للفقرة 

وذلك مىت أفضى اجلرح والضرب العمدي إىل الوفاة دون قصد سنة:  71إلى  01السجن المؤقت من  -
أو األصول وترتب عنه فقد أو  نوقع ذلك على أحد الوالدي، ومىت 146إحداثها، طبقا للفقرة األخرية من املادة 

البصر أو فقد إبصار أحد العين ن أو أي عاهة مستدرمة أخرى ، أو فقد استعمالهبرت أحد األعضاء أو اقحرمان من 
، وأيضا مىت وقع عليهم مع توافر اإلصرار والرتصد ونتج عنه عجز كلي عن العمل ألكثر 144من املادة  3الفقرة 

 .144يوما فقرة األخرية من املادة  11من 
اجلررمة مع حدوث الوفاة طبقا  بارتكاوحيكم به عند توافر سبق اإلصرار والرتصد يف السجن المؤبد:  -

أو األصول إىل الوفاة دون  نح والضرب العمدي على أحد الوالدي، ويف حالة اليت يؤدي فيها اجلر 141للمادة 
أو األصول مع سبق  نضرب واجلرح عمدا على أحد الوالدي، أيضا مىت وقع ال144املادة  6قصد إحداثها الفقرة 

، أو فقد البصر أو فقد إبصار أحد استعمالهأو برت أحد األعضاء أو اقحرمان من اإلصرار والرتصد وترتب عنه فقد 
 .144األخرية املادة  الفقرةالعين ن أو أي عاهة مستدرمة أخرى 

سنة إذا أدت أعمال العنف املرتكبة مع سبق اإلصرار  11إىل  11يكون إما من السجن المؤقت:  -
، أو فقد البصر أو فقد إبصار أحد العين ن أو أي استعمالهرمان من والرتصد إىل فقد أو برت أحد األعضاء أو اقح

عاهة مستدرمة أخرى، أما إذا أحدث الضرب واجلرح أو أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي واملرتكب 
يوما كانت العقوبة السجن  11أيضا مع سبق اإلصرار والرتصد مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن 

 . ع. ج، أما إذا مل تؤدي هذه األخرية إىل  141سنوات، وهذا ما نصت عليه املادة  11إىل  1ن املؤقت م
يوما، كانت العقوبة اقحبس من سنت ن إىل عشر سنوات وغرامة  11مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تتجاوز 

إهدار حقو  الغري  دج مع إمكانية مصادرة األشياء املستعملة يف تنفيذ دون 1111.111إىل  111.111من 
  . ع. ج. 144حسن النية وفقا للمادة 

  :ع. ج وعقوبتها  142ونصت عليها املادة عقوبة جريمة الضرب والجرح العمدي المخففة . 
 هءثناابغرض الفتنة ووقعت  اجتماعشرتك يف مشاجرة أو عصيان أو ااقحبس من سنة إىل مخس سنوات لكل من 

أو  االجتماعاتقصد إحداثها، أما أعمال الضرب واجلرح الواقعة أثناء هذه أعمال عنف أدت إىل الوفاة دون 
بات نفسها تطبق على املشاجرات أو العصيان فيعاقب عليها باقحبس من ثالثة أشهر إىل سنت ن، وهذه العقو 

 . ن إليه أو احملرض نأو الداع االجتماع على  ناملشاجرة أو العصيان أو القائم رؤساء ومرتكيب
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                      166إىل  161على جررمة الضرب واجلرح العمدي يف املواد من  المشرع المصريوقد عاقب      
  . ج. م. 616إىل  611فجرمها مبوجب املواد من  المشرع المغربي . ع. مص، أما 

طلب ذلك، وعليه ه من املسؤولية املخففة مىت كان سنه يتؤ العقوبات فإن اقحدث ال رمكن إعفاوأمام هذه     
                 24إىل  21واملواد  . ع. ج  11و  61املادة  صوجب إخضاعه هلا إذ يبقى هذا األخري مقيدا بن

على النحو الذي تعرضنا له يف جررمة  القانونين المصري والمغربيوما يقابلها من مواد يف  . ح. ط. ج 
 السرقة.

    جلررمة الضرب واجلرح العمد بالنسبة لألحداث ب ن القانون والشريعة ب ن العقوبة املقررة  املقارنةويف      
يف جترمي أفعال الضرب واجلرح الواقعة من اقحدث، حيث أهنا  ااإلسالمية، جند أن هذه األخرية سلكت طريقا خمتلف

أسقطته على  ،1 للقصاص ن بديلتت نبو بة أصلية والدية والتعزيز كعقبعدما أوجبت القصاص على البالغ ن كعقو 
ُالَِّذينَُُبه على ذلك قوله تعاىل: ﴿ استدلوا، ومن ب ن ما 2األحداث لعدم التكليف والذي مناطه العقل ُأَيَُّها يَ ا

ُاْلِقَصاصُ  َلى ِفي آَمن واُك ِتَبَُعلَْيك م    .3﴾اْلقَت ْ

))رفع القلم  قال:صلى اهلل عليه وسلم ما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل أيضا و     
 .4عن ثالث، عن النائم حتى يستيق،، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يعقل((

غري أهنا يف ذات الوقت أجازت تعزيره إصالحا وتأديبا له كما أوجب عليه الدية حىت ال يستمرئ هذه       
ن القانون بذلك أخضعهم لعقوبات ، ليكو 5اجلناية وخيضعها لرغبته فيضرب وجيرح كلما مسحت له رغبته بذلك

 قاسية ال تتناسب وأعمارهم وإن كانت خمففة.

 

 

 

                                                   
1
 .113ص  مرجع سابق،، 1ج عبد القادر عودة،  

2
مرجع سابق، ص  الح بن ناصر بن سلطان بن سفران،. ف221هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدمريي، مرجع سابق، ص  

 .121 -122ص  حسن حممد األم ن، مرجع سابق،. 114

 .142سورة البقرة، اآلية  3
ه الرتميذي، كتاب: اقحدود عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب: ما جاء يف من ال جيب عليه اقحد، اقحديث رقم: أخرج 4

 .334 ، حممد بن عيسى بن سورة الرتميذي، مرجع سابق، ص1613
5
 .111ص  حسن حممد األم ن، مرجع سابق، 
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 .: الفعل المخل بالحياء العلنيالفرع الثاني

فرتة حداثتهم مثل جررمة هتك العرض، جررمة السب  ارتكاهباتتعدد اجلرائم األخالقية اليت يتجه األحداث إىل     
هذا  وسنكتفي ضمنإىل جانب جررمة الفعل املخل باقحياء العلين،  جلنسيررمة الزنا، جررمة التحرش اوالقدف، وج

م تعامل ياجلرائم األخالقية، وهذا من أجل تقي عنجررمة الفعل املخل باقحياء العلين كنموذج بالتعرض إىل املطلب 
 من طرف األحداث. ارتكاهبااملشرع مع مثل هذه اجلرائم يف حال 

 خل بالحياء العلني.األول: تعريف الفعل الم لبندا

 . ع. ج غري أنه مل يقم بتحديد  333نص املشرع اجلزائري على جررمة الفعل املخل باقحياء العلين يف املادة     
معىن الفعل املخل باقحياء العلين، لكن وردت له بعض التعاريف من طرف أساتذة القانون والفقهاء، فيعرفه 

مدي يوقعه اجلاين على جسده أو جسد غريه وخيدش يف اجملين عليه حياء الدكتور حممود أمحد طه بأهنا كل فعل ع
الع ن واألذن دون أن رمس عورته، وبصفة عامة دون أن يصل يف جسامته إىل اقحد الذي تقوم به جررمة هتك 

، ويعرفه البعض بأنه سلوك عمدي خيل حبياء من شاهده، أيضا يعرف بأنه كل فعل مادي ينايف حسن 1العرض
 .2اب إلضراره حبياء مشاهدهاآلد

والفعل املخل باقحياء، والذي يرجع إىل  االغتصابومن هذه التعاريف يتضح لنا الفر  ب ن كل من جررمة     
املصلحة حمل اقحماية يف كل جررمة، واليت تتمثل يف اقحياء العام يف جررمة الفعل املخل باقحياء العلين، يف ح ن 

 . 3اقحرية الشخصيةيف  االغتصابتتمثل يف جررمة 

 جريمة الفعل المخل بالحياء العلني. قيامالثاني:  لبندا

 ويتطلب البحث يف أركاهنا إىل جانب العقوبات القانونية املقررة هلا.    

 الفعل المخل بالحياء العلني.أوال: أركان جريمة 

 هي: أساسيةأركان  وتتطلب هذه اجلررمة توافر ثالث     

 

                                                   
  .164حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص   1
2

. بلخري سديد، األسرة ومحايتها يف الفقه اإلسالمي والقانون 111ص  ديثي و خالد محيدي الزغيب،اقح فخري عبد الرزا  
 .161اجلزائري، مرجع سابق، ص 

 .23أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  3
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ويتجسد الركن املادي يف هذه اجلررمة يف الفعل أو السلوك املادي املخل باقحياء الذي يأخذ  :( الركن المادي0
     عادة صورة حركة إرادية أو إشارات يأتيها الفاعل مستخدما أعضاء جسمه واليت من شأهنا خدش اقحياء 

              ومهما دون إغال العام، ومثال ذلك تقبيل الرجل زوجته يف شارع عام أو قيامه مبواقعتها يف غرفة ن
اليت رمكن أن يوجهها اجلاين  البذيئةتايل خترج من جمال الفعل املخل باألحياء الكتابات واألقوال ال، وب1النوافذ

، هذا ما مل تدخل هذه 2للمجين عليه حيث أهنا تصلح ألن تكون حمال جلررمة أخرى كجررمة القذف أو السب
اقحركات واإلشارات اإلرادية اليت يقوم هبا اجلاين لإلخالل باقحياء العام، ويف هذا  الكتابات أو األقوال يف جمال

ة والفحش ال تعترب إال سبا، فإذا كان ءجمرد األقوال مهما بلغت من البذاالشأن قضت حمكمة النقض املصرية بأن "
رفوا إنكم ظراف حتبوا تروحوا اقحكم املطعون فيه قد أعترب ما قاله الطاعن بصوت مسموع لسيدت ن يتعقبها ))تع

 .3السينما(( هو مما يكون جررمة الفعل الفاضح يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون"

ومع ذلك يتحقق الفعل املخل باقحياء حىت ولو وقع بفعل مشروع يف العلن كتقبيل الزوج لزوجته أو      
فسه ومثاله جترده من مالبسه كاشفا عن عورته ، أو برضا الغري أو بدون رضاه، أو وقع من اجلاين على ناحتضاهنا

يف مكان عام، كما قد يتحقق مىت وقع من اجلاين على الغري سواء كان من نفس جنسه كما يف أفعال الشذوذ 
يبلغ درجة جسيمة من  الأ هاجلنسي أو من جنس آخر كتقبيل فتاة على وجهها، غري أنه يف هذه اقحالة يشرتط في

طلق عليه أيضا رمة الفعل املخل باقحياء أو ما يفا آخر حبيث يصبح جررمة أخرى وهي جر يالفحش، وإال أخذ تكي
 .4هتك العرض

ويف حتديد ما يعترب من قبيل األفعال املخلة باقحياء العام من عدمه، فإهنا مسألة تقديرية ختضع لسلطة قاضي     
لفعل وحكم أفراده عليه، ألنه ما يعترب من الذي وقع فيه ا االجتماعياملوضوع دون أن يغفل يف تقديره الوسط 

قبيل اقحياء العام يف جمتمع ما قد يعترب من األفعال املباحة يف جمتمع آخر، وهنا ليس ضروريا أن خيدش الفعل حياء  
 .5كل أفراد هذا اجملتمع بل يكفي أن يقتصر خدشه على بعضهم فقط

 

 

                                                   
  .44 -41وسيم ماجد إمساعيل دراغمة، مرجع سابق، ص  1
2
 .111، مرجع سابق، ص ماهر عبد شويش الدرة 

3
             خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، اجلرائم الواقعة على   اقحديثي والرزافخري عبد  
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إذا كان صوت اجلاين  أحد الناس أو يسمعخل باقحياء من أن يتم مشاهدة الفعل امل العلنيةويقصد ب :( العالنية7
أو يسمعه الغري ولو مل يراه أو يسمعه  اهأن ير  يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل الذي وقع

الفعل أمام أع ن الناس أو بوقوع  ةلعلنية سواء كانت املشاهدة حمقق، ومن منطلق هذا التعريف تتحقق ا1فعال
 .2يث لو مت النظر إىل املكان لتحققت املشاهدةحب ةحمتمل

وقوعها برقعة جغرافية أو مكان مع ن، واألمر هنا  ارتبطكما تتحقق العالنية يف الفعل املخل باقحياء مىت        
 كنمالعلنية واألماكن اليت من غري املها يتحقق فييتطلب منا التمييز ب ن عدة أنواع من األماكن ملعرفة ما رمكن أن 

 ، وهذه األماكن هي على النحو اآليت:فيها تتحققأن 

  األماكن العامة.  

وتشتمل األماكن العامة بدورها على أقسام فتكون إما عامة بطبيعتها أو عامة بالتخصيص وأخريا عامة     
 باملصادفة.

التجول يف أي وقت  وهي األماكن اليت يرتادها ويستعملها عامة الناس للمرور و األماكن العامة بطبيعتها:  (أ
واملمرات والساحات العمومية واقحدائق العامة والغابات والشواطئ ...إخل، فتحقق العلنية يف  والشوارع اتكالطرق

 أىمبنهذا الفعل  ارتكبا، حىت لو ينعلالفعل املخل باقحياء كان  ارتكابمثل هذه األماكن هو مفرتض فمجرد 
 الحتمالكب يف سيارة خاصة إما تسري أو متوقفة يف طريق عمومي هذه األماكن كما لو أرتعن أع ن مرتادي 

 .3مشاهدته يف أي وقت دون أي شرط أو قيد

ال يكون  ارتيادهاوهي على العكس من األماكن العامة بطبيعتها حيث أن حق األماكن العامة بالتخصيص:  (ب
 وباعتبارفناد  ودور السنيما ...إخل، للناس إال يف أوقات حمددة كاملساجد والكنائس واملدارس واملقاهي وال

ترب الفعل املخل باقحياء فيها ال يع عليهو  ،فإهنا ال تعترب عامة وال تتحقق فيها العلنية استعماهلاخصوصية الوقت يف 
 .4ارتيادهاا إال إذا وقع خالل هذا الوقت أي وقت ينعل
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خاصة يف أصلها غري أنه بالنظر إىل ما تؤول مسها هي أماكن اكما يتضح من األماكن العامة بالمصادفة:  (ج
الناس فيها بالصدفة، ومثاهلا  الجتماعإليه يف فرتات معينة تتحول إىل أمكان عامة بطبيعتها خالل هذه الفرتة 

وسائل النقل العمومية، هذا ما جيعلها تأخذ حكم األماكن  -جتارية وصناعية ومهنية–احملالت مبختلف أنواعها 
 .1هاالعامة بطبيعت

 األماكن الخاصة. 

فهي حسب هذا ، ارتيادهااألماكن اليت خيتص هبا شاغلها وال يبيح  نبيل صقروهي على حد تعبري األستاذ       
التعريف أماكن يستأثر حبق شغلها واستخدامها على القاطن ن هبا حصرا كما يف املنازل، والشقق املفروشة وغرف 

 الفناد  ...إخل.  

 خرية هل من املمكن تصور العلنية فيها مما يسمح لنا بالقول بقيام الفعل املخل باقحياء العلين؟.وأمام هذه األ    

من طرف أشخاص معين ن فإنه من غري املمكن تصور حتقق عنصر العلنية  ارتيادهايتم  األماكنمادامت هذه      
، وذلك مىت توافرت، بعض الشروط وهي استثناءاتهبا، ومع ذلك يبقى هذا الطرح جمرد قاعدة عامة قد يرد عليه 

أن يكون الفعل املخل باقحياء املرتكب داخلها من األفعال اليت رمكن مشاهدهتا، فمىت كان يف مقدور الغري 
      وإن مل تتحقق املشاهدة االحتماليةمشاهدة الفاعل أعترب فلعه علنيا إذ يكتفى هنا باملشاهدة اقحكمية أو 

الفعل املخل باقحياء يف مكان يطل على الطريق العام حبيث رمكن يف أي قحظة  ارتكابك الفعلية، وكمثال عن ذل
يف حديقة املنزل اليت يطل عليها منزل آخر، هذا كله ما مل تقع  ارتكابهالطريق مشاهدته، أو  الكل من رمر هبذ

ترب ذلك جررمة كون املشاهدة مل يع ختارواورغبة الغري ألن مىت جلأ الغري إىل املكان املغلق بإرادته  باختياراملشاهدة 
 .2خيدش من وراء ذلكحياءه مل 

الالزمة من أجل حيلولة دون مشاهدة الغري له احملتملة، كما  احتياطاتهأيضا يشرتط أن يكون الفاعل مل يأخذ     
 اختاذهع، ألنه إذا ثبت يف اقحالة اليت يلجأ فيها الزوج إىل مداعبة زوجته دون غلق نافدة الغرفة اليت تطل على الشار 

 .3هلا ورغم ذلك حتققت املشاهدة لسبب خارج عن إرادته مل تقم اجلررمة يف حقه
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وننوه هنا أنه جيب على القاضي من أجل إدانة اجلاين يف جررمة الفعل املخل باقحياء أن يتأكد من توافر العلنية      
عليها حىت ال يكون حكمه  استندالظروف اليت حكمه، ومىت تأكد وجب عليه أيضا أن توضيح  إصدارأثناء 

 .1مشوب بأي عيب

 الركن المعنوي. (3

إرادته إتيانه، وجتدر اإلشارة  اجتهتويتحقق كلما توفر لدى اجلاين العلم بأن فعله خيدش اقحياء العام وكلما      
كفي أن يكون قد توقع ذلك، أما اجلاين لفعله حىت يقوم عندنا الركن املعنوي بل ي ارتكابإىل أنه ال يشرتط تعمد 

القصد لديه، كما أنه ال عربة بالبواعث وراء  انتفىإذا جهل اجلاين مبضمون فعله أو مل يتوقع مشاهدة الغري له 
 .2إتيان الفعل فيستوي فيه أن يقع خدشا قحياء الغري أو يقع على سبيل املزاح 

 : عقوبة جريمة الفعل المخل بالحياء العلني.ثانيا

 وبغرامة من  نتطبق عقوبة اقحبس من شهرين إىل سن . ع. ج فإنه ت 333بقا لنص الفقرة األوىل من املادة ط   
فعل علين خمل باقحياء، أما إذا كان هذا الفعل من أفعال  ارتكبدج على كل شخص  1.111إىل  111

الث سنوات حبس الشذوذ اجلنسي املرتكبة ضد شخص من نفس اجلنس تشدد العقوبة من ستة أشهر إىل ث
 للفقرة الثانية من املادة نفسها. ادج طبق 11.111إىل  1.111وغرامة من 

 . ع. م وعقوبتها هي اقحبس  141و  142جترم على هذه األفعال مبوجب املادة  القانون المصريويف      
فتطبق عليها أحكام املادة  القانون المغربيجنيه، أما يف  311مبا ال تزيد مدته عن سنة وغرامة ال يتجاوز مبلغها 

 درهم. 111إىل  111 . ج. م إذ يعاقب عنها باقحبس من شهر إىل سنت ن وبغرامة من  123

رتكب اقحدث هذه اجلررمة طبق عليه القاضي إما تدابري اقحماية أو التهذيب أو حكم عليه امىت وعليه       
 من اقحكم عليه باقحبس ملدة ترتاوح ب ن شهرين إىل بالعقوبات أعاله لكن مع التخفيف، ويف اقحالة األخرية بدال

وهذه ، سنت ن، حيكم عليه بنصف العقوبة مثال إذا حكم عليه بسنة حبس خففت عقوبته إىل ستة أشهر حبس
      11و 61، وهذا كله وفقا للمادة والمغربي المصريا فيها التشريع مبالقاعدة معمول هبا يف باقي التشريعات 

 ذكرمها. السابقواملواد املقابلة هلا يف التشريع ن  . ح. ط. ج  24إىل  21واد وامل . ع. ج 
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يرجع ذلك ألهنا مل تعرف مثل هذه و وبالنسبة لعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية فيبدو أهنا مل تقرر أي عقوبة هلا      
لحياء وقتال ل امنعا للفتنة وخدش خالقية، ومع ذلك أوجبت سرت العورة واإلنكار على كاشفها هذا الفعلاجلرائم األ

ُخ ذ واُزِينَتك مُْبناء على ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ 1للفساد ُآَدم ُبَِني َُمْسِجد ِعْند يَ ا     ، وقوله أيضا:2﴾ك ّل
َُعلَْيِهنَُّ﴿ ُي ْدنِيَن ُاْلم ْؤِمنِيَن َُوِنَساِء َُوبَنَ اِتَك ُْلَْزوَاِجَك ُق  ْل ُالنَِّبيُّ ُأَْنَُُجلبِيبِهُِ ِمنُْ أَيَُّها ُأَْدَنى ُذَِلَك نَّ

ُي ْؤذَْينَُ ُفَ ل ُاللَّه َُغف ورًاُرَِحيًما ي ْعرَْفَن  .3﴾َوَكاَن

 المخدرات. جريمة: الفرع الثالث

 : ن على النحو اآليتونبحثها ضمن فرع   

 األول: تعريف المخدرات. بندال

 هلا.التعريف الفقهي والقانوين ضمنه إىل  عرضتنو     

 فقهيا.تعريف المخدرات  أوال:

فقهيا املخدرات هي عبارة عن مواد جامدة مائعة تزرع مثل اقحشيش واألفيون وغريمها حتدث السكر والفتور     
بعد زراعتها مباشرة ومت تصنيعها بإضافة  -أيا كانت وسيلة التعاطي–لتغطيتها العقل سواء تعاطاها الشخص 

 .4شكل أقراص أو كبسوالت بعض املواد إليها حىت لو صارت مائعة أو غري ذلك أي على

           ويف ذات السيا  يعرفها اإلمام القرايف قائال: "املسكر هو الذي يغطي العقل وال تغيب معه      
 .5... واملرقد، هو املشوش للعقل كاقحشيش واألفيون وسائر املخدرات اليت تثري اخللط الكامن يف البدن اقحواس
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          أوضح بكثري من التعريف القانوين الذي جاء به املشرعهو لمخدرات أن التعريف الفقهي ل ويبدو    
 .يف النقطة املواليةاجلزائري، والذي سننتقل إليه 

 : تعريف المخدرات قانونا.ثانيا

 تنص املادة الثانية من قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واإلجتار غري املشروع ن     
على أن املخدرات هي "... كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من املواد الواردة يف اجلدول ن األول والثاين  1هبا

 ".م1141بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول  م1141الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقيةمن 

رها كما جاء يف التعريف الفقهي فمن خالل هذه املادة يبدو أن املشرع عرف املخدرات بأنواعها وليس بأث     
كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين األول هلا، وهو ما دلت عليه عبارة "

حاصرا بذلك املواد املخدرة يف أنواع معينة، وإن  "، م0960الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقيةوالثاني من 
 ةغري تارك مل القاضي إىل حد كبري غري أهنا تقيد عمله من جهة أخرى،كانت هذه الطريقة من شأهنا تسهيل ع

له اجملال من أجل إعمال سلطته التقديرية خاصة وأن هذه املواد هي غري ثابتة ومستجدة كما أهنا متشعبة ال رمكن 
منها اقحق يف إدراج اليت منحت يف املادة الثالثة  3الوحيدة للمخدرات االتفاقية، وهو األمر الذي مل تغفله 2حصرها

للمخدرات املدرجة يف اجلدول ن األول والثاين وذلك  ةمماثل اوحتدث أضرار  االستعمالأي مادة قد تؤدي إىل إساءة 
على مستوى  ااختالفجلنة خمتصة وبتوصية من منظمة الصحة العاملية، وهذا ما من شأنه أن يطرح  استشارةبعد 

 ون بعض املواد املخدرة ممنوعة يف دولة ما ـــإىل أخرى، حبيث أنه قد حيدث وأن تكن دولة ـــاملواد املخدرة املمنوعة م

 

                                                   
1
 تغالل واإلجتار غري مشروع ن هبا السابق ذكره.املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقع االس 12 -16قانون رقم ال 

     ، بن 1جيماوي فوزي، السياسة اجلنائية ملكافحة املخدرات يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر  2
 .1، ص م1113 -1111عكنون، 

 م1143 سنة سبتمرب 11املؤرخ يف  363 -43املصاد  عليها مبوجب املرسوم م 1141اقية الوحيدة للمخدرات لسنة االتف 3
 31ة بنيويورك يوم لى االتفاقية الوحيدة حول املخدرات املربمئرية الدرمقراطية الشعبية بتحفظ عاملتضمن انضمام اجلمهورية اجلزا

املعتمد  1141(، املعدلة بربتوكول وما بعدها 44، ع م1143 سنة مارس 16ؤرخة يف )ج. ر. ج. ج، املم 1141مارس سنة 
ه 1611ذي القعدة عام  11املؤرخ يف  41 -11املصاد  عليه مبوجب املرسوم الرئاسي م 1141مارس  11جبنيف يوم 

 سنة فرباير 11ه املوافق لـ 1611ذو القعدة عام  11 يوم الثالثاء)ج. ر. ج. ج، املؤرخة  م1111 سنة فرباير 1املوافق لـ 
 (.وما بعدها 11، ص 11ع  ،31س  م،1111



 

256  

بية السعودية يف ر غري أهنا مباحة يف دولة غريها، كما هو اقحال بالنسبة ملادة القات اليت تعترب ممنوعة يف اململكة الع
 .1ح ن أهنا مباحة يف دولة اليمن

د تعريف هلا، فعرفها البعض بأهنا كل مادة يؤدي تعاطيها إىل التأثري على ومع ذلك حاول رجال القانون إجيا     
 .2اقحالة الذهنية لإلنسان مما يؤدي إىل اإلخالل حبالة التوازن الذهين والعقلي لديه

شيط ر على النشاط الذهين واقحالة النفسية ملتعاطيها، إما بتنتؤثأهنا جمموعة من العقاقري اليت وهنا من يعرفها ب     
للهلوسة والتخيالت، وهذه العقاقري تسبب اإلدمان وينجم عن  بتسببهااجلهاز العصيب املركزي أو بإبطاء نشاطه أو 

 رمع قام املشرع حبصرها وحظ، ونظرا إلضرارها بالفرد واجملتاالجتماعيةن املشاكل الصحية العامة و تعاطيها الكثري م
 .3ت اليت حددها القانون وأوضح شروطهاتصال هبا ماديا أو قانونيا إال يف اقحاالاال

بأهنا كل مادة طبيعية أو مستحضرة من شأهنا إذا  نبيل صقراألستاذ ويف تعريف واضح وأمشل يعرفها      
يف غري األغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إىل حالة التعود أو اإلدمان عليها، مما يضر بالفرد واجملتمع  استخدمت

 .4اعياواجتمجسميا ونفسيا 

 شخصيةسواء كانت هذه األضرار  هايمبستهلكوكلها تعاريف تتفق على اآلثار الضارة اليت تلحقها املخدرات      
 نفسية ...إخل. أو غري شخصية وسواء كانت صحية أو عقلية أو

تأثريها على جسم اإلنسان وذلك حسب مصدرها و  أقسام ةتصنف إىل عدورغم وحدة آثارها إال أهنا     
 ب خطورهتا أيضا:وحس

  :أشكال أوهلا املخدرات الطبيعية وهي  ثالث تبعا ملصدرها وتأخذأنواع المخدرات من حيث المصدر
من نباتات  استخالصهاحبيث يتم  ،املخدرات ذات األصل النبايت اليت مل تدخل عليها أي تفاعالت كيميائية

 هيالثاين فيش، الكوكا والقات، أما الشكل خمدر، مثل اقحش تأثريحتتوي أوراقها وأزهارها على مواد ذات 
ملخدرات اليت يعتمد يف صناعتها على املواد الناجتة من املخدرات الطبيعية الكوكاي ن هي ااملخدرات الصناعية و 

                                                   
بندر جزاء منري اقحارثي، جررمة تعاطي املخدرات يف نظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي، رسالة  1
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املخدرات التخليقية وهي ما مت ختليقه أو صناعته من خمدرات  يمن نبات الكوكا، وثالث األشكال هاملستخرج 
 من أمثلتها األمفيتامينات. كيمائيةركبات  على م باالعتماد
  :فهناك من املخدرات ما هلا أثر منشط ومؤثر أنواع المخدرات من حيث تأثيرها على جسم اإلنسان

على جسم وحالته النفسية كالكوكاي ن، وهناك ذات األثر املسكن بالنظر إىل حالة اخلمول والركود اليت تلحقها 
 كون من مواد أخرى غري األفيون.ما تتليت تتكون من األفيون ومشتقاته ومنها مبتعاطيها، وهي نوع ن فمنها ا

  :وتنحصر يف نوع ن خمدرات كربى بالنظر إىل تأثريها الكبري على أنواع المخدرات حسب خطورتها
 .1جسم اإلنسان كاقحشيش واألفيون واهلروين، وخمدرات صغرى كالعقاقري املنومة واملهدئة

ه األنواع، البد من أن نشري إىل أن الشريعة اإلسالمية مل تعرف جررمة املخدرات بل عرفت يف هناية هذ       
الفقهاء على  اتفقجررمة السكر وتعاطي اخلمر واملواد املسكرة حبيث حرمتها وهنت عنها حتررما قاطعا، ومع ذلك 

ا مضيعة للنفس واملال كلهف ،2يف ذات األضرار واملفاسد الشرتاكهماقياسا على اخلمر  األخرىحرمتها هي 
جنون اقحصول  ،ومضعف للجسم ومؤثر على قواه العقلية فيضعفها بالتدريج لتصل بصاحبها حد اجلنون أحيانا

التأثري الشخصي على  ىتتعدعلى املادة املسكرة أو املخدرة بأي وسيلة وحتت أي ظرف، بل أكثر من ذلك إذ 
، 3بسبب اإلدمان اجتاههااليت تفقد معيلها نظرا إلمهال مسؤوليته  صاحبها حيث أن آثارها رمتد إىل أفراد أسرته

آراء فقهية  حيث ظهرت ثالث، 4غري أهنا تستقل عنها من حيث العقوبة فال ختضع إىل عقوبة اجللد أو اقحد
بشأن عقوبتها رأي يرى أن السكر اقحاصل بسبب املخدرات يوجب اقحد، ورأي يرى بأن السكر فيها يوجب 

، أما الرأي الثالث ميز يف العقوبة ب ن أمرين األمر األول هو تناول املواد املخدرة على سبيل التداوي طفقالتعزيز 
ويقضي يف مثل هذه اقحالة بإباحتها فال عقوبة يف ذلك، أما األمر الثاين فمرتبط بتناوهلا على سبيل اللهو ال أكثر 

، والرأي الراجح هو التعزير وليس اجللد كون اجللد ورد يف 5يرويرون أنه يف مثل هذه اقحالة تكون عقوبتها هي التعز 
، وبالنسبة للحدث كونه ليس أهال للعقوبة فال حد 6اخلمر والسكر كما أنه عقوبة مغلطة ال تقرر بالقياس عليها
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لة ، ومع ذلك ال مانع من تأديبه بالوسي1عليه أيضا يف جررمة املخدرات كما يف جررمة السكر ألهنا تأخذ حكمه
حىت ال يصبح مدمنا عليها ألنه وقتها يصعب عليه تركها خاصة وأهنا  هتذيبهاليت تتناسب وسنه واليت من شأهنا 

 .2احنرافهمن ب ن أحد العوامل املؤدية إىل 

يف التشريع اجلزائري بالرغم من جتررمه  اأما من الناحية القانونية فيما خيص شرب اخلمر فإنه يعترب عمال مباح     
ه مبناسبة حديثنا عن السكر كمانع من موانع املسؤولية اجلنائية، فهل يستوي قياس حكمه  يلإا وهو ما توصلنا شرع

كما يف الشريعة اإلسالمية على جررمة املخدرات لتصبح هي األخرى أمرا مباحا، وإذا كانت جمرمة فهل ختضع إىل 
 تلفة؟.ذات العقوبة املقررة هلا شرعا أم أهنا تأخذ أبعاد أخرى خم

 المخدرات. يمةجر  قيامالثاني:  لبندا

 .تستحقهااليت  ركاهنا باإلضافة أيضا إىل العقوباتعلى حنو اجلرائم السابقة نتعرض ضمنه إىل أ     

 أوال: أركان جريمة المخدرات.

أن املشرع  صرحية ومباشرة على السؤال السابق، أي إجابةهو  البندجرائم املخدرات يف هذا  ألركانإن حبثنا      
اجلزائري تعامل مع جررمة املخدرات على حنو خمتلف جلررمة شرب اخلمر، فأوجب العقوبة يف حد مقرتفها حيث أن 
خطورهتا فرضت عليه ختصيص قانون خاص كامل ينظم أحكامها، متناوال بذلك خمتلف الصور اليت قد تأخذها 

من هذا القانون أي  11إىل  11وء إىل املواد من هذه اجلررمة سواء بوصفها جناية أو جنحة، حيث أنه باللج
          قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية جند من ب ن صورها صنع أو إنتاج مواد خمدرة، جلبها

               االستهالكأو اقحيازة من أجل  االستهالك، هايف املواد املخدرة، تسهيل تعاطي وتصديرها، التصرف
من طرف األحداث حيث  اارتكاب من أكثر الصور ناألخريتان اوتعد الصورتواإلجتار هبا بالبيع أيضا،  الشخصي،
ويستهلكوهنا بصفة دائمة أو للمتاجرة  فيحوزهنا، لإلدمان عليهاضحايا الظروف اليت قد تدفعهم إما  نقد يكونو 

ن الصورت ن حيث أن األوىل منها فيها كمكسب أساسي يضمن هلم قوهتم اليومي، وعليه سنكتفي بدراسة هذي
 تتطلب لقيامها توافر األركان التالية:وهي عن جنايات املخدرات،  اتشكل منوذج جلنح املخدرات والثانية منوذج
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 الركن المادي. (0

الشخصي  االستهالكأو اقحيازة من أجل  ستهالكالالركن املادي يف جنحة لويأخذ السلوك املادي املشكل     
من قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية صورة  14و  11ية اإلجتار يف املخدرات طبقا للمادت ن وكذا جنا

 األفعال التالية:

 االستهالك. 

واملراد منه تعاطي املادة املخدرة أو إدخاهلا جسم اإلنسان بأي طريقة مهما كانت سواء حتقق ذلك بصفة       
شرطا أساسيا وهو أن يكون  11طبقا للمادة  االستهالكط املشرع يف هذا ، ويشرت 1اعتياديةعرضية أو بصفة 

غري مشروع  االستهالكأو  باالستعمالبصفة غري مشروعة، وقد حدد يف املادة الثانية من ذات القانون املقصود 
 هالكاالستشخصي للمادة املخدرة املوضوعة حتت الرقابة بدون وصفة طبية، وعليه فإن  استعمالعلى أنه كل 

الشخصي للمخدرات بوصفة طبية من طرف اجلهات املخول هلا ذلك وبقصد العالج جيعل تعاطيها فعال مباحا 
سقط عنه الصفة اإلجرامية، غري أن هذه اإلباحة ليست على إطالقها وإمنا ختضع لقيود تفرضها أخالقية ت عليهو 

ذلك فإن املدمن البد وأن جيد سبيال رمكن الطبيب ، ألنه مىت كانت ك2املهنة فتزول بزوال العلة من وراء إباحتها
، األطباءالضمري املهين واألخالقي لبعض  انعداممن خالله صرف هذه املواد له بوصفة طبية هتربا من العقاب أمام 

حتتوي على  احملاباةمة يف حالة ما مت تقدمي وصفة طبية صورية أو على سبيل ر اوهلذا فرض عليه املشرع عقوبات ص
 من القانون السابق. 14ات عقلية طبقا للمادة مؤثر 

 طر  أمهها: ةاملخدرات بعد استهالكويتم     

 لمادة عرب األنف إما مسحوقا أو خبارا.ل استنشاقا -
 أو اجللد. ةحقنا، إما يف الوريد أو العضل -
 تدخينا وذلك حبشوها يف السجائر. -
 .3يف الطعام امع املاء أو دجمه اشربا من خالل خلطه -

                                                   
، ص م1113، 1، جملة الندوة للدراسات القانونية، ع 12 -16صحيب حممد أم ن، جرائم املخدرات يف اجلزائر وفق قانون  1
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فالغالب أهنا تتم عن طريق الفحص الطيب الذي يكشف عنها من خالل  االستهالكوبالنسبة إلثبات علمية      
إخضاع املتهم لتحليل الدم، إذ تعترب نتيجة هذه الفصح دليال كافيا ألدانته حىت وإن مل يتم ضبط املادة املخدرة يف 

 .1حيازته

 الحيازة. 

املادي على  االستيالءيشرتط لتحققها  ، والواالختصاصسبيل امللك وهي وضع اليد على املخدرات على        
، ويف 2حىت يف اقحالة اليت توجد فيها املادة حتت حيازة شخص آخر ينوب عن األول تتحققاملادة املخدرة فاقحيازة 

رزا ماديا الشخص حائزا ملادة خمدرة أن يكون حم العتباريشرتط  هذا الشأن قضت حمكمة النقض املصرية بأنه "ال
كذلك أن يكون قد وضع يده على اجلوهر على سبيل التملك،   العتبارهة املضبوطة، بل يكفي ر للمادة املخد

ويكفي يف إثبات حيازته أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو مل يكن يف حيازته املادية أو كان احملرز للمخدر 
أن تكون هلدف غري مشروع وإال  االستهالكا يف كم  األخرى، غري أنه يشرتط فيها هي 3شخصا آخر نائبا عنه"

 سقطت عنها علة التجرمي.

الشخصي حبيث رمكن  االستعمالواملشرع مل ينص على أي قرينة يستدل من خالهلا على اقحيازة من أجل      
 باالعتمادلقاضي األمر ل هالتمييز بينها وب ن األنواع األخرى من اقحيازة كاقحيازة من أجل البيع مثال، وعليه يرجع في

 .4ة مراعيا يف ذلك الكمية املضبوطة والغرض من حيازهتا إىل جانب ظروف املتهميعلى سلطته التقدير 

 اإلتجار. 

مبزاولة عمليات جتارية متخذا منها حرفة له، حيث يشرتط أن تتسم هذه املزاولة  ويقصد به قيام الشخص       
من  14نص املشرع اجلزائري من خالل املادة  ولقد، 5در رزقه الوحيدحىت وإن مل تكن مص واالستمرارية باالعتياد

بيعها أو قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية على صور عديدة قد يتخذها اإلجتار باملخدرات من أههما 
 ها وإعادة بيعها.ؤ شرا
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 الركن المعنوي. (7

د به علم اجلاين بأن املادة حمل تصرف من املواد املخدرة ويقوم على عنصري العلم واإلرادة، أما العلم فريا     
ا من تسليمه بثبوت ي، والبحث يف توافر العلم من املسائل املوضوعية يستخلصها القاضي ضمن1املمنوعة قانونا

الواقعة املعاقب عليها ودون اقحاجة إىل تربير ذلك، وعليه رمكن للمتهم أن يثبت العكس ويتمسك بعدم علمه 
عليه  اعتمدتة املادة وجهله بأهنا من املواد املمنوعة قانونا وهنا يتع ن على احملكمة أن تب ن األساس الذي بطبيع

الفعل املادي املكون للجررمة وحتقيق  ارتكاب، أما اإلرادة فتقتضي أن تتجه إرادة اجلاين إىل اقتناعهايف تربير 
 .2النتيجة املعاقب عليها قانونا

غري  االستهالكأو اقحيازة من أجل  االستهالكصد العام يشرتط من أجل قيام كل من جررمة وإىل جانب الق     
مشروع للمخدرات باإلضافة إىل جررمة اإلجتار فيها توافر القصد اخلاص وهو الغاية الذي يهدف إليها اجلاين من 

          ة إىل جانب قصد وقصد اقحياز  االستهالكجررمته، إذ يتمثل هذا القصد يف كل من قصد  ارتكابوراء 
يف ح ن تكون  االستهالكمىت كانت من أجل  ضئيلةاإلجتار، ويستدل عليها بالكمية املضبوطة واليت تكون عادة 

لثبوت عملية اإلجتار   الكمية يف بعض األحيان غري كافمعتربة مىت كانت من أجل اإلجتار، وإن كان كرب
بأقوال الشهود وما جاء يف حماضر التحريات، كما هلا أن تأخذ بع ن  فتستع ن هنا احملكمة إلثبات القصد اخلاص

، وهو ما تؤكده حمكمة النقض 3الوسائل اليت ضبطت مع اجلاين واليت تدل على اإلجتار يف املخدرات االعتبار
حملكمة أن على ثبوت قصد التعاطي لدى املتهم يف قوله ))وترى ا ها التايل: "إذا كان اقحكم قد دلاملصرية يف قرار 

مقدار املخدر املضبوط ليس بكبري النسبة لشخص مدمن التعاطي، وترجح أن املتهم كان حيرزه الستعماله 
صغرية لتوزيع املخدر  تفااجر ألعد لفالشخصي إذ أنه فضال عن أن سوابقه تدل على ذلك، فإنه لو كان يتا

ر منتفي يف الدعوى((، فإن ما قاله اقحكم يف أو ميزان، األم كمطوهضبطت معه هذه اللفافات أو آلة التقطيع  و 
 .4املخدر بقصد التعاطي" حيازةذلك يكفي للتدليل على 
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 .14مرجع سابق، بندر جزاء منري اقحارثي،  



 

262  

 : عقوبة جريمة المخدرات.ثانيا

الشخصي للمخدرات بصفة غري  االستهالكأو اقحيازة من أجل  االستهالكعاقب املشرع اجلزائري على جررمة     
العقوبت ن فقط طبقا  ىحدإدج أو ب 11.111إىل  1.111امة من غر مشروعة باقحبس من شهرين إىل سنت ن و 

 من قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية. 11للمادة 

 11سنوات إىل  11من القانون نفسه بعقوبة اقحبس من  14كما عاقب على اإلجتار هبا بيعا مبوجب املادة      
أخضع الشروع يف ذلك إىل ذات العقوبة، أما إذا مت دج و  11.111.111إىل  1.111.111سنة وغرامة من 

من قانون الوقاية  14ذلك يف إطار مجاعات إجرامية منظمة فشدد عقوبتها لتصل إىل السجن املؤبد طبقا للمادة 
 من املخدرات واملؤثرات العقلية.

أو اقحيازة من أجل  ستهالكاالويف حالة العود تصبح هذه العقوبات على النحو التايل: تضاعف بالنسبة جلررمة     
الشخصي للمخدرات بصفة غري مشروعة، والسجن املؤبد بالنسبة جلررمة اإلجتار هبا بيعا وفقا للمادة  االستهالك

 سابقا. رمن القانون املذكو  14

جررمة املخدرات وعاقب عليها يف قانون مستقل أيضا وهو قانون مكافحة  المشرع المصريهذا وقد نظم      
المشرع المغربي منه، وعلى حنوه  34-36 -33السيما املادة  1واإلجتار فيها استعماهلارات وتنظيم املخد

 -1-1السيما الفصل  2مبوجب قانون زجر اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمن ن على هذه املخدرات
 منه. 2

ضمن هذه القوان ن جيعلها هي  وغياب ختصيص األحداث اجلاحن ن بأحكام خاصة يف جررمة املخدرات     
ع إىل ما يسري على غريها من أحكام واملتعلقة بتخفيف املسؤولية واليت تعرضنا هلا خبصوص ضخت األخرى

 العقوبات يف اجلرائم اليت درسناها أعاله وحىت تلك اليت مل ندرسها.

إىل عدم توازن الكفة بينها وبينها  يف هناية معاجلتنا للمسؤولية اجلنائية املوضوعية للحدث اجلانح توصلنا     
ص القانونية اليت ئاقهبذا األخري بغض النظر عن الن اهتمنظريهتا بالنسبة للحدث الضحية، أين يبدو أن املشرع 

باقحدث اجلانح، وإن كان قد حاول إخراجه من جمال املسؤولية اجلنائية لألشخاص  اهتمامهتوقفنا عليها أكثر من 
أن هذه املعاملة اخلاصة مل تتعد هذه النقطة  مراحل، غري أن الظاهر هو ةتقسيمها على عد بالغ ن عندما قررال

                                                   
)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف  فيهايف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار  م1141لسنة  121وهو القانون رقم  1

 .http://egyptlayer.over-blog.com .م1121لسنة  111املعدل بالقانون رقم  (131، ع م1141جوان  13
مبثابة القانون املتعلق بزجر  م1146ماي  11املوافق لـ  ه1316ربيع الثاين  12املؤرخ يف   121 -1 -43 انون رقمالق 2

، 3116، ع م1146جوان  1اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمن ن على هذه املخدرات، )ج. ر. م. م، املؤرخة يف 
 .(1111ص 
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قع عليه تبعا، أما بالنسبة لألركان املكونة هلذه اجلرائم أي اجلرائم اليت يرتكبها ثر على العقوبة اليت قد تؤ واليت ت
ثلة هلا عند البالغ ن، يف الوقت الذي رأينا فيه األحداث ال تكاد ختتلف بل هي ذاهتا املتطلبة لقيام اجلرائم املما

قانونية خاصه له، فال يسعنا القول هنا  امراعاة املشرع حملل اجلررمة عندما يكون الطفل ضحية مفردا بذلك نصوص
يغفل مسألة كون الطفل عموما ومهما كان  النصوص القانونية ألئما عند سنه لإال أنه يتوجب على املشرع دا

بعيد عن الظروف اليت دفعته ليكون جاحنا من املؤكد  خمريالو كان جمنيا عليه ما هو إال ضحية ألنه أو  وصفه جانيا
 أنه لن خيتار ذلك.
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اليت قد إن نظام العدالة اجلنائية لألحدث مل يعىن فقط باجلانب املوضوعي قحماية اقحدث بتجررمه لألفعال        
تقع عليه أو تعريضه للخطر طيلة فرتة اقحداثة، أو بتفريد أحكام خاصة يف تقرير مسؤوليته مىت صدرت منه بعض 
األفعال املادية اجملرمة بنص القانون كما سبق وتطرقنا له يف الباب األول، بل حرص على منحه محاية قانونية 

  ومهما كان وصفه سواء كان جانيا أو جمنيا عليه.متكاملة مشاهبا لنظريهتا بالنسبة لألشخاص البالغ ن

بناء على هذا مل يغفل نظام العدالة اجلنائية لألحداث اجلانب اإلجرائي فيها مقرر بذلك محاية إجرائية       
للحدث أيضا، باعتبار أن اقحماية املوضوعية منفردة ال رمكن هلا أن حتقق له اقحماية القانونية الكاملة يف معظم 

حيان، فال يتصور ترك الطفل ضحية بعض اجلرائم أو املوجود يف خطر دون التكفل به وجرب ضرره واالقتصاص األ
من املعتدي عليه، كما ال يتصور إخضاع اقحدث اجلانح عند متابعته القضائية أمام اجلهات املختصة إىل ذات 

 فما هي مظاهر اخلصوصية يف مثل هذا النظام.األحكام املتعارف عليها بعد تقرير مسؤولية جنائية خاصة به، وإال 

إزاء هذا خصصنا هذا الباب لبحث هذا النوع من اقحماية يف حماولة منا تقييم مدى مسامهتها يف محاية       
 األحداث ومدى توفيق املشرع يف صياغتها، ويف سبيل حتقيق ذلك سنعاجلها ضمن الفصل ن التالي ن:

 ئية المقررة للحدث الضحية.الفصل األول: الضمانات اإلجرا

 الفصل الثاني: الضمانات اإلجرائية المقررة للحدث الجانح.
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بالنظر إىل صفة اقحدث الضحية حمل اقحماية القانونية يف نظام العدالة اجلنائية لألحداث ويف إطار محاية       
ملسامهة يف إعادة إدماجه داخل جمتمعه، توجهت القوان ن والتشريعات واحملافظة عليها واالفضلى مصلحة اقحدث 

مردها سن  اعتبارات ةعلى عد وأولت حرصها حنو توفري محاية إجرائية خاصة به هو اآلخر، مستندتا يف ذلك
متعددة  صور له، ما جعل هذه اقحماية تتخذ ضتوحجم اخلطر اليت تعر  قع عليهاو لا االعتداءاقحدث إىل جانب 

              اقحدث الضحية وذلك يف اقحالة اليت يكون فيها جمين عليه أو اقحالة اليت يوجد فيها يف  باختالفتلف خت
أو بعده أو قبل مباشرة الدعوى أو  االعتداءاملرحلة اليت متر هبا هذه اإلجراءات سواء قبل وقوع  باختالف، و خطر

 بعد الفصل فيها.

 مطالبون ببحث وإبراز مظاهر هذه اقحماية أين سنعاجلها ضمن مبحث ن رئيسي ن:وحنن يف إطار هذا الفصل      

 للحدث المجني عليه. الجزائية الحمايةالمبحث األول: 

 للحدث في خطر. الحماية الجزائيةالمبحث الثاني: 
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 ة للحدث المجني عليه.الحماية الجزائيالمبحث األول: 

للحدث اجملين عليه اقحق يف التقاضي واللجوء إىل القضاء  اجلزائيةأو اقحماية اإلجرائية اجلنائية تكفل العدالة      
ألضرار الالحقة به من جهة ومعاقبة لرب عليها من جديد، وذلك جب االعتداءمن أجل محاية حقوقه وضمان عدم 

 العاملية إذ تنص املادة منه من جهة أخرى، وهذا اقحق حق دستوري مكفول يف خمتلف الدساتري واالقتصاصاجلاين 
من الدستور اجلزائري على أنه "حتمي السلطة القضائية اجملتمع واقحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد  114

منه يف فقرهتا الثانية بأنه "الكل سواسية أمام القضاء، وهو  112احملافظة على حقوقهم األساسية"، وتضيف املادة 
 القانون". احرتاميف متناول اجلميع وجيسده 

عليه  االعتداءأغلب التشريعات الوضعية إىل تقرير مجلة من اإلجراءات املتبعة يف حقه حال  اجتهتإزاء هذا      
من هذا  الثاين التدابري الالزمة قحمايته ونتطر  هلا يف املطلب اختاذو مبجرد وقوع اجلررمة ونعاجلها يف املطلب األول، و 

 املبحث.

 القانونية المقررة للحدث المجني عليه. الوسائل المطلب األول:

توقيع العقاب يف حق املطالبة بتمثل ت حقو جمموعة من لمجين عليه لجرد وقوع اجلررمة أو ارتكاهبا يتقرر مب     
حقه يف إىل جانب لدعوى العمومية، ا ةويتحقق من خالل مباشر وهو يف األصل حق للدولة أيضا على اجلاين 

مبوجب الدعوى ته ي ارتكبه اجلاين وخيول له ممارساألضرار الالحقة به جراء الفعل الذ املطالبة بالتعويض عن
 الدعوى املدنية؟.كذا ، فما هي إجراءات حتريك الدعوى العمومية و 1املدنية

 الدعوى العمومية.حق الحدث المجني عليه في الفرع األول: 

لدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها ويباشرها على أنه "ا 2من  . إ. ج. جمكرر تنص املادة األوىل      
 رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم هبا مبقتضى القانون.

 كما جيوز أيضا للطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوى طبقا للشروط احملدد يف هذا القانون".     

ة، شروط حتريكها ومباشرهتا إىل جانب سنتعرض إىل كل من تعريف الدعوى العموميهذه املادة  من وانطالقا    
 القيود اليت قد ترد عليها.

 

 
                                                   

 .61ص م، 1116اجلزائر،  -راءات اجلزائية اجلزائري، التحقيق والتحري، دار هومة، بوزريعةعبد اهلل اوهايبية، شرح قانون اإلج 1
2
 واملتمم السابق ذكره. املعدل اءات اجلزائيةر جقانون اإلاملتضمن  111 -44األمر رقم  
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 البند األول: تعريف الدعوى العمومية.

بالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري اليت جاءت يف تنظيم أحكام الدعوى العمومية ال جند     
           قانون اإلجراءات الجنائية أي تعريف ورد هلا ضمن هذه النصوص، واألمر ذاته ينطبق على 

 .2قانون المسطرة الجنائية المغربي، وكذا 1المصري

إىل نشاط  االلتجاءصياغة تعريف هلا، فيعرفها الفقه الفرنسي بأهنا بعض احملاوالت يف لفقه ل رغم ذلك كانت     
رمة إىل شخص مع ن واقحكم باجلزاء إجرائي رمارس أمام القضاء بواسطة النيابة العامة للفصل يف مدى نسبة اجلر 

 .3املقرر مبقتضى القانون

بتوقيع العقاب  -نيابة عن اجلماعة–ويعرفها الفقه املصري بأهنا املطالبة باقحق أمام القضاء أو النيابة العامة      
 .4ررمة بواسطة القضاء اجلنائياجلعلى املتهم يف 

تنظم وسائل التحقيق من وقوع اجلررمة وحماكمة مرتكبيها وتوقيع وتعرف أيضا بأهنا جمموعة من القواعد اليت     
اجلزاء اجلنائي، والفصل يف الدعوى املدنية اليت ترفع إىل القضاء اجلزائي، وكذلك القواعد اخلاصة بالطعن فيما 

 .5يصدر عن هذا القضاء من أحكام وتنفيذ هذه األحكام

 نقاط أساسية يف الدعوى العمومية وهي: ةعد تعدد هذه التعاريف غري أهنا تتفق على ورغم    

 .ضرورة وقوع اجلررمة لتحريك الدعوى العمومية 
 .أن حتريك الدعوى العمومية يتم أمام اجلهة القضائية املختصة وهي النيابة العامة 
 م.ية وهو توقيع العقوبة على املتهاهلدف من الدعوى العموم 

 

 

 
                                                   

 السابق ذكره.املتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري املعدل  م1111لسنة  111القانون رقم  1
2
 السابق ذكره.املتعلق باملسطرة اجلنائية املعدل  1 -11 -111 هري الشريف رقمظ 

            ، دار 1علي مشالل، املستجدات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الكتاب األول، االستدالل واالهتام، ط  3
 .111م، ص 1114هومة، اجلزائر، 

4
 .11 بلعرتوس حممد، مرجع سابق، ص 

بن محد بن حممد احمليميد، شرط الشكوى يف حتريك بعض الدعوى اجلزائية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية  أمحد 5
 .36م، ص 1111 -ه1631الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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 البند الثاني: أطراف الدعوى العمومية.

أجل  النيابة العامة ممثلة عن اجملتمع من هوالطرف األول ، من طرف ن أساسي ن تتشكل الدعوى العمومي    
 االهتامإليه  هوج شخصود ـتسليط العقوبة على مرتكب اجلررمة يف حقه، وألن تسليط العقوبة ال يتقرر إال بوج

 هو املتهم. فإن الطرف الثاين فيها يستوجب أن يكون  ،وثبت عليه يف جررمة ما

 أوال: النيابة العامة.

تعريفها وخصائصها  ىلإالتعرض  يستوجب مناتعرضنا إىل النيابة العامة كطرف من أطراف الدعوى العمومية     
 .لتهاإىل جانب تشكي

التعاريف الفقهية بشأن النيابة العامة، حيث هناك من يعرفها  واختلفت تعددتلقد ( تعريف النيابة العامة: 0
ا هيئة قضائية من نوع خاص تسمى بالقضاء الواقف، وتعرف أيضا بأهنا قضاء خاص قائم لدى احملاكم بأهن

، ويف تعريف آخر هي جهاز قضائي أنيط به حتريك الدعوى العمومية ومباشرهتا أمام 1اجلنائية لتمثيل اجملتمع
 .2القضاء اجلنائي

أهنا حتمل ذات املضمون، حيث أهنا تذهب حنو  صياغتها إال اختالفواملالحظ من هذه التعريفات رغم     
الذي  االختالفبعد  يح يأيتها جهاز أو هيئة قضائية، وهذا الرتجاإي معتربةترجيح الطبيعة القضائية للنيابة العامة 

القضائية، فتعترب  إىل السلطة التنفيذية وتارة أخرى إىل السلطة ةتار ثار فقهيا حول هذه الطبيعة والذي يسندها 
زء من السلطة التنفيذية بالنظر إىل أصلها التارخيي الذي يرجع إىل بداية القرن الرابع عشر أين كان ملك فرنسا ج

يع ن مفوض ن عنه من غري رجال القضاء رمثلونه أمام احملاكم، وكان يطلق عليهم تسمية رجال  فيليب الثالث
الذي أطلق عليهم  م1212يات الفرنسي سنة امللك وظل اقحال على هذا الوضع إىل غاية صدور قانون اجلنا

العديد من التشريعات العربية من بينها املشرع اجلزائري الذي أخضع من  االجتاهتسمية النيابة العامة، وقد تأثر هبذا 
         تعليمات والتوجيهات اليت قد تصدر من وزير الخالل قانون اإلجراءات اجلزائية النيابة العامة إىل بعض 

 ائية فيربر ـــا جزء من السلطة القضــالذي يعتربه االجتاها ـــ، أم3منه 31ا هو منصوص عليه يف املادة ـــدل، وفقا ملـــالع

                                                   
دار                   ، األمحدية للنشر،1تحقيق، ط عبد الغين نافع، املسطرة اجلنائية املغربية يف شروح النيابة العامة وقضاء ال 1

 .16 -13م، ص 1111 -ه1611 البيضاء،
 .16عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص  2
 جاء نصها كما يلي: "يسوغ لوزير العدل أن خيطر النائب العام باجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات. 3

بأن يباشر أو يعهد مبباشرة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصة مبا يراه  كتابة  فضال عن ذلك أن يكلفه هيسوغ لكما      
 مالئما من طلبات كتابية".
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ها ئخيضع له أعضاواألعمال القضائية اليت تقوم هبا إىل جانب التكوين الذي  واالختصاصاترأيه بالصالحيات 
خيضعون لذات طريقة  -عضاء النيابة العامة والقضاةأ أي–م والذي ال خيتلف عن تكوين القضاة، فضال عن كوهن

 .1وخيضعون إىل نفس الواجبات واالمتيازات ن ويتمتعون بذات اقحقو  يالتع

النيابة العامة ذات طبيعة مزدوجة لتكون بذلك جزء من السلطة  اعتبارتوجه حنو  خرآ اجتاهومع ذلك ظهر      
وإىل غاية  لالهتاموجزء من السلطة القضائية من قحظة مباشرهتا  ،ملتابعة القضائيةالتنفيذية يف املرحلة السابقة على ا

 .2النطق باألحكام والطعن فيها

حول حمل  التساؤليثري  رغم أنهوإذا كان الرأي الثاين هو الرأي الراجح فهو أيضا الرأي الذي نذهب إليه،      
من التربير  لذلكتربيرنا إال أن السابقة ذكر،  31ي يف املادة صالحيات وزير العدل اليت نص عليها املشرع اجلزائر 

 .3الذي يرى بأن خضوعها له يف هذه اقحالة ال يكاد يتعدى أن يكون جمرد إشراف إداري عليها

تتشكل النيابة العامة من عضوين أساسي ن ومها النائب العام ووكيل اجلمهورية وذلك  ( تشكيلة النيابة العامة:7
 :4وجد على مستواهاتاليت  قضائيةالهة اجلحسب 

  :ونص املشرع اجلزائري على تشكيلة النيابة العامة على مستوى احملاكم يف املادة على مستوى المحكمة
 و أكثر.أورية مساعد هاعده يف ذلك وكيل مج . إ. م. إ، فتمثل عن طريق وكيل اجلمهورية ويس 31

  :وى اجملالس القضائية حمددة أيضا بصريح نص وتشكيلتها على مستعلى مستوى المجلس القضائي
أوكلت مهمة متثيل النيابة العامة إىل النائب العام على أن يساعده يف مهامه  واليتمن القانون السابق،  36املادة 

 .د أول أو عدة نواب عام ن مساعديننائب عام مساع
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  :احملكمة العليا تنظيم احملدد لمن القانون  2بالرجوع إىل نص املادة على مستوى المحكمة العليا
اقحكم تتكون احملكمة العليا من قضاة النيابة العامة ممثل ن بالنائب  ةجانب قضا جند أنه إىل اختصاصها،ها و لمعو 

 .1العام ومساعديه

           لنيابةلية ومساعديه كممثل ن ر ويف هناية هذه التشكيلة نالحظ بأن احملكمة تستقل بوكيل اجلمهو       
 االشرتاكلعامة، يف ح ن أن اجمللس القضائي واحملكمة العليا يشرتكان يف النائب العامة ومساعديه، وعليه ننوه أن ا

أعلى درجة أي سلطة رئاسية  باعتبارهالنيابة العامة على مستوى احملكمة العليا لينفي عالقة التبعية بينهما فليس 
على مستوى احملكمة واجملالس  هلذه األخريةسلطة الرئاسية العلى النيابة العامة للمجلس القضائي، وذلك ألن 

 .2ج. جمن  . إ.  31القضائية تعود لوزير العدل طبقا لنص املادة 

النيابة العامة جبملة من اخلصائص متيزها عن غريها من اجلهات أو األجهزة  تتميز( خصائص النيابة العامة: 3
 الدولة، من ب ن هذه اخلصائص نذكر ما يلي:م قضائي داخل يالقضائية اليت حتكم أي تنظ

  للنيابة العامة يف مواجهة قضاة اقحكم واإلدارة واملتقاض ن  االستقالليةوتتحقق النيابة العامة:  استقالليةأ( 
كذلك، فهي مستقلة عن قضاة اقحكم حيث أن التواصل املوجود بينهما ال يفرضه إال ذات العمل الذي 

 بينهما يوجد: الستقالليةا، ومن مظاهر 3جيمعهما

 النيابة ةمن وظيف االهتام ـىوالنيابة العامة، إذ يبق يب ن وظيفيت القاضع م إمكانية اجلمدع                  
احملكمة أو قاضي اقحكم، وعليه ال رمكن للمحكمة أن تأمر النيابة العامة  اختصاصوالتحقيق واقحكم من  ،عامةال

 و تأمرها بإجراء حتقيق يف دعوى مرفوعة أمامها.برفع دعواها ضد شخص بعينه أ
 رائها واملرافعة أمام احملكمة دون أن آوتقدمي النيابة العامة مطلق اقحرية اليت ختوهلا إبداء طلبتها  امتالك

 يكون هلا اقحق يف اقحد أو القيد من هذه اقحرية إال فيما يقضي به النظام وحقو  الدفاع.
 يف تكييف الوقائع اإلجرامية اليت حترك مبوجبها الدعوى العمومية، وإن كان  أيضا مطلق اقحرية امتالكها

ف النيابة العامة، وقد تعطيها يفها من تكييذلك ال أثر له يف التكييف الذي متنحه احملكمة حبيث قد يكون تكي
 يفا آخر طاملا أن ذلك يتماشى مع الوقائع واألدلة املقدمة من النيابة العامة.يتك

 

                                                   
م املتعلق بتنظيم احملكمة 1111يوليو سنة  14ه املوافق لـ 1631شعبان عام  16املؤرخ يف  11 -11العضوي رقم القانون  1
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 وما بعدها(. 4، ص 61

2
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 اليت تسري عليها أثناء النيابة العامة هي من ختتار الكيفية أو الطريقة أن أيضا،  االستقالليةهر من مظا
والتجريح واللوم الذي قد يوجه هلا من طرف احملكمة  االنتقاداتلوظيفتها، وهذا يقف حاجز بينها وب ن  دائهاأ

رفع األمر إىل رئيسها فهو من له خبصوص ذلك، فليس للمحكمة توجيه أي من هذا وإن كان هلا ذلك فعليها 
 .1قحرمتها وحفاظا على كرامتها ةن يتسم ذلك بالسرية التامة رعايسلطة عليها على أ

يف إطار حديثنا عن الطبيعة  االستقالليةكذلك تستقل عن السلطة اإلدارية وتكلمنا عن هذا النوع من       
ختضع  اعلى أهنا جزء من السلطة التنفيذية على أساس أهن هافييكعندما قلنا بأن هناك من  ،القانونية للنيابة العامة

ليس هلا دخل يف وظيفة  حمضلتعليمات وتوجيهات وزير العدل، فالعالقة اليت تربط بينها تبقى جمرد عالقة إدارية 
 .2النيابة العامة وال أي صفة قضائية وال يرتتب عليها أي أثر قضائي

عدم تقيدها مبا يقدمه األفراد من  أوهلا مظاهريف عدة مواجهة املتقاض ن فتتجسد  يف الستقالليتهاأما بالنسبة      
إىل من تريد، كما هلا اقحق يف  االهتامبالغات وشكوى، فلها أن تتصرف فيها حسب سلطتها التقديرية وهلا توجيه 

ود القائمة ب ن دعواها ودعوى من خالل اقحد االستقالليةعدم إقامتها، أما ثانيا فتظهر  أوإقامة الدعوى العمومية 
املدعي املدين، حيث أن النيابة العامة ليست ملزمة بتأييده يف دعواه كما أن تنازله عنها ال يقيدها بتنازل عن 

 .3دعواها

واملراد هبذه اخلاصية هو جتريد أعضاء النيابة العامة من أي مسؤولية قد تقع ب( عدم مسؤولية النيابة العامة: 
ا يف اقحالة اليت ال يمالس ،األعمال اليت يقومون هبا أثناء أدائهم لوظيفتهم وتطبيقهم الصحيح للقانونعليهم نتيجة 

لتهم مبوجب هذه اخلاصية مثال عن األوامر بإيداع ء، فال رمكن مساتثبت فيها اإلدانة يف حق املتهم وحيكم برباءاته
من املسؤولية يف مثل هذه اقحاالت ترجع  مإعفاءهاء والعلة من ور براءته،  ثبوتاملتلبس جبنحة رهن اقحبس بسبب 

سؤولية املالصحيح، ألن فرض  إىل حماولة إعطاء عضو النيابة العامة مساحة وحرية أكرب للقيام بوظيفته على الوجه
 يرتدد يف القيام هبا وهو ما من شأنه أن يتحقق معه اإلضرار باملصلحة العامة. هعليه جيعل

                                                   
        ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كليةاالبتدائيمن التحقيق  االنتهاءفهد محود اخلالدي، قرارات النيابة العامة بعد  1

 .21 -21 صعبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق،  .31 -11، ص م1113اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، 
2
 .31، ص بوحجة نصرية، مرجع سابق 

حممود نظمي حممد صعابنة، دور النيابة العامة يف إقامة الدعوى العمومية يف  .12فهد محود اخلالدي، مرجع سابق، ص  3
 .11م، ص 1111فلسط ن، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسط ن، 



 

274  

هم من املسؤولية ءمسألة غري مطلقة ألن إعفاألة جتريد أعضاء النيابة العامة من املسؤولية ومع ذلك تبقى مس     
من  41، إذ تتحملها الدولة نيابة عنهم وفقا ألحكام املادة 1اجلنائية ال يعفيهم من املسؤولية يف شقها املدين

 .2ليت حيددها القانونالدستور وذلك بدفع التعويضات املستحقة لألفراد وفقا للشروط والكيفيات ا

ال عن عدم إمكانية متلصهم من املسؤولية مدنية كانت أو جنائية يف اقحاالت اليت ترجع إىل إساءة ضف     
للسلطة، كمالحقتهم ألحد األفراد واهتامهم له بناء على أسباب شخصية وحبسه وإلقاء القبض عليه  استعماهلم

 .3دون وجه حق

عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة ومفاد ذلك أن أعضاء النيابة العامة شخص أو أو ج( وحدة النيابة العامة: 
    ، إذ يرتتب على هذه اخلاصية نتيجتان أساسيت ن4هموظائفمتضامنون فيما بينهم يف أداء  عضو واحد فكلهم

 مها:

 إلجراءات حتريك الدعوى العمومية من طرف أحد أعضائها ال رمنع اآلخر من متابعتها والسري يف ا
 الالحقة.
  عضو بعضو آخر، ويتثبت هذا اقحق سواء يف جلسة واحدة أو يف جلسات  استبدالجواز           

 .5خمتلفة

اإلقليمي  االختصاصومع ذلك جيب ضمن هذه امليزة عند العمل هبا مراعاة عدم جواز املساس بقواعد      
نائب عام آخر مبجلس قضائي  اختصاصاتي ما أن يباشر والنوعي، إذ ال رمكن لعضو النيابة العامة مبجلس قضائ

املنطوة بوكيل مجهورية مبحكمة أخرى، كما ال جيوز  االختصاصاتمغاير، أو وكيل مجهورية حملكمة معينة أن رمارس 
على مستوى  باشرهالوكيل اجلمهورية أن حيل حمل النائب العام من أجل مباشرة إجراءات الدعوى اليت كان قد 

 .6احمكمة م
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     . إ. ج. ج 111ونصت املشرع على ذلك بصريح نص املادة د( عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد: 
اة يف أحد ــــعن القاعدة العامة اليت جتيز رد القض كاستثناءذا  ـال القضاء أعضاء النيابة العامة"، وهـــــجيوز رد رج "ال

        ، ألن النيابة العامة خصم واخلصم ال يرد بل1. ج. ج . إ 116اقحاالت املنصوص عليها يف املادة 
فيها  ا، فضال عن كون عضو النيابة العامة مبا يقوم به من إجراءات يف الدعوى ال رمكن أن يعترب حكم2يواجه

 .3سلطة التقديرية للقضاءلوإمنا تعترب كل أعماله جمرد طلبات ختضع يف األخري ل

من  1فقرة  33واملادة  31اخلاصية منصوص عليها هي األخرى مبوجب نص املادة وهذه و( التبعية التدريجية: 
          . إ. ج. ج اليت خيضع مبوجبها النائب العام لسلطة وزير العدل وقضاة النيابة العامة إلشراف النائب

بأوامر  وااللتزام اخلضوع بمقتضى قاعدة التبعية التدرجيية أعضاء النيابة العامة ملزمون من دون أي ختيري يفف، العام

                                                   
 طبقا هلا "جيوز طلب رد أي قاضي من قضاة اقحكم لألسباب التالية: 1

( إذا كان مثة قرابة أو نسب ب ن القاضي أو زوجه وب ن أحد اخلصوم يف الدعوى أو زوجه أو أقاربه حىت درجة ابن العم 1   
 اخلال الشقيق ضمنا. الشقيق وابن 

 وجيوز مباشرة الرد حىت يف حالة الطال  أو وفاة الزوج إذا كان على عالقة مصاهرة بأحد اخلصوم حىت الدرجة الثانية ضمنيا.     
( إذا كانت للقاضي مصلحة يف النزاع أو لزوجه أو لألشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا 1   

 اليت يساهم يف إدارهتا واإلشراف عليها مصلحة فيه. أو كانت للشركات أو اجلمعيات هلم
إذا كان للقاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إىل الدرجة املعنية آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو املساعد القضائي على أحد  (3   

 طرفا يف الدعوى. اخلصوم أو ملن يتوىل تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون
( إذا وجد القاضي أو زوجه يف حالة تبعية بالنسبة ألحد اخلصوم وباألخص إذا ما كان دائنا أو مدينا ألحد اخلصوم أو وارثا 6   

ه منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة املتهم أو املسؤول عن اقحقو  املدنية أو املدعي املدين أو كان أحد منهم وارث
 املنتظر.

( إذا كان القاضي قد نظر القضية املطروحة كقاض أو كان حمكما أو حماميا فيها أو أدىل بأقواله كشاهد على وقائع يف 1   
 الدعوى.

( إذا وجدت دعوى ب ن القاضي أو زوجه أو أقارهبما أو أصهارمها على عمود النسب املباشر ب ن أحد اخلصوم أو زوجه أو 4   
 اره على العمود نفسه.أقاربه أو أصه

 ( إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام احملكمة اليت يكون فيها أحد اخلصوم قاضيا.4   
( إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقارهبما أو أصهارمها على عمود النسب املباشر نزاع مماثل للنزاع املختصم فيه أمامه ب ن 2   

 اخلصوم.
 جه وب ن أحد اخلصوم من املظاهر الكافية اخلطورة ما يشبه معه يف عدم حتيزه يف اقحكم".( إذا كان ب ن القاضي أو زو 1   

              ، دار1، ط 1القضائي )مادة مبادة(، ج  االجتهادجنيمي مجال، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على ضوء  2
 .663، ص م1114   هومة،

3
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والتقيد هبذه األخرية جيعلهم  االلتزاموتوجيهات الرئيس عندما يتعلق األمر مبباشرة املهام املوكلة هلم، حيث أن عدم 
 .1يف مواجهة املسؤولية التأديبية املقررة هلم مبوجب نصوص القانون

 ثانيا: المتهم.

التعريف املناسب له إىل جانب الشروط املتطلبة  إعطاءية سنحاول ثاين يف الدعوى العمومالالطرف  باعتباره    
 .حىت يعترب كذلك

 ( تعريف المتهم.0

اجلررمة  ارتكابههو كل شخص حترك الدعوى اجلنائية ضده لشبهة فختتلف وتتعدد التعاريف اليت تعطى للمتهم      
 .2فيها اشرتاكهأو 

الدعوى اجلنائية لتوافر دالئل كافية على ارتكابه جررمة أو أيضا هو الشخص املسؤول الذي تتحرك قبله      
 .3فيها، وذلك هبدف توقيع العقاب عليه اشرتاكه

ويف تعريف أكثر وضوحا املتهم هو كل شخص تدعي النيابة العامة أو املدعي املدين بوجود دالئل تشري إىل      
تتم مواجهته أمام القضاء للفصل يف مدى مسؤوليته ، و فاعال أصليا أو شريكا فيها باعتبارهنسبة اجلررمة إليه 

 .4واقحكم عليه بالرباءة أو اإلدانة

       يشرتط فيه مجلة من الشروط أوهلا أن يكون إنسانا حيا، ثانيها أن يكون مسؤوال ( شروط المتهم: و7
 أن يكون معينا. فهوثالث شرط  أماو جنائيا، 

  :إىل  االهتامجمال إلعمال املسؤولية اجلنائية أو توجيه أصابع  مبوجب هذا الشرط الأن يكون إنسانا حيا
غري اإلنسان اقحي كونه هو الوحيد الذي يصلح ألن يكون حمال لتحقيق األهداف املرجوة من وراء وجود الدعوى 

ود منه ردعا له حىت ال يع واالقتصاصالعمومية، واملتمثلة يف إقحا  العقوبات املناسبة مبخالف نصوص القانون 
إليها مرة أخرى، وعليه ال رمكن أن يعترب متهما اإلنسان امليت واجلماد وخمتلف الكائنات اقحية األخرى طاملا ال 

                                                   
 .64ص مرجع سابق، . حممود نظمي حممد صعابنة، 114مرجع سابق، ص  علي مشالل، 1
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4
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 1رمكن أن يكونوا حمال لتطبيق هذه األهداف، ورغم هذا توجهت التشريعات حنو إقرار إمكانية متديد صفة املتهم
 .2ل القانوين هلا والذي يكون عادة شخصا طبيعياباملمثلة جمموعة األشخاص املعنوية ممثلتشمل أيضا 
  :ث يكون يواملسؤولية اجلنائية للمتهم تتطلب توافر األهلية اجلنائية لديه حبأن يكون مسؤوال جنائيا

، وغالبا ما تتوافر هذه األهلية ببلوغ سن معينة وهي حمددة يف 3أهال لتحمل تبعات النتائج املرتتبة على فعله
 اعتبارعشرة سنة، وعليه ومن باب املخالفة ال رمكن  ات العربية ببلوغ الثامني ومعظم التشريعالتشريع اجلزائر 

الشخص متهما مىت مل يبلغ سن املسؤولية اجلنائية أو كانت أهليته معيبة مبانع من موانعها واليت سبق وتعرضنا هلا 
 يف نقطة متقدمة من هذا البحث.

 :ومع ذلك فهو شرط غري بامسهيكون املتهم معينا بذاته أو  ويراد هبذا الشرط أن أن يكون معينا ،
واجب توافره يف مجيع مراحل الدعوى العمومية وإمنا خيتلف من مرحلة ألخرى، حيث أنه من غري املشرتط قانونا 

معينا أو جمهوال على أن يتم  أن يكونضد شخص مع ن إذ يستوي يف ذلك  االهتامفتح طلب التحقيق وتوجيه 
، وهذا على خالف مرحلة احملاكمة اليت ال رمكن أن حياكم أمامها إال املتهم املع ن بذاته 4لى هويتهالكشف ع

 .5وامسه

 البند الثالث: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.

ث كما سبق القول من ب ن الضمانات املكفولة للحدث اجملين عليه هو اقحق يف حتريك الدعوى العمومية حي     
ث هلما، فإما أن يتم حتريكها لاتسلك هذه الدعوى يف حتريكها بالنسبة للجرائم الواقعة على اقحدث طريق ن ال ث

من طرف النيابة العامة وإما أن يتم حتريكها من طرف املضرور، إذ سنتطر  بداية إىل حتريكها بالطريق األول فما 
 طرف النيابة العامة؟ وما مدى حريتها يف ذلك؟. هي اإلجراءات املتعبة يف حتريك الدعوى العمومية من

 وقبل اخلوض يف إجراءات حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة البد من حتديد املقصود هبا.    
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 أوال: تعريف تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.

ي للفصل يف مدى حق الدولة يف توقيع اجلزاء على يقصد بتحريك الدعوى العمومية طرحها أمام القضاء اجلنائ    
، لتكون بذلك هي أول إجراء يتخذ من إجراءات التحقيق 1خمالفة أحكام قانون العقوبات أو القوان ن املكلمة له

، حيث أن هذا اإلجراء من شأنه أن ينقلها من حالة السكون اليت كانت عليها عند نشأهتا 2يف الدعوى العمومية
 .3قحركةإىل حالة ا

ونقطة الفصل القائمة ب ن كل من حتريك الدعوى العمومية  االختالفوجه ومبوجب هذا التعريف يتضح لنا      
مباشرهتا ورفعها، حيث أن مباشرة أو استعمال الدعوى العمومية يشمل كافة اإلجراءات املتبعة من وقت حتريك و 

مي الطلبات أمام قاضي التحقيق والطعن يف أوامره ، مبا فيها تقد4الدعوى إىل غاية صدور حكم للفصل فيها
الطلبات والدفوع وتقدمي الطعون يف األحكام  وإبداءاملتهم باقحضور أمام احملكمة واملرافعة يف الدعوى  فوتكلي

الصادرة فيها ومتابعتها أمام اجلهات املختصة قح ن الفصل فيها حبكم هنائي غري قابل للطعن بطر  الطعن املقرر 
هذا ما جيعل جمال مباشرة الدعوى العمومية أوسع من جمال حتريكها، فضال على كون مباشرة الدعوى له، 

مع حتريكها  يشرتك، أما بالنسبة لرفع الدعوى العمومية وإن كان 5حتريكها فيه النيابة العامة يف تقيدالعمومية ال 
النحو الذي هو عليه يف حتريك الدعوى،  من حيث كونه أول إجراء يتخذ أمام القضاء غري أن جماله يضيق على

 .6جهات اقحكم مباشرة دون املرور بالتحقيق على عكس األوىللعمومية يراد هبا إحالتها أمام إذ أن رفع الدعوى ا

ج من  . إ. ج.  11نص املشرع اجلزائري على حق النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية يف املادة و      
من  34نص املادة  القانون المغربيمنه، إذ يقابلها يف مكرر ليه بصفة عامة يف املادة األوىل وذلك بعدما أشار إ

 من  . إ. ج. م. 1املادة  القانون المصريم. ج. م ويف   .
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 تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة. ثانيا: إجراءات

مع وتطالب بتطبيق القانون، حيث أهنا يف سبيل قيامها تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم اجملت     
مبهامها خول القانون وكيل اجلمهورية صالحية تلقي الشكاوى والبالغات وحماضر الضبطية القضائية واختاذ ما يراه 

قبل أن ننتقل إىل اقحديث عن إجراءات حتريك النيابة من ذات القانون، و  1ف  34مناسبا بشأهنا طبقا للمادة 
توضيح املقصود مبحاضر الضبطية القضـــائية وكيف  من املناسب أوال جند االهتامامة للدعوى العمومية عن طريق الع

فضال عن كون  ،امة عملها كجهة إهتامـــالنيابة العغالبا الذي تبين عليه يقومون بإعدادها، خــــاصة وأهنا األساس 
ناء مباشرة ضباط الشرطة القضائية أعماهلم اليت حيررون هذه أثمبوجب قانون محاية الطفل  منحاملشرع اجلزائري 
 .منها الطفل الضحية وتكون لصاقحه ضمانة أساسية رمكن أن يستفيداحملاضر بشأهنا 

 . إ. ج. ج حماضر الضبطية القضائية هي حماضر تثبت إجراءات مجع االستدالل اليت  12فطبقا للمادة     
لتحري، اليت تسند إليهم بطلب وكيل اجلمهورية مىت رأى ضرورة لذلك أو يقومون هبا خالل مرحلة البحث وا

 من ذات القانون، ففي ماذا تتمثل هذه اإلجراءات؟. 43بصفة تلقائية طبقا للمادة 

هي اإلجراءات اليت تسبق حتريك الدعوى العمومية كما سبق اإلشارة له وتبدأ  :االستداللجمع إجراءات  -
يث يهدف من خالهلا إىل مجع أكرب عدد ممكن من املعلومات حول اجلررمة من أجل من قحظة وقوع اجلررمة، ح

، ولقد خول املشرع اجلزائري رجال القضاء 1قرار حتريك الدعوى العمومية من عدمه باختاذالسماح لنيابة العامة 
شرة إجراءاته طبقا من  . إ. ج. ج مببا 11و  16و  11والضباط واألعوان واملوظفون املنصوص عليهم يف املادة 

يف اقحاالت العادية  االستداللواليت نص من خالهلا على إجراءات   11 -61-12- 14- 13- 11للمواد 
واملتمثلة يف كل من البحث والتحري ومجع األدلة وتلقي البالغات والشكوى، ومساع أقوال الشهود واملشتبه فيهم، 

وما بعدها من ذات القانون وهي تتعلق  61يها يف املواد من فمنصوص عل االستثنائيةيف اقحاالت  إجراءاتهأما 
 حبالة التلبس باجلررمة.

 له ذيال وكيل اجلمهوريةتتوىل عرضها على  12طبقا للمادة  اضراحملبتحرير  االستداللوتنتهي إجراءات      
إما حفظها أهنا، فله اختاذ ما يراه مناسب بشسلطة كما سبق اإلشارة له إىل جانب تلقي الشكاوى والبالغات، 

من أجل  إىل الوساطة باللجوءأنه ليس هناك داعي لتحريك الدعوى العمومية، أو  ىما إذا رأوذلك يف حالة 
 .يك الدعوى العموميةمن خالل حتر  االهتامأو مباشرة  تسوية النزاع وديا
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على ذات اإلجراءات فيما يتعلق  معظمهاوبالنسبة ملوقف التشريعات املقارنة من هذه املعاجلة فقد نصت يف      
أين نظم  1من خالل قانون املسطرة اجلنائية اخلاص به المشرع المغربيقرب مثال عنها يوجد أ، وكباالستدالل

 وما بعدها. 14واملادة   11إىل  14هذه اإلجراءات يف مواده من 

          هذه املرحلة بإجراءاتم املرتكبة على اقحدث فإن املشرع اجلزائري مل خيصه يفـوبالنسبة للجرائ    
فيقوم رجال القضاء والضباط واألعوان واملوظفون يف هذه اقحالة بعملهم على حنو ما هو منصوص عليها  ،استثنائية

عند حتقيقهم يف اجلرائم الواقعة من وعلى البالغ ن يف النصوص املذكورة أعاله، ما مل يتعلق األمر بإمكانية نشر 
أو صور ختص الطفل املختطف إما بناء على طلب ممثله الشرعي أو بعد اقحصول على إشعارات أو أوصاف 

موافقته وأحيانا دون اقحاجة إىل ذلك، وهذا هبدف تلقي معلومات أو شهادات من شأهنا املساعدة يف التحريات 
 من  . ح. ط. ج. 64واألحباث وفقا ملا نصت عليه املادة 

اقحدث خالل هذه املرحلة كما سبق قوله من ضمانة مهمة جدا، حيث أنه  ومع ذلك مكن املشرع الطفل أو     
حماية األطفال منه اليت جاءت حتت عنوان " 64سيما نص املادة ال 2وبالرجوع إىل قانون محاية الطفل اجلزائري

تحري وال االستدالل، جند بأن املشرع نص على بعض اإلجراءات اخلاصة الواجبة إتباعها عند ضحايا الجرائم"
بالنسبة لبعض اجلرائم الواقعة عليهم إذ تتعلق هذه اإلجراءات بسماع الطفل والسماح له باإلدالء بأقواله، فما 

  املادت ن؟.هات نخالل مدى متك ن املشرع الطفل الضحية هذا اقحق من 

أجاز املشرع هذا اقحق متك ن الطفل من السماع إليه يف التشريع اجلزائري مرتبط جبرائم دون سواها وعلى هذا      
على ضرورة اللجوء إىل  64، فنص يف املادة باختطافهاجلنسية واجلرائم املتعلقة  االعتداءاتقاصرا إياه على جرائم 

اجلنسية وذلك خالل مرحلة التحري  االعتداءاتالتسجيالت السمعية البصرية من أجل مساع الطفل ضحية 
خصائي نفسي، وهذا كله مع مراعاة عدم املساس مبصلحة الطفل، إذ والتحقيق مع إمكانية أن يتم ذلك حبضور أ

إىل  11.111سنوات وغرامة من  رتاوح ب ن اقحبس من سنة إىل ثالثعقوبات ت املشرع أنه إزاء ذلك فرض
                   134اجلنسية طبقا للمادة  االعتداءاتدج يف حالة بث التسجيالت اخلاصة بسماع الطفل ضحية  11.111

  . ح. ط. ج.
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حبرية وفقا  ئهالتعبري عن آراه يف ـــا نص على حقـــل للطفل هذا اقحق بعدمــهبذا يكون املشرع اجلزائري قد كف     
             من 2م العام واآلداب العامة وحقو  الغري يف املادة نظااحرتام القانون وال ودرجة نضجه، يف إطار هلسن

واليت  1حقو  الطفل اتفاقيةمن  11الدولية السيما ما نصت عليه املادة  التفاقياتا . ح. ط. ج، متاشيا مع 
 جاء نصها كما يلي:

ه اخلاصة حق التعبري عن تلك ئللطفل القادر على تكوين آرا االتفاقية. تكفل الدول األطراف يف هذه 1"    
 الواجب وفقا لسن الضحية ونضجه. عتباراالاآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل، وتوىل آراء الطفل 

إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل  االستماع. وهلذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص فرصة 1     
 إما مباشرة أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين".

قانون محاية الطفل مل  إصدارهرع اجلزائري قبل إلغاء األحكام اخلاصة باألحداث وقبل ونشري هنا إىل أن املش       
يكن ينص على مثل هذه الضمانة بالنسبة للحدث الضحية، يف الوقت الذي منحها للحدث اجلانح يف املادة 

قسم األحداث  . ح. ط. ج، واليت تقضي بأنه ال يفصل يف  21 . إ. ج. ج واليت تقابلها حاليا املادة  644
 1و  2و  3إال بعد مساع الطفل ما مل يكن ذلك يتعارض مع مصلحته، واقحدث املعرض للخطر أيضا يف املواد 

                    33عنها يف قانون محاية الطفل باملواد  أستعيضمن القانون املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة امللغى واليت 
له واليت من شأهنا تعزيز اقحماية لألطفال ضحايا اجلرائم ومتابعة اجلناة، لكن  اتةااللتف، وعليه نستحسن هذه 31و

مهية من حيث مساسها األنعيب عليه حصره هلذه الضمانة يف جرائم حمددة وكأن اجلرائم األخرى ال تضاهيها يف 
اإلدالء بأقواله يف خمتلف مبصلحة الطفل، وعليه نلتمس من املشرع توسيع جماهلا مما يتيح للطفل تعبري عن رأيه و 

 اجلرائم على حنو الذي منحه للحدث اجلانح فهو أوىل منه بذلك.

فلم ينص من خالل قانون املسطرة اجلنائية املغربية على مثل هذه الضمانة للحدث  للقانون المغربيبالنسبة      
ضحية دون أن حيصره يف جررمة فنص على ضرورة مساع الطفل ال المشرع المصريمهما كان مركزه القانوين، أما 

والطفل  114مكرر د من  . ط. م، بعدما نص على مساع الطفل اجلانح يف املادة  114معينة طبقا للمادة 
 منه. 11املعرض للخطر يف املادة 

 

 

                                                   
1

السابق ذكره، صادقت  66/11ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرا واالنضمامللتوقيع والتصديق  وعرضت اعتمدت 
 السابق ذكره. 641 -11عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
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اليت  االستداللتوصلنا من املرحلة السابقة إىل أن النيابة العامة رمكنها أن تتصرف يف حماضر : االتهام -
ومباشرة ة وذلك بتحريك الدعوى العمومي ضباط الشرطة القضائية والشكاوى والبالغات اليت تتلقاها، حيررها
من خالل  االهتامالذي يعد ضمانة من الضمانات املكفولة للطفل اجملين عليه، حيث تتوىل سلطة بشأهنا و  االهتام

 ما يلي:
   :ألن النيابة العامة حتيل الدعوى العمومية وتسمى باإلحالة املباشرة اإلحالة المباشرة إلى المحكمة

كافية إلدانة املتهم   االستدالالت، وذلك مىت رأت أن االبتدائيمباشر إىل احملكمة دون املرور مبرحلة التحقيق 
، وتسلك النيابة العامة يف إحالة الدعوى مباشرة إىل احملكمة أحد 1إىل احملاكمة االهتاملتنتقل بذلك الدعوى من 

 من  . إ ج. ج وهي: 333تالية املنصوص عليها قانونا الطر  ال
وهو عبارة عن إخطار بسيط من النيابة العامة ختطر فيه املتهم قحضور  المثول اإلرادي أو اإلخطار،  (0
 من ذات القانون. 336ونصت عليها املادة  2احملاكمة
طبقا  3لسة احملكمةللحضور جل استدعاءوهو  المباشر أو التكليف المباشر بالحضور، االستدعاء  (7
 وما بعدها. 631وخيضع ألحكام املادة  331للمادة 
مكرر  331ويلجأ له يف اقحالة اليت تشكل فيها اجلررمة جنحة متلبس هبا طبقا للمادة  المثول الفوري،  (3

 .4مكرر  331إىل 
ر دون إتباع وهو عبارة عن أمر قضائي بتوقيع العقوبة دون حتقيق أو مرافعة، أي يصد األمر الجزائي،  (4

مكرر  321، وهو خيضع ألحكام املواد من 4القواعد اخلاصة بإجراءات احملاكمة والتحقيق النهائي الالزم للحكم
 .4مكرر  321إىل 

يف حتريك الدعوى  حقها ةضحي باعتبارهويف مجيع هذه اقحاالت تكفل النيابة العامة للحدث اجملين عليه      
كام املنصوص عليها ضمنها ودون اإلخالل بالنصوص القانونية اخلاصة يف هذا العمومية مىت مت ذلك وفقا لألح

 الشأن.

من  . م. ج. م، وذلك  61دة اعن طريق اإلحالة وفقا للم المشرع المغربيد ـك الدعوى العمومية عنـر وحت     
 الفوري للجلسة.املباشر، التقدمي  االستدعاءمنه ومن بينها:  326عليها يف املادة  املنصوصيف اقحاالت 

                                                   
1

ين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج                  . أمحد شوقي الشلقا111ص  علي مشالل، مرجع سابق، 
 .111م، ص 1111اجلزائر،  -، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون1

 .111، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  2
3
 .111 -111ص  سابق،الرجع امل، 1جنيمي مجال، ج  

4
 .612عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  
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   :يف الدعوى العمومية  االهتاموحترك النيابة العامة  االبتدائيأي التحقيق اإلحالة على جهات التحقيق
كلما تب ن هلا بأن  . إ. ج. ج   44 مبوجب املادة اليت توجهها إىل جهات التحقيق االفتتاحيةمن خالل الطلبات 

  ، ويكون ذلك يف اقحاالت التالية:1ى ثبوهتا ومدى املسؤولية عنهاحتتاج إىل أدلة حتدد مد االستداللالوقائع حمل 
 44ويلجأ له يف اجلنايات إذ يعد وجوبيا طبقا للمادة  إذا تبين لها أن الجريمة تحمل وصف جناية،  (0

اقحدث اجملين عليه قد يكون ضحية أحد اجلرائم املوصوفة جناية  باعتبارمن  . إ. ج. ج، وهي اقحالة اليت هتمنا 
     هذا الطريق االهتامواليت سبق وتعرضنا هلا يف الفصل األول من أول باب، إذ تسلك النيابة العامة عند حتريكها 

من أجل التحقيق يف اجلرائم الواقعة على اقحدث غاية منها يف توقيع العقوبات املناسبة  -االبتدائيأي التحقيق –
 عليه.

الجرائم الذي يرتكبها أعضاء الحكومة أو القضاة على  عندما يتعلق األمر بالتحقيق في جريمة من  (7
       المجالس القضائية أو النواب العامين لدى هذه رؤساءمستوى المحكمة العليا أو الوالة أو 

اليت تعترب  44من املادة  1عن الفقرة  كاستثناء،  نت هذه اجلرائم حتمل وصف اجلنحةإن كاو حىت المجالس، 
وفقا ملا هو منصوص عليه يف  االبتدائيوختضع هذه اجلرائم إىل التحقيق  ياريا يف مواد اجلنحاخت البتدائياالتحقيق 
  . إ. ج. ج.  141إىل  143املواد من 

 .2 . ح. ط. ج كما سنفصله يف حمله 46و  41، وفقا ملا نصت عليه املادة جرائم األطفال  (3

 23أو اإلعدادي على حد تعبريه يف املادة  ئياالبتداعلى حاالت وجوب التحقيق  المشرع المغربيونص      
 من  . م. ج. م وهي األخرى ال خترج عن حالته يف التشريع اجلزائري.

أما بعد حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ودون اإلخالل حبق املدعي املدين يف املطالبة       
ناية أو جنحة أو خمالفة، منحه القانون وبناء على نص بالتعويض عن الضرر الشخصي واملباشر الالحق به جراء ج

حق التدخل كطرف            -أي أثناء التحقيق واحملاكمة–من  . إ. ج. ج يف مجيع هذه اقحاالت 3املادة 
 . إ. ج. ج يف أي وقت من سري التحقيق  46، فكفل له حق التدخل أمام قاضي التحقيق مبوجب املادة 3مدين

، كما كفل له ذلك أمام احملكمة ويف نفس اجللسة طبقا 4ا أو عن طريق مذكرة يرفعها حماميهإما حبضوره شخصي
من ذات القانون مىت مل تكن النيابة العامة قد أبدت طلباهتا يف املوضوع بعد، وإال كان غري مقبول  131للمادة 

 من  . إ. ج. ج. 161وفقا ملا أشارت له املادة 

                                                   
1
 .111د شوقي الشلقاين، مرجع سابق، ص أمح 

2
 .111ص  علي مشالل، مرجع سابق، 

3
، دار                1املستجدات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الكتاب الثاين: التحقيق واحملاكمة، ط علي مشالل،  

 .116م، ص 1114هومة، اجلزائر، 

 .114، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  4
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 . م. ج. م وأمام هيئة اقحكم  16أثناء التحقيق وفقا للمادة  القانون المغربييف  ويتدخل املدعي املدين      
فيتم ذلك طبقا لنص  القانون المصريمن  . م. ج. م، أما يف  1فقرة  311و  361و  362طبقا للمادت ن 

  . إ. ج. م. 111و 44املادت ن 

ملمارسة حق التدخل واحملددة مبوجب أحكام القانون  واعتبارا لعدم إمتام اقحدث اجملين عليه األهلية الالزمة     
ملادة ا ، مت ذلك عن طريق ممثله الشرعي حسب ما تشري له1منه 61لمادة ل وفقا سنة كاملة 11املدين ببلوغ سن 

فمنح املشرع حق  القانون المغربي والمصري. أما يف من  . ح. ط. ج 1املادة  وتؤكده من القانون السابق 66
 .من  . إ. ج. م 1واملادة   . م. ج. م 311املادة ثل القانوين للحدث مبوجب التدخل للم

 .االهتامهذا فسننتقل إىل دراسة القيود اليت قد ترد على سلطة النيابة العامة يف توجيه  أما بعد     

 ثالثا: قيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.

وفقا للكيفيات اليت تعرضنا هلا  لالهتامللنيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية ومباشرهتا  إن سلطة املخولة     
أعاله ليست سلطة مطلقة، بل أخضعها القانون وقيدها جبملة من القيود وذلك عندما يتعلق األمر ببعض اجلرائم 

أن ما يهمنا منها هو قيد الشكوى ، غري 2دون غريها، إذ تتمثل هذه القيود يف كل من الشكوى والطلب واإلذن
يد سلطتها ياجملال الذي تكون فيه أو الذي يسمح القانون فيه برفعها، حيث أن اقحكمة من وراء تق باعتبار

مصلحة اجملين عليه على مصلحة اجملتمع، كون الضرر الذي تغليب املشرع بضرورة اللجوء إىل الشكوى ترجع إىل 
العامة حق حتريك الدعوى العمومية يف هذه اجلرائم قد يفو  املصلحة اليت جينيها قد يلحقه من وراء منح النيابة 

 .3اجملتمع من وراء حتريكها

 

                                                   
1
 لسابق ذكره.ااملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم  12-41مر رقم األ 

سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية بناء على إرادة هيئة  فهو عبارة عن بالغ مكتوب تقيد مبوجبه للطلب فبالنسبة 2
قدمي الطلب يف جنايات وجنح متعهدي اجليش معينة واليت وقعت اجلررمة عليها وأضرت مبصاقحها، ويف التشريع اجلزائري يتم ت

فهو عبارة عن رخصة  نذإلل  . ع. ج، أما بالنسبة 146وفقا ألحكام املادة  143إىل  141املنصوص عليها يف املواد من 
تع حبصانة مكتوبة صادرة من هيئة حمددة قانونا تتضمن املوافقة أو األمر باختاذ إجراء املتابعة يف مواجهة شخص ينتمي إليها ويتم

قانونية بوجه عام، وهبذا فإن جمال تقدمي الطلب ينحصر يف اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص الذين يشغلون مناصب أو مراكز 
من د واملواد من  112و 114خاصة أو يتمتعون بصفة نيابية أو برملانية مما رمنحهم حصانة دستورية وقانونية، وهذا طبقا للمادة 

وما بعدها. أيضا                     111ص  عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق،ج. ج. ملزيد من التفصيل أنظر،  . إ.  121إىل  143
 وما بعدها. 111ص  مرجع سابق،الكتاب األول، علي مشالل، أنظر، 

3
. حممد عزوزي، مرجع 114 -114. عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 131 -132ص  سابق،ارجع ، املعلي مشالل 

 .131سابق، ص 
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 ( تعريف الشكوى.0

أوال ننوه إىل أن املشرع اجلزائري نص على حق اجملين عليه يف الشكوى من أجل حتريك الدعوى العمومية      
اليت جيب أن تقدم فيها كما سنبحثه الحقا، وهذا بعدما نص  ضمن قانون العقوبات عندما نص على اجلرائم

واليت يفهم من خالهلا  ،الدعوى العمومية انقضاءمن  . إ. ج كسبب من أسباب  3فقرة  4عليها مبوجب املادة 
لى  أهنا رمكن أن تكون شرطا الزما يف املتابعة وحتريك الدعوى العمومية، أما يف غري هذه املادة فلم ينص املشرع ع

           14ما تعلق منها باملادة  باستثناء ،كيفية حتريك الدعوى العمومية من خالهلا وخمتلف األحكام اليت قد تعرتيها
 ضباط الشرطة القضائية ووكيل اجلمهورية يف تلقي الشكاوى. اختصاصاتاليت حتدد  34و

شرع سلك الطريق ذاته عند املشرع جيد أن امل قانون المسطرة الجنائية المغربيواملتوقف على نصوص      
اجلزائري يف تعامله مع حتريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى، إذ نص عليها كأحد األسباب اليت تنقضي 

، مث جاء يف 3منه يف فقرهتا  6الدعوى العمومية هبا مىت مت سحبها يف اقحاالت اليت تكون شرطا للمتابعة يف املادة 
 ضباط الشرطة القضائية ووكيل امللك يف تلقيها. اختصاصاتأين نص على  1ف  61و  1ف  11املادة 

           من 3الذي نص على اقحق يف رفع الدعوى من خالهلا صراحة يف املادة  للمشرع المصريوهذا خالفا      
عليه أو من وكيله  " ال جيوز أن ترفع الدعوى اجلنائية إال بناء على شكوى شفهية أو كتابية من اجملىن . إ. ج. م 

                       املواد يفاجلرائم املنصوص عليها  يفد مأموري الضبط القضائي ــاخلاص إىل النيابة العامة أو إىل أح
، من قانون العقوبات وكذلك يف األحوال 312، 314، 314، 313، 113،  111، 141، 146، 121

 األخرى اليت ينص عليها القانون.

أشهر من يوم علم اجملىن عليه باجلررمة ومبرتكبها مامل ينص القانون على خالف  قبل الشكوى بعد ثالثوال ت     
 ذلك".

                 من القانون 4إىل  6ي املواد من ــيف املواد الالحقة هلا وه اذلك إىل تنظيم أحكامه ـدوذهب بع    
 ة تنظيم أحكامها املوضوعية لقانون العقوبات.نفسه، ليكون بذلك نظم أحكامها اإلجرائية وأوكل مهم

 المغربيزائري واجل المشرعمثله مثل للشكوى بأي تعريف  المشرع المصريورغما من هذا مل يتعرض     
وأغلب التشريعات اليت تفضل عدم اخلوض يف ذلك، وهبذا ظهرت عدة حماوالت قانونية وفقهية لتعريفها من 

 بينها:
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ها بأهنا عبارة عن تبليغ من اجملين عليه أو من يقوم مقامه إىل السلطات العامة عن جررمة التعريف الذي يعرف    
 .1معينة وقعت عليه

معينة قد ين عليه النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية بوقوع جررمة إبالغ اجملويف تعريف آخر هي     
ملعاقبة فاعلها، وينحصر تقدمي هذه الشكوى يف جرائم  اإلجراءات الالزمة اختاذطالبا بذلك  أقحقت به ضررا ما

 .2معينة حيددها القانون على سبيل اقحصر

واملشرتك ب ن هذه التعاريف أهنا تعترب الشكوى تبليغا أو بالغا وذلك نتيجة للخلط الكبري الذي وقعت فيه      
الشكوى مبعناه اقحريف مبا فيها تعبري  ةبعض التشريعات، أين ذهبت إىل التعبري عن عدة مصطلحات مستخدم

، حيث أنه أطلق على البالغ مصطلح الشكوى 3املشرع اجلزائري الذي يبدو أنه تأثر باملشرع الفرنسي يف ذلك
املدين  باالدعاءأن الشكوى املقصودة هنا هي الشكوى املصحوبة   نيف ح ،من  . إ. ج. ج 41وذلك يف املادة 

كده ؤ ، وهو ما ت4ة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العموميةلطواردة على سن القيود الـيس الشكوى كقيد مـول
الصادر يف الطعن رقم م 1111مارس  14احملكمة العليا يف العديد من قراراهتا من بينها قرارها املؤرخ يف 

 ه املؤيد بالقرار املطعون فيهر والذي جاء نصه كما يلي: "حيث أن قاضي التحقيق خلص يف أم 412112
املدين لعدم االختصاص الشخصي على سبب ن: األول يتمثل يف عدم  باالدعاءوالقاضي برفض الشكوى املصحوبة 

املدعي املدين مبلغ الكفالة، والثاين يتمثل يف كون املشتكي منه يتمتع بامتياز كون له رتبة يف قاضي  تسديد 
 .5باحملكمة العليا... إخل"

من  146وذلك يف املادة  6الشكوى باسمع اجلزائري أيضا إىل تسمية الطلب باإلضافة إىل هذا ذهب املشر      
لتحريك الدعوى العمومية يف جنايات وجنح  النسبةب . ع. ج واليت تتطلب رفع طلب عندما يتعلق األمر 

 متعهدي اجليش.

                                                   
1
 .114ص  بلعرتوس حممد، مرجع سابق، 

 .3ص مرجع سابق، قراين مفيدة،  2
 .41بوحجة نصري، مرجع سابق، ص  3
حقو  اجملين عليه يف القانون اجلنائي اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم اإلدارية، جامعة         بوجبري بوثينة، 4

 .16م، ص 1111 -1111اجلزائر، 
القضائية، ع  اجمللة، 412112الطعن رقم  1111مارس  14القرار الصادر بتاريخ  لغرفة اجلنائية،احملكمة العليا، اأنظر،  5

 . 121 -122مرجع سابق، ص ، 1ج نقال عن، جنيمي مجال،  .361، ص 1113/1
 .141محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  6
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اص ويطلب فيه حتريك ها مبا يلي: هي اإلجراء الذي يباشره اجملين عليه أو وكيله اخلوعلى هذا خنتار تعريف     
إلثبات املسؤولية اجلنائية وتوقيع العقاب على  ،الدعوى العمومية يف جرائم معينة حددها القانون على سبيل اقحصر

 . 1شخص آخر هو املشكو يف حقه

 ( شروط الواجب توافرها في الشكوى.7

 أو شروط أساسية فيها وهي: عناصر صل إىل أهنا تقوم على ثالثمن خالل التعريف املختار للشكوى نتو     

فالشاكي يف الشكوى حىت يتحقق فيه هذا الوصف البد من توافر وصف ن آخرين فيه صفة الشاكي:  ( أ
ال يكون كذلك إال مىت كان هو من وقعت عليه اجلررمة و إذ جيب أن يكون جمين عليه  ،وقت تقدرمه للشكوى

 خيرج من جمال األشخاص الذين رمنحهم القانون تايلال، وب2وحده وأهدرت حقه أو أنقصت منه أو هددته خبطر
اقحق يف تقدمي الشكوى األشخاص اآلخرين الذين قحقهم ضرر من اجلررمة غري اجملين عليه، وهذا ما جيعل تقدمي 

 .3إىل الغري انتقالهالشكوى حق شخصي من غري املمكن تصور 

 يفاليت يتوجب فيها تقدمي الشكوى  -حمل الدراسة ألهنا–وهذا الشرط يستفاد يف اجلرائم الواقعة على الطفل      
 . ع. ج بالنسبة جلررمة خطف وإبعاد  314 . ع. ح بالنسبة جلرائم ترك األسرة، واملادة  331نص املواد 

مكرر من القانون السابق بالنسبة جلررمة عدم تسليم احملضون، أين عرب املشرع اجلزائري عن  311القاصر، واملادة 
         " يف اجلررمةومن له صفة في طلب إبطال الزواج" يف اجلررمة األوىل، وعبارة  "الزوج المتروك"ذلك بعبارة 

 القانون المغربي" فيما خيص اجلررمة الثالثة هذا بالنسبة للقانون اجلزائري، أما يف شكوى الضحيةالثانية، وعبارة "
ة خطف وإبعاد القاصر وجرائم ترك األسرة على  . ج. م بالنسبة جلررم 621و 641فيستفاد من نص املادت ن 

 التوايل.

ومع ذلك مل رمنع القانون اجملين عليه من حق تقدمي الشكوى عن طريق الغري وذلك مبقتضى وكالة خاصة قائمة     
 .4والحقة على وقوع اجلررمة

الدعوى اجلنائية إال بناء  " ال جيوز أن ترفعمن  . إ. ج. م  3املادة  1الفقرة  ةوهذا كله نصت عليه صراح    
 على شكوى شفهية أو كتابية من اجملىن عليه أو من وكيله اخلاص ...إخل".

                                                   
             محاية حقو  اإلنسان أثناء مراحل اإلجراءات اجلزائية، دراسة مقارنة، أطروحةعثمانية كوسر، دور النيابة العامة يف 1

 .41، ص م1116 -1113دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
2

ة يف القانون اجلزائي شاهر حممد املطريي، الشكوى كقيد على حتريك الدعوى العمومي .16مرجع سابق، ص  بوجبري بوثينة، 
 .61م، ص 1111 -1111األردين والكوييت واملصري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، 

 .161 -166ص  مرجع سابق،الكتاب األول، علي مشالل،  3

4
 .161ص  سابق،الرجع املعلي مشالل، . 11مرجع سابق، ص  بوجبري بوثينة، 
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من جهة أخرى يشرتط يف الشاكي أن تتوافر فيه األهلية الالزمة لتقدمي الشكوى، واألهلية املقصودة هنا هي       
، واملشرع اجلزائري مل 1من حتريك الدعوى العمومية األهلية اإلجرائية أو أهلية التقاضي حىت تتمكن النيابة العامة

واليت يعترب يف إطارها الشاكي  ةضمن قانون اإلجراءات اجلزائية سنا معينيشرتط ال من خالل قانون العقوبات وال 
 11 بـواحملددة   . م. ج  من 61تايل فإهنا ختضع لسن األهلية املنصوص عليها يف املادة الأهال لتقدمي شكواه، وب

عنه أحد األشخاص  اإال إذا قدمه تقبل شكواه فلن بناء على هذا ولعدم بلوغ اقحدث هذه السنسنة كاملة، 
 . م. ج وحسب األحوال  66وهم كل من الويل والوصي والقيم وفقا للمادة  2الذين حددهم القانون لنيابته

وقع تعارض يف املصلحة ب ن اجملين و ونا أمن  . ح. ط. ج، أما إذا مل يوجد من رمثله قان 1وهو ما أكدته املادة 
هلا أن اليت حق متثيله هنا مباشرة إىل النيابة العامة  انتقلكون هذا األخري هو اجلاين، بأن يعليه واملمثل القانوين 

 .4لبعض القوان ن خالفا، وإن كان املشرع مل يضمن قوانينه نص يتعرض فيه إىل هذا الوضع 3 ن وكيل لهيتطلب تع

، فاألخري أيضا مل حيدد سنا ألهلية تقدمي المغربياجلزائري و المشرعودائما ننوه إىل تشابه األحكام ب ن      
حيث أخضعها الفصل الثالث منه لقانون األحوال  5والعقود االلتزاماتالشكوى، وعليه يرجع فيها إىل القانون 

، أما إذا  6منه 111نة مشسية كاملة يف املادة س 12 بـ الشخصية )مدونة األسرة( ، وبالرجوع له جند أهنا حمددة
من  111كان الشخص فاقد لألهلية أو ناقصا هلا فيخضع ألحكام الوالية أو الوصاية أو التقدمي طبقا للمادة 

تايل يقدم الشكوى عنه أحد هؤالء األشخاص حسب ال . م. ج. م وب 311مدونة األسرة املغربية واملادة 
مصلحتهما مع بعض عينت له احملكمة  تعارضتأنه إذا مل يكن له ممثل قانوين أو  األحوال، ومع ذلك نص على

  . م. ج. م. 313وكيال بناء على امللتمس املقدم من النيابة العامة طبقا للمادة 

من  1موضوع السن اليت يعد فيها اجملين عليه أهال لتقدمي الشكوى يف املادة  المشرع المصريوقد حسم      
سنة  11م، إذ نص على أن الشكوى تقدم من الويل أو الوصي أو املقدم إذا كان اجملين عليه مل يبلغ   . إ. ج.

سنة كاملة تقدمي  11أو كان مصاب بعاهة يف عقله، وعليه ومن باب املخالفة حيق لكل جمين عليه بلغ سن 
 الشكوى بنفسه.

