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هداء  
ت.....ٕاىل ت الروح اليت تعانق  اهد وحتمل الصعو السموات....ٕاىل من اكحف و  

لمين معىن العمل....  ي  ٕاىل ا  

ره وسقط اللكامت....  ا عند ذ ٕاىل من یغرد القلب فر  

لغات .... ه حقه لك اللكامت وا  ٕاىل من التف

ٔيب  رمحه هللا. ٔيب...مث  ٕاىل ايب ..مث   

وع احملبة والعطاء .... ٕاىل رمز احلنان  وبلسم الشفاء....ٕاىل ی  

اء ٕاىل  ٔح ىل واصدق ا ٔ اح ...ٕاىل  هتا الن ٔن احلیاة طریق كفاح هنا لمتين  ٕاىل اليت   

ٔيم  " ٔيم..مث  ةالغالی "ٔيم ...مث   

ٔخيت  ٕاىل رموز العزة والشموخ والفخر.... ٕاىل من مه سندي وقويت يف الرصاء والرضاء ٕاىل :

صور،  ا احلوت م ة وزو ی ن الغالیة ف راهمي،نرصد يل ا خويت: احلاج محمد، وإ

اليل،مراد.  ،ج

اء  اب: د ٔح ٔخيت ا ٔبناء  ت  سمة يف الب رمسون ال ٔجعز عن وصفهم ٕاىل من  ٕاىل من 

ٔن مينحهام الفرح والسعادة يف  ممتنیة من هللا  اء  كوتة ر مني،حسام ،والك شة،محمد  ا

اهتم.  ح

اصة ومجی يف  ٔصدقايئ شكرا لمك ٕاىل من اكنت هلم بصمة  روا اعطر الوفاء.... ايت و ح

 مجیعا.

ٔهدي هذا العمل املتواضع ىل مك من یعرفين وسیه قلمي...........  وإ



ر:  شكر وتقد

ريت. ٔن خمتت مذ ٓن وبعد   ا

قي يل  ىل حسن توف ٔشكر هللا تعاىل  سعين ٕاال ان   ال 

ٔرسة لكیة احلقوق  ىل مجیع  ٔفاضلوإ س ؤساتذهتا ا د ن  جبامعة عبد امحلید   

ٔستاذ احملرتم ر ا ؤخص   

  محمد  يیوسف 

داد  ىل ٕا متر  رشافه املس ابعته وإ الل م م، وذ من  ایة والٕاله م الر اطين ب ٔ ي  ا

مجلیل رتاف  ة، ، ٕانه ملن دواعي إال ٔطرو  هذه ا

ه جبزیل الشكر وعظمي التقد  نانٔن اتو م الص  ر و  

ذ ان اكنت فكرة حىت   ي ٕاهمت هبا م رة، وا ىل هذه املذ ول إالرشاف  ٔستاذي لق ٕاىل 

يل بنصاحئه السدیدة وتوجهياته الرشیدة ل  مي،ومل یب لتق اهزة  دت   

ميها   تق حوين بعضا من وقهتم يف  ن م ٔعضاء جلنة املناقشة ا ىل  وإ  

ر ا  ٔ ٓراهئم ا ن سیكون  سدیدها وتقوميها.وا ري يف  لك  

دة  ىل ماقدمه يل من مراجع ودراسات ومسا ٔستاذ درعي العريب  كام ؤتقدم جبیل الشكر ل

يف جمال حامیة احلدث .
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  مقدمة 

  أ
 

ظهوره،إتسعت نطاقها بتنوع         مة مع الجرمة ،حیث ظهرت  إن لإلنسان عالقة قد

ل حاولت الوقوف أمام  ة مند وقت طو ة منها والوضع نشاطه، لهذا نجد التشرعات  السماو

ص من حجم أخطارها.                                           ة الحد منها أو التقل غ ة  هذه الظاهرة اإلجرام

إذ أن اإلعتداء على اإلنسان هو اإلعتداء على الجماعة وعلى النظام اإلجتماعي فیها   

ذلك ألن اإلنسان هو األصل في المجتمعات و الدول، ومن أجله وجدت النظم وشرعت الشرائع 

زداد خطر هذا اإلعتداء حی اة لد اإلنسان وأغلى ماعنده و شمل جوهر الح قع على ما نما 

شاء یهب  ة من هللا لقوله تعالى:" هللا مالك السموات واألرض یخل ما وهو الطفل، فالولد ه

ة  ور". سورة الشور ا شاء الذ هب لمن  شاء إناثا و        49لمن 

اة اإل       حانه وتعالى فمرحلة الطفولة هي أهم وأخطر المراحل في ح نسان الذ خلقه هللا س

ن على عاتقهم یتواصل العطاء اإلنساني وتتقدم مسیرة  ستخلفه في  األرض إلعمارها، وإ ي 

ل فرد والذ  مر بها  ة وتتأكد رسالة اإلنسان على األرض، فهي مرحلة هامة  الحضارة اإلنسان

ون في ال خاصة وأن الطفل  ة   یتوقف علیها بناء شخصیته مستق هذه المرحلة شدید الحساس

ه من مؤثرات  فرازات مرحلةوالمالحظة، ضف إلى مایخضع إل ة وإ جتماع ل  أسرة وإ المراهقة، 

ة الطفل،فالطفولة بهذا تعد طورا هاما من أطوار السن  ناء شخص هذه العوامل تدخل في بلورة و

ن ه وأسرته أو في  ش بها بین أحضان والد ع طه العائلي یتاثر بها الطفل ل ف مح

ل  ر ام انثى_ أمانة أودعها لدیهما وأو ه_ ذ ه هللا تعالى لوالد واإلجتماعي،فإن الطفل الذ یه

ة، فلى  ن أساء إستوجب العقو ة وإ انت لهما المثو إلیهما مهمة حفظها ورعایتها ،فإن أحسنا 

قول المثل الروماني فاألطفال  ما  هم_ رجال وأمهات الغد شك أن الطفولة هي نواة المستقبل، 

ما جاء في القرآن الكرم  ه،  وصانعو مستقبل األمة وهم ثروتها واألمل المنشود الذ تطلع إل

ة  ا" .سورة الكهف األ اة الدن ا لقوله تعالى:" المال والبنون زنة الح اة الدن ، 46أنهم زنة الح

ه وقوله:" ووالد وما  تا ذلك هللا لهم عز وجل في  صطلح على تسمیته في وأقسم  ولد"، إذ 

عتبر اللبنة األولى التي یتبنى علیها المجتمع ذلك أن أرقى  ونه  الحدث  القانون الجنائي 



  مقدمة 

  ب
 

ة  ات الماد ان ل اإلم م لهذه النواة بتسخیر  ح والسل البناء الصح ون  الحضارات وتطورها 

ش ة في سبیل الوصول إلى درجة من اإلزدهار، فالحدث  ة والمعنو ر ضعیف له حقوق إنسان

غي ان تعمل هیئات المجتمع والدولة على حمایتها فالطفل هو الحدث أو الصغیر  ة ین أساس

ة لتحمل  عتبر بلوغه قرنة على إكتمال قدراته األهل الذ لم یبلغ سن الرشد الجزائي والذ 

مل سن الرش ل شخص لم  الحدث الجانح، ة .فالمقصود  ة الجزائ رتكب المسؤول دالجزائي وإ

فعال مجرما،وتحدید المسؤول عن إنحراف الطفل هي األسرة أو المجتمع،وأن المشرع الجنائي 

ة وذلك لجهل الط ان جانحا أو ضح ةحمي  الطفل سواء  اة وضعف إدراكه للمسؤول .                                                                          فل للح

ا المتداولة،على الصعیدین الدولي و   ة الطفل،من أهم القضا عتبر موضوع حما

قه،لكون الطفولة هي  ة لمعظم الدول وهدفا تسعى إلى تحق ل أولو اتت تش والوطني،فقد 

الطفل.                                        األمم یبدأ من اإلهتمام  ل نهوض  ل أمة،و ة لمستقبل  ة الصل األرض

ا    ة في أورو م ة لحقوق الطفل في إطار المنظمات اإلقل فقد أبرمت عدة مواثی دول

ماال یجب أن نغفل أعمال المنظمات العاملة في مجال حقوق         ا والعالم العري ، فرق ا وإ                                                          وأمر

ة المخصصةاإلنسان، من بین هذه المنظمات منظمة األمم ال االت  لدول حیث  ،متحدة والو

ة حقوق الطفل وضمانهالعبت و  وعلى غرار اإلهنمام الدولي  1الزالت تلعب دورا مهما في حما

حقوق الطفل ،إنع ة  ة، ومن والشرعة اإلسالم س ذلك على مختلف التشرعات والقوانین الداخل

ا منهم أو  ة األطفال سواء الجانحین أو الضحا بینها التشرع الجزائر الذ وفر حما

م السجون  ة، وفي قانون تنظ ات وقانون اإلجراءات الجزائ المعرضین لخطر في قانون العقو

ح2005المؤرخ في 05/04رقم  ة الطفل رقم وأخیرا في قانون خاص  المؤرخ في  15/12ما

ه لجرمة  2015یولیو 15 ة الطفل في حالة إرتكا ه من قواعد خاصة تسعى لحما حتو .وما 

سبب صغر سنه. الغ  عاقب ال حاكم مثلما  عاقب وال  ون ال   معینة، 

                                                             
هح ،محمود احمد طه - 1 ة للطفل المجني عل ة الجنائ عة ،والتوزع، دار الجامد للنشر ما  ،عمان ،بدون سنة ،بدون ط
  .05ص



  مقدمة 

  ت
 

ب/االهداف المتوخات من الدراسة                                                                          

قي للقوانین    بیرة هي التطرق للجانب التطب ة  زت علیها بنس سة التي ر المسألة الرئ

ة تجسیدها على أرض الواقع ألنه العنصر المهمل تم ف الموضوع و اما في ذات العالقة 

قة.                                                  الدراسات السا

ان مامد إنسجامها    الموضوع وتسل الضوء علیها لب جمع القوانین ذات الصلة 

ة، في التشرع الجزائر التي  وتناسقها من عدم ذلك وتسل الضوء على مختلف المواد القانون

الطفل ،والوقوف على فائها لهذه الحقوق، ومنه الوصول إلى لفت نظر  تعتني  مد إست

ة  ات الالزمة لضمان حما حث عن السبل واألل المسؤولین إلى خطورة المساس بها، وذلك لل

اتهم وسالمة أبدانهم، وتصون أعراضهم وأخالقهم.                        تكفل لألطفال األمن على ح

ة الموضوع                                                                                             ج/اهم

ة من أجل     س دورها اللبنة أو الوحدة الرئ الطفل هو الحجر األساس في بناء األسرة، و

ع إحاطته  حتم على الجم رجل المستقبل،  ة  بناء المجتمعات واألمم، وأن تأهیله لتحمل مسؤول

ة وتوف اإلختالف العنا ة الالزمة له من مختلف اإلنتهاكات التي تمارس في حقه  یر الحما

ة، فهذا الوضع یتطلب التعاون  ة واالقتصاد ة واالجتماع ة والنفس ة والعقل الصور الجسم

ة الطفل.                                                ة لحما ة والقضائ ات القانون والتطبی الفعلي لآلل

حث    ة الموضوع في الوقوف على مد توظیف المشرع الجزائر في إفادة ال فتبرز أهم

ة  ان جانحا أو معرض لخطر اإلنحراف من ضمانات خاصة خالل المرحلة اإلجرائ سواء 

ة  ة جنائ فرزه تجرم اإلنتهاكات الواقعة على حقوق الحدث من حما ضا في إطار ما للدعو وأ

عالجه وإعادة إ   دماجه في المجتمع.                                              فیلة 



  مقدمة 

  ث
 

حث والتقصي عن الحقوق التي منحها المشرع الجزائر    ة لوضوع في ال ما تقودنا أهم

ستح الدراسة وخاصة في ضوء صدور القانون رقم  المتعل 15/12للطفل دون سواه،هو 

ة الطفل.                                   حما

ار الموضوع                                                                                   اب اخت ت/اس

اب هي     حث في موضوع هذه الدراسة إلى عدة أس ار لل اب ودوافع أخت ترجع أس

ة.                             ة والموضوع اب الذات ارة عن مزج من األس                                                                   ع

صفة    حث في مجال عدالة األطفال  ة الشدیدة في ال یتمثل السبب الذاتي في الرغ

روه؟ ومن ال  م اتهم  أن تدنس حقوقهم أو تصاب ح ادنا فمن یرضى  عامة، فابناؤنا فلذات أك

اة سعیدة  ش أطفالنا ح ع لما تعرضت للخطر.                                                                                             حب أن  حمیها القانون 

شها األطفال في عالمنا    ع ة التي  ة الصع ة تكمن في الوضع اب الموضوع أما األس

الرغم من وجود قوان ثیرا منظر أطفال وهم الیوم،  م یؤلم النفس  ین زجرة تحمي هذه الفئة، ف

عضهم  ك عما نسمعه عن إستهالك  غ والشرر یتطایر منها، ناه حملون بین أیدیهم سجائر الت

ان  ا، ف له إستغاللهم جنس عقولهم وهم في مقتبل العمر، إلى جانب ذلك  لمواد مخدرة تذهب 

اب إنحرا ا علیهم، من الضرور معرفة أس ونون مجن رتكابهم للجرائم،  ومتى  ف األطفال وإ

حمایتهم.                                                              ة المتعلقة  له معرفة مجمل القواعد القانون إلى جانب ذلك 

الموضوع إلى محاولة توحید ماجاءت    ه مختلف ومن جهة أخر یبرزسبب إهتمامي 

ل  ش ة الطفل في التشرع الجزائر ومحاولة جعلها تتعاطى  ة في مجال حما األعمال القانون

  منطقي مع الواقع الملموس.                 

ات                                                                                                     ث/صعو

ون أن    حث المتواضع  صدد إعداد هذا ال ات التي واجهتنا ونحن  من أهم الصعو

القانون الجزائر في  ه في المحتو وقلة المراجع المتخصصة خاصة المتعلقة  مراجع تتشا



  مقدمة 

  ج
 

حث إضافة  ة الطفولة الجانحة فهي ضئیلة، إضافة إلى ضی الوقت إلنجاز هذا ال مجال حما

ة التي  وفید _إلى الظروف الصع اء  الد من إنتشار و في أرجاء الوطن نسأل  19تمر بها ال

ن التنقل الى  م                                .الجامعات القتناء الكتب والمراجعهللا الحف واألمان ،مما أد أنه ال 

                             ج/المناهج المعتمدة                                                               

منهج درسي ألنه یهدف إلى تحلیل ووصف النصوص    إعتمدت على المنهج الوصفي 

عض جوانب  اإلضافة إلى اإلعتماد على المقارنة في  ة ، ة الجنائ الحما ة المهتمة  القانون

ر التشرع العقابي بخصوص ال حث وسد الثغرات وتطو ة الدراسة على سبیل إثراء ال حما

ما تم اإلعتماد على المنهج التحلیلي، الذ بواسطته یتم یتم عرض وتحلیل ومناقشة  ة  الجنائ

ة الطفل.                                  15/12مختلف المواد المنصوص علیها في القانون رقم  حما المتعل 

قة                                                                                              ح/الدراسات السا

ة في هذا المجالإن معظم الدراسات ا   والتي إستطعت اإلطالع على محتواها  ،لقانون

راجع الخاصة إقتصرت على تحلیل ظاهرة جنوح الحدث او المعالجة العامة التي تتسم بها الم

ات ارة عن درا ،شرح قانون العقو سات مقارنة لظاهرة الجنوح ودراسات وهي في مجملها ع

ة للطفل، في مقابل  ة الموضوع رات حول الحما ما وجدت مذ ابها،  ة لهذه الظاهرة وأس وضع

ة التي تعالج هذه  ة للطفل، وقلة النصوص القانون ة اإلجرائ ثیرة حول الحما التوجد دراسات 

                                                                           الظاهرة الحساسة.                                      

عنوان "إنحراف    وأهم الرسائل التي وقفت علیها مشابهة للموضوع: رسالة ماجستر 

الجزائر،وهي دراسة  ة الحقوق  ل ات والتدابیر المقرر لهم"من إداد مرم زتوني  األحداث والعقو

ة لمظاهر اإل ة وضع ات المقررة لألحداث في مختلف القوانین العر ر العقو حراف وعوامله وذ

ة.     واألرو
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  ح
 

" لعبد    توراه تحت عنوان "جنوح األحداث في التشرع الجزائر ما إطلعت على رسالة د

ة  عض طرق الوقا حتة عدد فیها عوامل اإلنحراف و ة  سیولوج ة، وهي  دراسة س القادر قواسم

ة نوراه أخر لألستاذ  اإلجتماع عد جهد جهید وجدنا أطروحة د ة للجانح، و ةوالقضائ واألمن

" ،من خاللها تم التطرق  ة للطفل في التشرع الجزائر ة الجنائ علي قصیر، تحت عنوان "الحما

ات التي تش ة  إلى جملة من السلو ضح من أجل هذا حاولنا ل إعتداء على مصلحة الطفل 

حثنا اإل ام التي من خالل  ع النصوص واألح ستفادة من هذه المراجع وغیرها من أجل تجم

ة للطفل.                                                                                      ة واإلجرائ ة الموضوع تقرر الحما

ة الموضوع                                                ال                                             د/ اش

ة تتمثل في مد توفی المشرع الجزائر في ضمان    ة أساس ال طرح هذا الموضوع إش

ة خاصة فئة األحداث  ة للطفل الجانح، فرغم التقدم الهائل الذ شهدته اإلنسان ة الكاف الحما

ة فعالة فة في المجتمع فال بد من حما   لها.  ونها فئة ضع

انو    ة العظمى منهم  صنعون وال یولدون ،وأن الغالب ما من شك أن الجانحین الصغار 

ة ودعما من أهلیهم  قعون في المشاكل یجدون رعا حوا جانحین لو أن األطفال الذین  ص ل

ة  ة مؤسسات توجیه اب هذا الدعم وجب وضعهم تحت رعا ومجتمعاتهم ومدارسهم ،وفي غ

ال یجد   الطفل نفسه في مواجهة مع العادالة.                                       لألطفال وإ

مس الطفولة فإن محاولة دراسته تطرح   ونه  ة الموضوع  ة  ونظرا ألهم س ة رئ ال إش

ل األتي   :       على الش

ل ش ة للطفل _هل النصوص التي وضعها التشرع الجزائر تضمن  اف ة  ة جزائ ؟                          واقعي حما

ة أهمها:                                                ات جزئ ال سة والعامة إش ة الرئ ال ندرج تحت هذه اإلش و

ة  _ماهي الضمانات الممنوحة للحدث الجانح أو في خطر معنو خالل المرحلة الموضوع

ة؟  ة للدعو الجزائ   واإلجرائ
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حث التمهید     الم

ة    حث والوقوف عنده في البدا ستلزم ال الرجوع إلى عنوان الدراسة نجد ثمة مصطلح 

س ،وحتى یتسنى لنا الغوص في جوانب هذا الموضوع على بینة، وهذا  من أجل إزالة الل

حث حیث سنتناول  ه في هذا الم ه هو مصطلح الطفل، وهو ما سنتطرق إل المصطلح الذ نعن

ات اخر للطفل.          في المطلب االول: مفهوم  الطفل اما، في المطلب الثاني: مسم

المطلب األول: مفهوم الطفل                                                                                

ستدعي منا تعرفه،    ة محل الدراسة فهذا  ة اإلجرائ ار الطفل هو منا الحما على إعت

ان ذلك س س خصوصا مع األلفا المستخدمة للداللة على الطفل و زل الل عین على الفهم و

وهذا من خالل فروعه حیث تناولنا في الفرع األول:تعرف اللغو واإلطالحي للطفل،وفي الفرع 

  الثاني:مفهوم الطفل في القانون.                                       

ف الطفل                                                                                   الفرع األول: تعر

ستدعي الحدیث على مجموعة من    الحدیث عن الطفل ومحاولة ض تعرف له 

لها عن الطفل الحدث ،الصبي، القاصر، التي تعبر    المرادفات 

لیهما من    ار الصبي مرادف للطفل ذلك ان  ن إعت م ات اإلنسان في حیث  مسم

حمالن  ات صغیر السن ولكنهما  س من مسم صغره، في حین أن لفظي الحدث والقاصر  ل

الصغیر                                                                            1دالالت ترت 

                                       إن وضع تعرف للطفل یختلف بإختالف الجانب الذ قد یدرس من خالله:       

ة:                                                                                                  أوال الطفل في اللغة العر

سر الطاء :المولود أو الولید    الطفل جمع أطفال، أ الصغیر، ومؤنثه طفلة، والطفل 

م" سورة الحج:  2لبلوغحتى ا م طفال ثم لتبلغوا أشد ،في القرآن الكرم قال هللا تعالى "ثم نخرج

                                                             
توراه العلوم في القانون 1 ة للحدث،رسالة مقدمة لنیل الد ة الجنائ م، الحما ة قسم  _ مقدم عبد الرح الجنائي والعلوم الجنائ

ة، جامعة  القانون الخاص، اس ة الحقوق والعلوم الس دة، دورة  1995اوت 20ل   ..42_41، ص2016س
، ج2 م مصطفى واحمد حسن الزات، المعجم الوس ة، 2_ابراه   .560ص ،1985 معجم اللغة العر
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ة  ظهروا على عورات  05اال ما قال عز وجل :"والطفل الذین لم   ه الطفل الصغیر.  ،وف

ة    . 31النساء" سورة النور: اال

لمة الطفل تعني لصغیر من    ة أن  قال في اللغة العر ن أن  م ل شيء،الصبي و

حتلم طن امه الى ان  سق من  ة والجمع والتانیث  1،یدعى طفال حین  قة في التثن یجوز المطا

ل أنثى إذا ولدت فهي (مطفل ).قال  قال: (طفلة) و(أطفال) و(طفالت) و(أطفلت)، و ف

قال له( طفل میز ثم ال  قى هذا االسم للولد حتى  افع)  عضهم و )بل صبي و(حزور) و(

رجمع أطفال: و الغ). والطفل: المولود مادام ناعما حتى البلوغ، وهو للمفرد المذ ) و( (مراه

ر والمؤنث  ه المذ ستو ف ستاذنوا" .وقد  م الحلم فل ذا بلغ األطفال من وفي التنزل العزز:" وإ

م طفال"  ة  2والجمع ففي التنزل العزز:" ثم نخرج لمة طفل في اللغة الفرنس من ،ومعنى 

ة والتي تعني الذ ال یتكلم   . 3حیث اإلشتقاق أو المصدر، مشتقة من الكلمة الالتین

المعامالت أو  صل إلى البلوغ سواء  ل جنین في رحم أمه إلى أن  شمل  مصطلح الطفل 

                          4السن.

ف الطفل إصطالحا                                         ا :تعر                                                      ثان

عتمد فیها الطفل على غیره في تامین    الطفولة إصطالحا أنها المرحلة التي  قصد 

انت مرحلة الطفولة قصیرة.                                               ة وفقیرة  انت المجتمعات بدائ لما  ة، و ات اته الح متطل

ار عضو یهتم    ارن لتعرف الطفل، مع وهناك من رجال الفقه القانوني من إعتمد مع

ة لجسم الطفل حیث یتمیز بخصائص معینةتتغیر وتظهر اخر على  الخصائص البیولوج

                                                             
ةالمعاصرة، المجلد 1   .1405م،ص2008، 1429الثاني ،عالم الكتاب ، القاهرة_احمد مختار، معجم اللغة العر
ة الصوالحي،محمد خلف هللا احمد،المعجم الوس ،المجلد2 م منتصر،عط س،عبد الحل م ان ،مجمع اللغة 1،4_ابراه

ة،سنة النشر  ة الشروق الدول ت ة،م    .560،ص2004العر
ة شهیرة،3 ة وقانون  _بولح ات الجزائر (دراسة مقارنة)،حقوق الطفل بین المواثی الدول  دار الجامعة الجدیدة، العقو

ندرة، )، ،2011االس   . 12ص (د
ات 4 م التشرعي والواقع المرر،ملتقى وطني حول آل ة الطفل في الجزائر بین التضخ ة لحما اسة الجزائ زة،الس _نجار لو

ة للطفل یوم  ة والوطن ة الدول ة ،ص 1945ما  08جامعة  08/11/2017الحما اس ة الحقوق والعلوم الس   .29ل
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ار المعتمد  ة، وهو المع السن بدال من الحالة الجسد أخد  ار عمر  من جسمه ببلوغه، ومع

  .                                                                       1قبل مختلف التشرعات

اة اإلنسان والتي تتمیز    رة في دورة ح أنها المرحلة الم ر الطفولة : ار ه  عرف الفق و

الغین ومسؤولیتهم من  بنمو جسمي سرع للطفل وسعي، لتشمل االطفال إلعدادهم ألدوار ال

م الرسمي   .                                  2خالل اللعب والتعل

ة    قول هللا عز وجل في اال ة إستنادا إلى مایلي:  ة الشرع أما تعرف الطفل من الناح

ذلك 59 ما إستاذن الذین من قبلهم  ستاذنوا  م الحلم فل من سورة النور:" إاذا بلغ األطفال من

اته  م"                        یبین هللا لكم أ م ح   وهللا عل

فمرحلة الطفولة تبدأ منذ الوالدة حتى سن البلوغ ،وهناك إختالف شرعي في تحدید سن   

حدد هذه  اإلمام الشافعي من  ة للبلوغ ،فهناك من الفقهاء  ع البلوغ إذ لم تظهر العالمات الطب

ة عشر( 15عشرة ( السن بخمسة ة لتحدیدها بثمان ة والمالك )سنة، في حین ذهب الحنف

  )سنة.                                                                                      18

رة    ارن معا فإذا بدت عالمات البلوغ في سن م المع ر اإلمام السیوطي األخذ  و

)سنة، فعن عبد هللا ابن عمر قال: عرضنا على  15الخامسة عشر(  فینظر حتى بلوغ الطفل

ه یوم  ه وسلم یوم أحد وأنا إبن أرعة عشرة سنة فلم یجزني ،وعرضنا عل النبي صلى هللا عل

  الخندق وأنا إبن الخامسة عشر فأجازني".                                                      

فولة في الفقه اإلسالمي ثالث:                                                                        ومن هذا فإن مراحل الط

عة.                                    الد الطفل حتى بلوغه سن السا أوال: الطفولة قبل التمییز( صغیر غیر ممیز) وتبدا من م

عد مرحلة التمیز(الص ا :الطفولة  عة وحتى سن المراهقة .                                      ثان غیر الممیز )وتبدأ من السا

                                                             
توراه علوم في الحقوق 1 ة للطفل في التشرع الجزائر والقانون المقارن ،رسالة لنیل د ة الجنائ م فخار ،الحما _حمو بن براه

رة س ضر ، ة ، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل . 29،ص2014/2015تخصص قانون جنائي ، قسم الحقوق ،   
ات نیل  -2 رة مقدمة إلستكمال متطل ة لحقوق الطفل في التشرع الجزائر ، مذ ة الجنائ محمد صرصار ،مغري نوال، الحما

ة ،جامعة مصطفى اصطنبولي، اس ة الحقوق والعلوم الس ل ر، شهادة ماستر حقوق تخصص قانون اسرة ،   .11ص معس



حث ت   :مهیدم

5 
 

ة عشر ( )إلى دور اإلحتالم 12_ثالثا: مرحلة المراهقة أو البلوغ وتبدأ من بلوغ الصبي سن الثان

ون البلوغ  15أو بلوغ سن الخامسة عشر(  )إذا لم تظهر عالمات اإلحتالم وعند األنثى 

ض أو اإلحتالم والحمل    .1الح

ة                                                                        ة القانون الفرع الثاني: الطفل من الناح

ة الطفل لم ینص المشرع الجزائر على تعرف 15/12فقبل صدور قانون    حما المتعل 

ةبل إكتفى بتحدید سن الرشد صرح جامع مانع للحدث أو الطفل في قانون ا إلجراءات الجزائ

ون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر442في المادة                                                                                                     2ق.أ.ج التي نصت: 

صدور القانون    ة ا 15/12و حما لطفل نجد یر تعرف الطفل ببلوغ سن المتعل 

ل شخص لم یبلغ  قوله: الطفل:  عرف الطفل  ة و الرشد حیث نجده ینص في مادته الثان

فید مصطلح "الحدث "نفس .المعنى 18الثامنة عشر(  املة، و   )سنة 

الح أن هذا التعرف جاء متقارا مع التعرفات التي جاءت بها مختلف    وما 

ل إنسان لم یتجاوزالتشرعات وال اره  ة التي في مجملها تعرف الطفل بإعت           مواثی الدول

ة حقوق الطفل لعام 18(  الرجوع إلى المادة من إتفاق نجدها تعرف الطفل 1989)سنة ،حیث 

ل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر، مالم یبلغ سن  عني الطفل  ة، و قولها: ألغراض هذه اإلتفاق

عرفه الرشد قبل  ما نجد أن المیثاق اإلفرقي لحقوق الطفل  ه،  موجب القانون المطب عل ذلك 

ل إنسان دون الثامنة عشر من عمره .                                                                                                        3أنه 

فید نفس 15/12ن من القانو 02إن المشرع في نص المادة    یبین أن مصطلح حدث 

الرجوع إلى مختلف القوانین الصادرة قبل هذا القانون  ه هذه المادة ،و معنى الطفل الذ جاءت 

ان دون سن الرشد حیث  الطفل او الحدث وهو من  عبر عن صغیر السن  نجد المشرع 
                                                             

1- ، مان محمد الجابر ة لحقوق  ا ة الجنائ ندرة، دار الجامعة الجدیدة، الطفل (دراسة مقارنة)،الحما )، ،2014 االس  (د.
   .23_22ص
ة الحدث الجانح في ظل القانون  - 2 ة،حما رة مقدمة الستكمال 15/12شرفي فردة،قندوز ناد ة الطفل مذ حما المتعل 

ة، تخصص قانون االسرة ، قسم علوم  ات شهادة الماستر في العلوم القانون ة متطل اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة وادارة ،  قانون
ة  1945ما  8, جامعة     .15، ص2016/2017، السنة الجامع

ة شاهیرة ،مرجع الساب ،ص-3   .14بولح
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ذ49ق.ا.ج، والمادة 493إستعمل مصطلح القاصر في نص المادة  لك في نصوص ق, ع ،

ما إستعمل مصطلح الحدث في المادة  72/03األمر  الطفولة والمراهقة قبل الغائه ، المتعل 

ذا في أغلب نصوص األمر 494 قبل الغائه المتضمن أحداث المؤسسات 64_75ق.ا.ج، و

ة الطفولة والمراهقة حما لفة    . 1والمصالح الم

الح أن المشرع الجزائر سار على نهج     حدد سن أدنى ما  المشرع الفرنسي ولم 

ة التي عقدت في القاهرة  ات الحلقة الدراس ا بذلك مع توص لمرحلة الطفولة أو الحداثة متماش

ن إتخاذ تدابیر  1953سنة  م التي دعت إلى عدم تحدید سن أدنى لمرحلة الطفولة أو الحداثة 

ع األحداث ،ولكي ة لجم النس ة  ة أو وقائ جراءات إصالح س  وإ مة األحداث  ع مح تستط

غض النظر عن الحد األدنى لسنهم ع األحداث  ا جم   . 2وصایتها ورقابتها على قضا

تابهما األحداث    اق نجد األستاد نبیل صقر واألستادة صابر جمیلة في  وفي نفس الس

دان على هدا المنهج ذلك أنه وحسب رأیهما فإن تحدید حدا  أعلى لسن في التشرع الجزائر یؤ

اع ،وذلك ألن الصغیر الذ لم  اإلت الحدث دون تحدید حد أدنى في تعرف الحدث هو األولى 

ة المشرع سواء في حالة إمتناع مسؤولیته  ون محل عنا یبلغ سن الرشد الجزائر یتعین أن 

اء لعدم بلوغه سن التمییز أو في حالة تجاوز هذا السن وعدم بلوغه لسن الرشد الجزائي، وسو 

.                                                                                     3إرتكب جرمة، أو وجد في احد الحاالت التعرض لإلنحراف

ات أخر للطفل إستعملها المشرع                                                      المطلب الثاني: مسم

ار   ات أخر للطفل في  علىّ إعت أن المشرع الجزائر إستعمل مصطلحات ومسم

الح أن  مختلف القوانین التي سنها ،وأهمها واألكثر إستعماال مصطلح القاصر والحدث، ف

ل شخص لم یبلغ  حیل إلى تعرف القاصر ،وهذا األخیر في القانون المدني  تعرف الطفل 

ام  02فقرة  40مادة سنة حسب ال19سن الرشد القانوني المحدد ب ع الق ستط منه ا الذ ال

ة. ولقد ر المشرع الجزائر مفهوم القاصر  اشرة حقوقه المدن مفرده بتصرفات الالزمة لم
                                                             

،ص  1   .16محمد صرصار،مغري نوال،مرجع ساب
ة لل - 2 ة ،جنوح االحداث في التشرع الجزائر ،المؤسسة الوطن )،صمحمد عبد القادر قواسم    .35كتاب (ب س ن) ،(ب 

، صابرجمیلة، نبیل صقر،   -3 )، (ب س ن)، الجزائر، دار الهد عین ملیلة، األحداث في التشرع الجزائر   .14ص (د 
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ة إما لصغر سنه أو لعلته  ة المدن ة ألن القصر حالة الشخص الذ لم یبلغ االهل األهل

مفهوم الجنائي ببلو  ما ر حداثة الولد  ة حسب المادة 18غه أولسفه،  سنة للمسائلة الجنائ

أنه سن الرشد الجزائي بتمام الثامنة عشر 442   .            1ق.ا.ج وقد عبر عن السن 

أوال :القاصر                                                                                                   

ارد والذ مرعاه قرب والذ لم یبلغ سن الرشد" مولد "القاصر من الورثة: من  لغة: من الماء ال

قال امرأة قاصرة الطرف لم یبلغ سن الرشد. خجلة، وفي التنزل العزز:" وعندهم  :القاصر: 

معنى 2قاصرات الطرف عین" والفتاة لم تبلغ من الرشد . قصر الشيء،  وقصر  عن الشيء 

معنى (زوجها).                                                    عجز عنه و  علها  قال إمراة قاصرة الطرف أ ال تمده إلى غیر  لم یبلغه، و

ان  ة األداء سواء  شمل أهل ل شخص لم  عرف القاصر على أنه  غیر إصطالحا : فاقدا لها 

قو على اداء شؤونه بنفسه فهو  ل إنسان ال  ه فالقاصر هو  الممیز  وعل الممیز أو ناقصها 

  .                         3حتاج إلى عون الغیر في ذلك

والقاصر مرادف للحدث، ولقد تبنى المشرع الجزائر مصطلح القاصر في مواد          

ا 50,51’49 عني  الطفل من قانون العقو )سنة.                                                                                     18(  رالذ لم یبلغ سن الثامنة عشت، و

موجب األمر    ة الطفولة والمراهقة الصادرة  الرجوع الى القانون حما المؤرخ  27/03و

ملو في المادة األولى منه إست 1972/02/20في  قوله: "القصر الذین لم  خدام لف القاصر 

اتهم او  ون وضع ح الواحدة والعشرن عاما وتكون صحتهم وأخالقهم عرضة للخطر او 

مستقبلهم...."                                                                       هم مضر    سلو

الح أن المشرع في هذه المادة إستخد   م مصطلح القاصر لیبین أن الطفل المحمي ما 

ه_ طفل في حالة  ل خطر عل ش س حدثا ،ذلك أن الطفل وجد في وضع  موجب هذا النص ل

                                                             
رة من اجل الحصول على شهادة الماجستسر في القانون(فرع قانون  - 1 مداني هجیرة،حقوق الطفل بین الشرعة والقانون،مذ

نون جامعة الجزائرخاص عقود  ة الحقوق بن ع ل ة)،   .20ص2011/2012،السنة الدراسة 1ومسؤول
2 -  ( ل عري_عري،دار الكتاب الحدیث(د   .547،ص2014سام عبد هللا،قاموس نو
،ص - 3 ة الصوالحي،محمد خلف هللا احمد،مرجع ساب م منتصر،عط س،عبد الحل م ان   .739_738ابراه
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سلوك مجرم أ في حالة  فید أن الطفل قام  خطر_ وهذا ال یتماشى مصطلح الحدث الذ 

                                    .                                                    1الطفل الجانح

ا الحدث                                                                                                      :ثان

بتدائه.                                                               :لغة أوله وإ حداثة  قال: أخد االمر  اب و الحداثة سن الش

ة   م ر غیر المعتاد.( وعند الفقهاء )النجاسة الح (الحدث) صغیر السن ،واألمر الحادث :المن

مم، وحدث الدهر،  الوضوء او الغسل او الت نائبته ج أحداث.                                                                              التي ترفع 

رت السن قلت حدیث السن، وهؤالء غلمان حدثان ا  هو الفتى في السن أ الشاب، فإذا ذ

قال للغالم القرب السن والمولود  ل فتى من الناس والدواب حدث واألنثى حدث، و أحداث، و

س  ذلك هو جمع أحداث من الحداثة ع اب وأول العمر، و ة عن الش نا الحدث ،وحداثة السن 

  القدم.                                                                              

ة لألشخاص    النس تمل النمو  عتبر حدیث العهد أو أنه غیر م والحدث هو أنسان 

عیین.                                 الطب

ثالثا: الصغیر                                                                                                   

ل من قل حجمه أو سنه، فهو صغیر و  :الصغر الصغر ضد الكبیر من الصغارة وصغیرا، وهو 

ستصغره عده صغیرا، وقیل الص غر في الجرم والصغارة في القدر، والصغیر والجمع صغار، وإ

التحرك ،ومنه قوله  ذا الصغر، والمصدر: الصغر  الفتح: الذل، و خالف الكبیر. والصغار 

ة:  صیب الذین أجرموا صغار عند هللا وعذاب شدید" سورة األنعام األ ، فهم 124تعالى:" س

صبهم صغارعند هللا ا مذلة ا فس انو أكابر في الدن ن    .وإ

                                                             
ة ا - 1 مان،الحما ة للطفل في القانون لیتم ا ملة لنیل شهادة الماستر تخصص 15/12لجزائ رة م ة الطفل ،مذ حما المتعل 

ة ،جامعة  قانون جنائي قسم الحقوق، اس ة الحقوق والعلوم الس دة،دورة 1995اوت  20ل   .14_13ص ،2016 س
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م وأقره وقال  الض صغر صغرا و صغارا فهو صاغر إذا رد  قال صغر فالن  قال اللیث: 

ة:  ة من األ عطو الجزة عن ید وهم صاغرون" التو ،ا أذالء أو  29هللا جل وعال:" حتى 

   1صیبهم فقر وذل

ومما سب یتبین لنا أن صغر السن تطل على من قل سنه أو قل حجمه فهو صغیر،     

حتلم فهو صغیر السن، ا  طن أمه ألى أن  سق من  أو هو الطفل أو الصغیر من حین 

  دون سن البلوغ.          

