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 شكــــــــر وتقديـــــــــر

 

.احلند هلل الرٖ بيعنتُ تته األعنال الصاحلات أمحدِ  ّ أشكسِ  
 علٙ ما أمدىٕ بُ مً صرب ّ قْٗ ّ تْفٔل 

 يف إعداد ٍرا البحث
 فالشكس ّ كل الشكس إىل مً أحاطين 

 بسعآتُ طْال فرتٗ إمتاو
.ٍرا البحث، ّ مل ٓبخل علٔا بْقت أّ بعله  

ّ شكس لُ علٙ كل املطاعدات الكٔن٘ اليت قدمَا لٕ أضتاذٖ  
  الرٖ كاٌ لتْجَٔاتُ ''حاحـ٘ عبد العالـٕ''الفاضل 

.العظٔن٘ األثس يف إجناش ٍرِ املركسٗ  
 كنا أتكدو جبصٓل الشكس إىل كل األضاترٗ األجالء 

.الرًٓ تلكٔت ميَه العله ّ املعسف٘ يف مجٔع مساحل الدزاض٘  
.ّإىل كل أفساد أضستـٕ كبٔـسا ّصغٔـسا  

.ّشمالئٕ صفْف األمً الْطيـٕ  
.ّ كل مً ضاعدىٕ علٙ  إجناش ٍرا العنل  

 
 زماشىٔـ٘ عبد املالك
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  مقــــــدمـــــة  
 

  تعد فئة األحداث من بين فئات المجتمع الضعيفة ليا حقوق إنسانية ينبغي عمى ىيئات 
المجتمعات الدولية حمايتيا وجعميم يتمسكون بيذه الحقوق، فاألحداث من أكثر فئات المجتمع 
تأثرا بإنتياكات حقوق اإلنسان لذلك كان إىتمام المجتمع الدولي بحقوق الحدث ليس فقط من 
نما خصيم بإجراءات خاصة تضمن ليم توفير الحماية  خالل حمايتو لحقوق اإلنسان عامة وا 

. القانونية لحقوقيم
  وقد عممت التشريعات الحديثة لمعظم الدول عمى التمييز في المعاممة الجزائية بين 

المجرمين البالغين واألحداث الجانحين، حيث قامت لحماية ىذه الفئة األخيرة بإجراءات جنائية 
خاصة من خالل إجراءات جزائية، وأحكام قانونية خاصة، وجزاءات مناسبة، ترتكز عمى تطبيق 

عادة إدماجيم في المجتمع . تدابير أمنية مالئمة ليم، أمال في إصالحيم وتيذيبيم وا 
  فمنذ القدم كان األحداث عرضة لجرائم عديدة ومتعددة تشكل ليم تيديدا خطيرا سواء في 

حياتيم أو بسالمة أجساميم أو في نفسياتيم وعرضيم وشرفيم بل حتى في حقيم في العيش 
. الكريم في أحضان األسرة ورعايتيا

لذلك عمل المشرع الجنائي جاىدا عمى إيجاد قواعد قانونية تعمل عمى حماية الحدث الذي 
. اليقوى عمى حماية نفسو من إعتداءات األخرين عميو

  ومن جية أخرى كذلك ظاىرة جنوح األحداث ظاىرة قديمة أصابت جميع المجتمعات 
منذ القدم حيث كان يعامل الحدث الجانح كأنو مجرم يستحق العقاب لكن بعد ظيور المدارس 
القانونية الحديثة، أصبح ينظر ليذه الفئة من المجتمع أنيا ضحية ظروف معينة، أدت إلى 

. إنحرافيم عن الطريق المستقيم والسموك السوي
: أهمية الموضوع

  تتمثل أىمية الدراسة في دراسة وتحميل مختمف النصوص القانونية التي جاء بيا المشرع 
الجزائري في مجال الحماية الجنائية لمحدث سواء كان مجني عميو أو منحرف أو جانح أو في  

. حالة خطر معنوي
  كما يمكن أن يكون ىذا العمل البسيط المتواضع إضافة ولو بسيطة لمن ييمو األمر 

الخوض في ىذا الموضوع مستقبال خاصة أن معظم الدراسات واألبحاث السابقة ركزت عمى 



  

 ب 

مجنى )ظاىرة جنوح األحداث ومحدودة  عندما يكون الحدث عرضة إلعتداءات األخرين 
. (عميو

: أهداف الدراسة 
  الغرض من ىذه الدراسة ىو تسميط الضوء عمى محتمف المواد القانونية في التشريع 

الجزائري التي تحمي الحدث جنائيا والوقوف عمى مدى توفيقيا في حماية ىذه الحقوق خاصة 
بفئة األحداث أمال منا لجمب إنتباه المسؤولين إلى ضرورة العمل عمى البحث في السبل 

واآلليات الالزمة لضمان حماية جزائية لفئة األحداث من خالل توفير ليم األمن عمى حياتيم 
. وسالمة أجساميم وتصون أعراضيم أو أخالقيم، ألنيم ىم رجال المسستقبل 

: دوافع إختيار الموضوع
  تتمثل أسباب إختيارنا ليذا الموضوع ألسباب موضوعية تمثمت في الوضعية الصعبة 
التي تعيشيا فئة األحداث بالرغم من وجود ترسانة من القوانين تحمي ىذه الفئة فبمجرد 

مشاىدتنا ألطفال قصر يستيمكون المخذرات ويتعاطون المشروبات الكحولية، تذىب بعقوليم، 
وىم في مقتبل العمر، إلى جانب إستغالليم جنسيا في األعمال الغير أخالقية ، كان من 

رتكابو لمجرائم، ومتى يكون  الضروري معرفة األسباب التي تؤدي بالحدث إلى اإلنحراف، وا 
 (ضحية)الحدث مجنى عميو 

  زيادة إلى ذلك معرفة القواعد القانونية التي أقرىا المشرع الجزائري لحماية األحداث في 
. كمتا الحالتين

: المنهج المتبع
  المنيج  المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج التحميمي حيث يتم من خاللو عرض وتحميل 

. ومناقشة ما جاء بو المشرع الجزائري من مواد قانونية المتعمقة بالموضوع
: الصعوبات

  من أىم الصعوبات التي واجيتنا ونحن بصدد إعداد ىذا البحث المتواضع ىو قمة 
المراجع المتخصصة، خاصة المراجع المتعمقة بالقانون الجزائري في مجال حماية األحداث 
المجنى عمييم جنائيا فيي ضئيمة جدا، إضافة إلى ضيق الوقت إلنجاز ىذا البحث خاصة 

. وأنني موظف، فصعب عميا التوفيق بين الوظيفة والبحث العممي
 
 



  

 ج 

: اإلشكالية
  من خالل ما سبق ذكره ونظرا ألىمية الموضوع وتشعبو جعل دراسة ىذا الموضوع 

: تنصب عمى اإلشكالية التالية
.  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حماية حقوق األحداث جنائيا

:  واإلجابة عمى ىذه اإلشكالية إستمزم منا طرح بعض التساؤالت الفرعية عمى النحو التالي
 كيف حمى المشرع الجزائري األحداث المجنى عمييم ؟ -

 كيف نظم المشرع الجزائري إجراءات الدعوى العمومية التي يكون فييا الحدث جانحا؟ -

: ولإلجابة عن ىذه األسئمة قسمنا موضوعنا ىذا إلى فصمين ىما 
.  الحماية الجنائية لألحداث المجنى عمييم: الفصل األول 
. الحماية الجنائية لألحداث الجانحين: الفصل الثاني

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

احلماية اجلنائية لألحداث اجملين عليهم 

 

 



 

 

الفصــــل الثانـــي 

  احلمايــة اجلنائيـة لألحــداث اجلاحنيــــن
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:  تمهيـــــــــد

 

  يقصد بالحماية الجنائية ما قرره القانوف مف إجراءات جزائية ومف عقوبات حماية لحقوؽ 
. اإلنساف، مف كؿ أشكاؿ اإلعتداءات التي يمكف أف تقع عمييا

جرائية فاألولى تعنى بتتبع أنماط األنشطة ذات العبلقة  إذا فالحماية الجنائية نوعاف موضوعية وا 
بالمصمحة المراد حمايتيا، وتأخذ صورتاف، إما التجريـ أو اإلباحة، أما الصورة الثانية وىي الحماية 
اإلجرائية فيي تعني بتقرير ميزة يكوف محميا األساليب والوسائؿ التي تستعمميا الدولة في المطالبة 

. بحقيا في العقاب
  واليدؼ مف الحماية الجنائية لمحدث المحافظة عمى حماية الحدث مف كؿ أشكاؿ 

اإلعتداءات والجرائـ المعرض ليا ميما كاف نوعيا، وعميو فإف المشرع الجزائري عمؿ جاىدا 
. لحماية حقوؽ األحداث مف خبلؿ سف قوانيف تحمييـ مف كؿ أشكاؿ اإلعتداءات والجرائـ

ولمعرفة أوجو الحماية الجنائية التيّ أقرىا المشرع الجزائري لحماية األحداث المجني عمييـ إرتأيت 
: تقسيـ الفصؿ األوؿ إلى ثبلثة مباحث وىي عمى النحو التالي

حماية األحداث في التشريع الجزائري  : المبحث األوؿ
حماية الحدث الضحية  : المبحث الثاني
الحماية الجنائية لؤلحداث مف الجرائـ : المبحث الثالث
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: حماية األحداث في التشريع الجزائري: المبحث األول

  كؿ مجتمع ميما كاف متقدما إقتصاديا، يوصؼ بأنو متخمؼ متى أىمؿ العنصر البشري، 
و اإلىتماـ بالعنصر البشري اليمكف أف يتـ دوف اإلىتماـ بتحقيؽ عدالة تضمف حقوؽ األحداث 

فالمشرع قاـ بيذا اإلجراء مف خبلؿ سف بعض المواد القانونية في قانوف العقوبات وقانوف 
اإلجراءات الجزائية، حماية لؤلحداث الجانحيف والمجني عمييـ كما ىوالحاؿ في التشريع الجزائري 

. الذي ىوموضوع دراستنا
وعميو قمنا بتقسيـ المبحث األوؿ إلى مطمبيف  

مفيـو الحدث والحماية : المطمب األوؿ -
 .اإلىتماـ بالحداث في التشريع الجزائري: المطمب الثاني -

 

 :مفهوم الحدث والحماية: المطمب األول

  نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناوؿ في الفرع األوؿ المفيـو القانوني لمحدث و الفرع الثاني 
. مفيـو الحماية 
:  المفهوم القانوني لمحدث: الفرع األول 

  العبرة في تحديد المفيـو القانوني لمحدث، تكمف في تحديد المسؤولية الجنائية في سف 
 معينة مف جية، وتوفير بمورة اآلليات والمكانيزمات القانونية لحماية الحدث مف جية أخرى 
  فالحدث مف الناحية القانونية ىو اإلنساف في  فترة معينة مف الصغر قبؿ التمييز، والتي 

   (1).تنعدـ فييا المسؤولية الجنائية وتنتيي ىذه الفترة ببموغو سف الرشد
  وقد إختمفت التشريعات في تحديد سف الحداثة األدنى فمنيا مف حصرتو في سبع سنوات 

 اإلسمية عمى عدـ تحديد سف الحداثة صياتوأخرى حددتو بإثنة عشره سنة، وقررت بعض التو
 (2).األدنى حتى اليمكف اف يفمت بعض األحداث مف بعض التدابير الوقائية التي قد تكوف لصالحو

   وحتى تكوف التدابير الوقائية لصالح األحداث، يرجع تقدير السف إلى السمطة التقديرية 
ة أما في  ػػػػػلقاضي األحداث، فمتى تبيف لو وجود القػػدرة عمى التمييز أصبحت مسؤولية الحدث قائـ

                                                 

 .10، الدار العممية لمنشر والتوزيع، عماف، ص قضاء األحداثزينب أحمد عويف، - (1)

 .49، المؤسسة الوطنية لمكتاب، صجنوح األحداث في التشريع الجزائري، ةمحمد عبد القادر قوا سمي- (2)
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 " 442الجزائر فقد أعطي تعريؼ غامض لمحدث مف خبلؿ قانوف اإلجراءات الجزائية في المادة 

 (1 )"يكوف بموغ سف الرشد الجزائي في نياية الثانية عشرة
.   حيث تكوف العبرة مف تحديد سف الرشد الجزائي سف المجـر يـو إرتكابو الجريمة 

  ىذا التعريؼ لـ يعطي مفيوما واضحا ودقيقا لمحدث، مف خبلؿ  
قيامو بتحديد السف األقصى الذي يعتبر عنده الشخص حدثا  - 1
لـ يفرؽ المشرع الجزائري ىنابيف األحداث الجانحيف مف جية واألحداث الذيف ىو في حالة - 2

 .خطر معنوي مف جية أخرى

 سنة إال أف 16  فسف التمييز غير سف الرشد الجزائي، فالتميز يصبح كامبل إبتداء مف 
، حيث أشار 72/03المشرع الجزائري عدؿ في ذلؾ بصدور قانوف الطفولة والمراىقة تحت رقـ 

ىذا القانوف إلى إمكانية تطبيؽ تدابيرالحماية ليـ، حيث سيؿ ىذا القانوف عمؿ القاضي كثيرا 
.  سنة  إذا كانت الوضعية اإلجتماعية والشخصية  لمحدث تستدعي ذلؾ21ليجعؿ ىذا السف 

  كما سبؽ الذكر يوجد إختبلؼ بيف القوانيف الوضعية لمدوؿ في تحديد سف الحداثة، فإنجمترا 
مثبل تكوف المسؤولية منعدمة فييا عمى الصغير حتى سف السابعة مف عمره ومف السابعة إلى 
الرابعة عشر يفترض فييا إبتغاء التمييز بقرينة يجوز نفييا، ومف سف الرابعة عشر يعامؿ كبالغ 

أما ألمانيا فبل يسأؿ الصغير جنائيا حتى الثانية عشر ومف الثانية عشر إلى الثامنة عشر تتوقؼ 
 (2 )مسؤوليتو عمى ما يثبت توافره لديو مف التمييز الذي يمزمو

: مفهوم الحماية: الفرع الثاني
  إذا كانت الرعاية ىي كؿ إجراء يتخذ مع الحدث لتنمية قوة مقاومتو، والحد مف قوة 
. (3 )إستجابتو لممؤثرات الضارة المحيطة بو بغرض حمايتو ووقايتو مف الوقوع في اإلنحراؼ

وبالتالي فأف اليدؼ مف الحماية وىو الحيمولة دوف إستجابة الحدث لمعوامؿ الداخمية والخارجية 
. التي تحيط بو والتي قد تجعؿ منو حدثا منحرفا

                                                 

 .109، ص1996، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لسنة األحداث المنحرفونعمي محمد جعفر، - (1)

 .9عمي محمد جعفر، مرجع سابؽ، ص- (2)

، مجمة القضاء والتشريع التونسية، العدد الخامس، ماي دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الجريمةمحي الديف توؽ، -(3)
 .46، ص1981
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  والحماية ىي مجموع اإلجراءات التي تسارع الدولة إلرسائيا لرعاية جميع األحداث 

الميدديف بخطر وكذلؾ الجانحيف وىو ما يعبر عنو بوقاية األحداث مف الخطر العاـ، الذي ييدد 
. جميع األحداث دوف تفرقة مثؿ منع األحداث مف دخوؿ إلى أماكف معينة

  بينما الحماية ىي مجموعة مف اإلجراءات تتخذ إتجاه الحدث المعرض لمخطر المعنوي أو 
ذا كاف البعض يعتبرالحماية عمى أنيا جممة مف التدابير اإلدارية  الحدث الذي إرتكب جريمة، وا 

دماج إجتماعي لمجموعة مف الصغار تمتد مف  والقضائية الرامية إلى الحفاظ عمى صحة وتربية وا 
. مرحمة إدراؾ المعاني إلى ممرحمة النضج

 وعميو يمكف تعريؼ الحماية عمى أنيا مجموع اإلجراءات التي تنخذ إتجاه الحدث مف يـو مخالفتو 
 (1 )أحد نصوص قانوف العقوبات أو وجوده في حالة خطر معنوي إلى غاية صدور الحكـ

: اإلهتمام باألحداث في التشريع الجزائري:المطمب الثاني
  إىتـ المشرع الجزائري باألحداث منذ اإلستقبلؿ فرحيؿ المستعمر كشؼ لممعنييف أنذاؾ عف 
نعداـ العناية  نعداـ التمدرس، وا  عمؽ المآسي التي تركيا المستعمر في األطفاؿ مف فقر، وا 

 جعمت الحكومة الجزائرية تسارع إلى إنشاء وزراة التربية والتعميـ (2)الخ، كؿ ىذه األسباب..الصحية
ووزراة الصحة، حيث جعمت الخدمات المقدمة مجانية كما أنشأت وزراة الشباب والرياضة، التي 

عممت عمى خمؽ روح رياضية لدى الشباب إضافة إلى بعض المؤسسات التي عممت عمى حماية 
الخ، بعد توفير كؿ ىذه اليياكؿ ..األحداث مثؿ الكشافة اإلسبلمية، اإلتحاد الوطني لمشبيبة 

والمنشآت بعرض حماية األحداث عمؿ المشرع عمى إصدار رزنامة مف النصوص الخاصة 
باألحداث وحمايتيـ تناوليا في مختمؼ فروع القانوف، أىميا القانوف الجنائي، الذي دافع عف 
الحدث مف كؿ أشكاؿ اإلعتداء، وعاقب عمى كؿ فعؿ يضر بحقوؽ األحداث، ضمف الناحية 

اإلجرائية حدد المشرع اإلجراءات التي تتخذ إتجاه الحدث المنحرؼ، في مختمؼ مراحؿ  الدعوى 
العمومية، كما أنو لـ ييمؿ األحداث المعرضيف لمخطر المعنوي، فأصدرقانوف لحماية الطفولة 

 كقانػػػػوف مكمؿ لقانوف اإلجػػػػػػراءات  1972 فبراير 10 المؤرخ في 3-72والمراىقة بمقتضى األمر 
 

                                                 

 .11، ص2007 دار الفجر لمنشر والتوزيع،  مصرحماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،زيدومة درياس، -(1)

 .176، ص2002 ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، المعاصرة، جنوح األحداث والتغيير اإلجتماعي في الجزائرمانع عمي، -(2)
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 كما قاـ المشرع الجزائري بإصدار أمر يتضمف إحداث المؤسسات (1)الجزائية، وقانوف العقوبات

 الذي ينضمف تنظيـ 04-05والمصالح المكمفة لحماية الطفولة والمراىقة، كما أصدر القانوف رقـ 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسيف، كما صادقت الجزائر سنة   بتحفظ عمى 1992السجوف وا 

 وفي 1992 ديسمبر 14 المؤرخ في 92/461إتفاقية حقوؽ الطفؿ، بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 
.  صادقت أيضا عمى الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو2003سنة 

: حماية الحدث الضحية: المبحث الثاني
  إف المتتبع لواقع التشريعات الحديثة، والدراسات القانونية يجد أنيا لـ تعطي الحدث الضحية 

نصبت جؿ إىتماماتيـ عمى األحداث  نصيبو الكافي مف القواعد القانونية والدراسات القانونية، وا 
. المنحرفيف، والمعرضيف لخطر اإلنحراؼ

  وحماية ليذه الحقوؽ أقر المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات الجزائية قواعد مف شأنيا 
حماية الحدث الضحية، مف خبلؿ حؽ في تحريؾ الدعوى العمومية، وتنفيذ األحكاـ لصالح الحدث 

: الضحية، وىذا ماسنتناولو في المطمبيف األتييف 
: تحريك الدعوى العمومية: المطمب األول

  يقصد بتحريؾ الدعوى العمومية بياف المحظة التي يبدأ منيا إفتتاح الدعوى كنشاط إجرائي 
وىو ما يعرؼ بإنتقاؿ الدعوى مف حالة السكوف إلتي كانت عمييا عند نشأتيا إلى حالة الحركة 

وبالتالي عند إتخاذ أي إجراء مف الضبطية القضائية يمكف الحديث عف تحريؾ الدعوى 
، وتجدر اإلشارة إلى أف تحريؾ الدعوى العمومية حتى أوؿ خطوة إجرائية لحماية حقوؽ (2)العمومية

: الحدث، وىي تأخذ عدة طرؽ نذكر منيا
 
 
 
 

                                                 

 .9زبدومة درياس، مرجع سابؽ، ص-(1)

 . 26، ص2008، دار البدر، الجزائر، شرح قانون اإلجراءات الجزائيةفضيؿ العيش، - (2)
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: الفرع األول الشكوى

ىي الببلغ الذي يقدمو الضحية لمسمطات القضائية أو النيابة : نقصد بالشكوى مف الناحية القانونية
  (1).العامة بطمب تحريؾ الدعوى العمومية، ويتأسيس فييا كطرؼ مدني

إذا كاف الحدث الضحية ىو المتضرر األوؿ مف الجريمة المرتكبة عميو فإف أوؿ إجراء 
. يتخذه أو مف ينوب عميو ىو تحريؾ الدعوى العمومية بتقديـ شكواه

  إال أف القانوف إشترط في الشاكي األىمية القانونية، وىي تمتعو بقواه العقمية لتحريؾ الدعوى 
العمومية، إال أناب عميو في ذلؾ وليو إذا كانت الجريمة مف جرائـ النفس أو االعتبار، أما إذا 

. (2)كانت مف جرائـ األمواؿ جاز لموصي تقديـ الشكوى بدال عنو
أف القانوف أقر لمحدث الضحية ىو األخر الحؽ في تحريؾ الدعوى العمومية بتقديـ شكوى وبالتالي 

 (3)يصمح أف تكوف الشكوى كتابية أو شفيية
وفي ىذا المجاؿ يمكف لمضحية الحدث تقديـ شكواه أماـ الضبطية القضائية مصحوبا بوليو 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، كما يمكف تقديميا لمنيابة العامة 17/1طبقا لنص المادة 
مف قانوف إجراءات جزائية  36طبقا لمنص المادة 