                                                   
1
 .64. شاهر حممد املطريي، مرجع سابق، ص 12ص  سابق، عبد اهلل اوهايبية، مرجع 

2
 .4قراين مفيدة، مرجع سابق، ص  

3
 .162ص  مرجع سابق،الكتاب األول، علي مشالل،  

 .361محاس هديات، مرجع سابق، ص  4
اللتزامات مبثابة قانون ا 1.1بتغيري الفصل  11 -11املعدل بالقانون  م1113أوت  11املوافق لـ  ه1331رمضان  1ظهري  5

 م1111فرباير  11ه املوافق لـ 1634ربيع اآلخر  11املؤرخ يف  11-11-11والعقود الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم 
 وما بعدها(. 1411، ص 4366م، ع 1111مارس  11ـ ه املوافق ل1634مجادى األوىل  12)ج. ر. م. م، املؤرخة يف 

6
 السابق ذكره. املعدل نة األسرةمبثابة مدو  11 -16 -11 الظهري الشريف رقم 
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ليه وممثله القانون على النحو الذي أشرنا له أعاله وخبصوص التعارض يف املصلحة الذي قد يقوم ب ن اجملين ع     
        111أكدته املادة و  4أشارت له املادة  ،وكيل له  نبتعيأو يف حالة عدم وجود ممثل له وقيام النيابة العامة 

 جازإذا كان من قحقه ضرر من اجلررمة فاقد األهلية ومل يكن له من رمثله قانونا من  . إ. ج. م بقوهلا "
بالحقوق  ليدعيأن تعين له وكيال املرفوعة أمامها الدعوى اجلنائية بناء على طلب النيابة العامة  محكمةلل

مقارنة  ازياوإن كان األمر جو على ذلك يف أي حال إلزامه باملصاريف القضائية"،  وال يرتتب ،عنه المدنية بالنيابة
من القانون  113 ن ممثل له وجوبيا طبقا للمادة يإذ يكون فيها تع ،مع اقحالة اليت يكون فيها الطفل متهما

 السابق.

إىل مسألة تقدمي الشكوى يف حالة تعدد اجملين عليهم، حيث أنه  المشرع المصريباإلضافة إىل هذا تعرض      
ل ـدد اجملين عليه حبيث كل واحد منهم يقدم شكوى مستقلة، بـمىت حتقق ذلك ال يشرتط أن تقدم الشكوى بع

وكلها   . إ. ج. م من 6ادة وهذا ما ضمنه امل اآلخرين ان أحدهم لتشمل آثارهـتقدم الشكوى ميكفي أن 
 مسائل مهمة مل يتعرض هلا املشرع اجلزائري يف الوقت الذي كان عليه توضيحها.

أو اجلاين الذي تقدم ضده الشكوى، حبيث تقدم ضد أي جاين مهما كان دوره يف  المشكو فيه:  ( ب
حبيث يتمكن اجملين عليه  ،فاعال أصليا أو شريكا، وهو ما يرتتب عنه عدم قابلية الشكوى لتجزئة اجلررمة سواء كان

ة ــــــتقدرمها يف حق بعض اجلناة دون غريهم، وإن كان هذا ال رمنع من حقه يف عدم حتديد األشخاص املوجه
ت املختصة، ونتصادف مع اسلطلل مديهتاركا مهمة حت ةع املرتكبـــوى، قاصرا ذلك على ذكر الوقائــم الشكـــضده

  .1منه كدمتأغري هذا الوضع يف اقحالة اليت جيهل فيها اجلاين مرتكب اجلررمة أو يكون 

أن  اعتربمن  . إ. ج. م عندما  6موضوع عدم قابلية الشكوى للتجزئة يف املادة  المشرع المصريوتناول      
 ة مقدمة ضد البقية.تبعيالتقدمي الشكوى ضد أحد املتهم ن جيعلها ب

وإال ترتب عن ذلك  جيب أن توجه الشكوى إىل اجلهة املكلفة قانونا بتلقيهاالجهة المشتكى إليها:  ( ت
     من  1ف  14، وهذه اجلهة حمددة يف القانون اجلزائري هبيئت ن إذ جتيز املادة 2عدم حتريك الدعوى العمومية

الذين يتع ن عليهم إخطار وكيل اجلمهورية مىت مت ذلك طبقا   . إ. ج. ج تقدرمها إىل ضباط الشرطة القضائية
 . إ. ج. ج من خالل احملاضر اليت حيرروهنا باألعمال اليت يقومون هبا، كما أجاز املشرع  1ف  12للمادة 

 .1 الفقرة 34اجلزائري أيضا تقدمي الشكوى إىل النيابة العامة مبوجب املادة 

 من  . م. ج. م. 1ف  61و املادة  1ف  11إ. ج. م واملادة  من  . 3ة وهذه املواد تقابلها املاد      

                                                   
 .16 -13أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص  1
2
 .14مرجع سابق، ص  بوجبري بوثينة، 
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قيع العقوبة الغاية من الشكوى واضحة من التعاريف أعاله وهي حماكمة اجلاين وتو الغاية من الشكوى:  ( ث
فإن الشكوى املقدمة من أجل حتقيق أهداف أخرى غري هذه األهداف كانت عدرمة األثر  بالتايلاملناسبة عليه، و 

اين إىل تعليق ته يف اقحالة اليت يلجأ فيها اجللتعارضها مع األهداف القانونية اليت جاءت فيها، ويسري اقحكم ذا
       شكواه على شروط معينة حىت ولو حتققت هذه الشروط، والعلة يف ذلك أن تعليقها على شرط ما دليل 

الوقت الذي جيب أن تكون إرادته خبصوص ذلك على تردد الشاكي وعدم حسم إرادته بعد يف حماكمة اجلاين يف 
 .1قاطعة

جند أن تشريعات كل من هذه  المغربيوحىت  المصرياجلزائري و القانون بالرجوع إىلشكل الشكوى:  ( ج
الشكل الذي تقدم فيه فيستوي  اختيارالقوان ن مل تستقل بتحديد شكل للشكوى، وهذا ما يرتتب عليه حرية 

، ومع ذلك يشرتط فيها أن تتضمن مكان 2 مت ذلك أمام اجلهات املخولة بتلقيهاتقدرمها شفهيا أو كتابيا مىت
          ، معلومات الشخص الذي تقدم هبا، وأمساء وهوية الشهود إن وجدوا واملشتكى منه إن كاناستقباهلا

ها وبالتحديد ح يف التعبري عن إرادة الشاكي إىل جانب تضمنو ، كما يشرتط فيها الوضوح أيضا أي الوض3معلوما
 .4الوقائع املكونة للجررمة

سلطة النيابة العامة  يدتقيمل يرتك املشرع اجلزائري حاالت اليت يعرتيها د النيابة العامة بالشكوى: يالت تق( حا3
يف حتريك الدعوى العمومية مفتوحا، وإمنا حددها جبرائم معينة واليت سبق وقلنا فيها أهنا اجلرائم اليت تغلب فيها 

يك مصلحة اجملين عليه على مصلحة اجملتمع، ويف اجلرائم الواقعة على الطفل تقيد سلطة النيابة العامة يف حتر 
 وهي: 5جرائم الدعوى العمومية حصرا يف ثالث

ونص املشرع اجلزائري على قيد سطلة النيابة العامة بشكوى اجملين عليه جريمة خطف الطفل وإبعاده:   ( أ
 314هلم صفة إبطال الزواج يف هذه جررمة مىت تزوجت اخلاطفة من خاطفها يف املادة   ممثال يف األشخاص الذين

 . ع. ج، إذ نص فيها على أنه "... وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ  1ف 
لزواج وال جيوز إال بناء على شكوى األشخاص الذي هلم صفة إبطال ا ،إجراءات املتابعة اجلزائية ضد األخري
 اقحكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله".

                                                   
1
 .14املرجع السابق، ص  بوجبري بوثينة، 

2
 .41 بوحجة نصري، مرجع سابق، ص. 16ص  أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، 

3
 .1قراين مفيدة، مرجع سابق، ص  

 .146رمحان خلفي، مرجع سابق، ص عبد ال 4
فيما يتعلق باألركان املكونة هلذه اجلرائم والعقوبات املقررة هلا فقد تعرضنا هلا بالتفصيل يف الفصل األول من الباب األول يف  5

 معرض حديثنا عن العدالة اجلنائية املوضوعية للحدث الضحية.
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 ةبعدم حتديد املشرع صراح ن مهمت ن، األوىل تتعلق تى هذه املادة يتم التوصل إىل نقطعند التوقف عل     
أعطى الصفة يف  11أصحاب الصفة الذين رمكنهم إبطال الزواج، غري أنه ومبا أن قانون األسرة اجلزائري يف املادة 

، فاملنطق 1الزوجة أو أحد أقربائها أو أي شخص آخر ختتاره أبام عقد الزواج إىل الويل والذي قد يكون إما إبر 
 .2يقتضي أن يكونوا هم األشخاص الذين خيول هلم قانونا الصفة يف إبطاله

ض بعد ذلك أما النقطة الثانية فتتعلق باقحكم على اخلاطف، حيث أنه بالرغم من تقدمي الشكوى واليت يفرت      
د ـــإحالتها إىل اجلهات املختصة من أجل الفصل فيها، غري أن املشرع اجلزائري أرجى ذلك إىل غاية الفصل يف عق

رض عنها، والغاية من ـه يستمر يف اإلجراءات أما إذا مت اإلبقاء عليه يعـــه مىت مت اقحكم بإبطالــالزواج، حيث أن
الة األخرية ومن مث اقحفاظ املشرع على اإلبقاء على العالقة الزوجية يف اقحتقرير هذا اإلجراء هي نابعة من حرص 

 . 3ن األسرةايعلى ك

التايل: "من املقرر  قرارالهتا من بينها ر وهذا األمر ال طاملا حرصت احملكمة العليا على إثارته يف العديد من قرا     
ة من عمرها بغري عنف أو شرع يف ذلك، وإذا عشر  من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنقانونا أن يعاقب كل 

تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة اجلزائية ضده، إال بناء على شكوى 
 .بإبطال العقد المذكوروبعد القضاء صفة طلب إبطال الزواج األشخاص الذين هلم 

دون مراعاة الزواج  -من  . ع 314-متهم ن طبقا للنص املذكور ومن مث فإن قضاة املوضوع، بإدانتهم لل     
، فإن هاالذي أبرمه املتهم مع الضحية، على أساس أنه قد سجل يف غري حضور ويل الزوجة وحىت الزوجة نفس

ه جر عنم إجراءات إبطال الزواج قبل اقحكم، وجيه ويناإمت اشرتاطم واملأخوذ من ـار من قبل النائب العااملث هالوج
 .4"املنتقدنقض القرار 

الذي نص على ذلك  التشريع المغربيتقدمي الشكوى على هذا النحو يف هذه اجلررمة مماثل له يف  واشرتاط     
 فال يوجد هناك ما يفرض هذا القيد ضمن نصوصه.  المشرع المصري . ج. م، أما  1ف  641 يف املادة

وء إىل شكوى من طرف الزوج املرتوك سواء كان نص فيها املشرع أيضا على اللجترك مقر األسرة:  ( ب
 . ع. ج "ويف  6 الفقرة 331من أجل حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة يف املادة  ،زوج أو زوجة

من هذه املادة ال تتخذ إجراءات املتابعة إال بناء على شكوى الزوج املرتوك، ويضع صفح الضحية  1و  1اقحالت ن 
 ة اجلزائية".حدا للمتابع
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شكوى يف جررمة ترك مقر األسرة البد من توافر أحد لوننوه هنا إىل أنه من أجل مباشرة الزوج املرتوك ل     
ية املكونة للجررمة، ويف معرض التذكري هبا هي أن يكون الزوج املرتوك متواجد مبقر الزوجية إىل سالعناصر األسا

املشرع هلذه الشروط هو لغاية  اشرتاطوى ال تزال قائمة، والظاهر أن جانب كون العالقة الزوجية عند تقدمي الشك
 .1احنالهلاحمددة عنده وهي احملافظة على الروابط العائلية واقحرص على عدم 

فرضه يف  المشرع المغربيهذه اجلررمة كذلك، فإن مثل مل يفرض هذا القيد يف  المشرع المصريوإذا كان      
فبعدما قيد سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية بشكوى الشخص   . ج. م، 1ف  621املادة 

رجع وحرر النيابة العامة من هذا القيد ليمنحها حق مباشرة الدعوى العمومية من دون  ،املهمل أو نائبه الشرعي
إطار حديثنا عن شكوى مىت كان النائب الشرعي للمجين عليه هو مقرتف اجلررمة، وهذه املسألة تكلمنا عنها يف 

التعارض الذي قد حيدث يف املصلحة ب ن اجملين عليه وممثله القانون عند تعرضنا لصفة الشاكي كأحد عناصر 
 الشكوى.

         312جرم املشرع هذه اجلررمة وعاقب عليها يف املادة  ام : بعدت( جريمة عدم تسليم الطفل للحاضنة
ج وقيد حتريك الدعوى العمومية فيها بشكوى الضحية إذ نص مكرر  . ع.  311 . ع. ج، جاء يف املادة 

إال بناء على شكوى الضحية، ويضع صفح  312فيها على أنه "ال رمكن مباشرة الدعوى الرامية إىل تطبيق املادة 
 الضحية حدا للمتابعة".

يكون هذا   . ع. ج فإنه من أجل تقدمي الشكوى من طرف الضحية البد أن 312ورجوعا إىل املادة      
األخري قد سبق وصدر حكم يسند إليه حضانة الطفل، سواء كان هذا اقحكم مشموال بالنفاذ املعجل أو حكم 

 هنائيا، إىل جانب وجود الطفل حتت سلطة من صدر اقحكم ضده بتسليمه وإال مل يتمكن من تقدمي شكواه.

المشرع امة يف هذه اجلررمة يف ح ن فعل قيد سلطة النيابة العيمل  المشرع المغربيوعلى غري العادة      
 املشرع اجلزائري.ب إسوةع. مص   . 111 ذلك يف املادة  المصري

 .وانقضائها( آثار الشكوى 4

بالنسبة آلثار الشكوى فيرتتب على تقدرمها يف اقحاالت اليت قيد املشرع سلطة النيابة العامة باللجوء هلا زوال      
املعهودة هلا قانونا وهذا إىل  االختصاصاتة العامة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة لنيابلهذا القيد، مما يسمح 

، وهذا 2غاية صدور حكم هنائي فيها، دون أن يعرقل أي إجراء من هذا العمل حىت ولو تويف اجملين عليه بعد ذلك
جراءات اليت تقوم هبا بطالن كل اإل -يف حالة حتريك الدعوى العمومية قبل الشكوى–ما يرتتب على خمالفته 
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هذا البطالن يف أي مرحلة   إثارةإذ جيوز  النظام العام، من النيابة العامة بطالنا مطلقا ملخالفتها قاعدة جوهرية تعد
 .1كانت عليها الدعوى

 فتنقضي ألحد األسباب التالية: النقضائهاأما بالنسبة     

   :ا يف وقف يأو ضمن ةه اجملين عليه عن إرادته صراحب والتنازل هو عبارة عن تصرف قانوين يعربالتنازل
 .2وهو وقف السري يف الدعوى العمومية ،األثر املرتتب على شكواه

           ف 11يف املادة  رع المصريــــالمشو . إ. ج. ج،  3ف  4دة اازه املشرع اجلزائري مبوجب املجوأ     
الت اليت تكون فيها الشكوى شرطا وهذا يف اقحامن  . م. ج. م،  3ف  6املادة  المشرع المغربيو، 1

 للمتابعة اجلزائية.

والتنازل املنصوص عليه يف هذه املواد ال يصح إال من الشخص الذي منحه القانون اقحق يف تقدمي الشكوى      
ا فيها من شروط وأحكام مب الشاكيتايل يسري عليه ما يسريي على صفة ال، وب3أي اجملين عليه أو ممثله القانوين

، ورمتد ذلك أيضا بالنسبة لشكله فهو اآلخر من غري املشرتط إفراغه يف شكل 4النيابة يف التنازل توكيل أوو األهلية 
مع ن، فقد يكون مكتوبا وقد يكون شفهيا حاله حال تقدمي الشكوى إال أنه جيب أن يكون صرحيا، وعليه جيب 

وأمام ذات اجلهة اليت قدمت إليها الشكوى املراد التنازل  أن يتم التنازل بالشكل الذي مت طرح الشكوى عليه
عنها، حبيث إذا قدمت شفهيا أمام النيابة العامة جيب أن يقدم التنازل شفهيا أمامها، واألمر ذاته يطال حاالت 

 .5تقدرمها أمام اجلهات القضائية املختصة األخرى

غري أنه من املشرتط أن يتم بعد وقوع  ،مرحلة معينة أما بالنسبة للوقت الذي يتم فيه فال جيب أن يتم يف    
، غري أن آثاره 6اجلررمة ألنه ال أثر له قبل وقوعها، باإلضافة إىل ضرورة إبدائه قبل الفصل يف الدعوى حبكم بات

 ختتلف حبسب املرحلة اليت وقع فيها طبقا لألحوال التالية:

ن الشكوى يف هذه اقحالة حىت قبل تقدرمه هلا وهنا جيوز للمجين عليه التنازل عقبل الحكم في الدعوى:  -
كما جيوز له  نيابة العامة حتريك الدعوى العمومية تبعا لذلك،المبجرد تنازله ينقضي حقه يف ذلك ورمتنع على 
الدعوى العمومية، أيضا جيوز له التنازل عنها بعد إحالة  انقضاءالتنازل بعد تقدمي الشكوى ويرتتب على ذلك 
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مام احملكمة ما دام مل يصدر حكم هنائي يف فيها بعد، ويف كل حالة من هذه اقحاالت تتخذ اجلهات الدعوى أ
رارها باقحفظ مىت مل تكن املختصة اإلجراءات الالزمة من أجل وضع حد للشكوى، فتصدر النيابة العامة ق

ال وجه ليه بالتنازل أصدرت قرارها بأع حيلت إىل احملكمة، أما إذا متت إحالتها إليها وقام بعد ذلك اجملينأالدعوى 
 .1إلقامة الدعوى

طر   استنفدتفصل فيها بأحكام باتة وهنائية الإن صدور اقحكم يف الدعوى و بعد الحكم في الدعوى:  -
، غري أن املشرع هاوب ن ممارسته قحقه يف التنازل عنعادية حيول كأصل عام ب ن اجملين عليه الالطعن العادية وغري 

               د صدور أحكام هنائية ـعلى ذلك جيوز مبوجبها التنازل عن الدعوى حىت بع ءاتـااستثنأوردت  اجلزائري
بكل من جررمة ترك مقر األسرة وجررمة عدم تسليم الطفل للحضانة اليت يف القانون اجلزائري فيها، واألمر يتعلق 

ع. ج على أن صفح الضحية يضع حدا  مكرر  . 311و 6مطة  331 نص فيها املشرع من خالل املادت ن
تعبري لل استخدامهأن مصطلح الصفح هو مصطلح يصلح  عبد اهلل اوهايبيةللمتابعة اجلزائية، حبيث يرى الدكتور 

على عن املرحلة الالحقة للحكم يف موضوع الدعوى، على العكس من التنازل الذي ال يصلح إال قبل اقحكم 
 .2فيها

يف  المشرع المصريتعرض هلا  تعدد اجلناة واجملين عليهم واليت ىل مسألة التنازل يف حالةويف األخري نشري إ      
 . إ. ج. م، حيث أوجب ضرورة صدور التنازل من مجيع اجملين عليهم يف حالة  3و  1بفقرتيها  11املادة 

 يف حالة تعددهم كون بالتنازل لصاحل أحد املتهم ن اكتفىال، يف ح ن و بومق تعددهم حىت يعترب التنازل صحيحا
 التنازل له يطال ويشمل اجلميع بقوة القانون.

  :يفاقحق  ينقضيم " من  . إ. ج. 4عليه صراحة يف املادة  المشرع المصريونص وفاة المجني عليه 
وعدم نص "، حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى فال تؤثر على سري الدعوى الشكوى مبوت اجملين عليه، وإذا

عليه ال يعين عدم األخذ به، ألن القاعدة تقضي بأن الشكوى حق شخصي ال يؤول المغربي ائري واجلز  المشرع
 .3بالوفاة
   :المشرع به  استقلإذ  المغربياجلزائري و القانون وهذا السبب غري منصوص عليه يفمرور الزمن

من شهر أ لشكوى بثالثمدة تقدمي امن  . إ. ج. م، إذ قرن  1ف  3وقد نص عليه يف املادة  ،وحده المصري
يوم علم اجملىن عليه باجلررمة ومبرتكبها، حيث أن مرور هذه الفرتة دون تقدمي اجملين عليه لشكواه يرتتب عليه عدم 

أشهر إىل رغبته  تقدمي الشكوى مبدة ثالث المشرع المصريمبرورها، وترجع العلة من وراء ربط  النقضائهاقبوهلا 
، ألنه قد حيدث ويلجأ اجملين عليه أمام ترك جماهلا مفتوحا إىل الضغط ستقرارهاايف ضبط األوضاع والعمل على 

                                                   
1
 .11قراين مفيدة، مرجع سابق، ص  .12ص  أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، 

2
 . 111 -111ص  عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، 

3
 .16مرجع سابق، ص  بوجبري بوثينة، 



 

295  

بتقدمي الشكوى كلما مسحت له الفرصة، فضال على كون هذه الفرتة مدة كافية  وابتزازهعلى املتهم وهتديده 
 .1حسب نظره للمجين عليه من أجل إبداء رغبته يف تقدمي الشكوى أو التنازل عنها

 القانونللمجين عليه يف  اطوهلملوضع هو حول املدة اليت يسمح السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا اغري أن     
 أهنما مل يعطي مدة هلا؟. باعتباربتقدمي شكواه  المغربياجلزائري و

فيذهب الفقه يف مثل هذه اقحاالت إىل ربط مدة تقدمي الشكوى باملدة اليت جاءت يف تقادم الدعوى       
سنوات ويف املخالفات  ثالث بانقضاءعشر سنوات ويف مادة اجلنح  بانقضاءفتتقادم يف مادة اجلنايات العمومية، 

عشرة سنة يف اجلنايات وأربع  مبرور مخس قانون المغربيإ. ج. ج، ويف   . 1و 2و  4مبرور سنت ن طبقا للمواد 
اجلررمة   ارتكابم، وذلك من تاريخ من  . م. ج.  1سنوات يف اجلنح وسنة واحدة يف املخالفات طبقا للمادة 

اجلررمة على حدث فتسري أجال التقادم عنده من تاريخ بلوغه سن الرشد املدين  تارتكبكأصل عام ألنه مىت 
 من القانون ن السابق ن. 1ف  1و  1مكرر  2طبقا للمادة 

لشكوى هو أمر صائب أن عدم حتديد املشرع اجلزائري مدة تقادم ا علي شماللورغم ذلك يرى الدكتور      
 .2، طاملا أن النيابة العامة متلك حتريك الدعوى العمومية يف أي وقت طاملا مل تتقادم بعدالتأييدويستحق 

د سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية يخاصة وأن املشرع ملا توجه حنوى تقي كذلك،وهو       
 هذه املصلحة أيضا. حيميديده ملدة تقادمها بالشكوى راعى وغلب مصلحة اجملين عليه، فعدم حت

   البند الرابع: تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة.

من  . إ. ج. ج على أنه "... كما جيوز أيضا للطرف املضرور أن حيرك  1فقرة  مكرر تنص املادة األوىل     
 هذه الدعوى طبقا للشروط احملددة يف هذا القانون".

من  . إ. ج. م بأنه "ختتص النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى اجلنائية                دة األوىلانص املوت     
 القانون". األحوال املبينة يف إال يف ترفع من غريهاومباشرهتا، وال 

للشروط احملددة يف  كن أن يقيمها املتضرر وفقامن  . م. ج. م ما يلي: "... رم 3وجاء يف املادة الثالثة فقرة      
 هذا القانون".
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بسبب بناء على هذا فإن حتريك الدعوى العمومية ليس قاصرا على النيابة العامة وحدها بل قد يتعدها      
فيصبح هذا اقحق مكفوال أيضا للمضرور، فما هي الطر  أو اإلجراءات الواجب يف حتريكها، تقاعسها أو تأخرها 

 ضرور؟.مية من طرف املإتباعها لتحريك الدعوى العمو 

 أوال: التكليف المباشر بالحضور.

املباشر أو الشكاية املباشرة أحد الوسائل املكفولة للمضرور من  االدعاءيعد التكليف املباشر باقحضور أو      
رع ـــأجل حتريك الدعوى العمومية، إذ نصت عليه التشريعات املقارنة حمل الدراسة ضمن قوانينها، فنص عليه املش

المشرع و . إ. ج. م،  131دة ايف امل ع المصرير المشورر  . إ. ج. ج، ـــمك 334دة اـي املـــزائري فـاجل
 من  . م. ج. م. 326يف املادة  المغربي

 فما هو التكليف باقحضور وما هي شروطه وجماالته وفيما تتمثل اآلثار املرتتبة عنه؟.     

 ( تعريف التكليف المباشر بالحضور.0

         ريفات املعطاة له، هو حق املدعي املدين يف حتريك الدعوى اجلنائية مباشرة عن طريق من ب ن التع     
ي بعد تسديد رسوم ب اجلررمة أمام القضاء اجلزائــإقامة دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ناله بارتكا

   .1الدعوى

اه للمدعي باقحقو  املدنية يف مواد املخالفات واجلنح أن يكلف كما يعرف كذلك بأنه إجراء جيوز مبقتض    
املتهم مباشرة باقحضور أمام احملكمة اجلنائية املختصة لسماع اقحكم عليه بالتعويض عن األضرار اليت أصابته يف 

 .2اجلررمة

         كمة عن تاريخ وساعةن فيه احملــــد أطراف اخلصومة تعلـــر هو إجراء كتايب موجه ألحـــــويف تعريف آخ     
اجللسة، ومكان احملكمة والقصد من اقحضور، ووصف حمل النزاع لضمان حق الدفاع، إذ أن التكليف إجراء من 

 .3إجراءات التحقيق بعد رفع الدعوى قضائيا

 

                                                   
 .136عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  1
املباشر، دراسة مقارنة ب ن الشريعة اإلسالمية  االدعاءحممد سعيد الزهراين، حق اجملين عليه يف حتريك الدعوى العمومية بطريق  2

 -ه1611لتدريب، الرياض، األمنية وا للدارساتوالفقه املقارن، رسالة ماجستري، املعهد العايل للعلوم األمنية، املركز العريب 
 .14م، ص 1111

 .34بوجبري بوثينة، مرجع سابق، ص  3
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للمطالبة من خالل هذه التعاريف نتوصل إىل أن القانون منح املدعي سلطة حتريك الدعوى العمومية اجلنائية     
العامة اليت  ئخروجا على املباد حبقوقه املدنية املتمثلة أساسا يف التعويض عن األضرار الالحقة به، مشكال بذلك

تقتضي أوال منح النيابة العامة سلطة حتريك الدعوى العمومية كأصل عام، وثانيا مباشرة الدعوى املدنية أمام 
 .1اجلنائي اجلهات املختصة هبا وهي القضاء املدين وليس

 ( شروط التكليف المباشر بالحضور.7

وهي   ها إىل شروط موضوعية وأخرى شكليةوتقسم الشروط اليت يستدعي توافر التكليف املباشر باقحضور علي     
 كما يلي:

 أ( الشروط الموضوعية.

، كما أنه رمكن أن 2عليها فقهيا وقضائيا االتفا وهذه الشروط ليس هناك نص صريح يفيد هبا غري أنه مت      
، وتتمثل 3الحقا اوص اخلاص به واليت نتعرف عليهـيف النص تين اليت جاءدامل االدعاءعلى شروط  ـاستفاد قياس

هذا الشروط فيما كل من شرط وقوع اجلررمة، شرط وقوع الضرر، شرط صفة املضرور، وآخر شرط هو أن تكون 
 ضور من اجلرائم اليت جييز فيها القانون ذلك.اجلررمة اليت قدم بشأهنا التكليف املباشر باقح

  :وقوع جررمة متكاملة األركان ركن مادي وركن معنوي وركن شرعي، وعليه إذا مل تتوافر يف وقوع الجريمة
تايل ال جمال للحديث عن الجررمة جنائية معاقب عليها قانونا، وب ن فإنه ال يرقى ليشكلهذه األركا املرتكبالفعل 

 .4شر باقحضورالتكليف املبا

املباشر ال يشمل خمتلف اجلرائم جنح وجنايات وخمالفات وإمنا هو قاصر على  فاالدعاءوعن نوع اجلررمة      
وز فيه التكليف املباشر بعضها دون اآلخر، وسنفصل يف املوضوع عندما نتطر  لشرط وجوب كون اجلررمة مما جي

 .باقحضور

 

 

                                                   
1
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  :ي من أجل تقدمي التكليف املباشر باقحضور، بل البد من أن فوقوع اجلررمة وحده ال يكفوقوع الضرر
 .1الضرر هو األذى الذي يصيب الشخص يف حقه أو يف مصلحة مشروعة لهو يرتتب على هذه اجلررمة ضرر، 

، أو معنويا ويراد به كل مساس 2وقد يكون الضرر إما ماديا وهو اإلخالل مبصلحة للمضرور ذات قيمة مالية      
أو يف عاطفته أو شعوره ولو  االجتماعيلحة مشروعة يسبب لصاحب اقحق أو املصلحة أذى يف مركزه حبق أو مبص

يكون جسديا والضرر اجلسدي هو الضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه  دكما ق،  3مل يسبب له خسارة مالية
ف  3ا نصت عليه املادة ، وهذا م4مما رمثل إخالل حبق مشروع له واملتمثل يف كل من حق اقحياة وسالمة اجلسد

 ج. م بشأن أنواع الضرر.  . م. 1ف  4 . إ. ج. ج واملادة  6

، حبيث يكون 5ويف مجيع األحوال يشرتط يف الضرر مهما كان نوعه أن يكون حقيقيا، شخصيا، ومباشرا     
طبيعية ومباشرة حقيقيا مىت وقع حاال أو كان فعال سيحدث يف املستقبل، ويكون مباشرا مىت كان الضرر نتيجة 

للخطأ أو اجلررمة حبيث تتوافر بينه وب ن اجلررمة املرتكبة عالقة سببية، يف ح ن يكون شخصيا مىت قحق الشخص إما 
 .6يف نفسه أو ماله أو جسده

مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت  111على هذه الشروط يف املادة  ةصراح المشرع المصريونص      
باقحقو  املدنية وفقا ألحكام هذا القانون إال عن الضرر الشخصي املباشر  االدعاءال جيوز يلي: "جاء نصها كما 

فنتوصل إليها من المغربي اجلزائري و للمشرعالناشئ عن اجلررمة واحملقق الوقوع، حاال أو مستقبال"، أما بالنسبة 
  . م. ج. م. 1ف  4 . إ. ج. ج، واملادة  1ف  1خالل املادة 

                                                   
             ، يف مصادر1يف القانون املدين العراقي، ج  االلتزامعبد اجمليد اقحكيم و عبد الباقي البكري، الوجيز يف نظرية  1

 .111، ص م1121، االلتزام
 .216، ص االلتزام، مصادر 1، ج عبد الرزا  السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين 2
، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ماجسترييوسف قبها، التعويض عن الضرر األديب، دراسة مقارنة، رسالة  دباسل حمم 3

. ديش               416 -413 صاملرجع السابق، . عبد الرزا  السنهوري، 16، ص م1111فلسط ن،  -الوطنية، نابلس
 .112سابق، ص موسى، مرجع 

حممد بن عبد العزيز أبو عباة، التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي وعالقته بتعويض أضرار الكوارث الطبيعية يف النظام  4
م، ص 1111 -ه1631السعودي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

111. 
 .11، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  .141 -142ار، مرجع سابق، ص محو بن إبراهيم فخ 5
6

       عبد اجمليد اقحكيم و عبد الباقي. 112م، ص 1122عز الدين الدناصوري، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء،  
دية يف املسؤولية               . بوحادة مسية وعبيد حليمة، إشكالية التعويض عن األضرار اجلس113، مرجع سابق، ص البكري

املدنية، ملتقى وطين بعنوان ضمان تعويض املضرورين يف املسؤولية املدنية، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أمحد           
 . 116مرجع سابق، ص حممد سعيد الزهراين، . 4م، ص 1114أبريل  12و  14دراية، أدرار، يومي 
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بناء على هذا يرتتب على هذا عدم توافر هذه الشروط كما لو كان الضرر حمتمل الوقوع أو غري مباشر أو      
 العالقة السببية بينه وب ن اجلررمة عدم قبول التكليف املباشر باقحضور. النتفاءليس شخصيا 

ذ يستخلصه من ما لسلطة التقديرية للقاضي إلأما خبصوص إثبات هذا الضرر، فهو مسألة موضوعية ختضع  
 .1يعرض عليه من وقائع، على أن تكون هناك رابطة سببية بينها أي ب ن الضرر واجلررمة

  :يف   . إ. ج. ج 1ف مكرر  1ويستفاد هذا الشرط من املادة توافر صفة المضرور في المدعي
 . م. ج. م، ومبوجب   3ف  3املادة ا ذه الدعوى"، وأيضــأن حيرك ه رف المضرورـللط اجيوز أيض ارة "كمـاعب
رر اجلررمة، بناء على هذا ــــاملباشر مىت مل يلحقه ض االدعاءحقه يف  استعمالن ــذا الشرط لن يتمكن املدعي مـه

، ويرجع ذلك إىل وجود حاالت قد ال 2أطلق أو قصر القانون صفة املدعي املدين على املتضرر من اجلررمة وحده
يف نفس الوقت اجملين عليه، وإن كان غالبا ما جند أن املضرور هو نفسه اجملين  يكون فيها املضرور من اجلررمة هو

عليه، إذ أن ضرر اجلررمة قد يتعداه فيلحق ذوي حقوقه أو حىت أشخاص آخرين ال تربطه هبم أي عالقة، وعليه 
نيا عليه أو مل يكفي أن يكون املدعي املدين مضرور حىت يتمكن من اللجوء إىل التكليف املباشر سواء كان جم

يكن، والعلة من وراء هذا الشرط تتمثل يف كون حتريك الدعوى العمومية هبذا الطريق ال يتم إال بناء على وجود 
 .3دعوى مدنية واليت ال تقوم هي األخرى إال مىت وجد ضرر حيث أن هذا الضرر يكون قد قحق باجملين عليه

ف املباشر باقحضور على املتضرر هو إجحاف يف حق اجملين التكلي استعمالومع ذلك فإن حصر اقحق يف       
، ألنه وحسب رأينا حبصر املشرع هذا اقحق ومنحه للمضرور دون اجملين 4 عليه الذي مل يلحقه ضرر من اجلررمة

التكليف املباشر باقحضور يف متضررين من جررمة دون غريهم،  استعمالعليه يكون قد حصر من جهة أخرى حق 
الكالم أنه حصره يف املتضررين من اجلررمة ضررا ماديا أو ماليا دون املتضررين منها ضررا معنوي، ألن ومعىن هذا 

اجملين عليه يف الغالب إذا مل يلحقه ضرر مادي من اجلررمة ال بد وأن تلحق به هذه األخرية ضررا معنويا يلحق 
اليت جاءت بشأن أنواع  . إ. ج. ج  6ف  3شعوره أو عاطفته أو شرفه، وهذا فيه تناقض كبري مع نص املادة 

رمكن مباشرة الدعوى العمومية أو املدنية خبصوصها، وعليه كان من الصواب أن يشمل اجملين عليه  يتر الاضر األ
 هبذا اقحق سواء تضرر ماديا أو مل يتضرر من اجلررمة.

ذلك فمن غري املمكن له سلوك هذا زيادة على صفة املضرور يف املدعي املدين، نشري إال أنه مىت كان ك      
، إذ يكون كذلك مىت كان بالغا لسن 5حقه يف التقاضي ةأهال ملباشر  الطريق يف الدعوى العمومية ما مل يكن
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 التشريع المغربيسنة يف  12من  . م. ج(، و  61سنة يف التشريع اجلزائري )املادة  11الرشد املدين واحملددة بـ 
 . إ. ج. م(، أما إذا كان الشخص فاقد  1)املادة  التشريع المصريسنة يف  11و من م. أ. م(  111)املادة 

من  1و  111و 66املنصوص )املادة لألهلية أو ناقصا هلا فيخضع ألحكام الوالية أو الوصاية أو التقدمي 
ف املادة  . م. ج. م وتضي 311القوان ن السابقة وعلى التوايل(، وقد نصت على هذه األخرية صراحة املادة 

اجلررمة من طرف ممثله  ارتكبت . إ. ج. م أنه يف حالة ما مل يكن له من رمثله أو  111و  4منه واملادت ن  313
 القانوين جاز للمحكمة أن تع ن له وكيال هلذا الغرض.

 أن تكون الدعوى الجنائية  وهناك من يضيف شرط آخر وإن كان هذا الشرط متطلب ضمنيا وهو
وتكون الدعوى اجلنائية مقبولة مىت شكلت الواقعة جررمة، ومىت مل ترفع يف جررمة من اجلرائم اليت لة، والمدنية مقبو 
فيها اإلجراءات الالزمة لرفعها،  احرتم، وإذا انقضائهااملباشر، إذا مل يتوافر سبب من أسباب  االدعاءال جيوز فيها 

ي األخرى، ومىت رفعت من صاحب الصفة ه ةحيحمىت كانت إجراءاهتا ص أما الدعوى املدنية فتكون مقبولة
 .1هة القضائية املختصةاجلالذي خوله القانون رفعها، وأيضا مىت مل يتوافر سبب قانوين لسقوطها ورفعت أمام 

  :رغما من إقرار التشريعات التكليف أن تكون الجريمة مما يجوز فيه التكليف المباشر بالحضور
حتريك الدعوى العمومية، إال أهنا قيدت سطلته فيه حبيث ال رمكنه اللجوء إليه املباشر باقحضور كحق للمدعي يف 

مكرر من  . إ. ج. ج إذ تقضي  1ف  334إال يف بعض اجلرائم دون غريها، وهذا واضح بصريح نص املادة 
 بأنه "رمكن للمدعي املدين أن يكلف املتهم مباشرة باقحضور أمام احملكمة يف اقحاالت التالية:

 األسرة،ترك  .1
 عدم تسليم الطفل، .1
 انتهاك حرمة منزل، .3
 القذف، .6
 ".إصدار صك بدون رصيد .1

ففي غري هذه اجلنح ال رمكن للمدعي اللجوء إىل التكليف املباشر باقحضور، ليستبعد بذلك املشرع اجلزائري      
 استثناءذات املادة وأورد من جماله اجلنايات واملخالفات وباقي اجلنح األخرى، غري أنه رجع يف الفقرة الثانية من 

هو إمكانية اللجوء إىل التكليف املباشر باقحضور يف غري اقحاالت احملددة يف  االستثناءعلى ذلك، مفاده هذا 
ترخيص من النيابة العامة من أجل  باستصدارمكرر  . إ. ج. ج، وذلك مىت قام املدعي  334من  1الفقرة 
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، مما جيعل النيابة العامة تستقل حبرية إفراغه يف 1ل مع ن للرتخيصالقيام بذلك، وإن كان مل يقم بتحديد شك
 الشكل الذي تراه مناسبا.

وفي املشرع عبارة " استعملولداللة على إمكانية اللجوء إىل التكليف املباشر باقحضور يف باقي اقحاالت       
اجلنح مادام أنه نص على بعضها "، إذ أن هذه العبارة حتمل تفسريين فإما أنه يقصد باقي الحاالت األخرى

اآلخر، وإما أنه يقصد هبا باقي اجلنح إىل جانب املخالفات كذلك، أما اجلنايات فاملؤكد أهنا خترج من جمال 
                  1ف  44ا للمادة ــــــطبق االبتدائيا التحقيق ـــــاشر باقحضور وذلك ألنه يشرتط فيهــــالتكليف املب

، إال أننا نذهب إىل ترجيح الرأي األول وذلك 2إن كان هناك من ذهب إىل ترجيح الرأي األخري . إ. ج. ج، و 
ألن اجلرائم اليت خصها املشرع برتخيص النيابة العامة يف أغلبها حتمل وصف جنحة، وإن مل يقم بتحديدها 

 رقة.كما فعل مع اقحالة املخالفة هلا، غري أنه نص عليها ضمن نصوص قانونية متف  ةصراح

 ومن ب ن هذه اجلرائم يوجد:      

  اجملالس  رؤساءاجلنح املرتكبة من أعضاء اقحكومة أو القضاة على مستوى احملكمة العليا أو الوالة أو
  . إ. ج. ج وما بعدها. 143يف املواد  مالقضائية أو النواب العام ن لدى هذه اجملالس، واملنصوص عليه

 وما بعدها. 121هورية اجلزائرية، املواد اجلنح املرتكبة خارج إقليم اجلم 
  ،ع. ج  146طبقا للمادة اجلرائم اليت يكون حتريك الدعوى العمومية فيها مقيدا بطلب أو إذن . 

 من د. 114 واملادة
  141املادة  3ال وجه للمتابعة طبقا للفقرة أمر بأاجلرائم اليت يعاد فيها التحقيق بعد صدور. 
 3 . ح. ط. ج 41ألحداث طبقا للمادة اجلنح املرتكبة من طرف ا. 

       مرتبطة جبنحة من اجلنح اخلمسة مىت كانتالتكليف املباشر يشملها  رمكن أناملخالفات  مع ذلك     
أن  طاملاعليه، فال  ينتقدقضاء تايل فإن عدم نصه على التكليف املباشر يف مادة املخالفات فهو الأعاله، وب

، فليس هناك ما يربر عدم اجوازي االبتدائيجيوز يف اجلرائم اليت يكون فيها التحقيق التكليف املباشر باقحضور 
هي األخرى وليس وجوبيا كما يف اجلنايات  افيها جوازي االبتدائياللجوء له يف مادة املخالفات اليت يعد التحقيق 

املباشر باقحضور حىت يف يف  . إ. ج. ج، وعليه كان يتوجب فتحه جملال إعمال التكل 3ف  44طبقا للمادة 
 .4املخالفاتجمال 

                                                   
 .113ع سابق، ص جر ، م1جنيمي مجال، ج  1
2
 .166 عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 

3
 .161ص  مرجع سابق،الكتاب األول، علي مشالل،  

4
 .163ص  سابق،الرجع املعلي مشالل،  
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جند أن  القانون المصري والمغربيومقارنة جملال التكليف املباشر باقحضور يف القانون اجلزائري مع ما جاء به      
تأخرين، إذ أنه يف الوقت الذي أوجب املشرع اجلزائري اللجوء له يف اجلنح املنطاقه ضيق مقارنة مع التشريع ن 

يث ح، 1فقرة  131ادة ــــــات طبقا للمــــــح واملخالفـــــه يف خمتلف اجلنــــــاللجوء ل المشرع المصرياز ــــــفقط، أج
 أن إمكانية عدم مباشرته ال يتحقق إال يف حالت ن نصت عليهما الفقرة الثانية من هذه املادة واألمر يتعلق هنا بـ:

إلقامة الدعوى ومل يستأنف املدعى باقحقو   هال وجبأ ة العامةإذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النياب -
 116فأيدته حمكمة اجلنح املستأنفة املنعقدة يف غرفة املشورة )املادت ن  استأنفههذا األمر يف امليعاد، أو  املدنية

  . إ. ج. م(.  111و

 أداءهناء وقعت منه أث إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلررمة -
 من قانون العقوبات. 113وظيفته أو بسببها مامل تكن من اجلرائم املشار إليها يف املادة 

 . إ. ج. م إىل هذين اقحالت ن حالة أخرى وهي تتعلق باجلرائم اليت تقع خارج  111وتضيف املادة      
 اجلمهورية املصرية.

 . م. ج. م اليت حددت  326اجلنح واملخالفات ونستنتج ذلك من  أجازه يف مادة المشرع المغربيأيضا      
 اختصاصاملباشر من بينها، حيث أن جمال  االستدعاءأين كان  االبتدائيةحاالت رفع الدعوى إىل احملكمة 

 من القانون نفسه. 343ينحصر يف اجلنح واملخالفات فقط طبقا للمادة  االبتدائيةاحملكمة 

 يف حاالت أخرى من بينها: ومع ذلك مل جيزه      

 ، . م. ج. م 643قحدث طبقا للمادة يف اجلرائم اليت يرتكبها ا -
 ، . م. ج. م 142إىل  146ملواد من يف اجلرائم املرتكبة من القضاة وبعض املوظف ن ا -
 ،من ذات القانون 412طبقا للمادة  املغربية، اململكةاجلرائم املرتكبة خارج إقليم  -
  . م. ج. م. 141اقحكم طبقا للمادة  هيئاتملرتكبة أثناء جلسات اجلرائم ا -

من  . م. ج. م اجلنايات كوصف للجرائم اليت ال رمكن اللجوء  611يف املادة  المشرع المغربيويضيف     
فيها إىل التكليف املباشر باقحضور من طرف املدعي، إذ نص من خالل هذه املادة على طر  رفع القضية إىل 

اجلنايات مىت كان وصفها جناية، حبيث يكون ذلك عن طريق اإلحالة واليت تكون بدورها إما من قاضي غرفة 
امللك وإال من غرفة اجلنح يف حالة إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم املتابعة، وهذا بعد إجراء  كيلو التحقيق أو 

 .من القانون السابق 24التحقيق الذي يكون إلزاميا فيها طبقا للمادة 

 



 

303  

تعامل مع التكليف باقحضور من حيث إجازته له يف  المشرع المغربيمن هذا املنطلق خنلص إىل القول بأن      
بعضها  واستثىن، وإن كان فتح اجملال أمام خمتلف اجلنح المصري المشرعب إسوةاجلنح واملخالفات دون غريها 

البعض اآلخر، وعليه كان على املشرع اجلزائري اآلخر خالفا للمشرع اجلزائري الذي حصره يف بعضها وأجازه يف 
تربير املتقدم، وذلك لل القانون المصريتوسيع جماله ليشمل خمتلف اجلنح باإلضافة إىل املخالفات أيضا كما يف 

 بتحديده حاالت عدم إمكانية اللجوء للتكليف املباشر باقحضور فقط على أن يتم اللجوء له فيه غريها.

  ب( الشروط الشكلية.

 مكرر من  . إ. ج. ج فيما يلي: 334املادة  6و  3وتتجسد طبقا للفقرة      

 :وحىت يتسىن للمدعي املدين تقدمي شكواه أمام وكيل اجلمهورية  تقديم الشكوى أمام وكيل الجمهورية
 1تكى منهغري مقبول مىت دفع به املش ادعائهيكون قد سبق له رفع دعواه أمام القضاء املدين وإال كان أال جيب 

سبق ذلك رمكن للمدعي املدين تكليف املتهم ألنه يف حالة عدم  . إ. ج. ج،  1املادة  1عمال بأحكام الفقرة 
مكرر يف حال دفعه مبلغ الكفالة، غري أن املشرع مل ينص على  334مباشرة باقحضور أمام احملكمة طبقا للمادة 

لواقع العملي واملنطق القانوين يثبت أنه من غري املمكن تكليف أن ا إال، الوسيلة اليت يتم من خالهلا هذا التكليف
، وهو ما يؤكده قرار احملكمة العليا مبوجب الطعن 2أي متهم باقحضور من دون تقدمي شكوى أمام وكيل اجلمهورية

           41املشرع اجلزائري يف املادة ، قياسا على ما نص عليه 11123ماي  12املؤرخ يف  311111رقم 
من هذا املدين، بناء على  ادعائهوسيلة رمكن من خالهلا للمدعي مباشرة الشكوى  إذ اعترب. إ. ج. ج  
ستحسن لو أن املشرع خص هذه الوسيلة بالذكر على أن يطلق عليها تسمية أخرى غري الشكوى تفاديا للخلط امل

 .وهء شراح القانون أو مطبقيف املصطلحات الذي رمكن أن يقع فيه سوا

على املشرع أيضا ينص مل ، ف املتهم مباشرة باقحضوركلعدم ذكر املشرع للوسيلة اليت من خالهلا يلتبعا      
البيانات اليت جيب أن تتضمنها وال شكلها فيما إذا كانت تقدم شفهيا أو كتابيا، وهو ما ال رمنع من إخضاعها 

عنها كقيد من القيود الواردة على النيابة  له مبناسبة حديثنا نامن هذه النواحي إىل شكل الشكوى الذي تعرض
 قائم بينهما يرجع فقط إىل الختالفواالعامة يف حتريك الدعوى العمومية، طاملا أهنما يشرتكان يف ذات الغاية 

 .4جمال املسموح اللجوء فيه إليهما

                                                   
 .116 جع سابق، صر ، م1جنيمي مجال، ج   1

 .11عثمانية كوسر، مرجع سابق، ص  2
            /1112، ع 311111، الطعن رقم م1112ماي  12 در بتاريخالقرار الصا، غرفة اجلنح واملخالفات، احملكمة العليا 3
 .343 -341ص جملة احملكمة العليا، ، 1
 .من هذا البحث 122الصفحة  ،أنظر 4
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فإن الشكوى من أجل  قيد رمكن تقدرمها ضد متهم معلوم أو جمهول، باعتبارهاإذا كانت الشكوى هذا ورغم      
 اشرتاطإال ضد شخص معلوم وإال كانت غري مقبولة، إذ أن اقحكمة من وراء  مالتكليف املباشر ال رمكن أن تقد

ا واملتمثلة يف إصدار احملكمة األمر محتديد هوية املتهم ترجع إىل متك ن احملكمة والنيابة العامة من ممارسة سلطته
املباشر، ومتك ن النيابة العامة من تنفيذ اقحكم عليه عند صدوره يف  لالستدعاء امتثالهه يف حال عدم دالقبض ضب

 .1الدعوى

ق شكوى أمام وكيل املباشر عن طري االدعاءشرط تقدمي –القوان ن املقارنة هلذا الشرط  اشرتاطوعن      
اصيل املتعلقة بطريقة من قانونه مكتفيا بعدم ذكر التف 131يف املادة  المشرع المصري اشرتطهف -اجلمهورية

تشابه مع املشرع اجلزائري، يف فيه هذا و كتابيا   يف حالة تقدرمهانات اليت جيب أن تتضمنها رفعها وشكلها والبيا
، أما بالنسبة لكيفية من قانون املسطرة اجلنائية 311 املادةمن  المغربي قانونالنستنتج هذا الشرط يف ح ن 

 البيانات التالية:طريق إيداع مذكرة تتضمن عن  إذ تقدم 311من املادة تقدرمها فحددهتا الفقرة الثانية 

 هوية املدعي املدين. -
 اجلررمة املرتتب عنها الضرر. -
 مبلغ التعويض املطلوب. -
 واألسباب املربرة للطلب. -
 املوطن املختار للطرف املدين والذي يكون يف املكان الذي يوجد فيه مقر احملكمة. -

املباشر باقحضور من حيث الشكل، ومن  االدعاءأحاط بالشكوى يف  ع المغربيالمشر هبذا يكون      
 .على هذا اقحواملشرع اجلزائري  يتعامل معهااملستحسن لو 

  :حيث أن الكفالة هي مبثابة ضمان للمصاريف القضائية اليت ترتتب على الدعوى دفع مبلغ الكفالة
على عدم دفعها عدم قبول الشكوى، ولقد ضمن املشرع ، ويرتتب 2وعليه تبقى حمفوظة إىل وقت الفصل فيها

لدى كتابة الضبط، دون أن ينص  اأين أوجب ضرورة إيداعه مقدم 1مكرر ف  334اجلزائري هذا الشرط املادة 
 .3على املعيار املعتمد يف حتديده خمضعا إياه للسلطة التقديرية لوكيل اجلمهورية
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هذا الوجه أي قبل مباشرة الدعوى يرجع إىل حماولة جتنب حالة  دفع املصاريف القضائية على واشرتاط     
بإعساره بعد الدعوى   االحتجاجاملدعي املدين بعد الدعوى، إذ أنه هبذه الطريقة ال رمكنه  فيه اإلعسار اليت قد يقع

املدعي ويوجبها على  ، . إ. ج. ج 342و  346كون اقحكم على املتهم بالرباءة يعفيه من دفعها طبقا للمادة 
ه منها كليا أو جزئيا من طرف احملكمة مىت كان ءمع مراعاة إمكانية إعفا من القانون نفسه 341طبقا للمادة 

على املدعي مما جيعله يتأىن وال يباشر  العبءحسن النية، باإلضافة إىل أن فرض هذه الرسوم مقدما قد يثقل 
 .1هذا اقحق استعمال، وهو ما من شأنه تفعيل حسن التكليف املباشر إال عند جزمه بأنه يستحق التعويض فعال

                       344ا للمادة ـن الرسوم طبقـإن اقحكم على املتهم باإلدانة يعفي املدعي مــإزاء هذا ف      
 .2ةكامل ا قدمهيتمبلغ املصاريف ال اسرتجاعاملدين  . إ. ج. ج، وعليه رمكن للمدعي 

مل جيحف يف حق املدعي املدين إذ راعى اقحاالت اليت يكون فيها معسرا مما حيول دون  املشرع، ذلكورغما      
حرمانه من حقه يف حتريك الدعوى العمومية عن طر  التكليف املباشر ذلك يعين فال دفعه للمصاريف املستحقة، 

إذ يتم  ن الدستور،م 14عمال بنص املادة  3ه منها لتتحملها بدال عنه الدولةءإعفا ، فمن املمكنباقحضور
وما بعدها من  1اقحصول على هذه املساعدة يف هذا الوضع بإتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

 .4القانون املتعلق باملساعدة القضائية

 1والفقرة  361يف املادة دفع مبلغ الكفالة شرط  ضمنفقد  للقانون المسطرة الجنائية المغربيةوبالنسبة   
فأشار إىل ضرورة دفع قانون اإلجراءات الجزائية المصري اليت أكدت على دفعه، أما  311دة من املا

ة للجهة يطة التقدير لسلواد مل حتدد مبلغها وإن أخضعتها لغري أن هذه امل . إ. ج. م،  114املصاريف يف املادة 
 . إ. ج. م على  311و  311 . م. ج. م واملادة  344املادة  تاملرفوع أمامها الشكوى، وهذا بعدما نص

 إعفاء املتهم منها يف حالة براءته وحتميلها للمدعي املدين.

                                                   
 .141حممد سعيد الزهراين، مرجع سابق، ص  1
2
 .164ص  رجع سابق،الكتاب األول، معلي مشالل،  

3
 .13 عثمانية كوسر، مرجع سابق، ص 

     م املتعلق باملساعدة القضائية 1141 سنة غشت 1ه املوافق لـ 1311مجادى الثانية عام  16املؤرخ يف  14 -41مر األ 4
 1111، ص 44، ع 2م، س 1141 سنة غشت 14ه املوافق لـ 1311 عام مجادى الثانية 14)ج. ر. ج. ج، املؤرخ يوم 

م      1111فرباير سنة  11ه املوافق لـ 1631صفر عام  11املؤرخ يف  11 -11املعدل واملتمم بالقانون رقم  (وما بعدها
وما  1، ص 11، ع 64م، س 1111مارس سنة  1ملوافق لـ ه ا1631ربيع األول عام  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 

 بعدها(.
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 إ. ج. ج، املادة  3مكرر ف  334: وهذا طبقا للمادة تعيين المدعي المدني لموطنه المختار . 
زائري لنسبة للتشريع اجلالبطالن، وبا خمالفتهيرتتب على إذ  . إ. ج. م  41م. ج. م، املادة  .  1ف  311

 يف قرارها التايل:على هذا األثر قضاء احملكمة العليا  فقد أكد

من خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات طبقا  واملأخوذن الوجه األول باألسبقية "عن الفرع السادس م      
ا يف من قانون اإلجراءات اجلزائية بدعوى أن الضحية املطعون ضدها والكائن موطنه 3ف  111ألحكام املادة 

باريس بفرنسا حسب القرار املطعون فيه، قد قامت بتكليف الطاعن باقحضور أمام احملكمة عمال بأحكام املادة 
حمكمة عنابة وفقا ملا  اختصاصمكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية دون أن تقوم باختيار موطن هلا بدائرة  334

 تنص عليه الفقرة األخرية من املادة املذكورة.

مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية أن  334من املقرر قانونا لنص الفقرة األخرية من املادة  حيث أن  -
املدعي املدين يف حال قيامه بتكليف املتهم مباشرة باقحضور أمام احملكمة أن ينوه يف ورقة التكليف باقحضور عن 

وطنا بدائرهتا، ويرتتب البطالن عن خمالفة اختيار موطن له بدائرة احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى ما مل يكن مت
 ذلك.
 عية مدنيا ملوحيث أنه بالرجوع إىل اقحكم االبتدائي وإىل القرار املطعون فيه الذي أيده يتضح أن املد  -

             41116إذ مت تسجيل موطنها الكائن بفرنسا فقط وهو )شارع هنج جسر لويس فيليب توف هبذا الشرط 
فإن الطاعنة مبخالفتها هلذا الشرط قد عرضت التكليف املباشر الذي قامت به إىل البطالن  يلبالتابباريس(، و 

 .1بصريح نص القانون"

والغاية من وراء شرط تعي ن املدعي املدين ملوطنه املختار بدائرة احملكمة اليت تنظر الدعوى هو يف حقيقة األمر      
 جانب كونه يقع بالقرب من احملكمة يسهل عملية تبليغه جبميع تكليف له، إذ أن معرفة موطنه إىل محاية وليس

كما هو   اجتاههالتكليف املباشر، مما يسمح له مباشرة حقوقه لاإلجراءات اليت قد تتخذ بشأن دعواه بعد تقدرمه 
 .2اقحال بالنسبة للطعن يف قرارات قاضي التحقيق

  :شرع اجلزائري مهمة تبليغ املتهم بالتكليف حيث أوكل املتبليغ المتهم بالتكليف المباشر بالحضور
مكرر  . إ. ج. ج، وهذا بعد تسليمه له إما بناء على  334من املادة  1باقحضور للمدعي املدين يف الفقرة 

 . إ. ج. ج، ويأيت ذلك  1ف  661كما جاء يف املادة لة هلا ذلك  طلب من النيابة العامة أو اجلهات املخو 
 . إ. م. إ. ج، وعن  14تاريخ أول جلسة هلا من طرف أم ن الضبط طبقا للمادة  بعد جدولة القضية وحتديد

                                                   
ع ، ، اجمللة القضائية14242الطعن رقم  ،م1111فيفري  3 القرار الصادر بتاريخفة اجلنح واملخالفات، ر ، غاحملكمة العليا 1

 .114 -114، مرجع سابق، ص 1. نقال عن، جنيمي مجال، ج 341، ص 1/ 1113
2
 .142 مرجع سابق، صحممد سعيد الزهراين،  
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                  من 331وما يليها وفقا ملا قضت به املادة  631الطريقة اليت يتم هبا فإنه خيضع ألحكام املادة 
ون اإلجراءات املدنية منه فإهنا حتيلنا هي األخرى إىل قان 631 . إ. ج. ج، حيث أنه وبالرجوع إىل املادة 

منه على أن التكليف باقحضور يسلم للمهتم من طرف املدعي املدين عن طريق  11، إذ تقضي املادة 1واإلدارية
احملضر القضائي الذي حيرر حمضر بذلك يتضمن البيانات املنصوص عليها يف هذه املادة، ويعد هذا احملضر مبثابة 

           ا أو يف موطنه األصلي إىل أحد أفراد عائلته املقيم نيللمتهم إما شخصدليل على تبليغ املتهم، ويتم تسليمه 
معه، أو يف موطنه املختار، أما إذا كان ال رملك موطنا معروفا فيتم تبليغه يف آخر موطن له وذلك بتعليق نسخة 

ألخرية عند رفض عائلة املتهم تسلم طبق التبليغ وفقا للحالة ايعالنات مبقر احملكمة والبلدية، و من التبليغ بلوحة اإل
إىل آخر موطن له، وهذا طبقا  باالستالمالتبليغ، إذ جيوز عالوة على هذا إرساله برسالة مضمنة مع اإلشعار 

 من  . إ. ج. ج وما بعدها. 612للمادة 

 التالية: . إ. ج. ج جيب أن تتضمن ورقة التكليف باقحضور البيانات  6و  3و  1ف  661وطبقا للمادة      

 ،الوقائع وتكييفها القانوين والنص املعاقب عليها 
 ،احملكمة املرفوع أمامها النزاع 
 ،مكان وتاريخ وساعة افتتاح اجللسة 
 ،صفة املتهم واملسؤول مدنيا أو صفة الشاهد 
 .تنبيه الشاهد بأن عدم اقحضور أو اإلدالء بشهادة مزورة يعرضه للعقوبات املقررة قانونا 

لبطالن، ويف هذه اقحالة لمل يتضمن التكليف باقحضور أحد هذه البيانات فإن ذلك يعرضه  ويف حال     
 .2ف بشكل صحيحيو أن تؤجلها على شرط إعادة التكلللمحكمة إما أن تصرح بعد قبول الدعوى أ

 ىل دفعها؟.احملضر القضائي يقوم بالتبليغ التكليف املباشر مقابل أتعاب فمن هي اجلهة اليت تتو  وباعتبار     

، وهذا بالرغم 3احملدد ألتعاب احملضر القضائي- 42 11طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  يتحملها املدعي املدين     
، إذ يعد حتميله مثل هذه املصاريف مرة أخرى ادعائهمن سبق حتميله دفع املصاريف القضائية من أجل قبول 

دعاء املشتكى منه يف االدعاء املدين أمام قاضي التحقيق يقوم ، حيث أنه عند استمببدأ املساواة افا وإخالالحإج

                                                   
 .السابق ذكره املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 11 -12القانون رقم  1
2
 .166. عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 361 جع سابق، صر ، م1جنيمي مجال، ج  

أتعاب احملضر القضائي م حيدد 1111فرباير  11ه املوافق لـ 1631صفر عام  11املؤرخ يف  42 -11املرسوم التنفيذي رقم  3
 .وما بعدها( 1، ص 11، ع 64م، س 1111فرباير  11ه املوافق لـ 1631صفر عام  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
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به هذا األخري على نفقة احملكمة، رغم من سبق دفع املدعي املدين يف التكليف املباشر مبلغ الكفالة مثله مثل 
 .1املدعي املدين يف االدعاء املدين

إما مبعرفة أحد  عنهيتم اإلعالن اجلزائية  جراءاتقانون اإل من 112لمادة ل فطبقا المصري القانون أما يف     
 احملضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

     32و 34للمادة  فإنه خيضعمن مسطرته اجلنائية  1ف  312لمادة ل وطبقا المشرع المغربي أما عند     
يتم توجيهه إما  االستدعاءمنه جند بأن  34، حيث أنه وبالرجوع إىل املادة 2من قانون املسطرة املدنية 31و

 بالتوصيلبواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد األعوان القضائي ن أو عن طريق الربيد برسالة مضمونة مع إشعار 
وإال فيتم بالطريقة اإلدارية، وذلك إىل املتهم شخصيا أو يف موطنه أو يف حمل عمله أو يف أي مكان آخر يوجد 

  . م. م. م.  32م  1املختار وفقا للفقرة فيه، كما جيوز أن يتم التسليم يف املوطن 

وحتت طائلة البطالن وطبقا  القانون المغربيأما بالنسبة للبيانات اليت جيب أن يتضمنها التكليف فهي ضمن     
واملواد املطبقة  ارتكاهبااجللسة، ونوع اجلررمة وتاريخ وحمل  انعقادكل من اليوم والساعة وحمل ،  1ف  312للمادة 

 يف القانون اجلزائري. اقحال الذي عليهال ختتلف عن  عليهو بشأهنا، 

التهمة ومواد القانون من  . م. ج. م على أن يتضمن  1ف  133فتنص املادة  القانون المصريأما يف      
      ر باقي العناصر األخرى، أما باقي البيانات وإن مل ينص عليها فهي الزمةــاليت تنص على العقوبة دون ذك

  ربويعت، وفيما يتعلق مبكان تسليمه فيتم أيضا للمتهم شخصيا أو يف حمل إقامته وإال يف آخر حمل يقيم فيه 3فيه
  . إ. ج. م.     336كذلك املكان الذي وقعت فيه اجلررمة طبقا للمادة 

هذا األثر رمتد البيانات الواجبة يف التكليف املباشر باقحضور يرتتب عليه البطالن فإن  احرتاموإذا كان عدم     
اآلجال القانونية املفروضة ب ن تاريخ تبليغ اخلصوم باقحضور وتاريخ أول جلسة، والذي  احرتامعدم  الطليأيضا 

إغفال املدد اليت  أيام يف مادة اجلنح دون وم واحد يف مادة املخالفات وثالثبأجل ي القانون المصريحيدد يف 
فهذه املدد حمددة بأجل  القانون المغربي . إ. ج. م، أما يف  1ف  133يف الطريق طبقا للمادة   قد تستغر 

 . م. ج. م، أما يف القانون  311املادة  1مثانية أيام بالنسبة للجنح واملخالفات على حد سواء طبقا للفقرة 

                                                   
1
 .164ص  رجع سابق،الكتاب األول، معلي مشالل،  

تعلق املم 1146سبتمرب  11ه املوافق لـ 1316مضان  11املؤرخ يف  1 -46 -664هري شريف مبثابة قانون رقم ظ 2
           سبتمرب 31ه املوافق لـ 1316رمضان  13باملصادقة على قانون املسطرة املدنية املعدل )ج. ر. م. م، املؤرخة يف 

 (.وما بعدها 1461مكرر، ص  3131، ع م1146
3
 ..111 حممد سعيد الزهراين، مرجع سابق، ص 
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مة املنصوص ، غري أننا نرى بأهنا ختضع للقواعد العا1الوطين فهناك من يرى بأن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه املدد
 تسليميوما على األقل ب ن تاريخ  11أجل  باحرتاممن  . إ. م. إ، واليت تقضي  3ف  14عليها يف املادة 

بتداء من تاريخ تسلم املدعي التكليف املباشر أو تسلمه من اجلهة اليت هلا اكليف باقحضور وتاريخ أول جلسة، الت
 صالحيات تسليمه للمتهم حسب كل قانون.

 ارتكبتتكون الجريمة قد  الأوهو  3ف  123رع شرطا آخر يستخلص من املادة ويضيف املش 
باخلارج يكون حتريك الدعوى العمومية فيها بطريق التكليف املباشر مقيد برتخيص  تارتكب ألنه مىت، 2بالخارج

 وهي: 121من املادة  1النيابة العامة، ومىت توافرت الشروط اليت نصت عليها فقرة 
 إىل اجلزائر.عودة اجلاين  (1
 ثبوت عدم اقحكم عليه هنائيا يف اخلارج. (1
 ثبوت يف حالة اإلدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها. (3

 ( آثار التكليف المباشر بالحضور.3

 مىت توافرت الشروط السابقة سواء كانت شكلية أو موضوعية فإنه يرتتب عليه اآلثار التالية:     

 ريك الدعوى العمومية إىل جانبها الدعوى املدنية بالتبعية، حبيث تنفرد النيابة العامة مبباشرة الدعوى حت
 ، أما الدعوى املدنية فيستقل هبا وحده.وبامسهالعمومية نيابة عن املدعي 

 ةخضوع الدعوى املدنية بالتبعية إىل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ال قانون اإلجراءات املدني      
 . م صراحة على ذلك.جمن  . إ.  144واإلدارية، ونصت املادة 

 فتحتفظ النيابة العامة لنفسها هبذا دون مباشرهتا دور املدعي املدين إذ له حتريك الدعوى العمومية انتهاء ،
                  على ملف الدعوى وإبداء مالحظتها، كما هلا حضور اجللسات وتقدمي ما تراه االطالعاقحق، فلها 

 حقها األصيل هلا. لعودةاحملكمة، وذلك  امناسبا من طلبات، إىل جانب اقحق يف الطعن يف األحكام اليت تصدره
 ما أصابه ن حتمل املدعي املسؤولية املدنية واجلزائية يف حالة براءة املتهم، فيلتزم يف األوىل بتعويض املتهم ع

سوء نيته، وعن املسؤول عن دفع التعويض مل تب ن القوان ن املقارنة  التعسفية مىت ثبتت املقاضاةمن ضرر نتيجة 
ذلك غري أن املنطق يقضي بأنه املدعي املدين، وخيضع يف الثانية إىل املتابعة اجلنائية على أساس تقدرمة لوشاية  

          بالنسبة للقانون  . ع. ج 311 . إ. ج. ج و املادة  636و  344كاذبة، وهذا طبقا للمواد 
ج. م  . م.  634دة ا، واملللقانون المصري . إ. ج. م بالنسبة  144 . ع. مص و 311دة ااجلزائري، وامل

 .للقانون المغربي . ج. م بالنسبة  661 واملادة

                                                   
1
 .366و  111 جع سابق، صر ، م1جنيمي مجال، ج  

2
 .114 جع سابق، صر م، 1ج جنيمي مجال،  
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  الستقاللتنازل املدعي املدين عن الدعوى املدنية أمام احملكمة اجلنائية ال أثر له على الدعوى العمومية 
 ا.1بعضهمالدعوت ن عن 

إزاء ما تقدم خنلص إىل القول بأن التكليف املباشر باقحضور أمام وكيل اجلمهورية هبذه الشروط واألحكام هو 
أو تلك اليت حيتاج فيها إىل  ،حق مكفول للضحية سواء عن اجلرائم اليت ال حيتاج فيها إىل ترخيص النيابة العامة

ا، حيث أنه يف اقحالة األخري مكنه القانون من اللجوء إليه ذلك، وسواء كان الضحية شخصا بالغا أو كان حدث
    إياه خمتلف الضمانات ويف مجيع الفروض، فيمارسه اماحندون أن حيول سنه كحاجز من أجل متتعه هبذا اقحق 

هو اجلاين  نيابة عنه ممثله القانوين وإال فتع ن له النيابة العامة وكيال مىت مل يكن له ممثل قانوين أو يف حالة كونه
 عليه.

 المدني. االدعاءثانيا: 

            41املدين، نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة  باالدعاءاملدين أو الشكوى املصحوبة  االدعاء     
تقدم ي . إ. ج. ج ونصها كما يلي: "حيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدين بأن 

 ق املختص".بشكواه أمام قاضي التحقي

أنه تضرر من  ادعىمن  . م. ج. م بقوهلا "رمكن لكل شخص  11املادة  القانون المغربيوتقابلها يف      
جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقدمي شكايته أمام قاضي التحقيق املختص، ما مل ينص القانون 

 على خالف ذلك".

فال نظري له إذ ال رمكن للمدعي املدين حتريك الدعوى العمومية  المصري قانون اإلجراءات الجزائيةأما يف      
الدعوى  ملدنية أمام احملكمة بعد حتريكغري أن له أن يدعي حبقوقه ا ،أمام قاضي التحقيقعن طريق االدعاء املدين 

                                                   
1

حممد سعيد . 14 -14 عثمانية كوسر، مرجع سابق، ص. 161 -162ص  رجع سابق،الكتاب األول، معلي مشالل،  
. صالح صاحل بكر القثامي، حقو  314عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص وما بعدها.  121 الزهراين، مرجع سابق، ص

                       األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية للعلوم ، املعهد العايل اجملين عليه يف التعويض، رسالة ماجستري
عدار، حقو  اجملين عليه، دراسة مقارنة ب ن الفقه اإلسالمي جهاين بو . 31 -36م، ص 1111 -ه1611والتدريب، الرياض، 

 -341ص ، م1113 -1111د، جامعة األمري عبد القادر، والقانون اجلنائي اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية الشريعة واالقتصا
341. 
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حد مأموري الضبط هلا عند تقدمي شكواه أمامها أو أمام أ اقبل حتريكه وأ ،1من طرف النيابة العامةالعمومية 
 املباشر فقط. االدعاءتايل يقتصر حقه على الوب، 3أو أثناء التحقيق أمام قاضي التحقيق، 2القضائي

 المدني. االدعاء( تعريف 0

املدين بأنه املبادرة الشخصية من قبل الضحية يف تقدمي شكواه أمام قاضي التحقيق بغرض  االدعاءيعرف     
جل القيام باملتابعة اجلزائية واقحصول على التعويض ملا ارتكبه اجلاين من أضرار يف حتريك الدعوى العمومية من أ

 .4حقه

املدين والتكليف املباشر باقحضور، إذ أن األول يتم أمام  االدعاءالتعريف نستنتج أهم فر  ب ن  ال هذمن خال    
ؤكد أننا سنتعرف عليها عند حبثنا للشروط الثاين يتم أمام احملكمة، أما باقي الفوار  فمن امل اقاضي التحقيق أم
 املدين. االدعاءالواجبة توافرها يف 

 المدني. االدعاء( شروط 7

 وهو اآلخر يشتمل على شروط موضوعية وأخرى شكلية:     

 أ( الشروط الموضوعية.

قحضور وهي كل شروط أساسية هي ذاهتا املشرتطة يف التكليف املباشر با وضوعية يف ثالثوتنحصر شروطه امل    
 .5من وقوع اجلررمة، وقوع الضرر، توافر صفة املضرور يف املدعي، وعليه ال يوجد داعي إلعادة التطر  هلا

املباشر والتكليف  االدعاءب ن  اختالفيشكل نقطة  باعتبارهومع ذلك سنتعرض إىل شرط وقوع اجلررمة     
 باقحضور.

                                                   
 من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري.وما بعدها  111املواد من  ،أنظر 1
مدنية يف حصول ضرر له من اجلررمة أن يقيم نفسه مدعيا حبقو    لكل من يدعى" م . إ. ج.  14طبقا ملا جاء يف املادة  2

 نيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.الشكوى اليت يقدمها إىل ال
 املذكور بتحويل الشكوى إىل النيابة العامة يف حمضر حيرره.هذه اقحالة األخرية يقوم املأمور  ويف    
 ".ق أن حتيل معها الشكوى املذكورةقاضى التحقي يابة العامة عند إحالة الدعوى إيلوعلى الن    

يق التحق يويفصل قاض، الدعوى مدنية أثناء التحقيق يف حبقو  يقحقه ضرر من اجلررمة أن يدع ملنعلى أنه " 44تنص املادة  3
 ".التحقيق قبوله هبذه الصفة يف هنائيا يف
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  :والتكليف املباشر باقحضور حول جمال أو املدين  االدعاءبالتحديد ب ن  االختالفيقوم و وقوع الجريمة
ل عام ، فإذا كان التكليف املباشر باقحضور حكرا على بعض اجلنح كأصاللجوء هلماطبيعة اجلرائم املسموح فيها 
      41املدين يشمل كل من مادة اجلنح واجلنايات، وهذا بصريح نص املادة  الدعاءايف القانون اجلزائري، فإنه 

  . م. ج. م. 11طبقا للمادة  القانون المغربي  . إ. ج. ج، وهي ذات طبيعة اجلرائم اليت يشملها يف

  ب( الشروط الشكلية.

 11و 13و 11 . إ. ج. ج، واملواد  44و  41و  43و  41شروط اليت نصت عليها املواد الال خترج عن     
  . م. ج. م وهي: 14و 

 إذ ال رمكن للمدعي املدين تقدمي شكواه أمام قاضي ي التحقيق: تقديم شكوى من المضرور أمام قاض
وهذا ، . ج . إ. ج 1املادة  1التحقيق مىت كان قد سبق له رفع دعواه أمام القضاء املدين عمال بأحكام الفقرة 

قاضي ل، وهذا بعدما منح  . م. ج. م 1ف  16و  11أعاله إىل جانب املادة  41 ن الشرط أوجبته املادت
على  المغربياجلزائري و القانونينفقرة أخرية من  26و  1ف  32مبوجب املادة  االختصاصقيق هذا التح

 .التوايل

إال أنه وعلى غرار الشكوى يف التكليف املباشر باقحضور مل ينص كال املشرع ن على الشكل الذي جيب أن      
 اختيارا، بناء على هذا يبقى اجملال مفتوحا يف تفرغ فيه هذه الشكوى عند تقدرمها والبيانات اليت جيب أن حتتويه

، وإن كان ما جرى 1املدعي املدين للشكل املناسب الذي يريد تقدمي شكواه فيه فيقدمها إما كتابيا أو شفويا
 .2العمل عليه أن الشكوى يف مثل هذه اقحالة ال تقبل من املدعي املدين إال إذا كانت مكتوبة

فإنه رمكن حتديدها قياسا على الشكوى املقدمة  ،ورغم عدم ذكرها بنص قانوين صريحأما بالنسبة للبيانات      
 يف اقحاالت السابقة الذكر، وهي:

  ولقبه وكذا حمل إقامته، وخبصوص هذا األخري ألزم املشرع على املدعي  امسههوية املدعي املدين، وتشمل
ا التحقيق أن يع ن موطنا خمتار داخلها مبوجب تصريح املدين مىت كان مقيما خارج دائرة احملكمة اليت جيرى أمامه

أو الدفع بعدم  االحتجاجنه له سقوط حقه يف يلدى قاضي التحقيق، بناء على هذا فإنه يرتتب على عدم تعي
 قانون 14و  44تبليغه يف حالة عدم تبليغه باإلجراءات الواجب تبليغها له وفقا للقانون، وهذا طبقا للمادت ن 

 والمغربي.اجلزائية اجلزائري جراءات اإل
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  املدين تقدمي  االدعاءليس شرطا الزما يف إال أنه إىل جانب موطنه،  وامسههوية املتهم، وتشمل أيضا لقبه
الشكوى ضد شخص معلوم بشخصه وذاته، وإمنا يف اإلمكان تقدرمها ضد شخص جمهول، وهذا منصوص عليه 

  . م. ج. م. 1ف  13 . إ. ج. ج واملادة  1ف  43بصريح املادة 
  حىت يتمكن القاضي من حتديد إرادة املدعي املدين  ادقيقالوقائع املكونة للجررمة، وذلك بوصفها وصفا

 .1والتهمة املناسبة وإعطائها التكييف القانوين املناسب هلا

 . إ. ج. ج نص على ضرورة تسبيب الشكوى املقدمة تسبيبا   1ف  43املشرع يف  هنو زيادة على هذا  
، وهو ما جييز أيضا لقاضي ادعائهافيا، مما يتيح للمدعي املدين إمكانية تقدمي كل األدلة اليت من شأهنا أن تؤيد ك

 .2طلب أي توضيح أو وثائق قبل تبليغ النيابة العامةبالتحقيق عند تقدمي الشكوى 

  :إ. ج. ج واليت من   41ويلتزم املدعي املدين بدفع هذه الكفالة وفقا للمادة دفع مبلغ الكفالة .
من  . م. ج. م وإال كانت شكواه غري مقبولة، وعن قيمة هذا املبلغ فلم يقم املشرع  1ف  11تقابلها املادة 
                لية للمدعيال اإلمكانيات املاأخضه للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق، وهذا دون إغف ابتحديده وإمن

درا على حتمل مبلغها مما من شأنه أن يعفيه منها، حيث مكنه يف هذه املدين، إذ قد حيدث وأن يكون غري قا
هبا، ويف هذا الشق يسري عليها ما  وفاءاقحالة القانون وفقا للمادت ن السابقت ن اقحصول على مساعدة قضائية 

 يسري على املساعدة القضائية يف التكليف املباشر باقحضور.

املدين مع التكليف املباشر باقحضور يف مسألة الطرف الذي  الدعاءاأيضا يشرتك دفع مبلغ الكفالة يف      
معفيا  اقحكم على املتهم بالرباءة جيعل هذا األخري بأنيتحمل املصاريف بعد الفصل يف الدعوى، واليت سبق وقلنا 

                      من  341 ةطبقا للماد  . إ. ج. ج ويتحملها املدعي 342و  346 ت نمنها طبقا للماد
من ذات  143ال وجه للمتابعة طبقا للمادة دما يصدر قاضي التحقيق أمر بأ . إ. ج. ج، واألمر ذاته عن

ألن هذا األمر يعفيه منها إما كليا أو جزئيا، كما يعفى منها أيضا يف حالة  ،القانون ما مل يكن املدعي حسن النية
املصاريف القضائية إما   اسرتدادإىل حق املدعي املدين يف   . إ. ج. ج، ونشري هنا 344إدانة املتهم طبقا للمادة 

الذي جاء هذا األمر قرار احملكمة العليا  املتهم أو الفائض منها بعد اقحكم برباءته، وأكد بإدانةكاملة بعد اقحكم 
املبلغ  من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص أن املدعي يودع لدى قلم الكتاب 41نصه كما يلي: "وحيث أن املادة 

ملصاريف الدعوى، إال أن القرار املطعون فيه قضى بتحميل املدعي املدين باملصاريف القضائية  ومهز لاملقدر 
األمر برد مبلغ الكفالة بعد خصم  االهتامقضاة غرفة ى يعد خمالفة للقانون، إذ كان عل ومصادرة مبلغ الكفالة مما
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 3ف  114و  344يف املادت ن  المشرع المغربينص عليها ، ومجيع هذه اقحاالت 1مبلغ املصاريف القضائية"
 م من  . م. ج. م.

 المدني. االدعاء( آثار 3

الذي نظمها بداية  القانون المغربياملدين يف القانون اجلزائري ال خترج عن آثاره يف  االدعاءبداية ننوه أن آثار      
صوص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري نذكر بتفي  . م. ج. م، وعليه سنك 12إىل غاية املادة  11من املادة 

 اليت وردت يف هذا اخلصوص.

املدين الشروط الشكلية واملوضوعية أعاله فهذا يعين أنه قابل  االدعاءوبناء على ما تقدم فإنه مىت توافرت يف      
 لرتتيب اآلثار التالية:

  ممارسة تلقائية، مما خيول قاضي التحقيق بصفة بالتبعية حتريك الدعوى العمومية والدعوى املدنية معها
 على النحو التايل: 43فيها وهي طبقا للمادة  اختصاصاته

األمر بعرض الشكوى على وكيل اجلمهورية وهبذا تتصل النيابة العامة بالدعوى العمومية، وقد منحها  -
يوم تبليغه هبا، وهنا ال خترج أيام من أجل إبداء طلباهتا فيها وحتتسب هذه اآلجال من  1املشرع أجل قدره 

 :43من املادة  1و  3و  1طلبات النيابة العامة ممثلة يف وكيل اجلمهورية عن فرض ن طبقا للفقرة 
إذا تب ن له أن الشكوى مبا تتضمنه من وقائع تصلح ألن تكون حمال للمتابعة يقوم بتقدمي طلباته يف األجل   ( أ

ات إما ضد شخص جمهول أو شخص معلوم، كما له إذا رأى بأهنا غري املذكور أعاله، إذ له أن يقدم هذه الطلب
مسببة تسبيبا كافيا أو ال تؤيدها مربرات كافية جاز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح حتقيق مؤقت ضد كل 

كورين يف الشكوى األشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق، وهذا ما خيوله مساع أقوال كل األشخاص املذ 
اليت جيب إحاطتهم علما هبا، وذلك إىل الوقت الذي تقوم فيه  21مع مراعاة أحكام املادة  هوداش باعتبارهم

 االهتامات أو تقدم فيه طلبات حتقيق جديدة ضد شخص مع ن باالسم.
متابعة التحقيق من أجلها أو   اإذا تب ن له أن الشكوى مبا تشتمل عليه من وقائع من غري اجلائز قانون  ( ب

 ي وصف قانوين، تقدم بطلبه بعدم إجراء أي حتقيق فيها.كانت ال تقبل أ

          لطلبات النيابة العامة أو ةـاالستجابه السلطة التقديرية يف ـفإن قاضي التحقيق ل 6وطبقا للفقرة      
قي ة بار يتم السري يف الدعوى ومباشأن وهبذا فإما  ،ر أي إشكالااقحالة اليت يستجيب لطلبها ال يثرفضها، ويف 

هذا القرار طبقا للمادة  استئنافوإما أن يتم إصدار أمر بأال وجه للمتابعة، وهنا حيق للمدعي املدين  إجراءاهتا
  . إ. ج. ج. 1ف  143
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عليه أن يفصل يف األمر مبوجب قرار مسبب، وهنا أيضا منح يتوجب ال يستجيب لطلباهتا  اليتأما يف اقحالة      
 .1 . إ. ج. ج 141قرارات قاضي التحقيق طبقا للمادة  استئنافق يف القانون للنيابة العامة اقح

 . م. ج. م أجال لوكيل اجلمهورية أو الوكيل العام للملك  13فلم حيدد يف املادة  للمشرع المغربيوبالنسبة     
ا املمنوحة من أجل تقدمي ملتمساهتم، ومع ذلك منح هلما طبقا هلذه املادة ذات الصالحيات يف تقدمي ملتمساهتم

 لوكيل اجلمهورية أعاله.

  قاضي التحقيق بعد مساع طلبات النيابة العامة، ومىت ثبت ذلك أصدر أمر  اختصاصقد يثبت عدم
 . إ. ج. ج  44املدين وفقا للمادة  ادعائهول اجلهة القضائية اليت يراها خمتصة بقب املدين إىلبإحالة املدعي 

  . م. ج. م. 14واملادة 
 يف املتابعة اجلزائية  طالبة بالتعويض دون اإلخالل حبقهال وجه للمتابعة جاز للمتهم املأر بإذا صدر قرا

  . م. ج. م. 12و  . إ. ج. ج 42ررمة البالغ الكاذب املادة جب
 خضوع الدعوى املدنية بالتبعية إىل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ال قانون اإلجراءات املدنية          
 .2واإلدارية

املدين مىت قحقه ضرر من جناية أو جنحة  االدعاءالطفل الضحية رمكنه اللجوء إىل أن ويف األخري ننتهي إىل      
أهلية التقاضي  النعداماألشخاص البالغ ن، وإن كان ال رمكن له مباشرته بنفسه  معإذ يستوي يف هذا اقحق 

ن يباشره ممثال مبمثله الشرعي أو النيابة العامة حسب ما املتطلبة قانونا من أجل اللجوء إىل القضاء، ومع ذلك له أ
 تقدم ذكره يف التكليف املباشر باقحضور.

 بالتبعية. الدعوى المدنيةحق الحدث المجني عليه في الفرع الثاني: 

تضرر من رمنح القانون امل ة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العموميةطلعلى س استثناء إىل أنهتطرقنا فيما سبق      
 كليتاملدين، ويف   االدعاءاجلررمة اقحق يف حتريكها دون مباشرهتا وذلك إما عن طر  التكليف املباشر باقحضور أو 

ويفصل فيهما بذات اقحكم مع تطبيق أحكام  ،اقحالت ن حترك الدعوى املدنية بالتبعية أمام ذات اجلهة القضائية
ا يسمح للمتضرر يف اقحصول على تعويض عن الضرر الالحق به من مم ،قانون اإلجراءات اجلزائية يف كال الشق ن

اليت تقضي بأنه  1ف  3، وهذا طبقا للمادة 3جراء اجلررمة ويف ذات الوقت توقيع العقوبة املناسبة على اجلاين
 "جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العمومية يف وقت واحد أمام ذات اجلهة القضائية نفسها". 
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منفصلة عن الدعوى العمومية، فريفع بالتبعية جيوز له مباشرة الدعوى املدنية  1ف  6إال أنه طبقا للمادة      
األصيل، ويف هذه اقحالة ال حترك الدعوى  االختصاصللمطالبة بالتعويض أمام احملاكم املدنية صاحبة املدنية دعواه 

        116الة األوىل وهذا بعدما أجازت املادة العمومية إال بشكل مستقل عن الدعوى املدنية على عكس اقح
        . م. ج. هذا اقحق، غري أن حتريك املضرور للدعوى املدنية أمام احملاكم املدنية خيضع جململة من القيود 
والشروط، إزاء هذا سنتعرض إىل اإلجراءات الواجب إتباعها والقواعد اليت حتكم مباشرة املضرور للدعوى املدنية 

 مام القضاء املدين.أ

               1ف  11املادة  صراحةدنية أمام احملاكم املدنية ونصت على حق املدعي املدين يف رفع دعواه امل     
 م. . إ. ج.  141و  146و  141 . م. ج. م، يف ح ن يستفاد ذلك من نصوص املواد 

 بالتبعية. : تعريف الدعوى المدنيةالبند األول

وسيلة قانونية خوهلا املشرع للمضرور من اجلررمة ملطالبة القضاء بالزام بأهنا بالتبعية عوى املدنية تعرف الد     
وجه التداخل ظهر لنا يومن هذا التعريف ، مرتكب اجلررمة أو املسؤول املدين بتعويض الضرر املرتتب عن اجلررمة

 :، ومع ذلك خيتلفان يف النقاط التالية1ابينها وب ن الدعوى العمومية إذ أن كالمها ينتجان عن جررمة ذاهت

أما الدعوى العمومية فتختص  أو اجلزائية، احملاكم املدنية بالتبعية إما ختتص بالفصل يف الدعوى املدنية -
 احملكمة اجلزائية بنظرها.

أما الدعوى العمومية ، لقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن حيث اإلجراءات ختضع الدعوى املدنية  -
مكرر  . إ. ج. ج ختضع  11، ألنه استثناء وطبقا للمادة نون اإلجراءات اجلزائية كأصل عاملقا عفتخض

 إجراءات التحقيق اليت أمر هبا القاضي اجلزائي يف اقحقو  املدنية لقواعد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
أما أطراف الدعوى العمومية فهم املتهم الدعوى املدنية بالتبعية هم املدعي واملدعى عليه مدنيا، أطراف  -

 والنيابة العامة.
 العقابتوقيع أما موضوع الدعوى العمومية فهو  ،الدعوى املدنية بالتبعية هو اقحصول على تعويضموضوع  -

 .على املتهم
 1ف  11وفقا ألحكام القانون املدين طبقا للمادة  بالتبعية باإلضافة إىل ما سبق، تتقادم الدعوى املدنية -

 . إ. ج. م، ومع ذلك ال رمكن رفعها أمام احملاكم اجلزائية إذا كانت  111 . م. ج. م و  16 . إ. ج و 
الدعوى العمومية قد تقادمت وإن مل تتقادم يف شقها املدين، أما الدعوى العمومية فتتقادم طبقا ألحكام التقادم 

يف هذه الدعوى بالنسبة للجنح واملخالفات املرتكبة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، حبيث ال تسري آجال التقادم 
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        1ف  1 . إ. ج. ج و   1مكرر  2ضد األحداث إال من تاريخ بلوغهم سن الرشد املدين طبقا للمادة 
 .1للحدث جرائيةمستقال من مظاهر اقحماية اإل . م. ج. م، وهذه النقطة يف حد ذاهتا تشكل مظهر 

 .بالتبعية لمضرور إلى الدعوى المدنيةالبند الثاني: آثار لجوء ا

الطريق املدين مجلة من اآلثار  اراختيرتتب على قاعدة اخليار اليت منحها القانون للمضرور يف املواد أعاله مىت      
 هي:

 املدعي املدين هذا الطريق ورفع  اختيار: حيث أنه ومبجرد سقوط الحق في اللجوء إلى الطريق الجزائي
         1ف  1وهذا طبقا للمادة  ،كمة املدنية املختصة يفقد حقه يف اللجوء إىل احملكمة اجلزائيةدعواه أمام احمل

 . م. ج. م، وال تعد هذه القاعدة من قبيل النظام العام وعليه جيب إثارهتا من  1ف  11 . إ. ج. ج واملادة 
 .2الطرف املعين قبل اخلوض يف املوضوع

               146من املادت ن أعاله واملادة  1نصت عليها الفقرة  استثناءاتعليها  إال أن هذه القاعدة ترد     
           ةإىل احملكم هجلوئ بعدة اجلزائي ةإىل احملكم مفتوحدين طريق أمام املدعي املــيكون الــي تالال . إ. ج. م، وب

الدعوى العمومية غري أن اقحكم الفاصل  حركتد تكون فيها النيابة العامة قاملدنية، ويتحقق ذلك يف اقحالة اليت 
 يف الدعوى املدنية مل يصدر بعد.

رفع دعواه  الطريق املدين مىت اختيارهباإلضافة إال هذا قد يبقى الطريق اجلنائي أمام املدعي املدين مفتوحا رغم      
أيضا، إذ أهنا منعت على  1ادة من امل 1هذا الشرط من الفقرة  استفادةمدنية غري خمتصة، إذ رمكن أمام حكمة 

املدعي املدين رفع دعواه أمام القضاء اجلزائي مىت رفع دعواه أمام احملكمة املدنية املختصة، وعليه ومن باب املخالفة 
 .3القضاء اجلنائي لرفعها إىل توجهه دونفإن رفعه هلا أمام حمكمة مدنية غري خمتصة ال حيول 

تار فيها الطريق اجلزائي أوال، إذ جيوز له الرجوع عنه وسلوك الطريق املدين طبقا وهذا خالفا للحالة اليت خي     
  . إ. ج. م. 141 . إ. ج. ج و  164للمادة 

  دعوت ن تشرتكان من وذلك مىت كانت الالجنائية: الدعوى وقف الدعوى المدنية لوقت الفصل في
يلجأ فيها املضرور أو األوىل يز ب ن حالت ن اقحالة كذلك جيب أن منكانتا  ومىت   ج لنفس الواقعة،اتحيث كوهنما ن

ل حتريك الدعوى العمومية، وهنا ـــل فيها هنائيا قبــــذه الدعوى بالفصــــي املدين إىل الدعوى املدنية مث تنتهي هــــاملدع

                                                   
1
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2
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، غري أن 1ال يثور أي إشكال إذ ال أثر للحكم اجلنائي الذي يصدر يف الدعوى العمومية بعد حتريكها عليها
اإلشكال يثور يف اقحالة الثانية وذلك عندما تطرح الدعوت ن يف الوقت ذاته أمام القضاء أو عندما حترك الدعوى 

 مرتبطة، حيث تصبح الدعوى املدنية العمومية لكن قبل طرح الدعوى املدنية أو بعد طرحها وقبل الفصل فيها
ألخرية، وعليه ترجي احملكمة املدنية الفصل يف الدعوى املدنية بالدعوى العمومية ومقيدة باقحكم الصادر يف هذه ا

مؤقتا إىل الوقت الذي تفصل فيه احملكمة اجلزائية يف الدعوى اجلنائية هنائيا، وهذا من منطلق قاعدة اجلزائي يوقف 
 1ف  141 . م. ج. ج، واملادة  1ف  11 . إ. ج. ج، واملادة  1ف  6، املنصوص عليها يف املادة 2املدين

  . إ. ج. م.

وتعترب هذه القاعدة من النظام العام فيجوز للمحكمة إثارهتا من تلقاء نفسها ويف أي مرحلة كانت عليها       
القاضي اجلنائي وتقديره للوقائع، إىل جانب تفادي التضارب الذي  اقتناعالدعوى، تفاديا لتأثري اقحكم املدين على 

 .3القاضي املدين من اإلجراءات املتبعة أمام احملكمة اجلزائية تفادةاسقد يقع يف األحكام، مع إمكانية 

   :ومعىن ذلك أنه مىت مت الفصل يف الدعوى العمومية قبل حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
طة املدنية كان للحكم الصادر يف األوىل حجية على الثانية سواء حكم فيه بالرباءة أو اإلدانة للمتهم، فتبقى سل

، والعكس ليس بصحيح إذ ال تكون للحكم 4القاضي املدين مغلولة باقحكم الذي يقضي به القاضي اجلنائي
املدين أي حجة على اقحكم اجلنائي مىت مت الفصل يف الدعوى املدنية قبل رفع الدعوى العمومية، وهبذا تبقى 

 .5اجلررمة اليت حركت يف ظلها الدعوت نويف ما تذهب إليه خبصوص  اقتناعهااحملكمة اجلزائية حرة يف تكوين 

، إال أنه خبصوص القانون المغربياجلزائري و القانونينوهذا األثر أو القاعدة ليس مبنصوص عليها يف      
اجلزائري رمكن استفادهتا من بعض القرارات الصادرة على القضاء هبذا اخلصوص وهو ما يتب ن من القرار التايل: 

يد اجلزائي الذي برر هبا قاضي التحقيق أمره يف امتناعه عن إجراء التحقيق يف الشكوى "إن حجية املدين يق
،  قول مردود ذلك أنه من املتعارف عليه فقها وقضاء أن االهتاماملقدمة من طرف الطاعنة، وساندته يف ذلك غرفة 

ختتص يف الفصل يف املسائل اليت  اجلزائي هو الذي يقيد املدين ال العكس، فالقاضي اجلزائي أو احملكمة اجلزائية
فالمحكمة الجزائية على القول الراجح ثبت عرضت عليها حىت يف املنازعات اليت هي مدنية صرفة كامللكية، 

فيها وال تتقيد بما حكمته المحكمة المدنية أو تتوقف في حكمها إلى أن تقضي المحكمة المدنية في 
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حجية يصدرها في أي واقعة ما لم ينص القانون على خالف  األمر، وال يكون بالتالي للحكم المدني أي
 .1"ذلك

               614قاعدة حجية اقحكم اجلنائي على املدين يف املادة  المشرع المصريخالفا لذلك تبىن      
قوة  دانةاإليكون للحكم اجلنائي الصادر من احملكمة اجلنائية يف موضوع الدعوي اجلنائية بالرباءة أو  . إ. ج. م "

فيما يتعلق بوقوع اجلررمة  ،الشيء احملكوم به أمام احملاكم املدنية يف الدعاوي اليت مل يكن قد فصل فيها هنائياً 
من  614وبوصفها القانوين ونسبتها إىل فاعلها ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة ...إخل"، وأضاف يف املادة 

ما م املدنية ليس هلا قوة الشيء احملكوم به أمام احملاكم اجلنائية فيالقانون نفسه أن األحكام الصادرة عن احملاك
 فاعلها. ىلإيتعلق بوقوع اجلررمة ونسبتها 

 .بالتبعية البند الثالث: شروط مباشرة المضرور للدعوى المدنية

فعت أمام املذكورة سابقا خبصوص االدعاء املدين والتكليف املباشر باقحضور مىت ر تسري عليها الشروط و       
يف قانون اإلجراءات املدنية  احملاكم اجلزائية، أما إذا مت اختيار الشق املدين فيسري عليها الشروط املنصوص عليها

وهي طبقا  ، ومبا أنه سبق وتعرضنا لألوىل سنكتفي ضمن هذه النقطة بذكر شروط رفعها أمام الثانية،واإلدارية
 إىل شروط موضوعية وشروط شكلية:  . إ. م. إ. ج تنقسم 11إىل  13للمواد من 

 أوال: الشروط الموضوعية.

األهلية كشرط  41تتمثل يف كل من الصفة واملصلحة، كما يضيف نص املادة  13وهي طبقا للمادة       
، ويقضي شرط 132موضوعي لقبول الدعوى، وهذا بعدما سهى املشرع اجلزائري على ذكرها ضمن نص املادة 

بنفسه أو عن طريق ممثله القانوين، أما شرط  اة اإلجراءات القضائية إمر صالحية ملباش الصفة أن تكون للشخص
املصلحة فيتطلب أن يكون للمدعي منفعة جينيها من وراء اللجوء إىل القضاء، وفيما يتعلق باألهلية فرياد هبا أهلية 

مل يبلغ هذه السن بعد يباشر  ، ومبا أن اقحدثسنة 11من  . م. ج ببلوغ  61واحملددة يف املادة  3التقاضي
 الدعوى املدنية نيابة عنه األشخاص الذين خوهلم القانون لذلك وفقا ملا تعرضنا له سابقا.

 ثانيا: الشروط الشكلية.

 من  . إ. م. إ. ج وهي على النحو التايل ذكره: 11إىل  16وحتكمها نصوص املواد من     
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وبة موقعة ومؤرخة، وبعد ذلك تودع بأمانة ضبط احملكمة ويشرتط فيها أن تكون مكت( عريضة الدعوى: 0
 .16إما من قبل املدعي أو وكيله أو حماميه بعدد نسخ يساوي عدد األطراف، طبقا للمادة 

أن العريضة جيب أن تتضمن البيانات التالية حتت طائلة عدم قبوهلا شكال  11ويضيف املشرع يف املادة  
 وهي:
  أمامها الدعوى،اجلهة القضائية اليت ترفع 
 ولقب املدعي وموطنه، اسم 
 ولقب وموطن املدعي عليه، فإن مل يكن له موطن معلوم فآخر موطن له، اسم 
   االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو االتفاقي. هاإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنوي، ومقر 
 ،عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى 
  ىل املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى.إاإلشارة عند االقتضاء 

جلسة بعد دفع الرسوم املستحقة، مث يقوم أم ن الضبط  لالعريضة وجتدول من أجل أو  يدتقيبعد ذلك يتم      
     14بتسجيل رقمها وتارخيها على نسخها، لتسلم فيما بعد للمدعي من أجل تبليغها للخصوم، وفقا للمادت ن 

  . إ. م. إ. ج. 14و

أعاله  14يتم التبليغ املنصوص عليه يف املادة  السابقمن القانون  11ووفقا للمادة  التكليف المباشر:  (7
مبوجب ورقة التكليف باقحضور عن طريق احملضر القضائي الذي يقوم بتحرير حمضر بذلك يتضمن البيانات اليت 

 .12ذاته فيجب أن يتضمن  البيانات الواردة يف املادة  دحدة، أما التكليف باقحضور يف حددهتا هذه املا

           وما بعدها من 31واملادة  1على شروط رفع الدعوى املدنية يف املادة من  المشرع المغربيونص      
، وهي 2 . م. م. ت. م من  111و  44و  41و  43و  3مبوجب املادة  والمشرع المصري، 1 . م. م. م

مل يضمنها شرط األهلية إال أن هذا ال المشرع المصري وإن كان  ،شروطها يف القانون اجلزائري ال ختتلف عن
ال يعتد هبا كشرط ألنه من غري املتصور واملنطقي رفع دعوى أي كانت مدنية أو جنائية أو حىت إدارية أو  هيعين أن

 عدم ضرورة النص عليها.قد رأى  صرييكون املشرع امل هبذاة، مباشرة حق التقاضي بصفة عامة من غري ذي أهلي

ع اجلررمة، وأن يرتتب عليها ضرر حبيث يكون هذا الضرر مباشر نب هده الشروط ال بد أيضا من وقو إىل جا     
 111 . م. ج. م واملادة  1ف  4 . إ. ج. ج، واملادة  1ف  1وشخصي وحقيقي أو حمقق طبقا للمادة 

 .مكرر  . إ. ج. م
                                                   

1
 السابق ذكره.املتعلق باملصادقة على قانون املسطرة املدنية املعدل  1 -46 -664هري شريف مبثابة قانون رقم ظ 
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 وما بعدها. 133ص و  11 -112اقحقو ، جامعة بنها، ص 
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فرت هذه الشروط رفعت الدعوى أمام احملكمة املدنية املختصة وكانت جاهزة للفصل فيها من وعليه مىت توا     
 حيث املوضوع، فما هو موضوع الدعوى املدنية؟.

 .بالتبعية البند الرابع: موضوع الدعوى المدنية

الدعوى املشرتك  يف معرض توضيح الفر  ب ن الدعوى العمومية والدعوى املدنية بالتبعية توصلنا إىل موضوع     
 .ويضب ن الدعوت ن وهو اقحصول على تع

            1فقرة  1ولقد منح املشرع املضرور اقحق يف اقحصول على تعويض مبوجب الدعوى املدنية يف املادة     
 111من  . إ. ع. م واملادة  41والفصل  م  . م. ج. 1املادة  . م. ج وكذا  116و املادة  . إ. ج. ج 

 .1من قانونه املدين 143م واملادة   . إ. ج.

 إزاء هذا سنتعرض ضمن هذه النقطة إىل كل من تعريف التعويض، شروطه، إىل جانب أشكاله:      

مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي أصاب املدعي من اجلررمة متمثال فيما قحقه  اقتضاءهو تعريف التعويض:   (0
 ه    عليه اجلاين إذا تعذر رد استوىلذا املعىن قيمة الشيء الذي من خسارة وما فاته من كسب، ويدخل فيه هب

 .2عينا، كما جيوز اقحكم به إىل جانب اقحكم بالرد إذا ترتب عليه ضرر

 وهذا التعريف يتسع ليشمل التعويض على خمتلف أنواع الضرر واليت نتعرض هلا أدناه.    

 . م. ج. م على أن  1فقرة  4 . إ. ج. ج و  6فقرة  3املادة  تنص أنواع الضرر مستحق التعويض:  (7
أو أدبية مىت كان ناجم عن الوقائع  جسمانيةالدعوى املدنية تقبل عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو 

املشرع مصطلح  استعمالمن  قانون اإلجراءات الجزائية المصريموضوع الدعوى العمومية، وهذا ما يستفاد يف 
وما بعدها مكتفيا بالقواعد العامة اليت يشمل فيها الضرر صور خمتلف  111ه يف املواد الضرر دون توضيح نوع

 عموما.

وعن املقصود بالضرر املادي والضرر اجلثماين أو اجلسماين والضرر األديب فال جند مربر إلعادة التطر  هلا 
 .3طاملا سبق وقمنا بتوضيح ذلك يف نقطة سابقة من البحث
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 أشكال التعويض. (3

 أشكال هي: لدعوى املدنية لصاحل املدعي ثالثخذ التعويض احملكوم به على املتهم يف اأي    

  :إذ يتم من خالل اقحكم على اجلاين بدفع مبلغ من املال 1وهو األصل يف التعويضالتعويض النقدي ،
لغ دفعة واحدة أو عرب ، ويستوي أن يدفع هذا املب2نقدا يعد مبثابة تعويض له عن ضرر اجلررمة ماديا كان أو أدبيا

               141 . م. ج و املادة  1ف  131أقساط أو من خالل إيراد مرتب مدى اقحياة طبقا للمادة 
  . م. م.

مل حيدد مقداره وهبذا يكون قد أخضعه املشرع إىل  أما بالنسبة ملقدار التعويض فإن قانون اإلجراءات اجلزائية      
ة بتقديره واملنصوص عليها يف القانون املدين، ليخضع بذلك إىل السلطة التقديرية للقاضي القواعد العامة املتعلق

                       141 ةادــاملابلها ــــ . م. ج واليت تق 131البسة طبقا للمادة ــــيف ذلك الظروف امل مراعيا
 .4 . إ. ع. م 12، واملادة 3 . م. م

  :دة اقحالة إىل ما كانت عليها قبل وقوع الضرر، وعليه مىت مل يكن يف ويقصد به إعاالتعويض العيني
، فضال عن 5جلرب الضرر أخرىمقدور اجلاين إرجاع اقحالة إىل ما كانت عليها من قبل يتم اقحكم بالتعويض بطر  

 .6هذا جيوز اقحكم بالتعويض العيين جمتمعا مع التعويض النقدي
 :املصاريف القضائية اليت يتحملها املدعي املدين من مجيع  اريفل هذه املصوتشم المصاريف القضائية

 .7إخل...أجل إقامة دعواه أمام احملكمة من بينها مصاريف النقل، مصاريف اإلقامة، أتعاب احملامي، أجرة اخلربة 

قضائية جيب املصاريف الدين من حقه يف املطالبة برد هذه هنا إىل أنه حىت يتمكن املدعي امل االنتباهونلفت      
            311 . م. ج. م و 344 . إ. ج. ج و  344يكون قد خسر دعواه، وهذا عمال بنص املادة  أال

 منها. الربيء . إ. ج. م اليت حتمل خاسر الدعوى هذه املصاريف وتعفي املتهم 

                                                   
 .161عبد اجمليد اقحكيم و عبد الباقي البكري، مرجع سابق، ص  1
 .16ع سابق، ص صالح صاحل بكر القثامي، مرج 2
 املتعلق بإصدار القانون املدين السابق ذكره. م1162لسنة  131قانون رقــم  3
4

السابق والعقود  االلتزاماتمبثابة قانون  11 -11املعدل بالقانون  م1113أوت  11املوافق لـ  ه1331رمضان  1ظهري  
 ذكره.

 .321 ، صمرجع سابقعدار، جبو ين ها .11ص سعود بن سعيد شلوان املتعيب الزنبحي، مرجع سابق،  5
 .311عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  6
7
 .113قراين مفيدة، مرجع سابق، ص  
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تعويض عن األضرار وهبذا يكون املشرع قد ضمن للطفل الضحية طريقا آخر رمكن له مبوجبه املطالبة بال      
الالحقة به، غري أنه ليس األخري حيث أن مظاهر اقحماية اإلجرائية له قد ال تتخذ أحيانا صورة دعوى من أجل 
املطالبة بالتعويض جلرب الضرر، وإمنا تأيت يف شكل تدابري يهدف من خالهلا إىل محاية اقحدث واحملافظة على 

 طلب املوايل.مصلحته من الضياع سننتقل إىل حبثها يف امل

قبل االنتقال لدراسة هذه التدابري نلفت االنتباه إىل أن حق اجملين عليه يف التعويض عن األضرار الالحقة به       
قد يتعارض وقت املطالبة به بعدم معرفة اجلاين أو عدم مالئته أو إعساره، فهل يعين هذا أن اجملين عليه يفقد حقه 

 .يف تعويض األضرار الالحقة به؟

من هنا ظهرت فكرة التزام الدولة يف تعويض ضحايا اجلرائم عن األضرار الالحقة هبم، حيث لقت هذه      
الفكرة جدال كبري ب ن الفقهاء فانقسموا بذلك إىل اجتاه ن، اجتاه معارض خيلي مسؤولية الدولة يف تأسيس نظام 

وحجتهم على ذلك كوهنا قامت بتأسيس القدر  قانوين مستقل تلتزم مبوجبه بدفع تعويضات إىل اجملين عليهم،
الكــايف من الضمانات من خـــالل األنظمة اليت ابتدعتها وهي توف بالغرض كنظام التأمينات االجتماعية، وعليه 

 .1فليس هناك من داعي من وجود مثل هذه األنظمة اقحرة

يرى بأن التزام الدولة بتعويض الضحايا يف هذه  أما االجتاه املؤيد للفكرة فنقسم بدوره إىل اجتاه ن، اجتاه       
اقحاالت هو التزام قانوين يفرضه عليها العقد الضمين املوجود بينها وب ن الضحايا أو األفراد بصفة عامة، ومفاد 

عام، ويف هذا العقد هو أن األفراد يلتزمون بدفــع الضرائب املقررة هلـم سنويا إىل الدولة التـي تستفيد منها يف النفع ال
مقابل ذلك يقوم على عاتقها التزام اجتاههم حبفظ األمن من خالل مكافحة اجلرائم، وعليه فإن عجزها عن حتقيق 
ذلك إخالل بااللتزام الضمين الذي يكلفها مسؤولية تعويض األضرار الالحقة هبم، غري أن هذا الرأي تعرض لعدة 

ر من مصدر الفعل الضار، أيضا ومهية العقـــد الذي قضوا انتقادات من بينها تعارضه مع مبدأ تعويض األضرا
بوجوده ب ن الـــدولة والفـــرد والعقـــود الومهية ال رمكـــن تأسيس األحكام القانونية عليها، فضال عن كون هذا الرأي 

اللتزام األديب حيمل ميزانية الدولة أكثر من طاقتها، وهبذا ظهر االجتاه الثاين الذي احتج على ما ذهب إليه با
واالجتماعي للدولة الذي خيوهلا تعويض الضحايا كمساعدة اجتماعية وإنسانية هلم ولكن بالقدر الذي متكنه هلا 
ميزانيتها العامة، ويعترب هذا االجتاه هو الراجح ألن اجلررمة تولد التزام شخصي ال أثر له إال على مرتكبها، وإن كان 

 .2يلها مسؤولية التعويض عند استحالة اقحصول عليهللدولة أن تتدخل احتياطيا بتحم

                                                   
1
 .116 محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 

حممد حنفي حممود حممد، مسؤولية الدولة عن تعويض اجملين عليه، جملة الفكر  .314 -316، ص مرجع سابقعدار، جبو هاين  2
م، ص 1112، أبريل 21ع رقم  -1، ع 13ي، دورية ربع سنوية، مركز حبوث الشرطة، اإلمارات العربية املتحدة، مج الشرط
 وما بعدها. 112
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 161وبالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري فالظاهر أنه أخذ باالجتاه األخري، وهو ما نستشفه من نص املادة      
واليت محل فيها املشرع الدولة مسؤولية تعويض األضرار اجلسمانية حصرا يف حالة انعدام  1 . م. ج 1مكرر 

الضرر، إىل جانب هذه اقحالة توجد حاال أخرى للتعويض عن مثل هذه األضرار حددها املشرع املسؤول عنه 
حصرا ضمن قوان ن متفرقة، من بينها جرائم حوادث املرور حيث مىت استحال على شركة التأم ن تعويض املتضرر 

ة بتعويضهم إىل والذي تعهد الدول 3ضحايا اإلرهابإىل جانب ، 2توىل الصندو  اخلاص بالتعويضات ذلك
 .4صندو  تعويض ضحايا اإلرهاب

وخارج هذه اقحاالت فليس للدولة حتمل مسؤولية التعويض عن أي أضرار جسدية أخرى، وإن كنا نرى بأنه       
من األوىل أن يكون الطفل ضمنها بغض النظر عن الضرر الالحق به، فنحن لسنا مع حتميل ميزانية الدولة نفقات 

صيص صندو  خاص يتكفل بتعويض األطفال ضحايا اجلرائم عن األضرار الالحقة هبم على إضافية لكن مع خت
 حنو صندو  النفقة.