  

  

  

  

                                                             
ه - 1 ة الفهمي او الحارث االمام الفق الحاف الحجة شیخ االسالم في مصر ، ولد في  اللیث بن سعد بن عبد الرحمان بن عق

ة سنة  تب الصحاح .94قرة قلقشندة من اعمال محافظة القلیو ثیرة في     ه وللیث احادیث 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ع الجزائي الجزائر          الفصل األول                ة للطفل في التشر ة الموضوع   الحما

11 
 

  تمهید:

اة وأمل المستقبل البد من اإلهتمام بهم على المستو    األطفال هم قرة العین وزنة الح

اشرا من أجل ضمان  اهم إهتماما م اتهم وقضا ل الشؤوت ح ة  الفرد والمجتمع والعنا

جعلنا للمتقیین  قولون رنا هب لنا من أزواجنا وذرتنا قرة اعین وإ مستقبلهم لقوله تعالى:" والذین 

ا"1اما" إم اة الدن اة فقد 2،ولقوله تعالى:" المال والبنون زنة الح ع الح انت الطفولة هي ن . فأذا 

ة هي ح  ال تتفرع عنه حقوق اخر ،فإن ح الطفل في الحما عذا ح الطفل فیها الحقا أص

ه المواثی واإلتف ة ،وتحث عل م السماو ه التعال ات تفرضه الفطرة، وتحفظه الغرزة، وتحم اق

األمان إلى حین بلوغ السن التي تجعله  طه  ه وتح ة وتنظمه القوانین، هي حقوق تحم الدول

قوم بدوره الفعال في المجتمع. وأمام هذه  اته و عرف واج تولى زمام أمره ف ا و ا وعقل مؤهال بدن

عا لذلك، ومؤد هذا اإلهتمام هو أن  ة ت اإلعتداء الترسانة من الحقوق ،تتنوع وسائل الحما

ون  مقتها، مما سیؤهله ألن  قى دائما  ه إلى النمو وس بیئة ی على حقوق الطفل سیؤد 

م القانون الجرائم تعرض مقترفها   مجرما في الغد. والطفل مثال قد تقع منه أفعال تعد في ح

ه األمر الذ ج ا عل ون مجن سبب ضعفه الجسد والعقلي قد  ة والعقاب فإنه و عل للمسؤول

ة  ة ،ولقد جاءت إرادة المشرع الجزائر متماش ة والرعا الحما ة الحدیثة تتواله  القوانین الوضع

ة التي جاءت متناثرة  ة العقاب قة، حیث دل على هذا اإلهتمام الترسانة التشرع لتراعي هذه الحق

ه سواء شخصه أو  عض النصوص الخاصة التي حمت الطفل من ا إعتداء عل في ق.ع و

ة ة او المعنو حث األول  3انه أو سالمته الجسد حثین م .لذا سنتناول في هذا الفصل م

ة الطفل من  حما ة :یتعل  اة وعلى صحته والثان ح الطفل في الح :یتعل بجرائم الواقعة 

  صور اإلستغالل الجنسي. 

                                                             
ة  .74سورة الفرقان،اال 1 
ة  .46سورة الكهف ،اال 2  

ة في الع3 رة لنیل شهادة المحاس ة في ق.جزائر ،مذ ة الجنائ ة وعلم االجرام ،جامعة حاج علي بدر الدین ،الحما لوم الجنائ
ة  ر بلقاید ،تلمسان ،السنة الجامع   2009/2010ابو 
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اة وصحته                                             حث األول: جرائم الواقعة على ح الطفل في الح الم

ستمرارتها، فح    اة وإ اة المجتمعات، هي رمز الح انة هامة في ح تحتل الطفولة م

ح اإلنسان في ص افة الحقوق ،بدونه  اة هو أسمى الحقوق، بل هو أساس   اإلنسان في الح

ه وال  متلكه اإلنسان ،فال یجوز التصرف ف ا  ا وال عین س حقا شخص عداد الموتى ،وهو ل

ه  سبب عدم إكتمال نموه 1یتنازل عنه والیجوز المساس  ،ونظرا لضعف الطفل البدني والنفسي 

اة وسالمة جسمه من  حقه في الح الجسمي والعقلي فإنه عرضة للعدید من الجرائم الماسة 

رمة ،األمر الذ األخطار إل نف أسرة  ش في  حقه في الع اخالقه و ى جانب تلك الماسة 

انتها، فاألطفال من أكثر  یتطلب اإلهتمام الكبیر وأن تعمل هیئات المجتمع والدولة على ص

اإلنتهاكات حقوق اإلنسان شرة تأثرا  . لهذا حرص اإلسالم على هدا الح فجعله 2الجماعات ال

اة أ إنسان، ساو في ذلك بین المسلم وغیر المسلم والحر حقا مقدسا وحرم ا إلعتداء على ح

اة لقوله تعالى:"  شر متساوون في إستحقاق الح ع ال والعبد والرجل والمراة والكبیر والصغیر فجم

أنما  غیر نفس او فساد في األرض ف تبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا  من أجل ذلك 

عا  عا"قتل الناس جم ا الناس جم انما أح اها ف   .3ومن أح

ادرت الجزائر من خالل المرسوم الرئاسي رقم    المتضمن المصادقة على  461_92وقد 

ة العامة لالمم المتحدة  ة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمع التصرحات التفسیرة على إتفاق

ال 19894نوفمبر  20في  ان تكفل لكل طفل حقا أص التعهد  اة، وأن تضمن إلى  ، في الح

قاء الطفل ونموه ن    . 5أقصى حد مم

                                                             
عة االولى دار الكتاب والوثائ  متولي صالح، حمید عبد الحمید 1 ه،الط ة للطفل المجني عل ة الجنائ الحما

ندرة_نوفمبر، ة_اس    .55ص القوم
قة  2    .12ص ،1995 القاهرة، دار المستقبل العري، الدولي ،(د ن)،،حقوق الطفل في القانون  نجو علي عت
ة 3    .32سورة المائدة ،اال
ةحقوق الطفل 19/12/1992.الؤرخ في 461_92المرسوم الرئاسي رقم 4 .متضمن مصادقة مع تضرحات التفسیرة على اتفاق
   .91،(ج ر)،عدد1992،
   .461_92من المرسوم الرئاسیرقم 06مادة  5
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مبدأ      سمى في الفقه  ون جسدة معصوما من أ إعتداء، وهو ما فالطفل الح في أن 

سبب فرارا یجعل وصفه  ح الطفل في سالمة جسده إنما  ة الجسد، وأن مجرد المساس  مفهوم

ان قبل ذلك   . 1اسوء مما 

اة وصحته في ومن خالل هذا ا   ة ح الطفل في الح حث سأتطرق إلى دراسة حما لم

ان الماد والعقلي للطفل في المطلب الثاني.  ة للك ة الجزائ ه األول وحما   مطل

الد                                         عد الم الد و اة قبل الم ة ح الطفل في الح المطلب االول: حما

ون    ل ما أوتي من قوة في سبیل ردع  اإلنسان أحرص ما اته، یدافع  على إستمرار ح

اة اإلنسان دون ح 2أ إعتداء علیها ة أ إعتداء على ح ،  ولقد جرمت الشرعة اإلسالم

اره إنسانا  صدق على الطفل بإعت وفرضت أقصى درجات العقاب على ذلك ،فهذا القول 

ة حتى مرحلة ماقبل ال ة الجزائ الحما ، وتجرم قتل الطفل 3والدة وذلك بتجرم اإلجهاضمشموال 

عض العرب قبل مجيء اإلسالم  ان سائدا عند  الوالدة فقدت على العرف الذ  حدیث العهد 

تبنا على بني إسرائیل  اة اإلنسان لقوله تعالى :"من إجل ذلك  ح ة إهتمت  فالشرعة اإلسالم

غیر نفس او فساد في األرض ف اة أنه من قتل نفسا  عا". فالح في الح انما قتل الناس جم

ة.  ة والقوانین الوضع ة والمقدمة أقرته الشرائع السماو   من الحقوق األصل

ضعف قدراته    سالم ،لكونه یتمیز  اة والنماء في هذه األرض  الح الطفل أح الناس 

ل  ا ش ه  ة مما یجعل سهل المنال لمن یرغب في اإلساءة ال ة والعقل ال أو الجسم من األش

  اإلعتداء ولدراسة هذا المضمون قسمنا هذا المطلب إلى فرعین هما: 

  الفرع األول: جرمة اإلجهاض. 

الوالدة  :الفرع الثاني   جرمة قتل الطفل حدیث العهد 
                                                             

ة،القاهرة محمد سعید _دار النهضة العر فة،الح في سالمة الجسد_ 39،ص2004خل 1  
ه،( ة للطفل المجني عل ة الجنائ .27،ص1999)،الراض 1محمود احمد طه،الحما 2  

ة الحقوق،تلمسان، ل ،( ة الجنین،(د .168،ص2005عبد القادر مرزوق ،حما 3  
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مة االجهاض    الفرع األول: جر

ة، على الساحة    ة، واإلجتماع موضوع اإلجهاض خل الكثیر من المشاكل القانون

ما أنه تعد جرمة اإلجهاض من  مس األخالق  ة، فهذا الموضوع الخطیر  ة والدول الوطن

ة قد حارت الفساد  األسرة واألداب العامة ونجد الشرعة اإلسالم ات والجنح الماسة  الجنا

ل مامن شأنه ر و حانه وتعالى في  والمن الشخص والجماعة، فحرم هللا س إلحاق الضرر 

 ." الح قول جل جالله:" والتقتلو النفس التي حرم هللا إال  ات قتل النفس ف   العدید من األ

فإ سقا الجنین هو إهدار لروحه دون وجه ح إذا لم تدفع الضرورة القصو لذلك وهو   

ه المواد من  ، ولقد نصت المادة  من 349الى  304مانصت عل من ق.ع  304ق.ع.جزائر

ة  ات أو أدو ل إجهاض إمراة حامال أو مفترض حملها بإعطائها مأكوالت أو مشرو على أنه 

ة وسیلة أخر سواء وافقت على ذلك او لم تواف أو  او إستعمال طرق أو أعمال عنف او أ

س من سنة  الح عاقب  غرام05الى خمس 01شرع في ذلك  ة من سنوات و الى 500ة مال

ة السجن المؤقت من عشرة 10000 ذا أفضى اإلجهاض إلى الموت فتكون العقو دج وإ

  سنة. 20سنوات الى عشرن 10

ا ماكان یترك أمر تعرفها    فقد إختلفت التشرعات في تعرف جرمة اإلجهاض ألنه غال

ه، فقیل في شأنه ت ثیرة، فالمشرع للفقه والقضاء األمر الذ نتج عنه ،او ترتب عل عرفات 

سيء له  ا من بین أعشائها وال یتساهل مع من  طن أمه لضمان خروجه ح حمي الجنین في 

صح التفر بها ا التي ال  ة العل م اإلنسان قرره له ،وفي هذا یجار المشرع الق   . 1دون داع 

ا    عي، أ إنهاء ح أنه إسقا الجنین قبل أوانه الطب عرف اإلجهاض  عد و ة إنسان لم تكتمل 

ة  إستخدام وسائل عمد فعل غیرها و ون هذا اإلسقا  طن أمه، و سبب وجوده في  خلقته 

  لقتله. 

                                                             
ان االنسان،(دك)،دار ا .387،ص2011لهومة،الجزائراسم شهاب،الجرائم الماسة  1  
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ات الرحم قبل  إثنین وعشرن أسبوعا    أنه :خروج محتو عض اإلجهاض  ولقد عرف ال

الحیوا ضة  ح البو ضة. حاضتها المرأة ،أو عشرون أسبوعا من لحضة تلق ن من أخر ح

عض یتجه إلى قصر اإلجهاض على إنتهاء الحمل خالل الستة أشهر 1المنو  . في حین ان ال

قة ألوانها وال یجوز  ة والدة سا عد ذلك هو عمل حدث  األولى فق بدال من التسعة أشهر وان ما

انها إجهاض   . 2أ حال من االحوال وصفها 

أنه :اإلطراح الم     ه الفرنسي     .3ر لمحصول الحملولقد عرفها الفق

ح قادرا    ص عتبر اإلجهاض إنتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنین من الرحم قبل أن  ما 

سمى اإلجهاض التلقائي  سبب مضاعفات أثناء الحمل، ف ا  حدث تلقائ ن أن  م اة  على الح

اإلجهاض العالجي في  عرف  ة للحامل، و واإلجهاض المستحث للحفا على الحالة الصح

شیر مصطلح  ار و اإلجهاض اإلخت عرف  حین أن اإلجهاض المستحث أل سبب أخر 

أسالیب عدة منها األعشاب  حدث  ا إلى اإلجهاض المحرض واإلجهاض  اإلجهاض غال

ة في حین أن الطب  ة وغیرها من األسالیب التقلید ستخدام األدوات الحادة، والصدمات الجسد وإ

ة والع ستخدم األدو ة للحث على اإلجهاض. المعاصر  ات الجراح   مل

ل طرحته المرأة      أنه  عض إلى تعرف اإلسقا  ة ذهب ال ة  اإلسالم ة الشرع أما من الناح

ان تام   علم أنه ولد سواء  ل ماطرحته المرأة مما  علم أنه " طفل ولدابنت" والجنین  هو  مما 

ان مضغة أو علقة أو دما    الخلقة أو 

ذا اذا اما الجن    دات علیها دالئل التخل و ة هو مافارق العلقة والمضغة و ین عند الشافع

، قال نعالى :"ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من 4انت المضغة ولم یتبین فیها شيء من خلقه

                                                             
ة للنشر والتوزع،ص ار،خل االنسان بین الطب والقرآن،دار السعود .431محمد علي ال 1  

احة في الفقه االسالمي،دار الجامعة الجدیدة، شحاتة عبد المطلب حسن احمد، 2  ،2006 مصر، االجهاض بین الحظر واال
   .12ص

3 garraud renetrait theorique et ptatique du droit penah francais edition paris 1924p215. 
ه وعند الستاني في دائرة المعارف . ،وتعرف الجنین عند مالك واصحا ة لالسقا   4تعرف الحنف
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ین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة  طین ثم جعلنا نطفة في قرار م

سونا ارك هللا أحسن الخالقین"  عظاما ف   .1العظام لحما ثم أنشاناها خلقا أخر فت

ان:  304فنستخلص مما سب ومن نص المادة        على ان لجرمة اإلجهاض أر

مة اإلجهاض  ان جر   أوال :أر

ان وهي :     تتكون جرمة اإلجهاض من ثالث أر

  _ وجود الحمل: 1

وجود الحمل المستكن في رحم الحامل ،فوجود للقول بتحقی جرمة اإلجهاض البد من   

الحمل هو محل الجرمة في اإلجهاض البد من وقوع فعل اإلسقا على إمراة تحمل صفة 

ن  ة تكو ة الحمل هو بدا ا وقت ارتكاب فعل اإلجهاض ،فبدا ون الجنین ح الحامل ،أ البد 

ماء المرأة وهذا ة الحمل، مصادقا لقوله تعالى  النطفة ،وتتكون النطفة بإمتزاج ماء الرجل  بدا

" الطارف:  النصوص التي تعاقب  05:"فلینظر اإلنسان مما خل ة  ستح الحما ،فالجنین 

ضة ملقحة في ساعاتها االولى ان بو شتر مدة معینة طالما تم 2على اإلجهاض ولو  ، أ ال 

ح ولكن م ة؟ التلق م اإلجهاض على طفل األنبو   اح

قع اإلجهاض   عد  ال  عد إجهاض لكن  ضة قبل الزرع ال ة فإتالف البو قبل زرع األنبو

عد  م اإلجهاض  لكن متى ینتهي الحمل ؟ الجواب  ه ح ة ینطب عل ة فطفل األنبو زرع األنبو

ة لإلنسان فاإلنفصال جزء من  اة العاد ة الحمل هي بدء مرحلة الح ة فإن نها تعدد األراء الفقه

ةالجنین للخارج سواء و  ع ة أم غیر طب ع   . 3الدة طب

ن الماد یتكون من ثالث عناصر: 2   _الر

                                                             
ة  .14_12سورة المؤمنون،اال 1  

عنوان: توراه  ة اسامة عبد هللا قاید،رسالة د ة،الفاهرة المسؤول اء، دار النهضةالعر ة لالط 320ص ،1999الجنائ 2  
اعة والنشر، .321،ص1993عزت حسنین،االجهاض وجرائم االعراض بین الشرعو والقانون دراسة مقارنة، دار العلوم للط 3  
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ون من شأنه  :ا_السلوك االجرامي صدر عن الجاني و النشا الماد اإلراد الخارجي الذ 

ا_ قبل  موت الجنین أو خروجه من الرحم_ ولو ح إنهاء حالة الحمل عمدا قبل األوان، سواء 

عي للوالدة،  ن لم تحصل 1ال یتطلب المشرع وسیلة معینة لوقوع اإلجهاضالموعد الطب ، حتى وإ

عاقب على الشروع في جرمة  من ق.ع. 304نتیجة حسب نص المادة  الجزائر فإنه 

ن لم تحصل النتیجة.    اإلجهاض حتى وإ

ة: فعل اإلجهاض في إنهاء حالة الحمل، سواء بإعدام الجنین داخل الرحم  ب_ النتیجة اإلجرام

عي لوالدته، أ انهاء تطور الحمل ونموه ،او ب ا_ قبل الموعد الطب إخراجه منه_ ولو ح

عي في الرحم   . 2الطب

ة: ة بین  ج_ العالقة السبب ق ة حق طة سبب ام را ة جرمة اإلجهاض إلى فاعلها من ق البد لنس

ه وما لم تتحق هذه ا ة إل ة المنسو ة سلك هذا الفاعل اإلجرامي، والنتیجة الجرم طة السبب لرا

ون سلوك الجاني هو السبب المالئم  ن مسائلته عن جرمة اإلجهاض، ا ان:  م فال 

  . 3 لحدوث النتیجة" نتیجة اإلجهاض"

3 : ن المعنو ة الوصول إلى النتیجة المرغوب فیها، وهي _ الر یتمثل في القصد أون

القصد هنا القصد العام ال سقا الحمل، والمراد  م اإلجهاض وإ ام بتقد مجرد الق ن توفره  م ذ 

ة إلى اإلجهاض او ممارسة األفعال الموصولة إلى النتجة الموجودة حتى ولو لم  الوسائل المؤد

  . 4تتحق النتیجة

ان هدفه، ثم    اعث على القصد الجنائي، فیتساو الدافع مهما  قا للقواعد العامة ال أثر لل وط

قاعدة عامة أنه الأثر على رضا المجني علیها ام الجرمة    . 5في ق

                                                             
ة ، .178،ص1990فوزة عبد الستار،"شرح ق.ع"،القسم الخاص ،دار النهضةالعر 1  

ع "االج ة،القاهرة،حسین محمد ر .45،ص1996هاض"،دار النهضة العر 2  
ة، ات،القسم الفرعي،دار النهضة العر .247,ص1988محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقو 3  

ة للكتاب ،الجزائر،  )،المؤسسة الوطن .45،ص2002عبد العزز سعید،الجرائم الواقعة على نظام االسرة،(د 4  
حي نجم،شرح ق.ع.ج (القسم ال ة،الجزائر محمد ص )،دیوان المطبوعات الجامع 62،ص2005خاص)،(د 5  
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ا: صور اإلجهاض    ثان

ر منها مایلي:         لإلجهاض عدة صور نذ

1: ار ار إذا تم برضا الحامل، ورضا الحامل  _ اإلجهاض اإلخت یتحق اإلجهاض اإلخت

ه  ة، وتعلیل ذلك أن الح الذ تحم مقتضى النصوص القانون احة اإلجهاض  ا لإل عد سب ال

نما هو للجنین.  س لألمن وإ   نصوص اإلجهاض ل

احد الطرقتین:     ار  ون اإلجهاض اإلخت   و

أ وسیلة ا/حالة المرأة التي تجهض نفسها ب ون بتدبیر منها وتنفذه بإرادتها و نفسها، وذلك 

  من الوسائل .

ل المراة  ب/حالة اإلجهاض للمرأة غیر حامل بناء على رضاها، تتحق هذه الحالة عندما تو

ل من المرأة والغیر  عتبر  العنف، و تم ذلك عادة بوسائل ال تتسم  الحامل جنینها إلى الغیر ،و

ا في الجرمةفي هذه الحالة فا   1عال أصل

: تقع جرمة اإلجهاض في هذه الحالة دون رضا المرأة الحامل، فالمرأة 2 ار _ اإلجهاض اإلج

التهدید أو  ا  ا أو بإستعمال القوة والعنف، أو معنو ون ماد هنا تتعرض لإلكراه ،ال فرق ان 

الضرر ومد خطورة اإلكراه و  ة المرأة  جدیته أمر یترك تقدیره اإلخافة، وذلك بإحتمال إصا

مة الموضوع .   لمح

_ اإلجهاض المقضى إلى الموت: في هذه الحالة التقف الجرمة عند حدود إسقا الجنین، 3

ة من أحد ودون قصد وفاتها،  بل إنها ستتعداه إلى أمه فتصیبها وتؤد الى وفاتها، دون رغ

                                                             
  .المتضمن ق.ع.ج 1966یونیوسنة 8المواف 1368صفرعام18،مؤرخ في 156_66من االمر رقم  304/1المادة  1
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ناءا على ماتقدم فإن تحق الوفاة في اإلجهاض یجعل من ج رمة اإلجهاض هذه جرمة و

  ". 1خاصة، تخضع منها لوصف جدید هو" اإلجهاض المقضى للموت

ة اإلجهاض      نما جعل من عمل ان یتعمد قتل المرأة في األساس، وإ أما اذا ثبت ان الجاني 

قا لنص المادة  ع بجرمة القتل العمد ط ، فانه یتا   من ق.ع.جزائر . 261وسیلة فق

ة عند تحق اإلعتداء حسب مادته رقم  1993الفرنسي لسنة ولقد شدد ق.ع     فقرة  221العقو

ه المادة  11 س  305وهو نفسه مانصت عل ة الح مضاعفة عقو ، وذلك  من ق.ع الجزائر

ة السجن المؤقت الى الحد األقصى واذا أفضى اإلجهاض الى الموت . رفع عقو   و

ة المقررة على جرمة اإلجهاض    ثالثا: العقو

عي لوالدته سواء     اة الجنین قبل الموعد الطب ان هي إنهاء ح ما سلف الب ة اإلجهاض  عقو

ف او ا  عمل من الحامل نفسها،او من غیرها وسواء تمثل ذلك في ضرب او تخو ان ذلك 

الرغم ان المشرع الجزائر قد  اة،  ، أ أن أصلها من الجرائم اإلعتداء على الح وسیلة اخر

اب القتل العمد وغیر العمد وخصص لها قسما مستقال تحت عنوان"  أفرد لها اب مستقل عن 

ات والجنح ضد األسرة واألداب العامّةّ◌ّ◌".  حیث جرم المشرع جرمة اإلجهاض ووضع  الجنا

ا  ه  اة فال یجوز ألحد األعتداء عل ات رادعة لها وذلك ألن للجنین الح في النمو والح عقو

قا لنص ، فإنها تعاقب الجاني على جرمة اإلجهاض  304المادة  وسیلة. ط من ق.ع. الجزائر

موافقة الحامل ، او  ان ذلك  انت مجرد شروع، وسواءا  انت الجرمة تامة أو  عمدا، سواءا 

س من  ة بذلك، اللح غرامة من  05الى 01انت غیر راض   . 2دج 10000الى 500سنوات، و

                                                             
)،دار  1 فخر عبد الرزاق الحدیثي وخالد حمید الزغبي،شرح ق.ع .القسم الخاص،(الجرائم الواقعة على االشخاص)،(د

. 29،ص2009الثقافة،عمان،   
.من ق.ع.ج304المادة  2  
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عاقب علیها أما اذا أفضى اإلجهاض إلى     ة ال جنحة و وفاة الحامل تكون الواقعة جنا

على جواز  304السجن المؤقت من عشر الى عشرن سنة وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

المنع من اإلقامة م    . 1الح

الوالدة    مة قتل الطفل حدیث العهد    الفرع الثاني: جر

ة معینة، وهذا عد الطفل حدیث الوالدة متى أرتكب جرمة الق   فترة زمن تل عقب والدته 

  ما ینطلب منا تحدید النطاق الزمني لحداثة الوالدة. 

الوالدة حیث نص في المادة       عطي مفهوما واضحا للطفل حدیث العهد  إال أن المشرع لم 

الوالدة".  259 :" أن قتل األطفال هو إزهاق روح طفل حدیث العهد    ق.ع.جزائر

  أوال: تحدید النطاق الزمني لحداثة الوالدة  

حدد المشرع الجزائر في المادة    ق.ع.ج، النطاق الزمني لحداثة الوالدة ،وذلك  259لم 

ي الذ حدد هذه الفترة بیوم  ات البلج قانون العقو عض التشرعات المقارنة  على خالف 

التشرع المصر  ة اقصى  واحد وهناك من حددها بخمسة عشر یوما  لغت هذه الفترة الزمن ،و

حیث إعتبر الطفل حدیث الوالدة مالم یتم  1952حد لها في التشرع اإلنجلیز الصادر عام 

ان  ن القول  م عامه االول .والواقع أنه في ضوء مبررات تحقی العقاب في هذه الجرمة 

قى الطفل حدیث الوالدة متى ارتكبت الجرمة لحظة والدته او عقبها م اشرة أو بوقت قرب ،وت

حدد  2مسألة تقدیرة متروك تحدیدها لقاضي الموضوع ما أن المشرع الفرنسي هو األخر لم  .

انه "الطفل الذ لم  الوالدة، بینما عرفه الفقه والقضاء  الفرنسي  الطفل حدیث العهد  المقصود 

غ عن واق ام أ لم یتم التبل الدهمض على والدته أكثر من ثالثة أ   ". 3عة م

                                                             
من ق.ع.ج. 304المادة  1  

،ص .37_36محمود احمد طه ،المرجع الساب 2  
3 neraccroiseroselym droit penal et mineur victimersc 2000p32. 
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حیث التزد عن أرعین یوما النه     فترة النفاس  ان المشرع ر هذه المسألة  ان بإم ولو انه 

ة  ة والبیولوج ا نظرا للظروف النفس ون الدافع الذ حمل االم على قتل ولیدها دافعا قو قد 

ة الوالدة  حث لم تسترد وعیها تماما من تأثیر عمل طرت علیها  ان هذا التي س والرضاعة ف

ا وهنا تستمد العلة من تخفیف رالعقاب على األم .   الدافع علیها قو

ان هذه الجرمة .    ما یلي أر عد هذا التعرف الموجز نستعرض ف   و

الوالدة    مة قتل الطفل حدیث العهد  ان جر ا: أر   ثان

نین هما :      تقوم هذه الجرمة على ر

ن الماد1 شمل مایلي:  :_ الر   و

عدم ر الحبل  :ا/ السلوك اإلجرامي   ا،  ون سلب ما قد  ا  ون أیجاب ه األم وقد  الذ تات

ه الفاعل لتحقی النتیجة 1السر ،او اإلمتناع عن إرضاع الطفل قوم  ، فهو النشا الذ 

أخد مظهرن.    المعاقب علیها تترتب علیها وفاة الطفل و

الخنیتمث :_ مظهر إیجابي  واإلغراق او إستعمال أداة ل في فعل ماد یؤد إلى الوفاة 

  .حادة

_ مظهر سلبي: یتمثل في إتخاد موقف سلبي، تجاه المولود من شأنه ان یؤد إلى وفاته 

اإلمتناع عن إرضاعه او عدم ر الحبل السر او تعرضه للبرد، اذ جاء في القرار الصادر 

المجلس ة  شتر القانون لتطبی المادة 19832األعلى بتارخ  من الغرفة الجنائ  259، انه ال 

عدم  ون اإلمتناع  ن ان  م نما  ا، وإ ون السلوك اإلجرامي لألم فعال إیجاب من ق.ع ،ان 

ه واإلمتناع عن إرضاعه اال أن قتل الطفل حدیث  اد  ر الحبل السر للولید وعدم اإلعت
                                                             

.االجتهاد 30100.ملف رقم04/02/1983انظر المجلس االعلى.غ.ج قرار الصادر یوم   1 غداد اللي  س من ج .مقتن
.ج ة.د  . 90.ص2001.الجزائر 2القضائي في المواد الجزائ

ا)،غ،ج ، 2 ا حال مة العل غداد ،مرجع 30100،ملف رقم 04/01/1983القرار الصادر یومالمجلس االعلى(المح اللي  ،ج
،ص    .90ساب



ع الجزائي الجزائر          الفصل األول                ة للطفل في التشر ة الموضوع   الحما

22 
 

قى اإلمتناع ی الوالدة  محل نظر في التشرع الجزائر الذ افرد تجرما خاصا لمثل هذه  العهد 

عنوان في( ترك األطفال والعاجزن وتعرضهم للخطر) وهو الفعل المنصوص والماقب  األفعال 

المادة  ه    من ق.ع.ج.  318عل

ه    انت عل ا  را او أنثى ،وا ان ذ ه الیهم جنسه سواء  ر أن المجني عل الذ والجدیر 

األورام في مراحلها األخیرة أو  حالته عاني من أمراض خطیرة،  ان  ة ،حتى ولو  الصح

اة.  قائه على قید الح بیر في الحد من فرص  ل  ش   العاهات القاتلة التي تسبب 

ون قابل    س من الضرور ان  ا، ول ون الطفل ولد ح في أن  ولتحق الجرمة 

حمي  اة، اذ أن القانون الجنائي  في ان للح اة التي تمنح له ،و المولود خالل لحظات الح

ه  ا وقد تنفس خارج رحم أمه، وعل ات ان الطفل ولدا ح ة إث ا ون الطفل قد عاش، وعلى الن

ة قتل طفل حدیث  ام جنا عتبر عنصرا لق ا  الوالدة ح الد الطفل حدیث العهد  قضي ان م

الوالدة من قبل أمه، اذا جاء في القر  من  18/01/1983ار الجنائي الصادر بتارخ العهد 

الوالدة من قبل أمه یتوافر العناصر  ة قتل الطفل حدیث العهد  المجلس األعلى أنه تتحق جنا

ةالت   :ال

ا.       _أن یولد الطفل ح

    . عدم ر حبله السر فعل یؤد حتما إلى وفاة المولود  ة    _ أن تقوم الجنا

ة أم       الطفل. _أن تكون الجان

  _ القصد الجنائي    

صراخ الطفل الولید لحظة  اة  ذلك فإن أ مظهر یدل على الح ا : و ون الطفل ح ب/ ان 

قصد ازهاق روحه، فإن ولد میتا، فإن الجرمة ال تقوم  ه  في لیجعل اإلعتداء عل والدته، 

ا وال یؤثر في ان أن الطفل ولد ح ة العامة إت ا قع على الن ام الجرمة الحالة  أصال، و ق

ون  صلح ان  ا فهو  صحة جیدة، ومدام أنه ولد ح ون  ستو أن  ة للطفل الولید إذ  الصح
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ة جرمة قتل ه 1ضح م یجعل من إعدام هذا الطفل أو تر ، ومن ثم فإن التطبی القانوني السل

ة للح اة ال على القابل امه على الح عل أح   . 2اةللموت قتال ذلك أن القانون 

ون قتل الطفل من طرف األم نتاج لحظة  الوالدة: و قع القتل على مولود حدیث العهد  ج/ ان 

ستردت  عدها فإذا إنتهى إنزعاج األم وإ ة الوالدة، أو  إضطراب إنزعاج عاطفي، سواء أثناء عمل

ندرج القتل الواقع على الو  ة المعتادة إنتهت العلة، تحقی العقاب و لید عندئذ ضمن حالتها النفس

  القتل العاد للطفل. 

ة والتي تمد العذر  ه :على خالف الشرعة اإلسالم ة أم الطفل المجني عل د/ان تكون الجان

احث وعن سن الطفل ،فإن المشرع الجزائر أقر في  غض النظر عن ال المخفف للوالدین، و

فیف وال ینصرف إلى من ق.ع على أن تستفید األم لوحدها من ظروف التخ 261/02المادة 

قتل ولده  ه فإن قام الطفل  الطبیب مثال أو القابلة، وعل اء  غیرها من فاعلین أصلیین، أو شر

من ق.ع، هل  259فإن فعله هذا یدخل ضمن جرمة القتل العمد المنصوص علیها في المادة 

ه الطفل الشرعي الذ حملت له األم نتاج زواج شرعي أم هو طفل غیر طب عي ناتج قصد 

ل  این في المواقف فقد إتجه  الرجوع الى التشرعات المقارنة نجد ت عن عالقة محرمة ؟ انه 

تي إلى أعذار، أن القتل بواسطة األم هو عذر قانوني متى  من التشرع السور واللبناني والكو

تخفیف من ق.ع ،الى  302/02ان إتقاء العار بینما ذهب التشرع الفرنسي من خالل المادة 

عتبر المشرع المصر القتل بواسطة األم عذرا  ان غرضها ،في حین لم  ا  العقاب على األم ا

ان الغرض ا مهما    . 3قانون

المشرع الفرنسي، وهذا    أما عن موقف المشرع الجزائر من المسألة فنجد أنه قد تاثر 

ما  ن اإلستدالل  م ما  ة النص الذ جاء على إطالقه ، جاء في احد قرارات أمام شمول

ة  ل الجنا ش الوالدة،  المجلس االعلى ،والذ قضى أن قتل األم عمدا لولدها حدیث العهد 
                                                             

.106،ص2002،دار الثقافة،عمان1،ج1محمد سعید تمور،شرح ق.ع،القسم الخاص،الجرائم الواقعة على االشخاص ، 1  
ندرة،د  اعة والنشر،االس ة للط ،الفن ات في المواد الجنائیى ،د ي ابو عامر،االث .229س،صمحمد ز 2  

،ص 40_39محمود احمد طه،مرجع ساب 3  
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من ق. ع، لذا یجب أن تستظهر األسئلة  261/02و 259المنصوص علیها في المادتین 

ون القتیل طفال ة ،و اإلدانة عناصر الجرمة وعلى الخصوص صفة األمومة للجان  المتعلقة 

الوالدة    .1حدیث العهد .

ن المعنو 2   _الر

ة التي یتطلب القانون فیها توافر    جرمة قتل الطفل حدیث الوالدة من الجرائم العمد

ه العام والخاص .   القصد الجنائي بنوع

افة    تمثل القصد العام في إنصراف إرادة األم ،إلى إرتكاب الجرمة مع علمها  و

الن ة للقصد الخاص: فهو أن تتجه إرادة األم غلى إزهاق روح الطفل عناصر الجرمة، أما  س

  الولید .