: اإلدعاء المدني: الفرع الثاني
األصؿ في تحريؾ الدعوى العمومية انو مف اختصاص النيابة العامة، تقـو بو كمما وقعت 
جريمة ما في المجتمع إال أف القانوف قد أجاز لؤلشخاص المتضرريف مف الجريمة تحريؾ الدعوى 
العمومية عف طريؽ الشكوى المصحوبة باإلدعاء  المدني أماـ قاضي التحقيؽ ، و ىذا ما أشارت 

ج ، و تبقى ميمة مباشرة الدعوى العمومية مف اختصاص النيابة العامة .أ. ؽ72إليو المادة 
العتبارىا ممثؿ الحؽ العاـ، وعادة ما يمجأ الشخص المتضرر مف الجريمة إلى ىذا اإلجراء لطوؿ 

.  اإلجراءات التي تقـو بيا الضبطية القضائية
 
 

                                                 

 . 87، ص2008، مؤسسة البديع الجزائر ، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائريموالي ممياني بغدادي، - (1)

 .403، ص1996، دار النيضة العربية، القاىرة، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور، - (2)

 .101، ص2008 دار ىومة الجزائر، شرح قانون اإلجراءات الجزائية،عبداهلل أوىابيو، - (3)
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و يعرؼ المدعي المدني بأنو كؿ شخص لحقو ضرر شخصيا مف جريمة ارتكبت عميو 

. يعاقب عمييا القانوف
  إف تحريؾ الدعوى العمومية عف طريؽ اإلدعاء المدني أمر مسمـ بو، وحؽ مقرر في 

 .(1)القانوف بؿ ىو مبدأ تتبلقى  فيو التشريعات الجنائية في األنظمة القانونية المعاصرة

ذا وقعت الجريمة عمى    ففي حالة تعييف ولي عمى الصغير تقدـ الشكوى مف ىذا الولي وا 
 (2)الماؿ تقبؿ الشكوى مف الوصي أو القيـ 

: التكميف المباشر بالحضور: الفرع الثالث
  أوجد المشرع الجزائري لممدعى المدني آلية لتبسيط اإلجراءات والتحقيؽ ليشفي غميمو مف 

جراء الجريمة المرتكبة ضده وذلؾ عف طريؽ تقديمو أماـ وكيؿ الجميورية شكوى مع التكميؼ 
 (3).بالحضور المباشر

إف موضوع التكميؼ بالحضور المباشر، أماـ المحكمة الجزائية اختمفت فيو بعض 
التشريعات حسب طبيعة ونوع وصنؼ الجريمة وىذا ما جعؿ أحكاـ التكميؼ المباشر بالحضور 
غير موصدة  أماـ المشرع الجزائري فقد حصر موضوع التكميؼ المباشر بالحضور في المادة 

 مف ؽ إ ج ج في خمس جرائـ كؿ منيا جنحة وىي ترؾ األسرة، عدـ تسميـ الطفؿ انتياؾ 337
حرمة المنزؿ، القذؼ، إصدار شيؾ بدوف رصيد، وبالتالي فقد استبعد المشرع الجزائري التكميؼ 
المباشر بالحضور في الجنايات والمخالفات أما في عدا ىذه الجرائـ إذا اختار المدعى المدني 

اإلدعاء مباشرة أماـ جية الحكـ وىذا في المخالفات والمخالفات فقط، فعميو الحصوؿ عمى 
( 4).ترخيص مسبؽ مف وكيؿ الجميورية

 

 

 

                                                 

  .177 ، ص2006 المجمد األوؿ،الموسوعة في اإلجراءات الجزائية،عمي جرو، - (1)

  .63فضيؿ العشي، مرجع سابؽ، ص- (2)

 .2008، مؤسسة البديع، الجزائر، حماية حقوق ضحايا الجريمة خالل الدعوى الجزائية، في التشريع الجزائريسماتي الطيب، - (3)

 .96عبداهلل أوىابية، مرجع سابؽ، ص- (4)
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: تنفيذ األحكام لصالح الحدث: المطمب الثاني
المبدأ العاـ في األحكاـ العامة أنيا قابمة لمتنفيذ باكتسابيا قوة الشيء المقضي فيو، مراعاة 
لحقوؽ القصر مف الحماية ورعاية وتربية، فإنو قد يعترض تنفيذ بعض األحكاـ لتأجيؿ أو التعجيؿ 

: وفقا لمصمحة الطفؿ، وىذا ما سنحاوؿ توضيحو في الفرعييف التالييف
: تأجيل تنفيذ األحكام لصالح القاصر: الفرع األول

يجوز منح المحكـو عميو نيائيا :"(1) مف قانوف تنظيـ السجوف عمى ما يمي16نصت المادة 
: االستفادة مف التأجيؿ المؤقت لتنفيذ األحكاـ السالبة لمحرية في الحاالت التالية

-         

  -      

إذا كاف زوجو محبوسا أيضا، وكاف مف شأف حبسو ىو األخر إلحاؽ ضرر بالغ باألوالد  -6
 .القصر أو بأي فرد مف أفراد العائمة اآلخريف المرضى منيـ أو العجزة

 . شيرا24إذا كانت امرأة حامبل، أو كانت أما لولد يقؿ سنو عف  -7

- 

يتبيف لنا مف ىذا النص أف المشرع الجزائري قد منح المحكـو عمييـ مجاال لطمب تأجيؿ 
تنفيذ الحكاـ السالبة لمحرية الصادرة ضدىـ، حماية ألطفاليـ القصر، مما يظير لنا وبكؿ وضوح 

. روح القانوف مف خبلؿ عنايتو بيذه الفئة الضعيفة والمغموب عمى أمرىا
فأعطى لوالديو المحكـو عمييما الحؽ في تأجيؿ تنفيذ ىذا الحكـ، وميما كاف فإف التأجيؿ 

:  مف نفس القانوف عمى النحو التالي17محدود المدة بالمادة 
في حالة الحمؿ إلى ما بعد الوضع يكوف التأجيؿ شيراف كامبلف إذا ولد الجنيف ميتا ويكوف / أ

.  شيرا إذا ولد الطفؿ حيا24التأجيؿ 
.  أشير06أما في الحالة الثانية فبل يتجاوز التأجيؿ مدة /ب

 
 

                                                 

عادة إدماج المحبوسيف المعدؿ والمتمـ الجريدة 06/02/2005 المؤرخ في 05/04قانوف رقـ - (1)  المتضمف قانوف السجوف وا 
  .13/02/2005 بتاريخ 12الرسمية رقـ 
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كما أجاز المشرع لقاضي تطبيؽ العقوبات لتوقيؼ المؤقت لمعقوبة بعد أخذ رأي لجنة 

 أشير بشرط أف يكوف باقي العقوبة المحكـو بيا 03تطبيؽ العقوبات بقرار مسبب لمدة ال تتجاوز 
:  ال تزيد عف سنة واحدة وذلؾ ألربعة أسباب مف بينيا

إذا كاف زوج المحبوس ىو أيضا محبوسا، وكاف مف شأف بقائو في الحبس إلحاؽ ضرر 
 .باألوؿ القصر

 مف نفس القانوف عمى أف عقوبة اإلعداـ ال تنفذ عمى 156كما جاء كذلؾ في نص المادة 
 . شيرا24الحامؿ أو المرضعة لمطفؿ دوف 

  :تعجيل تنفيذ األحكام لصالح القصر: الفرع الثاني
 :  مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي75تنص المادة 

تجب نفقة الولد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ، فبالنسبة لمذكور إلى سف الرشد واإلناث إلى " 
الدخوؿ، وتستمر في حالة ما إذا كاف الولد عاجزا بآفة عقمية أو بدنية أو مزاوال لمدراسة وتقسط 

 ".باالستغناء عنيا بالكسب

تشمؿ النفقة لغذاء والكسوة والعبلج : " مف نفس القانوف فتنص عمى ما يمي78أما المادة 
 ".والسكف وأجرتو، وما يعتبر مف الضروريات في العرؼ والعادة

 مف ؽ ـ ج األمر بالنفاذ المعجؿ 323وحفاظا عمى ىذه الحقوؽ أقر المشرع في المادة 
 .لؤلحكاـ الصادرة في مادة النفقة بالرغـ مف الطعف فييا بالمعارضة أو االستئناؼ

وعميو يتضح لنا جميا أف المشرع الجزائري قد أعطى األولوية لحماية الحدث لقاصر وسد 
حاجاتو، حيث أوجب تعجيؿ تنفيذ األحكاـ الصادرة بخصوص النفقة وليا بوقؼ تنفيذىا الطعف 

.  (1)بالمعارضة أو االستئناؼ، وتبقى  واجبو األداء إلى أف يزوؿ سببيا، أو يصدر حكـ بإلغائيا
 
 
 
 

                                                 

 .16، ص 2009، الجزء األوؿ، دار ىومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائري الخاصأحسف بوسقيعة ، - (1)
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:  الحماية الجنائية لمحدث من الجرائم: المبحث الثالث

يعرؼ الحدث القاصر بأنو صغير السف الذي ىو بحاجة إلى العناية ورعاية خاصة أو 
حماية قانونية، ليا خصائصيا، وتييئة كؿ الظروؼ المبلئمة لو ليعيش حياة كريمة وينعـ بمستقبؿ 

. أفضؿ
ونظرا لضعؼ القاصر البدني والنفسي بسبب عدـ اكتماؿ نموه الجسمي والعقمي قد يكوف 
لى جانب تمؾ  في الكثير مف األوقات والحاالت عرضة لمعديد مف الجرائـ الماسة لصحتو وا 

. الماسة بأخبلقو وعرضو وشرفو
بذلؾ عممت جؿ التشريعات الوضعية عمى وضع إجراءات وتدابير الغرض مف ورائيا 

. حماية حقوؽ ىذه الفئة ومعارضة كؿ مف يتعدى عمييا
والجرائـ التي يتعرض ليا األحدث القصر كثيرة ومتنوعة، ال يمكننا التطرؽ إلييا كميا لذلؾ 

: ارتأيت التعرض إلى أىميا مف خبلؿ مطمبيف عمى النحو التالي
حماية الحدث مف الجرائـ الماسة بصحتو : المطمب األوؿ
 حماية الحدث مف الجرائـ الماسة باألخبلؽ: المطمب الثاني

: حماية الحدث من الجرائم الماسة بصحته: المطمب األول
إف الحؽ في سبلمة الجسـ ىو في األصؿ مصمحة يقرىا القانوف ألي شخص فالمشرع الجزائري 

جـر مف جميع األفعاؿ التي مف شأنيا أف تمس جسـ وصحة الطفؿ أو بالوظائؼ الطبيعية 
. ألعضائو

فسبلمة جسـ وصحة الطفؿ ىي مصمحة يحمييا القانوف بتحريـ أفعاؿ اإليذاء العمد وتحريض 
 الكحولية، كما شدد كذلؾ العقاب عمى كؿ شخص تالقصر عمى االستعماؿ االعتيادي لممشروبا

يسمـ لمقاصر أو يسيؿ لو الحصوؿ عمى المخدرات، وعمى ىذا األساس قسمنا مطمبنا ىذا إلى 
: ثبلث فروع وىي كاآلتي 
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:  حماية الحدث من جرائم اإليذاء العمد: الفرع األول

كؿ إنساف حي لو الحؽ في سبلمة جسمو، فيذا يعاقب المشرع الجزائري كؿ مف تسبب 
 ولقد (1)بأذى ألخر، ومفاد سبلمة جسـ اإلنساف أف تؤدي أعضائو وظائفيا الطبيعية بصورة عادية

حدد المشرع الجزائري العقوبات الواردة أو المقررة ضد مف يرتكب جرائـ اإليذاء العمد ضد األطفاؿ 
: عمى النحو التالي

كؿ مف جرح أو ضرب عمدا قاصر ال يتجاوز سنو السادسة "  مف ؽ ع ج 269 المادة  -1
عشر أو منع عمدا الطعاـ أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحتو إلى الضرر، أو ارتكب 

ضده عمدا أي عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ أو التعدي فيما عدا اإليذاء الحفيؼ، يعاقب 
(2)"  دج100.000 دج إلى 200.000بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة مف 

 

إذا نتج عف جريمة مرض أو عدـ القدرة عمى الحركة أو العجز " مف ؽ ع ج 270المادة - 2
كمي في العمؿ لمدة أكثر مف خمسة عشر يوما أو إذا وجد سبؽ إصرار أو ترصد فتكوف العقوبة 

 دج ويجوز عبلوة 100.000 دج إلى 20.000الحبس مف ثبلث إلى عشر سنوات والغرامة مف 
 ؽ ع ج 1 مكرر 09عمى ذلؾ أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف الحقوؽ الواردة في المادة 
 ".وبالمنع مف اإلقامة مف سنة عمة األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر

إذا كاف الجناة ىو أحد الوالديف الشرعييف أو غيرىا مف : " مف ؽ ع ج 272المادة - 3
 :األحواؿ الشرعييف أو أي شخص لو سمطة عمى الطفؿ أو يتولى رعايتو فيكوف عقابيـ كما يمي

 .269 وذلؾ في الحالة المنصوص عمييا في المادة 270العقوبات الواردة في المادة  -1

بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنوات وذلؾ في الحالة المنصوص عمييا في المادة  -2
270. 

 "27 مف المادة 2و1بالسجف المؤبد وذلؾ في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرتيف  -3

 تناوؿ المشروع ىذه الجريمة في الباب :حماية الحدث من المشروبات الكحولية: الفرع الثاني
 المتعمؽ بقمع السكر العمومي وحماية 19/04/1975 المؤرخ في 75/26الثاني مف األمر رقـ 
. القصر مف الكحوؿ

                                                 

  .85، ص2006، دار الثقافة، عماف شرح قانون العقوبات القسم الخاصفخري عبد الرزاؽ الحبشي وخالد حميدي الزغبي، - (1)

 . المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ  1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75: األمر رقـ- (2)
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 عاما مف تأثير 21اليدؼ الذي يرمي إليو المشرع ىو حماية األطفاؿ الذيف لـ يبمغ سنيـ 

ىذه المادة عمى صحتيـ وحمايتيـ مف االنحراؼ كوف تناوؿ المشروبات الكحولية باب مف أبواب 
: وىذه الجريمة تأخذ صورتاف( 1)الدخوؿ إلى عالـ االنحراؼ 

: جريمة بيع المشروبات الكحولية لمقصر: أوال
 مف األمر المذكور سابؽ محبلت بيع المشروبات الكحولية والمحبلت 14تجـر المادة 

 سنة 21العمومية األخرى، بيع أو عرض المشروبات الكحولية عمى القصر الذيف لـ يبمغوا سف 
. في أي ساعة مف ساعات اليـو

 دج ويمكف أف 20.000 دج إلى 2000 مرتكب ىذا الجـر بغرامة مف 15:وتعاقب المادة
 مف ؽ ع ج لمدة سنة عمى 09يعاقب بالمنع مف ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة 

األقؿ وخمس سنوات عمى األكثر وفي حالة العود في مدة تقؿ عف خمس سنوات يعاقب بغرامة 
. دج ويمكف عمى ذلؾ معاقبتو  بالحبس مف شيريف إلى سنة واحدة40.000 دج إلى 4000مف 

 مف نص القانوف أي شخص يقدـ الخمر لقاصر عمره ال يتعدى 16في حيف تعاقب المادة 
 سنة بالعقوبة القصوى إذا شربيا حتى سكر سكرا سافرا، كما يمكف أف يجرد الجاني مف 21

 (2)السمطة األبوية إذا كاف متمتعا بيا
إال أف الجاني يعفى مف العقاب إذا أقدـ حجة واضحة عمى أنو أوىـ بخصوص عمر 

 (3)الطفؿ المجني عميو
: جريمة السماح بدخول قاصر إلى محالت بيع المشروبات الكحولية: ثانيا

 المذكور سابقا تمنع أصحاب محبلت بيع المشروبات 75/26 مف األمر رقـ 17إف المادة 
 سنة غير مرفقيف بشخص يزيد عمره عف 18الكحولية مف استقباؿ القصر الذي تقؿ أعمارىـ عف 

 دج أما إذا تكررت  500دج و 160 سنة ويتحمؿ كفالتو وحراستو، وتعاقبو بغرامة تتراوح بيف 21
 

                                                 

 2010، رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقمة، سنة الحماية الجزائية لمطفل في القانون الجزائريبمقاسـ سويقات،  - (1)
  .79ص

 .80بمقاسـ سويقات، مرجع سابؽ ص - (2)

 . المتعمؽ بقمع السكر العمومي وحماية القصر مف الكحوؿ19/04/1975 المؤرخ في 75/26:  مف األمر رقـ 20المادة - (3)
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 دج ويمكف أف يعاقب بالحبس لمدة 1000 دج إلى 500 تحدد الغرامة مف 18المخالفة فإف المادة 

 .أياـ إلى شير (10)عشرة 

 مف ىذا األمر فإنو يقع عمى عاتؽ المحبلت إلصاؽ إعبلنات تنص عمى 21وحسب المادة 
ال  أحكاـ ىذا األمر وفؽ نموذج محدد بقرار وزاري مشترؾ بيف وزير المالية ووزير الصحة، وا 

 . دج عف كؿ مخالفة50 دج إلى 20غرموا مف 

: حماية الحدث من المخدرات والمؤثرات العقمية :الفرع الثالث
 مما الشؾ فيو أف تجارة المخدرات كمثؿ رتبة متقدمة في عالـ التجارة غير الشرعية مما يفسر 

04/18: تزايد ضحاياىا، خاصة فئة الشباب منيـ، لذلؾ أوجد المشرع الجزائري القانوف رقـ
(1) 

عقوبات جزائية في حؽ مف يستيمكوف المخدرات او المؤثرات العقمية أو حيازتيا بغرض االستيبلؾ 
. غير المشروع أو بيعيا

:  مف ىذا القانوف في فقرتيا الثانية13وحماية لمطفؿ مف ىذه المواد الخطرة نصت المادة 
أنو إذا كاف الشخص المسممة لو المخدرات أو المعروضة عميو قاصرا أو معوقا أو شخص يعالج 
بسبب إدمانو، أو شخص يدرس في مراكز تعميمية، أو تربوية،أو قانونية أو صحية أو اجتماعية 

.  سنة20أو داخؿ ىيئات عمومية فإف العقوبة القصوى يمكف أف تصؿ إلى 
أما إذا كاف المجني عميو مف غير ىؤالء األشخاص فإف العقوبة إلى يحكـ بيا عمى مقترؼ 

 500.000 دج إلى 100.000 سنوات وبغرامة مف 10 سنة إلى 02ىذا الجـر ىي الحبس مف 
. دج 

 منو نوع أخر مف أنواع  تسييؿ الحصوؿ عمى ىذه المواد 10كما جـر ىذا القانوف في المادة 
وىو تواطأ األطباء حيث يسمموف وصفات صورية أو مجاممة ليذه الوصفات، كذلؾ الصيادلة 

  (2).الذيف يسمموف بعض الحبوب الميموسة دوف الوصفة الطبية
 
 

                                                 

 المتعمؽ بالوقاية مف المخذرات والمؤثرات العقمية وقمع 25/12/2004 المؤرخ في 04/18:  كـ القانوف رقـ15المادة - (1)
 .اإلستعماؿ واإلتجار غير المشروعيف بيا

 82بمقاسـ سويقات، مرجع سابؽ، ص- (2)
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والمبلحظ أف ىذا القانوف لـ ينص عمى حاالت استغبلؿ األطفاؿ في الترويج ليذه المواد 
 07واالتجار فييا عمى قانوف العقوبات الفرنسي الذي فرض عمييا عقوبات كبيرة ىي الحبس لمدة 

 15 وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة ضد طفؿ لـ يعمؿ ا أورو150.000سنوات وغرامة قدرىا 
 سنوات وغرامة 10سنة أو إذا وقعت مداخؿ مدرسة أو مؤسسة تربوية فتكوف العقوبة الحبس لمدة 

 مف قانوف العقوبات واألحداث الضحايا الفرنسي وما 227/18 حسب المادة ا أورو30.000بػ 
ينص قولو إذا كاف الخمر أـ الخبائث فالمخدرات والمؤثرات العقمية األخطر وأشد في نظرنا كاف 
 .مف الضروري إعادة المشروع في تشديد عقوبات ىذه الجرائـ خاصة إذا كاف المجني عمييـ قصرا

 :حماية الحدث من الجرائم الماسة باألخالق:المطمب الثاني
تأخذ الحماية الجزائية لمحدث في صيانة عرضو وشرفو وأخبلقو صور متعددة، سوؼ 

: نناوليا في شكؿ فروع كما يمي
: حماية الحدث من جرائم العرض: الفرع األول

: جريمة هتك العرض: أوال
لـ يعطي المشرع الجزائري تعريفا دقيقا ليتؾ العرض أو االغتصاب في حيف يظير مف 
أحكاـ القضاء ومف التشريعات العربية أف ىتؾ العرض ىو مواقعو أنثى بغير رضاىا، سواء 

  (2)، وعميو ىذه الجريمة مضمونة مف ثبلثة أركاف وىي(1)باإلكراه أو التيديد أو بالحيمة
  مواقعة أنثى موافقة غير شرعية -1

 انعداـ رضا األنثى  -2

 القصد الجنائي  -3

وال يقع ىتؾ العرض في القانوف الجزائري إال مف رجؿ عمى أنثى أما في فرنسا فقد أصبح ىتؾ 
( 3).العرض حائزا حتى عمى الذكر

 

 

                                                 

 .05 ، ص 2009  دار الفكر والقانوف، مصر الجرائم المخمة لآلداب العامة،احمد محمد أحمد، - (1)

 .83،ص1998 منشآة المعارؼ اإلسكندرية جريمة الزنا،أحمد حميد الشواربي، - (2)