 

 

                                                   
جاء نصها كما يلي: "إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا  1

 .الضرر"
م املتعلق بإلزامية التأم ن 1146 سنة يناير 31ه املوافق لـ 1316 عام حمرم 4املؤرخ يف  11 -46مر من األ 16 طبقا للمادة 2

فرباير سنة  11لـ  ه املوافق1316حمرم عام  14على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 
ذي اقحجة عام  1املؤرخ يف  31 -22تمم بالقانون رقم املعدل وامل (وما بعدها 131، ص 11 ، ع11، س م1146
يوليو  11ه املوافق لـ 1612ذو اقحجة عام  4م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 1122يوليو سنة  11ه املوافق لـ 1612

وما بعدها(. وجاء نصها كما يلي: "إن هدف الصندو  اخلاص بالتعويضات  1142، ص 11، ع 11م، س 1122سنة 
م 1141ديسمرب سنة  31ه املوافق لـ 1321شوال عام  11املؤرخ يف  114 -41من األمر رقم  41نشأ مبوجب املادة امل

م، حيدد كما يلي: ))يكلف الصندو  اخلاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من 1141واملتضمن قانون املالية لسنة 
هم، وذلك عندما تكون اقحوادث اليت ترتب عليها حق يف التعويض التعويضات املقررة لضحايا اقحوادث اجلسمانية أو ذوي حقوق

مسببة من مركبات برية ذات حمرك، ويكون املسؤول بقى جمهوال أو سقط حقه يف الضمان وقت اقحادث أو كان الضمان غري  
 كاف أو كان غري مؤمن له أو ظهر بأنه غري مقتدر كليا أو جزئيا((".

 وما بعدها. 314مرجع سابق، ص  عدار،جهاين بو . 114ص ابق، محو بن إبراهيم فخار، مرجع س 3
فرباير سنة  13ه املوافق لـ 1611 عام شوال 14املؤرخ يف  64 -11من املرسوم التنفيذي رقم  111و 1طبقا للمادة  4

نتيجة أعمال  ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت قحقت هبم  نالطبيعيح تعويضات لصاحل األشخاص املتعلق مبن م1111
عام خة يف أول ذو القعدة ر املؤ  ،إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهم )ج. ر. ج. ج

 (.1، ص 1، ع 34م، س 1111فرباير سنة  14ه املوافق لـ 1611
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 .تدابير الحماية المقررة للحدث المجني عليهالمطلب الثاني: 
هم من طرف الغري، فإن إدانة املت االعتداءبالنظر للوضع الذي قد يوجد فيه اقحدث اجملين عليه بعد تعرضه إىل      

دف ـــومتابعته قضائيا والزج به يف اقحبس أو السجن أو اقحكم عليه بعقوبات مالية غالبا ال يتحقق منها اهل
ص اقحدث ومصلحته بالدرجة األوىل، فهذه ــــاث والذي يهتم بشخداألساسي من نظام العدالة اجلنائية لألح

بفعل  اغتصبتوليس من شأهنا تعزيز ثقته اليت  هعالعقوبات ليس من شأهنا إعادة إدماج اقحدث من جديد يف جمتم
اجلاين، كما ليس من شأهنا أن جترب األضرار اليت قحقت به سواء كانت مادية أو معنوية وهذا كله راجع إىل 
املقومات العقلية والبدنية اليت ينفرد هبا اقحدث يف هذه املرحلة، وعليه توجهت التشريعات حنو حماولة تعزيز محايته 

التأهيل           تدابرية من ــإىل مجل إخضاعهالل ــوع اجلررمة وذلك من خــد املرحلة الالحقة على وقــحىت بع
الذي كانت عليه هذه األخرية ب ن قانون اإلجراءات اجلزائية امللغى وقانون  فالوضع املختل وباعتبار، واإلدماج

، إىل جانب التدابري األخرى املنصوص عليها يف تنظيم املشرع هلا ضمن القانون ن محاية الطفل سنبحث كيفية
 قوان ن متفرقة.

 الفرع األول: تدابير الحماية المقررة للحدث المجني عليه في قانون اإلجراءات الجزائية.

نص املشرع اجلزائري على التدابري املقررة للحدث الضحية مبوجب نصوص مستقلة يف قانون اإلجراءات      
ه وإدماجه، وذلك يف الباب السادس حتت عنوان "يف محاية هتدف إىل إعادة تأهيلتدابري هي و  اجلزائية قبل إلغاءه

 هما كما يلي:واليت جاء نص 616و  613املادت ن األطفال اجملين عليهم يف اجلنايات واجلنح"، وذلك يف 

عشرة من  ادسنحة على شخص قاصر مل يبلغ السعلى أنه: "إذا وقعت جناية أو ج 613فتنص املادة      
والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه رمكن لقاضي األحداث أن يقرر مبجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو 
من تلقاء نفسه بعد مساع رأي النيابة أن يودع اقحدث اجملين عليه يف اجلررمة إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما يف 

 ة املكلفة برعاية الطفولة.مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومي

 وال يكون هذا القرار قابال للطعن".     

يف هذا الشأن بأنه: "إذا أصدر حكم باإلدانة يف جناية أو جنحة ارتكب على شخص  616وتضيف املادة      
مر حدث جاز للنيابة العامة إذا تب ن هلا أن مصلحة اقحدث تربر ذلك أن ترفع األمر إىل قسم األحداث لكي يأ

 مجيع تدابري محايته". باختاذ

 طبقا هلذين املادت ن خيضع اقحدث اجملين عليه إىل التدابري التالية:    

 جدير بالثقة،شخص إيداع اقحدث الضحية لدى  (1
 إيداع اقحدث الضحية يف مؤسسة،  (1
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 إيداع اقحدث الضحية يف املصلحة العمومية املكلفة برعاية الطفولة. (3

بري خيضع هلا اقحدث سواء كانت اجلررمة قد ارتكبت عليه من أقرب الناس إليه كوالديه أو وننوه أن هذه التدا     
وصيه أو حاضنه أو ارتكبت عليه من غريهم، وإن كان املشرع قد ميز ب ن اقحالت ن من خالل إخضاع اقحدث 

عشرة سنة بعد، أما  سسن الساد ضحية اجلررمة من أقاربه فور وقوع اجلنحة أو اجلناية عليه ومىت كان مل يبلغ
اقحدث ضحية جررمة الغري ومهما كان سنه فال خيضع هلذه التدابري إال بعد صدور اقحكم باإلدانة للمتهم يف اجلناية 

احملافظة على مصلحة يف أو اجلنحة اليت ارتكبها، حيث ترجع العلة من تقريرها يف اقحالة األوىل إىل حرص املشرع 
األشخاص الذين يوجد عندهم الطفل وقت ارتكاهبم اجلررمة عليه، فمن غري  الطفل من املساس هبا من طرف

املتصور إبقائه معهم إىل غاية الفصل يف الدعوى رغم إضرارهم هبم ألن ذلك قد يؤدي إىل ضياع مصلحته 
 واملساس به أكثر مما قد تكون عليه وقت وقوع اجلررمة.

للطفل ضحية  االجتماعيملشرع يقر تدابري التأهيل واإلدماج جند ا المغربي الجنائية مسطرةقانون الويف      
جناية أو جنحة يف القسم السادس منه حتت عنوان "محاية األطفال ضحايا جنايات أو جنح"، مبقتضى املادت ن 

وذلك إما بإيداعه لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو مجعية ذات منفعة عامة  111و  111
 يمه ملصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة.مؤهلة لذلك أو تسل

 . إ. ج. م إىل تدابري اقحماية املتمثلة يف تسليم الطفل ضحية  341يف املادة  المشرع المصريويضيف      
إىل  تسليمهعشرة سنة إىل شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واحملافظة عليه أو  الذي مل يبلغ مخسجناية أو جنحة 

الشؤون االجتماعية، تدابري اقحماية اليت رمكن إخضاع هذا الطفل هلا يف اقحالة  وزارةعرتف به من معهد خريي م
إيداعه مؤقتا يف مصحة أو مستشفى لألمراض العقلية أو تسليمه إىل شخص اليت يكون فيها معتوها إذ رمكن 

 على حسب األحوال.  مؤمتن

واملغريب من تدابري لتأهيل اقحدث الضحية وإعادة  املصريالقانون ن اجلزائري و  ا جاء بهفضال عن كل م     
وهي تدابري العالج الطيب واليت نص عليها يف الفقرة األخرية  ته،مايأخرى قحتدابري على  هذا األخري نصي ،إدماجه

 . م. ج. م، حيث رمكن مبوجبها أن يستفيد هذا الطفل من عرضه على خربة طبية نفسية  111من املادة 
من أجل حتديد أمهية ونوع األضرار الالحقة به من جهة، وتقرير العالج املالئم قحالته على األمد القريب وعقلية 

 أو البعيد من جهة أخرى. 

 الفرع الثاني: تدابير الحماية المقررة للحدث المجني عليه في قانون حماية الطفل.

ال ضحايا اجلرائم، جند ــــق حبماية األطفــم الثاين املتعلبالرجوع إىل قانون محاية الطفل اجلزائري السيما يف القس     
من قانون اإلجراءات اجلزائية امللغى ضمن قانون  616و  613نص املادت ن  يبقي علىأن املشرع اجلزائري مل 
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 يف ظل اجملين عليهمة املمنوحة لألطفال محاية الطفل اجلزائري، وهبذا يكون قد قلص من نطا  اقحماية اإلجرائي
 .اجلزائيةقانون اإلجراءات 

 -34 -31السيما يف املواد الذي جاء حتت عنوان اقحماية القضائية و إىل الفصل الثاين منه غري أنه بالرجوع      
من اقحماية اإلجرائية للحدث اجملين عليه متعمد، فبعدما ألغى املادت ن املشرع تقليص منه، جند أن  61 -61

ضمن قانون محاية الطفل وذلك حتت عنوان محاية األطفال يف  ملقررة مبوجبهمااقحماية انص على  616و  613
، وهو ما خنلص منه وما يؤكد لنا فكرة كون اقحدث اجملين عليه قد يكون حداث يف -عنوان الباب الثاين–خطر 

ه فهما وعلي -سبق اإلشارة إىل ذلك يف الفصل األول من الباب األول والفصل التمهيدي–خطر يف ذات الوقت
 ات تدابري اقحماية.ذخيضعان إىل 

صوص مبوجب نللحماية تدابري اقحدث املوجود يف خطر ب خص والمصري القانون المغربيمع العلم أن      
               111و  111املادت ن عن التدابري اليت جاءت يف محاية اقحدث اجملين عليه واملنصوص عليها يف  مستقلة

كده هذا أمر تؤ ، و بينهما، ويرجع ذلك إىل التفرقة املوجودة يف القانون ن  . إ. ج. م 341 . م. ج. م واملادة 
صرا، بناء على هذا املشرع اجلزائري إىل التمييز بينهما يف ذلك للمربرات حاالت التعرض للخطر الواردة لديهما ح

 اليت قدمناها يف نقطة سابقة من هذا البحث.

 .له اجلزائية للحمايةللحدث يف خطر سنتعرض هلا مبناسبة حبثنا املقررة اية وخبصوص مضمون تدابري اقحم    

 .القوانين األخرىالثالث: تدابير الحماية المقررة للحدث المجني عليه في  فرعال

تنظيم السجون وإعادة اإلدماج وهذه القوان ن هي كل من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وقانون      
قد حيدث وأن يكون الطفل اجملين عليه ضحية جلناية أو جنحة من قبل والديه ، حيث أنه حبوس نللم االجتماعي

يف هذا الوضع من ضمانة إخضاعه لتدابري اإلدماج  استفادتهأو األشخاص املعهود هلم برعايته، إذ أنه إضافة إىل 
هبا لصاحل األشخاص الذين وقع حيكم  أصلهاوإن كانت يف  ،والتأهيل قد يستفيد من ضمانات أخرى االجتماعي

ذ األحكام اليت يف تأجيل أو تعجيل تنفيتتمثل هذه الضمانات و منهم اإلضرار مبصلحته غري أن آثارها تعود عليه، 
مصلحة الطفل، حيث نلمس هذين الضمانت ن يف التشريع  هتقتضيقد حيكم هبا على هؤالء األشخاص حسب ما 

أداء النفقة الواجبة للطفل يف املادة  عن االمتناع. ج، فبعدما جرم املشرع  . إ. م. إ 313اجلزائري يف املادة 
 11.111سنوات زائد غرامة من  اقحبس من ستة أشهر إىل ثالث وقضى على اجلاين بعقوبة ، . ع. ج 331

ذ املعجل للحكم القاضي بإلزامه بدفع النفقة بالرغم من املعارضة أو دج، أمر بالنفا 311.111دج إىل 
 . إ. م. إ. ج، كما منح  313األحكام كأصل عام طبقا للمادة وقف تنفيذ اللذان يرتتب عليهما  ستئنافاال

من قانون  1ف  14إمكانية تأجيل تنفيذ اقحكم السالب للحرية مؤقتا ملدة ال تتجاوز ستة أشهر طبقا للمادة 
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يد مدهتا عن ستة أشهر طبقا للمادة ، يف عقوبة ال تز 1للمحبوس ن االجتماعيتنظيم السجون وإعادة اإلدماج 
من ذات القانون، إذ يقدم طلب التأجيل لوزير العدل حافظ األختام مرفقا بالوثائق اليت تثبت الوقائع  12

، والذي له أن يصدر قراره بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات اليت تصدر 11والوضعية احملتج هبا طبقا للمادة 
من  14املادة يف ، على أن يكون طلب التأجيل يف اقحاالت املنصوص عليها 2قرارها يف ذلك بقرار مسبب

حيث تعترب اقحالة اليت يكون فيها زوج احملكوم عليه حمبوسا إذ من شأن حبسه هو اآلخر أن  ،السابق القانون
 يلحق ضر بالغا باألوالد القصر من بينها وهذا وفقا للمطة السادسة منها.

 . إ. ج. م، حبيث يتم  622على ضمانة تأجيل تنفيذ األحكام طبقا للمادة  المشرع المصريونص      
تأجل تنفيذ اقحكم الصادر يف حق أحد الزوج ن إىل غاية اإلفراج عن اآلخر بشروط وهي أن يكون هلما حمل إقامة 

بالسجن، وأن معروف مبصر، أن تكون العقوبة احملكوم هبا ال تتجاوز السنة، إىل جانب عدم سبق اقحكم عليهما 
سنة، أما فيما يتعلق بالتعجيل هو اآلخر يتم يف األحكام الصادرة يف النفقة  11يكون سن الطفل ال يتجاوز 

من الالئحة الشرعية، وذلك رغم  114وأجرة الرضاعة واملسكن واقحضانة وتسليم الصغري إىل أمه طبقا للمادة 
 .3الطعن فيها باملعارضة

 للحدث في خطر.جزائية الحماية الالمبحث الثاني: 

 يوجد: . جالفقرة الثانية من  . ح. ط 1من ب ن حاالت تعرض الطفل أو وجوده يف خطر طبقا للمادة     

 فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، -
 تعريض الطفل لإلمهال أو التشرد، -
 املساس حبقه يف التعليم، -
 التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، -
األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شأهنا أن تؤثر على سالمته البدنية أو  عجز -

 النفسية أو الرتبوية،
 التقصري الب ن واملتواصل يف الرتبية والرعاية، -
نع الطعام احتجازه أو معلى سالمته البدنية أو  االعتداءسوء معاملة الطفل، ال سيما بتعريضه للتعذيب أو  -

 أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي والنفسي، ،عنه
  إذا كان الطفل ضحية جررمة من ممثله الشرعي، -

                                                   
 املتمم السابق ذكره. للمحبوس ن االجتماعياملتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج  16 -11القانون رقم  1
 .122محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
 .111حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص  3
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 إذا كان الطفل ضحية جررمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل محايته، -
سيما يف املواد اإلباحية ويف البغاء وإشراكه خالل استغالله ال تلف أشكاله، مناالستغالل اجلنسي للطفل مبخ -

 يف عروض جنسية،
سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته االستغالل االقتصادي للطفل، ال -

 أو بسالمته البدنية و/ أو املعنوية،
 ت االضطراب وعدم االستقرار،وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغريها من حاال -
 الطفل الالجئ". -

 :اآليت . م. ج. م إىل هذه اقحاالت  113وتضيف املادة     

أو معروف ن بسوء سريهتم أو من ذوي السوابق يف  لالحنرافبأشخاص منحرف ن أو معرض ن  االختالط -
 اإلجرام،

 التمرد على السلطة األبوية أو سلطة من يتوىل رعايته، -
 اهلروب من املؤسسة املكلفة برعايته أو املؤسسة اليت يتابع هبا دراسته أو تكوينه،لى ع االعتياد -
 هجر مقر اإلقامة. -

 من  . ط. م يف األحوال التالية: 14باإلضافة للحاالت أعاله يكون اقحدث يف خطر طبقا للمادة       

د الوالدين أو من له اقحق يف إذا حرم الطفل بغري مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية يف حضانة أو رؤية أح -
 ذلك،
إذا تعرض داخل األسرة أو املدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غريها للتحريض على العنف أو األعمال املنافية  -

غري  االستعمالاجلنسي أو  االستغاللالتجاري أو التحرش أو  االستغالللآلداب العامة أو األعمال اإلباحية أو 
 د املخدرة املؤثرة على اقحالة العقلية،مشروع للكحوليات أو املوا

 إذا مارس مجع أعقاب السجائر أو غريها من الفضالت أو املهمالت، -
إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات أو يف أماكن أخرى غري معدة لإلقامة أو  -
 املبيت،
ك على حنو يؤثر يف قدرته على اإلدراك إذا كان مصابا مبرض بدين أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذل -

 أو االختيار حبيث خيشى من هذا املرض أو الضعف على سالمته أو سالمة الغري،
 إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. -

 المغربيللمشرع ومجيع هذه اقحاالت هي حاالت يستوعبها التشريع اجلزائري لعدم حصرها خالفا        
 احنرافهمما ال حيول بينه وب ن  له، أو معرضاأو غريها جيعله يف خطر  أحدها، وعليه فإن تواجد الطفل يف والمصري
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بفرض مجلة مرور الطفل هبذه املرحلة فحرص على محايته خالهلا القانون مل يهمل ووقوعه يف اجلنوح، من أجل هذا 
من                           4تعرضه له عمال بنص املادة اقحيلولة دون ر و التكفل باقحدث يف خطمن اإلجراءات من شأهنا 

وصوال إىل اقحماية القضائية، فما هي  عليه جتماعيةاالماية اقحوتبدأ هذه اإلجراءات من فرض  . ح. ط. ج، 
لجوء إىل ما هي حاالت اليت تتطلب الو  على اقحدث يف خطر، االجتماعيةاقحماية  اليت تستدعي فرضاالت اقح

 عن األخرى؟. وهل اللجوء إىل أحدمها يغين ،اقحماية القضائية

سنعمد إىل حبث إىل كل نوع من أنواع هذه اقحماية ضمن مطلب  التساؤالتويف سبيل اإلجابة على هذه      
ية  بعد ذلك ننتقل إىل دراسة اقحمامثيف املطلب األول،  االجتماعيةية مستقل، إذ سنتعرض بداية إىل اقحما

 القضائية يف املطلب الثاين.

 للحدث في خطر. االجتماعيةالمطلب األول: الحماية 

عة من اهليئات للحدث املوجود يف خطر جممو اقحماية االجتماعية  اجلزائري يف سبيل توفري املشرع رسك     
نية قحماية وترقية الطفولة يف اهليئة الوط ئات واملصاحليتتمثل هذه اهلتتوىل ذلك بعيدا عن مرفق القضاء، واملصاحل 

 .ونبحثها يف الفرع الثاينونبحثها يف الفرع األول، ومصاحل الوسط املفتوح 

بداية نشري إىل أن املشرع نص على هذه اهليئات واملصاحل قبل صدور قانون محاية الطفل يف إطار كل من       
بإحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة ، والقانون املتعلق 1القانون املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة

، غري أنه نص عليها كأحد تدابري اقحماية الوقائية املتخذة من طرف قاضي األحداث الذي يأمر بإيداع 2واملراهقة
فقرة أخرية من  . ح. ط. ج واليت جاء  1إما بصفة مؤقتة أو هنائية، فتنص املادة  3فيها الطفل املوجود يف خطر

ا "جيوز لقاضي األحداث أثناء التحقيق أن يتخذ فيما خيص القاصر ومبوجب أمر باقحراسة املؤقتة التدابري فيه
 التالية:

... وجيوز له أن يكلف مصاحل للمراقبة أو الرتبية أو إعادة الرتبية يف بيئة مفتوحة، مبالحظة القاصر يف وسطه      
وذلك عندما تتخذ حبق القاصر تدابري اقحراسة املؤقتة  املنصوص عليها  العائلي أو املدرسي أو املهين عند االقتضاء،

 أعاله".

 منه بأنه "جيوز لقاضي األحداث أن يأمر زيادة على ما تقدم بصفة مؤقتة إقحا  القاصر: 4وتضيف املادة     
                                                   

1
 السابق ذكره.امللغى املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة  13 -41األمر رقم  

2
 ق ذكره.امللغى الساباملتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة  46 -41األمر رقم  

الواحد والعشرين عاما وتكون صحتهم  يكملوافتنص املادة األوىل من قانون محاية الطفولة واملراهقة على أنه "إن القصر الذين مل  3
وأخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياهتم أو سلوكهم مضرا مبستقبلهم، رمكن إخضاعهم لتدابري اقحماية 

 ، بعده"ن الشروط املنصوص عليها يف املواد الواردة واملساعدة الرتبوية ضم
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 مبركز لإليواء أو املراقبة، -1
 مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة، -1
 التكوين املهين أو العالج".مبؤسسة أو معهد للرتبية أو  -3

 منه اليت نصت على إمكانية اختاذ هذه التدابري بصفة هنائية. 11و  11وتقابل هات ن املادت ن املادة       

وهذا ما أكده يف القانون املتعلق بإحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة يف مادته      
منه على املؤسسات اليت يعهد إليها حبماية اقحدث  16إىل  11واملواد من  13و  1دة ، بعدما نص يف املا1األوىل

يف خطر، وهي كل من املراكز التخصصية للحماية ومصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح إىل جانب املراكز 
 6األحداث طبقا للمادة املتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة، واليت يعهد إليها ذلك مبوجب أمر صادر من قاضي 

 من ذات القانون. 

أما بعد صدور قانون محاية الطفل أصبحت هذه اهليئات خمولة ملمارسة محايتها االجتماعية على اقحدث يف      
بتوفري اقحماية له بصفة الحقة ، بعدما كانت منوطة خطر يف مقابل اقحماية القضائية املخولة لقاضي األحداث

داث ومبوجب أمر صادر منه، بناء على هذا رمكن رفع أمر اقحدث املوجود يف خطر لكل على تدخل قاضي األح
منهما، حيث أن رفعه أمام هذه املصاحل قد يغنينا عن رفعه أمام قاضي األحداث والعكس صحيح إال يف اقحاالت 

 اليت يقضي فيها القانون خبالف ذلك.

االستفادة من اقحماية االجتماعية يف قانون الطفل املصري فمكن الطفل يف خطر من  القانون المصريأما يف     
منه، أين أوكل مهمة ممارستها إىل جلان محاية الطفولة الفرعية التابعة للجنة العامة قحماية  14مبوجب املادة 

لس الطفولة أو ما يطلق عليه اسم نيابة الطفل، إىل جانب اإلدارة العامة لنجدة الطفل املوجودة على مستوى اجمل
 القومي للطفولة واألمومة.

على هذا النوع من اقحماية مكتفيا باقحماية القضائية وفقا ملا توضحه  المشرع المغربييف ح ن مل ينص      
 . م. ج. م، وعليه سنعاجل اقحماية االجتماعية للحدث يف خطر يف القانون  114إىل غاية  111املواد من 

على أن نبحث اقحماية القضائية له باملقارنة مع كل من القانون ن املغريب  اجلزائري مقارنة مع القانون املصري
 واملصري.

 

                                                   
مجيع تدابري اقحماية  باختاذإذ تقضي املادة األوىل منه بأنه "ألجل تأم ن محاية الطفولة واملراهقة، يكلف وزير الشبيبة والرياضة  1

 االندماجخطرا على  سلوكهمو اء أوضاعهم معيشتهم ر عاما من عمرهم والذين يشكلون من ج 11جتاه القصر الذين مل يتمموا 
 ".االجتماعي
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 .ة الوطنية لحماية وترقية الطفولةالفرع األول: الهيئ

نتعرض يف هذا الفرع إىل كل من تعريف اهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة وشروط تأسيسها إىل جانب     
 نود.تشكيلتها ومهامها ضمن ثالث ب

 

 

 البند األول: تعريف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

 -14من املرسوم التنفيذي  1من  . ح. ط. ج واملادة  11يعرفها املشرع اجلزائري استنادا إىل املادة       
ستقالل      بأهنا هيئة حيدثها الوزير األول ويقع مقرها باجلزائر العاصمة، تتمتع بالشخصية املعنوية واال 3361

املايل، ويعهد برئاستها إىل املفوض الوطين قحماية الطفولة إذ يكلف هذا األخري مع باقي أعضائها مهمة السهر 
على محاية وترقية حقو  الطفل، وتتوىل الدولة تسخري كل الوسائل املادية والبشرية الالزمة يف سبيل قيامها 

 مبهامها.

من  . ط. م اجمللس القومي للطفولة واألمومة، إذ  6فقرة  14بقا للمادة ط القانون المصريويقابلها يف      
يقع مقره هو اآلخر بالعاصمة القاهرة وجيوز إنشاء فروع له يف حمافظات أخرى، يتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة 

من       166دة ويتوىل رئيس اجلمهورية حتديد تشكيلته وتنظيمه واختصاصاته مبوجب قرار صادر منه طبقا للما
 .11222لسنة  16من القرار رقم  1 . ط. م واملادة 

 : تشكيلة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.نيالبند الثا

 -14من املرسوم التنفيذي  12إىل  11واملواد من  4و   4حدد املشرع اجلزائري تشكيلتها يف املواد من      
 ح. ط. ج وهي على النحو اآليت: من  . 1ف  11باإلضافة إىل املادة  336

 

 

                                                   
حيدد شروط  م1114ديسمرب سنة  11املوافق لـ  ه1632ربيع األول عام  11املؤرخ يف  336 -14رسوم التنفيذي رقم امل 1

 11ـ ه املوافق ل1632 عام ربيع األول 11الوطنية قحماية وترقية الطفولة )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف  اهليئةوكيفيات تنظيم وسري 
 .(وما بعدها 1، ص 41، ع 13س  ،م1114 سنة ديسمرب

م، املؤرخة يف لطفولة واألمومة )ج. ر. ج. بشأن اجمللس القومي ل م1122 جانفي 16املؤرخ يف  16قرار رئيس اجلمهورية رقم  2
 (.12، ع م1121يوليه  14م )ج. ر. ج. م املؤرخة يف1121لسنة  143املعدل بالقرار رقم ( 1م، ع 1122فرباير  6
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 أوال: المفوض الوطني لحماية الطفولة.

من  . ح. ط. ج يع ن املفوض الوطين  1ف  11واملادة  336 -14ذي يمن املرسوم التنف 4طبقا للمادة      
من ب ن قحماية الطفولة على رأس اهليئة الوطنية قحماية الطفولة وترقيتها، إذ يتم تعيينه مبوجب مرسوم رئاسي 

( 1الشخصيات الوطنية ذات اخلربة املعروفة باهتمامها الذي توليه للطفولة ويساعده يف قيام مبهامه مديرا )
 من املرسوم السابق.  1فقرة  2من  . ح. ط. ج واملادة  11دراسات طبقا للمادة 

من املرسوم التنفيذي  1ة ويسند إىل املفوض الوطين مهمة تسري اهليئة وتنشيطها وتنسيق نشاطها وفق املاد    
 من خالل ما يلي: 336 -14

 ،إعداد برنامج عمل اهليئة والسهر على تطبيقه 
 ،إجازة عمل خمتلف هياكل اهليئة وتنسيقها وتقييمها 
 ،إبداء الرأي يف التشريع الوطين املعمول به املتعلق حبقو  الطفل 
 صاحل الوسط املفتوح،اختاذ أي تدبري من شأنه محاية الطفل يف خطر بالتنسيق مع م 
 ،استغالل التقارير اليت ترفعها إليه مصاحل الوسط املفتوح 
 ،تنسيق األشغال املتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات اهليئة 
  ،متثيل اهليئة لدى السلطات الوطنية واهليئات الدولية 
 ،التسيري اإلداري واملايل للهيئة 
 ويف كل أعمال اقحياة املدنية، متثيل اهليئة أمام القضاء 
 ،توظيف وتعي ن مستخدمي اهليئة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما 
 ،ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدم ن 
 ،إعداد النظام الداخلي للهيئة 
 ،تفويض إمضائه ملساعديه 
 رفعه إىل رئيس  إعداد تقرير سنوي عن حالة حقو  الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقو  الطفل ي

من  . ح. ط. ج واليت نصت على ضرورة نشره وتعميمه يف ظرف  11اجلمهورية، وقد أكدت هذه املهمة املادة 
 ثالث أشهر املوالية لتبليغه لرئيس اجلمهورية.

من  . ح. ط. ج إذ يعمل  13إضافة لذلك يتوىل املفوض الوطين مهمة ترقية حقو  الطفل طبقا للمادة      
 يق ذلك من خالل:على حتق

  وضع برامج وطنية وحملية قحماية وترقية حقو  الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات
 العمومية واألشخاص املكلف ن برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
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 ،متابعة األعمال املباشرة ميدانيا يف جمال محاية الطفولة والتنسيق ب ن خمتلف املتدخل ن 
 يع البحث والتعليم يف جمال حقو  الطفل، هبدف فهم األسباب االقتصادية واالجتماعية و/ أو تشج

 الثقافية إلمهال األطفال وإساءة معاملتهم واستغالهلم وتطوير سياسات مناسبة قحمايتهم،
 ،إبداء الرأي يف التشريع الوطين الساري املفعول املتعلق حبقو  الطفل قصد حتسينه 
  هيئات اجملتمع املدين يف متابعة وترقية حقو  الطفل،ترقية مشاركة 
 .وضع نظام معلومايت وطين حول وضعية الطفل يف اجلزائر بالتنسيق مع اإلدارات واهليئات املعنية 

 من  . ح. ط. ج مبا يلي: 11إىل جانب هذه املهام يساهم املفوض الوطين حسب ما تقضي به املادة     

 ملتعلقة حبقو  الطفل اليت تقدمها الدولة إىل اهليئات الدولية واجلهوية املختصة.يساهم يف إعداد التقارير ا 

 ثانيا: األمانة العامة.

قحماية الطفولة تتشكل اهليئة من أمانة عامة يتوىل تسريها أم ن عام يساعده يف باإلضافة إىل املفوض الوطين      
 من املرسوم نفسه وهي: 11د له جبملة من املهام حددهتا املادة القيام مبهامه مدير املالية واإلدارة والوسائل، ويعه

 ،ضمان التسيري اإلداري واملايل للهيئة 
 ،مساعدة املفوض الوطين يف تنفيذ برامج اهليئة 
 ،تنسيق عمل هياكل اهليئة 
 ،إعداد تقديرات امليزانية وتسيري االعتمادات املالية املخصصة للهيئة 
 حملاسبية للهيئة.متابعة العمليات املالية وا 

 حماية حقوق الطفل.مديرية ثالثا: 

من املرسوم التنفيذي السابق من اثن ن رئيسا دراسات يساعد كل واحد  13تتشكل هذه املديرية طبقا للمادة      
 املهام التالية:منه  11أسند هلا املشرع مبوجب املادة منهما رئيس مشروع، وقد 

  قو  الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات برامج وطنية وحملية قحماية حوضع
 العمومية واألشخاص املكلف ن برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،

 ،تنفيذ التدابري اليت تدخل ضمن السياسة الوطنية قحماية الطفولة 
 متابعة األعمال املباشرة ميدانيا يف جمال محاية الطفل والتنسيق ب ن خمتلف املتدخل ن، 
  ،وضع آليات عملية لإلخطار عن األطفال املوجودين يف خطر 
 ،السهر على تأهيل املوظف ن واملستخدم ن يف جمال محاية الطفولة 
 .تطوير سياسات مناسبة قحماية الطفل من خالل تشجيع البحث والتعليم يف جمال محاية حقو  الطفل 
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 ترقية حقوق الطفل.مديرية رابعا: 

من املرسوم  13ثن ن رئيسا دراسات يساعد كل رئيس منهما رئيس مشروع طبقا للمادة هي األخرى تضم ا     
 :القيام باألعمال التاليةمن ذات املرسوم  11طبقا للمادة تتوىل ، و 336 -14التنفيذي 

  وضع برامج وطنية وحملية لرتقية حقو  الطفل بالتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات واهليئات
 خاص املكلف ن برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،العمومية واألش

 ،تنفيذ برامج عمل اهليئة يف جمال ترقية حقو  الطفل 
 ،القيام بكل عمل حتسيسي وإعالمي يف جمال محاية حقو  الطفل وترقيتها 
 ،إعداد وتنشيط األعمال التحسيسية يف جمال ترقية حقو  الطفل بالتنسيق مع اجملتمع املدين 
  املعلومايت الوطين حول وضعية األطفال يف اجلزائر،تسيري النظام 
 ،تشجيع مشاركة هيئات اجملتمع املدين يف جمال ترقية حقو  الطفل 
 .إحياء التظاهرات واألعياد اخلاصة بالطفل 

 دائمة.التنسيق الخامسا: لجنة 

ممثله رئيسا وممثلي  أن هذه اللجنة تتشكل من املفوض الوطين أو 336 -14من املرسوم  14جاء يف املادة     
كل من وزارة الشؤون اخلارجية، وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وزارة العدل، وزارة املالية، وزارة الشؤون            

لتشغيـل الـــدينية، وزارة التـربية الوطنيـة، إلـى جـــانب وزارة التعــــليم العايل، التكــوين والتعـــليم املـــهني ن، العــمل وا
والضمان االجتماعي، الثقــــافة، التضــــامن الـــوطين واألسرة وقضايــــا املرأة، الصحــــة والشباب                           

 والرياضة، االتصال، املديرية العامة لألمن الوطين، قيادة الدرك الوطين، وممثلي اجملتمع املدين.

أن ممثلي الوزارات يتم تعيينهم من ب ن املوظف ن الذين يشغلون وظيفة نائب مدير  وتضيف الفقرة الثالثة منها      
يف اإلدارة املركزية على األقل، أما عن املدة اليت يع ن هلا هؤالء املمثل ن إىل جانب باقي األعضاء يف اهليئة هي 

وبناء على اقرتاح من السلطات طبقا للفقرة الثانية أربع سنوات قابلة لتجديد مبوجب مقرر من املفوض الوطين 
 واملنظمات اليت يتبعوهنا.

طبقا للفقرة األخرية وفضال عن هؤالء األعضاء رمكن أن ستستع ن اللجنة من أجل القيام بأشغاهلا مبمثل ن      
عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، أو مبمثل ن عن اجملتمع املدين وأي شخص مؤهل رمكنه مساعدة 

 نة يف ممارسة مهامها.اللج
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دراسة املسائل  11، إذ تتوىل اللجنة طبقا للمادة 14و  11أما عن املهام وطريقة العمل فحددهتما املادة      
املتعلقة حبقو  الطفل اليت يعرضها عليها املفوض الوطين قحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور ب ن اهليئة الوطنية 

القطاعات واهليئات العمومية واخلاصة اليت تزودها باملعلومات اخلاصة بالطفولة وفقا  قحماية ترقية الطفولة وخمتلف
لألحكام احملددة يف النظام الداخلي للهيئة، ويف سبيل حتقيق ذلك جتتمع مرة واحدة يف الشهر على األقل إذ حيدد 

 .14ة املفوض الوطين جدول أعمال اجتماعاهتا وتوارخيها ويستدعي أعضائها طبقا للماد

 سادسا: اللجان الموضوعاتية.

من املرسوم السابق، وحسب ما يفهم من نصها هي جلان ليست أساسية أو  12نص عليها املشرع يف املادة     
دائمة، وإمنا تشكلها اهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة كلما اقتضت منها الضرورة ذلك يف سبيل تسهيل أدائها 

الذي حدد املشرع اجملاالت اليت تنشط فيها وهي كل من الرتبية والصحة، والشؤون القانونية  ملهامها، ويف الوقت
وحقو  الطفل، والعالقة مع اجملتمع املدين، أحال كيفية تنظيمها وسريها إىل جانب مهامها إىل النظام الداخلي 

 للهيئة.

طبقا  يتشكلاجمللس القومي للطفولة واألمومة ف قانون الطفل المصريهذا بالنسبة للقانون اجلزائري أما يف      
 من ما يلي: 11142لسنة  1111من القرار رقم  1واملادة  11221لسنة  16من القرار رقم  1للمادة 

  والسكان رئيساوزير الصحة ، 

  عضوية كل من:     

 ،نائب وزير الصحة والسكان للسكان 
 ،األم ن العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة 
 التضامن زارة و  ،الشباب والرياضةزارة و التخطيط واإلصالح اإلداري،  كل من وزراءن  ع ل نممث       

الدولة للهجرة وشؤون  القوى العاملة، ،الثقافةزارة ، و والتعليم الفين الرتبية والتعليمزارة و ، وزارة الداخلية، االجتماعي
 .ي لكل منهم عن املمتازتوى الوظيفيقل املس أالاملصري ن باخلارج، العدل، على 

من باإلضافة إىل ممثل ن عن احتاد اإلذاعة والتلفزيون، وممثل عن األزهر وممثل عن الكنيسة املصرية، وثالث      
وزير الصحة                 ون الطفولة واألمومة خيتارهم ؤ الكفاءة واخلربة املهتم ن بش يذو الشخصيات العامة 

                                                   
1
 السابق ذكره.املعدل طفولة واألمومة لبشأن اجمللس القومي ل م1122لسنة  16قرار رئيس اجلمهورية رقم  

)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف بشأن إعادة تشكيلة اجمللس القومي للطفولة واألمومة  1114لسنة  1111قرار جملس الوزراء رقم  2
 )مكرر((. 31م، ع 1114غسطس سنة أ 16ه املوافق لـ  1634ذي القعدة سنة  11
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دون أن  خبربهتم استعانة هيف حضور من يري كل  اجتماعاتهيدعو قحضور  أن لمجلسلإضافة هلم جيوز  ،والسكان
 يكون هلم صوت معدود يف املداولة.

 أمانت ن مها: 16من القرار رقم  2طبقا للمادة  القيام مبهامهألجل جمللس ويعاون ا    

 مكتبة للدراسات مكتب فين و األمانة تضم  13و  11و  2باالستناد إىل املواد : األمانة العامة
، ويتوىل م ن العام يع ن من طرف رئيس جملس الوزراء ملدة ثالث سنوات قابلة لتجديداألسها يرأ واملعلومات،

 باإلضافة إىل إدارة شؤون األمانة واإلشراف عليها املهام التالية:
  خلية،لألنظمة واللوائح الدا والشؤون املالية واإلدارية، وفقااإلشراف على شؤون العامل ن 
 ،إعداد جداول أعمال وحماضر جلسات اجمللس القومي للطفولة واألمومة واألمانة الفنية االستشارية 
 ،مراجعة مجيع األعمال والدراسات اليت تعرض على اجمللس أو األمانة الفنية االستشارية 
 األمانة الفنية  لس أومراجعة التقارير عن اإلجنازات احملققة يف جمال الطفولة واألمومة قبل عرضها على اجمل

 االستشارية ومتابعة تنفيذها.

 أما األمانة كجهاز متكامل فتتوىل اآليت:    

 إبالغ قرارات اجمللس القومي للطفولة واألمومة إىل اجلهات املعنية واألمانة الفنية االستشارية، 
 ية عنها للمجلس واللجنةنفيذ توصيات وقرارات اجمللس واألمانة الفنية االستشارية وتقدمي تقارير دور ت، 
  ة،لوائح الداخليلألنظمة وال ون املالية واإلدارية وفقاؤ ىل الشتتو 
  عملها لس واألمانة الفنية االستشارية يفعلومات تعاون اجملاملإعداد مكتبة للدراسات و، 
 ة.خلاصة باألمانة الفنية االستشاريلقيام بكافة اخلدمات اإلدارية واملالية اا 
  من اثن ن من املتطوع ن من ب ن الشخصيات العامة  1وتتشكل طبقا للمادة ة االستشارية: الفنياألمانة

العاملة يف جمال اخلدمة العامة ومن ذوي الكفاءات واخلربة املهنية املهتم ن بشؤون الطفولة واألمومة، يتم اختيارهم 
ات قابلة لتجديد، فضال عن هذا هلا مبوجب قرار من رئيس اجمللس وباقرتاح من األم ن العام له ملدة ثالث سنو 

ون ؤ املهتم ن بشو األجهزة اقحكومية وغري اقحكومية بن تستع ن أمن القرار السابق  11من املادة  1طبقا للفقرة 
 .أغراضهاحتقيق  إذا رأت يف ذلك ما يساعدها على الطفولة واألمومة من غري أعضائها

 ادة العاشرة نذكر منها ما يلي:يف الفقرة األوىل من املمهامها  ولقد حددت     

  ىل اجمللس فيما يتعلق مبتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة واخلطة القومية للطفولة إتقدمي تقارير وتوصيات
 واألمومة.
 ب الرائدة يف هذا الشأن جراء البحوث والدراسات الالزمة يف جمال الطفولة واألمومة ودراسة التجار إ
 .العاملية واإلقليمية والدول األخرىيف املؤسسات واملنفذة 
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  ىل اجمللس بشأهنا ومبا يتعلق إدراسة التشريعات القائمة اخلاصة بالطفولة واألمومة وتقدمي توصيات
 . مبشروعات القوان ن اجلديدة اخلاصة هبما

 والندوات الدولية واحمللية املتعلقة بالطفولة واألمومة. واالجتماعاتاملؤمترات  االشرتاك يف 
 بالغ اجمللس بأية تطورات ترى أن هلا تأثريا على التطبيق السليم لعملهإ . 
 :ويتشكل أعضائها من ممثل ن خيتارهم الوزراء املختصون عن كل من وزارة  اإلدارة العامة لنجدة الطفل

اجملتمع املدين  العدل، وزارة الداخلية، وزارة التضامن االجتماعي، وزارة التنمية احمللية، إىل جانب ممثل ن ملؤسسات
 خيتارهم األم ن العام للمجلس.

رمثلون التشكيلة األساسية لإلدارة من  . ط. م  14من املادة  6الظاهر أن األعضاء الذين حددهتم الفقرة و      
العامة لنجدة الطفل، ألن املشرع منح األم ن العام للمجلس صالحية اختيار كل شخص يريد االستعانة به ليكون 

 شخصا معنويا أو طبيعيا.يكون دد صفة هذا الشخص وعليه رمكن أن لة اإلدارة العامة، دون أن حيتشكيضمن 

  :متع تمكرر )ج(  . ط. م ي 166مكرر إىل  166طبقا للمواد صندوق رعاية الطفولة واألمومة
عام للمجلس القومي الصندو  بالشخصية املعنوية املستقلة وميزانية خاصة، وله جملس إدارة يتوىل رئاسته األم ن ال

إذ تعمل هذه التشكيلة للطفولة واألمومة، يف ح ن يتوىل حتديد باقي تشكيلته ونظام عمله رئيس جملس الوزراء، 
 سنوات قابلة لتجديد. ملدة ثالث

 من ب ن مهام جملس إدارة الصندو :      

 ، اختاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندو 
  خاصة باألطفال،إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات 
  إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفالت وأسوا  خريية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف

 اجمللس القومي للطفولة واألمومة، وذلك بعد اقحصول على تصريح من اجلهات املعنية،
 ،توزيع إعانات على اجلهات املهتمة بالطفولة واألمومة 
 عم حقو  الطفل.القيام بأي عمل من شأنه أن يد 

 : مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.ثالثالبند ال

بأنه "تتوىل اهليئة يف إطار املهام املنصوص عليها يف القانون  336 -14من املرسوم التنفيذي  3جاء يف املادة     
على اخلصوص واملذكور أعاله،  1111يوليو  11املوافق  1634رمضان عام  12املؤرخ يف  11 -11رقم 

محاية الطفل من خالل فحص كل وضعية مساس حبقو  الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه 
يف خطر أو عرضه له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأهنما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر 

 و الرتبوية للخطر تعاينها أو تبلغ هبا .... إخل".    مبستقبله، أو أن يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أ



 

339  

من خالل هذا النص نستنتج بأن الطفل املقصود هو الطفل املوجود يف خطر، هبذا فإن املهمة األساسية اليت      
 ؟. فرض هذه اقحماية، فكيف تتدخل من أجل أسندت للهيئة الوطنية هي محاية األطفال يف خطر

الجتماعية للهيئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة للطفل يف خطر مبعية املفوض الوطين قحماية تتم اقحماية ا      
           -14من املرسوم التنفيذي  13إىل  11من  . ح. ط. ج واملواد من  12إىل  11الطفولة وفقا للمواد 

 ، إذ يتبع بشأهنا اخلطوات التالية:336

فور تعرض الطفل للخطر أو احتمال تعرضه له يتم إخطار  ة:إخطار المفوض الوطني لحماية الطفول (0
من  . ح. ط. ج  11طبقا للمادة املفوض الوطين قحماية الطفولة من أجل التدخل قحمايته، إذ يتم اإلخطار 

، إما من طرف الطفل شخصيا أو ممثله الشرعي وقد ترك املشرع اجملال من املرسوم أعاله 1فقرة  11واملادة 
 وز تقدرمه أيضا من كل شخص طبيعي أو معنوي وقد أصاب املشرع عندما فعل ذلك.مفتوحا فيج

رمكن للمفوض الوطين أن يتدخل من تلقاء نفسه ملساعدة الطفل مىت كان  11ووفقا للفقرة الثانية من املادة     
 يف خطر أو مبجرد املساس باملصلحة الفضلى للطفل.

من  . ح. ط. ج، غري  11فاملشـرع مل حيدد له شكال يف نص املادة  بالنسبة للشكل الذي يتم به اإلخطار    
بأي أين استخدم عبارة "خيطر املفوض الوطين قحماية الطفولة  11أنه تدارك األمر يف الفقرة األوىل من املادة 

نية للطفل "، وعليه جاز تقدمي اإلخطار يف أي شكل سواء كتابيا أو شفهيا، ويف إطار تكريس اقحماية القانو وسيلة
املتعلقة بانتهاكات حقو   1يف خطر سخر املشرع اجلزائري للغري الوسائل اليت من شأهنا تسهيل تلقي البالغات

الطفل فزود اهليئة الوطنية برقم أخضر جماين، وهو أمر نستحسنه ألنه أحيانا قد يصعب على البعض التنقل 
ة وأن اهليئة يقع مقرها بالعاصمة، كما أن البعض قد أمهها بعد املسافة خاص لظروف ما من أجل تقدمي بالغهم

جيهل بوجود مثل هذه اهليئة، فضال عن خوف بعض األشخاص من كشف عن هويتهم أثناء تقدرمهم البالغات 
التزام السرية يف عدم الكشف عن هويته إذ  11شخصيا، رغم أن املشرع كفل للمبلغ يف الفقرة األخرية من املادة 

أن يتم الكشف عنها من غري رضاه، وأقحق عقوبات على كل من يكشف عمدا عنها دون رضاه من غري املمكن 
دج أو إحدى هات ن العقوبت ن طبقا  111.111إىل  11.111أشهر وبغرامة من  4باقحبس من شهر إىل 

 من  . ح. ط. ج. 136للمادة 

 دي إىل أي نتيجة؟.لكن ماذا لو كانت البالغة كاذبة أو أثبتت التحقيقات أهنا ال تؤ      

                                                   
غ وهذا بالنظر إىل األمهية والدور الكبري الذي يلعبه التبليغ كونه يساهم يف محاية اجملتمع وكيانه ومصاقحه. أعمر لعروم، ثقافة التبلي 1

 .//:www.algeriepolice.dzhttp . موقع املديرية العامة لألمن الوطينمسامهة يف أمن اجملتمع

http://www.algeriepolice.dz/


 

340  

 واملعنوي ن الذي قدموا بالغات  نمن  . ح. ط. ج أعفى املشرع األشخاص الطبيعي 1فقرة  12وفقا للمادة     
من غري نتيجة حول املساس حبقو  الطفل إىل املفوض الوطين قحماية الطفولة من أي مسؤولية سواء كانت مدنية 

 ام، أما إذا ثبت سوء نيتهم وتب ن من التحقيقات عدم صحة ما أدلو أو جنائية أو إدارية ذلك مىت ثبت حسن نيته
 . ع. ج أو إزعاج السلطات طبقا  311به جاز متابعتهم جزائيا على أساس الوشاية الكاذبة وفقا للمادة 

 .1لتهم مدنيا بتعويض ما قد يلحقه البالغ الكاذب من ضرر للغري . ع. ج، فضال عن مساء 161للمادة 

ة إىل هذا ويف سبيل التسهيل للمفوض الوطين القيام مبهامه نص القانون على عدم االعتداد بالسر إضاف      
منه على  14 . ح. ط. ج، إزاء هذا أوجب املشرع يف املادة  12من املادة  1املهين يف مواجهته طبقا للفقرة 

ضع حتت تصرفه كل املعلومات اليت اإلدارات واملؤسسات العمومية وكل األشخاص املكلف ن برعاية الطفولة أن ت
يطلبها مع وجوب تقيدها بعدم إفشائها للغري باستثناء السلطة القضائية اليت ال أثر هلذا القيد يف مواجهتها، وهذا 

واليت خولته أيضا يف فقرهتا األخرية طلب أي وثيقة أو معلومة من هذه اإلدارات أو  3فقرة  11ما أكدته املادة 
ن هلا صلة بالبالغ املقدم، وعليه يعاقب كل شخص رمنعه من القيام مبهامه بغرامة مالية مقدرة املؤسسات مىت كا

دج ويف حالة العود تشدد العقوبة باقحبس من شهرين إىل ستة أشهر وغرامة من  41.111إىل  31.111ب ن 
 من  . ح. ط. ج. 133دج طبقا للمادة  111.111إىل  41.111

ار املفوض الوطين قحماية الطفولة وتلقيه البالغات اليت تشكل مساس بعد إخط: اإلخطاراتتحويل  (7
من أجل التحقيق فيها واختاذ اإلجراءات  2حيوهلا مباشرة إىل مصلحة الوسط املفتوح املختصة إقليميا ،حبقو  الطفل

      من 1ة فقر  14واملادة  336 -14من املرسوم التنفيذي  11املناسبة إلبعاد اخلطر عن اقحدث طبقا للمادة 
ها حول الوضعية العامة واخلاصة للطفل وحول هذه البالغات ج، وذلك بعد إبداء توصياهتا وآرائ  . ح. ط.

 من املرسوم السابق. 11طبقا للكيفيات املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي وفقا للمادة 

اءات على ذلك، وتتعلق هذه استثن 336 -14من املرسوم  1فقرة  13غري أن املشرع أورد يف املادة      
االستثناءات حبالة اخلطر اقحال الذي يهدد الطفل، إذ جيب على املفوض الوطين يف مثل هذه اقحالة إخطار قاضي 
األحداث مباشرة دون اللجوء إىل مصاحل الوسط املفتوح من أجل اختاذ التدابري الالزمة قحمايته، واملشرع هنا مل 

ال غري أنه ربطه باخلطر الذي يتعرض له اقحدث داخل أسرته مما يستحيل معه حيدد قصده من وراء اخلطر اقح
إبقائه فيها خشيتا من تفاقم اخلطر والضرر الذي ينتج عنه وهو مكان قد حيصل لو مت رفع األمر إىل مصاحل 

 الوسط املفتوح بداية.

 

                                                   
 .11جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل وتأصيل، مرجع سابق، ص  1
 وىل مصاحل الوسط املفتوح القيام به عند حبثنا هلا يف الفرع املخصص هلا.تتإىل إجراءات التحقيق الذي وسنتعرض  2
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مهمة اهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة على  3بالرغم من نص املشرع يف املادة  إىل أنهنشري يف األخري       
اجتاه اقحدث أو الطفل يف خطر، وبالرغم من نصه على تدخلها قحمايته من خالل قانون محاية الطفل السيما 

اليت وردت حتت باب محاية األطفال يف خطر، غري أن هذا ال رمنعها من التدخل من أجل  12إىل  11املواد من 
ليه وحىت الطفل اجلانح، وهذا ما تؤكده مهامها اليت تعرضنا هلا واليت جاءت يف معظمها محاية الطفل اجملين ع

من           1ف  14من مرسوم التنفيذي واملادة  13شاملة لكل األطفال، وكذا نص الفقرة األوىل من املادة 
حتمل وصفا جزائيا إىل  . ح. ط. ج اللتان أوجبت عليها ضرورة حتويل البالغات اليت وصلت إليها مىت كانت 

وزير العدل حافظ األختام، الذي خيطر بدوره النائب العام املختص قصد حتريك الدعوى العمومية إذا اقتضى 
 األمر ذلك.

 إلدارة العامة لنجدة الطفلممثال يف ا المجلس القومي للطفولة واألمومةفيتوىل  القانون المصريأما يف      
ويف سبيل توفري اقحماية االجتماعية لألحداث يف  16من القرار رقم  31 ة إليه يف املادةباإلضافة إىل املهام املسند

 خطر إتباع اإلجراءات التالية:

                                                   
      يسري اليتالسياسة العامة  قرتاحاتتوىل  ة واألمومة هو السلطة العليا اليتلطفولاجمللس القومي لمنه على أنه " 3تنص املادة  1

 :قام من أجله، وله على األخص ما يأيت يت لتحقيق الغرض الذمن القرارا ها، وله أن يتخذ ما يراه الزماعلي
 جمال الطفولة واألمومة. السياسة العام يف اقرتاح .1
 تستهدف محاية الطفولة واألمومة يف ،فولة واألمومة يف إطار اخلطة العامة للدولةضع مشروع خطة قومية شاملة للطو  .1

 .واإلعالم واقحماية االجتماعية ،والصحة والتعليم والثقافة ،جمال الرعاية االجتماعية واألسرية خمتلف اجملاالت وبصفة خاصة يف
ضوء التقارير املقدمة إليه من الوزارات واهليئات  مومة يفم تطبيق السياسة العامة واخلطة القومية للطفولة واأليمتابعة وتقي .3

 .زالة العقباتاللزمة إلواجلهات املختلفة وإعطاء التوجيهات 
 اجملاالت املتعلقة بالطفولة واألمومة وتقييم مؤشراهتا والنتائج اليت واإلحصائيات والدراسات املتاحة يف مجع املعلومات .6

 .تفادة منهاليها وحتديد جماالت االسإوصل تت
 .داء يف تنفيذ أنشطة الطفولة واألمومةمبستوى األ االرتقاءبرامج التدريب اليت تساعد على  اقرتاح .1
الربامج الثقافية والتعليمية واإلعالمية املناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة واألمومة  اقرتاح .4

 .سليمة ومشاكلهما وأساليب معاجلتها على أسس علمية
 .جمال الطفولة واألمومة ط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته يفتشجيع النشا .4
 يل.جمال الطفولة واألمومة على املستوى اإلقليمي والدو  قحكومية وغري اقحكومية العاملة يفالتعاون مع املنظمات ا .2
الدول  اقيات املعونة واملساعدات اليت تقدمهاتنفيذ اتف ة بالطفولة واألمومة واملشاركة يفاالتفاقيات املتعلق يف يداء الرأإب .1

 .هذا اجملال واهليئات األجنبية ملصر يف
ية وإصدار ون املالية واإلدارية والفنية دون التقيد بالقواعد اقحكومؤ واللوائح الداخلية املتعلقة بالشإصدار القرارات  .11

 .ظيم واإلدارةاجلهاز املركزي للتن يون العامل ن بعد أخذ رأؤ اللوائح املتعلقة بش
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 . ط. م يتم رفعها أمام اإلدارة العامة  14من املادة  6طبقا للفقرة تلقي الشكاوى أو البالغات:  (0
ون فور ذلك التدخل بأقصى سرعة من أجل إنقاذ لنجدة الطفل من طرف األطفال والبالغ ن، حيث ألزمها القان

 الطفل من أي عنف أو خطر أو إمهال.

خالفا للمشرع  ،حصر من جمال األشخاص الذين رمكنهم رفع الشكاوى المشرع المصريوننوه هنا إىل أن      
قدرمها لتشمل  اجلزائري الذي عزز اقحماية القانونية للحدث يف خطر من خالل توسيع جمال األشخاص الذي هلم ت

 كل شخص طبيعي ومعنوي.

حبيث لإلدارة العامة لنجدة الطفل أن تطلب مبوجب الفقرة األخرية من املادة  التحقيق في الشكاوى: (7
 . ط. م إجراء حتقيقات يف الشكاوى املقدمة إليها ومتابعتها مث إرسال نتائجها إىل جهات االختصاص من  14

ظاهر أن املشرع يقصد من وراء جهات االختصاص اللجنة الفرعية قحماية أجل مباشرة إجراءاهتا خبصوصها، وال
      الطفولة واإلدارة العامة لنجدة الطفل واليت سنب ن اختصاصاهتما يف الفرع أدناه.

 .فرع الثاني: مصالح الوسط المفتوحال

 امها.سنبحث ضمن هذا الفرع كل من تعريفها وتشكيلتها إىل جانب مه     

 ل: تعريف مصالح الوسط المفتوح.البند األو 

مل يقم املشرع اجلزائري بإعطاء تعريف هلا كما فعل بالنسبة للهيئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة، كما أنه مل     
 31و 11و  11، مع ذلك ورجوعا إىل نص املادت ن 1يصدر التنظيم الذي حيدد شروط وكيفيات إنشائها بعد

ا بأهنا هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتوىل اقحماية االجتماعية من  . ح. ط. ج رمكن تعريفه
لألطفال يف خطر على املستوى احمللي من خالل متابعتهم ومساعدة أسرهم، وتنشأ مبعدل مصلحة واحدة بكل 

ىل الدولة تسخري كل والية مع إمكانية إنشاء عدة مصاحل يف الواليات اليت تتمتع بكثافة سكانية كبرية، وتتو 
 الوسائل املادية والبشرية الالزمة يف سبيل قيامها مبهامها.

 

 

                                                   
  . ح. ط. ج. 114طبقا للمادة  1
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 1ملادة ووفقا ملا تنص عليه ا 46 -41واألمر قانون محاية الطفولة واملراهقة كانت تسمى هذه اهليئة يف ظل      
القانون أما يف  ،2مصلحة 62 عددهاويبلغ  1من  . ح. ط. ج مبصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح

فتسمى باللجنة العامة قحماية الطفولة أو نيابة الطفل، وتتواجد على مستوى كل حمافظة وينشأ هلا جلنان  المصري
  . ط. م. 14من املادة  1و  1فرعية على مستوى دائرة كل قسم أو مركز شرطة طبقا للفقرة 

 البند الثاني: تشكيلة مصالح الوسط المفتوح.

 . ح. ط. ج على أن مصاحل الوسط الفتـــــوح تتشكل من موظف ن              3فقــرة  11ادة تنص امل    
 خمتص ن، وهؤالء املوظف ن املختص ن هم:

 ،مربي ن 
 ،مساعدين اجتماعي ن 
 ،أخصائي ن نفساني ن 
 ،أخصائي ن اجتماعي ن 
 .حقوقي ن 

واملدة وغريها، تبقى مبهمة إىل غاية صدور وعن األحكام اليت حتكم هؤالء األعضاء من طريقة التعي ن      
 .11التنظيم الذي حيدد ذلك وفقا ملا نصت عليه الفقرة األخرية من املادة 

 14مادة  1فتتشكل طبقا للفقرة  قانون الطفل المصرياملقابلة هلا يف  اللجنة العامة لحماية الطفولةأما      
 من:

 ،احملافظ رئيسا 
 ،مديري مديريات األمن 
 املديريات املختصة بالشؤون االجتماعية والصحة، مديري 
 ،ممثل عن مؤسسات اجملتمع املدين املعنية بشؤون الطفولة 
 .كل من يرى احملافظ ضرورة االستعانة به 

 

                                                   
املتعلق بإحداث  46 -41من األمر  16إىل  11املواد من و  ،قانون محاية الطفولة واملراهقة امللغىمن  1لمادة طبقا ل 1

 . السابق ذكره ىغلفة حبماية الطفولة واملراهقة املاملؤسسات واملصاحل املكل
2
 .//:www.msnfcf.gov.dzhttp أةألسرة وقضايا املر الوطين واموقع وزارة التضامن  

http://www.msnfcf.gov.dz/
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جلان فرعية تتفرع عنها تتوىل اقحماية االجتماعية للطفل  1وتنبثق عن اللجنة العامة حسب ما تشري له الفقرة       
نشأ هذه اللجان على مستوى دائرة كل قسم أو مركز شرطة مبوجب قرار صادر من اللجنة       يف خطر، إذ ت

أعضاء مبا فيهم الرئيس يعينون من ب ن العناصر األمنية واالجتماعية والنفسية  4إىل  1العامة، وهي تتشكل من 
 املعنية بشؤون الطفل.والطبية والتعليمية، باإلضافة إىل ممثل أو أكثر عن مؤسسات اجملتمع املدين 

 البند الثالث: مهام مصالح الوسط المفتوح.

كما سبق اإلشارة له هي توفري اقحماية االجتماعية لألطفال يف   الوسط املفتوحإن املهمة األساسية ملصاحل      
 خطر من خالل متابعتهم ومساعدة أسرهم، فكيف يتسىن هلا حتقيق ذلك؟.

 وما بعدها من  . ح. ط. ج باملرور باملراحل التالية: 11يتم ذلك وفقا للمادة     

من  . ح. ط. ج  1ف  11واملادة  14 طبقا للمادةهو اآلخر يتم  إخطار مصالح الوسط المفتوح: (0
أو الشرطة القضائية أو الوايل أو رئيس  ،إما من طرف املفوض الوطين قحماية الطفولة أو الطفل أو ممثله الشرعي

ي أو كل مجعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط يف جمال محاية الطفل، أو املساعدين اجمللس الشعيب البلد
 بنفسها بصفة تتدخلاالجتماعي ن أو املرب ن أو املعلم ن أو األطباء وكل شخص طبيعي أو معنوي، كما رمكن أن 

 .تلقائية

فتوح املختصة إقليميا، فإنه استثناء كانت القاعدة العامة تقضي بتقدمي اإلخطار أمام مصاحل الوسط امل وإذا      
ومن أجل تعزيز اقحماية للطفل يف خطر مدد املشرع اختصاصها إىل جهات إقليمية أخرى يف الفقرة الثالثة من 
ذات املادة، عندما نص على أنه جيب ملصاحل الوسط املفتوح أال ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها 

الة إما أن تتكفل به من خالل طلب املساعدة من املصلحة التابعة ملكان إقامته أو اإلقليمي، إذ عليها يف هذه اقح
 اليت يوجد هبا حمل سكناه أو حتوله مباشرة إليها.

وتعزيزا قحماية الطفل يف خطر أوجب املشرع كذلك يف الفقرة األخرية من املادة السابقة على مصاحل الوسط      
م باإلخطار ما مل يوافق على ذلك، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املفتوح عدم الكشف عن هوية القائ

 من  . ح. ط. ج. 136املادة 

إىل إسقاط املسؤولية املدنية واجلنائية واإلدارية على  3ف  31إىل جانب هذا ذهب املشرع يف املادة     
حبقو  الطفل مىت ثبت حسن  األشخاص الطبعي ن واملعنوي ن لتقدرمهم إخطارات غري صحيحة حول املساس

نيتهم، ألن العكس يعرضهم إىل العقوبات املنصوص عليها يف القانون، على حنو ما أشرنا له يف اإلخطارات 
 املقدمة للمفوض الوطين قحماية الطفولة واليت مل يؤدي التحقيق فيها إىل أي نتيجة.
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إخطارها تباشر مصاحل الوسط  . ح. ط. ج بعد  13طبقا للمادة  تحقيق مصالح الوسط المفتوح: (7
املفتوح أحباثها االجتماعية كما تقوم باالنتقال إىل مكان تواجد الطفل لالستماع إليه وإىل ممثله الشرعي حول 
الوقائع حمل اإلخطار، وهذا قصد التأكد من الوجود الفعلي قحالة اخلطر وحتديد وضعيته واختاذ كل ما تراه مناسب 

الضرورة أن تنتقل فورا إىل مكان تواجد الطفل دون إجراء أي أحباث، كما هلا عند  من تدابري، وهلا يف حالة
 31االقتضاء أن تطلب تدخل قاضي األحداث أو النيابة العامة، باإلضافة إىل هذا هلا أن تطلب مبقتضى املادة 

شخاص املكلف ن أي وثائق وأي معلومات تقيدها يف البحث من اإلدارات واملؤسسات العمومية واأل 1و  1ف 
برعاية الطفولة، والذين جيب عليهم أن يقدموا هلا كل التسهيالت هبذا اخلصوص ملتزم ن بعدم إفشائها للغري ما مل 
تتمثل هذه اإلدارة يف السلطة القضائية اليت ال يسري عليها هذا القيد، مبقتضى هذا فإن عرقلة مهام وحتقيقات 

ارات أو املؤسسات وغريها يعرضها للعقوبات املنصوص عليها يف املادة مصاحل الوسط املفتوح من طرف هذه اإلد
  . ح. ط. ج. 133

أمام وضع ن، فإما   . ح. ط. ج 16طبقا للمادة  حل الوسط املفتوحاذه التحقيقات تكون مصـــويف هناية ه     
ثله الشرعي بذلك، أما إذا أن تتوصل إىل عدم وجود حالة اخلطر، ويف هذه اقحالة ليس هلا إال إعالم الطفل ومم

توصلت إىل وجوده وجب عليها االتصال باملمثل الشرعي للطفل من أجل االتفا  على التدابري املناسبة اليت من 
سنة يف املشاركة يف هذا االتفا ، ويف  13شأهنا محاية الطفل من اخلطر، دون اإلخالل حبق الطفل مىت كان يبلغ 

املفتوح تنبيه الطفل وممثله الشرعي حبقهما يف رفض االتفا ، أما يف حالة اقحالت ن جيب على مصاحل الوسط 
 االتفا  فيتم تدوين مضمونه يف حمظر يوقع عليه مجيع األطراف بعد تالوته عليهم.

 فما هي التدابري اليت رمكن ملصاحل الوسط املفتوح إخضاع الطفل يف خطر هلا؟.      

 دون اإلخالل حبق الطفل يف البقاء مع أسرته: ط المفتوحمن طرف مصالح الوس المتخذةالتدابير  (3
من    4ومع مراعاة املصلحة الفضلى للطفل كما أشارت إليه املادة   . ح. ط. ج، 6املنصوص عليه يف املادة 

من القانون  11تتخذ مصاحل الوسط املفتوح باالتفا  مع الطفل وممثله الشرعي طبقا للمادة  . ح. ط. ج، 
 التدابري االتفاقية التالية:السابق أحد 
  إلزام األسرة باختاذ التدابري الضرورية املتفق عليها إلبعاد اخلطر عن الطفل يف اآلجال اليت حتددها مصاحل

 الوسط املفتوح،
 ،تقدمي املساعدة الضرورية لألسرة وذلك بالتنسيق مع اهليئات املكلفة باقحماية االجتماعية 
 الشعيب البلدي املختص ن أو أي هيئة اجتماعية من أجل التكفل  إخطار الوايل أو رئيس اجمللس

 االجتماعي بالطفل،
  اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع اتصال الطفل مع أي شخص رمكن أن يهدد صحته أو سالمته البدنية

 أو املعنوية.
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د هذه التدابري بإبقاء أح اختاذغري أنه يبدو أن املشرع قد تناقض مع نفسه فكيف له أن يأمر إىل جانب      
املهدد به صادر من أحد أفرادها؟ فكيف رمكن أن يتحقق  الطفل مع أسرته، فماذا لو كان اخلطر الذي قحقه أو

 شرط إبقاءه مع أسرته يف هذا اقحالة؟.

 ومنه وجب عليه إعادة النظر يف هذه التدابري حسب اقحاالت.     

لقة إذ رمكن مراجعتها جزئيا أو كليا بصفة تلقائية من طرف هذه هذه التدابري ليست مط 14وطبقا للمادة     
املصاحل أو بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي، وذلك قصد تكييفها حسب حالة الطفل ووضعه ومدى 
حتسنه من عدمه، غري أنه ما يؤخذ على املشرع يف هذه املادة هو عدم قرنه هلا مبدة زمنية معينة فمن غري املمكن 

تسقط عليه تلقائيا مبجرد زوال اخلطر أو ببلوغه سن الرشد، كون مصاحل الوسط املفتوح هي من هلا سلطة أن 
  . ح. ط. ج. 16الفصل يف وجود اخلطر من عدمه طبقا للمادة 

من القانون أعاله إعالم  11ننوه هنا إىل أن كل تدبري تتخذه مصاحل الوسط املفتوح ملزمة مبوجب املادة     
حداث به بصفة دورية، كما جيب عليها أن تعلم املفوض الوطين مبآل اإلخطارات اليت وجهها إليها قاضي األ

  . ح. ط. م، وتوافيه بتقرير مفصل عن كل األطفال الذين تكفلت هبم كل ثالث أشهر. 14مبوجب املادة 

هلا صالحية استقبال ونشري أيضا إىل أن مصاحل الوسط املفتوح قبل صدور قانون محاية الطفل كانت      
املتعلق  46 -41من األمر  13أشهر طبقا للمادة  3األحداث وإيوائهم ومحايتهم وتوجيههم ملدة ال تتجاوز 

، غري أن املشرع بعد صدور قانون محاية الطفل مل 1بإحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة
يقتصر على املراقبة واملالحظة البعدية للحدث يف وسطه          يعطي هلا صالحية يف ذلك، إذ أصبح دورها

فقرة  114االجتماعي، وهذا حبكم إلغاء املشرع هذا األمر على أن يتم إعادة تنظيم عملها وسريها وفقا للمادة 
 أخرية من  . ح. ط. ج.

اضي األحداث اقحاالت اليت تلجأ فيها مصاحل الوسط املفتوح إىل إخطار قإخطار قاضي األحداث:  (4
 من  . ح. ط. ج وهي: 14هي حاالت حمددة حصرا مبوجب نص املادة 

  من تاريخ إخطارها، أيام 11عدم التوصل إىل أي اتفا  يف أجل أقصاه 
 .تراجع الطفل أو ممثله الشرعي، تراجع املقصود هنا هو الرتاجع عن تطبيق أحد التدابري املتفق عليها 
   غم من مراجعته، حبيث ال رمكن معه أن تتحقق اقحماية القانونية للطفل فشل التدبري املتفق عليه بالر

 املوجود يف خطر.

                                                   
1
 السابق ذكره. ىغلامل املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة 46 -41األمر رقم  
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يبدو أن املشرع يف هذه اقحاالت حكم قاضي األحداث ليفصل ب ن الطفل وممثله الشرعي من جهة وبينه       
سلطات الواسعة اليت وب ن مصاحل الوسط املفتوح من جهة أخرى، حبيث قد يرجع ذلك إىل القرارات امللزمة وال

يتمتع هبا قاضي األحداث، كما أن املشرع مل حيدد التدابري اليت حيكم هبا يف هذا الوضع، فهل هي ذاهتا اليت 
 تصدرها مصاحل الوسط املفتوح أم يتخذ تدابري أخرى؟.

سب رأينا ليس له الراجح أن حيكم بأحد التدابري اليت تصدرها مصاحل الوسط املفتوح، ألن رفع األمر إليه ح     
غاية أخرى إال إضفاء طابع اإللزامية على هذه التدابري وإن حكم بتدبري خمتلف على ما حكمت به املصاحل يف 

 االتفا .

حالة أخرى غري أهنا خترج عن اقحاالت أعاله اليت يرفع فيها اإلخطار بداية إىل مصاحل  12وتضيف املادة      
الة اخلطر اقحال أو اقحالة اليت يستحيل معها إبقاء الطفل يف أسرته مىت كان الوسط املفتوح، وهي تتعلق إما حب

اخلطر واقع منها، إذ يتم هنا رفع األمر فورا لقاضي األحداث املختص الذي رمكنه أن يتخذ تدابري ملزمة     
 حرصه على عدم تفاقم قحمايته، إذ أن العلة من وراء إلزام املشرع مصاحل الوسط املفتوح رفع األمر إليه ترجع إىل

 .1اخلطر

وننوه هنا إىل أن املشرع اعترب من ب ن صور اخلطر اقحال اخلطر الواقع على الطفل من طرف أسرته وذلك يف     
حالت ن مستقلت ن، وعليه من  12، يف ح ن أعتربمها مبوجب املادة 336 -14من املرسوم  1ف  13املادة 

 وهو ما سنشري له يف حمله. المشرع المصريت ن تعريفا له كما فعل املستحسن لو ضبط يف إطار هذين املاد

وعلى كل حال مىت مت رفع األمر إىل قاضي األحداث نتحول من اقحماية االجتماعية إىل اقحماية               
طر القضائية، غري أن السؤال يطرح هنا حول جمال اقحماية القضائية، هل هي قاصرة على اقحدث املوجود يف اخل

 اقحال أم أهنا تشمل اقحدث يف خطر بصفة عامة ومهما كان نوع اخلطر؟.

 . ط. م رصد مجيع  14املادة  3تتوىل اللجنة الفرعية قحماية الطفولة مبوجب الفقرة  القانون المصريويف        
 تالية:حاالت التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعالجي الالزم جلميع اقحاالت مرورا باإلجراءات ال

المشرع  1ف  11الشكاوى املتعلقة بتعرض اقحدث للخطر، وبالرجوع إىل نص املادة تلقي الشكاوى:   (0
خول اإلدارة العامة  14من املادة  6الفقرة منهم الشكاوى، وإن كان يف مل حيدد األشخاص الذين ترفع  المصري

  ة تلقي الشكاوى من الطفل والبالغ ن.للنجدة الطفل املوجودة على مستوى اجمللس القومي للطفولة واألموم
استدعاء الطفل أو متويل أمره أو املسؤول  عن طريق تباشر حتقيقاهتالحماية الطفولة: تحقيق اللجنة الفرعية   (7

، أما يف األوضاع 11املادة  1عنه من أجل االستماع إىل أقواهلم حول الوقائع موضوع الشكوى طبقا للفقرة 

                                                   
1
 .11ق، ص جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل وتأصيل، مرجع ساب 
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على األقرب من ب ن اإلدارة العامة لنجدة  3بوجود حالة اخلطر احملد ، توجب الفقرة  االستثنائية اليت تتعلق
الطفل باجمللس القومي للطفولة واألمومة وجلنة محاية الطفل باختاذ اإلجراءات العاجلة إلخراج الطفل من املكــان 

تعانة برجال السلطة، غري أن الذي يتعرض داخله للخطر ونقلــه إىل مكان آمن حىت وإن اقتضى منها ذلك االس
املشرع اجلزائري مل يعطي ملصاحل الوسط املفتوح هذه الصالحية وإمنا ألزمها بضرورة إخطار قاضي األحداث الختاذ 

 ما يراه مناسبا.

هو "كل عمل إجيايب أو سليب يتهدد حياة الطفل  11احملد  وفقا للفقرة األخرية من املادة وعن املراد باخلطر     
 المته البدنية أو املعنوية على حنو ال رمكن تالفيه مبرور الوقت".أو س

بعد االستماع إىل األطراف ودراسة وفحص التدابير المتخذة من طرف اللجان الفرعية لحماية الطفولة:  (3
          مكرر 11على ذكرها املادة  تالشكوى تقوم اللجنة الفرعية باختاذ ما تراه مناسب من التدابري اليت جاء

  . ط. م وهي:
  به وذلك يف آجال  إبقاء الطفل يف عائلته مع التزام األبوين باختاذ اإلجراءات الالزمة لرفع اخلطر احملد

 ورهن رقابة دورية من جلنة محاية الطفولة، حمددة
  إبقاء الطفل يف عائلته مع تنظيم طر  التدخل االجتماعي من اجلهة املعنية بتقدمي اخلدمات االجتماعية

 ا.والرتبوية والصحية الالزمة للطفل وعائلته ومساعدهت
  إبقاء الطفل يف عائلته مع أخذ االحتياطات الالزمة ملنع كل اتصال بينه وب ن األشخاص الذين من شأهنم

 أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سالمته البدنية أو املعنوية،
 زوال اخلطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة التوصية لدى احملكمة املختصة بإيداع الطفل مؤقتا قح ن 

 اجتماعية أو تربوية أخرى، وعند االقتضاء مبؤسسة صحية أو عالجية وذلك طبقا لإلجراءات املقررة قانونا،
  التوصية لدى احملكمة املختصة باختاذ التدابري العاجلة الالزمة لوضع الطفل يف إحدى مؤسسات

املؤسسات العالجية، أو لدى عائلة مؤمتنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية  االستقبال أو إعادة التأهيل أو
مالئمة للمدة الالزمة لزوال اخلطر عنه، وذلك يف حاالت تعرض الطفل للخطر أو إمهاله من قبل األبوين أو متويل 

 أمره.

ج أسـرته فهـــو حيتاج إىل النفقـــة           ومبا أنه يف التدبري الرابع والتدبري األخري يكون الطفل يف خطـر خار      
مكرر  . ط. م إذا اقتضى منها األمر ذلك اقحق يف  11عليه، هلذا منح املشرع للجنة يف الفقرة الثانية من املادة 

أن ترفع موضوعها إىل حمكمة األسرة، من أجل إلزام املسؤول عنه هبا فرتة تواجده داخل املؤسسات اليت أشارت هلا 
 لفقرة األوىل من املادة ذاهتا. ا
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إضافة إىل هذه التدابري جاز للجنة الفرعية قحماية الطفل إذا رأت ضرورة لذلك أن تطلب من نيابة الطفل      
إنذار متويل أمره كتابة لتجنب أسباب تعرضه للخطر، وهذا األخري له كامل اقحق يف االعرتاض على هذا اإلنذار 

من القانون السابق، غري أن  1و  1ف  12أيام مـــن تسلمه له طبقا للمادة  11ظرف أمام حمكمة الطفـــل يف 
 1اإلنذار هنا يتعلق بتعرض الطفل لبعض حاالت اخلطر دون غريها وهي كل من اقحالة املنصوص عليها يف البند 

 من  . ط. م. 14من املادة  14إىل  1والبند من  1و 

إىل ضرورة عرض الطفل الذي وجد يف إحدى  12األخرية من املادة  يف الفقرة المشرع المصريوذهب      
حاالت التعرض للخطر املنصوص عليها يف البنود املذكورة سابقا، رغم صدور إنذار هنائي ملتويل أمره من أجل 
تفاديها على اللجنة الفرعية، اليت تتوىل عرضه بدورها على اللجنة العامة من أجل إخضاعه ألحد التدابري 

سنوات، أما إذا مل يكن كذلك فال يتخذ بشأنه إال تدبري  4مىت كان سنه يتجاوز  111ملنصوص عليها يف املادة ا
 التسليم أو اإليداع يف إحدى املستشفيات املتخصصة.

  . ط. م فيما يلي: 111وتتمثل التدابري اليت نصت عليها املادة       

 ،التوبيخ 
 ،التسليم 
 ،اإللزام بواجبات معينة 
 الختبار القضائي،ا 
  العمل للمنفعة العامة مبا ال يضر بصحة الطفل أو نفسيته وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون أنواع هذا

 العمل وضوابطها،
 ،اإليداع يف أحد املستشفيات املتخصصة 
 .اإليداع يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية 

لتدابري حيكم هبا على الطفل مىت أرتكب جررمة ما، هو ما يدفعنا املتوقف على نص هذه املادة جيد بأن هذه ا     
من وراء إخضاع الطفل املوجود يف خطر هلا بسبب عدم التزام متويل  المشرع المصريإىل التساؤل عن غاية 

يف  رقابته بإزالة اخلطر عنه بعد توجيه اإلنذار النهائي له بذلك؟. وكأنه حيمل الطفل نتيجة إمهال متويل رقابته
مكرر          11الوقت الذي نرى أنه كان عليه إخضاع الطفل ألحد التدابري البديلة املنصوص عليها يف املادة 

  . ط. م. 113 . ط. م، دون اإلخالل بالعقوبات املالية املقررة واليت نص عليها يف املادة 

)أ( هذه السلطة للجان محاية الطفولة مكرر  11وفيما خيص مراجعة هذه التدابري ووقفها فقد منحت املادة     
عامة أو فرعية، وذلك حسب ما تراه مناسبا للطفل مراعيتا يف ذلك إبقاء الطفل يف حميطه العائلي وعدم فصله 

 عنه إال كإجراء أخري ومىت مت ذلك فيكون ألقصر فرتة زمنية ممكنة.
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أقر للطفل يف  المشرع المصريشرع اجلزائري، جند أن عند مقارنتنا هلذه التدابري مع التدابري اليت جاء هبا امل     
خطر تدابري أكثر دقة ومشولية وإحاطة حبالة الطفل عن نظريه اجلزائري، ومع ذلك مل رمنح الطفل وممثله الشرعي 
سلطة املشاركة يف االتفا  على هذه التدابري وبالتايل تصدرها اللجنة الفرعية وفقا لسطلتها التقديرية املستقلة 

 حسب ما تراه أنسب للطفل.

 لكن ماذا لو عجزت اللجنة الفرعية قحماية الطفل عن فحص الشكوى واختاذ التدابري املناسبة بشأهنا؟.     

من  . ط. م يف هذه اقحالة بضرورة رفع تقرير حول الواقعة وما مت فيها  11تقضي الفقرة الثانية من املادة      
ها، وهي اللجنة العامة قحماية الطفولة اليت هلا أن تتخذ ما يلزم من إجراءات من إجراءات إىل اجلهة األعلى من

 قانونية قحماية الطفل يف خطر.

يف هناية دراستنا للحماية االجتماعية للحدث يف خطر نستحسن للمشرع اجلزائري إدخاله هذه اقحماية      
يف إقرارها ورغما عن الثغرات القانونية اليت  له المشرع المصريمبوجب قانون محاية الطفل، بغض النظر عن سبق 

تشوهبا، وعليه نأمل من املشرع تداركها خاصة وأن هذه اقحماية توسع من جمال اقحماية القانونية للطفل، فضال 
على أنه من شأهنا جتنيب الطفل الوقوف أمام احملاكم ومراكز الشرطة واملرور بالتحقيقات املطولة اليت تقوم هبا مما 

 يؤثر سلبا على نفسيته.قد 

كما نأمل من الدولة العمل على تفعيل دور ومهام هذه املصاحل واهليئات اليت أسندت إليها هذه اقحماية يف       
حتدو حدو الدولة املصرية اليت غيبت الدور التنسيقي للمجلس القومي للطفولة واألمومة ما  وأالأقرب اآلجال، 

إىل جانب عدم عملها على تفعيل دور اللجنة العامة قحماية الطفولة وهياكلها جعله ال يقوم بدوره كما ينبغي، 
م 1112مارس  11، ألنه منذ صدور قانون محاية الطفل وإىل غاية 1بسبب عدم توفري املوارد واهلياكل الالزمة

بصدد اقحصول على  عاصمة،عند زيارتنا ملقر اهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة املتواجد بدايل براهيم باجلزائر ال
، لألسف مل نتمكن من ذلك وكيفية التكفل هبم ت حول البالغات اليت تلقتها بشأن األحداث يف خطرإحصائيا

والسبب يرجع حسب املعلومات اليت مت موافاتنا هبا من طرف أحد املوظف ن العامل ن هبا يف كون اهليئة ال تزال 
ندة إليها، بل حىت أهنا ال تزال مل تتوفر على رقم أخضر جماين والذي حتدثت هام املساملحديثة النشأة على القيام ب

 من املرسوم املنظم واملسري هلا. 11عنه املادة 

 

 

 

                                                   
 .13، ص مرجع سابقوسى، املحممد  1
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 .للحدث في خطر المطلب الثاني: الحماية القضائية

  . ح. ط. ج متتع اقحدث يف خطر باقحماية القضائية ليس حكرا على اقحاالت اليت 31وفقا للمادة      
تايل فهو يتمتع هبا سواء وجد المن نفس القانون، وب 12و  14تعرضنا هلا سابقا واملنصوص عليها يف املادت ن 

داخل هذه اقحاالت أو مل يوجد، فبمجرد تعرضه للخطر له كامل اقحرية يف املطالبة حبماية االجتماعية أو 
قحماية االجتماعية سنخصص هذا املطلب إىل القضائية، ومبا أننا تعرضنا يف املطلب السابق لكيفية متتعه با

 اإلجراءات املتبعة من أجل متتعه باقحماية القضائية.

بداية ننوه أن اقحماية القضائية متنح للحدث يف خطر من طرف قاضي األحداث، حيث أن هذا األخري      
ه يف توفري هذه اقحماية ليس بالرغم من كونه جهة قضائية تتوىل تطبيق نصوص القانون على خمالفها غري أن ختصص

له أي طابع جزائي، أي أن تدخله ليس الغاية منه الفصل يف النزاع املعروض عليه وحتديد مسؤولية اجلاين وتوقيع 
العقاب املناسب عليه، بقدر ما أنه يهدف إىل التصدي قحالة اخلطر اليت هتدد الطفل والعمل على إصالح 

 .1وحتس ن وضعيته قدر اإلمكان

 قاضي األحداث بالدعوى. اتصالع األول: الفر 

اقحديث عن اقحماية القضائية للحدث يف خطر يربطنا وحييلنا مباشرة إىل قاضي األحداث، فكيف رمارس      
 قاضي األحداث محايته القضائية على اقحدث يف خطر؟.

سنقوم بتعريف  دث يف خطربداية وقبل تعرضنا لإلجراءات الالزمة لتدخل قاضي األحداث من أجل محاية اقح    
 قاضي األحداث مث نتعرض إىل كيفية تعيينه.

 قاضي األحداث.وتعيين ل: تعريف البند األو 

 . ط. ج بأنه قاضي يتم اختياره من ب ن القضاة الذين  3فقرة  41لمادة يعرف قاضي األحداث طبقا ل    
 لديهم رتبة نائب رئيس حمكمة على األقل ملدة ثالث سنوات.

 من هذا التعريف يتضح لنا الشروط اليت الواجب توافرها فيه لتعيينه كقاض لألحداث وهي:     

                                                   
1
 .41ص  جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل وتأصيل، مرجع سابق، 
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  :يف الطلبة لتوظهذا الشرط ال بد له أوال من اجتياز املسابقة الوطنية  وحىت يتحقق فيهأن يكون قاضيا
ىت توافرت فيه الشروط ، واليت ال رمكن الرتشح هلا إال م1من القانون األساسي للقضاء 34القضاة طبقا للمادة 

سية وهي التمتع باجلن، 1112 -14 من املرسوم التنفيذي رقم 14واملادة من هذا القانون  34اليت حددهتا املادة 
سنة على أكثر عند تاريخ اجتياز املسابقة، حيازة شهادة بكالوريا  31اجلزائرية األصلية أو املكتسبة، بلوغ سن 

من التعليم العايل املتوج بشهادة ليسانس يف اقحقو  على األقل أو شهادة  التعليم الثانوي ومثاين سداسيات
تعادهلا، إثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية، الكفاءة البدنية والعقلية، التمتع باقحقو  املدنية والوطنية وحسن 

 اخللق.

إىل تكوين  313 -11سوم من املر  31بنجاح خيضع الطلبة القضاة طبقا للمادة بعد اجتياز املسابقة      
قاعدي مدته ثالث سنوات، يتوجون يف هنايته وبعد اخلضوع إىل امتحانات والنجاح فيها باقحصول على شهادة 

من املرسوم السابق، ليتم تعيينهم بعد ذلك كقضاة مبوجب مرسوم رئاسي بناء  31املدرسة العليا للقضاء طبقا 
من القانون األساسي للقضاء، مث يتم  3على للقضاء طبقا للمادة على اقرتاح وزير العدل ومداولة اجمللس األ

درجة االستحقا  على أن خيضعوا بعد ذلك لفرتة عمل تأهيلية تدوم سنة توزيعهم على اجلهات القضائية حسب 
من القانون األساسي للقضاء، وبعد انتهاء هذه الفرتة يتم ترسيمهم طبقا  31من املادة  1واحدة طبقا للفقرة 

 من القانون نفسه. 61للمادة 

 :جاز لوزير هذا الشرط  مىت توافر يف القاضي أن يكون قاضي برتبة نائب رئيس محكمة على األقل
العدل حافظ األختام مبوجب قرار صادر منه وملدة ثالث سنوات أن يع ن على رأس كل حمكمة تقع مبقر اجمللس 

أو أكثر، أما يف احملاكم األخرى فيتم تعي ن قضاة األحداث من طرف رئيس اجمللس ألحداث القضائي قاضي ل
  . ح. ط. ج. 3و 1و  1ف 41وهذا طبقا للمادة  القضائي مبوجب أمر صادر منه وملدة ثالث سنوات

 

 

                                                   
املتضمن القانون  م1116 سنة سبتمرب 4 ه املوافق لـ1611رجب عام  11 املؤرخ يف 11 -16وهو القانون العضوي رقم  1

، ص 14، ع 61، س م1116 سنة سبتمرب 2ه املوافق لـ 1611رجب عام  13يف )ج. ر. ج. ج، املؤرخة  األساسي للقضاء
 .(وما بعدها 13

ن تنظيم املتضمم 1114مايو سنة  31ه املوافق لـ 1634شعبان عام  13املؤرخ يف  111 -14رقم هو املرسوم التنفيذي و  2
               فيها وحقو  الطلبة القضاة وواجباهتمسريها وشروط االلتحا  هبا ونظام الدراسة  اتاملدرسة العليا للقضاء وكيفي
وما  14، ص 33، ع 61، س م1114يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1634شعبان عام  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 

 (.بعدها
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 . إ. ج. ج بقانون محاية             661باإلضافة إىل هذين الشرط ن كـــان املشرع يشرتط قبــل إلغاء املادة      
الطفل، أن خيتار قاضي األحداث من ب ن القضاة الذين يثبتون كفاءهتم يف جمال األحداث وإال فيولون عنايتهم 

، وأما بالنسبة للكفاءة فتقتضي أن يكون قاضي األحداث حميطا مقارنة بغريه من القضاة بقوان ن الطفولة هبم
وخمتلف العلوم اليت هلا عالقة جبنوح األحداث وتعرضهم خلطر اجلنوح، أما بالنسبة لشرط العناية بشؤون األحداث 

سيما األحداث اجلاحن ن من خالل فيستوجب منه أن يكون على علم مبشكالت األحداث ومستجداهتا ال
الدراسات واألحباث اليت جيريها واملؤلفات واملقاالت اليت ينشرها يف اجملال، أو يكون ناشط يف أحد اجلمعيات اليت 
هتتم بالطفولة ومحايتها، أو يكون على األقل قد مارس قبل التحاقه مبهنة القضاء مهام تربوية بصفة معلم أو 

 . 1سات التعليممساعد تربوي لدى مؤس

غري أن املشرع قد غيبهما عن املادة  -شرط الكفاءة والعناية باألحداث–بالرغم من أمهية هذين الشرط ن        
 . إ. ج. ج امللغاة ما حيققهما، فحىت عندما نص يف  661 . ح. ط. ج، وإن كان مل يكفل يف املادة  41

املدرسة تكوين مستمر ومتخصص للقضاة العامل ن مل يراعي من القانون األساسي للقضاء على تقدمي  34املادة 
ختصيص تكوين خاص بالقضاة األحداث، بل منح وزير العدل سلطة حتديد التخصصات اليت جيب تكوين 
القضاة فيها بل وحىت عدد املعني ن به بغض النظر عن جمال عملهم، وعندما منحهم اقحق يف االستفادة سنويا من 

ر خيتارون فيه املواضيع اليت يرغبون املشاركة فيها من ب ن املواضيع املقرتحة يف الربنامج السنوي متابعة تكوين مستم
 من ذات القانون. 34أيام وهذا طبقا للمادة  1للتكوين املستمر، حدد مدة التكوين مبا ال يقل عن مدة 

ضاء فعلى األقل كانت هناك بوادر من القانون األساسي للق 34و  34إال أنه رغم ما نصت عليه املادت ن       
وكأن  41رمكن تطويعها يف املستقبل من أجل تشكيل قضاة أحداث متخصص ن، إال أن املشرع أهناها يف املادة 

األقدمية اليت يفيد هبا شرط كون قاضي األحداث قاضي برتبة نائب رئيس حمكمة على األقل تكفي من أجل 
ه، فنحن ال نعيب على املشرع هنا اشرتاطه األقدمية أو اخلربة يف تكوين قاضي أحداث كفئ ومتمكن يف جمال

قاضي األحداث لكن حنن مع ضرورة تكوين قضاة متخصص ن يف جمال األحداث يتماشى ومبادئ نظام العدالة 
اجلنائية لألحداث، وعليه فأقل ما كان عليه فعله يف ظل عدم إخضاع قاضي األحداث إىل تكوين خاص به يف 

أن جيعل قاضي األحداث يعمل يف جمال األحداث طيلة حياته املهنية بالرغم من تغيريه مقره عمله أو اجلهة اجملال، 
القضائية اليت يتبعها، ألن مدة ثالث سنوات يف نظرنا هي غري كافية لتكوين قاضي متمرس وكفئ يف أي جمال 

 حمدد عموما.
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متعددة توجهت إىل عــدم إنشاء قـــاضي أحـــداث             وإىل جانب املشــرع اجلزائري هناك تشريعـــات      
الذي بالرغم من إنشائه نيابة متخصصة يف األحداث وفقا ملا تشري له  المشرع المصريمتخصص، من بينها 

منه إىل إسناد مهمة قاضي األحداث ممثلة مبحكمة  111من  . ط. م، غري أنه ذهب يف املادة  111املادة 
الذي يع ن قاضي األحداث عنده طبقا  المشرع المغربيقضاة من ب ن قضاة احملكمة، أيضا يوجد  األحداث إىل

 . م. ج. م من ب ن قضاة احملكمة وملدة ثالث سنوات قابلة لتجديد، ويبدو أن معيار التخصص  644للمادة 
دة أعاله إىل تعويض قاضي لدرجة أنه ذهب يف الفقرة الثانية والثالثة من املا المشرع المغربيليس مبهم عند 

 األحداث الذي رمتنع عن القيام مبهامه بسبب وجود عائق بقاضي آخر أو عدة قضاة من ب ن قضاة النيابة العامة.

 قاضي األحداث. البند الثاني: إخطار

مىت وجد الطفل يف خطر أو تعرض له يتم إخطار قاضي األحداث من  . ح. ط. ج  31لمادة طبقا ل    
 طرف:

 ل أو ممثله الشرعيالطف. 
 .وكيل اجلمهورية 
 لوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلديا. 
 تمة بشؤون الطفولة.أو اهليئات العمومية املهجلمعيات ا 
  من تلقاء نفسه.قاضي األحداث 
  مصاحل الوسط املفتوح أو املفوض الوطين قحماية الطفولة يف حالة اخلطر اقحال، كما سبق وتعرضنا له

 .    336 -14من املرسوم التنفيذي  1فقرة  13من  . ح. ط. ج واملادة  12ارت له املادة ووفقا ملا أش

، غري أن املشرع 31وعن الشكل الذي يقدم فيه اإلخطار فيتم مبوجب عريضة طبقا للفقرة األوىل من املادة      
وهذا ما حييلنا إىل القواعد العامة مل يعطي أي تفاصيل بشأهنا السيما فيما يتعلق بالبيانات اليت جيب أن تتضمنها 

 املتعارف عليها يف تقدمي العرائض.

هذا وذهب املشرع يف الفقرة األخرية من املادة السابقة إىل إعفاء الطفل عند تقدرمه إخطاره بشأن اخلطر      
حداث من الذي تعرض له من تقدمي عريضة مكتوبة، إذ يكفي أن يقدمها شفهيا لتكون مقبولة ويتمكن قاضي األ

التدخل قحمايته، ويبدو أن العلة من وراء مساحه للطفل بتقدمي العريضة شفهيا تتعلق مبراعاة مصلحة اقحدث اليت 
 قد تضيع يف حال اشرتط القانون تقدرمه عريضة مكتوبة يف ظل جهله ملثل هذه اإلجراءات.
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، أين كانت ترفع العريضة إما من 1املراهقةمن قانون محاية الطفولة و  1وكان يقابل نص هذه املادة املادة       
طرف والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند إليه حق اقحضانة، أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب           

البلدي، أو وكيل الدولة ويقصد به وكيل اجلمهورية، أو املندوب ن املختص ن باإلفراج املراقب، ومن خالل هؤالء 
، إذ ذهب املشرع يف هذه األخرية 31كننا مالحظة الفر  بينهم وب ن األشخاص الذين ذكرهتم املادة األشخاص رم

إىل توسيع جمال األشخاص الذين رمكنهم إخطار قاضي األحداث مبا فيهم الطفل ذاته الذي مل يكن يستفيد من 
 .1ذلك يف ظل املادة 

 . ح. ط. ج مل يقيد رفعها  31اجلزائري يف املادة وعن االختصاص اإلقليمي لقاضي األحداث فاملشرع     
أمام قاضي أحداث جبهة قضائية معينة، وإمنا منح إمكانية رفعها إما أمام قاضي األحداث املتواجد على مستوى 
حمل إقامة الطفل املعرض للخطر، أو مكان تواجد مسكنه أو حمل إقامته أو مسكن ممثله الشرعي، ويف حالة عدم 

األماكن يعهد باالختصاص إىل قاضي األحداث للمكان الذي وجد به الطفل، وتعد هذه األخرية معرفة هذه 
 ضمانة أخرى من الضمانة القانونية قحماية الطفل واحملافظة على مصلحته. 

  قاضي األحداث. الثاني: تحقيق فرعال

من قانون محاية  1إىل  3واد من  . ح. ط. ج واليت كانت تقابلها امل 32إىل  33استنادا إىل املواد من       
يتوىل قاضي األحداث التحقيق مع اقحدث يف خطر من خالل ممارسة بعض السلطات الطفولة واملراهقة امللغى، 

 نتعرض هلا أدناه. واختاذ مجلة من التدابري

 .سماع األقوال: البند األول

ممثله الشرعي هبا حاال من أجل االستماع فور إخطار قاضي األحداث بالعريضة يقوم بإعالم الطفل و/ أو      
إليهما وتلقي آرائهما خبصوص الوضعية اليت يوجد فيها الطفل ومستقبله، ويتم السماع هنا بدون حمام إال أنه إذا 

 . ح. ط. ج، ويف قانون محاية الطفولة واملراهقة طبقا  33أراد الطفل االستعانة به جاز له ذلك طبقا للمادة 
كان رمثل دور احملامي مستشار خيتاره القاصر أو والديه أو يطلب قاضي األحداث تعيينه بصفة منه   4للمادة 

 أيام من تاريخ تقدمي الطلب. 2تلقائية يف ظرف 

لكن قد حيدث وأال رمتثل الطفل وممثله الشرعي باقحضور أمام قاضي األحداث من أجل مساعهم فما هو     
 اإلجراء املتخذ؟.
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ر الطفل أو ممثله الشرعي من أجل مساعهم أمام قاضي األحداث فإنه يقوم مبواصلة مهامه من مىت مل حيض     
" ومل يوقف إعالمأجل محاية اقحدث يف خطر وال يكف يده عن األمر، وذلك ألن املشرع استعمل هنا مصطلح "

التدابري املناسبة، ألنه لو كان عليه مهام قاضي األحداث وإمنا جاء هبذا اإلجراء للتسهيل له القيام مبهامه واختاذ 
املتعلقة باتصال مصاحل الوسط  16األمر كذلك الستعمل املشرع مصطلح آخر بدال منه كما فعل يف املادة 

 املفتوح بالطفل أو ممثله الشرعي.

ممثله  ويؤخذ على هذه املادة أن املشرع تعرض فيها إىل اقحالة اليت تقدم فيها العريضة من غري الطفل و/ أو      
الشرعي، كما لو قدمت من وكيل اجلمهورية، أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو مصاحل الوسط املفتوح 
أو اجلمعيات واهليئات العمومية املهتمة بشؤون الطفل، أين يقوم قاضي األحداث بإعالمهما هبا فورا للمثول 

العريضة من الطفل و/ أو ممثله الشرعي فكيف له أن يستمع إىل  أمامه، إال أنه مل يتعرض إىل اقحالة اليت تقدم فيها
 أقواهلما، فهل يكون ذلك وقت تقدمي العريضة مباشرة أم يستدعيهما إىل ذلك بعد تقدرمها؟.

 .دراسة شخصية الحدث: البند الثاني

 . ح. ط. ج   36خول القانون قاضي األحداث دراسة شخصية اقحدث بأحد األساليب املذكورة يف املادة     
 وهي:

وسطه  إذ يسمح البحث االجتماعية يف التعرف على وضعية اقحدث داخل البحث االجتماعي: (0
االجتماعية والعائلي، فريصد ظروفه املعيشية، عالقته مع جريانه، مشوراه الدراسي، األصدقاء الذين             

مة من شأهنا أن هتدي قاضي األحداث إىل األسلوب يرافقهم، النشاطات اليت يرتدد عليها أوقات فراغه، وكل معلو 
 .1املناسب يف التعامل مع اقحدث ومحايته

وده يف احدها قد لخطر أو وجأن حاالت تعرض الطفل لمبا  النفسانية:و  والعقلية الفحوصات الطبية (7
، فإن إخضاعه تأثر عليه إما جسديا أو عقليا أو نفسيا ومبا أن الكشف عنها ال يتحقق غالبا من مظهر الطفل

من طرف قاضي األحداث هلذه الفحوصات من شأنه أن يسهل ويثبت يف ذات الوقت اخلطر الذي تعرض له 
ونوعه، حيث أنه إخضاعه للفحوصات الطبية من شأنه الكشف على األخطار اجلسدية اليت تعرض هلا كالضرب 

ده، كما أن إخضاعه للفحوصات والتعذيب واليت تستشف من الكدمات أو آثار الضرب اليت توجد على جس
العقلية والنفسية يؤدي إىل الكشف عن حالته العقلية والظروف النفسية اليت مر هبا يف حياته واليت تكون يف بعض 

 .2األحيان هلا أثر كبري أو هي السبب الرئيسي وراء وجوده داخل إحدى حاال اخلطر
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ألنه شامل  ث من خالل البحث االجتماعيرمكن لقاضي األحداث مراقبة سلوك اقحدمراقبة السلوك:  (3
ويكشف حىت عن سلوك اقحدث داخل وسطه االجتماعي، السيما مع أصدقائه يف اقحي وداخل املدرسة، وعلية 
نرى بأن هذا األسلوب ما هو إال تزيد من املشرع له االستغناء عنه مكتفيا يف دراسة شخصية اقحدث بأسلوب 

 ية والعقلية والنفسية.البحث االجتماعية والفحوصات الطب

تدبري مجلة قاضي األحداث له السلطة التقديرية يف إجراء هذه الأن  36وننوه هنا حسب ما جاء يف املادة  
ببعضها فقط، زيادة على هذا له يف سبيل دراسة شخصية اقحدث أن يتلقى كل  واحدة كما له أن يكتف

، كما له أن له فائدة همساعيرى يف  يسمعها من كل شخصالتصرحيات املتعلقة بوضعيته و و املعلومات والتقارير 
  يف دراسته مبصاحل الوسط املفتوح أيضا. نيستع

 .التدابير المؤقتةاتخاذ : لثثاالبند ال

 أمر باقحراسة أو أمر بالوضع: إما مبوجبجوازا ويصدر قاضي األحداث هذه التدابري     

 .مر بالحراسةتدابير المتخذة بموجب األال( 0

 يف أحد التدابري التالية: 31 وتتمثل طبقا للمادة    

  إبقاء الطفل يف أسرته، إذ اعترب املشرع أن األسرة هي الوسط الطبيعي لنموه وعليه ال جيوز فصله عنها إال
 من  . ح. ط. ج. 6إذا استدعت مصلحته الفضلى وذلك طبقا للمادة 

 ضانة عليه، واشرتط املشرع يف والد الطفل الذي ال تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال رمارس حق اقح
رمارس اقحضانة والذي يراد إرجاع حضانة الطفل إليه أال تكون اقحضانة سبق وسقطت عليه حبكم، وهنا اجلهة 
املكلفة بإثبات ذلك هو قاضي األحداث الذي يتع ن عليه قبل تسليمه له أن يتأكد من األمر، والقانون مل حيدد 

اليت متكن من ذلك، وعليه له أن يتأكد من عدم سقوطها جبميع الوسائل القانونية مبا فيها تفحص له الوسيلة 
 .1اقحكم الصادر عن قاضي األحوال الشخصية والذي يفرتض أنه يرفق مبلف اقحدث

  46تسليم الطفل إىل أحد أقاربه، ويراعي يف التسليم يف هذا الوضع الرتتيب املنصوص عليه يف املادة    
، وهو على النحو اآليت: جدة األم مث جدة األب مث اخلالة مث 2. أ. ج الذي جاء يف ترتيب مستحقي اقحضانة 

 العمة مث األقربون درجة.
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  ،وعن املعايري والشروط اليت يعتمد عليها قاضي تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة
أحاله املشرع إىل نصوص تنظيمية خاصة طبقا  فقد، بالثقةاألشخاص والعائالت يف حتديد جدارة األحداث 

، غري أنه مل يصدرها بعد وإن كان من الضروري التعجيل يف إصدارها مما من شأنه 61للفقرة األخري من املادة 
 اقحيلولة دون التطبيق العشوائي هلا وهذا فيه مساس مبصلحة الطفل.