انت وفاة الطفل قد نجمت عن قلة إحتراز، فإن األم التسأل إال عن    ه إذا  ناءا عل و

قا ،أو  انت في حالة إرهاق شدید، أد إلى نومها نوما عم جنحة القتل الخطأ، وذلك عمن 

تم اللجوء الى الطب الشرعي في مثل هذه  انت تحت تأثیر المخدر ونامت على طفلها ،و

الوجود او العدم ة على هذه الجرمة ،سواء  منح القاضي القرائن الجنائ  2المسائل، األمر الذ 

شتر أ قصد جنائي خاص  الدافع إلى إرتكاب الجرمة ،إذ لم  أخد المشرع الجزائر  ،وال 

ام جرمة قتل األم لولیدها فال  ان ذلك إلتقاء لق ام األم على إقتراف جرمتها سواءا  یهم سبب ق

ان بدافع العوز أو الفقر أو لكون  3العار أو لصون شرفها أو للحفا على سمعة عائلتها ،أو 

عض التشرعات المقارنة  4الطفل ولدا مشوه الخلقة أو مرضا مرضا خطیرا ،في حین تشتر 

ة ون لألم القصد الخاص وهو ن انت األم قد جاهرت  أن  ة إذا  إتقاء العار ،وال تتوفر هذه الن

التشرع اللبناني .   حملها غیر الشرعي 
                                                             
،ص24442ملف رقم21/04/1981المجلس االعلى،ع.ج،قرار الصادر یوم غداد ،مرجع ساب اللي  س من ج .370،مقت 1  

،الجزائر ،دار الهد ة،د ة،الموسوعة الجنائ .168،ص2008عبید الشافعي،الطب الشرعیواالدلة الجنائ 2  
ة،العددممدوح خلیل، الجرائم ا  ت ة،مجلة الحقوق الكو اةوالسالمة البدن ح الطفل في الح 118،ص03،2003لماسة 3  

، ة الحقوق اكدال الرا ل ا في الحقوق، .180ص2000رجاء ناجي،قتل الرأفةاو الخالص،رسالة لنیل دیبلومالدراسات العل 4  
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الوالدة :ثالثا مة قتل الطفل حدیث العهد  ة المقررة على جر    العقو

ة ،تستفید من ظروف    ة أو شر صفتها فاعلة أصل قة فإن األم  إذا توافرت الشرو السا

د المقررة لجرمة القتل العمد إلى السجن المؤقت التخفیف وذلك بتخف ة السجن المؤ ض عقو

و معها في  20الى  10من  طب هذا  لتحقی على من ساهمو أو إشتر سنة ،على أن ال 

  . 1إرتكاب الجرمة

ون هذا العذر القانوني الممنوح لألم ،هو ظرف شخصي یتعل بتخفیف العقاب علیها   

ان هؤال ء المساهمون معها عاملین أو جاهلین بهذا العذر، ومن ثم یتعین أن وحدها ،سواء 

ه نفوسهم في تعهد قتل إنسان حي یتمثل هنا في  حاسبوا على إرادتهم األثمة وما إنطوت عل

الوالدة.   طفل حدیث العهد 

ه فإن المشرع میز بین حالتین:      وعل

ة في ة في الجرمة أو شر انت األم فاعلة أصل انت  ا/ إذا  الوالدة  قتل إبنها حدیث العهد 

السجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرون سنة . ة    العقو

حسب نوع القتل  ة تكون  ا في هذه الجرمة فإن العقو ا أو شر ان الغیر فاعال أصل ب/ اذا 

من  261من ق.ع.ج أو قتل مع سب اإلصرار أو الترصد المادة  263/03قتل عمد المادة 

  ق.ع. 

قى في    ة، ت ة قانون ة جنائ وخالصة لما سب یتبین أن الطفل الولید قد إستفادة من حما

د ذلك هو تفاقم عدد وف ة في نظرنا إذ مایؤ اف ات األطفال حدیثي العهد عمومها غیر 

ات  ،ئم القتل العمد المقترفة في حقهمنتیجة جرا ،الوالدة ون العقو اب  ولعل من أبرز األس

مة التي تلح بهؤالء التي تم و  ضعها لهذا الغرض غیر رادعة، مقارنة مع األضرار الوخ

                                                             
ة التي ینتج  ق.ع على انه:44/02نصت المادة  1 ة او االعفاء منها اال والتؤثر الظروف الشخص عنها تشدید او تخفیف العقو

ه هذه الظروف". ة للفاعل او الشرك التي تتصل     النس
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الوالدة ستحسن إعادة النظر من  ،األطفال حدیثي العهد  اة لذا  والتي تمس أساسا حقهم في الح

م دیننا الحنیف ،وترجمة  قا لتعال عبث بها ط ل من  ات مشددة في ح  أجل وضع عقو

ات والمعاهدات ا حقوق األطفال التي صادقت علیها الجزائر. لإلتفاق ة المتعلقة    لدول

ان الما والعقلي للطفل  المطلب ة للك ة الجزائ   الثاني: الحما

ما في مجال العمل    إذا إستطلعنا الصورة القائمة لوضع الطفل في الوقت الراهن الس

ة عمالة األطفال، هناك أكثر من ثالثة ملیون طف م هي نس ل في العالم مضطرون یتضح لنا 

شهم أو إعالة أسرهم مما قد تؤثر  سب ع للعمل في مهن وحرف وأعمال خطیرة ،وهذا من أجل 

ة فضال عما یتعرضون له من أمراض  ا على مستو صحة أبدانهم بإصابتهم بتشوهات البدن سل

م خاصة في المراح حرمانهم من التعل مي وذلك  ة، أو على مستو التعل ل األولى ومخاطر مهن

اإللتزام   . 1التي تتصف في معظم بلدان العالم 

عد من أهم الحقوق التي یجب على الدولة توفرها للطفل، وحرصت على       م األطفال  إن تعل

هذا الح الدساتیر الجزائرة وجعلته من الحقوق التي تكفلها الدولة، وقد إهتم المشرع الجزائر 

ام ة لهذا الح ،قد یؤد العدید من  بهذا الح ،إال أن خلو األح ة التي تكفل الحما الجزائ

التالي  اء ومن لهم السلطة على األطفال إلى التملص وعدم اإللتزام بواجبهم نحو أبنائهم، و األ

حق الردع وال الزجر الذ ألفناه  ة ال  ام دون تقرر جزاءات جنائ النص على مثل هذه األح

ما ر فضله  من المشرع الجنائي، الس م هو ح مقدس ال أحد ین إذا سلمنا أن الح في التعل

صفوف التمدرس أو ینقطع  اة، فالطفل الذ ال یلتح  ة الطفل ومستقبله في الح على شخص

ون مصیره؟؟؟؟. ر فإلى أین    في وقت م

اتها تقرر أن جل     حاث حول دراسة ظاهرة الجرمة ومسب خیر دلیل على ذلك أن األ

ة الطفولة الجانحة لم یدخلو المدرسة او  األطفال الموجودین في السجن أو داخل مؤسسات رعا

                                                             
أنخفاض المستو الدراسي،أعمال المؤتمر الدولي 1 مة فاطمة الزهراء،عمالة االطفال في المجتمع الجزائر وعالقتها   نس

ة للطفل ،طرابلس السادس: ة الدول    .334ص م،2014بر نوفم22_20الحما
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ة   ه الكفا ما ف ه أن إستخدام األطفال في العمل فضال 1لم یتلقوا دروسا  ، ومما ال شك ف

سهم في إنتشار عن تعارضه مع مصل بیر من اإلستغالل، فإن  حة الطفل وخضوعه لقدر 

ما أن المشرع الجزائر شدد على الجرائم المتعلقة  لة، وزادة أعداد العاطلین عن العمل  مش

ة لصحة الطفل  ة، ذلك لحما ات الكحول اد للمشرو بتحرض القصر على اإلستعمال اإلعت

  . 2ر اإلدمان على الكحولسنة من تأثی 21الذین لم یبلغو سن 

سهل له الحصول على المخدرات    سلم القاصر أو  ل شخص  ما شدد العقاب على 

ة قد تصل إلى    . 3سنه سجن 20حیث جعل عقو

ة األطفال من التشغیل    الفرع األول: حما

ة منذ إنشائها عام    ا على عمالة  1991إهتمت منظمة العمل الدول القضاء تدرج

ة رقم األطفال، و  لعام  138العمل على رعایتهم ضمن مجاالت إختصاصها ،حیث تبنت االتفاق

ة العمل بخمس عشرة عاما، وتلزم هذه اإلتفاقة  1983 الخاصة بتحدید الحد االدنى لسن بدا

لى رفع الحد  ا على عمل األطفال ،وإ ة ترمي إلى القضاء فعل اسة وطن اع س ات أعضائها 

صل إلى مستو یتف مع النمو البدني األدنى لسن اإلستخدام، أ و التدرج في العمل حتى 

ة،  ،الحداثوالذهني ل قل عن سن إنهاء الدراسة اإللزام ة حد أدنى للسن ال وتحدد هذه اإلتفاق

قل عن  ة حال أن  أ ما تحدد حدا أدنى أخر للسن هو ثماني عشر سنه  15والیجوز  سنة 

ل خطورة. للقبول في أ نوع من أنواع اإلستخدا   م أو اإلشتغال في أعمال تش

                                                             
 ،1998نوفمبر20مواف ل ،1491رجب 30یوم دراسي،الجمعة  عمردومو،حقوق الطفل الى این(حالة الطفل الجانح)، 1

، ة، الرا    .54ص المملكة المغر
ة القصر من الكحول ،جر،19/04/1975المؤرخ في 26_75االمر رقم: 2 ر العممومي وحما قمع الس بتارخ 37،المتعل 

09/05/1975.   
ة وقمع االستعمال 25/12/2004المؤرخ في :04/18من ق رقم: 13المادة  3 ة من المخدرات والمؤثرات العقل الوقا ، المتعل 

   .26/12/2004بتارخ83جر، واالتجار غیر المشروعین بها ،
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ة حقوق الطفل، مسألة عمل األطفال في مادة وحیدة ،وهي المادة  ، إذ 33وقد عالجت إتفاق

ون  ، ومن أداء عمل الیرجح أن  ة من اإلستغالل اإلقتصاد ح الطفل في الحما تعترف 

صحته أو بنموه البدني أو ضر  مه، أو  مثل إعاقة لتعل العقلي أو المعنو او  خطیرا أو 

  اإلجتماعي .

مة تشغیل األطفال    ف جر   أوال: تعر

عدین أساسیین هما: مفهوم الطفل، ومفهوم العمل أو   ینطل مفهوم تشغیل األطفال من 

  التشغیل 

ات المستعملة  _ مفهوم الطفل: ، وتمت اإلشارة إلى تعدد المسم حه من خالل ما سب تم توض

الطفل  ان أما في مجال قانون العمل فإن صفة عامة،  والصبي والحدث او القاصر أو الش

انا أخر العمال  انا العمال القصر وأح طل علیها ثارة إسم األطفال العمال، وأح هذه الفئة 

ذلك فإنها تصدق على فئة واحدة وهي فئة  األحداث، على أن هذه األلفاض على إختالفها 

ة، ولقد أستعمل المشرع الجزائر لف العمال القصر، العمال الذین لم یبلغو سن الر  شد القانون

ان العمال في األمر  الشرو العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص 75/31ٍوالش المتعل 

ستعمل لف صغار العمال والعمال القصر في القانونین  المتضمن القانون األساسي  78/12،وإ

ة .المتعل  82/06العام للعامل، و    عالقات العمل الفرد

_ أما المفهوم الثاني :فنجدر اإلشارة إلى أن هناك من إعتبر العمل والتشغیل شیئ واحدا في 

  حین هناك من فرق بینهما: 

ه العمل على  الرأ األول: قصد ف یرون أن هناك فر بین العمل والتشغیل، ففي الوقت الذ 

شر الواعي والهادف لتكیی عة حسب حاجة أنه النشا ال ة الموجودة في الطب اء الماد ف األش
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الشغل حسب والترس أنه نشا عضلي اثقل من النشا العضلي في العمل،  قصد  شر، و ال

  .1اإلضافة الى أن هذا النشا العضلي هو أكثر مشقة وأقل مهارة وأدنى منزلة 

ناءا على هذا وجب التمییز بین عمل األطفال، وشغل األطفال    ألن المعنى األول و

ون لها أثار  ن ان  م ة وحتى الماجورة ومناسب لعمره وقدراته  افة األعمال التطوع یتضمن 

افة االعمال الخطیرة  ة على نموه العقلي والجسمي والنفسي، بینما یتضمن المعنى الثاني  إیجاب

ة و م ومن حقوقه األساس ح التتي تسبب األذ للطفل وتحرمه من نموه السل ت مه و عطل تعل

  . 2المجال إلستغالله

ل مجهود إراد عقلي أو  الرأ الثاني: عرفو الشغل إنطالقا من مفهوم العمل على أساس أنه 

ة تتحق فیها  فة إجتماع ما أنه وظ ة،  ة وغیر ماد اء الماد بدني یتضمن التأثیر على األش

ة الفرد   .3شخص

فرق في قانون العمل بین  لو أرنا التعرف على موقف المشرع       في هذه المسألة لم  جزائر 

صراحة . شیر إلى أ تعرف للعمل    العمل والشغل وأنه لم 

لذلك تعتبر تشغیل األطفال جرمة عن طر إستغاللهم وهو من أخطر الجرائم التي   

ان الطفل وتؤثر على النظام القانوني للشغل.    تمس 

اء ثقیل       ضع أع ة على الطفل، الذ یهدد سالمته وصحته ورفاهیته، الذ فهو عمل 

عمالة  ستغل عمل األطفال  ستفید من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه و

ة العامة لألمم المتحدة قد  انت الجمع م الطفل و عی تعل ار، وهو  صة بدیلة عم عمل الك رخ

ل إنسان لم یتجاوز إتفاقة حقوق الطفل، التي ع 1989أصدرت في عام  أن  من 18رفت 
                                                             

س اللغة   1 را، مقای )،03ابي الحسن احمد بن فارس بن ز    .151،ص2002،اتحاد الكتاب العري(د
ر القوانین( 2 حث حول تشغیل االطفال بین القانون والواقع سلسلة مشروعة تطو ة، ة 10مارتین بولف ) الهیئة الفلسطین

،دس،دص،    المستقلةلحقوق المواطن،د
ارك بن محم 3 عة ابو السعادات الم ة ، بیروت ط ة العلم ت ة في غرب الحدیث واالثر،الثالث الم ،النها د الجزر

  . 571م،ص1979
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ة الطفل من اإلستغالل وأوجبت على الدول االطراف  عمره، وأكدت على ضرورة السعي لحما

العمل،  ة، ووضع حد أدنى لإللتحاق  ة والترو ة واإلدارة واإلجتماع إتخاد التدابیر التشرع

ة لضمان  ات مناس ة تطبی هذه ونطاق مالئم لساعات العمل وظروفه وفرض عقو فعال

  النصوص .

ان المجتمع وتعد من أخطر الظواهر    فظاهرة تشغیل األطفال ظاهرة خطیرة، تمس 

ة منها المنتشرة في   .معظم الدول وخاصة النام

تخدت على غرار الكثیر من الدول     ة، وإ عد استقاللها على هذه الحما وأكدت الجزائر 

اسة محارة ظاهرة عمالة األطفال.  س عرف    العالم جملة من اإلجراءات في إطار ما 

ا مة تشغیل األطفال  :ثان ان جر   أر

ن الماد1   _ الر

ه، وهو القاصر     ة والمتمثل في سن المجني عل یجب علینا الوقوف عند صفة الضح

املة بینما جعل المشرع المصر في قانون الطفل لعام  مل ست عشرة سنة   1996الذ لم 

قانون  ".....یخطر تشغیل األطفال قبل  64من مادة  2008لسنة  126المعدل والمتمم 

ة الد ة للتشرع الفرنسي فقد نصت المادة  بلوغهم أرعة عشر سنة م النس املة ......" أما 

العمل قبل سن  211 فهم  ن تكی م سنة،  16من قانون العمل الفرنسي، على أن األطفال ال 

سنةن ممارسة األعمال  14لألطفال االكثر من  23/12/1972وقد أجاز القانون الصادر في 

شر ان ة  فة أثناء اإلجازة الدراس   . 1یتضمن له فترة راحة تعادل فترة العمل الخف

ام الواردة في قانون        األح أما عن النشا الماد لهذه الجرمة فیتحق عند اإلخالل 

سن  عضها  الشغل، اذ تضع التشرعات المعاصرة قیودا خاصة وهي متعددة الجوانبن یتعل 

                                                             
، .181ص محمود احمد طه، مرجع ساب 1  
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عدد ساعات العمل وأو  عض األخر  تعل ال حظر تشغیل الطفل و األعمال التي  قاتهن وثالثا 

قوم بتشغیل طفل او أكثر.  ات صاحب العمل الذ  ذلك بواج تصل    تشغیل األطفال فیها، و

تتحق المخافة حینما یتم تشغیل  15وفقا لما جاء في نص المادة  ا/ سن تشغیل الطفل:

شغل الطف ما تتمثل في مخالفة رب العمل حینما  ل الذ تترواح سنه القاصر دون هذا السن، 

ه  19سنة و16بین  ه الشرعي ،وهذا اإلجراء الذ نص عل سنة دون إصدار رخصة من ول

ة التي قد  المشرع یهدف من خالله الى إیجاد التوازن بین مصلحة الطفل والظروف اإلجتماع

التالي  ون الطفل في هذه المرحلة ضمن صفوف التمدرس ،و فترض أن  تمر بها األسرة، إذ 

ه .  ون بإذن مسب من ول م إلى الشغل    ا تحول من التعل

ه المشرع الجزائر من حقوق للقصر في هذا  ب/ عدد ساعات العمل وأوقاته: مما نص عل

قل عمرهم عن 28المجال ما تضمنه المادة ال الجنسین الذین  :" ال یجوز تشغیل العمال من 

املة في ا عمل لیلي"، وقد حدد المش 19 رع المصر عدد ساعات التشغیل األطفال سنة 

.م التي نصت على أنه:" ال یجوز تشغیل األطفال أكثر من 66وأوقاته في مادة   6من ق.

جب ان تتخلل ساعات العمل فترة او أكثر لتناول الطعام والراحة، ال تقل  ساعات في الیوم، و

شغل الطفل أكثر من أرع  حیث ال  حظر في مجموعها عن ساعة واحدة  ما  ساعات متصلة 

ة او العطالت  ام الراحة األسبوع ة او تشغیلهم في أ تشغیل األطفال ساعات عمل إضاف

ما بین الساعة الثامنة مساءا أو  ع األحوال ال یجوز تشغیل األطفال ف ة، وفي جم الرسم

احا عة ص   . 1السا

حظر تشغیل االطفال فیها: على إستخدام ولده فهنا  متى واف ولي الطفل ج/ األعمال التي 

شتغل الطفل في غیر األعمال التي تنعدم فیها  15أشترطت المادة  ر:"  ان ال  سالفة الذ

ما حظرت التشرعات المقارنة تشغیل األطفال في  سالمته ، صحته او تمس  النظافة او تضر 
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الصحة او التي تحتاج الى جهد جسماني بیر او  الصناعات واالعمال الخطرة او المضرة 

أخالقهم".    تكون مضرة 

قوم بتشغیل طفل أو أكثر: ات صاحب العمل الذ  ه المادة  د/ واج من قانون  67نصت عل

ستخدم طفال دون  ل صاحب عمل  ان یلتزم  طاقة تثبت انه  14الطفل المصر  منحه  سنة 

تب القو العاملة وتخت ه، وتلص علیها صورة الطفل وتعتمد من م ذا عمل لد م بختاتمه، و

ان ظاهر في محل العمل  عل في م قوم بتشغیل طفل او اكثر ان  على صاحب العمل الذ 

ة الطفل العامل، من  ام التي یتضمنها هذا الفصل المخصص لرعا نسخة تحتو على األح

ه ساعات  1996قانون الطفل المصر  شف موضحا  أول  حرر أوال  المعدل والمتمم، وأن 

وفترات الراحةن وان یبلغ الجهة اإلدارة المختصة أسماء األطفال الجار تشغیلهم، العمل، 

سلم للطفل نفسه  جب على صاحب العمل أن  ة أعمالهم، و وأسماء األشخاص المنو بهم مراق

م مبرئا لذمته . ون هذا التسل ستحقه و افاته أو غیر ذلك، مما  ه أجره او م   أو أحد والد

ة القصر وتعتبر جل    ن من خاللها حما م ة وسیلة  التشرعات المقارنة الجزاءات المدن

ضا یجبر  طال عقود تشغیلهم، منحهم تعو عد السن األدنى للعمل، عن طر إ الذین لم یبلغو 

حا  ظل صح مخالفة الشرو المنظمة لعمل األطفال فإن العقد  ضررهم، فعندما یتعل االمر 

طل الشرو المخالفة ة،  وت ما لو ثم مثال اشترا عمل األطفال ساعات إضاف ام،  لهذه األح

طالن في مثل هذه الحاالت  عني أن ال ه قانونا، وهذا  أو منحهم أجرا اقل مما هو منصوص عل

طالن المطل ام في هذه الحالة هو ال مخالفة األح ا فق ،أما اذا تعل االمر    . 1ون نسب

ا ن المعنو  :ثان   الر

ن الماد    ه العلم واإلرادة، إذا توفر الر حتى یتم مسألة الجاني فإنه ال بد أن یتوفر لد

التالي متى توفرت هذه العناصر  اف مالم یتحق عنصر القصد لد الجاني، و للجرمة غیر 

                                                             
میلي،  توراء في الحقوق، القانون الجزائي للتشغیل، سمیر  ضاء، الثاني،جامعة الحسن  رسالة د .54ص ،2002 الدار الب 1  
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ه  ام الجاني ولو لم یتوفر لد شتر المشرع حاالت ق ه مالم  ة عل املة إستوجب تسل العقو

ه في جرائم اإلهمال .عنصر  ما هو عل   العمد 

ام تشغیل األ طفال  :ثالثا أح مة اإلخالل  ة المقررة لجر   العقو

فرض غرامة    ام حسب التشرعات، فمنها ما تكتفي  تختلف جزاءات اإلخالل بتلك االح

ة، ونجد من بین التشرعات  س ات ح فرض إلى الجانب األولي عقو ة فحسب، ومنها ما  مال

العقاب المالي، التشرع المصر الذ عاقب وفقا للمادة ال من قانون العمل  248تي أخذت 

أداء غرامة تتراوح مابین  ات تشغیل القصر  ل من خالف مقتض ه،  1000و500الجدید  جن

ا تلك الجرمة، وتضاعف في حاالت العود ،ومن  وتعدد الغرامات حسب عدد عمال ضحا

ة لمخالفي قواعد تشغیل التشرعات نجد المشرع الف س ات ح ة وعقو رنسي قد حدد غرامات مال

القصر، وخصص لها الجزء األول من القسم السادس من قانون الشغل، جعل إرتكاب جرمة 

من قانون  11-211سنة في األعمال الخطرة المححدة في المادة  16تشغیل القصر دون سن 

أخد وصف الجنحة وحدد لهذه  ة تصل الى خمس العمل الفرنسي، و س ة ح الجرمة عقو

ة حصرها في مبلغ  اء 7.500سنوات، وغرامة مال اورو، مع ما قد یترتب جزاء في ح األ

تهم في خرق قواعد تشغیل القصر. اء إذ بتت مشار   واألوص

عالقات  111-90من قانون رقم  140وفي الجزائر نجد المشرع في المادة    المتعل 

  العمل: 

عاقب     ة تترواح من "  ل توظیف عامل قاصر لم  2000الى 1000غرامة مال دج على 

م المعمول بهما. وفي  قا للتشرع والتنظ یبلغ السن المقرر، اال في حالة عقد التمهین المقرر ط

س تتراوح من  ة ح ن إصدار عقو م الغرامة  15حالة العود  یوما إلى شهرن، دون المساس 

ن أن ترفع الى  م   ضعف الغرامة المنصوص علیها. التي 

                                                             
عالقات العمل،ج ر،عدد1990افرل 21ممضي في 11°_9قانون رقم   .562،ص1990ابرل 25مؤرخ في 17،المتعل  1  
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ن القول لقد وف المشرع الجزائر لما وضع هذا    م الرجوع إلى نص هذه المادة  و

ل إعتداء على مصلحة الطفل ، إال أننا  ات التي تش النص وحدد من خالله جملة من السلو

قرر الجزاء الذ یتماشى وخ طورة هذه نناشده أن یتدخل في أقرب األجال إلستدراك النقص و

  الجرائم .

ام تشغیل األطفال بل        ة عن مخالفة أح فرض جزاءات مدن تفي  فالمشرع الجزائر لم 

ة في العدید من المواد، إمعانا منه في الحرص على إحترام  ات جزائ فرض عقو أكد على ذلك 

ة تنقسم الى:  ات الجزائ ام، هذه العقو   هذه األح

مبدأ جزاءات عامة: أ الت      المساس  ام العامة لقانون العمل  ي تشمل مخالفة األح

،أو عدم دفع األجر، مخالفة مسك الدفاتر  2، أو القواعد العامة في مجال الصحة1المساواة

  .....الخ . 3والسجالت

وجزاءات خاصة هي متعلقة بتشغیل األطفال وحدهم دون غیرهم، وتتمثل في السن األدنى      

  للتوظیف، وظروف التشغیل والعمل الیلي. 

ننا أن نخلص إلى        م ة الطفل من جرائم العمل  انه في حما ناءا على ماسب ب وأخیرا و

ة تشغیل األطفال ا ان د أن تراعى هذه الضوا :نتیجة مفادها أنه: أن سلمنا بإم   ال اننا نؤ

مارسه األطفال .      ة العمل الذ    _ مشروع

ه األطفال ومدته وأجرته.       قوم    _ تحدید نوع األعمال الذ 

م األطفال .        _ عدم تأثیر العمل على تعل

ة.         _ عدم تأثیر العمل على األخالق اإلسالم

                                                             
11_90من القانون  142انظر المادة  1  

07_88من القانون  43الى 35انظر المادة  2  
11_90من القانون  154انظر المادة  3  
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اف لألطف        ال لممارسة اللعب. _ إعطاء وقت 

قون .      ط ما ال    _ عدم تكلیف األطفال 

  . 1_ حظر تشغیل االطفال في االعمال الخطرة والمرهقة     

ة للح في صحة الطفل، غیر انه ما       ة الموضوع الحما ما یتصل  ن قوله ف م هذا ما

قتها، وهي تعني أعمال  ة هو بروز جرائم أخر ال تقل خطورتها عن سا اة الیوم شفته  الح

ة للطفل  ة للصحة العقل ة جزائ اإلضافة إلى جرائم ترك األطفال وحما الطفل  العنف الماسة 

ة.،فجر بن اسة المشرع العقاب   ا هنا الوقوف عند س

ات خصوصا المنصوص علیها في قانون الطفل:             من خالل هذه العقو

اته أو           عرض ح ل إستغالل للطفل او ما قة للحد من  نستخلص ان هناك إرادة حق

س ات الح ذا العقو ة و صه على الغرامات المال ل من سالمته للخطر، ذلك أن تنص ة لزجر 

قها على أرض الواقع فأملنا ان یتم  نما بتطب النصوص وإ ست  انت العبرة ل ذا  ستغل طفال، وإ

ا.  قا قانون   تطبی هذه النصوص تطب

الطفل  :الفرع الثاني   أعمال العنف الماسة 

ما          أعمال العنف  ات ،المتعلقة  ام قانون العقو لقد تأثر المشرع الجزائر بخصوص أح

ارات الضرب والجرح  1992جاء في ق.ع.ف ،قبل إصالحه لسنة  ان یتضمن ع ،این 

ور سالفا تراجع المشرع الفرنسي عن  وأعمال العنف والتعد إال انه إبتداءا من التارخ المذ

ارات اعمال العنف، في حین المشرع الجزائر موقفه في أستعمال تل ع ستبدالها  ارات، وإ ك الع

                                                             
م المواجدة،  .136ص ،2006 جامعة مؤته، رسالة الماجستیر، االطفال من منظور شرعي، مرام ابراه 1  
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: ا الضرب، الجرح ،أعمال العنف و  م الراعي لجرائم العنف العمد إحتف بهذا التقس

  . 1التعد

مة اإلیذاء العمد الواقع على األطفال  ف جر   أوال: تعر

ال الضرر أو اإلساءة         افة أش ة واإلهمال أو المعاملة  عرف العنف : ة ،أو العقل البدن

ة ،وأختیر هذا  ما في ذلك اإلساءة الجنس ساءة المعاملة ،او اإلستغالل  ة على إهمال وإ المنطو

ال إیذاء األطفال.   ع اش   المصطلح للتعبیر عن جم

اتیها الشخص على الطفل، والتي م       ع األفعال التي  ن فقد جرم المشرع الجزائر جم

ة ألعضائه ،وسالمة جسم الطفل هي  ع الوظائف الطب سالمة جسده، او  شانها ان تمس 

ل أفعال اإلیذاء العمد مثل: الضرب ،الجرح ،منع الطعام،  حمیها القانون، بتجرمه  مصلحة 

فالته لح الطفل في سالمة جسمه  ة قد أبد  فالمشرع الجزائر عندما فرض هذه الحما

، وهي االفعال ،مازال القانون  م الراعي  لجرائم العنف العمد عتمد على التقس الجزائر 

رر  442و 442،وفي المادتین  276الى  264المنصوص والمعاقب علیها في المواد  م

  . 2ق.ع.ج

من القانون  02إال أن دراستنا تنصب على أعمال العنف ضد األطفال حسب نص المادة       

حما 15/12رقم  حالة الطفل في خطر، ونفهم من المتعلقة  قصد  ة الطفل ،من خالل ما 

ار الطفل في خطر من أ إعتداء أو محاولة إعتداء على سالمة  خالل هذا القانون إعت

اإلضافة لنص المادة  ة، أو أ عمل من أعمال العنف     من ق.ع.ج.  269الجسد

                                                             
م منصور،شرح ق.ع.ج جنائي خاص في الجرائم ضد االشخاص واالخالق واالموال وامن الدولة، 1 دیوان  اسحاق ابراه

ة،    .69ص ،1988الجزائر المطبوعات الجامع
عة،  .46ص م،2007الجزائر، دار الهومة، لقانون الجزائي الخاص،الوجیز في ا احسن بوسق 2  
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ن المفترض         نین: هما الر وهو الطفل الذ ال یتجاوز سنه  والجرمة هنا تحتو على ر

ة حقوق االنسان التي حددت  حیث أن الجزائر صادقت على إتفاق السادسة عشر من عمره، 

  سنة.  18سن الطفل ب 

مایلي :      ه المشرع الجزائر والذ عرفه الفقه  م االذ اتى  ه نتطرق إلى التقس   وعل

ل ضغ على أنسجة ال یؤد إلى        . 1تمزقها الضرب :وهو 

انت جسامتها وال عبرة      اما الجرح: هو تمز أو قطع في الجسم، أو االنسجة ،أ 

 . ض أو سالح نار ون سالح اب   الوسیلة المستخدمة في احداث الجرح ،قد 

، فقد وسع المشرع نطاق األفعال التي من شانها إیذاء الطفل نظرا      اما اعمال العنف االخر

ه لضعف بنیته ا س الطفل في منطقة معزولة ،نزع شعر الطفل، جذ ة مثل: ح ة والعقل لجسد

ه لو ذراعه، دفعه إلسقاطه أرضا .....الخ   . 2من اذن

ات مختلفة لردع     رس عقو ما أن المشرع  انا  ام هذه الجرمة ،البد من توفر أر إال أن لق

  هذه الجرمة 

ة  مة اعمال العنف العمد ان جر ا :أر   ثان

1: ن الماد    / الر

ل ما یترتب على فعل         سالمة الجسم و النتیجة هي  مس  ل سلوك  الفعل المجرم وهو 

ون الفعل هو الذ اد  ة هي أن  ة والعالقة السبب سالمة جسم الضح الجاني من المساس 

عرض سالمة الطفل الخطر .   إلى حصول النتیجة عمدا إلى الحد الذ 

                                                             
، ات الجزائر م منصور،شرح قانون العقو ة، 2 اسحاق ابراه .69ص ،2014الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع 1  

عة، ، احسن بوسق .48ص مرجع ساب 2  
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ة عمدا الى الحد     ن الماد في الضرب أو الجرح او المنع من الطعام أو العنا فیتمثل الر

عرض سالمة الطفل للخطر، او ان یرتكب ضده عمدا أ عمل أخر من اعمال العنف  الذ 

له االیذاء الخفیف، وهو في نظرنا اإلشارة إلى الح  او اإلیذاء، ولقد إستثنى المشرع من هذا 

ذلك فإن المعلم الذ التأذیب المدرسة في حدود التادیب و ذا المعلم  مارسه الولدان و ي الذ 

قا لقواعد العامة ع ط ة الولد یجب أن یتمتع 1یتجاوز حدود التادیب یتا ، ألن المسؤول عن تر

ة الالزمتین لممارسة هذا الح   . 2السلطة و المها

ن المفترض (محل اإلعتداء):2   / الر

صیب اإلعتداء في جرائم إیذاء األشخاص اإلنسان الحي في سالمة جسمه ،وجسم         

تمثل ح اإلنسان في سالمة جسمه، في  اة ،و انه الماد الذ ینهض بوظائف الح اإلنسان 

ل صورة  المستو الصحي ،والتكامل الجسد و تخلص صاحب الح من األلم في  اإلحتفا 

ه إس ة على االفعال التي تطول ح اإلنسان في ،األمرالذ یترتب عل اغ الصفة الجرم

  . 3سالمته

 269سنة حسب المادة  16ومحل اإلعتداء هذا، هو جسم الطفل الذ لم یتجاوز سنه         

المشرع الجزائر إلى تحدید هذا السن  ، وال ندر ماهو السبب الذ اد  من ق.ع. الجزائر

عین  16ب  ة حقوق الطفل التي حددت سن الطفل بسنة، خاصة اذ أخدنا  ار إتفاق  18اإلعت

موجب المرسوم الرئاسي رقم  املة، والجزائر صادقت علیها  المؤرخ في  461_92سنة 

1992/12/19 .  

ن المعنو :3     / الر

                                                             
،المجلة  1 ،د ة للطفل في التشرع الجزائر ة الجنائ ة،جامعة علي مانع،الحما اس ة والس ةواالقتصاد الجزائرة للعلوم القانون

  .41,ص1،2001الجزائر،عدد
ة للح في سالمة الجسم، 2 ة الجنائ ة(الواقعة على االشخاص)، ،1نصردین مبروك،الحما  الدیوان الوطني لالشغال الترو

،دار الثقافة،    .86ص ،2009عمان، د
، الزعبي،فخرعبد الرزاق الحدیثي وخالد حمید   .89ص مرجع ساب 3  
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ه بإرادته، وعلما بخطورته ،وما قد         ان مقترف الفعل اقدم عل یتوفر قصد الجرم إذا 

ه م امها توافر القصد الجرمي یترتب عل ة ،یلزم لق ن نتائج ،حیث ان جرائم اإلیذاء جرائم قصد

الضرب أو الجرح  ه  سالمة جسم المجني عل ان تتجه إرادة الجاني إلى المساس  العام وذلك 

  .   1او اإلیذاء

ة         ة الجرح العمد المفضي إلى الموت جرمة عمد أن :جنا ا  مة العل فقد قضت المح

ه  قها تعمد اإلعتداء على المجني عل شتر لتحق معنى انه  تستلزم لتوافرها القصد الجنائي 

  . 2الضرب و الجرح

مة اإلیذاء العمد  ة على جر ة المترت   ثالثا: العقو

ات المقررة ضد من یرتكب جرائم االیذاء  269,270,271,272حددت المواد        العقو

  العمد ضد االطفال على النحو التالي :

ل من جرح او ضرب عمدا قاصرا ال یتجاوز سنه السادسة عشر او منع عنه  :269ا/ المادة 

عرض صحته للضرر او ارتكب ضده ا عمل من  ة إلى الحد الذ  عمدا الطعام او العنا

س من سنة إلى خمس سنوات  أعمال العنف الح عاقب  او التعد فیها عد اإلیذاء الخفیف 

غرامة من    . 3دج 5000الى  500و

: اذا نتج عن الضرب او الجرح او العنف أو التعد أو الحرمان المشار إلیها 270ب/ المادة 

لي من العمل ألكثر  ة أو عجز  قة مرض او عدم القدرة على الحر من خمسة في المادة السا

س من ثالثة إلى عشر  ة الح عشرة یوما او إذا وجد سب الغصرار او الترصد فتكون العقو

م على الجاني  6000الى  500سنوات والغرامة من  ح جوز عالوة على ذلك أن  دج و

                                                             
، غداد اللي  ، االجتهاد القضائي، ج ة لالتصال والنشر واالشهال، ،1ج د .292ص ،1996الجزائر، المؤسسة الوطن 1  

، المرجع نفسه،  غداد اللي  ,292ص ج 2  
من ق.ع.ج.289المادة  3  
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المنع من اإلقامة من سنة على  14الحرمان من الحقوق الواردة في المادة  من هذا القانون و

  ر. 1خمس سنوات على االكثاألقل إلى 

ه في المادة 271ج/ المادة  : اذا نتج عن الضرب أو الجرح او العنف او التعد المشار إل

صار إحد  269 صر أو فقد أ او بتر احد ألعضاء او الحرمان من إستعماله او فقد ال

ة السجن المؤقت من عشر سنوات إل مة أخر فتكون العقو ى العینین او أ عاهة مستد

  عشرن سنة. 