 .93، ص2006، دار النيضة العربية، القاىرة، الحماية الجنائية لؤلطفالشريف السيد كامؿ، - (3)
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 ولقد جعؿ المشرع الجزائري مف سف الضحية ظرفا مشددا إذا تـ ىتؾ عرض قاصرة لـ 

  (1) سنة20 إلى 10تكتمؿ السادسة عشر مف عمرىا بعقوبة السجف المؤقت مف 
 

وترفع العقوبة إلى السجف المؤبد إذا كاف الفاعؿ مف أصوؿ القاصرة أو مف ليـ سمطة 
ذا كاف قد استعاف في  عمييا، أو معممييا، أو مف يخدمونيا أو كاف موظفا أو مف رجاؿ الديف، وا 

. فعمتو بشخص أو أكثر
أف تحديد السف لممجني عمييا في جريمة ىتؾ العرض ىي أساس ىذه الجريمة، حيث ال 
يقبؿ مف الفاعؿ الدفع بجيمو لسف القاصرة إال إذا تعذر عميو ذلؾ لظروؼ قيرية أو استثنائية 

 .(2)وتقدير ىذه الظروؼ يعود إلى محكمة الموضوع

 :الفعل المخل بالحياء: ثانيا

 مف ؽ ع ج كؿ فعؿ يمارس عمى 335يقصد بالفعؿ المخؿ بالحياء المشار إليو في المادة 
جسـ إنساف سواء كاف ذكرا أو أنثى ويكوف مف شأنو أف يشكؿ إخبلؿ باألدب، سواء كاف ذلؾ 

عمنية أو في الخفاء وسمي ىذا الفعؿ ىتؾ العرض في القانوف المعنوي، واالعتداء  بالفاحشة في 
 (3 ).القانوف التونسي

ومف ىنا يتضح أف المشرع الجزائري قد ميز بيف الفعؿ المخؿ بالحياء وىتؾ العرض في 
. نقطتيف ىما

 إف ىتؾ العرض ال يقع إال عمى األنثى بينما يقع الفعؿ المخؿ بالحياء عمى األنثى والذكر -1

إف ىتؾ العرض ال يتـ إال بالمواقعة مف القبؿ بينما يشمؿ الفعؿ المخؿ بالحياء كؿ األفعاؿ  -2
 .الماسة بالعرض ما عدا الوقاع

 سنة ظرفا مشددا، حيث يعاقب الجاني 16ويعتبر سف المجني عميو الذي لـ يتجاوز سنو 
.  مف ؽ ع ج 335/2 سنة حسب نص المادة 20 إلى 10بالسجف المؤقت مف 

 
                                                 

 . مف قانوف العقوبات الجزائري2 ؼ 336المادة - (1)

  .133، ص2003، وسائؿ النشر والتوزيع، عماف، الحماية الجزائية لمعرضعمي أبو حجيمة، - (2)

 .100أحسف أبو سقيعة، المرجع السابؽ، ص - (3)
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وترفع العقوبة إلى السجف المؤبد إذا كاف الفاعؿ مف أصوؿ الطفؿ القاصر، أو ممف ليـ 
السمطة عميو، أو كاف مف معمميو أو يخدمونو أو كاف موظفا أو مف رجاؿ الديف، أو كاف الجاني 

. ( ؽ ع ج 337المادة  )قد استعاف عمى فعمتو بشخص أو أكثر
: حماية الطفل من جرائم البغاء: الفرع الثاني

البغاء ىو لغة االتصاؿ الجنسي الغير مشروع فيقاؿ بغت المرأة تبغي فيي بغي، والبغاء في 
القانوف قضت بو محكمة النقض المصرية ، ىو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإذا ارتكبو 

ذا ارتكبتو األنثى فيو دعارة ، بينما لـ يقنع المشرع الجزائري تعريفا لمبغاء (1)الرجؿ فيو فجور، وا 
 مف قانوف العقوبات، كما انو لـ ينسب 349 إلى 342: والدعارة رغـ أنو نص عمييا في المواد

لى أراء الفقياء وأحكاـ  البغاء إلى المرأة دوف الرجؿ ووترؾ أمر كؿ ىذا إلى القواعد العامة وا 
ولمعرفة الحماية التي يعطييا المشرع لمطفؿ مف ىذه الجرائـ قسمنا ىذا الفرع إلى ، (2)المحاكـ
: قسميف
 يقصد بيذه الجريمة تمؾ :جريمة تحريض األطفال عمى الفسق وفساد األخالق: أوال

التصرفات واألفعاؿ واألقواؿ التي يقـو بيا شخص مع شخص آخر قصد التأثير عميو ودفعو إلى 
مزاولة أعماؿ الفسؽ المخالفة لآلداب العامة، وتأخذ ىذه الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

.  مف قانوف العقوبات صورتاف حسب سف المجني عميو342
  سنة 16إذا كاف المجني عميو لـ يكمؿ : صورة الجريمة العرضية -

   سنة19إذا كاف المجني عميو لـ يكمؿ :صورة الجريمة االعتيادية -

 :(3)ويتعرض كؿ شخص مف تثبت ضده ىذه الجريمة إلى عقوبات أصمية وعقوبات تكميمية وىي

 سنوات وغرامة مالية مف 10 إلى 05العقوبة األصمية يعاقب عمى ىذه الجريمة بصورتييا مف / أ
 دج ويعاقب عمى الشروع في ارتكاب الجنح بالعقوبات ذاتيا 100.000 دج إلى 20.000

 ( ؽ ع ج 342/2:المادة)المنصوص عمييا بالنسبة لتمؾ الجنح 
 

                                                 

 .178شرؼ سيد كامؿ، مرجع سابؽ ، ص - (1)

 .199 ص1989 ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر جرائم اإلعتداء عمى العرض في القانون الجزائريمحمد رشاد متولي، - (2)

 .81 ، ص2000، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، الجرائم الواقعة عمى نظام األسرةعبد العزيز سعد، - (3)
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يجوز الحكـ عمى مرتكب ىذه الجريمة بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف حقوؽ : العقوبة التكميمية/ ب
. الوطنية والمدنية والعائمية، أو المنع مف اإلقامة لمدة سنة عمى األقؿ وخمس سنوات عمى األكثر

: جريمة تحريض القصر عمى أعمال الدعارة: ثانيا
قناعيـ عمى مباشرة ىذا الفعؿ أو  يقصد بيا ىو كؿ ما مف شأنو التأثير عمى نفسية القصر وا 

تشجيعيـ لو، أو مساعدتيـ عمى ارتكابو، وذلؾ عف طريؽ عرض أجسادىـ عمى الغير إلشباع 
. رغباتيـ وشيواتيـ الجنسية بمقابؿ سواء كاف القاصر ذكر أو أنثى

فالمشرع الجزائري نص عمى معاقبة كؿ مف يحرض القصر أو يدفعيـ إلى ممارسة الدعارة 
 (1)والبغاء والفسؽ في أي صورة كانت

: وىو ما سنتناولو في النقطتيف التاليتيف
جنحة السماح بممارسة الدعارة، يكوف ذلؾ إما في مكاف مفتوح لمجميور وىو ما أشارت إليو / ا

ما في مكاف غير مفتوح لمجميور حسب نص المادة 346المادة  .  مف ؽ ع ج348 مف ؽ ع ج وا 
: جنحة الوسيط بشأف الدعارة/ ب

ما بإغوائو  يكوف ذلؾ باستخداـ القاصر في أعماؿ الدعارة مقابؿ الماؿ أو الغذاء أو المأوى وا 
 لـ تشر صراحة 343/5لمدخوؿ في ىذا العالـ الماجف بأي طريقة كانت والحقيقة أف نص المادة 

نما استعمؿ لفظ العمر بقولو/ إلى القاصر وال إلى سنو كؿ مف استخدـ أو استدرج أو عاؿ " وا 
شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه عمى احتراؼ الدعارة أو الفسؽ وعميو 

  (2)يفيـ مف باب أولى تشمؿ حماية األطفاؿ القصر
 :ويعاقب الوسيط في شأف الدعارة بعقوبات أصمية وعقوبات تكميمية

 سنوات وبغرامة 05 إلى 02العقوبة األصمية، يعاقب عمى كمتا صورتي الجريمة بالحبس مف 
 دج ما لـ يكف الفعؿ جريمة أشد بالنسبة لجنحة السماح بممارسة 100.000 دج إلى 20.000مف 

. الدعارة في مكاف غير مفتوح لمجميور
 سنوات والغرامة مف 10 إلى 05 ؽ ع ج ترفع العقوبة إلى الحبس مف 344وحسب المادة 

 . دج، إذا ارتكبت الجنحة عمى قاصر لـ يكمؿ التاسعة عشر مف عمره200.000 دج إلى 20.000
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 مف ؽ ع ج الحكـ عمى مرتكب أي صورة مف 349، أجاز المشرع في المادة العقوبة التكميمية
صورتي الجريمة بالحرماف مف ممارسة حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية وعميو 

 (1) سنوات عمى األكثر05بالمنع مف اإلقامة لمدة سنة عمى األقؿ، و
: حماية الطفل من جريمتي التحرش واالستغالل الجنسيين: الفرع الثالث

يعيش العالـ اليـو ثورة جنسية طاغية، تجاوزت كؿ الحدود، األمر الذي جعميا تطرح عمى 
. أنيا مف أشد الجرائـ خطرا عمى األخبلؽ السامية لئلنساف عموما وعمى الطفؿ خصوصا

ويمكننا حصر ىذه الخطورة في جريمتيف ىما جريمة التحرش الجنسي بالطفؿ وجريمة االستغبلؿ 
. الجنسي لو، وىو ما سنتعرض لو مف خبلؿ الفرعيف التالييف عمى الترتيب

: حماية الطفل من جريمة التحرش الجنسي: أوال
إف الشريعة اإلسبلمية قد أحاطت العبلقات بيف الجنسيف بمجموعة ىامة مف الضوابط 

اليدؼ منيا إستبعاد الممارسات الفوضوية، التي مف شأنيا أف تجرىما إلى إرتكاب الفاحشة فأوجب 
، حتى ال تكوف (3)، كما أوجب عمى المرأة إرتداء الحجاب الساتر(2)عمى الجنسيف عض البصر

ف كانت ىذه األخيرة  سببا في الفتنة، كما حـر الخموة غير الشرعية بيف الرجؿ والمرأة، حتى وا 
. ممتزمة بالمباس الشرعي

ومف ىنا يتبيف لنا أف التشريع اإلسبلمي قد أوصد كؿ األبواب التي يمكف أف توصؿ إلى 
. التحرش الجنسي، ومنو إلى الجرائـ األخرى كيتؾ العرض وتحريض القصر عمى الفسؽ والدعارة

 341: ونظرا لتنامي ىذه الظاىرة قرر المشرع الجزائري تجريـ التحرش الجنسي مف خبلؿ المادة
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنة : مكرر والتي نصيا

 دج كؿ شخص يستغؿ بسمطة وظيفتو أو مينتو عف 100.000 دج إلى 50.000وبغرامة مف 
طريؽ إصدار األوامر لمغير أو التيديد أو اإلكراه أو ممارسة ضغوط عميو قصد إجباره عمى 

. االستجابة لرغباتو الجنسية، في حالة العود تضاعؼ العقوبة
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نما   يتبيف لنا مف ىذه المادة أف التحرش الجنسي ال يقتضي اتصاال جسديا بيف الطرفيف وا 
بأخذ شكؿ المساومة أو االبتزاز باستعماؿ السمطة الوظيفية أو المينية عف طريؽ إصدار األوامر 
أو التيديد أو اإلكراه أو ممارسة ضغوط عمى الضحية بحيث ال يمكف ليذا األخير الحصوؿ عمى 

. المنفعة الموعود بيا أو التخمص مف المضرة الميدد بيا إال باالستجابة لمرغبات الجنسية لرئيسو
  إف سموكات المتحرش جنسيا تشمؿ كؿ األقواؿ والحركات واألفعاؿ التي يتخذىا الجاني 

ضعافيا حتى  لتكوف قاعدة لقرارات ماسة بالضحية والتي ييدؼ مف خبلليا إلى سمب إرادتو وا 
. يستجيب لرغباتو الجنسية

 ويتساءؿ بعض الفقياء حوؿ إذا ما كانت ىذه الجريمة مف جرائـ االعتياد بدعوى أف 
ف مختمؼ أساليب  المشرع استعمؿ مصطمح التحرش الذي ينطوي عمى فكرة التكرار والمعاودة وا 

قد صيغت في الجمع، كما يتجمى  (األوامر والتيديد واإلكراه أو الضغوط)إساءة استعماؿ السمطة
ذلؾ أكثر وضوح في النسخة الفرنسية مف القانوف الجزائري، غير أننا نميؿ إلى االعتقاد أف نية 

. (1)المشرع ىي ردع التحرش الجنسي ولو تمثؿ في عمؿ منفرد
:  مكرر ىو341وما يمكف تسجيمو حوؿ نص المادة 

إف التحرش يمكف أف يحصؿ مف أي طرؼ فالمشرع لـ يحدد ال جنس الفاعؿ وال جنس  -1
 .الضحية، وبالتالي يمكف أف يكونا مف جنس واحد

إف المشرع حصر فعؿ التحرش الجنسي بيف رئيس ومرؤوس، في حيف أف ىذا الفعؿ قد  -2
 .يحدث بيف عماؿ مف نفس الدرجة

إف المشرع الجزائري لـ ينص عمى ىذه الجريمة عندما يكوف ضحيتيا طفؿ لـ يتجاوز سنو  -3
 . عاما18

فالطفؿ معرض ىو اآلخر ليذه الجريمة والتي عادة ما تبدأ بالمداعبة وتتطور إلى المبلمسة 
الجسدية، وقد يتـ تعرضو عمدا لمشاىدة أفبلـ أو صور فاضحة قصد إثارة غرائزه الجنسية 

. مبكرا أو حتى اإلعتداء عميو جنسيا
 إال أف إثبات الجريمة والذي يقع عمى المجني عميو مسألة صعبة جدا ألف الجاني عادة ما 
يتحرى السرية عند اقترافو ليذا الجـر ويتخذ كؿ التدابير التي تمنع كشؼ سموكو اإلجرامي 

. وبالتالي ال يكفي تصريح المجني عميو وحده إلثبات الواقعة
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 كما أف الطفؿ عادة ما يكف في نفسو الحوادث األليمة وال يفصح عنيا إال استثناء مما يؤثر 
. في نفسيتو في الكبر

: حماية الطفل من جريمة اإلستغالل الجنسي: ثانيا
يعيش العالـ ثورة جنسية طاغية تجاوزت الحدود وىو أمر جعؿ ىذه القضية تطرح عمى 

. أنيا مف أشد الجرائـ أثرا وخطرا عمى الكياف البشري برمتو
حيث تشيد أمريكا وأروبا وغيرىا مف ببلد العالـ منذ أف اتسعت شبكة االنترنت وربطت 
العالـ بأسره بيذه الشبكة جنونا جنسيا محموما، سواء في العالـ األزياء أو مسابقات  الجماؿ أو 
عالـ األفبلـ الجنسية وصور الجنس، حتى غدا الجنس الشغؿ الشاغؿ لمعظـ أفراد المجموعة 

 (1)البشرية
إف شبكة اإلنترنت تتيح أفضؿ الوسائؿ لتوزيع الصور الفاضحة واألفبلـ الخميعة لشكؿ 

عمني فاضح يقتحـ عمى الجميع بيوتيـ ومكاتبيـ، فيناؾ عمى الشبكة طوفاف ىائؿ مف ىذه الصور 
" جنس األطفاؿ"والمقاالت واألفبلـ الفاضحة بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ في التاريخ، وما يطمؽ عميو 

 (2)ىو مف اخطر ىذه الممارسات في الوقت الحالي
وقد توصمت نتائج العديد مف البحوث والدراسات اإلعبلمية واألمنية إلى أف مشاىدة أفبلـ 

رتكاب الجرائـ  (3)العنؼ واإلباحية، تعد أحد األسباب الرئيسية لئلنحراؼ وا 
وفي ىذا المجاؿ نجد أف الشريعة اإلسبلمية قد وضعت حد لمثؿ ىذه التصرفات 

شاعة الفاحشة والتسبب في تفكؾ المجتمع اإلسبلمي في  البلأخبلقية، وتوعدت مف يقـو بنشر وا 
إف الذيف يحبوف أف تشيع الفاحشة في الذيف أمنوا ليـ عذاب أليـ في الدنيا واآلخرة :" قولو تعالى

( 4 )."واهلل يعمـ وأنتـ ال تعمموف

وال شؾ أف الذيف يقوموف بمثؿ ىذه الجرائـ في حؽ المجتمع إنما ىـ يحاربوف اهلل ورسولو 
بعصيانيـ ألوامر اهلل تعالى ورسولو بنشرىـ الفساد في األرض، لذلؾ استحقوا حكـ اهلل فييـ في 

إنما جزاء الذيف يحاربوف اهلل ورسولو ويسعوف في األرض فسادا أف يقتموا أو يصمبوا : قولو تعالى
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أو تقطع أيدىـ وأرجميـ مف خبلؼ أو ينفوا مف األرض ذلؾ ليـ خزي في الدنيا وليـ في اآلخرة 
. (1)عذاب عظيـ

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ قد نصت عمى أف تتعيد الدوؿ األطراؼ 34: كما نجد أف المادة
بحماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي واالنتياؾ الجنسي، ليذه األعراض تتخذ الدوؿ 

: األطراؼ بوجو خاص جميع التدابير المبلئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراؼ لمنع
 .حمؿ أو إكراه الطفؿ عمى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع - أ

 االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة أو غيرىا مف الممارسات غير الشرعية - ب

 .ٌاستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العروض والمواد الداعرة - ت

، عمؿ المجتمع الدولي عمى 34، وال سيما المادة 1989وتماشيا مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة 
. تعزيز التعاوف بيف الدوؿ لمكافحة األخطار المتزايدة ليذه الجرائـ

وتأكيدا عمى ضرورة حماية األطفاؿ مف مظاىر االستغبلؿ الجنسي، أصدرت الجمعية 
 المتعمؽ بالبروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع (2)العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا

األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية، والذي نص في مادتو األولى عمى أف 
" تحضر الدوؿ األطراؼ بيع األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية"

مف المادة الثالثة منو المقصود باستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية  (ج)ولقد حددت الفقرة 
يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية تصوير أي طفؿ، بأي وسيمة كانت يمارس :" بقوليا

ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة صريحة أو أي تصوير لؤلعضاء التناسمية لمطفؿ إلشباع 
". الرغبة الجنسية أساسا

وفي ىذا اإلطار ألـز ىذا البروتوكوؿ الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ التدابير البلزمة التي مف 
تتخذ كؿ دولة "  مف المادة الثالثة عمى أف 03:شأنيا تعزيز الحماية الجزائية لمطفؿ، فنصت الفقرة

طرؼ، التدابير البلزمة التي تجعؿ ىذه الجرائـ موجبة لمعقوبات المناسبة والتي تضع في االعتبار 
. خطورة طابعيا

 مف 23-227وتدعيما ليذه الحماية نجد أف المشرع الفرنسي قد تدخؿ مف خبلؿ المادة 
قانوف العقوبات، حيث نص عمى عقاب كؿ مف التقط او سجؿ أو نقؿ صورة لطفؿ بقصد نشرىا، 
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إذا كانت ىذه الصورة إباحية، وكذلؾ كؿ مف نشر بأية وسيمة كانت أو ستورد أو صدر مثؿ ىذه 
 أورو، وترفع العقوبة إذا استخدمت في نشر 45.000 سنوات وبغرامة 03الصور، بالحبس لمدة 

 75.000 سنوات والغرامة إلى 05ىذه الصور اإلباحية لمطفؿ شبكة االتصاالت إلى الحبس لمدة 
. أورو

بينما لـ نجد نصا صريحا بشأف العقاب عمى االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في قانوف 
كؿ مف صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد "العقوبات الجزائري، ومع ذلؾ فإنو يعاقب 

مف أجؿ التجارة أو وزع أو أجر أو لصؽ أو قاـ معرضا أو عرض أو شرع في العرض لمجميور 
أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع، كؿ مطبوع أو محرر أو رسـ أو إعبلف أو 
صورة أو لوحات زيتية أو صورة فوتوغرافية أو أصؿ الصورة أو قالبيا، أو نتج أي شيء مخؿ 

 معتبرا (1)" دج100.000 دج إلى 20.000بالحياء بالحبس مف شيريف إلى سنتيف وبغرامة مف 
. ذلؾ انتياؾ لآلداب العامة لممجتمع

ونقوؿ إنو إذا كاف مف الصعب ضماف الحماية الكاممة لمطفؿ مف ىذه الجرائـ فإنو بإمكاف 
. المؤسسات العنية وضع نظـ تحجب المواقع نيائيا عمى الكبار والصغار عمى السواء

موس بف حماد في : وىذا ما أكده وزير االتصاؿ وتكنولوجيا اإلتصاؿ الجزائري السيد
أف الميثاؽ المتعمؽ بحماية األطفاؿ مف مخاطر استعماالت "تصريحو لجريدة الشروؽ اليومية مف 

االنترنت، والذي ساىمت فيو وزارة البريد ممثمة في مجمع اتصاالت الجزائر في إعداده إلى جانب 
عدد مف الوزارات والييئات المعنية والذي تـ تدعيمو بسمسمة مف النصوص التشريعية التي مف 
شأنيا العمؿ عمى حماية حقوؽ ىذه الشريحة مف المجتمع، سيدخؿ حيز التنفيذ مع مطمع سنة 

2012 .(2) 

                                                 

 . مكرر مف قانوف العقوبات الجزائري333:المادة- (1)

 18/12/2011، جريدة الشروؽ اليومي،نظام معموماتي لحماية األطفال من تفحص مواقع العنف واإلباحيةنوارة باشوش، - (2)
 .04ص