  ي و/ أو املدرسي و/ أو املهين. تكليف مصاحل الوسط املفتوح مبالحظته يف وسطه األسر 

  األمر بالوضع.تدابير المتخذة بموجب ال( 7

 يف أحد التدابري التالية: 34 أي الوضع يف مؤسسة أو مركز أو مصلحة، وتتمثل طبقا للمادة      

  مل ينص عليها املشرع أينإنشائها  وكفيةشروط لوبالنسبة  متخصص يف محاية األطفال يف خطر،مركز 
                     114ادة ـن املــا للفقرة األخرية مـو اآلخر بعد، وذلك طبقـإىل تنظيم خاص مل يصدر ه أحاهلا

 . ح. ط. ج، وإن كان قد نص على حقو  اقحدث داخلها مبوجب القسم الثاين من قانون محاية الطفل يف 
 وما بعدها، ونوجز هذه اقحقو  يف النقاط التالية: 111املواد من 
 ي برامج التعليم والتكوين والرتبية واألنشطة الرياضية والرتفيهية اليت تتناسب مع سنه وجنسه تلق

 وشخصيته،
 ،االستفادة من الرعاية الصحية والنفسية املستمرة 
 أو مبناسبة وفاة ممثله الشرعي أو  ،أيام مىت طلب ممثله الشرعي ذلك 3ذن باخلروج ملدة االستفادة من اإل

 ه أو أحد أقربائه حىت الدرجة الرابعة،أحد أفراد عائلت
 يوما. 61هنا مع عائالهتم ملدة ال تتجاوز من عطل سنوية يقضو  أيضا االستفادة 

 . ح. ط. ج يبقى املرسوم التنفيذي  114وإىل الوقت إصدار النصوص التنظيمية اليت أشارت إليها املادة      
هو  1ذجي للمؤسسات املتخصصة يف الطفولة واملراهقةاملتضمن تعديل القانون األساسي النمو  141 -11رقم 

منها خاصة حبماية  1 ،مؤسسات متخصصة يوضع هبا األحداث 3منه  1املعمول به، والذي حيدد يف املادة 
منه املراكز املتخصصة يف اقحماية واملراكز املتعددة اخلدمات  1و 2وتربية األحداث يف خطر وهي طبقا للمادت ن 

 مراكز متعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة 11و مراكز متخصصة يف اقحماية 11بـ  ويقدر عددها ،لوقاية الشبيبة

                                                   
القانون املتضمن  م1111 سنة أبريل 1ه املوافق لـ 1633دى األوىل عام مجا 13املؤرخ يف  141 -11التنفيذي رقم املرسوم  1

عام مجادى األوىل  11األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
املؤرخ يف  111 -41رقم لمرسوم املعدل ل (وما بعدها 11، ص 11، ع 61، س م1111 سنة أبريل 11ه املوافق لـ 1633

ه 1311شوال عام  1م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 1141سبتمرب سنة  14ه املوافق لـ 1311رمضان عام  11
 وما بعدها(. 1111، ص 21، ع 11م، س 1141توبر سنة أك 16 املوافق لـ
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، رغم أن القـانون حـدد ســن 1ةسن 16سنة إىل  14ستقبل األحداث يف خطر معنوي ترتاوح أعمارهم من ت
على كل حال يبقى ، و 2سنة 13سنـوات إلـى  11األحداث الـذي رمكـن إيداعهم هبـا كمـا سبـق توضيحـه مـن 
والية على مستوى الوطن، وهو ما من شأنه أن  62عددها حمدود جدا بالنظر إىل التقسيم اإلداري الذي يتضمن 

إيداعهم مبراكز خيلق بعض الصعوبات واملعوقات اليت تعود بآثارها على األحدث الذين قد يعانوا األمرين نتيجة 
 .3تعبد عن الواليات حمل إقامتهم

 من ذات املرسوم القيام مبا يلي: 4يل حتقيق هذه املراكز مهامها تتوىل طبقا للمادة ويف سب   

 ،ضمان تربية األحداث وإعادة تربيتهم ومحايتهم 
  القيام بدراسة شخصية اقحدث وقدراته واستعداداته باملالحظة املباشرة لسلوكه ومبختلف االختبارات

 والتحقيقات االجتماعية،
 للتكفل باألحداث، تنفيذ تقنيات مالئمة 
 ،ضمان املتابعة النفسية والطبية للحدث 
 ،ضمان تربية مدنية وأخالقية هبدف تعزيز احرتام القيم لدى اقحدث 
 ،مراقبة سلوك اقحدث وتقييمه 
 ،ضمان تغذية صحية ومتوازنة 
 ،السهر على املرافقة العائلية طوال عملية التكفل باألحداث قصد اقحفاظ على الروابط مع أسرهم 
 ،ضمان التمدرس والتكوين املهين لألحداث باالتصال مع القطاعات املعنية 
 ،السهر على إعادة التكيف وإعادة اإلدماج العائلي واالجتماعي واملدرسي واملهين لألحداث 
 ،مرافقة األحداث يف إعداد مشاريعهم االجتماعية واملهنية حسب احتياجاهتم 
 لرياضية.ضمان النشاطات الثقافية والرتفيهية وا 

                                                   
 .//:www.msnfcf.gov.dzhttp الوطين واألسرة وقضايا املرأةموقع وزارة التضامن  1
  . ع. ج. 1ف  61واملادة  ج . ح. ط.  1ف  12و  14طبقا للمادة  2
3

                  مؤسسات محاية األحداث يف قطاع التضامن الوطين ب ن النصوص القانونية والتطبيقسعد لقليب،  بن شيخ النوي و 
ارية، املركز اجلامعي أمحد لعلوم السياسية، جملة سداسية دولية حمكمة، معهد العلوم القانونية واإلدالعقلي، اجمللة اجلزائرية للحقو  وا

 .311م، ص 1114، جوان 3اجلزائر، ع  -الونشريسي، تسمسيلت يبن حي

http://www.msnfcf.gov.dz/
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 1من القرار الوزاري املشرتك رقم  1وبالنسبة هليكلة هذه املراكز فهي تضم حتت سلطة املدير طبقا للمادة      
 املصاحل التالية: 1الذي حيدد التنظيم الداخلي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة

 مصلحة االستقبال والمالحظة واإليواء. (0

 من القرار الوزاري املذكور أعاله مبا يلي: 3ادة وتكلف طبقا للم     

 ،ضمان استقبال األحداث وإيوائهم 
  السهر على مجع املعلومات الالزمة عن اقحدث عن طريق دراسة شخصيته وقدراته واستعداداته من خالل

 املالحظة املباشرة لسلوكه مبختلف االختبارات والتحقيقات االجتماعية،
 املعيشي اجلديد، ضمان تكيف اقحدث بالوسط 
 ،ضمان إطعام صحي متوازن 
 ،ضمان راحة األحداث وأمنهم 
 ،ضمان النظافة اجلسدية واهلنداميه والبيئية 
 .تسيري البياضة 

 مصلحة المتابعة النفسية والبيداغوجية وإعادة التربية والعالج البعدي.( 7

 هام التالية:من القرار الوزاري املشرتك امل 6إليها املشرع يف املادة وأسند     

 ،إعداد وتنفيذ الربامج الصحية واالجتماعية والرتبوية للتكفل باألحداث ومحايتهم 
 ،ضمان املتابعة النفسية والطبية لألحداث 
 ،ضمان الرتبية والتعليم املكيف حسب مستويات األحداث باالتصال مع القطاعات املعنية 
 حداث،متابعة وتقييم املستوى والتطور الدراسي واملهين لأل 
 ،تطوير أنشطة وقائية وتوعوية طبية واجتماعية لفائدة األحداث 
 ،السهر على تفتح شخصية األحداث وراحتهم 

 

 

                                                   
ي للمؤسسات احملدد للتنظيم الداخلم 1113 سنة مايو 11ه املوافق لـ 1636رجب عام  11ؤرخ يف املشرتك املوزاري القرار ال 1

يونيو سنة  14ه املوافق لـ 1636شعبان عام  4 يوم األحداملتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة )ج. ر. ج. ج، املؤرخة 
 (.11و  12، ص 31، ع 11، س م1113
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 ،السهر على املرافقة العائلية طوال عملية التكفل باألحداث قصد اقحفاظ على الروابط العائلية 
 ،التحضري لإلدماج املهين والرتبوي والعائلي واالجتماعي لألحداث 
  افقة األحداث يف إعداد مشاريعهم االجتماعية واملهنية،مر 
 ،ضمان نشاطات ثقافية ورياضية وترفيهية والتسلية لألحداث 
 ،السهر على تفتح املؤسسات على احمليط اخلارجي 
 .السهر على تطبيق النظام الداخلي 

 مصلحة اإلدارة والوسائل.( 3

 تتوىل القيام مبا يلي: إذ 1هي األخرى حدد املشرع مهامها يف املادة      

 ،إعداد وتنفيذ املخططات السنوية لتسري املوارد البشرية 
 ،ضمان تسيري املستخدم ن 
 ،إعداد مشروع ميزانية تسيري املؤسسة وتنفيذها 
 ،ضمان حماسبة املؤسسة 
 ،ضمان تسري أمالك املؤسسة ووسائلها 
 .ضمان صيانة املؤسسة واقحفاظ عليها 

 . ح. ط. ج جلنة العمل الرتبوي برئاسة قاضي  112ملراكز طبقا للمادة كما ينشأ على مستوى هذه ا
 األحداث الذي يقع املركز بدائرة اختصاصه وتتوىل هذه اللجنة حسب هذه املادة ما يلي:

 ،السهر على تطبيق برامج معاملة األطفال وتربيتهم 
 ،دراسة تطور حالة كل طفل موضوع يف املركز 
 لنظر يف التدابري اليت اختذها قاضي األحداث.اقرتاح يف أي وقت إعادة ا 

إىل تنظيم  112وبالنسبة لتشكيلتها وكيفية تسيريها فقد أحال املشرع ذلك يف الفقرة األخرية من املادة  
 .1خاص

 

 

                                                   
 .لسابق ذكرهاامللغى املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة  13 -41األمر رقم  من 14كانت حتدد تشكيلتها وطريقة عملها املادة   1
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على قاضي   . ح. ط. ج صالحية األمر بالوضع يف هذه املراكز ليست حكرا 114وطبقا للمادة       
قضائية اخلاصة باألحداث، وإمنا متتد أيضا للوايل الذي جيوز له أن يأمر يف حالة أو اجلهات ال األحداث

إخطار بعلى أن يقوم مدير املؤسسة  ،أيام 2االستعجال بوضع الطفل يف خطر داخلها ملدة ال جيب أن تتجاوز 
د األمر ال تنتهي عن هبذا اإليداع فورا من أجل تدخله، كما أن صالحية قاضي األحداث قاضي األحداث

من القانون السابق إىل ما بعد الوضع أين ألزمه املشرع بزيارة املــراكـز الواقعـــة  111بالوضع، وإمنا متتد طبقا للمادة 
فــي دائــرة اختصــاصـه فــي أي وقت ملراقبتهــا ومتـابعـــة وضعيـة األحـداث الــذين تــم وضعهـم فيها، وحضور 

 بوي املنشأ على مستواها وجوبا.اجتماعات جلنة العمل الرت 

أعاله أقحق املشرع باألشخاص  111وحرصا على مصلحة الطفل وتكريسا ملهام قاضي األحداث يف املادة      
العامل ن هبذه املراكز املتخصصة والذين يتولون رعاية الطفل وتربيته داخلها، يف حالة إساءهتم معاملتهم السيما 

 .1يت تتناسب مع أفعاهلم املنصوص عليها يف قانون العقوباتباستعمال العنف العقوبات ال

             34 املتخصص يف محاية األطفال يف خطر قد يؤمر قاضي األحداث طبقا للمادةركز إىل جانب امل    
  . ح. ط. ج بإيداع الطفل فيما يلي: 

  مساعدته إما ماديا أو مصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة، ويلجأ هلا مىت كانت وضعية الطفل تقتضي
 .2معنويا
 .مركز أو مؤسسة استشفائية إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو نفسي 

ومبجرد اختاذ قاضي األحداث أحد هذه التدابري يعلم وبأي وسيلة الطفل و/ أو ممثله الشرعي بذلك يف       
             34ى األكثر طبقا ملا توضحه املادة أشهر عل 4ساعة من صدورها، وعن املدة القانونية هلا فهي  62ظرف 

  . . ح. ط. ج

نلفت االنتباه يف هذا املوضع إىل أنه يف الوقت الذي احتفظ فيه املشرع بذات التدابري املتخذة مبوجب أمر 
املادت ن من قانون محاية الطفولة واملراهقة امللغى، فإنه كان ينص يف  11و  1باقحراسة واليت نصت عليها املادت ن 

منه على مراكز ومصاحل خمتلفة يوضع فيها الطفل مبوجب أمر بالوضع باستثناء املصلحة املكلفة مبساعدة  11و  4
الطفولة، وتتمثل هذه املراكز يف كل من مراكز اإليواء واملراقبة، مؤسسة أو معهد للرتبية أو التكوين املهين أو 

  أعاله.العالج، واليت استعاض عنها باملركز واملصاحل

                                                   
  . ح. ط. ج. 161طبقا للمادة  1
 .161مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  2
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يساهم يف  أنع ن على امللزم بنفقته توعلى كل حال فإنه مبجرد إيداع الطفل داخل هذه املراكز أو املصاحل ي      
ما مل يثبت فقره، وقاضي األحداث هو من يتوىل حتديد قيمتها اليت جيب دفعها مصاريف التكفل به داخلها 

     ىل رعايته، إذ يكون ذلك مبوجب أمر هنائي غري قابلشهريا وحسب اقحالة إىل للخزينة أو الغري الذي يتو 
منها هي  استفادتهفكفل  ،إىل هذه املصاريف مل يغفل املشرع املنح العائلية اليت يستفيد منها الطفل إضافةللطعن، 

الذي إىل اخلزينة العمومية أو الغري  دفعها مباشرة من اجلهة املسؤولة على ذلكاألخرى من خالل نصه على ضرورة 
  . ح. ط. ج. 66عليها املادة  سلم إليه الطفل، وهذه األحكام نصت

من القانون السابق الذكر كل من  132ومن أجل ضمان املسامهة يف هذه النفقة عاقب املشرع يف املادة  
ية رمتنع عمدا عن ذلك ودون أية عذر بالرغم من إعذاره، باقحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات زائد غرامة مال

 دج. 111.111إىل  11.111مقدرة من 

ومع انتهاء قاضي األحداث من مساع األقوال ودراسة شخصية اقحدث واختاذ ما يراه مناسب من التدابري 
 1املؤقتة قحمايته، وجب عليه إرسال امللف إىل وكيل اجلمهورية من أجل االطالع عليه وإبداء رأيه فيه طبقا للفقرة 

 ج، وهبذا يكون امللف جاهزا للفصل فيه. . ح. ط.  32من املادة 

 : المثول أمام قاضي األحداث.لثالثا فرعال

  . ح. ط. ج من خالل ما يلي: 31و  32طبقا للمادة ويتم      

  استدعاء الطفل وممثله الشرعي وحماميه عند االقتضاء مبوجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول قبل
 ظر يف القضية.ى األقل من تاريخ النأيام عل 2

  مساع األطراف وكل شخص يرى قاضي األحداث فائدة يف مساعه، ومراعاة ملصلحة الطفل منح املشرع
للقاضي السلطة يف إعفاء الطفل من املثول أمامه أو على األقل األمر بسحبه أثناء املناقشات اليت يرى فيها 

ام قاضي األحداث فإنه ال يتم يف احملكمة وإمنا يتم مساس مبصلحته، وفيما يتعلق باجلهة اليت يتم املثول فيها أم
 مبكتب قاضي األحداث.

قبل االنتقال إىل التدبري اليت يتخذها قاضي األحداث بعد مساع األطراف، نشري إىل أن هذه اإلجراءات كان       
ظل هذا القانون كان  منه، غري أن االستماع يف 1منصوص عليها يف قانون محاية الطفولة واملراهقة مبوجب املادة 

يتم يف غرفة املشورة طبقا هلذه املادة، واليت نص من خالهلا املشرع أيضا على اجلهود اليت جيب على القاضي أن 
يبدهلا من أجل استمالة عائلة اقحدث يف املوافقة على التدبري الذي سيتخذه، يف ح ن مل يعد قاضي األحداث يف 

جهود مماثلة، وإمنا منحه السلطة التقديرية الكاملة يف اختاذ التدبري املناسب من قانون محاية الطفل ملزما ببدل أي 
 التدابري أدناه.
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 .النهائيةتدابير اتخاذ ال: رع الرابعالف

 . ح. ط. لقاضي األحداث بعد دراسة ملف اقحدث يف خطر أن خيضعه مبوجب  61و  61طبقا للمادة     
لوضع واليت تكتسي طابع هنائي يف هذه املرحلة، وذلك حسب األحوال اليت أمر إما لتدابري اقحراسة أو تدابري ا

من                              4تستدعيها املصلحة الفضلى له واليت يراعى يف تقديرها على حنو ما توضحه املادة 
لعائلي ومجيع  . ح. ط. ج، جنسه وسنه وصحته واحتياجاته املعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية ووسطه ا

 اجلوانب املرتبطة بوضعه.

ونلفت االنتباه إىل أن هذه التدابري رمكن إخضاع اقحدث اجملين عليه إليها أيضا ألن املشرع اعتربه حدثا يف      
خطر، ومن خالل إتباع ذات اإلجراءات وبغض النظر عن الشق املتعلق باملطالبة بالتعويض عن األضرار الالحقة 

 اين.به ومتابعة اجل

 الحراسة.بمر المتخذة بموجب أتدابير الالبند األول: 

 كما يلي:  61وهي طبقا للمادة     

 إبقاء الطفل يف أسرته، 
 الذي رمارس عليه حق اقحضانة، م الطفل لوالده أو والدتهتسلي 
 ه،تسليم الطفل ألحد أقربائ 
 .تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة 

ه التدابري جاز لقاضي األحداث فضال عن ذلك، أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح وبالرغم من اقحكم هبذ
مبتابعة ومالحظة الطفل وتقدمي اقحماية له من خالل توفري املساعدة الضرورية لرتبيته وتكوينه ورعايته، مع وجوب 

 .61من املادة  1تقدرمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعه، وهذا طبقا للفقرة 

 الوضع.بمر المتخذة بموجب أتدابير الاني: البند الث

 فيما يلي: 61تتمثل طبقا للمادة     

 متخصص يف محاية األطفال يف خطر الوضع مبركز، 
 .الوضع مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة 

ت وبالنسبة ملصاريف التكفل بالطفل يف خطر داخل هذه املصاحل واملراكز إىل جانب املنح العائلية والعقوبا      
املقررة للممتنع عن أدائها، فيسري عليها نفس األحكام اليت تعرضنا هلا عند حبثنا هلذه التدابري كتدابري مؤقتة 

 .132و  66واملنصوص عليها يف املادة 
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 . ح. ط. ج جيب أن يتوىل قاضي األحداث تبليغ التدابري املتخذة مبوجب أمر بالوضع  63وطبقا للمادة       
 ساعة من إصداره هلا. 62يلة كانت للطفل وممثله الشرعي خالل واقحراسة بأي وس

 . ح. ط. ج جيب أال تتعدى مدة سنت ن قابلة  61وبالنسبة للمدة اليت تفرض فيها فهي طبقا للمادة       
من للتجديد، على أن تسقط قبل متام هذه املدة بقوة القانون مبجرد بلوغ الطفل سن الرشد اجلنائي، إال أنه بالرغم 

سنة، أما مبوجب طلب اجلهة اليت عهد  11ذلك أجاز املشرع لقاضي األحداث إمكانية متديدها إىل غاية 
بالطفل إليها أو من قبل الطفل يف حد ذاته أو من تلقاء نفسه، وكل هذا ال رمنع من إهنائها قبل املددة احملددة هلا 

 ب أمر صادر من قاضي األحداث املختص.مىت أصبح الطفل قادرا على التكفل بنفسه، ويكون ذلك مبوج

 .بير الحمايةالبند الثالث: مراجعة تدا

من  61وتسمح عملية مراجعة تدابري اقحماية النهائية أو املؤقتة اليت أمر هبا قاضي األحداث مبوجب املادة       
ا حسب تطور أوضاع  . ح. ط. ج له إما بالتعديل منها إما جزئيا أو كليا أو العدول عنها من خالل إلغائه

الطفل وأوضاع عائلته، إذ يقوم بذلك إما من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل 
 اجلمهورية، ويف اقحالة األخرية جيب عليه أن يبث يف طلب املراجعة يف أجل ال يتعدى شهر من تاريخ تقدرمه له.

واء من طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو كل من له مصلحة من وراء أما بالنسبة إلمكانية الطعن فيها س     
  . ح. ط. ج. 63ذلك، فاملشرع جييز الطعن فيها بأي طريق من طرقه يف الفقرة الثانية من املادة 

في القانون المسطرة الجنائية طفل يف خطر بالنسبة للقانون اجلزائري، أما لهذا فيما خيص اقحماية القضائية ل    
منه باقحماية القضائية  111ال يتمتع اقحدث يف خطر أو اقحدث املوجود يف وضعية صعبة طبقا للمادة  غربيالم

أو مكان حمل إقامته أو إقامة أبويه أو وصيه أو املقدم  ،لقاضي األحداث للمكان الذي تعرض فيه اقحدث للخطر
ه ــع إليــلى ملتمس يرفـاء عــإال بن، 641ا للمادة عليه أو كافله أو حاضنه أو املكان الذي عثر عليه يف دائرته طبق

ا هلا ارنتي خطر، حيث أنه عند مقــدث فـــانونية للحـاية القـال اقحمـذلك جمـة، ليضيق بــن طرف النيابة العامـم
فإن قاضي األحداث رمكنه أن يتدخل  ،من ذات القانون 111باقحماية القانونية للحدث الضحية طبقا للمادة 

مبوجب هذا امللتمس لقاضي األحداث أن يتخذ ، وعليه و بناء على ملتمس من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه إما
 لفائدته ما يراه مناسبا قحمايته من تدابري.

 

  . م. ج. م تتمثل هذه التدابري يف ما يلي:  641وطبقا للمادة     

  أو كافله أو إىل حاضنه أو إىل شخص جدير تسليم اقحدث إىل أبويه أو الوصي عليه أو املقدم عليه
 بالثقة،
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 ،تسليم اقحدث إىل قسم اإليواء مبؤسسة عمومية أو خصوصية معدة هلذا الغاية 
  تسليم اقحدث إىل مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو مؤسسة صحية باألخص

 يف حالة ضرورة معاجلة اقحدث من التسمم،
 إحدى املؤسسات أو املعاهد املعدة للرتبية أو الدراسة أو التكوين املهين أو للمعاجلة  تسليم اقحدث إىل

 التابعة للدولة أو إلدارة عمومية مؤهلة هلذه الغاية، أو إىل مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام هبذه املهمة،
 .تسليم اقحدث إىل مجعية ذات منفعة عامة مؤهلة هلذه الغاية 

أشهر مبركز  3تدابري رمكن قاضي األحداث األمر بإيداع اقحدث مؤقتا وملدة ال تتجاوز فضال عن هذه ال      
 116مقبول مؤهل لذلك، مىت رأى أن حالته الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام يستوجب ذلك طبقا للمادة 

  . م. ج. م.

قحـدث يف وضعية صعبـة مـن جهــة         ومـن أجـل ضمـان تنفيذ هـذه التـدابري مـن جهـة ومحـاية ملصلحـة ا      
بتتبع حالة اقحدث وظروف تنفيذ هذه  111ملندويب اقحرية احملروسة مبوجب املادة  المشرع المغربيأخرى، عهد 

 114، كما خول قاضي األحداث يف املادة 111إىل  614التدابري وفقا للكيفيات املنصوص عليها يف املواد من 
ها بعد أخذ رأي وكيل امللك إذا مل يكن هو مقدم الطلب إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من سلطة إلغائها أو تغيري 

اقحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو حاضنه أو كافله، أو بطلب من الشخص أو املؤسسة املكلفة 
 برعايته بناء على تقرير يقدمه مندوب اقحرية احملروسة.

دة القانونية النتهائها فلم حيددها، ونص على أهنا تنتهي بانتهاء املدة اليت حددها هلا أما فيما يتعلق بامل     
سنة قبل ذلك، وله عالوة عن ذلك اقحق يف األمر بتمديد هذه  14قاضي األحداث ما مل يبلغ اقحدث سن 

 1مراعاة أحكام الفقرة  مع 114التدابري مبوجب قرار معلل إىل غاية بلوغه سن الرشد اجلنائي، وهذا طبقا للمادة 
  . م. ج. م. 114من املادة  3و

أين عرب عنها  1ضمن هذه األحكام هذه اقحماية ليست ملزمة المشرع المغربيغري أنه ما يعاب على       
 . م. ج. م، هو اإلجراءات املفقودة من وقت رفع  111املشرع بعبارة "رمكن لقاضي األحداث..." يف املادة 

ة امللتمس لقاضي األحداث إىل غاية إصدار هذا األخري التدابري قحماية اقحدث، واليت تلزمه كما رأينا النيابة العام
يف القانون اجلزائري بإجراء حتقيقاته قبل ذلك ومبجرد إخطاره بالعريضة املتضمنة تعريض الطفل للخطر، فكيف 

مل جيري حتقيق مع اقحدث يف خطر؟ وإن كان أن يتخذ التدابري املناسب ما  القانون المغربيلقاضي األحداث يف 
الراجح أنه مل يذكرها سهوا، غري أن هذا السهو يف رأينا ليس له ما يربره وإن كانت الغاية منه إعطاء املشرع 
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لقاضي األحداث سلطات واسعة يف اختاذ اإلجراءات اليت يراها مناسبة حسب سلطته التقديرية، إال أن النص 
 بقى من ب ن أهم الضمانات القانونية قحماية اقحدث يف وضعية صعبة.   على هذه اإلجراءات ي

فاقحماية القضائية للحدث يف خطر مبعية حمكمة األحداث املتواجدة باملكان  في قانون الطفل المصريأما       
يه هو الذي توافرت فيه إحدى حاالت التعرض للخطر أو املكان الذي ضبط فيه الطفل أو املكان الذي يقيم ف

 . ط. م، أو املنعقدة عند الضرورة بإحدى مؤسسات  113أو وليه أو وصيه حسب األحوال طبقا للمادة 
، ال تتحقق مىت وجد يف إحدى حاالت اخلطر املنصوص 1الرعاية االجتماعية اليت يودع فيها الطفل طبقا لفقرهتا 

من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متويل ، إال بناء على شكوى 14من املادة  11إىل  1عليها يف البند من 
وإن كان املشرع مل حيدد كيفية تدخل حمكمة األحداث فيها، غري  11إىل  13رقابته، أما باقي اقحاالت من البند 

يفهم منها إمكانية التدخل التلقائي هلا أو بناء على شكوى قد تصل إليها من غري  14أن صياغة نص املادة 
 ذكرهم. األشخاص الذين سبق

 فالمشرع المصريلإلجراءات املتبعة للنظر يف هذه الشكوى والفصل فيها أمام حمكمة األحداث وبالنسبة       
إىل ذات اإلجراءات والقواعد املتبعة يف مواد اجلنح  116مل ينص على إجراءات خاصة، وإمنا أحاهلا مبوجب املادة 

ف ذلك، وعليه بعد رفع الشكوى يتم مجع االستدالالت اليت يرتكبها األحداث ما مل ينص القانون على خال
بشأهنا من طرف مأموري الضبط والتحقيق فيها ليتم إحالة ملف اقحدث يف خطر بعدها أمام حمكمة األحداث 

واليت  111مكرر )د(، واختاذ تدبري مناسب من التدابري املنصوص عليها يف املادة  114للفصل فيه طبقا للمادة 
بقا، وهذه اإلحالة إن دلت على شيء فهي تدل حسب رأينا على أن املشرع املصري تعامل مع أشرنا هلا سا

اقحدث يف خطر على أنه حدث جانح وليس حدث ضحية، وهو أمر يتعارض مع التوجه الذي تبنيناه يف هذا 
حدث  البحث وحىت مع توجه املشرع اجلزائري الذي يعترب أن اقحدث يف خطر هو حدث ضحية قبل أن يكون

 جاحنا.

يعترب متأخر أو إن صح القول ال  المشرع المغربيإزاء هذا ومن منطلق هذه املقارنة خنلص إىل القول بأن       
يزال مقصر يف اقحماية القانونية اجتاه اقحدث يف وضعية صعبة، سواء يف صورهتا االجتماعية أو القضائية كما سبق 

ل متناقض مع نفسه فمرة يصنف اقحدث يف خطر يف خانة األحداث فال يزا المشرع المصريتقسيمنا هلا، أما 
الضحايا وهذا ما نستنتجه من خالل اقحماية االجتماعية اليت أحاطه هبا، ومرة يتعامل معه كحدث جانح وهو ما 
توصلنا له من خالل اإلجراءات املشرتكة اليت أخضعهما هلا واملعتمدة للفصل يف الشكوى املعروضة عليه خبصوص 

 اقحدث يف خطر. 
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بثماره، ألن تعامله مع عاد أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فيبدو أن تأخره يف إصداره قانون محاية الطفل       
اقحدث يف خطر سواء بتوفريه محاية اجتماعية أو قضائية له تعامل قل نظريه يف التشريعات األخرى، إذ جاء على 

ر خالل هذه املرحلة اليت جتعله بقدر خطوة واحدة ضمن األحداث حجم اقحساسية اليت رمر هبا اقحدث يف خط
اجلاحن ن، وإن كانت محايته اإلجرائية للحدث اجملين عليه محاية قاصرة وفقا ملا سبق لنا توضيحه، وفيما خيص 

 طبيعة اقحماية اإلجرائية املقررة لألحداث اجلاحن ن سننتقل إىل حبثها يف الفصل املوايل.
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تعد القواعد اإلجرائية قحماية األحداث اجلاحن ن من ب ن الراكز األساسية اليت قام عليها وتزامن معها ظهور       
شك بأن اقحدث لنظام العدالة اجلنائية لألحداث يف خمتلف األنظمة القانونية املقارنة، وعليه فليس هناك ما يدعو ل

يب األوفر من اقحماية القانونية اليت تسمح مبعاملته معاملة جنائية خمتلفة عن اجلانح قد حضي من خالهلا بالنص
األشخاص البالغ ن بداية من قحظة ارتكابه اجلررمة إىل غاية تنفيذ األحكام، وهذا ما يؤكده كثرة اقحرب الذي أسالته 

 هذه اقحماية من طرف الكتاب وشراح القانون.

ذه القواعد اإلجرائية يف بلوغ األهداف اليت وجدت يف األساس من         غري أن األهم هو مدى فاعلية ه     
أجلها، واملتمثلة يف محاية اقحدث اجلانح وهتذيبه وتقورمه وحماولة إعادة إدماجه يف جمتمعه من جديد واقحيلولة دون 

تفصيل، وهو ما نعمد إليه اعتياده اإلجرام، وهذا اقحكم ال يستقيم إال من خالل حبثها والتوقف عليها بقدر من ال
 ضمن مبحث ن رئيسي ن من هذا الفصل:

 المبحث األول: إجراءات المتابعة الجزائية للحدث الجانح.

 المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة الجزائية للحدث الجانح.

من الباب األول بأنه  ونشري يف هذا املوضع وبناء على مراحل املسؤولية اجلنائية اليت تعرضنا هلا يف الفصل الثاين    
سنوات ومل يتجاوز                                 11ال يكون حمال هلذه القواعد اإلجرائية إال اقحدث اجلانح الذي يبلغ 

 1سنة 12سنوات، وحتمله املسؤولية كاملة ما فو   11سنة، وذلك النتفاء املسؤولية اجلنائية لديه ما دون  12
  . ع. ج. 11و  61 . ح. ط. ج واملادة  14و  14و  1طبقا للمواد 
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 المبحث األول: إجراءات المتابعة الجزائية للحدث الجانح.

باعتبار املرحلة السابقة على احملاكمة متتد من قحظة وقوع اجلررمة إىل غاية إحالة القضية على اجلهات املختصة      
إلجراءات والضمانات املقررة للحدث اجلانح     من أجل الفصل فيها، سنبحث ضمن هذا املبحث خمتلف ا

ضمنها، بداية من مرحلة اليت متر هبا املتابعة اجلزائية له وصوال إىل املساعي القانونية املبذولة إلهناء القضية ووضع 
 حد هلا قبل إحالتها أمام احملاكم.

 المطلب األول: مراحل المتابعة الجزائية للحدث الجانح.

بعة اجلزائية للحدث اجلانح قبل إحالة القضية على اجلهات القضائية املختصة مبرحلت ن أساسيت ن ومتر املتا     
 تتمثالن يف كل من مرحلة البحث والتحري إىل جانب مرحلة التحقيق االبتدائي.

  الفرع األول: مرحلة البحث والتحري.

ي، مرحلة مجع االستدالالت أو البحث ويطلق على هذه املرحلة إىل جانب تسمية مرحلة البحث والتحر       
1التمهيدي

وقبل صدور قانون محاية الطفل املشرع اجلزائري مل خيص اقحدث اجلانح بإجراءات خاصة يف هذه  ،
املرحلة ضمــن قانون اإلجراءات اجلزائية مــن خالل الكتــاب الثالث املتعلــق بالقواعد اخلاصة باجملرم ن       

حالة ضمنية هلا إىل القواعد العامة اخلاصة بالبحث والتحري املتبعة خبصوص األشخاص األحداث، وهذا فيه إ
، وقد ظل األمر على ما هو 2البالغ ن املنصوص عليها يف الكتاب األول منه كما هو متبع لدى أغلب التشريعات

 نظمها يف القسم عليه حىت بعد صدوره فلم خيصهم بأحكام خاصة إال فيما تعلق منها بالتوقيف للنظر واليت
  . ح. ط. ج. 11إىل  62األول من الباب الثالث يف املواد من 

، إال أنه 3 . إ. ج. ج 11واألصل العام أن تتوىل القيام هبذه املهام الشرطة القضائية طبقا لنص املادة       
هذه املهمة إىل شرطة استثناء ومتاشيا مع نظام العدالة اجلنائية لألحداث توجهت بعض التشريعات إىل إسناد 

، وذلك عمال مبا دعت إليه وأوصت به كل من منظمة الشرطة اجلنائية الدولية 4قضائية خمتصة يف جمال األحداث
م وأوسلو سنة 1111م بباريس يف اجتماعات مجعيتها العامة املنعقدة يف ستوكهومل سنة 1164)اإلنرتبول( سنة 

                                                   
 .121 -126. عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص 111حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  1
 .61وري، مرجع سابق، ص حس ن حس ن أمحد اقحض 2
استعاض املشرع مصطلح "الضبط القضائي" مبصطلح "الشرطة القضائية" وهو  1114بعد تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية سنة  3

 املصطلح املناسب.
           ، نوفمرب13نصر الدين العايب، اقحماية اإلجرائية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري، جملة الفقه والقانون، ع  4

 .132م، ص 1113



 

372  

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون ، و 1م1111م ويف إسطنبول عام 1116م وروما سنة 1113
اليت نصت على ضرورة إنشاء وحدات شرطة خاصة باألحداث  11قاعدهتا األحداث املعروفة بقواعد بك ن يف 

يف املدن الكربى يتولون مهمة منع جرائم األحداث، إذ أنه حتقيقا هلذا الغرض أوجبت أيضا ضرورة إخضاعهم إىل 
 وتدريب خاص يف هذا اجملال. تعليم

بناء على هذا انقسمت التشريعات إىل قسم ن تشريعات تعهد مبهمة البحث والتحري يف جرائم األحداث       
إىل الشرطة القضائية شأهنم شأن األشخاص البالغ ن، وتشريعات تعهد هبا إىل شرطة قضائية خاصة      

 باألحداث، فأي قسم تبناه املشرع اجلزائري؟.

رغما من تضم ن املشرع اجلزائري قانون محاية الطفل إجراءات خاصة مبتابعة األحداث اجلاحن ن، غري أنه مل      
يتوجه حنو ختصيص شرطة قضائية خاصة باألحداث، وإمنا حافظ للشرطة القضائية املنصوص عليها يف القواعد 

 . إ. ج. ج اليت تفيد بأن مهمة  16 ه املادةالعامة على اختصاصها األصيل يف البحث والتحري، وهذا ما تؤكد
الضبط قضائي رمارسها كل من ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي واملوظف ن واألعوان املنوط هبم 

 قانونا بعض مهام الضبط القضائي.

لة على مستوى مع ذلك كانت للمشرع بعد احملاوالت البسيطة يف إنشاء بعض الفر  املختصة حبماية الطفو      
املديرية العامة لألمن الوطين والدرك الوطين، هلا مهام مماثلة ملهام شرطة األحداث السيما يف ما يتعلق مبهمتها يف 
منع إجرامهم، وإن كانت تعترب مبثابة تنظيمات داخلية يقتضيها العمل وتوزيع املهام داخل أجهزة األمن والدرك 

 يلي: ، وتتمثل هذه فر  فيما2الوطين فقط

  :أنشئت هذه الفر  من طرف املديرية العامة لألمن الوطين داخل جهاز الفرق الوطنية لحماية الطفولة
املتضمن تأسيس فر  خمتصة قحماية  1121مارس  11الصادر  2212الضبطية القضائية مبوجب املنشور رقم 

ينة، فتتشكل يف الواليات الكربى من ، وبالنسبة لتشكيلتها فهي ختتلف حبسب الكثافة السكانية لكل مد3الطفولة
حمافظ شرطة مسريا، ضابط شرطة مساعدا، وعدد من املوظف ن وجمموعة متفشيات شرطة، أما يف الواليات األقل  
كثافة سكانية فتتشكل من حمافظ شرطة ينوب عنه ضابط شرطة يف حال غيابه باإلضافة إىل مفتشي شرطة يرتاوح 

 مفتش ن. 11إىل  1عددهم ب ن 

                                                   
. براء منذر عبد اللطيف، السياسة اجلنائية يف قانون رعاية                111حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  1

 .22 -24م، ص 1112األردن،  -األحداث، دراسة مقارنة، دار اقحامد، عمان
 .111حنان بن جامع، مرجع سابق، ص  2
3
 .112. علي قصري، مرجع سابق، ص 131سابق، ص  نصر الدين العايب، مرجع 
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ومـــن أجـل السري اقحسن هلا يصنف العاملون فيها إىل جمموعت ن، تتوىل اجملموعـة األوىل التكفل باملراهق ن، يف      
 .1ح ن تتكفل اجملموعة الثانية باألحداث الذكور منهم واإلناث

فر  فاملنشور أعاله وبالنسبة للشروط واملؤهالت العلمية اليت جيب أن تتوافر يف املوظف ن الذين يشكلون هذه ال    
مل يتعرض هلا، وإن كان قد أكد على ضرورة تكوين األشخاص وتلقيهم معلومات دقيقة ومكثفة حول محاية 

 ، أما فيما خيص مهامها فرتجع إىل ما يلي:2األحداث املنحرف ن واألحداث املعرض ن خلطر االحنراف

 حداث قصد التحقق من مراعاة األحكام القانونية املراقبة الدورية ألماكن العمل واحملالت املمنوعة على األ
املتعلقة بسن العمل، والسن املطلوبة لقبول األشخاص يف بعض احملالت كدور السينما وحمالت بيع املشروبات 

 الكحولية وغريها،
 قتضاء،املراقبـة الدورية للسلـوك يف األماكـن العموميــة ومساعــدة األحــداث يف اقحـاالت اخلـاصة عنــد اال 
            البــحث والتــحري عــن حاالت األحــداث الفـــارين من أسرهـــم أو مــن املراكـز اخلــاصـة

الستقباهلم، واألحداث ضحايا االستغالل وسوء املعاملة مبا فيهم ضحايا االستغالل وسوء املعاملة من طرف 
 األولياء واملقرب ن،

  3اعد السلوك واآلداب يف أوساط الشباب واملراهق ننشر األشرطة واحملررات اخلاصة بقو. 
  :ج إ/ 1111/14/6أنشئت هي األخرى مبوجب الئحة العمل رقم خاليا حماية األحداث/

DEOR  م عن قسم الدراسات والتنظيم واألنظمة بالقيادة العامة للدرك 1111جانفي  16الصادرة بتاريخ
تتشكل من رئيس خلية برتبة مساعد أول له صفة ضابط  ، وهي توجد على مستوى الدرك الوطين إذ4الوطين

الشرطة القضائية ودركي ن اثن ن ودركية عند االقتضاء هلم صفة أعوان الضبط القضائي، يتم اختيارهم من ب ن 
   العسكري ن األكفـاء الذين هلم استعداد وميـول يف التعامـل مع األحداث ويثبتـون قــدراهتم ومهــارهتم يف          

اجملال، إضافة إىل الشروط السابقة تشرتط الالئحة يف أعضائها ضرورة تلقيهم تكوينا متخصصا يف جمال علم 

                                                   
 .361محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  1
 .111علي قصري، مرجع سابق، ص  2
. عميمر رمينة، محاية اقحدث اجلانح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رسالة 341 -341مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  3

. عبد العزيز جامهي، واقع الرعاية 16م، ص 1111 -1112ن خدة، بن عكنون، ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة يوسف ب
     االجتماعية لإلحداث اجلاحن ن يف املؤسسات املتخصصة اجلزائرية تشريعا وممارسة، جملة الشباب واملشكالت االجتماعية، س

 .13، ص 1113جوان  -، جانفي1، ع 1
4
 .341عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  . مقدم131نصر الدين العايب، مرجع سابق، ص  
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النفس الرتبوي وعلم النفس االجتماعي والنشاط االجتماعي، وتكوين رمكنهم من طر  التكفل ببعض الفئات 
 .1اخلاصة من األحداث مبا فيهم ضحايا اإلدمان واالحنرافات األخالقية

 أما بالنسبة ملهامها فتتمثل فيما يلي:      

  إخطار قيادة الدرك الوطين باملناطق اليت ينتشر فيها االحنراف حىت يتسىن هلا التدخل الختاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة املتمثلة يف إعالم فر  محاية الطفولة والبحث والتصدي لكل الفارين، إىل جانب وقف خمتلف 

 الل لألحداث من طرف البالغ ن،أنواع االستغ
  وضع برامج توعوية وحتسيسية داخل الوسط املدرسي خاصة، حول بعض اآلفات كاملخدرات، وذلك

بالتعاون مــع خمتلف اجلهات كمديرية الشبــاب والرياضة، مديرية الصحــة، مديرية الثقــافة، مديرية الشؤون    
، وسائل اإلعالم، اجلمعيات كجمعية أولياء التالميذ، مجعية محاية الطفولة الدينية، مديرية التكوين املهين، املنتخب ن

 واملراهقة، مجعية حماربة املخدرات، الكشافة اإلسالمية،
 2إعادة إدماج األحداث بالتنسيق مع مراكز إعادة الرتبية. 

شرطة قضائية  من ب ن التشريعات اليت توجهت حنو ختصيص المشرع المغربيخالفا للمشرع اجلزائري يعد 
من  . م. ج. م على أنه "تضم الشرطة القضائية باإلضافة  11خاصة باألحداث، فنص املشرع املغريب يف املادة 

 إىل الوكيل العام للملك ووكيل امللك ونواهبما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سام ن للشرطة القضائية:

 أوال: ضباط الشرطة القضائية،
 قضائية املكلف ن باألحداث،ثانيا: ضباط الشرطة ال

 ثالثا: أعوان الشرطة القضائية،
 رابعا: املوظفون واألعوان الذين ينيط هبم القانون بعض مهام الشرطة القضائية".

فقد أنشاء شرطة خاصة باألحداث عهد إليها بعدة مهام منها ما يتعلق بالنواحي  المشرع المصريأما   
م بعد انتهاء املؤمتر األول ملنع اجلررمة 1111ذ بدأت معاملها يف الظهور منذ عام ، إ3األمنية واالجتماعية والوقائية

ومعاملة اجملرم ن املنعقد جبنيف، أين تشكلت يف مصر جلنة مشرتكة من االحتاد العام لرعاية األحداث ووزارة 
م أول قرار وزاري 1114الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية من أجل االتفا  على كيفية إنشائها، ليصدر سنة 

يتضمن إنشاء شرطة قحماية األحداث تابعة لقسم محاية اآلداب مبصلحة األمن العام ختتص  13وهو القرار رقم 

                                                   
1

 -64م، ص 1114زيدومة درياس، محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  
 .343 -341. مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 64

2
 .61. رومان فاطمة، مرجع سابق، ص 133علي قصري، مرجع سابق، ص  

3
 وما بعدها. 13 حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص حس ن 
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 11مبكافحة وضبط عصابات استغالل الشباب وإفساد الغلمان مبدارس النشء، ليليه قرار وزير الداخلية رقم 
اية اآلداب واألحداث وحتديد اختصاصاهتا كان أوهلا مبديرية م الذي تضمن إنشاء مكاتب فرعية قحم1141لسنة 

م أين أصدر وزير الداخلية قراره بإعادة تنظيم العمل 1141أمن القاهرة، واستمر العمل بنظام املكاتب إىل غاية 
مبصلحة األمن العام وذلك من خالل فصل قسم رعاية األحداث عن قسم محاية اآلداب العامة، لتنشأ بذلك يف 

 .1لقانون املصري شرطة أحداث متخصصة ومستقلةا

غري أنه بعد ذلك ومتاشيا مع متطلبات السياسة اجلنائية اقحديثة توجه املشرع إىل إنشاء ضبطية قضائية      
منه واليت جاء فيها بأنه "يكون للموظف ن الذين  114مستقلة باألحداث مبوجب قانون الطفل طبقا للمادة 

االتفا  مع وزير الشؤون االجتماعية يف دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما خيتص يعينهم وزير العدل ب
 باجلرائم اليت تقع من األطفال وحاالت تعريضهم للخطر وسائر اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون".

نتقل إىل دراستها سن القانون المغربي أو المصريوبالنسبة الختصاصات هذه الضبطية القضائية سواء يف     
عند حبثنا اختصاصات الشرطة القضائية يف البحث والتحري يف اجلرائم املرتكبة من طرف األحداث اجلاحن ن 

 . إ. ج. ج واليت جاء فيها بأنه "... يناط بالشرطة القضائية مهمة البحث  3ف  11استنادا إىل نص املادة 
ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام مل يبدأ فيها بتحقيق والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات 

 قضائي".

إال أنه قبل أن خنوض يف حبث االختصاصات املنوطة إىل الشرطة القضائية يف البحث والتحري عن جرائم       
 األحداث سنحدد أوال األحكام العامة اخلاصة هبا.

 البند األول: ماهية الشرطة القضائية.

ال هلا هبذه الصفة، وجمنبحث يف إطارها كل من تعريف الشرطة القضائية وماهي اجلهات املعهود و     
 اختصاصها.

 

 

 

 

                                                   
            . أشرف 111ص هاين هالل، مرجع سابق، . 13 -11حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  1

 .11. براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 311رمضان، مرجع سابق، ص 
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 أوال: تعريف الشرطة القضائية.

      12أعاله واملادة  3فقرة  11تعرف الشرطة القضائية مبناسبة املهمة اليت أوكلها هلا القانون السيما يف املادة      
 . إ. ج. م، وبذلك فهي عبارة عن جمموعة من املوظف ن العامل ن حددهم املشرع علــى  11ادة  . م. ج. م وامل

سبيــل اقحصر مبوجب نصــوص قانونية خاصـة، أنـاط هبــم مهمة البـحث والتــحري عــن اجلــرائم ومرتكبيها، واليت من 
ظها أو إجراء وساطة بشأهنا أو حتريك الدعوى خالهلا رمكن للنيابة العامة التصرف يف نتائج االستدالل إما حبف

 .1العمومية من خالهلا

  . إ. ج. ج هؤالء املوظف ن الذين سنتعرض هلم بالتفصيل الحقا. 12إىل  11وقد حددت املواد من      

طة ومبناسبة اقحديث عن الشرطة القضائية البد من التنبيه إىل الفر  املوجود بينها وب ن الضبطية أو الشر      
اإلدارية، حيث أنه يف الوقت الذي تتوىل الشرطة القضائية ممارسة مهامها يف البحث والتحري بعد وقوع                

اجلررمة، يقتصر دور الضبطية اإلدارية على ما تقوم به اإلدارات من جهود من أجل الوقاية من وقوعها والسهر على 
 .2واختاذ التدابري الالزمة بشأهنم األمن العام، من خالل مراقبة املشتبه فيهم

وحسب هذا املفهوم إن املوظف ن الذين أضفى عليهم املشرع اجلزائري صفة الضبطية اإلدارية هم خمتلف      
األشخاص الذين تعرضنا هلم مبوجب حديثنا عن اقحماية القضائية واالجتماعية للحدث يف خطر، والذين قد 

 .3الشرطة القضائية وضباط الشرطة اإلداريةجتتمع فيهم أحيانا الصفت ن ضباط 

 ثانيا: تشكيلة الشرطة القضائية.

  . إ. ج. ج يتوىل مهمة الشرطة القضائية كل من: 16طبقا للمادة      

 ضباط الشرطة القضائية. (0

 . إ. ج. ج األشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية على النحو  11وحددت املادة  
 التايل:

 ء اجملالس الشعبية البلدية،رؤسا 
 ،ضباط الدرك الوطين 

                                                   
 .11علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  1
. حممود سليمان            21 -22. عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 41، مرجع سابق، ص 1مجال، ج  جنيمي 2

 .143موسى، مرجع سابق، ص 
3
 .14علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  
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 ،املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمراقب ن وحمافظي وضباط الشرطة لألمن الوطين 
 ( سنوات على 3ذو الرتب يف الدرك الوطين ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك الوطين ثالث )

 در عن وزير العدل والدفاع الوطين بعد موافقة جلنة خاصة،األقل، والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صا
  املوظفون التابعون إىل أسالك خاصة للمفتش ن وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطين والذين أمضوا ثالث

( سنوات على األقل هبذه الصفة، والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية 3)
 ت احمللية بعد موافقة جلنة خاصة،واجلماعا
  ضباط وضباط الصف التابع ن للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا مبوجب قرار مشرتك

 صادر عن وزير الدفاع الوطين ووزير العدل.

 ( أعوان الضبط القضائي.7

  . إ. ج. ج يف: 11ويتمثلون طبقا للمادة     

 ،موظفو مصاحل الشرطة 
  يف الدرك الوطين،ذو الرتب 
 ،رجال الدرك 
 .مستخدمو مصاحل األمن العسكري الذين ليس هلم صفة ضباط الشرطة القضائية 

 ( الموظفين واألعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.3

  . إ. ج. ج: 14و  11وهم وفقا ملا أشارت إليه املادة       

 ة األراضي واستصالحها،رؤساء األقسام املختصون يف الغابات ومحاي 
 ،املهندسون املختصون يف الغابات ومحاية األراضي واستصالحها 
 ،األعوان الفنيون والتقنيون املختصون يف الغابات ومحاية األراضي واستصالحها 
 .املوظفون وأعوان اإلدارات واملصاحل العمومية 

 . إ. ج. ج فيما يتعلق باجلنايات  12وقد منحهم املشرع سلطة الضبط القضائي مبوجب املادة ( الوالة: 4
واجلنح املرتكبة ضد أمن الدولة وعند االستعجال فقط، ويف اقحالة اليت مل يكن فيها قد وصل إىل علمهم بعد سبق 
إخطـار السلطات القضائية بـذلك، إذ هلـم اختاذ مجيـع اإلجـراءات الضـرورية إلثبـات هذه اجلنايات واجلنـح، ومىت 

ساعة التالية لبدئها، والتخلي عنها  62تبليغ وكيل اجلمهورية خالل  12يتوجب عليـهم طبقا للمادة قاموا بذلك 
 للسلطة القضائية مع تقدرمهم أوراقها واألشخاص املضبوط ن فيها.
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 . م. ج. م واليت يعد  11املشرع بعدما نص على تشكيلة الشرطة القضائية يف املادة  القانون المغربيويف 
املوظف ن الذين حيملون صفة ضباط  11رطة القضائية املكلف ن باألحداث من ضمنها، حدد يف املادة ضباط الش

 الشرطة القضائية وهم:

 ،املدير العام لألمن الوطين ووالة األمن واملراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها 
  قيادة فرقة أو مركز للدرك امللكي طيلة مدة ضباط الدرك امللكي وذو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون

 هذه القيادة،
 ،الباشوات والقواد 
  املدير العام إلدارة مراقبة الرتاب الوطين ووالة األمن واملراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضبطها هبذه

 م. من  . م. ج. 112اإلدارة، فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها املنصوص عليها يف املادة 

 إىل أنه رمكن ختول صفة ضباط الشرطة القضائية إىل كل من: 11إىل جانب هؤالء األشخاص نضيف املادة     

  مفتشي الشرطة التابع ن لألمن الوطين ممن قضوا على األقل ثالث سنوات هبذه الصفة بقرار مشرتك صادر
 من وزير العدل ووزير الداخلية،

 ث سنوات من اخلدمة بالدرك امللكي وعينوا إمسيا بقرار مشرتك من وزير الدركيون الذين قضوا على األقل ثال
 العدل والسلطة اقحكومية املكلفة بالدفاع الوطين.

فيتوىل مهمة الضبط القضائي فيما خيص جرائم اليت تقع من األحداث وحاالت  القانون المصريأما يف  
 114فا  مع وزير الشؤون االجتماعية طبقا للمادة تعرضهم لالحنراف األشخاص الذين يعينهم وزير العدل باالت

  . ط. م، وهم:

 ،مدير عام اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
 ،وكيل اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
 ،مدير إدارة املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة باإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
 ة باإلدارة العامة للدفاع االجتماعي،مدير إدارة الرعاية املؤسسية الالحق 
 ،مدير إدارة التوجيه والبحوث الالحقة باإلدارة العامة للدفاع االجتماعي 
 ،مدير أو رئيس قسم الدفاع االجتماعي مبديريات الشؤون االجتماعية باحملافظات 
 ،مدير املؤسسات ووحدات رعاية األحداث اقحكومية 
 1باملراكز اإلدارية باحملافظات مراقبو ومراقبات الشؤون االجتماعية. 

                                                   
1
 .14حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  
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وإن كان الواقع العملي أثبت أن الدور البارز يكون ملأموري الضبط العادي ن املنصوص عليهم يف قانون   
 .1اإلجراءات اجلزائية أين ينعدم دور هؤالء املوظف ن يف ممارسة سلطات البحث والتحري املخولة هلم قانونا

 ضائية.ثالثا: مجال اختصاص الشرطة الق

 احملدد هلم قانونا: 3والنوعي 2يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم يف حدود االختصاص احمللي     

 . إ. ج. ج أين منحهم اقحق  14وحدد هلا املشرع هذا االختصاص يف املادة االختصاص المحلي:  (1
دد املشرع هذه اقحدود بضوابط يف مباشرة مهامهم يف اقحدود اليت يباشرون ضمنها وظائفهم املعتادة، وإن مل حي

من            61و  34، واملنصوص عليها يف املادة 4معينة غري أنه يتم إعمال القواعد العامة يف سبيل حتديدها
 . إ. ج. ج واليت يتحدد طبقا هلا االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق إما مبكان وقوع اجلررمة أو 

اص املشتبه يف مسامهتهم فيها أو باملكان الذي مت يف دائرته القبض على أحد هؤالء مبحل إقامة أحد األشخ
األشخاص، وعليه يتم حتديد اختصاصها بناء على أحد هذه الضوابط من دون أن تكون هناك أولوية ألحدها 

 .5على اآلخر وإن كان الضابط األول األكثر اعتمادا

بدأ ومبقتضى حالة االستعجال مسح بتمديد اختصاصهم ليباشروا مهامهم غري أن املشرع استثناء على هذا امل      
يف كافة دائرة اختصاص اجمللس القضائي التابع ن له، كما يسمح بتمديد اختصاصهم يف هذه اقحالة أيضا إىل كافة 

ليت مدد الرتاب الوطين ومبساعدة من ضباط الشرطة القضائية الذين رمارسون وظائفهم يف اجملموعة السكنية ا
االختصاص هلا، غري أن هذا ال رمكن أن حيدث إال بناء على طلب من القاضي املختص قانونا بذلك، وهذا طبقا 

منها اليت تقضي بضرورة إخبار وكيل اجلمهورية  6ودون اإلخالل بأحكام الفقرة  14من املادة  3و  1للفقرة 
 ذه اقحاالت بعملية متديد االختصاص.الذي رمارسون مهامهم يف دائرة اختصاصه مسبقا يف مجيع ه

جمال اختصاص ضباط الشرطة القضائية دون مراعاة األحكام  4و  4ومع ذلك مدد املشرع يف الفقرة     
ليثبت هلم االختصاص يف كافة الرتاب  1و  6و  3و  1املنصوص عليها يف الفقرات السابقة السيما الفقرة 

 الوطين من غري قيد، وذلك يف حالت ن:

                                                   
1
 .12، املرجع السابق، ص . حس ن حس ن أمحد اقحضوري111ص هاين هالل، مرجع سابق،  

االختصاص احمللي هو اجملال اإلقليمي الذي يباشر فيه ضباط الشرطة القضائية مهامهم يف البحث والتحري عن اجلرائم.          2
 .12أنظر، عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص 

ائم دون اجلرائم األخرى. أنظر، علي االختصاص النوعي هو اختصاص ضباط الشرطة القضائية بالنظر يف نوع مع ن من اجلر  3
 .12مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص 

4
 .116عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص  

 .31علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  5
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 تعلق اقحالة األوىل بضباط الشرطة القضائية التابع ن ملصاحل األمن العسكري،ت 
  أما اقحالة الثانية فتتعلق بثبوت االختصاص لضباط الشرطة القضائية عندما يتعلق األمر ببحث ومعاينة

للمعطيات، وجرائم  جرائم املخدرات واجلررمة املنظمة عرب اقحدود الوطنية، واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية
 تبيض األموال واإلرهاب، واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف.

مل حيدد املشرع اجلزائري االختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية بنوع مع ن من ( االختصاص النوعي: 7
 11و 61و  12و  14وهذا ما يستفاد وما تؤكده املواد  ليشمل كافة اجلرائم جنح أو جنايات كانت، اجلرائم

من  . إ. ج. ج، ومع ذلك قد يسند االختصاص لضباط الشرطة القضائية يف بعض اجلرائم اليت تقوم خمالفة 
اليت يتوىل فيها ضباط الشرطة القضائية الذين حددهتم هذه  11لقوان ن خاصة، على حنو ما نصت عليه املادة 

الغابات وتشريع الصيد ونظام السري، إىل جانب املادت ن  املادة مهمة البحث والتحري يف جنح وخمالفات قانون
 من ذات القانون. 12و  14

إزاء هذا خنلص إىل أن الشرطة القضائية يف القانون اجلزائري هي نوع ن، النوع األول هم ضباط الشرطة      
خلاصة أو لتوافر                 القضائية املتخصصون حبكم نوع اجلرائم اليت يكلفون هبا واليت حتدث خمالفة للقوان ن ا

بعض اقحاالت االستثنائية، وضباط الشرطة القضائية العامون والذين يتولون مهمة البحث والتحري يف خمتلف          
                                     11و  16أنواع اجلرائم األخرى، أما أعوان الضبط القضائي املنصوص عليهم يف املادة 

من  11. ج. ج، فهم يقومون مبعاونة ضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم طبقا ملا تشري إليه املادة  . إ
 القانون السابق.

من  11إىل  11بناء على هذا خيتص القسم الثاين من الشرطة القضائية جبرائم األحداث طبقا للمواد من      
مل خيصهم بالذكر ضمن الصنف األول وإن كان هذا ما نستحسنه قانون محاية الطفل اجلزائري، طاملا أن املشرع 

وما نأمل من املشرع اجلزائري تبنيه السيما بعد إدخاله يف قانون محاية الطفل إجراءات حبث وحتري خاصة 
باألحداث، ألن األمر يكون أكثر مرونة ومتكنا لو متت ممارسة هذه اإلجراءات من أشخاص متخصص ن            

أما القسم األول الثاين فيختص بالبحث والتحري عن جرائم األحداث املتعلقة مبخالفة أحكام بعض فيها، 
 لقانون ما قيدهم من القيام بذلك.القوان ن اخلاصة طاملا أنه مل يرد يف ا

االختصاص احمللي لضباط الشرطة القضائية بصفة عامة مبا فيهم ضباط الشرطة  المشرع المغربيوحيدد      
 . م. ج. م، إذ يكون ذلك يف نطا  اقحدود الرتابية اليت يزاولون فيها  11ضائية املكلف ن باألحداث يف املادة الق

وظائفهم، وعلى حنو املشرع اجلزائري مل يقم هو اآلخر بتحديد هذه اقحدود بضوابط معينة مما خيضعها إىل أحكام 
اضي التحقيق، وعليه يتحدد اختصاصهم إما مبكان املتعلقة بتحديد اختصاص وكيل امللك وق 11و  66املادة 

وقوع أو ارتكاب اجلررمة، أو حمل إقامة أحد األشخاص املشتبه فيه مشاركته فيها، أو مكان القبض على أحد 
هؤالء األشخاص، ومع ذلك رمكن متديد اختصاصهم يف حالة االستعجال أو إذا دعت الضرورة إىل ذلك ليشمل 
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اء على طلب السلطة القضائية أو العمومية، وبعد إشعار النيابة العامة املختصة مكانيا هبذا مجيع أحناء اململكة بن
التمديد ومبساعدة ضابط شرطة املختص مكانيا، أما االختصاص النوعي من منطلق وجود ضابط شرطة قضائية 

          641ك يف املادة مكلف ن باألحداث فيثبت هلم يف جرائم األحداث بقوة القانون بالرغم من النص على ذل
  . م. ج. م.

ومن منطلق ختصيصه هو اآلخر ضبطية قضائية خاصة باألحداث وفقا ملا سبق  للقانون المصريأما بالنسبة 
اإلشارة له، يكون بذلك املشرع حدد نطا  االختصاص النوعي للجرائم اليت خيتصون بالبحث والتحري فيها، أما 

 . ط. م ينحصر يف الدوائر اليت رمارسون  114وفقا ملا نصت عليهم املادة جمال االختصاص اإلقليمي هلم 
        114اختصاصهم فيها مىت وقعت فيها اجلررمة، أو كان اقحدث يقيم هبا أو مت القبض عليه فيها طبقا للمادة 

 نصوصه.  . ط. م لعدم النص على ذلك ضمن 163 . إ. ج. م، ومبوجب اإلحالة املنصوص عليها يف املادة 

 البند الثاني: اختصاصات الشرطة القضائية بالبحث والتحري.

نذكر بأن املشرع مل خيص ضباط الشرطة القضائية فيما خيص جرائم األحداث بأحكام خاصة إال ما تعلق      
لطاهتا يف منها بإجراءات التوقيف للنظر، وعليه فإنه مبجرد وصول نبأ وقوع اجلررمة من اقحدث إليها تقوم مبباشرة س

              13و  11البحث والتحري عنها عن طريق إتباع اإلجراءات املنصوص عليها السيما يف املواد من إىل 
 من  . إ. ج. ج وهي على النحو اآليت: 12و  14و

 أوال: تلقي البالغات والشكاوى.

                  11دة إليهم يف املادة قيامهم باملهام املسن يف إطار أوجب املشرع على ضباط الشرطة القضائية     
      1فقرة  14 . إ. ج. ج تلقي مجيـع الشكاوى والبالغات عن اجلرائم اليت تقع من األحداث طبقا للمادة 

 . إ. ج. ج، ليكفل هلا نبأ وصول وقوع اجلررمة إىل علمها بأي وسيلة ومن طرف أي شخص، وقد أحسن 
مع بعض ألنه إذا كانت الشكاوى ال تكفل نبأ وصول وقوع اجلررمة إىل ضباط  املشرع بنصه على هذين الوسيلت ن

الشرطة القضائية إال إذا قدمت من طرف اجملين عليه أو ذويه، وال متكنهم من مباشرة مهامهم إال إذا قدمت 
ول وقوع اجلررمة إىل ، فـــإن البالغات تكفل هلــم نبأ وص1خبصوص اجلـــرائم اليت يشرتط فيها القانون تقدمي الشكوى

 .2علمهم يف خمتلف اجلرائم ومن طرف كل شخص علم هبا ولو مل يكن مضرورا فيها أو صاحب مصلحة

 

                                                   
 .34. علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص 342مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  1
 .142مرجع سابق، ص أمحد شوقي الشلقاين،  2



 

382  

وننوه يف هذا املوضع إىل أن املشرع يف الوقت الذي ترك لألفراد حرية اإلرادة يف تقدمي الشكاوى والبالغات       
 . إ. ج. ج كل سلطة نظامية وكل ضابط أو  31وجب نص املادة عن اجلرائم املرتكبة اليت يعلمون هبا، ألزم مب

موظف عمومي يصل إىل علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خرب جناية أو جنحة ضرورة إبالغ النيابة العامة فورا 
 وبدون تردد مع موافاهتا بكل املعلومات واحملاضر واملستندات املتعلقة بذلك، وعليه فإن اإلعراض عن ذلك يعرض

  . ع. ج السيما عندما يتعلق األمر باإلبالغ عن اجلنايات.  121صاحبه إىل العقوبات اجلزائية املقررة يف املادة 

هذا بالنسبة للشكاوى والبالغات يف اقحاالت العادية، لكن ماذا لو مت تقدمي شكوى مصحوبة باالدعاء       
 ها ومباشرة صالحياهتم بشأهنا؟.املدين أمام ضباط الشرطة القضائية؟ هل جيب عليهم تلقي

 . إ. ج. ج هي قاضي      41اجلهة املختصة بتلقي الشكوى املصحوبة باالدعاء املدين طبق للمادة      
التحقيق، وهو ما يفيد بعدم اختصاص ضباط الشرطة القضائية هبذه الشكوى، ومع ذلك ال يعين هذا أن ترفض 

يه لو حدث ذلك يفرتض إحالتها من طرف ضباط الشرطة القضائية إىل تلقيها يف حالة ما إذا وردت إليها، وعل
 منها. 1خاصة الفقرة  34اجلهات املختصة وهو ما رمكن استفادته من املادة 

وفيما يتعلق بالشكل الذي جيب أن تفرغ فيه البالغات والشكاوى فإن القانون مل يشرتط إفراغها يف شكل      
 .1يا أو كتابيامع ن، وعليه يستوي أن تتم شفه

رغما من هذا املشرع مل يقيد سلطة ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم يف البحث والتحري عن      
اجلرائم بتلقي هذه البالغات والشكوى، إذ رمكن هلا القيام بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على تعليمات من وكيل 

  . إ. ج. ج. 34 . إ. ج. ج و  43اجلمهورية طبقا للمادة 

 ثانيا: جمع االستدالالت.

 . إ. ج. ج، غري أنه مل ينص  1فقرة  14هو اآلخر أوجبه املشرع على ضباط الشرطة القضائية يف املادة       
على األساليب أو اإلجراءات اليت رمكن هلم من خالهلا مجع االستدالالت يف اجلرائم حصرا، وهو اقحال الذي هي 

التشريعات، ليكون بذلك منحهم كل الصالحيات يف استعمال خمتلف األساليب للحصول على عليه العديد من 
املعلومات الالزمة حول اجلرائم مادامت أهنا حتدث يف اقحدود القانونية املسموح هبا قانونا واليت جتردها من أساليب 

 .2القهر واإلجبار
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االنتقال إىل مكان ارتكاب اجلررمة ومعاينته وإثبات حالة  ويعد من قبيل مجع االستدالالت يف جرائم البالغ ن،     
األماكن وتفتيشها، ومعاينة خملفات اجلررمة وضبط األشياء اليت استعملت فيها، واالستعانة خبرباء ومساع أقوال 

الم  املشتبه فيهم، ويف إطار مساع ضباط الشرطة القضائية ألقوال املشتبه فيهم جيب عليهم عدم إكراههم على الك
كما جيب عليهم عدم استجواهبم بل يقتصر حقهم على جمرد السؤال كمساءلتهم حول ما إذا كانوا هم مرتكبو 
اجلررمة وعن األسباب اليت دفعتهم إىل ارتكاهبا، دون أن يؤدي ذلك إىل اخلوض معهم يف مناقشات بشأهنا ودون 

هم هبدف إثبات التهمة، فضال عن هذا ال جيوز أن يرتتب عنها مواجهتهم تفصيال باألدلة والقرائن القائمة ضد
هلم حتليف املشتبه فيهم اليم ن على ما يدلوه من أقوال، كما يعد من قبيل عملية مجع االستدالالت مساع أقوال 

 . 1الشهود وكل من لديه معلومة حول اجلررمة والوقائع املكونة هلا مع اقحرص على عدم حلفهم اليم ن

املشتبه فيهم أو الشهود ومساعهم يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير حمضر بذلك يتضمن ويف إثبات أقوال     
هوية األشخاص املستمع إليهم، وبيانات بطاقة إثبات اهلوية، تصرحياهتم واألجوبة على األسئلة املطروحة        

الوته عليهم دون إغفال توقيع عليهم، مع اإلشارة فيه إىل تالوة مضمونه عليهم، مث يقدم إليهم لتوقيعه بعد ت
ضابط الشرطة القضائية الذي قام بذلك، ويف حالة رفض املشتبه فيهم أو الشهود التجاوب معم يكتفون باإلشارة 

 .2إليه يف حماضرهم

أما بالنسبة جلمع االستدالالت يف جرائم األحداث فجرت العادة على أهنا تتم عن طريق القيام بإجرائي ن     
 اثن ن مها:

 :ولضباط الشرطة القضائية عند انتقاهلم إىل مكان اجلررمة نفس السلطات  االنتقال إلى مكان الجريمة
والصالحيات املمنوحة هلم يف إطار انتقاهلم إىل مكان وقوع اجلررمة بالنسبة لألشخاص البالغ ن، غري أن الفقه 

شتبه فيه فيما خيص أخذ الصور اختلف حول ممارسة ضباط الشرطة القضائية صالحياهتم على اقحدث امل
والبصمات، فهناك من يؤيد هذا اإلجراء نظرا لدقته يف التحقق من شخصية اقحدث ملعرفة سبقه اجلنائي من 

رضه الكثري ملــا فيه من مضرة باقحـــدث، فهو حسب رأيهـــم يف األصل لديه عقـــدة اجتاه الشرطي اعدمه، يف ح ن ع
فضال عن كون التقاط الصور والبصمات وصمة تعط صورة مشينة للحدث يف فكيف يكون وضعه بفعل ذلك، 

أع ن الناس اليت تعتربه جمرم هبذا الفعل، وهو ما يتعارض مع قوان ن األحداث بصفة خاصة والعدالة اجلنائية بصفة 
لبصمات يف حدود عامة، أما االجتاه الثالث فتوسط املعارض ن واملؤيدين إذ حصر اللجوء إىل التقاط الصور وأخذ ا

ضيقة جدا، حبيث يتم إتالفها بعد انتهاء التحقيق أما إذا كانت ضرورة العتمادها يف املراحل الالحقة له فيجب 
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، أما حنن فرأينا يذهب إىل معارضة 1إحاطتها بالسرية التامة منعا لعمومية تداوهلا ب ن خمتلف اجلهات القضائية
ورها يقتصر على جمرد التأكد من السبق اإلجرامي للحدث، ألن مفرزات استعماهلا على اإلطال  خاصة إذا كان د

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جديرة إىل بلوغ هذه الغاية من خالل أنظمة معلوماتية تعد خصيصا هلذا الغرض 
 وبناء على معطيات بسيطة كاسم ولقب املشتبه فيه مثال.

فيه بالقيود اقحديدية نظرا لعدم تدخل العديد من التشريعات  ويطال االختالف أيضا تقييد اقحدث املشتبه     
ملنعها، بالرغم من أن السياسة اجلنائية اقحديثة دعت إىل ذلك كوهنا ترتك يف نفسية اقحدث آثار من الصعب 

ثبت معاجلتها، ويعد املشرع اجلزائري من ب ن التشريعات اليت مل تتدخل بنص ملنعها بالرغم من أن الواقع العملي ي
 .2عدم وجود جتاوزات من هذا القبيل إذ ال يلجأ هلا إال يف حاالت يقتضيها اخلوف على اقحدث من الفرار

  :هو منع ضباط الشرطة القضائية من االستقالل بسماع  والغاية من هذا اإلجراءإخطار والد الحدث
ه غالبا ما يواجه ضباط الشرطة أقوال اقحدث حول اجلرم املنسوب إليه، وإن كان الواقع العملي قد أثبت بأن

القضائية صعوبات عند حماولتهم إخطار والد اقحدث أو ممثله الشرعي، وذلك بسبب تعمد اقحدث إخفاء عنوان 
مما يدفعهم للجوء إىل مساعه حبضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس الشعيب ، والده أو رفضه اإلفصاح عنه

دث وشخصيته وإن كان ال يوجد يف القانون ما رمنع ضباط الشرطة القضائية ، وهذا فيه مراعاة ملصلحة اقح3البلدي
، حيث أنه وإن كان قد 11من االنفراد بسماعه، وهو ما أكده املشرع اجلزائري يف قانون محاية الطفل يف مادته 

 أن نص كمبدئ عام على عدم إمكانية ضباط الشرطة القضائية مساع الطفل بدون حضور ممثله الشرعي، غري
 االستثناء يقضي بغري ذلك مىت مل يكن هذا األخري معروفا.

وبالنسبة لألسئلة اليت رمكن أن يتخللها مساع اقحدث، فلضابط الشرطة االستفسار منه عن األماكن اليت      
يف يقضي فيها معظم أوقاته، وعن األصدقاء الذين يرافقهم، واهلوايات اليت يفضلها، ورمكن أن متتد صالحياهتم 

، وعلى كل حال ال ختتلف هذه األسئلة 4السماع إىل أسرته واملدرسة املسجل فيها وكل فرد يرون يف مساعه فائدة
عن األسئلة املطروحة عند البالغ ن السيما من حيث دقتها، رغما من ذلك ينبغي أن توجه له هذه األسئلة على 

ما يبث يف نفس اقحدث الطمأنينة واالرتياح ناحية ضابط درجة عالية من الفنية ما جيعلها تتسم بالودية واقحوار، 
الشرطة القضائية مبا يبديه من خوف على مصلحته وحماولته محايته وإخراجه من الظروف السيئة اليت حتيط      
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به، فمهما يكن عندما يتعلق األمر حبدث مشتبه فيه دوره ال يقتصر على إثبات اجلررمة يف حقه بقدر ما حياول 
 .1ف على العوامل والظروف اليت دفعته إىل ذلك وحماولة محايته منهاالوقو 

 ثالثا: التوقيف للنظر.

قد يقتضي األمر يف بعض األحيان بالنظر إىل ضرورة التحريات وطبيعة اجلرم املرتكب من ضباط الشرط       
ك صالحيات توقيف القضائية اللجوء إىل حجز حريات األشخاص، حيث خوهلم القانون من أجل القيام بذل

 16 - 13 - 11 - 1مكرر  11 -مكرر  11 - 11األشخاص للنظر، والذي نظم أحكامه يف املواد 
 . إ. ج. ج، وقبل صدور قانون محاية الطفل كان ضباط الشرطة القضائية  161و  41باإلضافة إىل املادت ن 

كام اليت يتساوى فيها واألشخاص      رمارسون صالحياهتم يف توقيف األحداث املشتبه فيهم وفقا هلذه األح
منه  11إىل  62البالغ ن، أما بعد صدوره ضمنه املشرع أحكام خاصة أكثر مراعاة لشخص اقحدث يف املواد من 

 سنتوقف عليها ضمن هذه النقطة.

التوقيف للنظر عدة تسميات من بينها اإلبقاء رهن اإلشارة، اقحجز حتت  ويأخذتعريف التوقيف للنظر:  (0
، ومع اختالف املسميات حيتفظ تعريفه بنفس 2ظر، الوضع حتت املراقبة، اإليقاف أو التحفظ على الشخصالن

املدلول بالرغم من تعدد تعاريفه، فيعرف بأنه حرمان الشخص من حريته يف التجوال لفرتة يسرية واحتجازه يف 
 .3املكان املخصص لذلك

الشرطة القضائية لضرورة التحريات األولية، مبوجبه يوضع املشتبه كما يعرف بأنه إجراء بوليسي يأمر به ضابط      
الشرطة( يف مكان مع ن وطبقا للشكليات وملدة زمنية حيددها  -فيه حتت تصرف مصاحل األمن )الدرك الوطين

 .4القانون حسب اقحاالت
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قضائية ملتطلبات ويعرف أيضا بأنه إجراء ضبطي يأمر به مأمور الضبط القضائي أو ضباط الشرطة ال      
التحريات، ويتم مبوجبه حرمان الشخص من حرية ذهابه وإيابه ملدة حمددة ووجيزة، ويكون هذا التدبري ممكنا يف 

 .1التحقيقات املتعلقة باجلرائم املتلبس هبا أو أثناء التحريات األولية

ون حمال للتوقيف  . ح. ط. ج ال يك 62طبقا للنص املادة الحدث المشتبه فيه محل توقيف للنظر:  (7
 سنة. 13للنظر الطفل املشتبه يف ارتكابه جررمة ما الذي يقل سنه عن 

لضباط الشرطة القضائية  1ف  61سنة فأكثر فمنح املشرع يف املادة  13أما بالنسبة للحدث الذي يبلغ      
لنظر إطالع وكيل اقحق يف توقيفه مىت تطلبت مقتضيات التحري األويل ذلك، إذ يتع ن عليهم فور توقيفه ل

اجلمهورية بذلك مع تقدرمهم له تقريرا عن دواعي التوقيف، على أساس أن وكيل اجلهورية هو املشرف على مهامها 
 . إ. ج. ج، إذ ترجع العلة من وراء اشرتاط ضرورة إخطاره إىل ضمان عدم تعسفهم يف اختاذه  11طبقا للمادة 

قوهتا يف اإلثبات والسماح له باختاذ من اإلجراءات ما يراه       إىل جانب احملافظة على األدلة حىت ال تفقد
مناسبا، غري أن البعض يرى بأنه كان على املشرع التعامل مع اإلخطار هنا بنوع من اخلصوصية حبيث يرفع إىل 
   قاضي األحداث بدال من وكيل اجلمهورية بالنظر إىل اخلربة والدراية الذي رمتلكها يف جمال التعامل مع 

 ، وحنن بدورنا نؤيد هذا القول.2األحداث

 16إذ ال جيب أن تتجاوز مدته  1ف  61وحددها املشرع يف املادة مدة التوقيف للنظر ومجاله:  (3
ساعة، مع إمكانية متديده وفقا للفقرة الثالثة من هذه املادة، واليت أحال فيها املشرع إجراءات التمديد فيها إىل 

 ة.قانون اإلجراءات اجلزائي

 . إ. ج. ج، إذ يتم بناء هلا مبوجب إذن مكتوب  1ف  11وقد نص املشرع على كيفية التمديد يف املادة     
 من وكيل اجلمهورية املختص كما يلي:

 مرة واحد يف جرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية،   -
 مرت ن يف اجلرائم املتعلقة باالعتداء على أمن الدولة،  -
جرائم املخدرات واجلررمة املنظمة عرب اقحدود الوطنية وجرائم تبيض األموال وكذا جرائم  ثالث مرات يف  -

 التشريع اخلص بالصرف،
 مخس مرات إذا تعلق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية.  -
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                     61ــادة مــن امل 6ســاعــة طبقـا للفقــرة  16علــى أال تتجــاوز مــدة التمــديـد فــي كـل مـرة 
 . ح. ط. ج، ويضف املشرع يف هذا الصدد مبوجب الفقرة األخرية منها أن انتهاك األحكام املتعلقة باملدد 

 114القانونية له يعرض ضباط الشرطة القضائية للعقوبات املقررة للحبس التعسفي، واملنصوص عليها يف املادة 
 .1 . ع. ج

له هو أن املشرع مل حيدد الوقت الذي يبدأ منه احتساب مدة التوقيف للنظر ال يف املادة واجلدير باإلشارة   
 . إ. ج. ج، ما جيعل حتديد بداية احتساهبا خيضع للعديد من  11 . ح. ط. ج وال يف املادة  61

تداء من مساع االحتماالت، فقد حتتسب من قحظة امتثال اقحدث املشتبه فيه أمام ضباط الشرطة القضائية، أو اب
أقواله ألول مرة، أو مـن قحظة األمر بعدم املبارحة بعد أن يرى ضباط الشرطة القضائية بأن هناك حمال للتوقيف، أو 

، حيث يتوقف األمر حسب رأينا على السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية كوهنا هي 2من قحظة استيقافه
 حيسم املشرع ذلك بنص قانونية تفاديا ألي جتاوزات. من تشرف على ذلك، وإن كان من املستحسن أن

          1ف  61هذا فيما خيص مدة التوقيف للنظر، أما فيما يتعلق مبجاله فهو ال يكون مبقتضى املادة      
 . ح. ج أيضا إال يف اجلنح اليت تشكل إخالل ظاهرا بالنظام العام، ويكون اقحد األقصى فيها للعقوبة يفو  

 نوات حبسا، إىل جانب اجلنايات.اخلمس س

وعليه ومن باب املخالفة فإن اجلنح اليت ال يتوافر فيها هذين الشرط ن مع بعضهما رمنع على ضباط الشرطة      
القضائية توقيف اقحدث املشتبه فيه ألجلها، وإخالهلم بذلك يعترب انتهاك لألحكام املتعلقة بالتوقيف للنظر وقد 

 نونية املقررة لذلك.يعرضهم للعقوبات القا

 . ح. ط. ج أن املشرع أوجب توقيف اقحدث املشتبه فيه للنظر يف  1ف  61ويالحظ من نص املادة   
بعض اجلنح دون األخرى إىل جانب اجلنايات، كما أخضعه إىل نصف املدة املقرر للتوقيف للنظر عند األشخاص 

لقانون يف ظل عدم وجود نصوص استثنائية، حيث أن البالغ ن وهو ما مل يكن حيظى به اقحدث قبل صدور هذا ا
 62 . إ. ج. ج مشلت التوقيف بالنظر مجيع اجلنايات واجلنح وحددت مدته بـ  11من املادة  1و  1الفقرة 

 . ح. ط. ج على أن التوقيف بالنظر ال  61ساعة، فضال عن هذا ويف الوقت الذي نص املشرع يف املادة 
ساعة، فإن قانون اإلجراءات اجلزائية مل رمنح البالغ ن هذه الضمانة  16ال متديده رمكن أن تتجاوز مدته يف ح

 وعليه تبقى أجال التمديد خاضعة للسلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية ووفقا ملا تتطلبه منهم االستدالالت.

                                                   
وتنص هذه املادة على أنه "يعاقب املوظف العمومي بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات إذا أمر بعمل حتكمي أو ماس  1
 قحرية الشخصية للفرد أو باقحقو  الوطنية ملواطن أو أكثر".با
 .41. بلفروم حممد اليم ن، مرجع سابق، ص 41رومان فاطمة، مرجع سابق، ص  2
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د توقيفه للنظر كفل املشرع للحدث املشتبه فيه مبجر حقوق الحدث المشتبه فيه محل التوقيف للنظر:  (4
             16 -1و  6ف  11 -11 -11من د واملواد  41مجلة من الضمانات منصوص عليها يف املادة 

  . ح. ط. ج وهي كما يلي:
 ،إخطار ضباط الشرطة القضائية ممثله الشرعي بذلك ومبختلف الوسائل 
  ،متكينه من االتصال فورا بأسرته وحماميه 
 اميه، وفقا لقواعد قانون اإلجراءات اجلزائية اليت متكنه من ذلك مبراعاة سرية تلقي الزيارة من أسرته وحم

  . إ. ج. ج. 1مكرر  11من املادة  1التحريات وحسن سريها طبقا للفقرة 
  إعالم الطفل حبقه يف الفحص الطيب، حيث أن هذا الفحص خيضع له عند بداية وهناية مدة التوقيف

يف دائرة اختصاص اجمللس القضائي ويعينه إما املمثل الشرعي للطفل أو  للنظر من طرف طبيب رمارس نشاطه
ضابط الشرطة القضائية إذا تعذر ذلك، فضال عن هذا رمكن أن خيضع الطفل هلذا الفحص يف أي قحظة أثناء 

و      توقيفه مـن طرف طبيب يندبه وكيـل اجلمهـورية من تلقاء نفسـه أو بنـاء على طـلب املمثــل الشرعي له أ
 حماميه، ويف مجيع األحوال يتوجب على الطبيب حترير شهادات طبية بذلك ترفق مع ملفه حتت طائلة البطالن.

 . إ. ج. ج اليت خيضع فيها املوقوف للنظر البالغ وجوبا  1مكرر  11خالفا للفقرة األخرية من املادة     
ك شخصيا أو بواسطة حماميه أو عائلته، حبيث للفحص الطيب عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر إذا طلب ذل

يقوم به الطبيب الذي خيتاره بنفسه من ب ن األطباء املمارس ن يف دائرة اختصاص احملكمة، أما إذا تعذر ذلك ع ن 
له ضابط الشرطة القضائية بصفة تلقائية طبيبا، بغض النظر عن إمكانية وكيل اجلمهورية ندب طبيب لفحصه يف 

 . إ. ج. ج إما من تلقا نفسه أو بطلب من أحد  11آجال التوقيف للنظر املذكورة يف املادة أي قحظة داخل 
 من ذات القانون. 4ف  11أفراد عائلته أو طلب حماميه طبقا للمادة 

مكرر  . ع. ج ضابط الشرطة القضائية الذي يعرتض على أوامر  1ف  111إضافة إىل هذا تعرض املادة      
إىل عقوبات تتمثل يف اقحبس من شهر إىل  11بإجراء فحص طيب للشخص املوقوف وفقا للمادة وكيل اجلمهورية 

دج أو بأحد هات ن العقوبت ن، ويفضل لو أن املشرع عمم من  1.111إىل  111ثالث أشهر زائد غرامة من 
  . ح. ط. ج. 11هذه املادة لتشمل املادة 

 مع اإلشارة إىل ذلك يف حمضر مساعه، 11لمادة إخبار الطفل بكل اقحقو  املذكورة أعاله طبقا ل 
  توقيف اقحدث يف أماكن الئقة تراعي احرتام كرامة اإلنسان وخصوصياته واحتياجاته، ومستقلة عن

األماكن املخصصة للبالغ ن حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، وحرصا على تطبيق ذلك ألزم املشرع يف الفقرة 
ورية وقاضي األحداث زيارة هذه األماكن ملراقبتها دوريا وعلى األقل مرة واحدة يف وكيل اجلمه 11من املادة  1

الشهر، غري أن الواقع أثبت أن هذا اقحق غري حمرتم على اإلطال ، وال يرجع ذلك إىل إمهال ضباط الشرطة 
 أماكن خاصة القضائية وعدم مسؤوليتهم وال إىل جهلهم باخلطورة اليت ترتتب على عدم توقيفهم األحداث يف
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ومستقلة، وإمنا يرجع إىل عدم توافر مثل هذه األماكن على مستوى أجهزة الشرطة والدرك الوطين، وإن توفرت 
فتكون حبدود غرفة واحدة يضطرون إىل وضع الذكور مع اإلناث فيها، ويف الليل يقومون بعزهلم باالستعانة بأحد 

 تكريس هذه الضمانة على الوجه الصحيح. ، وعليه على الدولة بدل جهودها من أجل1املكاتب

وتضاف إىل هذه اقحقو  حقو  أخرى مل يضمنها املشرع ال يف قانون اإلجراءات اجلزائية وال يف قانون محاية    
 الطفل اجلزائري وهي:

 وهذا اقحق 2عدم تعريض اقحدث املشتبه فيه عند توقيف للنظر للتعذيب اجلسدي واإلكراه املعنوي ،
من الدستور اجلزائري إذ جـاء فيها "تضمـن الـدولة عـدم انتهـاك حـرمة            61ب نص املـادة مكفول مبوج

اإلنسان، وخيطر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ن على املخالفات املرتكبة ضد اقحقو            منه يف هذا الشأن "يعاقب القانو  61يقمعها القانون"، وتضيف املادة 

واقحريات، وعلى كل ما رمس سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية"، وهو ما كرسه املشرع اجلزائري من خالل قانون 
الذي جاء نصها كما  1ف  1مكرر  143السيما املادة  1مكرر  143مكرر و  143العقوبات يف املادة 

دج إىل  111.111( سنة وبغرامة من 11( سنوات إىل عشرين )11ؤقت من عشر )يلي: "يعاقب بالسجن امل
دج، كل موظف رمارس أو حيرض أو يأمر مبمارسة التعذيب من أجل اقحصول على اعرتافات أو  211.111

 معلومات أو ألي سبب آخر".
 قتضيه اقحاجة    حق اقحدث املشتبه فيه يف الغداء والنظافة البدنية إذ يعترب هذا اقحق حق طبيعي ت
، وقد نظمه القانون اجلزائري مبوجب القرار الوزاري املشرتك احملدد لكيفيات التكفل مبصاريف التغذية 3البشرية

 منه على النحو اآليت: 1يف املادة  4والنظافة البدنية لألشخاص املوقوف ن حتت النظر داخل مقرات األمن الوطين
 بالنسبة لمصاريف التغذية. ( أ

من القرار  1من منطقة ألخرى ومن فصل آلخر حسب ما يوضحه اجلدول أدناه طبقا للمادة  وهي ختتلف
 الوزاري:

 

                                                   
1
 .11زيدومة درياس، مرجع سابق، ص   

2
 وما بعدها. 111وما بعدها. بلفروم حممد اليم ن، مرجع سابق، ص  112امسهان بن حركات، مرجع سابق، ص  
م حيدد كيفيات التكفل مبصاريف 1111يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1631رجب عام  11القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  3

 14التغذية والنظافة البدنية لألشخاص املوقوف ن حتت النظر داخل مقرات األمن الوطين )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 
 (.11و  11، ص 34، ع 62م، س 1111نة يونيو س 11ه املوافق لـ 1631رجب عام 

 . 314 -316محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  4
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 بالنسبة لمصاريف النظافة البدنية. ( ب

 كما يلي:  1مقسمة هي األخرى حسب املادة 

 المجموع سعر الوحدة المواد         الكمية

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 قطعة صابون -
 معجون أسنان -
 فرشة أسنان -
 منشفة االستحمام -
 لوازم اقحالقة  -
 غاسول -
 مشط -
 حمفظة -

 دج 61
 دج 11
 دج 61

 دج 111.11
 دج 61.11

 دج 11
 دج 11

 دج 111.11

 
 
 

 دج 641.11

ونشري إىل أنه فيما خيص مصاريف النظافة البدنية يستفيد منها الشخص مىت كانت مدة توقيفه للنظر تتجاوز      
 من القرار الوزاري السابق الذكر. 3ساعة طبقا للمادة  16

 

 المجمــــــــوع قيمـــــــة الوجبة الـــــــــوجبة المناطـــــق

 منطقة الشمال
 فطور الصباح -
 وجبة الغداء )سندويتش(-
 وجبة العشاء )سندويتش(-

 دج 11.11
 دج 131.11
 دج 121.11

 
 دج/ لليوم 331.11

 منطقة الجنوب
 فطور الصباح -
 وجبة الغداء )سندويتش( -
 وجبة العشاء )سندويتش( -

 دج 61.11
 دج131.11
 دج 111.11

  
 دج/ لليوم 341.11

 جميع المناطق
 )فصل الشتاء(      

 فطور الصباح -
 وجبة الغداء )سندويتش( -
 وجبة العشاء )سندويتش( -

 دج 11
 دج 111
 دج 131

 
 دج/ لليوم 611.1
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 . ح. ط. ج، وقد أوجب املشرع  16ألحكام املادة  وخيضع مساعه( سماع الحدث المشتبه فيه: 5      
ضرورة حضور احملامي أثناء  ذلك من أجل مساعدته، ويف اقحالة اليت ال يوكل للطفل حمامي من طرف أسرته يعلـم 

أن  ضابط الشرطة القضـائية وكيــل اجلمهورية املختص فــورا الختاذ اإلجراءات املنــاسبة مـن أجــل تعي ن حمام له، غري
مراعاة مصلحة اقحدث اليت تقتضي التسريع يف اإلجراءات املتخذة اجتاهه يسمح لضباط الشرطة القضائية الشروع 
يف مساع اقحدث بعد مضي ساعت ن من توقيفه للنظر، حىت وإن مل حيضر حماميه وذلك بعد حصوهلم على إذن من 

 السماع حبضوره. وكيل اجلمهورية، أما إذا حضر حماميه متأخرا استمرت إجراءات

 . ح. ط. ج بالنسبة  11يف ح ن اكتفى املشرع حبضور ممثله الشرعي على النحو الذي أشار له املادة      
سنة، والذي تنسب إليه أفعال ذات عالقة جبرائم اإلرهاب 12و  14للحدث املشتبه فيه الذي يرتاوح سنه ب ن 

 إطار مجاعة إجرامية منظمة، وذلك يرجع ملا يقتديه اقحفاظ والتخريب واملتاجرة باملخدرات، أو جرائم مرتكبة يف
 على األدلة ومجعها باإلضافة إىل إمكانية الوقاية من وقوع اعتداء وشيك على األشخاص.

فضال عن ضرورة حضور احملامي، حرص املشرع على أن يتخلل مساع اقحدث املشتبه فيه فرتات راحة                
                           1ف  11طبقا للمادة  1جتنبا للفرتات املطولة اليت قد يستغرها االستجوابضمانا لعدم إرهاقه و 

  . ح. ط. ج. 

بعــد مســاع الطـفـل يتعيــن علــى ضبـاط الشرطـة القـضائية حتـرير حمـاضرهــم          ( تحريـــر المحاضر: 6
 وهي كاآليت: 1فقرة  11يها فقد حددهتا املادة بذلك، وبالنسبة للبيانات اليت جيب أن تدون ف

 مدة مساع اقحدث، وفرتات الراحة اليت ختللتها، -
 اليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، -
 اليوم والساعة اللذين قدم فيهما أمام القاضي املختص يف حالة اللجوء إىل ذلك، -
 األسباب اليت استدعت توقيفه للنظر. -

نها جيب أن توقع هذه احملاضر على اهلامش من طرف الطفل وممثله الشرعي، وإذا امتنع م 1وطبقا للفقرة      
 على ذلك أشار ضباط الشرطة القضائي له.

تقييد هذه البيانات يف سجل خاص ترقم وختتم صفحاته ويوقع عليه  3بعد ذلك يتوجب عليهم طبقا للفقرة      
ى مستوى كل مركز شرطة قضائية حيتمل أن يستقبل طفال من طرف وكيل اجلمهورية، والذي جيب أن رمسك عل

موقوفا للنظر، إضافة لذلك جيب أن تقيد هذه البيانات يف سجالت اإلقرار لدى اهليئات أو املصاحل اليت يلزم فيها 

                                                   
 .313محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  1
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ضباط الشرطة القضائية مبسكها وتنسخ البيانات وحدها يف احملضر الذي يرسل إىل السلطة القضائية وفقا للمادة 
  . ح. ط. ج. 11

بناء على هذا يكون املشرع اجلزائري ضمن للحدث املشتبه فيه إجراءات خاصة لتوقيفه للنظر وإن اشرتكت يف     
بعض القواعد مع التوقيف للنظر عند األشخاص البالغ ن، غري أهنا تتماشى مع سن اقحدث وتراعي خصوصياته 

قانون اإلجراءات اجلزائية، وهذا عمال مبا دعت إليه العديد واحتياجاته أكثر من الوضع الذي كانت عليه يف ظل 
 من االتفاقيات الدولية.

هذا بالنسبة لالختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية يف القانون اجلزائري، حيث أن املشرع منحها إىل      
الة اجلرم املشهود أو  . إ. ج. ج وهي تتعلق حب 14من املادة  3مبوجب فقرة  1جانبها صالحيات استثنائية

وما يليها  61التلبس جبناية أو جنحة إذ مكنهم القانون فيها ممارسة السلطات املخولة هلم طبقا لألحكام املادة 
 من ذات القانون.

وعن إمكانية ممارسة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم االستثنائية يف جمال جرائم األحداث فقد منع      
 . ح. ط. ج "... ال تطبق إجراءات التلبس على  46من املادة  1ذلك صراحة يف الفقرة  املشرع اجلزائري

 . إ. ج. ج وعليه يسري عليها ما يسري  6ف  11اجلرائم اليت يرتكبها الطفل"، وذلك بعدما منعه يف املادة 
 على باقي اجلرائم من إجراءات.

جند أن املشرع املغريب تعامل من حيث اإلجراءات مع مرحلة  القانون المسطرة الجنائية المغربيباللجوء إىل      
البحث والتحري أو البحث التمهيدي كما يطلق عليه على حنو مشابه للمشرع اجلزائري، إذ يسري على اقحدث 
املشتبه فيه خالهلا ما يسري على املشتبه فيه البالغ، باستثناء إجراءات التوقيف للنظر اليت خصه فيها بأحكام 

، وإن كان االختالف بينهما يقوم فيما خيص ضباط الشرطة القضائية املكلف ن بالبحث التمهيدي إذ يتواله خاصة
 يف القانون املغريب كما سبق وأشرنا له ضباط شرطة قضائية خمتص ن يف جمال األحداث.

ع األدلة عنها والبحث وعليه يتوىل ضباط الشرطة القضائية املكلف ن باألحداث التثبت من وقوع اجلررمة ومج     
 . م. ج. ج، إما بصفة تلقائية أو بناء على تعليمات النيابة العامة  12من املادة  1عن مرتكبيها طبقا للفقرة 

 منه. 42طبقا للمادة 

 

 

                                                   
1
 .114. حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص 344مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  
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، واملشرع مل ينص على الشكل الذي 11املادة  1فيتلقون الشكايات والوشايات املتعلقة هبا طبقا للفقرة      
الشكايات والوشايات حاله حال املشرع اجلزائري، وعليه جيوز تلقيها كتابيا كما ليس هناك مانع من  تفرغ فيه هذه

تلقيها شفهيا، وإذا كانت القاعدة العامة تقضي حبرية تقدمي البالغات والشكاوى من طرف األفراد فإن املشرع ألزم 
إىل علمهم أثناء ممارستهم ملهامهم فورا، وذلك املوظف ن وكل سلطة منتصبة بوجوب اإلبالغ عن اجلرائم اليت تصل 

بإخبار وكيل امللك أو الوكيل العام للمك هبا وموافاته جبميع ما يتعلق هبا من معلومات وحماضر ووثائق طبقا 
 . م. ج. م، واألمر ذاته بالنسبة لألفراد عندما يتعلق األمر جبررمة متس باألمن العام أو حبياة شخص  61للمادة 
 من ذات القانون.  63اله طبقا للمادة أو أمو 

أيضا يقوم ضباط الشرطة القضائية يف إطار مجع االستدالالت باالستماع إىل املشتبه فيهم مع إشعارهم       
باألفعال املنسوبة إليهم، واالستماع إىل الشهود وكل شخص يرون يف مساعه فائدة تعود على إجراءات البحث 

وهي:  3ف  16حماضر للسماع جيب أن تستويف الشكليات املنصوص عليها يف املادة  التمهيدي، وحيررون بشأهنا
هوية الشخص املستمع إليه، رقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء، تصرحياته واألجوبة اليت يرد هبا على أسئلة ضباط 

تفتيش املنازل  41الشرطة القضائية، إىل جانب هذا خول املشرع هلم مبناسبة البحث التمهيدي طبقا للمادة 
 وحجز أدلة اإلثبات لكن بعد املوافقة الصرحية لصاحب املنزل.

وإذا كان املشرع اجلزائري عندما يتعلق األمر حبدث قد جرد ضباط الشرطة القضائية من الصالحيات      
نا مل نلمس  . ح. ط. ج، فإن 1ف  46االستثنائية املمنوحة هلم يف حالة التلبس باجلنايات واجلنح يف املادة 

على  44إىل  14ما يسقط أحكامها املنصوص عليها يف املواد من  قانون المسطرة الجنائية المغربيضمن 
اقحدث املشتبه فيه، وبالتايل فإنه حال تلبس اقحدث جبنايات أو جنحة يسري عليه ما يسري على البالغ ن من 

ختالف يب ن لنا حجم اقحماية القانونية اليت منه، وهذا اال 41و  46أحكام وهو ما قد نستشفه من املادت ن 
 يتمتع هبا اقحدث املشتبه فيه يف القانون اجلزائري.

الذي قد تتطلب  المشرع المغربيأما فيما يتعلق بإجراءات التوقيف للنظر أو اقحراسة النظرية كما يسميه  
لف ن باألحداث، فنص املشرع املغريب جمريات البحث اإلعدادي اللجوء له أحيانا من ضباط الشرطة القضائية املك

 . م. ج. م، إذ ال رمكن اللجوء له طبقا للفقرة الثانية منها إال يف اقحالة  641له على أحكام خاصة له يف املادة 
اليت يتعذر فيها تسليم اقحدث ملن يتوىل رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سالمة اقحدث تقتضي ذلك وبعد 

من ذات املادة وبصفـة استثنائية  3نيابة العامة، واليت هلا أن تستعيض عنه طبقا للفقرة اقحصول على موافقة ال
، دون اإلخالل حبقه 641تقتديها ضرورة البحث أو سالمة اقحدث بنظـام اقحراسة املؤقتة املنصوص عليه يف املادة 

الشخص أو املؤسسة املعهود إليها يف اتصال حماميه معه ووليه أو املقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو 
برعايته، إذ يتم هذا االتصال حتت رقابة ضباط الشرطة القضائية بعد أخذ إذن من النيابة العامة مع ضرورة االلتزام 
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من املادة          1بالسرية حول ما يدور يف هذا االتصال إىل غاية االنتهاء من البحث التمهيدي طبقا للفقرة 
 إخضاع اقحدث إىل أحد التدابري التالية: 641اقحراسة املؤقتة طبقا للمادة  ، ويقضي نظام641

  تسليم اقحدث إىل أبويه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو إىل حاضنه أو إىل شخص جدير
 بالثقة،
 ،تسليم اقحدث إىل مركز مالحظة 
 ذا الغاية،تسليم اقحدث إىل قسم اإليواء مبؤسسة عمومية أو خصوصية معدة هل 
  تسليم اقحدث إىل مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو مؤسسة صحية باألخص

 يف حالة ضرورة معاجلة اقحدث من التسمم،
  تسليم اقحدث إىل إحدى املؤسسات أو املعاهد املعدة للرتبية أو الدراسة أو التكوين املهين أو للمعاجلة

 ة عمومية مؤهلة هلذه الغاية أو إىل مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام هبذه املهمة،التابعة للدولة أو إلدار 
 .تسليم اقحدث إىل مجعية ذات منفعة عامة مؤهلة هلذه الغاية 

علما أنه من الناحية العملية هناك العديد من العراقيل والصعوبات اليت تعيق تطبيق هذه التدابري لعدم وجود      
فيها على أرض الواقع، ما جعل التطبيق العملي لنظام اقحراسة املؤقتة يف الغالب ال خيرج عن املؤسسات اليت متارس 

تدبريين أساسي ن يتمثالن يف تسليم اقحدث إىل أبويه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو إىل حاضنه أو إىل 
لشرطة القضائية يف بعض األحيان شخص جدير بالثقة، وإال فتسليمه إىل مركز للمالحظة، ما يضطر ضباط ا

 .1إيداعهم يف أماكن ال تتناسب وأوضاعهم وال أعمارهم وال السياسية اجلنائية اخلاصة باألحداث

املتعلقة بإحالته على  641ومىت مت إخضاع اقحدث املشتبه فيه إىل اقحراسة النظرية ودون اإلخالل بنص املادة 
               4و 1و  6و 1ف  641ب، فإنه يستفيد طبقا للمادة اجلهات املختصة حسب طبيعة اجلرم املرتك

  . م. ج. م مما يلي:

 ،أال تتجاوز اقحراسة النظرية مدهتا 
  أن حيتفظ باقحدث املشتبه فيه أثناء اقحراسة النظرية يف مكان خمصص لألحداث، وإن كانت هي األخرى

 .2قد أثبت الواقع العملي غياهبا
 زمة للحيلولة دون إيذائه،اختاذ كل التدابري الال 

                                                   
. موقع 1 -2ة جنوح األحداث، اخليارات واإلشكاالت، ص سفيان ادريوش، الدور اإلجرائي للنيابة العامة يف معاجلة ظاهر  1

 .//:www.justice.gov.mahttpوزارة العدل املغربية 
           مصطفى برتاوي، التجربة املغربية يف جمال عدالة األحداث، املستجدات واإلكراهات، التجربة العربية يف جمال  2

 .44حداث، مرجع سابق، ص األ
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  إشعار ويل اقحدث أو املقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو املؤسسة املعهود إليها
برعايته بإخضاع اقحدث للحراسة النظرية، إذ يتم اإلشعار فور اختاذ قرار وضعه حتت اقحراسة النظرية بأي وسيلة 

 م. ج. م. .  44طبقا للفقرة األخرية من املادة 
  حق االتصال به لكل من وليه أو املقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو املؤسسة

املعهود إليها برعايته وحماميه أيضا، إذ يتم ذلك بعد اقحصول على إذن من النيابة العامة وحتت مراقبة الشرطة 
سرية التامة واليت تتميز هبا إجراءات البحث القضائية، على أن يلتزم هؤالء األشخاص مبا فيهم احملامي بال

التمهيدي على العموم، فيمنع عليهم إخبار أي كان مبا دار بينهم خالل اتصاهلم باقحدث قبل انقضاء فرتة 
 البحث التمهيدي.

ــا مل يتعرض إىل العديد من أحكام اقحراسة النظرية من بينهـالمشرع المغربي الظاهر من خالل هذه املادة أن      
إمكانية مــدهتا وكيفية متديدهـــا، حــق الزيــارة، اجلــرائم اليت يكـــون فيهــا اقحــدث املشتبــه فيــه حمـــال للحراســـة النظرية، 

إخضاعه للفحص الطيب، إخباره حبقوقه، مساعه وحترير حماضر بذلك، وهذا فيه إحالة ألحكامها على القواعد 
 . م. ج. م، وبالرجوع إىل هذه املادة جند أن اقحدث  41إىل  44ها يف املواد من العامة هلا واملنصوص علي

 املشتبه فيه يشرتك مع البالغ مبوجبها فيما يلي:

  ساعة ابتداء من ساعة التوقيف، مع إمكانية متديدها مرة واحدة  62مدة اقحراسة النظرية وهي حمددة بـ
 14ساعة كأصل عام، واستثناء رمكن متديدها إىل  16ة ملدة بعد اقحصول على إذن مكتوب من النيابة العام

ساعة قابلة لتمديد  14ساعة قابلة لتمديد مرة واحدة يف اجلرائم اليت متس بأمن الدولة الداخلي أو اخلارجي، وإىل 
د                  مرت ن وبنفس املدة يف كل مرة إذا تعلق األمر جبرائم إرهابية، خالفا للمشرع اجلزائري الذي وإن مل حيد

ساعة عندما يتعلق األمر حبدث سواء يف اقحاالت العادية أو يف حالة  16مدة بدايتها غري أنه خيفضها إىل 
 التمديد. 
 .فور االعتقال يتم إخباره بدواعيه وباقحقو  املكفولة له السيما حقه يف التزام الصمت 
  غري أهنا مل تتحدث عن الكيفية اليت يع ن هبا على حق اقحدث يف االتصال مبحاميه  641حتدثت املادة

يف فقرهتا  44خاصة يف اقحالة اليت ال يتم فيها تعي ن حمامي له من طرف عائلته، وهو ما أشارت له املادة 
الســادسة والســابعة إذ له وفقها اقحــق يف طلب تعي ن حمــامي حبيث إذا مل يكن لعائلته الدرة على تعيينــه له، ع ن له 
حمامي يف إطار املساعدة القضائية بعد اإلشعار الفوري للنقيب من طرف الشرطة القضائية الذي يتوىل هذه 

 املهمة.
                   بعــد مســـاع الطفــل جيب أن يبـــ ن ضــابط الشرطــة القضائية ذلـــك فـي حمضــر يتضمــن يــوم وســاعة

قدرمه إىل القاضي املختص، ويوقع أو يبصم عليه من طرف الشخص ضبطه، ويوم وساعة إطال  سراحه أو ت
املعين، أما إذا رفض أو استحال عليه ذلك يشار إىل األسباب يف هذا احملضر، وهذه البيانات تضمن باملماثلة يف 

 وما بعدها. 11فقرة  44سجل خاص وفقا ملقتضيات املادة 
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 راسة النظرية، فيبدو أن املشرع املغريب منحه للحدث بالنسبة إلمكانية اخلضوع للفحص الطيب أثناء اقح
املشتبه فيه يف حاالت معينة تتعلق أساسا بالتلبس جبناية أو جنحة ومىت ظهرت عليه آثار العنف أو اشتكى من 
ذلك، حبيث يتم إخضاعه له من طرف ممثل النيابة العامة أو بطلب من حماميه قبل الشروع يف عملية استنطاقه 

  . م. ج. م. 46و  43تشري إليه املادة وفقا ملا 
  إمكانية التفتيش اجلسدي للشخص املوضوع حتت اقحراسة النظرية، على أال تنتهك حرمة املرأة أثناء

 .21ذلك، إذ يتم انتداب امرأة للقيام به ما مل يكن الضابط الذي يتوىل التفتيش امرأة طبقا للمادة 

بالنظر إىل  641مقارنتها مع األحكام اخلاصة اليت جاءت هبا املادة أمام هذه األحكام واليت ال رمكن      
أثناء اقحراسة          القانون المغربيقصورها، ننتهي إىل القول حبدودية اقحماية القانونية للحدث املشتبه فيه يف 

، فما مدى مراعاة املشرع النظرية، إذ مل يراعي املشرع اخلصوصية اليت يتميز هبا اقحدث عن البالغ ن يف هذه املرحلة
 املصري لذلك؟. 

 . ط. م على األشخاص الذين يتولون مهمة الضبط  114يف املادة  المشرع المصريبالرغم من نص      
القضائي فيمــا خيص جرائم األحداث، غري أنــه مل ينص ضمنــه على اإلجـــراءات اليت يتبعوهنا يف هذا           

مة يف قانون ها ما يتبع يف القانون اجلزائري واملغريب من خالل اللجوء إىل القواعد العااخلصوص، وعليه يتبع في
 اإلجراءات اجلزائية.

البحث عن اجلرائم ومرتكبيها ومجع االستدالالت اليت تلزم للتحقيق يف فيتوىل مأموري الضبط القضائي      
اجلررمة أو علمهم هبا عن طريق الغري، ويف اقحالة  . إ. ج. م، مبجرد علمهم الشخصي ب 11الدعوى طبقا للمادة 

األخرية خوهلم املشرع صالحية قبول التبليغات والشكاوى عن خمتلف اجلرائم واليت جيب عليهم أن يبعثوا هبا فور 
 ، وهبذا اخلصوص رميز املشرع املصري ب ن نوع ن من التبليغات تبليغات16املادة  1ذلك للنيابة العامة طبقا للفقرة 

جوازية حتدث من كل شخص علم بوقوع اجلررمة، وتبليغات وجوبية حتت طائلة العقوبات حتدث من املوظف ن 
   11العمومي ن أو املكلف ن باخلدمة الذي يعلمون بوقوع اجلرائم أثناء أو بسبب تأديتهم لعملهم طبقا للمادت ن 

ات والشكاوى كتابيا أو شفويا كون القانون مل  . إ. ج. م، أما بالنسبة لشكلها فيجوز تقدمي هذه التبليغ 14و
 .1يصرح بالشكل الذي تقدم فيه

بعد ذلك يباشر مأموري الضبط على اقحال مهامهم يف مجع االستدالالت، حيث أن اإلجراءات اليت يقمون      
ديد القوان ن ألساليب هبا أثناء مجعها ال خترج عن ما تعرضنا له يف القانون اجلزائري، إذ يرجع هذا التشابه لعدم حت

 . إ. ج. م كسماع كل من لديه معلومات  11وإيرادها هلا على سبيل املثال، ومن أمثلتها ما ذكرته املادة  ذلك
 عن وقائع اجلررمة ومرتكبها، طرح أسئلة على املتهم، االستعانة باألطباء وغريهم من أهل اخلربة وطلب رأيهم.

                                                   
1
 .41حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  
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قد نصا صراحة على إمكانية إخضاع اقحدث املشتبه فيه إىل التوقيف  لمغربيااجلزائري و المشرعوإذا كان       
مل يصرح  المشرع المصري . م. ج. م، فإن  641 . ح. ط. ج واملادة  61للنظر بصريح نص املادت ن 

 بذلك يف قانون الطفل وال يف قانون اإلجراءات اجلزائية، وهذا يدل على عدم جواز إخضاع اقحدث للتوقيف للنظر
، وهذا أمر بديهي طاملا أنه ال جييزه عند البالغ ن كأصل عام إال يف حالة تلبس املتهم جبنحة أو جناية 1عنده

ف  31و  36معاقب عليها باقحبس ملدة تتجاوز ثالث أشهر ومىت وجدت دالئل كافية على اهتامه طبقا للمادة 
ف مأموري الضبط يف جناية أو جنحة  . إ. ج. م، أما خارج هذه اقحاالت فالقبض جائز حصرا من طر  1

والعنف بعد اقحصول على أمر        أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة السرقة أو نصب أو التعدي الشديد
 أي حالة التلبس أو  –من القانون نفسه، ويف كلتا اقحالت ن  1ف  31من النيابة العامة بالقبض عليه طبقا للمادة 

ال يوجد ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ما يستثين  -1ف  31اجلرائم اليت حددهتا املادة  حالة ارتكاب جررمة من
 34واد من اقحدث املشتبه فيه من القبض عليه مىت وجد أمامها خاضعا يف ذلك لألحكام املنصوص عليها يف امل

  . إ. ج. م وما يليها.

 رابعا: تحرير المحاضر والتصرف فيها.

ط الشرطة القضائي باملهام املذكورة أعاله يتوجب عليهم إثبات ما قاموا به ضمن حماضر تسمى بعد قيام ضبا     
 . إ. ج. ج، وبالنسبة للبيانات اليت جيب  1ف  12مبحاضر مجع االستدالالت وذلك طبقا ملقتضيات املادة 

يه فيها إىل صفة الضــابط أن تتضمنها عند حتريرها فالقانون مل ينص عليها إال فيما تعلق منها بضرورة التنو 
القضائي الذي قــام بتحريرهــا، ومع ذلك جيب أن تتضمن امسه وجهــة العمل اليت يتبعهــا هــذا               

 .2الضابط، توقيعه، تاريخ وساعة حتريرها

سخة منها فور القيام بذلك يتوجب عليهم مباشرة موافاة وكيل اجلمهورية بأصول هذه احملاضر مصحوبة بن     
مؤشر عليها ملطابقتها لألصل، مرفقة مع مجيع املستندات والوثائق املتعلقة هبا مبا فيها حماضر االستماع وكذلك 
األشياء املضبوطة هذا بالنسبة للجنايات واجلنح، أما بالنسبة للمحاضر املتعلقة باملخالفات واألورا  املرفقة هبا 

 . إ. ج. ج، ورمبا يرجع هذا  12من املادة  3و  1هورية طبقا للفقرت ن فنص املشرع على إرساهلا إىل وكيل اجلم
االستثناء الذي خص فيه املشرع إرسال احملاضر اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية يف املخالفات عرب الربيد 

ويرجع ذلك إىل العادي يف ح ن ألزم يف اجلنايات واجلنح بضرورة التسليم الفوري هلا والذي ال يتحقق إال باليد، 
 .3الطابع الذي تتسم به املخالفات وهو بسطتها وعدم خطورهتا

                                                   
1
 .41حس ن حس ن أمحد اقحضوري، املرجع السابق، ص  
2
 .11. علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص 41، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  

3
 .41جنيمي مجال، املرجع السابق، ص  
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من  . م. ج. م مث  13حترير حماضرهم طبقا للمادة  القانون المغربيويتوىل ضباط الشرطة القضائية يف       
 -14و 14لمادت ن باعتبارمها املسريين ألعماهلم طبقا ل-يوجهون أصوهلا إىل وكيل امللك أو الوكيل العام للملك 

 مرفقة بنسخت ن عنها مشهود مبطابقتهما لألصل مع مجيع الوثائق واملستندات املتعلقة هبا.