ة هي الحد األقصى للسن         ذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداتها فتكون العقو وإ

  المؤقت من عشر سنوات الى عشرن سنة 

ة معتادة تكون         واذا نتجت الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتیجة لطرق عالج

د.  ة السن المؤ   العقو

ذا وقع الضرب         عاقب وإ قصد إحداث الوفاة ف او الجرح او العنف او التعد او الحرمان 

ة القتل او شرع في إرتكابها اره قد غرتكب جنا   . 2الفاعل بإعت

ة أو 272د/ المادة    ان الجناة هم أحد الوالدین الشرعیین أو غیرهما من االصول الشرع : اذا 

ما یلي: ا شخص أخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته  ون عقابهم    ف

ات الواردة في المادة 1 العقو   . 269وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة  270_ 

السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 2  _

270 .  

د وذلك في الحاالت المنصوص علیها في الفقرتین 3 السجن المؤ   271دة .من الما 2و1_ 

                                                             
من ق.ع.ج. 270المادة  1  
من ق.ع.ج. 271المادة  2  
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االعدام وذلك في الحاالت المنصوص علیها في الفقرتین 4     . 2711من المادتین  4و3_ 

ة للطفل ة للصحة العقل ة الجزائ     الفرع الثالث: الحما

اب الثاني من االمر رقم          ة للطفل في ال تناول المشرع الجزائر جرائم الصحة العقل

ة القصر من  19_04_1975المؤرخ في 2 75/26 ر العمومي وحما قمع الس المتعل 

ة االطفال الذین لم یبلغو سنهم  ه المشرع هو حما عاما،  21الكحول، والهدف الذ یرمي إل

أمن أبواب  ون هذه الوسیلة  من تأثیر هذه المادة على صحتهم وحمایتهم من االنحراف ،

در  استنا لهذا الفرع سوف نتعرض لجرمة تحرض الطفل على الدخول إلى عالم اإلنحراف ،و

ة.  ة من المخدرات والمؤثرات العقل ة وحما ات الكحول اد للمشرو   اإلستعمال اإلعت

ة  ات الكحول اد للمشرو   الفقرة األولى:  جرمة تحرض الطفل على اإلستعمال اإلعت

ن ا      م عاد تعتبر هذه الجرمة من أخطر الجرائم التي  ن یتعرض لها الطفل لما لها من ا

ا  ا ة لكونها تفتح أمامه  ة او حتى على حالته الخلق ة او المعنو خطیرة سواء على صحته البدن

ات  اد للمشرو للغنحراف وفساد االخالق وجرمة تحرض الطفل على اإلستعمال اإلعت

ة تأخد إحد الصورتین التالیتین:    الكحول

مل  :لىالصورة األو  ة للقاصر الذ لم  ات الكحول ع المشرو   سنة  21جرمة ب

مة  :أوال ان الجر   أر

ن المفترض1 مل  :/_ الر ة أو الطفل الذ لم  ن المفترض في سن الضح  21یتمثل الر

أن الطفل قد بلغ العمر سنه  ن اإلحتجاج  م املة عن  18سنة وال ة  ومنه فهو مسؤول مسؤول

ص من دائرة اإلنحراف. تصرفاته، وذلك أن ا ة تمتد إلى هذا السن للتقل ة القانون   لحما

                                                             
من ق.ع,ج, 272المادة  1  

ة القصر من الكحول. 1975المؤرخ في افرل سنة 75/26االمر رقم   ر العلني وحما قمع الس المتعل  2  
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ن الماد2 ات  :/_ الر ع المشرو ام الجاني بب یتمثل في السلوك اإلجرامي المتمثل في ق

ان نوعها والسبب في ذلك أن الخمور تؤثر على عقل الطفل وتفقده اإلدراك  ة مهما  الكحول

ما أنها تؤثر على جها ع الخمور عن طر الحمل او والتمییز  ه وسواء تم ب ز المناعة لد

ال أو نهارا، فإن الجرمة تقوم في ح المتهم.  اع هذه الخمور ل اشرة لالستهالك أو ت   عرضها م

امها توافر القصد الجنائي العام، والخاص ،وذلك 3 : تتطلب هذه الجرمة لق ن المعنو /_ الر

افة عناصرها، أما القصد الخاص: فهو بإنصراف إرادة الفاعل إلرتكاب ا لجرمة مع علمه 

علم أنه لم یبلغ  المجان إلى طفل  مه  ع المشروب الكحولي أو تسل إنصراف إرادة الفاعل إلى ب

  الواحد والعشرن من عمره. 

أنه اوهم بخصوص سن الطفل     ست مطلقة إذا یجوز للمتهم أن یثبت  غیر ان هذه القرنة ل

صفة ال   . 1شخص المراف لهاو 

مل     ة لقاصر لم  ات الكحول ع المشرو مة ب   سنة  21ثالثا: الجزاء المترتب على جر

الغرامة من     ما 2دج 20000الى 2000تأخد الجرمة وصف الجنحة معاقب علیها    ،

ة في حالة العود  08یجوز الحرمان من الحقوق الواردة في المادة  من ق.ع ،وتتضاعف العقو

س من شهرن إلى  40000الى 4000،وتشدد برفع الغرامة من  الح م  ن إصدار ح م دج، و

ة   . 3سنة ،إضافة إلى تحدیر األب من سلطته األبو

ة: جرمة السماح لطفل لم یبلغ       ع  18الصورة الثان اد أماكن ب سنة من عمره بإعت

ة  ات الكحول   المشرو

عدم السماح لألطفال الذین        ه  ة بنوع ات الكحول ع المشرو منع أصحاب المحالت ب

ملو  ن هذه األماكن   18لم  ان السبب، خاصة وإ الدخول إلى هذه األماكن مهما  سنة 
                                                             

.26_75من االمر  20المادة   1  
.26_75من االمر  1_15المادة  2  
.26_75من االمر  16والمادة  15/2,3المادة  3  
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سمح بدخول األطفال إلى هذه  75/26من األمر  17عتدونها المنحرفین ،غیر ان المادة 

األب ا   سنة.  21و األم أو أ شخص یتجاوز سنه األماكن مرفقین 

الصورة         ض المشرع لسن الطفل مقارنة  ن مالحظته في هذه الصورة هو تخف م إن ما 

المنع  حبذ لو یتم تعدیله  ة فإنه  قا له في الدول الغر ان یجد تطب قة ان هذا النص إن  السا

تمثله أوال من دعاة إلى الفساد ،ومما القاطع من إصطحاب األطفال إلى مثل هذه االماكن لما 

ون ان الوالدین المثل األعلى في القدوة ة المؤثرة في  اد التر ، حیث أنه مهما 1تفرضه م

ة الفاضلة، مالم  اد الخیر واصول التر ستجیب لم مة، فإنه ال  ة وسل انت فطرة الطفل نق

فعله الكبیر، یر في المري القدة الحسنة ،والمثل األعلى ذلك الن  حاكي عادة ما  الصغیر 

ة ة وعاداته اإلجتماع س الكثیر من صفاته الخلق قت   . 2و

غرامة من         ة فإن هذه المخالفة معاقب علیها  ، وفي 3دج 500الى  160أما عن العقو

س من  1000الى  500حالة العود تضاعف الغرامة من  ة الح عقو م  ما یجوز الح  10دج 

ام الى ذلك الوصف الجزائي للجرمة هي المخالفة  ا   شهر و

ة ة  :الفقرة الثان ة الطفل من المخدرات والمؤثرات العقل   حما

فسر تزاید         ة متقدمة في عالم التجارة، مما  ه أن تجارة المخدرات تحتل رت مما ال شك ف

اب منهم لذلك اقر المشرع الجزائر في القانون  اها خاصة الش ة  18،4_04ضح ات جزائ عقو

غرض  ازتها  ة او ح ضد من تثبت في حقه تهمة إستهالك المخدرات والمؤثرات العقل

عها.    اإلستهالك غیر المشروع أو ب

                                                             
ةرسالة ماجست االسرة وتعاطي المخدرات، عبد القادر حمر الرأس، 1  یر في علم االجتماع، جامعة البلیدة السنة الجامع

   .212ص ،1992/1993
اد مواهب،  م ع ، ابراه ،منشأة المعارف، ارشاد الطفل وتوجیهه، لیلى محمد الخضر ة، د ندال .101ص ،1995االس 2  
.26_75من االمر رقم  17المادة   3  
ة وقمع االستعمال واالتجار  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  4 ة من المخدرات والمؤثرات العقل الوقا المتعل 

  غیر المشروعین بها .
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ة للطفل من هذه المواد الخطیرة نصت المادة         من هذا القانون فس فقرتها  13وحما

ه قاصران او معوقا،  ان الشخص المسلمة له هذه المخدرات أو المعروضة عل ة ،أنه إذا  الثان

ة  ة ناو صح ن ة، أو تكو ة ،أو ترو م عالج إدمانه، او شخصا یدرس في مراكز تعل او شخصا 

ة ن أن تصل إلى او إجتماع م ة القصو  ة فإن العقو   سنة.  20، أو داخل هیئات عموم

م بها على مقترف      ح ة التي  ه غیر هؤالء األشخاص فان العقو ان المجني عل أما اذا 

غرامة من  س من سنتین الى عشر سنوات و   دج . 500000الى 100000هذا الجرم هو الح

لى جانب ذلك نجد أن نفس الق     ل من سهل للغیر إستهالك هذه المواد وإ انون قد جرم 

المجان، وذلك عن طر توفیر محل لهذا الغرض ،أو وضع هذه  مقابل أو  ان ذلك  ،سواء 

ة دون علم المستهلكین بها ات ،أو المواد الغدائ   . 1المواد في المشرو

ول على هذه المواد نوعا أخطر من أنواع تسهیل الحص 16ما جرم القانون في المادة       

ادلة  ذلك الص سلمون وصفات صورة ،او مجاملة ،بهذه المواد و اء حیث  ،هو تواطؤ األط

صورة الوصفة المقدمة لهم.  سلمونها مع علمهم  سلمون هذه المواد بدون وصفة، أو    الذین 

ج له     ذه المواد، والمالحظة ان هذا القانون لم ینص على حاالت إستغالل األطفال في الترو

س لمدة  بیرة ،هي الح ة  ات الفرنسي ،الذ فرض لها عقو س قانون العقو والتجار فیها، ع

ة إذا وقعت الجرمة داخل مدرسة او  150000سنوات وغرامة قدرها ب 07 اورو، وتشدد العقو

س لمدة  ة الح القرب منها ،فتكون العقو ة، او   30000سنوات والغرامة ب  10مؤسسة ترو

  . 227/182ورو حسب المادة ا

ة        ائث ،فإن المخدرات و المؤثرات العقل ان الخمر ام الخ ن قوله :هو أنه إذا  م وما 

س الى  ة الح التالي فإن المشرع الجزائر رفع الحد األدنى لعقو  10اشد واخطر في نظرنا ،و

                                                             
.04/18من القانون رقم  15المادة   1  

2 nerac croisier roselye droit penal et minueeur victime 2000p70. 
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ه قاصرا أو احد االش ان المجني عل ، ،اذا  خاص الذین أشارة إلیهم سنوات ،عوض سنتین فق

  . 04/181من االمر  13/02المادة 

ة         اس ة الحرمان من الحقوق الس عقو ة المختصة ان تقضي  ما أنه یجوز للجهة القضائ

ات  م بإحد العقو اإلضافة إلى جواز الح ة، من خمس الى عشر سنوات،  ة والعائل والمدن

المنع من ممارسة المهنة الت ة  مناسیتها لمدة ال تقل عن خمس التكمیل ي إرتكبت الجرمة 

ان مرتكب الجرمة شخصا  سنوات والمنع من االقامة وسحب جواز السفر، وفي حالة أن 

اإلضافة إلى حل  عي،  ا فإن الغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطب معنو

  المؤسسة أو غلقها مؤقت لمدة التزد عن خمس سنوات. 

ة لمصلحة المجتمع من جهة ومصلحة األفراد من جهة أخر نجد المشرع شدد       وحما

ة لهذه الجرمة في المادتین  النس ة،  ة  16و15العقو وما یلیها من هذا االمر ،اذ تصل العقو

ه الحال في قانون الصحة  د وهذا خالفا لما عل انت 052_85المشددة الى السجن المؤ ،أین 

ة اإلع م  248دام على الجاني ،أذ تقضي المادة تطب عقو ن اصدار الح م منه على أنه 

ان من مرتكبي.   اإلعدام ناذا 

من هذا القانون مخال  243,244حد المخالفات المنصوص علیها في المادتین إ        

. ة للشعب الجزائر   الصحة المعنو

ن القول أن المشرع الجزائر          م شيء  ومن خالل ما تقدم  قد تعامل مع هذه الجرمة 

ة، وهو ما  ات الكحول ات المفروضة في جرائم تسهیل تعاطي المشرو العقو من الشدة مقارنة 

ة للقاصر من هذه الجرمة الضارة .   عبر عن صرامة المشرع في حما

                                                             
ة 04/18من االمر  2-13تنص المادة 1 م عرض المخدرات او المؤثرات العقل ة اذا تم تسل ضاعف الحد االقصى للعقو  "

سبب ادمانه .........."  عالج  قة على قاصر او معوق او شخص    حسب الشروو المحددة في الفقرة الساا
ع الثاني عام  09_98قانون رقم  2 جماد االولى  26مؤرخ في  05_85المتمم لقانون رقم ، المعدل و 1419المؤرخ في ر

ة الصحة،جر، 1985فبرایر  16المواف  1405عام  حما    .1990لستة  35،عدد 1985المتعل 
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ة الطفل من صور اإلستغالل الجنسي    حث الثاني: حما   الم

افة  من أجل ضمان نمو الطفل        ة، حرص المشرع على تحرم  ة سو في بیئة أخالق

اشرا علیهم، او  ان هذا اإلعتداء م ة التي تقع على االطفال، سواء  صور اإلعتداءات الجنس

فساد االخالق، ج لتجارة الجنس ،وإ وسواء أكان ذلك عن طر  إستغاللهم في غرض الترو

احة، او  أو برضاء الطفل ،نفسهن فلم ،او الحیلة ،اإلكراه اب اإل سبب من أس عتد هذا الرضا 

اسة  مة عن التجرم او العقاب وفقا للس ضع رضاه ادنى ق سبب لتخفیف العقاب، المشرع ال

ة فله 1الجنائ ، ف انة عرض الطفل هو من أسمى الحقوق التي أهتم بها المشرع الجزائر ، فص

ة ة فعالة وقو حما   . 2عن نطاق واسع ودعمه 

ة الممارسة ضد االطفال، محض إنظار العدید من         ما تعتبر ظاهرة اإلنتهاكات الجنس

المختصین في علم النفس واإلجرام والطب الشر .....الخ، والذین نادوا في الكثیر من 

ة الطفل،  ه إلى خطورتها سواء على نفس ات بإعادة النظر في مثل هذه الجرائم والتنب المناس

ادئه على الصعید اإلجتماعي على المد الش   خصي ،أو تأثیرها على نظام المجتمع وم

ل         ش عة  ح أفضل الوسائل لتوزع الصور الفاضحة، واالفالم الخل ة األنترنیت تت إن ش

ة طوفان هائل من هذه  اتبهم، فهناك على الش ع بیوتهم وم قتحم على جم علني، فاضح 

ه الصور ،والمقاالت واالفالم ال طل عل سب له مثیل في التارخ ،وهو ما  ل لم  ش فاضحة ،

، وقد توصلت نتائج العدید 3جنس األطفال وهو من أخطر هذه الممارسات في الوقت الحالي

احة تعد احد  ة إلى أن مشاهدة أفالم العنف واإل ة واألمن حوث والدراسات اإلعالم من ال

ة س اب الرئ رتكاب الج’ األس   . 4رائملإلنحراف وإ

                                                             
ة في ظل اوضاع الكوارث واالحداث  1 ة االطفال ضد االستغالل الجنسي واالنتهاكات الجنس ات انترناشیونال،حما منظمة ا

وك مارس  الطارئة ، دلیل نشر ان ة ومنضمات المجتمع المحلي،  ات االهل    .10،ص 2006شاد للجمع
اة مواطن الخاصة،وحرمة شرفه،" 39تنص المادة   من الدستور الجزائر على "الیجوز انتهاك حرمة ح 2  
، جرائم نظم المعلومات، حسن طاهر داود،  ة، د ة نایف للعلوم االمن م .93ص ،2000الراض، اكاد 3  
ة،خ  ة نایف للعلوم االمن م ،اكاد الجرمة ،د احة وعالقتها  شیر،افالم العنف واال .35ص ،2005الراض، الد بن مسعود ال 4  
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ة قد وضعت ،حدا لمثل هذه التصرفات       وفي هذا المجال نجد أن الشرعة اإلسالم

ك المجتمع اإلسالمي،  شاعة الفاحشة والتسبب في تف قوم بنشر وإ ة ،وتوعدت من  الألخالق

ا  م في الدن ع الفاحشة في الذین أمنو لهم عذاب أل حبون أن تش لقوله تعالى :" ان الذین 

علم وأنتم ال تعلمون "واألخر    .1ة وهللا 

ة الطفل من جرائم      حث الى مطلبین نتناول في االول حما م هذا الم ولهذا قمنا بتقس

اء وفي المطلب الثاني جرائم تحرض االطفال على اعمال الفس  الح العرض والفعل المخل 

  والدعارة .

ة الطفل من جرائم العرض والفعل ال اء المطلب األول: حما الح   مخل 

ات والجنح ضد      وردت جرائم العرض في الفصل الثاني من ق.ع.جزائر المعنون ب :"الجا

االسرة واالداب العامة". وذلك من خالل القسم السادس تحت عنوان إنتهاك االداب المواد من 

ع تحت عنوان تحرض القصر على الفس والدعارة  341الى333 رر، وفي القسم السا م

  . 349الى  342اد من المو 

م هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع األول جرمة هتك العرض وفي       لهذا قمنا بتقس

اء  الح   الفرع الثاني جرمة الفعل المخل 

مة هتك العرض     الفرع األول :جر

ستشف من       عطي المشرع الجزائر تعرفا خاصا لهتك العرض او الغتصاب، في حین  لم 

غیر رضاها سواء  ة ان هتك العرض هو:" مواقعة انثى  ام القضاء ومن التشرعات العر اح

                                                             
ة  سورة النور،  .19اال 1  
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الحیلة التهدید او  مواقعة أنثى  1اإلكراه او  ننا القول أن هذه الجرمة التقوم إال  م ه  ، وعل

ان ونة من ثالث ار   : 2غیر رضاها وهي م

ة . 1      _ مواقعة انثى غیر شرع

  _ إنعدام رضا األنثى. 2  

  _ القصد الجنائي. 3  

عدة جرائم، منها اإلغتصاب ناو هتك        ه  تم اإلعتداء عل عني الجسد و فالعرض لغة: 

اء، واألداب العامة،  العرض ،والفعل الفاضح العلني، وغیر العلني، ومنها مایتعل بإخالل الح

العرضونجد الكثیر من القواعد العامة في قانون ال ات تنظم مثل هذه الجرائم الماسة    . 3عقو

ة،     : هو الجسد وفي اإلصطالح :هو الطهارة الجسد عتبر العرض في المفهوم اللغو ما 

عرضه إلى لوم إجتماعي، فالمساس ‘معنى ال للتزام الشخصي لممارسة سلوك جنسي ال 

ه.  اشرة عل قع م فعل  الجسد    العرض هو مساس 

ع    اشرة على جسم وذهب  قع م ل مناف لألداب،  ض الفقهاء إلى أن هتك العرض هو 

اء العرضي سواء بإستعمال عضو من جسمه  مس الح ل فعل  عض األخر  أخر، وعرفه ال

عتبر عورة في ذاته.  ه، ولو لم  مسه بجزء من جسم المجني عل   عتبر عورة ،ام 

ة غیر فإن جرائم األعتداء على  العرض عدیدة، وتش     ترك هذه الجرائم في الممارسة الجنس

ما أنها تقع على العرض ومقصود  ه ،ا مخالفة للقانون  المشروعة دون رضا المجني عل

                                                             
ر ،والقانون،مصر،  ،دار الف االداب العامة ،د ,05،ص2009احمد محمد احمد،الجرائم المخلة  1  
ندرة،  ،منشاة المعارف،االس .83،ص1998عبد الحمید الشواري ،جرمة الزنا ،د 2  
،دار الجامعة الجدیدة، اكمل یوسف السعید یوسف، 3 ة لالطفال من االستغالل الجنسي،د ة الجسد ندرة الحما  ،2014االس

   ,43ص
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عد الخروج عنها فعال یبرر  حیث  ة ،التي تعارف علیها المجتمع ، اإلستقامة او الطهارة الجنس

م تستمد من الدین واألخالق   . 1اللوم األجتماعي وهذه الق

قع هتك العرض في القانون الجزائر ال من رجل على االنثى، رغم الفرق الكبیر بین      وال

عض التشرعات المقارنة.    المصطلحین وهو مایرادف جرمة اإلغتصاب في 

ة ظرفا اذا تم هتك عرض قاصر لم تكمل     ولقد جعل المشرع الجزائر من بین الضح

ة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرن السادسة عشر من عمرها ،حیث افر  د علیها عقو

فها 2سنة عتمد إلى تصن ، هذه الجرمة تعد من اخطر الجرائم مما جعل المجتمع الدولي 

النظر في مثل هذه  مة الجزاء الدولي تختص  ارها من جرائم الحرب، بل وصارت مح إعت ،و

ن أن تخلقها هذه الجرمة.  م عاد الخطیرة التي    الجرائم نظرا لال

انها       والجزاء المقرر لمرتكبها: وسندرس هذه الجرمة من خالل ار

مة هتك العرض  ان جر   أوال: أر

نین     الجرمة البد توافر ر ام    : للق

    : ن الماد   ا/ الر

ة1 من ق.ع.ج، في فقرتها األولى قبل التعدیل  336الرجوع إلى نص المادة  :_ صفة الضح

ة من نفس  ه إال ان الفقرة الثان ننا معرفة جنس المجني عل م ة ال  المادة تفید أن جنس الضح

موجب  ال على هذه المادة  ارة ضد قاصرة فالمشرع الجزائر أدخل تعد انثى ذلك من خالل ع

السجن  01_14القانون  عاقب  ة اإلغتصاب  ل من إرتكب جنا اغة المادة  حت ص ،وأص

مل  10سنوات الى 5المؤقت من  سنة  18سنوات ،واذا وقع اإلغتصاب على قاصر لم 

                                                             
1 ، ة للعرض، خالد بن محمد الحمیز ة الجنائ ة مقار  الحما ة،دراسة تاصیل ق ة  رسالة ماجستر، نة تطب جامعة نایف العر

ة ،    .24،ص2008للعلوم االمن
. 2_336المادة   ات الجزائر من قانون العقو 2  
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، والمالح من هذا التعدیل أن المشرع سنة 20الى  10ة السجن المؤقت من فتكون العقو

أستعمل مصطلح اإلغتصاب بدل هتك العرض ومصطلح القاصر بدال القاصرة، وهو موقف 

ة.  ة الجنائ قتضه مبدأ الشرع   محمود وهذا ما

ره المج2 ني علیها على سلوك _ علة التجرم: یتمثل في اإلعتداء على العرض ،الجاني 

ان اإلغتصاب أشد جرائم اإلعتداء على العرض ه إرادتها ومن ثم   1جنسي لم تتجه إل

عض الحقوق  مس  قتصر أمر هذا الفعل الفاحش عند هذا الحد بل یتعد ذلك حین  ،وال

اإلعتداء، فهو إعتداء على الحرة العامة للمجني علیها، وحصانة جسمها مما یترتب  األخر 

ون من شانه إص ة واإلعتداء على شرفها  ة والعقل الغة في صحتها النفس أضرار  ابتها 

مستقبلها   . 2اإلضرار 

ح منها 3 امال دون رضا صح ا  أنثى إتصاال جنس _ تعرف االغتصاب: هو إتصال رجل 

أنه:" فعل ممارسة رجل لعمل جنسي مع إمراة محرمة  بذلك، وعرفه المستشار عبد العزز سعد 

اإلكراه ودون رضاها ه شرعا وقانونا    ". 3عل

ل       ش عاقب الزوج ‘أما ممارسة العنف من طرف الزوج على زوجته، فال  ا فقد  غتصا

  . 4العنیف بتهمة الضرب والجرح إن هو تعد الحد

ء4 قوم هذا النشا على فعل الو ره في 5_ النشا الماد للجرمة:  الج الرجل لذ ون بإ ، و

ة  فرج عي في جسم األنثى المخصص لممارسة العمل ان الطب اره الم الغة أم قاصرة بإعت انثى 

                                                             
القانون الوضعي، 1 ، جرمة االغتصاب االناث في الفقه االسالمي مقارنا  ة، محمد الشحات الجند  دار النهضة العر

   .96ص ،1990القاهرة،
ة والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)، حمد محسن،عبد العزز م 2 ة للعرض في الشرعة االسالم ة الجنائ ة الوفاء  الحما ت م

ة، ندرة، القانون    .12ص م،2013 االس
،ص .42_41عبد العززسعد ،مرج ساب 3  

ة ضد القصر_االختصاب والتحرش الجنسي_،رسالة  4 ة المرتك اف،الجرمة الجنس ة امال ن ل ماجستر،(غیر منشورة)،
   .77،ص1،2013الحقوق،جامعة قسنطینة

5 la comjonction sexuelle illicite.  
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امال او  ون  ستو أن  ا لتمام الجرمة و اف ان ذلك  الج  ة، فاذا تحق اإل ة العاد الجنس

ه غشاء  سب قذف المني او لم یبلغ ذلك تمزق  ه شهوته  ا ،مرة واحدة او عدة مرات، بلغت  جزئ

اف سواء تحققت اللذة او لم تتحقا الج وجه  ارة ام لم یتأثر فاإل   . 1ل

شتر ان تكون األنثى التي وقع علیها فعل 5 ة : اة وعدم الرضا عند الضح _توفر عنصر الح

ما التقوم هذه الجرمة اال اذا  اء ، اة، فال تقوم هذه الجرمة إال على األح ء على قید الح الو

غ معنى تنعدم إرادتها وذلك إذا فقدت وعیها أو خارت قواها ،أو حدثت الواقعة  یر رضا األنثى 

ما ینعدم الرضا في حالة  ر  ة او حالة س انت مستغرقة في النوم، أو في حالة صرع أو غیبو

  . 2الجنون وعدم التمییز

ة6   :_ صور العمف الممارس على الضح

ة المجني وذلك بإستعمال الجاني قوة  :_العنف الماد    ة قبل الواقعة، بهدف شل حر ماد

رطها أو إحتجازها .   علیها 

ة او لشخص عزز علیها . :_ العنف المعنو     القتل سواء الضح   تهدید 

ا .    م هدا التودد أو الترغیب خالل تقد   _ أو إتخاد أسلوب أخر 

ات الجرمة7 فعله من  :_ إث عترف فیها الجاني  ض في عدا الحاالت التي  تلقاء نفسه او 

ه ذو اإلختصاص خالل عرض المجني علیها  قوم  س تثبت الجرمة بواسطة فحص  حالة تل

ه إذا ماكان هناك أثر العنف.  عد تقررا یبین ف   على الطب الشرعي للمعاینة، الذ 

                                                             
ات _القسم الخاص_الجرائم الواقعة على االشخاص_، 1  ،2002عمان، دار الثقافة، ،1ج محمد سعد نمور،شرح قانون العقو

   .212ص
.212ص مرجع نفسه، محمد سعید نمور،  2  
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ة ،والرأ الغالب أن القصد الجن : جرمة اإلغتصاب من الجرائم العمد ن المعنو ائي ب/ الر

ء المجني  اتجاه إرادة الجاني إلى و ثبت  الالزم توافره لد الجاني هو القصد الجنائي العام، و

ء غیر مشروع . أن هذا الو غیر رضاها مع علمه وقت إرتكاب الفعل و   علیها 

ا  مة هتك العرض (االغتصاب )  :ثان ة المقررة لجر   العقو

ة الجر       طة ،فجعلها السجن المؤقت من لقد حدد المشرع الجزائر عقو س مة في صورتها ال

قا للفقرة الولى للمادة  10سنوات الى 5 قانون  336سنوات ،ط   . 01_14من ق.ع.ج المعدلة 

ان الفاعل من أصول الطفلة القاصرة أومن لهم سلطة      د ،إذا  ة للسجن المؤ وترفع العقو

ا ان من معلمیها او من یخدمونها أو  ان الجاني قد علیها او  ن موظفا او من رجال الدین او 

شخص او أكثر   . 1إستعان على فعلته 

عول علیها في هذه      قي للمجني علیها في جرمة هتك العرض  ،هي التي  إن السن الحق

ه ذلك لظروف قصرة أو  قبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إال إذا تعذر عل الجرمة وال

مة الموضوع عود لمح ة، وتقدیر هذه الظروف    . 2إستثنائ

له      ة التي تجرم هذه االفعال فغنه ال عالج لهذا  الرغم من النصوص القانون وفي رأینا أنه 

ل دینا وملة ،شرعة وعقیدة تصلح لكل زمان  ة التي تش الرجوع غلى الشرعة اإلسالم إال 

دستور لهذا ألن م القران الكرم،  ان تحارب الرذائل وتحث على الفضائل واإللتزام بتعال  وم

ة تعاقب على اإلعتداء على العرض سواء أتخذه صورة جرمة الزنا او تمثل  الشرعة اإلسالم

ه  ستو ان تكون الجرمة قد وقعت برضا المجني عل ، و ة غیر مشروعة اخر في افعال جنس

ة تحرم  الغین ألن الشرعة اإلسالم ه  ان الجاني والمجني عل او بدون  رضاها ،حتى ولم 

                                                             
من ق.ع,ج.  337المادة   1  

،وائل للنشر والتوزع، علي ابو حجلة، ة للعرض،د ة الجزائ .132ص ،2003عمان، الحما 2  
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ة المشروعة محصورة في الصالت بین الرذیلة ال ة في حد ذاتها ،وتجعل العالقات الجنس جنس

  . 1الزوجین

اء  الح مة الفعل المخل    الفرع الثاني: جر

ف       أوال: تعر

ه في المادة       اء المشار إل الح الفعل المخل  مارس  335قصد  ل فعل  من ق.ع.ج: 

را او ان ان ذ األداب وسواء على جسم اإلنسان، سواء  ل إخالال  ش ون من شانه أن  ثى و

ة او في الخفاء العلن سمى هذا الفعل هتك العرض في القانون المصر 2ان ذلك  ، و

الفاحشة في القانون التونسي ، ومن هنا یتض لنا ان القانون الجزائر میز بین 3واإلعتداء 

اء وهتك العرض في نقطتین هامتین هم الح   ا :الفعل المخل 

اء على االنثى    الح قع الفعل المخل  قعاال على االنثى بینما  األولى ان هتك العرض ال 

ر .   والذ

ل    اء  الح شمل الفعل المخل  ة ،بینما  المواقعة غیر شرع ة ان هتك العرض ال یتم اال  الثان

العرض ماعدا الواقع.    األفعال الماسة 

س       اء  الح ار اإلخالل  ان والزمان الذ أرتكب ان مع تمد من الشعور العام السائد في الم

اء عنده ،ولذلك فإن معاییر اإلخالل  رة الح مه وتقالیده التي تكون ف فیها العمل، فلكل مجتمع ق

اء تختلف من قرة إلى المدینة، ومن بلد ألخر   . 4الح

السجن المؤقت من خ335حیث نصت المادة      عاقب  مس الى عشر من( ق.ع.ج):" 

غیر عنف او شرع  ان او انثى،  را  اء ضد إنسان ذ الح ل من إرتكب فعال مخال  سنوات ،
                                                             

حي نجم،  ، الجرائم الواقعة على االشخاص، محمد صب .182ص ،2002عمان، دار الثقافة، د 1  
مال، ة لالطفال، شرف سید  ة الجنائ ، الحما ة، د .99ص ،2006 القاهرة، دار النهضة العر 2  

عة،  ، الخاص، الوجیز في القانون الجزائي احسن بوسق .99ص الجزائر، دار الهومة، ،1ج د 3  
 ، ندرة، جرائم العرض، مجد محمد حاف رالجامعي،االس .300ص ،1993دار الف 4  
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السجن المؤقت  عاقب الجاني  مل السادسة عشر  ذا وقعت الجرمة على قاصر لم  في ذلك وإ

  من عشر سنوات الى عشرن سنة" .

ل من هتك عرض ص 269وتنص المادة      ة لم یبلغ من (ق.ع.م): على ان  بي او صب

ة السجن المشدد مدة التقل  املة ....... تكون العقو ة  الد ل منهما ثماني عشر سنة م سن 

قتها (فعل اإلغتصاب ) بتخلف عنصر العنف  ع سنوات هذه الصورة تختلف عن سا عن س

  واإلكراه او التهدید. 

قتضي منا الوقوف      انها ،ثم الجزاء ومن اجل الغوص في دراسة  هذه الجرمة  عند ار

  المقرر لمرتكبیها .

ا اء األطفال  :ثان ح مة اإلخالل  ان جر   أر

ن الماد :بناء على ماورد في المادة  ة  335ا/ الر من (ق.ع.ج)" یتبین لنا ان صفة الضح

قع على  مل السادس عشر هذا الفعل  هو القاصر دون السادس عشر سنة على القاصر لم 

قع ما  ر  فرق المشرع بینهما"  الذ   على األنثى، إذ لم 

حالة ارتكاب الجرمة من  02في الفقرة  334وتجدر اإلشارة هنا إلى ماتضمنته المادة        

قوله ولو تجاوز السادسة عشر من عمره  ة  احد أصول الطفل، أین زاد المشرع من سن الضح

ال منهما  الرجوع الى التشرع الجزائر والمصر نجد ان  الزواج ،و عد راشدا  ح  ص ولم 

ل  یخلو من تعرف ة التي تش ن الماد او وصف لألفعال الماد ار الر أو ضا لتحدید مع

قع عمدا  ن هذا الجرم غیر أن شراع القانون ذهبوا الى عدة ان أ فعل مناف لالداب  هذا ر

ام الجاني  التالي فإن ق اء و الح ل جرمةالفعل المخل  ش ه  اشرة على عورة المجني عل وم

ه في دبر ضحی اء، فهناك من بوضع قضی الح ن الماد لجرمة الفعل المخل  ل الر ش ته 
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عد جرمة  ل منهما  س  عد ضم الطفل من الخلف ومالمسة قضیب الجاني من فوق مال

اء الح   . 1أخالل 

شف عورته ،او          ه، او  تأخد هذه الجرمة صور ثالث: هي المساس بجسم المجني عل

ر ومشاهدة عورته خلسة.    تصو

ة، مع إتجاه إرادة ب اء، من الجرائم العمد الح : تعد جرمة الفعل المخل  ن المعنو / الر

ال ه، دون اإلعتداء  اء المجني عل ح ان الجاني من خالل فعله الى المساس  اعث سواء 

ون مندفعا الى  ،إلرضاء شهوة الجاني قصد إذالله، أو أن  ه او  أو االنتقاء من المجني عل

ام  2،ا لإلستطالعفعلته ح اعث في ف ال ان العبرة  ة  مة التمییز االردن وقد قضت مح

اع رغبته  ة الجاني إش شتر ان تكون غا اء، فال  الح ة في جرمة الفعل المخل  المسؤول

شعور  ما  ة منصرفة إلى اإلعتداء، وأن یتضمن الفعل جرحا جس في أن تكون الن ة،  الشهوان

اء العرضي   . 3الح

اء االطفال ث ح مة الفعل المخل  ة المقررةلجر   الثا: العقو

ه الذ بلم یتجاوز سنه       ذلك ظرفا مشددا حیث  16عتبر صغر سن المجني عل سنة هو 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرن سنة   .  4عاقب الجاني 

ر عنصر ا   غغفاله ذ ه  أن القرار المطعون ف ا : مة العل عتبر وقضت المح لسن الذ 

ة  ممارسة رقابته على مشروع ام المجلس األعلى  ا في الجرمة المقترفة قد حال دون ق أساس

  .5القرار ومتى إستوجب نقض القرار

                                                             
عة،  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسق .92ص المرجع الساب 1  
ة راغب،  ،الجرائ محمد عط ة في التشرع الجنائي المصر ة النهضة المصرة، م الجنس ت .217_215ص ،1957القاهرة م 2  
ز العدالة.1965_04_24تارخ 18/52تمییز الجزاء االردني رقم  ،منشورات مر 3  
. 335/2المادة  ات الجزائر من قانون العقو 4  
ا.ملف رقم  5 مة العل ة، العدد االول،لسنة20/05/1989بتارخ  6058المح ، الدیوان الوطني لالشغال 1994، المجلة القضائ

   .257،ص 1994



ع الجزائي الجزائر          الفصل األول                ة للطفل في التشر ة الموضوع   الحما

56 
 

ان الفاعل من أصول الطفل القاصر او ممن لهم      د اذا  ة إلى السجن المؤ وترفع العقو

ه أو یخدمونه أو مو  ان من معلم ه او  ان الجاني قد سلطة عل ظفا او من رجال الدین او 

شخص أو اكثر المادة  عتبر ظرف التشدید نجد أن 337إستعان على فعلته  من ق.ع  فهذا 

  .  337المشرع الجزائر تضمنه في مادته 

ض طفل على أعمال الفس والدعارة المطلب مة تحر    الثاني: جر

ة خاصة الخالق القصر دون         سنة وذلك تحت غطاء  19قرر المشرع الجزائر حما

موجب المادة  ه  ة القصر من الفس والدعارة وهو فعل المعاقب عل من ق.ع ،و  342حما

اة.  ستهو إستمالة وإغراء براعم الح اب امام من  مة من ذلك  سد ال   الح

ان أكثر صرامة، ف      ة ولعل موقف الدین  اة اإلنسان م الح قواعد لتنظ اإلسالم جاء 

غاء أن أردن  اتكم على ال ،ومحارة ظاهرتي الفس والدعارة مصدقا لقوله تعالى:" والتكرهو فت

م" عد إكراههن غفور رح رههن فان هللا من  ا ومن  اة الدن   . 1تحصنا لتبتغوا عرض الح

التفر بین األبناء في       اب امام المنافذ الذ تؤد ما أمر اإلسالم  المضاجع لیوصد ال

صار . ستر العورات وغض اال ة والتقید    إلى إثارة غرزة األبناء الجنس

م هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع األول :جرمة تحرض االطفال      ولهذا قمنا بتقس

  على الفس وفي الفرع الثاني: تحرض األطفال على الدعارة .