  الحمايــة الجنائيـة لألحــداث الجانحيــــن:                                     الفصــــل الثانـــي

 

 

 -28-  

 

:  تمهيـــــــــد
 

إف ظاىرة جنكح األحداث، تعتبر مف أبرز المشكالت التي تعاني منيا المجتمعات في 
العالـ منذ القدـ، حيث كانت اإلجراءات التي يخضع ليا المتيـ البالغ كالمتيـ الحدث مكحدة 

. مف حيث المتابعة كالتحقيؽ كالمحاكمة، ككذا أماكف تنفيذ العقكبة 
كبظيكر المدرسة الكضعية التي أعتبرت حدث أحد فئات المجرميف الذيف يجب أف تختمؼ 

معاممتيـ  الجنائية عف معاممة البالغيف كذلؾ لتكافر ظرؼ صغر السف بالتطبيؽ عمييـ عقكبات 
دماجيـ  (1).مخففة كالتدابير إلعادة إصالحيـ كا 

ككؿ ما تكصمت إليو المجتمعات الدكلية في مجاؿ حماية حقكؽ األحداث في مختمؼ 
المجاالت، قد أثر عمى القكانيف الداخمية بحيث أخذت بيا كأدخمتيا في مجاالت كثيرة في 

قكانينيا الجنائية كاإلجرائية فالمشرع الجزائرم ترؾ األحكاـ الخاصة بالقصر مكزعة بيف قانكف 
العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية، مع سف نصكص خاصة باألحداث المعرضيف لخطر 

 (2)معنكم
: كعمى ضكء ما سبؽ قسمنا الفصؿ الثاني ىذا إلى ثالثة مباحث كىي عمى التكالي

 الحماية الجنائية لألحداث قبؿ المحاكمة : المبحث األكؿ -1

 الحماية الجنائية لألحداث أثناء المحاكمة: المبحث الثاني -2

 أحكاـ قضاء األحداث كطرؽ الطعف فييا: المبحث الثالث -3

 
 
 
 
 

                                                 

، دراسة مقارنة بيف قكانيف األحداث العربية، دار المطبكعات قواعد األمم المتحدة لتنظيم قضاء األحداثفتكح عبداهلل، - (1)
 .17،ص1991الجامعية، اإلسكندرية، 

 .08زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (2)
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: الحماية الجنائية لألحداث قبل المحاكمة: المبحث األول

عند اكتشاؼ الضبطية القضائية كقكع جريمة ما، أك كصؿ عمميا بذلؾ عف طريؽ 
البالغ أك الشككل، قامت بأداء كاجبيا في مجاؿ البحث كالتحرم عف الجريمة كمرتكبيا، في 

حدكد إختصاصاتيا كعند إنتيائيا مف ىذه الميمة، تقـك بإرساؿ ممؼ القضية إلى ككيؿ 
 مف ؽ إ ج 36الجميكرية، بإعتباره مدير نشاطيا، في دائرة إختصاصيا طبقا لنص المادة 

كلككيؿ الجميكرية الحؽ في التصرؼ في محاضر الضبطية، إما بالحفظ إذا تكافرت بشركط 
الحفظ، كما لو أف يقـك برفع الدعكل مباشرة إلى المحكمة في الجنح المتمبس بيا، كلو الحؽ 
كذلؾ في تحريؾ الدعكل العمكمية كطمب فتح تحقيؽ مف الييئة المختصة، فالتحقيؽ بالنسبة 

لمبالغيف كجكبي في جنايات، كجكازم في الجنح كالمخالفات، أما بالنسبة لألحداث يككف كجكبي 
في الجنايات كالجنح، كمف خالؿ مما سبؽ سكؼ نتناكؿ تدريجيا حماية األحداث قبؿ المحاكمة 
كفؽ مراحؿ إجرائية مرتبة، أكليا الحماية اإلجرائية لألحداث في مرحمة البحث كالتحرم، كثانييا 

. حماية األحداث في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي
:  الحماية اإلجرائية لمحدث في مرحمة البحث والتحري: المطمب األول

البحث كالتحرم ىك إجراء أكلي يرمي إلى الكشؼ مف مالبسات الجريمة كجمع األدلة 
 (1). سابؽ لمتحقيؽ اإلبتدائي تقـك بو عناصر الضبطية القضائيةك ىك عمؿكالبحث عف المجـر 

.  إختصاص الضبطية القضائية في ميداف األحداث:الفرع األول 
: تمقي الشكاوي والبالغات: أوال

 مف ؽ إ ج بتمقي الشكاكم 17 أكجب القانكف عمى الشرطة القضائية في المادة 
كالبالغات التي ترد إلييا بشأف الجرائـ كالمقصكد باإلبالغ ىك اإلخطار عف كقكع جريمة سكاء 
كاف مقترفيا شخصا معمكما أك مجيكال بالغا أك حدثا، كما يجكز التبميغ بأم كسيمة مف كسائؿ 

( 2).التبميغ
                                                 

، الطبعة األكلى الجزء الثاني، الجزائر، دار ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األوليةمحمد محدة، - (1)
  .14،ص1992ىكمة،

 الجزء الثالث، ديكف المطبكعات مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،أحمد شكقي الشمقاني، -(2)
 .161، ص1999الجامعية،
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كفي ميداف األحداث تختص الشرطة العادية األحداث بتمقي الشكاكم كالبالغات 

بإعتبارىـ ىـ المعنيكف لحماية األحداث مف اإلنحراؼ أك التعرض لو كيقـك ضباط الشرطة 
خطار ككيؿ الجميكرية بكؿ ما كقع مف جرائـ بغير  القضائية بتحرير محاضر عمى أعماليـ، كا 

. (1) مف ؽ إ ج 18تميؿ حسب نص المادة 
: جمع اإلستدالالت: ثانيا

تناط ميمة البحث كالتحرم عف الجرائـ أينما كانت لمضبطية القضائية كجمع األدلة عنيا 
كالبحث عف مرتكبييا، كذلؾ ما داـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ قضائي بعد، كىك ما يعرؼ بجمع 

. اإلستدالالت 
كتيدؼ ميمة جمع اإلستدالالت إلى الكشؼ عف مالبسات الجريمة كمعرفة مرتكبيا، عف 

طريؽ جمع العناصر كاألدلة الالزمة لتحريؾ الدعكل العمكمية بشأنيا، سكاء أماـ قضاء 
. التحقيؽ أك قضاء الحكـ

كلـ يحدد القانكف إجراءات جمع االستدالالت فيي مترككة لتقدير رجاؿ الضبط القضائي 
. لكف بإحتراـ القاعدة العامة بعدـ المساس بحرية األشخاص كحرمة المساكف

كفي نطاؽ األحداث فإف الطرؽ المستعممة مع األحداث المنحرفيف أك المكجكديف في خطر 
. (2)معنكم، ال تشبو كثير اإلجراءات التي تتبع بالنسبة لمبالغيف

فعند تمقي ضباط الشرطة القضائية شككل أك بالغا عف كقكع جريمة مف حدث، سكاء 
كاف التبميغ مف الضحية أك الحدث نفسو، أك مف قبؿ األكلياء، أك الييئات المكمفة بشؤكف 
األحداث، فإنيا تقـك بعمميف متكازييف مباشرة جمع اإلستدالالت في مكاف كقكع الجريمة أك 

األماكف المكجكد فييا الحدث في حالة خطر، مع إخطار كالد الحدث أك كصيو أك مف يتكلى 
. (3)حضانتو في نفس الكقت بكؿ الكسائؿ، كفؽ ما يمزمو القانكف

 
 

                                                 

  .62زيدكمة درياس، مرجع سابؽ ص - (1)

 . 168أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ ص - (2)

  .64زيدكمة درياس، مرجع سابؽ ص - (3)
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كالسرعة كالدقة في العمؿ في ىذه المرحمة قد يكشؼ مبكرا عف الميكؿ الخطير الكامف 
في نفسية الحدث، كىذا ما يساعد قاضي األحداث عمى إتخاذ التدابير اإلستعجالية المناسبة 

. لمحدث
كسماع الحدث في ىذه المرحمة ليس اليدؼ منو إثبات التيمة عميو، بؿ معرفة الظركؼ 

المحيطة بو كالعكامؿ التي دفعتو إلى الكصكؿ إلى ىذه الحالة، ككمما كاف ضابط الشرطة ذا 
خبرة كاسعة في ميداف األحداث كمما سيؿ عمييـ جمع األدلة كالكشؼ عف مالبسات الجريمة 

قناع الحدث بأف الشرطة ىدفيا حمايتو مف االنحراؼ كالتعرض لو  . كا 
كيجب عمى ضباط الشرطة عدـ إستعماؿ الخشكنة مع الحدث، فميما كانت سمطاتو 

كاسعة في جميع االستدالالت إال أنيا تبقى مقيدة بالضمانات حكؿ حالة الحدث إال أنيا تبقى 
 (1 ):مقيدة بالضمانات التالية

  حقكؽ اإلنساف كحرياتوةمراعا -

 كجكب تحرير محضر جمع اإلستدالالت  -

 جكاز اإلستعانة بمدافع في مرحمة جمع اإلستدالالت -

 إختصاصات الضبطية القضائية في تقييد حرية الحدث  كتقييد لحرية األفراد :الفرع الثاني
عف طريؽ ضباط الشرطة القضائية، ال يخرج عف االستيقاؼ الضبط كاالقتياد، التكقيؼ لمنظر 

طبقا لقانكف اإلجرءات الجزائية  
: االستيقاف/ أوال

ىك إجراء شرطي الغرض منو معرفة ىكية الشخص المستكقؼ كىك إجراء تقرره : االستيقاف
المبادئ القانكنية لرجاؿ السمطة العامة بكجو عاـ كمف باب أكلى لعناصر الضبطية القضائية  
إجراء االستيقاؼ يجد مجاال كاسعا في ميداف األحداث سكاء بسبب البحث الجارم عف الياربيف 
مف منازؿ أكليائيـ خاصة كأف الكثير منيـ ال يحممكف بطاقات شخصية، كذلؾ ما يجعؿ رجاؿ 
السمطة كالشرطة القضائية يقتادكف الحدث المستكقؼ الذم ال يتمكف مف الكشؼ عف ىكيتو إلى 
أقرب مركز شرطة ال لشيء إال بغرض اإلتصاؿ بكالديو، كتسميمو لو، كتنبييو بأنو مسؤكؿ عف 
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مراقبتو، خاصة أكلئؾ الذيف يككنكف بعيديف عف مقر إقامة أكليائيـ، كىذا مف باب الحماية 
 (1)كالكقاية كيدخؿ في صميـ عمؿ الشرطة القضائية كاإلدارية بمختمؼ أسالكيـ 

: الضبط واالقتياد: ثانيا
الشخص المتمبس بجريمة حدثا أك بالغا، إما أف يككف حاضرا في مكاف كقكع الجريمة 
ما أف يقـك عامة  قتياده إلى ككيؿ الجميكرية كا  كىنا يقـك ضباط الشرطة القضائية بضبطو كا 

قتياده إلى أقرب مركز شرطة، أما إذا لـ يكف متمبسا  الناس أك رجاؿ السمطة العامة بضبطو كا 
بجناية ككاف حاضرا بمكاف ارتكاب جريمة، فإف لككيؿ الجميكرية الحؽ في إصدار األمر 

  (2)بإحضاره، كذلؾ قبؿ أف يمتمس مف قاضي التحقيؽ فتح تحقيؽ
: التوقيف لمنظر: ثالثا 

أجاز المشرع الجزائرم لضباط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التكقيؼ لمنظر ضد 
األشخاص البالغيف في مرحمة البحث كالتحرم كفي الجرائـ المتمبس بيا، كقد خمت نصكص 

.  الجزائية مف مكاد تنظـ إجراءات تكقيؼ األحداث لمنظرتقانكف اإلجراءا
كيجب عمى ضباط الشرطة القضائية أف يضع تحت تصرؼ الشخص الكقكؼ لمنظر 
كؿ كسيمة تمكنو مف اإلتصاؿ فكرا كمباشرة بعائمتو، كمف زيارتيا لو، مع التحفظ عمى سرية 

 مف قانكف إجراءات جزائية كلـ يميز قانكف اإلجراءات 1 مكرر 51التحريات طبقا لنص المادة 
.  ساعة48الجزائية بيف البالغيف كاألحداث في مدة التكقيؼ لمنظر فجعميا مكحدة لمفئتيف كىي 

 (3)"ال يجكز أف تتجاكز مدة التكقيؼ لمنظر ثماني كأربعيف ساعة  "51/2فتنص المادة 
: التصرف في نتائج البحث والتحري: الفرع الثالث

أسند المشرع لضباط الشرطة القضائية عامة تمقي الشكاكم كالبالغات كجمع 
اإلستدالالت، ك استثناءا إجراءات التحقيقات االبتدائية في حالة اإلينابة القضائية، كألزميـ 
كذلؾ بتحرير محاضر بخصكص ذلؾ دكف تفرقة بيف البالغيف كاألحداث، إال أنو منح حؽ 
 18التصرؼ في نتائج عمميـ إلى ككيؿ الجميكرية بعدما أف يرسمكنيا إليو حسب نص المادة 

.   مف ؽ إ ح ج2فقرة 
                                                 

  .74زيدكمة درياس، مرجعو سابؽ، ص- (1)

 76زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (2)

   .86المرجع نفسو- (3)
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: طمب فتح تحقيق: أوال

تتـ متابعة الحدث الذم إرتكب جنحة أك جناية بناءا عمى طمب فتح تحقيؽ الذم يكجو 
. (1)ككيؿ الجميكرية إما إلى قاضي األحداث أك قاضي التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث

 مف ؽ إ ج يتبيف أف التحقيؽ في قضايا األحداث كجكبي في 452كطبقا لنص المادة 
الجنايات كالجنح ، ففي الجنايات يكجو ككيؿ الجميكرية طمب فتح تحقيؽ إلى قاضي التحقيؽ 
المختص بشؤكف األحداث، كما يمكف ليذا األخير أف يقـك بالتحقيؽ في الجنح بصفة استثنائية 

في حالة تشعب القضية، كلمنيابة أف تعيد لقاضي التحقيؽ إلجراء تحقيؽ بناءا عمى طمب 
( 2)قاضي األحداث كبمكجب طمبات مسببة

ذا كاف المشرع قد أجاز رفع الدعكل مباشرة أماـ المحكمة في الجنح المتمبس بيا، ففي   كا 
ميداف األحداث ال يجكز ذلؾ ككف التحقيؽ كجكبي في الجنح المرتكبة مف قبؿ األحداث حتى 

. كلك كاف متمبسا بيا
: تحريك الدعوى العمومية: ثانيا

في جنح األحداث المتمبس بيا لـ يجز المشرع لمنيابة العامة رفع الدعكل مباشرة أماـ 
 في المخالفات األحداث أجاز المشرع 03 فقرة 59قسـ األحداث كما جاء في نص المادة 

لككيؿ الجميكرية، رفع الدعكل مباشرة أماـ قسـ المخالفات الخاص بالبالغيف، كىذا ما نصت 
.  مف ؽ إ ج 446عميو المادة 

إذا رأل قاضي األحداث أف الكقائع ال تككف إال >>  مف ؽ إ ج  459كتنص المادة 
مخالفة أجاؿ القضية  عمى المحكمة ناظرة في قضايا المخالفات، األكضاع المنصكص عمييا 

كبالتالي المتضرر مف مخالفة إرتكابيا حدث طبقا لمقكاعد العامة اإلدعاء  <<164في المادة 
مدنيا أماـ قسـ المخالفات، كما أف ككيؿ الجميكرية ىك الكحيد المخكؿ لو حؽ متابعة األحداث 

.  مف ؽ إ ج 448المقدـ بشأنيـ شككل مسبقة مف اإلدارة صاحبة المصمحة طبقا لنص المادة 
 

                                                 

 .102زيدكمة درياس، مرجع سابؽ ص - (1)

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية  3 فقرة 452أنظر المادة - (2)
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ك بالنسبة لألحداث المعرضيف لخطر معنكم، لككيؿ الجميكرية الحؽ أف يطمب مف 
قاضي األحداث لمتدخؿ لحماية الحدث المكجكد في خطر معنكم، كىذا ما جاء في نص 

. (1)، كالمتضمف قانكف حماية الطفكلة كالمراىقة72/3: مف األمر02:المادة
: األمر بالحفظ: ثالثا

األمر بالحفظ ألكراؽ القضية إجراء إدارم تتخذه النيابة العامة ممثمة في ككيؿ 
الجميكرية بشأف كؿ جريمة إرتكبيا شخص بالغ، أك حدث، كيتخذ اإلجراءات مباشرة بعد 

اإلنتياء مف إجراءات البحث كالتحرم التي يجرىا ككيؿ الجميكرية بنفسو أك يأمر بيا مف قبؿ 
 مف ؽ إ ج 36 ؽ إ  ج  فتنص المادة 17 ؽ إ ج  كالمادة 12/03ذلؾ، كفقا لنص المادة 

<< .....، كيقرر ما يتخذ بشأنياتكيقـك ككيؿ الجميكرية، بتمقي المحاضر كالشكاكم كالبالغا
إذا األمر بحفظ أكراؽ القضية سمطة مقررة لككيؿ الجميكرية بشأف كؿ جريمة كقعت 

 (2).جناية آك جنحة أك مخالفة يتخذه عقب اإلنتياء مف عممية البحث كالتحرم
: الحماية اإلجرائية لمحدث في مرحمة التحقيق االبتدائي: المطمب الثاني

التحقيؽ االبتدائي ىك مجمكع اإلجراءات التي تقـك بيا ىيئات التحقيؽ قبؿ بدأ 
المحاكمة، بشأف جريمة ارتكبت عف طريؽ جمع األدلة كتمحيصيا بغرض معرفة الحقيقة، 

كذلؾ كفؽ إجراءات قانكنية حددىا المشرع، كمف بينيا عالنية التحقيؽ بالنسبة لمخصـك سريتو 
بالنسبة لمجميكر، مع كجكب تحرير محضر بكاسطة كاتب الضبط رغـ أف التحقيؽ مع الحدث 

يتناكؿ الكاقعة اإلنحرافية، المنسكبة إليو كجمع األدلة عف الجريمة، باإلضافة إلى ذلؾ  فإف 
لمتحقيؽ في مجاؿ األحداث مدلكؿ أخر يتفؽ مع فكرة االىتماـ بالشخص الحدث كالظركؼ 
كالدكافع التي أدت إلى ارتكاب الفعؿ اإلجرامي، كىذا ىك الفرؽ الجكىرم بيف التحقيؽ مع 

( 3).كالمتيـ البالغ (الجانح)الحدث المنحرؼ
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: التحقيق بواسطة قاضي األحداث: الفرع األول

قاضي األحداث ىك الركيزة األساسية في مجاؿ قضاء األحداث باعتباره يجمع تارة بيف 
. التحقيؽ كالحكـ، كفي بعض الحاالت يحقؽ كيحيؿ إلى قسـ المخالفات، أك قسـ الجنح

إذا فقاضي األحداث رغـ انو قاضي جزائي ال يصدر أحكاما جزائية فيك يحقؽ مع 
الحدث الجانح كيتخذ تدابير الحماية كالتربية، فالمشرع أعطاه صالحية التحقيؽ كالحكـ بالتدابير 
فيما يتعمؽ بالقصر المكجكديف في خطر معنكم، رغـ أف سمككاتيـ ال تعد جرائـ، فالغرض مف 

. ىذا كمو ىك حماية ىذه الفئة مف األفراد
أما بالنسبة لألحداث المنحرفكف فالمشرع الجزائرم لـ يجز لقاضي األحداث إصدار 

األحكاـ الجزائية ، لكف أجاز لو أف يصدر تدابير مؤقتة إلى غاية إنتيائو مف التحقيؽ كبعدىا 
( 1) مف ؽ إ ج460 ؽ إ ج  ك459يحيؿ الحدث إلى الجية القضائية المختصة حسب المادتيف 

 
: تعيين قاضي األحداث: أوال

تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة عف مجاؿ إيجاد قضاء متخصص لمفصؿ في مجاؿ 
 مف ؽ إ ج 449قضاء األحداث، فإف المشرع الجزائرم نص في الفقرة األكلى مف المادة 

 (2 ):الشركط الخاصة الكاجب تكافرىا في مف يعيف كقاضي لمنظر في قضايا األحداث كىي
 أف يككف قاضي ذا كفاءة  -1

أف يككف مف أكلئؾ الذيف يكلكف عناية خاصة باألحداث  -2
 مف ؽ إ ج عمى ضركرة تعييف قاضي أحداث أك أكثر في كؿ 449كما تنص المادة

محكمة، كىذا التعييف يقصد بو إعطائيـ صفة قاضي المختص بشؤكف األحداث ألف تعيينيـ 
كقضاة يككف سابقا عمى إعطائيـ  ىذه الصفة كتختمؼ الطريقة التي يتمقى بيا القاضي  ىذه 
الصفة بيف القضاة العامميف في محكمة مقر المجمس القضائي كالقضاة العامميف في المحاكـ 

  03األخرل فقاضي األحداث بمحكمة مقر المجمس يتـ تعيينو بقرار مف كزير العدؿ لمدة 
                                                 

إذا رأل قاضي األحداث أف الكقائع ال تككف إال مخالفة، أجاؿ القضية عمى المحكمة الناظرة في مادة "459تنص المادة -  (1)
  ".164المخالفات باألكضاع المنصكص عمييا في المادة 

 .437 ص 1992، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائريمكالم ممياني بغدادم، -  (2)
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سنكات، أما قضاة األحداث بالمحاكـ األخرل فيتـ تعيينيـ بأمر مف رئيس المجمس القضاء بعد 

. طمب النائب العاـ
 الفقرة الثانية مف ؽ إ ج كيعيد إلى مستشار أك أكثر مف أعضاء 472كتنص المادة 