وعن البيانات اليت جيب أن تتضمنها هذه احملاضر، خالفا للمشرع اجلزائري قد نص عليها املشرع املغريب    
 وهي: 1و  1ف  16فقرة أخرية واملادة  13وحددها يف املادت ن 

 م حمرر احملضر وصفته ومكان عمله وتوقيعه،اس 
 ،تاريخ وساعة إجناز اإلجراء 
 ،ساعة حترير احملضر إذا كانت ختتلف عن ساعة إجناز اإلجراء 
 .اإلشارة إىل صفة حمررها والذي جيب أن تكون له صفة ضابط شرطة قضائية 

 

ة أن يدون كل اإلضافات أو بعد ذلك يقرأ املصرح تصرحياته أو تتلى عليه وعلى ضابط الشرطة القضائي
التغيريات أو املالحظات اليت رمكن أن يبديها املصرح أثناء التالوة، وبعد اإلشارة إىل عملية التالوة يف احملضر يتم 
توقيعه من طرف ضابط الشرطة القضائية إىل جانب املصرح الذي جيب عليه تدوين امسه خبط يده باإلضافة إىل 

جييد الكتابة أو التوقيع يكتف ببصمة يده مع اإلشارة إىل ذلك يف احملضر أيضا، وذات التوقيع، أما إذا كان ال 
 األمر يتبع يف حال رفضه التوقيع أو اإلبصام أو يف حال مل يكن له االستطاعة للقيام بذلك. 

حاضر مهمة حترير مأموري الضبط القضائي للمفأسند املشرع  قانون اإلجراءات الجزائية المصريأما يف     
منه، أما بالنسبة للبيانات اليت جيب أن تتضمنها  1ف  16اليت تثبت األعمال املنجزة من طرفهم مبوجب املادة 

فهي: وقت اختاذ اإلجراءات، مكان حصوهلا، توقيع الشهود واخلرباء الذين مت االستماع إليهم، توقيع مأمور 
 1ف  111ورا  املضبوطة، وننوه هنا إىل أنه طبقا للمادة الضبط، لرتسل فيما بعد إىل النيابة العامة مع مجيع األ

 . ط. ج توجد نيابات متخصصة يف جمال األحداث، من هذا املنطلق يتوجب على مأموري الضبط القضائي 
وإن كان ليس هناك يف القانون ما رمنع أعضاء النيابة العامة إرسال حماضرهم هلا وليس للنيابة العامة العادية، 

 .1ن تلقي هذه احملاضر عمال بقاعدة عدم جتزئة النيابة العامةالعادية م

بعد تسليم ضباط الشرطة القضائية أو مأموري الضبط حماضرهم إىل اجلهات املعنية فإن هذه األخرية هلا أن      
ا بقرار تتصرف فيها وفقا لسلطتها التقديرية، بناء على ذلك لوكيل اجلمهورية يف القانون اجلزائري أن يتصرف فيه

لوكيل امللك والوكيل العام للملك  القانون المغربي . إ. ج. ج، وهو ما منحه  1ف  34باقحفظ طبقا للمادة 

                                                   
1
 .311أشرف رمضان، مرجع سابق، ص  
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           41لنيابة العامة طبقا للمادة  القانون المصري . م. ج. م، و 4ف  61و  6ف  61يف املادت ن 
 له؟.  . إ. ج. م، فما هو القرار باقحفظ وما هي األسباب املوجبة

 أوال: تعريف القرار بالحف،.

يعرف بأنه عبارة عن أمر إداري من أوامر التصرف يف االستدالالت تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر      
 .1مؤقتا عن الدعوى أمام حمكمة املوضوع

ات اليت تقدمها النيابة             يف تعريف آخــر للفقه الفرنسي يعــرف بأنه قرار بعــدم املتابعة اجلنائية لالعتبـار      
العامة، يصدر منها بصفتها سلطة إدارية وهو ال يكسب حقا وال حيوز حجية وجيوز العدول عنه من ذات وكيل 

 اجلمهورية الذي أصدره، أو بناء على أوامر الرؤساء.

تصدره النيابة العامة لتصرف به يعرفه أيضا الفقه املصري بأنه أمر إداري من أوامر التصرف يف االستدالالت،      
 .2النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام حمكمة املوضوع بغري أن حيوز أي حجية تقيدها

 بناء على هذا يتميز القرار باقحفظ مبا يلي:    

  ليس قرار قضائي، وعليه ضباط الشرطة القضائية غري مطالبون بتسبيبه، كما أنه ال حيوز أي حجية أمام
يا كان أو جزائيا، باإلضافة إىل هذا هو غري قابل للطعن فيه وإمنا جيوز رفع تظلم عليه ملن أصدره أو القضاء مدن

 أمام النائب العام أو وزير العدل من أجل العدول عنه.
  قرار غري مقيد، وبالتايل جوز للنيابة العامة أن تعدل منه يف أي وقت وحترك بشأنه الدعوى العمومية مىت

 إذا ظهرت عناصر جديد.رأت ذلك خاصة 
 3ال أثر له على حق املضرور من اجلررمة يف حتريك الدعوى العمومية من أجل املطالبة حبقه. 

 ثانيا: أسباب القرار بالحف،.

 تقسم هذه األسباب إىل أسباب قانونية وأخرى موضوعية:    

امة وحتريكها الدعوى العمومية فال جتد وهي عبارة عن عقبات قانونية حتول ب ن النيابة الع( األسباب القانونية: 0
 .4هلا سبيال إال إصدار قرار حبفظها

                                                   
 .146عبد الرمحن جماهد اجلمرة، مرجع سابق، ص  1
2
 .46 -43علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  

3
 .144. عبد الرمحن جماهد اجلمرة، مرجع سابق، ص 114 -114أمحد شوقي الشلقاين، مرجع سابق، ص  

4
 .44علي مشالل، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  
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 من ب ن األسباب القانونية نذكر:     

 ،أن يكون الفعل غري معاقب عليه قانونا 
  توافر سبب من أساب اإلباحة كارتكاب الفعل للدفاع الشرعي، أو مانع من موانع العقاب كالسرقات

 ب ن األصول،
 ن موانع املسؤولية كاجلنون أو صغر السن،توافر مانع م 
 ،توافر قيد من قيود حتريك الدعوى العمومية، كالشكوى والطلب واإلذن 
 1انقضاء الدعوى العمومية لسبب من أسباب انقضائها، كوفاة املتهم والتقادم والعفو الشامل. 

وكفايتها من أجل إثبات وهي أسباب تثور بشأن تقدير األدلة من حيث صحتها ( األسباب الموضوعية: 7
 .2الواقعة حمل البحث والتحري ونسبها إىل املشتبه فيه

 ورمكن إرجاعها إىل ما يلي:    

 ،عدم صحة الوقائع املبلغ عنها 
 ،انعدام األدلة أو عدم كفايتها 
 ،بقاء الفاعل جمهوال 
 ت املتخذة، أو يتم االكتفاء عدم أمهية اجلرم املرتكب، كأن يكون اجلرم املرتكب تافه باملقارنة مع اإلجراءا

 .3باجلزاء اإلداري، أو يتم رد األشياء املسروقة أو تراعى أواصل القرابة ب ن املتخاصم ن

وبإصدار وكيل اجلمهورية هذا القرار يتوجب عليه إعالم الشاكي و/ أو الضحية به إذا كان معروفا يف أقرب       
فيوجب املشرع إخبار املشتكي  قانون المسطرة الجنائيةيف  . إ. ج. ج، أما  1ف  34اآلجال طبقا للمادة 

قانون يوما تبدأ من تاريخ اختاذ القرار باقحفظ، يف ح ن رمتد اإلعالن يف  11أو دفاعه بذلك خالل أجل قدره 
ليشمل اجملين عليه واملدعي باقحقو  املدنية والورثة يف حال وفاة أحدمها، إذ يتم  اإلجراءات الجزائية المصري

 من هذا القانون. 41اإلعالن يف حمل اإلقامة طبقا للمادة 

 . إ. ج. ج إمكانية  34من املادة  1فضال عن القرار باقحفظ، يتيح القانون لوكيل اجلمهورية طبقا للفقرة       
حماضر -ا إجراء وساطة بشأهن،  فضال عن إمكانية إحالتها إىل جهات التحقيق املختصة أو احملاكمة مباشرة

                                                   
. معراج                   311. أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص 311ق، ص عبد اهلل اوهايبية، مرجع ساب 1

 .11م، ص 1111جديدي، الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية مع التعديالت اجلديدة، 

2
 .311عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص  

 .111زروقي عاسية، مرجع سابق، ص  3
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           4ف  62و  61و 6ف  61املــواد  القــانون المغــربي، وتقــابل هــذه املادة يف  -اط الشرطة القضائيةضب
 . إ. ج. م وسنتعرض إىل هذين اقحالت ن  43مكرر و  12املادت ن القانون المصري  . م. ج. م، ويف 

 بالتفصيل أدناه.

 الفرع الثاني: مرحلة التحقيق االبتدائي.

لوكيل اجلمهورية اقحق أيضا يف التصرف يف حماضر مجع االستدالالت بتحريك الدعوى العمومية فيها وذلك      
 . إ. ج. ج، السيما عندما يتعلق األمر باجلنايات اليت  1ف  34بإحالتها إىل جهات التحقيق طبقا للمادة 

  . إ. ج. ج. 44يعترب التحقيق فيها إجباريا طبقا للمادة 

ك الدعوى العمومية يف هذه اقحالة من خالل الطلبات االفتتاحية اليت توجهها النيابة العامة إىل جهات إذ حتر      
التحقيق، ويف اقحالة اليت ال يبادر فيها وكيل اجلمهورية يف حتريك الدعوى خول القانون اجملين عليه كاستثناء على 

 . إ. ج. ج، ويف   44و  32دين طبقا للمادة القاعدة العامة حتريكها عن طريق شكوى مصحوبة باالدعاء امل
  . إ. ج. ج. 44كلتا اقحالت ن تسند مهمة التحقيق إىل قاضي التحقيق الذي خوله القانون ذلك طبقا للمادة 

بناء على هذا يكون املشرع اجلزائري من ب ن التشريعات اليت تتبىن مبدأ الفصل ب ن سلطة االهتام والتحقيق       
نسا وتونس واملغرب وسوريا والعرا  ولبنان، فيسند سلطة االهتام إىل النيابة العامة وسلطــة التحقيق إىل جانب فر 

إىل قـــاضي التحقيق، غــاية منه يف اقحصول على جهاز قضائي عادل وسليم يف أداء وظائفه، على العكس من 
م وسلطة إجراء التحقيق االبتدائي كما هو التشريعات اليت جتمع ب ن السلطت ن فتمنح لنيابة العامة سلطة االهتا

 . إ. ج. م، إىل جانب القانون األردين  111الذي كرس ذلك يف املادة  القانون المصريعليه اقحال يف 
والكوييت واليمين والسوداين، حبجة أن ذلك يبسط اإلجراءات وحيقق السرعة للفصل يف الدعوى العمومية ويعمل 

 .1ثغرات يف التحقيق بسبب عرض املتهم على عدة جهات قضائية على عدم تشتيت الدليل وخلق

هذا فيما يتعلق بالتحقيق يف جنايات البالغ ن، فما هي اجلهات املخولة بالتحقيق يف جرائم املرتكبة من طرف     
 األحداث؟.

 

 

                                                   
مرحلة التحقيق األولية والتحقيق االبتدائي، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم سلطان حممد شاكر، ضمانات املتهم أثناء  1

. أمحد 11 -11. علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص 114م، ص 1113السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 
ا بعدها. أشرف وم 116. أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص 111 -116شوقي الشلقاين، مرجع سابق، ص 
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 البند األول: تعريف التحقيق االبتدائي.

ا القانون التحقيق يف جرائم األحداث سنحاول حتديد قبل أن ننتقل إىل اقحديث عن اجلهات اليت خوهل     
 املقصود بالتحقيق بداية.    

التحقيق االبتدائي عند البالغ ن هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية خمتصة للتحقيق يف مدى صحة االهتام     
ملثبتة للتهمة والبحث عن املوجه بشأن واقعة جنائية معروضة عليها من طرف النيابة العامة، للبحث عن األدلة ا

 .1اجملرم ن املتهم ن هبا

قياسا على هذا رمكن تعريف التحقيق يف جمال األحداث اجلاحن ن بأنه اختاذ مجيع اإلجراءات والوسائل      
املشروعة اليت توصل إىل كشف اقحقيقة وإظهارها، والذي يهدف إىل التعرف على شخصية الطفل اقحدث 

 . 2ث عن الوسائل العالجية الضرورية املالئمة إلدماج اقحدث يف اجملتمعوأسباب احنرافه، والبح

انطالقا من هذين التعريف ن يتضح لنا بأنه رغما من أن التحقيق لدى األشخاص البالغ ن يشرتك مع التحقيق      
يت تثبتها، غري أن لدى األحداث يف تنوهلما الواقعة ذاهتا وهي الواقعة اإلجرامية وحماولة البحث عــن األدلة ال

التحقيق لدى األحداث رمتاز يف أنه يرتكز أكثر على دراسة شخص اقحدث والظروف اليت دفعته إىل ارتكاب 
الفعل املنسوب إليه وحماولة القضاء عليها أكثر من تركيزه على اجلررمة ذاهتا، وهذا ما يدفع البعض للدعوى إىل 

رحلة فحص اقحالة أو مرحلة حتري حالة اقحدث بدال من التحقيق إعادة صياغة تسمية هذه املرحلة بتسميتها م
 .3القضائي

  البند الثاني: القاضي المختص بالتحقيق االبتدائي.

 . ح. ط. ج، هبذا  1ف  46يعد التحقيق يف جمال األحداث إجباريا يف اجلنايات واجلنح طبقا للمادة      
اضر الضبطية القضائية اليت تصل إليه حول اجلرائم اليت حتمل جيد وكيل اجلهورية نفسه ملزما بفتح حتقيق يف حم

  . ح. ط. ج. 1ف  46وصف جناية أو جنحة طبقا للمادة 

                                                   
. خمتار شبلي، صفات احملقق اجلنائي، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية ثقافية، ع  312عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص  1

 .14م، ص 1113، ديسمرب 41
 .341محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
 .312. أشرف رمضان، مرجع سابق، ص 114 -114، مرجع سابق، ص منصور بن علي بن عبد اهلل اقحريقي 3
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واألمر ذاته بالنسبة لإلخطارت اليت تصل إليه من طرف وزير العدل حافظ األختام، واليت حتال إليه هو اآلخر      
من القانون السابق ذكره وكذا نص الفقرة األوىل  1ف  14ادة من طرف املفوض الوطين قحماية الطفولة طبقا للم

 .3361 -14من مرسوم التنفيذي  13من املادة 

وهذا على العكس بالنسبة للمخالفات اليت يعترب فيها التحقيق جوازاي خيضع للسلطة التقديرية لوكيل      
رة إىل احملكمة مىت مل يرى فيها ضرورة  . ح .ط. ج، وعليه له إحالتها مباش 1ف  46اجلمهورية طبقا للمادة 

من القانون ذاته، أما بالنسبة للجنايات  41إلحالتها على التحقيق حىت لو طلب املدعي املدين ذلك طبقا للمادة 
واجلنح إلجبارية التحقيق فيها فمن غري املمكن للمدعي املدين أن يكلف اقحدث فيها باقحضور مباشر أمام 

مكرر  . إ. ج. ج، كما ليس لوكيل اجلمهورية تلقي الشكوى املتعلقة هبا  334املادة احملكمة وفقا ألحكام 
 باعتباره اجلهة املخولة بتلقيها يف اجلرائم اليت جيوز فيها التكليف املباشر باقحضور.

يات أما بالنسبة للجهة اليت تتوىل التحقيق يف جنايات وجنح األحداث، فقد ميز املشرع يف ذلك ب ن اجلنا     
واجلنح وأسند كل منهما إىل جهة قضائية خمتلفة، فيتوىل مهمة التحقيق يف جنح األحداث قاضي األحداث 

 1ف  41و  6ف  41ومهمة التحقيق يف جناياهتم قاضي التحقيق املكلف باألحداث وهذا طبقا لنص املادة 
  . ح. ط. ج.

 أوال: تعيين قاضي التحقيق.

تم هبا تعي ن كل من قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث يف املادة حدد املشرع الكيفية اليت ي    
  . ح. ط. ج: 41

فيع ن قاضي األحداث مبوجب قرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة ثالث سنوات بكل حمكمة تقع  -
داث مبوجب أمر صادر مبقر اجمللس وذلك مبعدل قاض واحد أو أكثر، أما بالنسبة لباقي احملاكم فيع ن قضاة األح

 من رئيس اجمللس القضائي وملدة ثالث سنوات أيضا.
أما قاضي التحقيق املكلف باألحداث فيع ن هو اآلخر بنفس الكيفيات اليت يع ن هبا قضاة األحداث على  -

 مستوى احملاكم غري مقر اجمللس القضائي.

 

 

                                                   
1
 الذي حيدد شروط وكيفيات تنظيم وسري اهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة السابق ذكره. 336 -14املرسوم التنفيذي رقم  
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ضاة التحقيق املكلف ن باألحداث، فإنه ورغما من اختالف اجلهات اليت تتوىل تعي ن قضاة األحداث وق     
يشرتط يف قاضي التحقيق املكلف باألحداث نفس الشروط املشرتطة من أجل تعي ن قاضي األحداث واليت 

، وذلك ألن قاضي التحقيق ما هو إال قاضي يتم تعيينه من ب ن قضاة األحداث، وإن كان ال 1تعرضنا هلا سابقا
               661 . ح. ط. ج، إال أنه باللجوء إىل نص املادة  41ة يبدو ذلك ظاهرا من خالل نص املاد

يتضح لنا األمر جليا السيما يف فقرهتا األخرية، وباعتبار قاضي األحداث هو الذي يتوىل  2 . إ. ج. ج امللغاة
سلطة  . ح. ط. ج يكون املشرع مجع له ب ن  21أيضا رئاسة قسم األحداث للفصل يف قضاياهم طبقا للمادة 

 . ح. ط. ج املتعلقة بالتحقيق القضائي الذي يقوم به  32إىل  33التحقيق واقحكم، وهو ما تؤكده املواد من 
قاضي األحداث يف إطار محايته للحدث يف خطر، وبالتايل خير  املشرع القاعدة اليت تقضي مببدأ الفصل ب ن 

 . إ. ج. ج، واليت من غري  141واملادة  1ف  32قضاة التحقيق وقضاة اقحكم املنصوص عليها يف املادة 
املمكن أن يتوىل يف إطارها قاضي اقحكم الفصل يف قضية سبق له التحقيق فيها إذ أن ذلك يعرض حكمه 

 للبطالن.

 ثانيا: اختصاص قاضي التحقيق.

ص يتحدد االختصا وكيل اجلمهورية إحالة ملف اقحدث اجلانح إىل قاضي األحداث املختص، إذ يتوىل     
          41اإلقليمي لقاضي األحداث بصفته قاضي أحداث أو قاضي حتقيق مكلف باألحداث طبقا لنص املادة 

 . ح. ط. ج باحملكمة اليت ارتكبت اجلررمة بدائرة اختصاصها، أو اليت يقع هبا حمل إقامة أو سكن الطفل أو حمل 
 لطفل أو املكان الذي وضع فيه.إقامة أو سكن ممثله الشرعي، أو املكان الذي عثر فيه على ا

واملشرع مل يشر ضمن هذه املادة عن إمكانية متديد اختصاص قاضي األحداث أثناء التحقيق، على حنو      
الذي أشار له يف التحقيق عن البالغ ن أين قد رمدد اختصاصه إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى، إذ يتم التمديد 

خدرات واجلررمة املنظمة عرب اقحدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة عن طريق تنظيم فيما خيص جرائم امل
 61اآللية للمعطيات، وكذا جرائم تبيض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف طبقا للمادة 

  . إ. ج. ج. 1ف 

 

                                                   
 وما بعدها من هذا البحث. 311أنظر، الصفحة  1
كمة تقع مبقر اجمللس القضائي قاض أو قضاة خيتارون لكفاءهتم وللعناية اليت كانت تنص هذه املادة على أنه "يع ن يف كل حم  2

 يولوهنا لألحداث، وذلك بقرار من وزير العدل ملدة ثالث أعوام.
 أما يف احملاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعينون مبوجب أمر صادر من رئيس اجمللس القضائي بناء على طلب النائب العام.    
 أن يعهد إىل قاضي حتقيق أو أكثر مكلف ن خصوصا بقضايا األحداث بنفس الشروط اليت ذكرت يف الفقرة السابقة".ورمكن     
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ح. ط. ج، إذ خيتص كقاضي   . 1ف  41أما بالنسبة لالختصاص النوعي فيتحدد طبقا للمادة      
األحداث بالتحقيق يف اجلنح املرتكبة من األحداث، أما كقاضي حتقيق مكلف باألحداث فيختص بالتحقيق يف 
اجلنايات اليت يرتكبوهنا، أما يف اقحالة اليت يرتكب فيها الطفل جناية أو جنحة مع وجود فاعل ن أصل ن أو شركاء 

كل ملف على حدا، حيث أن ملف البالغ ن خيرج من جمال اختصاص قاضي   بالغون فيتوىل وكيل اجلمهورية فصل
األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث ليدخل يف اختصاص قاضي التحقيق، أما ملف اقحدث فيكيف 
حسب التكييف السابق حسب وصف اجلررمة إذا كانت جناية أو جنحة، وذلك مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق 

بالنسبة للشكوى املصحوبة باالدعاء املدين فتتم أمام قاضي التحقيق املكلف باألحداث طبقا للمادة  بينهما، أما
 . ح. ط. ج، إذ نصت على أن يتم ذلك أمام قاضي التحقيق املكلف باألحداث باحملكمة اليت  3ف  43

 يقيم بدائرة اختصاصها الطفل.

، إذ مل رمنح له املشرع الصالحية إال للتحقيق مع 1يد فيهوعن االختصاص الشخصي فالبأس بالتذكري بأنه مق    
، وذلك ألن 2سنوات والذين تقدم النيابة العامة طلباهتا خبصوصهم 11األحداث اجلاحن ن الذين يبلغ سنهم 
        1ف  14سنوات ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية طبقا للمادت ن  11اقحدث اجلانح الذي يقل سنه عن 

  . ع. ج. 61ج واملادة  . ح. ط. 

 البند الثالث: إجراءات التحقيق االبتدائي.

 -إحالة من طرف وكيل اجلمهورية–بداية ننوه إىل أننا سنتعرض إىل إجراءات التحقيق وفقا للحاالت العادية     
حبثنا  ألن إجراءات التحقيق يف حالة الشكوى املصحوبة باالدعاء املدين سبق لنا التعرض هلا بالتفصيل عند

للضمانات املقررة للحدث اجملين عليه يف حتريك الدعوى العمومية، إذ للمدعي املدين حتريكها عن طريق الشكوى 
املصحوبة باالدعاء املدين واليت ختضع لذات األحكام بالنسبة للشكوى املصحوبة باالدعاء املدين ضد اقحدث 

 اجلانح.

 . ح. ط. ج، فإن  41إىل  14املشرع اجلزائري يف املواد من وعليه طبقا ألحكام التحقيق اليت نظمها      
التحقيق يف جنايات وجنح األحداث سواء أمام قاضي األحداث أو أمام قاضي التحقيق املكلف باألحداث يتم 

 وفقا للمراحل التالية:

 

 

                                                   
 .26رومان فاطمة، مرجع سابق، ص  1
 .311عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص  2
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 أوال: التحقيق الرسمي.

نح املرتكبة من األحداث من طرف قاضي بالرغم من نص املشرع على إجبارية التحقيق يف اجلنايات واجل      
األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث، غري أنه مل ينص على الكيفية اليت يتصالن فيها بالتحقيق وبالتايل 

                 164يسري عليها ما يسري على اتصال قاضي التحقيق به يف القواعد العامة يف إطار إعمال نص املادة 
ليت تقضي بتطبيق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية فيما مل ينص عليه يف قانون الطفل مادامت  . ح. ط. ج، ا

 . إ. ج. ج فإن قاضي األحداث  1ف  44و  1ف  32مل تتعارض مع هذا األخري، وعليه وطبقا لنص املادة 
األحداث كأصل عام إال  وقاضي املكلف باألحداث ال رمكنه االتصال بالتحقيق يف اجلنايات واجلنح املرتكبة من

، أما االستثناء فيجيز له االتصال بالتحقيق عن 1مبوجب طلب من وكيل اجلمهورية يطلق عليه الطلب االفتتاحي
 43طريق الشكوى املصحوبة باالدعاء املدين، وهو ما أجازه املشرع لقاضي التحقيق املكلف باألحداث يف املادة 

  . ح. ط. ج. 3ف 

الطلب االفتتاحي فلم حيدد له املشرع شكال، غري أن ما جرى عليه العمل أن وكيل  وبالنسبة لشكل     
اجلمهورية يصدره يف شكل سند مكتوب يقوم بتحريره دون إغفال تأرخيه وتوقيعه عليه، مع إرفاقه إياه جبميع 

 .2الوثائق والسندات املتعلقة باجلررمة املعنية يف طلب بالتحقيق

من وكيل اجلمهورية أن يوجه طلبه بفتح حتقيق ضد شخص معلوم، إذ أجاز له توجيهه حىت ومل يشرتط املشرع      
 . إ. ج. ج، أيضا منح قاضي التحقيق إىل  جانب  1ف  43و  1ف  44حنو شخص جمهول طبقا للمادة 

ع وكيل اجلمهورية صالحية توجيه االهتام ضد كل شخص آخر يرى مسامهته بصفته فاعال أو شريكا يف الوقائ
من ذات القانون، أمام هذا هل رمكن لقاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف  3ف  44احملالة إليه طبقا 

 باألحداث توجيه االهتام؟.

 . ح. ط. ج قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث هلما أن رمارسا  41فطبقا للمادة       
قانون اإلجراءات اجلزائية، وعليه جيوز هلم توجيه االهتام على مجيع صالحيات قاضي التحقيق املنصوص عليها يف 

النحو السابق ذكره، وننوه هنا أنه ال جيب أن متس صالحياهتم يف توجيه االهتام باختصاصهم الشخصي             
ا يف سنة، أم 12سنة حىت  13املقيد، وهذا يعين أن هلم توجيه االهتام حنو األحداث الذين يبلغون من العمر 

حالة توجيههم االهتام حنو أشخاص بالغ ن فيجب أن يتم ذلك من طرف قاضي التحقيق لدى البالغ ن، وهذا ما 
 . ح. ط. ج اليت خترج ملف البالغ ن من جمال اختصاص قاضي األحداث  1ف  41نستشفه من نص املادة 

 وقاضي التحقيق املكلف باألحداث.

                                                   
 .364عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  1
 .146، مرجع سابق، ص 1يمي مجال، ج . جن63علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  2
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دما منح لقاضي التحقيق صالحية توجيه االهتام، فكما سبق القول غري أن املشرع تعارض مع نفسه عن     
فاملشرع اجلزائري يعد من ب ن التشريعات اليت تبنت مبدأ الفصل ب ن سلطة االهتام وسلطة التحقيق، فيكف 

 للمشرع أن رمنحه هذه السلطة اليت تعد يف األصل من صالحيات النيابة العامة؟.

تصل فيها إما لقاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث وقائع مل يسبق  أما بالنسبة للحالة اليت     
اإلشارة هلا يف طلب وكيل اجلمهورية، فيتع ن عليه أن حييل فوار إىل هذا األخري الشكاوى أو احملاضر اليت تثبت 

إضافية طبقا للمادة   . إ. ج. ج، لتقرير فتح حتقيق فيها من خالل طلبات 44من املادة  6ذلك طبقا للفقرة 
من القانون السابق، ألنه مقيد بالوقائع احملددة يف الطلب االفتتاحي أو االدعاء املدين بالنسبة  1ف  41

 . 1للشكوى املصحوبة باالدعاء املدين خالفا لألشخاص

الهتام وبعد اتصال قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف بالتحقيق وبعيدا عن صالحيتهما يف توجيه ا     
 . ح. ط. ج  41و  42وضرورة تقيدمها بالوقائع احملددة يف الطلب االفتتاحي، فإهنما يتوليان طبقا للمادة 

 . إ. ج. ج ووفقا للقانون، باختاذ مجيع إجراءات التحقيق اليت يريان فيها ضرورة للكشف عن  1ف  42و
 من  4لة االهتام وأدلــة النفي، وهلمــا طبقا للفقـــرة اقحقيقــة وللتعــرف على شخصية الطفــل من خالل التحري عن أد

املادة السابقة إذا تعذر عليهما القيام هبا شخصيا ندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك نيابة عنهم، وفقا 
 . إ. ج. ج، على أن يتوليان مرجعتها بعد  161إىل  132ألحكام اإلنابة القضائية املنصوص عليها يف املواد 

 ذلك.

بناء على هذين املادت ن ولعدم حتديد إجراءات التحقيق على سبيل اقحصر، يتوىل قاضي األحداث وقاضي     
التحقيق املكلف باألحداث اختاذ مجيع إجراءات التحقيق املشروعة واملطابقة للقانون واليت يريان فيها ضرورة وذلك 

مع املتهم البالغ يف ذات اإلجراءات املتبعة وإن كان ، وعليه يشرتك املتهم اقحدث 2حسب سلطتهما التقديرية
 1ف  42املشرع يشرتط بالنسبة للحدث ضرورة إخطاره هو وممثله الشرعي باملتابعة املوجهة ضده طبقا للمادة 

 . ح. ط. ج، والظاهر أن العلة من اشرتاط اإلخطار السيما للممثل الشرعي للحدث هو حماولة املشرع أن 
 دة واملساندة أثناء إجراءات املتابعة.يكفل له املساع

 

 

                                                   
 .112 -114أمحد شوقي الشلقاين، مرجع سابق، ص  1
2
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فضال عن ذلك أوجب حضور حمام ملساعدته أثناء التحقيق حيث يع ن هذا األخري إما من طرف الطفل أو      
     له أيضا أن يعهد بذلك إىل نقيب 2، أو بصفة تلقائية من طرف قاضي األحداث الذي1ممثله الشرعي

ر احملامي من القائمة اليت تعد شهريا من طرف نقابة احملام ن وفقا للشروط احملددة احملام ن، ويف اقحالة األخرية خيتا
 . ح. ط. ج، وإن كان عمليا ثبت  44يف التشريع والتنظيم املعمول هبما، وذلك وفقا ملا تشري إليه املادة 

 .3صعوبة تعيينه له يف إطار املساعدة القضائية خاصة يف هذه املرحلة

أعاله املشرع مل حيدد الطريقة اليت  1ف  42يقة إخطار الطفل وممثله الشرعي الوارد يف املادة فيما خيص طر      
حيدث هبا، إال أنه ليس هناك مانع من أن حيدث شفهيا أو عن طريق الربيد املضمون، وننوه يف هذا املوضع إىل أن 

 .4املشرع قصر اإلخطار على مرحلة املتابعة فقط

اءات التحقيق اليت رمكن لقاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث القيام هبــــــــا وتعد من قبيل إجر      
اإلجراءات اليت سنذكرها أدناه، ونشري هنا إىل أهنا إجراءات أمجعت عليها العديد من التشريعات مبا فيها املشرع 

 ، من بينها اآليت:5اجلزائري

  إ. ج. ج. 112إىل  111اد من االستجواب واملواجهة: وتطبق عليهما املو .  
  إ. ج. ج. 11إىل  22مساع الشهود: وختضع للمواد .  
  132، واملادة 24إىل  41، واملواد من 64إىل  66االنتقال للمعاينة والتفتيش والقبض: وحتكمها املواد 

  . إ. ج. ج.
  إ. ج. ج. 143 -24 -24 – 26حجز األشياء وضبطها: ونظمت أحكامه املادة .  
 161إىل  132نابة القضائية: اإل. 

                                                   
يعترب حضور املمثل الشرعي للحدث وتعي ن حمامي له أثناء املتابعة من ب ن الضمانات األساسية اليت يتمتع هبا اقحدث خالل  1

نب باقي الضمانات العامة األخرى اليت يتساوى فيها والبالغ ن، واليت تعرضنا إىل بعضها مبناسبة حبثنا هذه املرحلة إىل جا
إلجراءات التحقيق يف ح ن مل نتعرض للبعض اآلخر كوهنا متعارف عليها خالل هذه املرحلة، كتنحية فاضي التحقيق، تدوين 

ستئناف أوامر التحقيق، سرية التحقيق، حق املتهم التزام          إجراءات التحقيق، السرعة يف تنفيذ إجراءات التحقيق، ا
. سلطان حممد شاكر، مرجع        111الصمت، حقه بإبالغه بالتهم املنسوبة إليه. أوفروخ عبد اقحفيظ، مرجع سابق، ص 

تهم أثناء التحقيق وما بعدها. درياد مليكة، ضمانات امل 131وما بعدها. زروقي عاسية، مرجع سابق، ص  111سابق، ص 
 .14 -11االبتدائي يف ظل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر، ص 

 من د "اقحق يف الدفاع معرتف به، اقحق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية". 141جتسيدا لنص املادة  2
ة لعالج ظاهرة جنوح األحداث يف اجلزائر، ملتقى وطين حول جنوح األحداث قراءات يف عبد املنعم مجاطي، اآلليات القانوني 3

 .11م، ص 1114ماي  1و  6واقع وآفا  الظاهرة وعالجها، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، باتنة، يومي 
4
 .113، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  

5
 .11علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  
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  من القانون السابق. 114إىل  163اخلربة القضائية: نصت عليها املادة 
  11مكرر  41إىل  1مكرر  41اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور: طبقا للمواد من. 
 12ر مكر  41إىل  11مكرر  41 وفقا للمواد من: اإلذن مبباشرة التسرب ملراقبة األشخاص. 

ونلفت االنتباه مبناسبة هذه النقطة إىل أمرين مهم ن، األول يتعلق مببدأ سرية التحقيق والذي يعترب مبدأ عام    
يشرتك فيه البالغ ن واألحداث، وعليه جيب مراعاته أثناء هذه املرحلة وذلك بأن يكون التحقيق سريا بالنسبة 

قانون باقحفاظ على األسرار اليت تصل إىل علمهم مبناسبة للجمهور وعلنيا بالنسبة لألطراف، إذ يلزمهم ال
 .1اطالعهم على إجراءات التحقيق

أما األمر الثاين فيتعلق بتدخل املدعي املدين حيث أنه ومبجرد حتريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب    
املدنية إىل الدعوى اليت  االفتتاحي املقدم من طرف وكيل اجلمهورية، أمكن للمدعي املدين التدخل لضم دعواه

تباشرها النيابة العامة، إذ أن ادعائه يف هذه اقحالة يكون إما أمام قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف 
  . ح. ط. ج. 1ف  43باألحداث طبقا للمادة 

 ثانيا: البحث االجتماعي.

ت واجلنح وجوزيته يف                 . ح. ط. ج على إجبـارية اللجوء إليه يف اجلنايا 44ونصت املادة      
من نفس القانون يتوىل قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث  3ف  42املخالفات، وطبقا للمادة 

 إجراء البحث االجتماعي إما بنفسه أو يعهد به إىل مصاحل الوسط املفتوح.

األهداف املرجوة منه، فيهدف من خالله البحث االجتماعي ب 3ف  42ويعرف املشرع من خالل املادة       
إىل مجع كل املعلومات عن اقحالة املادية واملعنوية ألسرة اقحدث، وعن طباعه وسوابقه وعن موضبته يف الدراسة 
وسلوكه فيها وعن الظروف اليت عاش وترىب فيها، وذلك من أجل الوقف على شخصية اقحدث اجلناح ومعرفة 

 .2به اجلررمة من أجل تقرير التدابري املناسبة لهاألسباب الكامنة وراء ارتكا

 

 

 
                                                   

1
 .12راج جديدي، مرجع سابق، ص مع 

  عبد اجلبار اقحنيص، وسائل تفريد التدابري اإلصالحية لألحداث اجلاحن ن، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية        2
. عميمر                  114. حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص 111 -111م، ص 1111، 1، ع 11والقانونية، مج 

 .41ابق، ص رمينة، مرجع س
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 ثالثا: الفحوصات الطبية.

 . ح. ط. ج على قاضي األحداث  6ف  42تكملتا للبحث االجتماعي أوجب املشرع بنص املادة      
وقاضي التحقيق املكلف باألحداث ضرورة إخضاع اقحدث إىل فحوصات طبية ونفسانية وعقلية إذا لزم األمر 

حيث أن اهلدف من الفحوصات الطبية هو الكشف عن صحة اقحدث اجلسدية، أما الفحوصات النفسية ذلك، 
فتهدف إىل إبراز معامل شخصية اقحدث ومستوى ذكائه وانتباهه وقوة مشاعره وعواطفه، يف ح ن أن الفحوصات 

باجلنون، ومجيعها  العقلية تستهدف القدرات العقلية للحدث مــن حيث سالمتها أو اضطراهبا أو إصابتها
 .1فحوصات تسمح مبعرفة وضع اقحدث ومدى ارتباطه ومسامهته يف جنوحه

      42إضافة إىل إمكانية أمر قاضي األحداث باللجوء هلذه الفحوصات، جتيز الفقرة األخرية من املادة      
بواسطة حماميه إىل قاضي   . إ. ج. ج املطالبة باخلضوع هلا، إذ تتم هذه املطالبة إما من املتهم شخصيا أو

 التحقيق، والذي له قبوهلا أو رفضها حيث أنه يف اقحالة األخري جيب عليه تسبيب رفضه يف قرار الرفض. 

 

وعن اجلهة اليت تتوىل إجراء هذه الفحوصات الطبية فيعهد هبا طبقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية إىل      
منه، ويف إطار قيامها مبهامها مل يقصر املشرع صالحياهتا  114إىل  163اد اخلربة الطبية اليت تندب وفقا للمو 

  . إ. ج. ج. 111من املادة  1على فحص املتهم بل خوهلا صالحية توجيه األسئلة الالزمة طبقا للفقرة 

 غري أنه ما يؤخذ على املشرع خبصوص هذه الفحوصات هو عدم نصه على إلزاميتها يف وقت جيب أن تكون     
فيه كذلك شأهنا شأن البحوث االجتماعية، فهي أيضا هلا دور أساسي يف التعرف على شخصية اقحدث ودوافع 
اإلجرام لديه، وعليه من غري املمكن رهن هذه الفحوصات بالسلطة التقديرية لقاضي األحداث أو مؤشرات 

ة للحدث، فإنه من غري املمكن معينة، ألنه إذا كان يف معظم األحيان من السهل التأكد من السالمة الصحي
 التعرف على سالمته النفسية أو العقلية بدون خضوعه إىل فحوصات طبية معمقة ودقيقة.

 . إ. ج. ج امللغاة كان  613ومما جتدر اإلشارة له أن املشرع قبل صدور قانون محاية الطفل ومبوجب املادة      
داث، إما من خالل إجراء حتقيق غري رمسي أو حتقيق خيول قاضي األحداث صالحية التحقيق يف جرائم األح

 رمسي طبقا ملا يتم به التحقيق مع األشخاص البالغ ن، فضال عن البحث االجتماعي والفحص الطيب والنفساين. 

                                                   
. جنيمي مجال، الكتاب    161 -161. حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص 116زروقي عاسية، مرجع سابق، ص  1

. مسوس رشيدة، استجواب املتهم من 114 -116. عبد اجلبار اقحنيص، مرجع، سابق، ص 121األول، مرجع سابق، ص 
 .46م، ص 1114 -1111ة قحاج خلضر، باتنة، طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامع
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وعـــن مقصود املشرع بالتحقيق غيـر رمسي فهو أسلــوب خــاص للتحقيق قــرره القانون لقاضي األحداث، الذي      
لجوء له كلما رأى أن يف ذلك مصلحة للحدث، فله مثال يف سبيل القيام به صالحية تلقي أقوال الطفل دون له ال

حضور أم ن ضبط ودون اقحاجة إىل تسجيلها يف حمضر، أيضا عدم التقيد بالرتتيب املعهود إلجراءات           
 . 1مسي املعقدة والصارمةاستجوابه، متفاديا بذلك تعريض اقحدث اجلانح إلجراءات التحقيق الر 

أما بعد صدور قانون محاية الطفل مل يبقي املشرع على هذا النوع من التحقيق خمضعا اقحدث املتهم مباشرة     
 إىل التحقيق الرمسي، مع فرضه مجلة من الضمانات اليت قد يستفيد منها دون غريه من األشخاص البالغ ن.

 رابعا: تكوين ملف التحقيق.

، ألزم القانون 2النتهاء من إجراءات التحقيق املذكورة أعاله وإعطاء الوقائع التكييف القانوين املناسب هلابعد ا     
 . إ. ج. ج حترير نسخة عن  42من املادة  1قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث طبقا للفقرة 
التأشري عليها مبطابقتها لألصل من طرف كاتب هذه اإلجراءات ومجيع األورا  املتعلقة بالتحقيق، ليتم بعد ذلك 

التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية املنتدب، مث ترقم وجترد مجيع هذه األورا  مبعرفة كاتب التحقيق أوال بأول 
 من املادة أعاله. 3حسب حتريرها أو ورودها لقاضي التحقيق طبقا للفقرة 

 دعوى يف ملفات فرعية داخلية أربعة على النحو التايل:وجرت العادة على ترتيب األورا  داخل ملف ال    

 .ملف الشكل )أ(: وتدرج به وثائق شكلية مثل نسخ االستدعاءات وأوامر االستخراج وما شاهبها 
  ملف املعلومات )ب(: وتدرج به وثائق اقحالة املدنية للمتهم، بطاقة سوابقه العدلية، بطاقة االستعالمات

 ي، الفحوصات الطبية.األمنية، البحث االجتماع
 .ملف اقحبس والرقابة )ج(: وتدرج فيه الوثائق املتعلقة باقحبس واإلفراج والرقابة القضائية 
  ملف املوضوع )د(: وهو يضم كل شيء من غري ما ذكر يف امللفات الفرعية السابقة، فيدرج به كل شيء

 تصرف.يتعلق مبوضوع االهتام من مرحلة املتابعة إىل غاية إصدار أمر ال

أما دفرت الشيكات أو البطاقات البنكية أو بطاقة التعريف الوطنية وجـواز السفر فتحفظ يف كتابة                   
الضبط، وبعض التشريعات تضيف إىل هذ امللفات ملف ما بعد أمر التصرف )ه(، وهو معمول به يف القضاء 

بعد أمر التصرف، ملا تتخذه غرفة االهتام أو جهة اقحكم من  الفرنسي إذ تدرج به كل الوثائق املتعلقة بإجراءات ما

                                                   
           . مقدم عبد الرحيم، مرجع 163. نصر الدين العايب، مرجع سابق، ص 1عبد املنعم مجاطي، مرجع سابق، ص  1

 .141. زيدومة درياس، مرجع سابق، ص 614سابق، ص 
2
 .316جنيمي مجال، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  



 

412  

استدعاءات أو حتقيق تكميلي، أما يف القضاء اجلزائري هذه املرحلة تتطلب إنشاء ملف جديد حبيث يصبح ملف 
 .1التحقيق مبلفاته الفرعية من مكونات امللف اجلديد

هلا إىل قاضي التحقيق، فمثال إذا وصلت له وثيقة وترتب الوثائق داخل كل ملف حسب الرتتيب الزمين لوصو      
         1ويكتب عليها يف األعلى من جهة اليسار خبط صغري جرد  1تتعلق مبلف الشكل )أ( يعطى هلا رقم 

ويكتب عليها يف األعلى من جهة اليسار خبط صغري  1)أ(، والوثيقة اليت تأيت بعدها توضع فوقها ويعطى هلا رقم 
)أ( ... إخل ونفس األمر يتبع مع باقي امللفات الفرعية، ويف حال سحب أحد هذه  3جرد  3 )أ(، مث 1جرد 

 .2الوثائق ألي سبب قانوين وجب أن توضع يف مكاهنا ورقة بيضاء حتمل رقمها وسبب سحبها

الصور  من املادة السابقة على إمكانية استخراج النسخ بطريق 3وبدال من التحرير، نص املشرع يف الفقرة      
الفوتــوغرافية أو بطريقة أخرى مشاهبا هلا إذا أمــكن ذلك، إذ يتم ذلك بعد تسلم امللفات بعد عملية               

تبادهلا، ووقتها يتم نسخها بالعدد الضروري منها مث يقوم كاتب التحقيق من مطابقة امللف املنسوخ بامللف 
تع ن استخراج هذه النسخ على الفور حىت ال يتعطل على هتيئة األصلي، أما يف حالة الطعن يف ملف التحقيق ي

  . إ. ج. ج. 42من املادة  1الدعوى طبقا ملا تشري إليه الفقرة 

مكرر على وضع نسخة من إجراءات التحقيق خصيصا حتت تصرف حمامي األطراف  42وتضيف املادة      
ت نتائجها جاهزة للنقاش الوجاهي، ألنه مىت مل عند تأسيسهما، كما أجازت هلما استخراج صور عنها مىت كان

 تكن كذلك بعد فليس له ذلك مراعاة قحقو  الدفاع واحرتاما لقرينة الرباءة.

وبعد جرد امللف وترقيمه يرسل إىل وكيل اجلمهورية باعتباره ممثل النيابة العامة يف جرائم اليت يرتكبها األطفال      
من أجل تقدمي طلباته خالل أجل ال يتجاوز اخلمسة أيام من تاريخ  ،3 . ح. ط. ج 1ف  41طبقا للمادة 

 . ح. ط. ج، واملشرع قام بتقليص هذه املدة ففي قانون اإلجراءات اجلزائية قبل  44إرسال امللف طبقا للمادة 
منوحة له أيام من أجل تقدمي طلباته وهي ذات املدة امل 11منه كان رمنح لوكيل اجلمهورية أجل  614إلغاء املادة 

                                                   
1
 .121 -121بق، ص جنيمي مجال، مرجع سا 
2
 .141جنيمي مجال، املرجع السابق، ص  
منه إذا يرسل امللف لوكيل اجلمهورية مىت كانت الوقائع  141وتقابل هذه املادة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري املادة  3

النائب العام لدى اجمللس  توصف بأهنا جنحة، أما إذا كانت حتمل وصف جناية فيتع ن على قاضي التحقيق إرسال امللف إىل
منه، وأحكام غرفة  144القضائي الختاذ اإلجراءات املناسبة هلا وفقا ملا هو مقرر يف الباب اخلاص بغرفة االهتام طبقا للمادة 

وما بعدها، أما بالنسبة جلرائم األطفال فامللف حيال إىل وكيل اجلمهورية يف مجيع  144االهتام منصوص عليها يف املواد من 
األحوال سواء كيفت الواقعة على أهنا جنحة أو جناية، ألن وكيل اجلمهورية هو من رمثل النيابة العامة يف جرائمهم فضال عن كون 

 االختصاص يعقد يف اجلنايات إىل قسم األحداث باجمللس القضائي وليس غرفة االهتام.
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 . إ. ج. ج، وقد أحسن املشرع بتخفيضها حرصا منه دائما على حتقيق مصلحة  141عند البالغ ن يف املادة 
 الطفل فهذا من شأنه تسريع اإلجراءات وتفادي إطالتها. 

إذا رأى  ويقدم وكيل اجلمهورية طلباته يف اقحالة اليت يرى فيها أن التحقيق ال يزال ناقصا أو غري كاف، ألنه      
بأنه كامال وشامل ليس له إال املوافقة عليه، ويتوجب عليه يف اقحالة األوىل أن حيدد يف طلباته اإلجراء أو 
اإلجراءات اليت يطلبها من قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث، ويف هذا الوضع يكون هلذين 

تئناف التحقيق أو رفضها حبيث يتصرف يف التحقيق وفقا األخريين السلطة املطلقة يف املوافقة على طلباته واس
، وهنا منح القانون لوكيل اجلمهورية اقحق يف استئناف أوامره على النحو الذي سنتعرض 1للنتائج اليت توصل إليها

 له الحقا.

 البند الرابع: التدابير المتخذة أثناء التحقيق االبتدائي.

وهلا القانون لقاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف            إىل جانب إجراءات التحقيق اليت خ     
باألحداث، خوهلما أيضا فرتة التحقيق اختاذ بعض التدابري االحرتازية هبدف تأم ن أو محاية األدلة وضمان حسن 

 ، وتتمثل هذه التدابري فيما يلي:2سري التحقيق

 التدابير المؤقتة. أوال:

، نص عليها املشرع يف املادة 3ية وعالجية يهدف منها إىل تأهيل اقحدث وإصالحهوهي تدابري هتذيبية تقورم    
 . ح. ط. ج، اليت أجاز من خالهلا لقاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث اختاذ تدبري أو  41

 أكثر منها، وهي على النحو اآليت:

 بالثقة،تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرين  -
 . ح. ط. ج مساها باملصلحة املكلفة  61وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة، ويف املادة  -

 برعاية الطفولة،
وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة، وهذه املراكز واملؤسسات مل ينص القانون على كيفية  -

 . ح. ط. ج والذي مل يلحق  114خاص طبقا للمادة  عملها وسريها وكذا تنظيمها حميال إياها إىل تنظيم
 . ح. ط. ج  114إىل  111صدور قانون محاية الطفل إىل غاية يومنا هذا، مع ذلك نص املشرع يف املادة 

املتضمن تعديل القانون  141 -11، وعليه يسري عليها املرسوم التنفيذي رقم 4على حقو  اقحدث داخلها
                                                   

1
 .114 -111علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  

2
 .21ل، املرجع السابق، ص علي مشال 

 .4عبد املنعم مجاطي، مرجع سابق، ص  3
 من هذا البحث. 312أنظر، الصفحة  4
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 4هو املعمول به، فيوضع اقحدث طبقا للمادة  1املتخصصة يف الطفولة واملراهقة األساسي النموذجي للمؤسسات
، مع مراعاة أحكام 2منه إما يف املراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية أو املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة 1و

  . ح. ط. ج. 1615واملادة  1114واملادة  13ف  114املادة 
، وقد نظم املشرع نظام اقحرية املراقبة يف املواد 6ء األمر بوضعه حتت نظام اقحرية املراقبةورمكنهما عند االقتضا -

منه إخطار الطفل وممثله الشرعي يف اقحاالت  111 . ح. ط. ج، إذ ألزم املشرع يف املادة  111إىل  111من 
 يفرضها. اليت يتقرر فيها هذا النظام يف حقه وعن طبيعته والغرض منه وااللتزامات اليت

بدائرة اختصاص احملكمة اليت أمرت به أو  111وعن املكان الذي ينفذ به هذا النظام فقد حددته املادة       
حمكمة موطن الطفل، أما اجلهة اليت عهد إليها القانون بتنفيذه فهي إما مصاحل الوسط املفتوح املنصوص عليها يف 

من ذات القانون، أو املندوبون  1ف  21أشارت إليه املادة وما بعدها من  . ح. ط. ج طبقا ملا  11املادة 
 113، إذ تتوىل هذه اجلهات يف إطاره قيامها مبهامها طبقا للمادة 111كما حددته املادة   7الدائمون واملتطوعون

ل ما مراقبة الظروف املادية واملعنوية للطفل وكذا صحته وتربيته وحسن استخدامه ألوقات فراغه، على أن يثبتوا ك
يقمون به يف تقارير مفصلة يقدموهنا لقاضي األحداث كل ثالث أشهر، أما يف اقحالة اليت يسوء فيها سلوك الطفل 
أو يتعرض خلطر معنوي أو بدين يتوجب عليه تقدمي تقرير بذلك على اقحال لقاضي األحداث، واألمر ذاته يسري 

                                                   
املتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة  141 -11املرسوم التنفيذي رقم  1

 واملراهقة السابق ذكره.
ت التشكيلة اليت تعرضنا هلا عند حديثنا على املراكز اخلاصة حبماية وتربية األحداث يف يف ما خيص مهامها وتشكيلتها فهي ذا 2

 وما بعدها من هذا البحث. 311خطر. أنظر، الصفحة 
 . ح. ط. ج بأال يتم وضع األحداث يف هذه املراكز إال من طرف قاضي األحداث واجلهات  1ف  114تقضي املادة  3

 القضائية اخلاصة باألحداث.
تلزم هذه املادة قاضي األحداث أن يقوم يف أي وقت بزيارة املراكز املتخصصة يف محاية األطفال اجلاحن ن الواقعة يف دائرة  4

 اختصاصه، ومتابعة األطفال الذين مت وضعهم داخلها وحضور اجتماعات جلنة العمل الرتبوي املوجودة على مستواها.
يف قانون العقوبات على األشخاص العامل ن هبذه املراكز يف حال استعماهلم العنف  تنص على توقيع العقوبات املنصوص عليها 5

 ضد األطفال داخلها.
يسمى أيضا هذا النظام باملراقبة عن كثب وباقحرية احملروسة، واهلدف منه هو العمل على إعادة تربية اقحدث وإرشاده إىل الطريق  6

به بصفة مستقلة وإمنا مرفق مع تدبري آخر. جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر القومي، هذا ما جيعله إجراء تربوي ال حيكم 
 .121حتليل وتأصيل، مرجع سابق، ص 

 . ح. ط. ج خيتار املندوبون الدائمون من ب ن املربي ن املتخصص ن يف شؤون الطفولة، أما املندوبون  111طبقا للمادة  7
سنة على األقل والذين يكونون جديرين بالثقة  11ن ب ن األشخاص الذين يبلغ عمرهم املتطوعون فيعينهم قاضي األحداث م

املندوبون الدائمون إدارة وتنظيم عمال املندوبون املتطوعون إال أهنم  1ف  111وأهال للقيام بإرشاد األطفال، ويتوىل طبقا للمادة 
 مجيعهم خيضعون لسلطة قاضي األحداث.
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عرقل من أدائهم ملهامهم وكل حادث أو حالة تستدعي على األوضاع اليت يتعرضون فيها لصعوبات من شأهنا أن ت
إجراء تعديل يف التدبري املتخذ من طرف قاضي األحداث، إال أن الوضع ال حيتاج إىل تقرير ويقتصر على 
اإلخطار اقحال فقط سواء من مصاحل الوسط املفتوح أو مندوب ن أو املمثل الشرعي للطفل، وذلك يف حالة وفاة 

 من  . ح. ط. ج. 116ضا خطريا أو تغيري حمل إقامته أو غيابه بغري إذن طبقا للمادة الطفل أو مرضه مر 

غري أنه ما يؤخذ على املشرع من خالل هذه التدابري هو عدم مراعاته للوضع الصحي للحدث، فبعدما ترك 
      سلطة إخضاعه للفحوصات الطبية والنفسية والعقلية إىل قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف  
باألحداث، فإنه مل ينص على إمكانية وضعه حتت رقابة طبية عند فرضه هذه التدابري املؤقتة أيضا، على العكس 

 .1 . إ. ج. ج امللغاة 1ف  611ما كان يأمر به يف املادة 

ة هي قابلة للمراجعة والتغيري حسب وضع اقحدث، كما أهنا قابل 41من املادة  1وهذه التدابري وفقا للفقرة 
أيام من إصدارها، إذ يرفع االستئناف من الطفل أو  11 . ح. ط. ج يف ظرف  44لالستئناف طبقا للمادة 

 حماميه أو ممثله الشرعي أمام غرفة األحداث على مستوى اجمللس القضائي.

كن فيما خيص املدة الزمنية هلا فلم يقم املشرع بتحديدها، وهذا أمر مربر ألن هذه التدابري من غري املم
إخضاعها إىل مدة زمنية حمددة، فهي متتد طيلة فرتة التحقيق طالت أو قصرت وتنتهي بإحالة ملف الدعوى على 

 .2حمكمة األحداث

 ثانيا: الرقابة القضائية.

 . ح. ط. ج على أنه "رمكن قاضي األحداث أن يأمر بالرقابة القضائية وفقا  41نص املشرع يف املادة      
 راءات اجلزائية، إذا كانت األفعال املنسوبة للطفل قد تعرضه إىل عقوبة اقحبس".ألحكام قانون اإلج

مكرر  111وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع نظم أحكام الرقابة القضائية يف املواد من      
 منه فكيف تتم الرقابة القضائية للحدث؟. 3مكرر  111إىل  1

 . إ. ج. ج تتم الرقابة القضائية من خالل إخضاع املتهم مبوجب قرار من  1مكرر  111طبقا للمادة      
إىل التزام أو أكثر من االلتزامات اليت  -قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث -قاضي التحقيق 

 حددهتا هذه املادة على النحو التايل:

 قيق إال بإذن هذا األخري،عدم مغادرة اقحدود اإلقليمية اليت حددها قاضي التح (1
                                                   

ا رأى أن حالة اقحدث اجلثمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا، فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا يف جاء فيها بأنه "... وإذ 1
 مركز مالحظة معتمد".

2
 .341محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  
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 عدم الذهاب إىل بعض األماكن احملددة من طرف قاضي التحقيق، (1
 املثول دوريا أمام املصاحل أو السلطات املعنية من طرف قاضي التحقيق، (3
تسليم كافة الوثائق اليت تسمح مبغادرة الرتاب الوطين أو ممارسة مهنة أو نشاط خيضع إىل ترخيص، إما  (6

 أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل، إىل أمانة الضبط
عدم القيام ببعض النشاطات املهنية عندما ترتكب اجلررمة إثر ممارسة أو مبناسبة ممارسة هذه           (1

 النشاطات، وعندما خيشى من ارتكاب جررمة جديدة،
 االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو االجتماع ببعضهم، (4
 اخلضوع إىل بعض إجراءات فحص عالجي حىت وإن كان باملستشفى السيما بغرض إزالة التسمم، (4
 إيداع مناذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعماهلا، إال برتخيص من قاضي التحقيق، (2
أمر املكوث يف إقامة حممية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرهتا إال بإذن هذا األخري، وهذا االلتزام ال ي (1

أشهر قابلة للتمديد مرت ن، على أال تتجاوز  3به إال يف اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية، وملدة أقصاها 
مدة التمديد يف كل مرة نفس املدة األصلية، ومن أجل ضمان التطبيق السليم هلذا االلتزام عرض املشرع كل من 

 حملمية للعقوبات املقررة إلفشاء سرية التحقيق.يفشي أي معلومة تتعلق مبكان تواجد اإلقامة ا
 عدم مغادرة مكان اإلقامة إال بشروط ويف مواقيت حمددة. (11

قاضي األحداث وقاضي -وهذه التدابري أوردها املشرع على سبيل املثال ال اقحصر، إذ جيوز لقاضي التحقيق     
من املادة السابقة  6منها طبقا للفقرة عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل  -التحقيق املكلف باألحداث

منها األمر باختاذ خمتلف الرتتيبات مبناسبة املراقبة اإللكرتونية من أجل  3الذكر، أيضا أجاز له مبوجب الفقرة 
 .11و   1 - 4 - 1 - 1التحقق من مدى التزام املتهم بالتدابري أعاله السيما التدبري رقم  

على أهنا تدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ احملدد  3مكرر  111فتنص املادة  بالنسبة ملدة الرقابة القضائية
يف القرار الصادر من قاضي التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى، أما يف اقحالة اليت 

هذه اجلهة، ويف حال تأجيلها  يتم فيها إحالة املتهم أمام جهات اقحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة إىل أن ترفعها
اقحكم يف القضية إىل جلسة أخرى أو أمرت بإجراء حتقيق تكميلي فلها إبقاء املتهم حتت الرقابة القضائية أو األمر 

 بوضعه حتتها.

مبوجب أمر من قاضي التحقيق من تلقاء  1مكرر  111كما رمكن أن ترفع الرقابة القضائية طبقا للمادة   
طلب وكيل اجلمهورية أو بطلب املتهم أو حماميه بعد استشارة وكيل اجلمهورية، ويف اقحالة  نفسه أو بناء على

يوما ابتداء من يوم تقدمي           11األخرية يتع ن على قاضي التحقيق الفصل يف طلبه بأمر مسبب يف ظرف 
أو وكيل اجلمهورية استئناف الطلب، أما إذا مل يفصل قاضي التحقيق يف الطلب داخل هذه اآلجال رمكن للمتهم 

 يوما من تاريخ رفع األمر هلا. 11ذلك مباشرة أمام غرفة االهتام اليت هلا أن تفصل وتصدر قرارها يف ظرف 



 

417  

وألنه قد حيدث ويلقى طلب رفع الرقابة القضائية املقدم من املتهم أو حماميه الرفض، منح املشرع يف الفقرة      
إمكانية جتديده بعد انتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب األول، إال أن  1مكرر  111األخرية من املادة 

املشرع مل يتعرض إىل اقحالة اليت تتحفظ فيها غرفة االهتام عن إصدار قرارها حول طلب رفع الرقابة          
 القضائية، فهل سكوهتا يعترب قبول ضمين لطلب رفع الرقابة أم رفض ضمين لعدم قبول رفعها؟.

 . إ. ج. ج فإن رفع الرقابة يتع ن تلقائيا ما مل  114فقياسا على طلب اإلفراج املنصوص عليه يف املادة      
 يكن قد تقرر إجراء حتقيقات املتعلقة بطلبه.

أما فيما يتعلق باإلخالل بااللتزامات املفروضة مبوجب الرقابة القضائية دون مربر جدي فإنه يعرض صاحبه      
 مكرر  . إ. ج. ج. 113طبقا للمادة  1ملؤقتإىل اقحبس ا

فهل خيضع اقحدث املتهم يف حال إخالله بالتزامات الرقابة القضائية إىل اقحبس املؤقت على حنو ما خيضعه له     
 البالغ ن؟.

 ثانيا: الحبس المؤقت.

املؤقت إال   . ح. ط. ج ونص على أنه ال رمكن وضع اقحدث رهن اقحبس 41تدخل املشرع يف املادة      
من          1ف  11كافية عمال بأحكام املادة   41استثناء ومىت مل تكن التدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املادة 

على أن الرقابة القضائية هي البديل عن اقحبس، وعليه فاقحبس املؤقت يأيت كنتيجة  41د، كما أنه نص يف املادة 
اإلخالل بااللتزامات املفروضة مبوجب الرقابة القضائية كما هو اقحال عند  إما لعدم كفاية التدابري املؤقتة أو

 البالغ ن.

 

 

 

                                                   
             هو سلب حرية املتهم قبل الفصل هنائيا يف التهمة املوجهة إليه ملدة من الزمن يراعى فيها مصلحة التحقيق     1

ومقتضياهتا، وهناك من يطلق عليه التوقيف االحتياطي كاملشرع السعودي، واإليقاف التحفظي عند املشرع التونسي، واقحبس 
االحتياطي عند املشرع املصري، يف ح ن يطلق عليه املشرع املغريب االعتقال االحتياطي. علي حممد جربان آل هادي، ضمانات 

يق طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اجلديد، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري، كلية املتهم يف مرحلة التحق
. أمحد شوقي الشلقاين، مرجع 343 -341م، ص 1116 -ه1611الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .162. حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص 121سابق، ص 
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مكرر  113و 113فإن اقحبس االحتياطي يف هذين اقحالت ن يتم طبقا ألحكام املادت ن  41وطبقا للمادة      
ة القضائية غري كافية أو مل  . إ. ج. ج، إذ يشرتط طبقا هلما اللجوء إىل اقحبس املؤقت مىت كانت التزامات الرقاب

يتقيد املتهم هبا، أو عند انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدرمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت 
األفعال جد خطرية، أيضا إذا كان اقحبس املؤقت هو اإلجراء الوحيد للحفاظ على اقحجج أو األدلة املادية أو ملنع 

الضحايا أو تفادي تواطؤ ب ن املتهم ن والشركاء قد يؤدي إىل عرقلة الكشف عن  الضغوط على الشهود أو
 اقحقيقة، وأخريا إذا كان اقحبس ضروري قحماية املتهم أو وضع حد للجررمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.

         41ىل إ 41رغما من ذلك خيضع اقحبس املؤقت للطفل لألحكام التالية املنصوص عليها يف املواد      
  . ح. ط . ج وهي:

  1ف  12سنة رهن اقحبس املؤقت، وتؤكد ذلك املادة  13عدم جواز إيداع الطفل الذي يقل سنه عن 
  . ح. ط. ج.

  سنة أو يساويها رهن اقحبس املؤقت على جنحة اقحد األقصى  13عدم جواز إيداع الطفل الذي يتجاوز
 ل من ثالث سنوات أو يساويها.للعقوبة املقررة هلا قانونا هي اقحبس أق

  سنة رهن اقحبس املؤقت على جنحة اقحد  14سنة وال يتجاوز  13عدم جواز إيداع الطفل الذي يبلغ
األقصى للعقوبة املقررة هلا قانونا هي اقحبس أكثر من ثالث سنوات، إال يف اجلنح اليت تشكل إخالال خطريا 

روريا قحماية الطفل، على أال تتجاوز مدته شهرين غري قابلة وظاهرا بالنظام العام أو عندما يكون اقحبس ض
  . ح. ط. ج. 1ف  12للتجديد، وتؤكد ذلك املادة 

  سنة، ال جيوز إيداعه رهن اقحبس املؤقت عن جنحة مهما   12سنة وال يتجاوز  14إذا كان الطفل يبلغ
 كانت مدهتا إال ملدة ال تتجاوز شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة.

  بالنسبة للجنايات فال جيب أن تتجاوز مدة اقحبس املؤقت فيها شهرين قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز أما
شهرين يف كل جتديد، وعن كيفية متديدها فإهنا ختضع ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية، فتمدد طبقا للمادة 

 منه كما يلي: 1 -111
 مللف متدد مدة اقحبس املؤقت مرت ن.إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك استناد إىل عناصر ا -
سنة أو بالسجن املؤبد أو  11إذا تعلق األمر جبناية معاقب عليها بالسجن املؤقت ملدة تساوي أو تفو   -

 باإلعدام، جاز متديدها ثالث مرات.

األمر بالوضع رهن  -قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث-بعد إصدار قاضي التحقيق      
 مكرر. 113املؤقت يتع ن عليه تبليغه للمتهم شفهيا طبقا للفقرة األخرية املادة  اقحبس
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إال أنه رغما من األمر باقحبس املؤقت ورغما من حاالت استفادة املتهم من اقحق يف اإلفراج بقوة           
راج عن املتهم إذا رأى ، جيوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية باإلف1القانون

، شريطة أن 2بأنه ال مربر يف بقائه حمبوسا وأن اإلفراج ال أثر له على سري التحقيق وال يؤدي إىل تغيري معامل اجلررمة
من  1يتعهد باقحضور يف مجيع إجراءات التحقيق مبجرد استدعائه وأن خيطر القاضي جبميع تنقالته طبقا للفقرة 

  . إ. ج. ج. 114املادة 

 62كما لوكيل اجلمهورية أيضا أن يتقدم هبذا الطلب الذي يتع ن على قاضي التحقيق أن يبث فيه يف أجل      
ساعة من تاريخ تقدرمه، ويف حالة انتهاء هذه املدة ومل يبث قاضي التحقيق فيه أفرج على املتهم يف اقح ن طبقا 

 من املادة السابقة. 1للفقرة 

 . إ. ج. ج املتهم أو  114التحقيق ووكيل اجلمهورية خول القانون يف املادة  باإلضافة إىل إفراج قاضي    
حمامية صالحية تقدمي طلب اإلفراج لقاضي التحقيق يف أي وقت مع تعهده بااللتزامات املذكورة أعاله يف املادة 

ىل وكيل على قاضي التحقيق أن يرسل امللف إ 114 . إ. ج. ج، بعد ذلك يتوجب طبقا للمادة  1ف  114
أيام املوالية إليداع الطلب، ويبلغ يف ذات الوقت املدعي املدين إذا  1اجلمهورية من أجل إبداء طلباته يف أجل 

وجد بكتاب موصى عليه ألخذ مالحظاته حول املوضوع، وبعد ذلك يتع ن عليه أن يبث فيه يف مدة ال تتجاوز 
رية، وإذا مل يفعل للمتهم وحىت لوكيل اجلمهورية بالنسبة أيام على األكثر من يوم إرسال امللف لوكيل اجلمهو  2

يوما من  31لطلبه استئناف ذلك أمام غرفة االهتام يف ذات اآلجال األخرية واليت تتوىل الفصل فيه يف ظرف 
تاريخ تقدمي االستئناف، ومرور هذا األجل دون البث فيه يوجب اإلفراج على املتهم بصفة تلقائية، ويف حالة 

 جيوز جتديد الطلب بعد انتهاء أجل شهر من تاريخ الرفض. الرفض

             1ف  12وبالنسبة لألماكن اليت يتم فيها إيداع الطفل رهن اقحبس املؤقت فقد حددهتا املادة      
 . ح. ط. ج، إذ منعت وضع الطفل يف مؤسسات عقابية ولو بصفة مؤقتة وأوجبت وضعه مبراكز إلعادة الرتبية 

 ج األحداث أو جبناح خاص باألحداث يف املؤسسات العقابية إذا اقتضى األمر ذلك.وإدما 

مكرر                113من املادة  1أما فيما خيص استئناف األمر باإليداع رهن اقحبس املؤقت فيتم طبقا للفقرة      
  . إ. ج. ج يف ظرف ثالث أيام من تاريخ تبليغه للمتهم.

 التصرف في التحقيق االبتدائي.البند الخامس: أوامر 

يف إطار تصرف قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث يف التحقيق يصدر طبقا للمادت ن      
  . ح. ط. ج نوع ن من األوامر هي: 41و 42

                                                   
 وما بعدها. 612ص  اهلل اوهايبية، مرجع سابق، عبدأنظر،  1
 .611عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  2
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 أوال: األمر بأال وجه للمتابعة.

بصفة هنائية أو مؤقتة بعــد        -النيابة العــامة–وهو أمر قضائي مسبب يصدر عن سلطــة التحقيق      
التحقيق، تنهي مبقتضاه التحقيق االبتدائي وتوقف الدعوى عند هذه املرحلة لتوافر سبب من األسباب الذي حيول 

  . ح. ط. ج يف اقحاالت التالية: 42، ويصدر طبقا للمادة 1دون رفع الدعوى أو إحالتها إىل احملكمة املختصة

  تشكل أي جررمة.إذا كانت الوقائع ال 
 .إذا مل توجد دالئل كافية ضد الطفل 

ويبدو أن املشرع حصر األمر بأال وجه للمتابعة يف هذين اقحالت ن رغم أنه هناك حاالت أخرى       
 .3، وهي ذات اقحاالت اليت تعرضنا هلا خبصوص أسباب القرار باقحفظ موضوعية كانت أو قانونية2إلصداره

 . إ. ج. ج وهي كما  143أال وجه للمتابعة اآلثار املنصوص عليها يف املادة مع ذلك رتب على األمر ب
 يلي:

  من املادة أعاله إخالء سبيل احملبوس ن مؤقتا بالرغم من  1بالنسبة للحبس املؤقت: إذ يتم طبقا للفقرة
 استئناف وكيل اجلمهورية أوامر قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث.

من الدستور، ولقد كفل هذا األخري  11ى اقحبس املؤقت يف هذه اقحالة حبسا تعسفيا طبقا للمادة ويسم     
منه، ويتم ذلك وفقا ألحكام املواد  41اقحق يف التعويض عنه من طرف الدولة باعتباره خطأ قضائي طبقا للمادة 

رر منه من أجل اقحصول مك 134 . إ. ج. ج، إذ يشرتط طبقا للمادة  16مكرر  134مكرر إىل  134من 
عليه عدة شروط، من بينها صدور قرار هنائي بأال وجه للمتابعة أو بالرباءة، إىل جانب حبس املتهم مؤقتا، أن 

 يصيب املتهم ضررا ثابتا ومتميزا.

  مىت مل يكن  3بالنسبة لألشياء املضبوطة على ذمة التحقيق: فيبث يف ردها إىل أصاحبها طبقا للفقرة
نع حيازهتا، أما إذا كانت من ما رمنع فيها القانون ذلك تبقى رهن اقحجز إىل غاية مصادرهتا كتدبري من القانون رم

 .4تدابري األمن
  املدعي املدين هبا إذا وجد يف القضية مع جواز إعفائه منها   6بالنسبة للمصاريف القضائية: ألزمت الفقرة

 مسبب.كليا أو جزئيا مىت كان حسن النية مبوجب قرار خاص 

                                                   
 .314عبد الرمحن جماهد مجرة، مرجع سابق، ص  1
 .611 -612. عبد اهلل اوهايبية، مرجع سابق، ص 311 -311عبد الرمحن جماهد اجلمرة، مرجع سابق، ص  2
 من هذا البحث. 611و  611أنظر، الصفحة  3
4
 .111 -112علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  



 

421  

باإلضافة إىل هذه اآلثار يرتتب على األمر بأال وجه للمتابعة رفع الرقابة القضائية إذا كانت مفروضة طبقا  
  . إ. ج. ج. 1مكرر ف  111للمادة 

ومع ذلك فإن ظهور أدلة جديد يف القضية جييز لقاضي التحقيق متابعة املتهم من جديد ألجلها بعد موافقة  
  . إ. ج. ج. 141لك كما تشري له املادة النيابة العامة على ذ

 ثانيا: األمر باإلحالة.

وهو األمر الذي يقرر به احملقق إدخال الدعوى يف حوزة احملكمة املختصة، وهو على هذا النحو قرار بنقل     
وع اجلررمة الدعوى من مرحلة التحقيق االبتدائي إىل مرحلة احملاكمة، فمىت رأى احملقق توافر أدلة كافية على وق

       41، وطبقا للمادة 1ونسبتها إىل املتهم مبا يكفي لرفع الدعوى اجلنائية أصدر أمرا برفعها إىل اجلهة املختصة
  . ح. ط. ج تكون اإلحالة على الشكل التايل:

  بالنسبة للجنح واملخالفات: إذا رأى قاضي األحداث أن الوقائع تشكل جنحة أو خمالفة أصدر أمرا
ا أمام قسم األحداث على مستوى احملكمة، وهذا بعدما كان االختصاص بالنسبة للمخالفات يؤول بإحالته

، هبذا أصبح يسري عليها ما يسري على 2 . إ. ج. ج إىل حمكمة املخالفات لدى البالغ ن 664مبوجب املادة 
                  41ملادة اجلنح واجلنايات من أحكام أمام قسم األحدث كما سنتعرض له الحقا وهو ما تؤكده ا

  . ح. ط. ج.
  بالنسبة للجنايات: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جناية أصدر أمرا حبالتها أمام قسم األحداث

 حملكمة مقر اجمللس القضائي املختص. 

القضائي  وهذا االختصاص منحه املشرع لقسم األحداث سواء على مستوى احملكمة أو على مستوى اجمللس      
 من  . ح. ط. ج. 11املادة 

 146وفيما يتعلق باجلنح واجلنايات إذا كان املتهم حمبوسا مؤقتا فإنه عند اإلحالة يبقى كذلك طبقا للمادة       
 . إ. ج. ج، أما يف املخالفات فيفرج عنه ألهنا يف األصل من اجلرائم اليت خترج من  1ف  144واملادة  1ف 

 ملؤقت كما سبق وتعرضنا له.جمال تطبيق اقحبس ا

                                                   
 .14. معراج جديدي، مرجع سابق، ص 111حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  1
كان نصها كاآليت: " حيال اقحدث الذي مل يبلغ الثامنة عشرة يف قضايا املخالفات على حمكمة املخالفات، وتنعقد هذه احملكمة   2

 ...".  642نية املنصوص عليها يف املادة باألوضاع العال
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أما بالنسبة السرتداد األشياء احملجوزة، فاألصل أنه ألصحاهبا اقحق يف اسرتدادها عند فصل احملكمة املختصة      
من خالل تقدمي طلباهتم لقاضي التحقيق       1يف املوضوع، غري أن املشرع منح هلم هذا اقحق استثناء قبل ذلك

والذي يتوىل الفصل فيها وفقا لألحكام اليت تقتديها  -تحقيق املكلف باألحداثلقاضي األحداث وقاضي ال-
  . إ. ج. ج.  24املادة 

 . إ. ج. ج أن تقيد من طرفه يف  141وبعد إصدار قاضي التحقيق هذه األوامر جيب أوال ووفقا للمادة      
ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه  ذيل صحيفة طلبات وكيل اجلمهورية، إذ جيب أن تتضمن اسم املتهم ولقبه

ومهنته، ويذكر فيها الوصف القانوين للواقعة املنسوبة إليه كما جيب تسبيبها وحتديد على وجه الدقة األسباب اليت 
 من أجلها توجد أو ال توجد ضده دالئل كافية.

ا املتهم بأوامر التصرف  . إ. ج. ج على ذكره جيب أن حياط علم 1ف  142أيضا ووفقا ملا جاءت املادة      
يف التحقيق بعد انتهائه، وإذا كان حمبوسا فتتم خمابرته بذلك بواسطة املشرف رئيس مؤسسة إعادة الرتبية هذا 
بالنسبة للبالغ ن، أما بالنسبة لألحداث باعتبار اقحبس املؤقت يتم مبراكز إعادة الرتبية وإدماج األحداث أو جبناح 

ابية فيتم خمابرهتم بواسطة املشرف ن عليها، كما جيب أيضا أن حياط املدعي املدين خاص هبم يف املؤسسات العق
 ساعة بكتاب موصى عليه. 16علما بأوامر اإلحالة أو إرسال األورا  إىل النائب العام يف ظرف 

ى ساعة بكتاب موص 16إضافة إىل هذا فإنه مىت كانت هذه األوامر قابلة للطعن جيب أن تبلغ يف ظرف      
عليه إىل املتهم أو حماميه وإىل املدعي املدين، أما وكيل اجلمهورية فيخطر من طرف كاتب التحقيق بكل أمر 

                142من املادة  6و  3قضائي مىت كان خمالف لطلباته يف نفس اليوم الذي صدر فيه، طبقا للفقرة 
  . إ. ج. ج.

 حقيق االبتدائي.البند السادس: استئناف أوامر التصرف في الت

فإهنا تكون قابلة لالستئناف فيها خالفا لألمر باقحفظ  2بسبب الطبيعة القضائية ألوامر التصرف يف التحقيق    
من قانون محاية الطفل اجلزائري على أن  1ف  44الذي يصدره ضباط الشرطة القضائية، وعليه تنص املادة 

 143إىل  141لتحقيق املكلف باألحداث أحكام املواد من تطبق على استئناف أوامر قاضي األحداث وقاضي ا
 . إ. ج. ج، حبيث يتم االستئناف طبقا هلذه املواد إما من طرف النيابة العامة أو املتهم أو وكليه أو املدعي 

 املدين.
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 أوال: استئناف النيابة العامة.

 ئب العام:ويرجع حق استئناف النيابة العامة إما لوكيل اجلمهورية أو للنا     

 ( استئناف وكيل الجمهورية.0

 . إ. ج. ج، فله أن يستأنف أمام غرفة االهتام مجيع أوامر  141وقد خوله املشرع هذا اقحق يف املادة      
قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث، إذ يكون هذا االستئناف من خالل تقرير يقدمه لدى  

 يام من تاريخ صدور األمر.كتاب احملكمة ويف ظرف ثالث أ

يف  142غري أن السؤال املطروح هنا كيف لوكيل اجلهورية استئناف مجيع أوامر قاضي التحقيق؟ يف ح ن املادة     
فقرهتا الرابعة مل تلزم كاتب التحقيق إخطاره إال باألوامر القضائية املخالفة لطلباته، فكيف له أن يعلم باألوامر 

 املوافقة لطلباته؟.

فمادام أن املشرع جييز له استئناف مجيع األوامر فكان عليه األمر بإخطاره جبميعها دون استثناء بعضها على      
حساب اآلخر، هو أمر أكدته احملكمة العليا يف قرارها الذي جاء مضمونه على النحو التايل: "حيث جيوز لوكيل 

ية استئناف مجيع أوامر قاضي التحقيق وحىت تلك اليت  من قانون اإلجراءات اجلزائ 141اجلمهورية عمال باملادة 
كانت مطابقة لطلباته، وتبعا لذلك فال جيب عرقلة استعمال وكيل اجلمهورية هلذا اقحق بأي حال من األحوال مبا 
يف ذلك تقاعس كاتب الضبط عن إخطاره بكل أمر يصدر عن قاضي التحقيق ولو جاء مطابقا لطلباته استنادا 

الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات اجلزائية، مما جيعل الطعن مؤسسا ويؤدي  142لضيق لنص املادة على الفهم ا
 .1إىل نقض القرار املطعون فيه"

إىل أنه عند رفع االستئناف يبقى على املتهم احملبوس مؤقتا يف حبسه حىت  1يف فقرهتا  141وتضيف املادة      
إلبقاء عليه إىل ح ن انقضاء ميعاده ما مل يسبق لوكيل اجلمهورية املوافقة على يفصل فيه، وإذا مل يرفع بعد فيتم ا

 . إ. ج. ج اليت ختص إصدار قاضي  143اإلفراج عنه يف اقحال، وهذا فيه تعارض صريح مع نص املادة 
غم من التحقيق األمر بأال وجه للمتابعة، أين نصت على أنه مبجرد إصداره ذلك خيلى سبيل املتهم احملبوس ر 

 استئناف وكيل اجلمهورية.
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 ( استئناف النائب العام.7

 . إ. ج. ج صالحية استئناف مجيع أوامر قاضي األحداث وقاضي التحقيق  141هو اآلخر خولته املادة    
املكلف باألحداث أمام غرفة االهتام، كما ألزمه املشرع من خالل هذه املادة بضرورة تبليغ استئنافه للخصوم يف 

 .1يوما يف سبيل ذلك من تاريخ صدور األمر، وهي ذات املدة املمنوحة له من أجل تقدمي استئنافه 11أجل 

وخـالفا الستئناف وكيل اجلمهورية فاستئناف النائب العام ليس له أثر موقف على تنفيذ األمر                                
 .1فقرة  141رغم االستئناف الذي يرفعه طبقا للمادة باإلفراج، وعليه جيوز اإلفراج عن احملبوس احتياطيا 

 ثانيا: استئناف المتهم أو وكيله.

يف األوامر قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث  141ويكون استئنافهما مقبوال طبقا للمادة     
 التالية:

 معاينة إلظهار اقحقيقة.  مكرر: األمر برفض تلقي تصرحيات املتهم أو مساع شاهد أو إجراء 41املادة  -
 : األمر الفاصل بعدم قبول املنازعة يف االدعاء املدين. 46املادة  -
 مكرر: األمر بوضع املتهم اقحبس املؤقت. 113املادة  -
 : األمر بتمديد اقحبس املؤقت يف اجلنح.111املادة  -
 : األمر بتمديد اقحبس املؤقت يف اجلنايات.1 -111املادة  -
األمر بتمديد اقحبس املؤقت إلجراء خربة أو اختاذ إجراءات مجع أدلة أو تلقي شهادات مكرر:  111املادة  -

 خارج الرتاب الوطين.
 : األمر بوضح حتت الرقابة القضائية.1مكرر  111املادة  -
 : األمر برفض رفع الرقابة القضائية. 1مكرر  111املادة  -
 : األمر برفض طلب اإلفراج.114املادة  -
 ر برفض طلب خربة. : األم163املادة  -
 : األمر برفض طلب إجراء خربة تكميلية أو خربة مضادة. 116املادة  -
 باإلضافة إىل األمر باالختصاص بنظر الدعوى.  -
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وحىت يقبل استئناف املتهم أو حماميه عن هذه األوامر يتع ن أن يرفعه بعريضة تودع لدى قلم كتاب احملكمة يف 
ه، أما إذا كان املتهم حمبوسا فيجيز له القانون أن يرفع هذه العريضة إىل كاتب ظرف ثالث أيام من تبليغ األمر إلي

ضبط املؤسسة احملبوس هبا، اليت يتوجب عليها تقييدها يف سجل خاص، وبعد ذلك يتع ن على املسؤول تسليمها 
 ساعة حتت طائلة تعرضه للجزاءات التأديبية. 16إىل قلم كتابة احملكمة يف ظرف 

ثر الذي حيدثه رفع االستئناف من املتهم أو وكيله على األمر برفع الرقابة القضائية أو اإلفراج يف وبالنسبة لأل
 حالة اقحبس املؤقت فليس له أي أثر عليها، فتنفذ رغما من رفع االستئناف.

 ثانيا: استئناف المدعي المدني أو وكيله.

 االستئناف يف األوامر أدناه:  . إ. ج. ج للمدعي املدين أو وكيله 143وجتيز املادة     

 األمر بأال وجه للمتابعة. -
 األوامر اليت متس حقوقه املدنية. -
 األمر باالختصاص بنظر الدعوى. -
 األمر بعدم إجراء حتقيق. -

يف ح ن متنع عليه استئناف األمر املتعلق حببس املتهم مؤقتا، ويرفع استئنافه يف باقي اقحاالت مبوجب عريضة  
 اب احملكمة يف ظرف ثالث أيام من تبليغهم باألمر يف املوطن املختار من طرفهم.تودع لدى قلم كت

ونشري هنا إىل أنه خترج من جمال استئناف هذه األوامر املتعلقة باختاذ تدابري من التدابري املؤقتة املنصوص  
األحداث باجمللس القضائي  . ح. ط. ج، فكما سبق لنا اإلشارة له يتم استئنافها أمام غرفة  41عليها يف املادة 

  . ح. ط. ج. 44من املادة  3طبقا للفقرة 

وعند استئناف النيابة العامة، أو املتهم أو حماميه، أو املدعي املدين أو حماميه، أوامر قاضي األحداث وقاضي      
ذه املادة ب ن  . إ. ج. ج، إذ متيز ه 111التحقيق املكلف باألحداث أمام غرفة االهتام تطبق أحكام املادة 

 نوع ن من األوامر:

األوامر اليت تصدر عن قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث يف موضوع اقحبس املؤقت:  (1
 ففي هذه اقحالة يتوجب عليها إعادة امللف إليهما بعد الفصل يف االستئناف سواء بالتأكيد أو باإللغاء.

يز فيها املادة أعاله ب ن حالت ن، اقحالة األوىل تتعلق بإلغاء غرفة باقي األوامر: غري أوامر اقحبس املؤقت، ومت (1
         124االهتام ألوامرمها ويف هذه اقحالة هلا إما أن تتصدى للموضوع فتصبح هي املختصة به طبقا للمادة 

اء قد أهنى  . إ. ج. ج، أو حتيل امللف إما للقاضي نفسه أو قاضي آخر ملواصلة التحقيق ما مل يكن حكم اإللغ
 التحقيق، أما اقحالة الثانية فتتعلق بتأييدها لألوامر املستأنفة إذ مىت قامت بذلك ترتبت هذه األوامر آثارها كاملة.
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هذا فيما يتعلق بالتحقيق القضائي يف التشريع اجلزائري، فما هي اجلهات وإجراءات التحقيق يف كل من       
 القانون ن املغريب واملصري؟.

بعدما يتلقى وكيل امللك أو الوكيل العام للملك حماضر ضباط  لنسبة للقانون المسطرة الجنائية المغربيبا     
 61واملادة  6ف  61الشرطة القضائية املكلفة باألحداث، فإنه يقوم بإحالتها إىل هيئات التحقيق طبقا للمادة 

فيها خالفا للجنح اليت يعد فيها التحقيق  منه، وذلك عندما يتعلق األمر باجلنايات ألن التحقيق إلزامي 4ف 
من القانون نفسه، وعليه له إحالة هذه األخرية إىل جانب املخالفات مباشرة إىل احملكمة  23جوازي طبقا للمادة 

ووفقا للتشكيلة  3ف  641إذ خيتص هبا قاضي األحداث طبقا للمادة  343و  323االبتدائية وفقا للمادة 
، خالفا للقانون اجلزائري الذي يعد التحقيق فيه يف جرائم األحداث وجوبيا يف اجلنايات 641اليت حتدده املادة 

 واجلنح على حد سواء.

قاضي التحقيق املكلف  1ف  641أما اجلهة املختصة بالتحقيق يف مادة اجلنايات واجلنح فهي طبقا للمادة      
التحقيق املكلف باألحداث بالتحقيق يف اجلنح  ، إذ خيتص قاضي1باألحداث وإال املستشار املكلف باألحداث

، يف ح ن خيتص املستشار املكلف باألحداث بالتحقيق يف اجلنايات 1ف  646و  1ف  641طبقا للمادة 
، أما إذا وجد مع اقحدث مسامهون أو شركاء راشدون حتيلهم النيابة العامة إىل اجلهات املختصة 624طبقا للمادة 

ى، فتكون ملف خاص باقحدث وحتيله إىل قاضي األحداث أو املستشار املكلف بعد فصل كل ملف على حد
، وإن مل تصرح هذه الفقرة مبآل ملف األشخاص 641من املادة  1باألحداث كل حسب اختصاصه طبقا للفقرة 

جب الراشدون غري أن االختصاص يف جرائمهم طبقا للقواعد العامة يؤول إىل قاضي التحقيق، ويف هذه اقحالة أو 
املشرع على اجلهات املختصة بالنظر يف قضايا األحداث، أن تؤجل البت فيها بقرار معلل إىل أن يصدر حكم يف 

 .2حق البالغ ن من اجلهات اخلاصة هبم مىت مل يكن ذلك يتعارض ومصلحة اقحدث

ين يتم تعيينهم ولإلشارة فقط قاضي التحقيق املكلف باألحداث هو قاضي خيتار من ب ن قضاة األحداث الذ     
 .641وهو ما تؤكده املادة  644طبقا للمادة 

هذا بالنسبة لالختصاص النوعي لقاضي التحقيق املكلف باألحداث واملستشار املكلف باألحداث، أما       
مبكان ارتكاب اجلررمة أو حمل إقامة اقحدث أو إقامة  641بالنسبة لالختصاص احمللي هلما فيتحدد طبقا للمادة 

ه أو وصيه أو املقدم عليه أو كافله أو حاضنه، أو املكان الذي عثر عليه فيه أو الذي أودع به إما بصفة مؤقتة أبوي
أو هنائية، أما االختصاص الشخصي فهو مقيد لديهما باألشخاص احملددين يف ملتمس النيابة العامة واليت ليس 

سنة لقيام املسؤولية اجلنائية يف  12سنة إىل غاية  11هلا توجيه االهتام إال ضد األحداث الذين يتجاوز سنهم 

                                                   
  . م. ج. م. 621أنظر، يف طريقة تعي ن املستشار املكلف باألحداث املادة  1
 من  . م. ج. م. 644طبقا للمادة  2
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 . م. ج. م، واألمر ذاته بالنسبة لقاضي التحقيق لدى األشخاص  612حقهم وإن كانت خمففة طبقا للمادة 
البالغ ن فهو أيضا مقيد باألشخاص الذين مت ذكرهم يف امللتمس وإن كان القانون جييز له سلطة توجيه االهتام 

 .3ف  26غريهم طبقا للمادة ألشخاص آخرين 

وفقا للقواعد العامة إسوة  1ف  624و  1ف  641أما خبصوص مهمة التحقيق فيباشروهنا مبوجب املادة      
وما يليها، فإن قاضي التحقيق املكلف  23باملشرع الوطين، ورجوعا هلذه القواعد واملنصوص عليها يف املواد من 

 يقابله يف قــانون اإلجراءات اجلزائية -داث يتـــوىل التحقيق من خــالل ملتمس لف باألحــباألحداث واملستشار املك

وهو ما سبق وأكدته املواد  1ف  26يقدم هلما من النيابة العامة كما تشري له املادة  -اجلزائري الطلب االفتتاحي
التحقيق سلطة  . إ. م. ج، ويعترب هذا الطريق الطريق األصلي الذي خيول قاضي  4ف  61و  1ف  61

التحقيق يف جرائم البالغ ن، إذ جيوز له ذلك استثناء من خالل شكاية مرفقة بتنصيب املشتكي طرفا مدنيا طبقا 
 .31ف  643يف جرائم األحداث بصريح نص املادة  المشرع المغربي، وهو ما مل جيزه 1ف  16للمادة 

ه يتوجب فيه أن يتضمن بعض البيانات األساسية وبالنسبة لشكل امللتمس مل حيدد املشرع شكله، غري أن     
أمهها اإلشارة إىل ضرورة إجراء التحقيق، صفة قاضي النيابة العامة، احملكمة اليت يباشر فيها مهامه، اهلوية الكاملة 

إذا  للمتهم، وملخص الوقائع، وحتديدا لألفعال اليت تنسبها النيابة العامة للمتهم وفصوهلا القانونية، ويف حال ما 
كان باحملكمة عدة غرف للتحقيق فيحدد فيه الغرفة امللتمس منها إجراء التحقيق، ويشار يف األخري إىل مكان 

 .2وتاريخ حتريره، مث يوقعها عليها قاضي النيابة العامة مع وضع طابعها عليه

واليت يريان فيها  ويف سبيل ذلك هلما القيام بصفة شخصية جبميع إجراءات التحقيق املسموح هبا قانونا     
، أو إنابة ضباط الشرطة القضائية املكلفة باألحداث القيام 1ف  21صالحا للكشف عن اقحقيقة طبقا للمادة 

، بعد إشعار حمامي اقحدث وأبويه أو املقدم أو الوصي أو الكافل أو اقحاضن أو الشخص أو 24هبا طبقا للمادة 
يه، وإذا مل خيرت اقحدث أو ممثله القانوين حماميا له ع ن له قاضي املؤسسة املكلفة برعاية اقحدث املعروف ن لد

، وألن هذه اإلجراءات مل يعمل على حتديدها يف 3األحداث حماميا بصفة تلقائية أو يدعو نقيب احملام ن لتعيينه له
من  المغربي المشرعأغلب التشريعات وإمنا أخضعتها للسلطة التقديرية للقاضي املكلف بالتحقيق، وهو ما فعله 

خالل هذه املادة، وعليه لن نعيد اإلشارة هلا مبا أنه سبق لنا ذلك عند تعرضنا إلجراءات التحقيق يف القانون 
 اجلزائري.

                                                   
 ين".جاء فيها بأنه "... ال رمكن إقامة الدعوى العمومية يف حق حدث من قبل الطرف املد 1
2
 .62 -64عبد الغين نافع، مرجع سابق، ص  

  . م. ج. م. 641طبقا للمادة  3
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إال أنه رغما من السلطة التقديرية املمنوحة هلما فإنه عندما يتعلق األمر بظهور أو اكتشاف وقائع جديدة مل       
مس، يتوجب عليهما إشعار النيابة العامة اليت يتوجب عليها تقدمي ملتمسات إضافية يسبق اإلشارة هلا يف امللت

 .6ف  26وذلك طبقا للمادة  1إلجراء حتقيق فيها

قاضي التحقيق املكلف باألحداث أو املستشار املكلف باألحداث يف إطار  القانون المغربيأيضا يلزم       
اعي عن اقحدث، يتلقى مبوجبه معلومات عن حالة عائلته املادية التحقيق مع اقحدث ضرورة إجراء حبث اجتم

واملعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته باملدرسة وسريته فيها وعن سلوكه املهين وعن رفقائه والظروف اليت عاش 
 ف     624و 1ف  646وترىب فيها، إذ يكون هذا البحث إجباري يف مادة اجلنح واجلنايات طبقا للمادت ن 

، ويعهد به إىل اإلدارة املكلفة بالشؤون االجتماعية أو إىل اجلمعيات أو األشخاص أو املساعدات االجتماعية 1
 .646كما توضحه الفقرة األخرية من املادة   2املؤهل ن هلذه الغاية

م أو إىل جانب ذلك البد لقاضي التحقيق أو املستشار املكلف ن باألحداث يف مادة اجلنح إما بأنفسه     
بواسطة أشخاص مكلف ن، إجراء حبث لتحديد التدابري الواجب اختاذها لضمان محاية اقحدث وإنقاذه طبقا للمادة 

، يف ح ن تبقى مسألة األمر بإجراء فحوصات طبية أو عقلية أو نفسانية وخمتلف 1ف  624و 1ف  646
، ومراعاة 646املادة  1التقديرية طبقا للفقرة األوامر املفيدة األخرى سواء يف اجلنح أو اجلنايات خاضعة لسلطتها 

 646ملصلحة اقحدث هلما أال يأمرا باختاذ هذه اإلجراءات أو يكتف بأحدها على األقل كما توضحه لنا املادة 
 .3ف 

وننوه إىل أن البحث االجتماعي والبحث املتخذ من أجل حتديد التدابري الواجب اختاذها لضمان محاية      
ذه كالمها يدخل يف القانون اجلزائري يف إطار البحث االجتماعي، لكونه حبث شامل ومن شأنه اقحدث وإنقا

 حتقيق غايات متعددة، فضال عن كونه إجباريا يف اجلنايات واجلنح.

وال يفوتنا اإلشارة إىل حق املدعي املدين يف هذه املرحلة، فرغم أن املشرع مل رمنحه حق إقامة الدعوى      
اقحق يف االدعاء مدنيا  641ن طريق تقدمي شكاية مرفقة بتنصيبه طرفا مدنيا، إال أنه منحه يف املادة العمومية ع

أمام قاضي التحقيق املكلف باألحداث بالنسبة للجنح أو أمام املستشار املكلف باألحداث يف اجلنايات واجلنح 
القانوين، أما إذا وجد يف القضية متهمون  املرتبطة هبا، وهنا تقام الدعوى املدنية ضد اقحدث مع إدخال ممثله

أحداث وبالغ ن وأراد املدعي املدين ممارسة دعواه ضد اجلميع فيختص هبا قاضي التحقيق لدى البالغ ن والذي له 

                                                   
 .64عبد الغين نافع، مرجع سابق، ص  1
يف السابق كان البحث االجتماعي خيول للباحثة االجتماعية أو مندوب اقحرية احملروسة سواء كان دائما أو مؤقتا، وعند مقارنتنا  2

 ظل قانون املسطرة اجلنائية اقحايل جند بأنه أصبح يسند إىل أشخاص أكثر ختصصا وتأهيال مما كان هلم باألشخاص املسند إليهم يف
 . 144عليه وهو ما ينعكس إجيابا على نتائج هذا البحث. مصطفى برتاوي، مرجع سابق، ص 
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تأجيلها إىل وقت البث هنائيا يف حق اقحدث جزائيا، ويف اقحالة األخرية ال حيضر اقحدث املناقشات بل ينوبه عنه 
 نوين.ممثله القا

قاضي التحقيق املكلف باألحداث أو املستشار املكلف  المشرع المغربيكما ال يفوتنا اإلشارة إىل متك ن       
باألحداث أثناء حتقيقهما من إصدار بعض األوامر اليت قد تضمن هلما سري التحقيق على الوجه الصحيح، وتتمثل 

 هذه األوامر فيما يلي: 

ويتوىل قاضي التحقيق املكلف باألحداث أو املستشار  حراسة المؤقتة،إخضاع الحدث لتدابير نظام ال (0
 ، وتتمثل هذه التدابري فيما يلي:1املكلف باألحداث إصدارها

 تسليمه إىل أبويه أو املقدم عليه أو الوصي عليه أو كافله أو إىل حاضنه أو إىل شخص جدير بالثقة، -
 إىل مركز للمالحظة، -
 مية أو خصوصية معدة هلذه الغاية،إىل قسم اإليواء مبؤسسة عمو  -
إىل مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو مؤسسة صحية باألخص يف حالة ضرورة  -

 معاجلة اقحدث من التسمم،
تسليم اقحدث إىل إحدى املؤسسات أو املعاهد املعدة للرتبية أو الدراسة أو التكوين املهين أو للمعاجلة  -

 أو إلدارة عمومية مؤهلة هلذه الغاية أو إىل مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام هبذه املهمة، التابعة للدولة
 تسليمه إىل مجعية ذات منفعة عامة مؤهلة هلذه الغاية. -

وإذا رأى أن حالته الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام يستوجب فحصا عميقا فيمكنه األمر بإيداعه مؤقتا      
 شهر مبركز مقبول مؤهل لذلك.أ 3وملدة ال تتجاوز 

ومــن أجل ضمان تنفيذ هذه التدابري أجاز املشــرع للقاضي أن يأمـــر مبباشرهتا حتت نظام اقحـــرية               
احملروسة، كما مكنه من الشروع يف تنفيذها بالرغم من الطعن الذي قد يقدم فيها، أما مىت زال سببها فيتع ن عليه 

 إلغاءها. 

ويقتصر حق إصدارها على املستشار املكلف باألحداث  الحدث لتدابير الحماية أو التهذيب، إخضاع (7
 كما يلي:  621، وهي كما نصت عليها املادة 1ف  626طبقا للمادة 

تسليم اقحدث ألبويه أو املقدم عليه أو الوصي عليه أو لكافله أو إىل قحاضنه أو إىل شخص جدير بالثقة  -
 املكلف برعايته،أو للمؤسسة أو الشخص 

 

                                                   
  . م. ج. م. 1ف  624واملادة  641طبقا للمادة  1
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 111إىل  614إخضاعه لنظام اقحرية احملروسة، ويف اقحالة اليت يتم إخضاعه له تطبق عليه أحكام املواد  -
  . م. ج. م، 

 إيداعه يف معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للرتبية أو للتكورين املهين أو معدة هلذه الغاية، -
 باملساعدة، إيداعه حتت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة -
 إيداعه بقسم داخلي صاحل إليواء اجلاحن ن األحداث الذين ال يزالون يف سن الدراسة، -
 إيداعه مبؤسسة معدة للعالج أو للرتبية الصحية، -
 إيداعه مبصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للرتبية احملروسة أو للرتبية اإلصالحية. -

إما بصفة تلقائية من طرف املستشار املكلف  111ورمكن إعادة النظر يف هذه التدابري طبقا للمادة 
باألحداث، وإما بناء على طلب النيابة العامة أو مندوب اقحرية احملروسة أو اقحدث أو ممثله القانوين أو الشخص 

 أو املؤسسة املكلفة برعايته.

ث أو املستشار وقبل أن ننتقل إىل نوع آخر من أنواع األوامر الصادرة عن قاضي التحقيق املكلف باألحدا
على ضرورة إصدار حكم يتضمن حتديد  112نص يف املادة  المشرع المغربياملكلف باألحداث، نشري إىل أن 

اقحصة اليت تتحملها األسرة من صوائر الرعاية واإليداع يف حالة تسليم اقحدث مؤقتا إىل غري ممثله الشرعي، وهو ما 
                       21و 66هلذه املرحلة، رغما من نصه عليه يف املادة  يبدو أن املشرع اجلزائري قد سهى عنه بالنسبة

  . ح. ط. ج.

 624ويتوىل املستشار املكلف باألحداث إصداره بناء على نص املادة  ( األمر باعتقال الحدث مؤقتا،3    
إىل        141 املواد ، ويف هذه اقحالة تسري عليه أحكام االعتقال االحتياطي لدى البالغ ن املنظمة يف3ف 

فاالعتقال االحتياطي تدبري استثنائي ليس للمستشار املكلف باألحداث األمر به  111، وطبقا لنص املادة 122
ف               643إال للضرورة أو يف حالة عدم جدوى أو احرتام التدابري األصلية السابقة الذكر وهو ما تؤكده املادة 

يثبت متادي القضاة يف اللجوء له حىت بالنسبة لألفعال اليت ال تكتسي طابعا جنائيا يف ، وإن كان واقع اقحال 1
 .1بعض األحيان

مل يستثين ومل خيص األحداث يف إطاره بأحكام خاصة السيما  المشرع المغربيبناء على هذا خنلص إىل أن      
للجوء له فباعتبار املستشار املكلف فيما يتعلق بتخفيض املدة القانونية له، وإن كان قد ضيق من جمال ا

باألحداث هو الذي له أن يصدر األمر به كما أشرنا له أعاله فهذا يعين أن جماله حمصور يف اجلنايات دون اجلنح  
 . 111كما هو عليه عند البالغ ن طبقا للمادة 

 
                                                   

 .126اث باملغرب، التجربة العربية يف جمال األحداث، مرجع سابق، ص يوسف مداد، نظام العدالة اجلنائية لألحد 1
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ياطي، فال رمكن عند تطبيق أمر االعتقال االحت 643وعلى كل حال ال جيب إغفال أحكام املادة      
سنة كاملة مهما كانت نوع اجلررمة، كما جيب أن  11للمستشار املكلف باألحداث اعتقال اقحدث الذي ال يبلغ 

سنة داخل جناح خاص يف املؤسسات          12سنة وال يتجاوز  11يتم اعتقال اقحدث الذي يفو  سنه 
أماكن وضع البالغ ن، وجيب إبقائه منفردا السجنية، ويف حال عدم وجوده يوضع يف مكان خاص معزول عن 

 خاصة بالليل قدر اإلمكان.

أما بعد االنتهاء من التحقيق عالوة على األصول تستخرج من وثائق إجراءات التحقيق نسخ مرقمة يشهد      
لف ، مث يتم توجيه امل1ف  21مبطابقتها لألصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية املنتدب طبقا للمادة 

من طرف قاضي التحقيق املكلف باألحداث إىل وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية املنتصب يف دائرهتا يف ح ن 
يقوم املستشار املكلف باألحداث بتوجيهه إىل الوكيل العام للملك، باعتبارمها ممثلي النيابة العامة يف جرائم 

دارات العمومية اقحــق يف متابعة مرتكبها، إذ متارسها يف اقحالة األحداث مبا فيها اجلرائم اليت خيول فيها القانون لإل
              643األخرية عن طريق شكاية مسبقة تقدمها اإلدارة هلا، وهذه األحكام منصوص عليها يف املادة 

ه طبقا أيام على األكثر من تاريخ تسلم 2 . م. ج. م، ومىت وجه إليها امللف وجب عليها تقدمي طلباهتا خالل 
 .1ف  624و  116للمادت ن 

وبعد ذلك، يتوىل قاضي التحقيق املكلف باألحداث واملستشار املكلف باألحداث إصدار أوامرمها النهائية      
 وهي على النحو التايل:

كلما تب ن بأن   3ف  624طبقا للمادت ن  ويصدره املستشار املكلف باألحداثاألمر بعدم المتابعة،  (0
 أو مل تعد واقعة حتت طائلة القانون اجلنائي أو يف حالة عدم توافر قرائن كافية ضد اقحدث. مل تقع الوقائع

يرتتب على األمر بعدم املتابعة كل من البث يف األشياء احملجوزة  114وما بعدها من املادة  1وطبقا للفقر        
ن إعفائه منها مىت كان حسن النية ومىت ومصاريف الدعوى واليت حيكم هبا على املدعي املدين إذا وجد، كما رمك

مل يكن هو من أقام الدعوى املدنية ألنه يف هذه اقحالة يتحملها الطرف الذي خسر دعواه، ويكون قرار اإلعفاء 
 مبوجب مقرر خاص معلل. 

ضع لالعتقال أيضا يرتتب عليه انتهاء األمر بالوضع حتت املراقبة القضائية ومبا أن اقحدث ال خيضع له وإمنا خي      
االحتياطي فإن األمر بعدم املتابعة يأدي إىل إهنائه، وأخري جوز للقاضي أن يأمر بنشر القرار بعدم املتابعة كليا أو 
جزئيا بعدما حيدد البيانات القابلة للنشر بناء على طلب الشخص املعين أو بناء على طلب النيابة العامة يف 

 ر مبثابة رد اعتبار أو تعويض أديب للمتهم ونص املشرع اجلزائري عليه يف صحيفة أو عدة صحف، إذ يعد هذا النش
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 .1 . إ. ج. ج وإن ثبت عمليا عدم العمل هبا 6مكرر  111املادة 

وتكون إىل غرفة جنايات األحداث مىت ثبت أن األفعال املنسوبة إىل اقحدث تشكل األمر باإلحالة:  (7
إذا تب ن بأن األفعال املنسوبة له تشكل جنحة أو خمالفة أحاهلا إىل  ، أما624من املادة  1جناية، طبقا للفقرة 

 .624احملكمة االبتدائية املختصة وبت عند االقتضاء يف التدابري املتخذة مبوجب املادة 

خص املستشار املكلف باألحداث بإصدار هذه األوامر دون قاضي التحقيق  624واملشرع من خالل املادة     
ث والراجح أنه سهى عن ذلك، خاصة أن اجلهات القضائية اليت ختتص بالنظر يف قضايا املكلف باألحدا

األحداث ليست ذاهتا املختصة بالفصل يف قضايا البالغ ن، فال رمكن القول بإحالة األوامر اليت يصدرها إىل 
 األحكام العامة.

ذ يتم استئنافها هي واألوامر املتعلقة باختاذ وهذه األوامر هي قابلة لالستئناف أمام الغرفة اجلنحية لألحداث إ    
فقرة أخرية وفقا لألحكام العامة  624واملادة  641طبقا للمادة  641التدابري املؤقتة املشار إليها يف املادة 

 . م. ج. م، وذلك بعد إشعار كل  116إىل  111الستئناف أوامر قاضي التحقيق املنصوص عليها يف املواد 
يه والطرف املدين وحماميه هبذه األوامر وخمتلف األوامر اليت رمكن هلما استئنافها برسالة مضمونة يف من املتهم وحمام

ساعة املوالية لصدورها، وإذا كان املتهم حمبوسا خيربه رئيس املؤسسة السجنية بذلك أما النيابة العامة  16ظرف 
                      111هذا طبقا للمادة فيشعرها كاتب الضبط بكل أمر قضائي يف نفس اليوم من صدوره، و 

كفل للنيابة العامة واملتهم أو حماميه واملدعي املدين   المشرع المغربي . م. ج. م، وباستثناء التدابري املؤقتة فإن 
أو حماميه حق استئناف أوامر قاضي التحقيق املكلف باألحداث واملستشار املكلف باألحداث على حنو مشابه 

 ة جدا لالستئناف أوامر قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث يف القانون اجلزائري.بدرجة كبري 

بعدما تتلقى النيابة العامة حماضر مأموري الضبط القضائي كما أشارت له املادة للقانون المصري أما بالنسبة      
تحقيق إذ يعد التحقيق وجويب يف  . إ. ج. م، فإهنا تتصرف فيها من خالل إحالتها على جهات ال 1ف  16

، ومىت كان جوازي 1و  1ف  43طبقا للمادة  2مادة اجلنايات يف ح ن أنه وجوازي يف مادة اجلنح واملخالفات
 .1ف  43فإنه للنيابة العامة تكليف املتهم باقحضور مباشرة أمام احملكمة املختصة طبقا للمادة 

 

                                                   
 .143، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  1
2
 .111أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص  



 

433  

. إ. ج. م النيابة العامة بنفسها كأصل عام وإال فلها استثناء أن   1ف  43ويتوىل التحقيق طبقا للمادة      
، وخارج هذين اقحالت ن ليس من املمكن فتح حتقيق يف أي جررمة كانت 1تطلب ندب قاضي حتقيق للقيام بذلك

وذلك ألن املشرع املصري ال رمنح للمدعي املدين حق حتريك الدعوى العمومية عن طريق االدعاء املدين أمام 
اضي التحقيق، أما إذا أراد أن يدعي حبقوقه املدنية جاز له ذلك أمام احملكمة بعد حتريك الدعوى العمومية من ق

، أو 3، أو قبل حتريكها هلا عند تقدمي شكواه أمامها أو أمام أحد مأموري الضبط القضائي2طرف النيابة العامة
 .4أثناء التحقيق أمام قاضي التحقيق

من     1ف  111األحداث بعدما تصدر النيابة العامة اخلاصة هبم املشار إليها يف املادة  ويف جمال قضايا     
 . ط. م هذه احملاضر، فإهنا تتصرف فيها عمال بالقواعد العامة املذكورة أعاله لعدم ختصيص املشرع أحكام 

 خاص هبا ضمن قانون الطفل.