ض األطفال على الفس الف  مة تحر   رع األول: جر

ف       اوال: تعر

قوم بها شخص مع شخص      قصد بهذه الجرمة تلك التصرفات أو األفعال او األقوال التي 

ه ودفعه الى مزاولة  أعمال الفس المخالفة لألداب العامة .   اخر قصد التاثیر عل

                                                             
ة  سورة النور، .33ا 1  
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  صورتان حسب سن المجني  342وتأخد هذه الجرمة المنصوص علیها في المادة    

ا    ض األطفال على الفس  :ثان مة تحر ان جر   أر

ن الماد     :ا/ الر

مل  ه لم  ان المجني عل ة اذا    سنة . 16_ صورة الجرمة العرض

مل  ه لم  ان المجني عل اد اذا    . سنة 19_ صورة الجرمة االعتت

ة منها او     لتا صورتي الجرمة سواء العرض نا من  ه ر عتبر صغر سن المجني عل و

ة  ام المتهم بتزین وتجمیل الفعل للضح ن الماد المتمثل في ق ة إلى جانب الر اد اإلعت

ة الفتى او  ا أو الوعود والمغرات وغیرها من الوسائل المؤثرة في نفس اشرة او بإستعمال الهدا م

مجرد وقوع فعل التحرض سواء حصلت النتیجة او لم الف ن  توفر هذا العنصر او الر ناة، و

  . 1تحصل وتحق الغرض من التحرض او لم تحق

ة لألداب العامة في       أفعال مخلة ومناف ام  قوم الفاس بتحرض الغیر على الق فحین 

ح ص ة في هذه الحالة  علة ان هذه  المجتمع فإن تدخل القاعدة الجنائ ا،  امر الزما وحتم

الر غم من  الجماعة، و التالي نتیجتها هي اإلضرار  ل خطرا على المجتمع برمته و األفعال تش

ما  ة والحرة في التصرف في جسده  امل السلطة والصالح أن لكل فرد من أفراد المجتمع 

ون شرفا محترما او فاسقا او فا ائه، وهو حر في ان  سدا من دون ان تتدخل یتصرف بذ

ون الهدف  أتي أفعاال  س الحد الح في ان  مقابل ذلك ل الجماعة في هذه الحرة، ولكن 

ة بوصفه  ة هنا قاصرا، فالضح ان الضح ما اذا  منها إشاعة الفساد بین أفراد المجتمع، والس

منعه من تقدیر مخاطر الفعل الذ رما رضي أن  سبب صغر سنه الذ  ه طفال و مارس عل

ه.   سبب سهولة إستجابته إلغراء الجنسي،وسهولة أثارة الغرزة ف

                                                             
، عبد العزز سعد،  .81ص مرجع ساب 1  
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التشرعات المقارنة إلى عدم          ة خاصة من هذه الجرمة، مما دفع  حاجة الى حما فهو 

صون  ة أو حقه  قة فهمه لحرته الجنس الرضا الصادر عنه ،وعده غیر معبر عن حق اإلعتداد 

املةعرضه، ولذلك جعل ال ة  مة قانون   .1رضا الصادر عنه غیر ذ ق

عاقب علیها القانون ما أن الشروع في فعل التحرض هذا             .عتبر جرمة 

: یتطلب وجود القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائم علم الجاني بواسطته  ن المعنو ب/ الر

انت متجهة لممار  أن ینقل فتاة  قها، او یدفع لها في فساد القصر وفسقهم ، سة الفس إلى صد

شتى الطرق للوصول إلى  شجعها  ساعدها او  ضع محال تحت تصرفها، او  ها، او  و أجرة ر

ه  ه ف قوم  علم تماما ان ما  ون المتهم  الهدف المنشود ،وهو الفس وفساد األخالق أ ان 

ه او تسهیل له، وسواء وق ع عل ع هذا الفعل (الفس او تحرض للقصر على الفس او تشج

ة  ع العقو قع، ا أن النتیجة هو الوقوع في الفس غیر مشترطة لتوق عد ذلك او لم  الفساد )، 

ون للجرمة وان تكون إرادته  جب ان تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل الم علىالجاني، و

املة.    حرة و

ة إج   ه فإن للجاني في هذا النوع من الجرائم ن ما ان له وعل ة خطیرة على المجتمع ، رام

قاع الطفل في الفس ،ومنه البد  بیرتین في الوصول إلى مبتغاه اإلجرامین وهو إ إرادة وعزمة 

ة . ة المجرم ألجل حسن تطبی القانون وتحقی العدالة اإلجتماع   من الوقوف على شخص

ض القصر على الفس  مة تحر ة المقررة لجر   ثالثا: العقو

ة لقمع الجرمة نجد المادة        موجب االمر  342الن من ق.ع.ج تقرر  01_14المعدلة 

س من  الح عاقب  غرامة من  10سنوات الى 5على ان  دج 100000الى 20000سنوات و

ات المقررة  العقو عاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة  ،و

  للجرمة التامة .

                                                             
ات القسم الخاص، فتوح عبد هللا شادلي، ة، شرح قانون العقو ندرة، دار المطبوعات الجامع .705ص ،1992االس 1  
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عن الظروف التشدید المقررة على الجاني فبناء على ماسب فقد ذهب المشرع  أما  

موجب األمر رقم  344الجزائر في نص المادة  من ق.ع.ج، إلى تشدید  01_14المعدلة 

مل  سنة، اذ تنص المادة على  18العقاب على مرتكب هذه الجرمة في ح القاصر الذ لم 

ات المقررة في ا س من  343لمادة انه ترفع العقو غرامة  10سنوات الى  5الى الح سنوات و 

مل 200000الى 20000من  ة "اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم  دج في الحاالت االت

  الثامنة عشر سنة ......". 

ة فئة األطفاال من خطر هذه الجرائم فقد نص    وحرصا من المشرع الجزائر على حما

ع اإلختصاص للتصد لهذه الجرائم حتى لو أرتكبت من ق.ع.ج على ت 345في المادة  وس

ات المنصوص علیها في المزاد من  م الجزائر "تطب العقو حتى  344الى 342خارج اإلقل

ونة لعناصر الجرمة قد وقعت خارج اراضي الجمهورة ". عض األفعال الم انت    ولو 

ة او اكثر من ا       عقو عاقب الجاني  ات المنصوص علیها في المادة وعالوة على ذلك  لعقو

ضا على مرتكبي الجنح  349 م ا ع الحاالت الح من ق.ع.ج التي تنص على "یجوز في جم

الحرمان من ح او اكثر من الحقوق الواردة في المادة   14المنصوص علیها في هذا القسم 

المنع من اإلقامة وذلك لمدة سنة على االقل بل خمس سنوات على االكثر    " .و

عاقب الجاني على  227,22,01وفي المقابل ینص المشرع الفرنسي في المادة     على ان 

س مع غرامة تقدر ب  سنتین ح ة األنترنیت  ة بواسطة ش مجرد إقتراح الممارسة الجنس

ة الى خمس سنوات مع غرامة  30000   اورو . 75000اورو وان حدث اللقاء فتشدد العقو

األمر الهین ولكنها غیر ل هذا یدفعنا ال     س  قول أن إستئصال هذه الظاهرة والحد منها، ل

مستحیلة، اذ ما تكاثفت الجهود، ألن محارة جرمة تحرض القصر على الفس ال تقع على 

ع . شترك فیها الجم   عات مصالح األمن فق بل هي مهمة 
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ض األطفال على أعمال الدعارة   مة تحر   الفرع الثاني: جر

  فال: التعرأو 

ل ما من شانه التاثیر على نفسیتهم أو      قصد بتحرض االطفال على اعمال الدعارة 

عرض أجسادهم  ه وذلك  اشرة هذا الفعل او تسهیله لهم أو مساعدتهم على إرتكا إقناعهم على م

را او أنثى . ان الطفل ذ مقابل سواء  ة  اع شهواتهم الجنس   على الغیر إلش

ات الجزائر المعنون ب تحرض القصر         ع من قانون العقو ة للقسم السا دراسة متان و

یتضح لنا ان المشرع الجزائر قد جرم  348الى  342على الفس والدعارة وخاصة المواد من 

ممارسة الدعارة بینما لم یجرم فعل الدعارة في حد  شان الداعارة والسماح للغیر  فعل الوس 

  ها .ذات

ا      غاء  اشرة ال ه حمل شخص على م قصد  ل فعل او قول  التحرض :هنا  قصد  ف

شتر عدد مرات التحرض أو تحققه من عدمه، فتقع الجرمة أن انتج هذا التحرض  وسیلة وال 

ما التوجد تفرقة بین وقوع التحرض  ما تقع اذ لم ینتج التحرض أثره  أثره، من مرة واحدة 

أ فعل من األفعال  على أنثى او قع  أن  في  صورة معینة اذ  قع  شتر ان  رجل وال 

ما أن هذه الجرمة تتحق ولو حدث فعل التحرض مرة واحدة فق سواء 1المفسدة لألخالق  ،

ما ال  ه فعال  شتر وقوع الفعل المحرض عل وقع ذلك الفعل مع رجل أو أنثى ،على انه ال 

ا فعل من االفعال شتر ان تقع جرمة التح صورة معینة، بل تقع جرمة التحرض  رض 

ه  في للتاثیر على المجني عل ه ما ا في ظاهره وف ان عرضا مادام جد المفسدة لالخالق ولو 

قصد إرتكاب الفجور والدعارة . ه وأغوائه    المخاطب 

ینه من ممارسة  م العون إلى الجاني لتم قصد بها تقد الدعارة، عن طر مده  اما المساعدة: ف

ة م المساعدة الماد ة إرتكاب الدعارة او تقد ف انات توضح    . 2معلومات و

                                                             
ة لالطفال من االستغالل الجنسي ،ص اكمل یوسف السعید یوسف،  ة الجنائ .117الحما 1  

ة لالطفال من االستغالل الجنسي، ة الجسد .118ص مرجع نفسه، اكمل یوسف السعید یوسف، الحما 2  
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عرض القصر او یدفعهم الى ممارسة   ل من  ة  وعلى هذا االساس نص القانون على معاق

انت غاء والفس في أ صورة    . 1الدعارة وال

ا ض االطفال على اعمال ال :ثان مة تحر   دعارة صور جر

ما یلي:       وهذا ما سنتناوله ف

ون ذلك بإستخدام ام الطفل في أعمال الدعارة مقابل المال، او  شان الدعارة:  ا/ جنح الوس 

قة أن نص  انت، والحق ا طیرقة  ما بإغوائه للدخول في هذا العالم الماجن  الغدا، او الماو وإ

شیر صراحة الى الطفل و  )05/ 343(المادة  قولهلى إلى سنلم  نما إستعمل لف العموم   :ه وإ

قصد إرتكاب الدعارة ولو برضاه او إغواه  الغا  ل من إستخدم أو إستدرج أو عان شخصا  "

ة لالطفال القصر.  شمل الحما اب أولى ان  فهم انه من  ه    على إحترام الدعارة او الفس ،وعل

ون ذلك إما ف ممارسة الدعارة:  ه ب/ جنح السماح  ان مفتوح للجمهور وهو ما اشارت ال ي م

ان غیر مفتوح للجمهور حسب نص المادة  346المادة  من  348من ق.ع..ج ،واما في م

  ق.ع.ج .

ان ذاته فإن    قتضي الدعارة في الم ان عمومي  ممارسة الدعارة في م ان السماح  واذا 

اإلغراء من خالل  غرض المشرع قد سو بین هذا الفعل والسماح  حث عن عمالء  ارة ال ع

ة هي :2ممارسة الدعارة ة واخر تكمیل ات اصل عقو عاقب الوس في شان الدعارة    ، و

س من سنتین الى خمس سنوات 1 الح لي صورتي الجرمة  عاقب على  ة  ات االصل _ العقو

غرامة من  ة لجنحة  100000دج الى 20000و النس ون الفعل جرمة اشد  السماح دج مالم 

ان غیر مفتوح للجمهور    ممارسة الدعارة في م

س من خمس سنوات الى عشر  344وحسب المادة      ة الى الح من ق.ع.ج ترفع العقو

مل  200000الى 20000سنوات والغرامة من  دج اذا ارتكبت الجنحة على قاصر لم 

  التاسعة عشر من عمره 

                                                             
حي نجم،  ، محمد ص ، مرجع ساب ات الجزائر .92ص شرح قانون العقو 1  
عة،ا  ، حسن بوسق .119ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع ساب 2  
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ة اجاز المشرع في الما2 ة التكمیل م على مرتكبي ا صورة من  349دة _ العقو ق.ع.ج الح

ة  ة والعائل ة والمدن الحرمان من ممارسة ح او اكثر من الحقوق الوطن صورتي الجرمة 

ما یجب ان  المنع من االقامة لمدة سنة على االقل وخمس سنوات على االكثر  ه  م عل والح

سحب الرخصة الممنوحة للمستغل الى ة  م العقو اغالق المحل لمدة  یؤمر في ح م  جانب الح

ستغله الجمهور  ان هذا المحل مفتوحا للجمهور او  م اذا    التقل عن سنة من یوم صدور الح

ل عنصرا مهما في      ش ار الراشدین و الطفل له عالمه الخاص الذ یختلف من عالم الك

والنفسي والعقلي اذ المجتمع ولم تكتمل شخصیته ولم یبلغ درجة النضج في النمو الجسماني 

ة.  ة والنفس ة ضد األد واالخطاء الماد ة والحما   حتاج الى الرعا

قاء لذا یجب ان       حتاجه لل یولد الطفل عاجز عن إعالة نفسه بنفسه وعاجز عن توفیر ما 

ط ضمنها الوالدین واالفراد والمح قاء والنمو، و ینه من ال ة االزمة لتم ة الجسد العنا طه  ین نح

  ه في االسرة والمجتمع .

ة من أ ضرر نفسي او ماد      شر في أن له الح في الحما ل ال شترك الطفل مع 

ة  عد البذرة األولى التي تحتاج الى تر ونه لبنة المجتمع األولى و تمیز  ه و ن ان یلح  م

ة الضرورة ال حتاج الطفل الى الرعا ة،  ة لتنمو وتنتج ثمارا طی الزمة التي تتفهم قدراته خص

مة . ة المستق ة الصح ه ،وتعمل على تنمیتها لتكفل نمو الشخص   ومواه

عض منهم نوعا من      ین األطفال من حقوقهم وعدم حمایتها بخل لد ال ان عدم تم

ة،  م التمرد على األسرة والمؤسسات التعل بدا  أخد صورة اإلنتقام و الغضب والحقد الذ 

  على األمالك الخاصة والعامة . واإلعتداء
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  تمهید:

ة الحدیثة من خالل قواعدها    االصل في اإلنسان البراءة لذلك إعتمدت التشرعات القانون

ة الى تجسید هذا المبذا على ارض الواقع، فقیل ان ال جراءات هي األخت التوأم ‘اإلجرائ

 للحرة. 

ة       ات لحما ة ومن عقو ة للطفل هي ما قرره القانون من إجراءات جزائ ة اإلجرائ  فالحما

عاني  ة التي  ة والنفس ه ،ونتیجة لألالم الجسد ن ان تقع عل م ل إعتداءات التي  الطفل من 

ض  ة الجاني وتعو قتصر على معاق منها جراء هذا اإلعتداء فان دور القضاء یجب ان اال 

ة وإعادة إدماجه داخل  ستلزم إتخاذ تدابیر خاصة لتأهیل الضح ة فحسب ، بل  الطفل الضح

فة من خالل سن قوانین صارمة فنجد مثال المجتمع  اإلهتمام بهذه الفئة الضع فقام المشرع 

ه ان الطفل هو أح من غیره بهذه  15/121قانون  ة الطفل، مما الشك ف حما المتعل 

ه ل مخاطر المحدق    . 2اإلجراءات التي تضمن له حقوق من 

ة للطفل مستندة إلى        ة على عاتقها مسألة إدراج  تدابیر وقائ لهذا أخدت القوانین الوضع

ه .   عامل السن والظروف المح 

اجراءات خاصة تختلف عن تلك        وفي هذا المقام خص المشرع الجزائر فئة األحداث 

ة  ع مراحل الدعو العموم الغین في جم   المقررة لل

حثین همابتقلهذا قمنا    م هذا الفصل الى م   :س

ة للطفل قبل المحاكمة.  ة اإلجرائ حث األول: حما   الم

حث الثاني عد المحا :الم ة للطفل  ة اإلجرائ   .كمةحما

  

  

   
                                                             

.12_15القانون   ، المرجع الساب 1  
رو ماجستیر، 2 ، مذ ة للطفل في القانون الجزائر ة الجزائ قات ،الحما ة الحقوق، بلقاسم سو جامعة قاصد  ل

  18،ص2011مراح،ورقلة،
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ة للطفل قبل المحاكمة  ة اإلجرائ حث األول: حما   الم

تفي  بتجرم    ا ال ال ستفید منها القصر الضحا ة التي  اإلعتداءات التي ان مجال الحما

شمل الجانب اإلجرائي علیهم، فرض إجراء  .بل یتوسع ل ا  ة للضحا النس فصغر السن 

الحفا على حقوقهم مع اال ة للسماح  الت على إجراءات الدعو العموم ار تعد عین اإلعت خد 

عي الغ ،الضعف الطب ار إال االشخاص ال عین اإلعت أخد  ه العمل ان ال ون غیر ان ماجر 

ظروفهم، لكن أمام  ه  واألحداث الجانحون، اما االطفال الذ وقع علیهم اإلعتداء فال یؤ

ة لهؤالء لما تحدثه الجرائم ضدهم من اثر في نفوسهم  ة المجتمع المدني بتوفیر الحما مطال

ة ة فان التشرعات الجنائ ة ومعنو ة عن  1،وأضرار ماد سمحت لهؤالء بولوج العدالة القضائ

م فتترك الدعو طر اشرة اما أمام قاضي التحقی او أمام هیئة الح  اإلدعاء المدني م

عتبر صاحب اإلختصاص  ة العامة الذ  ا ة بناء على إدعائه الى جانب جهاز الن العموم

ة ضد الجانيأصل عام في    .تحرك الدعو العموم

عتها من قبل ال   االحداث البد من متا ة وذلك من هناك إجراءات خاصة  جهات القضائ

عة تلیها مرحلة تحقی حیث قسمناه  قة وأول هذه المراحل هي مرحلة متا اجل الوصول إلى الحق

  :الث مطالبالى ث

عة.    المطلب األول: ضمانات الحدث أثناء مرحلة المتا

 .   المطلب الثاني: ضمانات الحدث أثناء مرحلة التحقی

ة  :المطلب الثالث حما   .الطفلنصوص خاصة 

  

  

  

   

                                                             
ة الواقعة على القص، 1998جوان17عد القانون الصادر في فرنسا  1 ة وقمع الجرائم الجنس الوقا ن  المتعل  م ما  اول عهد 

ة. الغة لكونه وضع حجر االساس مثل هذه الحما ة  ا القصر، لهذا القانون اهم ة للضحا ة االجرائ الحما   تسمیته 
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عة    المطلب األول: ضمانات الحدث اثناء مرحلة متا

مرحلة    ة یجب أوال البدء  اشر من قبل الهیئات القضائ ة وت حتى تحرك الدعو العموم

ة على أساس  قدم فیها تقرر حول حالة الحدث وذلك حتى تكون معاملته مبن عة، التي  المتا

یل الجمهورة من الواقع، وهذه المرحلة تتوالها جها ت مستقلة ومتخصصة تحت إشراف و

حث والتحر .   وعملها األساسي ال

مة  448وتنص المادة    یل الجمهورة لد المح مارس و ة"  من قانون االجراءات الجزائ

ات والجنح التي یرتكبها االحداث دون  عة الجنا ة لمتا   .1من عمره " 18الدعو العموم

ة لتحرك الدع   النس الحدث دون سن اذا  یل  18و الخاصة  عشر سنة ترجع فق لو

ات .   الجمهورة في مواد الجنح والجنا

حث والتحر  ة الحدث أثناء مرحلة ال   الفرع األول: حما

غ تلیها مرحلة    مجرد تبل و او  ش وهي مرحلة تحضیرة تمثل التبلغ عن الحدث 

التحر وجمع اإلستدالالت واألدلة التي تستلزم التحقی في الدعو من طرف اجهزة مختصة 

نهم او  ة سواء في تخصصهم أو تكو تسمى شرطة االحداث وهي مستقلة عن الشرطة العاد

تم تدربهم على مقر عملهم حیث یتم إعداد مجم وعة من رجال الشرطة ذو مؤهالت معینة و

شأنهم.  ذلك اإلستجواب والتصرف  ع للكشف عن إنحراف األحداث    القواعد واألصول التي تت

ارس    اقة في هذا المیدان حیث تم إنشاء شرطة  انت فرنسا من الدول الس  1943وقد 

ختص اساس تب األحداث یتكون من رجال ونساء و حوث المتعلقة  لم في التحرات وال

مها للقضاء   . 2الحدث الجانح وظروف اسرته وتقد

ادرت منذ سنة    ة والتي  ة الدول ر جهود منظمة الشرطة الجنائ الى  1947ذلك التن

ضرورة إنشاء شرطة  األحداثالدعوة  ام هذا  ،خاصة  ق ة  الدور الوقائي مع المطال الجهاز 

ة من الجرمة اإلضافة  ،من الجنوح ه المؤتمر الثاني لألمم المتحدة في شان الوقا الى ماجاء 
                                                             

ة المعدل والمتمم ، اخر یتضمن قانون  1966یونیو 08المؤرخ في  16/155من االمر رقم  448المادة  1 االجراءات الجزائ
   .24/12/2006مؤرخة في 84،ج ر20/12/2006المؤرخ في  22_06تعدیل له القانون رقم 

2 ، ة، جنوح االحداث في التشرع الجزائر ة للكتاب، ،د محمد عبد القادر قواسم    .156ص ،1992 الجزائر، المؤسسة الوطن
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األحداث ،اما  1960وعالج المجرمین المنعقد بلندن  س خاص  ،حیث دعى الى انشاء بول

س فرق  ة والمتضمن تأس ة للوضع في الجزائر فقد جاء المنشور الصادر عن وزارة الداخل النس

  . 1982مارس  15األحداث في 

حث    حث والتحر وجمع اإلستدالالت وال ة لشرطة األحداث هي ال فة األساس ان الوظ

حث في  قتصر فق على جمع األدلة بل ال فة هذه الشرطة ال  ما ان وظ عن جرائم األحداث، 

ه ومستواه الدراسي الى جانب معرفة  ة وسلو ة الحدث ودراسة نفسیته وظروفه اإلجتماع شخص

ة  اع .الحالة المدن له من اجل معرفة ط   للعائلة والظروف التي نشأ فیها وترى فیها هذا 

قدره قاضي    التالي فهي تمهد الطر لما  ة التي أدت الى جنوحه، و ق اب الحق واألس

ة إلى جانب ذلك  فة اإلستدالل عد ذلك وهذه الوظ االحداث ولما تتخده الهیئات المتخصصة 

افة الشوارع من اجل الضتهناك دور وقائي یتمثل في ال المتشردین والضالیین  جوال 

مرا ما انها تقوم  ة  ة األحداث في المحالت والشوارعوتوجیههم إلى مؤسسات أو مراكز ترو   .ق

أما دور القمعي لهذه الشرطة فهو نادر، وذلك  عند الضرورة ،ولقد إنتهجت الجزائر هذه   

ة من  ان الوقا مانا منها  اسة إ ة الالس فها تعد أهون على میزان انت تكال دولة من الجرائم مهما 

عد وقوعها   .عالج الجرائم 

سات    حثها في مال عد إنهاء شرطة األحداث من تحراتها وجمع الغستدالالت و و

ل ماض من معلومات وادلة حول الحدث ثم یرسل إلى  م تقرر یتضمن  الجرمة تقوم بتقد

یل الجمهورة.    و

ة الحدث أثناء التوقیف للنظر  :الفرع الثاني   حما

ان    ما اذا  حث والتحر الس عتبر أحد أخطر إجراءات مرحلة ال إن التوقیف للنظر 

ة حقوق الموقوف للنظر وحقوق  ،طب علیها طفال لم یبلغ سن الرشدالم وقد حااول المشرع حما

المتعل  12_15القانون رقم الطفل الذ یتعرض لهذا اإلجراء خصوصا حینما إستحدث 

ات معینة مثل: تحدید عمر الحدث الذ یجب  ل ش ة الطفل، فحاول ض هذا اإلجراء  حما
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قرار العدید من الحقوق من اجل  ذلك نوع الجرائم ومدة التوقیف وإ ه للنظر و ان ال یوقف ف

  .رتب جزاءات صارمة على من یخالفهاحمایته في هذه المرحلة الخطیرة، وت

ة    اد الدستورة التتي وردت او الحرات االساس عتبر التوقیف للنظر من اهم الم

وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة، وتضمن الدولة عدم انتهاك حرمته وعدم تعرضه أل 

رامته او غیر ذلك   1...الخ.إنتهاك او مساس 

  التوقیف للنظر معان عدیدة نجد انه: 

ة    ة اختلف في تسم ة القانون عنه في  ،هذا اإلجراء في التشرع الجزائر من الناح

ة، ل عد الى التوقیف التشرعات المقارنة فالمشرع الجزائر سماه الحجر تحت المراق ما  غیره ف

القانون  ،للنظر ة   ،1990اوت  18المؤرخ في  24_90رقم عد تعدیل قانون اإلجراءات الجزائ

فه عن الجهاز اما الم ة ومالئمة للواقع وتخف شرع الفرنسي فسماه وقد اقره لما له من أهم

ة للمشرع المغري فسماه الوضع تحت الحراسة، القضائي اما المشرع التونسي فسماه  2،النس

  . 3اإلحتفا

عرف التوقیف للنظر،    ة لم  قة ان المشرع الجزائر في قانون اإلجراءات الجزائ والحق

اطات الالزمة لتقیید حرة ولكن  انه تلك اإلحت الرجوع الى الفقه نجد هناك من عرفه :"

ة مؤقتة تستهدف منعه من  س او الدرك لفترة زمن ه ووضعه تحت تصرف البول المقبوض عل

ین الجهات المختصة من اتخاد اإلجراءات الالزمة ضده    ".4القرار وتم

                                                             
ة،عدد 06/03/2016المؤرخ في  01_16القانون رقم  1 ،الصادر 14المتضمن التعدیل الدستور ، الصادر في الجردة الرسم

   .10، ص7/03/2016بتارخ
ة المعدل بتارخ  22_01من القانون رقم  28/2المادة  2 ة للمملكة المغر المسطرة الجنائ    .28، ص01/06/2015المتعل 
ة ا 13الفصل  3 رر من المجلة االجراءات الجزائ ة،م ات المؤسسة، ، تونس،2 لتونس    .11ص ،2009 دار اسهامات في اب
ة، 4 ه اثناء التحرات االول ه ف ة 2،1ج محمد محمد، ضمانات المشت ، الجزائر، الدیوان الوطني لالشغال الترو

  164،ص2004
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سي، یتم   انه اجراء بول ة  وهناك من عرفه  ة لمدة زمن ا الشرطة القضائ بواسطة ض

  .1معینة فیوضع في مراكز الشرطة او الدرك

ض وقد اثار ردود    قاف، والق هذا فالتوقیف للنظر اجراء قائم بذاته یختلف عن االست و

ة الحرة ان  مقر اط القول انه ا نظام قانوني في ظل الد افعال متعددة فهناك من عارضه 

حالتین ف  هي حالة تكون بین ،ق حالة الشخص حرا وحالة محبوسا اما التوقیف للنظرعترف 

ه في اغلب  ،الحالتین وهي غیر مقبولة قانونا دون لهذا اإلجراء فقد اقروه لكونه معموال  اما المؤ

ات متعددة، النه من الضرور السماح للشرطة بإحتجاز الشخص  بلدان العالم تحت تسم

ه ووضعه تحت تصرفها لمدة ه ف قات ومنع المشت ن من إجراء التحق من الهروب  معقولة لتم

خفاء معالم الجرمة ن ان  ،وإ م ار ضرورة هذا اإلجراء ال اء، وان ن من توقیف الشر او للتم

ه، وعدم  مارس دون ا ضمانة لذا من المستحسن االعتراف  یؤد ال تقدم النه سوف 

ما یتعل أن  37: اوصت في مادتها توقیف الطفل للنظر فان بإجراء تجاهل وجوده، اما ف

جب ان  ة و ة او تعسف صورة غیر قانون تكفل الدول األطراف عدم حرمان ا طفل من حرته 

فه وفقا للقانون، حیث الیجوز مم ملجا أخیرتجر مسألة توق وفي فترة  ،ارسة هذا األجراء اال 

عامل الطفل المحروم ة ،وضرورة ان  ة مناس حترام لكرامته، وان  زمن ة وإ من حرته بإنسان

ه وزارتهم ،وح الوصول الى المساعدة  ضمن له ح االتصال بذو الغین وان  فصل عن ال

ذلك اصدر القانون  ة، و ة الطفل 15/02القانون حما  48الذ ینص في مادته  2،المتعل 

قل س ون محل توقیف للنظر الطفل الذ  ن ان  م نه عن ثالثة عشر سنة على "انه ال

ه او محاولة ارتكاب جرمة".  ه في ارتكا   المشت

                                                             
1  ، حث التمهید ة اثناء ال ة عبد هللا، ضمانات الحرة الشخص م ،الجزائر، الدیوان الوطني لالشغال 1اوها

ة،    .164،ص2004الترو
ة،  2015یولیو15مواف  1436رمضان  20مؤرخ في  15/12قانون رقم  2 ة الطفل ،منشور في الجردة الرسم حما یتعل 

   .2015یولیو 19، الصادر في 39العدد 
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ات التحر األولي ض.ش.ق، ان یوقف  49ونص في المادة    منه انه: إذ دعت مقتض

ه 13للنظر الطفل الذ یبلغ سن  شت أنه إرتكب أو حاول إرتكاب  عشر سنة على االقل، و

قدم له تقررا عن دواعي التوقیف للنظر.  ،جرمة یل.ج و طلع فورا و ه ان    عل

ان توقیف الطفل الجانح    ة الطفل  ه انه قبل صدور قانون حما وما تجدر االشارة ال

ة على اساس انه الیوجد نص في القواعد  الغون السن الجنائ للنظر، یخضع لما یخضرع له ال

المجرمین االحداث في قان لرغم من خطورة ون ا.ج یبین اجازته او حظره على االخاصة 

  .اإلجراء على الحدث

ة الحدث أثناء التوقیف للنظر    أوال: إجراءات حما

ة سماع القاصر الموقوف للنظرأ_    :عمل

حیث تكون له السلطة    ه من قبل ش.ق من اعماله الهامة،  ه ف عد سماع اقوال المشت

حث في سماع االشخاص الذین تكون لهم  ال قوم ض.ش.ق  معلومات حول الجرمة، التي 

ار ان سماع الموقوف للنظر من 1،والتحر علیها متلكها ض.ش.ق اعت  ،اهم المصادر التي 

ه  2،والتي تحتو على معلومات حول الجرمة وعن مرتكیبیها ه ف ة سماع المشت وتتجلى عمل

ه مع وجوب حضور ممثله  ةفي سؤاله ألخد معلومات وتصرحات حول الواقعة المسند ال

قا لنص المادة  ،الشرعي سماعه، ط ام ض.ش.ق  من ق.الطفل وال یجب ان یتعد  55اثناء ق

  سؤاله الى مناقشة. 