" المجمس القضائي بمياـ المستشاريف المندكبيف لحماية األحداث كذلؾ بقرار مف كزير العدؿ
ف  مما سبؽ نستخمص أنو ال يكجد في الجزائر قضاء مختص في مجاؿ األحداث كا 

 التي يكتسبيا القاضي قبؿ تعيينو كقاضي أحداث ال تتعدل حصكلو عمى ةالمعارؼ التككيني
شيادة الميسانس في الحقكؽ كشيادة المدرسة العميا لمقضاء، كأف التككيف الميداني في مجاؿ 

 (1)العمؿ ىك الشيء الكحيد المممكس 
: ثانيا صالحيات قاضي األحداث

ال تخرج :  صالحيات قاضي األحداث بالنسبة لألحداث المعرضين لخطر معنوي2/1
صالحيات قاضي األحداث في التحقيؽ مع األحداث المكجكديف في خطر معنكم عف الشركط 
الكاجب تكافرىا حتى يتمكف القاضي مف التدخؿ لحماية الحدث، ككذا اإلجراءات المرحمية التي 

تخاذ التدابير المالئمة . يقـك بيا القاضي حتى االنتياء مف مرحمة التحقيؽ كا 
: شروط التدخل* 

 :شروط تتعمق بالقاضي
أف يككف القاضي متخصصا  - 
أف يككف القاضي عمى عمـ بالكقائع عف طريؽ التبميغ المباشر مف طرؼ جميع أفراد - 

 72/3 مف األمر 02المجتمع أك عف طريؽ عريضة مف األشخاص الذيف أجازت ليـ المادة 
. ذلؾ

: شروط تتعمق بالحدث
.  سنة21أف يككف الحدث محؿ الحماية لـ يكمؿ  - 
. أف يككف الحدث معرض لخطر معنكم- 
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تنقسـ أعماؿ قاضي األحداث في : اإلجراءات التي يقوم بها قاضي األحداث أثناء التحقيق*

: مجاؿ التحقيؽ إلى
سماع األشخاص الذيف ليـ عالقة بالحدث - 
إصدار أكامر مؤقتة قبؿ انتياء التحقيؽ بيدؼ حماية الحدث  - 
القياـ بإجراء التحرم حكؿ الحالة االجتماعية كالطبية كالعقمية كالنفسية لمحدث، كىك ما - 

( 1) 72/03 مف األمر رقـ 4تتضمنو المادة 

:  صالحيات قاضي األحداث بالنسبة لألحداث المنحرفين2/2
 بالنسبة لممخالفات: 

 66يجكز إجراء تحقيؽ في المخالفات إذا طمبو ككيؿ الجميكرية، كىك ما تضمنتو المادة 
 (2 ).مف ؽ إ ج

 ؽ إ ج  قسـ 446حيث يفصؿ في المخالفات المرتكبة مف طرؼ األحداث طبقا لممادة 
المخالفات المختص في الفصؿ في المخالفات لمبالغيف، إال أنو الفصؿ ىنا يتـ  بالنسبة لمعقكبة 

 ؽ إ ج إذا رأت 02 فقرة 446الجزائية، بينما بالنسبة لمتدابير نجدىا في مضمكف المادة 
المحكمة في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أف ترسؿ الممؼ بعد نطقيا بالحكـ إلى قاضي 

 (3).األحداث الذم لو سمطة كضع الحدث تحت نظاـ اإلفراج المراقب
 بالنسبة لمجنح: 

أجاز المشرع لقاضي األحداث التحقيؽ الفصؿ في قضايا األحداث، إال أف ذلؾ يقتصر 
فقط عمى األحداث المعرضيف لإلنحراؼ، المحاليف إليو مف قسـ المخالفات، حيث يقـك 

بالتحقيؽ كاتخاذ التدابير النيائية المناسبة، لكف بالنسبة لمجنح أمر مختمؼ، فقاضي األحداث لو 
فقط صالحية التحقيؽ كاألمر بالتدبير المؤقت، أك إصدار أك أمر التحقيؽ ذات الطابع الجزائي  

 
 

                                                 

 . المتعمؽ بحماية الطفكلة كالمراىقة72/03: أنظر األمر رقـ-  (1)

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية66: أنظر لنص المادة-  (2)

 .159زيدكمة درياس، مرجع سابؽ ص -  (3)
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دكف الفصؿ في القضية بحكـ جزائي أك تدبير نيائي، كأبرز ما يميز بو المشرع التحقيؽ في  

  (1)الجنح التي يرتكبيا األحداث جعمو إلزاميا عمى خالؼ القكاعد العامة بالنسبة لمبالغيف
: األوامر التي يصدرها قاضي األحداث: ثالثا

 يتمتع قاضي األحداث بصالحيات كاسعة أثناء : األوامر المؤقتة ذات الطابع التربوي
التحقيؽ، كما منحو المشرع سمطة إصدار أكامر مستعجمة ذات طابع تربكم مؤقت لصالح 

يجكز لقاضي األحداث أف يسمـ المجـر الحدث " مف ؽ إ ج 455الحدث، نصت عمييا المادة 
 مؤقت 

 . إلى كالديو أك كصيو أك الشخص الذم يتكلى حضانتو أك إلى أم شخص جدير بالثقة -1

 إلى مركز إيكاء -2

 إلى قسـ إيكاء -3

 (ممجأ)إلى مصمحة الخدمة االجتماعية المنكط بيا معاكنة الطفكلة أك بمؤسسة إستشفائية -4

إلى مؤسسة أك منظمة تيذيبية أك التككيف الميني أك لمعالج تابعة لمدكلة أك اإلدارة العامة  -5
ذا رأل في حالة الحدث الجسمانية كالنفسانية  مؤىمة ليذا الغرض أك مؤسسة خاصة معتمدة كا 

 .تستدعي فحصا عميقا فيجكز لو أف يأمر بكضعو مؤقتا في مركز مالحظة معتمد

كيجكز عند اإلقتضاء مباشرة  الحراسة المؤقتة تحت نظاـ اإلفراج  تحت المراقبة كيككف تدبير 
. (2)الحراسة قابال لإللغاء دائما

  األوامر التي تصدرها هيئات التحقيق بعد االنتهاء من التحقيق: 

بعد انتياء التحقيؽ يقـك قاضي التحقيؽ كقاضي األحداث بإرساؿ الممؼ إلى النيابة 
 أياـ مف تاريخ اإلبالغ 10العامة كىك ما يسمى باألمر باإلبالغ أك االستطالع رأييا في خالؿ 

. (3) مف ؽ إ ج457كىك ما نصت عميو المادة 
 

                                                 

 ..356مكالم ممياني بغدادم، مرجع سابؽ ص - (1)

 يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1966 يكنيك سنة 08 المؤرخ في 155-66: األمر رقـ- (2)
 .24/12/2006 مؤرخة في 84 الجريدة الرسمية رقـ 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22- 06

 . مف ؽ إ ج 457:أنظر نص المادة -  (3)
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: كلقاضي األحداث كقاضي التحقيؽ إصدار أحد األمريف

 مف ؽ إ ج طبقا ألحكاـ المادة 458كىك ما نصت عميو المادة : األمر بأف الكجو لممتابعة- 
.  مف ؽ إ ج163
عندما يتكصؿ القاضي مف خالؿ التحقيؽ الذم أجراه أف أركاف الجريمة : األمر باإلحالة- 

: متكافرة يقـك بما يمي
  ( ؽ إ ج 460المادة )يأمر بإحالة القضية إلى قسـ األحداث المحكمة : بالنسبة لمجنح- 
بالنسبة لممخالفات يعد أمرا بإحالة القضية إلى قسـ المخالفات المختص في الفصؿ في - 

.  مف ؽ إ ج459 ك 446مخالفات البالغيف طبقا لممكاد 
إذا حقؽ قاضي األحداث في قضية حدث متيـ بإرتكاب جنحة ثـ تبيف : بالنسبة لمجنايات - 

أف الفعؿ المرتكب جناية يحيؿ ممؼ القضية إلى قاضي التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث عف 
  (1)طريؽ ككيؿ الجميكرية كىك ما يسمى بالتخمي

: التحقيق بواسطة قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث: الفرع الثاني
إف األحداث رغـ صغر سنيـ، قد يقترفكف أبشع الجرائـ كأخطرىا، كجرائـ القتؿ كالسرقة  -

المكصكفة، ككذلؾ المساىمة في إرتكاب الجنح مع البالغيف، كىك ما عبر عنو المشرع بالقضايا 
المتشعبة كلذلؾ أسند المشرع التحقيؽ في الجنايات كالجنح المتشعبة إلى قاضي مختص في 

 :شؤكف األحداث

: تعيين قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث: أوال
إف الكاقع العممي في تعييف قضاة التحقيؽ المختصيف بالتحقيؽ في قضايا األحداث يفرز 

. ثالثة حاالت مف التعييف
 .تعييف قاضي مختص في التحقيؽ في قضايا األحداث بدكف أف تسند لو مياـ أخرل  -

تعييف قاضي مختص بالتحقيؽ في قضايا األحداث كتسند لو مياـ أخرل كالتحقيؽ في  -
 .قضايا البالغيف كتشكيؿ قسـ الجنح بالنسبة لمبالغيف

 .كما يعيف قاضي مختص في التحقيؽ في قضايا األحداث في محكمتيف أك أكثر -

 
                                                 

 .173زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (1)
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، فإنو عمى مستكل محكمة مقر المجمس يعيف قاضي 449/2،1طبقا لنص المادة 
 سنكات، أما في 03التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث، مف طرؼ كزير العدؿ بقرار لمدة 

المحاكـ غير محكمة مقر يتـ تعيينو بناء طمبا مف النائب العاـ، كبأمر صادر عف رئيس 
المجمس القضائي لمدة ثالثة سنكات، كفي حالة بقاء قاضي في المحكمة المعيف فييا فإف ذلؾ 

نما بقرار جديد لمدة ثالثة سنكات أخرل   (1)ال يتـ تمقائيا، كا 
:  صالحيات قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث: ثانيا

فيما يتعمؽ باألعماؿ التي يقـك بيا قاضي التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث نجد المادة 
 مف ؽ إ ج تبيف أف اإلجراءات التي يتخذىا قاضي التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث، 464

. ال تختمؼ عف اإلجراءات كقكاعد التحقيؽ مع البالغيف
 كيختص قاضي التحقيؽ بشؤكف األحداث بالتحقيؽ في الجنايات كالجنح المتشعبة التي 

يرتكبيا األحداث، كفؽ القكاعد العامة كالنصكص الخاصة باألحداث في قانكف اإلجراءات 
 مف 100الجزائية، أم يستدعي الحػدث ككليو كيتـ سماع الكلي كيستجكب الحدث كفقا لممادة 

عادة تمثيؿ  جراء المكاجية في حالة الضركرة، كا  ؽ إ ج  في محضر مكتكب كسماع الشيكد، كا 
الجريمة إجراء المعاينة كالخبرة إذا إقتضى األمر، كلو الحؽ كذلؾ في إصدار جميع األكامر 

الجنائية التي يمكف أف يصدرىا قاضي التحقيؽ مع البالغيف، كاألمر باإلحضار، األمر 
بالقبض، األمر بالحبس المؤقت، إال أنو بالنسبة لألمر بالحبس المؤقت يجب أف تراعى أحكاـ 

ال يجكز  كضع المجـر الذم يبمغ مف العمر :"  مف ؽ إ ج التي تنص عمى ما يمي456المادة 
ثالث عشر سنة كاممة في مؤسسة عقابية كلك بصفة مؤقتة، كال يجكز كضع المجـر مف سف 
الثالثة عشر إلى الثامنة عشر مؤقتا في مؤسسة عقابية إال إذا كاف ىذا التدبير ضركريا أك 

استحاؿ أم إجراء آخر كفي ىذه الحالة يحجز الحدث في جناح خاص فإف لـ يكجد ففي مكاف 
."   اإلمكاف لنظاـ العزلة في الميؿرخاص كيخضع بقد
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 :الحماية الجنائية لمحدث أثناء المحاكمة: المبحث الثاني

إف اليدؼ مف محاكمة المجـر البالغ ىك تمحيص األدلة بصفة نيائية، بغرض الفصؿ 
في مكضكع الدعكل العمكمية بالبراءة أك بالعقكبة، لكف اليدؼ مف محاكمة القصر ال يرتكز 

أساسا عمى ذلؾ، ألف الحدث الجانح أك المعرض لخطر معنكم، عادة ما يككف ضحية عكامؿ 
جتماعية عجز عف مقاكمتيا، فدخؿ في دائرة الخطر كذلؾ ما جعؿ  شخصية إقتصادية كا 

المشرع ينظر إلى محكمة األحداث عمى أنيا ىيئة إجتماعية قانكنية تختص في الفصؿ في 
أعقد السمككات، ألىـ فئة مف أفراد المجتمع، ىدفيا األساسي حماية األحداث المكجكديف في 
دماجيـ مع المجتمع كفؽ المبادئ الحديثة لمدفاع اإلجتماعي،  خطر كمحاكلة تقكيـ إنحرافيـ كا 

 (1).كفي إطار إحتراـ حقكؽ اإلنساف لمطفؿ
كدراسة مكضكع حماية األحداث أثناء المحاكمة تقتضي تكضيح ما يتمتع بو الحدث 
أثناء ىذه المرحمة، كىك ما جعمنا نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف تناكلنا في المطمب األكؿ 

 فيو إجراءات نظر االييئات المختصة بالحكـ قي قضايا األحداث، أما المطمب الثاني تناكلف
. الدعكل أماـ قضاء األحداث

: الهيئات المختصة في الحكم في قضايا األحداث: المطمب األول
لقد نص المشرع الحدث الجانح بإجراءات خاصة أماـ قسـ خاص بالمحكمة أطمؽ عميو 

قسـ األحداث لدل المحكمة، كيكجد كذلؾ قسـ األحداث بمحكمة مقر المجمس، كيكجد بكؿ 
محكمة قسـ األحداث يتكلى قضايا األحداث عمى مستكل إختصاص المحكمة التابع ليا 

 كسنتكمـ في ىذا المطمب عمى األشخاص المخكؿ ليـ قانكنا النظر في قضايا (2)محميا
األحداث، ككذلؾ تشكيؿ كؿ ىيئة مف الييئات التي خكؿ ليا القانكف الفصؿ في قضايا 

 .األحداث
 
 

                                                 

 .435مكالم ممياني بغدادم، مرجع سابؽ، ص- (1)

 .171زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (2)
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: األشخاص المخول لهم النظر في قضايا األحداث: الفرع األول

: قاضي الحكم المختص بالفصل في قضايا األحداث/ 1
المقصكد ىنا ىك قاضي األحداث الذم يفصؿ في قضايا األحداث، سكاء كاف ذلؾ بصفتو  -

قاضيا فردا يفصؿ في قضايا األحداث المجكديف في خطر، كالمخالفات المحالة إليو، أك رئيسا 
 .(1)لقسـ األحداث لمفصؿ في الجنح كالجنايات، ككذا غرؼ األحداث عمى مستكل مقر المجمس

ذا كاف البعض يعتبر تشكيؿ المحكمة مف قاضي كاحد، كعدد مف األخصائييف مف قبؿ  - كا 
تعدد القضاء، فإف البعض اآلخر يرل أف ذلؾ التشكيؿ ال يعد إال كذلؾ بؿ ىك قضاء فردم 

ألف المساعديف يبقى دكرىـ إستشارم لقاضي الحكـ، فقاضي األحداث ىنا يستعيف بأداء 
 .(2)األخصائييف إال أنو ال يشارككنو في سير اإلجراءات كال في النطؽ بالحكـ

بالنسبة لممشرع الجزائرم فالقاعدة العامة في تشكيؿ قسمي الجنح كالمخالفات كردت في  -
تحكـ المحكمة بقاضي فرد يساعد المحكمة "  مف ؽ إ ج كالتي تنص عمى 340نص المادة 

 ".كاتب ضبط يقـك بكظيفة النيابة العامة ككيؿ الجميكرية أك أحد مساعديو

 كمف خالؿ نص المادة يتضح لنا جميا أف المشرع الجزائرم يأخذ بالتشكيؿ الفردم عمى  -
مستكل أقساـ المحكمة، كذلؾ في الجنح كالمخالفات، أما بالنسبة ألقساـ األحداث، فقد جعؿ 

 .تشكيؿ الييئات القضائية التي تنظر في قضايا األحداث تختمؼ بإختالؼ جسامة الفعؿ

فالبنسبة لألحداث المعرضكف لإلنحراؼ يجمس لمنظر في : كسف الحدث كدرجة التقاضي -
قضاياىـ قاضي كاحد في غرفة المشكرة بدكف مساعديف، كيتشكؿ أيضا قسـ األحداث في 

 .(3)الجرائـ المكصكفة بالمخالفات مف قاضي كاحد بدكف مساعديف

أما بالنسبة لمجنح، فإف قسـ األحداث في جميع المحاكـ بما فييا قسـ األحداث عمى مستكل  -
 450محكمة مقر المجمس، فيشكؿ  مف قاضي كاحد كمحمفيف إثنيف ليسكا قضاة طبقا لممادة 

فقرة كاحد مف ؽ إ ج، كفي الجنايات فقسـ األحداث عمى مستكل محكمة مقر المجمس ىك 
المختص بالنظر في كافة الجرائـ التي ترتكب مف األحداث في اإلختصاص اإلقميمي لممجمس 

                                                 

 .250زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (1)

 .250المرجع نفسو، ص- (2)

 . مف ؽ إ ج1، فقرة 450أنظر نص المادة - (3)
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 مف ؽ إ ج مف قاضي أك 1 فقرة 449القضائي، فتشكؿ الييئة القضائية حسب نص المادة 
قضاة يختاركف لكفاءتيـ كلمعناية التي يكلكنيا لألحداث، كيساعد القاضي محمفاف ليس ليما 

 (1 ).صفة القاضي
: قضاة النيابة/ 2

إف عمؿ النيابة العامة ال ينتيي عند طمب فتح تحقيؽ مف قاضي  األحداث أك مف 
نما ليا حؽ كذلؾ في تقديـ طمبات إضافية أثناء  قاضي التحقيؽ المختص في شؤكف األحداث كا 
التحقيؽ، كبعد التحقيؽ يبقى ليا ميمة تحديد تاريخ المحاكمة كالحضكر في الجمسات، بإعتبارىا 
طرفا أساسي في تشكيؿ الييئات القضائية، كعميو يعتبر حضكر النيابة العامة ضركرم لتشكيؿ 

 (2)الييئة القضائية التي تنظر في قضايا األحداث الجانحيف
أما بالنسبة لألحداث المكجكديف في خطر معنكم فإف المشرع لـ يكجب حضكر النيابة 

. العامة أثناء الفصؿ في قضاياىـ
( 3)كذلؾ لمنيابة العامة الحؽ في زيارة المراكز المتخصصة باألجنحة المكدع بيا األحداث

. كتيدؼ إلى حماية  الحدث كالمجتمع 
:  األشخاص الذين ليس لهم صفة القاضي/ 3

األشخاص الذيف ليس صفة القاضي في محكمة األحداث ىك نكعاف أشخاص أكجب 
نما عمميـ يقتصر  المشرع حضكرىـ لتشكيؿ المحكمة، كأشخاص ليس ليـ عالقة بالتشكيؿ كا 
. عمى تقديـ رأييـ مكتكب في تقرير عف حالة الحدث، كفؽ تكميؼ القاضي كما يقتضيو القانكف

:  المحمفون في قضايا األحداث3/1
المحمفكف في قضايا األحداث ىـ أكلئؾ األشخاص المختصيف الذيف إشترط المشرع 
كجكدىـ في تشكيؿ محكمة األحداث كقبؿ تكضيح كتحديد دكرىـ في تشكيؿ قضاء األحداث 

سنحاكؿ تحديد الشركط التي أكجبيا القانكف، أف تتكفر فيمف يعيف كمحمؼ في قضايا األحداث 
يعيف المحمفكف األصميكف "  مف ؽ إ ج 3 ك2 مف ؼ450كذلؾ حسب ما جاء في نص المادة 

                                                 

 .276فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص- (1)

 .256زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (2)

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف 04-05 الفقرة األكلى مف القانكف رقـ 33أنظر نص المادة - (3)  المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 
. 
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كاإلحتياطيكف لمدة ثالثة أعكاـ بقرار كزير العدؿ كيختاركف مف بيف أشخاص مف كال الجنسيف 
يبمغ عمرىـ أكثر مف ثالثيف عاما جنسيتيـ جزائرية يمتازكف بإىتماميـ بشؤكف األحداث 

كبتخصصيـ كدرايتيـ بيا كيؤدم المحمفكف أصمييف ك إحتياطييف  قبؿ قياميـ بمياـ كظيفتيـ 
اليميف أماـ المحكمة بأف يقكمكا بحسف أداء مياـ كظائفيـ كأف يخمصكا في عمميـ كأف يحتفظكا 

" .  بتقكل ك إيماف سير المداكالت
إذف تشكيؿ محكمة األحداث بدكف حضكر المحمفيف يؤدم إلى إبطاؿ قراراتيا ألف دكرىـ 
عادة تربيتو رغـ  ميـ في مساعدة قاضي األحداث إلختيار التدابير المالئمة إلصالح الحدث كا 

. (1)أف رأييـ يبقى إستشارم لرئيس الجمسة، كليس ممزما لو
:  كتاب الضبط3/2

ال تتـ المحاكمة بدكف حضكر كاتب الضبط الذم يساعد القاضي في تدكيف الكثير مف 
األمكر التي تدكر في جمسة المحاكمة، مف خالؿ مسؾ سجالت الجمسات، حيث يتـ تعيينيـ 

كتكظيفيـ مف كزارة العدؿ، كفي مجاؿ قضاء األحداث لـ يتناكؿ المشرع نصكصا خاصة تتعمؽ 
بكتاب الضبط في قضايا األحداث ، كبالتالي تطبؽ القكاعد العامة إال ما كرد في تشكيؿ غرفة 

. األحداث بالمجمس حيث ذكر كاتب الضبط كمشكميف ليا
 (2 ).إذف غياب كاتب الضبط عند الفصؿ في قضايا األحداث يجعؿ الحكـ الصادر باطال

: تشكيل هيئات الحكم في قضايا األحداث: الفرع الثاني
: أقسام األحداث عمى مستوى المحاكم: أوال

يتشكؿ قسـ األحداث عمى مستكل المحاكـ المكجكدة خارج محكمة مقر المجمس أك قسـ 
األحداث بمحكمة مقر المجمس مف قاضي األحداث رئيسا كمف قاضييف محمفيف، كعضك 

، فقسـ األحداث عمى مستكل المحكمة المكجكدة خارج محكمة مقر (3)النيابة ككاتب الجمسة
المجمس يختص في النظر بالجنح التي يرتكبيا األحداث بإقميـ اختصاص تمؾ المحكمة، أك 

التي فييا محؿ إقامة الحدث، أك بيا المكاف الذم عثر فيو عمى الحدث أك المكاف الذم أكدع 
. بو الحدث

                                                 

 .332 ، ص1978، جامعة القاىرة،معاممة األحداث جنائياطو زىراف، - (1)

 . 266زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص  -(2)

 .440مكالم ممياني بغدادم، مرجع سابؽ ص-(3)
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:  أما قسـ األحداث المكجكد بمحكمة مقر المجمس فيختص بالنظر في

 . الجنح التي ارتكبيا األحداث التي كقعت في االختصاص اإلقميمي لممحكمة -

 سنة في االختصاص اإلقميمي لممجمس 18الجنايات التي يرتكبيا األحداث أقؿ مف  -
  (1) مف ؽ إ ج451/2القضائي كىك ما أكده نص المادة 

: غرفة األحداث عمى مستوى المجمس: ثانيا
:  تتشكؿ غرفة األحداث عمى مستكل المجمس مف

مستشار مندكب لحماية األحداث رئيسا كقد يعيف كزير العدؿ أكثر مف مستشار عمى  -
 .مستكل مجمس كاحد

 . مستشاريف قاضييف مف بيف المستشاريف المكجكديف عمى مستكل مقر المجمس القضائي -

 . النيابة العامة -

 .كاتب الضبط -

ىتماـ بشؤكف األحداث . كيشترط في رئيس غرفة األحداث أف يككف ذك دراية كا 
: كتختص غرفة األحداث بالمجمس القضائي بالفصؿ في 

 . القرارات التي يصدرىا قسـ األحداث عمى مستكل المحكمة المستأنفة -

 .األكامر الصادرة عف قاضي األحداث كقاضي التحقيؽ المختص بشؤكف األحداث المستأنفة -

(2 ):فغرفة األحداث بالمجمس القضائي تنظر كتفصؿ في اإلستئنافات المرفكعة إلييا كالتالي -
 

  ضد أكامر التحقيؽ عندما يستأنفيا الحدث أك نائبو القانكني . 