 . إ. ج. م، لكن السؤال املطروح  111مهم طبقا للمادة فتباشر النيابة العامة لألحداث التحقيق يف جرائ     
هنا هل تستأثر النيابة العامة لألحداث لنفسها هبذا اقحق أما هلا ندب قاضي حتقيق على حنو املخول هلا يف 

 (؟.1ف  43القواعد العامة )ملادة 

مد عليه النيابة العامة العادية  . إ. ج. م، حيث أن األساس الذي تعت 46جند إجابة هلذا السؤال يف املادة      
يف إسناد التحقيق وبصفة استثنائية لقاضي التحقيق يرجع إىل مبدأ املالئمة، حيث أهنا مىت رأت أن التحقيق 
بإسناده له يكون أكثر مالئمة بالنظر إىل ظروفها اخلاصة فعلت ذلك، وهو ذات املبدأ الذي راعته العديد من 

ية عند دعوهتا إىل ختصيص نيابة لألحداث وكذلك القوان ن اليت أنشئت نيابة خاصة االتفاقيات واملؤمترات الدول
هبم مبا فيها القانون املصري، حيث تكون هذه النيابات على قدر كاف من الثقافة القانونية واالجتماعية والنفسية 

ية أخرى، خاصة       بشؤون األحداث، مما جيعلها أكثر مالئمة وأوىل للتحقيق يف قضياهم من أي جهة قضائ
 وأهنا هتدف من خالل حتقيقاهتا إىل الوصول إىل العوامل الداخلية واخلارجية اليت دفعت اقحدث إىل ارتكاب اجلررمة 

                                                   
فإن  لقد سبق لنا اإلشارة إىل أن القانون املصري من ب ن القوان ن اليت جتمع ب ن سلطة االهتام وسلطة التحقيق، بناء على هذا 1

  النيابة العامة هي اجلهة املخول هلا قانونا توجيه االهتام ويف ذات الوقت مباشرة التحقيق يف القضايا اليت سبق هلا توجيه االهتام   
فيها، وبالرغم من ذلك قد خيتص قاضي التحقيق بالتحقيق يف هذه اجلرائم إذ يعد اختصاصه فيها استثناء من االختصاص األصيل 

 امة. للنيابة الع
 وما بعدها من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري. 111أنظر، املواد من  2
  . إ. ج. م. 14طبقا ملا جاء يف املادة  3
  . إ. ج. م. 44طبقا للمادة تنص املادة  4
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، وهو ما قد تفتقد 1وحماولة معاجلتها ومحايته يف ذات الوقت من خطر االحنراف، بغض النظر عن إدانته من عدمه
 ن اليت يكون هدفها األول واألخري إجياد اجملرم وتوقيع العقاب املناسب عليه، وهو إليه جهات التحقيق لدى البالغ

ما يفقدها خاصية املالئمة وبالتايل نرى أن النيابة العامة اخلاصة باألحداث يف القانون املصري جيب أن تستأثر 
 بنفسها التحقيق يف جرائم األحداث وإال فما الغاية من إجيادها أصال.

على هذا تتوىل النيابة العامة لألحداث التحقيق مع اقحدث بإتباع إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف  بناء     
وما بعدها، بداية من إجراء استجواب املتهم إىل غاية صدور أمر بأال وجه  41الباب ن الثالث والرابع من املادة 

اء ما مت استثناءه بنصوص خاصة ضمن قانون ، باستثن2إلقامة الدعوى أو أمر باإلحالة على اجلهات املختصة
الطفل أو قانون اإلجراءات اجلزائية، واألمر هنا يتعلق بسبع مسائل رمكن إرجاع اخلصوصية هلا يف جمال التحقيق 

       11مع األحداث، وتتعلق املسألة األوىل بسن اقحدث املتهم الذي رمكن إحالته على التحقيق فطبقا للمادة 
سنة، وذلك ألن  12إىل  11ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية إال الطفل الذي يرتاوح سنه ب ن   . ط. م 111و

سنة متتنع عليه املسؤولية اجلنائية وإن كان جيوز إخضاعه لتدابري اقحماية وهذا طبقا  11الطفل الذي يقل سنه عن 
 من القانون السابق. 16للمادة 

 . ط. م، وهذا بالنسبة ملواد  111ر حمامي للدفاع عنه طبقا للمادة املسألة الثانية تتعلق بوجوب حضو      
اجلنايات عموما ويف اجلنح املعاقب عليها باقحبس حصرا، حيث أنه مىت مل يكن اختري له حمام يدافع عنه تولت 

اجلزائري  للمشرع ، خالفا3النيابة العامة أو احملكمة ندبه وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية
واملغريب الذي أوجبا ضرورة حضور حمامي أثناء التحقيق مع اقحدث عن أي جناية أو جنحة، بل أكثر من ذلك إذ 

 ألزما اجلهة املختصة بالتحقيق إشعار ممثله الشرعي باملتابعة أيضا.

ح كان يعترب األمر           قبل تعـــديل قانون الطفل بالنسبة ملواد اجلن المشـرع المصريمع العلم أن       
 .4جوازي، فيجيز االستعانة فيها مبحامي تندبه احملكمة له خالل هذه املرحلة

مكرر د  . ط. م حبق اقحدث املتهم يف االستماع إليه، وهذا بدال  114وتتعلق املسألة الثالثة طبقا للمادة      
قائمة يف حقه ومطالبته بالرد عليها، إما بإنكارها أو إثبات من االقتصار على استجوابه مبناقشته يف األدلة والتهم ال

 .5عدم صحتها أو التسليم هبا على حنو ما هو متعارف عليه يف االستجواب يف القواعد العامة

                                                   
1
 .113 -111حس ن حس ن أمحد اقحضوري، مرجع سابق، ص  
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 . ط. م الدعوى  111أما املسألة الرابعة، فتتعلق باالدعاء املدين أمام حماكم األحداث إذ ال تقبل املادة      
امها، وهذا فيه خروج على القواعد العامة اليت جتيز للمدعي املدين االدعاء حبقوقه املدنية أمام احملكمة املدنية أم

بعد حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، أو قبل حتريكها هلا عند تقدمي شكواه أمامها أو أمام أحد 
دعي بأن أصابه ضرر من جررمة ارتكبها حدث مأموري الضبط القضائي أو أثناء التحقيق، وعليه لكل شخص ي

أن يرفع دعواه أمام احملاكم املدنية من أجل املطالبة بالتعويض، وترجع العلة من وراء تقرير ذلك إىل ضمان تفرغ 
 .1حمكمة األحداث لوظيفتها االجتماعية وعدم انشغاهلا باملسائل املدنية

من ذات القانون حبس اقحدث  111إذ منع املشرع يف املادة وتتعلق املسألة اخلامسة باقحبس االحتياطي      
سنة احتياطيا كأصل عام، ومن هذا املنطلق أجاز إخضاع اقحدث الذي يرتاوح سنه ما ب ن  11الذي مل يبلغ سنه 

 . ط. م اليت متنع وتعاقب على حجز  111سنة اقحبس االحتياطي، إذ يراعى يف ذلك نص املادة  12و  11
اجلزائري واملغريب والعديد من التشريعات اليت ال للمشرع لبالغ ن يف مكان واحد، وهذا فيه خمالفة األحداث مع ا

، وعلى هذا 2ختضع اقحدث املتهم إلجراءات اقحبس االحتياطي إال بعد فشل أو جدوى التدابري البديلة عنه
 .3من أضرار جسيمة ملا يعرضه هلم هذا اإلجراء للمشرع المصرياألساس أنتقد البعض هذا القضاء 

علما أنه قبل إلغاء األحكام اخلاصة باألحداث من قانون اإلجراءات اجلزائية وتضمينها قانون الطفل، كان      
سنة  11 . إ. ج. م ينص على أنه ال رمكن حبس اقحدث الذي يتجاوز سنه  361املشرع مبوجب املادة 

وجب بدل منه وضعه يف مدرسة إصالحية أو حمل احتياطيا، حيث أنه مىت كانت ظروف اقحال تقتضي ذلك 
 .4مع ن من اقحكومة أو يف معهد خريي معرتف به

 . إ. ج. م، وهي تتعلق باقحالة  361و  331و  332أما املسألة السادسة فنص املشرع عليها يف املواد       
حدث فحصه األمر بوضعه يف أحد العقلية للمتهم إذ أجاز املشرع جلهات التحقيق مىت استلزمت اقحالة العقلية لل

يوما، أما إذا مل يكن حمبوسا جاز األمر بوضعه حتت  61احملال اقحكومية املخصصة لذلك ملدة ال تزيد عن 
اب بعاهـــة عقلية ـــاملالحظـــة يف أي مكـــان آخر غري أنه مل حيـــدد مدة لذلك، أما يف اقحالة اليت يثبت فيها أنه مص

ع اجلررمة يوقف رفع الدعوى حىت يعود إىل رشده، وإىل غاية ذلك الوقت ومىت كانت اجلررمة طرأت عليه بعد وقو 
تشكــل جنــاية أو جنحة عقوبتهــا اقحبس أصــدر أمــر حبجــزه يف أحــد احملــال املعــدة لألمراض العقــلية إىل أن يتقــرر 

مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد اقحدث إخالء سبيله، يف ح ن أنه إذا ارتكبت اجلررمة حتت تأثري 

                                                   
1
 .311أشرف رمضان، مرجع سابق،  
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القدرة على اإلدراك أو االختيار، أو حالة مرضية أضعفت على حد جسيم إدراكه أو حرية االختيار لديه حكم 
 . ط. م، ويف كل اقحاالت طبقا  111بإيداعه أحد املستشفيات أو املؤسســـات املتخصصة وذلك طبقا للمادة 

ختصم املدة اليت يقضيها اقحدث حتت املالحظة أو اقحجز من مدة العقوبة اليت حيكم  . إ. ج. م  361للمادة 
 هبا عليه.

أما املسألة السابعة واألخرية فتتعلق بأوامر التصرف يف التحقيق، فإذا كانت النيابة العامة لألحداث تعمل      
                111هلا أن تصــدره طبقــا للمــادة  باألحكــام العــامة يف خيص قرار األمــر بأال وجــه للدعوى والــذي

 . إ. ج. م، وذلك ألن اجلهات                   116 . إ. ج، م، فإهنا يف األمر باإلحالة ليست مقيدة بنص املادة 
                 اليت يتم إحالة الدعوى إليها يف قضايا البالغ ن ختتلف عن اجلهات اليت حتال إليها الدعوى يف قضايا     

 . ط. م حمكمة األحداث، واملشرع هنا مل خيص بالذكر             1ف  111األحداث إذ ختتص هبا طبقا للمادة 
نوع حمدد من اجلرائم وهبذا ختتص حمكمة األحداث بالنظر يف مجيعها سواء كانت جناية أو جنحة أو خمالفة، إال 

خل فيه بعض اجلرائم اليت يرتكبها البالغون وهذا فيه                  أنه ذهب إىل التوسيع من اختصاصها أين أد
 111و املادة  114إىل  113خروج عن القواعد العامة، ويتعلق األمر هنا باجلرائم املنصوص عليها يف املواد من 

  . ط. م.

اجلررمة باملسامهة مع  سنة وقت ارتكاب 11أما عندما يتعلق األمر جبناية يرتكبها اقحدث يزيد سنه عن       
أشخاص بالغ ن واقتضى األمر رفع الدعوى اجلنائية عليهم مع بعض، فتحال اجلناية إىل حمكمة اجلنايات لدى 

، وعليه تتم اإلحالة وفقا 111من املادة  1البالغ ن أو حمكمة أمن الدولة العليا حسب األحوال وهذا طبقا للفقرة 
ختصاص يؤول للجهات القضائية لدى البالغ ن فهذا يفيد بأن النيابة العامة  . إ. ج. م، ومادام اال 116للمادة 

لدى البالغ ن هي من تباشر إجراءات التحقيق معهم أيضا، لكن ماذا لو كان مرتكب اجلررمة يف هذا الوضع 
جلهة سنة أو أن األمر ليس فيه ضرورة لرفع الدعوى اجلنائية عليهم مع بعض، فما هي ا 11حدث يقل سنه عن 

 القضائية اليت حتال إليها الدعوى؟.

وجب يف هذه اقحالة التفرقة بينهما فيحال اقحدث إىل حمكمة األحداث واألشخاص البالغ ن إىل حمكمة      
متى أسهم في الجريمة غير الطفل ، غري أننا نرى بأن عبارة "1اجلنايات وإن مل ينص املشرع صراحة على ذلك

" تفيد بذلك فلوال االقتضاء ما رفعت أمام حمكمة الجنائية عليه مع الطفلواقتضى األمر رفع الدعوى 
 اجلنايات.
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 المطلب الثاني: الوساطة الجنائية.

أمام العقم والعجز الذي رافق نظام العدالة اجلنائية مبفهومه التقليدي يف حتقيق أهدافها املتمثلة يف التصدي     
رتكبها، جعلها تقع يف أزمة بسبب ما شهدته من تزايد ملحوظ للجرائم للجرائم وتوقيع العقوبات الردعية على م

املرتكبة، وعدم ردعية العقوبات املقررة يف ظلها العتمادها على عقوبة اقحبس القصري املدة والذي غالبا ال يتحقق 
حكوم عليه منه الردع اخلاص، بل على العكس من ذلك حيث أنه يؤدي إىل تفاقم الوضع مبا يلحقه من آثار للم

وأسرته واجملتمع عموما، فيفقده شرفه واعتباره ومصدر رزقه وحيول دون إعالته ألسرته وحيطم مستقبله ناهيك عن 
احتكاكه وخمالطته اجملرم ن، فضال عن عدم كفاية مدته لتحقيق اإلصالح وإعادة التأهيل للمحكوم عليه، ما جيعله 

ره العود إىل اجلررمة من جهة وارتقاع عدد اجلرائم من جهة أخرى، إىل جمرد عقوبة سالبة للحرية ال أكثر وهو ما يرب 
جانب هذا ترجع أزمة العدالة اجلنائية إىل طول اإلجراءات املتبعة يف إطارها وتعقيدهــا، وضعف أجهزهتا اليت  

رية املتخصصة يف  باتت تفتقر إىل كل من اإلمكانيات املادية اليت تتماشى مع تطــورات العصر، واإلمكانيات البش
 . 1كل جمال

األمر الذي توجه بالفكر حنو البحث عن بدائل أكثر فعالية ملا أطلق عليه بأزمة العدالة اجلنائية، وذلك من      
، على النحو الذي 2خالل الدعوة إىل تبين نظام العدالة اجلنائية اقحديثة أو ما يعرف بنظام العدالة التصاقحية

 .3مية منذ قرون بعيدةاعتمدته الشريعة اإلسال
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وتعرف العدالة التصاقحية عموما بأهنا تدبري بديل يف نظام العدالة اجلنائية، وهي ليست عقابية يف           
طبيعتها، بل تسعى إىل إقامة العدل على اجلناة والضحايا على سواء، بدال من ترجيح الكفة بقوة لصاحل أحد 

اآلخر، فهي تسعى إىل التصدي إىل األضرار الواقعة بفعل الضرر  أصحاب املصلحة يف غري مصلحة الطرف
 .1واملعـانـاة الـــيت تنتج عنه

من خاللـه يشارك املعنيــون باجلررمة مسؤول ن عنهـا ومتضررين منها يف إجياد حل  كمـا تعرف أيضا بأهنا مسار     
 .2بليةلعواقبها من خالل إصالح األضرار والتعامل مع تداعياهتا املستق

انطالقا من هذه التعاريف تعرف العدالة التصاقحية لألحداث بأهنا جمموعة اإلجراءات واآلليات اليت              
هتدف إىل حتديد مسؤولية اقحدث إلصالح الضرر الناجم عن اجلرم أو اجلررمة اليت ارتكبها، هبدف             

والتعامل مع مشاعر ذنبه بطريقة بناءة حبيث يكون اقحدث        إعطاءه فرصة إلثبات قدراته ومساته اإلجيابية، 
املتعدي واجملتمع والضحية شركاء يف حل النزاع، هبدف تشجيع اجملتمعات على مشاركة حكوماهتا يف التعامل مع 

 .3اجلررمة

 بناء على هذا فهي هتدف إىل ما يلي:     

 ،إشراك كافة األطراف املعني ن يف اجلررمة 
  على تعويض األضرار النامجة عن اجلررمة، الرتكيز 
 ،حتمل اجلناة مسؤولية أفعاهلم 
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 1مشاركة اجملتمع من خالل ممثليه يف مسار تسوية النزاع الناجم عن اجلررمة. 

 فضال على عملها على جتاوز أزمة العدالة اجلنائية التقليدية من خالل:      

 اكم، حيث أهنا يف حالة االتفا  عليها تضع التخفيف من ازدحام السجون وختفيف الضغط على احمل
 حدا للجررمة قبل عرضها على القضاء،

 ،ضمان حتقيق العدالة والشفافية، ألن كل األطراف يشاركون ويتفقون على نتائجها 
 ،تقليص الوقت واجلهد كوهنا تتم بعيدا عن القضاء واإلجراءات الواجب إتباعها أمامه 
  تفتح جمال اقحوار ب ن أطراف النزاع فهي تسمح بالتعرف على األسباب خفض معدل اجلررمة، فبما أهنا

 .2الكامنة وراء ارتكاب اجلرائم، وهو ما يعمل على معاجلتها والوقاية منها وحتقيق الوعي اجملتمعي هبا

عتمد إزاء هذا توجهت العديد من التشريعات إىل تبنيها من خالل قوانينها الوطنية، حتت صور خمتلفة هلا ت     
 .3عليها يف حتقيق أهدافها ومبادئ اليت تقوم عليها من بينها أسلوب الوساطة اجلنائية

 الفرع األول: تعريف الوساطة الجنائية.

بعدما منح املشرع اجلزائري لوكيل اجلمهورية صالحية التصرف يف حماضر الضبطية القضائية من خالل إجراء       
مكرر  34مكرر إىل  34 . إ. ج. ج، قام بتنظيم أحكامها يف املواد من  1ف  34وساطة بشأهنا طبقا للمادة 

من القانون نفسه هذا فيما خيص اللجوء إىل الوساطة يف قضايا البالغ ن، أما يف قضايا األحداث فقد نظم  1
 منه. 111إىل  111أحكامها مبوجب قانون محاية الطفل يف املواد من 
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حيث هناك من يعرفها بأهنا أسلوب من أساليب اقحلول ة فقهيا تعاريف متعددة ولقد وردت للوساطة اجلنائي     
البديلة لفض النزاعات، أو عملية تقوم على توفري ملتقى لألطراف املتنازعة لالجتماع واقحوار وتقريب وجهات 

ائي تقرره النيابة تعرف كذلك بأهنا إجراء غري قض ،1النظر مبساعدة شخص حمايد، وذلك حملاولة التوسط قحل النزاع
 .2العامة وحدها قبل حتريك الدعوى اجلنائية هبدف تعويض اجملين عليه ووضع حد للمتاعب اليت خلفتها اجلررمة

أيضا تعرف بأهنا إجراء تقره النيابة العامة قبل حتريك الدعوى هبدف إصالح أو تعويض األضرار اليت تكبدها       
 . 3الناشئ عن اجلررمة واملساعدة يف إعادة تأهيل املتهم وإصالحهاجملين عليه، ووضع هناية لالضطراب 

يف تعريف آخر هي إجراء يتمكن به أطراف اخلصومة رضائيا من إهناء النزاع اجلنائي الذي وقع بينهما       
بسبب خر  أحد أحكام وقواعد القانون اجلنائي، عن طريق وسيط ثالث يسهل االتصال والتفاهم بينهما حتت 

 .4اف القضاءإشر 
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أيضا هي إجراء يتم قبل حتريك الدعوى اجلنائية، مبقتضاه ختول النيابة العامة جهة وساطة أو شخص تتوافر      
فيه شروط خاصة ومبوافقة األطراف، االتصال باجلاين واجملين عليه وااللتقاء هبم لتسوية اآلثار النامجة عن طائفة من 

ود عالقة دائمة ب ن أطرافها، وتسعى إىل حتقيق أهداف حمددة نص عليها اجلرائم اليت تتسم ببساطتها أو بوج
 .1القانون وترتتب على جناحها عدم حتريك الدعوى العمومية

فاملالحظ من هذه التعاريف أهنا قامت بتعريف الوساطة اجلنائية إما بالنظر إىل موضوعها أو بالنظر إىل      
من                   1ب ن األمرين عندما عرف الوساطة اجلنائية يف املادة ، واملشرع اجلزائري حول اجلمع 2غايتها

 . ح. ط. ج بأهنا "آلية قانونية هتدف إىل إبرام اتفا  ب ن الطفل اجلانح وممثله الشرعي من جهة، وب ن الضحية 
ية ووضع حد أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وهتدف إىل إهناء املتابعات وجرب الضرر الذي تعرضت له الضح

 آلثار اجلررمة واملسامهة يف إعادة إدماج الطفل".

 انطالقا من هذا تتميز الوساطة اجلنائية بثالث خصائص رئيسة هي:    

 تعترب وسيلة من وسائل إهناء الدعوى العمومية، -
 إجراء رضائي اتفاقي، -
 وسيلة من وسائل جرب الضرر. -

 الجنائية.الفرع الثاني: شروط اللجوء إلى الوساطة 

  . ح. ط. ج وهي: 116إىل  111هذه الشروط ستخلص من املواد      

 أوال: إجراء الوساطة الجنائية قبل تحريك الدعوى العمومية. 

 . ح. ط. ج رمكن إجراء الوساطة يف أي وقت بعد وقوع اجلررمة طاملا أن  111من املادة  1فطبقا للفقرة     
 طرف النيابة العامة، ألنه مبجرد حتريكها يسقط هذا اقحق. الدعوى العمومية مل حترك بعد من

 ثانيا: أن تقع الوساطة في المخالفات والجنح.

 1، وأخرج اجلنايات من جماهلا مبوجب الفقر 1الفقرة  111وقد نص املشرع صراحة على ذلك يف املادة     
ضيق املشرع جماهلا فبعدما أجازها يف منها، وهذا على خالف ما هو عليه جماهلا بالنسبة عند البالغ ن أين 

 كما يلي:  1مكرر  34املخالفات حصرها جدا يف بعض اجلنح وهي طبقا للمادة 

 جرائم السب والقذف، -
                                                   

 .11عماد الفقي، االجتاهات اقحديثة يف إدارة الدعوى اجلنائية، دراسة يف النظام اإلجرائي الفرنسي، ص  1
2
 .31شن ن سناء و سليمان النحوي، مرجع سابق، ص  
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 جرائم االعتداء على اقحياة اخلاصة والتهديد، -
 جرائم الوشاية الكاذبة، -
 جرائم ترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقدمي النفقة وعدم تسليم الطفل، -
 جرائم االستياء بطريق الغش على أموال اإلرث قبل قسمتها أو على أشياء مشرتكة أو أموال الشركة، -
 جرائم إصدار شيك بدون رصيد، -
 جرائم التخريب أو اإلتالف العمدي ألموال الغري، -
 جرائم الضرب واجلروح غري العمدية املرتكبة بدون سبق اإلصرار والرتصد أو استعمال السالح، -
تعدي على امللكية العقارية واحملاصيل الزراعية والرعي يف ملك الغري واستهالك مأكوالت أو جرائم ال -

 مشروبات أو االستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.

وأمام حتديد جماهلا عند األشخاص البالغ ن وفتحه عند األحداث اجلاحن ن يظهر لنا حرص املشرع الدائم على      
 ى اليت جيعلها فو  كل اعتبار.مصلح الطفل الفضل

 ثالثا: إجراء الوساطة من طرف وكيل الجمهورية.

 . ح. ط. ج، غري أن هذا الشرط ال رمنعه من تكليف أحد  1ف  111وقد نصت على هذا املادة     
 مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك طبقا لذات املادة.

 رابعا: تقديم طلب إجراء الوساطة.

في اقحاالت اليت ال يقرر فيها وكيل اجلهورية اللجوء إىل الوساطة اجلنائية من تلقاء نفسه، من غري املمكن أن ف     
من املادة  1تتم الوساطة بدون تقدمي طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو حماميه، وهذا ما نصت عليه الفقرة 

111. 

 خامسا: قبول الضحية والمشتكي منه بإجراء الوساطة.

 . ح. ط. ج على أنه بعد إقرار وكيل اجلمهورية إجراء الوساطة من تلقاء  111من املادة  3نصت الفقرة       
نفسه أو بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي، عليه استدعاء الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها 

ل على موافقتها بإجرائها، وهو ما نص عليه من أجل استطالع رأي اجلميع خبصوصها وهو ما يفيد بضرورة اقحصو 
، واليت أجاز هلما من خالهلا أيضا اقحق يف 1مكرر  34صراحة يف قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب املادة 

 االستعانة مبحام أثناء القيام بالوساطة.
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ب ن األطراف، وهذا  ومىت متت املوافقة على ذلك يتم مباشرة الوساطة حبضور وسيط يتوىل مهمة التوفيق      
 . ح. ط. ج يف عبارة "حيرر  1ف  111الشرط مل ينص عليه املشرع صراحة لكنه يستفاد من نص املادة 

وبقية األطراف"، وهذا يدل على أن دور وكيل اجلهورية يف الوساطة هو  يوقعه الوسيطاتفا  الوساطة يف حمضر 
تد سلطاته إىل صالحيات أخرى مما يضفي عليها الصبغة جمرد دور إداري حبيث يتوىل اإلشراف عليها دون أن مت

 اجلزائية.

غري أن املشرع مل يشر إىل ذلك يف قانون اإلجراءات اجلزائية، والبد أنه مل يتعمد ذلك بل وقع فيه سهوا، ألن      
ية باعتباره الوساطة اجلنائية تقتضي إسنادها إىل شخص وسط حمايد، ونعتقد أن ذلك ال يتوافر يف وكيل اجلمهور 

 ممثل النيابة العامة املوكلة باقحق العام.

 الفرع الثالث: تحرير محضر اتفاق الوساطة الجنائية.

بعد قيام الوسيط بالوساطة ويف حال توصل األطراف إىل اتفا  حول القضية يتم حترير حمضر اتفا  الوساطة      
مع تسليم نسخة منه لكل واحد منهم طبقا للمادة  يأشر عليه وكيل اجلمهورية ويوقعه الوسيط وبقية األطراف،

 . ح. ط. ج، ويف حال ما إذا متت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فيتع ن عليه بعد  1ف  111
  . ح. ط. ج. 1ف  111ذلك رفع احملضر إىل وكيل اجلمهورية للتأشري عليه طبقا للمادة 

يت يتوجب أن يتضمنها احملضر وال اجلهة اليت تتوىل عملية حتريره، فهل غري أن املشرع مل حيدد ال البيانات ال     
 يتواله الوسيط بنفسه أم كاتب يكلفه وكيل اجلمهورية بذلك؟.

 . ح. ط . ج اليت تقضي بإعمال أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية فيما مل يصدر فيه  164إعماال للمادة      
البيانات  3مكرر  134اتفا  الوساطة جيب أن يتضمن طبقا للمادة نص يف قانون محاية الطفل، فإن حمضر 

 التالية:

 34هوية وعنوان األطراف، مع توضيح مرتكب األفعال اجملرمة والضحية طبقا للفقرة األخرية من املادة  -
 مكرر  . إ. ج. ج،

 عرضا وجيزا لألفعال، -
 تاريخ ومكان وقوعها، -
 مضمون اتفا  الوساطة، -
 الوساطة.آجال تنفيذ اتفا   -

  . إ. ج. ج بأنه جيب أن يتضمن احملضر على اخلصوص العناصر اآلتية: 6مكرر  34وتضيف املادة  

 إعادة اقحالة إىل ما كانت عليه، -
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 تعويض مايل أو عيين عن الضرر، -
 كل اتفا  آخر غري خمالف للقانون يتوصل إليه األطراف. -

طرف أم ن الضبط، وهو ما أشار له املشرع عندما نص يف الفقرة  أما بالنسبة حملرره فالظاهر أنه يتم حتريره من     
 إىل أن احملضر يوقع أيضا من طرف أم ن الضبط. 3مكرر  34األخرية من املادة 

 . ح. ط. ج تضم ن حمضر  116وحرصا من املشرع على مصلحة الطفل وصحته أجاز طبقا للمادة      
شرعي، من خالل االلتزام وملدة حتدد يف االتفا  وحتت رقابة وكيل الوساطة تعهد من الطفل وبضمانة من ممثله ال

 اجلمهورية بتنفيذ التزام أو أكثر من االلتزامات التالية:

 إجراء مراقبة طبية أو اخلضوع لعالج، -
 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص، -
 عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام. -

 الجنائية. الفرع الرابع: آثار الوساطة

 يرتتب على اللجوء هلا مجلة من اآلثار تتمثل يف:     

 أوال: وقف تقادم الدعوى العمومية.

فاللجوء إىل الوساطة يوقف سريان آجال التقادم الدعوى العمومية للنيابة العامة، إذ يكون ذلك ابتداء من      
 .111من املادة  3 تاريخ إصدار وكيل اجلمهورية ملقرر إجراء الوساطة طبقا للفقرة

 ثانيا: انتهاء المتابعة الجزائية.

ومن أجل انتهاء املتابعة اجلزائية البد من تنفيذ ما جاء يف حمضر الوساطة يف اآلجال احملدد له وهذا ما أكدته      
ف  . إ. ج. ج، ألن عدم التنفيذ يرتتب عنه استئناف املتابعة اجلزائية للحدث مببادرة من طر  3ف  4املادة 

 . ح. ط. ج، وهو اقحل املنطقي الذي رمكن أن يتبع حسب رأينا  111وكيل اجلمهورية وفقا ملا تقضي به املادة 
 يف حالة عدم االتفا  ألن املشرع مل يتعرض إىل ذلك.

ويف سبيل ضمان تنفيذها فرض املشرع اجلزائري بعد انتهاء آجال التنفيذ عقوبات جزائية على كل شخص     
، واألمر هنا يتعلق جبررمة التقليل من شأن األحكام القضائية 1مكرر  34عن ذلك طبقا للمادة  رمتنع عمدا

بعقوبة اقحبس من  3و  1ف  166 . ع. ج، واملعاقب عليها يف املادة  1ف  164املنصوص عليها يف املادة 
واز األمر بنشر دج أو أحد هات ن العقوبت ن، مع ج 111.111إىل  1.111شهرين إىل سنت ن وغرامة من 

 اقحكم وتعليقه على نفقة احملكوم. 
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 ثالثا: جبر الضرر المترتب على الجريمة.

وذلك إما من خالل التعويض النقدي أو التعويض العيين أو أي تعويض آخر مادام ال خيالف القانون طبقا    
  . إ. ج. ج. 6مكرر  34 . ح. ط. ج واملادة  13للمادة 

 ساطة الجنائية سندا تنفيذيا.رابعا: اعتبار محضر الو 

 . ح. ط. ج مىت تضمن تقدمي تعويض  113ويصبح حمضر الوساطة اجلنائية سندا تنفيذيا طبقا للمادة     
 .  1للضحية أو ذوي حقوقها، ومهر بالصيغة التنفيذية وفقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 عن.خامسا: عدم قابلية محضر اتفاق الوساطة للط

                1مكرر  34فهو ال يقبل الطعن فيه سواء بطر  الطعن العادية أو غري عادية طبقا للمادة       
  . إ. ج. ج، حاله حال حماضر مجع االستدالالت اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية.

كانية إهناء الدعوى العمومية يف اجلنح فمنح للنيابة العامة إمللقانون المسطرة الجنائية المغربي أما بالنسبة       
منه، بعد موافقة الضحية واقحدث ووليه  3ف  641املرتكبة من األحداث باللجوء إىل الصلح طبقا للمادة 

 منه، وعليه يتم اللجوء إىل الصلح يف إطار الشروط التالية: 61الشرعي من خالل تطبيق أحكام املادة 

مستثنيا بذلك اجلنايات وحىت            3ف  641ث جنحة طبقا أن تكون اجلررمة املرتكبة من اقحد -
على أنه ال يتم إال يف  1ف  61املخالفات، أما لدى البالغ ن فقد ضيق من جمال الصلح جدا إذ تقضي املادة 
 درهم. 1.111اجلنح املعاقب عليها بسنت ن حبس أو أقل، أو غرامة ال يتجاوز حدها األقصى 

صلح، حيث أن املشرع املغريب مل حيصر هذا الطلب يف الطفل أو ممثله الشرعي وإمنا تقدمي طلب بإجراء ال -
 أجاز تقدرمه من املتضرر أيضا خالفا للمشرع اجلزائري الذي مل رمنح هذا األخري ذلك.

 ،املغريب موافقة وكيل امللك أيضا موافقة الطرف ن على الصلح، أكثر من ذلك فقد اشرتط املشرع -
ية الصلح وسيط يتم تعيينه من طرف وكيل امللك أو من طرف األطراف املعني ن          أن يتوىل عمل -

  . م. ج. م. 641واملادة  61، وإن كان هذا الشرط ال يوجد ما يفيد به ضمن املادة 2بالصلح
حترير حمضر الصلح، إذ يتضمن هذا احملضر حضور الطرف ن ودفاعهما، ما اتفق عليه الطرفان، وإشعار  -

 لك هلما بتاريخ جلسة غرفة املشورة، وتوقيع األطراف مبا فيهم وكيل امللك.امل

                                                   
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السابق ذكره. 11 -12القانون رقم وما بعدها من  411أنظر، املادة  1
مسرية خزرون، بدائل الدعوى العمومية، قراءة يف التشريع املغريب املقارن، جملة منازعة األعمال، جملة إلكرتونية، ع                2
 .1م، ص 1111، 2
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بعد حترير حمضر الصلح يتم إحالته إىل رئيس احملكمة االبتدائية، وتتم هذه اإلحالة من طرف وكيل امللك  -
ل عن النيابة لرئيس احملكمة الذي يتوىل شخصيا أو من ينوب عنه يف غرفة املشورة التصديق على احملضر حبضور ممث

العامة والطرف ن أو دفعهما بأمر قضائي غري قابل للطعن، إذ يتضمن هذا األمر ما مت االتفا  عليه وإذا اقتضى 
األمر ذلك أداء غرامة ال تتجاوز نصف اقحد األقصى للغرامة املقرر قانونا للجررمة املرتكبة وآجال تنفيذ اتفا  

ق عليه إشعار وكيل امللك باألمر الصادر عنه حىت يتسىن له تنفيذ الصلح، وفور قيام رئيس احملكمة بالتصدي
 االلتزامات اليت تضمنها.

ويبدو من خالل هذه األحكام أن رئيس احملكمة ليس له أي دور يف عملية الصلح وإمنا يقتصر دوره فقد      
 على التصديق على احملضر حىت يكسبه الصيغة التنفيذية ال أكثر.

ال تقتصر على الطلب الذي قد يتقدم به الضحية أو  القانون المغربيذا فإن مسطرة الصلح يف إىل جانب ه     
الطفل أو ممثله الشرعي، فقد يلجأ له أيضا بصفة تلقائية من وكيل امللك، غري أن االختالف ب ن القانون اجلزائري 

نفسه دون أي شرط أو قيد، يف ح ن أن واملغريب يتمثل يف أن األول أجاز لوكيل اجلمهورية اللجوء له من تلقاء 
الثاين مكنه من اقرتاحه على املشتكى به يف حالة تنازل املتضرر عن شكواه أو يف حالة عدم وجود مشتكي       

أصال، إذ يتضمن مقرتح الصلح يف هذين اقحالت ن أداء نصف اقحد األقصى للغرامة املقررة للجررمة أو إصالح 
ومىت وافق على ذلك حيرر وكيل امللك حمضر مبا مت االتفا  عليه يوقع عليه هو واملشتكى  الضرر الناتج عن أفعاله،

به مث يشعر املعين أو دفاعه جبلسة غرفة املشورة، إذ تتبع بشأنه بعد ذلك نفس اإلجراءات املذكورة سابقا يف 
 .األحوال اليت يتم إجراء الصلح بناء على طلب املتضرر أو الطفل أو وليه الشرعي

أما يف حالة عدم املصادقة على حمضر الصلح أو عدم تنفيذ االلتزامات اليت تضمنها هذا احملضر يف آجاهلا      
 ومية من جديد من طرف وكيل امللك.القانونية تقام الدعوى العم

اليت  مكرر )ج( 114تنقضي الدعوة العمومية بالصلح أو التصاحل طبقا للمادة  وفي قانون الطفل المصري      
مكرر                   12حتيل أحكامهما إىل قانون اإلجراءات اجلزائية، ويتم اللجوء إىل التصاحل طبقا للمادة 

 . إ. ج. م يف مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها وجوبا بالغرامة وجوزا باقحبس ملدة ال تتجاوز ستة        
ر حمضر مجع االستدالالت أو النيابة العامة حسب األحوال على أشهر، ويكون ذلك بناء على اقرتاح يعرضه حمر 

املتهم أو وكيله، إذ يتوجب على املتهم فيه دفع مبلغ يعادل ثلث اقحد األقصى للغرامة املقررة للجررمة إىل خزانة 
املتهم  احملكمة أو النيابة العامة أو إىل من يرخص له وزير العدل ذلك وهذا قبل رفع الدعوى، ومع ذلك حيتفظ

حبقه يف التصاحل إذا رفعت الدعوى اجلنائية أمام احملكمة املختصة إذا دفع األكثر من ب ن ثلثي اقحد األقصى 
للغرامة املقررة للجررمة أو قيمة اقحد األدىن املقررة هلا قبل صدور حكم يف املوضوع، ويف مجيع األحوال يتم إثبات 

 ع املبالغ املقررة دون أن رمتد أثرها إىل الدعوى املدنية.ذلك يف حمضر، لتنقضي الدعوى العمومية بدف
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مكرر )أ(  . إ. ج. م مىت مت ب ن اجملين عليه أو وكيله اخلاص أو ورثته أو وكيلهم  12أما الصلح طبقا للمادة      
ك يف اجلرائم اخلاص واملتهم أو وكيله، يتع ن على أحدهم إثباته أمام النيابة العامة أو احملكمة حسب األحوال وذل

، املادة 1و  1ف  161، املادة 1و  1ف  132املنصوص عليها يف املواد التالية من قانون العقوبات: املادة 
، املادة 313مكرر، املادة  311، املادة 141، املادة 1و  1ف  166و 161، املادة 3و  1و  1ف  161
ف  341و  341، 312، 316، 361إىل  361، 334مكرر، املادة  316، املادة 1مكرر ومكرر  313

 .6البند  341، املادة 1و 4و  4البند  342، 1البند  344، 343، املادة 341إىل  341، املادة 1و  1

حيث أن الصلح جيوز يف أي حالة كانت عليها الدعوى وحىت بعد أن يصبح اقحكم باتا، هو ما يرتتب عليه      
وبة إذا مت الصلح أثناء تنفيذها، خالفا للمشرع ن اجلزائري واملغريب انقضاء الدعوى العمومية ووقفت تنفيذ العق

 اللذان ال جييزانه إال قبل حتريك الدعوى العمومية.

القانون              يقابله الوساطة اجلنائية يف  القانون المغربي والمصريإزاء هذا خنلص إىل أن الصلح يف      
عترب الصلح طريق آخر من طر  انقضاء الدعوى العمومية إىل جانب ، وإن كان املشرع اجلزائري االجزائري

 . إ. ج. ج، حيث أن املصاقحة أو الصلح ال جيوز إال يف  6و  3فقرة  4الوساطة اجلنائية وهذا طبقا للمادة 
عها تنتهي املخالفات وعن طريق أداء غرامة مالية يقرتحها ممثل النيابة العامة على املخالف، حيث أنه مىت التزم بدف

واد من ، وقد نظم املشرع أحكامها يف امل1متابعته اجلزائية أما إذا امتنع عن الدفع يتم إحالته على حمكمة املخالفات
  . إ. ج. ج. 311إىل  321

ويف هناية معاجلتنا ألهم أحكام إجراءات املتابعة اجلزائية لألحداث اجلاحن ن يف املرحلة السابقة على        
خنلص إىل القول بأنه بالرغم من توجه املشرع اجلزائري حنو تفريد أحكام خاصة للحدث أثناء هذه حماكمته، 

املرحلة السيما يف مرحلة البحث التمهيدي عندما أقر له أحكام خاصة بالتوقيف للنظر، وأيضا فيما يتعلق ببدائل 
اوال توسيع جمال ممارستها على أكرب نطا ، ويف املتابعة اجلزائية إذ أفرد له أحكــام خاصة بالوساطة اجلنائية حمـــ

مرحلة التحقيق القضائي أين كفل له جهات حتقيق خاصة لذلك، وحىت إجراءات خاصة وإن مل تكن يف معظمها  
كذلك أين عمد إىل استعمال اإلحالة يف الكثري من املواضع، وحنن ال نعيب عــلى املشرع ذلك فهــو استثىن         

 القـــانون المصريستثنيه بنص كلمـــا تطلب منه األمــر مـــراعاة ملصلحــــة اقحدث، وهو مـــا افتقد إليه مـا جيب أن ي
السيما يف مرحلة التحقيقات أين وجدنا أنه مل يركز بالقدر الكايف على مصلحة اقحدث ومل يتدخل قحمايتها بقدر  

المشرع متخصصة ملتابعته لكن بإجراءات عامة، أما كاف من النصوص القانونية مكتفيا بإنشاء جهات قضائية 
فتبىن نفس موقف املشرع اجلزائري يف العديد من اإلجراءات إال أن مأخذنا عليه هو تضيقه جملال اقحماية  المغربي

 اإلجرائية يف بعض اقحاالت ويرجع ذلك إىل عدم تعامله مع جنايات اقحدث وجنحه على حد سواء.

                                                   
1
 .142، مرجع سابق، ص 1مجال، ج  جنيمي 
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  ت المحاكمة الجزائية للحدث الجانح.المبحث الثاني: إجراءا

باعتبار أن املتابعة اجلزائية للحدث اجلانح ال تقتصر على مرحلة التحقيق االبتدائي خاصة إذا متحص عنها      
أدلة قوية إلدانته، فإن نظام العدالة اجلنائية اإلجرائية له مل يكتف بفرض ضمانات قانونية له خالل هذه املرحلة 

حنو بسط يده على خمتلف املراحل اليت متر هبا هذه املتابعة مبا فيها مرحلة احملاكمة واملرحلة الالحقة  فقط، بل توجه
هلا، وعليه سنقوم ضمن هذا املبحث بالتعرض إىل أهم الضمانات اليت مكنه القانون منها إذ سنتعرض يف املطلب 

ا املطلب الثاين فسنتعرض ضمنه إىل الضمانات األول إىل الضمانات املقررة للحدث اجلانح أثناء احملاكمة، أم
 املقررة للحدث اجلانح بعد احملاكمة.

 المطلب األول: الضمانات المقررة للحدث الجانح أثناء المحاكمة.

 ورمكن إرجاع الضمانات القانونية اليت يتمتع هبا اقحدث خالل هذه املرحلة إىل نقاط التالية:     

 ة المختصة بالمحاكمة.الفرع األول: الجهات القضائي

استجابة للعديد من الدعوات اليت تبنتها خمتلف الدراسات واملؤمترات الدولية واإلقليمية من أجل إنشاء قضاء      
خاص حملاكمة األحداث، توجهت العديد من التشريعات إىل بلورت ذلك من خالل أنظمتها القانونية أين كانت 

م يف شيكاغو تطبيقا 1211يكية، إذ أنشئت أول حمكمة لألحداث سنة البداية من الواليات املتحدة األمر 
م املتعلق مبعاجلة ومراقبة األحداث املشردين أو املتخلي عنهم من 1211نيسان  11من قانون  3ألحكام املادة 

داث ، أين أصبح إنشاء حماكم األح1قبل ذويهم، لتسري على خطاها العديد من التشريعات يف خمتلف أقطار العامل
، ويف اجلزائر توجه املشرع اجلزائري إىل اعتماد حماكم ختتص بالنظر يف قضايا 2من مسات التحضر لدى الدول

م إذ طرأت عليها عدة تعديالت أمهها إعادة تنظيم النظام 1144األحداث منذ قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة 
 م واليت سنتعرض هلا أدناه.، وإىل غاية يومنا هذا توجد هذه احملاك3م1141العقايب سنة 

 البند األول: قسم األحداث على مستوى المحكمة.

 . ح. ط. ج على أنه "يوجد يف كل حمكمة قسم لألحداث، خيتص بالنظر يف اجلنح  11تنص املادة       
 واملخالفات اليت يرتكبها األطفال.

 اجلنايات اليت يرتكبها األطفال". وخيتص قسم األحداث الذي يوجد مبقر اجمللس القضائي بالنظر يف     

                                                   
 .114 -111. براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 111أوفروخ عبد اقحفيظ، مرجع سابق، ص  1
 . 166. نصر الدين العايب، مرجع سابق، ص 66عراب ثاين جنية، مرجع سابق، ص  2
 .322محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  3
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 طبقا هلذه املادة ما هي تشكيلة قسم األحداث على مستوى احملكمة وكيف ينعقد االختصاص له؟.      

 أوال: تشكيلة قسم األحداث على مستوى المحكمة.

ليت تقع لقد نص املشرع على تشكيلة قسم األحداث سواء للمحكمة اليت تقع مبقر اجمللس أو للمحكمة ا     
 من  . ح. ط. ج، وهي على النحو التايل: 21خارج مقر اجمللس يف املادة 

  من  41قاضي األحداث رئيسا، وبالنسبة لكيفية تعيينه فقد سبق وتعرضنا هلا وذلك وفقا ملا حتدده املادة
 ذات القانون.

  املادة  1ق مبوجب الفقرة وكيل اجلمهورية أو أحد مساعديه ممثال للنيابة العامة، وخوله املشرع هذا اقح
  . ح. ط. ج، 41

 ،أم ن ضبط 
  يع ن املساعدون احمللفون أصليون كانوا  21من املادة  4و  1و  6مساعدين حملف ن اثن ن، وطبقا للفقرة

 أو احتياطيون ملـــدة ثالث سنوات بأمـــر من رئيس اجمللس القضائي املختص، إذ خيتـــارون مــن قائمة معـــدة من قبل 

، ويؤدون 1جلنة جتتمــع لدى اجمللس القضــائي حتدد تشكيلتها وكيفية عملهــا بقرار من وزير العدل حافظ األختام
أقسم باهلل العلي العظيم أن أخلص في أداء مهمتي وأن قبل الشروع يف مهامهم أمام احملكمة اليم ن اآلتية: "

 ".أكتم سر المداوالت واهلل على ما أقول شهيد

                                                   
 . إ. ج. ج امللغاة بقانون محاية الطفل إذ كانت الفقرة األخرية منها تنص على أنه "وخيتار  611ة وكان يقابل هذه املادة املاد 1

احمللفون سواء كانوا أصل ن أم احتياط ن من جدول حمرر مبعرفة جلنة جتتمع لدى كل جملس قضائي يع ن تشكيلتها وطريقة عملها 
يونيو  2ه املوافق لـ 1324صفر عام  12املؤرخ يف  143 -44رسوم رقم مبرسوم"، واملرسوم الذي حتدثت عنه هذه املادة هو امل

ه 1324صفر عام  13م املتعلق بوضع قوائم املساعدين لدى حماكم األحداث )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم االثن ن 1144سنة 
 منه من رئيس اجمللس وما بعدها(، إذ تتشكل وفقا للمادة األوىل 441، ص 11، ع 3م، س 1144يونيو سنة  13املوافق لـ 

القضائي أو مندوب عنه رئيسا، عمال العمالة أو ممثله، مفتش األكادرمية أو ممثله، املفتش العمايل أو ممثله، املفتش العمايل للشبيبة 
يوما  11أعضائها من قبل الرئيس إىل االجتماع قبل  1والرياضة أو ممثله، احملافظ الوطين للحزب أو ممثله، ويدعى طبقا للمادة 

سنوات لدى حمكمة  3منه توضع كل  3على  األقل من تارخيه، وبالنسبة لكيفية إعداد قائمة املساعدين يف كما توضحه املادة 
مساعدين على األقل لكل  11األحداث وتعد قبل ثالث أشهر على األقل من افتتاح السنة القضائية التالية وجيب أن تتضمن 

، خيتار منهم من طرف اللجنة اثن ن كمساعدين رمسي ن 6 يف مركز حمكمة األحداث طبقا للمادة حمكمة خيتارون من ب ن املقيم ن
شطب املساعدين الرمسي ن أو حىت  1أما البقية فيعتربون إضافي ن مع مراعاة الرتتيب، وفيما يتعلق بالشطب فيجوز طبقا للمادة 

مقبول مبوجب قرار من وزير العدل وتقرير من رئيس اجمللس القضائي  دعوات متتالية بدون عذر 3اإلضافي ن مىت مل يستجيبوا إىل 
الذي ينتسبون إليه، فضال عن هذا جيوز لوزير العدل شطبهم يف حالة ارتكاب خطأ جسيم خيل بالشرف أو االستقامة إذ يتم 

 الشطب بنفس األشكال السابقة.
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 وة على ذلك يشرتط فيهم الشروط التالية:عال     

 سنة، 31أن يتجاوز سنهم  -
 أن يتمتعوا باجلنسية اجلزائرية، -
 أن خيتاروا من ب ن املعرفون باهتتماهم وختصصهم يف شؤون األطفال.  -

 ثانيا: اختصاص قسم األحداث على مستوى المحكمة.

 . ح. ط. ج وهو ينحصر بالنسبة  41ادة بالنسبة لالختصاص اإلقليمي لقسم األحداث نصت عليه امل     
لقسم األحداث حملكمة غري مقر اجمللس، باحملكمة اليت ارتكبت اجلررمة بدائرة اختصاصها أو اليت هبا حمل إقامة أو 
سكن الطفل أو حمل إقامة أو سكن ممثله الشرعي، أو حمكمة املكان الذي عثر فيه على الطفل أو املكان الذي 

نسبة لقسم األحداث حملكمة مقر اجمللس فيمتد ليشمل مجيع اجلرائم اليت تقع يف دائرة اختصاص وضع فيه، أما بال
 اجمللس القضائي سواء وقعت داخل احملكمة مبقر اجمللس أو احملكمة خارج مقر اجمللس.

طبقا للمادة أما فيما يتعلق باالختصاص النوعي فيميز فيه املشرع ب ن اجلنايات واجلنح واملخالفات ويتحدد      
 . ح. ط. ج ، فبالنسبة للجنح واملخالفات فيؤول االختصاص فيها إىل قسم األحداث على  41و  11

مستوى احملكمة سواء حمكمة مقر اجمللس أو احملكمة غري مقر اجمللس، أما بالنسبة للجنايات فيؤول االختصاص 
 خرية يشمل اجلنايات واجلنح أيضا. فيها إىل قسم األحداث حملكمة مقر اجمللس، وهبذا فمجال هذه األ

وفيما خيص جنايات األحداث نشري إىل أنه قبل صدور قانون محاية الطفل إىل جانب اختصاص حمكمة      
من  1اجلنايات بالنظر يف إهتام األشخاص البالغ ن الوارد إليها من غرفة االهتام، كانت ختتص أيضا طبقا للفقرة 

سنة الرتكاهبم أفعال إرهابية أو  14يف االهتام املوجه إليها ضد القصر الذين يبلغون  . إ. ج بالنظر  161املادة 
هذه الفقرة ومت اإلبقـاء على الفقرة األوىل منها          1ختريبية، غري أنه بعــد صدور قانون محاية الطفــل ألغيت

 صفة مطلقة.فقط، ليكون املشرع أسند االختصاص إىل قسم األحداث قحكمة مقر اجمللس ب

 البند الثاني: غرفة األحداث على مستوى المجلس القضائي.

  . ح. ط. ج بأنه "توجد بكل جملس قضائي غرفة لألحداث". 1ف  11جاء يف املادة      

انطالقا منها سنتعرض إىل تشكيلة غرف األحداث على مستوى اجمللس القضائي وكيفية انعقاد االختصاص      
 هلا. 

 

                                                   
 املتعلق حبماية الطفل السابق ذكره. 11 -11القانون رقم  1
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 غرفة األحداث على مستوى المجلس القضائي. أوال: تشكيلة

 وهي تتشكل من: 1ف  11وحددت تشكيلتها املادة      

  رئيس ومستشارين اثن ن، يعينون مبوجب أمر من رئيس اجمللس القضائي من ب ن قضاة اجمللس املعروف ن
 باهتمامهم بالطفولة و/ أو الذين مارسوا مهامهم كقضاة لألحداث،

 مة،ممثل النيابة العا 
 .أم ن الضبط 

 ثانيا: اختصاص غرفة األحداث على مستوى المجلس القضائي.

ففيما يتعلق باختصاصها النوعي فهي ختتص بالفصل يف استئنافات أحكام قسم األحدث الصادرة سواء يف       
من  16دة واملا 1ف  11اجلنايات أو اجلنح أو املخالفات، وكذا استئنافات أوامر قاضي األحداث طبقا للمادة 

          612إىل  614 . ح. ط. ج، إذ تطبق عليها يف كليت اقحالت ن ووفقا هلذه األخرية أحكام املواد من 
 . إ. ج. ج، كما ختتص أيضا بالفصل يف االستئنافات املتعلقة بأوامر قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف 

إذ حتدد مهلة استئنافها  3ف  44وهذا طبقا للمادة   . ح. ط. ج، 41باألحداث اليت يصدراهنا مبوجب املادة 
منها، لتخرج من جمال اختصاصها أوامر قاضي األحداث وقاضي التحقيق املكلف  1أيام طبقا للفقرة  11بـ 

باألحداث املتبقية واليت ختتص هبا غرفة االهتام، واختصاصها النوعي على هذا النحو جيعل اختصاصها اإلقليمي 
 حكام اليت تصدر عن احملاكم اليت تدخل يف دائرة اختصاص اجمللس القضائي.يشمل مجيع األ

وننوه إىل أن تشكيلة قسم األحداث وغرفة األحداث تعترب من النظام العام يرتتب على خمالفتها بطالن      
ىت كان من ، وهو ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الذي جاء مضمونه كما يلي: "م1اإلجراءات بطالنا مطلقا

املقرر قانونا أن تشكيل حمكمة األحداث خيضع ملشاركة مساعدين مع القاضي الذي يرتأس اجللسة لكي يكون 
انعقاد هذه احملكمة صحيحا وقانونيا، كما أن استئناف أحكامها ختتص بالنظر فيه غرفة األحداث باجمللس 

كمة وغرفة األحداث يعد خرقا إلجراءات جوهرية القضائي، فإن القضاء خبالف هذا املبدأ املتمثل يف تشكيلة حم
يف القانون تتعلق بالنظام العام، جتوز إثارهتا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو أمام اجمللس األعلى ألول     

 .2مرة ..."

                                                   
. نشناش منية و دفاس عدنان، اقحقو  الضمانات املقررة قحماية األحداث أثناء 164نصر الدين العايب، مرجع سابق، ص  1

التحقيق وسري إجراءات احملاكمة، ملتقى وطين حول جنوح األحداث قراءات يف واقع وآفا  الظاهرة وعالجها، كلية اقحقو  
. نبيل صقر و صابر مجيلة، األحداث يف التشريع اجلزائري، دار 4، ص 1114ماي  1و  6والعلوم السياسية، باتنة، يومي 

 .62م، ص 1112اجلزائر،  -اهلدى، ع ن مليلة

 .163 -161جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر، مرجع سابق، ص  2
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تنص عليه فإن اجلهات املكلفة مبحاكمة األحداث وفقا ملا القانون المسطرة الجنائية المغربي  ورجوعا إىل     
 تتشكل من احملكمة االبتدائية وحمكمة االستئناف. 641املادة 

 بالنسبة للمحكمة االبتدائية، وتتشكل مما يلي:     

من ب ن قضاة احملكمة مبوجب قرار من وزير العدل وبناء على  644قاضي األحداث: ويع ن طبقا للمادة  -
قابلة للتجديد، وخيتص نوعيا بالبث منفردا يف املخالفات اقرتاح من رئيس احملكمة االبتدائية ملدة ثالث سنوات 

، وحبضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط يف اجلنح طبقا للفقرة 1ف  642املنسوبة لألحداث وفقا للمادة 
 .641األخرية من املادة 

البطالن   . م. ج. م حتت طائلة 1ف  626غرفة االستئنافات لألحداث: تتشكل وفقا ملقتضيات املادة  -
من  1من قاض لألحداث رئيسا، وقاضي ن اثن ن وممثل النيابة العامة باإلضافة إىل كاتب الضبط، وحتدد الفقرة 

ذات املادة اختصاصها النوعي يف نظر االستئنافات املرفوعة ضد األحكام الصادرة عن احملكمة االبتدائية يف قضايا 
 أو تقل عن سنت ن حبس وغرامة أو إحدى هات ن العقوبت ن.األحداث مىت كانت العقوبة املقرر هلا تعادل 

 بالنسبة حملكمة االستئناف، وتشكيلتها على النحو التايل:     

الغرفة اجلنحية لألحداث: وتتشكل حتت طائلة البطالن من مستشار لألحداث رئيسا ومستشارين اثن ن  -
، وختتص طبقا للمادة 1ف  622لة يف املادة زائد ممثل عن النيابة العامة وكاتب الضبط وحددت هذه التشكي

، وتدابري الوضع حتت املراقبة 141من املادة  1و  6بالنظر يف طلبات اإلفراج املقدمة إليها طبقا للفقرة  131
، أيضا ختتص يف نظر طلبات بطالن إجراءات التحقيق واالستئنافات املرفوعة 141القضائية املتخذة طبقا للمادة 

 التحقيق، إىل جانب االخالالت املنسوبة لضباط الشرطة القضائية خالل مزاولتهم مهامهم. ضد أوامر قاضي
ف  621غرفة اجلنح االستئنافية لألحداث: وتشكيلتها من تشكيلة الغرفة اجلنحية لألحداث طبقا للمادة  -

كمة االبتدائية يف يف نظر استئناف األحكام الصادرة عن احمل 1، أما اختصاصها النوعي فيتمثل طبقا للفقرة 1
 .626قضايا اجلنح املرتكبة من األحداث باستثناء ما نصت عليه املادة 

تشكيلتها حتت طائلة البطالن إذ تتشكل من مستشار  1ف  611غرفة اجلنايات لألحداث: حتدد املادة  -
ص نوعيا بالنظر يف لألحداث رئيسا ومستشارين اثن ن باإلضافة إىل ممثل عن النيابة العامة وكاتب الضبط، وختت

 اجلنايات املرتكبة من األحداث وكذا اجلنح املرتبطة هبا.
فهي تتشكل من مستشار  1ف  616غرفة اجلنايات االستئنافية لألحداث: باالستناد إىل املادة  -

لألحداث رئيسا و أربعة مستشارين زائد ممثل عن النيابة العامة وكاتب الضبط، وبالنسبة الختصاصها النوعي 
 ددته الفقرة األوىل إذ ختتص بالنظر يف االستئنافات املرفوعة ضد قرارات غرفة اجلنايات لألحداث.فح
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إىل هذين التشكيلت ن قاضي التحقيق لألحداث على مستوى احملكمة واملستشار  641وتضيف املادة      
تشكيلة هذين اجلهت ن  املكلف باألحداث على مستوى حمكمة االستئناف، إذ أنه رغم إدراج املشرع هلما يف

القضائيت ن إال أننا قمنا بإخراجهما منها على أساس أهنما كما اتضح لنا من خالل نصوص قانون املسطرة اجلنائية 
املغريب ال جيلسان للمشاركة يف النظر يف القضايا املعروضة على كل جهة وإمنا هلما اختصاصات أخرى تتعلق 

ذ يتوىل قاضي التحقيق املكلف باألحداث التحقيق يف اجلنح أما املستشار بالتحقيق كما تعرضنا هلما سابقا، إ
 641من املادة  6املكلف باألحداث فيتوىل التحقيق يف اجلنايات، فضال عن كون املشرع املغريب منع يف الفقرة 

لقانون اجلزائري مشاركة هذين القاضي ن يف اقحكم يف قضايا سبق هلم التحقيق فيها خالفا ملا هو عليه الوضع يف ا
 الذي ال رمنع ذلك.

وبالنسبة لالختصاص اإلقليمي لقاضي األحداث على مستوى احملكمة االبتدائية واملستشار املكلف      
 . م. ج. م، إذ يتحدد طبقا هلا  641باألحداث على مستوى حمكمة االستئناف فهو منصوص عليه يف املادة 

لذي يوجد ضمن دائرة نفوذه حمل إقامة اقحدث أو أبوية أو وصيه أو املقدم إما مبكان ارتكاب اجلررمة أو املكان ا
 عليه أو كافله أو حاضنه، أو مكان الذي عثر فيه على اقحدث أو الذي أودع به إما بصفة مؤقتة أو هنائية.

وع ن جند أن اجلهات القضائية املختصة للنظر يف قضاياهم هي األخرى نقانون الطفل المصري أما يف       
 . ط. م حمكمة األحداث واحملكمة االستئنافية، فتتشكل على مستوى كل  111و  111طبقا للمادت ن 

حمافظة حمكمة أو أكثر لألحداث وعن تشكيلتها فهي تضم ثالث قضاة، وخبريان اثن ن من األخصائي ن أحــدمها 
ل باالتفــا  مــع وزيــر الشــؤون االجتماعية، وبالنسبة عــلى األقل مـــن النساء يعينـان مبــوجب قــرار مـــن وزير العــد

للشروط الواجب توافرها فيهم فتحدد مبوجب قرار من وزير الشؤون االجتماعية، أما فيما خيص حضورهم 
إجراءات احملاكمة فيكون وجويب من أجل تقدمي تقريرمها خالهلا، والذي يعدانه بعد حبث ظروف الطفل يف مجيع 

قبل أن تصدر احملكمة حكمها، أما احملكمة االستئنافية فتوجد على مستوى كل حمكمة ابتدائية  الوجوه وذلك
وتتشكل من ثالث قضاة اثنان منهما على األقل بدرجة رئيس حمكمة إىل جانب خبريان اثن ن يسري عليهما ما 

 يسري على اخلبريين على مستوى حمكمة األحداث.

               111عي هلذين اجلهت ن القضائيت ن فتختص األوىل طبقا للمادة أما بالنسبة لالختصاص النو       
جنايات أو جنح أو خمالفات باإلضافة إىل اجلرائم املنصوص عليها  1 . ط. م بالنظر يف خمتلف جرائم األحداث

ألحداث الذين من ذات القانون، وباستثناء اجلنايات اليت يرتكبها ا 111واملادة  114إىل  113يف املواد من 

                                                   
بة لقانون األحكام العسكرية إذ غري أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات مبوجب نصوص قانونية خاصة كما هو اقحال بالنس 1

مكرر منه إىل احملاكم العسكرية دون غريها يف حال ارتكب اقحدث اجلررمة اعتداء على واحد أو  2يؤول االختصاص حسب املادة 
أكثر من األشخاص اخلاضع ن ألحكامه. حممود سليمان كبيش، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، احملاكمة والطعن يف       

 .11م، ص 1112 -ه1612ام، األحك
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سنة باالشرتاك مع البالغ ن إذ يؤول االختصاص فيها طبقا للفقرة الثانية من هذه املادة حملكمة  11يفو  سنهم 
    1ف  111، أما الثانية أي احملكمة االستئنافية فتختص طبقا للمادة 1اجلنايات أو حمكمة أمن الدولة العليا

رة عن حمكمة األحداث، أما اختصاصهما احمللي فحددته املادة  . ط. م بالنظر يف استئناف األحكام الصاد
من القانون السابق باملكان الذي وقعت فيه اجلررمة أو املكان الذي ضبط فيه الطفل وإال فاملكان  1ف  113

الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب األحوال، إال أنه رغما من هذا أجاز القانون عند االقتضاء أن تنعقد 
  إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال اليت يودع فيها الطفل. يف

القانون جند بأن  المغربي والمصرياجلزائري و القانونوعند مقارنة تشكيلة اجلهات اخلاصة باألحداث ب ن      
يد لكل جررمة جاء بتشكيلة خمتلفة إىل حد كبري عن نظريهتا يف القانون ن اجلزائري واملصري، حماوال تفر  المغربي

حسب التكييف القانوين املعهود هلا جهة قضائية خمتصة، والعلة يف ذلك قد ترجع إىل حماولته ضمان االستقاللية 
واخلصوصية هلذه اجلهات واليت سلكها من بداية التحقيق، إال أننا ال نرى فائدة من وراء ذلك مادامت أهنا يف 

متنع مشاركة أحد القضاة  641كون الفقرة األخرية من املادة   معظمها تشرتك يف تشكيلة واحدة وإن اختلفت،
اقحكم للفصل يف قضية سبق له البث يف موضوعها، فحسب رأينا أن هذا التقسيم يعقد ويطيل اإلجراءات أكثر 

 مما هي عليه وبالتايل من املستحسن لو سلك التقسيم الذي جاءت به باقي التشريعات. 

 كمة الحدث الجانح أمام الجهات القضائية المختصة.الفرع الثاني: إجراءات محا 

من  . ح. ط. ج والذي دعت  1من د و  14جتسيد ملبدأ احملاكمة العدالة املنصوص عليه يف املادت ن        
إليه العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية، كفل املشرع اجلزائري للحدث جمموعة من اإلجراءات تعترب يف 

                   134و 11و  21و  23و  21و  44ضمانة قانونية له، نص عليها يف املادة الوقت ذاته 
 . ح. ط. ج فإن هذه اإلجراءات والضمانات تنطبق على املخالفات  21 . ح. ط. ج، وعمال بنص املادة 

 واجلنح واجلنايات على حد سواء، وهي تتمثل فيما يلي:

 ى حدى.البند األول: الفصل في كل قضية عل

 . م. ج. م، ويراد بالفصل هنا أن تكون  641 . ح. ط. ج واملادة  1ف  23ونصت على ذلك املادة      
قاعة اجللسات اليت تنظر فيها قضية اقحدث ليس بداخلها أثناء احملاكمة إال أطراف قضية واحدة دون أطراف 

 قضايا موالية، وال يراد به الفصل ب ن أطراف القضايا األخرى حىت ولو كانوا متهم ن أحداث ينتظرون احملاكمة يف
 .2القضية الواحدة كما ذهب البعض إىل تفسريه

                                                   
ويرجع الفقه العلة من وراء هذا االستثناء إىل االرتباط الذي ال يقبل التجزئة ب ن الدعوت ن الدعوى املقامة ضد البالغ والدعوى  1

 .311املقامة ضد الطفل. أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص 

 .162ل وتأصيل، مرجع سابق، ص جنيمي، مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتلي 2
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 البند الثاني: تكليف الحدث الجانح بالحضور.

إذ أجاز املشرع مبقتضاه للحدث اقحضور أمام قسم األحدث  3ف  21ويستفاد هذا اإلجراء من نص املادة      
فائه منه مراعاة ملصلحته كما لو كانت حالته النفسية سيئة وأن حضوره دون أن يلزمه بذلك، حبيث رمكن إع

اجللسة يزيده تدهورا أو كانت اجلررمة اليت ارتكبها خملة باآلداب العامة أو األخال  حيث أن سرد وقائعها من 
ضور         ، ويف هذه اقحالة ينوب عنه ممثله الشرعي يف ح1اخلصوم أو الشهود يؤثر تأثريا سلبيا على نفسيته

احملاكمة، ورغم ذلك فإن اقحكم يعترب حضوريا ألن القاعدة العامة تقضي بأن اقحكم الصادر بعد ختلف املعين عن 
 . إ. ج. ج ويرتب آثاره املنصوص  614اقحضور بعد تكليفه تكليفا صحيحا يعد حكما غيابيا طبقا للمادة 

 اجلزائية اجلزائري. وما بعدها من قانون اإلجراءات 611عليها يف املادة 

غري أن املشرع منع حضوره يف حالة ما إذا متت مباشرة الدعوى املدنية حصرا ضد اقحدث مىت كان معه يف      
القضية متهمون بالغون وأراد املدعي املدين مباشرهتا يف مواجهة اجلميع، ألن االختصاص يؤول يف هذا الوضع 

 1ف  22، وعليه حيضر املرافعات نيابة عنه ممثله الشرعي طبقا للمادة للجهة اليت يعهد إليها مبحاكمة البالغون
  . ح. ط. ج.

وحىت يكون التكليف باقحضور قانونيا وصحيحا فالبد أن يكون ملف القضية قد مت إحالته من طرف قاضي      
اجلهة القضائية األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث بعد انتهاء التحقيق ومبوجب أمر باإلحالة إىل 

 . ح. ط. ج، فيكلف اقحدث أو ممثله الشرعي  41املختصة حسب تكييف اجلررمة وكما توضحه املادة 
باقحضور أمام قسم األحداث على مستوى احملكمة إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو خمالفة، يف ح ن يكلف 

 لوقائع تشكل جناية. باقحضور أمام قسم األحداث حملكمة مقر اجمللس القضائي إذا كانت ا

 . إ. ج. ج هذا  141ويتم تكليف اقحدث أو ممثله الشرعي باقحضور من طرف النيابة العامة طبقا للمادة      
 . ح. ط. ج لقواعد االستدعاء  41بالنسبة للجنح واجلنايات، ألن املشرع أخضع املخالفات طبقا لنص املادة 

، وال املثول الفوري ألنه خيص 1مكرر  321ئي بشأهنا طبقا للمادة وعليه ال رمكن تطبيق األمر اجلزا املباشر
                            1ف  46اجلرائم املتلبس هبا واليت منع املشرع تطبيق إجراءاهتا على اقحدث يف املادة 

  . ح. ط. ج.

 

                                                   
. قيس جبارين، تقرير حول جنوح األحداث يف التشريعات                 311حممود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  1

 .41م، ص 1112(، اهليئة الفلسطينية املستقلة قحقو  املواطن، رام اهلل، تشرين الثاين 4الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية )
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منه  624طبقا للمادة بعد إحالة القضية على اجلهات املختصة  قانون المسطرة الجنائية المغربيويف      
 . م. ج. م، وجيوز للمحكمة إعفائه منه مبوجب نفس الفقرة  1ف  642يكلف اقحدث باقحضور طبقا للمادة 

غري أن املشرع مل يقصر اإلعفاء عليه، بل مشل به حىت ممثله القانوين ليسند مهمة الدفاع على اقحدث إىل حماميه  
من حماميه مبصلحته، وخبصوص كيفية التكليف باقحضور فقد أحال  كليا وإن كان ممثله الشرعي هو أدرى وأعلم

 312إىل القواعد العامة، وعليه فهو خيضع ألحكام املادة  642من املادة  1املشرع أحكامه صراحة يف الفقرة 
هذا بالنسبة للجنح واجلنايات، أما املخالفات فقد أخضعها  626إىل  644مع مراعاة املواد من  316إىل 
، إذ حتال مبوجبها مباشرة 4ف  326واملادة  321إىل  341إىل أحكام املواد  1ف  642ع مبوجب املادة املشر 

إىل احملكمة االبتدائية أمام قاضي األحداث، إال أنه جيوز قبل ذلك للنيابة العامة مىت كانت عقوبتها تقتصر على 
غرامة جزافية تبلغ نصف اقحد األقصى للغرامة الغرامة فقط ومل يظهر فيها متضرر، أن تقرتح على مرتكبها أداء 

 املنصوص عليها قانونا مبقتضى سند قابل للتنفيذ.

 البند الثالث: سماع الحدث الجانح. 

حبيث ال رمكــن لقسم األحداث الفصــل يف القــضية املعروضــة عليه إال بعــد مســاع كــل مــن الطفــل وممثلـــه      
واحملامي، وإن كان األمر بالنسبة هلم وجويب فإنه  1ايا والشهود، وبعد مرافعة النيابة العامةالشرعي إىل جانب الضح

بالنسبة للفاعل ن األصل ن أو الشركاء البالغ ن يف اجلررمة يبقى األمر جوازي، إذ أجاز القانون للقاضي السماع هلم 
 .2على سبيل االستدالل

ب عليه القيام ببعض الصالحيات اليت منحها له القانون، وهي تتعلق وقبل مباشرة القاضي مساع اقحدث يتوج     
بصالحية التحقق من هوية اقحدث وسنه من خالل االطالع على هويته، ويف حال عدم توافرها يتم اللجوء إىل 

اإلجراء مستخرج شهادة امليالد املرفق مبلفه وممثله الشرعي من أجل التأكيد، وهذا بسبب األمهية اليت حيوزها هذا 
السيما فيما يتعلق بسنه وقت ارتكاب اجلررمة على أساس أنه املعيار الذي يتحدد به اختصاص احملكمة إىل جانب 

 .3العقوبات اليت حيكم هبا على اقحدث

والقاعدة العامة املعروفة مببدأ املواجهة أو اقحضورية تقضي بأن يتم مساع أقوال كل من املتهم والضحية      
 . إ. ج. ج، حىت يتمكن  134إىل  116ضور اجلميع داخل قاعة اجللسة مع مراعاة أحكام املادة والشهود حب

كل طرف من مساع أقوال البقية ومشاهدة األدلة اليت يقدموهنا ومناقشتها والرد عليها وتفنيدها وتقدمي األدلة 

                                                   
  . إ. ج. ج إذ جتيز هلا املرافعة من خالل تقدمي طلبات كتابية أو شفهية. 132ع ألحكام املادة ختض 1
  . ح. ط. ج. 1ف  21طبقا للمادة  2
3
 .112مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  
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حداث أن يأمر بانسحابه يف كل ، إال أنه مراعاة ملصلحة اقحدث دائما أجاز املشرع لقاضي األ1املضادة هلا
 641من املادة  3 . ح. ط. ج، والفقرة  21من املادة  6املرافعات أو جزء منها على حنو ما تشري له الفقرة 

  . م. ج. م.

إال أن ما يثري االلتباس بالنسبة إلجراء السماع هو كون املشرع نص على وجوب مساع املمثل الشرعي         
يقرن هذا اقحضور بنصوص قانونية ذات طابع جزري ألنه يف حالة عدم حضوره يستحيل للطفل، غري أنه مل 

الفصل بدون مساعه، وبالتايل ال يرتتب على ذلك إال تأجيل القضية والذي قد يقع ملرات عديدة أمال من القاضي 
 ـــداث من األهــداف يف حضوره، وهو ما ليس يف مصلحة اقحـــدث أين تعد مسألة تفريد نظـــام قضاء خاص باألح

المشرع ، ورمبا هذا هو السبب الذي دفع 2األوىل قحمايتها على أساس أنه حيقق سرعة الفصل يف قضياهم
 إىل عدم إقرار أحكام خاصة بسماع اقحدث املتهم خمضعا ذلك للقواعد العامة املنصوص عليها يف املواد المغربي

، أين ال يكون مساع املمثل 626إىل  644اعاة أحكام املواد وما بعدها مع مر  312واملادة  314إىل  316من 
      1ف  642القانوين للحدث املتهم وجويب، وإن كان حضوره كذلك غري أن إعفائه من جائز طبقا للمادة 

  . م. ج. م.

صر تسمع وبالنسبة ملسألة مساع الشهود جيب التمييز ب ن الشهود القصر والشهود البالغ ن، ألن الشهود الق     
 . م. ج. م وعليه ال  1ف  331 . إ. ج. ج واملادة  1ف  112شهادة بدون حلف اليم ن طبقا للمادة 

           111يؤخذ بشهادته إال على سبيل االستدالل، أما البالغ ن فستمع شهادهتم بعد أدائها طبقا للمادة 
ند استدعائهم للشهادة أن يكونوا من  . م. ج. م، فصال عن ذلك يراعى ع 1ف  311 . إ. ج. ج واملادة 

 .3الوسط االجتماعي للحدث كوسطه املدرسي أو املهين أو األسري، ألن ذلك يساعده يف رصد وضع اقحدث

فضال عن هذا مكن املشرع خالل هذه املرحلة كل شخص قحقه ضرر من جررمة ارتكبها اقحدث أن يتدخل      
رها النيابة العامة، ما مل يتدخل يف مرحلة التحقيق أمام قاضي األحداث بضم دعواه املدنية إىل الدعوى اليت تباش

 1ف  641 . ح. ط. ج واملادة  43من املادة  1أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث وذلك طبقا للفقرة 
  . م. ج. م.

 

                                                   
 . نبيل صقر و صابر116 -113. مربوك ليندة، مرجع سابق، ص 144علي مشالل، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  1

 .46. معراج جديدي، مرجع سابق، ص 41مجيلة، مرجع سابق، ص 
 .114 -114. أوفروخ عبد اقحفيظ، مرجع سابق، ص 114مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  2
3
 .114مقدم عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  
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ة السابقة من املاد 1كما له أن يدعي مدنيا بدعوى مستقلة ضد اقحدث أمام قسم األحداث طبقا للفقرة      
 . م. ج. م وهذا مىت كان  646من  . ح. ط. ج واملادة  1ف  22بإدخال ممثله الشرعي طبقا للمادة 

الطفل متهما لوحده يف القضية، أما إذا وجد فيها إىل جانبه متهمون بالغون وأراد املدعي املدين مباشرة الدعوى 
ة اجلزائية اليت يعهد إليها مبحاكمة البالغ ن، وال حيضر املدنية يف مواجهة اجلميع رفع دعواه أمام اجلهة القضائي

الطفل يف هذه اقحالة اجللسة وإمنا حيضرها نيابة عنه ممثله الشرعي كما أنه جيوز إرجاء الفصل فيها إىل أن يصدر 
                       3و 1ف  641 . ح. ط. ج واليت تقابلها املادة  22حكم هنائي بإدانته طبقا للمادة 

 . م. ج. م، وفــي مجيــع األحــوال فــإن املمثــل الشرعــي لــه هــو مــن يتحمــل املسؤولية املدنية عن الضــرر الذي 
 . م. ج أين ألزم املشرع الشخص الذي يدخل اقحدث أو القاصر حتت  136، عمال بأحكام املادة 1قحـــق الغري

 أحدثه للغري من جــراء فعله الضار ما مل يثبت هـــذا الشخــص أنه قــــام رقابته بالتعويض بدال عنه عــن الضرر الذي 

برقابته على أكمل وجه أو أن وقوع الضرر كان ال حمال منه رغم قيامه بواجبه، وهذا ما أكده يف قانون محاية 
               143و  143 . م . ج. م واملادت ن  646واليت تقابلها املادة  14من املادة  1الطفل يف الفقرة 

  . م. ج.

 البند الرابع: االستعانة بمحامي.

 . ح. ط. ج يف مجيع مراحل املتابعة اجلزائية للحدث مبا فيها  44من املادة  1وهو أمر وجويب طبقا للفقرة      
 مرحلة احملاكمة، ويرجع وجوب حضوره لتمك ن اقحدث من الدفاع عن نفسه أمام عدم قدرته وانعدام اخلربة

، وذلك ألن الدفاع ال يقوى عليه غري رجال القانون بفضل درايتهم يف 2والكفاءة اليت ختول االنفراد لذلك بنفسه
، ويتم تعيينه وفقا لألحكام املنصوص عليها إما من طرف ممثله الشرعي أو 3حبث أركان اجلرائم ومتابعة اإلجراءات

من هذه املادة، إال أنه يفضل يف حالة التعي ن  3 و 1بصفة تلقائية من طرف قاضي األحداث طبقا للفقرة 
فقد نص على  المشرع المغربي، أما 4التلقائي للمحامي أن يع ن من ب ن احملام ن املهتم ن بشؤون األحداث

حصر وجوب المشرع المصري   . م. ج. م، يف ح ن أن 314واملادة  1ف  642وجوب حضوره يف املادة 
 . ط. م على اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باقحبس، أما يف غري هذه اقحاالت  111احملامي للحدث يف املادة 

 يبقى أمر توكيل حمامي يدافع عنه جوازي.

                                                   
  . ح. ط. ج. 1ف  14طبقا للمادة  1
. نبيل صقر و صابر           164عبد اللطيف، مرجع سابق، ص . براء منذر 111حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص 2

 .41مجيلة، مرجع سابق، ص 

 .364أشرف رمضان، مرجع سابق، ص  3
 .612محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  4
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 البند الخامس: سرية الجلسات.

ولقد نص عليها املشرع يف الفقرة  1وتعد هذه الضمانة استثناء على مبدأ العلنية املعمول به يف قضايا البالغ ن     
 . ح. ط. ج مانعا بذلك ألي شخص يف حضور املرافعات، فال جيوز اقحضور إال لألشخاص  21ادة من امل 1

من القانون نفسهم، وهم: املمثل الشرعي للطفل، أقاربه إىل الدرجة الثانية، شهود  1ف  23الذين ذكرهتم املادة 
ء ممثلي اجلمعيات واهليئات املهتمة القضية والضحايا، القضاة وأعضاء النقابة الوطنية للمحام ن، وعند االقتضا

 محاية الطفولة املعني ن بالقضية.بشؤون األطفال ومندويب 

وهذه الضمانة ال تقتصر على الدعوى اجلزائية ضد اقحدث بل تشمل حىت الدعوى املدنية، ويرتتب على      
املشرع على محاية مصلحة اقحدث ، إذ أن العلة من وراء اشرتاطها ترجع إىل حرص 2خمالفتها أو إغفاهلا البطالن

، اليت قد تكون العلنية وسيلة مضمونة للتشهري هبا فضال عن 3عن طريق صيانة مسعته وشرفه ومسعت وشرف عائلته
ما تلحقه به من أضرار شخصية إذ قد تأثر على وضعه النفسي مما يؤدي إىل انطواءه بسبب اخلجل والرهبة اليت 

  .4قد تلحق به

كرس املشرع السرية حملاكمة األحداث نص على ضمانات أخرى من بينها حظر نشر وبث ما يف سبيل ت     
يدور يف اجللسات واليت سنعاجلها أدناه، أيضا توجد ضمانة فصل ملف األحدث والبالغ ن يف حال اشرتاكهما يف 

منذ مرحلة التحقيق ارتكاب اجلررمة حبيث حيال كل ملف إىل اجلهة القضائية املختصة به، وعمل على تطبيقها 
 . ح. ط. ج، حىت ال يصطدم اقحدث مببدأ العلنية اليت تقوم عليه مرافعات  1ف  41االبتدائي طبقا للمادة 

 البالغ ن.

 

 

                                                   
  . إ. ج. ج. 121وكرس املشرع ذلك يف املادة  1
2
 .162جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر، مرجع سابق، ص  

. علي قصري، مرجع سابق، ص 116. مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 1نشناش مينة ودفاس عدنان، مرجع سابق، ص  3
.  فتوح عبد اهلل 46. نبيل صقر و صابر مجيلة، مرجع سابق، ص 314. أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص 113

عبد اقحليم عناية و حممد عبد الوهاب و محدى خليفة، املعاملة  . حسن21الشاذيل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 
              -، دار مصر لإلصدارات القانونية، اجليزة3اجلنائية للطفل يف ضوء الفقه وأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة، ط 

 .111. ثائر سعود العدوان، مرجع سابق، ص 13م، ص 1111مصر، 
 .14. حممد الطراونة و عيسى املرازيق، مرجع سابق، ص 114سابق، ص  مصطفى العوجي، مرجع 4



 

460  

 . م. ج. م، حاصرا هو اآلخر حق اقحضور  1ف  642هذا املبدأ يف املادة  المشرع المغربيوجسد      
ألشخاص الذين حددهم املشرع اجلزائري، وإن كان وسع اجملال من القانون نفسه يف ا 1ف  641طبقا للمادة 

مل حيدد درجتهم كما فعل املشرع اجلزائري، وعلى هذا النحو فعل  المشرع المغربيبالنسبة لألقارب إذ أن 
 . ط. م، وإن كان هو اآلخر أجاز اقحضور لغري هؤالء األشخاص  1ف  114يف املادة المشرع المصري 

 نحه احملكمة للمعين.مبوجب إذن خاص مت

 البند السادس: النطق باألحكام في جلسة علنية.

إذا كــان املبدأ يقضي بســرية اجللســات أمام اجلهــات القضائية اخلاصــة باألحداث كمــا سنتعرض له                 
جلسة علنية طبقا ملا  أدناه، فإن االستثناء يقضي خبالف ذلك بالنسبة للنطق باألحكام الذي يتوجب أن يتم يف

 . ح. ط. ج، ويبدو أن املشرع هنا تقيد بالدستور الذي ال رمكن له خر  أحكـــامه  21حددته صراحة املادة 
منه على أنه "تعلل األحكـــام القضائية وينطق هبــا يف جلســـات علنية"، وخالفا  1ف  141إذ جـــاء يف املادة 

مببدأ السرية يف مجيع إجراءات احملاكمة مبا فيها النطق باألحكام طبقا  ربيالمشرع المغللمشرع اجلزائري يقضي 
  . م. ج. م. 642من املادة  1للفقرة 

 البند السابع: حظر نشر وبث ما يدور في الجلسات.

ولقد منع نشر وبثت ما يدور يف جلسات األحداث أمام اجلهات القضائية املختصة مجلة وتفصيال يف املادة      
 . ح. ط. ج، إذ يطال هذا املنع وقائع املرافعة واألوامر والقرارات اليت قد تصدر فيها، سواء مت نشرها أو  134

بثها يف الكتب أو الصحافة أو اإلذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة األنرتنت أو أي وسيلة أخرى، حيث 
 11.111أشهر إىل سنت ن وغرامة من يعاقب املشرع من خالل هذه املادة على القيام بذلك باقحبس من ستة 

، وهذا 1من قانون اإلعالم اجلزائري 111دج أو إحدامها، وهي ذات العقوبات املقررة يف املادة  111.111إىل 
، إذ كانت تعاقب نشر ما يدور 2 . إ. ج. ج قبل إلغائها 644بعد التعارض الذي كان قائما بينها وب ن املادة 

دج ويف حالة العود باقحبس من شهر إىل سنت ن، ويبدو أن  1.111إىل  111ـ يف اجللسات بغرامة مقدرة ب
 . ح. ط. ج على إطالقه ألنه لو أراد استثناء بعض العناصر لفعل كما ذهب  134املشرع جاء باملنع يف املادة 
ث حىت لو   . إ. ج. ج، حبيث كان جييز نشر اقحكم ولكن بدون ذكر اسم اقحد 644إليه يف الفقرة األخرية من 

 كان هذا الذكر بكتابة حروف امسه األوىل فقط.

                                                   
م املتعلق باإلعالم                     1111يناير سنة  11ه املوافق لـ 1633صفر عام  12املؤرخ يف  11 -11القانون رقم  1

وما  11، ص 1، ع 61س م، 1111يناير سنة  11ه املوافق لـ 1633صفر عام  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 
 بعدها(.

 .611محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
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 . م. ج. م أين ال يزال املشرع  644املادة  القانون المغربي . إ. ج. ج امللغاة يقابلها يف  644واملادة      
املغريب خيضع عملية النشر لبعض االستثناءات، فيمنع نشر أي بيانات عن اجللسات يف الكتب والصحافة 

وعن طريق الصور ويف السينما والتلفزة وأي وسيلة أخرى، كما رمنع النشر وبنفس الطريقة كل نص أو  واإلذاعة
 11.111إىل  11.111صورة أو رسم يتعلق هبوية وشخصية اقحدث، ويعاقب على ذلك بغرامة ترتاوح ب ن 

، فضال عن كل هذا منح درهم ويف حالة العود داخل أجل سنة يعاقب باقحبس ملدة ترتاوح ب ن شهرين إىل سنت ن
يوما، إىل جانب  31املشرع للمحكمة األمر مبنع أو توقيف وسيلة النشر اليت ارتكبت هبا املخالفة ملدة ال تتجاوز 

إمكانية أمرها مبصادرة وإتالف املطبوعات واألشرطة الصوتية أو املصورة أو غريها من وسائل النشر إما كليا أو 
منع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو بثها أو تداوهلا أو إذاعتها، إال أنه استثناء من  جزئيا أو حبذف جزء منها، أو

هذا جيوز نشر األحكام من غري أن يب ن فيها اسم اقحدث ولو باألحرف األوىل من امسه أو بوساطة صورة أو 
 1.111ة ترتاوح ب ن رسوم أو أي إشارة أخرى من شأهنا التعريف به، ويف حال خمالفة ذلك عوقب صاحبها بغرام

درهم، كما جيوز أيضا للمسؤول ن عن مراكز محاية الطفولة استعمال وسائل اإلعالم لنشر بعض  3.111إىل 
املعلومات املتعلقة باقحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها بعد أخذ إذن قاضي       

 إال إذا كانت تقوم به اجلهات املعنية مبعرفتها اخلاصة. جزائريالقانون الاألحداث، وهذا األمر غري مشار إليه يف 

مل جند ضمن نصوصه سواء يف قانون اإلجراءات اجلزائية أو قانون الطفل ما  القانون المصريوخبصوص     
 حيضر أو يعاقب على مثل هذه األفعال.

ط. م، ضمانة أو إجراء آخر  .  114يف نص املادة  المشرع المصريإىل جانب هذه اإلجراءات يضيف      
، إذ يعهد هبذا الفحص إىل املراقب ن االجتماعي ن الذين ينشؤون مبوجبه بفحص الحدث قبل الحكموهو يتعلق 

ملفا للطفل يتضمن فحصا كامال قحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية واالجتماعية، حبيث يتم التصرف يف 
امللف بعد أن تقوم احملكمة من مناقشته مع املراقب ن االجتماعي ن، أما إذا رأت الدعوى بناء على ما ورد يف هذا 

 . ط. م بأن حالته  112ضرورة إلجراء فحوصات إضافية هلا أن تأمر بذلك، يف ح ن إذا تب ن هلا طبقا للمادة 
ناسبة لذلك للمدة البدنية أو النفسية أو العقلية تستلزم فحصه قررت وضعه حتت املالحظة يف أحد األماكن امل

 . إ. ج. م فيما يتعلق  332الالزمة على أن يوقف السري يف الدعوى إىل غاية إمتام فصحه، علما أن املادة 
باقحالة العقلية للمتهم ميزت ب ن حالت ن، اقحالة اليت يكون فيها اقحدث حمبوسا احتياطيا إذ جاز هلا األمر بوضعه 

يوما، أما إذا مل يكن حمبوسا أجازت األمر بوضعه  61لــذلك ملدة ال تزيـــد عن يف أحــد احملال اقحكومية املخصصة 
 حتت املالحظة يف أي مكان آخر دون حتديدها للمدة.
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وبناء على الغاية اليت يهدف إليها من هذا الفحص واملتمثلة يف دراسة شخصية اقحدث لتحديد العوامل الذي      
، فهو ال خيتلف عن البحث االجتماعي الذي 1إىل األساليب املناسبة إلصالحه دفعته إىل اإلجرام وحماولة التوصل

مل  المشرع المصريعلى جهات التحقيق القيام به حول اقحدث، وألن المشرع الجزائري والمغربي أوجب 
 يدرجه ضمن صالحيات نيابة األحداث كإجراء وجويب فنص عليه يف هذه املرحلة.

يف العديد من إجراءات حماكمة      القانون المغربييها القانون اجلزائري مع ويف الوقت الذي يشرتك ف    
أين أحال املشرع إجراءات احملاكمة أمام حمكمة  للقانون المصرياألحداث، فإن الوضع خيتلف قليال بالنسبة 

         116للمادة أو اجلنح أو املخالفات إىل القواعد العامة املقررة للجنح طبقا  2األحداث سواء يف اجلنايات
  . ط. م.

بناء على هذا تتم حماكمة اقحدث بعد إحالة ملفه أمام حمكمة األحداث املختصة إذ يتم بداية تكليفه      
 . ط. م إعفائه منه إذا  1ف  114مكرر  . إ. ج. م، وللمحكمة طبقا للمادة  144باقحضور طبقا للمادة 

بدال منه إما وليه أو وصيه أو النائب عنه ومع ذلك ال رمكن اعتبار اقتضت مصلحته ذلك، ويف هذه اقحالة حيضر 
اقحكم الذي تصدره احملكمة يف اقحالة األخرية إال حكما حضوريا، ليتم بعدها النظر يف الدعوى وفقا للقواعد 

له  ما بعدها من  . إ. ج. م، حبيث يشرع القاضي يف استجواب اقحدث إذ أجاز 142املنصوص عليها يف املادة 
 . ط. م محاية ملصلحته دائما أن يأمر بإخراجه من اجللسة بعد سؤاله، كما له  1ف  114املشرع يف املادة 

أيضا أن يأمر بإخراج أقاربه والشهود وكل من أجاز له اقحضور بإذن خاص على أال يطال ذلك حماميه أو املراقب 
أكد على اقحق يف مساعه أثناء احملاكمة يف  ريالمشرع المصاالجتماعي، وننوه بالنسبة الستجواب اقحدث أن 

مكرر د من القانون السابق، أما بعد مساع اقحدث يتم مساع شهادة شهود اإلثبات والذين للمحكمة  114املادة 
أن تقضي بعــدم مساعهم يف حــالة ما إذا اعرتفــوا بالتهم املنسوبة إليهم ليسمع بعد ذلك لشهادة شهود النفي، كما 

س للمحكمة أن تفصل يف الدعوى من دون حضور عضو النيابة العامة إذ يوجب عليها القانون السماع إىل أنه لي
طلباته هو اآلخر والفصل فيها، بعد ذلك يتم الفصل يف الدعوى ويصدر اقحكم فيها يف جلسة علنية جتسيدا ملبدأ 

  . إ. ج. م. 1ف  313علنية األحكام املنصوص عليه يف املادة 

 

 

                                                   
 .111حممود سليمان كبيش، مرجع سابق، ص  1
سنة باملسامهة مع البالغ ن ختتص هبا على حنو ما سلف لنا توضيحه  11بالنسبة للجنايات املرتكبة من اقحدث الذي جتاوز سنه  2

 . ط. م، وهي األخرى ختضع لذات إجراءات احملاكمة  1ف  111لة العليا طبقا للمادة حمكمة اجلنايات أو حمكمة أمن الدو 
  . إ. ج. م. 321اليت حتكم اجلنح واملخالفات طبقا ملا أشارت له املادة 



 

463  

ال أنه استثناء على القواعد العامة املتعلقة باالدعاء املدين واليت جتيز للمدعي املدين الذي قحقه ضرر من إ     
 111اجلررمة أن ينصب نفسه أمام احملكمة اليت تنظر يف الدعوى اجلنائية من أجل املطالبة بالتعويض وفقا للمواد 

الذي جييز للمدعي املدين االدعاء أمام اجلهات  المغربياجلزائري و للمشرع . إ. ج. م، وخالفا  116إىل 
 . ط. م ال تقبل الدعوى املدنية ضد اقحدث أمام حمكمة  111القضائية لألحداث، فإنه طبقا للمادة 

األحداث، وعليه لكل شخص يدعي أنه أصابه ضرر من جراء جررمة ارتكبها اقحدث أن يدعي مدنيا أمام احملاكم 
ن استحسان البعض هلذا القضاء مبا يوفره من تفرغ حملكمة األحداث لوظيفتها االجتماعية املدنية العادية، ورغما م

، فإنه لنا موقف خمالف ألن فصل الدعوى العمومية عن الدعوى املدنية قد يثري 1وعدم انشغاهلا باملسائل املدنية
خاصة يف اقحالة اليت تطرح فيها العديد من اإلشكاالت القانونية، ال يرتتب عنها إال طول اإلجراءات وتعقيدها 

الدعوت ن يف ذات الوقت أمام القضاء، أو اقحالة اليت حترك فيها الدعوى العمومية لكن قبل طرح الدعوى املدنية أو 
بعد طرحها وقبل الفصل فيها، حيث تصبح الدعوى املدنية مرتبطة بالدعوى العمومية ومقيدة باقحكم الصادر يف 

جي احملكمة املدنية الفصل يف الدعوى املدنية مؤقتا إىل الوقت الذي تفصل فيه احملكمة هذه األخرية، وعليه تر 
 اجلزائية يف الدعوى اجلنائية هنائيا من منطلق العمل بقاعدة اجلزائي يوقف املدين.

قررة يف يف إتباع القواعد العامة امل للمشرع المصريوننوه هنا إىل أن هناك جانب من الفقه انتقد هذا املسلك     
احملاكمة يف مادة اجلنح أمام حمكمة األحداث، على أساس أهنا تتعارض مع الطابع الرتبوي والعالجي للتدابري اليت 
تطبق على اقحدث املنحرف، فضال عن تناقضه هبذا القضاء مع الفلسفة اليت يقوم عليها قانون الطفل واليت هتدف 

نفسية اقحدث، بناء على ذلك يرى هذا االجتاه بأنه كان على املشرع إىل منع األثر السيئ الذي تلحقه احملاكمة ب
النص يف قانون الطفل على اإلجراءات اليت تتبع يف قضايا األحداث بالتفصيل ما جيعلها تتفق وفلسفة النظام 

 .2وتبعد اقحدث عن مناخ احملاكم اجلنائية وما يصاحبها من رهبة وتغليب للطابع الرتبوي

 األحكام الصادرة في محاكمة الحدث.الفرع الثالث: 

 . ح. ط. ج رمكن التمييز يف األحكام اليت تصدر يف  24واملادة  1ف  21باالستناد على نص املادة      
 قضايا األحداث ب ن اجلنايات واجلنح واملخالفات.

 

                                                   
. حممود سليمان          311. أشرف رمضان، مرجع سابق، ص 611أنيس حسيب السيد احملالوي، مرجع سابق، ص  1 

.  حممود 64. حسن عبد اقحليم عناية و حممد عبد الوهاب و محدى خليفة، مرجع سابق، ص 311ابق، ص موسى، مرجع س
 .111 -112م، ص 1141، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حممود مصطفى، أصول قانون العقوبات يف الدول العربية، ط 

 .361أشرف رمضان، مرجع سابق، ص  2
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ب على اجلهات من  . ح. ط. ج أوج 4قبل التعرض إىل هذه األحكام نذكر بأن املشرع من خالل املادة      
القضائية املختصة يف قضايا األحداث عند إصدارها أحكامها أال تكون الغاية منها إقحا  العقاب باقحدث، بل 
الغاية منها املصلحة الفضلى له واليت تقدر بناء على جنسه وسنه وصحته واحتياجاته املعنوية والفكرية والعاطفية 

 رتبطة بوضعه.والبدنية ووسطه العائلي ومجيع اجلوانب امل

 البند األول: األحكام الصادر في الجنايات والجنح.

 . ح. ط. ج ب ن حالة اقحكم على اقحدث بالرباءة وحالة  26هي األخرى رمكن التمييز فيها طبقا للمادة      
 اقحكم على اقحدث باإلدانة.

 أوال: الحكم بالبراءة.

ها القضاء برباءة اقحدث، وهي اقحالة اليت يظهر فيها من اقحاالت اليت يتوجب في 1ف  26وحددت املادة       
املرافعات أن الوقائع املتابع من أجلها اقحدث ال تشكل أي جررمة أي أنه غري معاقب عليها قانونا، إىل جانب 

 اقحالة اليت تكون فيها الوقائع غري ثابتة أو غري مسندة للطفل.

 ثانيا: الحكم باإلدانة.

مىت صدر حكم بإدانة املتهم فإن قسم األحداث ال خيرج قضاءه عن األحكام  26من املادة  1ووفقا للفقرة      
 التالية:

 ( الحكم على الحدث بتدابير الحماية والتهذيب.0 

بداية نشري إىل أن الفقه قد اختلف حول الطبيعة القانونية لتدابري اقحماية والتهذيب، فهناك اجتاه يرى بأهنا      
بوية وقد عززه فيما ذهب إليه االجتاهات اقحديثة يف القانون الدويل والسياسة اجلنائية املعاصرة، ويرى ذات طبيعة تر 

اجتاه ثاين بأهنا صورة من صور اجلزاء حيث أن هذا االجتاه جاء كنتيجة استداللية ألفكار مدرسة الدفاع 
الجتماعي، والذي ال يتحقق إال بفرض قيود االجتماعي اليت ترى بأن اهلدف من توقيع العقوبة هو حتقيق الدفاع ا

على اقحقو  الشخصية للمجرم، وهو ما ال يتحقق بالعقوبة اجلزائية فقط بل حتققه حىت التدابري، يف ح ن ذهب 
اجتاه آخر بقيادة الفقه اإليطايل إىل عدم اعتبارها ال تدبري تربوية حسب توجه االجتاه األول وال تدابري وقائية 

ليه االجتاه الثاين، بل يرى بأهنا عبارة عن إجراءات ذات طبيعـة إدارية، وحجتهم يف ذلك ترجع حسب ما ذهب إ
إىل إجازة املشرع تطبيقها حىت قبل ارتكاب اجلررمة من طرف السلطة اإلدارية وليس السلطــة القضائية، غري أن 

، وهو ما نذهب إليه أيضا ألهنا هبذه 1لة اقحدثالــرأي الراجح يـذهب إىل اعتبارها جزاءات تـــربوية تفرض تبــعا قحا
                                                   

. نبيل صقر و صابر         613. محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 141ص  حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، 1
 .14 -16مجيلة، مرجع سابق، ص 
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الصورة ترتجم املبادئ اليت تقوم عليها نظام العدالة اجلنائية لألحداث الذي حياول بناء أسسه بعيدا عن سياسة 
 العقوبة والردع.

 يلي: . ح. ط. ج فيما  21يف القانون اجلزائري كما حتدده املادة  1وتتمثل تدابري اقحماية والتهذيب     

 واملالحظ هو أن املشرع يضع هذا التدبري 2تسليمه إىل ممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ،
يف املقدمة يف كل مرة ينص فيها على التدابري املتخذة يف حق اقحدث، السيما ما يتعلق بتسليم الطفل ملمثله 

من  41الطفل يف خطر، ونص عليه يف املادة  . ح. ط. ج فيما خيص محاية  61الشرعي، فنص عليه يف املادة 
ذات القانون فيما يتعلق بالتدابري املؤقتة اليت يتخذها قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث أثناء 
التحقيق ويف هذا املوضع أيضا، موجبا على قاضي األحداث تسليمه إىل الشخص الذي تتوافر فيه الضمانات 

بعد تعهده على احملافظة عليه وتربيته، إذ يسلم بداية إىل والديه مىت مل يكونا منفصل ن أو إىل  األخالقية والرتبوية
أحدمها يف حالة انفصاهلما ومىت مل تكن اقحضانة قد سقطت عنه حبكم، مث وصيه مث كافله مث املقدم عليه مث 

تسلمه كون القانون ال يلزمهما حاضنه، ليسلمه بعد ذلك إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة مىت وافقا على 
، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على 3بذلك خالفا للمثل الشرعي له الذي يلزمه القانون على تسلمه ورعايته

، وإن كان 4حرص املشرع على إبقاء اقحدث يف حميطه العائلي واالجتماعي باعتباره الوسط الناجع لرتبيته وإصالحه

                                                   
إىل جانب تدابري اقحماية والتهذيب عند األحداث يوجد يف القانون اجلزائري تدابري األمن عند البالغ ن، ولقد نص عليها املشرع  1

املتفق عليه عند علماء العقاب أن تدابري األمن هي جمموعة من اإلجراءات اليت يصدرها من  . ع. ج، ومن  6اجلزائري يف املادة 
القاضي ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف شخص مرتكب اجلررمة بغرض ختليصه منها، إذ أن اهلدف منها هو منع وقوع اجلررمة 

والتهذيب فضال عن كوهنا ختص البالغ ن يف أهنا غري حمددة املدة كما أو منع معاودهتا والوقاية منها، وهي تتميز عن تدابري اقحماية 
أن جماهلا ضيق مقارنة بتدابري اقحماية والتهذيب أين تشمل هذه األخرية خمتلف حاالت األحداث وهتدف إىل حل مجيع 

احملكوم عليه، أيضا تدابري اقحماية  مشاكلهم، يف ح ن أن تدابري األمن تركز على معاجلة املشاكل الصحية والعقلية اليت يكون عليها
والتهذيب هي ذات طبيعة تربوية إصالحية حسب الراجح أما تدابري األمن فهي تدابري وقائية، غري أهنا تتفق معها من حيث أهنما 

ن مساس حبرية يقبالن املراجعة يف أي وقت الحق على إصدارمها وكوهنما جمردت ن من اإليالم الذي تقوم عليه العقوبة ملا حتققه م
. عراب 131. مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 613اجلاين أو ماله أو اعتباره. محو بن إبراهيم فخار، املرجع السابق، ص 

 .41 -46ثاين جنية، مرجع سابق، ص 
  . ع. ج: "تدابري األمن هي: 11ولقد حدد املشرع أنواع تدابري األمن يف املادة      

 ئية لألمراض العقلية،اقحجز يف مؤسسة استشفا -1
 الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية". -1

 . ح. ط. ج على أن الشروط الواجب توافرها يف العائالت واألشخاص اجلدرين  64نص املشرع يف الفقرة األخرية من املادة  2
 بالثقة حتدد عن طريق تنظيم.

3
 .141 -141مرجع سابق، ص . حممد عبد القادر قوامسية، 141حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  

 .21 -21. عراب ثاين جنية، مرجع سابق، ص 131مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  4
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عد جنوحه إىل أسرته باعتبارها الوسط الذي كـــان سبب يف ذلك أو الـــذي تعرض البعض يرى بأن تسليم اقحدث ب
فيه اقحدث للــجنوح قد يؤدي إىل تأزم األمــور مما جيعله حال عقيما، فهذا الرأي فيه وجهة للنظر إال أنه يف الغالب 

ته وإصالحه، ما جيعلها حريصة ما تدرك أسرة اقحدث اجلانح بعد جنوحه محل املسؤولية اليت تقع عليها يف تربي
أكثر على معاجلة الوضع فضال عن هذا فهي ال تنفرد بذلك بل ختضــع إىل رقابة اجلهة القضائية اليت أمرت به 

، وعليه فنحن نؤيد االجتاه الذي ال يلجأ إىل تسليم اقحدث 1واليت هلــا أن تتدخل بتغريه كلما رأت تدهور يف وضعه
ملا يلحقه  -التسليم إىل املمثل الشرعي–ال كحل احتياطي وبعد استنفاد باقي اقحلول إىل العائالت البديلة إ

بنفسيته من تشتيت ومتزيق هلا وملا فيه من عدوان على أمنه وحرمانه من حقه الطبيعي، وهو ما أوصى به املؤمتر 
املكان الطبيعي لتنشئة  م "ملا كانت األسرة هي1143العريب اخلامس للدفاع االجتماعي املنعقد يف تونس سنة 

اقحدث فيجب بقدر اإلمكان العمل على تقدمي كل مساعدة ممكنة لبقائه يف كنفها حتت اإلشراف والتوجيه، فإذا 
تعذر فيؤخذ بنظام رعاية بديلة عن طريقة أخرى ختتار هلذا الغرض أو عن طريق دور الضيافة اليت تقوم هبذا النوع 

 .2من الرعاية ..."

السؤال الذي يطرح هنا ما هي املسؤولية املرتتبة على إخالل املمثل الشرعي للحدث أو العائلة أو  غري أن     
 الشخص الذي يسلم له اقحدث بتعهده باحملافظة عليه وتربيته؟.

قبل إلغاء املشرع للقواعد اخلاصة باألحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية كان املشرع يقيم مسؤولية متسلم      
إىل  111، إذ كان يعاقبه على اإلغفال الواضح يف الرقابة بغرامة مالية من 6و  3ف  621ث يف املادة اقحد

دج ويف حالة العود تضاعف الغرامة، وبالرغم من بساطة العقوبة إىل أن املشرع أخلى مسؤوليته يف قانون  111
 التدبري املتخذ. محاية الطفل إذ مل يدرج نص مماثل هلا ضمنه مكتفيا بتغيري أو مراجعة

مع ذلك أوجب على قسم األحداث يف حالة تسليم اقحدث إما شخص أو عائلة جديرة بالثقة أن حيدد       
، مع العلم أن املشرع ألزم 213اإلعانات املالية الالزمة لرعايته وهذا طبقا ملا تشري إليه الفقرة األخرية من املادة 

من  61و 61املالية عند األمر بالتدابري املنصوص عليها يف املادت ن  املكلف بنفقة اقحدث بدفع هذه اإلعانات
منه، بعدما يقوم قاضي األحداث بتحديد قيمة املبلغ  66القانون نفسه ضد اقحدث يف خطر وذلك طبقا للمادة 

الشهري مبوجب أمر هنائي غري قابل ألي طعن، أين مل يقصر هذه اإلعانات على حاالت تسليم الطفل إىل 
ص أو عائلة جديرين بالثقة بل مشلها حىت حاالت وضعه يف أحد املراكز أو املصاحل اليت ذكرهتا املادت ن شخ

السابقت ن، أما بالنسبة لطريقة الدفع فتتم شهريا حسب اقحالة للخزينة أو الغري الذي يتوىل رعاية اقحدث، هي 
لة عنها دفعها إما إىل اخلزينة أو الغري الذي سلم له    واملنح العائلية اليت يستفيد منها واليت تتوىل اهليئة املسؤو 

                                                   
1
 .111. نبيل صقر و صابر مجيلة، مرجع سابق، ص 131مقدم عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  

 . 143 -141حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  2
  . م. ج. م. 112غريب املادة تقابل هذه املادة يف القانون امل 3
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     132اقحدث، ويف اقحالة اليت رمتنع عن دفع هذا االشرتاك فإن ذلك يعرض صاحبه للعقوبات املقررة يف املادة 
  . ح. ط. ج.

مع ظروف  بعدما يستنفد قاضي األحداث تدابري التسليم أعاله ويرى بأهنا ال جتدي نفعا وال تتماشى      
 ، أمر بوضعه يف أحد املؤسسات أو املراكز التالية:1اقحدث

 ،وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة 
  وضعه يف مدرسة داخلية صاقحة إليواء األطفال يف سن الدراسة، ويفضل لو أن املشرع نص على وضعه

ا غالبا هي املؤهلة هلذا الغرض إذ أنه يف اجلزائري بدال من املدارس الداخلية يف معاهد ومراكز التكوين املهين، ألهن
 .2نادرا ما توجد مثل هذه املدارس اليت حتدث عنها املشرع

  وضعه يف مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحن ن، يسري عليها ما يسري على املراكز املتخصصة يف
 114ق تعرضنا هلا، مع مراعاة أحكام املواد  . ح. ط. ج واليت سب 41محاية األطفال اجلاحن ن املذكورة يف املادة 

  . ح. ط. ج.  161و  111و 
  وعند االقتضاء رمكن لقاضي األحداث أن يضع الطفل حتت نظام اقحرية املراقبة ويكلف مصاحل الوسط

  . ح. ط. ج(. 111إىل  111املفتوح بالقيام بذلك، وله أن يقوم بإلغائه يف أي وقت )املادة 

 . إ. ج. ج امللغاة كان يضيف املشرع إىل هذه املراكز مؤسسات مهمة وهي املؤسسات  666ويف املادة      
الطبية أو الطبية الرتبوية املؤهلة، غري أنه أغفلها مبوجب قانون محاية الطفل بالرغم من أمهيتها إذ يربز دورها يف 

حالة مرضية بصفة عامة، حبيث من  اقحالة اليت يرتكب فيها اقحدث جررمة حتت تأثري مرض عقلي أو نفسي أو أي
غري املمكــن وضعه يف مــراكز عادية يف الــوقت الذي حيتاــج فيه إىل رعاية صحية خاصة، وهذا األمر أورده 

من  . ط. م أين ألزم بضرورة إيداعه يف هذه اقحالة بأحد املستشفيات أو  111يف املادة  المشرع المصري
 . ح. ط. ج كتدبري  34شرع اجلزائري نص عليه يف حالة واحدة يف املادة املؤسسات املتخصصة، يف ح ن امل

 مؤقت جيوز لقاضي األحداث اختاذه عند التحقيق يف حالة اقحدث املوجود يف خطر.

وبالنسبة للمدة القانونية هلذه التدابري يف جمملها هي غري حمددة ما خيضعها للسلطة التقديرية لقاضي      
سنة وعليه فإهنا تسقط بصفة تلقائية  12ال رمكن أن تتجاوز سن الرشد اجلنائي واحملدد بـ األحداث، غري أنه 

 ببلوغ اقحدث هذا السن.