ه ل ض.ش.قواألقوال ال    ه ف صرح بها المشت ون تلك  ،تي  ة  الغ األهم هي في 

اهه حو  ه للجرمة او على االقل اشت ه التصرحات قد تفترض ارتكا ه او محاولة إرتكا ل ارتكا

                                                             
ه في مرحلة االستدالل، 1 ه ف دراسة مقارنة لحقوقاالنسان في ضوء اخر  ادرس عبد الجواد عبد هللا برك،ضمانات المشت

ندرة ة، دار الجدید للنشر، االس الت قوانین االجراءات الجزائ    .195،ص2005تعد
،المر  2 ة عبد هللا ،شرح قانون االجراءات الجزائر التحر والتحقی    .243جع ساب ،صاوهاب
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الجرمة او  ع المعلومات التي تتعل  ه تتضمن جم ه ف ار تصرحات المشت للجرمة بإعت

ا    .1مرتكبیها او الضحا

ما ان التوقیف للنظر من االجراءات الخطیرة المقیدة للحرة، فقد احاطه المشرع    و

ضا  من 55الى 50ضمانات والحقوق الواردة في المواد من  ة الطفل، ونظرا ا قانون حما

من  52لخطورة سماع اقوال الموقوف للنظر ،فقد فقد لزم مشرع ض.ش...ق.وفقا لنص المادة 

ة الطفل، ان یتضمن محضر سماع القاصر مدة سماعه وفترات الراحة التي تلقاها،  قانون حما

ع االجراءات في المحض ن جم سا على ذلك فان هذا االلتزام بتدو ه وتاس ر هو ضمانة للمشت

لة . ه على عدم ارهاقه اثناء اخد اقواله وسماعه لفترات طو   ف

التهمة ا ه القاصر  ه ف الغ المشت ة السماعب_ ا ه اثناء عمل ة ال   :لمنسو

عة    طب طه علما  ح ه، ان  ه عل ه ف ة ض.ش.ق في سؤال المشت عي وقبل بدا من الطب

سببها  ه والتي  فه للنظرالتهمة الموجهة ال غفل على ا واقعة  2،تم توق وعلى ض.ش.ق اال 

الدالئل المقدمة ضده  ه فعدم اخطار هذا االخیر  ه ف یجر علیها التحر ان یخبر بها المشت

ه فعلى ض.ش.ق ان یخطره بلغة  الوقائع الموجعة ال اره  حقوق الدفاع، وعند اخ عد اخالل 

ه ا فهمهن ال یوجد ف اسلوب  األفعال الموجهة  فهمها ،و غموض ،والغرض من اإلخطار 

ه المادة  ة من تحضیر دفاعه ،وهو مانصت عل ان ه، هو ام ه ف ،من  3)2فقرة ( 09للمشت

اب  أس فه  الغ ا شخص یتم توق ستوجب غ ة على انه  اس ة والس العهد الدولي للحقوق المدن

ما یتوجب إ ة تهذا التوقیف لد وقوعه  أ   .همة توجه إلیهاالغه سرعا 

، الى ح القاصر الموقوف    شیر في ق.ا.ج ولى في ق.ح. لكن المشرع الجزائر لم 

ه  ة ،بل نص عل ة القضائ ط ه اثناء تواجده امام الض ة ال الوقائع المنسو للنظر في احاطته 

ه ق.ا.ج والتي تنص على ان 100اثناء المثول االولي امام قاضي التحقی وفقا لنص المادة 

                                                             
ه في  1 ه ف ة المقررة للمشت ق ةدراسة مقارنة للضمانات النظرة والتطب ه اثناء التحر االول ه ف غا احمد، ضمانات المشت

اعة والنشر والتوزع، الجزائر  ة، دار الهومة للط ة والشرعة االسالم    .2008التشرع الجزائر والتشرعات االجنب
   .196ص عبد هللا برك، مرجع نفسه، د،ادرس عبد الجوا 2
3 ،    .301ص ،1992_1991 ، دار الهومة، الجزائر،3ج محدة محمد، ضمانات المتهم اثناء التحقی
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ل واقعة  طه علما صراحة  ح ته ،و یتحق قاضي التحقی حیث مثول المتهم الول مرة من هو

ستوجب على ض.ش.ق اعالم القاصر  الرغم من ذلك فانه  ه .... و ة ال من الوقائع المنسو

الحقوق المقررة له في المواد  ه، قبل اخذاره  االفعال المسندة ال من   54و 50الموقوف للنظر 

مجرد توقیف الشخص هو قانو  ع االحوال ومن المنط فانه  ة الطفل اال انه في جم ن حما

فه.  ة عن سبب توق سال ضا الشرطة القضائ   الذ 

ا:   حقوق الحدث الموقوف للنظر  ثان

ء وضمانات دستورة فقد    اد م اقر المشرع للحدث التوقیف للنظر حقوق وقد دعمها 

ة وحقوق 38في المادة  011_16القانون رقم جاء في الدستور المعدل  " ان الحرات االساس

منه جاء فیها یخضع التوقیف للنظر في مجال التحرات  60المواطن مضمونة اما في المادة 

ن ان یتجاوز مدة ثمان وارعین ( م ة، ال ة القضائ ة للرقا ملك الشخص 48الجزائ ) ساعة 

  اسرته "الذ یوقف للنظر ح االتصال فورا 

صفته انساناا_ حقوق ا   :لحدث الموقوف للنظر 

غرض    ضا على الحدث  سق ا صفته انسانا وهو ما تتنوع الحقوق التي تالزم الشخص 

ة طول فترة التوقیف  ان زه القانوني له الح في الغداء خصوصا في ظل ام النظر عن مر

ه القانون رقم  االعالن العالمي لحقوق االنسان من  1_15للنظر وهذا الح وان لم ینص عل

ا لضمان صحته  10/11/1948المؤرخ في  اف شة  انه لكل شخص الح في مستو من المع

ذلك له الح في النوم والنوم والراحة وجاء في  اس والعالج  ة والل وراحته ..... خاصة التغذ

ل ض 52نص المادة  ة المعدل انه یجب على  ا للشرطة ان من قانون االجراءات الجزائ

ه وفترات الراحة التي تخللت  ل شخص موقوف نللنظر مدة استجوا ضمن محضر، سماع 

هذا ال  ،ذلك والییوم والساعة الذین اطل سراحه فیهما او قدم الى القاضي المختص .... و

فصل في  االهتمام ولو ان المشرع لم  اب اولى الحدث اولى  یجوز ارهاق الموقوف للنظر من 

                                                             
ة،2016_3_16المؤرخ في  01_16القانون رقم  1 ، الصادر في الجردة الرسم  ،14عدد ، المتضمن التعدیل الدستور

   .10ص ،7/3/2016الصادر بتارخ 
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استقراء المواد ال من ق.ا.ج فانه نستنتج انه مشرع بنصه  141و65و51ح في النوم اال انه 

ة المقررة ب  معنى ان  48على المدة االصل ة  فترات النهار واللیل متعاق ساعة فانه ضمنها 

فترة نوم الموقوف للنظر تكون، ضمن فترة التوقیف والبد ان تحترم اضافة الى وجوب تمتع 

صفته انسانا وهو امر لم الموقوف ل رامته  سالمة جسده ،من االخطار وحف  لنظر الحدث 

القانون رقم  الدستور المعدل  ة فقد جاء  ة او الداخل  40في المادة  01_16تهمله الشرائع الدول

حظر ا عنف بدني او معنو او ا مساس  "انه تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة االنسان و

قمعها القانون وقد ترجم المشرع الجزائر الكرامة المعامل ة او المهینة  ة او غیر االنسان ة القاس

رر من ق.ع وهو  236هذا المبدا في العدید من قوانینه منها تجرمه في التعذیب في المادة  م

ه االصواات الكرامة".  ،ماتاكد عل ة المناهضة للعذیب واالمعامالت المهینة او الماسة    الدول

ه وق الحدثب_ حق صفته مشتبها ف   :الموقوف للنضر 

اه في ذاته غیر    ه، هو من قامت حوله قرائن على انه ارتكب جرمة واالشت ه ف ان المشت

قى على هذا الوصف حتى یتم تحرك  مؤثر مالم یتحول الى اتهام من ثم فان هذا الشخص ی

ة حیث بهذا التحرك تزول عنه الصفة وتحل مح ن  1لها صفة االتهامالدعو العموم م ،بهذا 

حه والعمل  عد وهو ما اراد المشرع توض ان هذا الشخص الیزال برئا لم تثبت ادانته  القول 

عد.  ما المعني طفال لم یبلغ سن الرشد    على احترامه الس

مجرد توقیف طفل للنظر اخطار ممثله    قد اورد المشرع انه یجب على ض.ش.ق 

ل الوسائل، و  ه، الشرعي  عائلته ومحام االتصال  نه  ل وسیلة تم ضع تحت تصرفه  ان 

له هو سالمة  ة لممارسة العدالة اذ ان حضور المحامي مع مو مثل الضمانة االساس الذ 

ساعده على  لالجراءات وضمانة، على عدم استعمال ض.ش.ق ال اجراء خارج اختصاصه، 

ة او ارت ة على اسئلة ض.ش.ق دون ا ره ام قانون  2،اكاالجا وتلقي الزارات وفقا الح

حقه في طلب فحص طبي اثناء التوقیف للنظر (م  ذا اعالم الطفل  ة و من  50االجرات الجزائ
                                                             

.52محدة محمد ،مرجع نفسه،ص  1  
ة للنشر والتوزع،  2 غسمون رمضان، الح في محاكمة عادلة من خالل التشرع الوطني الجزائر والتشرع الدولي، دار االهل

   .54،ص2010 الجزائر،
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ورة في المادتین  12-15ق رقم  الحقوق المذ ار الطفل الموقوف  ا اخ ما یجب على الض (

شار الى ذلك في محضر سماعه. 54و 50   من هذا القانون و

مارس نشاطه في دائرة م   ا یجب اجراء فحص طبي للطفل الموقوف من قبل طبیب 

عینه الممثل الشرعي واذا ن  اختصاص المجلس القضائي و م عین ض.ش.ق و تقدر ذلك 

یل ه او  ،ى طلب من الطفل، او ممثله الشرعيج سواء من تلقاء نفسه او بناء عل .و او محام

ا لفحص الطفل ،في ا  جب ان ترف شهادات الفحص عین طبی لحظة اثناء التوقیف ،و

طالن (م ملف اإلجراءات تحت طائلة ال   .)من نفس القانون  51الطبي 

ل طفل موقوف مدت سماعه    ا أن یدون في محضر سماع  ما یجب على الض

 والساعة الذین اطل سراحه فیهما او قدم فیهما امام ،ات الراحة التي تخللت ذلك والیوموفتر 

جب ان یوقع على هامش  اب التي استدعت توقیف الطفل للنظر و القضاء المختص االس

جب  ه الى امتناعهما عن ذلك و شار ف عد تالوته علیهما الطفل وممثله الشرعي او  المحضر 

یل  ه من طرف و وقع عل انات في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته و ان تقید هذه الب

  الجمهورة .

ات یجب ان یتم ا   رامة اإلنسان وخصوص لتوقیف للنظر في أماكن الئقة، تراعي إحترام 

اجاته وتكون مستقلة عن الم حت ة ض.ش.قالطفل وإ الغین تحت مسؤول   .ختصة لل

انات والتأشیرات المنصوص علیها في المادة    جب أن تقید الب من هذا القانون، في  52و

ها ،تي یلزم فیها ض.ش.قو المصالح، السجالت األقرارات لد الهیئات أ وتنسخ  ،مس

ة (م انات وحدها في المحضرالذ یرسل إلى السلطة القضائ ما أن  53الب من نفس القانون)، 

عین للطفل  ي، وان لم  ه وجو ه ف حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشت

یل ج، المختص التخاذ اإلجراءات  علم الضا فورا و ة، لتعیین محام محامي  له، وفقا المناس

ساهم حضور المحامي في عدم الضغ على الموقوف للنظر او  ،للتشرع السار المفعول ما 
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حاجة الى 1الزامه على اإلمضاء على األقوال لم تصدر منه ه في هذه المرحلة  ه ف ، وألن المشت

ه لتحضیر دفاعه ووجوده للمحافظة على حقه في لدفا   . 2ع عن نفسهتحضیر محام

ز    ون الشخص مر ة، في نطاق العدالة وتتحق عندما  فالدفاع عن لمظلوم رسالة سام

اه او إتهام یل 3إشت عد الحصول على اإلذن من و ة لإلنسان، و ة واالصل ع ، من الحقوق الطب

ة التوقیف  عد مضي مدة ساعتین من بدا ن الشروع في سماع الطفل الموقوف للنظر  م ج ،

جراءات السماع في لل ه وحتى في حالة وصوله متأخرا تستمرإ حضر محام نظر، حتى وان لم 

  حضوره. 

ه مابین سن   ه ف ان سن المشت ه ذات  18و 16اذا  ة ال انت االفعال المنسو سنة و

المخدرات صلة بجرائم اإلرهاب ة في اطار جماعة والتخرب أو المتاجرة  ، او جرائم مرتك

ة منظمة ، ان من الضرور سماعه فإرهاب ة  ،ورا بجمع األدلة او الحفا علیهاو من او الوقا

ك على االشخاص ام المادة  ،وقوع إعتداء وش ن سماع الطفل وفقا ألح من هذا  55م

یل ج عد الحصول على اإلذن من و من نفس القانون  54( م القانون، دون حضور محامي و

ا الشرطة ان  ن لض م ما انه ال ان )،  عد حضور ممثله الشرعي إذ  سماع الطفل اال  قوم 

  من نفس القانون ).  55معروفا (م 

ة الطفل اثناء إجراء الوساطة    الفرع الثالث: حما

ل الضغوطات    ة الطفل الجانح، من  تبنى المشرع الجزائر نظام الوساطة من أجل حما

م هذا الصدد قام بتنظ عة، و المتعل  12_15الوساطة في القانون  التي تواجهه أثناء المتا

ة الطفل في المواد  ة  110حما مها في قانون اإلجراءات  1154الى غا ما انه قام بتنض ،

ة واإلدارة في المواد    . 10055الى  994المدن

                                                             
1 frederic debove francis fallettis thomas janville precis de droit pnal et de procedure penal 1ere ectition paris 
p728.  

س،   ة في التشرع الجزائر والمقارن، دار بلق .88ص ،2015 الجزائر، خلفي عبد الرحمان، شرح قانون االجراءات الجزائ 2  
ندرة  ح الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارفاالس .83ص ،1997الشواري عبد الحمید االخالص  3  
ة الطفل.15/12من القانون  115الى 110انظر المواد   حما ، المتعل  4  
ة واالدارة.25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم   ، المتضمن قانون االجراءات المدن 5  



ة للطفل في التشرع الجزائي الجزائر                      الفصل الثاني:      ة اإلجرائ   الحما

76 
 

ة تهدف إلى    ة قانون أنه:ا أل ة من نفس القانون  ه قد عرفت الوساطة في المادة الثان وعل

ة او ذو حقوقها من جهة  إبرام اتفاق ین الضح بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، و

ة ووضع حد الثار  عات وجبر الضرر الذ تعرض له الضح أخر تهدف إلى إنهاء المتا

  .والمساهمة في إعادة إدماج الطفل الجرمة

ة برزت أهم   ة فتح ومن أجل تحقی التوازن بین مصلحة الحدث الجانح ومصلحة الضح

ا  ضحا ة واإلهتمام  ع هامش العدالة التصالح ة عبر توس ة بین المجرم والضح قناة تواصل

ل  اشرمع المنحرفین وتحو اشر او غیر م ل م ش الفعل الجرمي، وفتح المجال امامهم للتواصل 

ة، وتسدید قدر ض الضح  عالقة التصادم بینهما إلى أسلوب تعاقد یلتزم خاللها الجاني بتعو

ة عن  ة المقرر للفعل الجرمي المقترف من قبله ،في مقابل تخلي الضح من الغرامات المال

طرف ثالث لتتنازل بدورها عن إنزال العقاب  ة، وتتدخل الدولة  ة تحرك الدعو العموم احق

ة والمجرمالجاني متى إرتضت ووافقت على ال   .عقد التصالحي بین الضح

موجب القانون وهذا من المنطل إستحدث ال   ة  12_15مشرع الجزائر  حما المتعل 

ة.  ة المتمثلة في إلجراء الوساطة بین الحدث والضح   الطفل، هذه اآلل

ة خصص لها المشرع المواد    الوساطة التصالح ام  ة للق ة لإلجراءات الواج النس اما 

ة الطفل.  115الى  110   من قانون حما

ة الحدث من خ   الل تقر إجراء الوساطة أوال: مظاهر حما

صفة عامة هو قص اإلكتظا    قي من تقرر الوساطة في القانون الجزائر  الهدف الحق

ة ة، أما هذف  1،على األجهزة القضائ ذلك من خالل جعل هذا اإلجراء بدیل للدعو العموم

ة الحدث الجانح 12_15نون تقرر الوساطة في القا ازات تظهر من خالل حقوق إم ،هو حما ت

ه من التزامات تساعده على  ذا ماتفرضه عل ة، و عة الجزائ تساعده على تخطي هاجس المتا

  اإلعتدال إعادة إدماجه في المجتمع. 

                                                             
اسة والقانون،  ،مجلة دفاتر الس ة في التشرع الجزائر .107ص ،4،2011العدد عبد الصدوق خیرة،"الوساطة القضائ 1  
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  ا_ ح الحدث في طلب إجراء الوساطة :

ة الحدث وعمل المشرع الجزائر خالل    ارها إجراء مهم، یهدف الى حما الوساطة بإعت

ة الطفل على ه في ا وقت قبل تحرك  قانون حما ة  ن له المطال م ح للحدث  تقرره 

یل  ه الطفل او ممثله الشرعي جاز لو طالب  ة، بل وأكثر من ذلك حالة لم  لدعو العموم

ه من تلقاء نفسه وهذا ما نستخلصه من المادة  ة  ة التي  111الجمهورة المطال من الفقرة الثان

طلب من ال یل ج تنص :"تتم الوساطة  ا من قبل و ه او تلقائ طفل أو ممثله الشرعي أو محام

تم  یل ج ،و ه أو احد ض.ش.ق بتكلیف من و یل ج، أو أحد مساعد قوم بإجراء الوساطة و و

ل  قوم بإستطالع أراء  ة او ذو حقوقها و خاللها استدعاء الطفل وممثله الشرعي والضح

ة  111األطراف حسب نص المادة  ون  1،الطفلمن قانون حما ألن إجراء الوساطة 

الرجوع لى قانون اإلجراءات  ة الطفل، و التراضي حتى وان لم ینص على ذلك في قانون حما

ة رقم  رر  37في المادة  02_15الجزائ ن الرضى  1م نجدها تشر إلجراء الوساطة توفر ر

ة والحدث الجانح   2.بین الضح

ع من  ة الحدثنطاق تطبی الوساطة لحمب_ التوس   :ا

ع تطبی إجراء الوساطة، حیث    ة الحدث من خالل توس حاول المشرع الجزائر حما

ل وقت من تارخ إرتكاب  110تنص المادة  ن إجراء الوساطة في  م في فقرتها األولى: 

ة."    الطفل المخالفة، او الجنحة وقبل تحرك الدعو العموم

ما جاءت    افة القیود  لمة جنحة جاءت مجردة من  من خالل هذه المادة نالح ان 

لمة الجنح المنصوص علیها في قانون ا. ج  ما یخص الوساطة  12_15مطلقة مقارنة  ف

ة  النس ع هنا، اما  ظهر التوس الغ، ف ة لل النس عض الجنح  التي جاءت محصورة في 

ل المخالفات بتوفر الشرو المنصوص علیها قانونا،  للمخالفات ،فیجوز اجراء الوساطة في 

ات فال یجوز إجراء لوساطة فیها، وهذا  ة للجنا النس الغ والحدث اما  ة لل النس واألمر متساو 
                                                             

ة الطفل المرجع الساب . 15/12من القانون  111ظر المادة ان  حما المتعل  1  
االطفال الجانحین في التشرع الجزائي، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول  2 ة الخاصة  شنین صالح،"الوساطة الجزائ

ة، ة النزاعات، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا    .04ص  ،2016لافر 27و26یومي الطرق البدیلة لتسو



ة للطفل في التشرع الجزائي الجزائر                      الفصل الثاني:      ة اإلجرائ   الحما

78 
 

عة فیها  ه المادة 1راجع لخطورتها ووجوب المتا ة على  110،وهذا مانصت عل في فقرتها الثان

ن اجراء الوساطة في  م ات .انه ال    الجنا

ة الحدث من تنفید الوساطة  ا: مظاهر حما   ثان

ة    ق ه من طرف الوس و ع عل عد تحرر محضر بذلك ،والتوق ال یتم تنفید الوساطة اال 

المصادقة  ام القاضي  ة، التي تتم عن طر ق غة التنفیذ تسي الص جب ان  االطراف، و

موجب امر غیر قابل ال طعن وهذا ما ن ه  من القانون  113ستخلصه من المادة عل

المصادقة ق.ا..م و  1004تحیلنا الى المادة التي  12،2_15 قوم القاضي  اإلدارة التي تنص: 

ا عد محضر االتفاق سندا تنفیذ موجب امر غیر قابل للطعن و   .. 3على محضر اإلتفاق 

ة الحدث:   ترتب عن تنفید الوساطة أثثار تعذر حما   و

ة بلا/ انتهاء ا عة الجزائ  12_15من القانون رقم  115تنص المادة  :جراء الوساطة‘متا

ة في حالة عدم تنفید التزامات الوساطة في  عة الجزائ على ان تنفید محضر الوساطة ینهي المتا

عة الطفل . متا یل الجمهورة  ادر و   األجل المحدد في اإلتفاق ی

ة ،وهذه نتیجة نستنتج من خالل المادة أعاله ان محضر الو    عة الجزائ ساطة ینهي المتا

ة المقرر للحدث في هذه  ار ان الوساطة وسیلة بدیلة لحل النزاعات وتظهر الحما اعت ة  منطق

ا وعلى حالته  ه سل عة،والسجون التي قد تؤثر عل عاده عن اجواء المتا المرحلة من خالل ا

ااإللتز  ة ،ومقابل ذلك هي حالة اخالل الطفل  امات المقررة في الوساطة، ففي حالة النفس

ا  عته جزائ یل الجمهورة متا مخالفته لاللتزامات المحددة دلیل على عدم إعتداله، ومن واجب و

 . ة، العادة ادماج الحدث في المجتمع مرة اخر   وتطبی اسالیب إعادة التر

                                                             
   .04ص شنین صالح، مرجع نفسه، 1
ض  12_15من قانون  113تنص المادة  2 م التعو عتبر محضر الوساطة الذ یتضمن تقد ة الطفل على انه :  حما المتعل 

ة واالدارة. ام واالجراءات المدن قا لالح ة ط غة التنفید الص ا  ة وذو حقوقها سندا تنفید    للضح
ة واالدارة ج.ر.ج.ج،عدد2008فبرایر25المؤرخ في  09_08رقم القانون  3 ،الصادر 21، یتضمن قانون االجراءات المدن

   .2008،افرل23بتارخ
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ة الحدث من خالل االلتزامات المفروضة:2 حتو محضر الوساطة على  / حما ه  عل

ع وقائي، وحمائي، تتمثل في اجراء  طا التزامات تقع على عات الطفل وتتمیز هذه االتزامات 

ا  ن متخصص عدم اإلتصال  عة الدراسة او تكو ة او الخضوع للعالج متا ة الطب مراق

ة على الط سهل عودة الطفل لإلجرامن وتكون هذه اإلتزامات واج سهر على شخص قد  فل و

اره الجهة المختصة بهذا الغجراء عندما یتعل األمر  یل الجمهورة بإعت ة تنفیذها و مراق

عینه القاضي  ة التي یختص بإجرائها شخص  س الوساطة المدن ة على ع الوساطة الجنائ

ه لمادة    . 1من ق.ا.م و االدارة 997وهو مانصت عل

مضمون    عة الحدث في حالة عدم إلتزام الطفل  متا یل الجمهورة  ادر و الوساطةن ی

ستنتج من المادة  ا، هذا ما ن  114جزائ م ة الطفل التي تنص على مایلي:"  من قانون حما

ان یتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفید إلتزام واحد او اكثر 

  من اإللتزامات . 

الغ األ   ان حدث او أن الوساطة تعتبر إجراء  انت صفة أطرافها ،سواء  ة مهما  هم

ونها ضمانة مهمة، فهي تساعد في  ضافة الى  ة وإ الغا ألنها إجراء بدیل عن الدعو العموم

، دون ان 2المحافضة على العالقات في المستقبلل ،مما یؤد الى تماسك المجتمع وتطوره

  ء .ننسى مساهمة هذا االجراء في تخفیف العبئ على القضا

  المطلب الثاني: ضمانات الحدث أثناء مرحلة التحقی القضائي 

حث والتنقیب    اشرها سلطة التحقی بهدف ال التحقی مجموعة اإلجراءات التي ت قصد 

فایتها الحالة  صها ،والتحق من مد  عها وتمح ة لیتم تجم عن االدلة في شان جرمة مرتك

یل المتهم على المحاكمة، والتحقی في ق ، فال الیجوز لو ار ي واج ا األحداث وجو ضا

                                                             
ون الوس تالمعین  997تنص المادة  1 ة، عندما  عي او الى جمع من ق.ا.م,إ:على انه" تسند الوساطة الى شخص طب

سها بتعیین احد اعضائها قوم رئ ة  خطر القاضي بذلك. جمع اسمها و    لتنفید اجراء 
،ص  .108عبد الصادوق خیرة ،الرجع الساب 2  
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مة عن طر اإلستدعاء  اشر على المح الجمهورة إحالة ملف الطفل الجانح او الحدث الم

قا لمادة  اشر ماعدا في مادة المخالفات ،وهذا ط   . 1من ق.ا.ج 446الم

ة   حث في الواقعة اإلنحراف قتصر على ال ه  فالتحقی مع الطفل الجانح ال  ة ال المنسو

رة  ه لها، إنما التحقی في مجال األحداث له مدلول أخر یتف مع ف وجمع األدلة عن ارتكا

الشخص الحدث والظروف التي أدت إلى إرتكاب الفعل المنحرف وهو الفارق  اإلهتمام 

الغ   . 2األساسي والجوهر بین التحقی مع الطفل الجانح أو الحدث المنحرف والمتهم ال

اجراء التحقی في فرعها االول ومعرفة له   ذا من هنا یتم دراسة الجهة المختصة 

 . الحدث اثناء مرحلة التحقی   ضمانات تتعل تتعل 

   الفرع األول: الجهة المختصة بإجراء التحقی

المجرمین   ، األحداث الواردة في الكتاب الثالث من ال .ا.ج 3الرجوع الى القواعد العامة 

ا االحداث بین قاضي األحداث وقاضي  نجد ان المشرع الجزائر قسم سلطة التحقی في قضا

شوؤن االحداث.    التحقی المختص 

  أوال: قاضي األحداث 

ا األحداث عند ارتكاب الطفل او الحدث جنحة   التحقی في قضا  4قوم قاضي االحداث 

حضور مسؤوله المدني او المحامي، ن ان یتولى هذا المنصب  5،وذلك  م غیر ان القاضي ال 

ل عنصرا  ما ان مسألة اإلختصاص تش ة من قبل وزر العدل  صفة رسم عد تعینه  اال 

طالن لكونه اول عنصر یتاكد منه القاضي اثناء وصول الملف  ه تخلفة ال ا یترتب عل قانون

ه.    ال

                                                             
من ق.ا.ج. 446انظر المادة   1  
رة ماستر میدون حنان، 2 ، مذ عة للتحقی في التشرع الجزائر ة المت ة الحقوق، القواعد االجرائ  جامعة اكلي محند ولحاج، ل

رة،    .50ص ،2014 البو
ة الطفولة والمراهقة.10/02/1972، المؤرخ في 03_72مر رقم انظر اال  حما ، المتعل  3  
ة،  ة االحداث في القانون االجراءات الجزائ .120ص ،2007الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزع، دراس زدومة، حما 4  
، صابر جمیلة، نبیل صقر،  ، االحداث في التشرع الجزائر .53ص ،2008 ،الجزائر دار الهومة، د 5  
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ة من القانون  61،1موجب المادة  :ي االحداثا/ تعین قاض  12_15في فقرتها االولى والثان

ة التي یولونها لألحداث  عین قاضي او قضاة یختارون لكفائتهم،وللعنا ة الطفل  حما المتعل 

مقر المجلس القضائي) ثالثة أعوام في 3قرار من وزر العدل لمدة ( مة تقع    .ل ح

س     موجب امر صادر من رئ عینون  اما في المحاكم االخر فان قضاة االحداث 

ه المادة  قا لما نصت عل  2،من ق.ا.ج 449المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام ط

مة یتم تعیینه من  الرجوع للتشرع الفرنسي نجد ان قاضي االحداث هو قاضي لد المح و

ار ح فاءتهسب اهتمامه وانشغاالته طرف الوزارة، یتم اخت ذلك حسب    .مسائل الطفولة و

العنصر النسائي في هذه األجهزة لما لها خبرة في التعامل مع    اس االستعانة  فال 

  3 .الصغار، ولما یتمتع من عطف وحنان علیهم

ة    من خالل المادتین المشرع منح سلطة تعیین قاضي األحداث لوزر العدل، نظرا الهم

ما ان هدف المشرع في منح هذه الصال مارسها قاضي األحداث في هذا الشان،  ات التي  ح

ة للطفل الجانح ،هذا في حالة اذ ما تعل  السلطة لوزر العدل تعتبر في حد ذاتها حما

ة للمحاكم االخر فیتعین قاضي  النس المحاكم التي تقع في مقر المجلس القضائي اما 

موجب أمر من رئ لتا الحالتین فان مدة التعیین هي االحداث   3س المجلس القضائي و

  سنوات. 

ة  :ب/ اختصاص قاضي االحداث مارس فیها القاضي وال هي الحدود التي سنهخا المشرع ل

ه ولإلختصاص أنواعالتحقی للدعو    : المعروضة عل

ار اساسي أثناء توزع :_ اإلختصاص الشخصي1 مع عد  اإلنفراد و  اختصاص یتسم 

ة االخر     4.اإلختصاص بین قضاة األحداث والمحاكم الجنائ

                                                             
. 15/12انظر المادة من القانون   ة الطفل، المرجع الساب حما المتعل  1  
.من ق.ا.جز 449انظر المادة   2  

ة، اصول علم االجرام والعقاب، علي عبد القادر القهوجي، ، منشورات الحلبي الحقوق .451ص ،2002 بیروت لبنان د 3  
، میدون حنان،  .51_57ص مرجع ساب 4  
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من ق.ا.ج یرجع ضا اإلختصاص الشخصي لقاضي االحداث  442،1حسب المادة   

ه المادة  من  692الى سن المتهم وقت ارتكاب جرائم بوصف جنحة او مخالفة، وهذا ما جاءت 

ة الطفل.  12_15قانون  حما   المتعل 

ان مي المحلي: _ االختصاص االقل2 ذلك ون محدد في قرار تعیین قاضي االحداث سواء 

مة واحدة او عدة محاكم   .في مح

األحداث    ا المتعلقة  ع القضا ل او جم النظر في  یختص هذا النوع من االختصاص 

  3.الجانحین

ان ارتكاب الجرمة، او محل اقامة القاصر، او محل اقامة الوالدین   م ذلك  حدد  ، ما 

عي او معنو  ان االیداع لد شخص طب    4.او محل ایداع القاصر سواء 

ة من قبل الطفل _ االختصاص النوعي: 3 المشرع اعتمد في توزعه على نوع الجرمة المرتك

انت الوقائع  غجراء التحقی مع الحدث اذا  ون قاضي األحداث مختصا  الجانح او الحدث، ف

ه تش ة إل مالمنسو   :ن ان تقسم الى شرطینل جنحة و

یل الجمهورة یرسل الملف الى قاضي  _ حالة ارتكاب الطفل الجانح لجنحة لوحده، فان و

  .تتاح التحقی في ح الطفل الجانحاالحداث مرفقا معه طلب اف

یل الجمهورة  اء، فان و _ حالة ارتكاب الطفل الجانح لجنحة ومعه فاعلون اصلیون او شر

انشاء ملف خ رسله الى قاضي األحداثقوم  الطفل الجانح و    5.اص 

ان منصوص علیها فب    قصدها المشرع الجزائر  ة او التهذیب التي  وتدابیر الحما

ة الطفل  12_15منه قبل صدور القانون الجدید  444،6قانون أ.ج في المادة  حما المتعل 

                                                             
حیث حددت سن الرشد الجزائي ب ،442 انظر المادة  سنة. 18من ق.ا.ج  1  
.15/12 ، من قانون 69انظر المادة   ة الطفل،مرجع ساب حما ، المتعل  2  
عة احسن، الوجیز في القانون الجنائي العام ،  .161ص دار الهومة، الجزائر، ،2 بوسق 3  
.51ص مرجع نفسه، میدون حنان،  4  
 ، .54ص نبیل صقر، صابر جمیلة، المرجع الساب 5  
من ق.ا.ج. 444انظر المادة   6  
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ا عض التغیرات 86م المادة الذ تضمن هذه االح وتتمثل اإلجراءات التي تنص  ،منه مع 

ما یلي:  12_15علیها قانون    ف

الثقة.      مه لممثله الشرعي او لشخص او عائلة جدیرة    _ تسل

مساعدة الطفولة_وضعه في مؤس     لفة    .سة معتمدة م

ة األطفال الجانحین     ز متخصص في حما    1._ وضعه في مر

انت الوقائع المعروضة امام القاضي   ل جنحة او مخالفة او عدم وجود  واذا  ال تش

قا للمادة  عة وهذا ط ان الوجه للمتا ة اصدر اورا  اف من  78والمادة  2،من ق.ا.ج 458دالئل 

ة الطفل  12_15قانون  حما   المتعل 

امر في هذه الحالة    ل مخالفة، او جنحة ف انت الوقائع المعروضة امامه تش اما اذا 

قا للمادة احالة الى قسم االحدا المتعلقة  12_15، في القرة األولى من قانون 79ث وهذا ط

ة الطفل.    حما

ا: شؤون األحداث ثان لف    قاضي التحقی الم

جهة تحقی    شؤون األحداث  ل المشرع مهمة التحقی لقاضي التحقی المختص  لقد أو

ستلزم وجود ثالث شرو وهي:    ولتعیین هذا األخیر 

  .یینه بدون ان تسند له مهام اخر ع_ ان یتم ت   

الغین.     التحقی مع ال مهام اخر    _ ان یتم تعیینه مع اسناده 

متین او اكثر_ ان یتم تعیینه في ق    ا االحداث في مح   .ضا

شؤون األحداث_ اختصاص قا 1 لف    :ضي األحداث الم

شؤون االحداث في الجرائم  3،لقد منح المشرع الجزائر لقاضي التحقی المختص   

قا للمادة  ة والتي یرتكبها الطفل الجانح وهذا ط من فقرتها االخیرة، فهذا ما  61الموصوفة جنا

                                                             
1 ، ة على الحدثالجانح، محمد توفی قدیر الملتقى الوطني حول جنوح  اتجاه المشرع الجزائر من الحد من تسل العقو

اتنة    .03ص ،2016ما  5و4 یومي االحداث قراءة واقع وافاق الظاهرة، جامعة 
من ق.ا.ج.  458ر المادة انظ  2  
، میدون حنان،  .51_52ص مرجع ساب 3  
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اإلختصاص المحلي فمتى وقعت الجرمة من حدث بدائرة ال اشر مهامه عرف  مة ،ی مح

ما یخص اإلختصاص النوعي لقاضي التحقی فیختص في  ،قاضي التحقی الجرائم اما ف

الغین مع الطفل الجانح وهذا  عة في حالة وجود متساهمین  ات والجنح المتش الخطیرة، في الجنا

قا للمادة  ة.  62ط   من الفقرة الثان

اتخا   ذلك  قوم  ،ما  ة اثناء التحقی من القانون  78وحسب المادة  ذ تدابیر الحما

ة  12_15 ل ا ة الطفل، فان را قاضي التحقی ان الوقائع المعروضة التش حما المتعل 

صدر  س فانه  ان الع عة اما اذا  اال وجه للمتا صدر امر  ة فإنه  اف جرمة، والتوجد دالئل 

ة امام قسم األحداث وهذا ل جنا انت الوقائع تش االحالة اذا  قا للمادة  امر  من  79،1ط

ة الطفل 12_15لقانون ا حما   .متعل 

الجهة المختصة بإجراء التحقی    ثالثا: ضمانات تتعل 

  جراء التحقی من طرف قاضي االحداث: إأ/ 

فهو العمود الفقر  2،عد قاضي االحداث اهم جهة منو بها مهام التعامل مع الحدث  

قمع جرائم الحدث من جهة  قوم  ما  م  لقضاء االحداث اذ یجمع بین مهمتي التحقی والح

ساهم ف حاف على مصالحه،و   .ي اصالح الحدث و

  :/ اختصاص قاضي االحداث1

التحقی    ما یتعل  ، ف ة قاضي التحقی جعل المشرع الجزائر قاضي األحداث في مرت

ات في الجرائم الت ع صالح ي یرتكبها االحداث والموصوفة انها جنحة او مخالفة ،وخول له جم

ة، وهذا ما ورد في نص المادة  قاضي التحقی المنصوص علیها في قانون االجراءات الجزائ

انت األفعال  69 اجراء التحقی مع الحدث اذا  ة الطفل، حیث یختص  من قانون حما

ل مخالفة او ج ه تش ة ال حول الى قاضي المنسو ة فان التحقی  ل جنا نحة، وحالة ماتش

شؤون االحداث. لف    التحقی الم
                                                             

. 15/12من قانون  79/2انظر المادة   ة الطفل ، مرجع ساب حما ، المتعل  1  
ة الحقوق، جامعة محمد  ل رة ماستر ،  ، مذ ة محمد الطالب ، اجراءات محاكمة االحداث في التشرع الجزائر السین

رة، س ضر، .83،ص2014خ 2  
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ع الحقوق المنصوص علیها قانونا ،التي       ضمن قاضي االحداث للحدث محل التحقی جم

صدر قاضي األحداث أمر التصرف  ة في هذه المرحلة  وعند اتمام التحقی  تضمن له الحما

عة وفقا للنتائج الت اال وجه للمتا ة اصدر امرا  اف ي توصل الیها في حالة عدم وجود دالئل 

ه المادة  ة الطفل.  78وهو مانصت عل   قانون حما

شؤون األحداث:      ب / اجراء التحقی من طرف قاضي التحقی المختص 

ة، والتي ترتكب من طرف األحداث وفقا    یختص قاضي األحداث في الجرائم الموصوفة جنا

ة من قبل  61للمادة  ات المرتك التحقی في الجنا لفون  في فقرتها األخیرة في شطرها الثاني 

  االطفال. 