 ضد أحكاـ محكمة المخالفات بالنسبة لمحدث. 

 ضد أحكاـ قسـ األحداث في مكاد الجنح. 

 (3)ضد أحكاـ قسـ األحداث لمحكمة مقر المجمس في مكاد الجنايات  

 

                                                 

 مف ؽ إ ج يختص قسـ األحداث الذم يكجد بمقر المجمس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبيا 451/2تنص المادة - (1)
 .األحداث

 .294فضيؿ العيش، مرجع سابؽ ص - (2)

 .446مكالم ممياني بغدادم ، مرجع سابؽ ص - (3)
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كما يخكؿ لممستشار المندكب بغرفة األحداث في حالة اإلستئناؼ كافة السمطات 
.  مف ؽ إ ج455 إلى 453المخكلة لقاضي األحداث كالمنصكص عمييا في المكاد مف 

: محكمة الجنايات: ثالثا
كىي محكمة شعبية ذات كالية عامة تختص بالحكـ في القضايا المكصكفة بأنيا 

 (1 ).جنايات، كما قد تربط بيا مف أحكاـ نيائية كفؽ التشكيالت المحددة قانكنا
 كتختص محكمة الجنايات في الفصؿ في الجنايات ككذا الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا، 

المرتكبة مف طرؼ المتيميف، كاألفعاؿ المكصكفة بأعماؿ إرىابية أك تخربية المحالة إلييا بقرار 
مف غرفة اإلتياـ، ككاستثناء كسبب األزمة األمنية التي طالت الجزائر في العشرية السكداء 

أصبح األحداث إحدل الكسائؿ التي يستعيف بيا اإلرىابييف لتنفيذ جرائميـ، حيث سارع المشرع 
إلى التصدم  إلى ىذه الظاىرة اإلجرامية الخطيرة بتعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمقتضى 

 الذم أضاؼ إختصاصا جديد لمحكمة 1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95األمر رقـ 
الجنايات، حيث أصبح ليا النظر في قضايا األحداث البالغيف مف العمر ستة عشر سنة كاممة 

. الذيف إرتكبكا أفعاال إرىابية أك تخريبية المحالييف إلييا بقرار مف غرفة اإلتياـ 
كفي غياب النص القانكني بتشكيؿ محكمة الجنايات الناظرة في قضايا األحداث ال 

  (2) مف ؽ إ ج258/1يخرج عف التشكيؿ القانكني العادم المنصكص عميو في المادة 
: أوجه الحماية التي أقرها المشرع لمحدث أثناء المحاكمة: المطمب الثاني

إف اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث تختمؼ عف اإلجراءات الخاصة بمحاكمة 
البالغيف، حيث أكد المشرع عمى أف تقـك إجراءات الخاصة باألحداث المنحرفيف، كالمعرضيف 
لإلنحراؼ عمى أسس، كقكاعد جنائية، إجتماعية، تختمؼ عف تمؾ اإلجراءات عند محاكمة 

 (3 ):البالغيف كىذا ما سنبينو مف خالؿ الفرعيف التالييف

                                                 

  .80، الطبعة الثالثة الجزائر، دار الخمدكنية، ص الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائيةطاىرم حسيف، - (1)

تتشكؿ محكمة الجنايات مف قاضي يككف برتبة رئيس غرفة بمجمس القضائي عمى األقؿ :  مف ؽ إ ج258/1تنص المادة - (2)
 . رئيسا، كقاضييف يككناف برتبة مستشار بالمجمس عمى األقؿ كمف محمفيف إثنيف

 . 310زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص  -(3)
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: أوجه الحماية الخاصة التي أقرها المشرع لمحدث أثناء المحاكمة: الفرع األول

: التكميف بالحضور/أوال 
إف التكميؼ بالحضكر الذم تكجيو النيابة العامة إلى المتيـ يعتبر رفعا لمدعكل، مف ثـ 

فإف الشخص كبصدكر ىذا األمر في حقو يصبح متيما ال مشتبو فيو كيشترط أف يحتكم 
التكميؼ بالحضكر عمى بيانات جكىرية مف أف المتيـ كالتيمة المنسكبة إليو كالمكاد القانكنية 
التي تعاقب كعمى ذلؾ، الجية المصدرة ليذا التكميؼ كالمحكمة المطمكب الحضكر أماميا 

 (1)كتاريخ الجمسة
كمبدأ حضكر المتيـ الجمسة حدثا أك بالغا لفائدتو، حيف يتمكف مف تقديـ ما يراه مناسبا مف 

يضاحات لتبرئة نفسو مف التيمة المتابع بيا . أدلة كا 
كالمشرع الجزائرم أكجب حضكر الحدث مع الكلي أك الممثؿ القانكني في مختمؼ مراحؿ 

يخطر قاضي "  مف ؽ إ ج 454الدعكل الجزائية كدعاكم الحماية كىك ما نصت عميو المادة 
" األحداث بإجراء المتابعات كالدم الحدث، أك كصييو أك مف يتكلى حضانتو كالمعركفيف لو

فالمشرع أكجب التبميغ لمحدث ككالديو أك كصيو أك الحاضف أك المسؤكؿ القانكني لمحدث، كذلؾ 
. لتمكينو مف اتخاذ جميع اإلجراءات التي بكاسطتيا تتحقؽ حماية الحدث

كاليدؼ األساسي مف تكميؼ الحدث ككليو لحضكر الجمسة ىك سماعيـ، كسماع كؿ مف يرل 
صالحو . (2)القاضي أف سماعو يحقؽ فائدة، إعادة تربية الحدث كا 

: اإلعفاء من حضور الجمسة: ثانيا
المشرع الجزائرم خرج عف قاعدة كجكب حضكر المتيـ الحدث جمسات المحاكمة فسمح 
لمقاضي بأف يعفي الحدث المتيـ بجناية أك جنحة أك مخالفة مف الحضكر في جمسة المحاكمة 

كيجكز ليا إذا دعت مصمحة الحدث "  مف ؽ إ ج 2 فقرة 467كىك ما نصت عميو المادة 
إعفاؤه عف حضكر الجمسة كفي ىذه الحالة يمثمو محاـ أك مدافع أك نائبو القانكني كيعتبر القرار 

." حضكرم
                                                 

، الطبعة الحادية عشر، مطبعة االستقالؿ الكبرل، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية في القانون المصريرؤكؼ عبيد، - (1)
 .590، ص1976القاىرة ، 

 .211زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص - (2)
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كذلؾ الحؽ في أف يأمر في كؿ كقت بانسحاب الحدث طيمة  (قاضي األحداث)كلمرئيس 

المرافعات كميا أك جزء منيا أثناء سيرىا إال أف الحكـ يصدره في جمسة عمنية بحضكر 
 (.1)الحدث
: وجوب إجراء تحقيق مسبق: ثالثا

التحقيؽ مع الحدث كجكبي في الجنايات كالجنح التي يرتكبيا الحدث بما فيو فحص 
شخصية الحدث، كمف تطبيقات مبدأ كجكب إجراء التحقيؽ االبتدائي في الجنح التي يرتكبيا 

. األحداث
ما أقره المشرع  مف حماية، إذ ال يجكز لمنيابة العامة تكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ قسـ 

 مف ؽ إ ج، كما أنو ال يمكف لمنيابة منح تراخيص بأف 1 ؼ 337األحداث طبقا لنص المادة 
 مف ؽ إ ج، 2 ؼ 337يكمؼ حدثا بالحضكر مباشرة أماـ قسـ األحداث طبقا لنص المادة 

كفي حالة إحالة الممؼ إلى قاضي الحكـ ككاف التحقيؽ حكؿ حالة الحدث لـ يتـ فيو فإنو ال 
. يستطيع الفصؿ في القضية إال بعد إجراء تحقيؽ

 59/3كذلؾ إجراءات التمبس ال يمكف إجراءىا إتجاه األحداث كذلؾ كفؽ لنص المادة 
مف ؽ إ ج ككذلؾ بالنسبة لألحداث المكجكديف في خطر معنكم، أما بالنسبة لممخالفات فإنو 

. يكجد نص قانكني يكجب القياـ بفحص شخصية الحدث المرتكب لممخالفة
: أوجه الحماية العامة التي أقرها المشرع لجميع األحداث: الفرع الثاني

: مبدأ السرية في الجمسات/ 1
األمر في جمسات المحاكمة الجزائية أف تككف الجمسة عمنية بفتح باب قاعة المحاكمة 

لمجميكر لحضكر الجمسات حتى يتكفر أكبر قدر مف التجرد كعدـ التسمط كمراعاة حقكؽ 
الخصـك دكف تمييز أك تفضيؿ، كذلؾ بفضؿ الجميكر الحاضر كالمتابع لسير المحاكمة، كما 

أف عمنية الجمسات في المحاكمة تحقؽ بعدا كقائيا لردع مف تسكؿ لو نفسو اإلقداـ عمى إرتكاب 
. الجريمة

 

                                                 

 .427أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص- (1)
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إال أف مصمحة الحدث كأسرتو جعمت المشرع يقر بقاعدة سرية لجمسات كقاعدة قانكنية 

، ألف التشيير بالحدث في جمسة عمنية قد يصعب مف إمكانية النجاح (1)تحقيقا لمصمحة الحدث
في تطبيؽ تدابير التربية كالحماية التي قررت لصالحو بؿ التشيير بو في حد ذاتو يعد عقكبة 

. (2)معنكية قد تساىـ في تأخيره في االندماج في المجتمع أك انحرافو
كلتحقيؽ قاعدة سرية جمسات المحاكمة لألحداث يجب أف يقتصر الحضكر في الجمسة 

الحدث ككليو كمحاميو، كالنيابة كالشيكد كالمراقب : عمى أكلئؾ الذيف خكؿ ليـ القانكف ذلؾ كىـ
. (3)اإلجتماعي ك الخبير كمف سمح ليـ قاضي األحداث بالحضكر

: حضر نشر ما يدور في جمسات قضاء األحداث/ 2
لقد جاء في نص المادة الثامنة مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف 

ال يجكز مف حيث المبدأ نشر أم معمكمة يمكف أف تؤدم إلى " قضاء األحداث عمى أنو 
كذلؾ لمحيمكلة كدكف إساءة  سمعة الحدث الذم تجرم محاكمتو " التعرؼ إلى ىكية الحدث

 (4).لمحفاظ عمى شخصيتو الغضة كاليشة التي ىي في طكر التككيف كالنضج
كمبدأ حضر نشر ما دار في جمسات محاكمة األحداث يتصؿ إتصاال كثيقا بمبدأ السرية 
فال يمكف أف تتحقؽ السرية كاممة إال بتطبيؽ مبدأ عدـ العالنية لمجميكر مف جية كمبدأ حضر 

. النشر مف جية أخرل
في الجزائر السرية في جمسات محاكمة األحداث أقرىا المشرع كتدعيما ليذا المبدأ 

أضفى المشرع حماية أخرل لمحدث تتمثؿ في حضر نشر ما دار في جمسات محاكمة األحداث 
، في كؿ كسائؿ اإلعالـ كالثقافة كما أكجبت (5) مف ؽ إ ج 477كىك ما تكممت عنو المادة 

 ؽ إ ج تقييد القرارات الصادرة في جيات قضائية لألحداث في سجؿ خاص غير 489المادة 
عمني يمسكو كاتب الجمسة، كما تقيد القرارات المتضمنة تدابير الحماية كالتيذيب في صحيفػػػة  

                                                 

 .197زينب أحمد عكيف، مرجع سابؽ، ص - (1)

 .210فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص - (2)

 226أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ ، ص- (3)

  204زينب أحمد عكيف، مرجع سابؽ، ص - (4)

.  مف قانكف اإلجراءات الجزائية477: أنظر نص المادة- (5)
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 المسممة لرجاؿ القضاء دكف أية 02السكابؽ القضائية غير أنو ال يشار إليو في القسائـ  رقـ 

. (1)سمطة أخرل، أك مصمحة عمكمية
: استعانة الحدث بمحامي/ 3

أذا كاف المتيـ البالغ الكامؿ اإلدراؾ كالمسؤكلية الجزائية بحاجة إلى محامي لمدفاع عنو  -
أماـ الجيات القضائية، فإف الحدث المتيـ الناقص لإلدراؾ أكثر حاجة إلى محامي إلرشاده 

 .كالدفاع عنو كعف حقكقو

الحؽ في :" 151/1: كفي الجزائر حؽ الدفاع معترؼ بو دستكريا حيث نجده في نص المادة- 
بمعنى أف حؽ الدفاع مضمكف، ككؿ شخص لـ يستطيع تكميؼ محامي " الدفاع معترؼ بو

 .لمدفاع عنو كعف حقكقو، لجأ إلى الدكلة لطمب المساعدة القضائية

إذا لـ يختر الحدث ".... مف قانكف اإلجراءات الجزائية 454كما جاء كذلؾ في نص المادة - 
أك نائبو القانكني محاميا لو، عيف قاضي األحداث مف تمقاء نفسو محاميا لو، أك عيد إلى 

 ..."نقيب المحاميف، بانتداب محامي لمحدث

كخالصة القكؿ أف المشرع في جعمو إستعانة الحدث بمدافع في مختمؼ الجرائـ كفي 
 .(2)مختمؼ مراحؿ الدعكل العمكمية أمرا إلزاميا ييدؼ إلى ىدفيف إثنيف

حماية الحدث كحقكقو عف طريؽ إستعماؿ حقكقو اإلجرائية التي خصو بيا : اليدؼ األكؿ- 
 .المشرع بيا

مساعدة القاضي لتككيف رأيو القضائي لصالح الحدث سكاء إذا كاف الحدث : اليدؼ الثاني- 
( 3)جانح أك معرض لخطر معنكم 
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: أحكام قضاء األحداث وطرق الطعن فيها: المبحث الثالث
حماية الحدث ال تتحقؽ في كقايتو مف أسباب الجنكح كاإلنحراؼ فحسب بؿ يتكجب 

 (1)العمؿ عمى حماية مف إحتماالت القرارات القضائية الخاطئة 
  كقد حممت السنكات األكلى مف القرف العشريف تغيير جذريا في النظر إلى جرائـ 

األحداث، إذا إعتبرىا المشرع أنيا مشكمة إجتماعية بالدرجة األكلى يقتضي حميا عالج  الحدث 
صالحو ال تكقيع العقاب عميو ، إلى جانب إنشاء جيات قضائية خاصة  أكال كتقكيمو كا 

. لمحاكمة ىؤالء األحداث
 كما منح المشرع الجزائرم حقكؽ الطعف العادية كالغير العادية في األحكاـ كالقرارات 

الصادرة عف الجيات القضائية الخاصة بمتابعة قضايا األحداث لمحدث أك مف ينكب عنو 
قانكنا، كما أجاز لو كذلؾ طمب تغيير أك مراجعة التدابير التي إتخذىا تجاىو قاضي األحداث 

 (2 ).أك قاضي قسـ األحداث أك غرفة األحداث عمى مستكل المجمس
:  كفي ىذا األساس قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف
.  المطمب األكؿ تناكلنا فيو أحكاـ قضاء األحداث

: كالمطمب الثاني خصصناه إلى طرؽ الطعف في أحكاـ قضاء األحداث عمى النحك التالي
: أحكام قضاء األحداث: المطمب األول

إف األحكاـ التي يصدرىا قاضي األحداث بخصكص الحدث الجانح تتنكع إما بإتخاذ 
 مف ؽ إ ج أك عقكبة جزائية طبقا 444تدبير أك أكثر مف التدابير المنصكص عمييا في المادة 

. لقانكف العقكبات
 
 
 

                                                 

، 2003لمنشر كالتكزيع، عماف، دار الحامد ، السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداثبراء منذر عبد المطيؼ، - (1)
. 157ص
 

 .358زيدكمة درياس، مرجع سابؽ،ص- (2)
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: األحكام بالتدابير: الفرع األول

تدبير األمف ىك الصكرة الثانية لمجزاء الجنائي كىك جزء حديث مقارنة بجزاء العقكبة، 
، كيقصد (1)يرجع الفضؿ إلى ظيكره إلى المدرسة الكضعية في منتصؼ القرف التاسع عشر

بتدبير األمف طرؽ الحماية كاإلصالح التي تنظميا تشريعات الدكؿ في مجاؿ قضاء 
. (2)األحداث

 مف ؽ إ ج نجد أنو ال يجكز لقسـ األحداث في 444إذا رجعنا إلى نص المادة 
الجنايات كالجنح أف يتخذ ضد الحدث الذم لـ يبمغ سف الثامنة عشر مف عمره إال تدبيرا أك 

: أكثر مف تدابير الحماية كالتيذيب التالية
 تدبير التسميـ الحدث المجـر أك المعرض لإلنحراؼ  ىك التدبير الطبيعي كاألكثر :التسميم :أوال

مالئمة في حاالت كثيرة، إذا يتيح لمحدث فرصة جديدة إلعادة تكييفو في ظركؼ طبيعية بعد 
التأكد مف عدـ تكيفو مع البيئة االجتماعية، كيتـ التسميـ إما إلى كالديف الحدث أك إلى شخص 

. جدير بالثقة
  : تسميم الحدث إلى والديه أو وصييه: 1

تدبير األمف تسميـ الحدث إلى كالديو أك كصييو ييدؼ إلى التكفؿ باألشراؼ الدقيؽ عمى سمكؾ 
الحدث ألف المتسمـ شخص مكمؼ برعاية الحدث كالعناية بو شرعا، كال يشترط القانكف قبكؿ 

. الكالديف، أك الكصي بتسمـ الحدث ألنيـ ممزمكف قانكنا بتسممو كرعايتو
: تسميم الحدث لشخص جدير بالثقة: 2       

إف تسميـ الحدث إلى شخص جدير بالثقة يفترض جدارة ىذا األخير فعال، لمقياـ برعايتو كتربيتو 
 الجدارة منكط لقاضي األحداث، ك يشترط في ىذا التسميـ قبكؿ الشخص بتسمـ ىذا قكتقدير ىذ

( 3 ).الحدث إال انو غير ممـز بذالؾ
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:  تطبيق نظام اإلفراج المشروط عنه مع وضعه تحت المراقبة: ثانيا
  أم ترؾ الحدث حرا عند مف كاف لو حؽ حضانتو مع تعزيز الرقابة عميو،  حيث تتـ 

ىذه الرقابة بقسـ األحداث بالمحكمة التي يكجد بيا مكطف الحدث مف طرؼ مندكب أك مندكبيف 
يعينيـ قاضي األحداث بأمر مؤقت أك خالؿ الحكـ الفاصؿ في القضية ك تشمؿ ىذه المراقبة 

 التحقيؽ ك مكؿ أنشطة الحدث ك تحركاتو في المجتمع إذ ترفع تقارير كؿ ثالثة أشير لقاض
.  ىذا ال ينفي مكافاتو بتقرير فكرم إذا دعت الضركرة إلى ذالؾ 

إذف ىدؼ تدبير اإلفراج  المشركط ىك استبعاد العقكبة ك أثارىا السيئة في نفسية 
 لو فرصة ممارسة حياتو العادية ك تكفر لو التكجيو ك المساعدة لتقكيـ سمككو حالحدث، كتتي