                                                   
 .614محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  1
حممد توفيق قديري، اجتاه املشرع للحد من تسليط العقوبة على اقحدث اجلاين، ملتقى وطين حول جنوح األحداث قراءات يف  2

 .1واقع وآفا  الظاهرة وعالجها، مرجع سابق، ص 
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أما إذا تب ن للقاضي بأن اجلررمة اليت ينظرها بوصفها جنحة تكون يف اقحقيقة جناية توجب عليه مبوجب الفقرة      
سم األحداث حملكمة مقر اجمللس القضائي، والذي جيوز له  . ح. ط. ج إحالتها إىل ق 21األخرية من املادة 

 قبل الفصل أن يأمر بإجراء حتقيق تكميلي يندب قاضي التحقيق املكلف باألحداث للقيام به.

 ( الحكم على الحدث بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة مالية. 7

سنوات ومل  11ا على اقحدث مىت بلغ سنه تصلح للحكم هب 21إذا كانت التدابري املذكورة أعاله يف املادة       
سنة، فإنه ال رمكن اقحكم بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة املالية كبديل أو مكمل هلذه التدابري إال  12يتجاوز 

                             24سنة وفقا ملا أشارت إليه املادة  12إىل  13على اقحدث الذي يرتاوح سنه ب ن 
 . ج. . ح. ط

  . ع. ج وهي: 11وحيكم على اقحدث بالعقوبات السالبة للحرية بالكيفيات اليت حددهتا املادة      

  إذا كانت اجلررمة املرتكبة عقوبتها هي اإلعدام أو السجن املؤبد فيحكم فيها على اقحدث بعقوبة اقحبس
 سنة. 11سنوات إىل  11من 

 ن أو السجن املؤقت فيحكم فيها على اقحدث باقحبس ملدة إذا كانت اجلررمة املرتكبة عقوبتها هي السج
 تساوي نصف املدة اليت كان يتع ن اقحكم عليه هبا إذا كان بالغا.

      112وفيما خيص األماكن اليت يودع فيها األحداث احملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فتوجب املادة      
وإدماج األحداث وعند اللزوم يف األجنحة املخصصة لألحداث   . ح. ط. ج، إيداعهم يف مراكز إعادة الرتبية

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج  11و  12داخل املؤسسات العقابية، وهذا عمال بنص املادت ن 
 .1االجتماعي للمحبوس ن

ذه املراكز ومراعاة ملصلحة اقحدث فرض املشرع بعض الشروط اليت جيب اختيار األشخاص العامل ن داخل ه     
 . ح. ط. ج، وهي تتمثل يف كل من اخلربة والكفاءة إىل جانب  111واألجنحة على أساسها وذلك يف املادة 

تلقيهم تكوينا خاصة بكيفية التعامل مع األحداث داخل هذه املراكز، ويف إطار مراعاة مصلحة اقحدث دائما 
خطاره وجوبا حبقوقه وواجباته داخل هذه املراكز من ذات القانون ضرورة إ 131أوجب املشرع أيضا يف املادة 

 . ح. ط. ج على استفادة اقحدث  131واألجنحة فور دخوله إليها، فضال عن هذا أكد املشرع يف املادة 
داخلها من مجيع الرتتيبات اليت هتدف إىل إعادة إدماجه يف أسرته واجملتمع والربامج التعليمية والتكوينية وكذا 

 ف األنشطة الرياضية والرتفيهية اليت تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته.الرتبوية وخمتل

                                                   
1
 نون تنظيم السجون وإعادة إدماج االجتماعي للمحبوس ن املتمم السابق ذكره.املتضمن قا 16 -11القانون رقم  
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إعادة تربية وما جاء به املشرع اجلزائري يف هذه املواد ما هو إىل جتسيد وتأكيد ألحكام الباب اخلامس "     
جب " من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن الذي أحالنا مبو وإدماج المحبوسين

 .1منه  111و  113و  111و  111و  114 . ح. ط. ج إىل أحكامه، السيما املادة  131املادة 

ونشري يف هذا املوضع إىل أن املراكز أعاله هي مراكز تابعة للوزارة العدل وترتكز مهمتها األساسية يف إعادة      
 31طين واألسرة وقضايا املرأة يبلغ عددها وزارة التضامن الو ، وحسب موقع 2تربية األحداث وإدماجهم يف اجملتمع

، رغم أن القانون 3سنة 12سنة إىل  16مركز وهي تستقبل األحداث اجلاحن ن الذين ترتاوح أعمارهم ما فو  
أما باقي املراكز واملتمثلة يف املراكز  ،4سنة 12إىل  13حدد سن األحداث الذي رمكن إيداعهم هبا من 

يف خطر، واملراكز املتخصصة يف محاية األطفال اجلاحن ن، واملراكز املتعددة اخلدمات املتخصصة يف محاية األطفال 
 . ح. ط. ج لوزارة التضامن  114لوقاية الشباب وكذا مصاحل الوسط املفتوح، فهي مراكز تابعة طبقا للمادة 

 .5الوطين تسند هلا مهمة إيواء األحداث بقصد إعادة تربيتهم

  لصادر في المخالفات.البند الثاني: األحكام ا

 . ح. ط. ج، وقد تثبت فيها  1ف  26شأهنا شأن اجلنايات واجلنح فقد تثبت فيها الرباءة طبقا للمادة      
     11من القانون نفسه واملادة  1ف  24اإلدانة ويف هذه اقحالة ال خيرج حكم قاضي األحداث طبقا للمادة 

  . ع. ج عن ما يلي:

 لطفل.أوال: الحكم بتوبيخ ا

سنة، ونشري إىل أن املشرع نص على  12سنوات إىل غاية  11وجيوز اقحكم به على اقحدث الذي يبلغ      
          111الذي عرفه يف املادة  المشرع المصريالتوبيخ دون أن يقوم بتحديد مدلوله خالفا ملا ذهب إليه 
لى ما صدر منه وحتديره بأال يعود إىل مثل هذا  . ط. م على أنه "توجيه احملكمة اللوم والتأنيب إىل الطفل ع

السلوك مرة أخرى"، ومن منطلق هذا التعريف ترك املشرع السلطة التقديرية للقاضي يف اختيار الطريقة والعبارات 
اليت يتحقق هبا اللوم والتأنيب، ورغما من ذلك جيب أال يتجاوز بعض اقحدود حبيث ال رمكن له تعنيفه واستعمال 

                                                   
 .112إىل  114ملزيد من التفصيل أنظر، الفصل األول "األنظمة اخلاصة باألحداث وأوضاعهم" من الباب اخلامس املواد من  1
 .663محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
3
 .//:www.msnfcf.gov.dzhttp ة وقضايا املرأةالوطين واألسر موقع وزارة التضامن  

 واملادة   . ح. ط. ج. 24واملادة  1ف  12طبقا للمادة  4
 .311بن شيخ النوي و سعد لقليب، مرجع سابق، ص  5

http://www.msnfcf.gov.dz/
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قاسية من شأهنا ترك أثر عميق يف نفسيته، وعلى كل حال جيب أن يتم التوبيخ أثناء اجللسة حىت حيقق عبارات 
 .1اهلدف املرجو منه وبالتايل من غري املمكن اقحكم به غيابيا

 ثانيا: الحكم عليه بغرامة مالية.

، أما إذا كان سنه 24سنة طبقا للمادة  13وحيكم هبا هي األخرى بالنسبة للحدث الذي يتجاوز سنه      
بأنه ال رمكن اقحكم عليه إال بالتوبيخ كأصل  24من املادة  1سنة فتقضي الفقرة  13سنوات و  11يرتاوح ب ن 

 عام، أما استثناء فيجوز للقاضي مىت رأى أن مصلحته تقتضي ذلك وضعه حتت نظام اقحرية املراقبة.

كان حمال للخالف ب ن فقهاء القانون، فهناك من يرى بأنه ليس وننوه إال أن فرض الغرامة املالية على اقحدث       
هناك فائدة من فرضها عليه طاملا أنه يتحملها ممثله الشرعي عوضا عنه، يف ح ن يذهب اجتاه آخر إىل تأييد 

              فرضها إذ يرون بأهنا من التدابري املفيدة، إذ تشكل إنذارا أوليا لوالدي اقحدث حيثهما على ممارسة دورمها  
 يف اإلشــــراف عليه، فضــال عن الدور العالجي هلـــا الذي يطــال األحداث الذين يتقـــاضون أجـــورا من أعماهلـــم مما 

يضطرهم إىل دفع قيمتها من أمواهلم اخلاصة ما يشعرهم حبجم أخطائهم وجيعلهم أكثر حرصا على عدم الوقوع 
موال، والقول بتأييد الرأي األول يعين تطبيق عقوبة اقحبس بالنسبة للحاالت اليت فيها حىت ال تضيع منهم هذه األ

وهذا يكلف اقحدث خماطر االختالط  -24املادة  –تكون يف الغرامة واقحبس بديل ن أو مكمل ن للعقوبة األصلية 
ن جتنيبه للحدث خماطر باجلاحن ن الذين قد يكونون أكثر خطورة منه، أما القول بتأييد االجتاه الثاين فضال ع

االختالط داخل اقحبس، فهو حيمل والديه بدفعهما قيمة الغرامة املسؤولية أكثر يف ممارسة إشرافهما عليه جتنبا 
، غري أن هذا الرأي أيضا يثري صعوبات يف القانون اجلزائري خاصة 2لتحمل قيمتها يف كل مرة يقع فيها يف اخلطأ

 . إ. ج. ج ال جتيز اقحكم عليهم باإلكراه املدين  411لدين عن الدفع، إذ أن املادة يف اقحالة اليت رمتنع فيها الوا
يف هذه اقحالة، وإن أجاز املشرع استبداهلا بعقوبة العمل للنفع العام غري أن هذه األخرية ال خيضع هلا إال اقحدث 

اله اخلاص فإهنا تبقى متوقفة مكرر  . ع. ج، أما إذا مت دفعها من م 1سنة طبقا للمادة  14الذي يبلغ سنه 
 23على إجازة وليه الشرعي باعتباره مل يبلغ سن الرشد بعد، وألن هذا الدفع يعترب عمال ضار به طبقا للمادة 

 . أ. ج. ج عد باطال رغم اإلجازة، وعليه أمام هذه الصعوبات املثارة يتع ن على املشرع التدخل بإعادة 
 . 4وإن كان الواقع العملي يثبت أن القضاة غالبا ما يتجنبون توقيعها عليه ،3صياغتها حفاظا على مصلحة اقحدث

                                                   
. حممد عبد القادر             614. محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 141حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  1

 .146قوامسية، مرجع سابق، ص 
 .161 -161. كوسرت حس ن أم ن الربزجني، مرجع سابق، ص 611 -611محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
 .162 -164مقدم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  3
 .611محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  4
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 644و 644وقد حدد املشرع قيمة الغرامات املالية اليت حيكم هبا على املتهم يف اجلنح واملخالفات يف املادة      
قوف على دج، ولإلشارة فإنه عند الو  111.111إىل  11.111مكرر ف. ع. ج وهي ترتاوح ب ن  1مكرر 

نصوص هذه املواد جند املشرع قام برفع قيمة الغرامات املالية على النحو الذي كانت عليه من قبل دون أن يراعي 
 . ع. ج ودون أن خيصص نصوص قانونية  61مبدأ ختفيف العقوبة بالنسبة للحدث واملنصوص عليه يف املادة 

 .1 . ع. ج، إال إذا كان ال خيضها ملبدأ التخفيف 11ادة مستقلة هلا كما فعل مع العقوبة السالبة للحرية يف امل

 111إىل  114أما بعد إصدار هذه األحكام وجب إخضاعها إىل اإلجراءات النصوص عليها يف املواد من      
 . ح. ط. ج، وتعرف هذه اإلجراءات برد االعتبار للحدث على أساس أهنا تسمح بإلغاء آثار اجلررمة من 

 يف النقاط التالية:، ونلخصها 2ملفه

 .114يف سجل خاص رمسكه كاتب اجللسة ونصت على ذلك املادة  تقييد األحكام والقرارات (0
 

تقييد األحكام والقرارات يف صحيفة السوابق القضائية للحدث اجلانح، غري أنه ال يشار إليها               (7
 112أجاز املشرع لقسم األحداث يف املادة ، رغما من ذلك 3املسلمة للجهات القضائية 1إال يف القسيمة رقم 

وبعد انقضاء مهلة ثالث سنوات ابتداء من يوم انقضاء مدة تدابري اقحماية والتهذيب ومىت أعطى صاحب               
الشأن ضمانات أكيدة على صالح حاله، أن يأمر بناء على عريضة يقدمها هذا األخري أو النيابة العامة          

املنوه فيها بالتدبري، إذ ختتص بالنظر يف هذه العريضة               1تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم وإال فمن 
احملكمة اليت أصدرت التدابري أو حمكمة املوطن اقحايل للمعين أو مكان ميالده، وتفصل فيها                                    

الطعن، حيث أهنا مىت فصلت بإلغاء القسيمة مت               يأمر غري قابل للطعن فيه بأي طريق من طر 
إتالفها، ويف مجيع األحوال تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات اليت مت تنفيذها             

                         111على الطفل اجلانح والتدابري املتخذة يف حقه مبجرد بلوغه سن الرشد اجلزائي طبقا للمادة 
  . ح. ط. ج.

كما أهنا تعفى من إجراءات الطوابع املالية والتسجيل فيما عادا ما يرجع منها إىل الفصل عند االقتضاء يف        
 من ذات القانون. 162اقحقو  املدنية، وهذا طبقا للمادة 

 

                                                   
1
 .162مرجع سابق، ص مقدم عبد الرحيم،  

 .631محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
  . ح. ط. ج. 114املادة  3
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حكام الصادرة يف مواجهة ، ننوه إىل أن األالمشرع المغربي والمصريوقبل أن ننتقل إىل موقف       
األحداث، غالبا ما تصطدم عند التنفيذ مبحدودية املراكز املتخصصة واملؤسسات واملصاحل املكلفة برعاية ومحاية 
الطفولة، ومراكز إعادة الرتبية وإدماج األحداث، ما يدفع القاضي إىل اقحكم على اقحدث أو إخضاعه إىل التدبري 

كأن يكتف بتسليم الطفل إىل ممثله الشرعي دون االستعانة مبالحظة مصاحل الوسط   املناسب حسب املتوفر أمامه،
املفتوح، أو توبيخه بدال من إرساله إىل أحد مراكز االستقبال، وهذا بغض النظر عن ما إذا كانت مصلحة اقحدث 

 .1تراعي ذلك أم ال

وإن اختلفت يف  القانون الجزائرييف  فقد خص اقحدث بأحكام قضائية مماثلة للمشرع المغربيوبالنسبة       
طبيعتها أو املدة القانونية هلا، فهو أيضا أخضع اقحدث يف فرتات عمرية إىل تدابري اقحماية فقط ويف أخرى         

 سنة  11ـدث الذي يقل سنـــه عنه إىل العقوبات املخففة كبـــديل أو مكمل لتدابري اقحمــاية، مميزا يف ذلك ب ن اقحــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 .611محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  
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أو  2أو جنحـــــة 1ب ن طبيعة اجلـررمة الــــمرتكبة فيما إذا كانت جنايةو سنة  12و  11اقحدث الــذي يرتاوح سنه ب ن و 
 . م. ج. م، واألمر ذاته يسري على تقييد  613و  621واملادة  642، وهذا وفقا ملا تشري إليه املادة 3خمالفة

والتسجيل، أو ما يسمى عند املشرع املغريب بإجراءات التنرب األحكام وإعفائها من إجراءات الطوابع املالية 
 .4والتسجيل

 

 

 

                                                   
مىت مل تثبت فيها اإلدانة اكتفت غرفة اجلنايات لألحداث بإصدار قرارها برباءة اقحدث،  613بالنسبة للجنايات طبقا للمادة  1

ملدة  621إدانته جاز هلا إصدار يف حقه تدبري أو أكثر من تدابري اقحماية أو التهذيب املنصوص عليها يف املادة  أما يف حال ثبوت
سنة بعقوبة  11سنة، ورمكنها عالوة على ذلك إما تكملتها أو تعويضها بالنسبة للحدث الذي يتجاوز سنه  12ال تتجاوز بلوغه 

، أما إذا كانت العقوبة األصلية املقررة للجررمة هي اإلعدام أو السجن املؤبد أو 621من العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
 سنة سجنا. 11و  11سنة فيتوجب على الغرفة استبداهلا بعقوبة ترتاوح ب ن  31السجن ملدة 

2
إخضاعه  جاز 1ف  621وبالنسبة للجنح يف حالة عدم ثبوت اإلدانة ومىت كانت مصلحة اقحدث تقضي ذلك طبقا للمادة  

واملتعلقة حبماية اقحدث اجملين عليه واقحدث يف وضعية صعبة، أما إذا  114إىل  111ألحد التدابري املنصوص عليها يف املواد من 
سنة للمحكمة أن تنبهه وتسلمه بعد ذلك ألبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو   11ثبتت إدانته وكان يقل سنه 

املؤسسة املعهود إليها برعايته، أما إذا كان مهمال أو كان أبواه أو حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم عليه أو  كافله أو الشخص أو 
كافله أو الشخص أو املؤسسة املعهود إليها برعايته ال يتوفرون على الصفات األخالقية املطلوبة، يتم تسليمه إىل شخص جدير 

ه حتت نظام اقحرية احملروسة فضال عن ذلك إما بصفة مؤقتة أو صفة هنائية إىل غاية بالثقة أو مؤسسة مرخص هلا مع إمكانية وضع
سنة طبق عليه تدبري واحد أو أكثر من تدابري اقحماية أو التهذيب املنصوص  11سنة، أما مىت كان سنه يتجاوز  12بلوغه سن 

ضت مصلحة اقحدث ذلك واملتمثلة يف اقحبس أو الغرامة مىت اقت 621، أو إحدى العقوبات املقررة يف املادة 621عليها يف املادة 
للعقوبة  1ف  621املالية، واليت جيوز تكملتها بتدبري أو أكثر من تدبري اقحماية أو التهذيب أين تكون األولوية طبقا للمادة 

إصدار  621املادة  6للفقرة اقحبسية يف حال اقحكم هبا، غري أنه مىت تب ن هلا بأن اجلررمة حتمل وصف جناية وجبت عليها طبقا 
حكمها بعدم االختصاص مع بثها يف استمرار نظام اقحرية احملروسة أو االستمرار اإليداع بالسجن، أما إذا تب ن هلا بأهنا حتمل 

 وصف خمالفة أحالتها إىل قاضي األحداث.

3
ث أو اقحكم عليه بالغرامة املالية املقررة هلا أما بالنسبة للمخالفات يف حالة ثبوهتا لقاضي األحداث أن يقتصر على توبيخ اقحد 

سنة وجب تسليمه إما ألبويه أو حاضنه أو  11سنة، أما إذا كان سنه يقل على  12ويقل عن  11قانونا مىت كان سنه يتجاوز 
 .  642من املادة  3و  1الوصي عليه أو املقدم عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املعهود إليها برعايته، وهذا طبقا للفقرة 

 م. ج. م.

  . م. ج. م. 111واملادة  114إىل  111طبقا للمواد من  4
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األمــر ال خيتلف سواء بالنسبة للحكـــم بتدابري اقحمــاية والعقوبات      للقانون المصريحىت بالنسبة      
        161ة ، أو بالنسبة لإلعفاء من الرسوم أو مصاريف الدعوى أمام حماكم األحداث طبقا للماد1املخففة

هو حتديده ملدلول كل تدبري من تدابري اقحماية اليت حيكم هبا  للمشرع المصريغري أنه ما يستحسن   . ط. م،
 . ط. م، فضال عن أنه أكد على مراعاة اقحالة العقلية له قبل  112إىل  111على اقحدث وذلك يف املواد من 

اجلزائري  المشرعينوالتدابري وتنفيذها، وهو األمر الذي أغفله وأثناء وبعد ارتكاب اجلررمة وعند إصدار األحكام 
 . إ. ج. م على أنه إذا ثبت أن اقحدث مصاب بعاهة عقلية طرأت عليه بعد  331، فنص يف املادة المغربيو

 وقوع اجلررمة فإن احملكمة توقف النظر يف الدعوى حىت يعود إىل رشده، وإىل غاية ذلك الوقت ومىت كانت اجلررمة
 تشكـــل جناية أو جنحة عقوبتهــــا اقحبس إصدار أمـــر حبجـــزه يف أحـــد احملال املعـــدة لألمــراض العقلية إىل أن يتقــرر 

                                                   
سنة اختذت يف حقه أحد  11سنوات ومل يتجاوز  4 . ط. م مىت ارتكب الطفل جررمة وكان سنه  1ف  16طبقا للمادة  1

وتتمثل فيما يلي: التوبيخ والتسليم واإليداع  2و  4و  1و  1 . ط. م واحملددة يف البند  111التدابري املنصوصة عليها يف املادة 
سنة  11و    11يف أحد املستشفيات املتخصصة، اإليداع يف أحد مؤسسات الرعاية االجتماعية، أما إذا كان سنه يرتاوح ب ن 

سنوات طبقا  3 تفو  بأحد التدابري اآلتية: التوبيخ، التسليم، اإلقحا  بالتدريب والتأهيل ملدة ال 111فحكم عليه طبقا للمادة 
من ذات  111سنوات طبقا للمادة  3أشهر وال تزيد عن  4 . ط. م، اإللزام بواجبات معينة ملدة ال تقل عن  116للمادة 

بثالث سنوات، العمل للمنفعة العامة مبا ال يضر صحة الطفل أو  1ف  114القانون، االختبار القضائي وحددت مدته املادة 
سنوات يف اجلنح  1سنوات يف اجلنايات و 11إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية ويكون ملدة ال تزيد عن نفسيته، اإليداع يف 

سنة ومع ذلك جيوز للمحكمة بناء على طلب  11، وعل كل حال تنتهي هذه التدبري ببلوغ سن 1ف  114طبقا للمادة 
قحكم بوضع اقحدث حتت االختبار القضائي ملدة ال تتجاوز النيابة العامة يف مواد اجلنايات وبعد أخذ رأي املراقب االجتماعي ا

، إىل جانب هذه التدابري قد حيكم بإيداع اقحدث يف إحدى املستشفيات املتخصصة ملدة ال تتجاوز 111السنت ن طبقا للمادة 
ملستشفيات املتخصصة سنة يتم نقله إىل ا 11هذا السن غري أنه يف اقحالة اليت تستدعي حالته مواصلة العالج وكان سنه بلغ 

 . ط. م  111، أما اقحالة اليت يرتكب فيها جرمت ن فأكثر حكم عليه طبقا للمادة 112بعالج الكبار كما أشارت له املادة 
 . ط. م مىت ارتكب جناية معاقب  111سنة فإنه طبقا للمادة  12و  11بأكثر من تدبري واحد، أما إذا كان سنه يرتاوح ب ن 

 . ع. مص(، أما إذا كانت عقوبتها  14أو السجن املؤبد أو السجن املشدد حكم عليه بعقوبة اقحبس )املادة عليها باإلعدام 
أشهر وبدال من هذه العقوبة للمحكمة أن حتكم عليه بالتدبري املنصوص عليه يف  3السجن حكم عليه باقحبس ملدة ال تتجاوز 

الرعاية االجتماعية، ويف اقحالة اليت يرتكب فيها جنحة معاقب عليها  وهو اإليداع يف إحدى مؤسسات 111من املادة  2البند 
وهي  2و  4و  1باقحبس طبقت عليه العقوبة املقررة هلا، ومع ذلك جيوز للمحكمة اقحكم بأحد التدابري املنصوص عليها يف البند 

داع يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية، االختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة مبا ال يضر صحة الطفل أو نفسيته، اإلي
 . ط. م اليت تقضي  161وبالنسبة جلميع اقحاالت اليت حيكم فيها على اقحدث بعقوبة سالبة للحرية جيب مراعاة أحكام املادة 

بية إذا مل سنة تنفذ باقي العقوبة يف املؤسسات العقا 11بأن يكون تنفيذها يف مؤسسات عقابية خاصة حيث أنه مىت بلغ اقحدث 
 أشهر. 4تكن عليه خطورة يف ذلك وكانت املدة املتبقية من العقوبة ال تتجاوز 
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من القانون السابق ختصم املدة اليت يقضيها اقحدث حتت  361إخالء سبيله، ويف كليت اقحالت ن طبقا للمادة 
ليت حيكم هبا عليه، أما إذا ارتكبت اجلررمة حتت تأثري مرض عقلي أو نفسي املالحظة أو اقحجز من مدة العقوبة ا

أو ضعف عقلي أفقد اقحدث القدرة على اإلدراك أو االختيار أو حالة مرضية أضعفت على حد جسيم إدراكه أو 
الة جرية االختيار لديه حكم بإيداعه أحد املستشفيات أو املؤسسات املتخصصة، ونفس اقحكم يسري على اقح

  . ط. م. 111اليت يتحقق فيها ذلك بعد صدور اقحكم وذلك طبقا للمادة 

 المطلب الثاني: الضمانات المقررة للحدث الجانح بعد المحاكمة.

ونبحث ضمنها كيفية مراجعة األحكام بعد إصدارها من اجلهات املختصة إىل جانب طر  الطعن فيها هي     
 ىل أساليب املعاملة العقابية للحدث اجلانح خارج املراكز اخلاصة.وخمتلف األحكام القضائية باإلضافة إ

 الفرع األول: مراجعة األحكام الصادرة في محاكمة الحدث الجانح.

 فكيف تتم مراجعتها وما هي اجلهات املختصة بذلك؟.   

 البند الثاني: مراجعة تدابير الحماية والتهذيب.

  . ح. ط. ج من طرف: 14و  14و  24ادة رمكن مراجعة هذه التدابري  طبقا للم    

 أوال: قاضي األحداث.

مراجعة أو تغيري قاضي األحداث لتدابري اقحماية والتهذيب ختوله سلطة مراجعتها أو تغيريها إما بتدبري آخر       
املشرع  ، ويف هذه اقحالة مكنه14وهذا طبقا للمادة  21من تدابري اقحماية والتهذيب املنصوص عليها يف املادة 

البث يف طلب مراجعتها يف أي وقت ومهما كانت اجلهة القضائية اليت أمرت هبا إما من تلقاء نفسه أو بناء على 
طلب من النيابة العامة أو تقرير مصاحل الوسط املفتوح، إال أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء حيث أنه مىت أراد 

بري الوضع، كما هو اقحال بالنسبة للطفل الذي سلم إىل ممثله الشرعي قاضي األحداث تغيري تدابري التسليم إىل تدا
              21أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة وأراد وضعه داخل مؤسسة أو مركز من املراكز املذكورة يف املادة 

تفاقم وضع  . ح. ط. ج تع ن عليه رفع األمر لقسم األحداث، والعلة من وراء ذلك ترجع حسب تقديرنا إىل 
اقحدث، الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر يف وضعه مرة أخرى أمام قسم األحداث من أجل اختاذ التدبري األكثر 

 مالئمة مع وضعه اجلديد.

كما رمكنه أيضا مراجعة تدابري اقحماية والتهذيب من خالل استبداهلا أو تكملتها بعقوبة اقحبس أو الغرامة       
  . ح. ط. ج واليت سبق تعرضنا هلا. 24واألحكام املنصوص عليها يف املادة املالية طبقا للشروط 
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 ثانيا: الممثل الشرعي للحدث أو الحدث.

مكن املشرع املمثل الشرعي للحدث من تقدمي طلب مراجعة تدبري اقحماية والتهذيب القاضي بتسليمه أو      
ستة أشهر على األقل من تنفيذ اقحكم القاضي  وضعه خارج أسرته من أجل إرجاعه إليها، إال بعد مضي مدة

بذلك، خالفا للوضع أعاله الذي يكون فيه قاضي األحداث غري مقيد بأي وقت، وبعد أن يثبت حتسن سلوكه 
إىل جانب إثبات ممثله الشرعي أهليته لرتبيته، وللحدث أيضا هذا اقحق مىت أثبت هو اآلخر حتسن سلوكه عن ما  

تدابري، ويف كليت اقحالت ن يؤخذ سن الطفل بع ن االعتبار كما أن السلطة التقديرية يف قبول كان عليه وقت اختاذ ال
ورفض الطلب تبقى للجهة اليت قضت باختاذ هذه التدابري، واليت ليس هلا إعادة النظر يف الطلب بعد رفضه إال 

 بعد انقضاء ثالث أشهر من تاريخ رفضها.

اضي األحداث من مراجعة تدابري اقحماية أو التهذيب واملمثل الشرعي مكن ق المشرع المغربيعلما أن      
 111للحدث من تقدمي طلب تسليمه إليه بالنفس الكيفيات اليت نص عليها املشرع اجلزائري وذلك يف املادة 

منا  . م. ج. م، غري أنه مل يقصر حق اقحدث وممثله الشرعي يف طلب املراجعة على اقحالة الثانية فقط وإ 111و
مكنهما من ذلك حىت يف اقحالة األوىل، وإن كان قد اشرتط أن يتم تقدمي طلب التسليم أو اإلرجاع حتت اقحضانة 

 4أشهر فقط من إصدار مقرر إيداعه خارج أسرته، خالفا للمشرع اجلزائري الذي ضاعف املدة إىل  3بعد مضي 
دث وممثله الشرعي حق تقدمي طلب املراجعة أشهر، رغما ذلك نستحسن من املشرع األمر سواء عندما سلب اقح

أمام قاضي األحداث أو عندما قام مبضاعفة املدة، ألنه ال رمكن املراهنة على مصلحة اقحدث مرة ثانية خاصة يف 
اقحاالت اليت يرجع فيها سبب جنوحه إىل ظروفه العائلية، وعليه هبذا القضاء حيمل املشرع ممثله الشرعي مسؤولية 

 ومن جهة أخرى يعطي اقحدث الوقت الكايف لتحس ن أوضاعه. إمهاله له،

فهو ال خيضع طلبات مراجعة تدابري اقحماية ملثل هذه القيود، فيجوز طبقا للمادة  قانون الطفل المصريأما      
منه للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو ممثله الشرعي أو من سلم  134

يه إهناء التدابري احملكوم هبا أو تعديلها، ويف اقحالة اليت يرفض فيها ذلك حبكم غري قابل ألي طعن فال جيوز إل
جتديد الطلب إال بعد ثالث أشهر من تاريخ رفضه، مع ذلك فإنه يف حالة ما إذا خالف اقحدث أحد التدابري 

تأمر بعد مساع أقواله بإطالتها مبا ال يتجاوز   . ط. م للمحكمة أن 114إىل  116املنصوص عليها يف املواد من 
 نصف اقحد األقصى للمدد املقرر هلا أو هلا أن تستبدهلا بتدبري يتفق مع حالته.

 البند الثاني: الجهات المختصة بالفصل في طلبات المراجعة.

 يت: . م. ج. م على النحو اآل 113 . ح. ط. ج واليت تقابلها املادة  12وحددهتا املادة     

 ،قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل يف النزاع أصال 



 

477  

  قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن املمثل الشرعي للطفل، أو موطن
صاحب العمل أو املركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من القضاء وذلك بتفويض من قاضي األحداث أو قسم 

 زاع،األحداث الذي فصل يف الن
  قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه، وذلك

 بتفويض من قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل أصال يف النزاع.

قاضي األحداث الذي يقع يف دائرة  12واستثناء عن هذه اجلهات خول املشرع يف الفقرة األخرية من املادة     
مكان وضع الطفل أو حبسه اختاذ التدابري املناسبة بصفة مؤقتة، مىت كانت القضية تقتضي السرعة  اختصاصه

 مراعاة ملصلحة الطفل.

وإىل جانب اختصاصها بالفصل يف طلبات املراجعة ختتص أيضا طبقا للمادة أعاله يف الفصل يف املسائل     
 العارضة، فما هو مقصود املشرع باملسائل العارضة؟.

 11واملادة  12مع العلم أن املشرع ذكرها يف موضع ن ضمن قانون محاية الطفل اجلزائري وذلك يف املادة      
منه، وبالنسبة للمقصود هبا فهي عبارة عن ظروف جديدة تطرأ أثناء تنفيذ اإلجراء األصلي املتخذ من طرف 

األولياء واستعدادهم بالتكفل بأبنائهم القصر بعد القاضي ما يلزمه إعادة النظر فيه، وأمثلتها كثرية من بينها ظهور 
 .1أن يكون القاضي قد أمر بوضعهم يف مراكز اقحماية

 . ط. م إىل جهة قضائية واحدة وهي رئيس  1ف  136فعقد االختصاص يف املادة  المشرع المصريأما     
 حمكمة األحداث.

 الفرع الثاني: الطعن في األحكام القضائية.

كام الصادرة عن القضاء هي أحكام غري منزهة عن اخلطأ منح املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات ألن األح     
للمتقاض ن صالحية الطعن فيها من أجل تدارك ما قد يلحقها من أخطاء، وذلك من أجل بلوغ العدالة وحتقيقها 

على األحكام الصادرة يف قضايا ، إذ مل يقصر هذا اقحق 2حىت وإن تب ن بعد ذلك أن هذه األحكام كانت صائبة
البالغ ن بل مشل به حىت األحداث، وباعتبار طر  الطعن طبقا للقواعد العامة تنقسم إىل طر  طعن عادية وغري 

 عادية سنبحث مدى متك ن املشرع األحداث منها ضمن هذا الفرع.

 

 
                                                   

 .132أوفروخ عبد اقحفيظ، مرجع سابق، ص  1
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 البند األول: طرق الطعن العادية.

االستئناف واملعارضة وقد نص املشرع على جواز الطعن هبا يف األحكام  تتمثل طر  الطعن العادية يف كل من     
 . ح. ط. ج، غري أنه مل  1و  1ف  11الصادرة يف اجلنح واملخالفات واجلنايات املرتكبة من األحداث املادة 
 . إ. ج. ج وهذا طبقا  612إىل  614ينص فيها على أحكام خاصة حميال بذلك أحكامها إىل املواد من 

  . ح. ط. ج.  16واملادة  3 -1فقرة  11ادة امل

 أوال: الطعن بالمعارضة.

وتعرف املعارضة بأهنا إجراء رمسه القانون للطعن ومراجعة األحكام الغيابية اليت صدرت يف غياب املتهم ومل      
جه ودفوعه يكن قد متكن من ممارس حقه يف الدفاع عن نفسه، مما يسمح له مبراجعة أسباب اهتامه بتقدمي حج

 .1ويتيح للمحكمة إصدار حكم عادل

يف  2وكفل املشرع للحدث أو ممثله الشرعي أو حماميه اقحق يف املعارضة بالنسبة لألحكام الصادرة غيابيا     
 11واملادة  3ف  26اجلنايات واجلنح واملخالفات، مبا فيها القاضية باختاذ تدابري اقحماية والتهذيب مبوجب املادة 

 . إ. ج. ج، وذلك أمام ذات  611إىل  614. ج، بإتباع القواعد املنصوص عليها يف املواد من  . ح. ط
، وهذا بعد تبليغها على النحو 4سواء كانت حمكمة درجة أوىل أو حمكمة استئناف 3اجلهة القضائية اليت أصدرهتا

متهم ينوه فيه بأن له مهلة للطرف املتخلف عن اقحضور، حيث أنه مىت مت شخصيا لل 612الذي توضحه املادة 
أيام من أجل الطعن فيه باملعارضة اعتبارا من تاريخ تبليغ اقحكم، ويف اقحالة اليت يكون فيها مقيما خارج  11

، أما إذا مل يتم التبليغ بصفة شخصية فتسري 611الرتاب الوطين فتمدد مهلة املعارضة إىل شهرين طبقا للمادة 
مبقر اجمللس الشعيب البلدي أو  5من تاريخ تبليغ اقحكم مبوطنه أو بتعليقه 611دة هذه اآلجال طبقا ألحكام املا

عن طريق النيابة العامة، أو من تاريخ علمه باقحكم إذا تب ن بأن املتهم مل يبلغ باقحكم بأي طريقة من هــذه الطر  
بالتقادم، ويكون ذلك عن  حيث تكون معارضته مقبولة حىت يف شقها املدين ويف أي وقت ما مل تسقط العقوبة

 .6طريق تقرير كتايب أو شفوي لدى قلم كتاب اجلهة القضائية اليت أصدرت اقحكم

                                                   
1
 .114 -114عبد الرمحان خلفي، مرجع سابق، ص  

 ج. . إ. ج.  614أنظر، يف األحكام الغيابية املادة  2
  . إ. ج. ج. 611طبقا للفقرة األخرية من املادة  3
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 .111، مرجع سابق، ص 1جنيمي مجال، ج  5
  . إ. ج. ج. 6ف  611طبقا للمادة  6
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، إذ ال حيتسب فيها يوم 414ونلفت االنتباه بالنسبة لبداية حساب اآلجال أنه جيب مراعاة أحكام املادة     
، أما يف اقحالة اليت يتصادف فيها آخر يوم من بدايتها وال يوم انقضائها كما تعد أيام األعياد ضمن هذه اآلجال

 امليعاد مع يوم ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد إىل أول يوم عمل يليه.

نشري أيضا إىل أن اقحق يف املعارضة خمول لألطراف فقط دون النيابة العامة خالف ملا هو عليه الوضع بالنسبة     
غياهبم، أما النيابة العامة فال جييز القانون للمحكمة أن تصدر  لالستئناف وذلك ألن األحكام صدرت يف

تبليغها هبا بــأي  611، بناء على هذا ألزم املشرع يف املادة 1أحكامها إال حبضورها حىت عند الطعن باملعارضة
على اقحقو   وسيلة، إذ تتوىل بدورها تبليغ املدعي املدين هبا بكتــاب موصى عليه بعلم الوصول ما مل تكن قاصرة

 املدنية فقط إذ يتع ن على املتهم أن يقوم بتبليغه هبا يف هذه اقحالة مباشرة.

حيث أهنا تلغي اقحكم الغيايب ويعترب كأنه مل  613و  611أما بالنسبة آلثار املعارضة فتستنتجها من املواد      
ف تنفيذه، وهذا خالفا للحالة اليت تقدم يكن يف مجيع ما قضى به ما مل تنحصر يف الشق املدين فقط وبالتايل يوق

فيها املعارضة من املدعي املدين أو املسؤول عن اقحقو  املدنية، إذ ال يكون هلا أثر إال على اقحقو  املدنية، أما إذا 
مل حيضر املعارض يف التاريخ احملدد يف التبليغ تعترب املعارضة كأن مل تكن يف مواجهته ويسلم أطراف الدعوى 

، وعليه ال جيوز 361ين تكليفا جديد باقحضور ويعد اقحكم الصادر هنا حكما حضوريا طبقا للمادة اآلخر 
 .2للمتهم أن يعارض فيه من جديد عمال مببدأ عدم جواز املعارضة على املعارضة

 ثانيا: الطعن باالستئناف.

ى بغرض تنظيم ومراجعة واالستئناف هو إجراء يسمح ألطراف اخلصومة باللجوء إىل جهة قضائية أعل     
األحكام الصادرة بصفة ابتدائية من حماكم أول درجة، بقصد تعديلها أو إلغائها والتصدي للموضوع من جديد 

 .3بغرض تصحيح ما رمكن أن يكون قد تضمنه من أخطاء موضوعية أو إجرائية أو قانونية

كام الصادرة يف اجلنايات واجلنح  . ح. ط. ج األح 16و  1ف  11ويشمل االستئناف طبقا للمادت ن     
 614إىل أحكام املادة  11من املادة  1مهما كانت عقوبتها، أما بالنسبة للمخالفات فهي ختضع طبقا للفقرة 

 . إ. ج. ج، إذ أنه بالرجوع هلا جند أن املشرع حصر حق االستئناف فيها على األحكام الصادرة يف املخالفات 
 ها املشمولة بالنفاد املعجل.القاضية بعقوبة اقحبس مبا في
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علما أن الطعن باالستئناف عند األحداث يتم أمام جهات قضائية مستقلة وهي غرفة األحداث على      
مستوى اجمللـــس القضائي ســواء يف اجلنايات أو اجلنح أو املخالفات كما حددناه سابقا فيما خيص               

             21إىل  21راءات املتبعة أمام حماكمة األحداث املنصوص عليها يف املواد اختصاصها، متبعتا يف ذلك ذات اإلج
 من القانون نفسه. 11 . ح. ط. ج وفقا للمادة 

جيوز رفع االستئناف من اقحدث أو ممثله الشرعي أو حماميه، إذ يرفع  11ورجوعا للفقرة األخرية من املادة      
أيام اعتبار من يوم النطق باقحكم اقحضوري، أما إذا صدر اقحكم  11أجل  . إ. ج. ج يف  612طبقا للمادة 

         1و 1فقرة  364و  361غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا يف األحوال املنصوص عليها يف املواد 
لنيابة ، فإن مهلة االستئناف تسري من التبليغ للشخص أو للموطن وإال فلمقر اجمللس الشعيب البلدي أو ل311و

 .414العامة مع مراعاة أحكام املادة 

من  . إ. ج. ج، فريفع مبوجب تقرير شفوي أو كتايب بقلم   611وبالنسبة لطريقة رفعه فحددهتا املادة       
أن يوقع على تقرير  611كتاب احملكمة اليت أصدرت اقحكم املطعون فيه، ويف اقحالة األخرية جيب طبقا للمادة 

ب اجلهة اليت حكمت ومن املستأنف أو حماميه أو الوكيل اخلاص املفوض عنه بالتوقيع، على أن االستئناف من كتا
 يرفق التفويض مع التقرير، أما إذا كان املستأنف ال يستطيع التوقيع أشار الكاتب فيه لذلك.

 اآلجال املذكورة أن يرفع استئنافه يف 611أما إذا كان املستأنف حمبوسا فأجاز له القانون مبوجب املادة      
أعاله إىل كاتب املؤسسة احملبوس فيها، ليقوم بتقييده يف سجل خاص ويسلمه وصل باستالمه مث بعد ذلك يقوم 

ساعة إىل قلم كتاب اجلهة القضائية اليت أصدرت اقحكم  16املشرف رئيس املؤسسة بإرسال نسخة منه خالل 
 املطعون فيه وإال قامت مسؤوليته اإلدارية.

وباإلضافة إىل األحكام الصادرة يف اجلنايات واجلنح واملخالفات واستثناء من األوامر اليت يصدرها قاضي      
األحداث وقاضي التحقيق املكلف باألحداث أثناء التحقيق واليت يتم استئنافها وفقا للقواعد العامة املنصوص 

عنهما واملتعلقة باختاذ أحد التدابري املؤقتة   . إ. ج. ج، فإن األوامر الصادرة 143إىل  141عليها يف املواد 
من  . ح. ط. ج، يسري عليها ما يسري على األحكام الصادرة يف اجلنايات  41املنصوص عليها يف املادة 

  . ح. ط. ج. 1و  1ف  44واجلنح واملخالفات وذلك طبقا للمادة 

غرفة األحداث يف حالة االستئناف كافــة  . ح. ط. ج رئيس  13فضال عن هذ قد خول املشرع يف املادة       
من ذات  القانون، وتتمثل هــذه  41إىل  44السلطات املخولة لقاضي األحداث واملنصـوص عليها فـــي املواد مـــن 

السلطـات يف تعي ن حمامي للحدث إذا مل يع ن له حمامي، إجراء حبث اجتماعي حوله، إجراء فحوصات طبية 
 اذ بعض تدابري اقحراسة أو الوضع املؤقتة. ونفسانية وعقلية، اخت
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 . إ. ج. ج أثر موقف على تنفيذ األحكام أثناء مهلة  611فيما خيص أثر االستئناف فله طبقا للمادة      
االستئناف ودعوى االستئناف، باستثناء اقحاالت التالية: حالة اقحكم بدفع جزء أو كل التعويضات املدنية املقررة 

، حالة اقحكم بالرباءة أو اإلعفاء من العقوبة أو -1و  1ف  314املادة – أو دفع مبلغ احتياطيللمدعي املدين
، عند -341املادة –اقحكم بالعمل للنفع العام أو اقحكم باقحبس مع إيقاف تنفيذ أو بالغرامة واقحبس املؤقت 

حكام اليت تفصل يف املسائل العارضة ، األحكام التحضريية والتمهيدية واأل-611املادة –استئناف النائب العام 
 .-614املادة –مع اقحكم الفاصل يف املوضوع 

باإلضافة إىل هذه اقحاالت استثىن املشرع من األثر املوقف لالستئناف واملعارضة أيضا األحكام القاضية باختاذ     
ة، أين مشلها بالنفاذ املعجل رغما تدابري اقحماية والتهذيب إىل جانب طلبات تغيريها أو مراجعتها واملسائل العارض

  . ح. ط. ج. 11واملادة  3ف  26من االستئناف واملعارضة طبقا للمادة 

 البند الثاني: طرق الطعن غير العادية.

رمكن الطعن بطر  الطعن غري العادية يف القواعد العامة إما عن طريق الطعن بالنقض أو عن طريق التماس     
ريق الطعن لصاحل القانون، وباعتبار هذا األخري اقحق فيه قاصر على النائب العام لدى إعادة النظر وإال فعن ط

 . إ. ج. ج، سنقتصر على دراسة الطعن بطريق النقض وبطريق التماس إعادة  131احملكمة العليا طبقا للمادة 
 النظر فقط كون القانون يقرر للحدث اللجوء هلما.

 أوال: الطعن بالنقض.

ن تقرير الطعن بطريق النقض هي نقض وإبطال األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية ملخلفتها الغاية م    
قواعد القانون، سواء كانت هذه القواعد موضوعية أو إجرائية دون أن التعرض إىل موضوعها سواء فيما يتعلق 

 .1بالوقائع أو تقدير املسؤولية أو حتديد العقوبة

 . ح. ط. ج على إمكانية الطعن بالنقض يف مجيع األحكام  1ف  11ة ولقد نص املشرع يف املاد    
والقرارات النهائية الصادرة عن اجلهات القضائية لألحداث دون أي استثناء، لكن من دون أن ينص على أحكامه 

 . ح. ط. ج، واليت نظمت  164وهذا فيه إحالة إىل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية عمال بأحكام املادة 
مكرر، وعليه سنكتفي من خالهلا إىل التطر  إىل النقاط اجلوهرية فيه  611إىل  611أحكامه يف املواد من 

 واملتعلقة بآجال رفعه، حاالته، الشكل الذي يرفع فيه إىل جانب اآلثار املرتتبة عنه.
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حضروا أو حضر من أيام بالنسبة ألطراف الدعوى الذين  2بناء على هذا فإن الطعن بالنقض يتم يف ظرف     
ينوب عنهم يوم النطق باقحكم، تسري من اليوم املوايل ليوم النطق بالقرار مع عدم احتساب اليوم األخري إذا 
صادف يوما ليس من أيام العمل إما يف مجلته أو جزء منه ليمدد ألول يوم عمل يليه، أما إذا كان اقحكم اعتباري 

فإن املهلة تسري من يوم تبليغ القرار املطعون فيه، أما  311 و 3و  1ف  364و 361طبقا للمواد  1حضوري
بالنسبة لألحكام الغيابية فال تسري إال من اليوم الذي تكون فيه املعارضة غري مقبولة، ويف كليت اقحالت ن يراعى يف 

  . إ. ج. ج. 414احتساب املواعيد السابقة األحكام املنصوص عليها يف املادة 

 وهي: 111طعن بالنقض مقبوال البد من أن يبىن على أحد األسباب املبينة يف املادة وحىت يكون ال     

 ،عدم االختصاص 
 ،جتاوز السلطة 
 ،خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات 
 ،انعدام أو قصور األسباب 
 ،إغفال الفصل يف وجه الطلب أو يف أحد طلبات النيابة العامة 
 ة خمتلفة يف آخر درجة أو التناقض فيما قضى به اقحكم نفسه تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائي

 أو القرار،
 .انعدام األساس القانوين 

 116على حنو ما أشارت له املادة  2وفيما خيص الشكل الذي يرفع فيه فريفع بعد دفع الرسم القضائي     
عليه من طرف أم ن الضبط  بتصريح لدى أمانة ضبط اجلهة اليت أصدرت اقحكم أو القرار املطعون فيه، يوقع

والطاعن شخصيا أو بواسطة حماميه أو وكيل خاص مفوض عنه أما إذا مل يستطع الطاعن التوقيع يتم اإلشارة إىل 
ذلك يف احملضر، ويف حالة وجود تفويض جيب إرفاقه مبحضر التصريح بالطعن، وبعد تلقي أم ن الضبط احملضر 

ك، أما إذا كان املتهم حمبوسا فيجوز رفع الطعن أمام أم ن ضبط يتوجب عليه تسليم وصل للطاعن يفيد بذل
املؤسسة احملبوس فيها ويوقع على التصريح كل من املعين وأم ن الضبط، وبعد ذلك يقوم رئيس هذه املؤسسة 

اليت تتوىل و ساعة  16بإرسال نسخة من التصريح إىل أمانة ضبط اجلهة اليت أصدرت اقحكم أو القرار يف ظرف 
 يف سجل الطعون. قيده
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يوما ابتداء من تاريخ التصريح       11وجيب أن يبلغ هذا الطعن إىل باقي اخلصوم بأي وسيلة يف ظرف      
 .114بالطعن، أما النيابة العامة فيبلغها به أم ن الضبط يف نفس اآلجال طبقا للمادة 

ة ضبط اجلهة القضائية اليت أصدرت على الطاعن أن يودع لدى أمان 111فضال عن هذا أوجبت املادة      
اقحكم أو القرار املطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من حمامي معتمد لدى احملكمة العليا مرفقة بنسخ بعدد 

يوما ابتداء من تاريخ الطعن، ويتوىل أم ن ضبط هذه اجلهة القضائية إثبات تاريخ  41أطراف الدعوى خالل 
إىل الطاعن، أين يكون هذا األخري ملزما بتبليغها إىل باقي األطراف بكل وسيلة  اإليداع وتسليم مذكرة الطعن

يوما من تاريخ إيداعها، أمــا النيابة العامـــة فتبلغ يف نفس اآلجـــال مــن طرف أم ن              31قانونية يف ظرف 
سطـــة أم ن الضبط داخل اآلجـــال                الضبط، يف ح ن أنـــه إذا كان املطعـــون ضده حمبوسا بلـــغ شخصيا بوا

مكرر، وبعد تقدمي الطاعن مذكرته على املطعون ضده تقدمي  111نفسها، وهذا كله طبقا ملا أشارت إليه املادة 
مذكرة جوابية موقعة أيضا من حمامي معتمد لدى احملكمة العليا مرفقة بنسخ بعدد أطراف الدعوى خالل أجل 

 .1مكرر  111اء من تاريخ التبليغ، طبقا للمادة يوما ابتد 31

 . ح. ط. ج اليت قضت بأنه ال يكون له  1ف  11وعن اآلثار اليت يرتبها الطعن بالنقض فحددهتا املادة     
                11أي أثر موقف على األحكام باستثناء ما تعلق منها بأحكام اإلدانة اجلزائية املنصوص عليها يف املادة 

 . ع. ج. 

 ثانيا: الطعن بالتماس إعادة النظر.

إذا كان الطعن بالنقض رمارس على األحكام والقرارات القضائية يف اقحاالت اليت يشوهبا خطأ قانوين يف     
القواعد املوضوعية أو اإلجرائية، فإن الطعن بالتماس إعادة النظر يسمح بإعادة النظر يف هذه األحكام أو 

 .1إىل مراجعة تقدير وقائعها هبدف إثبات براءة احملكوم عليه القرارات مبا يؤدي

وبالوقوف على نصوص قانون محاية الطفل اجلزائري جند بأن املشرع مل خيص هذا الطريق من الطعن بالذكر     
ضمنه، غري أن هذا ال يعين عدم استفادة اقحدث منه ألنه بالرجوع إىل أحكامه املنصوص عليها ضمن قانون 

 اءات اجلزائية ال يوجد ما رمنعه عنه.اإلجر 

 . إ. ج. ج طلب التماس إعادة النظر يف أحكام اإلدانة الصادرة  131إزاء هذا رمكن للحدث طبقا للمادة     
عـــن حمكمة األحداث أو غـــرفة األحداث يف اجلنايات واجلنـــح مىت حازت على قوة الشيء املقضي به،  وذلك 

 األسباب التالية:بعد تأسيسها على أحد 

 ،مستندات يرتتب عليها قيام أدلة كافية على وجود اجملين عليه املزعوم قتله على قيد اقحياة 
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 ،إدانة احملكوم عليه بشهادة زور من طرف شاهد سبق أن ساهم بشهادته يف إثبات إدانته 
  ب ن اقحكم ن،إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب اجلناية أو اجلنحة نفسها حبيث ال رمكن التوفيق 
  اكتشاف واقعة جديدة أو تقدمي مستندات كانت جمهولة من القضاة الذين حكموا باإلدانة مع أنه يبدو

 منها أن من شأهنا التدليل على براءة احملكوم عليه.

احملكمة العليا بالنسبة لطريقة رفعه فريفع طبقا للمادة السابقة الذكر يف اقحالة األوىل والثانية والثالثة مباشرة إىل      
من احملكوم عليه أو من نائبه القانوين، أما يف اقحالة الرابعة واألخرية فريفع من النائب العام لدى احملكمة العليا بناء 
على طلب وزير العدل، ويف مجيع اقحاالت يرفع الطلب لرئيس احملكمة العليا الذي يتوىل إحالته إىل الغرفة املختصة 

، وإذا قبلته قضت بغري إحالة ببطالن أحكام اإلدانة اليت ثبت عدم 1ا حوله والفصل فيهمن أجل إجراء حتقيقاهت
صحتها، ويف هذه اقحالة رمنح للمحكوم عليه املصرح برباءته تعويض عن الضرر املادي واملعنوي الالحق هبا وفقا 

      . إ. ج. ج. 1مكرر  131مكرر و  131ألحكام املادت ن 

كفل للحدث اقحق يف الطعن يف األحكام القضائية الصادرة ضده متبعا نفس لمغربي المشرع ا بدوره     
  األسلـــوب يف القـــانون اجلزائـــري رغم اختـــالف اجلهـــات القضائيـــة اليت رمــــارس أمامهــا الطعن يف القـــانون         

  621لى الطعن عن طريق االستئناف يف املواد املغريب، فكفل له اقحق بالطعن فيها بالطر  العادية إذ نص ع
مع اإلحالة أيضا، مبراعاة أحكام املادة  626حميال إياه إىل القواعد العامة، والطعن بالتعرض يف املادة  616و

فيما خيص األثر غري املوقف هلما على تنفيذ تدابري اقحماية أو التهذيب، أما بالنسبة  1ف  626واملادة  623
غري العادية فاكتفى ضمن القسم اخلاص باألحداث من قانون املسطرة اجلنائية بالنص على الطعن لطر  الطعن 

منه، بالرغم من عدم وجود نص قانوين رمنع عنه رفع الطعن عن طريق إعادة  611بالنقض فقط وذلك يف املادة 
 وما بعدها. 143النظر املنصوص عليه يف املواد 

قر للحدث اقحق بالطعن يف األحكام الصادرة يف شأنه وفقا لطر  الطعن هو اآلخر أ والمشرع المصري    
 . ط. م، وعليه جيوز الطعن فيها بطر  الطعن العادية أي االستئناف  131املقررة قانونا وذلك يف املادة 

لطعن  . إ. ج. م، غري أنه أورد استثناءات بالنسبة ل 612إىل  312واملعارضة واليت نظم أحكامهما يف املواد 
 ل ــكام اليت تقضي بالتوبيخ وتسليم الطفــــــه استثىن من ذلك األحـــــ . ط. م، حيث أن 131باالستئناف يف املادة 
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لوالديه أو ملن له الوالية عليه، فال جيوز استئنافها إال خلطأ يف تطبيق القانون أو بطالن يف اقحكم أو اإلجراءات 
                  613إىل  661نظر فنص عليه يف املواد من ، أما الطعن بإعادة ال1وذلك عن طريق الطعن بالنقض

نص املشرع املصري على حاالت أخرى  661 . إ. ج. م، حيث أنه إىل جانب حالته املنصوص عليها يف املادة 
سنة  11 . ط. م، وهي تتعلق باقحالة اليت حيكم فيها على املتهم على أساس أن سنه جتاوز  133له يف املادة 

نة مث ثبت بأورا  رمسية أنه مل يتجاوزها، إذ يرفع األمر هنا من طرف احملامي العام إىل احملكمة اليت س 12أو 
أصدرت اقحكم إلعادة النظر فيه إذ يكون ذلك وجوباي، يف ح ن أنه يف اقحالة اليت حيكم فيها عليه على أساس 

 وازيا.سنة كان الطعن بإعادة النظر ج 12أنه طفل مث يثبت بأنه جتاوز سن 

وبالنسبة ألثر الطعن فاالستئناف ليس له أثر موقف يف حالة اقحكم على اقحدث بأحد تدابري اقحماية طبقا     
 . ط. م على هذا األساس يكون له أثر موقف على باقي األحكام، واألمر ذاته بالنسبة للطعن  131للمادة 

         662 . ط. م واملادة  133ظر طبقا للمادة  . إ. ج. م والطعن بإعادة الن 611باملعارضة طبقا للمادة 
  . إ. ج. م. 641 . إ. ج والطعن بالنقض طبقا للمادة 

 الفرع الثالث: أساليب المعاملة العقابية خارج المراكز الخاصة بالحدث الجانح.

 وتأخذ هذه األساليب أحد األشكال املوضحة أدناه.     

 نفيذ األحكام القضائية.البند األول: الرعاية الالحقة على ت

بدأت فكرة الرعاية الالحقة للمساج ن يف الظهور بعد العقم الذي شهدته السياسة العقابية التقليدية يف      
التصدي إلجرام املساج ن بعد تأديتهم فرتة عقوبتهم، كوهنا ترتكز يف املقام األول على توقيع العقوبات السالبة 

نكيال هبم وترهيبهم نفسيا، مهملتا بذلك مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة واليت يصطدم للحرية عليهم انتقاما منهم وت
فيها املساج ن املسرح ن بالعديد من املشاكل السيما املشاكل االجتماعية والنفسية وهي مشاكل يف الغالب ما 

التكيف مع األوضاع       تكون سببا يف العود إىل اجلررمة، كالنفور والنبذ من أفراد اجملتمع وعدم القدرة على
اجلديدة، والعجز عن إجياد فرص للعمل يعيلون هبا أنفسهم ... إخل، وهو اجلانب الذي تبنته واعتنت به ودعت 

 ة إليه فكـــرة الرعـــاية الالحقـــة حماولة التكفـــــل باحملكـــوم عليهم من قحظة إيــداعهم املؤسســـات العقــابية السيما الفرت 

                                                   
م املعدل 1111لسنة  14من القانون رقم  31وتعد هذه اقحاالت من حاالت الطعن بالنقض املنصوص عليها يف املادة  1

م 1114لسنة  11م بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض املعدل بالقانون رقم 1114لسنة  46بالقانون رقم 
" يف في النقضالسابق ذكره، واليت كان املشرع ينظمها يف الباب الثالث من قانون اإلجراءات اجلزائية الذي جاء حتت عنوان "

. ناهد يسرى حس ن العيسوي، ضمانات احملاكمة اجلنائية املنصفة، أطروحة دكتوراه، كلية             661إىل  611املواد من 
 .24 -24م، ص 1111 الشمس، اقحقو ، جامعة ع ن
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قة على اإلفراج عليهم إىل غاية جتاوز ما أطلق عليه بأزمة اإلفراج، متجاوزتا بذلك أساليب القهر والتعذيب الساب
لتحل حملها أساليب التهذيب والتأهيل، ليصبح الردع اخلاص عن طريق تأهيل وهتذيب املسجون ن عنونا للفلسفة 

مام الكثري من التشريعات ودعت إليه العديد من العقابية اقحديثة، إزاء هذا أصبحت مستقبل املساج ن موضع اهت
 21، على رأسها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء واليت قضت يف القاعدة 1االتفاقيات واملؤمترات الدولية

منها على أنه "يوضع يف االعتبار منذ بداية تنفيذ اقحكم مستقبل السج ن بعد إطال  سراحه، ويشجع ويساعد 
واصل أو يقيم من العالقات مع األشخاص أو اهليئات خارج السجن كل ما من شأنه خدمة مصاحل على أن ي

منها بأنه "على اإلدارات واهليئات اقحكومية أو  21، وتضيف املادة 2أسرته وتيسري إعادة تأهيله االجتماعي"
ع، أن تسعى بقدر اإلمكان اخلاصة اليت تساعد اخلرج ن من السجن على العودة إىل احتالل مكاهنم يف اجملتم

جلعلهم حيصلون على الوثائق وأورا  اهلوية الضرورية، وعلى املسكن والعمل املناسب ن، وعلى ثياب الئقة تناسب 
املناخ والفصل، وأن توفر هلم من املوارد ما يكفي لوصوهلم إىل وجهتهم ولتأم ن أسباب العيش هلم خالل الفرتة 

 .اليت تلي مباشرة إطال  سراحهم

جيب أن تتاح للمثل ن الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخول السجن وااللتقاء بالسجناء، وجيب أن      
 يستشاروا بشأن مستقبل السج ن منذ بداية تنفيذ عقوبته.

يستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو منسقة بقدر اإلمكان كي ينتفع جبهودها على أفضل     
 ه".وج

من اتفاقية حقو  الطفل "تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع  31أيضا ما نصت عليه املادة     
التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب، أو أي شكل آخر من أشكال
املهنية أو املنازعات املسلحة، وجيرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل واحرتام ذاته 

 وكرامته".

                                                   
         أمحد عصام الدين مليجي، الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من املؤسسات العقابية، اجمللة العربية للدراسات األمنية  1

. 616 -613. محو بن إبراهيم، فخار، مرجع سابق، ص 111و  111 -111، السعودية، ص 1، ع 3والتدريب، مج 
اط العقوبة وأثره يف حتقيق الردع اخلاص للمحكوم عليهم، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم         زهرة غضبان، تعدد أمن

 .162م، ص 1113 -1111السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 
جملرم ن املعقود يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء أوصى باعتمادها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلررمة ومعاملة ا 2

 1114يوليو م 31( املؤرخ يف 16 -جيم )د 443م، أقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه رقم 1111جنيف عام 
 م.1144مايو  13( املؤرخ يف 41 -)د 1144و
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  بناء على هذا سنحـاول حتديد املقصود بالرعاية الالحقة لألحداث على تنفيذ األحكام                  
 القضائية، واألشكال اليت رمكن أن تتخذها بالنسبة هلم، إىل جانب موقف املشرع اجلزائري منها.

 أوال: تعريف الرعاية الالحقة على تنفيذ األحكام القضائية.

تعرف الرعاية االجتماعية بوجه عام بأهنا مالحظة ومراقبة املفرج عنهم من السجون أو املؤسسات اإلصالحية      
ظة عليهم ومساعدهتم على التكيف، وتعرفها املنظمة العربية للدفاع االجتماعي أيضا بأهنا عملية تتبع وتقومي واحملاف

للنزالء املفرج عنهم يف بيئتهم الطبيعية، من خالل هتيئتهم للعود إىل العامل اخلارجي والعمل على توفري األمن 
 .1الطبيعي االقتصادي واالجتماعي والنفسي والرتفيهي داخل جمتمعهم

إزاء هذا تعرف الرعاية الالحقة لألحداث على أهنا خدمات إلعادة الدمج تعد األحداث احملتجزين على      
العودة إىل اجملتمع، من خالل إجياد الرتتيبات التعاونية الالزمة مع اجملتمع لضمان تقدمي اإلشراف واخلدمات 

بأهنا عملية عالجية مكملة Stroup  ستروبجامعة كولومبيا ، ويعرفها أستاذ اخلدمة االجتماعية يف 2املطلوبة
للعالج املؤسسي لألحداث اجلاحن ن املفرج عنهم، تستهدف استعادة اقحدث لقدرته على ادراك مشكالته وحتمل 
مسؤولياته ملواجهتها يف بيئته الطبيعية ليحقق أفضل تكيف ممكن مع هذه البيئة، أيضا يعرفها األستاذ 

 .3بأهنا عملية يستعيد هبا اقحدث ذاته االجتماعيةW Friedlander  دروالترفريدالن

وجتدر اإلشارة إىل أن الفقه اختالف حول األشخاص املشمول ن بالرعاية الالحقة إذ انقسموا إىل ثالث      
اقحجج اجتاهات، اجتاه يرى بأن الرعاية الالحقة ضرورية جلميع املفرج عنهم واستندوا يف ذلك على العديد من 

 أمهها ما يلي:

  أحقية اجملتمع يف اقحفاظ على أمنه من خالل متابعة املخل به متابعة خاصة والتأكد من عدم إخالله به
 مستقبال،
  املواجهة السلبية اليت يواجه هبا املفرج عنه من قبل اجملتمع وهذا يستدعي التدخل ملساعدته يف جتاوز هذا
 املوقف،

                                                   
يف مركز حممد بن نايف عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد اهلليل، واقع الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من املوقوف ن أمنيا  1

 -ه1631للمناصحة والرعاية بالرياض، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
حممد هاتو جوين البيضاين، تفريد تدابري األحداث يف القانون العراقي، رسالة ماجستري، كلية          .2 – 4م، ص 1111

 .114م، ص 1116 -ه1611عة بغداد، اقحقو ، جام
 .142أماين حممد عبد الرمحن املساعيد، مرجع سابق، ص  2
، املركز العريب للدراسات         1عبد الفتاح عثمان عبد الصمد، منوذج عريب للرعاية الالحقة لألحداث يف الوطن العريب، ط  3

 .31م، ص 1122 -ه1612األمنية، الرياض، 
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 عنه من قبل أصحاب العمل وهذا يعترب عائق أمامه لسلوك الطريق الصحيح  الرفض الذي يواجه به املفرج
 يف توفري عمل شريف له.

أما االجتاه الثاين فريفضها ويرى عدم جدواها ويرجع السبب وراء ذلك إىل عدم جدية املؤسسات االجتماعية      
ا بقوهلم بأنه مل تكشف أية دراسة علمية والتأهيلية يف جمال معاجلة وإصالح املفرج عنهم، ودعم أنصاره رأيهم هذ

مقارنة على قيمة الرعاية الالحقة الفعلية مقابل ما تكلفه من جهد ونفقات مادية، كما أن متابعة املفرج عنه بعد 
خروجه من املؤسسة العقابية فيه تذكري مباضيه وهذا قد يستثري اجلوانب االحنرافية يف نفسه، أيضا يرون أن االحنراف 

 ال فعال وقتيا وال رمكن بأسلوب ما السيطرة عليه أو التحكم يف مساره.ليس إ

أما االجتاه الثالث واألخري فحاول التوفيق ب ن االجتاه ن السابق ن فقضى بأن الرعاية الالحقة ضرورية لفئة من     
اخلدمات املختلفة الناس، على أساس أن أسباب االحنراف متفاوتة وبعضها حيتاج إىل مزيد من الرعاية وتقدمي 

عالجية كانت أو نفسية أو اجتماعية، وعليه مىت ارتكب الشخص جررمة بدافع اقتصادي فهو حيتاج إىل رعاية 
الحقة من خالل البحث له عن عمل أو تدبري مورد اقتصادي ثابت أو تقدمي مساعدات مالية له، خالفا ملن كان 

 .1احنرافه بسبب ظرف مؤقت ليس متأصال يف نفسه

فقد تبىن موقف االجتاه األول حتت اسم ما يطلق عليه إعادة اإلدماج  للمشرع الجزائريوبالنسبة      
  111االجتماعي للمحبوس ن، إذ مل خيص الرعاية الالحقة بفئة معينة من احملبوس ن املفرج عنهم طبقا للمادت ن 

وس ن، وإن كان قد خص يف املادة من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحب 111و  113و
، فهل خص املشرع األحداث 2منه حصرا احملبوس ن املعوزين عند اإلفراج عنهم مبساعدات اجتماعية ومالية 116

 اجلاحن ن هبذه الرعاية الالحقة؟.

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن، جند أن  112بالرجوع إىل نص املادة      
املشرع نص على أن اقحدث يستفيد يف حدود ما هو مالئم من التدابري الواردة يف الباب ن الثالث والرابع من هذا 
القانون، حيث أن املشرع نظم يف الباب الرابع منه إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن البالغ ن، وهبذا يسري 

 ري على إعادة اإلدماج للمحبوس ن البالغ ن. على إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن األحداث ما يس

                                                   
1

. عبد الفتاح عثمان عبد الصمد، مرجع            11 -12د الرمحن بن حممد اهلليل، مرجع سابق، ص عبد العزيز بن عب 
 وما بعدها. 12سابق، ص 

ه املوافق 1614رجب عام  4وقد حدد املشرع شروط وكيفيات منح هذه املساعدات مبوجب القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  2
تنفيذ إجراء منح املساعدة االجتماعية واملالية لفائدة احملبوس ن املعوزين عند اإلفراج  م احملدد لكيفيات1114غشت سنة  1لـ 

، ص 41، ع 63م، س 1114أكتوبر سنة  6ه املوافق لـ 1614رمضان عام  11عنهم، )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 
 وما بعدها(.  11
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 وتكريسا لذلك استحدث املشرع ما يلي:     

من القانون السابق على أن حتدث جلنة وزارية مشرتكة لتنسيق  11فتنص املادة الجنة وزارية المشتركة:  (0
م الدفاع      نشاطات إعادة تربية احملبوس ن وإعادة إدماجهم االجتماعي، هدفها مكافحة اجلنوح وتنظي

احملدد لتنظيمها ومهامها  611 -11صدر املرسوم التنفيذي رقم  11من املادة  1االجتماعي، وطبقا للفقرة 
 .1وسريها

 من املرسوم أعاله القيام مبجموعة من املهام أمهها: 6ويف هذا اإلطار تتوىل اللجنة طبقا للمادة     

 رى اليت تساهم يف إعادة اإلدماج االجتماعي         تنسيق نشاط القطاعات الوزارية واهليئات األخ
 للمحبوس ن،
 ،اقرتاح أي تدبري من شأنه حتس ن مناهج إعادة تربية احملبوس ن وإعادة إدماجهم اجتماعيا 
 ،املشاركة يف إعداد برامج الرعاية الالحقة للمحبوس ن بعد اإلفراج عنهم 
 لمي هبدف حماربة اجلررمة،اقرتاح كل عمل والتشجيع عليه يف جمال البحث الع 
 ،اقرتاح كل النشاطات الثقافية واألعمال اإلعالمية الرامية إىل الوقاية من اجلنوح ومكافحته 
 .اقرتاح كل التدابري اليت من شأهنا حتس ن ظروف اقحبس يف املؤسسات العقابية 

من قانون  113ادة نصت هي األخرى على إنشائها امل( المصالح الخارجية التابعة إلدارة السجون: 7
 تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن، إذ يعهد هلا طبقا هلذه املادة مبا يلي:

تطبيق برامج إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن بالتعاون مع املصاحل املختصة للدولة واجلماعات  -
 احمللية،
رتتبة على وضعهم أحد األنظمة املنصوص متابعة األشخاص اخلاضع ن لاللتزامات والشروط اخلاصة امل -

 عليها يف القانون أعاله،
 إجراء التحقيقات االجتماعية بتكليف من السلطات القضائية، -

 

 

                                                   
م حيدد تنظيم اللجنة 1111نوفمرب سنة  2ه املوافق لـ 1614شوال عام  4املؤرخ يف  611 -11املرسوم التنفيذي رقم  1

الوزارية املشرتكة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوس ن وإعادة إدماجهم االجتماعي ومهامها وسريها )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
 وما بعدها(. 6، ص 46، ع 61م، س 1111نوفمرب سنة  13ه املوافق لـ 1614شوال عام  11
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 متابعة األشخاص املوضوع ن حتت الرقابة القضائية. -

ملها تتجسد أكثر من ذلك وباعتبار الرعاية الالحقة ال تقتصر على مرحلة اإلفراج على احملبوس ن وألن معا     
، فقد حرص املشرع اجلزائري على تأهيل وهتذيب 1بداية من مرحلة تنفيذ العقوبة السيما مرحلة ما قبل اإلفراج

من القانون السابق على أن  114األحداث حىت يف فرتة تأديتهم العقوبات السالبة قحريتهم، فنص يف املادة 
حداث واملؤسسات العقابية املهيأة جبناح استقبال األحداث حتدث على مستوى كل مركز إلعادة الرتبية وإدماج األ

 جلنة إلعادة الرتبية يرأسها قاضي األحداث، وتتشكل من عضوية:

 مدير مركز إعادة الرتبية وإدماج األحداث أو مدير املؤسسة العقابية، -
 الطبيب، -
 املختص يف علم النفس، -
 املريب، -
 ممثل الوايل، -
 ممثله،رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو  -
 كل شخص من شأنه أن يفيدها يف أداء مهامها. -

ختتص هذه اللجنة  2من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن 112وطبقا للمادة      
 على وجه اخلصوص مبا يلي:

 إعداد برامج التعليم وفقا للربامج الوطنية املعتمدة، -
 وين املهين،إعداد برامج السنوية حملو األمية والتك -
 دراسة واقرتاح كل التدابري الرامية إىل تكييف وتفريد العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون، -
 تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة الرتبية واإلدماج االجتماعي. -

 

 

                                                   
تسمية الرعاية الالحقة أو إعادة اإلدماج بعد اللبس كوهنا تفيد بالرعاية اليت تأيت بعد إطال  سراح املسجون، غري أنه يف  تثري 1

العادة ما تبدأ الرعاية الالحقة بعد إصدار األحكام وتستمر طوال فرتة تنفيذها وإىل غاية إطال  سراحه. أنظر، أماين حممد عبد 
 .136. املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، مرجع سابق، ص 141ابق، ص الرمحن املساعيد، مرجع س

2
 .املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج االجتماعي للمحبوس ن املتمم السابق ذكره 16 -11القانون رقم  
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فركــز على تقدمي رعاية خاصة للمسجون ن قبل اإلفراج عنهم قصد تسهيل      المشرع المغربي  أما     
احملدد لكيفيات تطبيق القانون  1 -11 -621من املرسوم رقم  161إىل  111فراجهم، فنص يف املواد من إ

على إخضاعهم لربامج تربوية وتعليمية وبرامج لإلرشاد  1املتعلق بتنظيم وتسري املؤسسات السجنية 13 -11رقم 
لثقافية وجمموعة من املساعدات االجتماعية، يف والتأهيل الديين واملساعدة الروحية، إىل جانب الربامج الرتفيهية وا

رغما من ح ن يبقى الفراغ التشريعي يغزو هذا القانون خبصوص الرعاية الالحقة على اإلفراج أين مل يتعرض إليها، 
ذلك بادرت وزارة العدل بالشراكة مع مؤسسة حممد السادس إلعادة إدماج السجناء إىل إحداث وحدة للرعاية 

 ذلك تبقى الرعاية الالحقة وهذه الوحدات حتتاج إىل ما يلي: الالحقة، ومع

 إحداث وحدات مماثلة مبناطق أخرى علما أهنا الزالت يف بدايتها، -

 حتتاج إىل مزيد من الدعم ليتسىن هلا النهوض مبا أنيط هبا من مهام بشكل فعال وملموس، -

نية لكي تنهض هذه الوحدة بالدور الذي تتطلع إليه األمل معقود لتظافر اجلهود ومسامهة مجيع القطاعات املع -
 . 2خدمة لالندماج اقحقيقي والفعال الذي هو اهلدف األساسي لكل سياسة إصالحية

، غري أنه نص عليها يف 3فلم ينص ضمن قانون الطفل على الرعاية الالحقة للطفل أما المشرع المصري       
م، أين 1114لسنة  3611مبـــوجب قرار رئيس جملس الوزراء رقم الالئحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة 

 .1614إىل  111خصص هلا الباب السابع من الالئحة يف املواد 

 

 

 

 

 
                                                   

بيق القانون رقم م حتدد مبوجبه كيفية تط1111نوفمرب  3املوافق لـ  1611شعبان  4الصادر يف  1 -11 -621مرسوم رقم  1
من  13بتاريخ  1 -11 -111املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  13 -12

 14ه املوافق لـ 1611شعبان عام  11م )ج. ر. م. م، املؤرخة يف1111أغسطس  11ه املوافق لـ 1611مجادى األوىل 
 ها(.وما بعد 3111، ص 6262م، ع 1111نوفمرب 

حول السياسة اجلنائية باملغرب ، ندوة علمية اآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملساواة واحرتام اقحقو  واقحرياتمصطفى مداح،  2
 .111. فواز رطروط، مرجع سابق، ص 4 -4م، ص 1116سبتمرب  11إىل  1أيام  املغرب، -واقع وآفا ، مكناس

3
 .162وائل حممد أمحد لكو، مرجع سابق، ص  

 .112البشري الشورجيي، التجربة العربية يف جمال األحداث، مرجع سابق، ص  4
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 ثانيا: أشكال الرعاية الالحقة على تنفيذ األحكام القضائية.

نت الرعاية ،يف بداية األمر كا1فضال عن كون الرعاية الالحقة قد تأخذ شكل مساعدات مالية ومعنوية      
 الالحقة تأخــذ شكل مساعدات فردية تقــدم من األفراد واجلمعيات اخلريية خلرجيي السجـــون باعتبارهــم من البؤساء 

واحملتاج ن متاشيا مع متليه عليهم تعاليم الدين واعتبارات الشفقة واإلحسان، غري أنه مع التطور واالنتشار الذي 
إىل تطور الفكر العقايب وتوجهه حنو تبين التأهيل كهدف أساسي للمعاملة  شهده نظام الرعاية الالحقة أدى

العقابية، بدأ يظهر دور الدولة يف توقيع العقاب باملوازاة مع عملها على حتقيق الرعاية الالحقة للمحبوس ن، حيث 
ضع إلشرافها أهنا كانت متارس هذه األخرية إما بصفة مستقلة أو تعهد هبا إىل جهات أو مجعيات خاصة خت

الكامل، وإن كان من الشائع أن الدولة هي من تتوىل ذلك غالبا كون هذا النوع من الرعاية حيتاج إىل أموال طائلة 
، ويف القانون اجلزائري قد أسند املشرع اجلزائري مهمتها إىل الدولة طبقا للمادة 2تعجز اجلهات اخلاصة على توفريها

ة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن أما اجملتمع املدين فيعترب مسامها فيها من قانون تنظيم السجون وإعاد 111
 فقط.

وحثا على مسامهة اجملتمع املدين يف العملية مت عقد العديد من امللتقيات الوطنية، من بينها املنتدى الوطين      
نوفمبـــر            13و 11ـد يومــي حــول دور اجملتمع املدين يف إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي للمحبوس ن املنعقــ

 31مجعية ناشطة عرب  61م، والذي شهد مشاركة واسعة ملمثلي اقحركات اجلمعوية واليت بلغ عددها 1111
والية من والية الوطن، باإلضافة إىل ممثلي الدوائر الوزارية املعنية، أيضا يوجد الندوة الوطنية إلصالح العدالة 

م، ومن ب ن التوصيات اليت دعت إليها هذه امللتقيات: تقليص اهلوة ب ن 1111مارس  11و  12املنعقدة يومي 
السجن واجملتمع وفتح السجون أمام نشطاء اجلمعيات وإعانة املتطوع ن وتفعيل دور التعاون ب ن قطاعات الدولة 

 سلوك األفراد ونشاط اقحركة          واجملتمع املدين يف جمال إعادة إدماج احملبوس ن وترسيخ ثقافة اإلدماج االجتماعي يف
اجلمعوية، أيضا العمل على التوعية وتعريف اجملتمع بسياسة إعادة إدماج احملبوس ن باستعمال كافة الوسائل 
واإلمكانيات مبا فيها وسائل اإلعالم املختلفة وتكنولوجيا االتصال، باإلضافة إىل تشجيع إنشاء اجلمعيات يف 

بوس ن، وتكريسا لذلك شرعت إدارة السجون يف إبرام جمموعة من االتفاقيات مع عدة جمال إعادة إدماج احمل
 .3مجعيات، من بينها مجعية اقرأ ومجعية األمل إلعادة إدماج املساج ن والكشافة اإلسالمية اجلزائرية

 

                                                   
1

كالمنر أمساء، اآلليات واألساليب املستحدثة إلعادة الرتبية واإلدماج االجتماعي للمحبوس ن، رسالة ماجستري، كلية         
 .146 -143م، ص 1111 -1111اقحقو ، جامعة اجلزائر، 

 .611. محو بن إبراهيم، فخار، مرجع سابق، ص 112 -114يجي، مرجع سابق، أمحد عصام الدين مل 2

3
 .141 -142كالمنر أمساء، مرجع سابق، ص  
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 ثالثا: أهداف الرعاية الالحقة على تنفيذ األحكام القضائية.

 للرعاية الالحقة واألشكال اليت تأخذها فهي هتدف إىل حتقيق ما يلي:بناء على التعريف املعطى     

  رعاية أسر املسجون ن ومتابعة أحواهلم االجتماعية والنفسية واالقتصادية بالدرجة األوىل حىت ال تكون
 تلك الظروف متكالبة على أفراد األسرة وبالتايل ظهور منحرف ن جدد يف اجملتمع،

 للمفرج عنهم وذلك مبساعدهتم على تعديل اجتاهاهتم وأمناطهم السلوكية  إعادة التأهيل االجتماعي
 وتأكيد الذات اإلنسانية بوسائل مشروعة،

  هتيئة فرص العمل الشريف للمفرج عنهم، وتوفري الكسب الشريف للقادرين من أفراد أسرهم حىت ال
 ئرة اجلررمة واالحنراف،يؤدي عدم إشباع االحتياجات األسرية إىل وقوع أحد أفراد األسرة يف دا

 ،هتيئة املفرج عنهم للتعايش مع جمتمعهم الصغري واجملتمع بشكل عام 
  حتقيق االستفادة من مجيع طاقات اجملتمع البشرية مبا فيهم املفرج عنهم، فهم أيضا جزء ال يتجزأ من
 .1اجملتمع

 كما أهنا توفر للحدث اجلانح على وجه اخلصوص ما يلي:      

 ت تكيف اقحدث مع بيئته خاصة يف املراحل املبكرة لعودته إليها،مواجهة صعوبا 
  توفري سبل العيش يف ظل أسرته ماديا ونفسيا واجتماعيا أو يف املؤسسات االجتماعية أو دور الضيافة أو

 القريب املؤمتن،
 دعيم توفري األمن النفسي من خالل تدعيم اإلحساس باألمن وتأكيد الثقة يف النفس ويف اآلخرين، وت

 قدراته على مواجهة مواقف اإلحباط واإلحساس التدرجيي بأنه مقبول من احمليط ن به،
  تأكيد فكرة االنتماء لألسرة أوال مث اجملتمع احمللي مث اجملتمع ككل، وصوال باقحدث إىل تقدير الذات اليت

 قد افتقدها فرتة اإليداع واإلحساس باالغرتاب يف جمتمعه،
 دث يف التعليم أو التدريب اقحريف حسب سن اقحدث ومستواه،توفري فرص استمرار اقح 
  توفري أساليب الرعاية الطبية والرتفيهية بتيسري استفادهتم من املؤسسات الطبية واألندية يف اقحي الذي

 .2يعيشون فيه

                                                   
1

. 143 -141. كالمنر أمساء، مرجع سابق، ص 14 -14عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد اهلليل، مرجع سابق، ص  
نائي يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم     فيصل بوخالفة، اإلشراف القضائي على تطبيق اجلزاء اجل

 .13 -11م، ص 1111 -1111السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 
 .111 -116. عبد الفتاح عثمان عبد الصمد، مرجع سابق، ص 611محو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص  2
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سيما يف غري أنه إىل وقت بلوغ هذه األهداف وأمام االخنفاض الغري ملفت يف جرائم األحداث اجلاحن ن ال     
اجلزائر تبقى الرعاية الالحقة حتيط هبا مجلة من املتطلبات، إن دلت على شيء فهي تدل على عدم التفعيل هلا 
على الوجه الصحيح، وعليه يتوجب على التشريعات العمل على جتسيدها على أرضية الواقع وهو ما نأمل من 

 نقاط التالية:املشرع اجلزائري العمل عليه، ونلخص هذه املتطلبات يف ال

 ،تفريد املعاملة العقابية مبا يتالءم مع احتياجات كل نزيل 
 ،إعداد النزالء لإلفراج 

 
 ،التنسيق الكامل ب ن أجهزة الرعاية داخل وخارج مؤسسات إعادة الرتبية 
 ،سد االحتياجات العاجلة للمفرج عنهم 
 ،املساعدة على اندماج املفرج عنهم هنائيا مع اجملتمع خارج السجن 
 1قيام أجهزة حكومية أو غري حكومية خاضعة لإلشراف الدولة مباشرة تتوىل مهمة الرعاية الالحقة. 

 البند الثاني: نظام العمل للنفع العام.

وم عليه شخصيا لدى ــــويعرف العمل للنفع العام بأنه اجلهد املشروط والبـديل لعقوبة اقحبس واملقدم من احملك     
 .2نفعة العامة، غايته إصالح املكلف به وتأهيليه وإعادة إدماجه يف اجملتمعمؤسسة عامة قحساب امل

 . ع. ج، وطبقا هلا فإن هذه  4مكرر  1إىل  1مكرر  1ولقد نظم املشرع هذه العقوبة يف املواد من      
 العقوبة ختضع يف تنفيذها على اقحدث إىل مجلة من الشروط هي:

 

 

 
                                                   

1
 .131أمحد عصام الدين مليجي، مرجع سابق، ص  

باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام يف التشريع اجلزائري، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية  2
. صفاء أواتاين، العمل للمنفعة العامة، يف السياسة العقابية 11م، ص 1113أكتوبر  -ه1636، ذو اقحجة 14املتحدة، ع 

 .631م، ص 1111، 1، ع 11امعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مج املعاصرة، دراسة مقارنة، جملة ج
Louis Rene Keke, La Reforme Du Traitement Pénal Et Pénitentiaire: Pour Une Meilleure 

Réinsertion: Cas De L’Afrique, Actes du Colloque Arabo-Africain Sur La Justice Pénale Et 

Les Réformes Pénitentiaires, L'Institut Arabe Des Droits De L'homme, La Ligue Tunisienne 

Pour La Défense Des Droits De L'homme Et L'Organisation Internationale Pour La réforme 

Pénale, Tunisie, Du 29 Novembre Au 2 Décembre 1991, P 68. 
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 قحبس احملكوم هبا على اقحدث،أن تكون هذه العقوبة بديل لعقوبة ا 
 ،أن يكون العمل للنفع العام بدون أجر 
 ،أن يكون اقحدث غري مسبو  قضائيا 
  سنة على األقل وقت ارتكاب اجلررمة، ويبدو أن املشرع هنا راعى  14أن يكون اقحدث يبلغ من العمر

 خصة من املمثل الشرعي هلم.من  . ع. ج اليت حتظر تشغيل األطفال ما دون هذه السن ودون ر  11نص املادة 
  سنوات حبسا، 3أن تكون عقوبة اجلررمة املرتكبة ال تتجاوز 
 ،أن تكون العقوبة املنطو  هبا ال تتجاوز سنة واحدة حبس 
  ساعة، يف ح ن أهنا عند البالغ ن ترتاوح  311ساعة وأال تزيد عن  11أال تقل مدة العمل للنفع العام عن

شهرا، إال أنه رمكن للقاضي األمر  12عت ن عن كل يوم حبس يف أجل أقصاه ساعة مبعدل سا 411و  61ب ن 
 بوقفها ألسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية للحدث، غري أن املشرع مل حيدد فيما إذا كان هذا الوقف مؤقتا إذ 

ء إىل عقوبة يتم استئنافها بعد زوال سبب الوقف، أم أنه هنائي وهذا يعين إما إسقاطها عن اقحدث أو اللجو 
على أنه يف حالة إخالل بعقوبة العمل للنفع العام تنفذ  6مكرر  1أخرى، مع العلم أن املشرع نص يف املادة 

 العقوبة األصلية وهي اقحبس.

باإلضافة إىل هذا فرض املشرع على اجلهة القضائية املعروض أمامها اقحدث عندما تريد اقحكم عليه هبذه      
ا يف حضوره فال رمكنها اقحكم غيابيا، وهذا حىت يتسىن هلا إعالم اقحدث قبل النطق هبا حبقه العقوبة أن حتكم هب

يف قبوهلا أو رفضها وإعالمه أيضا بأن اإلخالل بااللتزامات املرتتبة عنها يرتتب عنه تنفيذ العقوبة اليت استبدلت 
 هبا.

 البند الثالث: الوضع تحت المراقبة اإللكترونية.

 111أين نظم أحكامها يف املواد من  111 -12ستحدث املشرع هذه العقوبة مبوجب القانون رقم وقد ا       
 منه. 14مكرر  111مكرر إىل 

 

 

 

 
                                                   

1
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن  16 -11م املتمم للقانون رق 11 -12القانون رقم  

 السابق ذكره.
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مكرر الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية هي إجراء قضائي بديل لعقوبة اقحبس، يسمح  111وطبقا للمادة      
كلها خارج املؤسسات العقابية، وذلك من خالل محله سوار للمحكوم عليه بقضاء جزء من العقوبة احملكوم هبا أو  

يسمح بالتأكد من تواجده يف املكان املب ن يف مقرر الوضع الصادر من طرف القاضي الذي حيكم  1إلكرتوين
 بذلك.

ويف الوقت الذي يتم فيه اقحكم على اقحدث بعقوبة العمل للنفع العام من طرف اجلهات القضائية           
رمكن للقاضي أن حيكم من تلقاء نفسه بعد أخذ رأي النيابة العامة  1مكرر  111ة، فإنه طبقا للمادة املختص

ورأي جلنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوس ن بتنفيذ العقوبة حتت نظام املراقبة اإللكرتونية، كما رمكنه ذلك بناء 
مكرر  111م الطلب يف هذه اقحالة طبقا للمادة على طلب احملكوم عليه إما شخصيا أو عن طريق حماميه، إذ يقد

إىل قاضي مكان إقامة احملكوم عليه أو املكان الذي يوجد به مقر املؤسسة العقابية احملبوس هبا املعين، والذي  6
أيام من تاريخ إخطاره به مبقرر غري قابل للطعن، ويف حالة الرفض  11يتوجب عليه الفصل فيه يف ظرف 

 أشهر من تاريخ الرفض. 4يده بعد مضي للمحكوم عليه جتد

توافر مجلة من الشروط الستفادة  3مكرر  111و  1مكرر  111و  1مكرر  111ويشرتط طبقا للمواد      
 احملكوم عليه من الوضع حتت نظام املراقبة اإللكرتونية، وهي:

ملتبقية ال تتجاوز هذه       سنوات أو أن تكون العقوبة ا 3اإلدانة بعقوبة سالبة للحرية ال تتجاوز مدهتا  -
 املدة،

 موافقة احملكوم عليه أو ممثله القانوين على مقرر الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية، -
 أن يكون اقحكم هنائيا، -
 أن يثبت املعين مقر سكن أو إقامة ثابت، -
 أال يضر محل السوار بصحة املعين، -
 أن يسدد املعين مبلغ الغرامات احملكوم هبا. -

ال عن هذه الشروط ال بد من أن تأخذ بع ن االعتبار عند وضع احملكوم عليه حتت نظام املراقبة فض      
اإللكرتونية الوضعية العائلية له، متابعته لعالج طيب، أو نشاط مهين أو دراسي أو تكويين، و إظهار ضمانات 

 جدية لالستقامة.
                                                   

يوضع هذا السوار أو الوسيلة يف معصم املتهم أو على ساقه للتأكد من وجوده خالل فرتة حمددة يف املكان والزمان املتفق عليه  1
. جنيمي مجال، الكتاب األول، مرجع    122مرجع سابق، ص  بينه وب ن السلطة القضائية املختصة. وائل حممد أمحد لكو،

. ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة املتهم إلكرتونيا كوسيلة للحد من مساوئ اقحبس االحتياطي، دراسة حتليلية، جملة 111سابق، ص 
نظم العقابية اقحديثة يف . فهد يوسف الكساسبة، دور ال443، ص 1113، يناير 1اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، ع 

 .314م، ص 1111، 1، ع   31اإلصالح والتأهيل، دراسة مقارنة، دراسات علوم الشريعة والقانون، مج 
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، وتتمثل يف كل من عدم مغادرة 1مكرر  111دهتا املادة وبالنسبة االلتزامات املرتتبة عن اخلضوع له فقد حد     
املعين ملنزله أو املكان الذي يعينه القاضي له خارج الفرتات املذكورة يف مقرر الوضع واليت راعى يف حتديدهـــا 

ـابعته للعالج، وطبقا ممارسته نشـــاط مهين، متـــابعته للـــدراسة أو التكـــوين أو الرتبـــص، أو شغلــــه وظيــفة أو متــ
تتوىل املصاحل اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس ن  2مكرر  111للمادة 

ذلك عن بعد وعن طريق الزيارات امليدانية واملراقبة عن طر  اهلاتف حتت إشراف قاضي تطبيق العقوبة وتبلغه بكل 
 1مكرر  111عن تنفيذها، والذي له إما تغيريها أو تعديلها طبقا للمادة  خر  ألحكامها وترسل له تقارير دورية

 وذلك يف اقحاالت التالية: 11مكرر  111و  11مكرر  111أو إلغائها كليا طبقا للمادة 

 عدم احرتام االلتزامات دون مربر شرعي، -
 اإلدانة اجلديدة، -
 بطلب من املعين، -
 إذا كان رمس باألمن والنظام العام. -

ومىت حتققت أحد هذه اقحاالت ينفذ املعين بقيت العقوبة احملكوم هبا عليه داخل املؤسسة العقابية بعد اقتطاع      
، دون اإلخالل حبقه يف التظلم ضد مقرر اإللغاء أمام جلنة 13مكرر  111مدة الوضع حتت املراقبة طبقا للمادة 

ضه للعقوبات اجلزائية املقررة يف قانون العقوبات ، ومع مراعاة تعر 11مكرر  111تكييف العقوبة طبقا للمادة 
 111جلررمة اهلروب، يف حالة ما إذا ثبت متلصه منها من خالل نزع السوار أو تعطيله كما أشارت إليه املادة 

 . 16مكرر 

باقي أما يف األخري خنلص إىل نقطة مهمة متيزت هبا مرحلة احملاكمة واملرحلة الالحقة عليها باملقارنة مع      
املراحل باخلصوص يف القانون اجلزائري، وهي االستقاللية إىل حد كبري أين خص املشرع اقحدث بأحكام مستقلة 
عن البالغ ن السيما فيما خيص اجلهات القضائية املختصة بالنظر يف قضاياهم والتدابري واألحكام الصادرة يف 

اليت أولتها االتفاقيات واملعاهدات الدولية    حقهم، وكل هذا فيه مراعاة وتقدمي للمصلحة الفضلى للحدث
حرصها، وعمل املشرع على جتسيدها ضمن قوانينه الداخلية، ومهما يكن وألن الواقع العملي غالبا ما يثبت 
خالفا ذلك كما أشرنا له يف مواضع متعددة من هذا البحث، فإننا نلتمس دائما من املشرع العمل على تفعيل 

 باألسباب من أجل بلوغ األهداف.هذه النصوص والعمل 
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ىل مجلة من النتائج ، توصلت الدراسة إ"العدالة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة" بعد ختم موضوع     
  هي كما يلي:املهمة واملالحظات 

التعاريف املقدمة له من الناحية اللغوية والشرعية والنفسية ففيما خيص تعريف اقحدث، فبعد التعرض إىل      
واالجتماعية وكذا تعريفه يف بعض القوان ن املقارنة واملواثيق الدولية واإلقليمية، مت التوصل إىل أن تعريف املشرع 

الطفل، فهو من قانون محاية  1اجلزائري له ال خيتلف عن باقي التعاريف خاصة بعدما نص على تعريفه يف املادة 
معينة وإن كان قد نص صراحة على هذه السن، واليت ميز فيها ب ن عن سن  هسن يقلأيضا اعترب الطفل شخص 

 فبإمتامسنة أما يف الثانية  11املسائل املدنية، واألحوال الشخصية واملسائل اجلنائية، فحددها يف األوىل ببلوغ سن 
 سنة. 12سن 

         أن تسمية اقحدث تتداخل يف املعىن مـــع العديد من املسميــــات، منهاكمـــا توصلت الدراسة إىل        
الغالم، الفىت، الصغري، الصيب، الطفل، والولد، القاصر واملراهق، ورمبا هذا هو السبب وراء عدم اعتماد املشرع 

احد وهي إىل جانب على تسمية واحدة، أين استعمل ضمن قوان ن متفرقة ثالثة تسميات للداللة على معىن و 
اقحدث، القاصر والطفل، وهذا خالفا لبعض القوان ن املقارنة اليت اكتفت مبسمى الطفل كما هو اقحال بالنسبة 

 للمشرع املصري.

وخلص من خالل البحث إىل أن اقحدث يأيت على ثالثة أقسام أساسية، حدث جمين عليه وحدث يف خطر       
، وهذا ما جيعل أحيانا اقحدث يف خطر حدث جمين عليه والعكس يةوكالمها يدخل حتت سقف اقحدث الضح

 سم الثالث فيتعلق باقحدث اجلانح.أما الق صحيح، 

غري ففيما يتعلق باقحماية اجلزائية للحدث جند أن املشرع اجلزائري تعرض ملختلف االعتداءات الواقعة عليه،       
، كما سنة 14إليذاء العمد على اقحدث الذي يقل سنه عن خاصة بالنسبة جلرائم اأنه قصرها يف بعض اجلرائم 

من املسائل املتعلقة ببعضها اآلخر كما عديد النص على الأغفل أيضا ، عقوبة يف بعضها بغرامات مالية خمففةقرن ال
 .بالنسبة جلررمة اإليذاء

ل العديد من وخبصوص جرائم االختطاف وإن كان املشرع حرص على اقحد والقضاء عليها من خال      
العملي الـــذي ترمجته اإلحصاءات املرتفعة لنسبة هذه   واقع ـــالالنصوص واألحكـــام القانونية املختلفة، إال أن 

 النظر فيها.األمر الذي يستدعي إعادة املتخذة من طرفه من أجل اقحد منها، التدابري  اجلرائم، أثبت عدم جدوى

لألحداث عمل املشرع على فرض محاية خاصة هلا، غري أنه ما يأخذ على هذه ونظرا ألمهية السالمة الصحية      
جررمة تشغيل و اإلخالل بالتلقيح اإلجباري اقحماية يف بعض اجلرائم هو اتسامها بالبساطة، كما هو اقحال يف جررمة 

ال تتماشى واألوضاع ، وقد يرجع ذلك إىل عدم مراجعة هذه القوان ن منذ فرتة معينة، األمر الذي جيعلها األطفال
 املستجدة.
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ومل يهمل أيضا املشرع اقحماية اجلنائية لعرض اقحدث وأخالقه بل مل يتساهل مع مرتكبيها بالنظر إىل اقحساسية     
غري أن هذه اقحماية منفردة باتت ال تقوم بدورها الفعال ما اليت متتــاز هبا هذه اجلرائم واآلثــار الوخيمة الناجتة عنها، 

 دور املنظومة الرتبوية من جمتمع وأسرة ومدرسة يف العمل معا من أجل الوقاية منها. ج إىل تعزيزحيتا 

يف الضحية بصفته جمين عليه باقحماية اجلنائية،  قصر اقحدثأن املشرع جاء اقحماية أعاله وكما يالحظ من      
ة املقررة له يف حال حتقق ذلك أو بالنسبة للحدث الضحية املوجود يف خطر فلم يتعرض إىل اقحماي ح ن أنه

واليت جتعل يف الوقت نفسه اقحدث ، إال ما تعلق منها باقحاالت اليت يشرتك فيها مع اقحدث اجملين عليه له هتعريض
وإن كان من املفروض أن خيص األخري حبماية مستقلة ألن اقحدث يف اجملين عليه حدث يف خطر أو العكس، 

 ه، وهذا على حنو اقحماية املوضوعية اليت منحها املشرع املصري له.جمين عليحدث  دائماخطر ليس 

من خالهلا إىل اهتمام املشرع به هو اآلخر وحماولته  فتوصلناأما فيما يتعلق باملسؤولية اجلزائية للحدث اجلانح      
ائية خمتلفة عن املعاملة مل يقف حاجزا أمام متتعه مبعاملة جن للقانون املخالفسلوكه إحاطته حبمايته القانونية، ف

ومصلحته  جنوحه تتداخل فيه عوامل غالبا ما خترج عن إرادتهاجلنائية لدى األشخاص البالغ ن، خاصة وأن 
الفضلى اليت تقتضي معرفتها حملاولة القضاء عليها ومحايته من الوقوع فيها من جديد، بدال من إثبات اجلرائم 

ع اجلزاءات املناسبة هلا، ليتحرر اقحدث اجلانح من املعامالت اجملحفة املنسوبة إليه واالنشغال بالبحث وتوقي
اليت شهدهتا العصور القدرمة إىل غاية العصور الوسطى، لتصبح اقحداثة أو أبشع صور العقاب و مظاهر القسوة و 

 جانب صغر الســن عامال من عوامــل ختفيفها يف بعض اقحـــاالت، ومانعا مــن موانعها يف حاالت أخرى إىل
 اجلنون، السكر، اإلكراه، وحالة الضرورة.

وقد كان ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء دور كبري يف تفريد هذه املعاملة أين سايرهتا العديد من التشريعات      
األخيــرة السيما العربية اإلســــالمية، حيث أهنا مل تقـــر مسؤوليته إال عرب مراحـــل عمرية خمتلفة تتدرج هــــذه 

انعدام نتفاء املسؤولية اجلنائية واليت يقابلها مرحلة امرحلة  بتدرجها، ووفقا هلا قسم املشرع اجلزائري هذه املراحل إىل
رحلة اليت تقوم فيها املسؤولية كاملة وامل، اإلدراك الضعيفمرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة وتقابلها مرحلة و ، اإلدراك

   أخضع كل مرحلة لسن معينة على حنو خمالف لكل من الشريعة اإلسالمية غري أنه، دراك التاماإلوتقابلها مرحلة 
حاول املشرع التوفيق ب ن االثن ن بنصه وبالتايل  وبعض املعاهدات واملواثيق الدولية، -واليت راعاها القانون املصري-

 على سن تتوسط ما قضت به هذه األخرية.

الضمانات اإلجرائية املقرر للحدث  فبالوقوف علىضمنها  نائية اإلجرائية لألحداثعند حبثنا العدالة اجل أما
الضحية، أين كانت البداية مع اقحماية اإلجرائية للحدث اجملين عليه، إذ ملسنا عدم متك ن اقحدث من محاية 

 .عامةإجرائية خاصة ما جيعله يشرتك مع البالغ ن يف ذات اقحماية خاضعا يف ذلك للقواعد ال
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أما بالنسبة للحماية اإلجرائية للحدث يف خطر فحسب نظرنا خصه املشرع من خالل قانون محاية الطفل       
             ، إال أن االصطدام بالواقع غالبا ما ختيب معه اآلمال لوجود هذا النوع منحبماية اجتماعية وقضائية متكاملة

املشرع ملا يعرف باهليئة الوطنية قحماية وترقية الطفولة واليت اقحماية، السيما اقحماية االجتماعية واستحداث 
تصادفنا بعد االنتقال إىل مقرها والتواصل مع العامل ن هبا، بأهنا ال تزال ال متارس مهامها على الوجه املطلوب 

 وذلك على حد قوهلم ألهنا ما زالت حديثة العهد بالنشأة بعد مرور زمن على تأسيسها.

 اقحماية اإلجرائية للحدث ال ينتهي من دون التعرض للحماية اإلجرائية للحدث اجلانح واليت والبحث يف     
تعترب األساس الذي انطلق منه نظام العدالة اجلنائية لألحداث، وألهنا كذلك يفرتض فيها أهنا أخذت اقحيز األكرب 

مت التوصل إىل أن املشرع مل رمنحها القدر من االهتمام، غري أنه بدراستنا هلا وعلى أساس املراحل اليت متر هبا 
ذلك  ملراحل منها على حساب مراحل أخرى، إذ يصد  الكايف من ذلك، أو إن صح القول فقد اهتم ببعض ا

يف قانــــون اإلجراءات اجلـــزائية  هذا االهتماماملشــــرع فيها جســـد على مرحلة احملاكمة واملرحلة الالحقة هلا اليت 
ظــــل قانون محـــاية الطفل، وذلك على حساب مرحلة البحث والتحري تكريسه على أوســـــع نطــــا  يف  وحــــاول

 ومرحلة التحقيق االبتدائي.

إىل أنه بالرغم من املؤشرات اإلجيابية لنظام العدالة اجلنائية لألحداث يف القانون  ننتهيإزاء ما تقدم ذكره،      
 املقارنة، إال أن الطريق اليزال أمامه للمضي به قدما ما جيعله يتماشى واملعايري الدولية اجلزائري وحىت يف القوان ن

 اليت يقوم عليها.

 قابلة وواقعية ملموسة حلول إىل الوصول حماولة االقرتاحات هبدف جبملة من خرجنا ما تقدم،بناء على و     
 منها الطفولة عموما واألطفال اجلاحن ن والضحايا على فعال، تعمل على جتاوز املشاكل اليت ال تزال تعاين للتطبيق

لألطفال  أفضل غد تقدمي وتسد الثغرات اليت تشوب النصوص القانونية اخلاصة هبم، ما من شأنهاخلصوص، 
 شباب املستقبل.

 االقرتاحات فيما يلي:وتتمثل هذه      

 توحيد سن الرشد اجلنائي يف خمتلفة التشريعات الوطنية. -
واليت قصرها وجرائم اإليذاء العمدي جرائم الفعل املخل باقحياء  اقحماية اجلنائية لألحداث ضحايا رفع سن -

 سنة كأصل عام. 14املشرع على األحداث الذين يقل سنهم عن 
ضبط العقوبات وصياغتها وتقريرها مبا يتناسب وحجم وخطورة وحساسية اجلرائم الواقعة على األحداث  -

 هم.تشغيلوجرائم اإلخالل بالتلقيح اإلجباري ر باألطفال وجرائم التخلي عنهم وجرائم بالنسبة جلرائم اإلجتا
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قانون قمع السكر مراجعة النصوص القانونية ما جيعلها تتماشى واألوضاع املستجدة، السيما فيما خيص  -
غري  واإلجتارستغالل قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع اال، و العمومي ومحاية القصر من الكحول

، مراجعتها أيضا مبا يسمح بتوافقها مع باقي القوان ن  وتفادي التعارض يف األحكام، كما هو اقحال مشروع ن هبا
 ومؤخرا يف قانون محاية الطفل اجلزائري. عالقات العملبالنسبة جلررمة تشغيل األطفال اجملرمة يف قانون 

ض اقحدث لالحنراف بدال من دجمها واقحماية القانونية املقررة تفريد وتقرير مسؤولية مستقلة على تعري -
خاصة يف اقحاالت  للحدث اجملين عليه، فيبقى اقحدث يف خطر يف القانون اجلزائري ليس ذاته اقحدث اجملين عليه

 .اليت ال يعترب فيها جمين عليه ويف خطر يف ذات الوقت
ثناء مباشرته اإلجراءات القانونية اخلاصة باملتابعة اجلزائية إحاطة اقحدث اجملين عليه بضمانات قانونية أكثر أ -

 للجناة عليهم.
متك ن األحداث الضحايا من حق االستفادة من التعويضات املمنوحة من طرف الدولة عن األضرار املادية  -

كفل ديق خاصة على حنو صندو  النفقة يتواملعنوية يف حال عدم معرفة مرتكبها، وذلك من خالل إنشاء صنا
 هبذه الفئات املستضعفة.

 ملرتكبة ضد حقو  األطفال.بلغ ن عن التجاوزات واالنتهاكات اتقدمي ضمانات قانونية للم -
استحداث قضاء متخصص لألحداث بداية من جهاز الشرطة القضائية وقضاة التحقيق وصوال إىل قضاة  -

 تماعي.اقحكم وموظفي مراكز اقحماية ومؤسسات إعادة الرتبية واإلدماج االج
تضم ن مراحل املتابعة اجلزائية للحدث اجلانح واملتمثلة يف مرحلة البحث التحري ومرحلة التحقيق االبتدائي  -

بنصوص خاصة تنظمها كون املشرع اجلزائري استند يف أغلب أحكامها على القواعد العامة، وذلك محاية ملصلحة 
 على البالغ ن خالهلا. اقحدث اليت قد تصطدم مع اإلجراءات القاسية اليت متارس

استحــــداث املراكـــز املتخصصة يف محـــاية األحــــداث علـــى مستوى كـــل والية مبعـــدل مركز واحــد على  -
 األقل، أيضا املراكز اخلاصة بالتوقيف للنظر واليت جيب أن تتماشى وسن اقحدث وجنسه وظروفه.

جلاحنات ال يستهان هبا مقارنة بنسبتها لدى الذكور من خالل اإلحصائيات يتضح بأن نسبة الفتيات ا -
ذلك، خاصة عند فرض  اوعلى هذا ندعو املشرع إىل مراعاة جنسهم عند سن النصوص القانونية اليت يغيب عليه

، ومن أمثلة تدابري اقحماية والتهذيب فما يصد  على اقحدث الذكر قد ال يتماشى مع خصوصيات اقحدث األنثى
 .اقحدث إىل عائلة جديرة بالثقة ذلك تدبري تسليم

 تفعيل الرعاية الالحقة لتعزيز اندماج األحداث يف جمتمعاهتم من جديد. -
 العمل على تطوير آليات الوقاية من االحنراف.   -
 مراجعة القوان ن الوطنية بصفة دورية ما جيعلها تتماشى مع الواقع املعاش. -
بيعة جزائية ترتتب يف حق املخالف ن ألحكامها ضمانا قرن النصوص القانونية اإللزامية بعقوبات ذات ط -

 للتقيد بتنفيذها.
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منه على أن الطفل املعا  يتمتع  3بالرجوع إىل قانون محاية الطفل اجلزائري جند أن املشرع نص يف املادة  -
نت قضائية أو بقدر من املساواة مع الطفل السوي يف اقحقو  واقحماية القانونية، غري أنه عند تقريره هلا سواء كا

اجتماعية مل نلمس مراعاته لعامل اإلعاقة ضمنها والذي يتطلب معاملة الطفل املعا  بنوع من اقحساسية مقارنة 
 بالطفل الكفء، وعليه ندعو املشرع إىل لفت املزيد من االهتمام حنو هذه الفئة.

ان بصفة عامة واألطفال بوجه تفعيل دور مجعيات ومؤسسات اجملتمع املدين السيما اليت تعىن حبقو  اإلنس -
 خاص، وفتح اجملال أمامها للمسامهة يف نظام العدالة اجلنائية السيما يف فرتة الرعاية الالحقة.