ة التحقی اذ رأ    ما یتخد التدابیر المؤقتة، في سبیل حسن سیر التحقی وعند نها

ة جرمة وال توجد دالئل  ل أ شؤون االحداث ان الوقائع ال تش لف  ة قاضي التحقی الم اف

عة، حسب المادة  اال وجه للمتا صدر أمر  ة الطفل اما  78ضد الطفل فانه  من قانون حما

االحالة امام قسم االحداث المتواجد في  ة اصدر امرا  ل جنا حالة اذا ثبت ان تلك الوقائع تش

عد اجراء التحقی حسب المادة  ة الطفل 79مقر المجلس القضائي المختص     1.قانون حما

الغین  ما   ون مع الحدث مساهمین  ة این  ة متشع انت القض قوم اختصاصه اذا 

ان یرفع  ان یرفع  فصل الملفین  یل الجمهورة  قوم و اء ،حیث  سواء فاعلون اصلیون او شر

الغین الى قاضي التحقی  األحداث وملف ال لف  ملف الحدث الجانح الى قاضي التحقی الم

الغین، وهذا ال ه المادة  الخاص  ان مع الطفل فاعلون  62ما اشارت ال ة اذا  في فقرتها الثان

یل الجم قوم و الغون  اء  فصل الملفین ...اصلیون او شر   "الخهورة 

الحدث أثناء مرحلة التحقی    الفرع الثاني: ضمانات تتعل 

حث اجتماعي  :اوال   ح الحدث الخضوع ل

حث في شخصیته، یتم عن طر إجراء تحقی    التحقی مع الحدث یرتكز على ال

ه المادة  حث االجتماعي، الذ نصت عل ال من القانون  66إجتماعي وهو ماسماه المشرع 

                                                             
ة الجزائرة، حز محمد،  رات في قانون االجراءات الجزائ .173ص ،2011 الجزائر، دار الهومة، ،6 مذ 1  
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ة من قبل  15-12 ات والجنح المرتك ار في الجنا حث االجتماعي اج الطفل ما یلي ال

ون جوازا في المخالفات   .و

ة والوقوف على قو    ة واألدب حث االجتماعي على دراسة ظروف الحدث الماد م ال

قه ومواظبته في الدراسة والظروف التي عاش وترى فیها  اعه وسوا ذا على ط شخصیته و

رة واضحة عن دوافع  ن ف ، في تكو والتي تساعد الجهة المشرفة على على إجراء التحقی

سهل التعامل مع الح   1 .دثاالنحراف مما 

ه    عهد  ما یجوز له ان  ة هذا اإلجراء عهد المشرع تنفیذه لقاضي األحداث  ونظرا ألهم

ه  ة في الوس المفتوح ،وهو مانصت عل مصلحة المالحظة والتر ة  الى المصالح اإلجتماع

ة من القانون رقم  68المادة  وحالة الضرورة یجوز لقاضي االحداث ان  12_15في فقرتها الثان

لف قاضي االحداث  اجراء فحص طبي ونفساني وعقلي، وحسنا ما فعل المشرع حیث  امر 

، نظرا لكونهم جهات متخصصة وذات دراس ة في مجال االحداث ومصالح الوس اف ة 

  .وجنوحهم

ا س على الحدث الجانح  :ثان   عدم جواز تطبی إجراءات التل

الجرمة من أاخطر الطرق    س  ن ان ،التل م طب  التي  عا لها هو اجراء  قدم المتهم ت

الغین الجانحین دون األحداثعل ض على المتهم ح ،ى ال ه للجرمة ببرهة وهو الق الة إرتكا

اح اثر  ،سیرة عته العامة مع الص ه مرتكبها او ت ع المجني عل سة بها اذا ت وتعتبر الجرمة متل

   2.وقوعها او من طرف ض.ش.ق

ة تم النص على هذا اال   المشرع الجزائر قام  02_15جراء في قانون االجراءات الجزائ

عاد الحدث من هذه االجراءات الخذیرة نص علیها في المادة  ة الهدف منه  64ا في فقرته الثان

ةهو حمایته وع اته الشخص حرته وح   .دم المساس 

  ثالثا: حضور ولي الحدث اثناء التحقی 
                                                             

ة لالداث، 1 ة القانون ان، الحما اع احمد، بن جمیل جمال الدین، محمد سف سونس، ن رة ل ة الحقوق، جامعة  مذ  8ل
   .68ص ،2014 قالمة، 1995ما
ة،  سعد عبد العزز، اجراءات 2 ة الجنح ة دات العقو    .64ص ،2015، دار الهومة، الجزائر ،4ممارسة الدعو الجزائ
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ة الطفل ،على انه  12_15من القانون  68تنص المادة    حما في فقرته االولى المتعلقة 

الرجوع الى مضمون المادة اوجب  عة و المتا یخطر قاضي االحداث الطفل وممثله الشرعي 

ه او  ان ول ا وممثله الشرعي، سواء  ع جزائ المشرع على قاضي االحداث اخطار الطفل المتا

عة التي تمت  المتا ه او من یتولى حضانته  شان الحدث واالخطار في هذه الحالة هو وص

ین الممثل  ة، بهدف تم عة القضائ مجرد اعالم المسؤول القانوني ران الحدث تحت المتا

اتخاد التدابیر الالزمة لمواجهة هذه االزمة، بتعیین محامي الدفاع واستعمال ح فس  الشرعي 

ستت ع اجراء مهم اال وهو حضور الممثل استئناف االوامر المتخدة اتجاه الحدث هذا االخطار 

   1.الشرعي برفقة الحدث اثناء التحقی

حت ضرورة من اجل صحة التحقی مع    لقد تم االهتمام بهذه الضمانة اكثر واص

ین  عد ان جاءت بها قواعد  عاب مجرات  1985الحدث  نه است م على اساس ان الطفل ال

ة على  هالتحقی وعدم قدرته على االجا   2.االسئلة المطروحة عل

 : محامي اثناء التحقی استعانة  عا: ح الحدث    را

ة الطفل  12_15من القانون  67ورد النص على هذا الح في المادة    حما المتعل 

ع مر  ي في جم عة التي تنص على انه ان حضور محامي لمساعدة الطفل وجو احل المتا

  .والتحقی والمحاكمة

قم الطفل   ا من  اذ لم  عین له قاضي االحداث محام او ممثله الشرعي بتعیین محامي 

عهد ذلك الى نقیب المحامینتلقاء نفسه   .، او 

ة المحامین، وفقا    في حالة التعین التلقائي یختار المحامي من قائمة تعدها شهرا نقا

ات المحددة في التشرعللشرو وا ف ة حیث اكد ،لك الحدث الحما على ضرورة  المشرع احا 

  حضور محامي لمساعدة الحدث .

                                                             
، .99ص دراس زدوم ،مرجع ساب 1  

ة لحقوق الطفل، شني المیلود،  ة الدول ة الحقوق، الحما ل رة ماستر،  رة، مذ س ضر  .140ص ،2015 جامعة محمد خ 2  
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س المؤقت  :خامسا   ضمانات الحدث اثناء الح

التحقی مع الحدث    ،لهذا السبب قید المشرع 1هو إجراء استثنائي عندما یتعل االمر 

ة وتطبی هذه الضمانات مرت  عدة ضمانات تكفل حرته الشخص ، هذا االجراء  الجزائر

ذا سن الحدث یوم ارتكاب الجرمة و بوصف الجرمة التي  ة ارتكبها، و هذا ما تناوله قانون حما

  .الطفل

ة المقررة للحدث الذ ارتكب جنحة هي اقل من  أ/ في مواد الجنح: انت العقو سنوات  3اذا 

ان سن الحدث یتجاوز  ها و ساو س او  س  13ح سنة هذه الحالة ال یدجوز اداعه رهن الح

ة المؤقت اما اذا تعد ان سن الحدث یتراوح مابین  3ت العقو سنة الى اقل من  13سنوات و

الجنح التي  16 س المؤقت، لكن اذا تعل االمر  سنة، فاالصل ان الیجوز اداعه رهن الح

ن ایداعه رهن  م ة الطفل هذه الحالة  س الزما لحما ون هذا الح ل اخالال خطیرا و تش

س المؤ  في فقرتها  73وهذا ما نستخلصه من المادة  ،للتجدید قت لمدة شهرن غیر قابلةالح

ة من القانون    2 .12_15االولى والثان

ة للحدث الذ یتراوح سنه مابین    النس سنة فیجوز ایداعه رهن  18الى اقل من  16اما 

س المؤقت شر اال تتجاوز مدته شهرن    .وهي قابلة للتجدید مرة واحدة فقالح

ات: ه الحدث  75تنص المادة   ب/ في مواد الجنا ون فیها الفعل الذ ارتك على الحالة التي 

س المؤقت في هذه الحالة هي شهرن قابلة للتمدید ة فان مدة الح ل تمدید  اخد وصف الجنا و

  .یجب اال یتجاوز شهرن

من خالل هذه النصوص نجد ان اهم ضمانة اقرها المشرع للحدث وفقا لهذا االجراء هي   

س المؤقت شهرن اضافة الى تحدید السن القانوني. عدم ام ة تجاوز مدة الح   ان

  

  

                                                             
ة الطفل. 72نص المادة   من قانون حما 1  
. 12_15من قانون  73انظر المادة   ة الطفل، المرجع الساب حما المتعل  2  
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ة الحدث  حما ة خاصة    المطلب الثالث: نصوص قانون

ل    ة الحدث فجاءت على ش م وقواین عدة متنوعة جاءت من اجل حما توجد مراس

اسماء مختلفة تسعى  اقوال فق ،وانما مسطرة ومقننة  ست  م فل دائما الى جعل دساتیر ومراس

ع احد المساس بها او الحاق الضرر فنجد  ستط انة وال  فة في المجتمع، لها م هذه الفئة الضع

ة  ة والحما ة االجرائ ة في الدستور الجزائر والحما ة االجرائ ة الحما من اهم المواد القانون

ة في القانون  ة الطفل وتدر  15/12االجرائ حما ة الالمتعل  ة للطفل الحدج المسؤول   . جنائ

ة في الدستور الجزائر  ة االجرائ    الفرع االول: الحما

اب    حقوق االنسان في ال ان متعلقة  غیره من الدساتیر اح لقد تناول المشرع الجزائر 

ع تحت عنوان الحقوق والحرات من المواد  من الدستور المؤرخ في  29,59الرا

ه موضوع  28/11/1996 منه  29حقوق الطفل في الجزائر، وذلك في المادة من اهم ماجاء 

الغین والقصر دون  اغة عامة تخص ال ص اتهم ،غیر انها جاءت  والتي جعل المواطنین وواج

ما یخص الحرات العامة  الجمهورة ف القوانین سارة المفعول  ة التقیید  استثناء ومنها الزام

عات غیر انه جاء تعدیل  من  2016مارس  06الدستور الجزائر في وضرورة اخضاع المتا

ة  156خالل المواد  ة حرات المجتمع او االشخاص اثناء  177الى غا واقر صراحة حما

ة الطفلاللجوء الى القضاء ومن بینها نجد القوانین الم   .قننة التي اقرت حما

ة  ة في قانون االجراءات الجزائ ة االجرائ   اوال: الحما

المتضمن قانون االجراءات  08/06/1966الؤرخ في  155_66تضمن االمر رقم   

المجرمین االحداث"  ة المعدل والمتمم في الكتاب الثالث تحت "عنوان القواعد الخاصة  الجزائ

من ق.ا.ج فحب المواد الموجودة في هذا االمر، نستنتج  464, 442وهي المواد المحددة من 

اد العامة لقضاء االحداث في ر الم ز قاضي  انه بذ الجزائر تحدید سن الرشد الجزائي مر

  التحقی مهام قاضي االحداث وغیرها .

ات  ة في قانون العقو ة االجرائ ا: الحما   ثان
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ذلك االمر رقم    المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  156_66تضمن 

ات  ة التي اوجدها المشر  32،1العقو ما یخص النصوص التشرع ع الجزائر المعدل والمتمم ف

النفسي لفئة من اجل محارة والقضاء على شتى انواع االعتداءات واالستغالل الجسد و 

  :یلي االطفال تناول ما

اب الثاني ونص على 1 ة في القسم االول من الفصل االول من ال / اعمال العنف العمد

  من ق.ع . 269العقاب علیها بنص المادة 

للخطر في القسم الثاني من الفصل الثاني ونص على  /ترك االطفال والعاجزن وتعرضهم2

ضا غفي المواد العقاب عل   .314,317,320یها ا

المواد 3 ة  مهم نصوصا عقاب ع تحت عنوان خطف القصر وعدم تسل / جاء في القسم الرا

االدانة 329,328,327,326   .من نفس القانون المتعل 

االمور  جاءت بنصوص 331,330االضافة الى المادتین    ما یتعل  ة ف عقاب

ع االهمال االسر تحت عنوان ترك االسرة ة ومواض    2.االوضاع العائل

اضافة الى ذلك الیوجد تطبی االكراه البدني على الطفل الجانح یوم ارتكاب الجرمة   

عد مخالفة للقانون  ما یخلف هذا المبدأ  التالي فان القضاء  دني ،ال یجوز تنفید االكراه الب 3و

ه من االطفال 18على الحدث الذ لم یبلغ ( وم عل ) سنة، لهذا انشئت مؤسسة خاصة للمح

س ة للحرة هي السجن والح ات سال   4.عقو

م السجون  ة في قانون تنظ ة االجرائ   ثالثا: الحما

م السجون واعادة  06/02/2005المؤرخ في  05/04قد جاء القانون رقم    المتعل بتنظ

ة االدماج اال جتماعي للمحبوسین وذلك ضمن االتجاه العام للعدالة الجزائرة واعطائها اهم
                                                             

ات المعدل والمتمم. 08/06/1996المؤرخ في 156_66االمر رقم   المتضمن قانون العقو 1  
ات، االمر رقم 331_320_317_314_269انظر المواد 2 ، المتضمن 08/061966، المؤرخ فب 156_66من قانون العقو

ات المعدل والمتممقانون ال    .عقو
ة، احمد لحمر، 3 ر القانوني"قانون االجراءات الجزائ اعة نبیل صقر،موسوعة الف  الجزائر، والنشر والتوزع، دار الهد للط

   .336، ص2007
ة لالطفال، فوزة عبد الستار، 4 ة القاهرة،مصر، دراسة مقارنة، المعاملة الجنائ    . 146ص ،1999 دار النهضة العر
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من هذا  125,123,11,117قصو لفئة االحداث خاصة االحداث المحبوسین خالل المواد 

م السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسین على الحقوق التي یجب  القانون المتعل بتنظ

  1 .التمتع بها

س االنفراد اال ا_ الن    ة ظام الجماعي داخل المؤسسة وعدم الح ذا ذعت الضرورة الصح

ة   .والوقائ

ة لنموه الجسد والعقلي  اف ة و ة غذائ   _ وج

ة واستفادة الحدث من حسن ة وفحوص طب ة صح اس مناسب ورعا السیر والسلوك من  _ل

ة   .عطل استثنائ

  :ما نجد اموامر اخر من بینها

ین  05/08/1971المؤرخ في  71/57_ االمر رقم  ة خالل تم المساعدة القضائ المتعل 

ة محامینالمتهم الحدث من    .تعیین محامي من طرف نقا

عالقات العمل المعدل والمتمم جاء  21/04/1990المؤرخ في  90/11_االمر رقم  المتعل 

ة للطفل في التشرع القانوني ا اسة الجنائ لجزائر تضمن منع توظیف الطفل الذ لتعزز الس

   .سنة 16قل عمره عن 

ة الطفولة والمراه الذ اعتبر الطفل رجل المستقبل فال بد ان  72/03_ االمر  حما المتعل 

ة المطلقة والعامة للصحة  از الذ اعتبر الطفل من التدابیر المالئمة والحما ل امت ش ینتفع 

ة    .واالمان والتر

عامل  ات سنه _  حق  2،الطفل الحدث او الجانح معاملة خاصة تراعى مقتض ما  وشخصیته 

قا للمواد  رامته ط ة تصون  م السجون والمادة  177,29,28له رعا من  128من قانون تنظ

ة الطفل 12_15انون الق حما   .المتعل 

                                                             
م السجون واعادة  06/02/2005المرخ في  04_05من القانون رقم 125_123_11_117انظر المواد  1 المتعل بتنظ

   .االدماج االجتماعي للمحبوسین
ة ماستر، شنین صالح، 2 ة السنة الثان ات،ملقاة على طل ة محاضرات في تنفید العقو ، تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

   .64ص ،2016
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ة ذلك من خالل المواد    النص على هذه الحما غفل  التي تنص فالتشرع الجزائر لم 

ة الطفل  ة لحما اف ورة غیر ان من المالح ان تلك لمواد غیر  علیها في مختلف القوانین المذ

ة وغیر واضحة اال ان المشرع تدارك هذا النقص حیث قام بتعدیل قانون  ة القانون من الناح

ة ذلك من خالل ق ة الطفل 12_15انون االجراءات الجزائ حما   .المتعل 

ة في القانون  :الفرع الثاني ة االجرائ ة الطفل  15/12الحما حما   المتعل 

 15المواف ل  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12لقد تضمن القانون رقم   

ام عامة یهدف  2015یونیو سنة  اح اب االول فجاء  ة الطفل وذلك خالل ال حما المتعل 

ون الطفل شر  ة الطفل  ات وقواعد حما فة في المجتمع البد لها من الى تحدید ال حة ضع

ة فعالة جدا وذلك من خالل مختلف المواد التي جاء بها هذا القانون فنجد المواد  حما

ة التحقی مع الحدث الجانح ام 84,83,48,421، ف ام قاضي وغیرها التي تهذف الى 

ة   .االحداث وتدابیر الحما

ان فب    ة غیر انه حیث جاء هذا القانون لسد الفراغ الذ  معظم التشرعات القانون

معظم المواد التي جاءت في هذا القانون انصبت دراستها على الطفل في خطر معین ولم 

بیرة للطف ة    .ل الجانح اال في مواد قلیلة منهعطى اهم

الغة للطفل الجانح وزادة دراسات و    ة  ة فعلى المشرع الجزائر ان یولي اهم حاث قانون ا

  .المستقبلونه رجل 

ة للطفل الفرع الثالث ة الجنائ   : تدرج المسؤول

موجب المادة    ات الجزائر  قانون  49میز قانون العقو بین ثالث  14/01المعدة 

مر بها الحدث   :مراحل 

  مرحلة الحدث االقل من عشر سنوات  :اوال

ات قبل التعدیل تنص على ان القاصر الذ 49انت المادة    مل من قانون العقو  لم 

ة  م القانون وال یجوز اقامة الدلیل على انه اهال للمسؤول ح عد مسؤوال  الثالث عشر سنة ال 

                                                             
.84_83_48_42ادانظر المو   ، المرجع الساب 1  
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ه  س وعل ات الع عد قرنة غیر قابلة لالث ان من اعقل الناس فعدم بلوغ هذا السن  ولو 

ة فهو غیر مسؤول    1.التطب العقو

ات سنة    فبرایر  04المؤرخ في  01_14القانون موجب  2014عد تعدیل قانون العقو

ة من  2014 ة الجنائ ة المسؤول ض سن بدا  13سنوات الى  10فقد قام المشرع الجزائر بتخف

انت هذه  عة في ح الحدث قبل هذا السن مهما  سنة حیث ال یجوز اتخاذ اجراءات المتا

ه نص المادة  ة الطفل في الف 56الجرمة وهو ماجاء  ما انه من من قانون حما قرة االولى 

ح ینص علیها  ة حیث اص ة اة التر ن في هذه المرحلة خضوع الحدث لتدابیر الحما المم

ة الطفل في   .منه 85المادة  قانون حما

ات جنب الحدث في المرحلة    موجب تعدیله لقانون العقو التالي فان المشرع الجزائر  و

ون فیها سنه اقل من  عتهسنوات من ت 10التي  ه او متا ة عل ع العقو    .وق

فالطفل في هذه المرحلة غیر ممیز تنعدم خاللها قدرته على فهم معنى العمل الجنائي    

ة ضده عة الجزائ عد عمال مقیذا للمتا ه وهو ما ة عل ه المترت   2 .وعواق

ن ممیزا الاال انه قادر على الفهم    ة المشرع في هذه المرحلة وان لم  وادراك فلعل غا

حتاج  ة رأ المشرع انه  ة والثقاف ة واالقتصاد عواقب الجرمة خاصة ظل التغیرات االجتماع

ه تدابیر  ة لهذا جعله یتحمل مسؤولیته لكونه مخففة تفرض عل ة والتوع الى قدر من التر

انت الجرمة ال ه مهما  التالي فان الحدث في هذه المرحلة الیتم عقا ة والتهدیب  تي الحما

ة ة الجنائ    3.ارتكبها حیث تنعدم المسؤول

                                                             
مان، 1 ات عبد هللا سل ، شرح قانون العقو ة، القسم العام الجرمة، الجزائر  ،2002 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع

   .317ص
قات، 2 ، بلقاسم سو ة للطفل في القانون الجزائر ة الجزائ رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر الحما تخصص  في الحقوق، مذ

   20ص ،2011_2010الجزائر ورقلة، جامعة قاصد مراح، قانون جنائي،
ات، فتوح عبد هللا شاذلي، 3 ة والجزاء، القسم العام، شرح قانون العقو ة، المسؤول  ،1997مصر دار المطبوعات الجامع

   .75ص
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ة في التشرع الجزائر الن ادراكه    ة الجزائ عتبر مانع من موانع المسؤول فصغر السن 

ین الخطا والصواب وانعدام االدراك یؤثر في  میز بین الخیر والشر و عد یجعله  ستقر  لم 

ن المعنو وهو العلم   1.العنصر االول من الر

ا   قل عن واذ  ة للحدث الذ  ة الجنائ ام المسؤول  10ن المشرع الجزائر قد قرر عدم ق

الغیر على ان یتحمل  ة عن االضرار التي یلحقها  ام مسؤولیته المدن ق سنوات اال انه اقر 

  الممثل الشرعي للطفل 

ا   سنة  13و 10مرحلة مابین  :ثان

ح مسؤوال    ص ة او عند بلوغ الحدث العاشر من عمره  ة مخففة تدابیر الحما مسؤول

ان منصوص علیها في المادة  من ق.ا.ج.ج.  444التهذیب التي نص علیها المشرع الجزائر 

ام المادة  12_15قبل صدور القانون  ة الطفل الذ نضمها في اح حما منه  85المتعل 

الت والتغیرات منها عض التعد    :وادخل علیها 

مه لممثله الشرع   الثقة_ تسل   .ي او لشخص او عائلة جدیرة 

مساعدة الطفولة_ وضعه في مؤس   لفة    .سة معتمدة م

ة صالحة الیواء االط     .فال_ وضعه في مؤسسة داخل

ضع الطفل لحدث تحت نظام الحرة    ة حیث یجوز لقاضي االحداث ان  _ الحرة المراق

ال ة وتكلیف مصالح الوس المفتوح  ه قابلالمراق ام    .هذا النظام لاللغاء ق

یخ    ون الحدث محال اال للتو وتجدر االشارة الى انه في مادة المخالفات ال یجوز ان 

ة من المادة  ه الفقرة الثان ه اللوم والتانیب وهذا مانصت عل ن ق.ع.ج واكده م 49وهو توج

ة الطفل   .قانون حما

ة الطفل وضع الحدث ا 58ما منعت المادة    ة  لطفلمن قانون حما في مؤسسة عقاب

صفة مؤقتة   .ولو 

                                                             
ة، منصور رحماني،  اسة الجنائ ةعن دار العلوم للنشر والتوزع، علم االجرام والس .229_228ص م،2006 ا 1  
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ن منصوص علیها في ق.ا.ج.ج   مسألة جدیدة لم  ة الطفل  وهي  ،ما جاء قانون حما

قل سنه عن ثالثة عشر ستة للنظر في حالة ارتكاب او  عدم جواز توقیف الطفل الحدث الذ 

موجب المادة  ة الطفل  48محاولة ارتكاب للجرمة ذلك  ات من قانون حما واذ استدعت مقتض

یل ج  طلع فورا و ه ان  التحر االولي ل ض.ش.ق ان یوقف للنظر الطفل الحدث فهنا عل

قدم له تقررا عن دواعي التوقیف للنظر    و

  سنة  18و 13مرحلة الحدث مابین  :ثالثا

عض االفعال الن رشده لم  13ببلوغ الحدث    ة ناقصة عن  ح مسؤوال مسؤول ص سنة 

اخضاعه لتدابیر  تمل فاذ سمح  ارتكب الحدث في مثل هذه المرحلة جرمة فان القانون 

ات المخففة ة او العقو ة والر قا لنص المادة  1الحما ة الطفل  86اال انه ط من قانون حما

ات محددة في المادة  ف س وفقا لك ة الغرامة او الح عقو من  50یجوز استبدال هذه التدابیر 

شر ان تسب اب جهة اق.ع  ان قرارا معی مها واال  م ح   .لح

فان االصل هو اخضاع الحدث الذ یتراوح سنه  86و 85انطالقا من نصي المادتین   

ة والتهذیب اال ان 18سنة و  13مابین    .ه یجوز استثناء استبدال التدابیرسنة لتدابیر الحما

ه المادة      ة نصت عل ي في العقو ما یخص التخفیف الوجو ات  50اما ف من قانون العقو

  .حسب درجتها

ة على القاصر لكنه لم یوجب على القاضي    التالي فان القانون یوجب تخفیف العقو

الغرامة على انه ال یجوز  م  الغ عند الح ه فان القاصر یتساو مع ال ض الغرامة وعل تخف

ار قا للماد اج الغ ط ال االكراه البدني  المعدل  ،من ق.ا.ج.ج 600ة القاصر على التنفیذ 

  .والمتمم

  

  

  

                                                             
.231ص منصور رحماني،مرجع نفسه، 1  
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حث الثاني: عد المحاكمة  الم ة للطفل  ة االجرائ   الحما

ة انما هي ظاهرة    العقو ة تستوجب القمع والردع  ست ظاهرة اجرام ان جنوح االحداث ل

ة واالصالح  ة تستدعي الوقا ة وعلى وجه الخصوص تتطلب معالجتها تدابیر اجتماع والرعا

شرف على تنفیذها قضاة مختصون  فرضها و ة الستئصال انحراف الجانحین  ة ترو م   1 .تقو

ة الحدث من االنحراف    سود اتجاه حدیث في مجال اجرام االحداث وهو وقا ه  وعل

ة ظروف وعوامل داخل ان ضح عتبر في غالب االح ة تظافرت في وحمایته النه  ة او خارج

ة التي ت ة واحالل التدابیر التهذیب عاد العقو ان من المستحسن است رمي دفعه الى الجرمة لذلك 

  .الى اصالحه ودمجه في المجتمع

م الفئة    ح فمیز المشرع الجزائر بین االطفال الجانحین واالطفال المعرضین لالنحراف و

ة  ة االمر الصادر في االولى قانون االجراءات الجزائ طب على الفئة الثان في حین 

متد نظام التدابیر بجذورهالى اواخر العصور  10/02/1972 ة الطفولة والمراهقة  حما المتعل 

شمل  ة واتسع نطاقها ل م المدرسة الوضع ظهور تعال ة متزایدة  الوسطى وقد اكتسب اهم

ة وناق مي المسؤول   .صیها والمتشردین وممارسي الدعارةمعتاد االجرام والصغار و عد

  تدابیر مقررة لالاطفال الجانحین والمعرضین لالنحراف  :المطلب االول

ان جانحا    ة الحدث سواء  ه لحما ة وسع صدر قاضي االحداث في اطار مهامه الترو

ة وذلك بوضعه في احد ة واخر نهائ  او خطر معنو واعادة ادماجه في المجتمع تدابیر وقت

  .72/03لمنصوص علیها في االمر رقم المؤسسات والمراكز ا

  تدابیر مقررة لالطفال الجانحین  :الفرع االول  

ة الحدث الجانح مشترطة    ة على شخص اسة الجنائ ا في في الس ان االهتمام منص

ة  غ ة في بیئته وعائلته ومدرسته ومهنته  لمحاكمته تهیئة دراسة متكاملة عن اوضاعه الشخص

                                                             
ن،  ،دار الثقافة للنشر والتوزع، زنب احمد عو .213ص ،2003 عمان، قضاء االحداث ،د 1  
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ا  اتي التدبیر متجاو ات اصالحه حتى  ان ه المنحرف وام رة واضحة عن دوافع سلو تكون ف

ات العالج واالصالح واعادة التكییف االجتماعي    1.مع متطل

ة المخففة وهذا الرأ    عض ان التدابیر وحدها قادرة على معالجة ذو المسؤول واعتبر ال

ة التي ترجح  اسة الجنائ الردع الخاص على ماعداه من اغراض الجزاء الجنائي یتف مع الس

ة فاجرام   اب الخطورة االجرام عي تنوع التدابیر ذلك لتعدد وتنوع اس صفة عامة ومن الطب

ه ا والتدابیر عادة رغم تنوعها واختالف صورها تهذف الى اصالح  2،الحدث بذاته تتعدد اس

المه وزجره عیدا عن ا لذلك فان المحبوسین االحداث الح في  3،الحدث الجانح وتاهیله 

حق لهم الطمانینة  رامتهم و صون  ما  اتهم  ات سنهم وشخص معاملة تراعي فیها مقتض

ال   5 .من ق.ا.ج التدابیر الواجب توقعهل على الطفل 444وحصرت المادة  4،وهدوء ال

  اوال انواع التدابیر 

ون للوالدین معا فاذا غاب احدهم 1 م  اب سلم الطفل الى الوالد / التسل ال سبب من االس

ه واال فالوصي فاذ لم یوجد االشخاص سلم  االخر واذ لم یوجد سلم لمن له ح الحضانة عل

الثقة و   .تم تعینه من من طرف قاضي االحداثالى شخص جدیر 

عتبر هذا التدبیر من خیر الوسائل في محاولة اصالح الطفل    وحسب الرأ الراجح 

عة االموره الوتهذی م اقرب الى طب   .ن التسل

ان له الح 2 ة ا ترك الطفل حرا عند من  / تطبی نظام االفراج عنه مع وضعه تحت المراق

مة التي یوجد بها  قسم االحداث للمح ة  ه وتتم هذه الرقا ة عل في حضانته مع تعزز الرقا

عینهم قاضي االح ین  م مواطن الطفل من طرف مندوب او مندو امر مؤقت او خالل الح داث 

                                                             
ة االحداث،  ة في قانون رعا اسة الجنائ 181،ص2003،دار الحامدللنشر والتوزع،عمان،2عبد اللطیف براء منذر،الس 1  
،ج  ،القسم العام،د ات الجزائر مان،شرح قانون العقو ة،الجزائر،1عبد هللا سل .143،ص2009، دیوان المطبوعات الجامع 2  
ة االحداث المخافین للقانون والمعرضین للخذر االنحراف، 3 ة 1 دراسة مقارنة، علي محمد جعفر،حما ، المؤسسة الجامع

   .343ص،2004 بیروت، للدراسات والنشر والتوزع،
ي،الموجز في علم العقاب،  ة، ،2 دردوس م .187ص ،2010 وحدة قسنطینة، دیوان المطبوعات الجامع 4  
من ق.ا.ج. 444المادة   5  
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ل  ل انشطة الطفل ومجاالته وترفع هذه التقارر  ة  ة وتشمل هذه لمراق  3الفاصل في القض

ستهدف اعادة التاهیل و التكییف االجتماعي ا     .اشهر لقاضي التحقی فهو تدبیرا عالج

النظر الى / تطبی احد تدابیر الوضع اذا رأآ قاضي االحداث ان التدبیرن لن ی3 ا نفعا  جد

ة ا ة والموضوع ةالظروف الشخص   .مر بتطبی احد التدابیر االت

ن المهني أ/ وضع الطفل في مؤسسة عامة او خاصة او منظمة   .معدة للتهدیب او التكو

انت الو  ة مؤهلة اذا  ة ترو ة او طب ة تقتضي ب/ وضع الطفل في مؤسسة طب ة الصح ضع

  .ذلك

ةت/ وضع الطفل في    .مصلحة عموم

ة صالحة لالیواء االطفال المجرمین في سن الدراسة    1.ث/ وضع الطفل في مدرسة داخل

ة لهذه الفئة اما الطفل    صفة استثنائ اخد بهذه التدابیر  واوجب المشرع على القاضي ان 

م وتهذیب  13الذ لم یبلغ  عتبر فعالة في تقو یخ الذ  سنة فال یجوز في حقه سو التو

موا  حدثه صد في نفسه هذا التدبیر له فائدة تتمثل في عدم وقوع احد ممن ح الحدث لما 

ون له المفعول  2،بهذا التدبیر في الجنوح او جرمة اخر  صدر في جلسة حتى  یخ  هذا التو

ا ا یخ غ التو م  م فال یتصور ان یثكون الح فهي في  3،المرجو منه حضور الحدث لجلسة الح

ن ان تؤذ الى ذلك السلوكجوهرها ت م اب التي  ة غرضها القضاء على االس   4.دابیر وقائ

ا عة التدابیر المقررة لالطفال الجانحین  :ثان   طب

ع التهدیبي ینظر الى العوامل    غلب على التدابیر النازلة لالطفال الطا تشرع الجزائر 

ة على انها الدافع االساسي في انحرا ة والبیئ س مطلقا اذ قد االجتماع ف االطفال على انه ل

ون التدبیر المناسب من  قضي ان  عود انحراف االطفال الى مرض عضو او نفسي مما 

ة    .التدابیر العالج

                                                             
عة،  ، احمد بوسق .398ص مرجع ساب 1  
 ، ،دار الهد ،د .111ص ،2008 عین ملیلة، نبیل صقر وصابر جمیلة،االحداث في التشرع الجزائر 2  
، محمد شتا ابو سعد،الوجیز في قانون لطفل وجرائم االحداث،  رالعري، د ندرة، دار الف .97ص د س ، االس 3  
، علي محمد جعفر،  383.ص المرجع الساب 4  
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ة ان القوانین    اة العاد مه وتهیئته للح ة هذه التدابیر تكمن في مساعدة الطفل وتقو غا

اة  الح ةتجتهد في جعلها لینة ومرنة وشبیهة    .الحرة العاد

د االطفال على النظام والدرب على    اما داخل المؤسسة هذه التدابیر تتمثل في تعو

م  ة تهذف لغرس الق ة دین ة اخالق م في سبیل ذلك محاضرات ترو العمل واحترام القوانین وتقد

ة الصالحة في نفوسهم    االجتماع

  لالنحراف  التدابیر المقررة لالطفال المعرضین :الفرع الثاني

ن ان تؤد الى ارتكاب جرمة    م ة عند الحدث حیث  قصد هنا توافر الخطورة االجرام

عمد  حرة الطفل وقد  عض المساس  ة التي تتضمن  فلمسرع واجهها بتطبی التدابیر الوقائ

المشرع الى تحدید حاالت االنحراف دون ان یترك للقضاء سلطة تحدید هذه الحاالت وقد یلجا 

ترك للقضاء سلطة تقدیر ذلكال ارات عامة لمعنى التعرض لالنحراف و   1 .مشرع الى وضع ع

ان  ارة االطفال المعرضون للخطر المعنو و وقد اهتم المشرع بهذه الفئة حیث اطل علیها ع

  2 .سنة 21اول اهتمام هو تحدید السن االقصى لها 

ة الطفولة والمراهقة ع   حما ن لقاضي ما نص قانون المتعل  م لى نوعین من التدابیر 

  .ا لمواجهة االطفال لخطر االنحرافاالحداث ان یتخده

  اوال انواع التدابیر 

ه المادة  حیث انها التختلف عن تلك  03_72من االمر رقم   10أ/ تدابیر الحراسة نصت عل

لف مصلحة  ن لقاضي االحداث ان  م ع االحوال  شان االطفال الجانحین ففي جم المقررة 

ة له  ل الحما م  مالحضة القاصر وتقد ة في بیئة مفتوحة  ة او اعادة التر ة او التر المراق

ذلك ا نه وصحتهو   3 .لمساعدة الضرورة لتریته وتكو

                                                             
،ج  ،القسم العام،د ات الجزائر مان،شرح قانون العقو ة الجزائر،1عبد هللا سل .145،ص2009،دیوان المطبوعات الجامع 1  
.72/03االولىمن االمر رقم  المادة  2  
.72/03من االمر رقم 10مادة   3  
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ه المادة  وهي تدابیر ذات  03_72من االمر رقم  11ب/ تدابیر االیواء (الوضع ) نصت عل

ر في المادة  ة  10وضع مؤقت حیث یجوز لقاضي االحداث زادة لما ذ صفة نهائ تقرر 

  :الحاق الحدث اما ب

مساعة _ الحاق ال   لفة  مصلحة م   .الطفولةطفل 

مؤسسة او معهد للتر    ن المهني او العالج_ الحاق الطفل    1.ة او التكو

موجب االمر رقم    ة التي انشئت  المراكز المتخصصة للحما وتسمى هذه المراكز 

وهي تحتو على مصلحة او اكثر مصلحة اللمالحضة  26/09/1975المؤرخ في  75/64

عد ة ومصلحة العالج ال ة اخال مصلحة اللتر ة تتمثل في اعطاء الطفل تر ة ومدن ق

ن ة وتكو   ة.وراض

امر من قاضي االحداث بناء على طلب    ة  صفة مؤقتة او نهائ وتتخد هذه التدابیر اما 

ه ح الحضانة على الطفل بناء  سند ال ه من والد الطفل او والدته او الشخص الذ  یرفع ال

ه من الوالي او ة على عرضة ترفع ال س البلد یل الجمهورة او رئ   .و

انت حاالت الخطر المعنو او التعرض لالنحراف خطیرة اال ان    والخالصة انه مهما 

طغى علیها  ع الجزائي و ع التدابیر المتخدة من قاضي االحداث لمواجهتها مجردة من الطا الطا

  .الوقائي والحمائي الترو 

ا عة التدابیر المقررة لالطفثان   ال المعرضین لالنحراف : طب

انت التدابیر المقررة لالطفال الجانحین ال تختلف فس جوهرها عن التدابیر المقررة    اذا 

ة  عتها القانون عض من حیث طب عضها ال لالطفال المعرضین لالنحراف فانها تختلف عن 

ون التدابیر تصدر في الحالة االولى االطفال الجانحین جزا رجع االختالف في  ء ارتكاب و

ة من ارتكاب الجرمة  ة االطفال المعرضین لالنحراف تصدر للوقا   جرمة في حین الحالة الثان

عد دراسة  قرر التدبیر المالئم للطفل  مفرده الذ  فهذه التدابیر من اختصاص قاضي االحداث 