 (1 ).المنحرؼ إلعادة إدماجو في المجتمع
كنشير في األخير إف سياسة الكضع تحت نظاـ اإلفراج المراقب أك الحرية المراقبة كما 

 اإلحداث ك إصالحيـ في فيسمييا البعض تقع ضمف مناىج األمـ المتحدة التي قررتيا بشا
 إلدارة ةمف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجي18المجتمع الدكلي حيث نصت عمييا المادة 

 (2). شؤكف قضاء اإلحداث
: تطبيق إحدى تدابير الوضع في المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية الطفولة: ثالثا

إذا رأل قاضي األحداث أف التدبيريف السابقيف لـ يجديا نفعا بالنظر إلى الطرؽ 
الشخصية كالمكضكعية لمحدث أمر بتطبيؽ إحدل تدابير الكضع المنصكص عمييا في المادة 

.  ؽ إ ج444
كضع الحدث في منظمة أك مؤسسة عامة أك خاصة معدة لتيذيب أك التككيف الميني  -1

 .مؤىمة ليذا الغرض

 . كضع الحدث في مؤسسة طبية أك تربكية مؤىمة لذلؾ -2

 . كضع الحدث في مصمحة عمكمية مكمفة بالمساعدة -3

 .كضع الحدث في مدرسة داخمية صالحة إليكاء األحداث المجرميف في سف الدراسة -4
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كىذا كقد أجاز المشرع الجزائرم كضع الحدث الذم تجاكز سف الثالثة كلمدة معينة ال 

 سنة كاممة في مؤسسة عامة 19تتجاكز التاريخ الذم يبمغ فيو الحدث سف الرشد المدني 
. (1)لمتيذيب تحت المراقبة أك التربية اإلصالحية

: األحكام بالعقوبة: الفرع الثاني
إف العقكبة التقكيمية لألحداث تختمؼ عف العقكبات العادية المقررة لمبالغيف  فيي تيدؼ 

عادة تأىيؿ األحداث كتقكيـ إعكجاجيـ   (2).أساسا إلى التربية كالرعاية كا 
 إف عقكبات الحبس المقررة لجرائـ األحداث تختمؼ عف العقكبات المقررة :عقوبة الحبس:  أوال

، حيث تصدر عقكبة الحبس عميو (3) مف قانكف العقكبات50لجرائـ البالغيف، كما بينتو المادة 
: عمى النحك التالي

إذا كانت العقكبة ىي السجف أك الحبس المؤقت فإنو يحكـ عميو بالحبس لمدة تساكم  -
 .نصؼ العقكبة التي كاف يتعيف الحكـ عميو إذا كاف بالغا

إذا كانت العقكبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أك السجف المؤبد فإنو يحكـ عميو بالسجف  -
(4) سنة20 سنكات إلى 10مف 

 

دماجيـ  كبالتالي فإف حبس األحداث الخطريف ييدؼ أساسا إلى إعادة تربيتيـ كا 
 18- 13)إجتماعيا، كنظرا لصغر سنيـ كلعدـ نضكجيـ فإف عقكبة األحداث الجانحيف الخطير

، كفي ىذا الشأف نشير إلى أنو ال يجكز لقاضي (5)أقؿ كأخؼ مف عقكبة البالغيف (سنة
األحداث  عند حكمو بعقكبة سالبة لمحرية أف يعيف في حكـ إسـ المركز الذم سيقضي فيو 

. الحدث الجانح لمعقكبة ألف مسألة تحكيؿ المساجيف األحداث مف إختصاص كزارة العدؿ
 
 

                                                 

  .211عمي مانع مرجع سابؽ ص - (1)

 .20مكالم ممياني بغدادم، مرجع سابؽ، ص- (2)

 . مف قانكف العقكبات الجزائرم50أنظر المادة - (3)

 .20، دار ىكمة، الجزائر،  صدور القضاء في تقويم األحداث وحمايتهم في ضوء التشريع الجزائريعاللي بف زياف، - (4)

 .205عمي مانع مرجع سابؽ، ص- (5)
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: عقوبة التوبيخ: ثانيا

يمثؿ ىذا التدبير إحدل الكسائؿ التقكيمية الفعالة التي تدعـ قائمة التدابير المقررة 
. لألحداث، كالتي يختار مف بينيا قاضي األحداث الكسيمة المالئمة لحالة الحدث
 مف قانكف 446كقد عرؼ المشرع الجزائرم التكبيخ إلجراء تقكيمي حسب نص المادة 

. اإلجراءات الجزائية الجزائرم
يحاؿ المتيـ الذم لـ يبمغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات عمى محكمة "إلى أف 

، فإذا 468المخالفات، كتنعقد ىذه المحكمة باألكضاع العمنية المنصكص عمييا في المادة 
كانت المخالفة ثابتة جاز لممحكمة أف تقضي بمجرد التكبيخ البسيط لمحدث كتقضي بعقكبة 

". الغرامة المنصكص عمييا قانكنا
إذف يتضح مف نص المادة أنو ال يجكز في حؽ الحدث الذم لـ يبمغ مف العمر ثالثة 

عشر سنة سكل التكبيخ، كلممحكمة فضال عف ذلؾ، إذا ما رأت في صالح المتيـ الحدث إتخاذ 
تدبير مناسب، أف ترسؿ الممؼ بعد نطقيا بالحكـ إلى قاضي األحداث الذم لو سمطة كضع 

. المتيـ تحت نظاـ اإلفراج المراقب
ذا كاف القانكف ؿ  يحدد طريقة معينة إلجراء التكبيخ، كترؾ ذلؾ لمقاضي، إال أف ىناؾ ـكا 

 (.1)حدكد
حيث يتضمف التكبيخ عادة تكجيو المـك إلى الحدث عف فعؿ إرتكبو في نطاؽ إرشادم 
صالحي، كمف ثـ فإف إختيار العبارات كالطريقة التي يتـ بيا التكبيخ متركؾ لمقاضي بشرط  كا 

. (2 )أف يترؾ تأثير إيجابي في نفسية الحدث دكف أف  يترؾ تأثير سمبيا عمييا
: عقوبة الغرامة: ثالثا

المشرع الجزائرم في مكاد المخالفات منع الحكـ عمى  الحدث الذم يقؿ عمره عف الثالثة 
عشر بعقكبة الغرامة كأجازىا بالنسبة لمف يفكؽ الثالثة عشرة، عمى أف تترافؽ مع تدبير التكبيخ 

.  مف أف يطبؽ بحقو تدبير التكبيخؿالبسيط، فإذا لـ تقضى الغرامة مف الحدث فال أؽ
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 مف قانكف اإلجراءات الجزائية لجية الحكـ بصفة إستثنائية 445كما تجيز المادة 

بالنسبة لألحداث البالغيف مف العمر أكثر مف ثالثة عشرة سنة، أف تستبدؿ أك تستعمؿ التدابير 
 مف ؽ إ ج بعقكبة الغرامة إذا ما رأت ذلؾ ضركريا، نظرا 444المنصكص عمييا في المادة 

لمظركؼ أك لشخصية الحدث الجانح، عمى أف يككف ذلؾ بقرار تكضع فيو األسباب التي دعت 
.  (1 )إلى ذلؾ

: طرق الطعن في أحكام قضاء األحدث : المطمب الثاني
الحكـ القضائي مصدره إنساف يحتمؿ أف يككف مخالؼ لمكاقع كالقانكف، فمف ىذا 

المنطمؽ كاف مف الضركرم فتح باب الطعف في ىذه األحكاـ، كصكال  إلى إصالح ماعاب 
 . (2 )عمييا، سكاء كاف ذلؾ مف الناحية إجرائية أك المكضكعية

 (المعارضة ، اإلستئناؼ)كما تنقسـ طرؽ الطعف في األحكاـ إلى طرؽ طعف عادية 
. (الطعف بالنقض، إلتماس إعادة النظر )كطرؽ طعف غير عادية 

كالمشرع الجزائرم إحتفظ بيذه الطرؽ التقميدية في مجاؿ قضاء األحداث، كما أنو أجاز 
لمحدث ككليو أك المسؤكؿ القانكني عنو طمب تغيير أك مراجعة التدابير التي إتخذىا إتجاىو 

. قاضي األحداث أك قاضي قسـ األحداث، أك غرفة األحداث عمى مستكل المجمس
: طرق الطعن العادية: الفرع األول

المعارضة كاإلستئناؼ طريقتاف يستطيع الحدث مف خالليما إعادة طرح الدعكل الجزائية 
 (3). مف جديد أماـ ىيئة الحكـ لمنظر فييا

: المعارضة: أوال
الطعف بالمعارضة ىك طريقة مف طرؽ الطعف العادية يستعمؿ في األحكاـ كالقرارات 

الصادرة عف المحاكـ كالمجالس القضائية كالمكصكفة بأنيا أحكاـ غيابية، حيث يستطيع الخصـ 
مف خالؿ ىذه الطريقة أف يتقدـ إلى نفس الجية القضائية التي أصدرت الحكـ أك القرار في 
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غيابو، كاف يطمب إعادة النظر في دعكاه حتى يتمكف مف تقديـ الحجج كاألدلة أك الدفكع التي 
 (1)لـ يسبؽ لو أف تمكف مف تقديميا قبؿ صدكر الحكـ الغيابي المطعكف فيو

كتتميز المعارضة عف سائر طرؽ الطعف مف حيث أنيا ال تجكز إال في األحكاـ الغيابية 
. كترفع أماـ نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعكف فيو

 كالحدث كالمتيـ البالغ قد يتغيب عف جمسة المحاكمة بعذر كعدـ عممو بيـك نظر 
الدعكل بسبب عدـ استالمو لكرقة التكميؼ بالحضكر، أك لحدكث مانع قيرم حاؿ بينو كبيف 

. الحضكر لجمسة المحاكمة مما اضطر القاضي إلى الحكـ عميو غيابيا
فالمشرع أجاز لمحدث الطعف بالمعارضة في الحكـ كالقرار الصادر غيابيا في حقو، لـ 
يضع قكاعد خاصة بالطعف بالمعارضة لألحداث، كبالتالي لمحدث المحكـك عميو غيابيا في 

جنحة أك مخالفة الحؽ في الطعف بالمعارضة، طبقا لمقكاعد العامة المعمكؿ بيا عند البالغيف 
أماـ قسـ الجنح كالمخالفات، كتككف المعارضة أماـ قضاء األحداث كتقبؿ المعارضة خالؿ 

عشرة أياـ إعتبارا مف تاريخ تبميغ الحكـ لمحدث أك كليو أك المسؤكؿ القانكني عنو، كتمدد المدة 
. (2)إلى شيريف إذا كاف الطرؼ المتخمؼ يقيـ خارج التراب الكطني

 471/1  أما في الجنايات فتطبؽ القكاعد العامة الخاصة بالجنح كالمخالفات طبقا لممادة 
 كال يجكز تطبيؽ النصكص الخاصة بالتخمؼ عف الحضكر أماـ محكمة الجنايات (3)مف ؽ إ ج

 مف ؽ إ ج، ألف تمؾ اإلجراءات تتعارض مع مبدأ سرية 327 إلى 317الكاردة في المكاد 
اإلجراءات التي تنفذ تجاه الحدث أثناء المحاكمة ك مبدأ حضر نشر ما يدكر في جمسات قضاء 

 (4) مف ؽ إ ج 477 ك 468األحداث، حسب نص المادتيف 
 إذف بالنسبة لألحكاـ الجزائية الغيابية الصادرة في حؽ الحدث يجكز الطعف فييا بدكف 

إستثناء متى تكافرت الشركط القانكنية لممعارضة، أما بالنسبة لمتدابير، فيجب أف نفرؽ بيف 
تدبيرم التسميـ كالتكبيخ كالتدابير األخرل ألف تدابير التكبيخ الحدث أك تسميمو لكالديو أك 

                                                 

جراءات الطعن في األحكام والقرارات القضائيةعبد العزيز سعد، - (1) ، 2005، الطبعة األكلى، دار ىكمة، الجزائر، طرق وا 
. 15ص
 

 .360زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (2)

 "تطبيؽ قكاعد التخمؼ عف الحضكر كالمعارضة المقررة في ىذا القانكف عمى أحكاـ قسـ األحداث "471/1المادة - (3)

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية477ك468أنظر نص المادتيف - (4)
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لكصييو، أك أم شخص جدير بالثقة الذم يتخذه قاضي األحداث أك قاضي قسـ األحداث أك 
غرفة األحداث بالمجمس إتجاه الحدث ال يمكف أف نتصكره إال بحضكر الحدث كبالتالي ال 
يمكف أف نتصكر المعارضة فييما، ىذا بالنسبة لألحداث  الذيف لـ يبمغكا سف الثامنة عشرة 
رتكبكا جناية أك جنحة أك مخالفة أما بالنسبة المجني عمييـ فإف المشرع لـ يقر بالطعف  كا 

كال " مف ؽ إ ج 493/02بالمعارضة في التدابير التي تتخذ إتجاىيـ كىك ما نصت عميو المادة 
 (1)كالمقصكد ىنا جميع طرؽ الطعف بما فييا المعارضة" يككف ىذا القرار قابؿ  لمطعف

: اإلستئناف: ثانيا
 اإلستئناؼ ىك طريقة مف طرؽ الطعف العادية ييدؼ إلى تصحيح خطأ شكمي أك خطأ 

مكضكعي باإلضافة إلى ذلؾ يمكف المتيـ الحدث مف تقديـ ما فاتو مف أدلة لمدفاع عف نفسو 
. (2)أماـ غرفة األحداث بالمجمس القضائي تقريرا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف

 :األحكام الجزائية التي يجوز إستئنافها-1

أجاز المشرع بصفة عامة إستئناؼ جميع األحكاـ الجزائية الصادرة في حؽ األحداث 
 مف قانكف العقكبات كلـ يفرؽ في ذلؾ بيف 50 كالمادة 49المنصكص عمييا في المادة 

الجنايات كالجنح كالمخالفات حيث يتـ إستئناؼ األحكاـ الصادرة بشأنيا أماـ غرفة األحداث 
. (3)عمى مستكل المجمس القضائي

فالبنسبة لألحكاـ الصادرة في الجنح يمكف أف نستنتج أنيا ابتدائية كقابمة لإلستئناؼ أماـ 
. غرفة األحداث بالمجمس خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغ الحدث أك نائبو القانكني

 أما في الجنايات بما أف المكاد القانكنية المتعمقة بالنقض أماـ المحكمة العميا ال تبيف 
يجكز لقسـ األحداث " مف ؽ إ ج تنص 470كيفية النقض في قسـ األحداث كبما أف المادة 

 أف يأمر بشمكؿ قراره بالنفاذ المعجؿ 444فيما يتعمؽ باإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 
كيفيـ مف ىذا أف األحكاـ الصادرة في قسـ األحداث بمحكمة مقر " رقـ المعارضة كاإلستئناؼ

، كىذا ما أكدتو المادة (4)المجمس في الجنايات، يجكز إستئنافيا أماـ غرفة األحداث بالمجمس
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،  كذلؾ عمى عكس ما نجده في األحكاـ الصادرة في الجنايات ضد البالغيف (1) مف ؽ إ ج463
نما يجكز الطعف فييا بالنقض أماـ المحكمة العميا . (2)اليجكز إستئنافيا كا 

 كبالنسبة لممخالفات فاألحكاـ التي تصدر فييا أحكاـ إبتدائية قابمة لإلستئناؼ كىذا ما 
دج إذا األحكاـ الصادرة في 100 إذا قضت بغرامة أكثر مف 446/3أكده نص المادة 

 (.3)المخالفات بيذا النكع تستأنؼ أماـ غرفة األحداث بالمجمس القضائي
: األحكام التي ال يجوز إستئنافها- 2

 مف ؽ إ ج الذم عبر بصراحة  أنو ال يجكز إستئناؼ األحكاـ 410طبقا لنص المادة 
 دج كعقكبة 100القضائية الصادرة في جرائـ المخالفات التي قضت بعقكبة غرامة  ال تقؿ عف 

 نجد أف المشرع يحيؿ إلى 446/2الحبس التي تقؿ عف خمسة أياـ، كبالرجكع إلى نص المادة 
 عمى األحداث كبالتالي ال يجكز لألحداث إستئناؼ األحكاـ الصادرة في 416/2تطبؽ المادة 

 دج، أما الحالة الثانية فال تعني 100جرائـ المخالفات التي تقضي عمى الحدث بغرامة تقؿ عف 
 . (4)األحداث ألنو اليجكز أف تطبؽ عمييـ عقكبة الحبس في جرائـ المخالفات

: إستئناف تدابير  الحماية والتهذيب-3
أجاز المشرع الجزائرم لمحدث أك المسؤكؿ القانكني لو، أك النيابة إستئناؼ تدابير الحماية 

.  مف ؽ إ ج بدكف إستئناؼ444كالتيذيب المنصكص عمييا في المادة 
أما الحكـ بالتكبيخ لـ يحدد المشرع إذا ما كاف لمحدث حؽ الطعف فيو كلـ يجز كذلؾ 
المشرع الطعف باإلستئناؼ في األحكاـ الصادرة بالبراءة في حؽ الحدث إال مف طرؼ النيابة 

( 5) مف ؽ إ ج 496طبقا لنص المادة 

: طرق الطعن غير العادية: الفرع الثاني
طرؽ الطعف غير العادية ىي إحدل الضمانات اإلجرائية لمبالغيف أك األحداث، كتتمثؿ في 

لتماس إعادة النظر كىي عبارة عف ميمة خاصة  تككف ميمة المحكمة فييا   الطعف بالنقض كا 
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مقصكرة عمى القضاء في صفة األحكاـ، فيي تيدؼ إلى تقكيـ المعكج مف جية القانكف كال يمجأ 

 (1)إلى طرؽ الغير عادية إال بعد إستنفاذ طرؽ الطعف العادية
: الطعن بالنقض: أوال

الطعف بالنقض ىك طريقة مف طرؽ الطعف غير العادية، حيث تخضع مف خاللو بعض 
األحكاـ القضائية لسمطة محكمة عميا لمتأكد مف مدل شرعيتيا، فإذا كجدت أنيا مخالفة لمقانكف 

. (2)ثـ نقضيا
كيجكز الطعف بالنقض في األحكاـ كاألكامر التي تصدرىا ىيئات قضاء األحداث طبقا لمقكاعد 
العامة المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية، إذ ال تكجد نصكص قانكنية خاصة 

ال يككف "  ؽ إ ج التي جاء فييا 3 فقرة 474باألحداث في ىذا النطاؽ، ما عدا نص المادة 
الطعف فييا بالنقض أثر مكقؼ لتنفيذ إال بالنسبة ألحكاـ اإلدانة الجزائية التي يقضي بيا تطبيقا 

".  مف قانكف العقكبات50لممادة 
كما يجكز في األكامر التي تصدر مف أقساـ األحداث كتدابير تربكية المنصكص عمييا في 

 مف ؽ إ ج كىي نفس التدابير التي يمكف أف تأمر بيا غرفة األحداث 462 ك 444المادتيف 
. (3)عمى مستكل المجمس

لمنيابة "  مف ؽ إ ج 1 فقرة 498    أما فيما يتعمؽ بميعاد الطعف بالنقض فقد نصت المادة 
كتسرم الميمة إعتبارا مف يـك النطؽ " العامة  كأطراؼ الدعكل ثمانية أياـ لمطعف بالنقض

. بالحكـ إذا كاف حضكريا
كفي الحكـ الغيابي تسير في مدة الثمانية أياـ مف اليـك الذم تصبح فيو المعارضة غير مقبكلة، 

ذا كاف أحد األطراؼ مقيما في الخارج فتزداد ميمة الثمانية أياـ إلى شير  (4 ).كا 
 مف ؽ إ ج الطعف 499كفي أثر الطعف في األحكاـ مف حيث التنفيذ فطبقا لنص المادة 

  .بالنقض يكقؼ تنفيذ األحكاـ الجزائية إلى أف يصدر حكـ المحكمة العميا

                                                 

 585محمد سعيد نمكر، مرجع سابؽ، ص- (1)

 .386المرجع نفسو، ص- (2)

 376زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص - (3)

 .الطعف بالنقض ال يكقؼ تنفيذ الحكـ في شقو المدني بالنسبة لمبالغيف أك األحداث-(4)
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 474أما بالنسبة لمطعف في األحكاـ الصادرة بالتدابير فاألمر مختمؼ حيث جاء نص المادة 

 صريحا بأنو ال يجكز لمطعف فييا بالنقض أثر مكقؼ لتنفيذىا، كيقصد بيا ىنا األمكامر 3فقرة 
. التي تصدرىا أقساـ األحداث تجاه القصر أك غرفة األحداث عمى مستكل المجمس القضائي
كما أنو اليجكز الطعف بالنقض في التدابير الصادرة إتجاه الحدث المعرض لمخطر المعنكم 

 (1 ).عمى اإلطالؽ
أما فيما يتعمؽ باألشخاص الذيف يجكز ليـ الطعف بالنقض لـ يضع المشرع الجزائرم 

نصا خاصا يجيز فيو لمحدث الطعف بالنقض كما ىك الحاؿ بالنسبة لمطعف في اإلستئناؼ الذم 
.  مف ؽ إ ج فيما يتعمؽ بأىمية التقاضي466/3تناكلتو المادة 

فإذا تبيف أف الحكـ جائز الطعف فيو بالنقض، كأف الطاعف ممف يجكز ليـ ذلؾ الطعف، 
يداع مذكرة أكجو الطعف في الميعاد  مع إستيفاء جميع اإلجراءات الخاصة بالتقرير بالطعف، كا 
كسداد الرسـك القضائية، ما لـ يكف الطاعف معفى منيا، فإف المجمس يقضي بقبكؿ الطعف 