العمل على نشر ثقافة حقو  الطفل بصفة عامة والطفل اجلانح أو املعرض للجنوح بصفة خاصة يف  -
 الوقت املناسب، فالدولة ليست وحدها املسؤولة عن أوساط اجملتمع من أجل اختاذ التدابري املناسبة قحمايته يف

 ذلك.
 تعزيز الوعي حبقو  اإلنسان عموما وحقو  األحداث على وجه التحديد. -
تفعيل دور املنظومة الرتبوية وإعطاء أمهية أكرب للرتبية والتعليم سواء يف املؤسسات التعليمية أو داخل األسرة  -

 ربية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة.باعتبارها املهد األول املسؤول على ت

اليت توصل إليها ومع ذلك يبقى جمال البحث مفتوحا يف هذا املوضوع ألنه  وتعد هذه أهم النتائج واالقرتاحات    
 خصبا للباحث ن. يعد حقال

عفو منه ويف األخري أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم التوفيق والسداد والعون، إذ التقصري مين حاصل، وال    
 الشيطان، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.  وأما اخلطأ فمين ومن وما كان صوابا فبعون اهلل تعاىل سبحانه،

 مت حبمــــــد اهلل.                                                                                    
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 أعمدة بيانية تبين عدد األحداث ضحايا جريمة القتل. :17الملحق رقم  -

 

منحى بياني يوضح عدد األحداث ضحايا جريمة الضرب والجرح وجريمة الضرب  :13الملحق رقم  -
 والجرح المفضي إلى الموت.
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 : أعمدة بيانية تبين عدد األحداث ضحايا جريمة سوء المعاملة.14الملحق رقم  -

 

 : أعمدة بيانية تبين عدد األحداث ضحايا جريمة اإلختطاف.15الملحق رقم  -
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 األخالقية الواقعة على األحداث.الجرائم منحنى بياني يبين نسبة  :16الملحق رقم  -

 
 .0: أعمدة بيانية توضح عدد الجرائم المرتكبة من األحداث ج 12ملحق رقم ال -
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 .7توضح عدد الجرائم المرتكبة من األحداث ج : أعمدة بيانية 12ملحق رقم ال -

 
 .3: أعمدة بيانية توضح عدد الجرائم المرتكبة من األحداث ج 19ملحق رقم ال -
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 : جرائم األحداث بالنسب المئوية.01ملحق رقم ال -

 جرائم األحداث الذكور بالنسب املئوية. *
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 بالنسب المئوية. : الجرائم الواقعة على األحداث00ملحق رقم ال -
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 ة.أ( المصادر والمراجع الشرعي

 .عن نافع ورشالقرآن الكريم برواية  :أوال

 التفسير وعلوم القرآن.ثانيا: 

بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد  مساعيلاأيب الفداء  -1
 .م1111، دار طيبة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 1النساء، ط  –عمرآن  ، آل1سالمة، ج 

 أيب القاسم اقحس ن بن حممد، مفردات غريب القرآن الكرمي، كتاب: الصاد، دار املعرفة، بريوت. -1

           ل، ط، اإلسراء إىل النم1مج  -1تفسري الطربي، من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج  -3
 م. 1116 -هـ 1611الرسالة، بريوت،  ، مؤسسة1

، دار الكتب 1آخر الفرقان، ط  -، أول اإلسراء 4تفسري البحر احمليط، ج  ،حممد بن يوسف الشهيد -6
 م.1113 –ه 1613لبنان،  -، بريوتالعلمية

 الحديث وعلومه. :ثالثا

 م.1111 -هـ1631، دار الرسالة العاملية، 1ط ، 1 أيب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، ج -1

 . م1112للنشر، الرياض،  الدولية  رأيب عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، بيت األفكا -1

 أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين، سنن ابن ماجة، بيت األفكار الدولية، األردن. -3

 ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض.1ورة الرتميذي، سنن الرتميذي، ط حممد بن عيسى بن س -6

                           باعة ذات ط، 1 ، ط1وزارة األوقاف والشؤون الدينية، املوسوعة الفقهية، ج  -1
 .م1123 -ه1616السالسل، الكويت، 

 .يةكتب الفقهال: رابعا

 ( الفقه الحنفي:0

 -هـ1631العلمية، ، دار الرسالة 1، ط 3مود املوصلي، االختيار لتعليل املختار، ج عبد اهلل بن حم -1
 م.1111
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 لبنان. -، دار الكتب العلمية، بريوت1عبد اهلل بن حممود بن مودود، االختيار لتعليل املختار، ج  -1

              ، دار عامل 1بصار، ج حممد األم ن الشهري بابن عابدين، رد احملتار على الرد املختار شرح تنوير األ -3
 م.1113ه، 1613الكتب، الرياض، 

 ( الفقه المالكي:7

          -، دار املعرفة، بريوت4، ط 1يب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطىب، ج أ -1
  .م1121 -هـ1611لبنان، 

، دار عامل 4اهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، ج أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب، مو  -1
 الكتاب.

أيب عمرو مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر ابن اقحاجب املالكي، جامع األمهات خمتصر ابن اقحاجب  -3
 الفرعي، دار الكتاب العلمية، بريوت.

             يف تلخيص مذهبأيب قاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي املالكي، القوان ن الفقهية  -6
 املالكية، حتقيق: أ. د حممد بن سيدي حممد موالي.

، منشورات مركز جنيبويه 1بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدمريي، الشامل يف فقه اإلمام مالك، ج هبرام  -1
 م.1112 -ه1611، الرتاثللمخطوطات وخدمة 

              ، اليمامة للطباعة والنشر 1مهات، ط مجال الدين بن عمر ابن اقحاجب املالكي، جامع األ -4
 م.1112 -ه1611والتوزيع، بريوت، 

، مركز الرتاث الثقايف 1، ط 1خليل بن اسحا  اجلندي املالكي، التوضيح شرح خمتصر ابن اقحاجب، مج  -4
 م.1111 –ه 1633املغريب ودار ابن حزم، اململكة املغربية، 

                         ، طباعة ذات 1، ط 1دينية، املوسوعة الفقهية، ج وزارة األوقاف والشؤون ال -2
 م.1123 -ه1616السالسل، الكويت، 

 ( الفقه الشافعي:3

، دار الكتب 1أيب إبراهيم إمساعيل بن حيي بن إمساعيل املصري املزين، خمتصر املزين يف فروع الشافعية، ط  -1
 م.1112 –ه 1611لبنان،  -العلمية، بريوت



 

517  

             دي، اإلقناع يف الفقه الشافعي، حتقيق وتعليق: خضر حممد ر أيب اقحسن علي بن حممد بن حبيب املاو  -1
 إيران. -خضر، دار حسان، طهران

 -، دار الكتب العلمية، بريوت1أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين، احملرر يف الفقه الشافعي، ط  -3
 م.1111 -ه1614لبنان، 

، دار 1شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن محرة الرملي، فتح الرمحان بشرح زبد ابن رسالن، ط  -6
 م.1111 -ه 1631السعودية،  -املناهج، جدة

مشس الدين حممد أيب العباس أمحد بن محزة وابن شهاب الدين الرملي املنويف املصري األنصاري، هناية احملتاج  -1
 م.1113 -هـ 1616لبنان،  –، دار الكتب العليمة، بريوت 3، ط 4ج  إىل شرح املنهاج،

 بلي:حن( الفقه ال4

 م.1116 –ه 1631نية على كتاب زاد املستنقع، يحازم خنفر، اقحاشية العثيم -1

موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي، املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين رضي اهلل  -1
 م.1141 –ه 1111لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت1ه، ط عن

 -ه1631، الكويت، 1منصور بن يونس بن ادريس البهويت اقحنبلي، عمدت الطالب لنيل املأرب، ط  -3
 م.1111

 ( الفقه العام:5

يق: عثمان بن مجعة أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتفة املودود بأحكام املولود، حتق -1
 ضمريية، دار عامل الفوائد.

شائر ، دار الب1، ط 1تالف العلماء، ج خان حممد بن سالمة الطحاوي، خمتصر أيب جعفر أمحد ب -1
 م.1114 -ه1614لبنان،  -اإلسالمية، بريوت

 

 

 

 .المراجع القانونيةب( 
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 ( باللغة العربية:0

 .تأوال: الكتب والمؤلفا

 .العامة الكتب والمؤلفات -أ

ابراهيم بن مبارك اجلوير، الرتبية اإلسالمية ودورها يف عالج األحداث اجلاحن ن، الرياض، جامعة نايف العربية - 1
 م.1111 -ه1611للعلوم األمنية، 

 .عة اإلسالمية والقوان ن الوضعيةأبو السعود عبد العزيز موسى، أركان جررمة القتل يف الشري -1

الوفا، العنف داخل األسرة ب ن الوقاية والتجرمي والعقاب، يف الفقه اإلسالمي والقانون أبو الوفا حممد أبو   -3
 .م1111اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، 

             أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال، ج  -6
 .م1111، درا هومة، اجلزائر، 1

 .م1111، منشورات اقحليب اقحقوقية، 1أمحد أباش، محاية األسرة، ط  -1

              ، ديوان املطبوعات3 -1أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج  -4
 .م1111اجلزائر،  -اجلامعية، بن عكنون

 م.1122 -ه1611، دار الشرو ، 1سالمية، ط أمحد فتحي هبنسي، السياسة اجلنائية يف الشريعة اإل  -4

 .م1122 -ه1611، دار الشرو ، 6، ط أمحد فتحي هبنسي، املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي  -2

إمساعيل شندي، املسؤولية اليت تقع على الصبيان واجملان ن ونتيجة جنياهتم يف الفقه اإلسالمي، دراسة   -1
 م.1111 -ه 1614مقارنة، 

، مرحلة ما قبل احملاكمة، طبعة خاصة 1أشرف توفيق مشس الدين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ج   -11
 .م1111بالتعليم املفتوح، 

                قانون والفقه، دار الكتابأشرف رمضان، النظرية العامة والنظم اإلجرائية قحماية األسرة يف ال -11
 م.1114، اقحديث

               ، دار1في، اقحماية اجلنائية لضحايا العنف األسري، دراسة مقارنة، ط آالء عدنان الوق -11
 .م1116 -ه1631األردن،  -الثقافة، عمان
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           األنصاري حسن النيداين، قانون املرافعات املدنية والتجارية، برنامج الدراسات القانونية، كلية  -13
 اقحقو ، جامعة بنها.

راف األوالد األسباب وسبل العالج، دراسة فقهية قانونية، كنوز اقحكمة للنشر احنخبيت، مشكلة العريب بن   -16
 .م1111والتوزيع، اجلزائر، 

           غتصاب األطفال ودور الصحافة يف مكافحتها، دراسةاأماين حممد عثمان اخلطيب، جررمة  -11
 .م1114دار اجلنان للنشر والتوزيع، تطبيقية، 

بالبشر طبقا للواقع والقانون واملواثيق والربوتكوالت الدولية، موسوعة  اإلجتار مكافحةفرج يوسف،  أمري -14
 .م1111 -ه1631القانون اجلنائي واألدلة اجلنائية، دار الكتاب اقحديث، 

 .م1111، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 1إيهاب عبد املطلب، جرائم السرقة، ط  -14

، املركز 1، التعليق على نصوص قانون املخدرات، ط 1إيهاب عبد املطلب، موسوعة املخدرات، مج   -12
 .م1111القومي لإلصدارات القانونية، 

                            ، منشورات 1بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ط  -11
 .م1111البغدادي، اجلزائر، 

          ، دار 1لخري سديد، األسرة ومحايتها يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، دراسة مقارنة، ط ب -11
 .م1111 –ه 1631اخللدونية، 

 .م1116حامد الفهداوي، موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة والقانون، دار اجلنان،  -11

 القانون اجلنائي املصري والفقه اإلسالمي، دار اجلامعية حلمي علي أبو الليل، الروابط العائلية وأثرها يف -11
 .م1116اجلديدة، اإلسكندرية، 

 ، لبنان.اليونيسفرمي رباح )حترير(، حقائق للحياة، مكتب   -13

            -، دار بلقيس، الدار البيضاء3ت اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ط اعبد الرمحان خلفي، اإلجراء -16
 .م1114اجلزائر، 

 لتزام.، مصادر اال1ح القانون املدين، ج عبد الرزا  السنهوري، الوسيط يف شر  -11

 .م1111، 1عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، ط  -14

 .م1113عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، دار هومة،  -14
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              د العزيز حممد حمسن، اقحماية اجلنائية للعرض يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دراسةعب -12
 .م1113، مكتبة الوفاء القانونية، 1مقارنة، ط 

           ، األمحدية1عبد الغين نافع، املسطرة اجلنائية املغربية يف شروح النيابة العامة وقضاء التحقيق، ط  -11
 م.1111 -ه1611ر، دار البيضاء، للنش

الدامي علي العواري، جررمة خطف األطفال واآلثار املرتتبة عنها، ب ن الفقه اإلسالمية   عبد الفاتح هبيج عب -31
                              ، املركز القومي لإلصدارات1الثالث، ط  -الثاين -والقانون الوضعي، الكتاب األول

 رة.القانونية، القاه

، املركز 1عبد الفتاح عثمان عبد الصمد، منوذج عريب للرعاية الالحقة لألحداث يف الوطن العريب، ط   -31
 .م1122 -ه1612العريب للدراسات األمنية، الرياض، 

              عبد القادر الشيخلي، حقو  الطفل يف الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي واملواثيق الدولية، ط -31
 .م1114العبيكان للنشر، الرياض،  ،1

عبد القادر بن حرز اهلل، اخلالصة يف أحكام الزواج والطال  يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري  -33
 .م1114، دار اخللدونية، اجلزائر، 1حسب آخر تعديل له، ط 

 ، بريوت.، دار الكتاب العريب1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج  -36

 عبد الواحد العلمي، شرح القانون اجلنائي املغريب، القسم اخلاص، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء.  -31

اسة اجتماعية ر عبد اهلل أمحد عبد اهلل املصرايت، األبعاد االجتماعية ملشكلة إيذاء الطفل وإساء معاملته، د  -34
 لواقع اجملتمع اللييب.

اجلزائر،  -بية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، التحقيق والتحري، دار هومة، بوزريعةبهاعبد اهلل او   -34
 .م1116

، ديوان املطبوعات 6عبد اهلل سليمان، دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ط  -32
 .م1114اجلامعية، اجلزائر، 

             اجلررمة، ديوان املطبوعات – 1اجلزائري، القسم العام، ج  عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات -31
 .م1111، اجلزائر -عكنوناجلامعية، بن 
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، يف 1ملدين العراقي، ج لتزام يف القانون اباقي البكري، الوجيز يف نظرية االعبد اجمليد اقحكيم و عبد ال  -61
 .م1121لتزام، مصادر اال

                -، دار الثقافة، عمان1و  الطفل ب ن النظرية والتطبيق، ط عروبة جبار اخلزرجي، حق -61
 .م1111األردن، 

 .م1122عز الدين الدناصوري، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء،  -61

                  عالء الدين زكي مرسي، نظم القسم اخلاص يف قانون العقوبات، جرائم االعتداء على -63
 .م1113، 1ض، الكتاب الثاين، ط العر 

             العدالة اإلصالحية لألحداث ومدى مواءمتها مع املعايري واملبادئ الدولية، طذيب معتو ،  ءعال -66
 م.1111 -هـ1634، دنر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األ1

         ن العقوبات، املكتبة سلطان عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانو علي حس ن اخللف و  -61
 القانونية، بغداد.

            ستدالل اال ،اجلزائية اجلزائري، الكتاب األولعلي مشالل، املستجدات يف قانون اإلجراءات  -64
 م.1114، ، دار هومة، اجلزائر1هتام، ط االو 

، 1اكمة، ط الثاين: التحقيق واحمل علي مشالل، املستجدات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الكتاب -64
 م.1114دار هومة، اجلزائر، 

 .عماد الفقي، االجتاهات اقحديثة يف إدارة الدعوى اجلنائية، دراسة يف النظام اإلجرائي الفرنسي -62

عتداء على األشخاص واألموال، قوبات، القسم اخلاص، يف جرائم االعمر الفارو  اقحسيين، شرح قانون الع -61
 .م1112خاصة بالتعليم املفتوح، طبعة 

 .م1111 -1111عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  -11

 .م1111عمر عمتوت، موسوعة املصطلحات القانونية وقواعد الشريعة اإلسالمية، دار هومة،  -11

ة، دار الكتاب عيسى العمري و حممد شالل العين، فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارن -11
 .م1111الثقايف، األردن، 

، دار البديع 1مسايت الطيب، محاية حقو  ضحية اجلررمة خالل الدعوى اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ط  -13
 .م1112للنشر واخلدمات اإلعالمية، 
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          للعلوم  مسري حسن ن إمساعيل، التأهيل االجتماعي واملهين لألحداث اجلاحن ن، جامعة نايف العربية -16
 م.1111 -هـ1611األمنية، الرياض، 

         سليمان النحوي، الوساطة اجلزائية منوذج للتحول من عدالة عقابية إىل عدالةشن ن سناء و  -11
 .م1114، سبتمرب 6، العام 11ع  إصالحية، جملة جيل حقو  اإلنسان، جملة شهرية دولية حمكمة،

 م.1111املدين حالة مصر،  ة واجملتمعصالح أمحد هاشم، العدال -14

                            يل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار املطبوعاتذفتوح عبد اهلل الشا -14
 .م1111اجلامعية، اإلسكندرية، 

اجلنائية خالد محيدي الزغيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املوسوعة فخري عبد الرزا  اقحديثي و  -12
 .م1111، دار الثقافة، عمان، 1، ط 1 -1رقم 

 .م1111فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، منشورات األم ن،  -11

 .م1114، املطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 1طيفة الداودي، الوجيز يف القانون اجلنائي املغريب، ط ل -41

 ، املكتبة القانونية.1ة، شرح قانون العقوبات القسم اخلاص، ط ماهر عبد شويش الدر   -41

 .م1112حممد أبو زهرة، اجلررمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة،  -41

                 ، دار الكتب اجلديدة 3حممد الرازقي، حماضرات يف القانون اجلنائي، القسم العام، ط  -43
 .م1111ليبيا،  -بنغازياملتحدة، 

ية نايف العربية للعلوم رم، أكاد1حممد األم ن البشرى، العدالة اجلنائية ومنع اجلررمة، دراسة مقارنة، ط  -46
 م.1114 -هـ1612األمنية، الرياض، 

                 ، دار الكتاب اجلديدة3 حممد الرازقي، حمضرات يف القانون اجلنائي، القسم العام، ط -41
 .م1111، لبنان، ملتحدةا

 .م1114، املؤسسة اجلامعية، لبنان، 3حممد جعفر، األحداث املنحرفون، دراسة مقارنة، ط  -44

 -حممد صبحي جنم، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون -44
 .م1111اجلزائر، 
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 -اخلطأ -القصد اجلنائي -عالقة سببية -اجلنائية، أساس املسؤوليةحممد مصطفى القللي، يف املسؤولية  -42
 .م1162موانع املسؤولية، مطبعة جامعة فؤاد األول،  -أسباب اإلباحة

، جامعة نايف العربية للعلوم 1ن، حقو  اإلنسان والعدالة اجلنائية، ط احممد ولد عبد اهلل ولد حممد -41
 م.1111 -هـ1631األمنية، الرياض، 

حممد نور الدين سيد عبد اجمليد، أثر العالقة الزوجية على أحكام التجرمي والعقاب، دراسة يف القانون  -41
 .م1111اجلنائي والفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، 

 .م1111حممود أمحد طه، اقحماية اجلنائية للعالقة الزوجية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون،  -41

 -ه1612ان كبيش، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، احملاكمة والطعن يف األحكام، حممود سليم -41
 م.1112

                    ، دار النهضة1حممود حممود مصطفى، أصول قانون العقوبات يف الدول العربية، ط  -43
 .م1141العربية، القاهرة، 

 .م1111يالت اجلديدة، معراج جديدي، الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية مع التعد -46

، جامعة نايف العربية للعلوم 1منصور عمر املعايطة، املسؤولية اجلنائية واملدنية يف األخطاء الطبية، ط  -41
 .م1116 -ه1611األمنية، الرياض، 

                       شرتاك مع النيابة العامةالعاملية للدفاع عن األطفال باال وحدة عدالة األحداث واقحركة -44
 .م1114الفلسطينية، الوساطة يف نظام عدالة األحداث هنج حنو حتقيق العدالة، دراسة حتليلية مقارنة، 

             وسيم حسام الدين األمحد، محاية حقو  الطفل يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات -44
 .م1111، منشورات اقحليب اقحقوقية، لبنان، 1الدولية، ط 

 .م1111اجلزائر،  -نبيل صقر، الوسيط يف جرائم األشخاص، دار اهلدى، ع ن مليلة -42

 .م1114نبيل صقر، جرائم املخدرات يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر،  -41

            جتهاد قارنة معززة باالجنيمي مجال، جرائم اآلداب والفسق والدعارة يف التشريع اجلزائري، دراسة م -21
 .م1116القضائي، دار هومة، 
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، ط 1  -1جتهاد القضائي )مادة مبادة(، ج ات اجلزائية اجلزائري على ضوء االجنيمي مجال، قانون اإلجراء -21
 .م1114، دار هومة، 1

             نصر الدين مروك، اقحماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة  -21
 .م1113، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 1اإلسالمية، دراسة مقارنة، ط 

 .م1114تفاقيات الدولية، دار هومة، اجلزائر، ة املخدرات يف ضوء القوان ن واالنصر الدين مروك، جررم -23

                             ، دار1، األحوال الشخصية، ط 4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج  -26
   .م1121الفكر، دمشق، 

 .المتخصصة الكتب والمؤلفات -ب

 م. 1111 -هـ1631، دار الثقافة، األردن، 1، دراسة مقارنة، ط قضاء األحداثأمحد زينب أمحد عوين،  -1

تدرييب ، دليل حماية حقوق الطفل في إطار أنظمة العدالة الجنائيةاملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي،  -1
 .م1113وإطار مرجعي للعامل ن وصناع القرار، 

            ، دار الفكر1، دراسة مقارنة، ط نطاق الحماية الجنائية لألطفالأنيس حسيب السيد احملالوي،  -3
 .م1114اجلامعي، اإلسكندرية، 

             دار  ، دراسة مقارنة،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداثبراء منذر عبد اللطيف،  -6
 م.1112األردن،  -اقحامد، عمان

المعاملة الجنائية للطفل في ضوء الفقه محدى خليفة، حسن عبد اقحليم عناية و حممد عبد الوهاب و  -1
                            -، دار مصر لإلصدارات القانونية، اجليزة3، ط وأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة

 .م1111مصر، 

           منية، املركز العريب للدراسات األرعاية األحداث في القوانين والتشريعات العربيةرضا املزغين،  -4
  م.1111 -هـ1611والتدريب، الرياض، 

              ، دراسة الطفل والجريمة في ظل قانون األحداث والقواعد الدوليةرندة الفخري عون،  -4
 .م1113لبنان،  –قوقية، بريوت مقارنة، منشورات زين اقح

          ، دار الفجر للنشر حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريزيدومة درياس،  -2
 .م1114والتوزيع، القاهرة، 
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 .م1111، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط الحماية الجنائية لألطفالسيد كامل،  -1

       معاملة العقابية والتربوية لألحداث في ضوء التشريع الجزائري والقانونالعبد املالك السايح،  -11
 .م1113، موفم للنشر، اجلزائر، المقارن

، منشورات اقحليب 1، دراسة مقارنة، ط المسؤولية الجنائية لألحداثكوسرت حس ن أم ن الربزجني،  -11
 .م1114اقحقوقية، 

مقارنة  تأصيلية، دراسة مم المتحدة النموذجية لتنظيم قضاء األحداثقواعد األفتوح عبد اهلل الشاذيل،   -11
          عات الوطنية، دار املطبوعاتياملواثيق الدولية والتشر  ءقحقو  الطفل يف اإلجراءات اجلنائية يف ضو 

 .م1116درية، ناجلامعية، اإلسك

، واقع اليمن -المغرب -صرم -الجزائر -أنظمة عدالة األحداث في كل من األدنفواز رطروط،   -13
 .م1111اقحال وفرص التطور، املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، حزيران 

          ، دراسة جرائم األحداث وطرق معالجتها في الفقه اإلسالميمي أمحد املكى، ر جمدي عبد الك -16
 .م1111مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

          اسة حالة لكل من األردن ومصر ر ، دات البديلة في نظام عدالة األحداثالعقوبوسى، املحممد  -11
 .األردن -ة لإلصالح اجلنائي، عمانيالدولواألردن، املنظمة 

                 ، املؤسسة الوطنية جنوح األحداث في التشريع الجزائريحممد عبد القادر قوامسية،  -14
 .م1111للكتاب، اجلزائر، 

             وم لبية للع، أكادرمية نايف العر 1، ط الحماية الجنائية للطفل المجني عليهمود أمحد طه، حم -14
 م.1111 -هـ1611األمنية، الرياض، 

مقارنة، يف التشريعات العربية  دراسة، اإلجراءات الجزائية لألحداث الجانحينحممود سليمان موسى،  -12
                               اقحديثة يف السياسة اجلنائية، دار املطبوعات  والقانون الفرنسي يف ضوء االجتاهات

 .م1112اجلامعية، اإلسكندرية، 

، منشورات في التشريعات العربية االنحرافالحدث المنحرف أو المهدد بخطر مصطفى العوجي،  -11
 .م1111اقحليب اقحقوقية، 

 ، حتليل وتأصيل، دار هومة، اجلزائر. ئرقانون حماية الطفل في الجزاجنيمي مجال،  -11
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                                  -، دار اهلدى، ع ن مليلةاألحداث في التشريع الجزائريصابر مجيلة، نبيل صقر و  -11
   .م1112اجلزائر، 

 ثانيا: األطروحات والرسائل:

 ( أطروحات الدكتوراه:أ

              قانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة العرايب خرية، حقو  الطفل املدنية يف ال -1
 .م1113 -1111وهران، 

بلعرتوس حممد، حق اجملين عليه يف حتريك الدعوى اجلنائية وإهنائها، دراسة مقارنة ب ن الشريعة اإلسالمية  -1
             المية، جامعة األمري عبد ، أطروحة دكتوراه، كلية أصول الدين والشريعة واقحضارة اإلس1والقانون، ج 

 .م1112 -1114القادر، قسنطينة، 

بوزيان عبد الباقي، اقحماية اجلزائية للرابطة األسرية يف القوان ن املغاربية، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم  -3
 .م1114 -1111السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

العدالة اجلنائية لألحداث يف التشريع األردين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية ثائر سعود العدوان،  -6
 .م1111، أب األردنيةالدراسات العليا، اجلامعة 

           حس ن حس ن أمحد اقحضوري، اقحماية اجلنائية لألحداث، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية -1
 .م1111اقحقو ، جامعة ع ن الشمس، مصر، 

محاس هديات، اقحماية اجلنائية للطفل الضحية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم  -4
 .م1111 -1116ان، سمياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلالس

اقحقو   محليل صاحل، املركز القانوين للطفل املهمل يف املواثيق الدولية والقانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية -4
 .م1111والعلوم السياسية، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، 

محو بن إبراهيم فخار، اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن، أطروحة دكتوراه، كلية  -2
 .م1111 -1116اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

لوساطة لتسوية النزاع اإلداري يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  خالف فاتح، مكانة ا -1
 .م1111 -1116والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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ديش موسى، النظام القانوين لتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  -11
 .م1114 -1111يد، تلمسان، اقحقو ، جامعة أيب بكر بلقا

زينب محيدة بقادة، أثر الوسط االجتماعي يف جنوح األحداث، دراسة ميدانية لدور األسرة واملدرسة واقحي  -11
                  ، جامعةواإلنسانيةيف جنوح األحداث يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية 

 .م1112 -1114اجلزائر، 

           انية كوسر، دور النيابة العامة يف محاية حقو  اإلنسان أثناء مراحل اإلجراءات اجلزائية، دراسة عثم -11
 .م1116 -1113مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

                يف القانون اليمين، دراسة جماهد اجلمرة، املعاملة اجلنائية لألحداث املنحرف نعبد الرمحان  -13
 .م1113 -1111، 1مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر 

، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة اقحاج اقحماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري علي قصري، -16
 .م1112خلضر، باتنة، 

ة اجلنائية ملكافحة اجلررمة، دراسة مقارنة ب ن التشريع اجلنائي الدويل والشريعة سعداوي حممد صغري، السياس -11
             ، جامعة أبو بكر اإلنسانيةاإلسالمية، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم 

 .م1111 -1111بلقايد، تلمسان، 

                 جملتمع السعودي يف ضوء نظرية النشاطمسحان بن حممد ذيب الدوسري، جرائم السرقة با -14
 م.1111 -هـ1631الروتيين، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

جلنوح األحداث، دراسة ميدانية مبركز إعادة تربية األحداث اجلاحن ن  االجتماعيةمسية حومر، اخلريطة  -14
              ورقلة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة -عنابة -ع ن مليلة -قسنطينة

 .م1111 -1111منتوري، قسنطينة، 

              سيدي حممد اقحمليلي، السياسة اجلنائية ب ن االعتبارات التقليدية للتجرمي والبحث العلمي يف مادة -12
 -ـه1633 –1631عة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جام اجلررمة، أطروحة

 م.1111 -1111

، كلية اقحقو  دكتوراهطباش عز الدين، النظام القانوين للخطأ غري العمدي يف جرائم العنف، أطروحة  -11
 .م1116والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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              ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كليةمعاملة األحداث جنائياران، طه زه -11
 .م1142اقحقو ، مصر، 

حممد نبيه الطرابلسي، اجملرمون األحداث يف القانون املصري والتشريع املقارن، أطروحة دكتوراه، كلية  -11
 اقحقو ، جامعة فؤاد األول.

            عتبار ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي اجلزائري، أطروحةة الشرف واالمراح نعيمة، محاي -11
 .م1111 -1116دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

ية، جامعة ، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو  والعلوم السياساقحماية اجلنائية لألحداثمقدم عبد الرحيم،  -13
 .م1113، 1قسنطينة 

منصوري املربوك، اجلرائم املاسة باألسرة يف القوان ن املغاربية، دراسة حتليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  -16
 .م1116 -1113، تلمسانبكر بلقايد،  أبواقحقو  والعلوم السياسية، جامعة 

ية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية والعلوم موسى بن سعيد، أثر صغري السن يف املسؤولية اجلنائ -11
 .م1111 -1111، جامعة قحاج خلضر، باتنة، اإلنسانية

ناصر بن حممد الشثري، السياسة اجلنائية يف مواجهة اجلرائم البيئية يف اململكة العربية السعودية، أطروحة  -14
 م.1111 -هـ1631وم األمنية، الرياض، الدراسات العليا، جامعة نايف العبية للعل دكتوراه، كلية

ناهد يسرى حس ن العيسوي، ضمانات احملاكمة اجلنائية املنصفة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة  -14
 .م1111ع ن الشمس، 

أساليب املعاملة اإلجرائية والعقابية لألحداث اجلاحن ن واملعرض ن لالحنراف يف وائل حممد أمحد لكو،  - 12
 م.1114 -ه1634، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية اقحقو ، جامعة املنصورة، مصر، ن اليمينالقانو 

    وسيم أمحد حسن مبارك، جررمة السرقة والسطو يف حمافظات غزة، دراسة يف جغرافية اجلررمة، رسالة -11
 م.1114 -هـ1632غزة،  كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية،دكتوراه،  

 

 لماجستير:( رسائل اب

أبرار حممد علي عبد الرمحن اآلغا، دور الصحف الفلسطينية اليومية يف معاجلة قضايا الطفل، دراسة ميدانية  -1
  م.1114 -هـ1634المية، غزة، اجلامعة اإلسكلية اآلداب، وحتليلية مقارنة، رسالة ماجستري،  
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رض يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا يف اململكة الع تصاباغبن حممد اللحيدان، أحكام جررمة إبراهيم بن صاحل  -1
                  العربية السعودية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم

 .م1116 -ه1611األمنية، الرياض، 

ية، دراسة مقارنة، رسالة أمحد بن محد بن حممد احمليميد، شرط الشكوى يف حتريك بعض الدعوى اجلزائ -3
 م.1111 -ه1631ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

ألحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة اقحاج لامسهان بن حركات، التوقيف للنظر  -6
 .م1116 -1113، باتنة،  رخلض

حقو  الطفل ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم  العسكري كهينة، -1
 .م1114 -1111السياسية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 

إهلام بلعيد، التنشئة االجتماعية وتأثريها يف سلوك املنحرف ن األحداث، دراسة ميدانية باملركز املختص قحماية  -4
                             ، جامعة قحاجاإلسالمية، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية والعلوم -ةباتن–الطفولة 

 .م1111 -1111خلضر، باتنة، 

                 والتحرش اجلنسي، رسالة  االغتصابأمال نياف، اجلررمة اجلنسية املرتكبة ضد القاصر،  -4
 .م1113 -1111، 1ينة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة قسنط

أماين حممد عبد الرمحن املساعيد، العدالة اإلصالحية "املفهوم اقحديث للعدالة اجلنائية لألحداث"، دراسة  -2
 .م1116ة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  واإلدارة العامة، جامعة بريزيت، فلسط ن، يحتليل

              إلسالمي والقانون اجلنائي، القانون اجلزائري منوذجا، رسالةأمينة زواوي، املسؤولية اجلنائية يف الفقه ا -1
  .م1114 -1111وبة، ، جامعة اجلزائر، اخلر اإلسالميةماجستري، كلية العلوم 

                       أوفروخ عبد اقحفيظ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  -11
 .م1111 -1111ي، قسنطينة، منتور 

بتشيم بومجعة، النظام القانوين للوساطة القضائية، دراسة يف القانون املقارن، رسالة ماجستري، كلية اقحقو   -11
 .م1111 -1111والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

                       حبري نبيل، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة -11
 م.1111 -1111منتوري، قسنطينة، 
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           خبالد عبد الرزا ، املصاقحة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم -13
 .م1111 -1111القانونية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

          وقانون األسرة اجلزائري، دراسة  اإلسالمييف الفقه  بلخري سديد، اقحماية اجلنائية للرابطة األسرية -16
 -1111، جامعة اقحاج خلضر باتنة، اإلسالميةمقارنة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية والعلوم 

 .م1114

التشريع ري و بلفروم حممد اليم ن، ضمانات املشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر، دراسة مقارنة ب ن التشريع اجلزائ -11
 .م1111 -1111كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،  الفرنسي، رسالة ماجستري

بلقاسم سويقات، اقحماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم  -14
  .م1111 -1111السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

بندر جزاء منري اقحارثي، جررمة تعاطي املخدرات يف نظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة بدول جملس  -14
                                التعاون اخلليجي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم

 م.1111 -ه1631األمنية، الرياض، 

رمة استهالك املخدرات ب ن العالج والعقاب، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم بن عبيد سهام، جر  -12
 .م1113 -1111السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 

               بن عصمان نسرين إيناس، مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية -11
 .م1111 -1112ن، اقحقو ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسا

                  بوالزيت ندى، الصلح اجلنائي، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة -11
 .م1111 -1112منتوري، قسنطينة، 

             بوجبري بوثينة، حقو  اجملين عليه يف القانون اجلنائي اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم  -11
 .م1111 -1111، اإلدارية، جامعة اجلزائر

بوحادة مسية، اآلثار املالية للطال  يف قانون األسرة اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم  -11
 .م1116 -1113السياسية، جامعة أمحد دراية، أدرار، 

             قانون اجلزائري، رسالة بوحجة نصرية، سلطة النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية يف ال -13
 .م1111 -1111، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر، ماجستري
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           بوجالل لبىن، موانع املسؤولية اجلزائية يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم -16
 .م1113 -1111السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 

عالقة مراكز إعادة الرتبية بالعود لدى األحداث املنحرف ن، رسالة ماجستري، كلية العلوم  بوزبرة سوسن، -11
 .م1111 -1112اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، 

            بوزيان عبد الباقي، اقحماية اجلنائية للرابطة األسرية يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية  -14
 .م1111 -1111ة أبو بكر بلقايد، اقحقو ، جامع

          تركي عبد اهلل العجال ن، التحقيق يف جرائم األحداث، رسالة ماجستري، املعهد العايل للعلوم  -14
 م.1111 -ه1611األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  جيماوي فوزي، السياسة اجلنائية ملكافحة املخدرات يف -12
 م.1113 -1111، بن عكنون، 1اجلزائر 

                   حاج علي بدر الدين، اقحماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية -11
 .م1111 -1111اقحقو ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

          ، دراسة مقارنة، رسالة اإلسالميجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه حسن حممد األم ن، إ -31
 هـ.1612 -1614، جامعة أم القرى، اإلسالميةماجستري، كلية الشريعة والدراسات 

 11حنان بن جامع، السياسة اجلنائية يف مواجهة جنوح األحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  -31
 .م1111 -1112أوت، سكيكدة، 

اسة ميدانية أجريت مبركزي األحداث مبدينيت ر حومر مسية، أثر العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث، د -31
                                 ، جامعة واإلنسانيةقسنطينة وع ن مليلة، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية 

 .م1114 – 1111منتوري، قسنطينة، 

د بن عبد الرمحن اقحميدي، التحريض على جررمة تعاطي املخدرات، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة خال -33
 م.1112 -ه1611ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

الشريعة اإلسالمية  خالد بن عبد اهلل الشافعي، دور السياسة اجلنائية يف حتقيق األمن األخالقي يف ضوء -36
                   وأنظمة اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

 ه.1611 -1616األمنية، 
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خالد بن حممد اقحميزي، اقحماية اجلنائية للعرض، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستري، قسم  -31
 م.1112 -ه1611لعدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ا

خالد بن حممد بن عبد اهلل املفلح، جررمة إمهال الطفل من قبل أبويه وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية  -34
 -هـ1614رياض، للعلوم األمنية، الوالقانون، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية 

 م.1111

خالد حممد حيىي فال، صور جررمة السرقة التعزيرية وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة  -34
                   نايف العربية للعلوم أكادرميةبالنظم القانونية املعاصرة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، 

 هـ.1616 -1613األمنية، 

خليل عبد الرمحن الطرشاوي، أزمة اهلوية لدى األحداث اجلاحن ن مقارنة باألسوياء يف حمافظات غزة يف  -32
 م.1111 -هـ1611ة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، ضوء بعض املتغريات، رسالة ماجستري، كلية الرتبي

فل، رسالة ماجستري، كلية خليل فارو ، الطفل العريب يف ظل االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقو  الط -31
 .م1114 -1114بن يوسف بن خدة،  -اقحقو ، جامعة اجلزائر 

دمحان صباحيية خدجية، جرائم السرقة واالحتيال عرب األنرتنت، دراسة مقارنة ب ن الفقه اإلسالمي والقانون  -61
 .م1113 -1111اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 

درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي يف ظل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، رسالة  -61
 ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر.

 رسالةدالل رميان عبد اهلل الرميان، املسؤولية اجلنائية عن اإلجتار باألعضاء البشرية، دراسة مقارنة،  -61
 .م1113قو ، جامعة الشر  األوسط، ماجستري، كلية اقح

رومان فاطمة، إجراءات املتابعة والتحقيق املتعلقة باألحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، القطب  -63
 .م1111 -1111اجلامعي اجلديد بلقايد، وهران، 

               وم، كلية اقحقو  والعلماجستريزروقي عاسية، إجراءات املتابعة يف جرائم األحداث، رسالة  -66
  م.1116 -1113السياسية، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، 

زهرة غضبان، تعدد أمناط العقوبة وأثره يف حتقيق الردع اخلاص للمحكوم عليهم، رسالة ماجستري، كلية  -61
 .م1113 -1111اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 
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            ث، دراسة مقارنة ب ن الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلنائي، رسالة زوانيت بلحسن، جناح األحدا -64
 م.1111 -هـ1611اإلسالمية، جامعة اجلزائر،  ماجستري، كلية العلوم

           مسر خليل حممود عبد اهلل، حقو  الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، رسالة -64
 .م1113فلسط ن،  -اسات العليا، جامعة النجاح العربية، نابلسماجستري، كلية الدر 

عائدة الربماين غربال، مصلحة الطفل الفضلى من خالل بعض املسائل األسرية تونس مثال، رسالة  -62
 م.1114 -1111ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية، 

             رسالة ماية اجلنائية للطفولة يف الشريعة واملواثيق الدولية،اقحعبد الرمحن بن عبد اهلل النعيم،  -61
 م.1111 -ه1631ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 مركز عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد اهلليل، واقع الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من املوقوف ن أمنيا يف -11
حممد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .م1111 -ه1631األمنية، الرياض، 

عميمر رمينة، محاية اقحدث اجلانح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة  -11
 .م1111 -1112عكنون، يوسف بن خدة، بن 

              سعادي عارف حممد صوافطة، الصلح يف اجلرائم االقتصادية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات -11
 .م1111فلسط ن،  -العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

             ائية، دراسة سعد بن إبراهيم احمليميد، اجلنون العارض بعد ارتكاب اجلررمة وأثره يف املسؤولية اجلن -13
 -ه1633تأصيلية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 . م1111

سعود بن سعيد شلوان املتعيب الزنبحي، حق املسرو  منه يف التعويض عن السرقة ب ن اجلاين واجلهات  -16
            سالة ماجستري، كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوماملختصة، دراسة تأصيلية مقارنة، ر 

 م.1111 -ه1634األمنية، الرياض، 

            بتدائي، رسالة حلة التحقيق األولية والتحقيق االسلطان حممد شاكر، ضمانات املتهم أثناء مر  -11
  .م1113خلضر، باتنة، ماجستري، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة قحاج 
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سلمان بن حممد سعد اقحريب، العنف األسري وعالقته باحنراف األحداث لدى نزالء دار املالحظة  -14
                      االجتماعية مبحافظة جدة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .م1111 -هـ  1631األمنية، الرياض، 

             مسر خليل حممود عبد اهلل، حقو  الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، رسالة  -14
 .م1113ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسط ن، 

 والكوييت شاهر حممد املطريي، الشكوى كقيد على حتريك الدعوى العمومية يف القانون اجلزائي األردين -12
 .م1111 -1111واملصري، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، 

طار  بن محود الربيعان، تعليق رفع الدعوى على شكوى اجملين عليه يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  -11
ات العليا، جامعة نايف العربية والقانون املقارن، دراسة تطبيقية تأصيلية  مقارنة، رسالة ماجستري، كلية الدراس

 م.1114 -ه1614للعلوم األمنية، الرياض، 

عبد اقحكيم بن حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ، جرائم الشذوذ اجلنسي وعقوبتها يف الشريعة اإلسالمية  -41
ايف العربية والقانون، دراسة تطبيقية يف حماكم منطقة الرياض، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة ن

 م.1113 -هـ 1616للعلوم األمنية، 

               عبد الرمحن بن جرين اجلربين، جررمة البغاء ب ن الشريعة اإلسالمية والقانون املصري، دراسة -41
 م.1111 -هـ1614يف العربية للعلوم األمنية، تطبيقية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نا

يز بن سعود بن سعد اقحارثي، سن املسؤولية اجلنائية للطفل يف النظام السعودي، دراسة تأصيلية عبد العز  -41
                      لوم مقارنة باملواثيق الدولية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للع

 م.1111 -هـ1633األمنية، الرياض، 

             يف النظام األطفالن قرناس املهيين، اإلجراءات اجلزائية يف قضايا إيذاء عبد العزيز بن مهيين ب -43
                 السعودي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 

  م.1111 -هـ1634الرياض،   األمنية،

           ، أحكام شهادة الصغار يف الفقه اإلسالمي والقانونعبد اهلل بن مبارك بن فهاد آل فران -46
 -هـ1611نية، الرياض، الوضعي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العبية للعلوم األم

 م.1112
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 ، كلية اقحقو ، جامعة أيب بكرماجستريعراب ثاين جنية، اقحماية اجلنائية لألحداث اجلاحن ن، رسالة  -41
 م.1116 -1113بلقايد، تلمسان، 

         الصلح والوساطة القضائية، شهادة، عروي عبد الكرمي، الطر  البديلة يف حل النزاعات القضائية -44
 .م1111، كلية اقحقو  بن عكنون، 1ماجستري، جامعة اجلزائر

              قارنة، رسالة علي بلحوت، مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسالمية، دراسة م -44
 .م1111 -1112ماجستري، معهد الشريعة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 

اءات اجلزائية السعودي ر علي حممد جربان آل هادي، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق طبقا لنظام اإلج -42
كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،   اجلديد، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري،

 م.1116 -ه1611

          عماد أمحد هشام الشيخ خليل، ضمانات املتهم أثناء مرحلة االستجواب، دراسة مقارنة، رسالة -41
 م.1114 -1612ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة العامل األمريكية، 

لعائلي وعالقته بالسلوك اإلجرامي لألحداث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  عمامرة مباركة، اإلمهال ا -41
 .م1111 -1111والعلوم السياسية، جامعة قحاج. خلضر، باتنة، 

علي بن فهد بن علي املسردي، جرائم خطف األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية، دراسة نظرية وتطبيقية  -41
 ة الدراسات العليا، أكادرمية نايف العربية للعلوميرسالة ماجستري، كل من واقع ملفات القضايا مبحاكم الرياض،

 م.1111 -هـ1611األمنية، الرياض، 

عوض بن محاد الشمري، تصنيف جرائم األحداث، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستري، كلية  -41
 م.1111 -هـ 1633الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

وأثره يف الصحة الطفولة، دراسة تأصيلية تطبيقية من منظور الشريعة  اإلجراميصفية اعبيدي، االمتناع  -43
                                          كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، جامعة أمحد  اإلسالمية، رسالة ماجستري،

 .م1111 -1116دراية، أدرار، 

للعلوم              ، املعهد العايل ماجستريصالح صاحل بكر القثامي، حقو  اجملين عليه يف التعويض، رسالة  -46
 م.1111 -ه1611األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

للمحبوس ن، رسالة  كالمنر أمساء، اآلليات واألساليب املستحدثة إلعادة الرتبية واإلدماج االجتماعي  -41
 م.1111 -1111ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر، 
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 اإلنسانيةفاطمة الزهراء محيمد، شخصية اقحدث اجلانح، دراسة أنثروبولوجية، رسالة ماجستري، كلية العلوم  -44
 .م1111 -1111واالجتماعية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

لعوامل املرتبطة مبشكلة هتريب األطفال باجملتمع اليمين وتصور مقرتح من فاطمة عبد اهلل حسن عشيش، ا -44
                        منظور اخلدمة االجتماعية ملواجهتها، رسالة ماجستري، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة

 م.1113 -هـ1636حلوان، 

                كلية  البشرية، رسالة ماجستري،باألعضاء  اإلجتارفاطمة صاحل الشمايل، املسؤولية اجلزائية عن  -42
 .م1113 -1111اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، 

، دراسة تطبيقية يف حمكمة األحداث المسؤولية الجنائية لألحداثفالح بن ناصر بن سلطان بن سفران،  -41
                    للدراسات األمنية  بدار املالحظة يف الرياض، رسالة ماجستري، قسم العدالة اجلنائية، املركز العريب

 م.1111 -ه1614والتدريب، الرياض، 

بتدائي، دراسة مقارنة، رسالة هاء من التحقيق االنتي، قرارات النيابة العامة بعد االفهد محود اخلالد -21
 .م1113ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، 

تطبيق اجلزاء اجلنائي يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية فيصل بوخالفة، اإلشراف القضائي على  -21
 .م1111 -1111اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 

قراين مفيدة، حقو  اجملين عليه يف الدعوى العمومية، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اإلخوة  -21
 .م1111 -1112منتوري، قسنطينة، 

وك ليندة، ضمانات املتهم يف مرحلة احملاكمة على ضوء قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، رسالة مرب  -23
 .م1114ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر يوسف بن خدة، 

حممد بن عبد العزيز أبو عباة، التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي وعالقته بتعويض أضرار الكوارث  -26
                 النظام السعودي، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلومالطبيعية يف 

 م.1111 -ه1631األمنية، الرياض، 

حممد زياد حممد عبد الرمحن، اقحماية القانونية لألحداث اجلاحن ن يف التشريعات الفلسطينية، رسالة  -21
 .م1114فلسط ن،  -معة النجاح الوطنية، نابلسماجستري، كلية الدراسات العليا، جا
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املباشر، دراسة مقارنة ب ن  االدعاءحممد سعيد الزهراين، حق اجملين عليه يف حتريك الدعوى العمومية بطريق  -24
سات األمنية االشريعة اإلسالمية والفقه املقارن، رسالة ماجستري، املعهد العايل للعلوم األمنية، املركز العريب للدر 

 م.1111 -ه1611والتدريب، الرياض، 

              حممد عزوزي، اقحماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا  -24
 -1111املعمقة، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، 

 .م1114

البخيت، املشكالت العملية والقانونية يف جرائم هتك العرض، دراسة مقارنة، رسالة حممد موسى حسن  -22
  .م1111 -هـ 1631األردن،  –ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة الشر  األوسط، عمان 

          حممد هاتو جوين البيضاين، تفريد تدابري األحداث يف القانون العراقي، رسالة ماجستري، كلية  -21
 م.1116 -ه1611، جامعة بغداد، اقحقو 

           حممود نظمي حممد صعابنة، دور النيابة العامة يف إقامة الدعوى العمومية يف فلسط ن، دراسة  -11
 .م1111كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسط ن، رسالة  ماجستري،  مقارنة، 

           يوسف بن 1ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة اجلزائر  مرزوقي فريدة، جررمة اختطاف القاصر، رسالة -11
 .م1111 -1111خدة، 

مرمي بنت عبد اهلل بن سواد النحوية، اجتاهات العامل ن يف قضايا األحداث اجلاحن ن مبحافظة مسقط حنو  -11
 .م1113 -1111يف جنوح األحداث، رسالة ماجستري، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى، العوامل املسامهة 

مسوس رشيدة، استجواب املتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة قحاج  -13
 م.1114 -1111خلضر، باتنة، 

          مشعل حممد هالل العتييب، إثبات جرائم املخدرات يف النظام السعودي، دراسة مقارنة، رسالة  -16
 م.1114 -ه1632ية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ماجستري، كلية العدالة اجلنائ

حقو  األحداث يف اإلجراءات اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ونظم ، منصور بن علي بن عبد اهلل اقحريفي -11
            لة دراسة تأصيلية وتطبيقية يف مدينة الرياض، رسا ،اململكة العربية السعودية والقواعد واملواثيق الدولية

 م.1111 -هـ1611د الدراسات العليا، الرياض، ماجستري، معه

وجرائم املخدرات يف مدينة جدة، رسالة ماجستري، املعهد العايل  االجتماعيغري تمنصور علي الربا ، ال -14
 م.1121 -ه1611، ضللعلوم األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الريا
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             مد حيىي، املسؤولية اجلنائية عن خطأ التأديب والتطبيب، دراسة فقهية مقارنة، رسالةنائل حم -14
 م.1111 -ه1633ماجستري، كلية الرتبية، جامعة األزهر، غزة، 

األحداث، دراسة تطبيقية مقارنة على  الحنرافناصر بن عماش الثقيل، العوامل االجتماعية املؤدية  -12
حظة االجتماعية مبنطقيت الرياض والقصيم، رسالة ماجستري، املعهد العايل ال ن بكل من داري املاألحداث املودع

 م.  1114 -هـ1614للعلوم األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية يف التدريب، 

العلوم نبيلة مساش، تأثري املخدرات واملؤثرات العقلية يف سلوك اقحدث، رسالة ماجستري، كلية اقحقو  و  -11
 .م1116 -1113السياسية، جامعة قحاج خلضر، باتنة، 

               هنلة سعد عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية للطفل، رسالة ماجستري، كلية اقحقو ، جامعة -111
 املنصورة، مصر.

اسة تأصيلية هادي سياف فنيس الشهراين، املسؤولية اجلنائية عن تشغيل األطفال يف النظام السعودي، در  -111
                           مقارنة باملواثيق الدولية، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعوم األمنية، كلية الدراسات

 م.1111 -هـ1631العليا، الرياض، 

الة عدار، حقو  اجملين عليه، دراسة مقارنة ب ن الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي اجلزائري، رسجهاين بو  -111
 .م1113 -1111 قسنطينة، ماجستري، كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمري عبد القادر،

هراو خثري، التفكك األسري وأثره على جنوح األحداث، دراسة ميدانية لعينة من األحداث اجلاحن ن  -113
              م اإلنسانية األغواط، رسالة ماجستري، كلية العلو  -اجللفة -مبراكز إعادة الرتبية لواليات تيارت

 .م1111 -1112واالجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 

وسيم ماجد إمساعيل دراعمة، اجلرائم املاسة باألسرة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة  -116
 .م1111فلسط ن،  -النجاح الوطنية، نابلس

             ة اجلنائية يف النظم املعاصرة، دراسة حتليلية، رسالة ياسر بن حممد سعيد بابصيل، الوساط -111
 م.1111 -ه1631ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 .: المقاالتلثاثا

بية للدراسات أمحد عصام الدين مليجي، الرعاية الالحقة للمفرج عنهم من املؤسسات العقابية، اجمللة العر  -1
 ، السعودية.1، ع 3مج  ،والتدريب األمنية
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            ، ع 11أسامة بن حممد منصور اقحموي، سرقة املال العام، دراسة مقارنة، جملة جامعة دمشق، مج  -1
 .م1113، 1

            يوليو 11ؤرخ يف امل 11/ 11املسؤولية اجلنائية للطفل اجلانح يف القانون رقم أغفول الزهرة،  -3
 .م1114، ديسمرب 3جملة الدراسات القانونية املقارنة، ع ، 1111

          البشرى الشورجبي، العدالة اجلنائية لألحداث، الندوة اإلقليمية حول حقو  األفراد واإلجراءات -6
 م.1112مارس  12و  14اجلنائية، عدن، 

 .م1114اخلليج،  دارمؤلف مجاعي، ، التجربة العربية يف جمال عدالة األحداث -1

 .2العريب خبيت، التكوين العقلي وأثره يف جنوح األحداث، جملة الفكر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع   -4

            إهلام مكونة، السياسة التشريعية يف مواجهة العنف ضد األطفال، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية -4
 .م1116، ماي 113ثقافية، ع 

، دراسة مقارنة ب ن التشريع املصري واملواثيق الضمانات اإلجرائية حملاكمة األطفال يف مصر، إمام حسن ن -2
 . م1113، يوليو 1، ع 64الدولية، اجمللة اجلنائية القومية، مج 

                كلية  باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام يف التشريع اجلزائري، جملة الشريعة والقانون، -1
 .م1113أكتوبر  -ه1636، ذو اقحجة 14ع  ن، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،القانو 

بن النصيب عبد الرمحن، العدالة التصاقحية البديل للعدالة اجلنائية، جملة الفكر، كلية اقحقو  والعلوم  -11
 .11السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، ع 

األحداث يف قطاع التضامن الوطين ب ن النصوص سعد لقليب، مؤسسات محاية  بن شيخ النوي و   -11
القانونية والتطبيق العقلي، اجمللة اجلزائرية للحقو  والعلوم السياسية، جملة سداسية دولية حمكمة، معهد العلوم 

 م.1114، جوان 3اجلزائر، ع  -الونشريسي، تسمسيلت يالقانونية واإلدارية، املركز اجلامعي أمحد بن حي

 ولية املدنية، ملتقى وطين بعنوانة وعبيد حليمة، إشكالية التعويض عن األضرار اجلسدية يف املسؤ بوحادة مسي -11
                         ضمان تعويض املضرورين يف املسؤولية املدنية، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أمحد 

 .م1114أفريل  12و  14دراية، أدرار، يومي 

           سؤولية الطفل اجلزائية يف الشريعة اإلسالمية والتقنين ن اجلزائري واللييب، جملة جدي الصاد ، م -13
 .1الفكر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع 
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العدالة اجلنائية لألحداث وإمكانية تطبيق العدالة التصاقحية يف التشريع اجلنائي خريي أبومحرية الشوال،  -16
 .م1111، ديسمرب 4والشرعية، ع  جملة العلوم القانونية اللييب،

 .م1113، جويلية 16، ع 1دريسي مجال، بدائل إقامة الدعوى العمومية، حوليات جامعة اجلزائر، ج  -11

  املخدرات ب ن العقوبة وتدبري األمن يف التشريع اجلزائري، جملة العلوم استهالكربيعة زواش، جررمة  -14
 .م1111، ديسمرب 66، ع 1اإلنسانية، مج 

             الدولية قحقو  اإلنسان، جملة الفكر، كلية اقحقو  والعلومماية اجلنائية اقحرمزي حوحو،  -14
 .1السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع 

 -ه1612، 11جملة الشريعة والقانون، ع  العدالة اجلنائية لألحداث،رنا إبراهيم سليمان العطور،  -12
 م.1114

     جملة اقحقو  والعلوم  اقحماية اجلنائية للطفل على ضوء قانون العقوبات اجلزائري، زهور دقايشية، -11
 .م1114، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان 4السياسية، ع 

         ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة املتهم إلكرتونيا كوسيلة للحد من مساوئ اقحبس االحتياطي، دراسة -11
 .م1113، يناير 1اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، ع  حتليلية، جملة اجلامعة

سعد الدين بوطبال و عبد اقحفيظ معوشة، العنف األسري املوجه ضد األطفال، امللتقى الوطين الثاين حول  -11
 -11ورقلة، أيام  ،واالجتماعية اإلنسانيةوجودة اقحياة يف األسرة، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم  االتصال

 .م1113يل أفر  11

 اخليارات واإلشكاالت.  ظاهرة جنوح األحداثسفيان ادريوش، الدور اإلجرائي للنيابة العامة يف معاجلة   -11

مسرية خزرون، بدائل الدعوى العمومية، قراءة يف التشريع املغريب املقارن، جملة منازعة األعمال، جملة  -13
 .م1111، 2إلكرتونية، ع 

               ، جملة الندوة للدراسات12 -16ئم املخدرات يف اجلزائر وفق قانون صحيب حممد أم ن، جرا -16
 .م1113، 1القانونية، ع 

صفاء أواتاين، العمل للمنفعة العامة، يف السياسة العقابية املعاصرة، دراسة مقارنة، جملة جامعة دمشق  -11
 .م1111، 1، ع 11للعلوم االقتصادية والقانونية، مج 

 طفال، ورشة العمل اإلقليمية حولعبد الغفار، دور اإلعالم يف دعم قضايا مكافحة عمل األ عادل -14
 .م1111ديسمرب / كانون األول  6 -3سياسات اقحد من عمل األطفال، شرم الشيخ، 
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م، جملة املنتدى القانوين، قسم 1114عاشور نصر الدين، جررمة السرقة يف ظل تعديل قانون العقوبات  -14
 .1ة املهنية للمحاماة، جامعة حممد خيضر بسكرة، ع الكفاء

عباد سيف اإلسالم، األحكام اإلجرائية اخلاصة بالطفل اجلانح يف قانون محاية الطفل اجلزائري، دراسة   -12
 م.1114، جوان 14مقارنة، جملة دفاتر السياسة والقانون، ع 

قتصادي اعلى تكوين السلوك اإلجرامي حنو تفسري عبد الباسط وفا حممد، مدى تأثري الدوافع االقتصادية  -11
حول السياسة اجلنائية األمنية املعاصرة ملواجهة تطور اجلررمة، ج  ة، املؤمتر السنوي الدويل الثامنللظاهرة اإلجرامي

 .م1114مايو  6 -3مع جامعة القاهرة،  باالشرتاكية شرطة ديب رم، أكاد1

لتدابري اإلصالحية لألحداث اجلاحن ن، جملة جامعة دمشق للعلوم عبد اجلبار اقحنيص، وسائل تفريد ا -31
 .م1111، 1، ع 11والقانونية، مج  االقتصادية

بتدائي يف الشريعة والقانون مع املقارنة عبد اقحميد إمساعيل األنصاري، حقو  املتهم يف مرحلة التحقيق اال  -31
                      عة والقانون والدراسات اإلسالمية، جامعة بالتشريع اإلجرائي اجلنائي القطري، حولية كلية الشري

 م.1112 -ه1611، 4قطر، ع 

 ه.1611، ربيع اآلخر 1العدل، ع جملة  قضاء األحداث يف اململكة،عبد الرمحن بن حممد الغزي،   -31

ية تشريعا خصصة اجلزائر جتماعية لإلحداث اجلاحن ن يف املؤسسات املتعبد العزيز جامهي، واقع الرعاية اال  -33
 .م1113جوان  -، جانفي1، ع 1جتماعية، س وممارسة، جملة الشباب واملشكالت اال

، جانفي 6عبد الصدو  خرية، الوساطة القضائية يف التشريع اجلزائري، دفاتر السياسة والقانون، ع   -36
 .م1111

حداث يف اجلزائر، ملتقى وطين حول جنوح عبد املنعم مجاطي، اآلليات القانونية لعالج ظاهرة جنوح األ -31
ماي  1و  6األحداث قراءات يف واقع وآفا  الظاهرة وعالجها، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، باتنة، يومي 

 .م1114

اجلنسية يف ظل القانون  االعتداءاتحس ن بين عيسى، اقحماية اجلنائية للطفل من علي حسن الطوالبة و   -34
اقحماية القانونية لألسرة ب ن الواقع والطموح، كلية اقحقو ، جامعة عمان  ن، حبث مقدم ملؤمترحريين واملقار الب

 .م1111أفريل  11 -11دن، ر األهلية، األ

، ديسمرب 64عمارة فوزي، الوساطة اجلزائية يف التشريع اجلزائري، جملة العلوم اإلنسانية، مج أ، ع  -34
 .م1114
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، ع 14، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، مج وتأديبه، جناية الطفل ت حممد اجلار اهللنفاطمة ب  -32
13. 

فريد علواش، حقو  الطفل يف املواثيق واالتفاقيات الدولية، جملة املنتدى القانوين، قسم الكفاءة املهنية  -31
 .4للمحاماة، جامعة حممد خضري، بسكرة، ع 

يف الوطن العريب ب ن البيئة االجتماعية وتوجهات األسرة اقحديثة، جملة حنراف األحداث افريدة بلفرا ،   -61
، جوان 2االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، سداسية حمكمة، املركز اجلامعي تامنغست، اجلزائر، ع 

 .م1111

دراسات علوم  فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية اقحديثة يف اإلصالح والتأهيل، دراسة مقارنة، -61
 .م1111، 1، ع 31الشريعة والقانون، مج 

أغراضها وعوامل انتشارها، جملة  -فوزية هامل، ظاهرة اختطاف األطفال يف اجملتمع اجلزائري، خصائصها -61
 .م1113، 1الندوة للدراسات القانونية، ع 

األطفال طبقا للمواثيق الدولية  ماجد أمحد املراشدة و د رائد سليمان الفقري، النظام القانوين قحماية  -63
 .1، ع 14، دراسة تطبيقية مقارنة، جملة اقحقو ، مج األردنيةوالتشريعات 

           حممد امحد عيسى، اإلجتار بالبشر يف القانون وأحكام الشريعة اإلسالمية، جملة رسالة اقحقو ، س -66
 . م1111، 1، ع 6

 .31 ، املعيار، عاجلنائية لألحداث يف التشريع اجلنائي املغريب تأمالت يف املسؤوليةحممد السراحين،  -61

 .م1113 ،، األردنالعدالة الجنائية لألحداث في األردنحممد الطراونة و عيسى املرازيق،   -64

                             حممد الطراونة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلررمة -64
         ي نواملدعللقضاة  متخصص، دليل دور القضاء في مجال عدالة األحداث(، UNODCنديسي )اليو 

 .األردنالعام ن، 

ستشراف التهديدات اائم اإلرهابية، الندوة العلمية حممد حكيم حس ن، العدالة اجلنائية التصاقحية يف اجلر  -62
 م.1114 -ه1612ات والبحوث، الرياض، اإلرهابية، قسم اللقاءات والندوات العلمية، مركز الدراس

           حنفي حممود حممد، مسؤولية الدولة عن تعويض اجملين عليه، جملة الفكر الشرطي، دورية ربع  حممد  -61
 .م1112، أبريل 21ع رقم  -1، ع 13سنوية، مركز حبوث الشرطة، اإلمارات العربية املتحدة، مج 
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ملتقى وطين  فلسفة العدالة اجلنائية التفاوضية يف جمال قضاء األحداث، تبينقداش سلوى،  حممد مسطار و -11
                       كلية اقحقو  والعلوم حول جنوح األحداث قراءات يف واقع وآفا  الظاهرة وعالجها،  

 .م1114ماي  1و  6السياسية، باتنة، يومي 

دي، الوساطة يف حل النزاعات بالطر  السلمية يف ياسر عطيوي عبود الزبي حممد علي عبد الرضا عفلوك و -11
 .م1111، 1، ع 4التشريع العراقي، دراسة مقارنة، جملة رسالة اقحقو ، س 

حممد نوح علي معابده، املسؤولية اجلنائية يف قانون األحداث األردين يف ضوء الفقه اإلسالمي، اجمللة  -11
 م.1111 -هـ1631، 1، ع 4اسات اإلسالمية، مج األردنية يف الدر 

دراسة القانونية لاجلزائية اخلاصة مبكافحة جررمة خطف األطفال، جملة آفا  ل اإلجراءاتحممودي قادة،   -13
 .م1114، نوفمرب 1املقارنة، خمرب الدراسات القانونية املقارنة، جامعة سعيدة، ع 

 .م1113، ديسمرب 41قافية، ع خمتار شبلي، صفات احملقق اجلنائي، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية ث -16

الساري يف الضفة  األردينمصطفى عبد الباقي و آالء محاد، موانع املسؤولية اجلنائية وفقا لقانون العقوبات  -11
                   31الغربية ومشروع قانون العقوبات الفلسطيين، جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، م 

 .م1114(، 6)

حول ، ندوة علمية اآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملساواة واحرتام اقحقو  واقحرياتمصطفى مداح،  -14
 م.1116سبتمرب  11إىل  1أيام  ،املغرب -السياسة اجلنائية باملغرب واقع وآفا ، مكناس

ية االنضباطية، جملة كلية موانع املسؤولية اجلنائية وأثرها يف املسؤول ،معمر خالد عبد اقحميد سالمه اجلبوري -14
 .1114، العرا ، 11، ع 4القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، مج 

            مىن حممد اقحمداين و رنا عبد املنعم حيي، اقحماية اجلزائية لعرض الطفل يف قانون العقوبات -12
 .م1111، 36و  33العراقي، دراسة مقارنة، حبوث مستقبلية، ع 

نشناش منية و دفاس عدنان، اقحقو  الضمانات املقررة قحماية األحداث أثناء التحقيق وسري إجراءات  -11
ملتقى وطين حول جنوح األحداث قراءات يف واقع وآفا  الظاهرة وعالجها، كلية اقحقو  والعلوم احملاكمة، 

 .م1114ماي  1و  6السياسية، باتنة، يومي 

         ماية اإلجرائية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري، جملة الفقه والقانون، ع نصر الدين العايب، اقح -41
 .م1113، نوفمرب 13
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          نوار الطيب، إشكالية العوامل يف جررمة القتل )اقحلقة األوىل(، جملة الشرطة، جملة شهرية أمنية -41
 .م1111، مارس 41ثقافية، ع 

، سلسلة الدراسات االجتماعية 1اث اجلاحن ن يف دول جملس التعاون، ط يوسف إلياس، قوان ن األحد -41
والعمالية، إصدار املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل وجملس وزراء الشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول 

 .م1116لـ مايو  املوافقهـ  1631، رجب 24اخلليج العربية، ع 

              ألية من آليات مكافحة كالعدالة اجلنائية التصاقحية   ية،بوحادة مس يوسفات علي هاشم و -43
ة، كلية اقحقو  والعلوم السياسية، جامعة أمحد ملتقى وطين حول اجلررمة املنظمة، التجرمي اآلثار واملكافحاإلرهاب، 

 .م1114فيفري  14 -11 دراية، أدرار،

 : المعاجم والقواميس.رابعا

 ، دار املعارف، القاهرة.1، اجلزء 1عرب، اجمللد ابن منظور، لسان ال -1

                                              -سة الرسالة، بريوت، مؤس2ريوز آبادي، القاموس احمليط، ط فالجمد الدين حممد بن يعقوب  -1
  م.1111 –ه1631لبنان، 

 م.1116 –ه 1611دولية،  مصر، بة الشرو  ال، مكت6جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط  -3

 م.1111 -هـ1611معجم القانون، القاهرة،  جممع اللغة العربية، -6

 

 خامسا: اتفاقيات وتقارير.

 ( االتفاقيات.0

 االتفاقيات الدولية: -أ

الدويل  لالحتادمن طرف اجمللس العام م 1113فرباير  13فل، أعتمد بتاريخ إعالن جنيف قحقو  الط -1
، ومت التوقيع عليه م1113مايو  14ال، ومت التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية بتاريخ إلغاثة األطف

 .م1116يف فرباير 

( املؤرخ 3 -ألف )د 114اإلعالن العاملي قحقو  اإلنسان، أعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -1
 .م1162ول/ ديسمرب كانون األ  11يف 
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بنيويورك وأصبحت م 1114مارس  11يف  اعتمدتة الغري، نع اإلجتار باألشخاص واستغالل دعار م اتفاقية -3
 م.1111ماي  11سارية املفعول يف 

مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلررمة ومعاملة  باعتمادهاالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء أوصى  -6
( 16 -جيم )د 443قرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه رقم ، أم1111اجملرم ن املعقود يف جنيف عام 

 .م1144مايو  13( املؤرخ يف 41 -)د 1144و م1114يوليو  31املؤرخ يف 

م 1114سنة  اعتمدتالشبيهة بالر ،  التكميلية املتعلقة بإبطال الر  وجتارة الرقيق واملمارسات االتفاقية -1
 م.1114أفريل  31وأصبحت سارية املفعول 

 11( املؤرخ يف 16 -)د 1324مبوجب قرار اجلمعية العامة  امللءإعالن حقو  الطفل، أعتمد ونشر على  -4
 .م1111تشرين الثاين/ نوفمرب 

م 1141، املعدلة بربتوكول م1141مارس سنة  31بنيويورك يوم  الوحيدة حول املخدرات املربمة االتفاقية -4
 م.1141مارس  11املعتمد جبنيف يوم 

 واالنضمامالعهد الدويل اخلاص باقحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  -2
كانون األول/ ديسمرب   14( املؤرخ يف 11 -ألف )د 1111مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 .14املادة وفقا لنص  م1144كانون األول/ يناير   3، أصبح نافدا بتاريخ م1144

مبوجب قرار  واالنضمامالعهد الدويل اخلاص باقحقو  املدنية والسياسية، أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  -1
، أصبح م1144كانون األول/ ديسمرب   14( املؤرخ يف 11 -ألف )د 1111اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 .61وفقا لنص املادة  م1144مارس  13نافدا بتاريخ 

مل املتعلقة بالسن األدىن للقبول يف العمل، املوافق عليها يف املؤمتر العام ملنظمة الع 132رقم  اقيةالتفا -11
 م.1143يونيو  14الدولية بتاريخ 

باعتمادها مبؤمتر األمم  أوصىقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بك ن(،  -11
أيلول / سبتمرب  4آب/ أغسطس إىل  14اجملرم ن املعقود يف ميالنو من  ة ومعاملةاملتحدة السابع ملنع اجلررم

 .م1121تشرين الثاين / نوفمرب  11املؤرخ يف  61/11واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها  م1121

ار اجلمعية العامة لألمم مبوجب قر  واالنضماموعرضت للتوقيع والتصديق  اعتمدت اتفاقية حقو  الطفل -11
أيلول/ سبتمرب  11م، دخلت حيز التنفيذ يف 1121تشرين الثاين/ نوفمرب  11املؤرخ يف  66/11 املتحدة
 .م1111
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 اعتمدت)مبادئ الرياض التوجيهية(، م 1111لتوجيهية ملنع جنوح األحداث مبادئ األمم املتحدة ا -13
 .م1111سمرب كانون األول/ دي  16 املؤرخ يف 111/ 61مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

 اعتمدت)قواعد هافانا(  م1111قواعد األمم املتحدة اخلاصة حبماية األحداث اجملردين من حريتهم  -16
كانون األول/  16املؤرخ يف  61/113ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 .م1111ديسمرب 

ء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها حظر أسو  بأسوأاملتعلقة  121رقم  االتفاقية -11
يونيو  14املنعقدة جبنيف بتاريخ  24، املعتمدين خالل املؤمتر الدويل للعمل يف دورته 111املكملة بالتوصية رقم 

 م.1111

املواد األطفال يف البغاء ويف  واستغاللحقو  الطفل بشأن بيع األطفال  التفاقية االختياريالربتوكول  -14
            مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم واالنضماماإلباحية أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق 

 م.1111يناير  12خل حيز النفاذ يف ، دم1111مايو  11، املؤرخ يف 16، الدورة 143

اقية األمم املتحدة ملكافحة باألشخاص خباصة النساء واألطفال، املكمل التف اإلجتاربرتوكول منع وقمع  -14
 م.1111نوفمرب  11اجلررمة املنظمة عرب الوطنية، املعتمد من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بتاريخ 

 

 االتفاقيات اإلقليمية: -ب

 .م1111لعام  امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته -1

 . م1126متر وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف ديسمرب ، أقره مؤ م1126 لعام ميثا  حقو  الطفل العريب -1

 11سا( بتاريخ مبدينة سرتاسبورغ )فرن اعتمدت، م1114 لعام األوروبية بشأن ممارسة حقو  الطفل االتفاقية -3
 .م1111يوليو/ جويلية  1ز التنفيذ ودخلت حيم 1114يناير/ جانفي 

 اإلسالميالتوقيع واالنضمام والتصديق عليه من قبل املؤمتر  عهد حقو  الطفل يف اإلسالم، أعتمد وفتح باب -6
م 1111حزيران/ يونيه  31إىل  12من اليمن، خالل الفرتة  –الثاين والثالثون لوزراء اخلارجية املنعقد يف صنعاء 

 .ه1614مجادى األوىل  13إىل  11لـ املوافق 

 ( التقارير:7



 

547  

                      العدالة التصاقحية، الدورةمنع اجلررمة والعدالة اجلنائية،  جلنةتقرير اجمللس االقتصادي االجتماعي،  -1
 م.1111نيسان/ أبريل  14 11، فينا، 11

تقرير مشرتك ملفوضية األمم املتحدة السامية قحقو  اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلررمة  -1
بالعنف ضد األطفال، منع العنف ضد األطفال والتصدي له يف إطار نظام  لألم ن العام املعنية واملمثلة اخلاصة

 .م1111جوان  11، 11قضاء األحداث، جملس حقو  اإلنسان، الدورة 

فريق العامل ن بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، دعم الشباب املعرض للخطر، حقيبة أدوات السياسات للدول  -3
 .م1112متوسطة الدخل، البنك الدويل، 

(، اهليئة 4قيس جبارين، تقرير حول جنوح األحداث يف التشريعات الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية ) -6
 .م1112الفلسطينية املستقلة قحقو  املواطن، رام اهلل، تشرين الثاين 

             ( حقو  الطفل يف قضاء األحداث، الدورة1112) 11جلنة حقو  الطفل، التعليق العام رقم  -1
 .م1114شباط/ فرباير  1 -كانون األول/ يناير  11، جنيف 66

، دائرة م1114اهلامشية، نتائج مسح عماىل األطفال  األردنيةملتم ديأوغلو، األطفال العاملون يف اململكة  -4
 .م1111، آذار األردن -اإلحصاءات العامة، عمان

 

 سادسا: النصوص القانونية.

 .الجزائري التشريع( في أ 

ه 1614 عام رجب 14املؤرخ يف  623 -14الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  م1114 دستور( 0
                     م1114نوفمرب سنة  12 استفتاءاملتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصاد  عليه يف 

، ص 44ع ، 33س ، م1114ديسمرب سنة  2ه املوافق لـ 1614 عام رجب 14)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
مارس  4هـ املوافق لـ  1634مجادى األوىل عام  14املؤرخ يف  11 -14القانون رقم املعدل ب( وما بعدها 4

املوافق لـ  هـ1634 شوال عام 11 يف)ج. ر. ج. ج، املؤرخة )استدراك( م املتضمن التعديل الدستوري  1114
 (.16ص ، 64، ع 13م، س  1114سنة  غشت 13

 القوانين:( 7
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املتضمن  م1141يونيو سنة  14املوافق لـ ه 1321ربيع الثاين عام  1املؤرخ يف  22 -41املرسوم رقم  -1
يونيو  11هـ املوافق لـ 1321ربيع الثاين عام  1يوم اجلمعة  املؤرخة ،بعض أنواع التلقيح اإلجباري )ج. ر. ج. ج

صفر عام  14املؤرخ يف  121 -21املعدل واملتمم باملرسوم رقم  (411ص ، 13 ع، 4 س،  م1141سنة 
ه 1614صفر عام  31م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 1121نوفمرب سنة  11ه املوافق لـ 1614

 (.1431و  1431ص  ،64، ع 11س  م،1121نوفمرب سنة  13املوافق لـ 

املتعلق  م1121يونيو سنة  14ه املوافق لـ 1611 عام شعبان 16املؤرخ يف  14 -21 القانون رقم -1
            يونيو سنة 31ه املوافق لـ 1611 عام شعبان 14بالتمه ن )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 

 شوال 16املؤرخ يف  11 -16وما بعدها( املعدل واملتمم بالقانون رقم  221، ص 14، ع 12م، س 1121
ه 1631شوال عام  16األربعاء  م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم1116غشت سنة  1ه املوافق لـ 1631 عام

 (.4و  4،  ص 61، ع 11م، س 1116 سنة غشت 11املوافق لـ 

 سنة                يونيو 11ه املوافق لـ 1616 عام رمضان 11املؤرخ يف  11 -26القانون رقم  -3
 11فق لـ املوا ه1616 عام رمضان 11 يوم الثالثاءاملؤرخة ، ، املتضمن قانون األسرة )ج. ر. ج. جم1126

املؤرخ يف  11 -11( املعدل واملتمم باألمر رقم وما بعدها 111، ص 16ع  ،11س  ،م1126يونيو سنة 
ه 1614 عام حمرم 12املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج م1111 سنة فرباير 14ه املوافق لـ 1614عام حمرم  12

 (.وما بعدها 12، ص 11ع  ،61س  ،م1111سنة فرباير  14املوافق لـ 

 

املتعلق م 1121 سنة فرباير 14املوافق لـ  ه1611مجادى األوىل عام  14املؤرخ يف  11 -21قانون رقم لا -6
 فرباير 14املوافق لـ  ه1611 مجادى األوىل عام 14 يوم األحد املؤرخة ،حبماية الصحة وترقيتها )ج. ر. ج. ج

 14املؤرخ يف  13 -12قم القانون ر املعدل واملتمم ب (وما بعدها 144ص ، 2، ع 11م، س 1121 سنة
 عام أول شعبان يوم األحداملؤرخة  ،)ج. ر. ج. ج م1112يوليو سنة  11املوافق لـ  ه1611رجب عام 

 .(وما بعدها 3، ص 66 ع ،61س  م، 1112غشت سنة  3هـ املوافق لـ 1613

املتضمن  م1121أبريل سنة  11املوافق لـ ه 1611 عام رمضان 11املؤرخ يف  12 -21القانون رقم  -1
املوافقة على العهد الدويل اخلاص باقحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باقحقو  املدنية 

املؤرخة  ،والسياسية والربوتوكول االختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باقحقو  املدنية والسياسية )ج. ر. ج. ج
وما  611 ، ص14، ع 14م، س 1121 سنة أبريل 14ـ املوافق لـ ه1611رمضان عام  11يوم األربعاء 

 .(بعدها
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املتعلق بعالقات  م1111 سنة أفريل 11هـ املوافق لـ 1611 عام رمضان 14املؤرخ يف  11 -11القانون  -4
   ، ع 14س  ،م1111 سنة أفريل 11 هـ املوافق لـ1611أول شوال عام  املؤرخة يف ،العمل )ج. ر. ج. ج

ه 1614رمضان عام  1 املؤرخ يف 11 -14املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  وما بعدها( 141، ص 14
 11هـ املوافق لـ 1614رمضان عام  13م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 1114سنة  يناير 11 املوافق لـ

 (.14، ص 3، ع 36م، س 1114يناير سنة 

املتعلق  1111فرباير سنة  13ه املوافق لـ 1611 عام شوال 14املؤرخ يف  64 -11املرسوم التنفيذي رقم  -4
مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعي ن ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت قحقت هبم نتيجة أعمال 
                                     إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهم 

        ، ع34م، س 1111فرباير سنة  14ه املوافق لـ 1611 عام خة يف أول ذو القعدةر املؤ  ،ر. ج. ج )ج.
 (1، ص 1

 م1116 سنة سبتمرب 4 ه املوافق لـ1611رجب عام  11 املؤرخ يف 11 -16القانون العضوي رقم  -2
سبتمرب سنة  2ه املوافق لـ 1611رجب عام  13)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف  املتضمن القانون األساسي للقضاء

 وما بعدها(. 13، ص 14، ع 61، س م1116

م املتعلق 1116ديسمرب سنة  11هـ املوافق لـ 1611ذي القعدة عام  13املؤرخ يف  12 -16القانون رقم  -1
                                        بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقع االستغالل واإلجتار غري مشروع ن مبا 

     م، س1116ديسمرب سنة  14ه املوافق لـ 1611ذو القعدة عام  16)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 
 وما بعدها(. 3، ص 23، ع 61

املتضمن م 1111 سنة ربايرف 4ه املوافق لـ 1611ذي اقحجة عام  14املؤرخ يف  16 -11القانون رقم  -11
عام حمرم  6)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد  اإلدماج االجتماعي للمحبوس نقانون تنظيم السجون وإعادة 

املؤرخ  11 -12( املتمم بالقانون رقم 11، ص 11، ع 61م، س 1111 سنة فرباير 13ه املوافق لـ 1614
مجادى  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 1112يناير سنة  31ه املوافق لـ 1631 عام مجادى األوىل 11يف 
 وما بعدها(. 11، ص 1، ع 11م، س 1112يناير سنة  31ه املوافق لـ 1631 عام ىلاألو 

املتضمن م 1112 سنة يناير 13 ه املوافق لـ1611 عام حمرم 11 املؤرخ يف 16 -12القانون رقم  -11
 سنة يناير 14 ه املوافق لـ1611حمرم عام  11 املؤرخة يف ،القانون التوجيهي للرتبية الوطنية )ج. ر. ج. ج

 (.وما بعدها 4، ص 6 ، ع61س ، م1112
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املتضمن م 1112 سنة فرباير 11ه املوافق لـ 1611 عام صفر 12املؤرخ يف  11 -12القانون رقم  -11
ه املوافق لـ 1611 عام ربيع الثاين 14 يوم األربعاءاملؤرخة  ،قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية )ج. ر. ج. ج

 وما بعدها(. 3، ص 61س ،11، ع م1112سنة أبريل  13

            يوليو سنة 14ه املوافق لـ 1631شعبان عام  16املؤرخ يف  11 -11العضوي رقم القانون  -13
شعبان عام  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف املتعلق بتنظيم احملكمة العليا وعملها واختصاصها م 1111
 وما بعدها(. 4، ص 61، ع 62      م، س1111يوليو سنة  31ه املوافق لـ 1631

م املتعلق 1111 سنة يناير 11ه املوافق لـ 1633صفر عام  12املؤرخ يف  11 -11القانون رقم  -16
س  ،م1111 سنة يناير 11ه املوافق لـ 1633صفر عام  11يوم األحد باإلعالم )ج. ر. ج. ج، املؤرخة 

 (.وما بعدها 11، ص 1ع  ،61

م يعدل ويتمم 1116فرباير سنة  6ه املوافق لـ 1631ربيع الثاين عام  6 املؤرخ يف 11 -16القانون رقم  -11
م املتضمن قانون 1144يونيو سنة  2ه املوافق لـ 1324صفر عام  12املؤرخ يف  114 -44األمر رقم 

              فرباير سنة 14ه املوافق لـ 1631ربيع الثاين عام  14العقوبات )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
 وما بعدها(. 6، ص 4، ع 11س  م،1116

املتضمن  م1111 سنة يناير 6هـ املوافق لـ 1634ربيع األول عام  13املؤرخ يف  11 -11القانون قم  -14
            سنةيناير  4هـ املوافق لـ 1634 عام ربيع األول 14املؤرخة يف ، إنشاء صندو  النفقة )ج. ر. ج. ج

 (.4، ص 1 ع ،11س  م،1111

علق املتم 1111 سنة يوليو 11ه املوافق لـ 1634رمضان عام  12املؤرخ يف  11 -11نون رقم القا -14
 س       م، 1111 سنة يوليو 11ه املوافق لـ 1634 عام شوال 13املؤرخة يف ، ج. ر. ج. ج)حبماية الطفل 

 (.وما بعدها 6 ص، 31 ع، 11

 ( األوامر:3

م املتضمن قانون 1144 سنة يونيو 12ه املوافق لـ 1324 صفر عام 12املؤرخ يف  111 -44األمر رقم  -1
يونيو سنة  11املوافق لـ  ه1324صفر عام  11 يوم اجلمعةاملؤرخة  ،ج. ر. ج. جاإلجراءات اجلزائية )

 12املؤرخ يف  14 -14القانون رقم ( املعدل واملتمم مبوجب وما بعدها 411، ص 62 ع، 13س ، م1144
ه 1632 أول رجباملؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج م1114مارس سنة  14ملوافق لـ ه ا1632مجادى األوىل عام 

 (.وما بعدها 1، ص 11 ع ،16س  ،م1114 مارس سنة 11املوافق لـ 
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املتضمن قانون م 1114سنة يونيو  12ه املوافق لـ 1324صفر  12املؤرخ يف  114-44األمر رقم  -1
ع  ،3س  ،م1144 سنة يوليو 11املوافق لـ  ه1324 عام صفر 11املؤرخة يف  ،العقوبات ) ج. ر. ج. ج

ه املوافق 1634رمضان عام  16املؤرخ يف  11 -14( املعدل واملتمم بالقانون رقم وما بعدها 411، ص 61
يونيو سنة  11املوافق لـ  ه1634 عام رمضان 14املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج م1114يونيو سنة  11لـ 

 (.1و  6، ص 34ع  ،13س  ،1114

 املتعلق م1141 رباير سنةف 11 ه املوافق لـ1321ذي اقحجة عام  13 املؤرخ يف 11 -41األمر رقم  -3
 فرباير سنة 14هـ املوافق لـ 1321ذو اقحجة عام  11يوم اجلمعة املؤرخة  ،ج. ر. ج. ج) اقحالة املدنيةب

ربيع  11ملؤرخ يف ا 13 -14وما بعدها( املعدل واملتمم بالقانون رقم  146، ص 11، ع 4س ، م1141
ربيع الثاين عام  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األحد 1114يناير سنة  11ه املوافق لـ 1632الثاين عام 

 ما بعدها(. 1، ص 1، ع 16م، س 1114يناير سنة  11هـ املوافق لـ 1632

م املتعلق 1141 سنة غشت 1ه املوافق لـ 1311مجادى الثانية عام  16املؤرخ يف  14 -41مر األ -6
غشت  14ه املوافق لـ 1311 عام مجادى الثانية 14باملساعدة القضائية )ج. ر. ج. ج، املؤرخ يوم 

 11املؤرخ يف  11 -11املعدل واملتمم بالقانون رقم  (وما بعدها 1111، ص 44، ع 2س  م،1141سنة
ه 1631ربيع األول عام  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 1111فرباير سنة  11ه املوافق لـ 1631صفر عام 
 وما بعدها(. 1، ص 11، ع 64م، س 1111مارس سنة  1املوافق لـ 

 

م املتعلق 1141 سنة فرباير 11هـ املوافق لـ 1311ذي اقحجة عام  11املؤرخ يف  13 -41األمر رقم  -1
 سنة                 فرباير 11ه املوافق لـ 1311 عام حمرم 4املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج امللغى حبماية الطفولة واملراهقة

 (. وما بعدها 111، ص 11ع ، 1س ، 1141

م املتعلق بإلزامية التأم ن 1146 سنة يناير 31ه املوافق لـ 1316 عام حمرم 4املؤرخ يف  11 -46األمر  -4
ملوافق ه ا1316حمرم عام  14على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 

 31 -22املعدل واملتمم بالقانون رقم  (وما بعدها 131، ص 11، ع 11، س 1146فرباير سنة  11لـ 
 4م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم األربعاء 1122يوليو سنة  11ه املوافق لـ 1612ذي اقحجة عام  1املؤرخ يف 

 وما بعدها(.  1124، ص 11، ع 11م، س 1122 سنة يوليو 11ه املوافق لـ 1612ذو اقحجة عام 

املتعلق بقمع م 1141 سنة أبريل 11هـ املوافق لـ 1311ربيع الثاين عام  14املؤرخ يف  14 -41مر رقم األ -4
هـ 1311ربيع الثاين عام  14 يوم اجلمعةاملؤرخة  ،السكر العمومي ومحاية القصر من الكحول )ج. ر. ج. ج

 (.وما بعدها 612، ص 34 ع، 11 س، م1141 سنة مايو 1املوافق لـ 
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 سنة                 سبتمرب 14ه املوافق لـ 1311رمضان عام  11املؤرخ يف  12 -41األمر رقم  -2
 سبتمرب 31املوافق لـ  ه1311 عام رمضان 16املؤرخة يف ، ، املتضمن القانون املدين )ج. ر. ج. جم1141

 11املؤرخ يف  11 -14رقم  قانونل(، املعدل واملتمم باوما بعدها 111، ص 42ع  ،11س  ،م1141 سنة
ه 1612ربيع الثاين  11املؤرخة يف  ،)ج. ر. ج. ج م1114سنة مايو  13ه املوافق لـ 1612عام ربيع الثاين 

 (.وما بعدها 3، ص 31ع  ،66س  ،1114 سنة مايو 13املوافق لـ 

م املتضمن 1141 نةس سبتمرب 14هـ املوافق لـ 1311 عام رمضان 11املؤرخ يف  46 -41األمر رقم  -1
شوال  1، املؤرخة يوم اجلمعة )ج. ر. ج. جامللغى  إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة

 .(وما بعدها 1111، ص 21 ع، 11 س، م1141 سنة أكتوبر 11ه املوافق لـ 1311عام 

 علقاملت م1141سنة سبتمرب  14 ه املوافق لـ1311رمضان عام  11 املؤرخ يف 41 -41األمر رقم  -11
أكتوبر  11ه املوافق لـ 1311شوال عام  1)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم اجلمعة  امللغى ماية أخال  الشبابحب

 .(1116، ص 21، ع 11م، س 1141سنة 

 التنظيمية:( المراسيم 4

كميلية املتعلقة بإبطال الت املتضمن املصادقة على االتفاقية 1143سبتمرب  11املؤرخ يف  161 -43املرسوم  -1
 (.44، ع 1143سبتمرب  16ج. ج، املؤرخة يف  )ج. ر. الر  وجتارة الرقيق واملمارسات الشبيهة بالر 

منع اإلجتار  اتفاقية املتضمن املصادقة على 1143سبتمرب  11املؤرخ يف  361 -43املرسوم رقم  -1
 (.44، ع 1143سبتمرب  16 ج. ج، املؤرخة يف باألشخاص واستغالل دعارة الغري )ج. ر.

لشعبية نضمام اجلمهورية اجلزائرية الدرمقراطية اااملتضمن م 1143سبتمرب  11املؤرخ يف  363 -43املرسوم  -3
وما  44م، ع 1143 مارس سنة 16ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف تفاقية الوحيدة حول املخدرات )بتحفظ إىل اال

ذي القعدة عام  11املؤرخ يف  41 -11املرسوم الرئاسي ليه مبوجب املصاد  ع 1141بعدها(، املعدلة بربتوكول 
ه 1611ذو القعدة عام  11م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 1111فرباير سنة  1ه املوافق لـ 1611

 وما بعدها(. 11، ص 11، ع 31م، س 1111فرباير سنة  11املوافق لـ 

املتعلق بوضع  م1144 نةس يونيو 2املوافق لـ ه 1324م صفر عا 12املؤرخ يف  143 -44املرسوم رقم  -6
ه املوافق لـ 1324صفر عام  13ثن ن داث )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم االحماكم األحقوائم املساعدين لدى 

 وما بعدها(. 441، ص 11، ع 3م، س 1144يونيو سنة  13
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املتضمن م 1123سبتمرب سنة  3ـ هـ املوافق ل1613ذي القعدة عام  11املؤرخ يف  112 -23املرسوم  -1
 12)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء  بالسن األدىن للقبول يف العمل املتعلقة 132تفاقية رقم االاملصادقة على 

 وما بعدها(. 1114، ص 34، ع 11م، س 1123سبتمرب سنة  4 املوافق لـ ه1613ذي القعدة عام 

 م1121 سنة مايو 14املوافق لـ  ه1611 عام شوال 11 املؤرخ يف 44 -21املرسوم الرئاسي رقم  -4
نضمام إىل العهد الدويل اخلاص باقحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص املتضمن اال

. باقحقو  املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باقحقو  املدنية والسياسية )ج. ر
، ص 11، ع 14م، س 1121 سنة مايو 14هـ املوافق لـ 1611شوال عام  11املؤرخة يوم األربعاء  ،ج. ج
 (.131و  131

ديسمرب سنة  11ه املوافق لـ 1613مجادى الثانية عام  16املؤرخ يف  641 -11املرسوم الرئاسي رقم  -4
 12املؤرخة يف  ،ج. ر. ج. جحقو  الطفل )تفاقية امع التصرحيات التفسريية على م املتضمن املصادقة، 1111

 (.وما بعدها 1312، ص 11، ع 11، س م1111 سنة ديسمرب 13ه  املوافق لـ 1613مجادى الثانية عام 

م 1111نوفمرب سنة  12هـ املوافق لـ 1611رمضان عام  1املؤرخ يف  324 -1111املرسوم الرئاسي  -2
ظر أسوء أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء تعلقة حبامل 121تفاقية رقم االاملتضمن املصادقة على 

ديسمرب سنة  3هـ املوافق لـ 1611رمضان عام  4)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم  111عليها املكملة بالتوصية رقم 
 وما بعدها(. 3، ص 43، ع 34م، س 1111

 سنة يوليو 12هـ املوافق لـ 1616مجادى األوىل عام  12املؤرخ يف  161 -13املرسوم الرئاسي رقم  -1
مجادى  11املؤرخة يف  ،املتضمن التصديق على امليثا  اإلفريقي قحقو  الطفل ورفاهيته )ج. ر. ج. جم 1113

 (.وما بعدها 3، ص 61، ع 61م، س 1113 سنة يوليو 11هـ املوافق لـ 1616األوىل عام 

 سنة نوفمرب 11املوافق لـ  ه1616 عام رمضان 16املؤرخ يف  614 -13املرسوم الرئاسي رقم  -11
           جتار باألشخاص خباصة النساء ق بتحفظ على برتوكول منع وقمع اإل، املتضمن التصديم1113

واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلررمة املنظمة عرب الوطنية، املعتمد من طرف اجلمعية العامة 
ه املوافق 1616 عام رمضان 14ج. ج، املؤرخة يف  )ج. ر. 1111نوفمرب  11اريخ ملنظمة األمم املتحدة بت

 (.وما بعدها 6، ص 41، ع 61، س 1113 سنة نوفمرب 11لـ  

 م1111 سنة نوفمرب 2ه املوافق لـ 1614شوال عام  4املؤرخ يف  611 -11املرسوم التنفيذي رقم  -11
نشاطات إعادة تربية احملبوس ن وإعادة إدماجهم االجتماعي ومهامها اللجنة الوزارية املشرتكة لتنسيق  تنظيمحيدد 

، ع 61، س م1111 سنة نوفمرب 13ه املوافق لـ 1614شوال عام  11وسريها )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
 (.وما بعدها 6، ص 46
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م 1141سبتمرب سنة  1 ه املوافق لـ 1614شعبان عام  1 املؤرخ يف 111-14املرسوم الرئاسي رقم  -11
الربتوكول االختياري التفاقية حقو  الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء املتضمن املصادقة على 

م، س 1114سبتمرب سنة  4ه املوافق لـ 1614 عام شعبان 13. ج، املؤرخة يف جج. ر. ) ويف املواد اإلباحية
 .(وما بعدها 3، ص 11ع  ،63

م حيدد 1111فرباير  11ه املوافق لـ 1631صفر عام  11املؤرخ يف  42 -11 املرسوم التنفيذي رقم -13
م، س 1111فرباير  11ه املوافق لـ 1631صفر عام  11أتعاب احملضر القضائي )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 

 .وما بعدها( 1، ص 11، ع 64

 سنة أبريل 1وافق لـ ه امل1633مجادى األوىل عام  13املؤرخ يف  141 -11التنفيذي رقم املرسوم  -16
                  القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة املتضمن  م1111

، ع 61، س م1111 سنة أبريل 11ه املوافق لـ 1633عام مجادى األوىل  11)ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
 14ه املوافق لـ 1311رمضان عام  11املؤرخ يف  111 -41رقم لمرسوم املعدل ل (وما بعدها 11، ص 11

سنة أكتوبر  16ه املوافق لـ 1311شوال عام  1م )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يوم الثالثاء 1141سبتمرب سنة 
 وما بعدها(. 1111، ص 21، ع 11م، س 1141

املتضمن م 1111 ةسن يناير 6هـ املوافق لـ 1634ربيع األول عام  13املؤرخ يف  11 -11قم ر القانون  -11
س م، 1111سنة يناير  4هـ املوافق لـ 1634ربيع األول  14إنشاء صندو  النفقة )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 

 (.وما بعدها 4، ص 1ع  ،11

م 1114مايو سنة  31ه املوافق لـ 1634شعبان عام  13املؤرخ يف  111 -14رقم املرسوم التنفيذي  -14
سريها وشروط االلتحا  هبا ونظام الدراسة فيها وحقو  الطلبة  اتللقضاء وكيفي املتضمن تنظيم املدرسة العليا

، س م1114يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1634شعبان عام  11القضاة وواجباهتم )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف 
 (.وما بعدها 14، ص 33، ع 61

ديسمرب سنة  11املوافق لـ  1632ربيع األول عام  11املؤرخ يف  336 -14رسوم التنفيذي رقم ملا -14
ربيع  11الوطنية قحماية والطفولة )ج. ر. ج. ج، املؤرخة يف  اهليئةحيدد شروط وكيفيات تنظيم وسري  م1114
 (.وما بعدها 1، ص 41، ع 13، س م1114 سنة ديسمرب 11ه املوافق لـ 1632األول 

 وزارية:القرارات ( ال5

يات احملدد لكيف م1114 غشت سنة 1 ه املوافق لـ1614رجب عام  4 القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -1
                                جتماعية واملالية لفائدة احملبوس ن املعوزين عند اإلفراج تنفيذ إجراء منح املساعدة اال
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س  ،م1114أكتوبر سنة  6ه املوافق لـ 1614رمضان عام  11يوم األربعاء عنهم، )ج. ر. ج. ج، املؤرخة 
 (. وما بعدها 11ص ، 41ع  ،63

م حيدد كيفيات 1111يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1631رجب عام  11ؤرخ يف املشرتك املوزاري القرار ال -1
                    التغذية والنظافة البدنية لألشخاص املوقوف ن حتت النظر داخل مقرات األمن الوطين اريف صمبالتكفل 

             م، س1111يونيو سنة  11ه املوافق لـ 1631رجب عام  14املؤرخة يوم األربعاء  )ج. ر. ج. ج،
 (.11و  11ص ، 34، ع 62

احملدد للتنظيم م 1113 سنة مايو 11ه املوافق لـ 1636رجب عام  11ؤرخ يف املشرتك املوزاري القرار ال -3
شعبان عام  4 يوم األحد)ج. ر. ج. ج، املؤرخة الداخلي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة 

 (.11و  12، ص 31، ع 11، س م1113يونيو سنة  14ه املوافق لـ 1636

 

 

 

 .المغربي التشريع( في ب

 ( القوانين:0

م 1141نوفمرب  14ه املوافق لـ 1312مجادى الثانية  12املؤرخ يف  1 -11 -613ظهري شريف رقم  -1
، م1143يونيو  1ه املوافق لـ 1323حمرم  11غريب املعدل )ج. ر. م. م، املؤرخة يف املتضمن قانون اجلنائي امل

 (.وما بعدها 1113، ص 1461ع 

مبثابة القانون م 1146ماي  11املوافق لـ  ه1316ربيع الثاين  12املؤرخ يف  1.43.121القانون رقم  -1
 1ى هذه املخدرات، )ج. ر. م. م، املؤرخة يف املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمن ن عل

 (.وما بعدها 1111، ص 3116، ع م1146جوان 

سبتمرب  11ه املوافق لـ 1316مضان  11املؤرخ يف  1 -46  -664ظهري شريف مبثابة قانون رقم  -3
ه 1316ن رمضا 13املتعلق باملصادقة على قانون املسطرة املدنية املعدل )ج. ر. م. م، املؤرخة يف  م1146

 (.وما بعدها 1461مكرر، ص  3131، ع م1146سبتمرب  31املوافق لـ 
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بتنفيذ  م1111أكتوبر  3املوافق لـ  ه1613رجب  11الصادر يف  1 -11 -111 ظهري الشريف رقم -6
ه 1613ذي القعدة  14خة يف ر املعدل املتعلق باملسطرة اجلنائية )ج. ر. م. م، املؤ  11 -11القانون رقم 

 (.وما بعدها 311، ص 1142، ع م1113يناير  31لـ  املوافق

املتعلق  34 -11بتنفيذ القانون رقم  ه1613رجب  11صادر يف  1 -11 -131ظهري شريف رقم  -1
 (.1116، رقم م1111نوفمرب  4املوافق لـ  ه1613رمضان  1باقحالة املدنية )ج. ر. م. م، املؤرخة يف 

م 1113شتنرب  11املوافق لـ  ه1616من رجب  16يف  ، الصادر1-13-116ظهري الشريف رقم  -4
 2ه املوافق لـ 1616شوال  13)ج. ر. م. م، املؤرخة يف املتعلق مبدونة الشغل 41-11بتنفيذ القانون رقم 

 (.3141، ص1144م، ع 1113ديسمرب 

م 1116اير فرب  3ه املوافق لـ 1616من ذي اقحجة  11الصادر يف  11-16-11الظهري الشريف رقم  -4
 1ه املوافق لـ 1616ذو اقحجة  16مبثابة مدونة األسرة )ج. ر. م. م، املؤرخة يف  41 -13بتنفيذ القانون رقم 

الصادر بتنفيذ الظهري  12-11( املعدل بالقانون رقم وما بعدها 612، ص 1126، ع م1116فرباير 
)ج. ر. م. م، املؤرخة م 1111ليو يو  14ه املوافق لـ 1631شعبان  13املؤرخ يف  1-11-113الشريف رقم 

 (.وما بعدها 3234، ص 1211، ع م1111يوليو  14ه املوافق لـ 1631شعبان  13يف 

 1.1تغيري الفصل ب 11 -11املعدل بالقانون  م1113أوت  11املوافق لـ  ه1331رمضان  1ظهري  -2
ربيع اآلخر  11املؤرخ يف  11-11-11لتزامات والعقود الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم مبثابة قانون اال

 11ه املوافق لـ 1634مجادى األوىل  12)ج. ر. م. م، املؤرخة يف  م1111فرباير  11ه املوافق لـ 1634
 (.وما بعدها 1411، ص 4366، ع م1111مارس 

 التنظيمية: ( المراسيم7

دد مبوجبه كيفية حتم 1111نوفمرب  3املوافق لـ  ه1611شعبان  4الصادر يف  1 -11 -621مرسوم رقم  -1
املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  13 -12تطبيق القانون رقم 

م                           1111أغسطس  11ه املوافق لـ 1611من مجادى األوىل  13بتاريخ  1 -111-11
وما  3111، ص 6262، ع م1111نوفمرب  14ه املوافق لـ 1611شعبان  11. م. م، املؤرخة يف)ج. ر
 (.بعدها

  .المصري التشريع( في ج
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م 1116جانفي  12ه املوافق لـ 1631ربيع األول  14م املؤرخ يف 1116املعدل لسنة  الدستور المصري( 0
 .مكرر )أ(( 3م ع 1116جانفي  12)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 

 ( القوانين:7

يوليه سنة  11ه املوافق لـ 1314مجادى األوىل سنة  13املؤرخ يف  م1134 لسنة 58  رقم القانون -1
( املعدل  71 ع ،م1143 أوت 1املؤرخة يف   ،الوقائع املصريةاملتضمن قانون العقوبات املصري )م 1134

       م 1112يناير سنة  13ه املوافق لـ 1631مجادى األوىل سنة  4املؤرخ يف  1112لسنة  1رقم بالقانون 
   مكرر 3ع ، 41س ، 1114سنة  سبتمرب 14ه املوافق لـ 1631مجادى األوىل  4ج. م، املؤرخة يف  .)ج. ر

 (.6و  3، ص )ج(

م املتضمن 1162 جويلية 14ه املوافق 1344رمضان سنة  1م املؤرخ يف 1162لسنة  131قانون رقــم ال -1
  مكرر) أ((. 112م، ع 1621جويلية  11القانون املدين املصري )الوقائع املصرية، املؤرخة يف 

 11املتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري )الوقائع املصرية، املؤرخة يف  م1111لسنة  111القانون رقم  -3
ه 1632رجب سنة  31املؤرخ يف  1114لسنة  11( املعدل مبوجب القانون رقم 11، ع م1111أكتوبر 

 3)تابع(، ص  12م، ع 1114أبريل سنة  14ؤرخة يف م )ج. ر. ج. م، امل1114أبريل سنة  14املوافق لـ 
 وما بعدها(.

                  يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار هبا  م1141لسنة  121القانون رقم  -6
 م. 1121لسنة  111املعدل بالقانون رقم  (131، ع م1141جوان  13)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 

م 1121أغسطس سنة  1ه املوافق لـ 1611شوال سنة  1م املؤرخ يف 1121لسنة  131 القانون رقم -1
يونيه  11م )ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 1114لسنة  111املعدل مبوجب القانون  قانون التعليم املصرياملتضمن 

 )تابع( م(. 11م، ع 1114سنة 

ذي القعدة سنة  4ر. ج. م، املؤرخة يف  )ج. املتضمن قانون الطفل املصري م1114لسنة  11القانون رقم  -4
             م1111لسنة  14املعدل بالقانون )تابع(( 13م، ع 1114مارس سنة  12ه املوافق لـ 1614

 تابع )أ((.   4م، ع 1111فرباير سنة  11ه املوافق لـ 1634ربيع اآلخر سنة  14)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 

صفر سنة  1لق بقانون العمل املصري )ج. ر. ج. م، املؤرخة يف املتع م1113لسنه  11قانون رقم  -4
 مكرر(. 16، ع م1113أبريل سنة  4املوافق لـ  هـ1616
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مايو سنة  1املتعلق مبكافحة اإلجتار بالبشر )ج. ر. ج. م، املؤرخة يف م 1111لسنة  46القانون رقم  -2
  مكرر(. 12، ع م1111

 ( القرارات:3

          طفولة واألمومة لبشأن اجمللس القومي ل م1122 جانفي 16املؤرخ يف  16رقم  قرار رئيس اجلمهورية -1
               م 1121لسنة  143املعدل بالقرار رقم ( 1م، ع 1122فرباير  6)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 

 (.12م، ع 1121يوليه  14املؤرخة يف ،)ج. ر. ج. م

بشأن حتديد نظام تشغيل األطفال و م 1113جوان  31املؤرخ يف م 1113لسنة  112لقرار الوزاري رقم ا -1
الظروف والشروط واألحوال اليت يتم فيها التشغيل وكذلك األعمال واملهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها 

 (.وما بعدها 141، ع م1113جويلية  11املؤرخة يف )الوقائع املصرية، وفقاً ملراحل السن املختلفة 

           بشأن إعادة تشكيلة اجمللس القومي للطفولة واألمومة  1114لسنة  1111لس الوزراء رقم قرار جم -3
 31م، ع 1114أغسطس سنة  16ه املوافق لـ 1634 ذي القعدة سنة 11)ج. ر. ج. م، املؤرخة يف 

 )مكرر((.

 

 

 .العراقي د( في التشريع

 ( القوانين:0

ديسمرب  11من قانون العقوبات العراقي )الوقائع العراقية، املؤرخة يف املتض م1141لسنة  111القانون رقم  -1
 (.1442، ع م1141

  .المواقع اإللكترونية: سابعا

 //:www.justice.gov.ma.httpموقع وزارة العدل املغربية  -1

 //:www.cc.gov.eg.httpموقع وزارة اجلريدة الرمسية املصرية  -1

 //:www.msnfcf.gov.dz.http الوطين واألسرة وقضايا املرأةموقع وزارة التضامن  -3

 .//:iepolice.dzwww.algerhttpموقع املديرة العامة لألمن الوطين  -6

http://www.justice.gov.ma/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.msnfcf.gov.dz/
http://www.algeriepolice.dz/
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  .//:www.egypt.gov.eghttp موقع بوابة اقحكومة املصرية -1
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 الملخص:

إن األوضاع اليت عايشها األحداث وال يزالون يعيشوهنا إىل غاية يومنا هذا يف خمتلف أقطار العامل باتت ال       
تندر باخلري، نتيجة االنتهاكات املتزايدة قحقوقهم واالعتداءات والتجاوزات الواقعة عليهم، والظروف املزرية اليت 

أثار قلق حفيظة اجملتمع الدويل حنو هذه األوضاع ودفعه إىل رمرون هبا وارتفاع معدالت اجلررمة يف أوساطهم، مما 
البحث عن حلول للقضاء عليها أو حماولة حتسينها على األقل، من أجل ضمان حياة أفضل هلم كوهنم مستقبل 
األمم والبشرية مجعاء، من خالل إقراره جملموعة من الرتسانات القانونية يف حماولة منه صياغة نظام محاية مستقل 

 وخاص.

وعليه يأيت موضوع هذا البحث واملوسوم بالعدالة اجلنائية لألحداث لدراسة هذا النظام باملقارنة مع بعض     
القوان ن األخرى، من أجل تسليط الضوء على اجلهود التشريعية الدولية السيما الوطنية املبذولة ومدى جناحها يف 
توفري اقحماية اجلنائية الالزمة لألحداث سواء من السلوكيات اإلجرامية واالعتداءات الواقعة عليهم أو املرتكبة من 
طرفهم، خاصة يف ظل اخلصوصية اليت يتمتعون هبا خالل فرتة حداثتهم واليت تقتضي معاملتهم معاملة جنائية 

 واملصلحة الفضلى هلم. متميزة عن تلك املعهودة لدى األشخاص البالغ ن وتتماشى

 .العقوبة -اجلررمة-اإلجراءات -اقحماية-اقحدث -العدالة اجلنائية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

      The conditions experienced by the juveniles and still live today in various 

parts of the world Does not bode well. because of the increasing violations of 

their rights, attacks and abuses against them, the dire conditions they are 

experiencing and the high rates of crime among them, which has raised the 

concern of the international community towards these situations In order to 

ensure a better life for them as they present the future of all nations and 

humankind by adopting a set of legal arsenals in an attempt to formulate an 

independent and special protection system. 

      Therefore, the subject of this research and the subject of criminal justice for 

juveniles is to study this system in comparison to a set of laws in order to shed 

light on the international legislative efforts, especially the national ones, and 

their effectiveness in providing criminal protection for juveniles, from both 

criminal behaviour and attacks committed against them, the singularity they 

enjoyed during their period of juveniles, which requires that they be treated in a 

criminal manner distinct from the familiar procedures in adults and fit the best 

interest of them. 

Keywords: Criminal Justice- Juvenile- Protection- Procedure- Crime- 
Punishment- 

 - 
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Résumé: 

       Les conditions vécus par les juvéniles et vivent encore jusqu'à aujourd'hui 

dans différents pays du monde de sent plus un signe avant-coureur de 

l'augmentation des violation de ses droits et les conditions misérables qui 

passent et taux de criminalité élevé au milieu eaux  susciter les préoccupations 

de la communauté international et la poussé à chercher  des solutions pour les 

éliminer ou bien limiter afin d'assurer une meilleure vie, parce qu'ils sont l'avenir 

de la nation, en approuvant un ensemble d' textes juridiques. 

C'est le sujet de la recherche et soutenu par la justice pour mineurs étudier le 

système par rapport à autres lois, afin de faire la lumière sur les efforts législatifs 

internationaux, et son succès à fournir  la protection nécessaire soit des attaque 

contre eux au de leur cote' compte tenu de la vie privée dont ils jouissent et du 

traitement criminel distingue' que celle des adultes et sont en leurs faveur.    

Mots-clés: Justice Pénale-mineur- Protection- Procédures- Crime – Punition. 

 

 