ه    .سواء یتعل بتدبیر مؤقت او نهائيالطلب المعروض عل

                                                             
.72/03من االمررقم  11المادة   1  
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ة الطفل    ام بدراسة حول شخص وقبل اتخاذ ا تدبیر یتعین على قاضي االحداث الق

ةوذلك    .بواسطة تحقی اجتماعي وفحوص طب

ة للتقدیر   اف حوزته عناصر  انت  جوز لقاضي االحداث اذا  اجراء مثل  و امر  اال 

  .هذه النصوص

عود االشراف على تنفیذ هذه التدابیر الى قاضي االحداث ت   ساعده في عمله لجنة و

مهمتها السهر على تطبی برامج  76/03من االمر  16العمل المنصوص علیها في المادة 

  .تریتهممعاملة االطفال و 

ة  :المطلب الثاني ار بین التدبیر والعقو   االخت

تمتاز هذه المرحلة لكونها تسمح للقاضي ان یختار الوسیلة التي تالئم حالة الطفل فهناك   

ون فیها انزال التدابیر حاالت  ات اخر  ات مخففة وهناك عقو سمح فیها فرض عقو ال

ة لالطفال بین سن الثالثة عشر والثامنة عشر خضوعهم اما  النس قرر  فالمشرع الجزائر 

ه المادة  ة وهو مانصت عل ة والتر ات المخفضة او لتدابیر الحما   من ق.ع.ج  49للعقو

ة  :  العلة بینالفرع االول   التدابیر والعقو

في فیها الصالح الطفل اتخاذ تدبیر معین    عض الحاالت  راعى المشرع ان هناك 

ون التدبیر  ة ف ة قد تتم عن خطورة اجرام ة اخر ان افعال الطفل االنحراف ورعا من ناح

قاصرا عن مواجهة االنحراف في صورته الخذیرة وفي سبیل تدارك ذلك اجاز المشرع للقاضي 

قدره من خطورة الطفل وظروف ارتكاب  ة او انزتال التدبیر وفقا لما  ع العقو ان یختار بین توق

   .الجرمة

عض    فاالصل ان الطفل في هذه المرحلة قد اكتمل تمییزه ومن المحتمل ان تكون 

عض الحاالت یتبین فیها للقاضي ان خطورة  عوامل االجرام قد تاصلت في نفسه ولكن هناك 

عد وان االمل في اصالحه مازال قائما عن الطفل  اة لم تكتمل  محدودة وان خبرته في الح

عتبر في نظره اجد في تاهیله وهذا اال مر متروك لسلطة القاضي طر انزال التدبیر الذ 

  .التقدیرة
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ة والتدبیر من شانها اال تحرم المجتمع    ار بین العقو ة اخر فان سلطة االخت ومن ناح

  .ة اجرام االطفال في صوره الخطیرةسیلة المالئمة لمواجهمن الو 

ات المخففة الفرع الثاني   : تطبی العقو

ة تاصلت في نفسه    الغ یرجع في اغلب صوره الى روح اجرام اذا جاز القول ان اجرام ال

اس من  ستدعي ال ة استئصالها فان اجرام الطفل في هذه المرحلة ال  ح من الصعو واص

ه فالطفل  اصالحه بل ش ف ع اة المجتمع الذ  یبث العمل على اعادته عضوا صالحا الى ح

ة التي اكتسبها من البیئة  مزال في طور النمو واالمل في اصالحه مازال واردا والمیول االجرام

الغ ولكن من الضرور العمل على تاهیله وحمایته في المجتمع  ال الضرورة معاملته  ال تعني 

ا ات لهذه االعت رات رأ المشرع ان تطبی على االطفال الذین قارو سن الرشد الجنائي العقو

ة من مزد من االنحراف والسیر في طر  ه المعاملة القاس المخفضة لتدارك ماقد تؤد ال

   .االجرام

ات على الطفل الذ یرتكب    ض العقو ون تخف وقد نص المشرع الجزائر على ان 

  ثة عشر والثامنة عشر على النحو االتي جرمة بین سن الثال

عقو  ه  م عل ح د فانه  ه هي االعدام او السجن المؤ ة التي تفرض عل انت العقو ة _ اذا 

س من    .سنة 20سنوات الى  10الح

س لمدة تساو نصف  الح ه  م عل ح س المؤقت فانه  ة هي السجن او الح انت العقو _ اذا 

ان الغایتعین الح المدة التي  ان  ه اذا    .م عل

ة الغرامة عقو یخ واما  التو ه اما  قضى عل انت الجرمة مخالفة    ._ اذا 

ة االطفال الجانحین والمعرضین لخطر معنو  :المطلب الثالث حما   مراكز خاصة 

ال الطفل سواء الجانحین او    مراكز خاصة معدة الستق لقد خص المشرع االحداث 

ة المعرضین للجنوح هذه  الشخص ع ادار تتمتع  ة ذات طا المراكز هي مؤسسات عموم

الوضع سواء  حقهم امر  ة االحداث الذین صدر  ة خاصة بها تتكفل برعا ة وذمة مال المعنو

المحاكم او غرف  ما اقسام االحداث  ة المختصة الس ا من قبل الجهات القضائ مؤقتا او نهائ
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ة منها ماهو المجالس القضائ ع لوزراة التضامن  االحداث  ع لوزارة العدل ومنها ماهو تا تا

موجب امر رقم  2003الوطني منذ مارس   1975مؤرخ في  75/64وانشئت هذه غالمراكز 

ة الطفولة والمراهقةالمتضمن احداث المؤسسات والمصالح ا حما لفة    .لم

ال االطفال الجانحین   م هذه المراكز الى مراكز متخصصة الستق ن تقس واخر  م

ال االحداث الذین هم في خطر معین    متخصصة الستق

ة االطفال الجانحین  :الفرع االول حما   مراكز متخصصة 

ال االحداث الجانحین عن تلك المعدة    میز المشرع بین المراكز المخصصة الستق

ال االحداث الذین صدرت في ح استق لفة  ة الم المؤسسات العقاب ذا االجنحة  قهم لالحداث و

ة للحرة المنصوص علیها في قانون السجون رقم  ات سال    .05/04عقو

ة لالحداث الذین صدرت في حقهم تدابیر    ة العادة التر ما خص المراكز التخصص

ة والتهذیب المنصوص علیها في المادة  قا لالمر  444الحما المتضمن  64_75من ق.ا.ج ط

حما لفة    1 .ة الطفولة والمراهقةاحداث المؤسسات والمصالح الم

ة وادماج االحداث  :اوال   مراكز اعادة التر

م السجون واعادة االدماج االجتماعي للمحبوسین  116و  28اشارت المادتین    منٌ  تنظ

الى هذا التصنیف من المراكز المخصصة لالحداث الجانحین هذه المراكز هي مؤسسات 

ة في اعادة  عة لوزارة العدل تتمثل مهمتها االساس ة تا المجتمععموم ة االحداث وادماجهم    .تر

ة وتتم بواسطة موظفون اضافة الى االضافة الى ا   ة والترفیه ة والراض النشطة الثقاف

المراكز تحت اشراف م ر سلوك هؤالء االحداث  عة تطو من نفس  123دیره (المادة ذلك متا

  2 .)القانون 

                                                             
ة، وزر العدل، المرشد المتعامل مع القضاء،  .133ص ،1997الجزائر الدیوان الوطني لالشغال الترو 1  
.05/04رقم  من القانون  123المادة   2  
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س    لة من رئ ز والمش وتحدث على مستو هذه المراكز لجنة للتادیب یرأ سها مدیر المر

اس ومخت قا للمادة مصلحة االحت ة ومرب ط من  122ص في علم النفس ومساعدة االجتماع

   05/04.1نفس القانون ا رقم 

ه طبیون ملحقین من وزارة الصحة والعدل المؤرخة في    اء واخصائیون ش ما یوجد اط

ة مبرمة بین وزارة الصحة والعدل ومنو بهم فحص االحداث  03/05/1989 موجب اتفاق

عة الحالة مجرد وصولهم الى ا ل شهر الهدف هو متا صفة دورة  ون ذلك  ز و لمر

ة   2 .الصح

   :تتمثل هذه المراكز في  

ة وادماج االحداث     ز اعادة التر ور _ قدیل _ مجلس قضاء وهران_ مر   ._ ذ

و   ة وادماج االحداث _ ذ ز اعادة التر   .ر _ بتجلبین _ مجلس قضاء بومرداس_ مر

ة وادماج االحداث _ ذ   ز اعادة التر   .ور _ في المنظر الجمیل _ سطیف_ مر

ة وادماج االحداث _ ب  ز اعادة التر ار _ الجزائر العاصمة_ مر   .نات _ االب

  :وتشترك هذه المصالح في  

مجرد وصولهم1 اشرة  ال یوجه الیها االحداث م    ./مصلحة االستق

عة حالة الحدث / مصلحة المالحظة هي المرحلة2 متا لفة  ة التي یوجه الیها الحدث م    .الثان

ه وتتكفل 3 عد انتهاء فترة المالحظة والتوج ة یوجه الیها االحداث  / مصلحة اعادة التر

م العام  م دروس التعل تم تنظ نهم والسهر على حسن استغاللهم الوقات فراغهم و مهم وتكو بتعل

ز وفقا للبرامج الر د ةاخل المر   .سم

ة   ا  المراكز المتخصصة العادة التر   ثان

لفة  64/ 75المنصوص علیها في االمر    المتضمن احداث المؤسسات والمصالح الم

ة واستقالل  ة معنو ع ادار وشخص ة ذات طا ة الطفولة والمراهقة هي مؤسسة عمووم حما
                                                             

.05/04من القانون رقم  122المادة   1  
م جنوح االحداث وحمایتهم على ضوء التشرع الجزائر  عاللي بن زان،  2 ة التدرب، دار القضاء في تقو رة نها الدفعة  مذ

  .27،ص2001_1999 العاشرة،
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ة وا صدررناءا على تقرر وزر الشبی موجب مرسوم  ما تعد مؤسسات مالي تحدث  لراضة 

ملو  ة الیواء االحداث الذین لم  انو موضوع احد  18داخل قصد اعادة تریتهم و من عمرهم 

ا 444التدابیر المنصوص علیها في المادة  ا وعقل استثناء المتخلفین بدن   1 .من ق.ا.ج 

حد اقصى  06من نفس االمر حددت مدة  05اضافة الى ذلك فان المادة    اشهر 

ات االیواء المؤقت المنصوص علیها في المادة ل حد اقصى  455عمل من ق.ا.ج ومدة سنتین 

ة لتدابیر الوضع المشار الیها في المادة  قا للمنشور الوز  444النس ار رقم من ق.ا.ج وهذا 

  .11/06/1974الصادر في  09

ة االطفال المعرضین لخطر معنو الفرع التاني حما   : المراكز الخاصة 

ة  10/02/1972المؤرخ في  03_72نصت المادة االولى من االمر    حما المتعل 

  :الطفولة والمراه

ة  :اوال ة للحما   المراكز التخصص

ة واالستقالل    ة المعنو الشخص ع ادار تتمتع  ة ذات طا هذه المراكز مؤسسات عموم

ة والرا موجب مرسوم بناء على تقرر وزر الشبی ضة وهي مخصصة الیواء المالي تصدر 

ملو  ة االحداث الذین وضعو في المراكز الخاصة  21االحداث الذین لم  عاما فان اغلب

ة من طرف محاكم االحداث لم یرتكبو ا انو في خطر اجتماعيالحما   .ة جرمة بل 

ة    االضافة الى انه یجوز لها قبول االحداث الذین سب وضعهم في المراكز التخصص

ه المادة العادة  عد وهو مانصت عل ة واستفادو من تدبیر ایوائهم للعالج ال من نفس  14التر

اشرة االحداث  64_75االمر  حت هذه المراكز تستقبل م لكن من المالح في الواقع اص

ة تستقبل  ة للحما حت المراكز التخصص ار السن اذ اص الجانحین واعتمد في ذلك الى مع

اء جانحین او من هم سنة سو  14و 07فئة الجانحین یتراوح سنهم بین االحداث الذین هم من 

  .في خطر معنو 

                                                             
.64_75من االمر 8المادة   1  
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ة من مقر    ما نضیف تفضیل قضاة االحداث اغلبیتهم وضع االحداث في مراكز قر

ة  ة للمراكز التخصص النس ما هو الحال  ة  ة او اعادة التر ناهم سواء متخصصة للحما س

ة حسب المادة  اجازت للوالي او ممثله في حالة  64_75من االمر  2فقرة  04العادة التر

ام شرطة ان یرفع مدیر المؤسسة  8استعجال االمر بوضع االحداث فیها لمدة التتجاوز  ا

  1 .االمر فورا لقاضي االحداث

ه في المادة    ن في ا حال من االحوال ان یتجاوز االیواء المؤقت المنصوص عل م وال 

قا للمادة  06مدة  03_72من االمر  6 ومدة سنتین بخصوص  64_75من االمر  5اشهر ط

ه في المادة  ة االیواء النهائي المنصوص عل قا للمنشور الوزار  03_72من االمر  11عمل ط

لم تحدد  03_73من االمر  12على الرغم ان المادة  11/06/1974الصادر في  09رقم 

   .مدته انما اشارت الى عدم تجاوزه

ة على ثالث مصالح وهي   ة للحما   2 :وتشمل المراكز التخصص

انیته واهلیته ة الحدث وام    .أ/ مصلحة المالحظة مهمتها دراسة شخص

ة ة والراض ة والوطن ة االخالق التر د الحدث  لفة بتزو ة م    .ب/ مصلحة التر

ع الحلول التي من شانها حث عن جم عد مهمتها ال السماح لالحداث  ج/ مصلحة العالج ال

  .االدماج االجتماعي

ا ة في الوس المفتوح  :ثان   مصالح المالحظة والتر

ة سنة    مؤسسات اجتماع مقتضى القرار الوزار الصادر  19663هذه المصالح اسست 

اب والراضة المؤرخ في   24الى  19تناولها المشرع في المواد  21/12/1966عن وزارة الش

عة  64_75من االمر رقم  ة والمالحظة في الوس المفتوح  مصالح تا وتعد مصالح التر

ة تاخد هذه ا ة لكل وال ة االجتماع مدیرة النشا والحما ة تقع  لمصالح على عاتقها للوال

                                                             
.64_75من االمر  4/2المادة   1  
.64_75من االمر  18_17_16المواد   2  
، علي مانع،  .209ص مرجع ساب 3  
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ة هي نظام یهدف لفهم  ة االجتماع ة والمراق االحداث الموضوعیت تحت نظام حرة المراق

اجاته وتفسیرها له    .تصرفات الحدث وافعاله واحت

ة للحدث    عمل على اكتشاف الخصائص الذات وان المراقب االجتماعي یجب ان 

ة  ة العناصر االیجاب ة بهدف الموضوع تحت اشرافه وتنم فیها والقضاء على النواحي السلب

ة المتعارف علیها طار المعاییر والقیود االجتماع ش مع الجماعة في ا ه على التعا  1،تدر

النفع لكل  ة في الوس المفتوح بوضع نشاطات العائدة  حیث تكلف مصالح المالحظة والتر

قوم المن حیث  ة حدث قصد توفیر العمل الترو المالئم له  المراق ین االجتماعیین والمرین  دو

  :ات فراغهم وتتكون هذه المصالح منوتریتهم وحسن استخدام اوق

ایواء االحداث وحمایت ال والفرز یهتم    .اشهر 3هم وتوجیههم لمدة التتعد أ/ قسم االستق

مختلف الفحوصات و  ام  ة مهمته تتمثل في الق ة والترو قات التحب/ قسم المشورة التوجیه ق

ة الحدث   .قصد معرفة شخص

شرف علیها مدراء    ة في الوس المفتوح  وتجدر االشارة الى ان مضالح المالحظة والتر

و  االحر مندو ذا مساعدون اجتماعیون او  اء نفسانیون و ساعدونهم موظفون ادارون واط

ة المنصوص عل ةالحرة والمراق   .یهم في قانون االجراءات الجزائ

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
م فودة،  ة، عبد الح ،دار المطبوعات الجامع ندرة، جرائم االحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض،د  ،1997 االس

.276ص 1  
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  خالصة الفصل:

مر بها الحدث جعل له    في خالصة القول نالح ان المشرع في مختلف المراحل التي 

ل االختالف عم  ونه یختلف  اما خاصة ومتمیزة حیث راعى الجانب االجتماعي للحدث  اح

ة الممنوحة للحدث في االجراءات الموقعة على الحدث  حیث تظهر الخصوص الغ  المجرم ال

ة التحر حتى المحاكمةمنذ  عة و  بدا مراحل الض والمتا ذا االشخاص مرورا  التحقی و

ع هذه االجراءات لفون بتوق ام من شرطة ومحققین وقضاة الم   .واالح

ة مرنة حتى ال تترك    طة غیر معقدة غیر قاس س واالجراءات ارادها ان تكون المشرع 

ة الحدث فالطفل الجانح  ودف في مراكز خاصة بذلك اثار خطیرة في نفس أهل و عاقب بل  ال 

بیرة  بدون ما ننسى الجهة المختصة في سیر هذه االجراءات فقد خطى المشرع الجزائر خطوة 

ة لالحداث عن طر استحداثه لق ة  12_15انون في مجال المعاملة الجنائ حما المتعل 

  .الطفل

ة فعالة للحدث من   حیث تقیید اجراء التوقیف للنظر واهم  ساهم هذا القانون بتوفیر حما

ه اثناء مرحلة جمع  ن معترف  محامي الذ لم  االستعان  اجراء یتمثل في ح الحدث 

ة الحدث عن  االضافة الى اجراء مهم جدا وهو الوساطة التي تساهم في حما االستدالالت 

  .طر فرض التزامات تساهم في اصالحه
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حث من استعراض تشرعي للقوانین المتعلقة    على ضوء ما تقدم اوفي اطار ماتناوله ال

ة  سهل مالحظة ان هذا النوع من الدراسات هو من الحما ة للطفل في الجزائر  الجنائ

ة  اته ذلك التناس بین فروع القانون وسائر العلوم االجتماع قة الذ یجمع في ط ع الش المواض

ر من اجل تحقی مصلحة الطفل الفضلى  حتاج الى المام النظر وسعة الف االخر غیر انه 

ون رجل الغد في االستقرار تهیئته    .ل

اهتمام ال مثیل له    ولقد تبین لنا من خلتال هذه الدراسات ان حقوق الطفل قد حظیت 

ة سواء على الصعید  قة على التشرعات الوضع انت سا ة التي  بدءا من الشرائع السامو

ة الطفل واحترام حقوقه    .الددولي او الصعید الوطني في تأكید على وجوب حما

ة الطفل من الجرائم التي قد ومن خالل    حما ة المتعلقة  دراستنا للنصوص الموضوع

ة  صل الى سن المسائلة الجزائ طن امه الى ان  ة وذلك منذ خلقه جنینا في  ون فیها ضح

اة او  حقه في الح شع الجرائم واخطرها على الطفل سواع تلك الماسة  وذلك من خالل دراسة ا

ة او تلفي السالمة الجس صحته واخالقهد   .ك الماسة 

ة للطفل الجانح والمعرض    ة الجنائ اق تطرقنا الى دراسة موضوع الحما وفي نفس الس

یف ان المشرع  عة امام قضاء االحداث و ة االجراءات المت للخطر المعنو الحضنا خصوص

ة لالحداث الجانحین تقوم اساسا على وجوب تطبی التدابیر اال زمة قد افرد جزاءات مناس

ارات  ة الحدث من اجل اعادة توجیهه وادماجه في المجتمع وذلك بناءا على اعت لشخص

عاد الحدث قدر المستطاع عن دائرة العقا ة تهذف الى ضرورة ا ة ومنطق ب التقلید اجتماع

الردع والزجر   .المتسم 

عض النقص والغموض في    ل هذا االهتمام من المشرع اال انه تم تسجیل  عض ورغم 

نص الما الحدث   487و462دتین النصوص المتفرقة التي وردت في قاعدة تشرعات خاصة 

  .من ق.ا.ج

یف ان لقاضي االحداث سلطات واسعة في    قا لمصلحة الحدث الفضلى راینا  وتحق

قة على االحداث والمعرضین لالنحراف وتتجلى لنا  ة المط اتخاد ومراجعة التدابیر القانون
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عد بوضوح الدور  ة او حتى  ه هذا االخیر في االشراف على تنفید العقو الفعال الذ یلع

ار للحدث هذه التدابیر المتاحة  ة الالحقة ورد االعت استكمالها من خالل تطبی تدابیر الرعا

قى القاصر في بیته ومنها مایخرجه من وسطه العائلي  م سلوك الحدث منها مای فرص لتقی

انشاء المراكز وتنفیدا للتدابیر الت ات لذلك  ي تخرج الطفل من وس العائلي اوجد المشرع ال

مساعدة الطفولة المعرضة للجنوح لفة     .والهیئات الم

رة على جهود الدولة في خل المراكز والمؤسسات    ما وقفت من خالل هذه المذ

ة واعادة الكوادر التي تشرف على هذه المراك ة والتر ان من المتخصصة في اتلرعا ز وان 

ذا مزج فئة االحداث الجانحین مع االحداث  سجل نقص وقدم المؤسسات و ة   ة العلم الناح

ة واحدة وفي هذه الدراسة من خالل الف صلین توصلتع الى في خطر معنو في مؤسسة حما

ة   :النتائج التال

االطفال في تشرع موحد لكنه1 مه  / لم یجمع المشرع الجزائر النصوص الخاصة  قام بتقس

ة واالمر رقم  ات وقانون االجراءات الجزائ  10/02/1972المؤرخ في  03_72بین قانون العقو

  .ة الطفولة والمراهقة ونصوص اخر المتضمن حما

ان صادرا 2 ه حتى ولو  ه اعتداء عل ل فعل ف ة فعالة حیث یجرم  فل المشرع الجنین حما  /

انمن المرأة الحامل التي هي مصدر ح تمل  اته والزمها المشرع  تحاف على حملها حتى 

  .نموه

الغین3    ./ في مجال المخالفات قرر المشرع احالة الطفل على قسم المخالفات شان شان ال

ة في4 اسة الجنائ ة / اعتماد المشرع الجزائر من خالل الس  عالج الجرائم على اسلوب الوقا

ة للجرائم افحة المیدان ة لالطفال الجانحین حیث جعل من تدابیر  الى جانب الم النس وذلك 

التالي  القانون ونت العقاب االستثناء و ة والتهذیب االصل في معاملتهم اثناء االحتكاك  الحما

ة عد حدوثها لمنع االطفال من العودة لالجرام ثان ة من الجرائم     .فقد استعمل اسلوب الوقا
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ة خاصة بهم اال ان هذا  / اولى التشرع الجزائر اهتماما5 ة جنائ حقوق االطفال واقر حما

بیرة اذ ازدادت معدالت االعتداء ع ة  ة المبتغاة منه بنس حق الغا لى حقوق االهتمام لم 

ار االخالق   .االطفال النه

  :یلي ة المشرع الى االعتماد على ماونقترح بناءا على النتائج المتوصل الیها دعو   

ع الجرائم حتى تعم االستفادة من ال 18 /ضرورة توحید سن 1 مرجع في جم ل سنة  ة  حما

  .من لم یبلغ هذا السن

االطفال2 یل محاكم خاصة     ./ تش

ة او 3    ة القضائ ط ة للض النس ة خاصة لالطفال االحداث سواء  ة جنائ / ضرورة اقرار حما

االخص في سلك قضاة التحقی ة و ا    .الن

ع وفي الختام فأن مسأ   ة حقوق الطفل هي من المساائل التي تتشارك فیها جم لة حما

ار في تطلعات االصالحات التي تقوم  اتت من الضرور ان تلقى االعت فئات المجتمع والتي 

ع ة بها الدولة على جم ة والموضوع       .المجاالت االجرائ
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  قائمة المصادر والمراجع

م:   القرآن الكر

  أوال: قائمة المصادر

  ب/ القوانین:

ة من المخدرات والمؤثرات  25/12/2004المؤرخ في  18_04/ القانون رقم 1 الوقا المتعل 

ة وقمع اإلستعمال واإلتجار غیر المشروعین بها.   العقل

م السجون وإعادة 2005فبرایر 6المؤرخ في  04_05رقم  / القانون 2 ، المتضمن قانون تنظ

  اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین.

ة المتمم  08/04/1966المؤرخ في  155_66/ األمر رقم 3 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائ

  والمعدل.

ات ال 08/04/1966المؤرخ في  156_66/األمر رقم رقم4 معدل المتضمن قانون العقو

  والمتمم.

ة القصر  19/04/1975المؤرخ في  26_75/األمر رقم 5 ر العمومي وحما قمع الس المتعل 

  من الكحول.

ة المعدل  1966یونیو8المؤرخ في  155_16/ األمر 6 ینضمن قانون اإلجراءات الجزائ

  والمتمم.

ة الطفولة  10/01/1972المؤرخ في  03_72/األمر رقم 7 حما   والمراهقة.المتعل 

ة  19/04/1975المؤرخ في  26_75/ األمر رقم 8 ر العمومي وحما قمع الس المتعل 

  القصر من الكحول .
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، المتضمن المصادقة مع  19/12/1992، المؤرخ في 461_92/ المرسوم الرئاسي رقم 9

ة حقوق الطفلالتصرحات ا   .لتفسیرة على اتفاق

س:   ج/ القوام

ةالمعاصرة،المجلد الثاني، عالم الكتاب، القاهرة  _ أحمد مختار عمر،معجم1 اللغة العر

  م.2008، 1429

ة الصوالحي،محمد خلف اله أحمد، المعجم 2 م منتصر، عط س، عبد الحل م أن _ إبراه

، المجلد  ة، ،4 ،1الوس ة الشروق الدول ت ة، م   م.2004 مجمع اللغة العر

سام عبد هللا،3 ل عري_عري _  ، ،دار الكتاب الحدیث،قاموس نو   م.2014 د

  .2014بیروت، ، الفردات في عرب القرآن، دار المعرفة،_ الراغب األصفهاني4

م مصطفى،5 ، _اه ة.ج2 أحمد حسن الزات، المعجم الوس   ، مجمع اللغة العر

ا ة:ثان اللغة العر   : المراجع 

الخاص،دار 1 عة، الوجیز في القانون الجزائ   .2007الهومة،الجزائر،_أحسن بوسق

ر والقانون،مصر،2 ،، دار الف االداب العامة،د   .2009_ أحمد محمد أحمد،الجرائم المخلة 

ة لألطفال من االستغالل الجنسي، _ أكمل یوسف السعید یوسف،3 ة الجسد ، الحما دار  د

ندرة،   .2014 الجامعة الجدیدة، االس

ة عبد هللا4 ، دار الهومة ل، قانون اإلجراءات الج_أوهاب اعة والنشر زائر التحر والتحقی لط

  .2004،والتوزع،الجزائر

ة"، دا _أحمد5 ر القانوني في "قانون االجراءات الجزائ ر الهد أحمد، نبیل صقر، موسوعة الف

اعة والنشر والتوزع   .، الجزائر، للط
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ة لحقوق الطفل(دراسة مقارن6 ة الجنائ ، الحما مان محمد الجابر ، الجامعة د ة)،_إ

ندرة،    .2014الجدیدة،االس

م منص7 ات الجزائر _ إسحاق ابراه جنائي خاص فس الجرائم ضد  ،ور، شرح قانون العقو

ة، الجزائراالشخاص واألخالق واألموال وأمن الدولة ، دیو    .1988،ان المطبوعات الجامع

8، ات الجزائر م منصور،شرح قانون العقو ة،، 2 _ إسحاق ابراه  دیوان المطبوعات الجامع

  .2014 الجزائر،

، ارشاد الطفل وتوجیهه،9 اد مواهب،لیلى محمد الخضر م ع ، منشاة المعارف،  _إبراه د

ندرة   .2014، االس

اسم10 ان اال _ ، نسان،شهاب، الجرائم الماسة    .2011، دار الهومة، الجزائر د

ة ف11 ة االحداث (دراسة مقارنة)، دار _ براء منذر عبد اللطیف، الساسة الجنائ ي قانون رعا

  .2009 ،الحامد ،عمان،االردن

12، غداد اللي  ة، _ ج ة، الدیوان الوطني لألشغال الترو  االجتهاد القضائي في المواد الجنائ

  .2002الجزائر

13، ات الجزائر ة، _ حسین فرحة،شرح قانون العقو  دیوان المطبوعات الجامع

  .2009الجزائر،

ه،14 ة للطفل المجني عل ة الجنائ دار  ،1 _حمید عبد الحمید متولي صالح،الحما

ة، ندرة، الكتبوالوثائ القوم   .2014اس

ع،15 ة، القاهرة، _جسین محمد ر   .1988 االجهاض،دار النهضة العر

، جرائم نظم المعلومات، _حسن طاهر داوود،16 ة، د ة نایف للعلوم االمن م  الراض، اكاد

2005.  
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شی17 الجرمة، ،ر_ خالد بن مسعود ال احة وعالقتها  ة نایف  افالم العنف واال م ، اكاد د

ة، الراض،   ..2005 للعلوم االمن

ة، وحدة قسنطینة،18 ي، الموجز في علم العقاب، دیوان المطبوعات الجامع  _ دردوس م

2010.  

ن،19   .2009 االردن، نشر والتوزع،قضاء االحداث، دار الثقافةلل _زنب احمد احمد عو

ندرة، _ عبد الحمید الشواري20 ،منشأة المعارف، االس   .1998، جرمة الزنا،د

  .2013 ،الجزائر نظام االسرة،دار الهومة، الجرائم الواقعة على _ عبد العزز سعید،21

ة الجنین،22 ، _عبد القادر مرزوق،حما ة الحقوق، تلمسان، د   .2005 ل

(القسم العام)،_ عبد هللا23 ات الجزائر مان،شرح قانون العقو ،  سل ، دیوان المطبوعات 1ج د

ة، الجزائر   .2009 ،الجامع

ة،24 ، _ علي عبد القادر القهوجي،اصول علم االجرام والعقاب،منشورات الحلي الحقوق  د

  .2002 لبنان، بیروت،

ة ،دیوان المطبوعات جنوح االحداث، _علي مانع،25   .2002 الجزائر،، الجامع

ندار العلوم  ، االجهاض وجرائم االعراض بینالشرعة والقانون،(دراسة مقارنة)_عزت حسین26

اعة والنشرن    .1993، للط

ة االحداث المخالفین للقانونوالمعرضیین لخطر االنحراف(دراسة 27 _علي محمد جعفر،حما

ة للدراسات والنشر والتوزع ،1 مقارنة)،   .2014 ،بیروت، المؤسسة الجامع

ة للعرض، _علي ابو حجلة،28 ة الجزائ ، الحما   .2003 ،عمان ،وائل للنشر والتوزع د
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ة (دراسة مقارنة))،دار الهومة 29 ه اثناء التحرات االول ه ف _غا احمدن ضمانات المشت

اعة والنشر،الجزائر،   .2008للط

الوطني الجزائر والتشرع _غسون رمضان، الح في محاكمة عادلة من خالل التشرع 30

  .2010 الجزائر، الدولي،

ات القسم الخاص، ،_فتوح عبد هللا31 ة، شرح قانون العقو ، دار المطبوعات الجامع ندر  االس

1992.  

ات قسم خاص، ،_فوزة عبد الستار32 ة، شرح قانون العقو   .1990 دار النهضة العر

ات القسم الخاص(الجرائم  ي،_فخر عبد الرزاق الحدیثي،خالد حمید الزغب33 شرح قانون العقو

، الواقعة على االشخاص)،   .2009 عمان، دار الثقافة، د

،دار الهومة،الجزائر،34 ان االنسان،د ار ،الجرائم الماسة    .2011_ محمد علي ال

حي نجم35 ، الجرائم لواقعة على االشخاص، ،_محمد ص   .2002 دار الثقافة عمان، د

ه، طه، _حمود احمد36 ة للطفل المجني عل ة الجنائ ، الحما   .1999 الراض، د

ات القسم الخاص، _محمود نجیب حسني،37 ة شرح قانون العقو   .1988، دار النهضة العر

ي ابو عامر،38 ة، _محمد ز ات في المواد الجنائ ، االث اعة والنشر، د ة للط  الفن

ندرة،   دون سنة. االس

القانون _محمد الشحات 39 ،جرمة اغتصاب االناث في الفقه االسالمي مقارنا  الجند

ة، الوضعي،   .1990 القاهرة، دار النهضة العر

40، ر الجامعي، جرائم العرض، _مجد محمد حاف ندرة، دار الف   .1993 االس
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ة راغب،41 ، _محمد عط ة في التشرع الجنائي المصر ة النهضة  الجرائم الجنس ت م

  .1957 القاهرة، المصرة،

ة،42 ه اثناء التحرات االول ه ف ، الجزائر، الدیوان 1 ،2ج _ محدة محمد،ضمانات المشت

ة،   .2004 لوطني لالشغال الترو

توراه:   ثالثا: رسالة الد

اء"، _أسامة عبد هللا قاید،1 ة لالط ة الجنائ عنوان"المسؤول توراه  ة، رسالة د  دار النهضة العر

  .1999 القاهرة،

م،2 ة للحدث _ مقدم عبد الرح ة الجنائ توراه ،الحما العلوم في القانون ، رسالة مقدمة لنیل د

ة قسم القانون الخاص، ة، الجنائي والعلوم لجنائ اس ة الحقوق والعلوم الس اوت  20جامعة  ل

دة، دورة 1995   .2016، س

تورا 3 میلي، القانون الجزائي للشغل، رسالة د ه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، _ سمیرة 

ضاء،   .2002 الدار الب

عا:   المقاالت را

ة الجنین.م.ع.ق.إ _ عبد القادر بن مرزوق،1   .3ع، 2005، حما

، _علي مانع،2 ة للطفل في التشرع الجزائر ة الجنائ ة  المجلة الجزائرة الحما للعلوم القانون

ة،االقتصو  اس ة والس   .2001، 1ددع ،رجامعة الجزائ اد

رات:   خامسا:الرسائل والمذ

ة1 ة القانون رة مقدمة لنیل شهادة  _الطاوس حواسین ،نظان الحما للطفولة المعرضة للجنوح،مذ

ة، الماجستیر ات والعلوم الجنائ ، في قانون العقو - 2010ام البواقي، جامعة العري بن مهید

2011.  
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 رسالة ماجستیر في علم االجتماع، المخدرات،عبد القادر حمر الراس،االسرة وتعاطي 28

  .1993-1992 جامعة البلیدة،

م جنوح االحداث 3 وحمایتهم على ضوء التشرع  عاللي بن زان،دور القضاء في تقو

، ة التدرب، الجزائر رة نها   .2000-1999 الدفعة العاشرة، مذ

ا في الحقوق،رسالة لنیل الذراسات الع ، قتل الرافة والخالص،_ رجاء ناجي4 ة الحقوق  ل ل

  2000اكدال، الرا ،

م المواجدة، االطفال من المنظور الشرعي،5  جامعة مؤتة،، رسالة الماجستیر _ مرام ابراه

2006.  

ة:   سادسا: المجالت القضائ

ة، -   .1994 ، الدیوان لوطني لالشغال،1994 العدد االول لسنة المجلة القضائ

عا: اللغة  سا ةالمراجع    الفرنس

1_garrad rene  trate theorique et pretique du droit penal francais paris1924.                             

2_nerac groisier roselyne droit panal et mineur victime 2000.                                                         
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  الماستر  مــلخص مذكرة 
  

ه،وماكرسه المشرع  الدرجة االولى وجود قانون خاص  ة الطفل تقتضي  ان حما

ة   2015یولیو 15المؤرخ في  12_15المشرع الجزائر بإصدار القانون  حما المتعل 

وم ة حقوق الطفل تقع على االسرة والمجتمع والح ات ، وتعد الطفل ، ألن مسؤول

ما  ة حقوق الطفل ،  ة التي تحرص على حما ات القانون ة أهم اآلل ة الجنائ الحما

ل إعتداء على حقوقالطفل  فرضه من جزاءجنائي في مواجهة مختلف األفعال التي تش

ة .ولقد اولى المشرع  اقه او سالمته الجسد أخل ة أو ماسة  انت حقوق أسر ،سواء 

ة ه سنحاول تسل الضوء  الجزائر الطفل الضح ه ،وعل ستهان  جانب من اإلهتمام ال 

ه . ة المتعلقة    على اهم اوجهها، والوقوف عند أهم الثغرات القانون

ة:   الكلمات المفتاح
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Abstract of The master thèses 
the protection of the child requires parim arily the exstence of a law oh its 

own and the algerian legislator dedicated to the issuance of law 15_12 of 15 july 
2015 on the protection of children because the responsibility for children s riqgts 
rests with the famili society and governments and criminal protection is the most 
important lega mechanisms keen to protect children s rights includng the 
criminah sanction imposed by it inthe face of various acts that constitute a 
violation of the rights of the child whe ther it is family rights or affecting his 
moras or physical integrity the algerian legislator has given the child victim a 
cide of attention not to be undrestim and we will try to high light the most 
important 
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