ال فإنو يقضي بعدـ قبكلو شكال دكف أف يتصدل لمكضكعو . (2)شكال كا 
فالطعف بالنقض يرفع بعريضة مكتكبة مكقع عمييا مف محامي مقبكؿ لدل المحكمة 
العميا، لمطاعف الحؽ في إيداع مذكرة إضافية يشرح فييا أكجو طعنو خالؿ شير مف إيداع 
عريضتو، كالعمة في إشتراط المشرع أف تقدر العريضة كالمذكرة اإلضافية مف محامي معتمد 

لدل المحكمة العميا ككف المحامي معتمد متخصص يراعي جميع الشركط التي حددتيا المادة 
 ، كما أف الطعف بالنقض ينصب عمى مدل تطبيؽ القانكف في محاكـ الدرجة (3) ؽ إ ج241

األكلى كالثانية كال يعتبر إمتدادا لمخصكمة، كىذا العمؿ ال يستطيع القياـ بو إال محامي لو درجة 
عالية مف الثقافة القانكنية كخبرة ميدانية، كىذا ما ال يتكفر في الحدث أك كليو القانكني لمناقشة 

. (4)أكجو الطعف المطركحة أماـ المحكمة العميا
 

                                                 

 .378زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص -(1)

 .564أحمد شكقي الشمقاني، مكقع سابؽ، ص- (2)

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم241أنظر نص المادة - (3)

 378زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص-(4)
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: الطعن بإعادة النظر: ثانيا

إف طريقة الطعف بإلتماس إعادة النظر في أم حكـ أك قرار ىي كاحدة مف طرؽ الطعف 
الغير عادية، تيدؼ إلى ممارسة الطعف في األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة عف المحاكـ 

كالمجالس القضائية التي ال تككف قابمة لمطعف فييا بالطرؽ العادية كالطعف بالمعارضة 
. (1)كاإلستئناؼ

فإلتماس إعادة النظر يككف في الحكـ البات باإلدانة مشكب بخطأ في الكقائع بيدؼ 
 مف قانكف 531إثبات براءة المحكـك عميو، كقد نظمو المشرع الجزائرم في نص المادة 

 (2).اإلجراءات الجزائية
كاألصؿ في الحكـ البات يحكز قكة الشيئ المقضي بو، كيككف حجة بما قضى، كلذلؾ 

يجكز الطعف فيو حماية لممصمحة اإلجتماعية في اإلستقرار القانكني، ألف بعض أخطاء القضاء 
في تقدير الكقائع تككف مف الجسامة كالكضكح، بحيث يتطمب إصالحو إىدار تمؾ الحجية درءا  
لألضرار الناجمة عف تمؾ األخطاء كلذلؾ اخذ المشرع بطمب إعادة النظر لتحقيؽ ىذه الغاية 

. (3)مما يعزز كيزيد الثقة في عدالة القضاء
جاءت نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الخاصة باألحداث خالية مف أم نص يتناكؿ 

الطعف بإعادة النظر كطريؽ غير عادم في األحكاـ الجزائية التي تصدرىا ىيئات قضاء 
 ؽ إ ج ىي التي تطبؽ في مجاؿ 531األحداث كبالتالي فالقكاعد العامة التي تناكلتيا المادة 

األحداث، متى إستعممكا حقيـ في الطعف بإعادة النظر، سكاء بالنسبة لمحاالت التي يجكز أف 
يؤسس عمييا طمب إعادة النظر أك األحكاـ التي يجكز الطعف فييا، أك األشخاص الذيف يجكز 

 (4).ليـ الطعف
 
 

                                                 

 .65عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ ص- (1)

  ؽ إ ج 531أنظر نص المادة - (2)

 575أحمد شكقي السمقاني، مرجع سابؽ ص - (3)

 379زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص - (4)
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: األحكام الجائز إعادة النظر فيها- أ

يشترط المشرع في األحكاـ القابمة إلعادة النظر أف تككف أحكاما باتة، قاضية باإلدانة عف أجؿ 
 (1) مف قانكف اإلجراءات الجزائية 531/1:جنحة أك جناية طبقا لنص المادة

: الحكم البات-1
ال يشترط في طمب إعادة  النظر الخاص باألحداث أف يككف الحكـ بالتدابير بات  كىك 

 مف ؽ إ ج فيجكز لمقاضي تغيير التدبير، إما بناءا عمى 483 ك 482ما نصت عميو المادتيف 
طمب النيابة العامة أك بناءا عمى تقرير المندكب المعيف في اإلفراج المؤقت أك بمبادرة مف 

القاضي نفسو ، كما يجكز كذلؾ لكالدم الحدث أك كصية بطمب إعادة النظر في التدبير طبقا 
 ؽ إ ج  كال يشترط عمى الحدث إستنفاذ جميع طرؽ الطعف، كىذا عمى عكس 483لممادة  

طعف الحدث بإعادة النظر في األحكاـ الجزائية، يشترط في الحكـ المطعكف فيو باتا أم إستنفذ 
جميع طرؽ الطعف العادية كغير العادية، كيختمؼ الطعف بإعادة النظر عف الطعف بالنقض 

ككنو ال يشترط فيو أف يككف الحكـ صادرا مف أخر درجة تقاضي، فقد يككف الحكـ صادر مف 
 (2)محكمة أكلى درجة صار باتا بفكات مكاعيد الطعف فيو  بكؿ طرؽ الطعف المختمفة

: الحكم باإلدانة-2
عندما يعيد قاضي األحداث النظر في الحكـ الصادر في حؽ الحدث بالتدبير ال يجكز 

. ألف إعادة النظر ىنا تقتصر عمى الشؽ المحدد لمتدبير: لو الحكـ بالبراءة
كعمى خالؼ ذلؾ فإف إعادة النظر كطريؽ غير عادم في الطعف ىدفو إثبات براءة 

، كىك ما أجاز إىدار حجية الحكـ كلذلؾ يتعيف أف يككف ذلؾ الحكـ قد قرر (3)المحكـك عميو
قياـ الجريمة، كمسؤكلية المتيـ عمييا سكاء حكـ عميو بعقكبة أك مجرد تدبير تيذيبي أك إستفاد 
مف األعذار القانكنية المعفية مف العقاب حتى كلك نفذت العقكبة أك سقطت بالتقادـ أك صدر 
بشأنيا قرار بالعفك أك شمميا الحكـ بإيقاؼ التنفيذ فمممحكـك عميو مصمحة كلك معنكية في أف 

                                                 

اليسمح بطمبات إعادة النظر إال بالنسبة لمقرارات الصادرة عف المجالس القضائية أك األحكاـ " ؽ إل ج 531/1:تنص المادة- (1)
 "الخ..الصادرة عف المحاكـ إذا جاكزت قكة الشيئ المقضي فيو ككانت تقضي باإلدانة في جناية أك جنحة

 .577أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص- (2)

 .381زيدكمة درياس، مرجع سابؽ، ص- (3)
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تزكؿ كافة آلثار اإلدانة كعمى ىذا األساس إذا كاف الحكـ صادرا بالبراءة ال يجكز طمب إعادة 
النظر بشأنو ميما كاف خطأ الحكـ جميا، ألف الشعكر بالعدالة ال يتأثر بتبرئة مجـر بقدر ما 

 (1 )يتأثر بالحكـ عمى البرئ
: الحكم في جناية أو جنحة- 3 

طمب إعادة النظر يجكز بالنسبة لألحداث المعرضيف لخطر معنكم طبقا لنص المادة 
 المتعمؽ بحماية الطفكلة كالمراىقة 1972 جانفي 10 المؤرخ في 3-72 مف األمر رقـ 13

 (2 )كاألحداث الجانحيف المتيميف بإرتكاب جناية أك جنحة، متى تـ الحكـ عمييـ بتدبير
بينما إعادة النظر كطعف غير عادم يشترط أف يككف الحكـ المطعكف فيو صادر في جناية أك 
جنحة فأحكاـ اإلدانة في المخالفات ال يجكز الطعف فييا بطمب إعادة النظر حتى كلك قضى 

فييا بعقكبة تكميمية أك تبعية، فالمشرع يقدر أف عقكبة المخالفة ضئيمة الضرر فضال عمى أنيا 
. ال تمس الشرؼ كاإلعتبار فال يرقى ضررىا إلى اإلخالء بالحكـ البات

عتبارا أف الكاقعة جناية أك جنحة يتـ عمى أساس العقكبة المحكـك بيا دكف كصؼ سمطة  كا 
اإلتياـ المرفكعة بو الدعكل العمكمية، فإذا قامت الدعكل العمكمية يكصؼ الجـر جنحة كحكـ 
عمى مرتكب ىذا الجـر بإعتبار الجـر المرتكب يشكؿ مخالفة فال يجكز طمب إعادة النظر في 

. (3)ىذا الحكـ
كأسند المشرع ميمة النظر في الطعف بإعادة النظر في التدابير بالنسبة لألحداث كقاعدة 
عامة كطبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم إلى الييئات التي تنظر في قضاء األحداث إما 

قاضي األحداث أك قاضي قسـ األحداث عمى مستكل المحاكـ المكجكدة خارج مقر المجمس 
قسـ األحداث المكجكد بمحكمة مقر المجمس أك المستشار المندكب لحماية األحداث عمى 

 (4).مستكل المجمس القضائي
  

 
 

                                                 

 578أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ ص - (1)

 .381زيدكمة درياس، المرجع نفسو ص - (2)

 .578أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص- (3)

 .385المرجع نفسو، ص- (4)
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الخاتمــــــــــــة 
 

  إن اليدف األساسي من دراستنا لموضوع الحماية الجنايئة لألحداث في التشريع الجزائري 
ىو الوقوف عمى مدى نجاعة وكفاية النصوص القانونية اإلجرائية التي وضعيا المشرع 

، او جانح أو معرض لخطر (ضحية)الجزائري لحماية حقوق حدث سواءا كان مجني عميو 
معنوي، وكيف يتم التعامل مع الحدث في حالة إنعدام نص تشريعي، مع البحث في مدى 

. إحترام قواعد حقوق اإلنسان لمحدث
  وعند غوصنا في ىذا الموضوع من خالل دراسة وتحميل ما أقره المشرع الجزائري من 

قوانين لحماية ىذه الفئة من المجتمع جنائيا، إتضح لنا قد وزعيا بين مجموعة من القوانين 
: أىميا

  10/08/1972 المؤرخ في 72/03قانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات واألمر رقم 
 . المتعمق بحماية الطفولة والمراىقة

  عادة 2005 فبراير سنة 06 المؤرخ في 05/04القانون رقم  المتضمن قانون السجون وا 
 المتعمق بقمع السكر 1975 أفريل 19 المؤرخ في 75/26اإلدماج اإلجتماعي، القانون رقم 

 المتعمق 25/12/2004 المؤرخ في 04/18العمومي وحماية القصر من الكحول، واألمر رقم 
 .بالوقاية من المخذرات والمؤثرات العقمية وقمع اإلستعمال واإلتجار غير المشروعين بيا

  إال أن ىذه الحماية التي أقرىا المشرع الجزائري في رأينا غير كافية، حيث أن الواقع 
اليومي المعاش يظير لنا، أن فئة األحداث المجنى عمييم واألحداث المنحرفون و األحداث 

. الذين ىم في خطر معنوي في تزايد مستمر
  وفي ىذا الصدد تطرقنا في الفصل األول إلى حماية الجنائية لمحدث التي أقرىا المشرع 

الجزائري لو في حالة كونو ضحية من خالل دراسة تحريك الدعوى العمومية التي يكون فييا 
الحدث ضحية، وتنفيذ األحكام القضائية لصالح الحدث الضحية، باإلضافة إلى تطرقنا إلى 

أبشع وأخطر الجرائم التي يكون ضحيتيا الحدث الماسة بسالمتو الجسدية والصحية، واألخالقية 
. وشرفو

  وفي ذات السياق تطرقنا في الفصل الثاني إلى الحماية الجنائية لألحداث الجانحين 
والمعرضين لخطر الجنوح الذين خصيم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير وجعمو ميمة 
التحقيق والحكم في قضاياىم من إختصاص قضاة ليم إىتمام ودراية وعناية خاصة بشؤونيم، 
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قد عزز محاكمتيم بإجراءات متميزة عن تمك اإلجراءات المقررة لألشخاص البالغين، وفي 
:   عدة نقاط نذكر من أىمياالجانح فيالمقابل الحظنا أن المشرع الجزائري قد أدار ظيره لمحدث 

 .عدم وجود نصوص قانونية تنظم وتحدد ميام الضبطية القضائية في مجال األحداث -

عدم وجود نيابة خاصة باألحداث يكون ليا متسع من الوقت لدراسة قضايا األحداث في  -
 .مختمف مراحل الدعوى

في مجال المخالفات قرر إحالة الحدث عمى قسم المخالفات بشأنو شأن األشخاص البالغين  -
 .لممحاكمة

في الجرائم الموصوفة باإلرىابية والتخريبية طبق عميو نفس اإلجراءات المطبقة عمى  -
 .المجرمين البالغين

:   ومن خالل ىذه الدراسة المتواضعة توصمت إلى النتائج التالية
ضرورة إصدار تشريع خاص بحماية الحدث الجزائري مثل ما قامت بعض التشريعات  -1

 .األخرى 

 .ضرورة خمق نصوص قانونية تنظم وتحدد ميام الضبطية في مجال األحداث  -2

العمل عمى خمق نيابة يكون ليا الوقت الكافي لدراسة ممفات األحداث في مختمف مراحل  -3
 الدعوى العمومية، قصد حماية ىذه الفئة 

إعادة النظر في بعض العقوبات بالتشديد تناسبا مع فضاعة الجرم الذي يكون الحدث  -4
 .ضحيتو

 إنشاء محاكم خاصة باألحداث -5

 . التحقيقالنيابة أو قضاة القضائية أو بالنسبة لمضبطية األحداث سواء التخصص في قضاياوجوب  -6

جمع النصوص الخاصة بالحماية اإلجتماعية والنصوص الخاصة بالحماية الجنائية لمحدث  -7
 في قانون موحد

 سنة مع 18توحيد سن الحداثة بالنسبة لمحدث الجانح والحدث المعرض لخطر معنوي بـسن  -8
 .ترك السمطة التقديرية لمقاضي

إستغالل كافة الوسائل واإلمكانيات المتاحة من أجل التحسيس بضرورة حسن معاممة  -9
 .القصر، والتحذير من خطر اإلسائة إلييم، مما ينتج عنيا إحتماالت الجنوح واإلنحراف

ردع كل من تخول لو نفسو تسييل ودفع األحداث إلى اإلنحراف وتركيم لمتعرض لمخطر  -10
 .المعنوي



  

  -67-  

قائمـــة المصـــــادر والمراجــــــع 
 

I -المصادر: 

القرآن الكريم - 1
إبن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء الثاني عشر، دار -2

. 1998الحديث، القاهرة، 
II -المراجع :

: النصوص التشريعية المعتمدة: أوال
 والمتضمن قانون األسرة المعدل 1984 جوان 09 المؤرخ في 84/11قانون رقم  -1

 .2005 فيفري 27 المؤرخ في 05/02والمتمم باألمر رقم 

 المتعمق بالوقاية من المخذرات 25/12/2004 المؤرخ في 04/18: القانون رقم -2
 .والمؤثرات العقمية وقمع اإلستعمال واإلتجار غير المشروعين لها

عادة اإلدماج اإلجتماعي 05/04القانون رقم  -3  المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 .لممسجونين

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966 أفريل 08 المؤرخ في 155-66األمر رقم  -4
 .المعدل والمتمم

 المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966 أفريل 08 المؤرخ في 156-66األمر رقم  -5
 .والمتمم

 . المتعمق بحماية الطفولة المراهقة1972 جانفي 10 المؤرخ في 03-72األمر رقم  -6

 المتعمق بقمع السكر العمومي وحماية 1975 أفريل 19 المؤرخ في 75/26األمر رقم - 7
 .القصر من الكحول

  1989 نوفمبر 20معاهدة االمم المتحدة المتعمقة بحقوق الطفل المؤرخة في - 8

 :الكتب:   ثانيا

، دار النهضة العربية الوسيط في قانون افجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  -1
 .1996القاهرة،

  1998أحمد الشوارمي، جريمة الزنا، منشأة المعارف، مصر،  -2
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، الجزء األول، دار هومة، الجزائر الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3
2009. 

  2009، دار هومة، الجزائر، التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  -4

 .2009، دار الفكر والقانون، مصر الجرائم المخمة باألدب العامةأحمد محمد أحمد،  -5

، الجزء الثالث مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشمقاني،  -6
 .1999ديوان المطبوعات الجامعية، 

، دار حامد لمنشر السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداثبراء منذر عبد المطيف،  -7
 2003والتوزيع 

، مطبعة اإلستقالل مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية في القانون المصريرؤوف عبيد،  -8
  1976القاهرة، 

، دار لمنشر حماية األحداث في قانون االجراءات الجزائية الجزائريزيدومة درياس،  -9
 .2007والتوزيع القاهرة، 

 .2003، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، قضاء األحداثزينب أحمد عوين،  -10

، أكاديمية نايف لمعموم القانونية، الرياض جرائم نضم المعموماتحسين طاهرداود،  -11
2000.  

، دار الخمدونية لمنشر الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائيةطاهري حسين،  -12
 .والتوزيع، الجزائر،  بدون سنة

  1978، القاهرة معاممة األحداث جنائياطه زهران،  -13

 المؤسسة الوطنية جنوح األحداث في التشريع الجزائري،محمد عبد القادر قواسمية،  -14
 .لمكتاب بدون سنة

، الطبعة الثانية، المؤسسة الجاميعة لمدراسات األحداث المنحرفونمحمد عمي جعفر،  -15
 .1996والنشر والتوزيع، لبنان،

، في التشريع الجزائري، مؤسسة البديع اجراءات الجزائيةموالي ممياني بغدادي،  -16
 .2008الجزائر

، ديوان جرام اإلعتداء عمى العرض في القانون الجزائريمحمد رشى متولي،  -17
 .1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية  شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي،  -18
 .2005الجزائر

، الطبعة األولى، الجزء ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الوليةمحمد محدة،  -19
 .1992الثاني، دار هومة، 

، دار الهدى عين مميمة، الحداث في التشريع الجزائرينبيل صقر وصابر جميمة،  -20
2008. 

، خالل الدعوى الجزائية في التشريع حماية حقوق ضحايا الجريمةسماتي الطيب،  -21
 .2008الجزائري، مؤسسة البديع، الجزائية، 

، التغيير اجتماعي في الجزائر المعاصرة، ديوان المطبوعات جنوح األحداثعمي مانع،  -22
 .2002الجامعية، الجزائر،

 .2008، الجزائر شرح قانون اإلجراءات الجزائيةعبداهلل أوهايبية،  -23

 .2006 المجمد األول، الموسوعة في اإلجراءات الجزائية،عمي جرو،  -24

 .2008، وسائل النشر والتوزيع، عمان الحماية الجنائية لمعرضعمي أبو حجيمة،  -25

، المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر، الجرائم الواقعة عمى نظام األسرةعبد العزيز سعد،  -26
2000. 

 دور القضاء في تقويم الحداث وحمايتهم في ضوء التشريع الجزائريعاللي بن زيان،  -27
 .دار هومة الجزائر، دون سنة

  2008، دار البدر، الجزائر شرح قانون اإلجراءات الجزائيةفضيل العيش،  -28

، شرح قانون العقوبات القسم الخاصفخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حمدي الزغبي،  -29
 .2009دار الثقافة، عمان، 

 دراسة مقارنة بين قواعد األمم المتحدة لتنظيم قضاء األحداث،فتوح عبداهلل الشادلي،  -30
 .1991قوانين األحداث العربية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 .2006، دار النهضة العربية القاهرة، الحماية الجنائية لألطفالشريف سيد كاممن،  -31

أكاديمية نايف لمعموم أفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمة، خالد بن مسعود البشير،  -32
 .200األمنية الرياض، 
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: الرسائل والمذكرات: ثانيا
، رسالة ماجستير جامعة الحماية الجنائية لطفل في التشريع الجزائري بمقاسم سويقات،  -1

 .2010قاصدي مرباح ورقمة، 

 

: المقاالت: ثالثا
، مجمة القضاء دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الجريمةمحي الدين توق،  -1

. 1981والتشريع التونسية، العدد الخامس، ماي 
 03، مجمة جامعة الشارقة، العموم الشرعية، العدد جرائم اإلنتراناتعارف خميل أبوعبيد،  -2

. 2008أكتوبر 
، نظام معموماتي لحماية األطفال من تفحص مواقع العنف واإلباحيةنوارة بابوش،  -3

. 18/12/2011جريدة الشروق اليومي،
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المـــلخــــــــــــص 
 

  تتضمن هذه الدراسة األكاديمية الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لألحداث 
. سواءا كانوا ضحايا الجرائم أو كانوا مرتكبون لهذه الجرائم

  حيث إنصبت هذه الدراسة عمى تحميل النصوص و المواد القانونية التي أقرها المشرع 
الجزائري لحماية هذه الفئة، و إبداء الرأي فيما إذا كان قد وفق المشرع الجزائري من خاللها في 
توفير الحماية الجنائية الكافية لألحداث الجانحين و المعرضين لخطر معنوي و كذا األحداث 

، كونهم طاقات بشرية مازالت في طور النمو تحتاج إلى رعاية و حماية (مجني عميهم)الضحايا 
. خاصة

  و قد تضمن الفصل األول من هذه الدراسة إلى الحماية الجنائية لألحداث المجني عميهم 
. من الجرائم الماسة بسالمة أجسامهم و صحتهم و أخالقهم و شرفهم و عرضهم

  أما الفصل الثاني تضمن دراسة سير جميع مراحل الدعوى العمومية من ضبطية و إتهام 
و تحقيق و إجراءات محاكمة في ميدان األحداث المعرضين لخطر معنوي، و األحداث 

. (الجانحين)المنحرفين 
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